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SPIS TREŚCI

Bob cat „Next is Now”

W cią gu mi nio nych sześć dzie się ciu lat fir ma
Bob cat two rzy ła glo bal ną sfe rę sprzę tu kom pak -
to we go. Te raz wpro wa dza jąc stra te gię „Next is
Now” fir ma de fi niu je wszyst ko na no wo 

Inteligentna koparka Ko mat su  

Przed trze ma la ty Bu do re ali za cja ja ko pierw -
sza fir ma w Pol sce za ku pi ła in te li gent ną ko par -
kę Ko mat su. Te raz jej park ma szy no wy wzbo -
ga cił się o ma szy nę iMC dru giej ge ne ra cji

Hy un dai HX 520L w ko pal ni Szuf na ro wa

Od bez ma ła pięt na stu lat w żwi row niach i ka -
mie nio ło mach fir my Mur pol pra cu ją ma szy ny
marki Hy un dai. Do ko pal ni pia skow ca Szuf na -
ro wa tra fi ła wła śnie ko par ka HX 520L

O wizerunek trzeba dbać!

Roz mo wa z  Louisem Broekhuizenem,
dyrektorem handlowym w firmie Rotar BV

Wy daj ny i ci chy Kleemann

Nie ca łe dwa la ta te mu TREE zde cy do wa ło się
ku pić uży wa ną mo bil ną kru szar kę szczę ko wą
MOBICAT 110 Z EVO roz po czy na jąc tym sa -
mym swą przy go dę ze sprzę tem tej mar ki

„Sta lo wy Po twór” Re sch ke

Kra wę dzie, zę by i osło ny spe cja li stycz nej łyż ki
skal nej Re sch ke na ra żo ne na ude rze nia i tar cie
roz grze wa ją się do te go stop nia, że po tra fią
z da le ka świe cić w ciem no ści

Osprzęt z naj trwal szej sta li

Dek pol Ste el jest  jed nym z naj więk szych w Eu -
ro pie pro du cen tem osprzę tu. Spół ka jest w sta -
nie wy pro du ko wać naj wyż szej ja ko ści łyż ki do -
sto so wa ne do wy ma gań użyt kow ni ków

Rotar kruszy bezproblemowo

Co raz czę ściej pla nu ją cy bu do wę mu szą naj -
pierw zro bić na nią miej sce. Od zy skać te ren
do ko nu jąc wy bu rzeń wy eks plo ato wa nych,
a czę sto też szpe cą cych kra jo braz obiek tów

Narzędzia do prac spe cja li stycz nych 

Chęć współ dzia ła nia pro du cen ta z klien ta mi
może przy no sić ko rzy ści obu stro nom. Po twier -
dza ją to re la cje łą czą ce pro du ku ją cą osprzęt
spół kę Dek pol Ste el z fir mą wy ko naw czą WMW

,Ke estrack zop ty ma li zo wał „elektryki”

Ke estrack ofe ru je obec nie naj bar dziej róż no -
rod ną ga mę napędzanych elektrycznie urzą -
dzeń  znaj du ją cych za sto so wa nie w re cy klin gu
od pa dów bu dow la nych i w ka mie nio ło mach

Wac ker Neu son budował… pustynię

Miesz kań cy nie miec kie go Er fur tu bę dą mo gli
od wie dzić afry kań ski Da na kil nie opusz cza jąc
swe go mia sta. Pa wi lon z ma kie tą dzi kich ostę -
pów bu do wa no sprzę tem Wac ker Neu son 

JCB po sze rza ofer tę ma szyn elek trycz nych

Pod czas wir tu al nej kon fe ren cji  JCB za pre zen -
to wało cały szereg no wo ści. Bry tyj czy cy sku -
pi li się  na pre zen ta cji in no wa cji ze sta le roz bu -
do wy wa nej ga my ma szyn elek trycz nych
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Dro dzy Czy tel ni cy,
chy ba nie znam ni ko go, kto nie chciał by, że by ten rok się już skoń czył. Nikt nie chciał by tak że po wtór ki je go wy da -
rzeń. Nę ka ją cy nas od wie lu mie się cy do słow nie na każ dym kro ku, w każ dej sfe rze ży cia, ko ro na wi rus jed nych do -
pro wa dził do szew skiej pa sji, a in nych na skraj wy trzy ma ło ści. Zbli ża ją się Świę ta Bo że go Na ro dze nia i wszy scy
znów za sta na wia ją się, czy spę dzać je z bli ski mi. Szcze gól nie cho dzi o oso by star sze, znę ka ne do dat ko wo tru da mi
ży cia w no wej rze czy wi sto ści. A wła śnie, okre śle nie to tak moc no za ko rze ni ło się w na szej świa do mo ści, że co raz
rza dziej za da je my so bie py ta nie, czy moż li wy bę dzie po wrót do daw ne go po rząd ku. 
Co wró ci do nie go bran ża bu dow la na? Co cze ka ją w przy szło ści? Na szczę ście nie do szło do jej cał ko wi te go pa ra li -
żu. Pod czas gdy pod sta wy dzia łal no ści wie lu branż od dłu gie go cza su le żą w gru zach, bu dow lan ka wciąż po zo sta je
względ nie spo koj ną oa zą na co vi do wej pu sty ni. Ten spo kój jest oczy wi ście po zor ny, bo wszy scy ma my oba wy
przed nie zna nym. Nikt z nas nie wie prze cież do koń ca, co przy nie sie nam ju tro. Mo że za tem za wie rzyć opty mi -
stom, któ rzy prze ko nu ją, że ta ca ła pa skud na pan de mia mo że wręcz przy słu żyć się bu dow lan ce. Bo prze cież mi mo
pan de micz ne go kry zy su by ły, są i bę dą to czy ły się in we sty cje na po trze by pu blicz ne. Fir my – przy naj mniej na pa -
pie rze – li czyć mo gą też na uła twie nia pro ce du ral ne, któ re po zwo lą im wejść szyb ciej na pla ce bu do wy. Za uważ my
też, że nikt nie za my kał hur tow ni i mar ke tów bu dow la nych.
O tym, że pla ce bu do wy i ko pal nia ne wy ro bi ska nie opu sto sza ły, mo gli śmy prze ko nać się w cza sie na szych dzien ni -
kar skich wy praw. Z wia do mych wzglę dów nie jest ich wie le i dla te go tym bar dziej nas cie szą. Tym bar dziej, że
na swo jej dro dze spo ty ka my fan ta stycz nych lu dzi, któ rych po dob nie jak nas, pa sjo nu ją ma szy ny. Są do nich przy -
wią za ni, dba ją o nie i mi mo ty się cy wspól nie prze pra co wa nych go dzin, wca le nie za mie rza ją się z ni mi roz sta wać.
War to pi sać o ta kich fa chow cach. I dla nich! Mam na dzie ję, że bę dzie my to czy nić i w przy szłym ro ku. Ja ki bę -
dzie? Mu si być lep szy. Te go ży czę nam wszyst kim!

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Mobilna kruszarka
Kleemann MOBICAT 110 Z EVO

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i ogło szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo -
wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsyłanych tekstów oraz opatrywania ich tytułami i śródtytułami.
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W cią gu mi nio nych sześć dzie -
się ciu lat fir ma Bob cat prze -
szła wie le zmian, ale dzię ki
wy jąt ko wej ja ko ści, pre cy zji
wy ko na nia i po my sło wym roz -
wią za niom sta le dzier ży ła pal -
mę pierw szeń stwa w seg men -
cie ma szyn kom pak to wych.
Po dob na in no wa cyj ność ce -
cho wa ła wy da rze nie „Next is
Now”, któ re by ło naj więk szą

w ostat nim cza sie wir tu al ną
pre mie rą ma szyn. Gu sta vo
Ote ro, pre zes Do osan Bob cat
EMEA, po wie dział: – Dzię ki
„Next is Now” Bob cat po zwa la
klien tom na wy daj niej szą pra -
cę. Roz wi ja my po tęż niej sze,
bar dziej wy daj ne i in te li gent -
niej sze ma szy ny oraz roz wią -
za nia w ra mach eks pan sji,
któ ra prze wi du je za ofe ro wa -
nie ulep szo nej i znacz nie
szer szej ga my pro duk tów
zwięk sza ją cych moż li wo ści
na szych klien tów.
Bob cat wpro wa dza no we ma -
szy ny kom pak to we zgod ne
z nor mą emi sji spa lin Sta -
ge V, do któ rych na le żą ła do -
war ki o ste ro wa niu bur to wym
S66 i S76 oraz kom pak to we
ła do war ki gą sie ni co we T6 6
i T7 6. Na po cząt ku przy szłe -
go ro ku do sprze da ży tra fi tak -

że naj now sza ge ne ra cja pię -
cio -sze ścio to no wych mi ni ko -
pa rek z se rii R2 zgod nych
z nor mą emi sji spa lin Sta ge V.
Aby po sze rzyć ofer tę w dzie -
dzi nie ła do wa rek i wzmoc nić
po zy cję ja ko świa to we go li de -
ra sprzę tu kom pak to we go,
Bob cat wcho dzi na eu ro pej -
ski z ma szy na mi w seg men -
cie kom pak to wych ła do wa -

rek ko ło wych, a tak że ma łych
ła do wa rek prze gu bo wych. 
Do ce nia jąc ro sną ce za po trze -
bo wa nie ryn ku na sprzęt
do za gęsz cza nia, Bob cat roz -
sze rza swo ją ofer tę o peł ną li -
nię lek kich za gęsz cza rek,
o no wo cze snej kon struk cji
opra co wa nej we współ pra cy
ze spe cja li sta mi Am mann Gro -
up. 
No wa li nia lek kich za gęsz cza -
rek Bob cat to sie dem róż nych
li nii pro duk to wych obej mu ją -
cych łącz nie 37 mo de li, co po -
zwo li spro stać po trze bom nie -
mal każ de go pla cu bu do wy. 
W ośrod ku ba daw czo -roz wo -
jo wym fir my Bob cat opra co wy -
wa na jest kon cep cja ma szyn
przy szło ści. Ma ją one im po no -
wać pa ra me tra mi ro bo czy mi,
speł niać wy ma ga nia no wych
tech no lo gii i pra co wać w sie ci.

Bob cat wkra cza z roz ma chem
na ten ob szar, aby w no wa tor -
ski spo sób łą czyć lu dzi i ma -
szy ny. Roz wią za nia te są
na eta pie prac kon cep cyj nych
lub już są przy go to wy wa ne
do osta tecz nej re ali za cji. Po -
zwo li to de ale rom pod nieść
po ziom usług, a ope ra to rom
pra co wać wy daj niej i bez -
piecz niej, w spo sób, o ja kim
wcze śniej na wet nie ma rzy li. 
Bob cat pra cu je nad two rze -
niem in te rak cji po mię dzy ope -
ra to rem i ma szy ną, te stu jąc
i wpro wa dza jąc róż ne go ro -
dza ju roz wią za nia. Jed nym

z nich jest no wej ge ne ra cji
układ zdal ne go ste ro wa nia
Bob cat MaxControl. Jest to
no we roz wią za nie za pew nia -
ją ce wy god ne, ła twe kie ro wa -
nie ma szy ną przy uży ciu apli -
ka cji na smart fo nie. Dzię ki
zdal ne mu ste ro wa niu Bob cat
MaxControl za da nia wy ma -
ga ją ce wcze śniej współ pra cy
dwóch osób, te raz ope ra to -
rzy wy ko ny wać bę dą w po je -
dyn kę. Bę dą mo gli re ali zo -
wać pro ste, co dzien ne za da -
nia w znacz nie krót szym cza -
sie i z mniej licz ną eki pą. Sys -
tem Bob cat MaxControl jest

MASZYNY BUDOWLANE

Bob cat „Next is Now” – ma szy ny kom pak to we od kry te na no wo
W cią gu po cząt ko wych sześć dzie się ciu lat ist nie nia fir ma Bob cat two rzy ła glo bal ną sfe rę
sprzę tu kom pak to we go, ma jąc tym sa mym re al ny wpływ na ogól no świa to wy prze mysł. Tak by -
ło kie dyś. Te raz wpro wa dza jąc stra te gię „Next is Now” fir ma de fi niu je wszyst ko na no wo.
W isto cie dzię ki „Next is Now” to, co jest przy szło ścią bran ży, w Bob cat dzie je się już dziś

Nowa kabina minikoparek ma bardzo dużą powierzchnię przeszkleń i wąskie słupki,
co maksymalnie poprawia widoczność na obszar roboczy wokół maszyny

Już nie dłu go do sprze da ży tra fi naj now sza ge ne ra cja pię cio -sze ścio to no wych mi -
ni ko pa rek z se rii R2 z sil ni ka mi speł nia ją cy mi nor mę emi sji spa lin Sta ge V

W no wych ła do war kach o ste ro wa niu bur to wym wpro wa dzo no sze reg ulep szeń
w za kre sie wy daj no ści, kom for tu oraz bez pie czeń stwa użyt ko wa nia
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kom pa ty bil ny z kom pak to wy -
mi ła do war ka mi z prze łą cza -
nym ste ro wa niem joy stic ka mi
SJC (tyl ko sys tem iOS) pro -
du ko wa ny mi od ro ku 2004.
Bob cat chce, aby MaxControl
sta ło się pro stym, mo du ło wym
roz wią za niem, z jed nym mo -
du łem sprzę to wym obej mu ją -
cym pod sta wo we funk cje wy -
ko rzy sty wa ne do ko lej nych
roz wią zań. Zdal ne ste ro wa nie

to pier wot na funk cja Bob cat
MaxControl, fir ma pla nu je
w przy szło ści do dać ko lej ne,
ta kie jak na przy kład funk cja
omi ja nia prze szkód. Bob cat
te stu je roz wią za nia, któ re po -
zwo lą ma szy nie w opar ciu
o ob ra zy po bie ra ne w try bie
rze czy wi sto ści roz sze rzo nej
roz po znać sto ją cy na dro dze
obiekt i za po biec ko li zji.
Funk cja dzia ła nia pół au to no -

micz ne go ma słu żyć do au to -
ma ty za cji nie któ rych po wta -
rza ją cych się czyn no ści, któ -
re bę dą wy ma gać oka zjo nal -
nej współ pra cy per so ne lu lub
nie bę dą wy ma gać jej w ogó -
le, dzię ki cze mu pra ca sta nie
się nie tyl ko wy daj niej sza, ale
tak że bar dziej bez piecz na.
Po nie waż po trze by użyt kow -
ni ków są bar dzo zróż ni co wa -
ne, Bob cat pro po nu je, wła -
ści cie lom wy bra nych ła do wa -
rek kom pak to wych moż li -

wość ak ty wa cji funk cji na za -
mó wie nie. Po zwa la to zwięk -
szyć funk cjo nal ność ła do war -
ki do ku pu jąc wy bra ne funk -
cje. Klient mo że je ak ty wo wać
w do wol nym cza sie w trak -
cie eks plo ata cji ma szy ny.
We wstęp nej fa zie pro jek tu
no we funk cje włą czał bę dzie
ser wis de ale ra, ale w przy -
szło ści klien ci bę dą je
mo gli ak ty wo wać sa -
mo dziel nie uży wa jąc

www.bobcat.com

Bob cat konsekwentnie pra cu je nad two rze niem in te rak cji po mię dzy ope ra to rem i ma szy -
ną, te stu jąc i wpro wa dza jąc w życie róż ne go ro dza ju koncepcje

Do ce nia jąc ro sną ce za po trze bo wa nie ryn ku na sprzęt za gęsz cza ją cy, Bob cat roz bu do wał
swo ją ofer tę o ma szy ny opra co wa ne we współ pra cy ze spe cja li sta mi Am mann Gro up
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JCB ma no wą 3CX

Bry tyj ski pro du cent wpro wa dził na ry nek no wy mo del 3CX o mo cy 55 kW z sil -
ni kiem zgod nym z nor mą emi sji spa lin Sta ge V. Ma szy na wy róż nia się więk -
szym kom for tem ope ra to ra i ła two ścią ob słu gi. Ma rów nież zwięk szo ną wy daj -
ność w po łą cze niu z mniej szy mi kosz ta mi bie żą cej eks plo ata cji. Ope ra to rzy
chwa lą prze stron ność i wy go dę ka bi ny Com mand Plus, cie szą się z po pra wy
bez pie czeń stwa pra cy oraz zde cy do wa nie więk szej pro duk tyw no ści ma szy ny.

Mło ty Epi roc HB 10000 w in dyj skim ka mie nio ło mie

In dyj ska fir ma Bir la Ce ments po sia da naj więk szą na świe cie flo tę sie dem na stu
cięż kich mło tów HB 10000. Uży wa ich do wy do by cia wa pie nia w ko pal ni w Ra -
dża sa za miast sto so wa nia tra dy cyj nych me tod gór ni czych. Dzię ki kom plek so -
wej umo wie ser wi so wej z Epi roc i wspar ciu pro du cen ta zwią za ne mu z bły ska -
wicz nym do stę pem do czę ści za mien nych, mło ty pra cu ją z peł ną wy daj no ścią
przez 24 go dzi ny na do bę, 7 dni w ty go dniu.

No wa ma szy na prze ła dun ko wa Do osan 

Ro dzi na ma szyn prze ła dun ko wych Do osan po więk szy ła się o no wy 23-to no wy
mo del DX230WMH -5, któ ry do łą cza do nie daw no wpro wa dzo nej ma szy ny 25-to -
no wej Oba mo de le są prze zna czo ne do prze ła dun ku ma te ria łów w bran ży od pa -
dów sta łych, re cy klin gu i wyburzeń. Po dob nie jak więk szy mo del DX230WMH -5
ma dwa si łow ni ki ra mion pozwalające zachować rów no wa gę i więk szą sta bil -
ność pod czas ko rzy sta nia z osprzę tu chwy ta kowego. Mak sy mal ny za sięg ro bo -
czy wynosi 10,1, a mak sy mal na głę bo kość ro bo cza 4,2 metra.

LiuGong za pro sił klien tów na po li gon

Bez po śpie chu i ko lej ki, za to na spe cjal nym po li go nie – czy li w ide al nych wa -
run kach. Tak mo gli wy pró bo wać no wą ko par kę wy bu rze nio wą 950E za pro -
sze ni przez LiuGong Dres sta Ma chi ne ry przed się bior cy. Przez sześć dni
w Sta lo wej Wo li trwa ły po ka zy tej ma szy ny przy go to wa ne z my ślą o wy se lek -
cjo no wa nych klien tach fir my. Mo gli oni nie tyl ko po słu chać o za le tach ko par -
ki, ale i od ra zu spraw dzić, czy ma ją one po kry cie w rze czy wi sto ści.

Tak po wsta je dwudrogowy JS22WR 

Ma szy na dwu dro go wa JS2 2WR, pre zen to wa na po raz pierw szy na ga li trzy -
dzie sto le cia fir my In ter han dler, już od ja kie goś cza su pra cu je na pol skich to -
rach. Dro ga do uzy ska nia wszyst kich nie zbęd nych cer ty fi ka tów i upraw nień
by ła dłu ga i żmud na, ale war to by ło ją przejść – JS22WR to pierw szy te go ty -
pu pro dukt skon fi gu ro wa ny i ce ry fi ko wa ny cał ko wi cie w Pol sce. Nasi
dzienniarze złożyli wi zy tę w toruńskiej siedzibie firmy Interhandler, gdzie
mogli zapoznać się z procesem po wstawania ko le jo wych ko par ek.

MST na szóst kę z plu sem

Ko par ko -ła do war ka MST se rii 6 plus spraw dza się w róż nych za sto so wa niach.
Uni wer sal ność ta kich ma szyn spra wia, że po ja wia ją re gu lar nie się na ła mach
obu na szych cza so pism. A o ma szy nach MST pi sze my od daw na; są co raz
bar dziej po pu lar ne na na szym ryn ku. Czy to w bu dow lan ce, czy w pra cach
ko mu nal nych. Kra kow ska spół ka Ama go jest w sta nie za ofe ro wać nie któ re
z mo de li ko par ko -ła do wa rek MST od rę ki. A na in ne nie cze ka się dłu go.
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Volvo zbudowało ogród deszczowy 

Desz cze pa da ją te raz rza dziej, ale za to bar dziej in ten syw nie. Dla te go nie zwy kle
waż ne sta je się mą dre za go spo da ro wa nie wód opa do wych. Zna ko mi tym po -
my słem jest bu do wa w mia stach ogro dów desz czo wych. I tu przy da je się po -
moc ma szyn bu dow la nych. Miesz kań ców Za mo ścia wspar ła fir ma Vo lvo Ma -
szy ny Bu dow la ne Pol ska, dla któ rej do sto so wa nie roz wią zań za go spo da ro wa -
nia prze strze ni do zmie nia ją ce go się kli ma tu, szcze gól nie w za kre sie go spo da -
ro wa nia wo dą, sta no wi nie zwy kle waż ny, wręcz stra te gicz ny ob szar dzia ła nia. 

Caterpillar gra w PAC-MANa

Ca ter pil lar opu bli ko wał pierw szy od czte rech lat film z cie szą cej się ol brzy mią
oglą dal no ścią se rii Cat Trials. Osiem po przed nich fil mów mia ło po nad osiem -
na ście mi lio nów wy świe tleń. Dzie wią ty od ci nek wkra cza w świat gier wi deo,
gdyż sko ja rzył Ca ter pil lar z kul to wą se rią gier PAC-MAN. Oka zją do te go
alian su był fakt, że ame ry kań ski pro du cent ma szyn bu dow la nych ob cho -
dzi wła śnie 95. uro dzi ny, a PAC-MAN czter dzie sto le cie wy da nia pierw sze go
se zo nu swo jej nie zwy kle po pu lar nej se rii.

Pierwsza ładowarka Hyundai CVT

Hy un dai HL975 A CVT jest pierw szą ła do war ką ko ło wą tej mar ki, w któ rej
konstruktorzy zastosowali prze kład nię łą czą cą w so bie za le ty tra dy cyj nej skrzy -
ni au to ma tycz nej i hy dro sta tycz nej. A oprócz tego cały szereg rozwiązań
pozwalających ograniczyć zużycie paliwa,  zapewniając jednocześnie
maksymalną moc i wydajność niezbędne  w trudnych warunkach roboczych.
Użytkownicy mogą również oczekiwać zwiększonej produktywności, wyższego
poziomu bezpieczeństwa, większej wygody i bezawaryjności maszyny. 

Kto czyta, trzyma rękę na pulsie…
Choć lock down ogra ni cza nas wszyst kich, na szczę ście nie było dotychczas służ -
bo wych po dró ży. To du ża ulga dla nas, lu dzi pa ra ją cych się pió rem i apa ra tem fo -
to gra ficz nym. Na ho me of fi ce wie le się nie zdzia ła, a na wet je śli, nie jest to to sa -
mo, co jaz da w te ren. Oczy wi ście moż na prze pi sać w in ny spo sób czy po pro stu
prze ko pio wać prze sy ła ne nam wprost do skrzy nek ma ilo wych in for ma cje pra -
so we. Ale czy ktoś to po tem prze czy ta, czy ra czej znu dzo ny ni ja ką, fol de ro wą
tre ścią po szu ka cze goś cie kaw sze go? A je śli ten sam ar ty kuł po ja wi się jed no -
cze śnie w wie lu por ta lach? Czy mo że my li czyć, że znie chę ce ni czy tel ni cy
jesz cze do nas w ogó le zaj rzą?

Dla te go z du żą przy jem no ścią pre zen to wa li śmy w na szych new slet te rach re -
zul ta ty re dak cyj nych po dró ży po kra ju i jed no dnio wych wi zyt w ko pal niach
i na róż ne go ro dza ju pla cach bu do wy. Ba, za czę li śmy na wet do ce niać
moż li wość wzię cia udzia łuw kon fe ren cjach on li ne. Moż na za dać py ta nie,
moż na po słu chać od po wie dzi na py ta nia ko le gów z in nych kra jów. Cie szy
nas, że mi mo te go przy mu so we go za mknię cia w czte rech ścia nach
miesz kań czy biur, na si Czy tel ni cy ma ją szan sę dzię ki nam zaj rzeć
w miej sca, w któ rych przez ca ły czas pra cu ją ma szy ny i lu dzie. Ma my
na dzie ję, że po No wym Ro ku ta kie ma te ria ły – cie ka we zdję cia i praw -
dzi we re la cje – po ja wiać się bę dą na dal. Za pra sza my do lek tu ry!

