POÂREDNIK
budowlany
LISTOPAD-GRUDZIE¡ 2015

m a s z y n y

q

n a r z ´ d z i a

q

6

(118)

ISSN 1427-213X

s p r z ´ t

SPIS TREŚCI

5

14

20

Koparka kołowa Volvo EW160E

„Demolka” z Cat – szybka i efektowna

Mecalac sprawia, że praca wre!

O Złoty Medal targów Autostrada-Polska ubiega się wiele firm, ale tylko nieliczne otrzymują
to prestiżowe wyróżnienie. W tym roku zasłużyła na nie koparka kołowa Volvo EW160E

Podczas pokazu w Libiążu Bergerat Monnoyeur zaprezentował zestaw maszyn służących
do wyburzeń oraz przerobu i zagospodarowania materiałów porozbiórkowych

Uznawane za najbezpieczniejsze w swojej klasie ładowarki obrotowe Mecalac Serii AS produkowane są w fabryce, która swego czasu
wytwarzała… okręty podwodne
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Polski sukces w Rodeo CASE

Hyundai HL – ergonomia ponad wszystko!

Żurawie Terex – silne, zwrotne i stabilne

Po latach mody na pokazy, balety i występy
akrobatyczne w wykonaniu maszyn budowlanych nastała kolejna – na zawody operatorów.
Jest to znakomity sposób na promowanie marki

Zaprezentowana wiosną nowa seria ładowarek Hyundai HL9 przekonuje pod względem
nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
wydajności i bezpieczeństwa

Konserwacja urządzeń wiertniczych? Budowa
elektrowni w Opolu? Modernizacja węzła kolejowego w stolicy? W każdym przypadku niezbędny jest żuraw terenowy Terex
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Trimble – od ścierniska do lądowiska

Wyburzenia – raz, dwa, Tree

Komatsu na pokazie w firmie OL-TRANS

W roku 2010 Aeroklub w Tuszowie Narodowym uruchomił własne lądowisko. Długo się
nim nie cieszył, bo w bliskim sąsiedztwie pasa
startowego wybudowano obwodnicę Mielca

O powodzeniu prac wyburzeniowych decydują nie tylko maszyny, ale też odpowiednie rozwiązania technologiczne, doskonała organizacja pracy i profesjonalne zaplecze techniczne.

Na terenie żwirowni firmy OL-TRANS koło Kościerzyny miał miejsce pokaz dwóch maszyn
Komatsu. Obie wykorzystywano do obsługi
przesiewacza stacjonarnego
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Lepiej próbować, niż żałować!

Terminowo dzięki Merlo Space!

JCB Beaver do remontów dróg

Rozmowa z Mirosławem Królem, dyrektorem
generalnym Fayat Bomag Polska Sp. z o.o.

Ładowarki teleskopowe Merlo wykorzystywane były niemal na wszystkich etapach odbudowy Mostu Łazienkowskiego przyczyniając
się do terminowego ukończenia robót

Firma „Czystość” z Wołomina ma w swym parku maszynowym agregat hydrauliczny JCB
Beaver. To lekkie, kompaktowe urządzenie
jest wykorzystywane niemal każdego dnia
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Drodzy Czytelnicy,
ani się nie obejrzeliśmy, a wkrótce znów będziemy pakować walizki szykując się do wyjazdu na Baumę.
Przedsmak tego mieliśmy w listopadzie, kiedy to Targi Monachijskie zaprosiły dziennikarzy do czeskiej
Pragi, by zapoznać ich z przygotowaniami do największych targów przemysłowych na świecie. Konferencja, jak konferencja. Starzy wyjadacze w sumie nie dowiedzieli się o Baumie niczego nowego. Bo
i dowiedzieć się nie mogli. Bauma wykorzystuje co prawda technologiczne nowinki, ale konsekwentnie
podąża wytyczonym przed laty szlakiem, bijąc wszelkie rekordy frekwencji, tak ze strony wystawców,
jak i odwiedzających. A tak przy okazji, to ciekaw jestem, jak długo jeszcze niektórym kolegom po piórze zajmie przyswojenie faktu, że Bauma odbywa się co trzy lata?
Najciekawszą część praskiej konferencji stanowiło omówienie kondycji światowych rynków budowlanych. Po targach wróci przecież codzienność, dealerzy zaczną się bić o klientów. Najwięcej kłopotów
przysparzają im Chiny i Rosja. Wszyscy coraz bardziej tęsknią za czasami, kiedy Chińczycy na swe
wielkie budowy sprowadzali zza granicy na potęgę nawymyślniejsze i całkiem pospolite maszyny, a Rosjanie nie bacząc na koszty przygotowywali olimpijskie obiekty w Soczi… Dość niespodziewanie koło
ratunkowe rzuca producentom Europa. Konkretnie Wielka Brytania, Skandynawia, Niemcy i… Polska.
W Pradze kilkakrotnie wymieniano nasz kraj, doceniając jego potencjał. Zapowiedzi naszych potężnych inwestycji przemawiają do wyobraźni, podkręcają koniunkturę. Oby tylko nie skończyło się
na wirtualnym naciąganiu sprężyny.
Cała branża czeka w blokach na pieniądze z funduszów unijnych. Każdy chce być pierwszy w przetargowym wyścigu, ale zastanowić się trzeba, czy jeśli zwycięży, to podoła zadaniom, których się podejmuje?
Czy nie zabraknie robotników i operatorów maszyn? Z tym może być problem, pracowników budowlanych na gwałt poszukują także w bogatszych krajach. Polacy przenoszą się do nich wybierając nie tylko
wyższe zarobki, ale także spokojniejsze życie. Takie, jak w Norwegii, gdzie według oficjalnych danych
tamtejszego Urzędu Statystycznego mieszka już sto tysięcy naszych rodaków. Stanowią oni również najliczniejszą grupę pracowników placów budowy. Norwegowie chcą więcej budowlańców z Polski. Doszło nawet do tego, że w grudniu zorganizowali w Krakowie Świąteczne Targi Pracy, na których zachwalali warunki pracy na swoich budowach. Bynajmniej nie były to targi niewolników, Polacy wyjeżdżają dobrowolnie. I gremialnie. A my musimy się martwić, nie tylko czym, ale i kim budować…
Jacek Barański
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„Pośrednik Budowlany – Maszyny, Narzędzia, Sprzęt” jest kolportowany bezp∏atnie do osób i instytucji związanych
z branżą budowlaną. Aktualnie obowiązujący cennik reklam znajduje się na ostatniej stronie każdego wydania.

Materia∏ów nie zamówionych nie zwracamy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i og∏oszeń oraz artyku∏ów reklamowych i informacji prasowych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.

MIESZANKA FIRMOWA

Nowy stary prezes SDMB
W czwartek, ósmego października odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych,
podczas którego dokonano wyboru władz. Funkcję prezesa
SDMB na kolejną kadencję powierzono Jackowi Małęczyńskiemu (Kopras), wiceprezesami zostali natomiast Marceli Bednarek
(Liebherr Polska) oraz Rafał Federowicz (Intrac Polska). – Jest to
moja kolejna kadencja w roli prezesa SDMB. Dziękuję wszystkim
członkom Stowarzyszenia za obdarzenie mnie zaufaniem. Czas
teraz na pracę. Czekają nas zadania związane z integracją branży. Chcemy także dokonać zapowiadanych zmian w statucie.
W najbliższym czasie chcielibyśmy uporządkować kwestię imprez
targowych. Naszym zdaniem branża powinna spotykać się na targach co dwa lata na dużej imprezie odbywającej się w Poznaniu
lub Kielcach. SDMB nadal rozwijać będzie program analizy rynku maszyn budowlanych. Będziemy starali się zainteresować nim
jak największą liczbę dystrybutorów oraz poszerzyć raportowanie o kolejne grupy maszyn i urządzeń. Nawiążemy współpracę
z innymi organizacjami branżowymi w celu stworzenia wspólnego lobby – powiedział Jacek Małęczyński.
Nowy Zarząd SDMB przedyskutował poszczególne artykuły
statutu, które zdaniem członków powinny zostać zmienione.
Modyfikacja zapisów statutu jest konieczna ze względu na
ich zdezaktualizowanie. Ustalono, że proponowane zmiany zostaną wprowadzone do projektu statutu, który przed ostatecznym przyjęciem będzie przedstawiony do zaopiniowania
powołanemu przez SDMB radcy prawnemu.
Podczas spotkania omówiono zadania stojące przed Stowarzyszeniem i sposoby ich realizacji. Prezes Małęczyński zwrócił uwagę na ciągle niestabilną sytuację branży. Fala nie tak
dawnych bankructw i osłabienia kondycji finansowej firm wykonawczych sprawiła, że w pewnym momencie niemal całko-

ERA przewiduje wzrost
W roku 2016 polski sektor wynajmu sprzętu będzie się nadal
rozwijał. Tak przynajmniej twierdzi Europejskie Stowarzyszenie Wypożyczalni (European Rental Association – ERA). Jego
eksperci szacują, że obroty w polskim sektorze wynajmu
sprzętu wzrosną o 2,6 procent do kwoty 1.675 mln złotych
w roku 2015, a następnie o kolejne 1,8 procent w roku 2016.
Powyższe dane pochodzą z „Raportu ERA z badania rynku
za rok 2015” (ERA Market Report 2015), stanowiącego źródło
najpełniejszych informacji na temat europejskiego sektora wynajmu sprzętu. Raport sporządzany jest we współpracy z IHS,
niezależną agencją badania rynku.
Większość przychodów z wynajmu sprzętu w Polsce generuje
sektor budowlany. Z raportu wynika, że łączne faktyczne wydatki w polskiej branży budowlanej prawdopodobnie wzrosną o 3,3
procent w roku 2015, a w przyszłym o kolejne 2,6 procent. Wynajem sprzętu przynosi realne korzyści przedsiębiorstwom, co
w coraz większym stopniu jest zauważane w całej Europie. Wynajem sprzętu umożliwia zwiększenie efektywności wykorzystania kapitału, dostęp do szerszego asortymentu sprzętu oraz profesjonalnych usług konserwacyjnych i serwisowych, zgodność
z przepisami prawa oraz bardziej zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Szeroko stosowany, starannie wybrany i prawidłowo
utrzymywany sprzęt dostępny na zamówienie oznacza realne
korzyści dla europejskiej gospodarki oraz środowiska natural4 Pośrednik Budowlany

Jacek Zawadzki (z prawej) pogratulował Jackowi Małęczyńskiemu powtórnego wyboru na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych

wicie zaprzestały one zakupów nowych maszyn. Mówił o tym
także specjalny gość spotkania, Jacek Zawadzki. To znacząca
postać branży, współzałożyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych. Nic dziwnego, że
Zarząd SDMB chętnie wsłuchiwał się w jego opinie. – Przestałem pełnić funkcję prezesa SDMB, ale ciągle kibicuję branży.
Trzeba pomyśleć o tym, by działające w niej firmy już dzisiaj
przygotowywały się na gorsze czasy. Jeżeli budownictwo przestanie się rozwijać, to spadnie sprzedaż maszyn. Sytuacja w tym
sektorze od razu odbije się na kondycji dystrybutorów – powiedział Jacek Zawadzki sprawujący dziś funkcję Prezesa Zarządu firmy Agrex-Eco działającej w branży komunalnej.
nego. Raport zawiera m.in. podsumowanie perspektywy gospodarczej dla Polski. W raporcie stwierdza się: „W roku 2014 realny PKB wzrósł o 3,4 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym
i przewiduje się, że wzrośnie on o 3,5 procent w porównaniu
z rokiem ubiegłym w roku 2015 oraz o 3,8 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym w roku 2016. Popyt krajowy będzie nadal
mocno wpływał na wzrost polskiego PKB w roku 2015, dzięki
poprawie sytuacji na rynku pracy, rekordowo niskim stopom
procentowym oraz deflacji. Optymistyczne dane dotyczące rynku pracy z ostatnich miesięcy wskazują, że w kończącym się
roku popyt krajowy utrzyma się na wysokim poziomie”.
„Raport ERA z badania rynku za rok 2015” zawiera analizę danych dotyczących 14 krajów europejskich. Zawiera on szczegółowe informacje na temat wielkości rynku w latach 20122015 oraz kluczowe wskaźniki, w tym wielkość floty oraz poziom inwestycji. Raport uwzględnia także wskaźniki penetracji
w stosunku do krajowych PKB, krajowej produkcji budowlanej
oraz liczby ludności. Dane liczbowe zawarte w raporcie opierają się na oficjalnych danych statystycznych według klasyfikacji NACE: „Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych bez
operatora”. Jest to system standardowej klasyfikacji rodzajów
działalności i produktów stosowany w Unii Europejskiej. Każdy rozdział odnoszący się do danego kraju obejmuje cztery
strony szczegółowych danych wyrażonych w lokalnej walucie, co umożliwia lepsze ukazanie tendencji, niezależnie
od zmian kursu waluty w stosunku do euro.

ZŁOTE MASZYNY

Koparka kołowa Volvo EW160E
O Złoty Medal targów Autostrada-Polska ubiega się wiele firm, ale tylko nieliczne ze zgłoszonych przez nie
produktów otrzymują to prestiżowe wyróżnienie. W tym roku zasłużyła na nie koparka kołowa Volvo EW160E
Produkowana w Niemczech
koparka
kołowa
Volvo
EW160E to uniwersalna maszyna przeznaczona na różne
place budowy. Zastosowano
w niej ulepszony układ hydrauliczny, który w jeszcze
większym stopniu wykorzystuje moc silnika i zapewnia
krótsze
cykle
robocze.
Do dyspozycji użytkownika są
cztery tryby pracy, optymalizujące osiągi pod względem
różnych zastosowań maszyny, a także trzy zakresy prędkości jazdy, które ułatwiają
poruszanie się w warunkach
terenowych i częste zmiany
miejsca robót. W celu zwiększenia wszechstronności koparki można w niej zamówić
dwie dodatkowe funkcje hydrauliczne X1 oraz X3. Pierwsza z nich wykorzystuje główny obwód do zasilania
osprzętu
wymagającego
zwiększonego przepływu jedno- lub dwukierunkowego,
natomiast druga umożliwia
dwukierunkowe
zasilanie
osprzętu przechylnego i obrotowego. Praktycznym rozwiązaniem dostępnym w ramach
wyposażenia opcjonalnego
jest również układ amortyzacji wysięgnika, który – dzięki
amortyzatorom
gazowym
wbudowanym w obwód hydrauliczny – gwarantuje wyższy komfort pracy i pozwala
na jazdę z większą prędkością po nierównym terenie.
Za napęd maszyny odpowiada sześciocylindrowy silnik
rzędowy Volvo D6J o pojemności 5,7 dm3. Nowoczesna
jednostka spełnia normy
emisji spalin Tier 4 Final/Stage IV dzięki zastosowaniu fil-

Podwozie koparki EW160E zaopatrzone w zaczep umożliwia holowanie przyczep
z hamulcem i bez hamulca o dmc wynoszącej odpowiednio 8 i 3 tony

Koparka Volvo EW160E może być wyposażona w wysięgnik jednoczęściowy, dwuczęściowy lub dwuczęściowy skrętny oraz kilka typów ramion

tra cząstek stałych oraz układów EGR i SCR. W trosce
o jak najniższe zużycie paliwa, w silniku zastosowano
tryb pracy ECO, który załącza się automatycznie i nie
wpływa na pogorszenie wydajności maszyny.

Ważną zaletą koparki Volvo
EW160E jest przestronna kabina z pojemnymi schowkami, obszernym miejscem
na nogi i łatwo dostępnymi
elementami sterowniczymi.
Wyróżnia się ona ponadto
wąskimi słupkami między-

okiennymi i dużymi powierzchniami przeszklonymi,
co razem z poprawioną widocznością na prawą stronę
maszyny ogranicza do minimum tak zwane martwe pole,
a tym samym zwiększa bezpieczeństwo pracy i ułatwia
manewrowanie. Aby operator
mógł jeszcze bardziej skoncentrować się na wykonywanym zadaniu, w najnowszej
wersji koparki zastosowano
mniej przycisków. Duży, czytelny wyświetlacz LCD pokazuje nie tylko najważniejsze
parametry robocze, ale także
umożliwia sprawdzenie poziomu płynów eksploatacyjnych,
na przykład oleju silnikowego
czy hydraulicznego. W opcji
dostępny jest system trzech
kamer, które rejestrując obraz
z przodu, z boku i z tyłu koparki tworzą na dodatkowym
monitorze widok z lotu ptaka
na pracującą maszynę i jej
najbliższe otoczenie.
Wszechstronność koparki
zwiększa możliwość zastosowania różnych konfiguracji
wysięgników i ramion, kombinacji lemiesza i hydraulicznie
rozkładanych podpór czy
w końcu opon. Koparka
kołowa Volvo EW160E występuje także w odmianie
do prac komunalnych, która
zależnie od wymagań użytkownika może być wyposażona w zestaw zabezpieczeń
osłaniających szyby, reflektory czy siłowniki, a także hydraulicznie unoszoną kabinę,
pozwalającą
operatorowi
na obserwację miejsca pracy z wysokości pięciu metrów.
www.volvoce.pl
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Polski sukces w Rodeo CASE
Po wielu latach mody na pokazy, balety i występy akrobatyczne w wykonaniu maszyn budowlanych nastała kolejna – na zawody operatorów.
Jest to znakomity sposób na promowanie marki. Dostrzegli to już niemal
wszyscy producenci tworząc kluby skupiające operatorów, a także organizując mniejsze i większe imprezy o charakterze rywalizacji
Także podczas targów w stoiskach organizowane są konkursy sprawnościowe, a najlepsi mogą wziąć udział w finałach, ze wszystkimi szykanami, sędziami i atrakcyjnymi
nagrodami. Zawody są również znakomitym sposobem
na zaprezentowanie możliwości konkretnych maszyn czy
wypromowanie nowych modeli. Organizując je w siedzibie firmy, można zaprosić nie
tylko operatorów, ale i klientów, przygotować moc atrakcji, także kulinarnych, i sprawić, by maszyny tej marki kojarzyły się przybyłym gościom
wyłącznie pozytywnie.
Case Construction organizuje
swoje zawody od wielu lat, ma
także własny, oryginalny pomysł na ich oprawę. Nawiązując do amerykańskiego pochodzenia marki urządza rodeo, starając się, by podczas

rywalizacji wszystko kojarzyło
się z Dzikim Zachodem. Każdy
z uczestników dostaje zatem
skórzany kapelusz, kowbojską
chustę, czasem także kraciastą koszulę. Konkurencje
mają odpowiednie, kowbojskie nazwy, maszyny ustawione są na placu pełnym bel słomy. Nawet lunch dla zawodników utrzymany jest w charakterze tex-mex: do dyspozycji

Adam Kaczor, Mateusz Ratajczyk i Krzysztof Stachecki.
Eliminacje Case Rodeo odbywały się przez kilka poprzedzających miesięcy w całej
Europie. Niektóre imprezy niemal dorównywały atrakcyjnością finałowej. Dealerzy Case
organizują je zwykle przy swoich siedzibach wykorzystując
okazję, by zaprezentować zaproszonym widzom (nie tylko

Adam Kaczor z Poznania, właściciel
firmy wykonawczej, to „stary wyjadacz”. Jako jeden z najlepszych w zawodach operatorów Volvo, miał okazję reprezentować Polskę rok temu
w Hiszpanii i był o krok od wejścia
do rundy finałowej. Tym razem w barwach Case też radził sobie bardzo dobrze, jednak uważa, że zabrakło mu
trochę praktyki. Pracuje na co dzień
na różnych typach maszyn i stąd wie,
że nawet w sprzęcie tej samej marki
hydraulika potrafi reagować nieco inaczej. Potrzebny jest czas, by się w tym
zorientować. Uważa jednak, że Rodeo
Case to świetny pomysł.

