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Trimble się nie pomyli!

Uniwersalna polska klasa średnia

Case na wysokim tarasie

Stosowanie odpowiednio dobranych systemów
sterowania pracą maszyn pozwala na zwiększenie ich wydajności, a w efekcie skrócenie
czasu wykonania robót torowych

Spycharki gąsienicowe o mocy silnika od 110
do 220 kW to maszyny klasy średniej. W Polsce produkuje się kilka podstawowych modeli
tego typu maszyn oraz ich liczne odmiany

Operatorzy dwóch koparek gąsienicowych
Case Serii D mogli spoglądać z góry na konkurencję. Ich maszyny znalazły się bowiem aż
na „Tarasie Dolomitów”
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Warkot silników jest dla mnie muzyką!

Stalbet 2 – jedna robota goni kolejną…

Dynapac w nowych szatach

Rozmowa z Robertem Wroną,
przedstawicielem koncernu CNHi

Roboty ziemne, wyburzenia i rozbiórki kompleksów przemysłowych oraz produkcja kruszyw.
Oprócz tego Stalbet 2 zajmuje się jeszcze rekultywacją obszarów zdegradowanych…

Od trzeciego października marka Dynapac
znalazła się w strukturach francuskiej grupy
kapitałowej FAYAT. Maszyny zyskały nowe
barwy, a polski oddział zmienioną nazwę
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Perfekcja nie tylko dla koneserów

LiuGong potwierdza wielkie aspiracje

Merlo budowniczy hal!

Legendarny model koparki kołowej Mecalac 714 MWe znalazł godnego następcę. Najnowszy Mecalac 15 MWR wyróżnia się designem, innowacyjnością i komfortem

Dobiegający końca rok zapisze się szczególnie w historii firmy LiuGong. Nie tylko z racji jubileuszu sześćdziesięciolecia, ale także ukończenia kilku inwestycji w Polsce

Hale namiotowe to często optymalne rozwiązanie. Korzystać z nich mogą zarówno osoby
prywatne, jak i firmy potrzebujące dodatkowej
powierzchni pod dachem…
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Inteligentne Komatsu coraz lepsze!

Manitou na drodze i na torach

Hyundai R1200-9 – gigant z gracją

W maju zadebiutowały w Polsce maszyny inteligentne Komatsu. Postanowiliśmy sprawdzić, co wydarzyło się w ciągu minionych siedmiu miesięcy od ich polskiej premiery

Podczas tegorocznych Targów Kolejowych
TRAKO w Gdańsku brytyjska firma Rail Products UK zaprezentowała dwa pojazdy specjalne o bardzo interesującej konstrukcji

Pierwsza sprzedana w Europie 120-tonowa koparka Hyundai znalazła zastosowanie przy pracach wyburzeniowych w stolicy Luksemburga.
Maszyna poradziła sobie doskonale
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Drodzy Czytelnicy,
Czas, czas i jeszcze raz czas… A może raczej jego brak i konieczność ciągłych z nim zmagań. Motyw
uciekającego coraz szybciej czasu pojawia się nie tylko z racji jubileuszowych gali, ale za każdym razem,
gdy odwiedzamy użytkowników maszyn w miejscach ich pracy. W kopalniach, na drogach, w głębokich
wykopach, a ostatnio także coraz częściej na torowiskach. Pojęcie czasu przywołują często dostawcy
sprzętu budowlanego. Nowoczesnego, innowacyjnego, a co za tym idzie pozwalającego czynić oszczędności, bo… skracającego czas wykonania zadania. Nic zatem dziwnego, że będąc stałe „pod czasem”
człowiek bezwiednie zaczyna nucić pod nosem „Time” grupy „Pink Floyd”. Słynna kompozycja pojawiła
się na kultowym albumie „The Dark Side of the Moon” wydanym w roku 1973. Tak dawno temu! Nasza
piłkarska reprezentacja zwycięsko zremisowała wówczas z Anglią na Wembley i pojechała na finały mistrzostw świata do – wtedy jeszcze zachodnich – Niemiec. Teraz podąża w przeciwnym kierunku.
Na szczęście nie w sensie sportowym, ale czysto geograficznym… A wracając do „The Dark Side Of The
Moon”, to jest to taka koparko-ładowarka wśród muzycznych albumów. Porównanie dotyczy oczywiście
popularności wśród nabywców. Dzieło „Pink Floyd” sprzedało się do tej pory w ponad pięćdziesięciu milionach licencjonowanych kopii.
Schyłek roku to okazja do podsumowań i snucia planów na przyszłość. Staraliśmy się dokonać tego z Jackiem Małęczyńskim, który wygospodarował chwilkę, by odwiedzić naszą redakcję. Podsumowanie tegorocznej działalności Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych wypadło bladziutko. Głównie
z powodu braku dokonań. Prezes Małęczyński – do czego już jesteśmy przyzwyczajeni – najbardziej
martwił się brakiem wsparcia. Zanosi się, że z tym będzie jeszcze gorzej, bo mogących służyć wsparciem
coraz mniej. Z krajowego podwórka zniknął właśnie jeden z większych dystrybutorów. Branża została
więc uszczuplona, a SDMB chyba straciło bezpowrotnie jednego ze swoich wiceprezesów… No cóż, najwyższa pora, by wspólnie zastanowić się, co począć dalej z naszą coraz bardziej kulejącą organizacją. Nie
traćmy czasu, decyzje powinny zapaść tu i teraz!
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W JCB gotowi na Brexit
Brytyjczycy szykują się do zmian, jakie wywoła Brexit. Tamtejszy
sekretarz stanu do spraw opuszczenia UE w ubiegłym tygodniu
odwiedził główną siedzibę JCB, by wziąć udział w dyskusji, na którą zaproszono
małych i średnich dostawców tej firmy (m. in. Gate 7, Katmex Ltd, Thos Storey
i Rexroth). Podnoszono kwestie wyzwań, ale i nowych możliwości, jakie stworzy
opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur unijnych.

Prezydent Francji odwiedził Volvo
Przebywający na szczycie EU w Goeteborgu prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedził główną siedzibę Volvo Group w Lundby. Wizyta rozpoczęła się
w oryginalny sposób – francuski prezydent w towarzystwie premiera Szwecji
Stefana Lofvena przyjechali do kampusu bezszelestnym i wolnym od emisji elektrycznym autobusem Volvo 7900. Prezes Grupy Volvo Martin Lundstedt miał
okazję zaprezentować dostojnym gościom kilka technologicznych innowacji.

Autonomiczne wozidła Liebherr
Mimo nieustannego rozwoju technologii wydobycie surowców kopalnych staje się wyzwaniem – ich zasoby stają się coraz trudniejsze do pozyskiwania ze
względu na umiejscowienie oraz nieprzyjazne środowisko. Rozwiązaniem może być automatyzacja wydobycia i transportu pozwalająca uniknąć narażania
ludzi na utratę zdrowia, a nawet życia. Dlatego właśnie Liebherr zaangażował
się w prace nad stworzeniem autonomicznych wozideł. Prototypowe maszyny
powstały w ubiegłym roku, a seria praktycznych testów planowana jest
na rok 2019.

Wspomaganie na miarę XXI wieku
Wiemy, jak działają maszyny inteligentne, wiele osób miało już
okazję obserwować ich pracę (choćby na pokazach spycharki
Komatsu podczas targów Autostrada). Tym razem zajrzeliśmy do kabiny operatora koparki Komatsu PC2210LCi, w której uwagę przyciąga zwłaszcza największy wyświetlacz z dostępnych na rynku iMC. To zdjęcie okazało się przebojem
facebooka, a że nie wszyscy odwiedzają media społecznościowe, zamieszczamy je także i tutaj. Co widać na ekranie?

INTERMASZ i BUDMA znów razem!
Dziesięć pawilonów wystawienniczych, ponad sto konferencji, prezentacji
i warsztatów oraz cztery dni pełne biznesowych spotkań – tak w dużym skrócie
wygląda zapowiedź Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury
BUDMA 2018. Po kilku latach powraca do nich jedno z najciekawszych wydarzeń branży maszyn – targi INTERMASZ! W strefie maszyn budowlanych spodziewać się możemy ekspozycji kilkudziesięciu firm prezentujących swoją najnowszą ofertę.

Seria wypadków!
Pogoda fatalna, dzień krótki, ale mimo wszystko seria wypadków z udziałem
sprzętu budowlanego jest w tym tygodniu wyjątkowo duża! Zaczęło się nietypowo – od kolizji samochodu osobowego z koparko-ładowarką na warszawskiej Białołęce. Passat był bez szans w starciu z masą maszyny, a jego pasażerowie trafili do szpitala. Co w tym nietypowego – otóż w tym wypadku to kierowca samochodu osobowego był pod wpływem alkoholu.
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Liebherrem w tunelu
Cztery ładowarki Liebherr XPower można teraz zamówić ze specjalnym pakietem do pracy w tunelach. Dotyczy to modeli: L 550, L 556, L 566 oraz L 576. Udoskonalenia podwyższają poziom bezpieczeństwa pracy w tunelach, zwiększają także niezawodność maszyn użytkowanych w trudnych warunkach. Najbardziej podstawowym jest użycie hartowanego
szkła w dźwiękoszczelnej kabinie, a także systemy ROPS i FOPS, których posiadanie jest istotne zwłaszcza podczas pracy w takich miejsach, jak właśnie tunele.

Trimble się nie myli!
Prace przy modernizacji czy remoncie linii kolejowych, których nie da się tak
po prostu wyłączyć z ruchu, należą do najtrudniejszych. Z reguły bowiem tuż
obok pracujących maszyn śmigają pociągi. Trzeba zatem dbać o maksymalnie
szybkie tempo, a przy tym starać się o jak największą dokładność. Nie dziwi zatem, że firma Cris-Han prowadząca prace przy linii kolejowej E 20 w podwarszawskim Ursusie, wyposażyła spycharkę Cat D6K XL w system sterowania pracą Trimble 3D.

Na Mazury do Krakowa?
Wkrótce kilkanaście zbiorników wodnych – będących pozostałością po dawnej
żwirowni – w podkrakowskim Przylasku Rusieckim ma zamienić się w centrum
rekreacyjne z kąpieliskami, plażą i ścieżkami rowerowymi. Dlatego za kilka lat
mieszkańcy Krakowa i okolic chcąc odpocząć nad jeziorem nie będą musieli jechać na Mazury, gdyż centrum ma przypominać słynną polską krainę jezior.

CAT MH3022 – kołowa koparka przeładunkowa
Nowa gama koparek kołowych CAT MH3022, MH3024, MH3026
do prac przeładunkowych po udoskonaleniu sprawdza się jeszcze lepiej. Usprawnienia wprowadzone do modeli na rok 2018 sprzyjają szybkiemu zwrotowi z inwestycji oraz poprawiają ogólną wydajność, wszechstronność i bezpieczeństwo. Podczas projektowania nowych koparek skoncentrowano się na efektywności pracy i zmniejszeniu kosztów eksploatacji. Użytkownicy
nie muszą np. kupować maszyny o szerokim podwoziu, jeśli pracują z materiałami o niskiej gęstości.

LoJack pomoże odzyskać maszynę
Coraz więcej maszyn wyposażonych jest w różne zabezpieczenia antykradzieżowe, czasami jednak wszystkie zawodzą i maszyna znika... Co wtedy? Nie zawsze łatwo jest odkryć, kto ją ukradł, a przede wszystkim, dokąd zabrał. A czas
płynie, robota czeka, przestoje grożą utratą zarobku. Aby zapobiec takim sytuacjom, można wyposażyć maszynę w system jej lokalizacji. Na przykład
LoJack – jedyny radiowy system lokalizacji, działający w 40 krajach na świecie,
w tym w Polsce.

Pracownicy poszukiwani!
Po zbadaniu 754 tysięcy przedsiębiorstw GUS przedstawił wyniki trzeciego
kwartału na rynku pracy. Wolnych jest 131,2 tys. miejsc – w budownictwie brakuje aż 20,8 tys. pracowników. Nie zdziwił nas fakt, że jedną z najczęściej poszukiwanych specjalności są operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – jest
to 15,8 procent.
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XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy
Dzięki konsekwentnym działaniom podejmowanym w wielu
krajach, także w ramach europejskich programów wyrównywania rozwoju sieci drogowej, przy wspomaganiu europejskiego Funduszu Spójności oraz dotacji Unii Europejskiej – stan
infrastruktury drogowej jest zdecydowanie lepszy niż przed laty. Znaczenie tego faktu trudno przecenić, zwłaszcza w dobie
tak dynamicznego rozwoju gospodarczego, bowiem to właśnie sieć transportowa jest krwioobiegiem gospodarki, a w życiu coraz większych populacji mieszkańców miast i miejscowości – jej newralgicznym nerwem. Utrzymanie sieci dróg we
właściwym stanie nie jest zadaniem łatwym, a w okresie panowania zimowych warunków staje się wręcz wyzwaniem.
Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy to od lat uznana
w świecie platforma spotkań ekspertów, naukowców, a także
praktyków z firm, które na co dzień zajmują się zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg zimą. Ogromne znaczenie Kongresu wynika nie tylko z zasięgu, jaki obejmuje swoim oddziaływaniem, ale także wszechstronności tematów będących
przedmiotem obrad. Międzynarodowy Zimowy Kongres Dro-

lub interaktywnych sesji plakatowych na poszczególnych sesjach technicznych. Ponadto organizatorzy zaplanowali także
sesję ministerialną, w której udział wezmą przedstawiciele rządów i administracji publicznej.
Podczas Kongresu odbędą się także targi, na których swoje
produkty, sprzęt lub usługi zaprezentuje kilkadziesiąt firm
z piętnastu państw. Wśród wystawców znajdą się stoiska narodowe Czech, Francji, Japonii, Polski oraz Włoch. Na ekspozycję targową składa się także prezentacja niezwykle bogate-

Trzeciego dnia imprezy na specjalnym torze przy Stadionie Energa zmierzą się operatorzy
pługów, którzy okazali się najlepsi w swoich krajach wygrywając lokalne eliminacje

Piętnasta edycja Kongresu odbędzie się w dniach 20-23 lutego 2018 roku, w Gdańsku w obiektach Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO

gowy jest jedynym wydarzeniem tak szeroko omawiającym tematykę związaną z zimowym utrzymaniem dróg – od planowania zadań, przez ich finansowanie, standardy a także innowacje, wnoszące nową jakość w utrzymanie dróg w odpowiednim stanie przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych w tym zakresie. I tak na planowany program obrad Kongresu składają się takie tematy jak:
• sytuacje ekstremalne i katastrofy;
• zmiana klimatu i środowisko;
• informacje o warunkach pogodowych na drogach;
• użytkownicy dróg i bezpieczeństwo drogowe;
• zarządzanie i planowanie w zakresie zimowego utrzymania dróg;
• sprzęt i produkty;
• zimowe utrzymanie dróg na obszarach miejskich;
• tunele i mosty.
Obrady odbywać się będą w pięciu równoległych sesjach tematycznych. Przedstawiciele administracji drogowych, naukowcy i eksperci drogownictwa zgłosili około trzystu prac.
Wybrane referaty zostaną przedstawione w formie prezentacji
6 Pośrednik Budowlany

go parku najnowszych maszyn związanych z utrzymaniem
dróg w trudnych warunkach zimowych.
Dla około dwóch tysięcy uczestników Kongresu przygotowane
zostały również dwie wizyty techniczne. Półdniowe wyjazdy
dają możliwość obejrzenia Obwodu Utrzymania Autostrady
i zapoznania się ze specyfikacją projektu infrastrukturalnego,
jakim jest most w Kwidzynie oraz zwiedzenia Centrum Zarządzania Ruchem Tristar, polskiego głębokowodnego terminalu
kontenerowego DCT Gdańsk i zapoznania się z konstrukcją
tunelu pod Martwą Wisłą.
Dodatkową atrakcją Kongresu będą zawody pługów odśnieżnych. Podczas przejazdu po torze z przeszkodami sędziowie
ocenią umiejętności prowadzenia pojazdu, czas przejazdu
i stan techniczny pługu. Zawody swoją oryginalnością przyciągają szeroką publiczność oraz wyzwalają ducha sportowej rywalizacji. W dniu 22 lutego na specjalnym torze przy Stadionie
Energa zmierzą się mistrzowie kierownicy, którzy okazali się
najlepsi w swoich krajach wygrywając lokalne eliminacje.
Wstęp na zawody jest bezpłatny.
Piętnasta edycja Kongresu odbędzie się w dniach 20-23 lutego 2018 roku, w Gdańsku w obiektach Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO. Jego organizatorami są Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC oraz Miasto Gdańsk.
Kongres i towarzyszące mu targi odbywają się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Sponsorami Kongresu są: złoci: AEBI Schmidt, Budimex,
srebrni: Astaldi, Strabag, brązowi: Energopol i Metrostav
Szczegóły i program Kongresu: http://piarcgdansk2018.org/
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Medaliści INTERMASZU zapraszają do Poznania!
Nowy rok zaczniemy dość nietypowo, od targów maszyn
budowlanych. Już na przełomie stycznia i lutego odbędzie
się bowiem INTERMASZ. Międzynarodowe Targi Poznańskie postanowiły pomóc niezdecydowanym i niepewnym,
którzy nie wiedzieli, czy wybrać się w maju do Poznania czy
może do Kielc. Teraz będą mieli łatwiej! Zima nie jest najlepszym czasem do eksponowania maszyn na zewnątrz,
jednak z drugiej strony na budowach jest wtedy nieco mniej
pracy i może dzięki temu targi odwiedzi więcej osób? Nie
trzeba cofać się pamięcią aż tak bardzo, by przypomnieć
sobie choćby poprzednika INTERMASZU, targi Bumasz,
które również odbywały z BUDMĄ i wcale na to nie narzekały! Międzynarodowe Targi Poznańskie dysponują przecież wystarczającą ilością miejsca, by wyeksponować maszyny wewnątrz hal, a część gości BUDMY będzie zawodowo zainteresowana także maszynami i sprzętem. Pisząc
te słowa w grudniu, nie wiemy jeszcze, jak wyglądać będą
przyszłoroczne poznańskie maszynowe targi. Mamy już
jednak wiedzę o medalistach! Złotym Medalem targów INTERMASZ 2018 wyróżniono bowiem dwie maszyny (medale są równorzędne):
MECALAC 9MWR
Mecalac serii MWR zrewolucjonizował koncept koparek obrotowych, dzięki naturalnie zbalansowanej wadze oraz obniżonym środku ciężkości, maszyna stała się niedoścignionym mistrzem w pracach budowlanych. Innowacyjne pomysły projektantów Mecalaca pozwoliły na stworzenie maszyny, która nie
tylko przykuwa uwagę, ale może się poszczycić 100% zwrotnością, zwartością oraz zwinnością. Jest najlepszym pomocnikiem na budowie.
Minikoparka gąsienicowa Wacker Neuson ET 18
Wacker Neuson ET18 jedyna na świecie minikoparka z systemem pionowania nadwozia i ramienia kopiącego VDS® oraz
szybkozłączem hydraulicznym Easy Lock. Masa około 2 ton
pozwala na transport tej maszyny na standardowej lawecie.
Jak zapewnia dystrybutor, jest dostępna od ręki z pakietem łyżek w tym łyżką skarpową.
Będąc na targach INTERMASZ, warto oczywiście zajrzeć
i na budmową ekspozycję. Ujawniamy zatem także, jakie produkty wystawiane na BUDMIE zrobiły największe wrażenie
na jury, które przyznało im Złote Medale MTP. W 2018 roku
jest ich aż 35. A oto laureaci:
• Bezszczotkowa szlifierka kątowa G13VE Hitachi pierwsza
sieciowa szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym.
• Blachodachówka „REN” – najnowsza pozycja w ofercie handlowej Pruszyński Sp. z o. o.
• Brama garażowa segmentowa UniPro RenoSystem WIŚNIOWSKI Sp. z o.o.
• Brama rolowana Hörmann Decotherm S SB z innowacyjnym
mechanizmem sprężyn naciągowych.
• Drewniane Drzwi Wewnętrzne HÖRMANN typu Conceptline,
z innowacyjną okleiną, nie zostawiająca odcisków palców.
• Drzwi CREO – aluminiowe drzwi zewnętrzne WIŚNIOWSKI
wyjątkowo stabilne i odporne na odkształcenia
• GEDA Akku Leiter Lift – najbardziej kompaktowy wyciąg towarowy do transportu pionowego różnych materiałów.
• Grenton Smart Panel – może łączyć i zastępować funkcję kilku sterowników montowanych zwykle w obiekcie.
8 Pośrednik Budowlany