                                                        Mag da le na Ziem kie wicz
                                                        
                                                        Wy daw ca
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Pierw sze Ko par ki In te li gent ne
w Eu ro pie uj rza ły świa tło
dzien ne w ro ku 2013 i bły ska -
wicz nie zy ska ły uzna nie użyt -
kow ni ków. Naj le piej świad czy
o tym fakt, że do dzi siaj tyl ko
w sa mej Eu ro pie ope ra to rzy
prze pra co wa li na In te li gent -
nych Ko par kach Ko mat su
po nad mi lion go dzin, czy li
w su mie bli sko 115 lat! 
Na tak im po nu ją cy re zul tat
za pra co wa li też pol scy użyt -
kow ni cy, w tym fir ma ta ka jak
Bu do re ali za cja, któ rej wła -
ści cie lem jest Jan Leń czow -
ski. Przed trze ma la ty, ja ko
pierw szy w Pol sce, pod jął

On de cy zję o za ku pie Ko par -
ki In te li gent nej. – Prze ko na ła
mnie kon cep cja fa brycz nie
zin te gro wa ne go sys te mu 3D
z ma szy ną. In te li gent ne Ma -
szy ny Ko mat su do kład nie od -
po wia da ły na szym po trze -
bom. Po za ku pie, Ko mat su
Po land do star czy ło nam
na plac bu do wy od ra zu go -
to wą do pra cy ko par kę z sys -
te mem iMC, któ ry nie wy ma -
gał żad nej ka li bra cji. W za sa -
dzie od ra zu moż na by ło
przejść do szko le nia ka dry.

A prze cież cho dzi o to, by nie
mę czyć się z przy go to wa -
niem ma szy ny na bu do wie,
tyl ko z niej w peł ni ko rzy stać
– tłu ma czy Jan Leń czow ski.
Pierw szym w Pol sce ope ra to -
rem, któ re mu da ne by ło pra co -
wać na ko par ce PC210LCi-11
był Ma te usz Ła zar czyk. Miał
On wów czas za le d wie 24 la ta
i bar dzo nie wiel kie do świad -
cze nie w za wo dzie, a je śli
cho dzi o sys tem – ni gdy
wcze śniej na żad nym nie pra -
co wał. Dla wła ści cie la Bu do -
re ali za cji nie sta no wi ło to
prze szko dy. – Po sta wi łem
na mło dość, bo zda łem so -

bie spra wę, że do drzwi pu ka
wła śnie no we po ko le nie ope -
ra to rów otwar tych na no wo -
cze sne tech no lo gie. Dla te go
po my śla łem, że ma szy na
iMC Ko mat su bę dzie wła ści -
wa dla Ma te usza i nie po my li -
łem się – za koń czył.
Ma te usz Ła zar czyk do ostat -
niej chwi li nie wie rzył, że to
wła śnie on za sią dzie w ka bi -
nie tak in no wa cyj nej ma szy -
ny. Oba wiał się, że prze szko -
dą oka że się je go brak do -
świad cze nia. Mło dość oka za -

ła się jed nak je go atu tem.
Dziś, po trzech la tach pra cy
na Ko par ce In te li gent nej Ko -
mat su, chęt nie wra ca my ślą
do swo ich po cząt ków.
Uśmie cha się na wspo mnie -
nie pierw szych chwil pra cy
na wcze śniej wspo mnia nej
ma szy nie. Po wgra niu mo de -
lu 3D i in struk ta żu otrzy ma -
nym od in ży nie rów Ko mat su

za czą łem wy ko ny wać pierw -
sze pa sy. Hy drau li ka pro wa -
dzi ła au to ma tycz nie ra mię
w ta ki spo sób, aby re ali zo wa -
na by ła do ce lo wa po wierzch -
nia pro jek to wa. Pa trząc na to
z ja ką do kład no ścią wy ko ny -
wa na jest skar pa oraz rów,
mia łem od czu cie jak bym pra -
co wał na sys te mach 3D co
naj mniej piętnaście lat
– uśmie cha się. Sys tem In te li -
gent nej Ko par ki Ko mat su ma
wie le za let i sta no wi ol brzy mie
wspar cie ope ra to ra w wy ko -
ny wa niu co dzien nych za dań.
Przede wszyst kim pod no si
efek tyw ność, umoż li wia pra -
cę bez ko niecz no ści wy ko ny -
wa nia póź niej szych po pra -
wek. Oce niam, że po wie rzo -
ne mi za da nia mo gę wy ko nać

na wet dwa ra zy szyb ciej i to
nie ko rzy sta jąc z ni czy jej po -
mo cy. Mo gę pra co wać szyb -
ko i do kład nie. Efek tyw ność
dzia ła nia, bez pie czeń stwo
oraz kom fort pra cy to mo im
zda niem naj waż niej sze za le ty
ko par ki iMC Ko mat su – wy li -
cza Ma te usz Ła zar czyk.
Zna ko mi ta więk szość ope ra -
to rów ko pa rek twier dzi, że

sys tem Ko mat su iMC jest in -
tu icyj ny w ob słu dze. Wca le
nie ozna cza to jed nak, że peł -
nię je go moż li wo ści wy ko rzy -
sty wać moż na na tych miast
po za ję ciu miej sca w ka bi nie.
Sys tem ma bar dzo wie le
opcji. My na po czą tek sku pi li -
śmy się na naj waż niej szych
aspek tach, a z ko lej ny mi
dnia mi co raz bar dziej zgłę -
bia li śmy i te naj bar dziej za -
awan so wa ne funk cje.
Ope ra to ro wi Bu do re ali za cji
opa no wa nie taj ni ków iMC nie
za bra ło jed nak zbyt wie le
cza su. Mo że wy ni ka to z twar -
de go, gó ral skie go cha rak te -
ru, wszak Ma te usz Ła zar czyk
po cho dzi z oko lic Za ko pa ne -
go. – We wszyst kich spra -
wach mo głem oczy wi ście li -

MASZYNY BUDOWLANE

Ko mat su In tel li gent Ma chi ne Con trol 2.0 – hi sto ria z Gó ra lem za to czy ła ko ło!
Przed trze ma la ty fir ma Bu do re ali za cja z My śle nic za czę ła użyt ko wać pierw szą w Pol sce ko par -
kę In te li gent ną Ko mat su. By ła to pierw sza ko par ka z au to ma tycz nym sys te mem 3D do star czo na
na pol ski ry nek bu dow la ny. Obec nie w po sia da niu fir my z My śle nic jest bli sko 10 Ma szyn In te li -
gent nych. Przed kil ko ma ty go dnia mi jej park ma szy no wy wzbo ga cił się o pierw szą w kra ju
nad Wi słą ko par kę Ko mat su PC210LCi-11E0 wy po sa żo ną w sys tem dru giej ge ne ra cji iMC 2.0

Przed trzema laty Mateusz Łazarczyk został pierwszym w Polsce operatorem
Koparki Inteligentnej Komatsu iMC 

W listopadzie tego roku Ma te usz Łazarczyk roz po czął pra cę na pierw szej w Pol sce Ko -
par ce In te li gent nej Ko mat su nowej ge ne ra cji iMC 2.0
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czyć na wspar cie ze stro ny
Ko mat su Po land. Szyb ko z fa -
zy na uki prze sze dłem nie zau -
wa że nie do nor mal nej pra cy.
Prze sta łem się oba wiać, że
po peł nię błąd. Sys tem iMC
stał się dla mnie po pro stu ol -
brzy mim wspar ciem na bu do -
wie – tłu ma czy. 
Ma te usz za zna cza też, jak
waż na jest moż li wość wspar -
cia zdal ne go przez in ży nie rów
Ko mat su Po land. – Pa mię tam
jak zna la złem się ma szy ną
w ob sza rze, gdzie nie by ło za -
się gu ze sta cji ba zo wej, a pra -
ca do wy ko na nia by ła bar dzo
pil na. Spe cja li sta Ko mat su
prze pro gra mo wał zdal nie mo -
ją ko par kę na ko rzy sta nie
z po pra wek in ter ne to wych
i mo głem zre ali zo wać po wie -
rzo ne mi za da nie – wspo mi -

nał ope ra tor. Chwa li on tak że
kon cep cję peł nej in te gra cji
sys te mu z ma szy ną. Za pew -
nia to spraw ne dzia ła nie,
w ra zie ja kich kol wiek pro ble -
mów waż ne jest tak że to, że
ser wis za rów no ma szy ny, jak
i sys te mu ste ro wa nia świad -
czy Ko mat su Po land. Za le tą
jest tak że umiej sco wie nie an -
ten GNSS na po rę czach.
Na ko par ce nie znaj dzie my
na przy kład ster czą cych
masz tów, któ re ogra ni cza ły -
by moż li wość wy ko ny wa nia
ma new rów w cia snej prze -
strze ni. Do dat ko wo, aby
dojść do an ten nie trze ba
cho dzić po nie do zwo lo nych

ob sza rach ma szyny i nie ma
ry zy ka upad ku z wysokości
– kon ty nu ował ope ra tor.
Moż na po wie dzieć, że hi sto -
ria z Ma te uszem za to czy ła
ko ło. Ko par ki In te li gent ne Ko -
mat su od nie daw na do stęp ne
są w no wej wer sji 2.0, a Ma te -
usz Ła zar czyk, znów ja ko
pierw szy w Pol sce, za sia da
w ka bi nie naj now szej ko par ki
Ko mat su PC210LCi-11E0.
– W no wym sys te mie iMC za -
szły zmia ny, zwięk sza ją ce je -
go funk cjo nal ność. Mo gę te -
raz na przy kład ko rzy stać
z funk cji au to ma tycz ne go
prze chy łu łyż ki skar po wej.
W sys te mie iMC 2.0 jest tak że
funk cja blo ka dy ką ta na tar cia
łyż ki. Dzia ła ona tak, że je że li
przy kła dam łyż kę do skar py
i wci skam włącz nik blo ka dy,

to na wet je śli „pod wi jam” ra -
mię, łyż ka sa ma usta wia się
tak, by kąt pod ja kim wci na
się w ma te riał był ca ły czas ta -
ki sam. Tak sa mo jest, gdy
od da lam ra mię. Łyż ka do my -
ka się au to ma tycz nie, by kąt
stycz no ści zo stał za cho wa ny
– tłu ma czy ope ra tor. 
Aby za pew nić pre cy zję dzia -
ła nia sys te mu, ko niecz ny jest
jed no cze sny od biór sy gna łu
z jak naj więk szej licz by sa te li -
tów. Do Ko pa rek In te li gent -
nych no wej ge ne ra cji iMC 2.0
do cie ra sy gnał nie tyl ko z naj -
bar dziej po pu lar nych sys te -
mów sa te li tar nych, ja ki mi są
ame ry kań ski GPS i ro syj ski

GLONASS, ale tak że in nych
jak Ga li leo, Be idou i QZSS.
W efek cie, na wet w gor szych
wa run kach ope ra tor In te li -
gent nej Ko par ki Ko mat su
pra co wać mo że z peł ną pre -
cy zją. Ma te usza Ła zar czy ka
bar dzo ce ni rów nież Ma ciej
Grem blew ski, iMC Pro duct
Ma na ger z Ko mat su Po land.

– Bar dzo ucie szy łem się,
gdy do sta łem in for ma cje, że
na pierw szej w Pol sce Ko -
par ce In te li gent nej Ko mat su
dru giej ge ne ra cji za sią dzie
wła śnie Ma te usz. By łem
prze ko na ny, że mo men tal nie
zro zu mie on wszyst kie no we
funk cje sys te mu iMC i od ra -
zu za cznie z nich ko rzy stać.
Jak się oka za ło na bu do wie,
mia łem ra cję. War to za zna -

czyć, że na sza fir ma przy kła -
da ol brzy mią wa gę do jak
naj lep sze go szko le nia ope -
ra to rów. Zda je my so bie
spra wę, jak waż ne jest prze -
ka za nie wie dzy oso bom ob -
słu gu ją cym ma szy nę. Im
więk szy po ziom wie dzy ope -
ra to ra na te mat sys te mu iMC,
tym bar dziej efek tyw ne je go

wy ko rzy sta nie. Dzię ki te mu,
że Ko mat su po sia da w peł ni
fa brycz nie za in sta lo wa ny
i ska li bro wa ny sys tem 3D
– na si szko le niow cy nie tra -
cą cza su na bu do wie i mo gą
go w całości przeznaczyć
na bar dzo do bre prze szko le -
nie klien ta – koń czy
pra cow nik fir my 
Ko mat su Po land. 

www.komatsupoland.pl

Ko par ka In te li gent na Ko mat su iMC 2.0 pod czas pra cy na bu do wie au to stra dy A1
w oko li cach Piotr ko wa Try bu nal skie go

Ope ra tor In te li gent nej Ko par ki Ko mat su PC210LCi-11E0 ko rzy stać mo że z funk cji au to -
ma tycz ne go prze chy łu łyż ki skar po wej

Koparki Inteligentne Komatsu za sprawą automatycznego systemu 3D pozwalają
realizować nawet najtrudniejsze zadania szybko oraz dokładnie
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W żwi row niach i ko pal ni su -
row ców skal nych fir my Mur -
pol pra cu je pięt na ście ma -
szyn Hy un dai. Z cze go wy ni -
ka przy wią za nie do tej mar ki?
– Ce ni my so bie bez a wa ryj -
ność, ni skie kosz ty bie żą cej
eks plo ata cji oraz szyb ką re ak -
cję i pro fe sjo na lizm au to ry zo -
wa ne go ser wi su spra wo wa -
ne go przez kra kow skie Ama -
go – tłu ma czy le gi ty mu ją cy
się dwu dzie sto pię cio let nim
sta żem w za wo dzie ope ra tor
Ja nusz Pie tra no wicz. 
Po twier dze niem je go słów
jest to, że ko par ka Hy un dai
320LC-7A za ku pio na przez
Mur pol jesz cze w ro ku 2007
pra cu je do dziś w ko pal ni Szuf -
na ro wa. Do brze świad czy to
o ży wot no ści pod ze spo łów
i so lid no ści kon struk cji ma szy -
ny. – Wiem, że trud no w to
uwie rzyć, ale ta ko par ka ma
na licz ni ku pięć dzie siąt dwa ty -
sią ce mo to go dzin i wciąż znaj -
du je się w bar dzo do brym sta -
nie tech nicz nym. Wszyst kie
pod ze spo ły są ory gi nal ne, na -
wet ser wi san ci Ama go nie mo -
gą wyjść z po dzi wu. Ja sam
prze pra co wa łem na niej trzy -
dzie ści osiem ty się cy go dzin
i sta now czo sprze ci wiał bym się

jej wy mia nie na now szy mo del
– do da je ope ra tor Mur po lu.
Wbrew po zo rom Hy un -
dai 320LC-7A to nie naj star sza
ko par ka w par ku ma szy no -
wym Mur po lu. Do ob słu gi mo -
bil ne go za kła du prze sie wa ją -
co -kru szą ce go wy ko rzy sty wa -
na jest ko par ka 500LC-7A
z ro ku 2006. Ja nusz Pie tra no -
wicz zdra dza ta jem ni cę dłu -
giej ży wot no ści obu ma szyn.
– War to dbać o sprzęt, na tych -
miast usu wać na wet drob ne
uster ki i ter mi no wo prze pro -
wa dzać prze glą dy. Ma my ta ką
za sa dę, że ni gdy ich nie prze -

cią ga my, w ter mi nie wy mie -
nia my tak że wszyst kie pły ny
eks plo ata cyj ne – tłu ma czy. 
Do bre do świad cze nia ze bra -
ne w cza sie eks plo ata cji ma -
szyn Hy un dai spra wi ły, że
do ko pal ni pia skow ca za ku -
pio no nie daw no pięć dzie się -
cio to no wą ko par kę HX 520L.
– Zde cy do wa li śmy się na fa -
brycz nie no wą ma szy nę dla te -
go, że chcie li śmy być pew ni,
że po do ła ona sta wia nym
przed nią za da niom. Sprzęt
uży wa ny mo że nie speł niać
wszyst kich pa ra me trów de kla -
ro wa nych przez pro du cen ta.

Mu sie li śmy być pew ni, że bę -
dzie my mo gli wy ko rzy stać peł -
nię moż li wo ści sprzę tu – tłu -
ma czy Ja nusz Pie tra no wicz. 
Ko par ka znaj du je ca ły sze reg
za sto so wań. Słu ży do prac
prze ła dun ko wych, a w ra zie
po trze by zwięk sze nia wy do -

by cia wy po sa żo na w łyż kę
skal ną pra cu je też przy ura -
bia niu pia skow ca. Cha rak te -
ry stycz ną ce chą ma szy ny jest
wy so ka, utrzy mu ją ca się
na rów nym po zio mie wy daj -
ność po łą czo na z ni ski mi
kosz ta mi bie żą cej eks plo ata -
cji. Naj now szy na by tek Mur -
po lu do sko na le spraw dza się
w trud nych wa run kach pra cy
pa nu ją cych w ko pal ni pia -
skow ca. 
Na pro duk tyw ność ma szy ny
po zy tyw ny wpływ ma tak że
ogra ni cze nie bez pro duk tyw -
nych prze sto jów, z ja ki mi ma -
my do czy nie nia pod czas ru ty -
no wych prze glą dów. Ko par ka
mu si być wów czas wy łą czo -
na z nor mal nej eks plo ata cji.
W przy pad ku HX 520L okres
bez czyn no ści nie trwa jed nak
dłu go. – Wła śnie mie li śmy pierw -
szy prze gląd HX 520L. Prze pro wa -
dził go je den ser wi sant Ama go,
któ ry uwi nął się ze wszyst kim bły -
ska wicz nie. W cią gu za le d wie go -
dzi ny wy mie nił pły ny eks plo ata cyj -
ne i wszyst kie prze wi dzia ne w za -
kre sie prze glą du kom po nen ty. Na -
wet nie od czu łem bra -
ku ma szy ny – chwa li
Ja nusz Pie tra no wicz. 

MASZYNY BUDOWLANE

Hy un dai HX 520L – król Szuf na ro wej
To się na zy wa przy wią za nie do mar ki! Od bez ma ła pięt na stu lat w żwi -
row niach i ka mie nio ło mach na le żą cych do fir my Mur pol pra cu ją ma -
szy ny Hy un dai. Do po ło żo nej w po bli żu Rop czyc ko pal ni pia skow ca
Szuf na ro wa tra fi ła wła śnie pięć dzie się cio to no wa ko par ka HX 520L

www.amago.pl

Najnowszy nabytek Murpolu to pięćdziesięciotonowa koparka Hyundai HX 520L,
która znajduje szerokie zastosowanie w kopalni piaskowca Szufnarowa

Ja nusz Pie tra nowicz prze pra co wał na ko par ce Hy un dai 320LC-7A aż trzy dzie ści
osiem ty się cy go dzin i sta now czo twier dzi, że nie za mie nił by jej na now szy mo del

Hy un dai 500LC-7A z ro ku 2006 znaj du je się w bar dzo do brym sta nie tech nicz nym
i z po wo dze niem da je so bie ra dę przy za ła dun ku kru szar ki





– Od pierw sze go stycz nia te go ro ku Pań ski oj czy sty kraj
prze stał funk cjo no wać pod na zwą Ho lan dia. Dla cze go
zmie nio no na zwę na Kró le stwo Ni der lan dów?
– By ło to spo wo do wa ne chę cią zmia ny wi ze run ku kra ju. Po gar -
szał się on w wy ni ku po wie la nia ste reo ty pów. Ho lan dia od lat co -
raz moc niej ko ja rzy ła się z ne ga tyw ny mi zja wi ska mi, na przy kład
z nar ko ty ka mi. Zmia na na zwy ma stać się przy czyn kiem do po -
pra wy re pu ta cji mo je go kra ju. Z ofi cjal ne go na zew nic twa znik nę -
ła więc Ho lan dia, ma my na to miast Kró le stwo Ni der lan dów. 

– Zmia na po wo du je pew nie spo ro per tur ba cji w co -
dzien nym ży ciu, ale mo że przy nie sie spo dzie wa ny sku -
tek? War to prze cież dbać o do bry wi ze ru nek?
– Oczy wi ście, że war to. 

– Dzia ła nia fir my Ro tar zda ją się to po twier dzać. Pan tak -
że czę sto pod kre śla, że naj waż niej sza jest ja kość… 
– Wszyst kie pro duk ty Ro tar pro jek to wa ne są od pod staw
przez na szych in ży nie rów. Jesz cze w la tach dzie więć dzie sią -
tych prze szli śmy z pro jek to wa nia 2D na pro jek to wa nie w śro -
do wi sku 3D. Po zwo li ło to na two rze nie o wie le bar dziej czy tel -
nych pro jek tów i sy mu la cji, a w efek cie uno wo cze śnie nie
kon struk cji i pod nie sie nie ja ko ści na szych urzą dzeń. Do ich
pro duk cji sto su je my naj now sze roz wią za nia tech nicz ne i naj -
wyż szej ja ko ści ma te ria ły. Po sia da my ca ły sze reg pa ten tów.
Na si in ży nie ro wie wy ko na li ty ta nicz ną pra cę na rzecz roz wo ju
kon struk cji. Źró dłem in spi ra cji są dla nich do świad cze nia
użyt kow ni ków, z któ ry mi po zo sta je my w sta łym kon tak cie.
Za owo co wa ło to mię dzy in ny mi wpro wa dze niem in no wa cyj -
nych zmian w ukła dzie hy drau licz nym. Uda ło się nam zmniej -
szyć ci śnie nie i ob ni żyć tem pe ra tu rę ole ju. Na sze urzą dze nia
zu ży wa ją te raz mniej pa li wa, sta ły się bar dziej wy daj ne, wy -
dłu ży ła się też ich ży wot ność. Ob ni że nie kosz tów eks plo ata cji
przy za cho wa niu peł nej efek tyw no ści urzą dze nia ma klu czo -
we zna cze nie. Tak dla użyt kow ni ka, jak i na szych kon struk to -
rów. Nie za po mi na ją oni tak że o kwe stiach eko lo gii. Ro tar dą -
ży do te go, by pro du ko wa ny przez nas sprzęt w jak naj mniej -
szym stop niu ob cią żał śro do wi sko na tu ral ne. Dla te go do kła -
da my wszel kich sta rań, by ogra ni czyć emi sję dwu tlen ku wę -
gla. Ze wzglę du na cha rak ter prac i eks tre mal nie trud ne wa -
run ki dzia ła nia firm użyt ku ją cych na sze wy ro by, mu szą być
stu pro cen to wo prze ko na ne, że ko rzy sta ją ze sprzę tu naj wyż -
szej ja ko ści, któ ry ich nie za wie dzie.

– Ro tar pra co wał la ta mi na swą re no mę. Czy to praw da,
że naj bar dziej zna czą cym im pul sem dla roz wo ju fir my
oka za ły się za pa da ją ce się chod ni ki?
– Istot nie tak by ło. W ów cze snej Ho lan dii, a dziś Kró le stwie
Ni der lan dów, nie mal na każ dym kro ku – i to w przy pad ku
chod ni ków, w sen sie do słow nym – na po ty ka my na nie sta bil -
ne piasz czy ste grun ty. Ukła da ne na nich chod ni ki z kost ki
bru ko wej po pew nym cza sie sa mo ist nie się za pa da ją. Nie -
zbęd ne są za tem re mon ty, kost ka mu si być czę sto prze kła -
da na, a pod ło że na no wo za gęsz cza ne. Ro tar w swo ich po -

cząt kach po szu ki wał efek tyw ne go spo so bu czysz cze nia
kost ki bru ko wej, naj le piej w trak cie jej prze kła da nia. Zgło sił
się do nas wów czas kon struk tor ge nial ne go w swo jej pro -
sto cie urzą dze nia. Był to ob ra ca ny bę ben sto so wa ny na ła -
do war kach i ko par kach, któ ry uspraw niał i przy spie szał me -
cha nicz ne czysz cze nie kost ki. Ro tar sko mer cja li zo wał to
urzą dze nie, któ re wkrót ce sta ło się ryn ko wym prze bo jem.
Da ło to Ro ta ro wi szan sę roz wo ju, ale nie zo sta ła ona wy ko -
rzy sta na. Ów cze sny wła ści ciel oka zał się mi ni ma li stą. Za do -
wa lał się czer pa niem zy sków ze sprze da ży je dy ne go opa -
ten to wa ne go urzą dze nia. Nie sta rał się two rzyć ko lej nych,
dla te go w ro ku 1997 kon dy cja fi nan so wa fir my po zo sta wia ła
wie le do ży cze nia. Osta tecz nie Ro tar zo stał wy sta wio ny
na sprze daż. Fir ma tra fi ła w rę ce no we go wła ści cie la, któ ry
do ko nał re struk tu ry za cji i na kre ślił kie run ki roz wo ju. By ło to
je dy ne roz sąd ne wyj ście z trud nej sy tu acji. 