To na tej właśnie maszynie polski kowboj pokazał, co potrafi. Koparka gąsienicowa
Case CX210D miała premierę na Intermacie, czas by podbiła polskie place budowy

Mariusz Ratajczyk, właściciel firmy ze
Zduńskiej Woli, na finały Case trafił
nieco przez przypadek – nie planował
udziału w polskich eliminacjach, przyjechał po prostu z rodziną na targi Intermasz, gdzie trwały zawody. Spytany przez synów (pięć i dziesięć lat),
czy też by tak umiał, nie miał wyjścia – siadł za sterami koparko-ładowarki i wywalczył bilet do Paryża! We
Francji nieco kłopotu sprawiła mu ładowarka, z którą nie ma do czynienia
na co dzień. Był trochę rozczarowany, uważa, że mógł wypaść lepiej.
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są hamburgery, chilli, pieczone ziemniaki i skrzydełka, steki. Tradycyjnie jedną z konkurencji dodatkowych jest ujeżdżanie mechanicznego byka
i bywa to o wiele trudniejsze
od operowania łyżką czy kierowania skid-steerem.
Międzynarodowe finały Case
Rodeo niezmiennie organizowane są w podparyskim Case
Customer Centre w Monthyon.
W tym roku w październikowych zawodach udział wzięło czterdziestu trzech śmiałków z osiemnastu krajów – Niemiec, Włoch, Francji,
Austrii, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowenii, Danii, Norwegii,
Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii,
Holandii, Finlandii, Anglii i Polski. Nasz kraj reprezentowali:

zawodnikom i ich rodzinom),
swoje możliwości, na przykład
chwaląc się serwisem czy też
dynamicznie prezentując najnowsze modele maszyn. Mieliśmy okazję wziąć udział w takim właśnie wydarzeniu, jakim
niewątpliwie były zawody operatorów Case w krajach bałtyckich – Litwie, Łotwie i Estonii – zorganizowane w tym roku w Rydze. Ważną częścią
imprezy było zwiedzanie siedziby dealera Intrac Latvija,
możliwość obejrzenia maszyn
z bliska, poznania ich zalet
oraz uzyskania informacji o zakupie czy finansowaniu wprost
z pierwszej ręki. Inny pomysł
miał czeski dealer Case, który
rodeo zorganizował w kopalni
niedaleko Brna. Tu już sam

Krzysztof Stachecki, najmłodszy z naszej reprezentacji, pracuje w Przedsiębiorstwie Inżynierii Budowlanej Kopacki z woj. wielkopolskiego, zajmującym się głównie instalacjami teletechnicznymi (światłowody, sterowanie ruchem kolejowym). Ma 23 lata, udział
w takich zawodach to dla niego zupełna nowość. Podoba mu się pomysł,
także kowbojska oprawa, śmieje się
jednak, że przyjemniej by było rywalizować na jakimś rancho w USA.

pobyt w efektownej scenerii
pozytywnie wpłynął na postrzeganie maszyn Case, które znakomicie prezentowały
się na tle ścian wyrobiska.
We Francji skoncentrowano
się na samych zawodach.
Uczestnicy mogli pojawić się

MASZYNY BUDOWLANE

w Case Customer Center
na dzień wcześniej i spróbować swych sił na przygotowanych już maszynach. Ponieważ tradycyjnie zaplanowano
cztery różne konkurencje, warto było poćwiczyć. Większość
operatorów ma doskonale
opanowaną technikę obsługi
koparko-ładowarki (tu czekał
na nich model 695ST) jazda
skid-steerem (TR270) teoretycznie też jest dość prosta,
ale rzadko zdarza się, by
w równym stopniu umieć obsługiwać także zupełnie inne
maszyny – jak kompaktowa ładowarka kołowa 321F ZB czy
koparka gąsienicowa CX210D.
Rodeo Case w Europie Środkowo-Wschodniej zyskuje sobie coraz większą popularność – mówi Łukasz Jóźwiak
(CNH). W tej chwili organizowane jest już w ośmiu krajach,
w przyszłym roku prawdopodobnie dołączą do nas Serbia
i Grecja. W finałach postanowiliśmy pokazać nową koparkę
gąsienicową serii D, która mia-

Polski team na Case Rodeo. Przez cały czas imprezy zawodnikami opiekowali się
Iwona Kicińska (Intrac Polska) oraz Łukasz Jóźwiak (CNH)

ła premierę na Intermacie.
Chcemy wypromować tę maszynę, zapoznać z nią użytkowników. Ideą zawodów, jest jednak, by każdy miał szansę trafić na maszynę, na której najlepiej sobie radzi. Stąd cztery zupełnie różne konkurencje
i cztery odmienne maszyny.
Nam z pewnością najbardziej
pasuje koparko-ładowarka...
W sobotę 17 października
od rana 18 zespołów przystąpiło do rywalizacji. Po połu-

dniu w kuluarach pojawiły się
pogłoski o możliwym drużynowym zwycięstwie Polaków. – Wygrywacie! Słyszeliście? – pytali nas dziennikarze z innych krajów. Trzymaliśmy więc kciuki, a wieczorem
podczas uroczystej gali w napięciu czekaliśmy na werdykt.
Jak się okazało – drużynowo
najlepsi okazali się Anglicy.
Najlepszym operatorem Case
Rodeo 2015 został po raz drugi z rzędu Fin, Janne Ensio

Leppånen. – Może jednak odpuść te zawody za rok, daj wygrać innym – prosił go żartem
konferansjer. Zapytany, czy
cieszy się z nagrody, jaką jest
wizyta w Centrum Klienta Case „Tomahawk” w USA, Janne odparł – No English. No,
tak – podsumowano go natychmiast ze sceny – nie miał
czasu nauczyć się języka, jest
wszak mistrzem obsługi
wszystkich możliwych maszyn, kiedy miałby znaleźć
czas na inne rzeczy?
Doczekaliśmy się i my na naszą chwilę triumfu. Krzysztof
Stachecki, najmłodszy z naszej wspaniałej trójki, zdobył
srebrny medal w konkurencji
na 21-tonowej koparce gąsienicowej CX210D. Wielkie
gratulacje i... apetyt na więcej. Z pewnością musimy
jednak pamiętać, by w przyszłym roku, wzorem innych
krajów przywieźć
na Rodeo do Paryża
naszą polską flagę.
www.intrac.pl
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Bauma 2016 – blisko, coraz bliżej!
Zbliża się 31. edycja największych przemysłowych targów
na świecie. Światowe Targi Maszyn, Pojazdów i Sprzętu dla
Przemysłu Budowlanego, Materiałów Budowlanych Bauma, bo
tak brzmi pełna nazwa tej gigantycznej imprezy, odbędzie się
w Monachium w dniach 11-17 kwietnia 2016 roku. Dziennikarze prasy branżowej z Polski, Słowacji i Czech zapoznani zostali z planami organizatorów na specjalnej konferencji w czeskiej Pradze. – Chcemy zachęcić jak najszersze grono fachowców z Czech, Słowacji i Polski do odwiedzenia przyszłorocznej
Baumy. Na miejsce konferencji nieprzypadkowo wybraliśmy
Pragę. Chcieliśmy w ten sposób uhonorować zainteresowanie
naszą imprezą zarówno ze strony czeskich odwiedzających, jak
i wystawców – powiedziały nam Radostina Hristova i Maritta
Dötter reprezentujące w Pradze organizatora targów Münchener Messe International. Słowa te odebrać można jako przytyk
pod polskim adresem. Dlaczego? Otóż na Baumie 2013 zarejestrowało się nieco ponad pięć tysięcy odwiedzających z nasze-

Tak było przed trzema laty na chwilę przed otwarciem targowych bram. Organizatorzy
Baumy mają nadzieję, że w kwietniu przyszłego roku padnie kolejny rekord frekwencji

Taki rodzaj organizacji odpowiada bowiem zarówno oczekiwaniom wystawców, jak i gości imprezy – powiedziała.
Światowa branża wydobywcza przeżywa kryzys spowodowany utrzymującym się spadkiem cen surowców. Jakby na przekór tendencji, zarówno wśród wystawców, jak i odwiedzających Baumę coraz większą popularnością cieszy się segment
imprezy poświęcony górnictwu. Przed trzema laty w Monachium swe możliwości zaprezentowało ponad siedmiuset wystawców. Zdaniem Maritty Dötter – mimo stagnacji – liczba ta
powinna utrzymać się co najmniej na tym samym poziomie.

Po konferencji dziennikarze mieli odrobinę czasu na spacer po Pradze i spojrzenie
z Mostu Karola na imponujący swym pięknem Zamek na Hradczanach

go kraju, podobny wynik odnotowały jednak Czechy, kraj liczący tylko nieco ponad dziesięć milionów mieszkańców. Nic zatem dziwnego, że organizatorzy Baumy liczą, że w przyszłym
roku wśród spodziewanego pół miliona odwiedzających Baumę
znajdzie się więcej Polaków. Tym bardziej, że na praskiej konferencji omawiając potencjał światowego sektora budowlanego,
kilkakrotnie przywoływano dobre perspektywy Polski, co ma
związek ze skalą realizowanych już i planowanych inwestycji.
Co zaś do przewidywanej liczby wystawców na przyszłorocznej Baumie, to zdaniem Maritty Dötter utrzyma się ona na zbliżonym poziomie jak przed trzema laty. Padł wówczas rekord,
bowiem w Monachium swą ofertę zaprezentowało 3.421 firm
z najdalszych zakątków świata. Imponującego wyniku nie da
się specjalnie śrubować z powodu ograniczonej powierzchni
wystawienniczej. Teren byłego lotniska Riem, na którym odbywa się Bauma, nie jest z gumy. Organizatorzy i tym razem będą musieli pomieścić ekspozycję na około sześciuset tysiącach metrów kwadratowych. Radostina Hristova stanowczo
zdementowała jednak pogłoski o poszukiwaniu przez organizatorów dodatkowych terenów i zamiarach rozdzielenia poszczególnych segmentów imprezy. – Bauma z pewnością odbywać się będzie nadal w jednym miejscu i w jednym czasie.
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Maritta Dötter i Radostina Hristova podczas konferencji w Pradze reprezentowały organizującą Baumę firmę Münchener Messe International

Producenci maszyn i sprzętu budowlanego traktują targi Bauma w szczególny sposób. To właśnie monachijskie targi wyznaczają rytm światowych debiutów maszyn, których innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne mają nie tylko zaskoczyć,
ale wręcz rzucić na kolana konkurencję. Problem w tym, żeby
nowatorskie maszyny znajdowały nabywców. To zaś zależne
jest od kondycji branży budowlanej. Nic dziwnego, że sporą
część konferencji w Pradze poświęcono temu zagadnieniu.
Raporty ze światowych rynków pozwalają zachować optymizm. Po ubiegłorocznych dwucyfrowych spadkach do formy
szanse wrócić ma nawet rynek chiński. Jeżeli prognozy te by
się potwierdziły, byłby to z pewnością silny impuls dla światowych rynków. Wszak Chiny pozostają od lat nie tylko największym na świecie producentem maszyn i sprzętu budowlanego, ale także ich najpotężniejszym importerem.
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SITECH Poland w Mielcu – od ścierniska do lądowiska
W roku 2010 Aeroklub im. Bogusława „BODKA” Mrozka w Tuszowie Narodowym uruchomił własne lądowisko. Długo się nim nie cieszył, bo w bliskim sąsiedztwie pasa startowego wybudowano obwodnicę Mielca, która – jako przeszkoda terenowa – uniemożliwia wykorzystanie lądowiska przez większe statki powietrzne. Jak poradzono sobie z zaistniałym problemem?

Największą rolę w przygotowaniu terenu pod przyszłe lądowisko odegrały dwie spycharki Cat wyposażone w systemy sterowania Trimble 2D. Wyjaśniamy, czym różni się
lotnisko od lądowiska: to pierwsze musi być ogrodzone

Skrócony pas jest obecnie
wystarczający tylko dla skoczków spadochronowych i miłośników modelarstwa. Chcąc
powrócić do możliwości realizacji celów statutowych, zarząd Aeroklubu podjął decyzję
o wybudowaniu nowego lądowiska na sąsiedniej działce.
Zadanie to nie było łatwe, ponieważ znajdowały się tam
pozostałości dawnego kompleksu budynków inwentarskich potocznie zwanych baraniarnią (z fundamentami),
hałdy ziemi, gruzu oraz głębokie na kilka metrów wyrobiska. Podjęła się go spółka
Dziewit i Dziewit z Mielca, wyspecjalizowana w robotach
ziemnych, budowie dróg (poza kładzeniem nawierzchni)
i obiektów inżynieryjnych.
W początkowym etapie budowy nowego lądowiska konieczne było usunięcie zalegającego gruzu, karp i darni,
a następnie zgrubne wyrównanie terenu w celu określenia
bilansu gruntu. Potem przeprowadzono wałowanie podłoża dla uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia,
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Przystępując do prac firma Dziewit i Dziewit zastała na terenie przyszłego lądowisko w Tuszowie Narodowym głębokie wykopy, fundamenty, gruz i karpy

a na końcu jeszcze raz wyrównano lądowisko – tym razem
pod niweletę, nadając mu zakładany profil.
We wszystkich tych operacjach kluczową rolę odegrały
dwie spycharki gąsienicowe
wyposażone w system sterowania maszynami Trimble 2D,
oferowany w Polsce przez firmę SITECH Poland. Na jednostce Cat D6N LGP zamontowano zestaw GCS900 2D
Dual Laser, a na Cat D5N
LGP – zestaw BladePro. – Nie
mam zamiaru się chwalić, ale
uważam, że potrafię dobrze

Piotr Dziewit, współwłaściciel firmy
Dziewit i Dziewit szybko przekonał się
do rozwiązań Trimble i obecnie nie
wyobraża sobie bez nich pracy

pracować na spycharce, więc
myślałem, że ten system nic
mi nie da. Mimo to dałem się
namówić panu Wanowiczowi
z SITECH Poland na wypróbowanie systemu Trimble 2D.
Gdy zobaczyłem jak pracuje
się z tym systemem, od razu
zamontowałem go na dwóch
swoich spycharkach. Jedną
specjalnie powierzyłem operatorowi średniej klasy i natychmiast było widać u niego
poprawę. Na początku ustawiałem mu wszystko osobiście, ale już po kilku dniach,
gdy sam przekonał się
do systemu i zaczął mu się
podobać, poprosił mnie,
abym objaśnił mu pełną obsługę. Korzystając z tych rozwiązań klient zyskuje wysoką
dokładność, a my oszczędzamy czas. Jeśli maszyna pracuje krócej, to spali mniej paliwa i mniej się zużyje, zwłaszcza podwozie – opowiada
Piotr Dziewit, współwłaściciel
firmy Dziewit i Dziewit.
Najwięcej uwagi wymagał ostatni etap budowy nowego lądowiska, długiego na 760 i szerokiego na 170 metrów. Projekt za-
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kładał bowiem spadek poprzeczny o różnicy poziomów
wynoszącej 30 cm w celu odprowadzania wody oraz symetryczny, dwuspadowy profil podłużny, ułatwiający starty i lądowania z obu stron pasa (zależnie od kierunku wiatru). W drugim przypadku różnica poziomów na długości 40-50 metrów jest równa około 3 cm. Dla uzyskania
odpowiedniej dokładności, teren przed wałowaniem wyrównywano wzdłuż lądowiska, natomiast w fazie wykańczającej – w poprzek. – Korzystając
z systemu sterowania typu Trimble 2D trudno uzyskać
gładkie przejścia, bo operuje
się na pojedynczych płaszczyznach, ale przy takim spadku
wystarczy delikatnie zebrać

grunt o szerokości około 3 metrów z załamania i jakiekolwiek przejścia są zupełnie niezauważalne. Oczywiście i tutaj można osiągnąć jakość zapewnianą przez system Trimble 3D, ale wymaga
to konieczności wielokrotnego
przestawiania niwelatora, co
niestety zajmuje czas – tłumaczy Piotr Dziewit.
Systemy sterowania Trimble 2D
umożliwiają kontrolę wysokości i przechylenia lemiesza
w osi prostopadłej do kierunku ruchu spycharki. W rozwiązaniu BladePro występuje jeden odbiornik laserowy zamontowany na środku osprzętu, który współpracuje z czujnikiem nachylenia poprzecznego. Elektroniczna poziomica
nie jest potrzebna w przypadku

Oba systemy Trimble wykorzystywane przez firmę Dziewit i Dziewit mają tzw. maszty
elektryczne, umożliwiające regulację wysokości odbiorników bez wychodzenia z kabiny

Zestaw BladePro na spycharce Cat D5N LGP pozwala na kontrolę wysokości i pochylenia lemiesza za pomocą jednego odbiornika laserowego i elektronicznej poziomicy

zestawu Trimble GCS900 2D
Dual Laser, ponieważ wykorzystuje on dwa odbiorniki laserowe znajdujące się na obu
końcach lemiesza, dopasowując ustawienie narzędzia roboczego do płaszczyzny wyznaczonej przez niwelator. Jednostka sterująca CB450
umieszczona w kabinie ma
czytelny wyświetlacz pozwalający na kontrolę parametrów
pracy w czasie rzeczywistym,
a tym samym szybką realizację zadanej płaszczyzny
przy liczbie przejść ograniczonej do minimum. – Oba te systemy zapewniają wysoką jakość pracy, choć w przypadku
wersji dwumasztowej dokładność jest większa, bo system
nie musi czytać poziomicy.