• GV GLASS VIEW EXPOM Sp. z o.o. – nowoczesna i lekka,
tania szklana balustrada o konstrukcji aluminiowej.
• Hybrydowy wentylator dachowy MAG-200 UNIWERSAL Sp.
z o. o., W przypadku braku warunków potrzebnych do działania wentylacji grawitacyjnej użytkownik może włączyć mechaniczną pracę wentylatora.
• HYPERDESMO – 300 Alchimica S. A.- jedyna na rynku jednoskładnikowa poliuretanowo/polimocznikowa membrana
do hydroizolacji płyt mostów objęta Europejską Aprobatą
Techniczną EOTA 033.
• Dachówka ceramiczna IDEALVARIABEL firmy LAUMANS doskonale harmonizuje z każdym typem architektury.
• SmartConnected to stworzona przez firmę Wiśniowski idea
produktów inteligentnych. Łączy drzwi wejściowe, bramę garażową, bramę ogrodzeniową, drzwi tarasowe, drzwi boczne.
• Innowacyjny koncept KRISHOME – sieć salonów oferujących komplet bezpiecznej i energooszczędnej stolarki dla
domu od jednego producenta – firmy KRISPOL
• iTOWER Linc Polska Sp. z o. o – połączenie stabilnej
konstrukcji, niezależnego zasilania, transmisji i oświetlenia
ze skutecznym systemem zabezpieczeń
• Kolekcja ETIUDA JADAR Sp. z o.o. płytki z betonu architektonicznego zbudowane w oparciu o kształt heksagonu
• Markiza anty-smogowa VMZ cleanAir FAKRO Sp. z o. o., – automatycznie sterowane markizy filtrujące VMZ cleanAir posiadają membranę RESPILON AIRR. Chroni ona dom i jego
mieszkańców przed smogiem, rożnymi zanieczyszczeniami
oraz alergenami,
• MURISTON ECORSON – tynk dekoracyjny, wewnętrzno-zewnętrzny, złożony z wyselekcjonowanego kruszywa o o różnej granulacji.
• Nowa linia drzwi wejściowych GRADARA FIRE ENTRA
Sp. z o. o., jakość, design i skuteczna ochrona przed włamaniem, hałasem i pożarem.
• NPV EXPOM Sp. z o. o., NEW PERFECT VIEW przesuwno-rozwieralne zabudowy balkonów, tarasów i loggii.
• Ogrodzenie ROMA® innowacyjny system, który składa się
z elementów o prostym, geometrycznym kształcie.
• ProParkiet Colours of the World – innowacyjna podłoga dwuwarstwowa.
• Repeater CHRONO – wielofunkcyjne urządzenie umożliwiające centralne sterowanie automatyką domową.
• Segmentowa Brama Garażowa LPU 67 HÖRMANN KG
BROCKHAGEN.
• SYSTEM DESKOWAŃ ŚCIENNYCH PERI MAXIMO
• System domu inteligentnego FAKRO smartHome
• System Elewacyjny Panele STRAMA®
• System Flagowych Pap Icopal
• Systemy kontroli dostępu HÖRMANN
• System M Glen Dimplex Thermal Solution – pompy ciepła
do grzania i chłodzenia Dimplex nowej generacji.
• System rynnowy Galeco PVC2
• System wygrodzeń – GMS CORPORATION – sposób na
wydzielanie komórek lokatorskich lub miejsc parkingowych.
• Szlifierka przegubowa Festool LHS 225 EQ
• TASSU Szalunki fundamentowe
• TEAM ICON – linia okien łącząca techniczną doskonałość
z wysublimowanym stylem wzornictwa przemysłowego.
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Trudne warunki na torach? Trimble się nie pomyli!
Stosowanie odpowiednio dobranych systemów sterowania pracą maszyn pozwala na zwiększenie ich
wydajności, a w efekcie skrócenie czasu wykonania robót torowych. Obniża także koszty i zwiększa
komfort pracy prowadzących remont. O tym, jak wygląda to w praktyce, przekonaliśmy się obserwując prace prowadzone przez firmę Cris-Han w podwarszawskim Ursusie
– Roboty wykonywane przy modernizacji i przebudowie czynnych linii kolejowych mają swoją specyfikę. Trzeba pracować
nie tylko precyzyjnie i szybko,
ale przede wszystkim bezpiecznie. Zarówno dla samych siebie, jak i pasażerów przejeżdżających sąsiednim torem pociągów oraz wszystkich przebywających na i wokół placu budowy – takimi słowami przywitał
nas na budowie kierujący pracami ziemnymi Dariusz Majewski z firmy Cris-Han.
Prace wykonywane są na linii
kolejowej E 20 stanowiącej
część II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód-Wschód łączącego Berlin z Moskwą. Celem moderni-

go tłucznia, zdjęciu znajdującej się pod nim warstwy ziemi,
zestabilizowaniu podłoża, ułożeniu geowłókniny oraz warstwy ochronnej i zasypaniu jej
nowym tłuczniem – wyjaśnia
Dariusz Majewski. Podkreśla
także, że wykonawcy zależy
na terminowym wykonaniu robót.
Decydujący
wpływ
na czas wykonania zadania
mają wydajność oraz efektywność wykorzystania maszyn.
Takich jak pracująca na odwiedzonym przez nas siedmiokilometrowym odcinku robót
spycharka
Cat
D6K XL. – Pracując przy otwartym ruchu na sąsiednim torze
i w otoczeniu innych maszyn
oraz wozideł moja spychar-

istotnie je przyspiesza. Dariusz
Majewski ocenia, że spycharką z systemem Trimble w tym
samym czasie można wykonać prace, do których skierować trzeba byłoby co najmniej
trzy tej samej klasy maszyny
bez systemu. Ograniczenie
liczby sprzętu i pracowników
przynosi wymierne oszczędności. Przede wszystkim
na czasie i na paliwie. – Osiągamy przy tym i przez cały czas

portu, za pomocą których
na budowę trzeba przywieźć
dodatkowy lub wywieźć z niej
zbędny materiał.
Dariusz Majewski wyjaśnia powody, dla których Cris-Han
zdecydował się zamontować
na spycharce akurat system
sterowania wykorzystujący tachimetr. Technologię tę wybrano nieprzypadkowo, system
optyczny jest bowiem odporny
na zakłócenia występujące

Umieszczone na elektrycznie regulowanym maszcie lustro aktywne 360° stanowi
patent Trimble i ma kluczowe znaczenie dla dokładności systemu sterowania

Systemy sterowania pracą maszyn Trimble są szybkie w montażu, posiadają polski
interfejs, dzięki czemu ich konfiguracja i obsługa jest nieskomplikowana

zacji jest dostosowanie parametrów linii do standardów
unijnych i wymogów umów
międzynarodowych,
które
umożliwiają jazdę pociągów
pasażerskich z prędkością 160, a towarowych 120
km/h. By osiągnąć zamierzony cel niezbędna jest wymiana szyn i podkładów oraz wykonanie odwodnienia. – Cris-Han wykonuje roboty ziemne
polegające na wybraniu stare10 Pośrednik Budowlany

ka radzi sobie doskonale. Nie
tylko ze względu na swe zwarte gabaryty ułatwiające manewry, ale przede wszystkim
doposażenie w system sterowania pracą Trimble 3D – mówi operator Sławomir Rogulski. Jego oceny nie dziwią,
system Trimble zasadniczo
podnosi bowiem wydajność
pracy. Nie tylko umożliwia
osiągnięcie milimetrowej dokładności robót, ale także

utrzymujemy wymaganą projektem dokładność wykonania
prac. Nie musimy więc dokonywać powodujących dodatkowe koszty poprawek – tłumaczy kierownik budowy.
Właśnie utrzymywanie dokładności ma tu kluczowe znaczenie. Nawet milimetrowa pomyłka w przypadku liczącego
kilkaset metrów odcinka powierzchni przekłada się na tony materiału, który korygując
niedociągnięcia, należy dodatkowo przemieścić. Zebrać
lub – wprost przeciwnie – na nowo zabudować. I tak
źle, i tak niedobrze. W obu
przypadkach bowiem – oprócz
maszyn – konieczne jest także
angażowanie środków trans-

w specyficznych warunkach
panujących na torowiskach.
Prawidłowe działanie systemu
opartego na technologii satelitarnej mogą bowiem w takich
warunkach zaburzać wszelkiego rodzaju elementy kolejowej
infrastruktury, takie jak przewody trakcyjne, wiadukty,
mosty, kładki, konstrukcje
stalowe, ekrany akustyczne
czy semafory. – W przypadku
robót związanych z modernizacją szlaku kolejowego wystarczy, że maszyna znajdzie się
w obrębie drzew czy trakcji kolejowej, a system oparty
na GPS może przestać należycie funkcjonować. Jest on bowiem zakłócany, w czego wyniku jego dokładność spada
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do nieakceptowalnego poziomu. Dokładność systemu tachimetrycznego pozostaje natomiast przez cały czas niezmienna. Na poprawność jego działania wpływu nie mają też warunki
pogodowe. Używając go można efektywnie pracować zarówno w dzień, jak i w nocy, podczas opadów deszczu czy śniegu. Oczywiście o ile nie sypie
tak, że nic nie widać. Praca w takich warunkach zresztą i tak nie
miałaby większego sensu – tłumaczy operator spycharki.
Głównymi elementami systemu sterowania optycznego
Trimble 3D są: przytwierdzony
do lemiesza maszt elektrycz-

W większości przypadków
obywa się nawet bez wizyty
na placu budowy, wystarczy
rozmowa przez telefon, by rozwiać moje wątpliwości.
Operator spycharki może korzystać z systemu w promieniu pięciuset metrów wokół
ustawionego na placu budowy
tachimetru. W miarę postępowania prac jest on przemieszczany w kolejne miejsca, skąd
komunikując się z umieszczonym na maszcie aktywnym lustrem 360° oblicza pozycję maszyny i w czasie rzeczywistym
drogą radiową przesyła informacje o jej pozycji i ruchu. Zasadnicze znaczenie dla sku-

Tachimetr robotyczny Trimble w trudnych warunkach pracy przy czynnej linii kolejowej gwarantuje najwyższą wydajność, dokładność oraz efektywność pomiaru

ni automatycznie i z milimetrową precyzją ustalić można wysokość, spadek oraz jej pozycję na terenie budowy. Dzięki
temu w czasie rzeczywistym
maszyna w pełni automatycznie prowadzona jest po danym projekcie. Odbywa się to
zarówno względem płaszczyzn poziomych, jak i spadków. Czujniki umieszczone

z wartościami przewidzianymi
w projekcie. – Po wgraniu projektu 3D do zainstalowanej
w kabinie spycharki jednostki
sterującej mogę porównać założone wartości ze stanem rzeczywistym i zobaczyć na jakiej
wysokości musi znajdować się
lemiesz, aby wykonać zadanie
zgodnie z założeniami. Korzystając ze wskazówek systemu

Operator Sławomir Rogulski i kierownik budowy Dariusz Majewski doceniają zalety
systemów sterowania Trimble, które zdecydowanie przyspieszają prowadzenie prac

ny z aktywnym lustrem 360°
oraz ustawiany na budowie tachimetr UTS. System – choć
zaawansowany technologicznie – jest odporny nie tylko
na zakłócenia, ale także
na ciężkie warunki panujące
na większości placów budowy. Sławomir Rogulski podkreśla też prostotę jego montażu, kalibracji i funkcjonowania: – Choć wcześniej pracowałem na maszynie bez systemu, nie musiałem długo uczyć
się jego obsługi. Jest ona ułatwiona także dzięki polskiemu
interfejsowi. W razie potrzeby
w każdej chwili liczyć mogę
na pomoc dostawcy sprzętu.
Inżynierowie firmy SITECH Poland udzielają wszechstronnego wsparcia technicznego.

teczności i dokładności systemu ma fakt, że czyni to z częstotliwością aż dwudziestu
transmisji na sekundę.
Opisując działanie systemu tachimetrycznego Trimble, słów
kilka poświęcić należy jednemu z jego kluczowych elementów, jakim jest aktywne lustro 360°. Umieszczone
na szczycie przymocowanego
do lemiesza maszyny masztu
przez cały czas komunikuje
się z tachimetrem. Pozwala to
na precyzyjne obliczenie położenia lemiesza spycharki. Koorydynaty przesyłane są
do jednostki sterującej zainstalowanej w kabinie operatora. Sprawia to, że sterując hydrauliką maszyny, praktycznie
w każdych warunkach, w peł-

Jednostka sterująca uzyskuje informacje o aktualnej pozycji maszyny z tachimetru
rozstawionego na placu budowy i działającego w promieniu do pięciuset metrów

na maszynie umożliwiają pomiar nachylenia i obrotów wykonywanych przez nią podczas pracy. Dane te w czasie
rzeczywistym trafiają do zainstalowanej w kabinie jednostki
sterującej, której zadaniem
jest porównywanie informacji
płynących z czujników z danymi zawartymi w cyfrowym projekcie. Ma to na celu wskazanie operatorowi ewentualnych
korekt, których musi dokonać,
by wykonać zadanie zgodnie

Trimble podczas jednego przejazdu od razu zdejmuję ustaloną
warstwę materiału. Odbywa się
to bez tyczenia i ciągłej kontroli.
Mogę być pewien, że zadanie
wykonane zostanie zgodnie
z założeniami projektu, odpada
tym samym konieczność wykonywania czasochłonnych poprawek – Sławomir Rogulski nie
kryje uznania dla efektywności
systemu
optycznego Trimble.
www.sitech-poland.pl
Pośrednik Budowlany

11

WYWIAD POŚREDNIKA

Warkot silników jest dla mnie muzyką!
– Znamy Pana jako przedstawiciela koncernu CNHi
w Polsce. Brzmi to nieco enigmatycznie. Czy mógłby
Pan przybliżyć swoją funkcję?
– Na początek małe sprostowanie. Pracuję na rzecz CNHi nie tylko w Polsce. Nadzoruję także i koordynuję oraz wspieram pracę
osiemnastu dealerów marki Case działających w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej. Konkretnie w Estonii, na Litwie, Łotwie,
Ukrainie, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Grecji, na Cyprze, w Chorwacji, Słowenii, Czarnogórze, Serbii i Macedonii. Wszędzie tam zajmuję się rozwojem
sprzedaży oraz działaniami marketingowymi.

– Nadzoruje Pan i służy wsparciem. Musi Pan być zatem
zarazem srogim ojcem, jak i łagodną matką…
– To celne porównanie… Działam stanowczo w określonych zamiarach i mam wymagania w stosunku do lokalnych dealerów.
Nie uważam natomiast, że srogością uda się wiele osiągnąć.
Nikt z nas nie jest idealny, dlatego od czasu do czasu dochodzi
do zadrażnień czy kontrowersji. W takiej sytuacji lepiej znaleźć
szybko wspólny język niż toczyć spory. Zawsze dążę do kompromisu. Jego osiągnięcie wszystkim wychodzi na dobre.