– Jak się oka za ło, przy nio sło też do bre skut ki. Ro tar
prze zwy cię żył kry zys i za czął się szyb ko roz wi jać. Jak
przed sta wia się dziś wa sza pa le ta pro duk cyj na? 
– Pro du ku je my spe cja li stycz ny osprzęt ro bo czy in sta lo wa ny
na ma szy nach bu dow la nych. Na ofer tę skła da ją się łyż ki prze -
sie wa ją ce o kon struk cji bęb no wej, łyż ki prze sie wa ją ce czer pa -
ko we, chwy ta ki prze ła dun ko we, chwy ta ki do sor to wa nia i wy -
bu rzeń, no ży ce wy bu rze nio we i no ży ce do cię cia sta li. Na sze
pro duk ty cie szą się uzna niem użyt kow ni ków pra cu ją cych
na zło mo wi skach, sor tow niach od pa dów czy pro wa dzą cych
ro bo ty wy bu rze nio we. Współ pra cu je my też ści śle z uzna ny mi
pro du cen ta mi ma szyn, na przy kład ko pa rek prze ła dun ko wych.
W stan dar dzie na pierw szym wy po sa że niu wie lu spo śród nich
znaj du ją się pro du ko wa ne przez nas chwy ta ki. 
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Roz mo wa z Louisem Broekhuizenem,
dyrektorem handlowym w firmie Rotar BV



– Swe go cza su Ro tar ulo ko wał swój za kład pro duk cyj ny
w To ru niu. Czy nic się nie zmie ni ło? Czy Ro tar na dal
pro wa dzi pro duk cję w Pol sce? 
– Na sza fa bry ka, w któ rej od by wa się pro duk cja osprzę tu ro bo -
cze go do ma szyn bu dow la nych skon stru owa ne go przez na -
szych in ży nie rów, funk cjo nu je w To ru niu. Zna ko mi ta więk -
szość za trud nio nych to pra cow ni cy pro duk cyj ni. Li czeb ność
za ło gi by ła kie dyś więk sza, ale zmie ni li śmy tech no lo gię pro -
duk cji i za in sta lo wa li śmy ro bo ty spa wal ni cze. Na zmia ny w za -
trud nie niu wpływ ma tak że ak tu al na sy tu acja ryn ko wa.

– Pan de mia ko ro na wi ru sa spra wi ła, że ro śnie za in te re -
so wa nie użyt kow ni ków kom plek so wy mi re mon ta mi
oraz od bu do wą na rzę dzi ro bo czych… 
– Do strze ga my tę ten den cję i w od po wie dzi na po trze by
klien tów kła dzie my więk szy na cisk na usłu gi zwią za ne
z kom plek so wą od bu do wą urzą dzeń. Z re gu ły są one eks -
plo ato wa ne w eks tre mal nie trud nych wa run kach i wy ma ga ją
ta kich dzia łań w prze wi dy wal nym ter mi nie. Moż na je za tem
za pla no wać z od po wied nim wy prze dze niem. Trze ba dzia łać
tak, by nie dać się za sko czyć nie spo dzie wa ną awa rią, któ ra
po wo du je z re gu ły mnó stwo per tur ba cji i wią że się naj czę -
ściej z po waż ny mi fi nan so wy mi kon se kwen cja mi. 

– Wie lu zwo len ni ków ma te za, że je że li na rzę dzia ro bo -
cze go nie da się wy re mon to wać, to szcze gól nie w trud -
nych cza sach, w ja kich przy szło nam funk cjo no wać, naj -
bar dziej opła cal ny bę dzie za kup naj tań sze go osprzę tu… 
– Ab so lut nie się z tym nie zga dzam, to dro ga do ni kąd! Trze ba
mieć szer sze ho ry zon ty, sta rać się my śleć dłu go fa lo wo. Naj -
waż niej sza jest do kład na oce na cał ko wi tych kosz tów użyt ko -
wa nia na rzę dzia i osza co wa nie, w ja kim stop niu je go co dzien -
na eks plo ata cja wpły nie na po ziom wy dat ków użyt kow ni ka.
Obec nie zbyt wie lu na byw ców osprzę tu ro bo cze go kie ru je się
przy swo ich wy bo rach wy łącz nie ce ną za ku pu. Nie bio rą oni
na to miast zu peł nie pod uwa gę cał ko wi tych kosz tów ge ne ro -
wa nych w ca łym okre sie użyt ko wa nia na rzę dzi.

– Co za tem ku pu ją cy osprzęt ro bo czy po wi nien wziąć
pod uwa gę roz wa ża jąc ofer tę róż nych pro du cen tów?
– Ca ły sze reg rze czy. Pod uwa gę na le ży brać, kto pro du ku je,
z cze go i w ja ki spo sób. De cy zja o wy bo rze kon kret nej ofer ty
po win na być świa do ma, a co za tym idzie po prze dzo na do -
kład ną ana li zą ofert. Mo im zda niem klu czo we zna cze nie ma
też oce na stan dar dów pro duk cyj nych. Przy szły użyt kow nik
mu si zy skać pew ność, czy do pro duk cji osprzę tu stosowane
są naj wyż szej ja ko ści ma te ria ły i podzespoły, naj wyż sze stan -
dar dy do ty czą ce ma te ria łów i kom po nen tów, na przy kład w ce -
lu za gwa ran to wa nia wy so kiej pro duk tyw no ści oraz za gwa ran -
to wa nia do stęp no ści i ży wot no ści na rzę dzi w dłu gim okre sie.
Kie dy pro jek to wa ne jest na rzę dzie, naj pierw na le ży spraw dzić
uży wa ny sprzęt. Ja ki za kres war to ści hy drau licz nych (ci śnie nie
/ na tę że nie prze pły wu) na le ży za sto so wać?

– Do bry osprzęt to nie tyl ko ele men ty kon struk cyj ne ze
sta li. To prze cież nie wy star czy, cho ciaż by do pro duk -
cji wy ko rzy sty wa ny był jak naj bar dziej wy trzy ma ły,
wprost ko smicz ny ma te riał…

– Oprócz so lid nej kon struk cji osprzę tu, da ją cej gwa ran cję je -
go sta bil no ści, od por no ści na zu ży cie i efek tyw no ści dzia ła -
nia, istot ne zna cze nie ma rów nież układ hy drau licz ny. Wy daj -
ność osprzę tu to wy pad ko wa so lid no ści kon struk cji, efek tyw -
no ści hy drau licz ne go za si la nia osprzę tu oraz ja ko ści ukła du
hy drau licz ne go ma szy ny no śnej. Dla na szych kon struk to rów
istot ne jest, aby w naj drob niej szych szcze gó łach do pra co wać
za rów no kon struk cję osprzę tu, jak i kom po nen ty hy drau licz -
ne. Ob ro to we pier ście nie, roz dzie la cze, za wo ry szyb kie go
prze su wu i si łow ni ki opra co wu je my we wła snym za kre sie. Tyl -
ko w ten spo sób mo że my za gwa ran to wać, że hy drau li ka
osprzę tu zo sta ła na le ży cie za pro jek to wa na i uda się ją do pa -
so wać do ma szy ny no śnej, tak by uzy skać opty mal ne osią gi.

– Cze go na le ży prze strze gać, by w spo sób na le ży ty
prze pro wa dzać na pra wy i kon ser wa cję osprzę tu? 
– Aby za pew nić mak sy mal ną pro duk tyw ność przez ca ły okres
użyt ko wa nia osprzę tu, waż ne jest, aby od po wied nio go kon -
ser wo wać i na pra wiać. Za da nie uła twia fakt, że obec nie co raz
wię cej pro du cen tów osprzę tu ofe ru je wy mien ne czę ści eks plo -
ata cyj ne. Da je to użyt kow ni ko wi więk sze moż li wo ści utrzy my -
wa nia na rzę dzia w do brym sta nie tech nicz nym. Wy mia na czę -
ści zu ży wa ją cych się nie wy ma ga spa wa nia, co w efek cie skra -
ca prze sto je i wy dłu ża ży wot ność osprzę tu. Na pra wy wy ma ga -
ją ce spa wa nia i utwar dza nia po wierzch ni za bu rza ją struk tu rę
sta li. Dla te go je że li spa wa nie jest nie zbęd ne, na le ży prze strze -
gać za sad, ta kich jak wstęp ne pod grze wa nie, sto so wa nie od -
po wied nich dru tów spa wal ni czych i po ru sza nie się w do pusz -
czal nym za kre sie tem pe ra tu ry. Umie jęt ne, kon tro lo wa ne schła -
dza nie kon struk cji mo że znacz nie prze dłu żyć ży wot ność na -
rzę dzia. Waż ne jest, aby sto so wać ma te ria ły wy so kiej ja ko ści
i prze strze gać za le ceń pro du cen ta osprzę tu.

– Ja ką ro lę w tym wszyst kim od gry wa sprze da ją cy? Czy
to u ko go ku pu je się osprzęt ma na praw dę zna cze nie?
– Współ pra ca z de ale rem two rzy war tość do da ną. Wła śnie dla -
te go przy za ku pie osprzę tu na le ży rów nież brać pod uwa gę
kom pe ten cje sprze daw cy. Nie po wi nien on ogra ni czać się tyl ko
do sprze da nia na rzę dzia. De aler jest usłu go daw cą, a tak że
punk tem kon tak to wym w sy tu acjach awa ryj nych. Pa mię taj my,
że eks plo ata cja osprzę tu roz po czy na się od pra wi dło wej in sta la -
cji. Po nad to ope ra to rzy mu szą zo stać od po wied nio prze szko le -
ni i bez względ nie prze strze gać pi sem nych wska zó wek za war -
tych w in struk cji ob słu gi. Klu czo we zna cze nie ma też po ziom
ob słu gi ser wi so wej. Skła da się na nią zna jo mość pro duk tów
przez tech ni ków, do stęp ność czę ści za mien nych i kom po nen -
tów oraz czas re ak cji. Szyb kość na pra wy jest nie zwy kle waż na,
bo po zwa la ogra ni czać do mi ni mum bez pro duk tyw ne prze sto je.

– Od po wia da Pan za sprze daż. Przed wy bu chem pan de -
mii był Pan w cią głej po dró ży…
– Nie mal po ło wę ro ku spę dza łem z da la od bli skich, na lot ni -
skach i w ho te lach. Te raz wszyst ko się zmie ni ło. Pan de mia
ogra ni czy ła kon tak ty, wy mu si ła pra cę zdal ną i zmie ni ła po -
strze ga nie świa ta. Czy po wró ci my do daw nej rze czy wi sto ści?
Bę dzie to trud ne, ale wie rzę, że tak wła śnie się sta nie. 

Roz ma wiał: Jan Ba rań ski
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Ma szy na wy pro du ko wa na na
spe cjal ne za mó wie nie fir my
TREE z po wo dze niem pra co -
wa ła na kil ku spek ta ku lar nych
pla cach bu do wy. Spraw dzi ła
się do sko na le mię dzy in ny mi
na bu do wie dru giej li nii me -
tra w War sza wie, a tak że
pod czas drą że nia tu ne li
w Ło dzi oraz w Świ no uj ściu.
Wszyst kie wspo mnia ne in -
we sty cje na le żą do naj waż -
niej szych przed się wzięć in -
fra struk tu ral nych re ali zo wa -
nych ak tu al nie w Pol sce. 
Łu kasz Li gę za, do rad ca tech -
nicz no -han dlo wy w fir mie Lie -
bherr Pol ska wy ja śnia, że
w obu przy pad kach, za rów no
na bu do wie me tra, jak i tu ne li,
cha rak ter pra cy nie kon wen -
cjo nal nej ma szy ny był bar dzo
zbli żo ny. Jej głów nym za da -
niem by ło po głę bia nie wy ko -
pów pod stro po wych. Tę tech -
no lo gię sto su je się naj czę ściej
pod czas bu do wy pod ziem -
nych tras ko le jo wych. Po głę -
bia nie wy ko pów pod stro po -
wych jest bar dzo skom pli ko -
wa ną i cza so chłon ną czyn no -
ścią i wy ma ga za an ga żo wa nia
spe cja li stycz nych ma szyn,
wła śnie ta kich jak ko par ka
Lie bherr R94 6 Winch. 
Nie kon wen cjo nal na ma szy -
na wy po sa żo na we wcią gar kę
li no wą z po daj ni kiem hy drau -
licz nym w ta kich wa run kach
spi su je się zna ko mi cie. Opty -
mal ną wy daj ność osią ga tak -
że dzię ki im po nu ją ce mu za -
się go wi ko pa nia, któ ry wy no si
aż 55 me trów. Na koń cu ra -
mie nia ro bo cze go, ma ją ce go
dłu gość 8,6 me tra, za mon to -
wa no wcią gar kę. Dzię ki te mu
ope ra tor mo że wy do by wać
uro bek i od kła dać go na po -
zio mie grun tu al bo ła do wać
bez po śred nio na cię ża rów ki.
– Bez sprzecz nie naj bar dziej
cha rak te ry stycz ną ce chą ko -

par ki R 946 Winch jest ol brzy -
mi za sięg. Da je on ope ra to ro -
wi du że moż li wo ści nie skrę -
po wa ne go dzia ła nia. W prak -
ty ce mo że on się gnąć aż
do sze ściu kon dy gna cji w dół
wy ko pu. Dzię ki te mu ma szy -
na na da je się też do sko na le
do przy go to wa nia te re nu
pod bu do wę wy so ko ściow -
ców. Wzno sze nie tak wy so -
kich obiek tów wy ma ga wy do -
by cia i prze miesz cze nia ol -
brzy miej ilo ści mas ziem nych
– tłu ma czy Łu kasz Li gę za.
Ze wzglę du na cha rak ter pra -
cy ma szy na wy po sa żo na zo -
sta ła w hy drau licz nie pod no -
szo ną ka bi nę. Usta wie nie jej
w od po wied niej po zy cji za -
pew nia ope ra to ro wi do sko -
na łą wi docz ność ob sza ru ko -
pa nia i za ła dun ku. Ob słu gu -

ją cy ma szy nę mo że zaj rzeć
w głąb wy ko pu i wy ko ny wać
pre cy zyj ne ma new ry osprzę -
tem. Aby zmniej szyć znu że nie
ope ra to ra, kon struk to rzy za -
pew ni li mu kom for to we wa -
run ki pra cy. Ka bi na, na wet
pod nie sio na na mak sy mal ną
wy so kość, chro nio na jest
przed szko dli wy mi wi bra cja -
mi, a po ziom gło śno ści w jej
wnę trzu nie prze kra cza 72 dB.
Kon struk cja ma szy ny ba zu je
na stan dar do wej ko par ce gą -
sie ni co wej Lie bherr R 946 i łą -
czy w so bie wszyst kie jej sil ne
stro ny, ta kie jak zwięk szo na wy -
daj ność, kom fort pra cy ope ra -
to ra i pod no szą ca pro duk tyw -
ność uprosz czo na kon ser wa -
cja. Wszyst kie punk ty co dzien -
nej ob słu gi ser wi so wej do -
stęp ne są z po zio mu pod ło ża. 
W po rów na niu z ma szy na mi te -
le sko po wy mi Lie bherr R 946
Winch wy róż nia się du żo bar -
dziej zwar tą bu do wą. War to też
za uwa żyć, że ma nie mal dwu -
krot nie więk szy za sięg. Ma szy -
na jest przy tym zde cy do wa nie
bar dziej mo bil na, wy god niej sza
i bar dziej efek tyw na, szcze gól -
nie pod czas pra cy w cia snych
prze strze niach spo ty ka nych
w gę stej miej skiej za bu do wie. 
Spe cja li stycz ną ko par kę o łącz -
nej ma sie wy no szą cej 57 ton
wy po sa żo no we wzmoc nio ne
pod wo zie o spe cjal nej kon -
struk cji i więk szą prze ciw wa gę,
co gwa ran tu je wy ma ga ny wy so -
ki po ziom sta bil no ści w szcze -
gól nie cięż kich wa run kach ro -
bo czych, na przy kład przy po -
głę bia niu wy ko pów. Gą sie ni ce
ma szy ny nie wy ma ga ją kon ser -
wa cji, a rol ki są na sma ro wa ne
na ca ły okres eks plo ata cji.
– Lie bherr R 946 Winch za mó -
wio ny przez TREE to pierw sza
te go ty pu ma szy na na pol skich
pla cach bu do wy, ale mam na -
dzie ję, że nie ostat nia. Tym
bar dziej, że ina czej niż ma to
miej sce u kon ku ren cji, trak to -
wa na jest jak zwy kła ko par ka
i nie wy ma ga spe cjal nych
upraw nień ope ra tor -
skich – pod su mo wu -
je Łu kasz Li gę za. 

MASZYNY BUDOWLANE

Lie bherr R 946 Winch po tra fi się gnąć głę bo ko
Po wie dzieć, że Lie bherr R 946 Winch to ma szy na nie ty po wa, nie zmier -
nie rzad ko spo ty ka na na pla cach bu do wy, to jak by nic nie po wie dzieć.
Rocz na pro duk cja tych ko pa rek prze zna czo nych na ryn ki eu ro pej skie
wy no si bo wiem tyl ko pięć sztuk. Dwie z nich tra fi ły do Pol ski…

www.liebherr.pl

Ope ra tor mo że się gnąć osprzę tem aż
do sze ściu kon dy gna cji w dół wy ko pu

Dzię ki za mon to wa nej na ra mie niu wy się gni ka wy cią gar ce ko par ka mo że wy do by wać uro -
bek i od kła dać go na po zio mie grun tu al bo ła do wać bez po śred nio na cię ża rów ki
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– Uży wa na kru szar ka MOBICAT
110 Z EVO by ła pierw szą ma -
szy ną mar ki Kle emann w na -
szym par ku ma szy no wym.
Ofer tę jej za ku pu otrzy ma li śmy
od jed nej z firm le asin go wych.
Od ra zu za in te re so wa li śmy się
tą moż li wo ścią i po sta no wi li -
śmy z niej sko rzy stać. Nasz
pre zes osobiście obejrzał ma -
szy nę i pod jął de cy zję, że
ją ku pu je my. Po zakupie sko -
rzy sta li śmy z po mo cy ser wi -
san tów fir my Po wers Ma szy -
ny, któ rzy spi sa li się do sko na -
le. Bły ska wicz nie przy go to wa li
kru szar kę do pra cy i za po zna li

nas ze spo so bem jej ob słu gi
– wspo mi na Ma riusz Szcze -
pa niak, kie row nik sek cji ma -
szyn kru szą cych i prze sie wa -
ją cych w Grupie TREE.
Za kup kru szar ki Kle emann
oka zał się przy sło wio wym
strza łem w dzie siąt kę. Mi mo,
że na co dzień przy cho dzi jej
pra co wać w cięż kich wa run -
kach, spi su je się bez za rzu tu.
Nic za tem dziw ne go, że prze -
tar ła szlak dla ko lej nych ma -
szyn tej mar ki. Tym ra zem fa -
brycz nie no wych. Da wid Ro -
ma now ski, ope ra tor w fir mie

TREE ma ją cy sze ścio let nie do -
świad cze nie w pra cy na prze -
sie wa czach i kru szar kach
chwa li wa lo ry MOBICAT 110
Z EVO. – To uni wer sal na, wy -
daj na i przede wszystkim bar -
dzo wy god na w ob słu dze kru -
szar ka. Mo ja pra ca po le ga
na jed no cze snej ob słu dze
mo bil ne go za kła du kru szą -
ce go i ko par ki. Przestawiam
kruszarkę na tryb ro bo czy,
wsia dam do ka bi ny ko par ki
i ładuję ma te riał do ko sza za sy -
po we go. Przez ca ły czas ko rzy -
stać mo gę z pi lo ta, któ ry po -
zwa la mi na zdal ne sterowanie

funkcjami kru szar ki – tłu ma czy.
Da wid Ro ma now ski pod kre -
śla za le ty ma szy ny. – Oczy wi -
ście każ de mu użyt kow ni ko wi
za le ży na tym, by kru szar -
ka osią gnę ła jak naj więk szą
wy daj ność, w jak naj krót szym
cza sie prze two rzy ła jak naj -
wię cej ma te ria łu. Kru szar ka
Kle emann ma du ży kosz za sy -
po wy z sze ro ką gar dzie lą wlo -
tu, co przy spie sza jej za ła du -
nek, a tym sa mym zwięk sza
efek tyw ność dzia ła nia. Ma -
szy na wy po sa żo na jest w dwa
po kła dy sit wi bra cyj nych. Jest

sku tecz na, moż na do niej
śmia ło wsy py wać na wet
mo kry czy lep ki ma te riał,
a ona i tak so bie z nim spo -
koj nie po ra dzi. Do sko na łym
przy kła dem jest as falt, któ ry
w wyż szych tem pe ra tu rach
za czy na się moc no le pić. Dla

MOBICATA 110 Z EVO je go
roz drab nia nie nie sta no wi
żad ne go pro ble mu – tłu ma czy
Da wid Ro ma now ski.
Istot nym wa lo rem kru szar ki
jest też ma ła ha ła śli wość.
Przez ca ły czas pra cu je ona
prak tycz nie na tych sa mych
ob ro tach. Dzię ki te mu sil nik
nie wy je, nie sły chać też przy -
kre go dla uszu „łu pa nia”
szczęk. – Da je to kom fort pra -
cy za rów no sa me mu ope ra to -
ro wi, jak i oso bom znaj du ją -
cym się w po bli żu ma szy ny.
Co raz czę ściej zda rza się
też, że mo bil ny za kład prze -
sie wa ją co -kru szą cy pra cu ją -
cy przy re cy klin gu od pa dów
bu dow la nych na terenie
zabudowanym kon tro lo wa ny
jest przez Straż Miej ską. Pod -
czas in ter wen cji mie rzo ny jest
po ziom emi to wa ne go ha ła su.
Naj drob niej sze prze kro cze nie

dopuszczalnych wartości wią -
że się z do tkli wy mi ka ra mi.
W przy pad ku ma szyn Kle -
eman na mo że my być spo koj -
ni, że ta ka sy tu acja na pew no
nie bę dzie mia ła miej sca.
Kru szar ka MOBICAT 110
Z EVO wy po sa żo na jest

w sys te my uła twia ją ce ob -
słu gę i pod no szą ce bez pie -
czeń stwo dzia ła nia. Układ
czuj ni ków po zwa la do sto -
so wać tem po pra cy do pa -
nu ją cych wa run ków. Je śli
na przy kład  kosz za sy po wy
za peł ni się w trzech czwar -
tych ma szy na mo men tal nie
zwal nia, co za po bie ga ob -
ni że niu ja ko ści pro duk tu fi -
nal ne go. Cie ka wie jest też
roz wią za ne funk cjo no wa nie
elek tro ma gne su se pa ra to ra,
któ ry umoż li wia bły ska wicz ne
usu wa nie za to rów. – Je śli co -
kol wiek się blo ku je, to sie -
dząc w ka bi nie ko par ki ko rzy -
stam z pi lo ta sys te mu zdal ne -
go ste ro wa nia, za po mo cą
któ re go mo gę za trzy mać po -
daj nik, pod nieść i po now -
nie opu ścić elek tro ma gnes.
Pod czas kru sze nia w każ dej
chwi li mo gę re gu lo wać sto -

Kle emann? Ma szy ny wy daj ne, bez a wa ryj ne, a do te go ci che!
Od pa dy budowlane po wsta ją ce w wy ni ku wy bu rzeń i prac roz biór ko wych moż na za go spo da ro -
wać sto su jąc maszyny przesiewająco-kruszące. We flo cie TREE pierw sza kruszarka po ja wi ła się
w ro ku 2008. Firma wy ko rzy stu jąc wła sne do świad cze nia i son du jąc ry nek przez cały czas szu -
ka oka zji do wzbo ga ce nia swo je go par ku ma szy no we go o in no wa cyj ny sprzęt. Nie ca łe dwa la ta
te mu TREE zde cy do wa ło się ku pić uży wa ną mo bil ną kru szar kę szczę ko wą MOBICAT 110 Z EVO 