Nowe lądowisko w Tuszowie Narodowym praktycznie z każdej perspektywy wygląda na płaskie, ale w rzeczywistości ma kilka
spadków ułatwiających odprowadzanie wody i polepszających warunki startowania i lądowania samolotów

Producent zapewnia w katalogach o odchyłce wynoszącej dwa centymetry, natomiast
moim zdaniem jest ona mniejsza co najmniej o połowę. Najlepsze rezultaty uzyskuje się
na podłożach o lepszej nośności, bo wtedy maszyna jest
bardziej stabilna. Duży wpływ
na dokładność pracy ma również prędkość jazdy. Jeśli jest
niższa, układ hydrauliczny zawsze zdąży skorygować położenie lemiesza względem podwozia, które na przykład w danej chwili przechyliło się, natrafiając pod jedną z gąsienic
na grunt o mniejszej nośności – tłumaczy Piotr Dziewit.
Wyświetlacz w kabinie pokazuje zadaną płaszczyznę i aktualną pozycję lemiesza, dlatego jeśli wystąpi nagłe przechylenie maszyny, operator
dokładnie widzi, czy doszło
do jakiejś odchyłki. Może wtedy zareagować ręczną zmianą
położenia lemiesza lub zmniejszeniem prędkości jazdy. Piotr
Dziewit wymienia jeszcze jedną ważną zaletę rozwiązań
Trimble: – Gdy spycharka wyposażona jest w taki zestaw,
to – w porównaniu z maszyną
bez systemu – koszty jej pracy
są co prawda wyższe w przeliczeniu na godzinę. Należy jednak zawsze brać pod uwagę efekt końcowy. Zadanie może być wykonane dużo szybciej, a tym samym znacznie taniej.
www.sitech-poland.pl
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Lepiej próbować, niż żałować!
– Od czasu objęcia przez Pana funkcji dyrektora generalnego Fayat Bomag Polska upłynęło już nieco wody w Wiśle. Kilkakrotnie próbowałem umówić się z Panem na wywiad, ale zawsze miał Pan obiekcje…
– Uważałem, że na dłuższą rozmowę warto umówić się dopiero
wówczas, gdy wprowadzone przeze mnie zmiany zaczną przynosić efekty. Obejmowałem swą funkcję gdy Fayat Bomag Polska
był w złej kondycji, trzeba było wiele naprawić. Na placu przed firmą stał sznur maszyn odzyskanych od mających obiektywne kłopoty finansowe albo nierzetelnych klientów. Można powiedzieć,
że firma nie była przygotowana na negatywne konsekwencje zakończenia boomu na rynku budownictwa infrastrukturalnego.

– Aż trudno w to uwierzyć. Wydawało się, że sytuacja wyjątkowo sprzyjała drogownictwu. Były pieniądze na inwestycje, mieliśmy największy projekt autostradowy w Europie, wiele dróg do wybudowania i odnowienia…
– Wszyscy poddali się euforii. Nikt nie zastanawiał się, co się stanie, gdy piramida się zachwieje. Dla Fayat Bomag Polska skutki
tego okazały się bardzo dotkliwe. Jedną z przyczyn były błędy
popełnione przy wynajmie maszyn. Firma robiła to własnym
sumptem, bez należytego przygotowania. Teraz zajmujemy się
wynajmem jedynie w ograniczonym zakresie.

– Branża drogowa otrząsnęła się nieco z marazmu. A czy
Fayat Bomag Polska powrócił na drogę rozwoju?
– Firma jest rentowna, działa, staramy się wykorzystywać każdą
możliwość rozwoju. Jest nam trudniej z racji ograniczonego asortymentu. Fayat Bomag Polska jest firmą, która sprzedaje niemal
wyłącznie sprzęt dla drogowców. Biorąc pod uwagę cały rynek
maszyn budowlanych, to z tego tortu wykroić dla siebie możemy
co najwyżej dziesiątą część. Tyle przypada na maszyny dla drogownictwa. Mamy zatem mocno ograniczone możliwości rozwoju. Nie mamy w swej ofercie maszyn uniwersalnych. Walec, frezarka, rozściełacz to przecież nie koparko-ładowarka. Jak nie ma
pracy na drodze, to nie wykorzystamy ich gdzie indziej.

– Nie sposób nie zapytać o perspektywy drogownictwa.
Chodzi przecież o to, by wasz kawałek tortu był jak największy. Mówi się, że właśnie wybrzmiał ostatni dzwonek, by branża zaczęła przygotować się na gorsze czasy, kiedy to ograniczone zostanie finansowanie inwestycji ze środków unijnych…
– Dużo mówi się o tym, jak prężna jest polska gospodarka.
W moim przekonaniu reakcja poszczególnych branż na zapowiedzi dotacji unijnych uprawnia do stwierdzenia, że mamy
do czynienia z gospodarką ciągle się rozwijającą. Branża drogowa działa w rytmie od jednego finansowego zastrzyku
do kolejnego. Jeżeli znajdą się pieniądze, to następuje euforia. Gdy z jakiś powodów kurek zostaje przykręcony, branża
natychmiast reaguje negatywnie. Czas płynie, realizujemy kolejne inwestycje, a ja ciągle nie widzę solidnej podstawy
umożliwiającej w miarę normalne działanie także w trudniejszych czasach. Brakuje fundamentu, który pozwalałby branży
rozwijać się chociażby poprzez cykliczne odnawianie parku
maszynowego. Jest za to ciągła huśtawka, albo dzieje się bardzo dużo, albo nie dzieje się zupełnie nic.
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Rozmowa z Mirosławem Królem,
dyrektorem generalnym
Fayat Bomag Polska Sp. z o.o.
– Tak czy inaczej szansa na osiągnięcie stabilizacji
istnieje? Fayat Bomag Polska z niej skorzysta?
– W kończącym się roku obrachunkowym nasze obroty wzrosły.
Czy rynek odrodzi się na dobre? Jestem umiarkowanym optymistą, warunki zmieniły się bowiem tak, że trudniej nam o klienta.
Duże międzynarodowe koncerny drogowe nie czynią wielkich
zakupów. Kiedyś nabywały na raz po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt sztuk walców. Dziś nie prowadzą samodzielnie robót,
zlecają ich wykonanie podwykonawcom. Nie wszyscy z nich stają się naszymi klientami, a jeżeli już, to składają mniejsze zamówienia, góra na kilka sztuk maszyn. Oznacza to, że zamiast
sprzedać większą liczbę walców jednemu kontrahentowi, dokonujemy szeregu transakcji na pojedyncze sztuki.
– Jak funkcjonuje sieć dystrybucyjna Fayat Bomag Polska?
– Oferujemy lekki sprzęt zagęszczający oraz ciężkie maszyny.
Sprzedaż w tych dwóch segmentach rządzi się różnymi prawami. Mniejsze maszyny łatwiej znajdują nabywców, dlatego prowadzimy sprzedaż poprzez lokalnych dealerów. Jeżeli
chodzi natomiast o sprzęt ciężki, to Fayat Bomag Polska ma
regionalnych kierowników sprzedaży, którzy oferują maszyny
na podlegających im terenach.
– Zapowiadana zmiana technologii wykonania polskich
dróg to dla was duży problem? Zamiast asfaltowych
polskie drogi mają mieć nawierzchnie betonowe…
– Wespół z kilkoma dużymi producentami betonu przeprowadziliśmy szereg pokazów wykonywania nawierzchni z betonu
wałowanego przy użyciu naszych rozściełaczy. Udowodniliśmy, że nasze maszyny nadają się do budowy dróg betonowych. Jeżeli chodzi natomiast o nawierzchnie wykonywane
z betonu lanego, to niestety nie mamy w ofercie specjalistycznego sprzętu do ich wykonania.

WYWIAD POŚREDNIKA

– Znam Bomaga jako niemiecką firmę rodzinną, która
wzrosła od produkcji garażowej do globalnego, innowacyjnego producenta. Mariaż z koncernem Fayat, przejęcia zagranicznych firm zaburzyły nieco tożsamość. Maszyny Bomaga są dziś niemieckie, francuskie, włoskie?
– Firma przejęta przez francuski koncern Fayat posiada dziś
międzynarodowy charakter. Niektórzy żartują, że w tej rodzinie
babka jest Francuzką, matka Niemką, a stryjenka Włoszką. Wracając zaś do poruszonej przez pana kwestii zaburzonej tożsamości… Nie postrzegam tego w ten sposób. Produkcja dóbr
przemysłowych przybrała dziś inne kształty, choćby ze względu
na przejęcia zagranicznych konkurentów. Proszę zwrócić
uwagę, że podzespoły maszyny Bomaga pochodzić mogą
z Niemiec, z Włoch albo Francji. Wielu uznanych producentów
maszyn budowlanych posiada fabryki w Chinach. Proszę zauważyć, że fakt produkowania w Chinach bardzo łatwo zaakceptowano w elektronice użytkowej, nabywca rzadko zwraca
uwagę na miejsce wytwarzania wyrobu. Z pewnością zdziwiłby
się ogromnie, gdyby w jego ręce trafił na przykład smartfon wyprodukowany w Europie. Nic dziwnego, producenci – nawet ci
najbardziej uznani – nie mogą iść pod prąd. Muszą optymalizować koszty wytwarzania, oczywiście gwarantując wysoką jakość. Jej gwarantem pozostaje dana marka. Nabywając markowy produkt chcemy mieć pewność, że do jego wykonania posłużyły najlepsze technologie i materiały. Tak naprawdę klienta
nie powinno obchodzić, gdzie jest produkowana maszyna.
– Zgoda, ale tylko pod warunkiem, że producent swą
marką gwarantuje jakość produktu. Po przejęciu włoskiego Marini, pierwsza generacja maszyn sprzedawanych pod marką Bomag nie cieszyła się uznaniem użytkowników. Maszyny były bardzo awaryjne…
– To prawda. Chodziło jednak o trywialne wręcz niedociągnięcia. Wystarczyło na przykład przemieścić o kilkanaście centymetrów wiązkę przewodów, by usunąć przyczynę usterek.
Z problemami poradzono sobie błyskawicznie i w łatwy sposób. Produkcję we włoskich zakładach rozściełaczy po prostu
„zbomagizowano”. Jeżeli dziś staniemy obok linii produkcyjnej, to trudno nam będzie zorientować się, że jesteśmy we Włoszech. Wskazują na to wyłącznie napisy na tablicach przy poszczególnych stanowiskach. Technologia, materiały do produkcji, a nawet styl pracy podlegają ścisłej certyfikacji centrali. Produkowane we włoskich zakładach rozściełacze opatrywane są
tabliczką znamionową z napisem „made in Italy”, ale cały proces produkcji przebiega pod dyktando Bomaga. I nic w tym
dziwnego, marka Bomag jest gwarantem najwyższej jakości.
– W jakim kierunku rozwijać się będą konstrukcje maszyn roboczych? Wielu fachowców twierdzi, że teraz
producenci postawią na komfort pracy operatora. Ponoć to właśnie tu tkwią największe rezerwy w zakresie
zwiększenia wydajności pracy…
– Też mi się tak wydaje. Bomag chce produkować maszyny
dla operatorów. Komfort i bezpieczeństwo pracy mają olbrzmi
wpływ na wydajność i efektywność działania. To tu moim zdaniem tkwią największe rezerwy. Chodzi o to, by maszyna była
tak dobra, żeby operatorowi nie chciało się z niej wysiadać.
Obsługujący maszynę powinien czuć się dobrze w miejscu
pracy. Niestety, zarządzający firmami często uznają niektóre
potrzeby operatorów za zwykłe fanaberie. Patrzą bowiem
na maszynę wyłącznie przez pryzmat ceny zakupu. Uważam,

że z biegiem czasu rozwiązania uznawane dziś za zbytek staną się standardem. Takim, jak choćby układ klimatyzacji, który stanowi dziś wyposażenie praktycznie każdej maszyny.
– Czy nie sądzi Pan, że restrykcyjne normy emisji spalin
sprawiły, że firmy zaczęły koncentrować się na konstrukcji układów napędowych? Bomag skonstruował
walec o napędzie hybrydowym. Czy konstrukcja tego rodzaju maszyn będzie rozwijana?
– Ropa naftowa jest dziś najtańsza od piętnastu lat. Nie tylko
z tego powodu silnik spalinowy długo jeszcze stanowić będzie
podstawowy rodzaj napędu maszyn roboczych. Innego rodzaju rozwiązania są melodią przyszłości, ale warto być na bieżąco z innowacyjnymi technologiami, bo dobrze świadczy to
o danej firmie. Trzeba sobie jednak zdać sprawę, że innowacje
kosztują. Fayat Bomag standardowo przeznacza część swoich
przychodów na prace badawczo-rozwojowe. Nie są to działania ad-hoc, ale długofalowe, stanowiące odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku. Bomag niedawno wprowadził
do sprzedaży maszynę z silnikiem gazowym. Zdecydowano się
na to, mimo że jest to produkt niszowy. Uważam, że to krok we
właściwym kierunku. Może zabrzmi to dziwnie z ust ekonomisty, ale moim zdaniem liczą się nie tylko zysk i pieniądze. Ważne są także odpowiedzialność społeczna i konsekwencja.
– Jest Pan ekonomistą działającym uprzednio w pokrewnej branży. Proszę powiedzieć coś o swych doświadczeniach zawodowych. Czy przynajmniej niektóre z nich
wykorzystuje Pan w dzisiejszej pracy?
– Wywodzę się z branży motoryzacyjnej, zajmowałem się rozwojem biznesu w firmach produkujących środki transportu,
później samochody ciężkie i autobusy. Nie jestem inżynierem,
siłą rzeczy nie zagłębiam się więc w aspekty techniczne. Znam
socjologów i matematyków, którzy od lat z powodzeniem kierują dużymi fabrykami. Prawidła ekonomiczne są przecież takie same, stosuje się je niezależnie od branży. Jeżeli mówimy
o rozwoju firmy, to mamy na myśli rentowność, jeżeli analizujemy sprzedaż, to nie zapominamy o udziale rynkowym. Wykorzystuję swoje dotychczasowe doświadczenia także w zakresie kontaktów interpersonalnych. Pracując w branży
motoryzacyjnej byłem odpowiedzialny za rynek afrykański, bliskowschodni i środkowoeuropejski. Potrafię odnaleźć się
w różnych sytuacjach, negocjować w niesprzyjających warunkach. Staram się zawsze znaleźć optymalne rozwiązanie
i wdrażać je w życie. Zawsze lepiej coś sprawdzić w praktyce,
w przeciwnym razie każdy pomysł jest z góry skazywany
na niepowodzenie. Wyznaję zasadę, że lepiej spróbować niż
żałować, że się nie spróbowało.
– Jaki jest szef Fayat Bomag Polska prywatnie? Co z tej
sfery zechciałby Pan zdradzić naszym czytelnikom?
– Jestem człowiekiem otwartym. Nie boję się polemiki, ale zawsze
szukam możliwości osiągnięcia kompromisu. Prywatnie interesuje mnie historia oraz kultura krajów afrykańskich i arabskich, z którą miałem okazję obcować. Od dawien dawna jestem wielkim miłośnikiem muzyki Beatlesów. Znam historię zespołu, która fascynuje mnie niezmiennie do tej pory. Jestem szczęśliwym ojcem.
Dobrze czuję się w miejscu pracy, w którym czekają mnie wyzwania. Każdego dnia daje mi to motywację do działania.
Rozmawiał: Jacek Barański
Pośrednik Budowlany
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„Demolka” z Cat – szybka i efektowna
Firmie Bergerat Monnoyeur nie brakuje pomysłów na ciekawe, merytoryczne pokazy, które tłumnie gromadzą przedstawicieli szeroko rozumianej branży budowlanej. Jedną z niedawnych była impreza zorganizowana
w Libiążu, podczas której zaprezentowano zestaw maszyn do wyburzeń
oraz przerobu i zagospodarowania materiałów porozbiórkowych
Głównym partnerem przedsięwzięcia kolejny raz został
Stalbet. W zeszłym roku zademonstrowano proces recyklingu na terenie hałdy należącej do śląskiej grupy, natomiast tym razem przewodni
temat pokazu związany był
z rozszerzeniem działalności
przedsiębiorstwa o profesjonalne rozbiórki obiektów kubaturowych. Doskonale wpisało się to w strategiczne cele Bergerat Monnoyeur wyznaczone na najbliższą przyszłość. – W branży wyburzeniowej jesteśmy od wielu lat,
ale chcemy jeszcze bardziej
umocnić swoją pozycję. Ta
impreza ma uświadomić naszym obecnym i potencjalnym
klientom, że dysponujemy maszynami
skonstruowanymi
z myślą o tym wymagającym
sektorze – opowiada Leszek
Węgrzynowicz, menadżer ds.
rynków przemysłowych.
Oprócz sprzętu do wyburzeń,
na spotkaniu w Libiążu spółka Bergerat Monnoyeur zaprezentowała też maszyny

przesiewająco-kruszące produkcji McCloskey. Sprzętem
takiego rodzaju zainteresowana jest praktycznie każda
firma zajmująca się profesjonalnie pracami rozbiórkowymi. Do obsługi maszyn
McCloskey wykorzystano debiutującą w Polsce ładowarkę kołową Cat 966M XE. W Libiążu oglądaliśmy maszynę
w wersji Aggregate, wyróżniającą się m.in. łyżką o większej
pojemności i większą przeciwwagą, co zapewnia pod-

niesienie wydajności sprzętu
przy pracach z najcięższymi
materiałami sypkimi. Ładowarkę wspomagała koparka
Cat MH3024 należąca do najnowszej serii maszyn przeładunkowych. Zadanie wstępnego kruszenia dużych
odłamków gruzu przypadło
w udziale koparkom gąsienicowym Cat wyposażonym
w osprzęt w rodzaju młota hydraulicznego i tzw. multiprocesora, czyli obrotowych
szczęk krusząco-burzących.