– Mówią o Panu, że potrafi dogadać się z każdym. I to
nie tylko z racji władania kilkoma językami… Gdy spotkaliśmy się na Baumie przechodził Pan płynnie na angielski, włoski, niemiecki, by wrócić do polskiego…
– Stopnia mojej znajomości niemieckiego raczej bym nie przeceniał, natomiast jeżeli chodzi o angielski i włoski to daje sobie
radę. Oczywiście sama znajomość języków obcych nie wystarczy. Liczy się podejście i chęć porozumienia. Myślę, że w codziennych kontaktach z dealerami pomaga mi to, że w CNHi
od początku pracowałem w międzynarodowym zespole. Wiele
osób, które w tym czasie poznałem, pracuje do dzisiaj w CNHi,
czy to w wewnętrznych strukturach koncernu, czy to w sieci dealerskiej. Siłą rzeczy podtrzymujemy naszą znajomość, co procentuje w codziennej pracy.

– Porozmawiajmy o polskiej sieci dealerskiej marki Case… W połowie tego roku nastąpiły w niej zasadnicze
zmiany. Dystrybucję maszyn i serwis powierzono firmom
z polskim rodowodem… Czy to przypadek?
– Nie, raczej świadome zamierzenie. Poprzednio dystrybucję
i serwis maszyn Case prowadziły firmy ze szwedzkim i niemieckim rodowodem. Teraz zdecydowaliśmy się powierzyć je firmom polskim, które mają ugruntowaną pozycję na rynku i są
dobrze postrzegane na swoim obszarze działania. Ważnym
aspektem jest także to, że trzej aktualni dealerzy Case – EWPA,
ASbud i Tech-Ekspert – nie tylko się znają, ale także darzą wzajemnie respektem. Tworzy to podstawy dobrej współpracy.

Rozmowa z Robertem Wroną,
przedstawicielem koncernu CNHi
CNHi poszerzyło portfel produktowy marki Case Construction
i postawiło na maszyny ciężkie dla sektora ogólnobudowlanego, recyklingu oraz produkcji kruszyw. Maszyny kompaktowe
New Holland dopełniły ofertę dealerów maszyn rolniczych, na innych rynkach europejskich. W Polsce nie są one sprzedawane.

– Jak ocenia Pan dotychczasowe efekty „nowego otwarcia” w Polsce? Wszystko funkcjonuje zgodnie z planem?
– Jak dotychczas, możemy być zadowoleni. Wszystko funkcjonuje tak, jak zakładaliśmy. Wspominałem już, że istotne znaczenie ma fakt, że nasi dealerzy znają się nie od dziś i wzajemnie
szanują. Liczę zatem, że ich współpraca będzie przebiegała bez
zarzutu. Lepiej się ze sobą dogadywać, niż toczyć wojny podjazdowe. Jestem pełen optymizmu co do perspektyw zwiększenia sprzedaży maszyn Case w przyszłym roku.

– Proszę powiedzieć kilka słów o firmie Tech-Ekspert, bo
wiemy o niej mniej niż o pozostałych dwóch dealerach…
– Firma ma bogate tradycje i była już związana z marką Case.
Gdy marka Case była wprowadzana na polski rynek przez firmę Agrex, Tech-Ekspert był jej subdealerem. Sprzedawał nasze maszyny i świadczył usługi serwisowe. Teraz, kiedy znów
pojawiła się szansa na powrót do współpracy, Tech-Ekspert zaczął się o to ubiegać. Ostatecznie CNHi powierzyło stalowowolskiej firmie sprzedaż i serwis maszyn Case na terenie województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

– Czy czasy, kiedy to CNHi oferował pod markami Case
i New Holland bardzo podobne, a niekiedy wręcz identyczne maszyny, odeszły do przeszłości?

– Maszyny Case są dziś nie tylko atrakcyjne wzorniczo
i ergonomiczne. Potwierdzają swe walory także, jeżeli
chodzi o osiągi. Wypada, aby do tego wysokiego poziomu dopasować też obsługę posprzedażową…

– Ten dualizm nie ma już miejsca, teraz obie marki oferowane
są w odmiennym zakresie produktowym przez osobne sieci
sprzedaży. Maszyny przeznaczone są dla różnych klientów.

– CNHi cały czas inwestuje pokaźne środki w modernizację
i ulepszanie swych produktów. Dziewięćdziesiąt procent maszyn
znajdujących się w aktualnej ofercie sprzedaży to konstrukcje
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nie starsze niż osiemnaście-dwadzieścia cztery miesiące. Świadczy to, że CNHi ma do zaoferowania zaawansowane technologicznie produkty, których eksploatacja przynosi profity i daje satysfakcję użytkownikom. CNHi odnotowuje coraz większe sukcesy w konstruowaniu i produkcji ciężkiego sprzętu. Doceniane
są nasze osiągnięcia w rozwoju konstrukcji ładowarek kołowych.
Szczególnie w zakresie jakości wykonania i wydajności. A to
przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu zużycia paliwa.
W porównaniu do podobnej klasy maszyn konkurencyjnych marek utrzymuje się ono naprawdę na bardzo niskim poziomie.

– Czy CNHi w Polsce promować będzie maszyny najbardziej popularne? Takie, których można sprzedać dużo,
na przykład koparko-ładowarki czy zyskujące sobie coraz
większe uznanie rynku minikoparki? A może w najbliższym czasie postawicie wyłącznie na ciężkie maszyny?
– Nie będę się silił na oryginalność i powiem, że ważny jest dla
nas oczywiście każdy z klientów. Obojętnie, czy decyduje się
na zakup minimaszyny, czy też ciężkiego sprzętu. W obu przypadkach chcemy zapewnić mu komfort, pomóc w sfinansowaniu zakupu i zapewnić kompleksową obsługę posprzedażową.
Oczywiście nie zmienia się strategia CNHi, które dąży konsekwentnie do tego, by Case była wiodącą marką w sektorze ciężkich maszyn budowlanych.

– Obsługa posprzedażna to niezwykle ważna kwestia.
Jak ocenia Pan jej poziom w Polsce? Jak funkcjonuje
na przykład „gorąca linia”, której zadaniem jest ułatwianie kontaktów z firmą użytkowników maszyn Case?
– Oczywiście dziś nikt nie może ograniczać swych działań do prostej sprzedaży. Potencjalny nabywca chce czegoś więcej, liczą
się dla niego nie tylko parametry sprzętu, ale także poziom obsługi oferowanej przed i po zakupie. Liczy się oferta finansowania,
sprawność serwisu, dostępność części zamiennych i szeroko pojęte wsparcie ze strony dealera w zakresie prawidłowej eksploatacji maszyny. Dla CNHi kluczowe znaczenie mają kontakty z użytkownikami naszych maszyn. Mogą oni korzystać nie tylko ze
wspomnianej przez pana telefonicznej „gorącej linii”. Stawiamy
na jak najszerszy kontakt z klientami. Można się z nami kontaktować poprzez profil na facebooku. Mamy bowiem świadomość,
że wielu spośród młodszych klientów preferuje w tym względzie
media społecznościowe. Od ponad roku funkcjonuje też nasza
całkowicie zmieniona strona internetowa. W nowej odsłonie
i oczywiście w całości w języku polskim. Można się zatem z nami
kontaktować na różne sposoby. Gorąco do tego zachęcam.

– Słów kilka wypada poświęcić ogólnej kondycji branży…
– Odnoszę wrażenie, że mogłaby być ona lepsza. Moim zdaniem jedynie Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowlanych mogłoby coś zdziałać w tym względzie. Kłopot jednak
w tym, że nie widać efektów działań, które mogłyby mieć
wpływ na konsolidację i poprawę kondycji branży. Zbyt dużo
wśród nas konfliktów interesów.

– Widzi Pan możliwości ich usunięcia?
– Widzę, choć jest to trudne. Zawsze stawiam na kompromis,
więc uważam, że branża powinna realizować jakieś wspólne
przedsięwzięcia. Może zaangażować się w dynamiczne pokazy
maszyn? W imprezy na wzór niemieckiego Steinexpo czy brytyjskiego Hillhead. Fajnie byłoby mieć coś takiego w Polsce.

Międzynarodowe Targi Poznańskie zgłaszały takie pomysły, ale
branża nie do końca zareagowała na nie pozytywnie.

– Tak czy inaczej odnoszę wrażenie, że branża ożywia się
wyłącznie wówczas, gdy pojawia się temat targów…
– Z moich obserwacji wynika, że wszystkie europejskie imprezy pozostają w cieniu monachijskiej Baumy. Nawet tak znane targi, jak
francuski Intermat, tracą swój prestiż. Z edycji na edycję stają się
imprezą o coraz bardziej lokalnym charakterze. I to się z pewnością nie zmieni. Bauma pozostanie potęgą także dlatego, że do jej
cyklu dopasowywane są działania konstruktorów. Producenci od lat
szykują nowości właśnie na targi w Monachium. Wyznaczają one
rytm branży. Odmienna sytuacja panuje w Europie Wschodniej. Poziom trzymają targi w bułgarskim Płowdiw, ale nie mają już takiego
rozmachu, co kiedyś. Impet kompletnie straciły też targi IBP w czeskim Brnie. Organizatorzy Construct Expo w Rumunii oferują darmową powierzchnię, aby tylko ktoś zdecydował się eksponować
maszyny. Taka jest rzeczywistość. Nie wrócą czasy, kiedy targi stanowiły najlepsze miejsce do nawiązania kontaktów, sfinalizowania
transakcji, podpatrzenia osiągnięć konkurencji. Dziś, w dobie nowych technologii przekazu, targi utraciły swój pierwotny charakter. I tej tendencji moim zdaniem nie da się odwrócić. Czy oznacza
to, że w Polsce nie ma miejsca dla targów maszyn budowlanych?
Uważam, że branża potrzebuje takiej imprezy. Pytanie tylko, o jakim charakterze. Myślę, że wszyscy powinniśmy zaangażować się
w działania na rzecz wypracowania jej charakteru i częstotliwości.

– Lista krajów, które Panu podlegają jest bardzo długa.
Oznacza to dla Pana ciągłe podróże i pracę po godzinach… Czy nie cierpi na tym życie rodzinne?
– Przyjmując posadę o takim charakterze jak moja, zawsze należy
liczyć się z tym, że życie rodzinne może nieco ucierpieć. Gdybym
był urzędnikiem na poczcie, pracowałbym osiem godzin dziennie
i z całą pewnością mógł poświęcać więcej czasu rodzinie. Wybrałem jednak inaczej… Oczywiście staram się moją częstą nieobecność w domu jakoś rodzinie wynagrodzić. Mamy dwie córki w wieku siedmiu i dziewięciu lat i mimo, że moja małżonka z racji wykonywanego zawodu również bywa w podróżach służbowych, staramy się spędzać jak najwięcej czasu razem. Ostatnio zaczęliśmy
razem z córkami chodzić po górach. Mam nadzieję, że wspólne
wycieczki dodatkowo scementują naszą rodzinę.

– Czy podczas wspólnych wypraw zwracacie uwagę
na maszyny? Chyba trudno zainteresować Panu dziewczynki warczącym sprzętem?
– I tu Pana zaskoczę. Obie córki bez najmniejszego problemu
już z daleka potrafią rozpoznać koparko-ładowarkę.

– Mógłby Pan sobie wyobrazić, że robi w życiu coś nie
związanego z maszynami budowlanymi? Jeżeli tak, to
w jakiej sferze, potrafiłby Pan się odnaleźć?
– Zawsze pociągała mnie motoryzacja. Myślę, że chętnie widziałbym siebie również w sektorze motoryzacyjnym.

– Czyli pozostałby Pan w sferze spalin, pisku opon i warczących silników?
– Zdaje sobie sprawę, że niektórym takie odgłosy mogą przeszkadzać, ale dla mnie nie są to hałasy, a miła dla uszu muzyka.
Rozmawiał: Jacek Barański
Pośrednik Budowlany
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Kontynuacja perfekcji – nie tylko dla koneserów
Legendarny model koparki kołowej Mecalac 714 MWe znalazł godnego następcę. Nastała nowa generacja maszyn, spośród których najnowszy Mecalac 15 MWR wyróżnia się unikatowym designem, innowacyjnością i niespotykaną dotąd dbałością o komfort pracy operatora
Twórcy nowego modelu 15
MWR nie tylko przejęli od poprzednika wszystko to, co
najlepsze, ale wprowadzając
dodatkowe ulepszenia w zakresie stabilności, funkcjonalności i łatwości serwisowania,
uczynili z niego maszynę klasy PREMIUM, której nie zmienia się już na żadną inną.
Maszyna 15 MWR posiada wiele technicznych właściwości
zapewniających optymalne
funkcjonowanie na placu budowy w każdym terenie. W dużym uproszczeniu można powiedzieć o naturalnym wyważeniu maszyny w zakresie 360
stopni obrotu. Sekret stabilności kryje się przede wszystkim
w całkowitej integracji przeciwwagi oraz specyficznej kon-

Ciekawostką konstrukcyjną
jest przesunięcie zbiornika
paliwa do ramy nośnej, dzięki czemu ponownie maszyna
zyskuje na parametrze stabilności, a operator na bezpieczeństwie jej tankowania.
Operator znajduje się w centrum uwagi przy projektowaniu
każdej z maszyn Mecalac. Nie
inaczej było w przypadku modelu 15 MWR. Wystarczy jeden rzut oka na kabinę i już
wiemy, że stanowi ona idealne
środowisko pracy dla operatora. Na uwagę zasługuje nowa
kabina koparki, która zapewnia niczym nie zakłócony ład
i porządek ergonomiczny. Jej
przeszklenia dają poczucie niczym nieograniczonej przestrzeni i bliskiego kontaktu

ka, każdy z operatorów znajdzie idealne rozwiązanie
pod swoje potrzeby. Na etapie doboru maszyny mamy
do dyspozycji model z wysięgnikiem trójczłonowym, wysięgnik typowy Mecalac
z bocznym łamaniem oraz

ności oraz elementów podnoszących komfort pracy.
W dalszym ciągu maszyny
Mecalac produkowane są
z użyciem komponentów najwyższej jakości. Silnik marki
DEUTZ zapewnia wysokie parametry w układzie napędu,
charakteryzując się przy tym
oszczędnością zużycia paliwa.
Hydraulika REXROTH to precyzja w każdym calu, dlatego
maszyny Mecalac potrafią
w sposób wręcz aptekarski
wykonywać wiele czynności
roboczych, wymagających

Twórcy nowej koparki 15 MWR nie tylko przejęli od poprzednika wszystko to, co najlepsze, ale wprowadzili ulepszenia w zakresie funkcjonalności i łatwości serwisowania

Sekret stabilności innowacyjnej koparki kryje się przede wszystkim w całkowitej integracji przeciwwagi oraz specyficznej konstrukcji ramy nośnej

strukcji ramy nośnej. Integrując
wieżę i ramę maszyny uzyskano obniżenie środka ciężkości
i bardzo kompaktowe wymiary.
Przy tak dobranych parametrach mobilność maszyny w terenie pozostaje na bardzo wysokim poziomie. Koparka idealnie porusza się w trudnych
warunkach terenowych i łatwo
pokonuje przeszkody dzięki zapewnieniu odpowiedniego
prześwitu nad podłożem.
14 Pośrednik Budowlany

z otoczeniem placu budowy.
Ideę konstruktorów koparki
Mecalac 15 MWR stanowiło
to, aby w kompaktowa maszyna odznaczała się najlepszymi parametrami roboczymi w zakresie zasięgu i udźwigu. To maszyna, która niezwykle pozytywnie zaskakuje
użytkownika swoimi możliwościami w tym względzie.
Dzięki wprowadzeniu trzech
typów konfiguracji wysięgni-

połączenie wysięgnika koparkowego z tzw. offsetem. Każde z trzech rozwiązań niesie
ze sobą zalety i korzyści.
Na wysięgniku maszyny zainstalowano szybkozłącze CONNECT, które umożliwia podpięcie osprzętu roboczego zarówno pod-, jak i przedsiębiernie. Zastosowane szybkozłącze daje poczucie pełnego
bezpieczeństwa już na etapie
podnoszenia i przemieszczania narzędzi roboczych z miejsca na miejsce. Konstruktorom maszyny udało się do minimum zniwelować ryzyko niekontrolowanego upuszczenia
osprzętu z wysokości.
Maszyna może być skonfigurowana na wiele sposobów,
poczynając od kolorystyki,
poprzez dobór kół, trybów
skrętu, rodzajów wysięgnika
roboczego, pakietów mobil-

precyzji maszyny i operatora.
Gama osprzętu roboczego,
z jakim może pracować koparka 15 MWR, jest ograniczona jedynie w zakresie jego masy własnej i ewentualnie zapotrzebowania na olej
hydrauliczny. Ta wielofunkcyjność zastosowania i wykorzystania maszyn Mecalac,
czyni je tak popularnymi
na wielu placach budowy
i różnego rodzaju aplikacjach. Model 15 MWR to
obecnie największa i najcięższa jednostka w typoszeregu
MWR. W skład tej rodziny
wchodzą także maszyny lżejsze, mające 7, 9 i 11 ton masy własnej, które dziedziczą
najlepsze cechy modelu
15 MWR. Cóż, w Mecalacu dla każdego
coś dobrego.
www.mecalac.pl
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Inteligentne Komatsu ma coraz większe grono zwolenników!
W maju podczas targów Autostrada Polska na polskim rynku zadebiutowały maszyny inteligentne
Komatsu. Postanowiliśmy sprawdzić, co wydarzyło się w ciągu minionych siedmiu miesięcy. Czy
inteligentne maszyny, z dużym entuzjazmem przyjmowane przez użytkowników podczas pokazów, mają szanse przekonać ich do siebie i na stałe zagościć na polskich placach budowy?
Maciej Kostański, dyrektor
sprzedaży Komatsu Poland
jest przekonany, że stanie się
to już niebawem. – Po targach
w Kielcach postanowiliśmy
pójść za ciosem i zorganizowaliśmy kilkanaście pokazów
w rzeczywistych warunkach
placów budowy. Wyszliśmy
bowiem z założenia, że najlepiej będzie, kiedy klient wypróbuje tę innowacyjną technologię u siebie na miejscu
i na własne oczy przekona się,
jakie profity przynosi. W rezultacie demonstracyjna spycharka iMC była cały czas
w ruchu trafiając z jednej budowy na drugą. Oprócz tego
prowadziliśmy
wykłady