Da wid Ro ma now ski od po cząt ku ob słu gu ją cy kru szar kę MOBICAT 110 Z EVO nie
ukry wa za do wo le nia z efek tów jej dzia ła nia 

Do bre do świad cze nia z eks plo ata cji pierw szej kru szar ki Kle emann spra wi ły, że
TREE zde cy do wa ło się na za kup iden tycz nej ma szy ny, tym ra zem fa brycz nie no wej
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pień uziar nie nia pro duk tu. Je -
śli za uwa żam, że w środ ku
jest coś, z czym szczę ki so bie
nie ra dzą, to mo gę je ro ze -
wrzeć w trak cie kru sze nia.
Mo gę też sko rzy stać z tak
zwa ne go re wer su, układ kru -
szą cy mo że po ru szać się
do ty łu. Dzię ki te mu mo gę
cof nąć coś, co w in nym wy -
pad ku ugrzę zło by w szczę -
kach i je za blo ko wa ło – tłu -
ma czy Da wid Ro ma now ski.
Ostat nia ze wspo mnia nych
przez nie go funk cji ja ko ży -
wo przy po mi na roz wią za nie
sto so wa ne w nisz czar kach
do do ku men tów. Gdy tra fi
do nich coś, z czym nie są
so bie w sta nie po ra dzić, moż -
na od wró cić ich dzia ła nie
i w ten spo sób usu nąć za tor.
Jak wi dać in ży nie ro wie Kle -
eman na sku tecz nie za adap -
to wa li to roz wią za nie, choć
oczy wi ście wy ko rzy sta li je
na du żo więk szą ska lę.
Pierw szy Kle emann w par ku
ma szy no wym fir my TREE,
po nad czter dzie sto to no wa
kru szar ka prze miesz cza -
na na przy cze pie ni sko po -
dwo zio wej, z po wo dze niem
pra co wa ła w wie lu miej scach
w ca łej Pol sce. Ma riusz
Szcze pa niak żar tu je, że ła -
twiej by ło by mu wy mie nić re -
gio ny kra ju, w któ rych ma szy -
na jesz cze nie go ści ła. – Je -
ste śmy za do wo le ni z ja ko ści
ma te ria łu, któ ry uzy sku je my
dzię ki tej kru szar ce. Je śli do -
dać do te go po zy tyw ne opi nie
ope ra to ra o funk cjo nal no ści
ma szy ny, to wnio sek na su wa
się sam. Zde cy do wa li śmy się
za in we sto wać w ko lej ne ma -
szy ny tej mar ki. Po pro si li śmy
fir mę Po wers Ma szy ny, któ ra
jest dys try bu to rem Kle eman -
na w Pol sce, o ofer tę na fa -
brycz nie no we ma szy ny, iden -
tycz ną, jak użyt ko wa na do tych -
czas kru szar kę MOBICAT 110
Z EVO oraz prze sie wacz
MOBISCREEN MS 13Z. Usta -
le nie szcze gó łów spe cy fi ka cji
ma szyn za bra ły nie co cza su,
cho dzi ło bo wiem o do dat ko -
we wy po sa że nie. Ze staw ak -
ce so riów był sta ran nie prze -

my śla ny, wie dzie li śmy do -
kład nie, cze go potrzebujemy,
dla te go na przy kład zle ci li -
śmy do po sa że nie prze sie wa -
cza w se pa ra tor ma gne tycz ny

– mó wi Ma riusz Szcze pa niak. 
Pierw sza kru szar ka w firmie
TREE zro bi ła do brą ro bo tę dla
mar ki Kle emann. Mi mo te go,
że nie by ła fa brycz nie no wa

i od sa me go po cząt ku pra co -
wa ła w trud nych wa run kach,
spi sy wa ła się bez za rzu tu.
Pra cu jąc bez a wa ryj nie osią -
ga ła za kła da ną wy daj ność
i nie wy ma ga ła du żych na kła -
dów eks plo ata cyj nych. W re -
zul ta cie TREE za de cy do wa ło
o za ku pie ko lej nej kru szar ki
i prze sie wa cza Kle emann. Czy
wkrót ce doj dą do nich ko lej -
ne? O wszyst kim za de cy du ją
oczywiście bie żą ce po trze by
użyt kow ni ka. – Funk cjo nu je my
w ciężkich re aliach, w któ rych
trud no snuć da le ko sięż ne
pla ny. Dys po nu je my już po -
kaź ną flo tą te go ty pu sprzę tu.
Ry nek we ry fi ku je za po trze bo -
wa nie na sprzęt i określa skalę
inwestycji. Wie my, ja kie są te -
raz cza sy, ale nie wie my
do koń ca, co nas cze ka – mó -
wi Ma riusz Szcze pa niak. 
– Je ste śmy nie zmier nie za do -
wo le ni, że TREE zde cy do wa ło
się na za kup ma szyn Kle -
emann. Utrzy mu je my do bre
kon tak ty od lat i cie szę się, że
w tak do świad czo nej i pro fe -
sjo nal nej fir mie znalazły za sto -
so wa nie na sze ma szy ny. Je -
stem prze ko na ny, że to tyl ko
po czą tek udanej dłu go fa lo -
wej współ pra cy – pod kre śla
Se ba stian Ja ku bow -
ski, czło nek za rzą du
Po wers Ma szy ny.

MASZYNY BUDOWLANE

www.powers.pl

Ma riusz Szcze pa niak, kie row nik sek cji ma szyn kru szą cych i prze sie wa ją cych w fir -
mie TREE jest za do wo lo ny ze sprzę tu Kle emann i nie wyklucza kolejnych zakupów

Za rów no mo bil ny za kład prze sie wa ją co -kru szą cy, jak i słu żą ca do za ła dun ku ko par -
ka mo gą być ob słu gi wa ne przez te go sa me go ope ra to ra

Prze sie wacz MOBISCREEN MS 13Z to naj now szy na by tek fir my TREE. Ma szy na do star czo na zo sta ła w wer sji wzbo ga co nej o do -
dat ko we wy po sa że nie zwięk sza ją ce efek tyw ność i pod no szą ce bez pie czeń stwo dzia ła nia 
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Wy bie ra jąc me to dę ura bia nia
ska ły w ko pal ni Szuf na ro wa
mu sia no brać pod uwa gę nie
tyl ko uwa run ko wa nia or ga ni -
za cyj ne i eko no micz ne, ale
tak że śro do wi sko we. Dla te go
też eks plo atu ją cy zło że zre -
zy gno wa li ze sto so wa nia ma -
te ria łów wy bu cho wych i za -
de cy do wa li, że ka mień po zy -
ski wa ny bę dzie me to dą me -
cha nicz ną, za po mo cą ko par -
ki hydraulicznej. Tuż po uru -
cho mie niu wy do by cia wy ko -
rzy sty wa no pięć dzie się cio to -
no wą ma szy nę wy po sa żo -
na w ty po wą łyż kę skal ną.
Ape tyt rósł jed nak w mia rę je -
dze nia. Potrzeba zwięk sza nia
wy do by cia i chęć re ali za cji
więk szej licz by za dań za po -
mo cą jed nej ko par ki  spra wi -
ły, że ko niecz ny oka za ł się
za ku p zde cy do wa nie więk -
szej ma szy ny, któ ra pra cu jąc
bez po śred nio na zło żu, nie
tyl ko ura bia ła by ska łę na co -
raz więk szej głę bo ko ści, ale
tak że zdej mo wa ła war stwy
nad kła do we i prze miesz cza ła
uro bek do dal szej ob rób ki
w mo bil nym za kła dzie prze -
sie wa ją co -kru szą cym. 
Dla te go też wła ści cie le ko pal -
ni Szuf na ro wa na by li ko par kę
kla sy 120 ton. Ma szy na wy -
po sa żo na by ła pier wot nie
w łyż kę skal ną o po jem no -
ści 6,70 m3, słu ży ła bo wiem
po przed nie mu wła ści cie lo wi
głów nie do za ła dun ku wo zi -
deł. W ko pal ni Szuf na ro wa
prze wi dzia no dla niej cał ko -
wi cie od mien ne za sto so wa -
nie. Przede wszyst kim ura -
bia nie ska ły po le ga ją ce
na wy ry wa niu blo ków. Ko par -
ka mu si w tym ce lu prze -
miesz czać się swo bod nie
po li czą cej 32 hek ta ry po -
wierzch ni wy ro bi ska i wy bie -
rać spod sie bie uro bek. Ta ki
spo sób wy do by cia wy da je

się w tej chwi li opty mal ny.
Pra cy z pew no ścią nie za -
brak nie, za so by ko pal ni Szuf -
na ro wa sza co wa ne są bo -
wiem na co naj mniej dwa -
dzie ścia mi lio nów ton. 
Od sa me go po cząt ku za rów -
no ma szy na, jak i jej ope ra tor
wy sta wia ni są co dzien nie

na cięż ką pró bę. Głów -
na trud ność wy ni ka z te go,
że zło że ma uło że nie blo ko -
we, nie ma w nim szcze lin ani
warstw. Po zy ski wa nie ka mie -
nia wy ma ga ury wa nia po tęż -
nych blo ków. Dla te go ko par -
ka mu sia ła zo stać wy po sa żo -
na w in ne go ro dza ju spe cja li -

stycz ną łyż kę, któ rej kon -
struk cja po zwa la ła by na bez -
a wa ryj ną pra cę w trud nym
śro do wi sku. Pia sko wiec to
bo wiem ska ła abrazyjna,
cięż ka w ura bia niu. Najlepiej
świad czy o tym fakt, że już
po kil ku na stu mi nu tach nor -
mal nej pra cy ko par ki na

wyrobisku jej łyż ka roz grze -
wa się do te go stop nia, że
moż na się o nią opa rzyć. 
Po tęż na ma szy na mu sia ła zo -
stać za tem wy po sa żo na w od -
po wied ni osprzęt ro bo czy.
Zle ce nie na wy pro du ko wa -
nie spe cja li stycz nej łyż ki, któ -
ra pod wzglę dem kon struk cyj -
nym spro sta ła by tru dom pra -
cy w ko pal ni otrzy ma ła fir ma
Re sch ke Pol ska. Pod ję ła się
ona wy ko na nia zryw ko wej łyż ki
skal nej. Uzgod nie nia z użyt -
kow ni kiem co do kształ tu i spe -
cy fi ka cji na rzę dzia trwa ły bli -
sko dwa ty go dnie. W tym cza -
sie kil ku krot nie do cho dzi ło
do praw dzi wej bu rzy mó zgów.
Przy znać trze ba, że eks plo atu -

KOMPONENTY

Re sch ke – „Sta lo wy Po twór” z moc nym krę go słu pem
Pia sko wiec nie wy da je się ska łą spe cjal nie trud ną w ura bia niu, ale to tyl ko po zo ry. Osprzęt ma -
szyn pra cu ją cych w ko pal niach su row ców skal nych bez po śred nio przy wy do by ciu wy sta wio ny
jest na eks tre mal ne ob cią że nia. Kra wę dzie, zę by i osło ny na rzę dzi ro bo czych na ra żo ne na ude -
rze nia i tar cie rozgrzewają się do te go stop nia, że po tra fią świe cić w ciem no ści

Za twier dze nie osta tecz nej kon struk cji łyż ki po prze dzi ła praw dzi wa bu rza mó zgów. Kon -
struk to rzy Re sch ke wy mie nia li do świad cze nia z przy szły mi użyt kow ni ka mi osprzę tu

Do bu do wy narzędzia wykorzystano wy łącz nie wy so ko wy trzy ma ło ścio we ga tun ki sta li z gru py Qu ard. Cie ka wost kę sta no wi fakt,
że trzy zę by łyż ki, z któ rych środ ko wy wy su nię ty zo stał 25 cen ty me trów przed skraj ne, po cho dzą ze spy char ki Cat D11
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ją cy zło że, wy ko rzy stu jąc wła -
sne do świad cze nia, od sa me go
po cząt ku nie tyl ko sy gna li zo wa li
swe ocze ki wa nia, ale pod su wa li
tak że go to we roz wią za nia co
do funk cjo nal no ści osprzę tu.
W efek cie in ży nie ro wie Re sch -
ke opra co wa li kon struk -
cję moc no nie ty po wej łyż ki
skal nej zryw ko wej o sze ro ko -
ści 1.500 mi li me trów i po jem -
no ści 3,0 m3. Smu kła bu do wa,
prze su nię te ku przo do wi zę by
i wzmoc nie nia kon struk cji to
głów ne wy róż ni ki kon struk cyj -
ne in no wa cyj ne go osprzę -
tu. Łyż ka jest wą ska ze wzglę -
du na ko niecz ność za pew nie -
nia zwięk szo nych sił pe ne tra -
cji. Mi mo sto sun ko wo nie wiel -
kiej sze ro ko ści i po jem no ści
jest to po tęż ne na rzę dzie,
dość po wie dzieć, że je go cię -
żar wy no si aż sześć ton. Nic
za tem dziw ne go, że śle dzą cy

jej dzia ła nie czę sto na zy wa ją
ją „Sta lo wym Po two rem”.
Z uwa gi na spo dzie wa ne ob -
cią że nia wszystkie ele men ty
kon struk cyj ne łyż ki wy ko na no
w ca ło ści z wy so ko wy trzy ma -
ło ścio wych ga tun ków sta li
z gru py Qu ard. O so lid no ści
jej bu do wy świad czy naj le piej
gru bość le mie sza wy no szą ca
dzie więć dzie siąt mi li me trów,
gru be na sie dem dzie siąt i po -
sze rzo ne w dol nej czę ści
do stu mi li me trów ścia ny

bocz ne oraz po pro wa dzo ne
przez sam śro dek że bro wy -
ko na ne z jed no rod ne go ka -
wał ka sta li o gru bo ści 120 mi -
li me trów! W stre fie po sze rzeń
ścian bocz nych wy fre zo wa no
gniaz da, w któ rych zna la zły
miej sce osło ny kra wę dzi
bocz nych. Dzię ki te mu nie
wy sta ją one po za ob rys łyż ki
i są zde cy do wa nie mniej po -
dat ne na uszko dze nia me -
cha nicz ne. Jest to o ty le istot -
ne, że wła śnie ta stre fa łyż ki
narażona jest na największe
ob cią że nia. Ma to miejsce w
chwili, gdy od spa ja ją cy blo ki
ope ra tor wci ska na siłę
osprzęt w two rzą ce się mię -
dzy ni mi roz pa dli ny. 
„Sta lo wy Po twór” wy po sa żo -
ny zo stał so lid nie wzmoc nio -
ny oraz wy po sa żo ny w osło ny
dna i kra wę dzi. Ma to na ce lu
mak sy mal ne wy dłu że nie ży -

wot no ści kon struk cji i uchro -
nie nie użyt kow ni ka przed ry -
zy kiem po no sze nia kosz tów
zwią za nych z bez pro duk tyw -
ny mi prze sto ja mi. Pa mię tać
na le ży, że na wet krót ko trwa łe
wy łą cze nie z nor mal nej eks -
plo ata cji klu czo wej ma szy ny,
choć by tyl ko na czas na pra -
wy uszko dzo nej łyż ki, wią że
się nie ro ze rwal nie ze stra ta mi
po wo do wa ny mi za kłó ce nia mi
ryt mu w pro ce sie wy do by cia. 
Oprócz za sto so wa nych naj -

wyż szej ja ko ści ma te ria łów
i pod ze spo łów klu czo we
zna cze nie dla efek tyw no ści
łyż ki mia ło uzgod nie nie
szcze gó łów jej wy ko na nia.
Ko rzy sta jąc z do świad cze nia
eks plo atu ją cych zło że zde fi -
nio wa no na przy kład kształt
na rzę dzia. Cho dzi ło o to, by
ope ra tor ko par ki mógł ła two
pe ne tro wać zło że wsu wa jąc
łyż kę w szcze li ny po mię dzy
skal ny mi blo ka mi, czy niąc to
przez ca łą dłu gość łyż ki,

od czub ka naj bar dziej wy -
su nię te go zę ba, aż po ko -
niec dłu gie go, po wo li roz -
sze rza ją ce go się pro fi lu.
Geo me tria łyż ki umoż li wia
też pod wa ża nie i prze ta cza -
nie du żych brył skal nych.
Dłu gie dno uła twia z ko lei
na bie ra nie odłam ków skal -
nych o więk szych ga ba ry -
tach, ta kich któ re
nie miesz czą się we -
wnątrz łyż ki.

www.reschke.pl

Smu kła kon struk cja z dłu gim dnem umoż li wia za ła do wa nie do łyż ki du żych odłam -
ków skal nych, któ re nie mo gą po mie ścić się w jej wnę trzu

Wy ko na ne z jed no rod ne go ka wał ka sta li o gru bo ści 120 mm środ ko we że bro sta no wią ce
krę go słup „Sta lo we go Po two ra” po pro wa dzo no do kład nie przez śro dek łyż ki 

Pia sko wiec jest bar dzo abra zyw ną ska łą, dla te go zę by łyż ki ma szy ny pra cu ją cej
przy jej ura bia niu po tra fią roz grzać się do czer wo no ści
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Chcąc do star czać osprzęt
speł nia ją cy naj wyż sze wy ma -
ga nia w za kre sie wy trzy ma ło -
ści oraz ście ral no ści, fir ma
po sta wi ła na za sto so wa nie
w swo ich pro duk tach sta li
o pod wyż szo nej wy trzy ma ło -
ści. Po czą tek wy ko rzy sty wa -
nia w pro duk cji sta li o naj wyż -
szej ja ko ści miał miej sce
przed sied mio ma la ty, kie dy
to Dek pol Ste el uzy skał pre -
sti żo wy cer ty fi kat „Har dox In
My Bo dy” przy zna wa ny przez
świa to we go li de ra w za kre sie
wy ro bów sta lo wych wy so kiej

wy trzy ma ło ści – szwedz ką fir -
mę SSAB. War to wie dzieć, że
uzy ska nie te go cer ty fi ka tu
sta no wi po wszech nie do ce -
nia ne wy róż nie nie, a Dek pol
Ste el jest pierw szą i za ra -
zem je dy ną fir mą w Pol sce
pro du ku ją cą osprzęt bu dow -
la ny, któ ra mo że się po szczy -
cić je go po sia da niem. Od tej
po ry mo że umiesz czać znak
„Har dox In My Bo dy” na swo -
ich wy ro bach, co dla klien tów

sta no wi gwa ran cję pro du cen -
ta, że struk tu ra trud no ście ral -
na zo sta ła wy ko na na z wy so -
kiej ja ko ści sta li Har dox. Dla -
cze go jest to tak istot ne? Otóż
osprzęt bu dow la ny wy ko rzy -
sty wa ny jest czę sto w pra -
cach, pod czas któ rych pod -
da wa ny jest ogrom nym si łom
tar cia i od por ność na uszko -
dze nia me cha nicz ne jest nie -
zwy kle istot na. A stal Har dox
cha rak te ry zu je się trzy krot nie
wyż szą od por no ścią na ście -
ra nie w sto sun ku do sta li zwy -
kłych ga tun ków oraz wy jąt ko -

wą twar do ścią, przez co bar -
dzo do brze spraw dza się
w osprzę cie pra cu ją cym
w trud nych wa run kach eks -
plo ata cyj nych. Dzię ki te mu
ma szy ny wy ko rzy stu ją ce ta ki
osprzęt bez bez pro duk tyw -
nych prze sto jów mo gą efek -
tyw nie pra co wać na przy kład
w ko pal niach kru szy wa
i przy pra cach wy bu rze nio -
wych. – Od po cząt ku na szej
współ pra cy z SSAB wy ko rzy -

stu je my ich stal do pro duk cji
ły żek, któ re mu szą gwa ran to -
wać sku tecz ną pra cę w naj -
cięż szych wa run kach. Stal
Har dox umoż li wia pro jek to wa -
nie ły żek, któ re przy sto sun ko -
wo nie wiel kiej wa dze gwa ran -
tu ją ol brzy mią od por ność

na ście ra nie – za pew nia Pa -
weł La risch, głów ny kon struk -
tor w fir mie Dek pol Ste el.
Po za tym uni ka to wą za le tą
tej szwedz kiej sta li jest rów -
nież jej udar ność. Mi mo na -
ra że nia na od kształ ce nia pla -
stycz ne, wy ka zu je się ona
do sko na łą od por no ścią
na pęk nię cia. Przy za cho wa -
niu od po wied nich za sad
tech no lo gicz nych, stal Har -
dox wy ka zu je się też du żą

po dat no ścią na ob rób kę
warsz ta to wą ta ką jak gię cie,
wal co wa nie oraz spa wa nie. 
Po za tym za sto so wa nie sta li
o pod wyż szo nej wy trzy ma ło -
ści nie tyl ko wy dłu ża czas
bez a wa ryj nej eks plo ata cji
osprzę tu, ale rów nież, dzię ki
moż li wo ści wy ko rzy sty wa nia
blach o mniej szej gru bo ści,
zmniej sza tak że je go cię żar.
Stal Har dox ofe ro wa na jest
w sze ro kim za kre sie ga tun -
ków oraz wy mia rów. Da je to
pro du cen tom więk szą ela -
stycz ność w pro jek to wa niu
osprzę tu ide al nie do pa so wa -

ne go do in dy wi du al nych po -
trzeb użytkowników. 
Ma jąc na uwa dze wszyst kie
za le ty Dek pol Ste el kon se -
kwent nie sta wia na za sto so -
wa nie szwedz kiej sta li Har -
dox. Przede wszyst kim jest
sto so wa na w osprzę cie pra -
cu ją cym w cięż kim śro do wi -
sku ta kim jak ka mie nio ło my,
czy ko pal nie, ale tak że w łyż -
kach eks por to wa nych na ry -
nek skan dy naw ski. W Skan -

KOMPONENTY

Dek pol Ste el? Osprzęt z naj trwal szej sta li!
Dek pol Ste el jest naj więk szym w Pol sce oraz jed nym z naj więk szych
w Eu ro pie pro du cen tem osprzę tu do ma szyn bu dow la nych. Dzię ki po -
nad 25-let nie mu do świad cze niu w ob rób ce sta li i wy twa rza niu kon struk -
cji sta lo wych spół ka jest w sta nie wy pro du ko wać naj wyż szej ja ko ści
łyż ki do sto so wa ne do in dy wi du al nych wy ma gań użyt kow ni ków

Uni katową za le tą tej szwedz kiej sta li jest jej udar ność. Mi mo na ra żenia na od kształ ce nia
pla stycz ne wy ka zu je się ona doskonałą od por nością na pęk nię cia

Dek pol Ste el jest pierw szą w Pol sce firmą pro du ku ją cą osprzęt bu dow la ny, któ ra
mo że się po szczy cić po sia da niem cer ty fi ka tu „Har dox In My Bo dy”