Bergerat Monnoyeur, jako dystrybutor maszyn Cat i McCloskey oferuje kompletną
gamę sprzętu przeznaczonego do recyklingu materiałów porozbiórkowych

Zwieńczeniem niezwykle udanego pokazu w Libiążu było zaprezentowanie licznie zgromadzonej publiczności pracy maszyny
do wyburzeń Cat 330D UHD zakupionej przez Grupę Stalbet

– Ważnym elementem prezentacji w Libiążu było również pokazanie możliwości ponownego
wykorzystania kruszywa z rozbiórki. Znajduje ono zastosowanie w budowie dróg lokalnych,
osiedlowych, umacnianiu dróg
gruntowych – wszystkich, które
nie muszą cechować się dużą
nośnością. Przy tej okazji mogliśmy pochwalić się ofertą naszych maszyn dla tak zwanej
małej drogówki – dodaje Leszek
Węgrzynowicz. W tym celu odpowiednio przygotowany materiał z rozbiórki został rozgarnięty przez spycharkę Cat
D6N XL, a następnie zagęszczony walcem do gruntu Cat
CS64. Na fragmencie nowej
drogi swoje możliwości zaprezentował także najmniejszy spośród rozściełaczy oferowanych przez Bergerat
Monnoyeur, model Cat AP255.
Aby tymczasową nawierzchnię
można było w łatwy sposób
usunąć, rolę masy bitumicznej
pełnił piasek, dostarczany rytmicznie przez ładowarkę o sterowaniu burtowym Cat 216B3.
Swoistą wisienką na torcie był
wieczorny pokaz pracy koparki
wyburzeniowej Cat 330D UHD,
zakupionej już wcześniej przez
Grupę Stalbet. Na wysięgniku
o długości 21 metrów zamontowano multiprocesor, za pomocą którego krok po kroku
rozmontowywano stalowe poszycie kilkukondygnacyjnego
budynku. – Mamy świadomość
tego, że w każdej firmie zajmującej się wyburzeniami i recyklingiem materiałów porozbiórkowych te procesy wyglądają
inaczej, ale dla nas najważniejsze było tutaj pokazanie
maszyn, które idealnie nadają
się do takich prac. Niezmiernie się cieszę, że dane nam
było zaprezentować ofertę
oraz możliwości naszego
sprzętu bardzo szerokiej publiczności, bo na imprezie w Libiążu gościliśmy około trzystu
pięćdziesięciu osób reprezentujących ponad dwieście
firm – podsumowuje
Leszek Węgrzynowicz.
www.b-m.pl
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Ładowarki kołowe Hyundai HL – ergonomia ponad wszystko!
Ładowarki kołowe sprawdzają się przy pracach ziemnych oraz w sektorze wydobywczym i przemysłowym. Zaprezentowana wiosną tego roku nowa seria ładowarek Hyundai HL9 przekonuje
pod względem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, wydajności i bezpieczeństwa. Zdaniem konstruktorów koncernu Hyundai kluczem do sukcesu jest ergonomia
Południowokoreańscy inżynierowie postanowili w maksymalnym stopniu dostosować warunki pracy do możliwości psychofizycznych operatora. Zadbali o najdrobniejsze szczegóły, tak by układ:
czło wiek -ma szy na -wa run ki
robocze umożliwiał wykonywanie efektywnej pracy
przy możliwie niskim nakładzie sił. Operatorzy nowych
ładowarek docenią te starania już w momencie wchodzenia do maszyny. Czynią
to bowiem wygodnie przez
odchylane o kąt 90 stopni
drzwi. Ich uznaniem cieszy
się również wnętrze – w porównaniu z poprzednią generacją maszyn – powiększone
zarówno na szerokość, jak
i na długość. Kabina imponuje również pod względem dużej powierzchni przeszkleń.
W standardowym wyposażeniu operator ładowarki steruje
wysięgnikiem za pomocą joysticka. W obsłudze maszyny
pomaga mu duży, siedmiocalowy ekran dotykowy, na którym śledzić można wybrane
parametry pracy ładowarki.
Operator cały czas ma w zasięgu wzroku deskę rozdzielczą. Na podświetlanych
wskaźnikach widzi prędkość
jazdy, wartość obrotów silnika, zużycie paliwa i inne parametry.
Wiele
wartości,
na przykład prędkość jazdy
do przodu i do tyłu, można regulować za pomocą suwaków na ekranie dotykowym.
Tuż pod panelem dotykowym
umieszczono konwencjonalne przełączniki umożliwiające
łatwe sterowanie często używanymi funkcjami, takimi jak
wycieraczki, szybkozłącze,
oświetlenie robocze, układ
ważący oraz system pozycjonowania wysięgnika.
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Optymalne parametry i niskie koszty eksploatacji nowej generacji ładowarek Hyundai HL sprawiają, iż maszyny te są coraz powszechniej stosowane w branży budowlanej, a zwłaszcza w żwirowniach, piaskowniach i kopalniach surowców skalnych

Scentralizowany panel manipulatorów, wskaźników i przełączników ułatwia obsługę i pozwala na stałe monitorowanie newralgicznych funkcji ładowarki

Siedmiocalowy ekran dotykowy umożliwia intuicyjną obsługę maszyny

Zaletą nowej generacji ładowarek kołowych Hyundai jest
możliwość ustawiania stopnia
kompensacji drgań wysięgnika oddzielnie dla jazdy
do przodu i do tyłu. Wpływ na
efektywność wykorzystania
maszyny ma też automatyczne wyłączanie silnika. W przypadku bezczynności hydrauliki maszyny jednostka napędowa wyłącza się samoczynnie w zaprogramowanym czasie od dwóch do czterdziestu

minut. Za pomocą diagramu
kolorowych wskaźników układu ECO operator może korygować sposób pracy, co prowadzi do optymalizacji wykorzystania maszyny. Dla narzędzi roboczych, w rodzaju łyżki wysokiego wysypu czy
chwytaka do drewna ustawić
można wartość przepływu
oleju hydraulicznego w piętnastu pozycjach. Do seryjnego wyposażenia podnoszącego komfort pracy operatora
należy elektroniczny układ
kontroli pozycji krańcowych
wysięgnika. Zwyczajne systemy opierają się na amortyzacji dobiegu tłoczyska siłownika. Układ Hyundai reguluje
natomiast wydatek pompy
hydraulicznej przed osiągnięciem krańcowej pozycji wysięgnika zarówno w dolnym,
jak i górnym położeniu. Zapewnia to płynność cykli roboczych i podnosi
komfort obsługującego maszynę.
www.amago.pl
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Wyburzenia – raz, dwa, Tree
O powodzeniu prac wyburzeniowych decydują nie tylko maszyny, ale też
niekonwencjonalne rozwiązania technologiczne, doskonała organizacja
pracy i profesjonalne zaplecze techniczne. W dużych miastach obiekty,
które można było zburzyć metodą minerską lub kulą zawieszoną na dźwigu, zostały już zburzone. Na placu pozostały budynki, których zburzenie
wymaga przemyślenia, długich przygotowań i precyzji
,Tego rodzaju kompetencje
posiada firma Tree Polska,
która w ciągu kilkunastu
ostatnich lat wyrosła na prawdziwą potęgę wyburzeniową
w naszym kraju wykształcając
profesjonalną kadrę kierowniczą, serwisową i operatorską.
Najważniejsze prace wyburzeniowe w stolicy zostały bądź
są wykonywane właśnie przez
nią. Do najbardziej spektakularnych wyburzeń w tym roku
należała między innymi rozbiórka jedenastopiętrowego

Nożyce Atlas Copco z łatwością radziły sobie z elementami konstrukcyjnymi budynku

budynku Telewizji Polskiej
przy ul. Woronicza w Warszawie. To jeden z niewielu
obiektów, którego konstrukcja
pozostawała w miarę stabilna,
gdy jeszcze stanowiła całość.
Po rozpoczęciu prac okazało
się, że budynek należy rozbierać od… dołu. Do prac firma
Tree Polska wykorzystała 110tonową koparkę wyposażoną w nożyce tnąco-kruszące
Atlas Copco CC 1700 U. Maszyna z łatwością poradziła sobie ze ścianami, stropami i stalowymi elementami nośnymi.
Na poziomie gruntu do akcji
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Sprawne przeprowadzenie tak spektakularnej operacji, jaką było wyburzenie biurowca
TVP, było możliwe dzięki profesjonalizmowi pracowników firmy Tree Polska

Istotną rolę w realizacji skomplikowanego projektu odegrały też maszyny pracujące na
poziomie gruntu wyposażone w osprzęt wyburzeniowy Atlas Copco

wkraczały kolejne maszyny wyposażone w osprzęt wyburzeniowy Atlas Copco. Podczas
prac wykorzystywano kruszarkę
wyburzeniową DP 2800, chwytaki do gruzu MG 2100 oraz
młot hydrauliczny HB 2000.
Do separowania elementów stalowych ze zwałowiska użyty został natomiast hydro-elektromagnes HM 2000. Po wyburzeniu
budynku gruz przeznaczony
do ponownego wykorzystania
poddany został wstępnemu
przygotowaniu za pomocą kruszarek mobilnych.
Sprawne przeprowadzenie
tak skomplikowanej operacji,
jaką było wyburzenie biurowca TVP, nie byłoby możliwe,
gdyby nie precyzja operatorów i kompetencje sztabu ludzi firmy Tree Polska zapewniających wsparcie robót. Firma dysponuje własną cysterną zapewniającą dostawy paliwa na czas bezpośrednio
na plac budowy. Istotne znaczenie ma też prężnie działający serwis niezwłocznie reagujący na ewentualne usterki czy awarie. To dzięki temu
udało się podnieść efektywność działania eliminując
przestoje maszyn.
Na każdym etapie rozbiórki
prowadzony jest szczegółowy
nadzór specjalistów z Tree
Polska. To oni ustalają harmonogram prac, dbają o utylizacje odpadów niebezpiecznych
oraz zapewniają bezpieczeństwo na placu wyburzeń. Potwierdzeniem ich profesjonalizmu są pozytywne wyniki wielu
kontroli
przeprowadzanych
przez jednostki zewnętrzne.
Nad sprawnością ponad setki
jednostek sprzętowych i samochodów ciężarowych nieustannie czuwa dział serwisu Tree
Polska wyposażony w mobilne
zaplecza techniczne. W chwili
obecnej firma rozbudowuje
też serwis stacjonarny. Rozpoczęto bowiem budowę własnej hali serwisowej z profesjonalnym wyposażeniem do obsługi
i remontów maszyn.
www.atlascopco.pl
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Terminowo dzięki Merlo Space!
Ładowarki teleskopowe Merlo wykorzystywane były niemal na wszystkich etapach odbudowy Mostu Łazienkowskiego, w wymierny sposób
przyczyniając się do zakończenia robót w zaplanowanym terminie.
W ostatnich tygodniach przed oddaniem przeprawy do użytku, kluczową rolę odegrały jednostki wyposażone w osprzęt Space, niezastąpiony przy pracach instalacyjno-wykończeniowych
Osprzęt Space firmy Merlo
tworzy specjalistyczny wysięgnik obrotowy przeznaczony do współpracy z koszem roboczym dla dwóch
osób. Umożliwia on wykonywanie różnych czynności
pod mostem lub wiaduktem,
przy maszynie bazowej usta-

gającego najczęściej zmiany
organizacji ruchu w sytuacji,
gdy pojazd musi być ustawiony na jezdni pod wiaduktem. Poza tym ładowarkę kołową o wiele łatwiej „przestawić”, a jej praca nie jest uzależniona od stanu rzeki (poziom wody, siła nurtu itp.).

konawcę przy remoncie Mostu Łazienkowskiego, która
na co dzień zajmuje się wynajmem i obsługą ładowarek te-

towi tak ważnego obiektu
przyglądało się bowiem wiele
firm budowlanych, więc miały
one okazję zobaczyć jak bardzo osprzęt Space upraszcza
i przyspiesza wykonywanie
wielu prac w trudno dostępnych miejscach – opowiada
Paweł Pływaczewski, właściciel firmy Servipol.
Osprzęt Space jest kompatybilny tylko z wybranymi modelami ładowarek teleskopowych serii Merlo Roto. Mają

Na Moście Łazienkowskim pracowały dwie ładowarki Merlo wyposażone w osprzęt
Space, skutecznie ograniczając koszty i przyspieszając wykonywanie wielu robót

Osprzęt Merlo Space umożliwia wygodną i bezpieczną pracę do dziewięciu metrów poniżej poziomu podłoża, na którym jest ustawiona maszyna bazowa

wionej na obiekcie. Takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele
korzyści. Wśród najważniejszych jest eliminacja konieczności angażowania promu,
z którego może pracować ładowarka albo żurawia, wyma-

Gdy na Moście Łazienkowskim pojawiła się pierwsza
specjalistyczna maszyna Merlo, kierownictwo budowy bardzo szybko zauważyło jej unikatowe cechy. Poproszono
więc firmę Servipol – podwy-

leskopowych Merlo – o sprowadzenie kolejnej jednostki,
a niedługo potem dwóch następnych. – Niestety w tamtym
czasie dysponowaliśmy tylko
dwiema takimi maszynami,
a dopiero teraz jesteśmy
na etapie zakupu trzeciej.
Wcześniej niewielu klientów
interesowało się tym osprzętem, natomiast obecnie zapytań jest coraz więcej. Remon-

one m.in. odpowiednie zabezpieczenia i są przystosowane
do sterowania urządzeniem
z platformy roboczej. Dzięki temu osoby pracujące w kosztu
mogą samodzielnie zmieniać
swoją pozycję, co jest niezwykle ważne w sytuacjach, gdy
nie mają kontaktu
wzrokowego z operatorem ładowarki.
www.pl.merlo.com

Pośrednik Budowlany

19

MASZYNY BUDOWLANE

Mecalac z obrotem. Na na budowie praca wre!
Uznawane za najbezpieczniejsze w swojej klasie ładowarki obrotowe marki
Mecalac Serii AS produkowane są na północy Niemiec w fabryce, która
swego czasu wytwarzała… okręty podwodne. Dzisiaj w tym samym miejscu powstają tylko i wyłącznie lądowe ładowarki Mecalac. Maszyny z obrotowym wysięgnikiem w wersjach cywilnych oraz wojskowych
W ładowarkach z obrotowym
wysięgnikiem udźwig boczny
przewyższa ten parametr uzyskiwany z przodu maszyny.
Jak to możliwe? Tajemnica
kryje się w konstrukcji maszyn
słynących z wysokiej stabilności, jakości, solidności, prostoty i obrotowego wysięgnika w zakresie 180 stopni.
Obserwując pracę na linii produkcyjnej, na której montowane są te maszyny, dochodzi
się natychmiast do przekonania, że oto mamy do czynienia
z ładowarką, która jest w stanie znieść wiele w trakcie ca-

wprowadzanie oszczędności.
Rama ma być mocna, no i taka właśnie jest. Kolejnymi elementami wytwarzanymi we
własnej fabryce są wysięgnik
i osprzęt roboczy. Pozostałe
elementy pochodzą wyłącznie
od renomowanych producentów, dzięki którym ładowarka
Mecalac „budzi się” do życia.
Po co w ładowarce obrotowy
wysięgnik? Jedyny w swoim
rodzaju Mecalac AS odpowiada na to pytanie swoją pracą.
Jest ona wykonywana dosłownie w każdej sekundzie poruszania się maszyny, bo nie ma

mi maszyny. Zabudowany
standardowo Inteligentny system „Booster” doładowuje
i wspomaga pracę wysięgnika przy podnoszeniu ładunku. To proste i przydatne roz-

wania utrudnień w ruchu to
istotny aspekt ekologiczny
ładowarek AS.
Ładowarki Mecalac w dużym
stopniu redukują również
stopień zagęszczenia terenu
po którym się poruszają, a to
za sprawą wspomnianych
rzadszych cykli pracy. Na placach budowy ładowarki AS
zachwycają dynamiką, zwrotnością, kompaktową budową
i postępem pracy. Pracując
ładowarką AS zauważamy
postępujący front robót nawet

Operatorzy ładowarek obrotowych Mecalac AS oszczędzają czas i paliwo dzięki
skróceniu drogi pokonywanej przez maszynę w czasie pracy

Ładowarki obrotowe Mecalac AS to superstabilne konstrukcje z wykorzystaniem
podwozia bezprzegubowego i bezobsługowej technologii obrotu

łego okresu eksploatacji. Poczucie to pojawia się natychmiast, gdy weźmiemy pod
uwagę komponenty, które wykorzystane są do budowy tej
maszyny. Począwszy od wytwarzanych we własnym zakresie – a nie zlecanych
do produkcji zewnętrznym kooperantom – ram nośnych ładowarek. To fundamentalna zasada produkcji tych maszyn obowiązująca od dziesięcioleci. Nie ma tu miejsca
na wiotkość konstrukcji czy
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dla niej pustych przebiegów.
Zresztą siedząc za sterami ładowarki AS nie sposób nią nie
pracować. W dodatku czyni
się to niezwykle oszczędnie.
Konstrukcja maszyny pozwala
wyeliminować typową dla ładowarki przegubowej konieczność poruszania się „po Y”
na rzecz ruchu prostoliniowego. Dzięki zastosowaniu obrotowego wysięgnika, aż o trzydzieści dwa procent zwiększono również zakres roboczy pomiędzy przednimi koła-

wiązanie zwiększa siłę udźwigu o trzydzieści procent.
Zwrotność w manewrowaniu
nadają maszynie dwie osie
skrętne. Stabilność tych jednostek natomiast jest niepodważalna. Z punktu widzenia
konstrukcji maszyn środek
ciężkości pozostaje zawsze
w obrysie ramy. Wahliwy tylny most automatycznie włącza stabilizację po skręceniu
wysięgnika o kąt wykraczający poza trzydzieści stopni
w lewo lub w prawo. Dlatego
wywrócić ładowarkę AS może jedynie bardzo „zdeterminowany” operator.
Krótkie i szybkie cykle robocze mają wpływ na ekonomikę pracy tej maszyny. Doskonała zwrotność na ograniczonej przestrzeni to jej najlepsza wizytówka. Praca jednym torem i skracanie przejazdów w celu zminimalizo-

przy wykonywaniu prozaicznej czynności. Bawiąc się
w matematyczne wyliczenia
oszczędności generowanych
przez te maszyny, dojdziemy
do wniosku, że załadunek
środków transportu, przygotowanie podbudowy, rozkładanie palet z materiałem, zasypywanie wykopów i wiele
innych czynności da się wykonać szybciej i taniej.
Sposób pracy ładowarki AS
niektórzy nazywają „fruwaniem”. Wynika to z obserwacji
maszyny w akcji. Prędkość jej
pracy faktycznie jest imponująca i nie pozostawia żadnych
złudzeń co do zasadności jej
pozyskania. Można posiadać
w swoim parku maszynowym
ładowarki i … ładowarki z obrotowym wysięgnikiem. Obrót czyni kolosalną różnicę!
www.mecalac.pl
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Żurawie terenowe Terex – silne, zwrotne i stabilne
Konserwacja urządzeń wiertniczych? Budowa elektrowni w Opolu? Modernizacja węzła kolejowego w stolicy? W każdym przypadku niezbędny jest żuraw terenowy Terex, który nie tylko wykona swoją pracę, ale także samodzielnie dotrze na jej miejsce
Żurawie Terex bez najmniejszego problemu poruszają się
w najtrudniejszym terenie.
Wszystkie modele zaprojektowane zostały z zachowaniem
optymalnego
prześwitu
pod pojazdem, co w połączeniu z trzema trybami sterowania umożliwia sprawne pokonywanie przeszkód terenowych i manewrowanie w najtrudniejszych warunkach. Duża moc silnika i bardzo dobra
trakcja zapewniają doskonałą
zdolność pokonywania wzniesień. Skrzynia biegów pozwala płynnie regulować prędkość jazdy, a trzy tryby sterowania umożliwiają sprawne
manewrowanie w trudnym terenie. Dzięki temu operator
żurawia osiąga zdecydowanie
wyższą wydajność pracy.
Wszystkie modele żurawi
Terex wyposażone zostały
w wytrzymałe osie i stabilne
podwozie, dzięki czemu radzą sobie doskonale z głębokim błotem, śniegiem i innymi trudnymi warunkami terenowymi. Moc silnika i układu hydraulicznego zsynchronizowano tak, aby zapewnić
szybki wysuw wysięgnika
oraz w maksymalnym stopniu zoptymalizować cały proces podnoszenia.
Dzięki wysokiemu reżimowi
technologicznemu produkowane przez firmę Terex żurawie charakteryzują się najwyższą żywotnością, co sprawia,
że długo zachowują wysoką
wartość na rynku wtórnym.
Zarówno ciężar roboczy, jak
i gabaryty żurawi terenowych
Terex dostosowano tak, aby
umożliwić ich transport
przy użyciu pojazdów ciężarowych dopuszonych do ruchu po drogach publicznych.
Znana maksyma mówi, że
„Czas to pieniądz”, nic zatem
dziwnego, że każda firma wy22 Pośrednik Budowlany