ża, że tak. Świadczą o tym
podpisane przez Komatsu Poland kontrakty na sprzedaż maszyn inteligentnych, nie tylko
spycharek iMC, ale również koparek wyposażonych w łyżki
ATB (Auto Tilt Bucket) z automatycznym nachyleniem. – Zainteresowanie maszynami iMC
jest przeogromne. Klienci składają zamówienia doceniając
ofertę Komatsu Poland, które
jako jedyny dystrybutor w Polsce ma zintegrowane systemy 3D na spycharki oraz koparki. Istotne znaczenie ma również
fakt, że nasza koparka działa
w trybie automatycznym, co daje istotną przewagę nad konkurentami – mówi Grzegorz Sier-

Oferta maszyn inteligentnych Komatsu iMC obejmuje nie tylko spycharki, ale również koparki wyposażone w łyżkę z automatycznym nachyleniem

na wyższych uczelniach oraz
uczestniczyliśmy w konferencjach związanych z drogownictwem. Nie można również
zapomnieć o doskonaleniu
umiejętności kadry Komatsu
Poland pod względem technicznym oraz handlowym dotyczących maszyn Intelligent Machine Control – tłumaczy.
Czy wspomniane działania
przełożyły się na sukces handlowy? Maciej Kostański uwa16 Pośrednik Budowlany

piński, handlowiec sprawujący
opiekę nad największą w Polsce liczbą użytkowników maszyn Komatsu iMC.
Komatsu Poland podkreśla
swą przewagę nad konkurentami, ale ci przecież nie pogodzą się z wiecznym zajmowaniem miejsca w goniącym lidera peletonie. Maciej Gremblewski, inżynier produktu ds.
maszyn inteligentnych w Komatsu Poland, jest tego świa-

domy. Podkreśla jednak olbrzymi kapitał japońskiego
koncernu w postaci doświadczeń zebranych w projektowaniu i produkcji maszyn
iMC. – Komatsu jest prekursorem wprowadzenia tej technologii do powszechnego użytku,
natomiast to zaledwie część
przewagi nad konkurencją. Naturalną koleją rzeczy wszyscy
podążają śladem lidera. Nale-

problemów, o czym świadczy
także fakt, że fabryka ma bardzo dużo zamówień na te maszyny. Jaki z tego wniosek?
Nawet jeśli którykolwiek z konkurentów zaoferuje podobne
rozwiązanie, to i tak będzie
cztery lata do tyłu względem
Komatsu. Cztery lata doświadczeń i stuprocentowa pewność, że technologia Komatsu
jest bliska perfekcji, to olbrzy-

Operator koparki iMC na ponad dwunastocalowym wyświetlaczu, w zależności od potrzeb, obserwować może widok planu, przekroju poprzecznego, a także podłużnego

ży jednak brać pod uwagę
zdobyte dotychczas doświadczenia japońskiego koncernu
dające istotną przewagę
nad konkurentami. Żadne nowe rozwiązanie nie jest od razu idealne. Weźmy choćby
przykład koparki w trybie automatycznym. Komatsu rozwija
tę technologię od roku 2013
stale ją udoskonalając. Teraz
jest to rozwiązanie niemalże
idealne i nie ma z nim żadnych

mia przewaga Komatsu
nad starającymi się nadrabiać
dystans konkurentami. Jeśli
zaś chodzi o spycharki inteligentne Komatsu i o system
bezmasztowy ta różnica jest
jeszcze większa. Dlaczego? – Fundamentalną kwestią
pozostaje integracja systemu
bezmasztowego z maszyną.
Komatsu w spycharkach iMC
oferuje system całkowicie zintegrowany z maszyną, co
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oznacza, że po pierwsze jego
instalacja jest wykonana w fabryce w idealnych warunkach,
a po drugie kalibracja oraz
wymiarowanie jest zrobione
z milimetrową dokładnością.
Komatsu dokonuje pomiarów
swych maszyn przy użyciu tachimetru oraz niwelatora, co
jest ewenementem wśród dostawców systemów sterowania. Kolejnym unikatowym rozwiązaniem jest fabryczne
sprzężenie hydrauliki z syste-

Funkcja zapobiegania poślizgowi gąsienic podnosi efektywność pracy i produktywność maszyny. Do wykonania
zadania potrzeba mniejszej
liczby przejazdów, co przekłada się na oszczędność
czasu i paliwa. To ważny
aspekt dla właściciela firmy,
natomiast z punktu widzenia
operatora liczy się przede
wszystkim komfort. Obsługujący maszynę nie musi codziennie montować anten,

nie skarp za jego pomocą jest
takie proste, że… aż nudne.
Operatorzy, nawet ci starszej
daty, nie muszą mieć zatem
obaw, że nie poradzą sobie
z obsługą systemu. Specjaliści
Komatsu Poland przekazują
im wiedzę w przemyślany sposób. Pierwszego dnia po dostarczeniu maszyny operatorzy zapoznawani są z podstawami
obsługi
systemu,
a po uzyskaniu pewności, że
opanowali tę umiejętność,
wkraczają na kolejne, coraz
wyższe poziomy wtajemniczenia. – Każdego operatora traktujemy indywidualnie. Wzajemne kontakty ułatwia również
posiadanie zdalnego połączenia z maszynami. Za pomocą
specjalnej platformy możemy
połączyć się drogą interneto-

iMC Komatsu mogą pracować
ze stacją bazową dowolnego
producenta. Jeżeli taka stacja
już jest na budowie, wystarczy
tylko wprowadzić właściwe
parametry na radiu maszynowym. Gdy użytkownik nie posiada stacji bazowej, pamiętać
należy, że maszyny iMC Komatsu mogą również korzystać
z poprawek internetowych, takich jak na przykład VRS. Jeżeli chodzi o projekty (modele 3D), czyli dane wsadowe
do maszyny, wystarczy zwykła
prosta konwersja plików uniwersalnych, takich jak dxf,
dwg czy xml do formatu maszyn inteligentnych Komatsu.
Każdy klient przy zakupie maszyny otrzymuje specjalne
oprogramowanie do tego celu
oraz zostaje w pełni przeszko-

Inżynier iMC Komatsu Poland może wspierać operatorów maszyn inteligentnych
zdalnie z biura bez konieczności dojazdu na budowę

mem 3D. – Klienci doceniają
zaawansowanie technologiczne Komatsu. Stanowi ono gwarancję, że wykonywana przez
naszą maszynę powierzchnia
będzie równa i gładka. W przypadku tradycyjnych systemów
zewnętrznych często mamy
do czynienia z falowaniem lub
ząbkami. Kolejna przewaga
spycharki iMC Komatsu wynika z możliwości spychania
zgrubnego w trybie automatycznym. Chodzi o to, że gdy
na lemieszu będzie zbyt dużo
materiału, uniknąć można poślizgu gąsienic. W takiej sytuacji lemiesz automatycznie
uniesie się o niezbędną wartość, a w momencie kiedy ryzyko poślizgu gąsienic zniknie,
powróci do wysokości projektowej. Oczywiście operator
może tę funkcję wyłączyć
i samodzielnie decydować,
kiedy unieść lemiesz, a kiedy
tego nie czynić – tłumaczy
Maciej Gremblewski.

obawiać się uszkodzenia
masztów i kabli, ma nieskrępowaną widoczność na obszar roboczy. Należy także
wspomnieć o bardzo dużej
liczbie funkcji, z których operator korzystać może za pomocą wyświetlacza systemowego. Maciej Gremblewski
zdecydowanie rozwiewa też
wątpliwości dotyczące rzekomo zbyt dużej liczby funkcji
systemu, przez co operator
mógłby gubić się przy jego
obsłudze: – Oprogramowanie
jest bardzo proste i intuicyjne.
Operator ma na wyciągnięcie
ręki podstawowe funkcje, takie jak tryb automatyczny, offsety, wybieranie projektu czy
tworzenie powierzchni… Bardziej zaawansowane funkcje
pozostają nieco w ukryciu.
Na potwierdzenie prostoty obsługi maszyn iMC przywołam
słowa jednego z operatorów
koparki inteligentnej Komatsu,
który stwierdził, że wykonywa-

Obsługujący maszynę nie musi codziennie montować anten, obawiać się uszkodzenia masztów i kabli, ma nieskrępowaną widoczność na obszar roboczy

wą z systemem 3D i z poziomu
biura pomóc operatorowi rozwiązać problemy pojawiające
się podczas wykonywania zadania. Jest to wspaniałe rozwiązanie, niemal całkowicie
eliminujące konieczność dojazdu na budowę, co przekłada się na oszczędność czasu
oraz zwiększa rentowność
działań użytkującego maszynę.
Słów kilka wypada poświęcić
również kwestii uruchomienia
systemu zintegrowanego spycharki oraz koparki iMC Komatsu przez geodetów czy inżynierów. – W tym względzie
sprawa jest bardzo prosta. Zarówno spycharki, jak i koparki

lony z jego obsługi – wyjaśnia
Maciej Gremblewski.
Komatsu Poland ma ambitne
plany związane z pozyskiwaniem klientów na inteligentne maszyny iMC. Przyszły rok
może mieć w tym względzie
przełomowe znaczenie. – Ziarno zostało zasiane. Jestem
przekonany, że trafiło na podatną glebę, co sprawi, że w następnych latach zbierać będziemy obfite plony! Tym bardziej,
że planujemy poszerzenie gamy koparek inteligentnych
o modele większe niż
PC210 – podsumowuje
Maciej Gremblewski.
www.komatsupoland.pl
Pośrednik Budowlany
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Uniwersalna polska klasa średnia
Współczesne spycharki gąsienicowe o mocy silnika od 110 do 220 kW
(150-300 KM) określa się maszynami klasy średniej (mid-size dozers).
Wyróżnia je uniwersalność zastosowań połączona z innowacyjnością.
Każdy renomowany producent posiada w swojej ofercie co najmniej
kilka modeli tego typu maszyn oraz ich liczne odmiany
Użytkownicy tej klasy maszyn
uczuleni są na aspekty ekonomiczne (mniejsze zużycie
paliwa, a większa wydajność)
i ekologiczne (zgodność
z normami poziomu emisji
spalin). Bardzo ważne jest
dla nich bezpieczeństwo
i komfort pracy operatora
oraz poziom zastosowania
technologii z dziedziny przesyłania danych i sterowania
za pomocą GPS.
Polska klasa średnia spycharek gąsienicowych, czyli modele TD-14, TD-15 i TD-20
marki Dressta, spełnia wszystkie wyżej wymienione kryteria,
a niektóre ich konfiguracje nie
posiadają odpowiedników
u konkurencji. Dlatego też
przed zakupem odpowiedniego modelu polskiego „średniaka” należy precyzyjnie
określić jego specyfikację, co
pozwoli uniknąć ewentualnych nieporozumień, a producentowi umożliwi prawidłową
konfigurację maszyny.
Ze względu na stosowany
w polskich „średniakach” silnik firmy Cummins spełniający normy emisji spalin wg EU
STAGE IIIA, EU STAGE IIIB
lub EU STAGE IV, dostępnych jest sześć modeli. Są to:
TD-14M Extra (163 KM, wersja Tier3), TD-14R (162 KM,
wersja Tier4 Interim), TD-15M
Extra (193 KM, wersja Tier3),
TD-15R Extra (209 KM, wersja Tier4 Final), TD-20M Extra
(243 KM, wersja Tier3)
oraz TD-20R Extra (252 KM,
wersja Tier4 Final). Dzięki tym
jednostkom
napędowym
z wysokociśnieniowym układem zasilania typu „common
rail” spycharki uzyskują niskie zużycie paliwa. Unikalny
dwubiegowy
mechanizm
skrętu, który zapewnia za18 Pośrednik Budowlany

chowanie
pełnej
mocy
na obu gąsienicach w skręcie, poprawia trakcję maszyny pozwalając na płynne manewrowanie z maksymalnie
napełnionym
lemieszem,
a także na wykonywanie
zwrotów w miejscu poprzez
zatrzymanie jednej z gąsienic. Ponadto w połączeniu
z trzybiegową skrzynią biegów maszyna dysponuje sze-

podwozia, osprzętów roboczych oraz wersji maszyn – od arktycznej po tropikalną. Dzięki odpowiedniej
wersji mogą być eksploatowane w temperaturach otoczenia od -50 do +50°C.
Stalowowolskie „średniaki”
dysponują czterema rodzajami podwozi. Pierwsze to podwozie standardowe do ogólnych zastosowań. Dru-

Spycharka TD-15R Extra wyposażona w system sterowania pracą Trimble to najnowszy spośród „średniaków” produkowanych w Stalowej Woli

ścioma biegami do przodu
i taką samą liczbą do tyłu. Zastosowanie dwubiegowego
mechanizmu skrętu pozwala
na zwiększenie wydajności
spycharki, lepsze sterowanie
maszyną na pochyłym terenie, zmniejsza zużywanie się
układu jezdnego oraz zwiększa wydajność pracy zrywakiem. Wielką zaś zaletą z serwisowego punktu widzenia
jest to, że maszyny mają budowę modułową. Takie rozwiązanie eliminuje pracochłonne regulacje i wzajemne
ustawianie elementów.
Istotnymi elementami uniwersalności zastosowań spycharek klasy średniej są oferowane przez producenta rodzaje

gie – o niskich naciskach
na grunt (tzw. LGP), przystosowane jest do pracy
na gruntach podmokłych
i błotnistych. Trzecie – o szerszym rozstawie gąsienic (tzw.
Wide Track) – poprawia stabilność maszyny podczas
pracy na pochyłościach lub
stokach. I czwarte – o wydłużonej ramie trakcyjnej (tzw.
Long Track), przeznaczone
jest do precyzyjnego niwelowania gruntu. Do każdej
z tych wersji podwozia zaleca
się doposażenie maszyny
w dodatkowy automatyczny
system sterowania i pozycjonowania narzędzi roboczych.
Ich wybór jest również bardzo
bogaty. W zależności od mo-

delu spycharki można wyposażyć w lemiesze: półwklęsłe
(tzw. Semi-U), wklęsłe (tzw.
Full-U), proste, skośne i uniwersalne, czyli sześciopołożeniowe. Poza tym lemiesze
przeznaczone do eksploatacji
w górnictwie i kamieniołomach
mogą
posiadać
wzmocnione płyty czołowe,
zaś wersje dla składowisk odpadów dodatkowe kraty
zwiększające
pojemność.
Osprzęt czołowy można też
doposażyć w hydrauliczny
przechył, nachylanie lub
zmianę kąta skosu lemiesza.
Uzupełnienie osprzętu czołowego stanowi osprzęt zrywakowy. W modelach TD-14
i TD-15 stosuje się trójzębny
zrywak typu równoległego.
Natomiast TD-20 dysponuje
zrywakiem typu równoległego z regulacją kąta nachylenia zęba, przy czym może to
być zrywak jednozębny lub
trójzębny. Oczywiście zamiast zrywaka w każdym modelu można zamontować stały zaczep lub wciągarkę.
Komfortowa, ergonomiczna kabina operatora typu
FOPS i dwusłupowa osłona ROPS spełniają wszelkie
wymogi bezpieczeństwa i zabezpieczają
operatora
przed skutkami przewrócenia
się maszyny. Polskie „średniaki” posiadają oznakowania CE potwierdzające najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kabina zapewnia operatorowi
doskonałą widoczność pola
pracy i osprzętów roboczych,
zaś czas pracy spędza on
w wygodnym, amortyzowanym i regulowanym fotelu
z podłokietnikami i pasem
bezpieczeństwa. Pod fotelem
znajduje się kompaktowo zamontowana nagrzewnica, klimatyzator i wentylator. Monitorowanie parametrów pracy
maszyny ułatwia wysokiej
rozdzielczości 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD podający w czasie rzeczywistym
wartości temperatury, ciśnienia oraz zmiany kierunku.
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Sterowanie układem jazdy
spycharki i wykorzystywanym
osprzętem roboczym odbywa się za pomocą ergonomicznych joysticków.
Wersje leśne stalowowolskich „średniaków” wyposażane są w dodatkowy system
osłon zabezpieczających kabinę operatora przed konarami lub pniami. Zbudowano
go z wytrzymałych rur kwadratowych o wymiarach 80
x 80 x 6 mm. Natomiast szyby kabiny ochrania pakiet
osłon siatkowych. Dostępna
jest również osłona tylna kabiny, która jest szczególnie
zalecana, gdy używana jest
wciągarka. Jej brak naraża
operatora na niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała
w przypadku zerwania się liny wciągarki.
Praca na składowisku węgla
niesie ze sobą ryzyko obsunięcia się węgla, jego przyspieszonej erozji, utleniania
się czy samozapłonu. Montowana na spycharce TD-20 zagęszczarka hałd węglowych
pozwala wyeliminować wspomniane zagrożenia. Łatwy
w obsłudze system walcowania zbocza składowiska likwiduje kieszenie powietrzne,
które mogą być przyczyną samozapłonu węgla. System
stabilnego podwieszenia walca uniemożliwia jego odczepienie się lub kołysanie w czasie spychania urobku albo
przemieszczania się maszyny.
Dodatkowym atutem spycharek eksploatowanych na składowiskach węgla jest ich wyjątkowa stabilność podczas
jazdy na zboczach, którą osiągnięto poprzez optymalny
rozkład masy własnej maszyny na solidne podwozie.
Po zainstalowaniu zagęszczarki na spycharce może
ona pracować na zboczach
hałd o pochyleniu wzdłużnym
do 25°, a przy pochyleniu poprzecznym do 20°.
„Średniaki”
przeznaczone
do pracy na składowiskach
odpadów posiadają podwozia
wyposażone w płyty gąsieni20 Pośrednik Budowlany

cowe z otworami. To przez nie
usuwany jest nadmiar materiału z przestrzeni pomiędzy zębami koła łańcuchowego, a tulejami łańcucha gąsienicowego powodującego nadmierne
zużycie komponentów. Zasadniczo jednak to zgarniacze
przednie i tylne oczyszczają
gąsienice z przedmiotów
„przyklejających się” do nich.
Natomiast osłony rolek, osłony przeciwskalne kół łańcuchowych oraz osłony przekładni bocznych eliminują wciskanie się śmieci pomiędzy
części podwozia. Poza tym
spycharka standardowo po-