Pośrednik Budowlany  21

KOMPONENTY

dy na wii szcze gól nie, ale tak -
że na po zo sta łych ryn kach za -
gra nicz nych, ja kość po twier -
dzo na cer ty fi ka tem „Har dox in
my bo dy” no bi li tu je pro du cen -
ta i zde cy do wa nie uła twia po -
zy ska nie no wych klien tów.
SSAB to szwedz ki kon cern,
któ ry sta le in we stu je w roz wój
swo ich tech no lo gii, dzię ki cze -
mu mo że ofe ro wać co raz szer -
szą pa le tę pro duk tów. W po łą -
cze niu z usłu ga mi pro jek to wa -
nia kon struk cji, któ re dzię ki
do świad czo nym i kre atyw nym
kon struk to rom SSAB są
na świa to wym po zio mie, klien -
ci otrzy mu ją moż li wość szyb -
kie go wpro wa dza nia na ry nek
kon ku ren cyj nych pro duk tów.
Dzię ki te mu ich od bior cy ma ją
moż li wość opty ma li zo wa nia
kosz tów pro duk cji. Jed ną z ta -
kich in we sty cji SSAB jest no -
wa pra sa kra wę dzio wa, któ ra
ma mak sy mal ną moc 2.000
ton, co czy ni ją opty mal ną dla
for mo wa nia grub szych ma te -
ria łów o dłu go ści do 12,2 me -

tra, a nie zwy kle pre cy zyj ne
sys te my kon tro li umoż li wia ją
za cho wa nie naj wyż szej do -
kład no ści to le ran cji pro duk tu
koń co we go. Dek pol Ste el wy -
ko rzy stu je wła sną, zgło szo ną
rów nież do opa ten to wa nia
tech no lo gię po zwa la ją cą
na for mo wa nie cał ko wi cie uni -

ka to wych czę ści o mak sy mal -
nie ma łym pro mie niu. Do dat -
ko wą za le tą sys te mu kon tro l -
ne go pra sy jest to, że umoż li -
wia on oszczęd ność ener gii
aż do dzie więć dzie się ciu pro -
cent w po rów na niu z tra dy cyj -
ną ma szy ną. Przy no si to nie
tyl ko ko rzy ści eko no micz ne,

ale tak że eko lo gicz ne w po -
sta ci zmniej sze nia uciąż li wo -
ści pro ce su pro duk cji sta li
dla śro do wi ska na tu ral ne go.
W po łą cze niu z wy so ko wy -
trzy ma łą sta lą SSAB, ta ką jak
Strenx i Har dox, stwa rza zu -
peł nie no we moż li wo ści pro -
jek to wa nia lżej szych, moc -
niej szych, a za ra zem bar dziej
przy ja znych dla śro do wi ska
pro duk tów. Dzię ki no wej
tech ni ce for mo wa nia i sys te -
mo wi kon tro l ne mu CNC mo -
że za pew nić nad zwy czaj ną
pre cy zję de ta li. 
Ko lej na in no wa cyj na ma szy -
na wy ko rzy sty wa na przez
Dek pol Ste el słu ży do wy ko -
ny wa nia cię cia la se ro we go.
Jej prze zna cze nie sta no wi
przede wszyst kim cię cie cień -
szych wy mia rów za awan so wa -
nej sta li o wy so kiej wy trzy ma -
ło ści, co umoż li wia za cho wa -
nie wą skich to le ran -
cji oraz naj wyż szej
ja ko ści kra wę dzi.

www.dekpolsteel.pl 

Stal Har dox ofe ro wa na w wielu ga tun kach i wy mia rach da je więk szą ela stycz ność w pro -
jek to wa niu osprzę tu do pa so wa ne go do indywidualnych potrzeb użytkowników
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Co raz czę ściej pla nu ją cy in -
we sty cję bu dow la ną w atrak -
cyj nie po ło żo nym miej scu,
mu szą naj pierw zro bić na nią
miej sce. Od zy skać te ren do -
ko nu jąc wy bu rzeń wy eks plo -
ato wa nych, a czę sto też
szpe cą cych oko li cę obiek -
tów. Aby pro wa dzić pra ce
wy bu rze nio we szyb ko, efek -
tyw nie i bez piecz nie, wy ko -
naw cy wy ko rzy sty wać mu szą
spe cja li stycz ne ma szy ny
i osprzęt. W naj trud niej szych
wa run kach swe wa lo ry po -
twier dza ją na rzę dzia ro bo cze
Ro tar. Na te re nie by łej ame ry -
kań skiej ba zy lot ni czej w nie -
miec kim Lahr uży to na przy -
kład no życ tną co -kru szą cych
Ro tar RDC. Wy ko naw ca ro -
bót do ko nał tam kom plek so -

wej roz biór ki obiek tów mi li tar -
nych. No wy wła ści ciel dział ki
bu dow la nej dzia łał szyb ko
i zde cy do wa nie, dla te go też
na rzu cił krót kie ter mi ny re ali -
za cji za da nia. Sta ra za bu do -
wa mia ła znik nąć z roz le głe -
go te re nu w cią gu za le d wie
pię ciu ty go dni. Chcąc do -
trzy mać ter mi nu pro wa dzą cy
pra ce za sto so wać mu siał

osprzęt o du żej wy daj no ści.
Zde cy do wał się osta tecz nie
na dwie pa ry no życ RDC za -
mon to wa nych na ko par -
kach Lie bherr R 934 i R 954.
Naj więk sze z te go ty pu na -
rzę dzi – Ro tar RDC 42 S 
nie prze rwa nie kru szy ło be to -
no we ścia ny o gru bo ści
od trzy dzie stu do na wet
sześć dzie się ciu cen ty me -
trów. Pra ce, któ re wy ma ga ły
usu nię cia bli sko czte rech ty -
się cy ton be to nu, prze bie ga ły
w bar dzo trud nych wa run -
kach. W ce lu wstęp ne go
przy go to wa nia gru zu do dal -
szej uty li za cji, po wierzch nia
ścian zo sta ła wcze śniej po -
trak to wa na fre zem do be to -
nu. Pra ce prze bie gły bez pro -
ble mo wo, no ży ce oka za ły się

nie tyl ko wy daj ne, ale tak -
że bez a wa ryj ne i nie spra wia -
ły ope ra to rom naj mniej szych
kło po tów. Dzię ki du że mu roz -
war ciu szczęk oraz fa brycz -
ne mu wy po sa że niu w za wór
przy spie sza ją cy ich ruch, cy -
kle ro bo cze zo sta ły znacz nie
skró co ne. Po zwo li ło to za osz -
czę dzić nie tyl ko czas, ale
rów nież pa li wo. Ope ra to rzy

chwa li li nie tyl ko pa ra me try
ro bo cze i wy so ką spraw -
ność na rzę dzi, ale tak że nie -
skom pli ko wa ną ob słu gę ser -
wi so wą. Bar dzo ła twe w wy -
mia nie są na przy kład zę by
kra wę dzi tną cej. Na wet je że li
się stę pią, nie trze ba od ra zu
wy mie niać ich na no we. Ich

bu do wa po zwa la bo wiem
na od wró ce nie o 180 stop ni
i dal szą efek tyw ną eks plo ata -
cję pod peł nym ob cią że niem.
Fir ma do ko nu ją ca kom plek -
so wych wy bu rzeń na te re nie
by łej ba zy lot ni czej uży wa
na co dzień wszyst kich ro -
dza jów no życ Ro tar RDC. Na -
rzę dzia ma ją cię żar od 1.950
do 4.100 ki lo gra mów. Moż -
na je mon to wać na ko par -
kach w prze dzia le wa go wym
od 15 do nawet 70 ton. 
No ży ce wy bu rze nio we Ro tar
RDP32S zna la zły za sto so wa -
nie przy wy bu rza niu sta re go
kom plek su fa brycz ne go we
Fran cji. Po tęż ne na rzę dzie wy -
ko rzy sty wa ne by ło na dwóch
róż nych ko par kach, Lie bherr
R94 6 oraz Cat 336, z ła two ścią
kru szy ło żel be to wą kon struk -
cję biu row ca i fa brycz nych hal.

Za po mo cą ostrza tną ce go
o dłu go ści 200 mm prę ty
zbro je nio we łamane były
niczym zapałki. Dzię ki im po -
nu ją cym si łom uści sku i cię cia
wa żą ce 3.200 kg na rzę dzie
oka za ło się nie zwy kle sku tecz -
ne. Dzię ki za sto so wa niu za wo -
ru przy spie sza ją ce mu ru chy

ro bo cze, RDP32 S osią ga bar -
dzo krót kie cza sy cy kli. Re ali -
zo wa ny hy drau licz nie ob rót
o 360° umoż li wia ope ra to ro wi
szyb kie i pre cy zyj ne usta wie -
nie na rzę dzia w opty mal nym
po ło że niu w sto sun ku do kon -
struk cji wy bu rza ne go obiek tu. 
Szczę ki Ro tar RDP32S wy ko -
rzy sty wać moż na za rów no
do pier wot nych, jak i wtór nych
prac wyburzeniowych. Mocny
si łow nik hy drau licz ny no życ
RDP32S pra cu je pod ci śnie -
niem do 350 bar. Mak sy mal ne
roz war cie szczęk na rzę dzia
wy no si 1.000 mi li me trów. Je śli
zę by na kra wę dzi tną co -zgnia -
ta ją cej się zu ży ją, moż na je
bar dzo szyb ko i ła two wy mie -
nić.  Co istotne bez ko niecz -
no ści łączenia na spa wy.
Wa lo ry osprzę tu Ro tar do ce -
nia ją tak że fir my wy bu rze nio -

SPRZĘT BUDOWLANY

Na rzę dzia wy bu rze nio we Ro tar – efektywne i ekonomiczne 
Ro tar zalicza się do czołówki pro du cen tów naj wyż szej ja ko ści osprzę tu wy bu rze nio we go prze -
zna czo ne go do ma szyn bu dow la nych. Po sia da własne biuro konstrukcyjne i wie le pa ten tów.
Kła dzie ol brzy mi na cisk nie tyl ko na sto so wa nie naj lep szych roz wią zań tech no lo gicz nych, ale
tak że dba o za cho wa nie naj wyż szych stan dar dów w pro ce sach pro duk cyj nych

No ży ce bez naj mniej sze go pro ble mu ra dzą też so bie z pre cy zyj nym cię ciem me ta lo -
wych ele men tów kon struk cji bu dyn ków

Wy ko na ne z wy so kiej ja ko ści sta li i kom po nen tów hy drau licz nych na rzę dzia Rotar
wy róż nia ją się bez a wa ryj nym dzia ła niem i du żą wy daj no ścią
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we z Wiel kiej Bry ta nii. No ży ce
do be to nu RCC 30 ode gra ły
klu czo wą ro lę przy pra cach
wy bu rze nio wych zwią za nych
z pro jek tem re wi ta li za cji ob -
sza ru Pic ca dil ly Gar dens
w cen trum Man che ste ru.
Ostat nie re no wa cje na tym te -
re nie prze pro wa dzo no jesz -
cze w ro ku 2002, kie dy to
upo rząd ko wa no zie leń, zbu -
do wa no im po nu ją cą fon tan -
nę i be to no wy pa wi lon bę dą -
cy dzie łem ja poń skie go ar chi -
tek ta Ta dao An do. Cały teren
zo stał wów czas od gro dzo ny
od resz ty mia sta be to no wym
mu rem, któ ry nie przy padł
do gu stu znacz nej czę ści
miesz kań ców Man che ste ru.
Po tocz nie na zy wa ny był na -
wet „Mu rem Ber liń skim”.
W ubie głym ro ku na rę ce
władz Man che ste ru zło żo -
na zo sta ła pod pi sa na przez
dwa dzie ścia ty się cy miesz -

kań ców pe ty cja, w któ rej do -
ma ga li się oni zbu rze nia znie -
na wi dzo nej bu dow li. Wło da -
rze mia sta pod ję li de cy zję, że
szpe cą cy oko li cę mur znik nie
z Pic ca dil ly Gar dens. Osta -
tecz nie sta ło się to za spra wą
po tęż nych no życ wy bu rze nio -
wych Ro tar RCC 30, któ re zo -
sta ły za sto so wa ne po raz
pierw szy w Wiel kiej Bry ta nii.
Na rzę dzie bez pro ble mu po -
ra dzi ło so bie z kon tro lo wa -
nym wy bu rza niem ogrom nej
be to no wej kon struk cji ze sta -

lo wy mi zbro je nia mi. In ży nie -
ro wie pro jek tu ją cy no ży ce
RCC 30 za dba li o mak sy mal -
ne uprosz cze nie ich kon -
struk cji i za pew nie nie mak sy -
mal nej sku tecz no ści dzia ła -
nia. Dla te go też zde cy do wa li
się wy po sa żyć je w funk cję
po zwa la ją cą na sko ko we
zwięk sze nie ci śnie nia w ukła -
dzie hy drau licz nym. W ra zie
wy ko ny wa nia trudniejszych
robót mo że ono wzro snąć
z 350 do 700 ba rów. Mo dy fi -
ka cje li nii hy drau licz nych po -
zwo li ły mak sy mal nie skró cić
czas otwar cia i za mknię cia
szczęk, ob ni żyć tem pe ra tu rę
ole ju, zre du ko wać ci śnie nie
wsteczne, wy dłu żyć ży wot -
ność ele men tów uszczel nia -
ją cych oraz ob ni żyć zu ży cie
pa li wa przez ma szy nę no śną.
Dzię ki te mu w Manchesterze
bez naj mniej szych pro ble -
mów ra dzi ły so bie na wet

z naj grub szy mi i gę sto zbro jo -
ny mi od cin ka mi be to no we go
mu ru na Pic ca dil ly Gar dens.
Efek tyw ność prac pod no si ło
tak że roz wią za nie po le ga ją ce
na moż li wo ści szyb kiej wy -
mia ny ostrzy kra wę dzi tną -
cych. Utrzy my wa nie osprzę tu
w na le ży tym sta nie tech nicz -
nym zwięk sza bo wiem znacznie
efek tyw ność kru sze nia kon -
struk cji be to no wych
i uła twia cię cie prę -
tów zbro je nio wych. 

www.rotar.com

Osprzęt wy bu rze nio wy Ro tar spraw dził się idealnie pod czas prac związanych z re -
wi ta li za cją te re nów Pi ca dil ly Gar dens w Man che ste rze
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– Ko rzy sta li śmy z osprzę tu
wie lu pro du cen tów, ale od kąd
przed kil ku lat ku pi li śmy
pierw szą łyż kę od Dek pol Ste -
el po sta no wi li śmy na wią zać
z tą fir mą sta łą współ pra cę.
W re zul ta cie wy ko rzy stu je my
obec nie kil ka na ście na rzę dzi
ro bo czych te go pro du cen ta,
a ich licz ba w ostat nim cza sie
dy na micz nie ro śnie. Dzie je się
tak, gdyż jest to osprzęt nie tyl -
ko naj wyż szej ja ko ści, ale
wręcz opty mal nie do pa so wa -
ny do na szych po trzeb – twier -

dzi Pa weł Pe sti lenz, kie row nik
sprze da ży w spół ce WMW.
Jest to fir ma ro dzin na, mo gą -
ca po szczy cić się już ćwierć -
wiecz ną hi sto rią. W tym cza -
sie dzię ki traf nym de cy zjom
i sys te ma tycz nym in we sty -
cjom zy ska ła sta tus so lid ne -
go wy ko naw cy i pro du cen -
ta. War to pod kre ślić, że jed -
na z od nóg wie lo bran żo we -
go przed się bior stwa na sta -
wio na jest na wy ko ny wa nie
spe cja li stycz nych prac bu -
dow la nych, któ re z ra cji
trud no ści jest w sta nie zre -
ali zo wać tyl ko kil ka przed -
się biorstw w Pol sce. Moż li -
we jest to dzię ki po sia da -
niu od po wied nie go sprzę tu,
a przede wszyst kim do świad -

czo nej ka drze pra cow ni czej.
– Wie le za dań wy ko nu je my
na zle ce nie Urzę du Mor skie -
go w Gdy ni. Są to spe cja li -
stycz ne pra ce zwią za ne głów -
nie z za bez pie cze niem brze -
gów. Jed nym z bar dziej spek -
ta ku lar nych przed się wzięć
by ła te go rocz na re fu la cja trój -
miej skich plaż. Po za tym wy -
ko nu je my tak że „tra dy cyj ne”
pra ce bu dow la ne, zwłasz cza
ta kie, w któ rych mo że my naj -
le piej wy ko rzy stać po sia da ny
sprzęt. Ostat nio na przy kład

do ko na li śmy wy bu rze nia bu -
dyn ku daw ne go ki na w He lu
– wy ja śnia Pa weł Pe sti lenz.
Spe cja li za cja w pra cach
zwią za nych z kon ser wa cją
brze gów i mor skich nad brze -
ży czę sto wy ma ga sto so wa -
nia nie ty po we go sprzę tu. Dla -
te go WMW tak bar dzo ce ni
so bie ela stycz ność fir my
Dek pol Ste el do pa so wu ją cej
swe wy ro by do in dy wi du al -
nych po trzeb na byw ców.
– Czę sto kroć ope ra to rzy na -
szych ma szyn pro wa dzą pra -
ce wzdłuż li nii brze go wej. Ro -
bo ty ko par ko we zwią za ne są
z czer pa niem zie mi wy mie -
sza nej z wo dą. Dla te go cie -
szy my się, że kon struk to rzy
Dek pol Ste el uwzględ ni li na -

sze su ge stie i za pro jek to wa li
łyż kę skar po wą z per fo ra cją,
któ ra umoż li wia wy pływ wo dy.
Zwięk sza to nie tyl ko efek tyw -
ność pra cy ma szy ny, ale tak -
że ży wot ność osprzę tu – tłu -
ma czy kie row nik Da riusz
Styn z fir my WMW.
To nie je dy ny przy kład na rzę -
dzia, któ ry prze ko nał fir mę

WMW do mar ki Dek pol Ste el.
Z ra cji nie ty po wych prac, wy -
ko ny wa nych czę sto w eks tre -
mal nych wa run kach, nie -
zbęd ny jest osprzęt naj wyż -
szej ja ko ści. Na przy kład łyż ki
ko par ko we uży wa ne w pra -
cach przy umac nia niu brze -
gów mor skich mu szą być od -
por ne na uszko dze nia zwią -
za ne z ocie ra niem o gra ni to -
we blo ki. Bio rąc pod uwa gę,
ogrom ne si ły, któ re te mu to -
wa rzy szą, ła two wy obra zić

so bie po ten cjal ne szko dy.
Dla te go nie zbęd na wy trzy -
ma łość osprzę tu mu si być
po chod ną naj lep szych ma te -
ria łów oraz sta ran ne go wy ko -
na nia. – Je ste śmy za do wo le -
ni nie tyl ko z ja ko ści pro duk -
tów, ale tak że z ca ło ścio wej
współ pra cy. Ma my sta ły kon -
takt z fir mą, a od po wie dzial ny

za to ze stro ny Dek pol Ste el
Ma ciej Ko sec ki od cią ża nas
przy za ła twia niu wszel kich for -
mal no ści i na bie żą co in for -
mu je o pro duk tach, któ re mo -
gą oka zać się dla nas przy dat -
ne. Dzię ki te mu oszczę dza my
czas i mo że my sku pić się wy -
łącz nie na za da niach zwią za -
nych z bie żą cą dzia łal no ścią
– in for mu je Pa weł Pe sti lenz.
A płyn na, ni czym nie za kłó co -
na pra ca sta no wi pod sta wę
suk ce su każ de go przed się -

KOMPONENTY

Do spe cja li stycz nych prac niezbędne są spe cja li stycz ne na rzę dzia
W biz ne sie ela stycz ność i gotowość producenta do współdziałania z klien ta mi przy no si wy mier -
ne korzyści obu stronom. Do bit nie po twier dza ją to re la cje, któ re od lat łą czą pro du cen ta spe cja -
li stycz ne go osprzę tu do maszyn, spół kę Dek pol Ste el z po mor ską fir mą WMW

Łyż ka skar po wa wraz z gło wi cą ob ro to wą jest jed nym z cie kaw szych kon struk cyj nie
na rzę dzi Dek pol Ste el ku pio nym ostat nio przez WMW 

Sto ją cy od le wej kie row ni cy WMW Pa weł Pe sti lenz oraz Da riusz Styn pod kre śla ją, że
wsparcie Ma cie ja Ko sec kie go z Dek pol Ste el po zwa la im le piej sku pić się na pra cy
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bior stwa. W przy pad ku
WMW jest tym bar dziej nie -
zbęd na, że fir ma uczest ni czy
czę sto w re ali za cji prio ry te to -
wych i pre sti żo wych in we sty -
cji. Dzie je się tak, dzię ki te mu,
że z bie giem lat zy ska ła so bie
re no mę rze tel ne go wy ko naw -
cy, któ ry ter mi no wo wy wią zu -
je się ze swo ich zo bo wią zań.
Dla te go też fir ma do bie ra so -
bie part ne rów, któ rzy cie szą
się rów nie du żą re no mą. Jed -
ną z nich jest Dek pol Ste el,
któ ry jest obec nie naj więk -
szym pro du cen tem oprzy rzą -

do wa nia do ma szyn bu dow -
la nych w Pol sce. Jej ofer ta
nie ogra ni cza się oczy wi ście
do wy mie nio nych wcze śniej
pro duk tów. Dla te go z Dek pol
Ste el współ pra cu ją czo ło wi
pro du cen ci ma szyn bu dow la -

nych z ca łe go świa ta. Pol ski
pro du cent ma dla nich peł ną
ofer tę ły żek. Wy róż nia ją się
one dłu gą ży wot no ścią i nie -
za wod no ścią dzię ki naj wyż -
szej ja ko ści wy ko na nia. Do -
stęp ne są łyż ki o sze ro ko ści
od 300 do 900 mm i po jem -
no ści od 100 do 350 li trów.
Sys tem zę bo wy oraz ro dzaj
złą cza jest do pa so wy wa ny
do stan dar dów pro du cen ta
ma szy ny. Du żym za in te re so -
wa niem ryn ku cie szy się łyż -
ka skar po wa. Słu ży ona
do wy rów ny wa nia pod ło ża

i lek kich ro bót ziem nych. Wy -
stę pu je ona w kon fi gu ra cji
z ob ra ca ną hy drau licz nie gło -
wi cą lub na sztyw no. Dek pol
Ste el pro du ku je łyż ki o sze ro -
ko ści w za kre sie od 1.500
do 1.800 milimetrów. 

W tym miej scu war to zwró cić
uwa gę na ko rzy ści z za ku pu
gło wi cy ob ro to wej. Jest z ca -
łą pew no ścią spo ry wy da tek
dla przed się bior stwa, przy -
no szą cy jed nak du że ko rzy -
ści użyt kow ni ko wi. Przede
wszyst kim zwięk sza za kres
prac, ja kie mo że wy ko ny -
wać jed ną ma szy ną. 
Cie ka wym oprzy rzą do wa -
niem jest też przy pi na ny wa -
lec. Moż na nim wy rów ny wać
oraz za gęsz czać pod ło że.
W opcji wy stę pu je kil ka sze -
ro ko ści bębna – od 1,5 do
nawet 3 me trów. Wa lec znaj -

du je za sto so wa nie za rów no
w przy go to wy wa niu pod syp ki
pod na wierzch nię bitumiczną
czy bruk oraz przy two rze niu
traw ni ków. God nym uwa gi
na rzę dziem jest tak że zry wak
do ko rze ni, któ ry z po wo dze -
niem mo że peł nić też funk cję
gra bi. Mniej zna ne, ale bar -
dzo prak tycz ne w sto so wa niu
są tak zwa ne rip pe ry. Słu żą
one do zry wa nia as fal tu, kost -
ki bru ko wej i prac roz biór ko -
wych. W tych za sto so wa -
niach spraw dza ją się le piej
niż czę sto wy ko rzy sty wa ne
przez ope ra to rów do ta kich
ce lów łyż ki pod się bier ne, któ -
re na do da tek na ra żo ne są
na nad mier ne zu ży cie, a na -
wet po waż ne uszko dze nie. 
Dek pol Ste el ofe ru je rów -
nież łyż ki 4w1 o po jem no ści
od 1.000 do 1.300 li trów.