W grupie żurawi terenowych marki Terex znajdują się pojazdy o udźwigu w zakresie od trzydziestu do dziewięćdziesięciu ton

Żurawie terenowe Terex mają napęd 4x4 i obie osie skrętne z trzema trybami pracy
układu kierowniczego, w tym tak zwany chód kraba

konawcza chce pracować jak
najwydajniej. Ważne jest więc,
by ograniczyć do niezbędnego minimum bezproduktywne
przestoje. Dlatego konstruktorzy żurawi zadbali o łatwość
ich konserwacji, a dealer
w Polsce, firma EWPA Maszyny Budowlane szybką dostępność części zamiennych oraz
serwis mobilny. Odpowiednie
wyposażenie w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny
i warsztatowy umożliwia wykonywanie nawet skomplikowanych napraw w warunkach polowych, co ogranicza koszty
bieżącej eksploatacji żurawia.
Terex przywiązuje olbrzymią
wagę do kwestii bezpieczeństwa. By operator żurawia
mógł skupić się na pracy,
wspomagany jest przez rozwiązania konstrukcyjne oraz
układy maszyny, takie jak
system podwójnego hamowania, mające na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa. Uwagę zwraca wyjątkowo dobra widoczność
z kabiny. Miejsce pracy operatora wyposażyć można
w układ klimatyzacji, co nie
tylko podnosi komfort, ale
także bezpieczeństwo pracy.
Producent żurawi, firma Terex
Cranes pomaga w sfinansowaniu pozyskania sprzętu.
Terex Financial Services wchodzi w skład Grupy Terex zapewniając potencjalnym nabywcom maszyn bezpośredni
kontakt z ekspertami z dziedziny finansów, którzy doskonale znają rynek dźwigów
i specyfikę branży ciężkiego
sprzętu. Każdy zainteresowany żurawiem może liczyć
na zespół fachowców, który
zrobi wszystko, aby znaleźć
rozwiązania finansowe umożlwiające pozyskanie maszyny.
www.ewpa.pl
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Części zamienne? Osprzęt? Skorzystaj z oferty Serwis-Kop!
Wywołany awarią przestój stanowi problem dla każdego użytkownika maszyny budowlanej. Dezorganizuje bowiem pracę na placu budowy firmy, dezorganizując jej pracę. Aby przyspieszyć usunięcie
awarii, można skorzystać z oferty firmy Serwis-Kop, należącej do grona czołowych polskich importerów i dystrybutorów części oryginalnych oraz wysokiej klasy zamienników do maszyn budowlanych
Firma specjalizuje się w markach JCB i Caterpillar, dysponując największym w Polsce
asortymentem części i podzespołów do tych maszyn.
Zasoby magazynowe Serwis-Kop są na bieżąco uzupełniane, firma przyjmuje również zamówienia indywidualne, których realizacja odbywa
się w najkrótszym możliwym
terminie. Dba o to kilkunastoosobowy zespół najwyższej
klasy specjalistów, zatrudnionych w dziale handlowym firmy. Każdy z nich służy fachową i rzetelną informacją, dotyczącą prawidłowego doboru części, komponentów
i osprzętu do maszyn. Z konsultantami Serwis-Kop można kontaktować się zarówno
telefonicznie, poprzez formu-
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larz zgłoszeniowy, jak i bezpośrednio, odwiedzając siedzibę firmy w Rzeszowie.
Serwis-Kop oferuje również
zamienniki części do maszyn
JCB, Caterpillar, Case, Komatsu, Terex i Volvo, gwarantując, że zostały one odpowiednio przetestowane i spełniają parametry jakościowe
określane dla części oryginalnych. Pojęcie „zamiennik”
w przypadku części, znajdujących się w asorty- mencie
firmy Serwis-Kop absolutnie
nie oznacza, że są one „gorsze, ale tańsze”. To prawda,
że zamienniki kosztują mniej,
ale ich jakość nie odbiega
od jakości części oryginalnych. Klient nie musi więc
obawiać się, że po zamontowaniu zamiennika narazi się

na problemy w codziennej
eksploatacji maszyny. Handlowcy Serwis-Kop wskazują
możliwości obniżenia kosztów naprawy maszyny, ale
do decyzji klienta pozostawiają, czy ostatecznie zamówi zamiennik czy też oryginalną część, która z reguły jest
również dostępna „od ręki”.
Wszystkie części do maszyn
budowlanych – także znajdujące się w ofercie Serwis-Kop
zamienniki, objęte są gwarancją. Czas obowiązywania
gwarancji różni się w zależności od rodzaju produktu.
Serwis-Kop pomaga użytkownikom maszyn i sprzętu budowlanego zwiększyć jego
produktywność i wydłużyć
okres efektywnego użytkowania. Rzeszowska firma posia-

da w swej ofercie bogaty asortyment części do maszyn gąsienicowych. Jest także w stanie zaoferować praktycznie
każdy rodzaj osprzętu, nadający się do maszyn wszelkiego typu. Rozbudowana oferta
obejmuje zarówno szybkozłącza hydrauliczne, jak i całą gamę różnorodnych typów łyżek
najwyższej jakości. Począwszy od różnych rozmiarów łyżek podsiębiernych, poprzez
skarpowe, aż po specjalistyczne trapezowe. Ponadto Serwis-Kop pomaga doposażyć
maszyny w różnego rodzaju
widły do palet, zrywaki, wiertnice młoty, a także dodatkowe obwody hydrauliczne,
zasilające
oferowany osprzęt.
www.serwis-kop.pl
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Maszyny Komatsu na pokazie w firmie OL-TRANS
W połowie listopada na terenie żwirowni firmy OL-TRANS w Gostomiu
koło Kościerzyny odbył się pokaz dwóch maszyn Komatsu. Wykorzystywano je do obsługi przesiewacza stacjonarnego Terex AggreSand 206,
który kilka tygodni wcześniej dostarczyła spółka Powerstone
Ładowarka kołowa WA470-7
była wykorzystywana do załadunku kosza zasypowego przesiewacza, natomiast spycharka
gąsienicowa D61PX-23 znalazła zastosowanie przy obsypywaniu materiału z górnych pokładów żwirowni w dół wyrobiska i formowaniu dróg technologicznych. Obie maszyny
spotkały się z dużym zaintere-

Zaprezentowana podczas pokazu spycharka D61PX-23
spełnia normy emisji spalin
Tier 4 Interim/Stage IIIB tylko
przy zastosowaniu filtra cząstek stałych. W najbliższym
czasie pojawi się wersja maszyny napędzana silnikiem
zgodnym z normą Tier 4 Final/Stage IV z filtrem cząstek
stałych i układem SCR. Spy-

rokość narzędzia roboczego
do trzech metrów. Zaprezentowana spycharka, wraz z modelami D37 i D51, należy do nowej serii tych maszyn. Ich cechę charakterystyczną stanowi
przeniesienie chłodnicy silnika
z przedniej części maszyny aż
za kabinę. Dzięki temu konstruktorom udało się skrócić
przód spycharki, co przy jednoczesnym zastosowaniu pokrywy jednostki napędowej
o ukośnym profilu, znacznie
poprawiło widoczność.
Do napędu wentylatora zastosowano silnik hydrauliczny
z funkcją odwrotnego ciągu,
który ułatwia czyszczenie
chłodnicy bez konieczności
wychodzenia z kabiny.
Ładowarka kołowa WA470-7

stymi, w kształcie delty, z zębami lub listwami. Podobnie
jak zaprezentowana spycharka, jest ona napędzana silnikiem Tier 4 Interim/Stage IIIB,
który niebawem zastąpi jednostka Tier 4 Final/Stage IV.
Ładowarka ma układ centralnego smarowania, dzięki czemu codzienna obsługa sprowadza się do kontroli poziomu
smaru w zasobniku i ogólnego
sprawdzenia stanu maszyn.
Komatsu D61PX-23 podczas
pokazu obsługiwał Paweł
Jóskowski, który mimo, że
na maszynach tego typu pracuje ponad trzydzieści lat, nigdy wcześniej nie miał
do czynienia ze spycharką
Komatsu. Doświadczony operator chętnie dzielił się swoimi
spostrzeżeniami. – Po zajęciu
miejsca w kabinie moją uwagę zwróciła krótka, ukośna pokrywa silnika zapewniająca doskonałą widoczność na obszar
przed maszyną. Zaletą jest również funkcja wyczuwania obciążenia, dzięki której spycharka

Dzięki umieszczeniu chłodnicy z tyłu kabiny, spycharka Komatsu D61PX-23 ma
bardzo krótki przedział silnika i ukośny profil maski, zapewniając doskonałą widoczność na lemiesz i teren przed maszyną

sowaniem. Obserwujący pokaz podkreślali, że posiadający wiele ciekawych rozwiązań
technicznych sprzęt Komatsu
spełnia potrzeby szerokiej grupy użytkowników. – Choć to
jedna z najdroższych form promocji, to zamierzamy coraz
częściej organizować i uczestniczyć w takich pokazach.
Stwarzają one bowiem możliwość kontaktu z maszyną,
a tym samym osobistego
przekonania się o jej zaletach.
Równie istotną rolę odgrywają
testy u klientów, bo dzięki nim
mogą oni w konkretnych warunkach porównać wykorzystywane dotychczas maszyny ze
sprzętem Komatsu i ocenić jego osiągi, wydajność czy koszty eksploatacji – przekonuje
Maciej Kostański, dyrektor
sprzedaży w Komatsu Poland.

Operator spycharki Paweł Jóskowski
w rozmowie z Andrzejem Tokarczykiem, zastępcą dyrektora sprzedaży
w Komatsu Poland, chwalił maszynę
D61PX-23 głównie za doskonałą widoczność z kabiny i niezwykle precyzyjny układ sterowania

charka D61 oferowana jest
w wersji EX i PX z gąsienicami
o szerokości odpowiednio
– 600 i 860 mm oraz lemieszami o pojemności 3,4 i 3,8 m3.
W przypadku wersji PX dostępny jest lemiesz ze składanymi
„skrzydełkami” bocznymi, które po złożeniu ograniczają sze-

Obie maszyny Komatsu zaprezentowane w żwirowni firmy OL-TRANS są wyposażone w bezpłatny system monitoringu satelitarnego Komtrax, który ułatwia zarządzanie sprzętem i zmniejsza koszty eksploatacji wykorzystywanej floty

o masie roboczej 24-25 ton
(zależnie od konfiguracji
osprzętu) jest bardzo popularna wśród polskich użytkowników. Najczęściej eksploatowana jest z łyżką o pojemności
4 lub 4,8 m3. Pierwsza z nich
przeznaczona jest do stosowania w trudniejszych warunkach eksploatacji, druga
zaś – do prac przeładunkowych. Łyżki te dostępne są
w wersjach z krawędziami pro-

nie zwalnia tempa, nawet gdy
natrafi na większy zwał gruntu.
Ponieważ nasza firma zajmuje
się też budową dróg, olbrzymie
znaczenie ma dla mnie precyzyjny układ sterowania. Aby
sprawdzić jego funkcjonowanie, wyjechałem maszyną
na płaski teren i bez najmniejszego problemu zebrałem bardzo cienką warstwę gruntu.
www.komatsupoland.pl

Pośrednik Budowlany

25

MASZYNY BUDOWLANE

JCB Beaver niezastąpiony przy remontach dróg
Od lipca firma „Czystość” z Wołomina, wyspecjalizowana między innymi w robotach drogowych, ma w swym parku maszynowym agregat hydrauliczny JCB Beaver. To lekkie, kompaktowe urządzenie jest wykorzystywane niemal każdego dnia i trudno je zastąpić
Remont drogi przeważnie kojarzy się z położeniem nowej
nawierzchni, ale obejmuje
jeszcze wiele innych ważnych czynności. Wśród nich

strony nie wymaga wysiłku,
a z drugiej umożliwia bardzo
precyzyjne kucie – przekonuje Adam Zych, operator z firmy „Czystość”. – Zależnie

od potrzeb stosujemy węższe
lub szersze groty do wykuwania, a także ubijak. Ma on
okrągłą, niewielką podstawę,
która idealnie nadaje się
do ubijania niewielkich powierzchni wokół studzienek
i skrzynek zaworowych.
Wcześniej do tego celu uży-

ale w ofercie brytyjskiego producenta istnieje też wersja zasilana jednostką wysokoprężną. Urządzenie zapewnia przepływ oleju do 20 l/min i maksymalne ciśnienie 138 bar. Masa
agregatu gotowego do pracy
(bez węży) wynosi zaledwie 63 kg, a jego wymiary (długość x szerokość x wysokość)
są równe 720 x 530 x 610 mm.
– Obsługa agregatu jest banalnie prosta. Wystarczy go
tylko uruchomić jak pilarkę
spalinową, a następnie załączyć pompę hydrauliczną.
Do tej pory nie mieliśmy z nim

W wołomińskiej firmie „Czystość” agregat JCB Beaver najczęściej znajduje zastosowanie przy regulacji włazów studzienek kanalizacyjnych i skrzynek do hydrantów
podziemnych, wodociągów itp.

jest na przykład regulacja
włazów studzienek kanalizacyjnych czy skrzynek zaworów wodociągów i hydrantów
do wysokości nowej warstwy
ścieralnej. Aby się do nich
dostać, konieczne jest wykucie nawierzchni przylegającej
do elementu, który trzeba
podnieść. – Najłatwiej robi się
to młotem hydraulicznym zasilanym z agregatu JCB
Beaver. Taki młot nie jest
ciężki i można nim swobodnie
manewrować, co z jednej
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Agregat hydrauliczny JCB Beaver waży tylko 63 kg (bez węży) i ma kompaktową
budowę, dzięki czemu nie zajmuje wiele miejsca i łatwo załadować go lub zdjąć
nawet z wyższego samochodu, na przykład pick-upa

Okrągły ubijak o niewielkiej średnicy
sprawia, że nie trzeba wykuwać dużej
powierzchni asfaltu wokół skrzynek,
co przyspiesza wykonywanie pracy

waliśmy skoczków, ale są one
cięższe, mniej poręczne i mają dużą, prostokątną stopę,
która wymaga wykucia większej powierzchni – dodaje.
Agregat hydrauliczny JCB
Beaver wykorzystywany w firmie „Czystość” jest napędzany silnikiem benzynowym
Honda GX 240 o mocy 8 KM,

żadnych problemów. Nawet
podczas mrozów agregat palił za pierwszym razem i potrzebował tylko chwilę na rozgrzanie oleju, aby zapewniać
nominalną moc podłączonego narzędzia roboczego – podsumowuje Adam Zych.
www.interhandler.pl
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Graco – rozwiązania dla wymagających
Każdego roku na terenie własnego zakładu produkcyjnego w Płochocinie firma Graco organizuje spotkanie o charakterze dnia otwartego,
stwarzając możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami
technicznymi na przykładzie gotowych pojazdów dla różnych branż
Jednym z najciekawszych, jakie zaprezentowano na tegorocznej imprezie, był wielofunkcyjny pojazd dla energetyki zbudowany na podwoziu
samochodu Mercedes-Benz
Arocs 4143 z układem napędowym 8x8. Został on wyposażony między innymi w żuraw zakabinowy klasy 65 tm,
Palfinger model PK65002-SH. Podstawowy wysięgnik
ma 7 sekcji wysuwanych hydraulicznie, zapewniając zasięg 18 metrów. W takiej kon-

rzystanie z urządzenia ułatwia
system RTC (Rope Tension
Control). Zapewnia on stałe
napięcie liny wciągarki, dzięki
czemu nie trzeba jej zdejmować z krążków prowadzących
podczas składania oraz rozkładania żurawia.
Wśród innych ciekawych
rozwiązań, jakie znalazły się
w zaprezentowanym żurawiu Palfinger PK65002-SH,
jest system kompensacji liny SRC, zapewniający stałą
odległość między hakiem,

jest system AOS eliminujący
tzw. efekt wędki. Powoduje
on szybkie wytłumienie

obrotu kolumny żurawia.
Urządzenie jest sterowane radiowo za pomocą konsoli
PALcom P7 z rozdzielaczem
Bosch Rexroth, umożliwiającym za pomocą dwóch dźwigni krzyżowych (joysticków)
kontrolę w sposób proporcjonalny do siedmiu funkcji żurawia. Ma ono przejrzysty, kolorowy ekran ciekłokrystalicz-

Żuraw Palfinger PK65002-SH jest zasilany wielotłoczkową pompą hydrauliczną
o zmiennej wydajności z systemem Load Sensing, który zapewnia płynną pracę
urządzenia i zmniejsza zużycie paliwa

Kosz roboczy BB040 dostarczany jest w komplecie z aluminiowo-stalowym łącznikiem, uprzężą i pasem bezpieczeństwa oraz uchwytem do konsoli sterowniczej

figuracji udźwig urządzenia
wynosi 2,5 t, przy wysięgu 4,3 m – 12,9 t, a maksymalna wartość tego parametru przekracza 19 t. Zastosowanie żurawia rozszerza Fly
Jib PJ 100 D, czyli tzw. bocianek zwiększający wysięg
w poziomie do niemal 30 m,
przy którym urządzenie może
bezpiecznie operować ładunkami o masie prawie 700 kg.
Na ramieniu głównym zamontowano dodatkowo wciągarkę linową z napędem hydraulicznym. Standardowo jej
udźwig wynosi 2,5 t, ale
przy zastosowaniu dwóch
warstw liny i zblocza dwulinowego zwiększa się do 5 t. Ko30 Pośrednik Budowlany

a
końcem
wysięgnika
przy zmianie wysięgu urządzenia. Równie przydatny

drgań wysięgnika powstałych na skutek nagłego zatrzymania ruchu pionowego,
co z jednej strony pozwala
na bardziej dynamiczną pracę, a z drugiej umożliwia
bardziej precyzyjną kontrolę
urządzenia. Istotną rolę,
szczególnie przy zamontowanym koszu roboczym,
odgrywa też funkcja łagodnego dobiegu siłowników
hydraulicznych poszczególnych sekcji wysięgnika oraz
płynny start i zatrzymanie