Do tego celu użyto niewielkiego agregatu grzewczego
HYDRONIC firmy Eberspaecher na olej napędowy, który zamontowano w komorze
silnika spycharki oraz zintegrowano go z jej układami
chłodzenia i elektrycznym.
Urządzenie jest sterowane
elektronicznie, a uruchamia
je operator bezpośrednio
z kabiny poprzez dodatkowy
panel. Po drugie – system
podgrzewania wnętrza kabiny i skrzynki z akumulatorami. Zadanie to powierzono
systemowi AIRTRONIC firmy
Eberspaecher, a centralne

Maszyna TD-14M Extra wyposażona w podwozie w wersji LGP oraz lemiesz uniwersalny (6-way) z łatwością radzi sobie ze wzniesieniami terenu

siada wzmocnione osłony misy olejowej silnika i skrzyni
biegów. W celu usprawnienia
usuwania śmieci zastosowano
elektryczną wciągarkę służącą
do opuszczania osłony silnika
zamontowanej na zawiasach.
Zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego, które znajdują się
na tylnej ramie spycharki i są
narażone na uszkodzenia
przez wystające pręty czy druty, zabezpieczono standardowo przykręcaną specjalną
osłoną. W opcji dostępny jest
także centralny układ smarowania oraz system monitoringu pracy maszyny.
Co takiego zastosowano
w stalowowolskich „średniakach”, że nie straszna im
temperatura – 40ºC, a nawet
i niższa? Po pierwsze – system podgrzewania silnika.

urządzenie zamontowano
pod
platformą
kabiny.
Po trzecie – system podgrzewania paliwa, w którym
na skutej niskiej temperatury
wytrącają się cząsteczki parafiny i lodu. Dlatego pomiędzy zbiornikiem a filtrem paliwa umieszczono specjalny
podgrzewacz firmy RACOR
PARKER. Urządzenie należy
włączyć na pięć minut
przed uruchomieniem silnika, a potem start! Jako opcję
można zamówić także podgrzewacz filtra paliwa firmy
Fleetguard. I po czwarte – specjalny system grzałek
do oleju hydraulicznego, oleju silnika, płynu chłodzącego
silnik i skrzynki z akumulatorami. System zasilany jest
energią elektryczną o napięciu 220V za pomocą specjal-

nego gniazda i kabla
z wmontowaną skrzynką
bezpieczników. Skrzynka
akumulatorów posiada zabezpieczenie w postaci termostatu regulującego temperaturę w jej wnętrzu. Kiedy
temperatura powietrza spadnie poniżej -18°C zaleca się
uruchomienie grzałek na 2-3
godziny przed planowanym
rozruchem silnika.
Co jeszcze pomaga arktycznym „średniakom” pracować
bez względu na temperaturę
otoczenia? To specjalnie
skonstruowana kabina operatora wyposażona między innymi w podwójne szyby chroniące przed zimnem. Ponadto zamiast joysticka sterującego jazdą montuje się dźwignie, co ułatwia operatorowi
precyzyjne operowanie maszyną w przypadku używania
grubych rękawic. Z kolei elastyczna osłona zewnętrzna komory silnika i jej szczelne osłony boczne redukują dopływ
zimnego powietrza. Podobne
zadanie posiada manualnie
ustawiana żaluzja chłodnicy.
W celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości energii elektrycznej stosuje się w maszynach alternator o większej mocy niż w wersji standardowej
oraz akumulatory tak zwanego
„zimnego rozruchu”. Dodatkowo można zamówić system
wtrysku eteru. Oczywiście nie
bez znaczenia jest także stosowanie przez użytkownika
maszyny odpowiedniego rodzaju paliwa oraz olejów przeznaczonych do eksploatacji
w niskiej temperaturze.
Podsumowując powyższy
tekst stwierdzić należy, że
polska klasa średnia spycharek gąsienicowych prezentuje się niezwykle imponująco.
Zainteresowani nabyciem tego typu maszyny mają możliwość bardzo szerokiego wyboru konfiguracji modeli, które można eksploatować
w ekstremalnych warunkach terenowych
oraz klimatycznych.
www.dressta.com
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Stalbet 2 – jedna robota goni kolejną…
Roboty ziemne prowadzone w bardzo ciekawych miejscach, wyburzenia i rozbiórki kompleksów przemysłowych oraz produkcja kruszyw.
Mało? To dorzućmy jeszcze do tego rekultywację obszarów zdegradowanych i ich przemianę w tętniące życiem tereny rekreacyjne…
Tak szeroki zakres działalności ma firma Stalbet 2. Dlatego byliśmy nieco zdziwieni,
że na miejsce pokazu swych
maszyn i możliwości wybrała
ona na pierwszy rzut oka nie
wyróżniający się niczym
szczególnym plac budowy
w Rudzie Śląskiej. Co prawda
powstaje tu drugi co wielkości
w Polsce salon sprzedaży samochodów Mercedes Benz,
ale… No właśnie, Stalbet 2
niemal codziennie wykonuje
bardziej widowiskowe prace.
Nie tylko wielkogabarytowe
roboty ziemne, ale także wyburzenia i rewitalizację kompleksów
przemysłowych.
Od kilku lat firma eksploatuje
na przykład hałdę w Rudzie
Śląskiej. Tereny przy ulicy

boru była chęć zaprezentowania dziennikarzom Pośrednika
Budowlanego
sprawności
współdziałania operatorów koparek gąsienicowych i ładowarek kołowych Cat oraz kierowców ciężarówek Volvo.
Maszyny i pojazdy realizowały
prace ziemne i transportowe
na obszarze czterech hektarów podczas przygotowań terenu budowy salonu samochodowego. Dla wszystkich liczył
się przede wszystkim czas,
a może raczej jego ciągły brak,
co obserwujemy na niemal każdym placu budowy.
Szczególnie wówczas, gdy
na ukończenie prac czekają
już kolejni wykonawcy. Właśnie dlatego Stalbet 2 miał
na wykonanie prac ziemnych

bez przerwy przewoziło dwadzieścia wywrotek Volvo. Pojazdy będące własnością Stalbetu 2 zwracają na siebie uwagę. Jest to bowiem amerykańska wersja z „nosem” różniąca
się wyglądem od innych tego
typu pojazdów spotykanych
na naszych drogach. Stanowi

Współpraca z lokalnym oddziałem Bergerat Monnoyeur
trwa od lat. Dealer dostarczył
Stalbetowi 2 koparki wyburzeniowe, ładowarki, koparki oraz
przesiewacze i kruszarki. Te
ostatnie wykorzystywane są
podczas prac przy eksploatacji hałdy zagospodarowywaniu odpadów powstałych podczas robót wyburzeniowych
i prac ziemnych.
Zajmująca ponad cztery hektary działka, na której powstaje
salon samochodowy, jest bardzo korzystnie położona nie tylko ze względu na łatwość do-

Stalbet 2 eksploatuje kilkanaście maszyn marki Caterpillar, głównie ładowarki kołowe, takie jak widoczna w tle Cat 966M i pracująca na pierwszym planie Cat 950 GC

W optymalnych warunkach koparka hybrydowa Cat 336E LH wykonując tę samą
pracę co maszyna konwencjonalna potrafi zużyć nawet o 33 procent mniej paliwa

Pawła mają nabrać charakteru rekreacyjnego. Plany przewidują, że po ukończeniu
prac w miejscu hałdy powstanie rozległy miejski park.
Wątpliwości, co do wyboru
miejsca na reportaż rozwiewały się z każdą minutą naszego
pobytu. Już na wstępie właściciel Stalbetu 2, Andrzej Szybka – co ciekawe sam pracujący tego dnia na ładowarce
Cat – oznajmił nam, że powodem takiego, a nie innego wy22 Pośrednik Budowlany

dwa tygodnie. Uporał się z nimi wcześniej niż zaplanowano,
między innymi dlatego, że
do realizacji zadań skierowano
najnowszej generacji maszyny
Cat. Na terenie placu budowy
obserwowaliśmy dwie duże ładowarki kołowe i cztery koparki gąsienicowe. Wszystkie bardzo chwalone przez właściciela firmy i operatorów z tytułu
niezawodności, produktywności, oszczędności paliwa
i trwałości. Urabiany materiał

to oczywiście dodatkowy wyróżnik Stalbetu 2.
Firma dysponuje nie tylko nowoczesnym parkiem maszynowym, ale zatrudnia także
wykwalifikowanych, doświadczonych operatorów. Stanowi
to gwarancję prawidłowego
wykonania powierzonych zadań. Posiadanie sprzętu
o zróżnicowanych parametrach technicznych pozwala
na dobór odpowiedniego
urządzenia do specyfiki konkretnej inwestycji. Jeżeli chodzi o maszyny do robót ziemnych i wyburzeń, to Stalbet 2
zdecydowanie stawia na markę Caterpillar. Firma ma obecnie kilkanaście jednostek dostarczanych przez lokalny oddział Bergerat Monnoyeur. Są
to przede wszystkim najnowszej generacji duże ładowarki
kołowe i koparki gąsienicowe,
w tym także hybrydowe.

jazdu. Istotne jest także, że zbudowany na niej obiekt będzie
bardzo dobrze widoczny z Drogowej Trasy Średnicowej przebiegającej przez Katowice,
Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską oraz Zabrze i Gliwice.
Roboty powierzone Stalbetowi 2 przewidywały zdjęcie nadkładu, wywóz i utylizację materiału, wymianę mas ziemnych
i przygotowanie terenu pod palowanie. Firma koncentrowała
się na robotach kubaturowych,
w efekcie których z terenu budowy wywieziono około czterdziestu tysięcy ton mas ziemnych. W odwrotnym kierunku
transportowano przygotowane
we własnym zakresie atestowane kruszywo. Wszystkie maszyny pracowały bardzo intensywnie, urobku przybywało z każdą chwilą. Oczywiście został
on później zagospodarowywany, tak by, po odseparowaniu
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Właściciel firmy Grupa Stalbet Andrzej Szybka w towarzystwie jej dyrektora Marka Rydarowicza
(z lewej). W kasku Janusz Walczak Koordynator ds Wynajmu Bergerat Monnoyeur Sp z o.o.

zanieczyszczeń nadawał się
do ponownego wykorzystania.
To samo firma robi z materiałem odzyskanym w trakcie
prad rozbiórkowych obiektów
budowlanych. Na sprzedaż są
wówczas różne frakcje przekruszu betonowego.
Do prac zastosowano między
innymi ładowarkę kołową
Cat 966, koparkę gąsienicową
Cat 320 oraz koparkę hybrydową Cat 336. Operatorzy
wszystkich maszyn sprawnie
realizowali powierzone im zadania, wywóz materiału z wykopów odbywał się rytmicznie.
Ze szczególnym zainteresowaniem obserwowaliśmy pracę
koparki hybrydowej. Głównie
dlatego, że mieliśmy możność
naocznego przekonania się,
jak ta innowacyjna maszyna sprawuje się w praktyce.
W chwili obecnej Stalbet 2 eks-

ploatuje dwie hybrydy. Pierwsza z nich trafiła do firmy
przed dwoma laty, można więc pokusić się o bardziej
dogłębną ocenę efektów jej
pracy. W opinii właściciela maszyna sprawdza się w praktyce. Stosowana do urabiania
mas ziemnych i załadunku pojazdów oraz zasobników kruszarek wykonuje częste obroty o kąt trzydziestu-czterdziestu stopni. Można powiedzieć,
że to wręcz optymalne warunki eksploatacyjne dla hybrydy.
Chodzi o to, by maszyna jak
najmniej się przemieszczała
i dokonywała częstych obrotów. Ciekawe, w jakim kierunku rozwijać się będzie konstrukcja koparek hybrydowych? Przy pracach ziemnych,
załadunku pojazdów czy kruszarek maszyny te sprawdzają
się doskonale. Być może za-

Do transportu Stalbet 2 wykorzystuje charakterystyczne Volvo z „nosem”. Charakterystyczne pojazdy stanowią dodatkowy wyróżnik firmy

tem już niebawem każda koparka będzie hybrydą? Wiele
za tym przemawia. Eksploatujący maszyny o takim napędzie
mogą upiec dwie pieczenie
przy jednym ogniu. Z jednej
strony czynią oszczędności
na paliwie, z drugiej zaś ograniczają degradację środowiska
naturalnego. A kwestie ekologiczne będą mieć z całą pewnością coraz większe znaczenie w naszym codziennym życiu. Liczy się przecież nie tylko
grubszy portfel, ale także mniej
toksycznych spalin trafiających
do atmosfery. Na dodatek
oszczędności eksploatacyjne
są w stanie szybko zniwelować
wyższe koszty zakupu hybrydy. Średnio po dwóch latach
mniejsze nawet o dwadzieścia

bet 2 stawia zdecydowanie
na maszyny Cat. Od lat prowadzi w tym zakresie współpracę z lokalnym oddziałem
Bergerat Monnoyeur. Maszyny pozyskiwane są na różne
sposoby. Stalbet dokonuje
zakupu części z nich, inne
bierze w leasing. Firma korzysta także z programu „Wynajmij i kup”. Daje on możliwość
zakupu na korzystnych warunkach maszyny, która była
uprzednio przedmiotem umowy wynajmu. Takie rozwiązanie pozwala w razie potrzeby – na przykład wygrania
przetargu – uzupełnić na krótszy czas park maszynowy.
Inaczej niż w przypadku leasingu umowa nie musi trwać
długo. Maszynę można wypo-

Rytm placowi budowy nadawały koparki Cat 336 E LH oraz Cat 323 E L. Ich operatorzy
uwijali się niczym w ukropie, termin ukończenia robót nie mógł być bowiem przekroczony

pięć procent zużycie paliwa
stanowi czysty zysk właściciela
hybrydowej koparki.
Rodzime firmy budowlane narzekają na brak stabilizacji. By
temu zaradzić Stalbet 2 stara
się działać w kilku segmentach. Jak już wspomniano
oprócz wyburzeń, prac ziemnych, produkcji kruszyw i specjalistycznego transportu, firma zajmuje się także rekultywacją pohutniczej hałdy w Rudzie Śląskiej. Możliwość pracy jest tu uzależniona od warunków atmosferycznych. Zimą przy dużych opadach
śniegu i niskiej temperaturze
otoczenia eksploatacja hałdy
musi być przerywana. Stal-

życzyć na przykład na miesiąc. Stalbet 2 nie narzekający w tym roku na brak zleceń,
korzystał z programu „Wynajmij i kup”. Na tych zasadach
pozyskano na przykład jedną
z dużych ładowarek kołowych
Cat pracujących przy budowie salonu Mercedesa. Wcześniejsze wypożyczenie maszyny daje użytkownikowi możliwość gruntownego zapoznania się z jej parametrami
w rzeczywistych warunkach
własnego placu budowy. Decyzja o ewentualnym zakupie
sprzętu na własność
może być zatem bardziej przemyślana.
www.b-m.pl
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LiuGong potwierdza wielkie aspiracje
Dobiegający końca rok zapisze się szczególnie w historii firmy LiuGong.
Nie tylko z racji jubileuszu sześćdziesięciolecia istnienia, ale przede
wszystkim ukończenia inwestycji ugruntowujących pozycję czołowego,
światowego producenta maszyn budowlanych. Ważną rolę w tym procesie odegrały także inwestycje zrealizowane w Polsce
Jubileusz sześćdziesięciolecia istnienia LiuGong chiński
producent maszyn i sprzętu
budowlanego świętował podczas corocznej konferencji
dealerów. W jubileuszowej
imprezie wzięli udział nie tylko dealerzy z całego świata,
ale także przedstawiciele
chińskiego rządu, organizacji
biznesowych oraz instytucji
finansowych. Konferencja była doskonałą okazją do prze-

go roku, w odstępie zaledwie
dwóch dni, miały miejsce
otwarcie europejskiej siedziby
firmy, inauguracja Regionalnego Centrum Dystrybucji
Części Zamiennych oraz uruchomienie nowej linii produkcyjnej. Przeniesienie biur
LiuGong Europe do Warszawy to następstwo decyzji inwestycyjnych w Stalowej Woli, w której znajduje się baza produkcyjna chińskiego

cyjnym LiuGong Dressta Machinery są kluczowe dla
obecności koncernu w Europie. Powstało tam bowiem
nowoczesne
Europejskie
Centrum Badawczo – Rozwojowe Maszyn Budowlanych,
a także linia produkcyjna oraz

światowej klasy, produkowanych zgodnie z najbardziej wymagającymi europejskimi normami regulującymi jakość, niezawodność i bezpieczeństwo – podkreśla Howard Dale,
Przewodniczący
LiuGong
Dressta Machinery.
Przedstawiciele chińskiego
inwestora planują wyprodukować w tym roku w Stalowej
Woli około dwustu pięćdziesięciu maszyn, z czego około osiemdziesiąt na nowo
otwartej linii produkcyjnej.
Obiekt ma powierzchnię całkowitą 43.724 metrów kwa-

LiuGong może być dumny ze swej historii, chiński koncern świętował właśnie jubileusz sześdziesięciolecia istnienia

Przeniesienie biur LiuGong Europe do Warszawy oraz inwestycje w Stalowej Woli umożliwią zgromadzenie w jednym miejscu specjalistów kluczowych dla rozwoju firmy