Na ży cze nie ich kon struk cja
mo że zo stać do sto so wa -
na do in dy wi du al nych wy ma -
gań użyt kow ni ka. Tak że złą cza
przy sto so wy wa ne są do da nej
ma szy ny. Ist nie je też moż li -
wość kon fi gu ra cji z le mie szem
wy mien nym bądź zę ba mi, jak
rów nież za mon to wa nie wi deł
do trans por tu pa let. 
Dek pol Ste el nie tyl ko do star -
cza no we pro duk ty, ale tak że
wy ko nu je kom plek so wą od -
bu do wę zu ży te go osprzę tu.
Tak by ło mię dzy in ny mi z cał -
ko wi cie znisz czo ną łyż ką ła -
do war ko wą, któ ra po prze -

pro wa dze niu re mon tu za -
miast tra fić na złom zy ska ła
dru gie ży cie i jesz cze dłu go
słu żyć bę dzie swym wła ści -
cie lom. Tak sze ro kie spek -
trum pro duk tów i usług spra -
wia, że Dek pol Ste el dość
szyb ko stał się w Pol sce klu -
czo wym part ne rem wie lu firm
wy ko naw czych, ta kich jak
WMW. – Współ pra ca z re no -
mo wa nym pro du cen tem na -
rzę dzi ro bo czych ukła da się
do sko na le. W tym ro ku po -
za zle ce niem od bu do wy łyż ki
ła do war ko wej, za ku pi li śmy
w Dek pol Ste el łyż kę skar po -
wą wraz z hy drau licz nym szyb -
ko złą czem, chwy tak wy bu rze -
nio wy oraz kom plet ły żek pod -
się bier nych do ko pa -
rek – pod su mo wu je
Pa weł Pe sti lenz.

www.dekpolsteel.pl

Ko struk cja tej łyż ki sta no wi efekt współ pra cy pro du cen ta z użyt kow ni kiem, któ ry otrzy -
mał na rzę dzie o pa ra me trach od po wia da ją cych je go in dy wi du alnm po trze bom

Pro du ko wa ne przez Dek pol Ste el łyż ki ko par ko we bez tru du ra dzą so bie nie tyl ko
z gru zem be to no wym, ale tak że sta lo wy mi zbro je nia mi 

Szyb sze ukoń cze nie prac roz biór ko wych wy słu żo ne go bu dyn ku ki na w He lu umoż -
li wi ły mię dzy in ny mi wy trzy ma łe łyż ki Dek pol Ste el 
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Już przed ośmio ma la ty Ke -
estrack wpro wa dził do se ryj -
nej pro duk cji pierw szy prze -
sie wacz o mie sza nym na pę -
dzie spa li no wo -elek trycz nym.
W ro ku 2013 świa tło dzien ne
uj rza ły pierw sze hy bry do we
kru szar ki wy po sa żo ne w peł -
ni ze lek try fi ko wa ne prze no -
śni ki, a na stęp nie kru szar ki
elek trycz ne. Za sto so wa ne
w tych ma szy nach po tęż ne
ge ne ra to ry wspo ma ga ją sil -
nik spa li no wy umoż li wia jąc
ob ni że nie je go pręd ko ści ob -
ro to wej, co w re zul ta cie po -
zwa la uzy skać oszczęd ność
pa li wa. Moż li wość wy ko rzy -
sta nia łą czy plug -out, za po -
mo cą któ rych w ciąg tech no -
lo gicz ny wpiąć moż na ko lej -
ne urzą dze nia prze sie wa ją ce
wraz z prze no śni ka mi umoż -
liwia do dat ko we ob ni że nie
cał ko wi te go zu ży cia pa li wa.
Użyt kow ni cy hy bry do wych
wer sji ma szyn Ke estrack „e”
wy ko rzy stu ją cy opcję za si la -
nia bez po śred nio z sie ci elek -
trycz nej (plug -in), osią ga ją
jesz cze więk sze oszczęd no ści
na kosz tach pa li wa w po rów -
na niu z eks plo ata cją sprzę tu
o na pę dzie kon wen cjo nal nym. 
Pom py elek trycz ne ob słu gu ją
naj waż niej sze od bior ni ki hy -
drau licz ne (na przy kład si -
łow ni ki pod no sze nia, czy na -
pęd gą sie nic), co umoż li wia
w peł ni elek trycz ne za si la nie
ma szyn, któ re mo że ob ni żyć
kosz ty eks plo ata cyj ne na wet
aż o osiem dzie siąt pro cent.
Ogra ni cza tak że po ziom emi -
to wa ne go ha ła su (pod czas
pra cy w try bie plug -in na wet
o oko ło trzy dzie ści pro cent). 
Za sto so wa nie sil ni ków elek -
trycz nych w prze no śni kach,
sprę żar kach i pom pach eli mi -
nu je ko niecz ność do pro wa -
dza nia dłu gich prze wo dów

ole jo wych, któ re są po dat ne
na uszko dze nia me cha nicz ne
i wy cie ki. Pod czas pra cy
w eks tre mal nych wa run kach
od pa da ją rów nież pro ble my
z utrzy my wa niem tem pe ra -
tu ry. Dzię ki ogra ni cze niu zu -
ży cia ole ju i rzad szej po trze -
bie je go wy mia ny, ma szy ny
Ke estrack sta ją się bar dziej
przy ja zne dla śro do wi ska, nie
nad we rę ża ją tak że kie sze ni
użyt kow ni ka. Pra ca w try bie

w peł ni elek trycz nym po zwa la
także czy nić oszczęd no ści ze
wzglę du na rzad szą wy mia nę
sma rów, fil trów i in nych szyb -
ko zu ży wa ją cych się czę ści
sil ni ka wy so ko pręż ne go.
Mniej sza licz ba go dzin pra cy
jed nost ki spa li no wej ozna cza
mniej czyn no ści kon ser wa cyj -
nych i prze sto jów, co ma po -
zy tyw ny wpływ nie tyl ko
na cał ko wi ty koszt po sia da -
nia, ale rów nież na utrzy ma -

nie wy so kiej war to ści sprzę tu
na ryn ku wtór nym. Ko lej -
na za le ta na pę du elek trycz ne -
go wią że się z tym, że ewen -
tu al na awa ria sil ni ka Die sla
kru szar ki za trzy mu je nie tyl ko
to kon kret ne urzą dze nie,
ale ca ły ciąg tech no lo gicz ny.
Użyt kow nik ma szy ny hy bry -
do wej ty pu plug -in nie ma
tych pro ble mów. Aby nie
prze ry wać pra cy, mu si tyl ko
zmie nić źró dło za si la nia,
na nie za leż ne, ze wnętrz ne.
Dzię ki za sto so wa niu do pro -
duk cji naj wyż szej ja ko ści sta li
i zop ty ma li zo wa niu kon struk -
cji pod wzglę dem ma sy hy -
bry do we ma szy ny Ke estrack
są lżej sze niż więk szość
kon ku ren cyj ne go sprzę tu
tej sa mej kla sy. Ozna cza to,
że na wet więk sze mo de le
z mie sza nym na pę dem spa li -
no wo -elek trycz nym trans -
por to wać moż na w ca ło ści,
bez po trze by de mon ta żu.
Dzię ki te mu czas przy go to -
wa nia ich do pra cy sta je się
znacz nie krót szy. Peł ną in te -
gra cję wszyst kich funk cji na -
pę du elek trycz ne go za pew -
nia sys tem in te li gent ne go
ste ro wa nia Ke estrack. Za je -
go po mo cą użyt kow nik mo -
że spra wo wać peł ną kon tro lę
nad zauto ma ty zo wa ny mi pro -
ce du ra mi, ta ki mi jak na przy -
kład se kwen cyj ne uru cha -
mia nie/za trzy my wa nie ma -
szy ny. Ma też za pew nio ne
kom plek so we mo ni to ro wa nie
pro ce su pro duk cji. Do te go
ce lu uży wa sa te li tar ne go sys -
te mu Ke estrack -er z dwu kie -
run ko wą trans mi sją da nych.
Już osiem dzie siąt pro cent
ma szyn spo śród wszyst kich
mo de li Ke estrack ma swe
wer sje hy bry do we lub w peł ni
elek trycz ne. Za kup ta kie go
sprzę tu wią że się z wyż szym

MASZYNY BUDOWLANE

Ke estrack zop ty ma li zo wał tech no lo gię na pę du elek trycz ne go
Fir ma Ke estrack ja ko je den z pierw szych pro du cen tów do strze gła ogrom ną szan sę na po czy nie -
nie oszczęd no ści eks plo ata cyj nych przy wy ko rzy sta niu wie lo za da nio wych mo bil nych urządzeń
prze sie wa ją co -kru szą cych o na pę dzie elek trycz nym. Ke estrack ofe ru je obec nie naj bar dziej róż no -
rod ną ga mę urzą dzeń znaj du ją cych za sto so wa nie w re cy klin gu od pa dów bu dow la nych i w ka mie -
nio ło mach. Do ty czy to ca łej pa le ty pro duk tów, od prze sie wa czy po mo bil ne kru szar ki

Prze no śnik taśmowy Keestrack S5 e „So lar”  to praw do po dob nie pierw szy na świe cie
ele ment mo bil ne go za kła du prze sie wa ją co -kru szą ce go za si la ny ener gią sło necz ną

Użyt kow nik ma szy ny elek trycz nej nie ma tych pro ble mów w przy pad ku awa rii sil ni ka Die -
sla. Aby nie prze ry wać pra cy, mu si tyl ko przejść na ze wnętrz ne źró dło za si la nia





30 Pośrednik Budowlany

kosz tem o 10-15%. W przy -
pad ku du żych mo bil nych kru -
sza rek ce na za ku pu ro śnie
na to miast o 15-20 pro cent.
Atrak cyj ność mo de li elek -
trycz nych za le ży od szyb ko -
ści ich amor ty za cji. Za in te re -
so wa nie hy bry do wy mi wer -
sja mi ma szyn Ke estrack ro -
śnie wprost pro por cjo nal nie
do ich wiel ko ści i wy daj no ści.
Na przy kład w przy pad ku du -

żych prze sie wa czy na byw -
ców znaj du je oko ło 40 pro -
cent ma szyn o nie kon wen cjo -
nal nym na pę dzie. Cie ka wost -
kę sta no wi na to miast fakt, że
gi gan tycz na kru szar ka uda ro -
wa R6 (osią ga ją ca wy daj -
ność do pię ciu set ton na go -
dzi nę) sprze da wa na jest nie -
mal wy łącz nie, bo w dzie -

więć dzie się ciu pro cen tach)
w wer sji hy bry do wej.
W ostat nich la tach Ke estrack
kon se kwent nie re ali zo wał swą
stra te gię roz wo ju swo ich pro -
duk tów o nie kon wen cjo nal -
nym na pę dzie. Do tych cza so -
we mo de le kru sza rek mo bil -
nych zo sta ły za pre zen to wa ne
w no wych ze lek try fi ko wa nych
wer sjach (na przy kład kru szar -
ka szczę ko wa B3 i kru szar ka

uda ro wa R5). Zu peł nie no we
mo de le lub se rie zo sta ły na -
wet opra co wa ne na pod sta wie
okre ślo nej kon struk cji ty pu
„die sel -elec tric” (na przykład
R3, B4 + B7, H4 + H6). Nie -
któ re z tych mo de li są do stęp -
ne tyl ko w wer sji „e”. Dzieje się
tak dlatego, że prak tycz ne za -
le ty i wy so ki wzrost efek tyw no -

ści kosz to wej ich na pę du
sprawiły, że nie ma po wo du,
aby ofe ro wać je z kon wen -
cjo nal nym na pę dem.
Ke estrack z du żym za an ga żo -
wa niem i peł ną de ter mi na cją
roz wi ja kon cep cję na pę du
elek trycz ne go. Świad czą
o tym licz ne in no wa cje.
Wśród nich na uwa gę za słu -
gu je mię dzy in ny mi se ria
kom pak to wych se pa ra to rów
pneu ma tycz nych lub opcjo -
nal nie na pę dza ne elek trycz -
nie, umiesz cza ne nad ta śmą
trans por tu ją cą ma gne sy neo -
dy mo we. Od zna cza ją się one
znacz nie więk szą sku tecz no -
ścią se pa ra cji, mi mo, że wa żą
na wet do 400 ki lo gra mów
mniej niż kon wen cjo nal ne
ma gne sy fer ry to we. A pa ra -
metr ten ma zna czą cy wpływ
na zmniej sze nie cię ża ru

trans por to we go ma szyn wy -
po sa żo nych w hy bry do wy na -
pęd spa li no wo -elek trycz ny.
Ko lej ną niezmiernie in te re su ją -
cą in no wa cją jest mo duł za si la -
nia „Drop -Off”, któ ry Ke estrack
ofe ru je w swo ich  du żych ma -
szy nach plug -in. Po kła do wy
sil nik wy so ko pręż ny i ge ne ra -
tor sta no wią odłą czal ny blok,
któ ry moż na umie ścić z da la
od ma szy ny, a tym sa mym
chro nić go przed za py le niem
i wi bra cja mi. Oba ele men ty są
jed no cze śnie ła two do stęp ne
do kon tro li i prac ser wi so wych.
Po nie waż głów ne ste ro wa nie,

za rzą dza nie za si la niem i na pęd
elek trycz ny są za in sta lo wa ne
na pod wo ziu, mo duł „Drop -
-Off” moż na zde mon to wać
na czas pra cy z wy ko rzy sta -
niem za si la nia z sie ci elek trycz -
nej.
Naj bar dziej za awan so wa nym
i no wo cze snym przy kła dem
wy ko rzy sta nia wy ra fi no wa nej e -
-tech no lo gii jest mo bil ny prze -
no śnik ta śmo wy S5 e
„So lar”. Jest to praw do po dob -
nie pierw szy na świe cie ele -
ment mo bil ne go za kła du prze -
sie wa ją co -kru szą ce go za si la ny
bez po śred nio ener gią sło necz -
ną. Pa ne le fo to wol ta icz ne do -
słow nie roz po ście ra ją się jak
ża giel sło necz ny na 23-me tro -
wej kon struk cji ma szy ny. Za si -
la ją za mon to wa ny na pod wo -
ziu aku mu la tor o po jem no ści
23 kWh. Prze no śnik ta śmo wy

(22 kW) i gą sie ni ce (2x1 5 kW)
są bez po śred nio na pę dza ne
prą dem, a elek trycz ny ze spół
pom pu ją cy (2x15 kW) za si la
sys tem hy drau licz ny. Je śli nie -
sprzy ja ją ce wa run ki po go do -
we unie moż li wia ją za si la nie
fo to wol ta icz ne lub in ten syw -
na cią gła pra ca prze kra cza
moż li wo ści ła do wa nia ener -
gią sło necz ną, sys tem mo że
ko rzy stać ze źró deł ze wnętrz -
nych, na przy kład in nych ma -
szyn z sil ni kiem wy -
so ko pręż nym lub
z sie ci ener ge tycz nej

MASZYNY BUDOWLANE

www.amago.pl

Dzię ki ogra ni cze niu zu ży cia oleju sil ni ko we go i rzad szej po trze bie je go wy mia ny, ma szy ny
Ke estrack są bar dziej przy ja zne dla śro do wi ska, nie nad we rę ża ją tak że kie sze ni użyt kow ni ka

Atrak cyj ność ma szyn elek trycz nych Ke esrack wy ni ka z szyb ko ści ich amor ty za cji. Naj -
więk szym za in te re so wa niem cie szą naj więk sze, a za ra zem naj bar dziej wy daj ne mo de le 

Sys tem te le ma tycz ny Ke estrack -er po zwa la zdal nie opty ma li zo wać pra cę ma szyn,
ogra ni czać prze sto je i zwięk szać ren tow ność codziennej eksploatacji
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Co cie ka we, by od wie dzić je -
den z naj mniej go ścin nych
ob sza rów na Zie mi nie mu szą
opusz czać swe go mia sta.
Jak to moż li we? Otóż w Er fur -
cie w przy szłym ro ku szy ko -
wa na jest kra jo wa wy sta wa
ogrod ni cza BUGA. Jed ną
z jej głów nych atrak cji ma
być pa wi lon, w któ rym wier -
nie od wzo ro wa ne zo sta ną
wa run ki pa nu ją ce na te re -
nach pu styn nych i w dżun gli
Da na kil. Or ga ni za to rzy spro -
wa dzi li do Nie miec tro pi kal ne
ro śli ny i wier nie od wzo ro wa li
ty po we dla kra jo bra zu Da na -
kil za sty głe for ma cje la wy,
stoż ki wul ka nicz ne, go rą ce
źró dła i po la siar ki. – W pa wi -
lo nie Da na kil po ka zu je my od -
wie dza ją cym, jak ro śli ny
i zwie rzę ta po tra fią do sto so -
wy wać się do eks tre mal nych
wa run ków pa nu ją cych w tym
re jo nie Afry ki. Fau na i flo -
ra po tra fi do sko na le ra dzić
so bie za rów no z nie do bo rem,
jak i nad mia rem wo dy – wy ja -
śnia Ka th rin We iss, dy rek tor
za rzą dza ją ca wy sta wy BUGA.
– Stre fa dżun gli skła da się
z tro pi kal nych, bar dzo wraż li -
wych ro ślin. Aby ich nie znisz -
czyć, wy ko naw ca obiek tu za -
sto so wał bez e mi syj ne ma -
szy ny i urzą dze nia bu dow la -

ne mar ki Wac ker Neu son.
– Pra cu jąc w tak spe cy ficz -
nych wa run kach mo gli śmy
prze te sto wać elek trycz ny
sprzęt Wac ker Neu son.
Wszyst kie ma szy ny i urzą -
dze nia dzia ła ją bez emi sji
spa lin i są wy jąt ko wo ci che.
Ro bot ni cy wy ko nu ją cy pra ce
we wnątrz obiek tu by li na le ży -

cie chro nie ni przed tok sycz -
ny mi spa li na mi, po dob nie
zresz tą jak sa dzo ne w pa wi lo -
nie wraż li we ro śli ny – wy ja -
śnia kie ru ją cy pra ca mi bu -
dow la ny mi Udo Lin den laub.
Do da je tak że, że ma szy ny
i urzą dze nia Wac ker Neu son

o ze ro wej emi sji są szcze gól -
nie ła twe w ob słu dze i mo gą
pra co wać na jed nym ła do wa -
niu przez ca ły dzień. A dzię ki
swo im zwar tym ga ba ry tom
spraw dza ją się do sko na le
w cia snej prze strze ni. 
Przy wzno sze niu pa wi lo nu
Da na kil wy ko rzy sta no nie mal
wszyst kie ma szy ny i urzą dze -

nia Wac ker Neu son o ze ro wej
emi sji. Mi ni ko par ka EZ17e
wy ko rzy sty wa na by ła przy na -
sa dze niach tro pi kal nej ro ślin -
no ści, słu ży ła tak że do prze -
no sze nia gła zów. Nie sta no -
wi ło to naj mniej sze go pro ble -
mu dla 1,5-to no wej ko par ki

elek trycz nej, po nie waż ma ta -
ką sa mą wy daj ność jak mo -
del kon wen cjo nal ny. Za pew -
nia ją ją wy so kiej ja ko ści aku -
mu la to ry li to wo -jo no we, któ re
Wac ker Neu son z po wo dze -
niem sto su je już od kil ku lat. 
Napędzane elektrycznie ła -
do war ka ko ło wa WL20e i wo -
zi dło DW15e wy ka za ły swe
wa lo ry pod czas trans por tu
ma te ria łów. Obie ma szy ny
wy po sa żo ne są w wy so kiej
ja ko ści aku mu la tory AGM
(„Ab sor bent Glass Mat”). Ła -
do war kę ko ło wą wy ko rzy sty -
wa no głównie do za ła dun ku
wo zi dła. Ma szy na wy po sa żo -
na w wi dły do   pa let trans por -
to wa ła tak że sa dzon ki ro ślin
oraz ka mien ne pły ty. 
Wy po sa żo ne we wła sny sil nik
elek trycz ny wo zi dło ko ło we
DW15e wyposażono w układ
mi ni ma li zujący zu ży cie ener -
gii. Kie dy ma szy na ha mu je
ener gia jest odzyskiwana
i wy ko rzy sty wa na do doła do -
wywa nia aku mu la to ra. 
Pod czas wy ty cza nia ście żek
w pa wi lo nie Da na kil grunt za -
gęsz cza no ubi ja kiem aku -
mu la to ro wym, a więk sze po -
wierzch nie za si la ną
aku mu la to ro wo pły -
tą wi bra cyj ną.

Wac ker Neu son – spe cjal ne wy ma ga nia, spe cjal ne roz wią za nia
Wspa nia łe wi do ki, wul ka nicz ny kra jo braz i upior ny kli mat, tak w skró cie moż na opi sać te re ny Da -
na ki lu le żą ce w pół noc no -wschod niej Afry ce. Mó wi się, że każ dy, kto choć raz na nie tra fi, bę dzie
za sta na wiał się, czy aby nie opu ścił na szej pla ne ty, czy wciąż po zo sta je na Zie mi. Te raz w tak
skraj nych wa run kach kli ma tycz nych prze by wać bę dą mo gli miesz kań cy nie miec kie go Er fur tu

www.wackerneuson.pl

Mi ni ko par ka Wacker Neuson EZ17e wy ko rzy sty wa na by ła przy na sa dze niach tro pi -
kal nej ro ślin no ści, słu ży ła tak że do prze no sze nia gła zów
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Pan de mia ko ro na wi ru sa wy -
wo ła ła po su chę w bran ży.
świa to wi po ten ta ci wśród pro -
du cen tów ma szyn bu dow la -
nych rzad ko pre zen tu ją no wo -
ści. Or ga ni zo wa ne nie gdyś
cy klicz nie mię dzy na ro do we
kon fe ren cje pra so we rów nież
się nie od by wa ją. W ostat nich
mie sią cach swą ak tyw ność
ogra ni czył tak że bry tyj ski kon -
cern JCB. Jed nak sto ją cy

na cze le dzia łu ba daw czo -
-roz wo jo we go JCB Tim Burn -
ho pe i je go pod wład ni wy stą -
pi li przed mię dzy na ro do wą
pra są bran żo wą pod czas
trans mi to wa nej na ży wo kon -
fe ren cji, aby za pre zen to wać
nie któ re z no wych pro duk tów
ze swo jej ofer ty. 
Biorą cy udział w kon fe ren cji
dzien ni ka rze tym ra zem nie
do cze ka li się jesz cze spek ta -
ku lar nych pre mier. Ocze ki wa -
no, że JCB ujaw ni na przy kład
szcze gó ły do ty czą ce pro to ty -
pu ko par ki o na pę dzie wo do -
ro wym. Oka za ło się, że jest
ona na dal pod da wa na te stom
prak tycz nym i wszy scy za in te -
re so wa ni mu szą uzbro ić się
jesz cze w cier pli wość, by po -
znać osta tecz ną de cy zję JCB
co do jej przy szło ści. Głów -

nym te ma tem kon fe ren cji by ła
sta le roz bu do wy wa na ofer ta
ma szyn elek trycz nych JCB.
Po nie zwy kle uda nym wpro -
wa dze niu do sprze da ży elek -
trycz nych mo bil nych plat form
ro bo czych oraz pierw szej na -
pę dza nej elek trycz nie mi ni ko -
par ki JCB te raz przy szła ko lej
na ma szy ny in ne go ty pu. 
Go spo da rze kon fe ren cji roz -
po czę li jed nak pre zen ta cję

od przy po mnie nia wa lo rów
de biu tu ją cej w ubie głym ro ku
mi ni ko par ki elek trycz nej 19
C1 -E. Aby ma szy nę moż -
na by ło wy ko rzy sty wać przez
ca ły rok, wy po sa żo no ją te -
raz w cał ko wi cie za mknię tą,
ogrze wa ną ka bi nę. Ce lem
pro du cen ta by ło tu oczy wi -
ście zwięk sze nie za in te re so -
wa nia ma szy ną w kra jach
o chłod niej szym kli ma cie.
We dług JCB włą cze nie
ogrze wa nia ka bi ny nie skut -
ku je szyb szym wy czer py wa -
niem się aku mu la to rów. Nie
ma też ne ga tyw ne go wpły wu
na pa ra me try ko pa nia i wła -
ści wo ści jezd ne ma szy ny.
Wprost prze ciw nie, du ża po -
jem ność aku mu la to ra umoż -
li wia pra cę przez ca łą zmia nę
na jed nym ła do wa niu aku -

mu la to ra. W ka bi nie za sto so -
wa no te sa me świa tła ro bo -
cze LED i wy cie racz ki przed -
niej szy by, co w mo de lach
z sil ni kiem Die sla.
Nie zwy kle cie ka wą no wo ścią
w ofer cie ma szyn elek trycz -
nych JCB jest jed no to no we
mi ni wo zi dło elek trycz ne 1TE,
za si la ne z aku mu la to rów li to -
wo -jo no wych. Prze zna czo ne
jest do użyt ku we wnę -
trzach bu dyn ków, tu ne lach,
pod zie miach oraz na ob sza -
rach, gdzie nie do pusz czal na
jest emi sja ha ła su i spa lin.
We dług pro du cen ta mi ni wo zi -
dło 1TE sta no wi ide al ne uzu -

peł nie nie mi ni ko par ki 19C -1E.
Moc do star cza ją dwie ba te rie
li to wo -jo no we 5kWh, zdol ne
do za pew nie nia peł no zmia no -
wej pra cy w nor mal nych za sto -
so wa niach. Ba te rie te moż -
na do ła do wać korzystając
z kon wen cjo nal nej sie ci elek -
trycz nych w miej scu pra cy
z uży ciem ka bli 110 lub 230 V.
Po nad to, w ce lu wy dłu że nia
zdol no ści do pra cy, użyt kow -
nik mo że skorzy stać z opcjo -
nal nej uni wer sal nej ła do war ki
JCB służącej do szyb kie go
uzupełniania stanu ba te rii. 
Do kład nie po czter dzie stu

trzech la tach od wdro że nia
pio nier skiej kon cep cji ła do -
wa rek te le sko po wych. JCB
wpro wa dza do sprze da ży
ma szy nę 525-60E, w peł ni
elek trycz ną wer sję po pu lar -
ne go mo de lu Lo adall. Zo stał
za pro jek to wa ny tak, by za -
pew nić iden tycz ne osią gi jak
kon wen cjo nal na ma szy -
na z sil ni kiem Die sla. Dy rek -
tor Dzia łu In no wa cji JCB, Tim
Burn ho pe, sko men to wał:
– JCB zaj mu je pio nier ską po -
zy cję wśród pro du cen tów
ma szyn bu dow la nych prze -
cho dzą cych na na pęd elek -
trycz ny z po wo dze niem wpro -
wa dza jąc do sprze da ży mi ni -
ko par kę 19C -1E oraz Te le -
truk 30-19E. Ja ko świa to wy li -
der ryn ku ła do wa rek te le sko po -
wych, wy pusz cza jąc ma szy nę
JCB 525-60E Lo adall to ru je my
dro gę dla eks pan sji ma szyn
elek trycz nych na ry nek ma -

szyn  bu dow la nych, umoż li wia -
jąc pro wa dze nie prac prze ła -
dun ko wych przy ze ro wej emi -
sji, bez żad nych kom pro mi -
sów je śli cho dzi o osią gi czy
wy daj ność. Z en tu zja zmem
my śli my o ryn ko wych per -
spek ty wach tej ma szy ny.
W ma szy nie 525-60E za sto so -
wa no dwa spraw dzo ne sil ni ki
elek trycz ne, je den do na pę -
du, a dru gi do za si la nia sys -
tem hy drau licz ne go. Sil nik
trak cyj ny 17kW za pew nia sta -
ły na pęd na czte ry ko ła. Na to -
miast jed nost ka 22kW sys te -
mu hy drau licz ne go na pę dza