Po zamontowaniu tzw. bocianka zakres pracy żurawia zwiększa się niemal
do 30 metrów. Maksymalny udźwig na takim wysięgu wynosi 690 kilogramów

ny, który doskonale sprawdza się w każdych warunkach oświetleniowych – nawet przy „ostrym słońcu” łatwo odczytywać na nim
wszystkie informacje. Za pomocą konsoli można ustawiać kluczowe parametry żurawia oraz sterować zastosowanymi funkcjami. Jej obsługa jest bardzo prosta ponieważ w intuicyjnym menu zamiast opisów dominują czytelne piktogramy.
Oprócz żurawia pojazd został
wyposażony w autorską zabudowę skrzyniową Graco
o wymiarach wewnętrznych
(długość x szerokość x wysokość) 6.000 x 2.550 x 800 mm,
a także podwoziową wyciągarkę hydrauliczną firmy
Ramsey Winch, model
RPH 20000. Ma ona przekładnię planetarną i zapewnia
maksymalny udźwig równy dziewięć ton. W komplecie
jest też poziomowany automatycznie kosz roboczy
BB040 przeznaczony
dla dwóch osób.
www.graco.pl
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Mercedes-Benz Arocs 4445 8x6 – solidny zawodnik!
Półtora roku po debiucie modelu Arocs, całkowicie nowego pojazdu dla branży budowlanej,
Mercedes-Benz postanowił zwrócić uwagę klientów na cechujące pojazd unikatowe rozwiązania, wśród których jest na przykład turbosprzęgło z retarderem. Tak doposażony egzemplarz
nasza redakcja miała okazję sprawdzić w teście długodystansowym, zrealizowanym we współpracy z trzema mazowieckimi firmami budowlanymi
Demonstracyjny Mercedes-Benz Arocs w czasie testu
przejechał 6.911 km. W każdej z firm na okres dwóch tygodni został włączony do wykorzystywanej floty i realizował zadania typowe dla danego przedsiębiorstwa. Wyniki
jazd oraz spostrzeżenia kierowców z firmy Tree Polska,
którzy od wielu lat pracują
na takich pojazdach, prezentujemy w sąsiednim artykule,
natomiast z dwóch pozostałych (Sas-Trans-Pol i Falbruk)
w kolejnych wydaniach Pośrednika Budowlanego, tj.
numerach 1/2016 i 2/2016.
Do testów otrzymaliśmy wersję Grounder z układem napędowym w konfiguracji 8x6
i rozstawem osi 4.850 mm.
W pojeździe zastosowano
sześciocylindrowy silnik rzędowy OM 471 o pojemności 12,8 dm3, wyregulowany
na moc 330 kW (449 KM) i maksymalny moment 2.200 Nm dostępny od 1.100 obr./min.
Nowoczesna jednostka posiada
wysokociśnieniowy
wtrysk paliwa typu common
rail X-Pulse zapewniający ciśnienie do 2500 bar i spełnia
wymagania normy emisji
spalin Euro 6, korzystając
z połączenia technologii SCR
i EGR. Z silnikiem skojarzono szesnastostopniową przekładnię zautomatyzowaną
G 280-16 o rozpiętości przełożeń 11,7-0,69, sterowaną
przez system zmiany przełożeń Mercedes PowerShift 3.
W najnowszej odsłonie zapewnia on przede wszystkim szybszą zmianę biegów – o dwadzieścia procent w porównaniu ze stosowanym wcześniej
systemem PowerShift 2, a także bardziej precyzyjny dobór
przełożeń,
który
lepiej
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Dopuszczalna masa całkowita 4-osiowego podwozia wynosi 32.000 kg, co przy masie własnej testowego Arocsa równej 16.645 kg oznacza ładowność 15.355 kg

Tablica rozdzielcza kabiny ClassicSpace oferuje znakomite warunki pracy zarówno
na placu budowy, jak też przy pokonywaniu dłuższych tras

uwzględnia aktualne warunki
drogowe i obciążenie samochodu. Za przykład może posłużyć „rozpoznawanie” hamowania silnikiem podczas
zjazdu ze wzniesienia i utrzymywanie dotychczasowego
biegu. Testowy egzemplarz
wyposażony był w program
jazdy off-road, umożliwiający
pracę przekładni w trzech
trybach. Standardowy – z seryjną funkcją eco-roll – wspiera ekonomiczny styl jazdy
w ruchu drogowym, a manualny umożliwia całkowitą kontro-

lę nad pojazdem w ekstremalnie trudnym terenie. Załączając tryb off-road kierowca ma
do dyspozycji większy moment obrotowy, ułatwiający
pokonywanie stromych wzniesień czy najbardziej grząskich
odcinków dróg.
W przypadku ciężarówek budowlanych równie istotnym
zagadnieniem, co dzielność
w terenie, jest precyzyjne manewrowanie. Przy tradycyjnym układzie przeniesienia
napędu jazda „na centymetry” może stanowić pewną

Fotele zastosowane w Arocsie są
szersze i mają większy zakres regulacji w porównaniu do siedzeń montowanych we wcześniejszych pojazdach ciężarowych Mercedes-Benz

Turbosprzęgło z retarderem zwiększa
masę własną pojazdu o 120 kg, jednak przy uwzględnieniu masy lżejszego sprzęgła ciernego, rzeczywiste
zmniejszenie ładowności wynosi jedynie 78 kg

POJAZDY BUDOWLANE

trudność dla kierowcy i jest
szkodliwa dla zastosowanych
podzespołów, bo znacząco
skraca ich trwałość. Aby temu zapobiec, Mercedes-Benz opracował turbosprzęgło z retarderem należące
do opcjonalnego wyposażenia Arocsa. Swoje wyjątkowe
zalety najwcześniej udowodniło w nowych ciągnikach
do transportu ładunków nienormatywnych, tj. Actrosie
SLT i Arocsie SLT. W jednym
zespole łączy ono hydrodynamiczne sprzęgło z retarderem, umożliwiając precyzyjne
ruszanie i manewrowanie
przy niewielkiej prędkości,
jak również skuteczne wyhamowywanie pojazdu. Tuż
po ruszeniu z miejsca turbosprzęgło z retarderem przestaje być aktywne i wówczas
przekazywanie momentu obrotowego z silnika do skrzyni
biegów odbywa się za pośrednictwem klasycznego
sprzęgła
ciernego,
ale
w przeciwieństwie do odmian
bez turbosprzęgła jest ono
jednotarczowe – nawet
w Arocsie z najmocniejszymi
silnikami, o największej dopuszczalnej masie całkowitej.
Podczas hamowania wirnik
turbiny zostaje zablokowany,
a olej jest tłoczony do obudowy – turbosprzęgło z retarderem działa wówczas jak wydajny
retarder
główny.
W pierwszej kolejności Arocs
korzysta jednak z imponujących osiągów hamulca silnikowego. Egzemplarz testowy
był wyposażony w system
o wysokich osiągach (High
Performance Brake) zapewniający moc hamowania 400
kW (544 KM) rozwijaną
przy 2.300 obr./min. Turbosprzęgło w roli retardera oferuje dodatkowe 350 kW (476
KM), ale ze względu na konieczność zmniejszenia obciążenia przekładni, łączna
moc dwóch wysokowydajnych zwalniaczy jest ograniczona do 720 kW (979 KM).
Pojazd demonstracyjny miał
stale napędzane obie tylne

osie, natomiast przednia jest
dołączana na postoju za pośrednictwem skrzyni rozdzielczej VG 3000. Do zarządzania pracą układu napędowego służy pokrętło narzucające prawidłową kolejność uruchamiania wzdłużnych i po-

przecznych blokad mechanizmów różnicowych, zapewniając optymalną trakcję
w różnych warunkach drogowych. Ciekawym rozwiązaniem jest funkcja dezaktywacji ABS, zwiększająca bezpieczeństwo jazdy w trudnym te-

Nowy 6-cylindrowy silnik wysokoprężny OM 471 jest w stanie wytrzymywać większe obciążenia m.in. dzięki jednoczęściowym stalowym tłokom oraz wzmocnionym
korbowodom i łożyskom

Przednia część podwozia została wyposażona w solidne zabezpieczenia, więc kierowca nie musi obawiać się wjazdu w trudny teren. Mimo napędu przedniej osi nadal jest pod nią bardzo duży prześwit

Zabudowa rynnowa firmy Skibicki ma wymiary (dł. wew. x szer. wew. x wys.
wew.) 5.596 x 2.550 x 1.540 mm. Jej podłoga została wykonana z 8-milimetrowej blachy Hardox, na ściany boczne użyto 6-milimetrowej stali S690

renie. Wówczas koła blokują
się podczas hamowania, co
powoduje utworzenie się
przed nimi klina z luźnego
materiału podłoża, skutecznie skracającego drogę hamowania. Mocną stroną
Arocsa jest zastosowany również w pojeździe demonstracyjnym elektrohydrauliczny
układ wspomagania kierownicy Servotwin, który gwarantuje bardzo precyzyjne prowadzenie samochodu na różnych nawierzchniach, a siła
z jaką oddziałuje na układ
jest odpowiednio dostosowana do prędkości jazdy.
Wersja Grounder jest fabrycznie przeznaczona do pracy
w szczególnie trudnych warunkach, charakteryzująca się
zdolnością
przenoszenia
większych obciążeń. To zasługa przede wszystkim mocnej ramy z podłużnicami
o grubości 9 mm, wykonanej
z formowanej na zimno, wysokowytrzymałej stali drobnoziarnistej, ale także solidnych
osi i zawieszenia ze specjalnymi amortyzatorami i stabilizatorami. W przypadku testowego modelu zastosowano
opcjonalne osie o nacisku
do 9 t, natomiast z tyłu o nacisku do 16 t, które oprócz
bardzo wytrzymałej i trwałej
konstrukcji wyróżniają się też
dużym prześwitem ułatwiającym jazdę w trudnym terenie. Analogicznie „wyśrubowane” parametry ma układ
zawieszenia ze wzmocnionymi resorami parabolicznymi – przednimi o nośności
2 x 9 t, tylnymi – 2 x 15 t.
Testowy Arocs został wyposażony w kabinę średniej
wielkości typu M ClassicSpace
o szerokości zewnętrznej
2.300 mm i wysokości tunelu
silnika 320 mm. Jej długość
zewnętrza wynosi 2.000 mm.
Pozwala to zyskać wystarczająco dużo miejsca za fotelami,
by łatwo pomieścić tam przedmioty codziennego
użytku nawet o większych rozmiarach.
www.mercedes-benz.pl
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Od wyburzeń po „deweloperkę"
Pierwszą firmą biorącą udział w zorganizowanym przez naszą redakcję teście długodystansowym pojazdu ciężarowego Mercedes-Benz Arocs 4445 8x6
była spółka Tree Polska z Woli Gołkowskiej koło Warszawy. Zakres działalności firmy jest bardzo szeroki, co dało możliwość sprawdzenia demonstracyjnej wywrotki w bardzo zróżnicowanych warunkach

ści i nie tamuje ruchu. Bez problemów można dłużej jechać
lewym pasem przygotowując
się do skrętu, a nie czekać
do ostatniej chwili na prawym
pasie mając nadzieję, że ktoś
łaskawie wpuści ciężarówkę – opowiada Piotr Sadowski,
kierowca w firmie Tree Polska. – Łatwe i sprawne rozpędzanie to w dużej mierze także
zasługa
zautomatyzowanej
przekładni PowerShift, która
szybko zmienia biegi i sama dobiera odpowiednie przełożenie,
by samochód zachował się tak,
jak oczekuje tego kierowca.
Gdy gaz jest wciskany gwałtowniej, biegi zmieniane są szybciej. Wiem, że w każdej chwili
mogę zaingerować w dobrane
przez nią przełożenie, ale przez
kilka dni testowania Arocsa nie
miałem takiej potrzeby. Zautomatyzowana przekładnia bardzo pomaga podczas jazdy
w dużym ruchu, szczególnie
na jezdniach wielopasmowych.

Testowy Arocs 8x6 w wersji Grounder ma solidne podwozie o zwiększonej wytrzymałości, dlatego łatwo znosi załadunek nawet
dużych kawałków gruzu spadających z większej wysokości

Istniejąca od roku 2000 spółka
Tree Polska była początkowo
niewielką firmą rodzinną. Poszerzała jednak konsekwentnie zakres oferowanych usług
wchodząc do ścisłej czołówki
przedsiębiorstw zajmujących
się wykonywaniem zmechanizowanych robót ziemno-budowlanych, kompleksowymi
wyburzeniami i rozbiórką
obiektów kubaturowych oraz
inżynieryjnych, rekultywacją
i niwelacją terenu, w tym profesjonalnym przygotowaniem
terenu pod inwestycje, a także
wynajmem maszyn budowlanych i usługami transportowymi. Tree Polska dysponuje ponad setką jednostek sprzętowych, z czego blisko dwadzieścia sztuk stanowią pojazdy
ciężarowe, głównie wywrotki
i ciągniki siodłowe z naczepami samowyładowczymi. Firma
posiada ugruntowaną pozycję
wśród firm wykonawczych, dlatego też nie narzeka na brak
zleceń i zazwyczaj prowadzi kilka robót jednocześnie. Nie by34 Pośrednik Budowlany

Dzięki zastosowaniu turbosprzęgła precyzyjny dojazd pod maszynę załadowczą
nie stanowi najmniejszego problemu. Dotyczy to również sytuacji, gdy samochód
musi pokonać wzniesienie albo przemieszczać się po grząskim gruncie

ło więc obaw, że testowy Arocs
włączony na dwa tygodnie
do floty Tree Polska pozostawał będzie w bezczynności.
Jednym z pierwszych zadań,
jakie przypadły mu w udziale
była obsługa ekipy zajmującej
się wymianą torów tramwajowych na warszawskim Annopolu. Prace polegały na odbiorze zużytego i dostarczaniu nowego kruszywa granitowego. – Jeżdżę tym samochodem

od kilku dni, także w nocy, co
jest podyktowane napiętym harmonogramem prac. Podczas remontu torów na ulicy
Rembielińskiej w większości
poruszałem się po drogach
utwardzonych na terenie Warszawy. W takim zastosowaniu
najbardziej przydaje się odpowiednia moc, a w testowym
Arocsie czuć jej zapas. Samochód nawet pod pełnym obciążeniem łatwo nabiera prędko-

Zdaniem Piotra Sadowskiego, kierowcy w firmie Tree Polska, testowy
Arocs pozwala na bardzo dynamiczną jazdę, a zastosowany w nim napęd 8x6 z kompletem blokad mechanizmów różnicowych sprawia, że nawet pod pełnym obciążeniem z łatwością poradzi sobie nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych

Wtedy łatwiej skupić się na pilnowaniu własnego pasa i obserwacji samochodów osobowych, których kierowcy w ostatniej chwili przed światłami
wskakują przed ciężarówkę albo nie zachowują odpowiedniej
odległości z boku pojazdu – dodaje Piotr Sadowski.
Kolejnym zadaniem, jakie wykonywał testowy Arocs, była wywózka ziemi z głębokiego wykopu pod garaż podziemny wielo-
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rodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Skierniewickiej
w Warszawie. Ze względu
na ograniczoną przestrzeń ustawienie ciężarówki pod stojącą
na betonowej „półce” zerowej
kondygnacji koparkę było możliwe jedynie tyłem, wąską drogą
technologiczną. – Podczas pracy w takich warunkach ważny
jest dobry skręt i widoczność.
Także w tym względzie nie mam
do Arocsa żadnych zastrzeżeń.
Zaskoczyło mnie niezwykle skuteczne wspomaganie kierownicy, bo nawet gdy samochód
jest w pełni załadowany i stoi
na twardym podłożu, można ją
obracać dosłownie jednym palcem. Turbosprzęgło to kolejna istotna zaleta tego samochodu. Umożliwia bowiem delikatne ruszanie i precyzyjną kontro-

W kabinie ClassicSpace o długości 2.300 mm jest wystarczająco dużo miejsca
za fotelami, aby bez problemu przechowywać wiele przedmiotów niezbędnych
w codziennej pracy, na przykład butów na zmianę, kasków czy kurtek

Choć kabina testowego Arocsa jest
umieszczona wysoko, dostęp do niej
jest bardzo łatwy za sprawą trzech
szerokich stopni wejściowych w układzie schodkowym. Praktyczne poręcze i podesty wprost zachęcają kierowcę do pomocy operatorowi maszyny załadowczej w prawidłowym
rozmieszczeniu ładunku

jemy wymaga stosowania samochodów o dużej trwałości.
Jak widać testowy Arocs znakomicie sprostał zadaniu. Nawet przy spadającym z większej wysokości dużym ładunku skupionym pojazd pozostaje sztywny, nie zachowuje

Spółka Tree Polska jest podwykonawcą firmy Karmar odpowiedzialnej za budowę osiedla mieszkaniowego przy ul.
Skierniewickiej w Warszawie, gdzie testowy Arocs był zaangażowany w wywózkę ziemi pod parking podziemny

lę minimalnej prędkości jazdy
jedynie za pomocą pedału gazu. Nawet na wzniesieniach czy
grząskim podłożu takim Arocsem można więc podjeżdżać
pod maszyny załadowcze dosłownie na milimetry. W ciężkim terenie na początkowym
etapie budowy lub na zwałce
Arocs również spisuje się doskonale. Po zapięciu wszystkich blokad w napędzie 8x6
poradzi sobie nawet w najgłębszym błocie – przekonuje
Piotr Sadowski.
Firma Tree Polska bardzo
często wykonuje prace rozbiórkowe, dlatego testowy
Arocs znalazł również zastosowanie przy wywozie wstępnie rozdrobnionego gruzu, jaki zalegał na hałdzie przy wy-

burzeniu budynku magazynowego Polskiego Holdingu
Nieruchomości przy alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Taka praca stanowiła
najlepszy sprawdzian zabudowy pojazdu, na którą trafiały duże odłamki betonowe, często najeżone wystającymi prętami stalowymi.
Podczas prac nie odnotowano jakichkolwiek uszkodzeń,
co dobrze świadczy o odpowiednio wyspecyfikowanej
konstrukcji nadwozia, przystosowanej do zróżnicowanych i jednocześnie wymagających zadań transportowych. Tym razem z pojazdu
korzystał inny kierowca firmy Tree Polska, Paweł
Okuń. – Praca, jaką wykonu-