śledzenia drogi, jaką firma
odbyła – od lokalnego producenta ładowarek kołowych
do światowego koncernu,
mającego swe zakłady
i przedstawicieli w pięćdziesięciu ośmiu państwach.
Od roku 2012 koncern jest
obecny także w Polsce, wtedy bowiem zarząd firmy podjął decyzję o kupnie budowlanej części produkcji Huty
Stalowa Wola.
I to właśnie polska część
chińskiego koncernu w roku 2017 miała swoje „pięć minut. Bowiem we wrześniu te26 Pośrednik Budowlany

koncernu. Kolejnym powodem decyzji o przenosinach
jest położenie naszego kraju
na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, a to czyni Polskę
idealnym miejscem dla rozwoju chińskich inwestycji. Dodatkowo umożliwia to także
zgromadzenie w jednym miejscu kluczowych dla firmy specjalistów, tak by zapewnić jak
najlepsze wsparcie klientów
i regionalnych dystrybutorów
maszyn
produkowanych
w zakładach, w Stalowej Woli. Właśnie inwestycje w tamtejszym kompleksie produk-

Europejskie Centrum Dystrybucji Części Zamiennych
z magazynem na tysiące części dla klientów na całym
świecie. Inwestycja w Stalowej Woli potwierdza też długoterminowe zaangażowanie
się koncernu LiuGong w rynek europejski.
– Takie działanie jest spotykane
bardzo rzadko, ponieważ większość firm postępuje odwrotnie
i przenosi produkcję do Chin,
natomiast my lokujemy ją w Polsce. Poprzez budowę ładowarek kołowych i koparek gąsienicowych w samym sercu Europy
Guangxi LiuGong Machinery,
jako jedyny chiński producent
maszyn budowlanych, stawia
europejskich klientów na pierwszym miejscu. Dzięki temu mogą oni polegać na maszynach

dratowych, z czego na nową linię produkcyjną przeznaczono 1.904 metry kwadratowe.
Przy zdolności produkcyjnej
do tysiąca sztuk rocznie prace
będą obejmować montaż głównych zespołów, malowanie, finalny montaż oraz próby maszyn. – Obecnie w pełnym zakresie w fabryce w Stalowej
Woli produkujemy trzy modele
ładowarek kołowych LiuGong
serii H czyli 842H, 856H
oraz 877H. Następnie będziemy
systematycznie uruchamiać
produkcję kolejnych maszyn,
w tym sześć modeli hydraulicznych koparek gąsienicowych z serii
E – 922E, 925E, 930E i 936E – informuje Adam Klecz, dyrektor produkcji LiuGong
w Stalowej Woli.
www.liugong-europe.com
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Manitou? Także na torach spisuje się doskonale!
Podczas tegorocznych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku brytyjska firma Rail Products UK
zaprezentowała dwa pojazdy specjalne o bardzo interesującej konstrukcji. Oba powstały na bazie
maszyn Manitou i są przystosowane do samodzielnego poruszania się po torowiskach. Oferta
Brytyjczyków spotkała się z dużym zainteresowaniem, oczekiwać więc należy, że owoce brytyjsko-francuskiej współpracy szybko znajdą zastosowanie także na polskich torach
Konieczność
rozbudowy,
modernizacji i napraw infrastruktury kolejowej sprawia,
że rośnie zapotrzebowanie
na sprzęt przystosowany
do pracy na torach, w tym
także na maszyny dwudrogowe wyposażone w dodatkowy, szynowy układ jezdny.
Pojazdy specjalne produkowane przez Rail Products UK
posiadają dokument dopuszczenia do eksploatacji i mogą
bez przeszkód – teraz także
w Polsce – pracować na torach
czynnych, na których prowadzony jest normalny ruch kolejowy. To niezwykle ważne,
uzyskanie homologacji dopuszczających pojazdy dwudrogowe do pracy na liniach

tego też na polskim rynku
brakuje maszyn wielofunkcyjnych, takich które znajdują
zastosowanie zarówno w pracach na typowych placach
budowy, jak i wykonywanych
na szlakach kolejowych.
W drugim przypadku nieocenionym narzędziem okazują
się maszyny drogowo-szynowe, takie jak zaprezentowane
przez Rail Products UK
na targach Trako w Gdańsku.
Dwie nowoczesne konstrukcje powstałe na bazie maszyn Manitou znajdą zainteresowanie wśród firm wykonujących remonty i modernizacje infrastruktury kolejowej.
Określana mianem żurawia
drogowo-szynowego maszy-

także przy jej maksymalnym
obróceniu na bok. Zaletą maszyny jest to, że można z nią
wykorzystywać wszystkie narzędzia robocze do ładowarek
teleskopowych certyfikowane
przez Manitou. Takie jak platforma robocza, widły, czy różnego rodzaju zawiesia. Ma to
wpływ na różnorakość zastosowań, nie tylko na torach, ale
też na wszelkiego rodzaju

dzi niezbędnych podczas remontów czy budowy infrastruktury kolejowej. Wykorzystując pełen udźwig i wysokość podnoszenia maszyna może pracować na torze
o nachyleniu wynoszącym
nawet 200 milimetrów. Liczy
się to szczególnie podczas
pokonywania
zakrętów.
Zwarte gabaryty TH21 spełniają normy umożliwiające

Maszyna ART17TH wyposażona w duży kosz z trzema wejściami i z regałami na narzędzia może wkrótce zrewolucjonizować prace inspekcyjne i remontowe trakcji kolejowej

Żuraw drogowo-szynowy TH21 powstał na bazie cieszącej się powszechnym uznaniem użytkowników ładowarki obrotowej Manitou MRT 2150

czynnych jest niezwykle
skomplikowane i często nie
kończy się sukcesem. Z tego
powodu wielu producentów
maszyn nie występuje o takie
dopuszczenia zadowalając
się homologacjami umożliwiającymi prowadzenie prac
na liniach zamkniętych lub
na poboczach torowisk. Dla28 Pośrednik Budowlany

na oznaczona symbolem
TH21 powstała na bazie cieszącej się powszechnym
uznaniem użytkowników ładowarki Manitou MRT 2150. Może ona bez najmniejszych problemów podnosić ładunek
ważący nawet 6 ton na wysokość 21 metrów i czynić to
w każdym położeniu wieży,

zwykłych placach budowy.
Pozostawiono jej bowiem
wszelkie atrybuty klasycznej
ładowarki teleskopowej.
Maszyna TH21 wyposażona jest w niezależny szynowy
system napędowy oparty
na silnikach hydraulicznych.
Można ją łatwo przystosować
do pracy na torach różnej
szerokości w zakresie od 1,00
do 1,60 metra. Maszyna wyposażona została w hamulce pneumatyczne i posiada
homologację pozwalającą
na ciągnięcie przyczepy, której ciężar wynosić może nawet 48 ton. Umożliwia to
transport materiałów i narzę-

pracę maszyny w sąsiedztwie
czynnego toru, na którym
przez cały czas odbywa się
regularny ruch pociągów.
Rail Products UK pokazał
w Gdańsku jeszcze jedną maszynę. Model ART17TH powstał z wykorzystaniem podnośnika z przegubowym ramieniem Manitou 160 ATJ+.
Maszyna ma wysięg 17 metrów, jej udźwig w koszu,
w którym przebywać mogą
naraz trzy osoby wynosi
aż 400 kilogramów w całym
zakresie obrotu maszyny.
Do przemieszczania się po torach ART17TH wyposażono
w niezależny napęd hydrau-
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liczny. Realizowany jest za pomocą silników hydraulicznych. Bezpieczeństwo podczas pracy na torach dają niezależne hamulce na wszystkich kołach, które zostały zdublowane hamulcami awaryjnymi. Konstrukcja spełnia wszelkie normy i uzyskała homologację kolejową w Polsce. Ma
zatem wszelkie atuty, by podbijać krajowy rynek. Sporo tego typu maszyn pracuje
w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Austrii i w Norwegii.
Ich nabywcami są tamtejsza
kolej oraz firmy zewnętrzne
wykonujące remonty i modernizacje infrastruktury. Większość z nich doposaża maszyny w urządzenia, tak zwane pantografy, które umożliwiają przeprowadzanie inspekcji określających zakres
remontów trakcji kolejowej.
Zgodnie z otrzymaną homologacją maszyna może ciągnąć przyczepkę i pracować
na otwartym torze. Dzięki
możliwości dokonywania ob-

rotów i dużemu zasięgowi
pracujący w koszu mogą bez
przeszkód zostać przemieszczeni w pobliże przewodów trakcyjnych rozpiętych
nad sąsiednim torem. Jest to
jedyna tego typu maszyna,
za pomocą której w tak łatwy
sposób wykonywać można tego rodzaju prace trakcyjne. Warto także podkreślić, że przez cały czas zachowuje właściwości klasycznego podestu roboczego
umożliwiającego pracę ludzi
na wysokości. Po zjechaniu
z torowiska maszyna staje się
na powrót podnośnikiem koszowym z przegubowym ramieniem nadającym się idealnie do wykonywania wszelkich prac związanych z transportem bliskim lub konserwacjami. Duży prześwit i cztery
skrętne koła napędowe ułatwiają pokonywanie przeszkód,
co umożliwia pracę na nieregularnym, trudnym podłożu.
Cena maszyn specjalnych
oferowanych przez Rail Pro-

ducts UK jest oczywiście wyższa niż standardowych konstrukcji. Wynika to z nakładów
czynionych przez brytyjską
firmę na modyfikacje. Do tego
dochodzą oczywiście koszty
homologacji dla maszyn dwudrogowych posiadających
dopuszczenie do pracy
na czynnych torach. Rozważając zakup maszyny specjalnej należy porównywać jej cenę nie do wartości klasycznej
ładowarki teleskopowej, czy
podnośnika koszowego, ale
na przykład żurawi torowych
i innych specjalistycznych maszyn kolejowych. W porównaniu z nimi zakup maszyn oferowanych przez Rail Products
UK stanowi zdecydowanie
tańsze rozwiązanie. Tańsze
i dużo bardziej uniwersalne.
Typowe maszyny dla kolejnictwa mogą pracować wyłącznie
na torach. Sprzęt bazujący
na konstrukcjach Manitou,
na przykład podest roboczy wyposażony dodatkowo w szynowy układ jezdny służyć może

swemu użytkownikowi w dwójnasób. Zarówno na torach, jak
i po ich opuszczeniu na typowych placach budowy.
Zapotrzebowanie na maszyny
drogowo-szynowe rośnie. Rail
Products UK sprzedaje je nie
tylko w Wielkiej Brytanii. Firma
we współpracy z lokalnymi
dealerami Manitou w poszczególnych krajach europejskich
zamierza rozbudować swą
sieć dystrybucyjną. Rynkowym hitem staje się maszyna
TH21, która ma wszelkie zalety i pozwoli zrewolucjonizować prace inspekcyjne i remontowe trakcji kolejowej.
Zainteresowanych maszynami dwudrogowymi z pewnością zainteresuje kwestia obsługi serwisowej. Będą ją
sprawować dealerzy wyznaczeni przez Manitou Polska.
Przejdą oni wcześniej specjalistyczne szkolenia szczególnie z zakresu napraw szynowego
układu jezdnego.
www.manitou.com/pl/
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Case na tarasie. Praca wre!
Operatorzy dwóch nowych koparek gąsienicowych Case Serii D mogli spoglądać z góry na konkurencję. Ich maszyny pracujące przy przygotowaniu tras narciarskich w jednym z najbardziej
malowniczych regionów naszego kontynentu dotarły bowiem aż na „Taras Dolomitów”
Na długo przed rozpoczęciem
sezonu zimowego dwie koparki gąsienicowe Case – CX210D
oraz CX230D rozpoczęły pracę
na położonej w północnych
Włoszech przełęczy Pordoi
w Dolomitach. Maszyny znalazły się na granicy prowincji
Trydent i Belluno na imponującej wysokości 2.239 metrów nad poziomem morza.
Zadanie do wykonania polegało na remoncie i modernizacji tras narciarskich przebiegających przez zajmujący
sto dwadzieścia hektarów
kompleks sportów zimowych
„Belvedere-Col Rodella-Sass
Pordoi”. Zdecydowana większość tutejszych stoków wymaga sztucznego naśnieżania za pomocą czterystu
osiemnastu armatek śnieżnych i codziennego utrzymania przez dwanaście ratraków.
Tym razem niezbędne okazała się także rekultywacja podłoża, którą rozpoczęto już
późnym latem od niwelacji
tras i wypełniania ubytków
oraz dziur. Już trzeci raz
z rzędu do tych zadań skierowano koparki marki Case.
O takim, a nie innym wyborze
zadecydowały nie tylko parametry robocze, ale także dostępność serwisu.
W trudnych górskich warunkach maszyny pracowały
praktycznie bez żadnej przerwy od czerwca do października, od wczesnego ranka
do późnej nocy. Inaczej wykonanie prac w terminie nie
byłoby możliwe. Cała powierzchnia tras zjazdowych
musiała zostać zniwelowana,
a ubytki wypełnione, tak aby
można
było
rozpocząć
sztuczne naśnieżanie. Zasada jest przy tym prosta – im
30 Pośrednik Budowlany

mniej dziur na trasie, tym
mniej sztucznego śniegu trzeba nałożyć. Dodatkową zaletą jest znaczne uproszczenie
i przyspieszenie codziennej
pielęgnacji i konserwacji tras
w pełni sezonu zimowego.
Obie koparki znalazły również
zastosowanie przy umacnianiu podbudowy tras na naj-

Koparki Case bez najmniejszych problemów pracowały w malowniczej scenerii
na imponującej wysokości 2.239 metrów nad poziomem morza

Maszyny pracowały praktycznie bez żadnej przerwy od czerwca do października,
od wczesnego ranka do późnej nocy

W miarę postępowania prac obie koparki przeniosły się o czterysta metrów w górę
przemieszczając i zabudowując olbrzymie ilości mas ziemnych

wyższych wzniesieniach. Prace rozpoczęto u schyłku lata
na wysokości 1.900 metrów
nad
poziomem
morza.
W miarę ich postępowania
obie koparki przeniosły się
o kolejne czterysta metrów
w górę przemieszczając i zabudowując olbrzymie ilości
mas ziemnych. Wydajność
koparek pracujących na tak
dużej wysokości nie została
w żadnym momencie ograniczona. Maszyny pracowały
nieprzerwanie bez najmniejszej usterki. Pozytywnie zaskakiwały też niskim zużyciem paliwa, co w przypadku
maszyn pracujących w trudnych górskich warunkach,
na znacznej wysokości nie
było przecież oczywiste.
Koparki Case CX210D oraz
CX230D napędzane są najnowszej generacji elektronicznie sterowanymi silnikami Isuzu spełniającymi normę
Tier IV. Już przy 1.600 obrotach na minutę rozwijają one
imponującą moc 162 KM (124
kW). Wysoka wydajność maszyn Serii D osiągnięta zastała
za sprawą jednego z najnowocześniejszych spośród aktualnie dostępnych systemów hydraulicznych – Case CIHS. Zapewnia on nad wyraz precyzyjną kontrolę ruchów roboczych oraz doskonałe osiągi
w zakresie udźwigu i głębokości kopania. System hydrauliczny może pracować w pięciu trybach pozwalających
oszczędzać energię, co przynosi ograniczenie kosztów
eksploatacji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.
Koparki Case Serii D odznaczają się nadzwyczajną produktywnością nawet podczas
pracy na dużej wysokości
w ekstremalnie trudnych górskich warunkach. Niska emisja szkodliwych substancji
i hałasu umożliwiały inwestorowi zastosowanie maszyn
na terenach, które podlegają
szczególnej ochronie
ze względu na uwarunkowania ekologii.
www.casece.com
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Dynapac w nowej szacie, na nowej drodze
Od trzeciego października tego roku marka Dynapac znalazła się w strukturach francuskiej grupy kapitałowej FAYAT. Maszyny zyskały nowe barwy, a polski oddział handlowy zmienioną nazwę – Dynapac Sp. z o.o.
Decyzja o sprzedaży Działu
Maszyn Drogowych Dynapac
francuskiej Grupie FAYAT,
zajmującej się szeroko pojętą branżą budowlaną w wielu
krajach całego świata, zapadła już na początku 2017 roku. Cały niezwykle skomplikowany proces wydzielania
organizacji Dynapac ze struktur dotychczasowego właściciela, jakim było Atlas Copco,
w tym zakładów produkcyjnych w Szwecji, Niemczech,
Brazylii, Chinach i Indiach,
a także oddziałów handlowych zajmujących się sprzedażą oraz serwisem maszyn,

wości i odrębności Dynapac
w Grupie FAYAT. Nowa kolorystyka oddaje bowiem
prawdziwego ducha marki
Dynapac, wyrażając przede
wszystkim solidność, innowacyjność i nowoczesność.
Zmieniony wygląd maszyn zaprezentowano podczas międzynarodowego spotkania inaugurującego nowy rozdział
w historii marki, które odbyło
się piętnastego listopada
na terenie fabryki rozkładarek
Dynapac w Wardenburgu,
w Niemczech. W wydarzeniu
tym wzięło udział blisko trzystu partnerów i klientów Dyna-

czerwca tego roku w Katowicach zarejestrowano firmę Dynapac Sp. z o.o. Na jej czele
jako prezes zarządu oraz dyrektor generalny regionu obejmującego Europę Wschodnią,
Turcję z Azją Centralną i Rosją
stanął Tomasz Przeradzki. Po-

wpisuje się w politykę i strategię nowego właściciela. Właśnie z tego powodu mogę zapewnić, że nie zawiedziemy
naszych klientów i partnerów.
Wyrazem naszej determinacji
jest to, że do końca roku
wszystkie produkty marki Dynapac zyskają nowe barwy.
Tomasz Przeradzki nie ma
wątpliwości, że nowa kolorystyka Dynapac zostanie dobrze przyjęta przez polskich
klientów. – Kolory biały i czerwony stanowią nasze barwy

Nowa kolorystyka oddaje prawdziwego ducha marki Dynapac, wyrażając przede
wszystkim jej główne cechy, jakimi są solidność, innowacyjność i nowoczesność