MASZYNY BUDOWLANE

JCB po sze rza ofer tę ma szyn elek trycz nych
Pod czas wir tu al nej kon fe ren cji pra so wej kon cern JCB za pre zen to wał kil -
ka no wo ści. Bry tyj czy cy, przy naj mniej chwi lo wo, nie wy szli na fo rum pu -
blicz ne z szum ny mi za po wie dzia mi. Sku pi li się przede wszyst kim na pre -
zen ta cji in no wa cji ze sta le roz bu do wy wa nej ga my ma szyn elek trycz nych

Kon struk to rzy JCB po sta no wi li stwo rzyć elek trycz ną wer sję nie zwy kle po pu lar ne go
wóz ka gą sie ni co we go HTD-5 Dump ster

Do no wo ści w przedstawionej na prezentacji ofer cie elek trycz nych ma szyn JCB
na le ży wy po sa żo na w ka bi nę mi ni ko par ka 19 C1 -E i wo zi dło 1TE
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pom pę zę ba tą o sta łej wy daj -
no ści, za pew nia ją cą mak sy -
mal ny prze pływ 80 li trów
na mi nu tę. Prze pływ jest pro -
por cjo nal ny do wy chy le nia
joy stic ka a stro na pod no śni ka
jest kon tro lo wa na przez blok
za wo rów elek tro hy drau licz -
nych, z re ge ne ra cją hy drau -
licz ną przy opusz cza niu i wy -
co fy wa niu wy się gni ka. 
W ofer cie JCB zna la zła się te -
raz elek trycz na wer sja po pu -
lar ne go wóz ka gą sie ni co we -
go HTD-5 Dump ster. Do da -
nie elek trycz ne go na pę du
spra wia, że ma szy na na da je
się do za sto so wań w miej -
skiej za bu do wie i we wnątrz
bu dyn ków, gdzie wy ma ga ny
jest ni ski po ziom ha ła su i ze -
ro wa emi sja spa lin. Ma szy -
na jest tak że do star cza -
na z no wą opcjo nal ną funk -

cją „SmartStep” umoż li wia ją -
cą prze wo że nie ope ra to ra, co
pod no si wszech stron ność,
bez pie czeń stwo i kom fort pra -
cy. „SmartStep” odłą cza na -
pęd gą sie nic, gdy ope ra tor
zej dzie ze stop nia pod czas
jaz dy, lecz na dal za cho wu je
za si la nie wy wro tu i hy drau li ki
ro bo czej. Gdy sto pień
„SmartStep” jest pod cią gnię -
ty w gó rę, układ hy drau li czny
pozostaje ak tyw ny, a ope ra tor
mo że bez prze szkód po dą żać
za ma szy ną. E -Dump ster jest
za si la ny z pa kie tu li to wo -jo no -
wych aku mu la to rów 48 V, któ -
re moż na ła do wać ko rzy sta -

jąc ze stan dar do we go za si la -
nia sie cio we go 240 V. Mak sy -
mal ny czas  ła do wa nia wy no si
za le d wie dwie go dzi ny, dzię ki
cze mu użyt kow nik mo że do -
ła do wać aku mu la to r, w czasie
gdy ma szy na jest wy łą czo -
na z użyt ku w cią gu dnia lub
na przykład przez noc. 
Wó zek E -Dump ster, któ ry za -
pro jek to wa no na po trze by
firm wy ko naw czych i zaj mu ją -
cych się wy naj mem ma szyn,
jest ze ro emi syj ną ma szy ną
prze zna czo ną do prac we -
wnątrz bu dyn ków, w tu ne lach
i ob sza rach miej skich wy ma -
ga ją cych sto so wa nia sprzę tu
nie emi tu ją ce go szko dli wych
spa lin. Wy eli mi no wa nie z kon -
struk cji sil ni ka spa li no we go,
spra wi ło, że bar dzo zma la ły
po trze by ser wi so we i kon ser -
wa cyj ne, a tym samym wzro -

sła  dys po zy cyj ność i do stęp -
ność elektrycznej ma szy ny. 
JCB oferuje także szeroką ga -
mę agre ga tów stanowiących
wspar cie dla dynamicznie
rozwijanej li nii cał ko wi cie
elek trycz nych ma szyn. Agre -
ga ty ser wi so we za pew nią ze -
ro emi syj ne za si la nie elek -
trycz ne i za si la nie awa ryj ne.
Agre ga ty JCB bę dą do stęp ne
z moż li wo ścią opcjonalnego
wy bo ru czte rech lub ośmiu li -
to wo -jo no wych, w pełni bez -
ob słu go wych ba te rii. Nie wy -
ma ga ją one co dzien nej kon -
tro li. Sto pień roz ła do wa nia
ba te rii jest opty ma li zo wa ny,

by wy dłu żyć ich ży wot ność
i spra wić, że na wet po dwóch
tysiącach peł nych cy kli roz ła -
do wa nia/na ła do wa nia (sza -
cu je się, że zaj mie to po -
nad dziesięć lat), ba te rie na -
dal zachowują gwa ran to wa ną
po jem ność po wy żej 85%. 
Za bu do wa ny agre gat JCB
z ma syw nym sta lo wym dasz -
kiem mo że być ła do wa ny
z sie ci lub ze wnętrz ne go ge ne -
ra to ra. Mo że być za tem usta -
wia ny w miej scach wy ma ga ją -

cych ogra ni cze nia emi sji spa -
lin i ha ła su, na przy kład we -
wnątrz bu dyn ków lub w tu ne -
lach, by za pew nić moż li wość
ze ro emi syj ne go ła do wa nia
ma szyn JCB. Agre ga ty moż -
na tak że wy ko rzy sty wać ja ko
źró dła za si la nia re zer wo we go,
do oświe tle nia pla ców bu do wy
w no cy. Dzię ki kom pak to wym
ga ba ry tom agre gat JCB jest
ła twy w trans por cie. Po obu
stro nach urzą dze nia umiesz -
czo no spe cjal ne kie sze nie
na wi dły, co uła twia je go prze -
no sze nie i trans port na bli skie
od le gło ści za po mo cą wóz ka
wi dło we go. Agre ga ty mo gą
być po sa do wio ne na pa le tach
lub ukła da ne pię tro wo je den
na dru gim, tak by być ła twiej -
sze w prze miesz cza niu i zaj -
mo wać jak naj mniej miej sca
na pla cu bu do wy. 
Kon struk to rzy JCB za dba li
o na le ży te ła do wa nie wszyst -
kich znaj du ją cych się w ak tu -

al nej ofer cie ma szyn elek -
trycz nych. W tym ce lu opra -
co wa li uni wer sal ne urzą dze -
nie do szyb kie go ła do wa nia,
któ re jest w peł ni kom pa ty bil -
ne z ak tu al ny mi i przy szły mi
ma szy na mi elek trycz ny mi
z se rii E -tech. Uni wer sal na ła -
do war ka JCB jest urzą dze -
niem za pew nia ją cym bar dzo
szyb kie uzu peł nia nie sta nu
ba te rii, co wy dłu ży zdol ność
ope ra cyj ną mo bil nych ma -
szyn bu dow la nych. 

Obec nie wszyst kie ma szy ny
JCB z se rii E -tech ofe ro wa ne
są fa brycz nie ze stan dar do wą
ła do war ką po kła do wą i przy -
go to wa ne do za sto so wa nia
szyb kiej ła do war ki ze wnętrz -
nej. Mo że być ła two prze -
trans por to wa na bez po śred -
nio na plac bu do wy i usta wio -
na w miej scu umoż li wia ją cym
pod sta wia nie ma szyn i ich
nie skrę po wa ne ła do wa nie. 
Ofe ru jąc jed ną uni wer sal ną
ła do war kę kom pa ty bil ną ze
wszyst ki mi ma szy na mi z se -
rii E -tech bry tyj ski kon cern
umoż li wia użyt kow ni kom
szyb kie ła do wa nie ca łej flo ty
bez po śred nio na miej scu pro -
wa dze nia prac lub w ba zie
sprzę to wej. Urzą dze nie jest
w sta nie bez pro ble mu na ła -
do wać mi ni ko par kę elek -
trycz ną JCB 19C -1E
w cią gu za le d wie
dwóch i pół go dzi ny.

MASZYNY BUDOWLANE

www.interhandler.pl

Za po mo cą uni wer sal nej ła do war ki ze wnętrz nej użyt kow nik mo że bez pro ble mu na -
ła do wać mi ni ko par kę elek trycz ną JCB 19C -1E w cią gu dwóch i pół go dzi ny

Wpro wa dza jąc do se ryj nej pro duk cji ła do war kę te le sko po wą o na pę dzie elek trycz -
nym JCB po twier dza swe kom pe ten cje w kon stru owa niu te go ty pu ma szyn
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EWR130E to sen sow ny wy bór
nie tyl ko do prac w mie ście,
lecz tak że do prac dro go -
wych, w któ rych nie zwy kle
waż ne jest bez pie czeń stwo
ru chu, oraz – ze wzglę du
na świet ne osią gi i pa ra me try
użyt ko we – do re ali za cji więk -
szych pro jek tów in fra struk tu -
ral nych. A niewielki cię żar
pre de sty nu je tę ko par kę na -
wet do ro bót przy kształ to wa -
niu te re nu. Jed nak, nie
umniej sza jąc po wyż szych za -
let, naj więk szym atu tem te go
mo de lu jest zdol ność do wci -
śnię cia się dosłownie w każ dy
zakamarek. W tym kon tek ście
waż ny jest tak że dwu czę ścio -
wy wy się gnik i rzę do wo usta -
wio ne pod po ry uła twia jące
usta bi li zo wa nie ma szy ny. 
EWR130E to w isto cie ko par -
ka o wy mia rach ma szy -
ny dzie się cio to no wej, ale
o osią gach mo de li trzy na sto -
to no wych i więk szych. Dwie
no we, in te re su ją ce opcje
w mo de lu EWR13 0E to układ
czte rech kół skręt nych i dzie -
lo ne le mie sze. Moż li wość
skrę ca nia czte rech kół do dat -
ko wo uła twia ma new ro wa nie,
zmniej sza jąc pro mień skrę tu.
Dzie lo ne le mie sze po ma ga ją
z ko lei w wy po zio mo wa niu
ma szy ny na nie rów nym grun -
cie, przy kra węż ni kach itp.
Koparka EWR130E jest nie -
zwy kle wszech stron ną ma szy -
ną, do cze go przy czy nia się
tak że ła twość kon fi gu ro wa nia
osprzę tu. Ope ra tor mo że sa -
mo dziel nie za pro gra mo wać
ci śnie nie i prze pływ na wet
dla trzydziestu dwóch na rzę -
dzi ro bo czych. Złą cze Ste elw -
rist Au to Con nect Co upler po -
zwa la na pod łą cza nie osprzę -
tu hy drau licz ne go bez wy cho -
dze nia z ka bi ny. Ro ta to ry

prze gu bo we Ste elw rist istot -
nie zwięk sza ją swo bo dę ope -
ro wa nia osprzę tem.
EWR13 0E mo że sa mo dziel nie
prze jeż dżać mię dzy miej sca mi
ro bót. Nie jest przy tym wiel kim
za wa li dro gą, bo osią ga pręd -
kość na wet 35 km/h, na to miast
już po prze kro cze niu 5 km/h
za łą cza ny zo sta je sys tem za -
wie sze nia wy się gni ka, któ ry
amor ty zu je ude rze nia i ogra ni -
cza od sko ki pod czas jaz dy
po nie rów no ściach. Opcjo nal -

ne osło ny prze ciw błot ne mon -
to wa ne na osiach po ma ga ją
utrzy mać ma szy nę w czy sto -
ści, a funk cja Com fort Dri ve
Con trol przy szyb ko ści po ni -
żej 20 km/h umoż li wia kie ro -
wa nie ko par ką na te re nie ro -
bót je dy nie za po mo cą dźwi -
gni. Hak ho low ni czy umoż li -
wia cią gnię cie przy cze py
o ma sie na wet 8 ton w przy -
pad ku za sto so wa nia opcjo nal -
ne go ha mul ca na jaz do we go.
Po do tar ciu na te ren ro bót
ma szy na jest od ra zu go to wa
do dzia ła nia. Na po moc
w pra cy moż na li czyć tak że ze

stro ny tech no lo gii cy fro wej.
Opcjo nal ny sys tem ste ro wa -
nia ma szy ną Dig As sist ofe ru -
je apli ka cje wspo ma ga ją ce
wy ko py – 2D, In -Field De sign
i 3D – oraz no wą apli ka cję
do wa że nia „On -Bo ard We -
ighing”. Wszyst kie one dzia ła -
ją na dziesięcioca lo wym ta -
ble cie Vo lvo Co -Pi lot.
Nie wiel kie wy mia ry ma szy ny
nie ozna cza ją, że jej ka bi -
na jest cia sna. EWR130E ofe -
ru je ope ra to ro wi śro do wi sko

pra cy rów nie prze stron ne, jak
ko par ki peł no wy mia ro we.
Układ ele men tów ste ro wa nia
jest er go no micz ny, a kom fort
i wi docz ność – na naj wyż -
szym po zio mie. Wy ni ka to
z nie wiel kiej wy so ko ści nad -
wo zia i kon struk cji prze ciw -
cię ża ru, po kry wy sil ni ka oraz
drzwi, któ ra po pra wia wi -
docz ność ob sza ru za ma szy -
ną. Wi docz ność ob sza ru
na pra wo od ma szy ny jest
naj lep sza w tej kla sie, po nie -
waż ża den ele ment kon struk -
cji nie za sła nia wi do ku przez
pra we okno – co jest cha rak -

te ry stycz ną ce chą ma szyn
Vo lvo. Użytkownicy chcą cy
cie szyć się peł nym wi do kiem
w za kre sie 360 stop ni, za mó -
wić mo gą opcjo nal ny zło żo ny
z trzech  ka mer sys tem Vo lvo
Smart View. Ob raz z nich
skła da ny jest w wi dok ma -
szy ny z lo tu pta ka wy świe -
tla ny na dużym, ko lo ro wym
mo ni to rze w ka bi nie.
Nie mal wszyst ki mi funk cja mi
– od kie ro wa nia ca łą ma szy -
ną po pra cę wy cie ra czek
– moż na ste ro wać za po mo -
cą dźwi gni. Pro gra mo wal ne
przy ci ski umoż li wia ją bły ska -
wicz ne prze łą cza nie mię dzy
funk cja mi. Opcjo nal ną, per -
fek cyj ną pod wzglę dem er go -
no micz nym dźwi gnię L8 moż -
na usta wiać pod do wol nym ką -
tem dzię ki za sto so wa niu spe -
cjal ne go prze gu bu ku lo we go.
Bie żą cą ob słu gę tech nicz ną
ma szy ny uła twia po gru po wa -
nie punk tów sma ro wa nia
i do bra do stęp ność fil trów,
a doj ście do punk tów co -
dzien nej kon tro li tech nicz nej
nie wy ma ga wspi na nia się
na ma szy nę. Od chy la ny skra -
placz kli ma ty za cji jest za opa -
trzo ny w ela stycz ny za trzask,
co uła twia do stęp do chłod -
nic, któ rych czysz cze nie jest
istot ne dla za pew nie nia ich
trwa ło ści użyt ko wej.
Ko par ka EWR130 E jest stan -
dar do wo wy po sa żo na w sys -
tem te le ma ty ki CareTrack.
Sys tem CareTrack z funk cją
zdal ne go do stę pu prze ka zu je
in for ma cje o ma szy nie, ta kie
jak jej lo ka li za cja geo gra ficz -
na, zu ży cie pa li wa i przy po -
mnie nia o prze glą dach, co
po zwa la uspraw nić pla no wa -
nie i eks plo ata cję. Wła ści ciel
ma szy ny mo że ją mo ni to ro -
wać sa mo dziel nie lub w ra -
mach usłu gi Vo lvo Ac ti ve Ca -
re zle cić nad zór (w try -
bie 24/7) jed ne mu z od dzia -
łów ser wi so wych Vo lvo, któ ry
bę dzie przy go to wy wał co ty -
go dnio we szczegółowe ra -
por ty i po wia da miał
o ko niecz no ści in ter -
wen cji ser wi so wej. 

Vo lvo EWR130E zmie nia re gu ły w „kompaktach”
Po wie dzieć o no wej ko par ce EWR130 E, że jest „kom pak to wa”, to zde -
cy do wa nie za ma ło. Jej tyl ny pro mień ob ro tu wy no si za le d wie 1,55 me -
tra, a przed ni je dy nie 1,81 me tra i jest to naj niż szy (czy taj: naj lep szy!)
wy nik w kla sie 12-13 ton. Ma szy nę o nie zwy kle zwar tej kon struk cji za -
pro jek to wa no prak tycz nie od pod staw, uwzględ nia jąc su ge stie klien -
tów, co spra wia, że pod wie lo ma wzglę da mi jest mo de lem pio nier skim

www.volvoce.pl

Wy jąt ko wą ła twość ma new ro wa nia uda ło się po łą czyć z du żym udźwi giem, si łą ko pa nia,
wszech stron no ścią, ła two ścią ob słu gi i do sko na łą wi docz no ścią z ka bi ny ope ra to ra
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Spe cja li stycz ne, wy trzy ma łe
ogu mie nie, któ re moż na wy -
ko rzy sty wać w naj trud niej -
szych za sto so wa niach ma
w swej ofer cie bę dą ca li de -
rem ryn ku opon prze my sło -
wych spół ka Cam so. Do brym
te go przy kła dem jest no wa li -
nia opon wie lo za da nio wych
prze zna czo nych do róż ne go
ty pu ma szyn. Opty mal ny do -
bór ogu mie nia moż li wy jest
dzię ki sze ro kiej ga mie wzo -
rów bież ni ka dla wszyst kich
naj waż niej szych wer sji oraz
kon struk cji opon, w tym dia -
go nal nej, ra dial nej i peł nej.

Za le ty te go ogu mie nia uwi -
docz nia ją się do sko na le
na przy kła dzie dia go nal nej
opo ny WEX 553, któ rej głów -
nym prze zna cze niem są ko -
par ki ko ło we. Opo na zo sta ła
za pro jek to wa na z my ślą o za -
pew nie niu więk szej wszech -
stron no ści, sta bil no ści i trwa -
ło ści pod czas eks plo ata cji
na mie sza nych twar dych na -

wierzch niach. WEX 553 sta -
no wią ca al ter na ty wę dla
opon bież ni ko wa nych wy róż -
nia się nie kie run ko wą rzeź bą
bież ni ka o du żym wy peł nie -
niu czo ła w sto sun ku do prze -
strze ni mię dzy bież ni ko wych.
Ta kie roz wią za nie za pew nia
więk szą wy trzy ma łość i uni -
wer sal ność pod czas pra cy
na na wierzch niach mie sza -
nych i utwar dzo nych. 
War to też zwró cić uwa gę
na cał ko wi cie za okrą glo ne
stop nio wa nie cen tral nych ko -
stek bież ni ka. Funk cja je go sa -
mo oczysz cza nia wy dat nie pod -

no si bez pie czeń stwo za pew nia -
jąc opty mal ną przy czep ność
na nie sta bil nym grun cie. Za le tą
opo ny jest tak że zin te gro wa -
na osło na za po bie ga ją ca kli no -
wa niu się ka mie ni po mię dzy
ko ła mi bliź nia czy mi. Eli mi nu je
to po trze bę sto so wa nia gu mo -
we go pier ście nia dy stan so we -
go, da jąc jed no cze śnie ochro -
nę bocz nym ścia nom opon

przed uszko dze nia mi wy wo ły -
wa ny mi ude rze nia mi.
Z ko lei wy so kiej trwa ło ści dia -
go nal na ścia na bocz na zwięk -
sza od por ność na uszko dze -
nia pod czas pra cy przy du -
żych ob cią że niach. 
Ko lej ną no wo ścią wśród opon
bu dow la nych jest opo na ra -
dial na MPT 553R. Jest to wy -
trzy ma ła, uni wer sal na opo -
na ra dial na, cha rak te ry zu ją ca
się więk szą sta bil no ścią i lep -

szym kom for tem użyt ko wa nia
w ty po wych za sto so wa niach
na mie sza nych, twar dych na -
wierzch niach. Wy róż nia się
ona opty mal ną efek tyw no ścią
na pod ło żach mie sza nych
i jest prze zna czo na do kom -
pak to wych ła do wa rek ko ło -
wych oraz pod no śni ków te le -
sko po wych. Jej do sko na łe pa -
ra me try użyt ko we wy ni ka ją
przede wszyst kim z nie kie run -
ko we go wzo ru bież ni ka. Kom -
for to wi użyt ko wa nia i zwięk -
szo nej wy trzy ma ło ści słu ży
rów nież wy trzy ma ły kar kas ra -
dial ny, któ ry ma tak że ko -
rzyst ny wpływ na więk szą od -
por ność bież ni ka na ude rze -
nia i prze bi cia. Po za tym po -
pra wie kom for tu jaz dy sprzy -
ja ją du że, za zę bia ją ce się
kost ki środ ko we bież ni ka. Za -
pew nia ją one jed no cze śnie
więk szą sta bil ność bocz ną,
po dob nie zresz tą jak sze ro ki,

pła ski pro fil bież ni ka. Ma on
tak że wpływ na po pra wę trak -
cji oraz bar dziej rów no mier ne
zu ży wa nie się opo ny.
Na to miast dzię ki za sto so wa -
niu wy trzy ma łe go kar ka sa ra -
dial ne go i trwa łych oplo tów
sta lo wych, bież nik opo ny
Cam so MPT 553R zo stał za -
bez pie czo ny przed ude rze -
nia mi rów nie sku tecz nie, jak
ma to miej sce w droż szych
opo nach ra dial nych tej sa mej

kla sy wy twa rza nych przez
kon ku ren cyj ne fir my.
Za le ty opon MPT 553R po twier -
dza ją się w prak tycz nym za sto -
so wa niu. Przy kła do wo w opo -
ny 405/70R20 (16/70R20) wy -
po sa żo na by ła ła do war ka ko ło -
wa eks plo ato wa na w jed nej
z ko palń su row ców skal nych.
Głów nym za da niem ope ra to -
ra ma szy ny był za ła du nek
cię ża ró wek. Ła do war ka pra -
co wa ła nie prze rwa nie w sys te -
mie trzy zmia no wym. Jej opo ny
po 4.745 mo to go dzi nach wy ka -
zy wa ły bar dzo rów no mier ne zu -
ży cie. By ło ono nie co wyż sze
na przed niej osi, ale w ła do war -
kach jest to cał ko wi cie na tu ral -
ne zja wi sko. Wy ni ki te stu po -
zwo li ły usta lić śred ni czas pra -
cy opo ny MPT 553R. Osza co -
wa no go na 4.950 mth
przy zu ży ciu wy no -
szą cym 85 procent.