Paweł Okuń, kierowca w firmie Tree
Polska, chwali sobie szybką i płynną
zmianę biegów w przekładni
PowerShift, a także turbosprzęgło, które działa zarówno podczas ruszania,
jak też po zwolnieniu do prędkości
manewrowej

się jak galareta. W ocenie
układu napędowego zgadzam się z opinią kolegi.
Przekładnia PowerShift pozwala na bardzo dynamiczną

jazdę, zmienia biegi bez najmniejszych szarpnięć i trudno
mi wyobrazić sobie sytuację,
w której byłbym zmuszony
do manualnej korekty przełożenia. Jeśli zaś chodzi o turbosprzęgło, to świetnie, że
działa nie tylko podczas ruszania, ale także w momencie, gdy kierowca zwalnia
do prędkości manewrowej.
W obu przypadkach na tablicy rozdzielczej wyświetla się
specjalny piktogram.
Podczas testów w firmie Tree
Polska Arocs 4445 8x6
przemierzył łącznie 3.723 kilometry. Wszyscy kierowcy, który mieli okazję nim jeździć
zgodnie chwalili kabinę
ClassicSpace. Ich zdaniem
nadaje się ona wprost idealnie dla branży budowlanej, bo
umożliwia montaż odpowiednio długiej zabudowy zapewniając jednocześnie bardzo
komfortowe warunki pracy.
Nawet przy najdalej odsuniętych fotelach za oparciami jest
wystarczająco dużo miejsca,
by swobodnie odwiesić kurtkę
i pomieścić buty na zmianę,
kask, torbę z osobistymi rzeczami. Kierowcy podkreślali
też łatwość wchodzenia do kabiny po szerokich stopniach
o konstrukcji schodkowej,
a także wygodny dostęp
do umieszczonego na tylnej
ścianie podestu, z którego
można pomóc operatorowi koparki czy ładowarki w prawidłowym rozmieszczeniu urobku w skrzyni
ładunkowej Arocsa.
www.mercedes-benz.pl

Pośrednik Budowlany

35

POJAZDY BUDOWLANE

Lepsza przyczepność, niższe spalanie
Opracowana przez Volvo Trucks nowa funkcja podnoszenia drugiej osi napędowej niesie wymierne korzyści dla użytkowników najcięższych pojazdów operujących w mieszanych warunkach drogowych. Zapewnia ona odpowiednią trakcję na podłożach o mniejszej przyczepności, a jednocześnie
niskie zużycie paliwa podczas jazdy na nawierzchniach utwardzonych

Podniesienie i odłączenie drugiej osi napędowej w czasie jazdy „na pusto” po drodze utwardzonej zapewnia zużycie paliwa
niższe nawet o 4 procent. Inne ważne korzyści to m.in. dłuższa żywotność ogumienia, a także mniejszy hałas

Podnoszona oś napędowa to
rozwiązanie szczególnie przydatne w pojazdach o dużej ładowności, które po dostarczeniu ładunku wracają bez
obciążenia, wykorzystywanych na przykład w transporcie drewna, materiałów niespaletyzowanych czy transporcie budowlanym.– Nowa
funkcja umożliwia odłączenie
drugiej osi napędowej i jej
podniesienie na czas przejazdu bez ładunku. Dzięki temu
użytkownik pojazdu może
w łatwy sposób ograniczyć
koszty eksploatacyjne zaoszczędzając paliwo. W porównaniu do pojazdu, który cały
czas porusza się na wszystkich osiach, nawet o cztery
procent – przekonuje Jonas
Odermalm, menedżer ds.
segmentu transportu budowlanego w Volvo Trucks.
Druga oś napędowa jest
odłączana i podnoszona
dzięki zastąpieniu mechanizmu różnicowego w pierwszej osi napędowej sprzęgłem kłowym. W ten sposób
kierowca korzystać może
z wysokich osiągów i ładowności typowej dla podwójnej
36 Pośrednik Budowlany

Po podniesieniu drugiej osi napędowej jej koła znajdują się 140 milimetrów nad powierzchnią drogi, po której przemieszcza się pojazd

Nowa funkcja podnoszenia i odłączania osi napędowej to rozwiązanie dla pojazdów, które w jedną stronę jadą w pełni obciążone, a z powrotem bez ładunku

osi
napędowej
(6x4),
przy zwrotności, jaką zapewnia pojedyncza oś napędowa
(4x2). Po podniesieniu drugiej osi napędowej maleje nie
tylko promień skrętu – aż
o jeden metr, ale także zużycie opon i elementów zawieszenia, co ma istotny wpływ
na redukcję bieżących kosztów eksploatacji pojazdu.
– Podnoszona druga oś napędowa w układzie osi tandem
idealnie sprawdza się w zadaniach transportowych, które ze
względu na rodzaj podłoża lub
ciężar ładunku wymagają zastosowania samochodu z podwójną osią napędową i zazwyczaj
w drodze powrotnej nie mają
już obciążenia. Dodatkowo
podczas korzystania z tej funkcji kierowca może dociążyć
pierwszą oś napędową. Daje to
efekt zwiększenia przyczepności kół i tym samym zapobiega
ugrzęźnięciu pojazdu – wyjaśnia Jonas Odermalm.
Nowe rozwiązanie opracowane przez konstruktorów Volvo
Trucks zwiększa również komfort pracy kierowcy podczas
jazdy bez ładunku. Warto wobec tego zauważyć, że w tym
segmencie transportu udział
przejazdów „na pusto” stanowi niemal połowę. Trudno sobie bowiem wyobrazić ładunek, który mógłby zostać przywieziony do kopalni surowców
skalnych albo zabrany z miejsca budowy obiektu kubaturowego. Gdy kontakt z podłożem mają koła tylko jednej osi
napędowej, maleje także poziom hałasu w kabinie oraz
wartość drgań przenoszonych na koło kierownicy.
Podnoszona druga oś napędowa w układzie osi tandem
jest dostępna w modelach
Volvo FM, Volvo FMX, Volvo
FH i Volvo FH16. Może być
obsługiwana zarówno podczas jazdy, jak i na postoju,
co nie tylko ułatwia pracę kierowcy, ale także umożliwia
znacznie szybszą reakcję na zmienne
warunki drogowe.
www.volvotrucks.pl

Dziękując za dotychczasową współpracę,
składamy życzenia
ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów w Nowym 2016 Roku
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Iveco Trakker na budowie trasy S7
Chcąc zaprezentować nowego Trakkera w typowych warunkach roboczych, a jednocześnie poznać opinie klientów o jego konstrukcji, zastosowanych rozwiązaniach technicznych oraz wariantach specyfikacji, Iveco Poland uruchomiło cykl testów swojego bestsellera. Jedną z firm, do której trafił demonstracyjny Trakker była spółka Fabe Polska pełniąca rolę głównego podwykonawcy
konsorcjum Salini, realizującego budowę odcinka nowej trasy S7

Iveco Trakker ma dobrze zabezpieczony spód podwozia w przedniej części pojazdu i duże prześwity, wynoszące odpowiednio
pod przednimi i tylnymi osiami 337 i 311 mm

Fabe Polska to spółka z kapitałem tureckim należąca
do Fabe Grup. W Polsce działa od marca 2015 roku. Jest
odpowiedzialna za budowę
S7 od Chęcin do Jędrzejowa.
Zadania, jakie zostały jej powierzone, obejmują całość robót ziemnych na odcinku 12 km oraz układanie masy bitumicznej na długości 21 km. Pierwszy sprzęt pojawił się na budowie w połowie września. Prace rozpoczęto od zdejmowania humusu
i nawożenia dolnych warstw
nasypu. Firma wykorzystuje
w tym celu blisko dziesięć
własnych pojazdów ciężarowych, które przez kilkanaście
dni wspomagał testowy Iveco
Trakker. Egzemplarz oddany
w użytek Fabe Polska to model AD410T45 z układem napędowym 8x4 i rozstawem
osi 4.250 mm. Zastosowano
w nim 6-cylindrowy silnik rzę38 Pośrednik Budowlany

Norbert Smaga, kierownik działu logistyki w Fabe Polska (od lewej) i Jarosław
Seweryński, kierowca w Fabe Polska pozytywnie wypowiadają się na temat testowego Trakkera, ale ich zdaniem do pracy na początkowym etapie budowy drogi
bardziej przydałaby się wersja z układem napędowym 8x8

dowy Cursor 13 o pojemności 12,9 dm3, w wersji zapewniającej moc 331 kW (450
KM) i maksymalny moment 2.200 Nm w szerokim
zakresie od 970÷1.440
obr./min. Jest on wyposażony
we wtrysk bezpośredni ze
wspólnego kolektora (common

rail), turbosprężarkę oraz
chłodnicę powietrza doładowującego. Do obróbki spalin
zgodnie z normą Euro VI służy
wyłącznie układ SCR (Hi-eSCR) i pasywny filtr cząstek
stałych. Cały moduł ma lekką,
zwartą konstrukcję i znajduje
się w jednej obudowie z boku

ramy podwozia. Napęd na zespoloną tylną oś o przełożeniu 4,23 i zwolnicami w piastach kół przenoszony jest
za pośrednictwem ręcznej, 16-stopniowej skrzyni
biegów ZF 16S2220TO. Podczas jazdy w trudniejszym terenie, kierowca może się
wspomóc wzdłużną i poprzecznymi blokadami mechanizmów różnicowych. Obsługuje się je za pomocą pokrętła, które wymusza prawidłową kolejność w ich załączaniu. – Zastosowany silnik
ma bardzo wysokie osiągi, ale
tutaj nie za bardzo mam okazję, by je wykorzystać. Dziesięciokilometrowa trasa z kopalni Wierzbica do Brzegów,
gdzie aktualnie wożę materiał
nadkładowy, prowadzi głównie wąskimi, krętymi drogami
wiejskimi, na których trudno
rozpędzić się do wyższej
prędkości. W takich warunkach można natomiast ocenić
układ kierowniczy. Bez względu, czy jadę na pusto, czy z ładunkiem, Trakkera prowadzi
się jak po sznurku. Dzięki temu nie muszę zwalniać
przy wymijaniu się z innymi
ciężarówkami, których jest tu
wyjątkowo dużo, bo też korzystają z kopalni Wierzbica – przekonuje Jarosław Seweryński, kierowca w Fabe
Polska. W równie pochlebny
sposób wypowiada się on
o ręcznej przekładni ZF.
– Choć to praktycznie nowy
samochód, drążek zmiany
biegów nie wymaga przykładania dużej siły i łatwo wskakuje w odpowiednie pozycje.
Poza tym ma krótkie skoki
i umieszczony jest dokładnie
tam, gdzie powinien się znajdować. Jeździłem już samochodami, w których był zbyt
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mocno przesunięty do tyłu
i bardzo niewygodnie załączało się wtedy dwójkę i czwórkę.
W czasie jednej zmiany z obowiązkową „pauzą”, Jarosław
Seweryński jest w stanie wykonać od 7 do 9 kursów, pokonując około 180 km. Ich liczba zależy od kolejki przy myjni,
wadze albo koparce, która
w danej chwili może być
na przykład tankowana lub
przemieszczać się do innego
miejsca załadunku. Średnie zużycie paliwa testowego Trakkera odnotowane przez Fabe
Polska oscylowało w granicach 41-42 l/100 km. – To bardzo dobry wynik. Myślę, że
w jego osiągnięciu dużą rolę
odgrywa mocny silnik, prawidłowo zestopniowana przekładnia i odpowiednio wolny
tylny most. Zielone pole rozciąga się od 1.000 do 1.500
obr./min, ale temu Trakkerowi
wystarcza do zmiany biegów 1.200 obr./min. W grząskim terenie pewnie paliłby
więcej, natomiast tym samochodem nie wjeżdżamy
na najbardziej luźne, rozmięknięte i gliniaste podłoża, ponieważ tam radzą sobie tylko
pojazdy wyposażone w dodatkowy napęd jednej lub
dwóch przednich osi – dodaje Jarosław Seweryński.
Niezwykle ważną zaletą nowego Trakkera, ale także poprzednich generacji, są wytrzymałe rama i zawieszenie.
Podłużnice mają kształt litery C, o wymiarach 309 x 80
x 10 mm. Jeśli chodzi o zawieszenie, przy obu przednich osiach o nośności
8.500 kg zastosowano 3-piórowe resory paraboliczne
o grubości 30 mm, współpracujące z dwoma amortyzatorami i stabilizatorem o przekroju 45 mm. Zespół dwóch
osi tylnych o nośności
po 10.500 kg jest zawieszony wahliwie na półeliptycznych resorach wielopiórowych, z czterema dolnymi
drążkami
prowadzącymi
i dwoma górnym drążkami
reakcyjnymi w układzie V.

Wnętrze Trakkera zapewnia bardzo komfortowe warunki pracy. Ma wiele półek
i schowków, a sięganie do najważniejszych przyrządów nie wymaga odrywania
pleców od oparcia fotela

Wysoko umieszczony wlot powietrza
kierowanego do silnika chroni układ
filtracji przed nadmiernymi ilościami
kurzu, które wydostają się spod
przednich kół pojazdu

Zabudowa tylnozsypowa firmy Skibicki zapewnia pojemność 18,7 m3. Jej podłogę
wykonano z 8-milimetrowej blachy Hardox, natomiast ściany boczne, tylną i przednią z 5-milimetrowej stali Domex

Iveco Trakker posiada muskularną sylwetkę, wprost predestynującą do ciężkiej
pracy. Masa własna testowego egzemplarza z napędem 8x4 wynosi 15.175 kg, zapewniając ładowność 16.825 kg

W tym przypadku stabilizator
jest nieco sztywniejszy, jego
przekrój wynosi 50 mm. Dla
zespołu przednich osi dopuszczalne naciski wynoszą
2 x 8 t, tylnych – 2 x 10,5 t.
– Koledzy z Fabe, którzy też
jeździli tym samochodem,

mać kierownicę w obawie, że
zaraz zatrzęsie całym samochodem. W testowanym Trakkerze można jednak zachować spokój, bo większość takich przeszkód w całości pochłania zawieszenie – zapewnia Jarosław Seweryński.
Testowy Iveco Trakker był
wyposażony w dzienną kabinę Hi-Land przeznaczoną
do pracy na krótkich trasach.
Jej szerokość wynosi 2.280,
a długość 1.600 mm, co
w zupełności wystarcza podczas jednodniowych wyjazdów. Ma ona odpowiednią

twierdzili, że ma twarde zawieszenie, ale dla mnie jest
ono w sam raz. Ponadto moim zdaniem bardzo ładnie wybiera nawet głębsze nierówności. Gdy kierowca zbyt późno zauważy jakiś dołek, odruchowo zaczyna mocniej trzy-

ilość miejsca za fotelami
i znakomicie zagospodarowaną tylną ścianę z wieszakami na ubrania, a także
tworzywowym
panelem
z wnękami na butelki, trójkąt
ostrzegawczy z apteczką
oraz na podkładkę do wypełniania dokumentów. – Wnętrze Trakkera jest bardzo
praktyczne. Nie brakuje mi
w nim podręcznych schowków, do których mogę odłożyć na przykład telefon, dokumenty czy kartę zbliżeniową do wagi na kopalni.
Kabina ma atrakcyjne wyposażenie i jest wykończona
materiałami dobrej jakości.
Do fotela też nie mam najmniejszych zastrzeżeń. Bardzo
szybko znalazłem w nim odpowiednią pozycję – podsumowuje kierowca
Fabe Polska.
www.iveco.pl
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Nowe Iveco Eurocargo ciężarówką roku 2016!
Decyzją jury złożonego z 25 dziennikarzy branżowych z całej Europy nowy Eurocargo ogłoszony
został Międzynarodowym Samochodem Ciężarowym Roku 2016. Prestiżowa nagroda – już
czwarta zdobyta przez Iveco w ciągu czterech lat – znakomicie potwierdza wysokie zaangażowanie włoskiego producenta w rozwój konstrukcji pojazdów użytkowych
Czwartą nagrodę zdobytą
przez Iveco w analogicznych
plebiscytach poprzedzały tytuły Międzynarodowego Samochodu Ciężarowego Roku 2013 dla Stralisa, Międzynarodowego Samochodu
Dostawczego Roku 2015 dla
Daily i Międzynarodowego
Autokaru Roku 2016 dla Magelysa. Gianenrico Griffini,
przewodniczący jury podsumował werdykt dziennikarzy: – Wprowadzając nowy
średni samochód ciężarowy,
firma Iveco po raz kolejny

Handlowej, powiedział: – Jesteśmy bardzo dumni z wyrazu uznania dla nowego Eurocargo, przyjaznego ludziom
i środowisku. To najnowsza
generacja modelu, który
sprzedano w liczbie pół miliona egzemplarzy na całym
świecie i który od lat pozostaje liderem segmentu średnich
pojazdów ciężarowych w Europie. W ciągu ostatnich czterech lat zdobyliśmy analogiczne tytuły we wszystkich kategoriach. To absolutny rekord.
Jesteśmy jedynym producen-

komfort pracy i bezpieczeństwo. Eurocargo to pojazd
średniej wielkości, który spełnia wymagania normy Euro VI w zakresie emisji spalin
dzięki zastosowaniu tylko jednego układu oczyszczania
spalin, obejmującego Hi-SCR

sko i jest tańszy w eksploatacji
w porównaniu z pojazdami wyposażonymi w silniki wysokoprężne. Sześciolitrowy silnik
Tector o mocy 210 KM charakteryzuje się ponadto znacznie
lepszymi parametrami w zakresie zużycia paliwa i emisji spa-

Iveco Eurocargo zawsze cieszył się dużą popularnością w wielu różnych branżach,
a ulepszenia wprowadzone do ostatniej generacji jeszcze bardziej umocnią pozycję włoskiego bestsellera

Tytuł Międzynarodowego Samochodu Ciężarowego Roku 2016 dla nowego Iveco
Eurocargo został przyznany podczas targów Solutrans w Lyonie. Od lewej Pierre
Lahutte, prezydent Iveco i przewodniczący jury konkursowego Gianenrico Griffini

podnosi poprzeczkę w bardzo konkurencyjnym segmencie, dla którego Eurocargo stanowi punkt odniesienia
już od dwudziestu pięciu lat.
Wyniki głosowania ogłoszono
na odbywających się co dwa
lata w Lyonie targach Solutrans poświęconych branży
przewozowej i transportowi
zbiorowemu. Pierre Lahutte,
prezydent Iveco, odbierając
nagrodę z rąk Gianenrico
Griffiniego w czasie uroczystej kolacji w Lyońskiej Izbie
40 Pośrednik Budowlany

tem pojazdów ciężarowych
i autobusów, który aktualnie
produkuje aż cztery samochody roku. Dowodzi to rozmachu
inwestycji naszej grupy w odnowienie oferty produktów,
a także naszej pozycji lidera
rozwijania technologii, takich
jak Hi-SCR, która jest wykorzystywana w silnikach Euro VI.
Firma Iveco dokłada wszelkich
starań, aby oferowane przez
nią produkty zapewniały najniższe koszty posiadania i eksploatacji, wysoką wydajność,

z pasywnym filtrem cząstek
stałych. Technologia Hi-SCR
nie ingeruje w proces spalania,
dlatego silnik zawsze pobiera
świeże powietrze. Jednostki
Iveco Tector 5 i Tector 7 zostały zoptymalizowane pod kątem
typowych warunków eksploatacji występujących w mieście. Są wyposażane w nową
turbosprężarkę, która gwarantuje jeszcze lepszą dynamikę
i elastyczność podczas ruszania i przyspieszania, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia
paliwa nawet o osiem procent.
Jako lider technologii napędu
opartego na gazie ziemnym,
Iveco oferuje nowe Eurocargo
także w wersji przystosowanej
do zasilania sprężonym gazem
ziemnym (CNG). Taki samochód w jeszcze mniejszym
stopniu oddziałuje na środowi-

lin oraz niższymi wymaganiami
w zakresie obsługi. Zgodność
z wytycznymi etapu C normy
Euro VI, które będą obowiązywały od 31 grudnia przyszłego
roku pozwala na wjazd pojazdu
do stref ograniczonego ruchu
w centrach miast. Stanowi to
kluczową zaletę przy realizacji
dostaw do miejsc, w których zastosowanie mają najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczące
dopuszczalnego poziomu emisji zanieczyszczeń. Ponadto
Iveco Eurocargo napędzany
silnikiem zasilanym gazem
ziemnym jest także bardzo cichy, dzięki czemu doskonale
sprawdza się podczas nocnej
lub wczesnoporannej dystrybucji oraz wykonywania
zadań transportowych
w branży komunalnej.
www.iveco.pl
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Scania Polska liderem rynku podwozi!
Na początku grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie przedstawicieli
Scania Polska z mediami. Podsumowali oni bieżący rok i przedstawili
plany na przyszłość. Wśród przekazanych informacji znalazły się między innymi dane dotyczące rynku pojazdów ciężarowych
Sprzedaż pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 16 ton
do końca listopada wyniosła 18.250 sztuk, co oznacza,
że będzie najwyższa w historii
i tym samym przekroczy wynik
z rekordowego roku 2007
(19.237 sztuk). Spoglądając
na analogiczny okres w 2014
roku, zauważamy, że rynek
wzrósł aż o 32%. To zasługa
przede wszystkim ciągników
siodłowych, dostarczonych
w liczbie 15.434 sztuk (podwozia – 2.816 sztuk). Można ją
uzasadnić m.in. wysoką aktywnością polskich przewoźników, których udział w transporcie międzynarodowym towarów w Europie sięgnął 25%.