Prezes Tomasz Przeradzki, właściciel Grupy FAYAT Jean Claude Fayat oraz dyrektor zarządzający Dynapac Paul Hense sfotografowali się na tle maszyny w nowych barwach

trwał aż do początku października, kiedy to oficjalnie
marka Dynapac znalazła się
w strukturach Grupy FAYAT.
Nowy rozdział w historii marki
podkreśla również zmieniona wizualizacja kolorystyczna maszyn. Powrócono do typowej dla marki Dynapac i powszechnie z nią kojarzonej
czerwieni, uzupełniając ją kolorami białym i szarym. Czerwona barwa na maszynach
Dynapac to nie tylko nawiązanie do oryginalnej, historycznej kolorystyki tej marki, ale
również świadectwo unikato32 Pośrednik Budowlany

pac z całego świata. Mieli oni
możliwość po raz pierwszy
przyjrzeć się maszynom z najnowszej, szóstej generacji.
Honorowym gościem spotkania był Jean Claude Fayat – właściciel Grupy FAYAT,
który podczas przemówienia
powitalnego podkreślił, że jego intencją od samego początku pozostaje zapewnienie
trwałego i mocnego wsparcia
wszystkim klientom, partnerom i użytkownikom Dynapac.
A jaki wpływ mają powyższe
zmiany dla działalności Dynapac w Polsce? Pierwszego

proszony przez naszą redakcję o kilka słów komentarza,
powiedział: – Dla Grupy FAYAT
przejęcie marki Dynapac
oznacza wzmocnienie strategicznej pozycji w segmencie
budowy i modernizacji dróg.
Informacja o stworzeniu autonomicznej organizacji pod nazwą Dynapac została bardzo
pozytywnie przyjęta zarówno
przez dotychczasowych pracowników, jak i przez klientów
firmy. Koncentrujemy się
w pełni na branży drogowej,
oferując wsparcie technologiczne i innowacje dla firm
wykonawczych. Wartości Grupy FAYAT – zaangażowanie,
innowacyjność i odwaga
w podejmowaniu ważnych,
często strategicznych decyzji
biznesowych – towarzyszyły
nam od samego początku
działalności Dynapac w Polsce. Jest dla mnie oczywiste,
że filozofia marki Dynapac

narodowe, a Dynapac na polskim rynku ma od lat imponujące udziały, szczególnie
w grupie rozkładarek. O tym,
jak bardzo związani jesteśmy
z branżą i klientami, a Dynapac, to coś znacznie więcej
niż tylko nazwa, niech świadczy również fakt, że większość z ponad trzydziestu
obecnie pracowników Dynapac Sp. z o.o. może pochwalić się ponad dziesięcioletnim
doświadczeniem w pracy na
rzecz marki Dynapac.
Marka Dynapac wkroczyła zatem w nowy rozdział swojej bogatej historii. Cała organizacja
jednoznacznie ukierunkowana została na umacnianie pozycji rynkowej i dalszy rozwój.
Jej pracownicy z entuzjazmem
patrzą w przyszłość działając
w myśl znanego hasła: Dynapac – z nami
zawsze po drodze!
www.dynapac.com
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Merlo budowniczy namiotowych hal!
Hale namiotowe to dobre rozwiązanie nie tylko ze względu na możliwość
poczynienia oszczędności na kosztach budowy obiektu. Różnorodność
sprawia, że korzystać z nich mogą zarówno osoby prywatne, jak i firmy
potrzebujące dodatkowej powierzchni pod dachem
Wrocławska firma Rekord Hale Namiotowe od blisko dwóch
dekad zajmuje się projektowaniem, produkcją i montażem
hal namiotowych różnego
przeznaczenia. Okazuje się,
że z oferowanych przez firmę
obiektów korzystają nie tylko
hurtownicy, sportowcy czy goście weselni, ale także drogowcy. Kazimierz Putyra, prokurent firmy ujawnił, że przygotowuje się ona do postawienia hali o wymiarach 15x150
metrów w dość specyficznym
miejscu. Ma ona bowiem
okryć wiadukt budowany
w okolicach Jędrzejowa. – Hala na obiekcie drogowo-mostowym robi wrażenie. Ma da-

lo. – To bardzo uniwersalne
maszyny. Najpierw używamy
ich do rozładunku elementów
hali
przetransportowanych
na plac budowy. Maszyny
przez cały czas obsługują budowę w zakresie transportu bliskiego. Ich głównym zadaniem
jest jednak montaż hali. Za pomocą dwóch maszyn podnoszona zostaje jej konstrukcja.
Na tym rola naszych teleskopów się jednak nie kończy.
Po zainstalowaniu kosza służą
one do prac wykończeniowych
polegających na przykład
na montażu lamp oświetleniowych czy instalacji grzewczej
wewnątrz obiektu – tłumaczy
Kazimierz Putyra.

czterdziestu metrów może być
montowana w pełni bezpiecznie przez dwa nośniki teleskopowe. Firma Rekord Hale Namiotowe wykorzystuje w tym
celu maszyny Merlo Panoramic P40.17 Plus. Ich parame-

Hale Namiotowe, tak dobierając parametry konstrukcyjne
elementów hal, żeby podczas
montażu maksymalnie ułatwić
operatorom manipulowanie nimi. W praktyce oznacza to, że
ładowarki Merlo stają się narzędziem mającym znaczący
wpływ na kierunki rozwoju
konstrukcji produktu, jakim
jest hala namiotowa.
Producent hal namiotowych
eksploatuje w tej chwili pięć ładowarek Merlo, wszystkie to
maszyny sztywnoramowe Pa-

Imponujące solidną konstrukcją maszyny Merlo wykonane w oparciu o zaawansowane rozwiązania technologiczne sprawdzają się w każdych warunkach

Prokurent spółki Rekord Hale Namiotowe Kazimierz Putyra, Artur Świątek z firmy EWPA
oraz szef parku maszyn Aleksander Mitek zgodnie podkreślają walory teleskopów Merlo

wać także skuteczną ochronę
przed opadami i niską temperaturą umożliwiając prowadzenie
prac budowlanych w okresie zimowym – tłumaczy.
Klient zamawiający produkt firmy Rekord Hale Namiotowe
otrzymuje wszystko z jednej
ręki. Dostawca projektuje
obiekt, produkuje jego elementy, by następnie dokonać
ich montażu i przeprowadzić
roboty
wykończeniowe.
Do wielu prac wykorzystuje ładowarki teleskopowe Mer34 Pośrednik Budowlany

Do montażu hali jeszcze
do niedawna stosować trzeba
było dźwig. To potężna maszyna, każda godzina jej wynajęcia kosztuje krocie. Drogie jest
także jej podstawienie na plac
budowy. Inżynierowie firmy
produkującej hale namiotowe
znaleźli jednak na to sposób.
Wprowadzili zmiany w konstrukcji ich elementów, które
umożliwiły
wykorzystanie
do ich montażu ładowarek teleskopowych zamiast dźwigu.
W efekcie hala o rozpiętości

Po zmontowaniu konstrukcji ładowarka Merlo nie jest odstawiana na bok. Z zainstalowanym koszem maszyna służy wykonującym prace wykończeniowe

try robocze – ciężar roboczy 10.350 kg, wysokość podnoszenia 16,70 metra oraz
maksymalny udźwig 4.000 kg
sprawiają, że doskonale radzą
sobie w różnego rodzaju pracach budowlano-montażowych. Tym samym stawianie
hal namiotowych staje się coraz łatwiejsze. Dbają o to również inżynierowie firmy Rekord

noramic P40.17 Plus. Pytany
o powody, którymi kierowano
się przy wyborze marki Merlo,
Kazimierz Putyra w pierwszym
rzędzie wymienił bardzo dobre
parametry robocze i przystępną cenę maszyn. W jego odczuciu istotne znaczenie ma
również wysoki poziom obsługi serwisowej świadczonej
przez poznańską firmę EWPA.
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Maszyny serii Panoramic wyróżniają się kompaktowymi
wymiarami, są wszechstronne i zwrotne. Trwale połączone z osią przednią stabilizatory
nie wychodzą poza obrys maszyny, co ułatwia działanie
w ciasnych miejscach. Właśnie
dlatego teleskopy Merlo doskonale sprawdzają się podczas prac montażowych wykonywanych na mocno ograniczonej przestrzeni. Łatwość
wykonywania manewrów jest
tym bardziej istotna, że podczas montażu elementów hal
ładowarki teleskopowe bardzo
często muszą pracować w tandemie. Konstrukcja chronionej
patentem ramy ładowarki
umożliwia przesunięcie wysięgnika w bok o 870 milimetrów.
Dzięki temu operator jest
w stanie precyzyjnie manipulować ładunkiem bez konieczności ciągłego przestawiania maszyny i wykonywania dodatkowych manewrów. Zwiększa to
nie tylko bezpieczeństwo pracy, ale jednocześnie w znaczący sposób podnosi efektywność wykorzystania maszyny.

Maszyny Merlo wykorzystywane do montażu hali dla Jelcz Sp. z o.o. pracowały cały czas, od rozładunku elementów konstrukcyjnych, aż po roboty instalacyjne

Ładowarka bardzo dobrze radzi
sobie również z nierównościami terenu oraz podczas pracy
na pochyłościach. Jej operator
może korygować nachylenie
boczne nawet do dziesięciu
procent. Dzięki temu może prostopadle wysunąć wysięgnik teleskopowy i nadal bezpiecznie
pracować. Przyczynia się do tego ma także oferowany w standardzie opracowany przez konstruktorów Merlo system dynamicznej kontroli obciążenia.

Merlo Panoramic P40.17 Plus
imponuje solidnością konstrukcji. Stanowiąca wyróżnik maszyn Merlo okalająca rama wykonana z zamkniętego profilu
stalowego o średnicy aż siedemdziesięciu milimetrów pełni
zarazem funkcję strukturalną,
ochronną i zwiększającą stabilność maszyny. Konstruktorzy
Merlo przykładają szczególną
wagę do jakości wysięgników.
To newralgiczny element maszyny, mający decydujący

wpływ zarówno na udźwig oraz
wysięg, jak i bezpieczeństwo
pracy. Dlatego też Merlo produkuje wysięgniki wyłącznie we
własnych fabrykach uzyskując
doskonały efekt polegający
na łączeniu lekkości konstrukcji
i niezwykle wysokiej sztywności
skrętnej. System wysuwu poszczególnych segmentów wysięgnika jest dobrze zabezpieczony, co gwarantuje bezawaryjną pracę. Przewody hydrauliczne i okablowanie poprowadzone zostały wewnątrz wysięgnika, dzięki czemu są dobrze
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Niskie posadowienie środka
ciężkości maszyny oraz zwężająca się ku górze maska zapewniają operatorowi doskonałą widoczność w każdym
kierunku. Przez panoramiczne
okno dachowe może on śledzić położenie ładunku, aż
do momentu osiągnięcia maksymalnej wysokości. Kabina maszyn Merlo Panoramic spełnia wymogi ROPS i FOPS.
www.merlo.com
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Hyundai R1200-9 – gigant wyburza z gracją
Pierwsza sprzedana w Europie 120-tonowa koparka Hyundai znalazła
zastosowanie przy pracach wyburzeniowych olbrzymiego kompleksu finansowego w stolicy Luksemburga. Wyposażona w siedmiotonowy młot
hydrauliczny maszyna doskonale radziła sobie w trudnych warunkach
Po zakończeniu robót wyburzeniowych na gigantycznym
placu budowy wzniesiony zostanie biurowiec należący
do Bank of China. Na skrzyżowaniu Boulevard Royal i Rue
Notre pracowała olbrzymia koparka Hyundai krusząca za pomocą siedmiotonowego młota
hydraulicznego fundamenty
wykonane ze zbrojonego betonu. Na pierwszy rzut pod kilof
trafił głęboki na trzydzieści
pięć metrów sześciokondygacyjny podziemny garaż.
Koparkę, jakich – głównie
ze względu na gabaryty – nie
ogląda się codziennie napędza potężny silnik Diesla o mo-

dowo maszyna wyposażona może być w gąsienice
z płytkami o szerokości 710, 800 lub 900 milimetrów. Umożliwia to właściwy
dobór łańcuchów do terenu
w jakim przyjdzie pracować
koparce. Użytkownicy wykorzystujący maszynę do wyburzeń decydują się z reguły
na doposażenie jej w najwęższe płytki. Taki wybór poprawia bowiem trakcję w szczególnych warunkach roboczych. Węższe płytki są
zresztą na tyle uniwersalne,
że nadają się również do zastosowań w kopalniach surowców skalnych.

wanie ramieniem wysięgnika
jest niezwykle precyzyjne,
a cykle robocze następują błyskawicznie i bez jakichkolwiek
opóźnień. Różnorodne tryby
robocze służą do optymalnego
wykonywania konkretnych zadań. Różne zadania wymagają
odmiennych ustawień trybów
roboczych. Niektórzy operatorzy preferują również indywidualne ustawienia koparki. W trybie określanym samodzielnie
przez użytkownika obsługują-

śnym środowisku pracy nie
jest bowiem ani trochę narażony na uciążliwy i szkodliwy dla
zdrowia hałas. Komfort pracy
podnosi też zmodernizowany
układ klimatyzacji. Zmaksymalizowana została jego wydajność zarówno w zakresie
ogrzewania, jak i chłodzenia.
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz solidnych
komponentów pochodzących
od renomowanych dostawców, koparka R1200-9 zyskuje sobie uznanie wśród szerokiego grona użytkowników.
Jej charakterystyczną cechą
jest wysoka produktywność
i szybkie cykle pracy. Wydajność połączona z niskimi
kosztami eksploatacji spra-

Ważący sto dwadzieścia ton gigant w standardzie wyposażono w monoblokowy wysięgnik o imponującej długości 7.550 milimetrów

Koparka Hyundai R1200-9 napędzana jest wysokowydajnym sześciocylindrowym silnikiem Cummins QSK23-C o mocy 760 KM (567 kW)

cy 567 kW i pojemności 23 litrów. Jest to pierwsza maszyna Hyundaia o takiej wielkości,
która znalazła nabywcę w Europie. Według producenta model R1200-9 skonstruowany
został z myślą o wykorzystaniu
do zakrojonych na szerszą
skalę robót ziemnych, wielkogabarytowych wykopów, jak
również wyburzeń wymagających dużego zasięgu. Standar36 Pośrednik Budowlany

W maszynie zastosowano system komputerowej optymalizacji pracy silnika i pomp hydraulicznych CAPO. Nie tylko ułatwia on wykonywanie zadań
operatorowi, ale także pozwala pracować ekonomiczniej
przyczyniając się do znacznego obniżenia zużycia paliwa.
Najnowszej generacji układ
hydrauliczny maszyny prezentuje najwyższy poziom, stero-

cy maszynę może ustawiać
zgodnie z własnymi upodobaniami takie parametry jak
prędkość obrotowa jednostki
napędowej, moc pompy hydraulicznej czy czas pracy silnika na biegu jałowym.
Kabina koparki wyposażona w efektywne konstrukcje
ochronne ROPS/FOPS jest
równie bezpieczna, jak wygodna. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii redukcji
hałasu jest całkowicie dźwiękoszczelna. Doceni to szczególnie operator pracujący
przy wyburzeniach. W tak gło-

wiają, że największa koparka
marki Hyundai stanowi jedną
z ciekawszych propozycji
wśród urządzeń w swojej klasie. Zaprojektowana specjalnie z przeznaczeniem na rynek europejski maszyna doskonale sprawdza się w najtrudniejszych nawet warunkach roboczych. Ponadto maszyna wyposażona została
w cały szereg praktycznych
rozwiązań, które ułatwiają pracę operatora. Także
w zakresie codziennej
obsługi serwisowej.
www.amago.pl

C38. Spotkanie z Graco – ludzie, zabudowy i maszyny

Widowiskowy debiut Nowego Stralisa X-WAY 40.V

C43. Arocs 2543 6x2/4 – zwrotny pojazd na wąskie drogi
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Spotkanie z Graco – ludzie, zabudowy i maszyny
Na jesieni każdego roku rezerwujemy sobie czas na wizytę w firmie Graco. Niezmiennie w skrzynce pocztowej pojawia się zaproszenie na dzień otwarty, który polski przedstawiciel Palfingera tradycyjnie organizuje wówczas swojej siedzibie w podwarszawskim Płochocinie. O tym, że warto
z niego skorzystać, przekonujemy się co roku
Aby odpowiednio podjąć
wszystkich zaproszonych gości – pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów, przedstawicieli prasy
i przyjaciół firmy, załoga Graco oddaje im do dyspozycji
swoją nawiększą halę serwisowo-warsztatową. Zmienia się
ona w elegancką salę bankietową, a i tak pozostaje dość
miejsca na jeden z najważniejszych punktów programu
czyli prezentację najnowszych

wszystkim skupił się na podziękowaniach dla swoich pracowników i współpracowników oraz klientów firmy, którzy
są jej wierni często od samego początku czyli przez dwadzieścia sześć lat.
Graco stawia na wysoką jakość
zarówno produktów, jak i usług.
Stąd decyzja o związaniu się
z firmą Palfinger, światowym liderem w produkcji hydraulicznych maszyn załadunkowych
przeznaczonych do zabudowy

Na czas dnia otwartego hała zmieniła się w salę banketową, a przed nią prezentowano nowości w ofercie Graco. Pogoda dopisała, a pokazy cieszyły się dużym zainteresowniem

Prezes Krzysztof Pawluczuk cieszył się
z przybycia tak licznej grupy gości

Kilka urządzeń Palfingera prezentowano także w hali warsztatowej. Jej duża powierzchnia
i wysokość umożliwia demonstrację ich rzeczywistych możliwości

Siłą firmy nie są budynki i sprzęt, lecz ludzie. Mimo, że w historii Graco zdarzyły się też „chude lata”, nikomu z pracowników nie wręczono
wówczas wypowiedzenia. Widać, że załoga tworzy zgrany i sprawdzony zespół. Rodzinne zdjęcie potwierdza te słowa...

produktów w ofercie firmy.
Także i w tym roku witając gości prezes Graco Krzysztof
Pawluczuk nie poprzestał
na podsumowaniu tego, co
wydarzyło się od poprzedniego Dnia Otwartego, ale przede
38 Pośrednik Budowlany

na podwoziach pojazdów ciężarowych. Graco nie jest jedynie sprzedawcą urządzeń załadunkowych, ale i producentem
kompletnych pojazdów ciężarowych, które wyposaża we
własnych zakładach produkcyj-

materiały budowlane. Dzięki
żurawiom Palfinger mogą one
pracować szybko, bezpieczenie i precyzyjnie. Jednak
w ofercie Graco jest o wiele
więcej specjalistycznych urządzeń dla wielu różnych zastosowań – są żurawie leśne, kolejnowe, morskie, militarne,
coraz ważniejsze w naszej gospodarce żurawie recyklingowe, podnośniki koszowe, hakowce i bramowce. Warto dodać, że Graco nie tylko zabu-

no-serwisowych.
Pierwszy
z nich działa od roku 2004 w Gliwicach, a drugi w podwarszawskim Płochocinie otwarto
przed pięcioma laty. Wśród
klientów Graco liczną grupę
stanowią firmy transportujące

dowuje pojazdy ciężarowe we
własnych zakładach, prowadzi
w nich także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, naprawy powypadkowe urządzeń
dźwignicowych, remonty kapitalne, modernizacje, przygotowuje także urządzenia do odbiorów TDT i UDT. Ambicją firmy jest dobranie urządzenia
do konkretnych potrzeb klienta, a produkty Palfinger mnogością swoich rozwiązań znakomicie ułatwiają to zadanie.
Najwyższa jakość produktów
oraz poziom usług – tym kieruje się Graco. Mając takie zasady można z satysfakcją patrzeć na miny zadowolonych
klientów i być pewnym, że wrócą po kolejne zakupy.
www.graco.pl
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Widowiskowy debiut Nowego Stralisa X-WAY
Zupełnie nowa gama pojazdów dla użytkowników z branży budowlanej
i sektora usług komunalnych łączy legendarną wytrzymałość terenową
podwozia IVECO Trakker z największą w swojej klasie ładownością,
doskonałymi osiągami drogowymi oraz oszczędnością paliwa
W listopadzie w Warszawie
odbyła się uroczysta premiera
nowej gamy pojazdów – IVECO Stralis X-WAY opracowanych z myślą o przewozach
specjalizowanych i logistyce
budowlanej. W serii tej połączono zaawansowane technologie opracowane dla pojazdów szosowych z legendarnym podwoziem samochodów terenowych IVECO, które
stały się wzorem solidności
dla całej branży. Stralis X-WAY
wyróżnia się wyjątkowo niskim
całkowitym kosztem posiadania. Jest to zasługa technologii IVECO służących obniżeniu
zużycia paliwa i poprawie cha-

wadzonym przez UTAC), co
przekłada się na najwyższą ładowność w tym segmencie.
Jest ona większa o 355 kilogramów w porównaniu z innym najlepszym modelem
certyfikowanym przez UTAC.
Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, ile korzyści przyniesie
taka możliwość!
Najniższa w tej klasie masa
własna została osiągnięta poprzez szereg rozwiązań konstrukcyjnych, takich jak przeprojektowanie tylnego mechanicznego zawieszenia,
optymalizacja architektury
podwozia i jego poprzecznych segmentów, a także za-

kach placu budowy, przewożąc najcięższe ładunki w logistyce budowlanej i usługach
komunalnych. Korzystając

lis X-WAY NP, napędzany
z wykorzystaniem technologii
gazu ziemnego. Oprócz ładowności i osiągów może się
pochwalić mniejszym wpływem na środowisko, co jest
szczególnie ważne dla operatorów świadczących usługi
logistyczne dla branży budowalnej w centrach miast,
gdzie obowiązują ograniczenia wjazdu dla samochodów

Prezentacja nowego Stralisa X-WAY w warszawskiej hali EXPO XXI miała efektowną
multimedialną oprawę, pasującą do nowoczesnych technologii IVECO

Stralis X-WAY to wiele różnych wersji pojazdu, który można dopasować do
konkretnych potrzeb użytkowników z branży budowlanej i komunalnej

rakterystyki szosowej. To
na przykład układ oczyszczania spalin HI-SCR niewymagający regeneracji na postoju, co
zmniejsza koszty przeglądów
i zarazem zwiększa dyspozycyjność pojazdu. Wprowadzono szereg funkcji obniżających zużycie paliwa. Największe wrażenie robi jednak Stralis X-WAY w wersji Super Loader – pojazd o wyjątkowo niskiej masie własnej (zaledwie 8.845 kg w teście przepro40 Pośrednik Budowlany

stosowanie silnika IVECO
Cursor 9 o mocy 400 KM, nowych jednopiórowych resorów z przodu i dwupiórowych
resorów z tyłu, bezsprzęgłowej przystawki odbioru mocy
przenoszącej 800 Nm momentu obrotowego oraz
opcjonalnych aluminiowych
obręczy kół i zbiorników paliwa. W ten sposób powstał solidny pojazd, na którym użytkownicy mogą polegać
w najtrudniejszych warun-

Choć prezentacja była statyczna, dane działały na wobraźnię, Moc Stralisa X-Way
łatwo sobie wyobrazić, a komfort kabiny można było sprawdzić osobiście

przy tym z doskonałych parametrów pod względem zużycia paliwa, bezpieczeństwa
oraz komfortu na utwardzonych nawierzchniach.
Konstrukcja Stralisa X-WAY
pozwala na stworzenie jego
licznych wersji dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów i zadań, jakie
mają oni do zrealizowania.
Jeszcze inne zalety ma Stra-

z silnikami wysokoprężnymi,
oraz na placach budowy
funkcjonujących w cyklu całodobowym, gdzie obowiązują rygorystyczne normy dotyczące hałasu.
Stralis X-WAY wyposażony
jest w najnowocześniejsze
rozwiązania IVECO przydatne
w misjach drogowych. Wykazano, że sprawdzone technologie obniżania zużycia pali-

POJAZDY BUDOWLANE

wa zastosowane w modelu
Stralis XP obniżają spalanie
o 11,2 procent. Dzięki gruntownemu przeprojektowaniu
zespółu napędowego uzyskano jeszcze lepsze parametry pod względem osiągów i zużycia paliwa. Opatentowany układ oczyszczania
spalin HI-SCR pozwala ograniczyć emisję tlenków azotu
o 97 procent – co stanowi
najwyższy wskaźnik na rynku – i nie wymaga regeneracji na postoju, co zmniejsza
koszty przeglądów i maksymalizuje dyspozycyjność pojazdu. Najlepsza w swojej klasie zautomatyzowana przekładnia HI-TRONIX jest dostępna w wersji 12- i 16-biegowej. Architektura elektryczna i elektroniczna HIMUX
umożliwia
wprowadzenie
szeregu funkcji obniżających
zużycie paliwo i poprawiają-

wersji silnikowych, różne
skrzynie biegów i przystawki
odbioru mocy (w tym PTO
montowaną między silnikiem
a skrzynią biegów, przenoszącą do 2.450 Nm momentu obrotowego). Trzy silniki
(Cursor 9, Cursor 11 stanowiący nowość w wersjach 6x4 i 8x4 oraz Cursor 13) i trzy skrzynie biegów
(manualna, automatyczna Allison oraz zautomatyzowana ZF HI-TRONIX z 12 lub 16
przełożeniami) oferują szerokie spektrum możliwości.
Stralis X-WAY oferowany jest
w trzech konfiguracjach wysokości zawieszenia dopasowanych do różnych potrzeb
klientów,
uzależnionych
od tego, czy samochód będzie eksploatowany głównie
na szosie czy w terenie. Konfiguracja On, przewidziana głównie do jazdy szoso-

czone dla pojazdów szosowych z legendarnym podwoziem samochodów terenowych IVECO, które stały się
wzorem solidności dla całej
branży. Samochód z łatwością poradzi sobie na terenowych odcinkach trasy dzięki
takiemu wyposażeniu, jak nowy hydrostatyczny system
HITRACTION, który zapewnia
dodatkowy hydrauliczny napęd przednich kół, w razie
potrzeby poprawiając stabilność pojazdu i zwiększając
bezpieczeństwo kierowcy.

LIN X WORKS, których konstrukcja opracowana została
specjalnie z myślą o dostawach na plac budowy. Opony w rozmiarze 315/80 R 22,5
i 13 R 22,5 na osie kierowane
i napędowe mają obniżone
opory toczenia (klasa C według EKG/R117). Ogumienie
MICHELIN X WORKS pozwala na dalsze ograniczenie zużycia paliwa w porównaniu
z poprzednim modelem MICHELIN X WORKS XZY (klasa D według EKG/R117), bez
pogorszenia
parametrów

Super Loader to najciekawsza wersja Stralisa X-WAY. Dzięki niskiej masie własnej tylko 8845 kg - betonomieszarka ma najwyższą ładowność na rynku!

Stralis X-WAY sprawdzi się i na utwardzonej nawierzchni, i w terenie.System hydrostatyczny HI-TRACTION zapewnia dodatkowy hydrauliczny napęd przednich kół

cych bezpieczeństwo. Należy
do nich supernowoczesny
system HI-CRUISE, w którym
zintegrowano funkcje wspomagające prowadzenie pojazdu, takie jak ECO-ROLL
oraz przewidujące sterowanie zmianą biegów oraz tempomatem. Do obniżenia zużycia paliwa w każdej sytuacji
drogowej przyczynia się też
inteligentny osprzęt.
Szeroka oferta konfiguracji
obejmuje wersje 2- i 4-osiowe, a także 8x4 tridem, podwozia oraz ciągniki, wiele
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wej, gdzie liczy się jak najlepsza widoczność i wygodny
dostęp do kabiny, teraz występuje także w wersjach wieloosiowych. Konfiguracja Off
z pełną homologacją terenową zapewnia osiągi i mobilność poza utwardzonymi drogami. On+ to z kolei konfiguracja pośrednia, która przeznaczona jest dla klientów
oczekujących najkorzystniejszego połączenia charakterystyki szosowej i terenowej.
Stralis X-WAY łączy zaawansowane technologie przezna-

Modułowe podejście konstruktorów IVECO w kwestii Stralisa X-WAY dotyczy
również kabin. Zainteresowani
pojazdem mogą wybierać
wersje najlepiej odpowiadające realizowanym misjom oraz
czasowi spędzanemu na drodze. Dostępne są: krótka kabina AD z niskim dachem, kabina sypialna AT z niskim lub
średnim dachem, a dla najwyższego komfortu kabina sypialna AS HIWAY zaprojektowana specjalnie pod kątem
wygody kierowcy pracującego na długich trasach. Kierowcom zapewniono komfort
i bezpieczeństwo zarówno
podczas pokonywania dłuższych tras, jak i przy zadaniach terenowych wiążących
się z odbiorem lub dostawą
ładunków na plac budowy.
Nowy Stralis X-WAY dostępny jest z oponami MICHE-

w takich aspektach, jak trwałość, bezpieczeństwo i możliwość bieżnikowania.
Począwszy od pierwszego
kwartału 2018 roku Stralis
XWAY dostępny będzie z nowymi oponami MICHELIN X
MULTI ENERGY, opracowanymi z myślą o firmach przewozowych obsługujących
zróżnicowane misje. Nowe
opony zapewniają najniższe
zużycie paliwa i emisję CO2
na rynku bez wpływu na trwałość ogumienia, bezpieczeństwo, a także możliwość pogłębiania i wymiany bieżnika.
Opony MICHELIN X MULTI
ENERGY umożliwiają zmniejszenie
zużycia
paliwa
o 0,9 l/100 km i emisji CO2 o 2,4
tony na każde 100.000 kilometrów w porównaniu
z oponami MICHELIN X MULTIWAY 3D.
www.iveco.pl
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Arocs 2543 6x2/4 – zwrotny pojazd na wąskie drogi
Jest piekielnie ciasno. Lewe tylne światło obrysowe niemal styka się
z żywopłotem. Czerwony Arocs 2543 powoli porusza się wstecz wąską
uliczką prowadzącą na plac budowy. Z tyłu po prawej pojazd o włos
mija tabliczkę ostrzegawczą „Plac budowy. Wstęp wzbroniony!”. Bez
kierowanej osi tylnej nie udałoby się dotrzeć na miejsce przeznaczenia
Kierowana tylna oś to wyśmienite rozwiązanie umożliwiające manewrowanie pojazdem z centymetrową dokładnością. Kierowcę wspomaga w transporcie bliskim
także przekładnia Powershift.
Podczas dojazdu do ciasnego placu budowy prowadzący pojazd pozostawia sterownikowi silnika i skrzyni biegów całkowicie „wolną rękę”

scu z dużą precyzją rozładowuje za pomocą żurawia tylnego. Kierowca rzadko kiedy
ma dużo miejsca do rozładunku. Kłopoty występują też
na drogach dojazdowych.
W przypadku dużych dostaw
przyczepa często musi być
pozostawiona przed właściwym miejscem rozładunku.
Ostatnie metry do miejsca
przeznaczenia pojazd poko-

czy, daje raczej odprężenie
kierowcy. Sześciocylindrowy
silnik rzędowy OM 470 o pojemności skokowej 10,7 litra
cicho mruczy, kiedy pojazd
porusza się z prędkością 65
km/h. System Powershift pomaga w uzyskaniu właściwego komfortu akustycznego
w kabinie – wyższy bieg włączany jest od razu, gdy tylko
jest to możliwe. Przekłada się

Potężny silnik o mocy 315 kW (428 KM) sprawia, że Arocs nie traci werwy nawet w czterdziestotonowym zestawie drogowym
z przyczepą. Kierowana oś tylna pomaga podczas wykonywania manewrów w ciasnej przestrzeni

wychodząc z założenia, że
najlepiej z manewrami poradzi sobie automat. I słusznie.
W końcu kierowcy w transporcie dystrybucyjnym mają
do wykonania znacznie więcej zadań niż ich koledzy pracujący w transporcie dalekobieżnym. Na przykład rozładunek. W przypadku dostaw
materiałów budowlanych są
to często palety o różnej masie i wielkości. Przed wyruszeniem w drogę dokładnie
się je zabezpiecza, a na miej-

nuje solo, wszędzie się mieści, rozładowuje towar, a następnie jedzie po drugą
część dostawy, którą przeładowuje za pomocą żurawia
z pełniącej rolę tymczasowego magazynu przyczepy.
Praca przy dystrybucji materiałów budowlanych to więcej
niż tylko prowadzenie samochodu ciężarowego. Wiele kilometrów
przejechanych
Arocsem 2543 po drogach lokalnych i – w mniejszym stopniu – po autostradach nie mę-

to również na niskie zużycie
paliwa. Przy transporcie materiałów budowlanych już
choćby z powodu codziennego, wielogodzinnego używania żurawia zużycie paliwa
przewyższa wartości uzyskiwane wyłącznie w transporcie dalekobieżnym. Napędzający pojazd 10,7-litrowy
silnik Arocsa imponuje
pod względem ekonomiki
eksploatacji. Jednostka zużywa o ponad trzy procent
mniej oleju napędowego

w porównaniu z osiągami silników poprzedniej generacji.
Najnowszy silnik Mercedes-Benz OM 470 ma pod każdym względem lepsze osiągi.
Konstrukcja tej sześciocylindrowej jednostki rzędowej
bazuje przy tym zarówno
z najnowszych rozwiązań
technicznych
większego
OM 471, jak i z rozwiązań
technicznych pomyślanych
specjalnie dla silników tego
kompaktowego typoszeregu.
Rezultat w przypadku obu silników heavy duty jest taki
sam – po raz kolejny poprawiony został przyrost mocy
i zwiększona siła napędowa
w dolnym zakresie obrotów.
Przekłada się to na większą
wydajność, przy niezmiennie
wysokiej wytrzymałości i niezawodności. To niewątpliwie
zasługa stabilnych, stalowych
tłoków, dwóch górnych wałków rozrządu, asymetrycznej
turbosprężarki zasilanej spalinami, mocnego hamulca silnikowego oraz układu wtryskowego Common Rail X-Pulse
ze wzmocnieniem ciśnienia
wtrysku. Wszystko to sprawia,
że silnik Mercedes-Benz
OM 470 stanowi optymalne
rozwiązanie w sytuacji, gdy
użytkownik oczekuje zwartej
konstrukcji o niskiej masie (jest
to szczególnie ważne w transporcie materiałów budowlanych z użyciem żurawia, którego zamontowanie powoduje
utratę sporej części ładowności), wysokiej sprawności i dobrej dynamiki oraz maksymalnej wydajności. A wszystko to
w połączeniu z niskim – niezależnym od stylu jazdy kierowcy – zużyciu paliwa, a także
przy długich przebiegach międzyprzeglądowych. Fakt, że
zmodernizowany, 10,7-litrowy
silnik Arocsa rozwija teraz
moc 335 kW (456 KM) zamiast
dotychczasowych 315 kW (428
KM), jest z całą pewnością kolejnym ważkim argumentem
przemawiającym zdecydowanie za Arocsem 2543.
www.mercedes-benz.pl
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie
Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych
tel. 504 621 002,
www.sdmb.pl
e-mail: sdmb.jm@gmail.com
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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
1/2018
2/2018
3/2018

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

Termin

Termin
zamówień

26.01.2018
16.03.2018
07.05.2018

15.12.2017
12.02.2018
03.04.2018

Termin dostarczenia
materia∏ów do druku
05.01.2018
26.02.2018
16.04.2018

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

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

210 x 297

Formy p∏atnoÊci
kolor

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

Rabaty

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

Tekst sponsorowany

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

Panorama firm od A do Z

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

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

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

Gie∏da - og∏oszenia drobne

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

!

Prenumerata - zamówienie 6/2017
Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67 lub listownie pod adresem:
Pośrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1/45
Prosz´ o regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”
imię i nazwisko:

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

nazwa firmy:

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

zakres dzia∏alności firmy:

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

ulica, numer domu:

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

kod pocztowy, miasto:

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

numer telefonu i faksu:

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

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

e-mail:

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

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

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej

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