wozi. Do końca listopada
na polski rynek dostarczono 694 pojazdy ze znakiem
gryfa. Dwa kolejne miejsca
należą do ciężarówek Mercedes-Benz i MAN, z wynikami odpowiednio 474 i 471
sztuk. – Liczba blisko 700
sprzedanych podwozi zapewnia spółce Scania Polska
udział w tym segmencie na poziomie 24,6%. Niestety, do sektora budowlanego dostarczono
tylko 64 pojazdy. Wynik ten zupełnie nie koresponduje z potencjałem branży. W latach 2007-2008 nasza firma
sprzedawała rocznie około 500
takich podwozi – powiedział
Paweł Paluch, dyrektor marketingu Scania Polska. Duże suk-

Sprzedaż pojazdów Scania
skutecznie wspiera działająca
od roku 1997 spółka Scania
Finance. Obecnie blisko połowa jednostek trafiających
na polski rynek finansowana jest za jej pośrednictwem.
Scania Finance systematycznie wprowadza do swojej oferty nowe rozwiązania i produk-

Ważną część oferty Scania
Finance stanowi również
ubezpieczenie komunikacyjne (Scania Insurance), w zakresie którego firma współpracuje z PZU i Compensą.
Jest ono kompletne, tzn.
obejmuje każdą możliwą sytuację, jaka może zdarzyć się
na drodze z udziałem ubezpieczonego pojazdu Scania,
oczywiście poza przypadkami, w których kierowca jest
nietrzeźwy. Ponadto gwarantuje klientowi niższą cenę
umowy, poprawę jakości obsługi i krótszy czas likwidacji
ewentualnej szkody. Scania

Duży sukces Scania Polska odniosła w segmencie pojazdów komunalnych. Ubiegły rok zamknięto wynikiem sprzedaży ponad 100 jednostek, co jest efektem
między innymi reorganizacji działu handlowego

W spotkaniu ze strony gospodarzy udział wzięli m.in. (od lewej): Tomasz Cwalina – dyrektor sprzedaży samochodów ciężarowych Scania Polska, Harald Woitke – dyrektor
generalny Scania Polska oraz Paweł Paluch – dyrektor marketingu Scania Polska

W zestawieniu rejestracji pojazdów marek „wielkiej siódemki” Scania uplasowała się
na drugim miejscu. To efekt
sprzedaży 3.278 ciągników
i podwozi – tylko 239 sztuk
mniej od spółki DAF Trucks
Polska, która zajęła pierwsze
miejsce. Trzecią najczęściej
wybieraną marką okazał się
MAN z wynikiem 3.194 rejestracji. Scania Polska objęła
natomiast zdecydowane prowadzenie w sprzedaży pod42 Pośrednik Budowlany

cesy odnotowano w sprzedaży
pojazdów komunalnych (ponad 100 rejestracji) oraz pożarniczych. W drugim przypadku
ta liczba wyniesie na koniec
grudnia ponad 160 sztuk,
a więc będzie dwukrotnie większa niż w roku 2014. Wzrost
popularności podwozi Scania
w sektorze związanym z gospodarką odpadami to efekt
nowej organizacji sprzedaży
tych pojazdów poprzez wyspecjalizowanych handlowców.

ty zgodne ze zmieniającymi
się potrzebami klientów. Jednym z najnowszych produktów są ubezpieczenia na życie. Polisy te mają nieco mylącą nazwę, ale zabezpieczają
niespłacony kapitał umowy leasingowej na wypadek śmierci właściciela czy też osoby
prowadzącej działalność. Innym ciekawym rozwiązaniem
jest możliwość finansowania
wszystkich usług oferowanych
przez Scania Polska w jednym
pakiecie „Scania Exclusive”.
Korzystający z niego klient
otrzymuje zbiorczą fakturę
obejmującą nie tylko finansowanie pojazdu, ale na przykład także koszty obsługi serwisowej czy systemu zarządzania flotą. Tego rodzaju rozwiązanie upraszcza administrowanie kosztami utrzymania pojazdu, ale też zapewnia
obniżenie cen zakupu usług.

Polska może zapewniać takie
warunki, ponieważ dostarcza
swoim partnerom znacznie
większą pulę pojazdów, niż
mogą to zrobić pojedyncze
firmy transportowe.
W 2015 roku Scania Polska
otworzyła nowy serwis w Bolesławcu. Obecnie jest ich
już 37, z czego 26 to własne
placówki. W przyszłym roku
dojdzie jeszcze jedna, na razie wiadomo, że będzie znajdowała się na wschód od Wisły. Do tej pory otwierano 2-3
serwisy rocznie, dlatego ich
liczba jest obecnie wystarczająca, a w kolejnych latach
firma skupi się na usprawnianiu procesów obsługowych
i wzroście efektywności posiadanych warsztatów.
Rozbudowana sieć z profesjonalnym zapleczem technicznym i znakomicie wyszkoloną kadrą jest w stanie
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dostarczać szereg rozwiązań
posprzedażowych na bardzo
wysokim poziomie. Dlatego
niemal każdy pojazd Scania
jest teraz sprzedawany z różnymi usługami. Są to m.in.
umowy obsługowo-naprawcze, system zarządzania flotą
(FMS), szkolenia dla kierowców czy treningi poszkoleniowe (coaching kierowców) pozwalające na utrwalenie wie-

ona bardzo wymierne korzyści, zarówno pod względem
obniżenia kosztów eksploatacji pojazdów, jak też poprawy
bezpieczeństwa na drodze.
Według Scania Polska, każdego roku liczba kierowców,
którzy decydują się na szkolenie będzie zwiększała się
od 30 do 40 procent.
Ważnym osiągnięciem roku 2015 jest zainicjowanie

szym potencjalnym klientom, że
połączenie czterech kluczowych czynników, jakimi są odpowiednio dobrana specyfikacja pojazdu, wykwalifikowany
kierowca, systemy wsparcia
kierowcy typu Active Prediction,
Eco-roll, Scania Opticruise,
Scania Driver Support oraz usługi dodatkowe, czyli Ecolution,
Scania Fleet Management
i Szkoła Jazdy Scania gwarantują realne oszczędności dla firmy
świadczącej usługi przewozowe – zapewnia Paweł Paluch.
W 2015 roku przygotowano
cztery zestawy testowe, które
zostały wypożyczone do 21
klientów. Łącznie pojazdy te
przejechały ponad 130 tysięcy
kilometrów, a ich średnie zużycie paliwa nie przekroczyło
24 l/100 km. Wynik ten po-

szwedzkiego koncernu dla
branży budowlanej i jednocześnie wypróbowania ich
w ciężkim terenie. Dzięki kilkunastu dogodnym lokalizacjom
w takich pokazach uczestniczy łącznie około 1.500 klientów, dlatego odbędą się one
również w przyszłym roku.
W ciągu ostatnich jedenastu
miesięcy nie zabrakło wydarzeń na poziomie fabrycznym. Jednym z najważniejszych był słynny konkurs
Young European Truck Driver. Uczestniczył w nim kierowca z Polski i choć reprezentuje bardzo wysoki poziom, to zabrakło mu szczęścia. W efekcie wygrał tylko
konkurs na najbardziej ekonomiczną jazdę podczas
pierwszego dnia zmagań.

Scania Polska jest zdecydowanym liderem rynku podwozi, ale liczba 64 sprzedanych pojazdów dla branży budowlanej (wywrotki, betonomieszarki, pompy do betonu, skrzynie z żurawiem) wciąż jest daleka od oczekiwań

dzy i umiejętności pozyskanych w trakcie kursu podstawowego. W 2015 roku co
drugi pojazd Scania został
dostarczony z umową obsługowo-naprawczą, a w przypadku niektórych dealerów
dotyczył nawet 70% sprzedanych ciągników i podwozi.
W 2015 roku ze Szkoły Jazdy
Scania skorzystało blisko dwa
tysiące kierowców. Zainteresowanie tą usługą systematycznie rośnie, bo przynosi

kampanii „Zawsze na czele”,
skierowanej do klientów, którzy
nie znają pojazdów Scania,
więc wynik zużycia paliwa
na poziomie 24 l/100 km prezentowany w materiałach reklamowych może być dla nich nie
do końca wiarygodny. Aby sami mogli go potwierdzić, Scania Polska użycza wybranym
firmom transportowym zestawy
testowe, które na okres dwóch
tygodni są włączane do ich
flot. – Chcemy uzmysłowić na-

Polski rynek nowych pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton dmc zwiększył się w roku 2015 o 32% i niebawem powinien przekroczyć 20 tysięcy sztuk. Na wykresie widać w jak dużym stopniu zależy on od PKB

Do listopada tego roku Scania Polska dostarczyła rekordową liczbę pojazdów
strażackich. Sprzedaż wyniosła aż 139 sztuk, oznacza to, że w ręce strażaków trafiło
niemalże dwa razy tyle pojazdów co przez cały rok 2014

twierdza wysoką oszczędność
silników Scania trzeciej generacji, ale także skuteczność
zastosowanych rozwiązań
technicznych oraz profesjonalnych szkoleń. Program
„Zawsze na czele” przyniósł
zamierzone efekty, dlatego
będzie kontynuowany w roku 2016. Aby dotrzeć do jeszcze szerszej grupy klientów,
flota testowych zestawów zostanie uzupełniona o kilka nowych jednostek.
Po kilku latach przerwy Scania
Polska powróciła w 2015 roku
do organizacji „Test Tourów”
stwarzających
doskonałą
możliwość zapoznania się
z najnowszymi rozwiązaniami

Ciekawą inicjatywę stanowi
także wewnętrzny konkurs
Scania Top Team, w którym
współzawodniczą mechanicy. W tym roku do rywalizacji
przystąpiło blisko osiem tysięcy osób. Wygrał zespół
z Nowej Zelandii, natomiast
pracownicy polskich serwisów dotarli aż do półfinału.
Konkurs będzie kontynuowany, ponieważ cieszy się
dużym zainteresowaniem
i jest niezwykle skutecznym
narzędziem motywacyjnym
w zdobywaniu wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi pojazdów marki Scania.
www.scania.pl
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Naczepy Langendorf dostępne w Polsce!
Od niedawna w ofercie łódzkiej firmy PTM Polska dostępne są naczepy wywrotki Langendorf. To odpowiedź polskiego dystrybutora na potrzeby klientów, którzy poszukują wytrzymałych pojazdów ze średniej półki cenowej
Ideą przyświecającą powstaniu firmy PTM Polska, jednocześnie uzasadniającą wejście na stosunkowo ciasny
rynek produktów dla transportu drogowego, było oferowanie rozwiązań niszowych.
Sprzedaż rozpoczęto więc
bardzo ambitnie – od naczep
z ruchomą podłogą belgijskiej marki Stas. Dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu
PTM Polska w niedługim czasie firma osiągnęła blisko 50% udziału w polskim
rynku pojazdów tego typu.

lorach jakościowych i użytkowych. – Gdy firma PTM Polska
zaczęła intensyfikować działania mające na celu zwiększenie ich popularności w Polsce, okazało się że mają zbyt
wysoką cenę wejściową. Nie
każdy klient rozumie, że cenę
wejściową można odzyskać
na cenie wyjściowej z danej
inwestycji. Drugim elementem
hamującym sprzedaż jest budowa oparta na ramie aluminiowej. Myślę, że nawet połowa klientów w Polsce nie jest
jeszcze przekonana do kon-

strukcji nośnej wykonanej z takiego materiału w naczepie
wywrotce, a Stas nie stosuje
ram stalowych – opowiada
Tomasz Bartoszewicz, właściciel PTM Polska.
Chcąc wzmocnić swoją pozycję na rynku pojazdów budowlanych, łódzka firma postano-

Od trzech lat ma ona nowego
właściciela niezwykle mocno
zaangażowanego w jej rozwój
i wprowadzanie najnowocześniejszych technologii produkcji. Dlatego też uważam,
że pozyskaliśmy bardzo perspektywicznego partnera, którego oferta jest idealnie dopasowana do oczekiwań polskiego rynku – przekonuje
Tomasz Bartoszewicz.
Dzięki produktom marki
Langendorf firma PTM Polska
jest teraz w stanie mocniej
„powalczyć” o klientów sek-

Eliminacja tradycyjnych osi w naczepach specjalistycznych Langendorf umożliwia
bardzo niskie umieszczenie przewożonego ładunku, a tym samym zmieszczenie
się w dopuszczalnej wysokości

Skrzynie naczep aluminiowych Langendorf są wykonywane z czterocentymetrowych paneli, których zewnętrzna ścianka ma grubość 2,5, a wewnętrzna 4 mm.
W opcji dostępne są wzmocnienia podłogowe i ścienne

Naturalną konsekwencją coraz większych sukcesów
handlowych było utworzenie
działu pojazdów używanych
oraz rozwój obsługi posprzedażowej. W tym celu zorganizowano profesjonalną sieć
serwisów, dział części zamiennych z magazynem
centralnym w Łodzi, dział finansowania, logistyki oraz
transportu, dzięki któremu
zamówiony pojazd może
trafić wprost na plac klienta.
Stas to również bardzo ceniony producent naczep wywrotek należących do klasy
premium o najwyższych wa44 Pośrednik Budowlany

Tomasz Bartoszewicz, właściciel firmy
PTM Polska jest pozytywnie zaskoczony
znajomością marki Langendorf, która
w Polsce utożsamiana jest z wysokiej
jakości niemieckimi pojazdami o trwałej i wytrzymałej konstrukcji

wiła rozszerzyć gamę oferowanych produktów. Po wielu analizach i konsultacji z belgijskimi partnerami uzyskano zgodę
na wprowadzenie naczep wywrotek niemieckiej marki Langendorf. – Choć te pojazdy mają takie samo przeznaczenie to,
zgodnie z naszymi przewidywaniami, nie konkurują ze sobą.
Potwierdziło się to już po kilku
miesiącach sprzedaży. Klienci
kupujący naczepy wywrotki
Stas nie zmienili swoich dotychczasowych preferencji
i zdecydowali się pozostać
przy belgijskiej marce, natomiast klienci, którzy wcześniej
nie decydowali się na nie, czy
to z powodu zbyt wysokich
cen, czy aluminiowej ramy, teraz wybierają pojazdy Langendorf. Naczepy te są produkowane w Niemczech przez firmę, która ma 125-letnie doświadczenia w konstruowaniu środków transportu.

tora rolniczego oferując im
naczepy wywrotki ze skrzyniami aluminiowymi powyżej 45 m3. Znacznie większe
możliwości ma również
w branży budowlanej, dla których są przeznaczone pojazdy poniżej tej objętości,
z nadwoziami aluminiowymi
(w tym izolowana do przewozu masy bitumicznej) i stalowymi typu half-pipe. Wszystkie mają stalowe ramy z prostymi podłużnicami (bez zwężenia z przodu pojazdu),
gwarantując odpowiednie
podparcie skrzyni. Ofertę uzupełniają naczepy niskopodwoziowe do przewozu maszyn
budowlanych oraz naczepy
wysokospecjalistyczne (bez
osi łączących koła) do transportu prefabrykatów betonowych, konstrukcji stalowych, szkła technicznego itp.
www.langendorf.pl
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MASZYNY I URZÑDZENIA BUDOWLANE

Komatsu Poland Sp. z o.o.
Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy
tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
ul. Badylarska 25, 02-484 Warszawa
tel. 22 572 68 00
fax 22 572 68 09

Grupa Atlas Copco jest czołowym na świecie
producentem sprężarek stacjonarnych
i sprężarek przewoźnych, generatorów,
sprzętu budowlanego i maszyn górniczych
oraz narzędzi przemysłowych
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INSTYTUCJE

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

POŚREDNIK
budowlany

Formaty reklam i ceny
Format

Szer. x wys.
mm

Krótka charakterystyka

1/8 strony

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

1/4 strony

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

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

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

II. i III. ok∏adka 210 x 297

7.500,- z∏

IV. ok∏adka

8.500,- z∏

Nakład bezp∏atnie kolportowany
Nakład drukowany
Wydanie
1/2016
2/2016
3/2016
4/2016
5/2016
6/2016

!

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

Termin

Termin
zamówień

29.01.2016
18.03.2016
25.05.2016
15.07.2016
16.09.2016
18.11.2016

15.12.2015
09.02.2016
19.04.2016
06.06.2016
08.08.2016
02.11.2016

Termin dostarczenia
materia∏ów do druku
04.01.2016
24.02.2016
05.05.2016
20.06.2016
25.08.2016
26.10.2016

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

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

210 x 297

Formy p∏atnoÊci
kolor

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

Rabaty

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

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

Panorama firm od A do Z
Miniog∏oszenia z logo firmy)
w 3 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm
800,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm
1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm
1.200,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm
1.800,- z∏

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

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

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

Prenumerata - zamówienie 6/2015
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67 lub listownie pod adresem:
Pośrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1/45
Prosz´ o regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”
imię i nazwisko:

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

nazwa firmy:

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

zakres dzia∏alności firmy:

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

ulica, numer domu:

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

kod pocztowy, miasto:

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

numer telefonu i faksu:

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

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

e-mail:

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

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

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej

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