KOMPONENTY

Wielozadaniowe opony Camso 
Na wet naj lep sze ma szy ny re no mo wa nych ma -
rek nie speł nią ocze ki wań użyt kow ni ków, je że -
li nie zo sta ną wy po sa żo ne w wy so kiej ja ko ści
opo ny o od po wied nich pa ra me trach. Po twier -
dza się to szcze gól nie wów czas, gdy pra ce wy -
ko ny wa ne są w eks tre mal nych wa run kach

www.camso.co

Cam so WEX 553 wy róż nia ją ca się nie kie run ko wą rzeź bą bież ni ka o du żym wy peł -
nie niu czo ła to bar dzo do bra al ter na ty wa dla opon bież ni ko wa nych

Za le ty opon MPT 553R po twier dza ją się w prak tycz nym za sto so wa niu, tak że w trud -
nych wa run kach pa nu ją cych w ko pal niach su row ców skal nych
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Wo zi dła prze gu bo we Vo lvo moc ne pół wie czem hi sto rii

Graco ma ciekawą ofertę dla branży budowlanej 
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Fir ma Vo lvo Con struc tion
Equ ip ment  spo pu la ry zo wa ła
kon cep cję wo zi dła prze gu bo -
we go w ro ku 1966, kie dy to
na ro dził się mo del DR631
o ła dow no ści 10 ton, piesz -
czo tli wie nazywany „Żwi ro -
wym Char liem”. Mi nę ły 54 la -
ta, a fir ma wciąż spe cja li zu je
się w po jaz dach do trans por -
tu zie mi, żwi ru i in nych ma te -
ria łów po te re nie nie rów nym,
błot ni stym, śli skim, stro mym
lub z in nych po wo dów nie mal
nie prze jezd nym. Vo lvo CE
po zo sta je li de rem ryn ku i na -
dal wpro wa dza do ofer ty in -
no wa cyj ne roz wią za nia,
obec nie w ra mach swo jej se -
rii H, do któ rej na le ży naj więk -
sze pro du ko wa ne se ryj nie
wo zi dło prze gu bo we A60H
o ła dow no ści 60 ton. 
Pod re ali stycz nym od wzo ro -
wa niem wy glą du po jaz du mo -
del LEGO Tech nic wo zi -
dła 6X6 Vo lvo A6 0H skry wa
im po nu ją ce po kła dy my śli
tech nicz nej. Wiel kie pu dło za -
wie ra 2.193 ele men ty, w tym
sześć du żych opon i moc ne
sil ni ki. Re pli ka po jaz du, po -
dob nie jak ory gi nał, jest po pi -
sem moż li wo ści współ cze snej
tech ni ki, na przy kład da je się
ste ro wać za po mo cą apli ka cji
i jest wy po sa żo na – ja ko
pierw szy mo del z se rii LEGO
Tech nic – w cał ko wi cie au to -
ma tycz ną prze kład nię.
Praw dzi we wo zi dło A6 0H o ła -
dow no ści 55 ton (kla sa 60 ton)
jest prze zna czo ne do cięż kich
prac w trud nych wa run kach te -
re no wych. In ży nie ro wie LEGO
Tech nic i Vo lvo CE po sta ra li
się, aby no wy mo del od zwier -
cie dlał ja kość, nie za wod ność
i wy trzy ma łość praw dzi wej ma -
szy ny.  Jest rów nież pe łen prze -
my śla nych roz wią zań, wśród
któ rych uwa gę przy ku wa skom -
pli ko wa na we wnętrz na prze -

kład nia – w peł ni au to ma tycz -
na i na pę dza na przez sil nik, tak
jak w praw dzi wym po jeź dzie.
Sil ni ki są do brze zin te gro wa -
ne z ca łym mo de lem i ukry te
pod nad wo ziem. Po my sło wo
roz wią za no włą cza nie in ter fej -
su Blu eto oth cen tral ki ste ro -
wa nia – na le ży w tym ce lu ob -

ró cić lam pę ostrze gaw czą
na da chu ka bi ny. Po dob nie
jak praw dzi we ma szy ny, mo -
del jest wy po sa żo ny w elek -
tro nicz ny mo duł ste ru ją cy,
zwa ny tu taj Tech nic Con trol+.
Do za rzą dza nia nim słu ży apli -
ka cja o tej sa mej na zwie, któ -
ra po zwa la na jaz dę w przód
i w tył, skrę ca nie oraz pod no -
sze nie i opusz cza nie skrzy ni.
Na tym jed nak nie ko niec,
Con trol+ pomaga podołać
sze regu wy zwaniom,  ta kim
jak pod jazd pod wznie sie nie,
ko rzy sta nie z peł nej ga my
prze ło żeń czy roz ła du nek.
Mo del jest wy raź nie in spi ro -
wa ny ce cha mi praw dzi we go

wo zi dła A6 0H. Nie zrów na ne
pa ra me try jaz dy wy ni ka ją
z za sto so wa nia do bra ne go
ukła du jezd ne go z au to ma -
tycz ną kon tro lą trak cji,
w tym stu pro cen to wych blo -
kad me cha ni zmów róż ni co -
wych, wóz ka przy sto so wa ne -
go do jaz dy w każ dych wa -

run kach oraz hy dro me cha -
nicz ne go ukła du kie row ni -
cze go i ak tyw ne go za wie sze -
nia. Praw dzi wy po jazd A6 0H
wy po sa żo ny jest w ak tyw ne
hy drau licz ne za wie sze nie
przed nie, mo że więc roz wi jać
wyż sze pręd ko ści w naj bar -
dziej nie sprzy ja ją cych wa run -
kach i prze wieźć wię cej ła -
dun ku w krót szym cza sie.
In ży nie ro wie LEGO Tech nic
i Vo lvo CE da li praw dzi wy po -
pis tech nicz nych umie jęt no -
ści, two rząc mi nia tu ro wą re pli -
kę A6 0H. Mo del nie tyl ko wy -
glą da tak jak praw dzi we wo zi -
dło A6 0H, ale tak jak ono jest
za pro jek to wa ny in no wa cyj nie

i po my sło wo. Apli ka cja mo bil -
na Con trol+ i prze kład nia au -
to ma tycz na są wprost nie sa -
mo wi te. Na wet trak to wa ne
prio ry te to wo przez Vo lvo CE
roz wią za nia pod no szą ce bez -
pie czeń stwo zo sta ły w kom -
ple cie pra wi dło wo prze nie sio -
ne do mo de lu wozidła. 

Jest to je den z naj bar dziej
skom pli ko wa nych ze sta wów
LEGO Tech nic ostat nich lat.
Po my sło wa kon struk cja ma -
szy ny jest cie ka wym wy zwa -
niem dla oso by bu du ją cej
mo del, a no wa apli ka cja
LEGO Tech nic Con trol+
umoż li wia zdal ne ste ro wa nie
funk cja mi ma szy ny. Za ba wa
nie koń czy się wraz ze
złożeniem mo de lu, bo tak że
apli ka cja przy no si in te re su ją -
ce za da nia i wy zwa nia - mó wi
Niels Hen rik Hor sted, dy rek -
tor ds. roz wo ju pro -
duk tów i mar ke tin gu
w LEGO Gro up. 

POJAZDY BUDOWLANE

Wo zi dła prze gu bo we Vo lvo moc ne pół wie czem hi sto rii 
Po pięć dzie się ciu czte rech la tach od wpro wa dze nia na ry nek pierw sze go wo zi dła prze gu bo we -
go fir ma Vo lvo CE wciąż wy zna cza kie ru nek roz wo ju tych wy jąt ko wych po jaz dów. Na wet mo del
LEGO Tech nic wo zi dła 6X6 Vo lvo A6 0H, opra co wa ny wspól nie z fir mą LEGO, jest praw dzi wym
cu dem tech ni ki. Ste ro wa nym z apli ka cji i wy po sa żo nym w au to ma tycz ną skrzy nię bie gów

www.volvoce.pl

Żwi ro wy Char lie, praw dzi we Vo lvo A6 0H i mo del Le go A6 0H, któ re go kon struk to rzy da li praw dzi wy po pis tech nicz nych umie jęt no ści.
Ich dzie ło nie tyl ko wy glą da tak jak praw dzi wy po jazd, ale tak jak on, zo stało wprost na szpi ko wa ne in no wa cyj ny mi roz wią za nia mi 
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Gra co do ko nu je za bu do wy
po jaz dów cię ża ro wych i  wy -
po sa ża je w sprzęt prze ła -
dun ko wy renomowanej marki
Pal fin ger. Za pew nia tak że
opty mal ną koordynację urzą -
dzeń pod wzglę dem tech -
nicz nym oraz sze ro ką ga mę
akcesoriów do żu ra wi zwięk -
sza ją cych za kres ich za sto so -
wa ń. W ofer cie Gra co zna leźć
moż na między innymi chwy -
ta ki, ko sze ro bo cze, za wie sia,
wcią gar ki, wi dły pa le to we
oraz świ dry ziem ne.
Po jaz dy wy ko rzy sty wa ne
przez fir my bu dow la ne są
bar dzo czę sto eks plo ato wa -
ne w eks tre mal nie cięż kim te -
re nie. Ta kim wa run kom po -
tra fi bez naj mniej sze go pro -
ble mu spro stać wie lo funk cyj -
ny po jazd za bu do wa ny przez
Gra co na pod wo ziu Mer ce -
des Arocs 1827 AK z ukła -
dem na pę do wym 4x4. Wy -
po sa żo no go w skrzy nię ła -
dun ko wą ze sta lo wą pod ło -
gą o wy mia rach we wnętrz -
nych 4.500 x 2.450 x 600 mm.
Sys tem uchwy tów w obrzeż ni -
cach umoż li wia bez piecz ne
mo co wa nie ła dun ku. Wy so ka,
ma syw na przed nia ścia na nie -
zwy kle sku tecz nie chro ni ka bi -
nę po jaz du przed uszko dze -
nia mi me cha nicz ny mi  . 
In te gral ną część za bu do wy
sta no wi żu raw za ka bi no wy
Pal fin ger PK 13.501K SLD 3
z ko lum ną ob ra ca ną w za kre -
sie 420 stop ni. Bez piecz ną
pra cę urzą dze nia za pew nia
za awan so wa ny sys tem kon -
tro li sta tecz no ści dzia ła ją cy
w peł nym za kre sie ob ro tu.
W spo sób bez stop nio wy do -
sto so wu je on udźwig do sta -
nu roz su nię cia pod pór. Ope -
ra tor żu ra wia jest ostrze ga ny
przed wszel ki mi za gro że nia -
mi za po mo cą wskaź ni ka po -

ka zu ją ce go ob cią że nie żu -
ra wia oraz sy gna li zu ją ce go
je go prze cią że nie. 
Wy się gnik urzą dze nia kla -
sy 13,2 tm ma dwie sek cje wy -

su wa ne hy drau licz nie, co da je
za sięg wy no szą cy 7,3 me tra
w po zio mie. W ta kiej kon fi gu ra cji
udźwig żu ra wia Pal fin ger
PK 13.501K SLD 3 wy no -
si 2.250 kg, a udźwig mak sy -
mal ny 6.100 kg. Sys tem wy su -
wu obu sek cji wy się gni ka jest
cał ko wi cie bez ob słu go wy, co

ozna cza, że przez ca ły okres
eks plo ata cji jego podzespoły
nie wy ma gają sma ro wa nia. 
Urzą dze nie wy po sa żo no w hy -
drau licz ny osprzęt dla dwóch
na rzę dzi ro bo czych, na przy -
kład chwy ta ka i ro ta to ra. Ope -
ra tor ko rzy stać mo że z ob ra -
ca nych hy drau licz nie i po zio -

mo wa nych na sprę ży nie wi deł
do pa let, któ rych udźwig wy -
nieść mo że na wet 2.000 ki lo -
gra mów. Prze wo dy hy drau -
licz ne słu żą ce do za si la nia
chwy ta ka i ro ta to ra po pro wa -
dzo ne zo sta ły we wnątrz zgi na -
ne go ra mie nia. W ten spo sób
kon struk to rom uda ło się za -
pew nić opty mal ną ochro nę
przed uszko dze nia mi me cha -

nicz ny mi i de gra du ją cy mi czyn -
ni ka mi at mos fe rycz ny mi.
Sta no wi sko ob słu gu ją ce go
żu raw umiej sco wio no za ka -
bi ną po jaz du. Doj ście do nie -
go jest wy god ne i bez piecz ne
dzię ki za sto so wa niu spe cjal -
nej dra bin ki. Z miej sca ste ro -
wa nia ope ra tor mo że tak że,

w za leż no ści od po trzeb,
– włą czać i ga sić sil nik na pę -
do wy oraz re gu lo wać je go
ob ro ty. Po my śla no też o bez -
piecz nych wa run kach pod -
czas pra cy po zmro ku
i przy ogra ni czo nej wi docz -
no ści. Sta no wią cy wy po sa że -
nie stan dar do we re flek tor
oświe tla ją cy ob szar ro bo czy
za mon to wa ny zo stał na zgi -
na nym ra mie niu.
Sta bil ność po jaz du pod czas
pra cy za pew nia ją dwie roz su -
wa ne hy drau licz nie pod po ry.
Ich pod pór wy no si 5,6 me tra,
a ste ro wa nie ni mi od by wa
się ze spe cjal ne go roz dzie la -
cza, któ ry usy tu owa -
no tuż pod sta no wi -
skiem ste row ni czym.

POJAZDY BUDOWLANE

Graco ma ciekawą ofertę dla branży budowlanej 
Zmieniające się potrzeby bran ży budowlanej spra wiają, że wie lu przed się bior ców sta je przed ko -
niecz no ścią roz bu do wy lub zmodernizowania par ku ma szy no we go. Zainteresowani na by ciem sa -
mo cho du cię ża ro we go z żu ra wiem prze ła dun ko wym z pewnością wezmą pod uwa gę ofer tę fir my
Gra co. Ma ona pro fe sjo nal ny za kład pro duk cyj ny i wieloletnie do świad cze nie w za bu do wy wa niu
po jaz dów, dzię ki cze mu jest w sta nie zre ali zo wać na wet bar dzo spe cy ficz ne zamówienia

www.graco.pl

In te gral ną część za bu do wy sta no wi żu raw za ka bi no wy Pal fin ger PK 13.501K SLD 3
z ko lum ną ob ra ca ną w za kre sie 420 stop ni

Za bu do wy Gra co wy po sa żo ne w urzą -
dze nia prze ła dun ko we Pal fin ger

Sta no wi sko operatora znaj du je się
w bez piecz nym miej scu za ka bi ną 

No wo cze sne roz wią za nia kon struk cyj ne
pod no szą funk cjo nal ność za bu do wy
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Wo zi dła 797F  wy po sa żo ne
zostały  w układ oczysz cza -
nia spa lin z se lek tyw ną re -
duk cją ka ta li tycz ną (SCR),
któ ra wy ko rzy stu je płyn DEF
do ob ni że nia emi sji tlen ków
azo tu (NOx). Ni niej sza plat -
for ma emi sji spa lin Cat zo sta -
ła już spraw dzo na pod czas
po nad 20 mi lio nów go dzin
pra cy w wa run kach po lo -
wych. Aby utrzy mać naj wyż -
szą nie za wod ność, układ
oczysz cza nia spa lin wo zi -
dła 797F ba zu je na spraw -
dzo nych roz wią za niach i za -
wie ra mniej niż 11% no wych
ele men tów. Kon struk cja za -
pew nia ła twe ser wi so wa nie
oraz pro sty do stęp do pod ze -
spo łów, a pa ra me try mo du ło -
we go ukła du oczysz cza nia
spa lin do sto so wa no do in ter -

wa łów ob słu gi za po bie gaw -
czej po jaz du, aby za pew nić
mak sy mal ną do stęp ność.
Naj le piej sprze da ją ce się wo -
zi dło w kla sie 363 ton, mo -
del 797F na pę dza ny jest sil ni -

kiem Cat C175 -20 o mo -
cy 4.000 KM (2.983 kW). Do -
stęp ne są zop ty ma li zo wa ne
ma py wtry sku pa li wa dla
użyt kow ni ków, któ rym za le ży
na mak sy mal nym ogra ni cze -

niu zu ży cia pa li wa. Cięż kie
wo zi dła sztyw no ra mowe 797F
cha rak te ry zu ją się naj wyż szą
w swo jej kla sie ła dow no ścią
oraz pręd ko ścią roz wi ja ną
na po chy ło ściach. 

Cat 797F w kon fi gu ra cji speł -
nia ją cej nor mę Tier 4 Fi nal
oprócz po rów ny wal nej wy daj -
no ści po zwa la na zmniej sze -
nie cał ko wi tych kosz tów zwią -
za nych ze zu ży ciem pły nów
eks plo ata cyj nych (pa li wa oraz
mocznika DEF). Ob ni żenie  zu -
ży cia pa li wa skut ku je więk szą
ży wot no ścią sil ni ka oraz
znacz nie niż szy mi kosz ta mi
bie żą cych na praw.
Te sty eks plo ata cyj ne wo zi -
dła 797F obej mo wa ły sze ro ki
za kres za sto so wań, w tym
głę bo ką od kryw ko wą ko pal -
nię mie dzi, ru dy że la za i wę -
gla kamiennego. Pa ra me try
wo zi deł prze kro czy ły ce le
pro duk cyj ne i wy ka za ły do -
sko na łe osią gi sil ni ka we
wszyst kich za sto so wa niach,
w tym w miej scach o eks tre -
mal nej tem pe ra tu rze oto cze -
nia, a tak że na wy so -
ko ści nawet po wy -
żej 4.877 me trów.

POJAZDY BUDOWLANE

Gór ni czy gi gant Cat spraw dzo ny w naj trud niej szych wa run kach 
Du że gór ni cze wo zi dła tech no lo gicz ne Cat 797F udostępnione zostały w kon fi gu ra cji po zwa la -
ją cej czy nić użytkownikom za uwa żal ne oszczęd no ści eks plo ata cyj ne. Cięż kie po jaz dy pod -
czas po nad szes na stu ty się cy go dzin te stów wdro że nio wych oraz ana li zy stu ty się cy go dzin
pra cy w ty po wych za sto so wa niach w wa run kach rze czy wi stych w zna ko mi tej więk szo ści przy -
pad ków po twier dził swe wa lo ry w po sta ci wy so kich osią gów i niż sze go zu ży cia pa li wa 

www.b-m.pl

Cat 797F to naj le piej sprze da ją ce się wo zi dło w kla sie 363 ton, cha rak te ry zu ją ce się naj wyż szą w swo jej kla sie ła dow no ścią
oraz pręd ko ścią roz wi ja ną na wznie sie niach o du żym na chy le niu 

Praktyczne te sty eks plo ata cyj ne ciężkiego wo zi dła górniczego Cat 797F odbywały się w różnych miejscach, w tym w głę bo kiej
od kryw ko wej ko pal ni mie dzi, ru dy że la za oraz odkrywki wę gla kamiennego
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Po nie zwy kle uda nym wpro wa -
dze niu pro du ko wa nych se ryj -
nie elek trycz nych sa mo cho -
dów cię ża ro wych do trans por tu
miej skie go oraz za dań ko mu -
nalnych, Vo lvo Trucks wdra ża
obec nie dwa w peł ni elek -
trycz ne po jaz dy bu dow la ne
wraz z roz wią za nia mi do ła do -
wa nia, któ re zo sta ły kom plek -
so wo prze te sto wa ne w wa run -
kach rze czy wi stych.
Sa mo cho dy cię ża ro we w seg -
men cie bu dow la nym za zwy -
czaj wy ma ga ją więk szej mo cy
i wy trzy ma ło ści niż w wie lu in -
nych seg men tach, a po jaz dy
elek trycz ne nie są wy jąt kiem
– mó wi Jo nas Ode rmalm, wi -
ce pre zes ds. elek tro mo bil no -
ści w Vo lvo Trucks. – Na sze
roz wią za nia ko mer cyj ne mu -
szą speł niać wy ma ga nia w za -
kre sie wy so kiej pro duk tyw no -
ści i dys po zy cyj no ści, za pew -
nia jąc jed no cze śnie ko rzy ści
wy ni ka ją ce z ob ni że nia emi sji
i zmniej sze nia ha ła su, za pew -
nia ne przez w peł ni elek trycz -
ny układ na pę do wy. Te sty te -
re no we oraz ści sła współ -
pra ca z klien ta mi są waż ne
dla pro ce su roz wo ju.
W ra mach te stów elek trycz ny
sa mo chód cię ża ro wy Vo lvo
FM za bu do wa ny ja ko be to no -
mie szar ka do star czał klien -
tom be ton. Po nad to elek -
trycz ny po jazd cię ża ro wy Vo -
lvo FMX wy po sa żo ny w urzą -
dze nie ha ko we uży wa ny był
w więk szych pro jek tach in fra -
struk tu ral nych. Ce lem pro jek -
tu jest oce na moż li wo ści wy -

ko rzy sta nia elek trycz nych sa -
mo cho dów cię ża ro wych
w ce lu zwięk sze nia wy daj no -
ści pra cy przy jed no cze snym
zmniej sze niu nie ko rzyst ne go
od dzia ły wa nia na kli mat.
Oprócz ana li zy osią gów sa -
mych po jaz dów, te sty bę dą

do ty czy ły rów nież ca ło ści
sys te mu elek tro mo bil no ści
w ce lu zna le zie nia me tod ła -
do wa nia, któ re za pew nią wy -
so ką pro duk tyw ność. Ko rzy -
ści wy ni ka ją ce ze sto so wa nia
po jaz dów elek trycz nych w śro -
do wi sku miej skim zo sta ną

osza co wa ne pod ką tem
zmniej sze nia ha ła su oraz bez -
pie czeń stwa trans por tu i kom -
for tu kie row cy. – Te sty te go ty -
pu po ma ga ją nam w więk -
szym stop niu zro zu mieć dzia -
ła nia użyt kow ni ków i wpływ
elek try fi ka cji na co dzien ne

funk cjo no wa nie bran ży, cy kle
jaz dy, ła dow ność, dys po zy -
cyj ność, za sięg oraz po zo sta -
łe pa ra me try – uwzględ nia jąc
wszyst kie ko rzy ści pły ną ce
z wy ko rzy sta nia cich sze go
i czyst sze go trans por tu – tłu -
ma czy Eb ba Berg bom Wal lin,
me ne dżer do spraw elek tro -
mo bil no ści w Vo lvo Trucks.
Te sto wa nie dwóch elek trycz -
nych sa mo cho dów cię ża ro -
wych w rze czy wi stych wa run -
kach jest do sko na łą oka zją
do oce ny spo so bu ich wy ko -
rzy sta nia oraz wska za nia po -
ten cjal nych ulep szeń, wy ma ga -
nych za nim moż li we bę dzie
szer sze za sto so wa nie ope -
ra cyj ne – mó wi Hans Orest,
kie row nik od dzia łu
w Swe rock na le żą -
cym do gru py PEAB.

Vo lvo Trucks te stu je napędzane elek trycz nie po jaz dy bu dow la ne
W paź dzier ni ku Vo lvo Trucks roz po czę ło kom plek so we te sto wa nie w wa run kach rze czy wi -
stych cał ko wi cie elek trycz ne go roz wią za nia trans por to we go prze zna czo ne go dla bran ży bu -
dow la nej. Dwa sa mo cho dy cię ża ro we o du żej ła dow no ści zo sta ły do star czo ne do fir my Swe -
rock, któ ra ana li zu je ich moż li wo ści w za kre sie speł nie nia ro sną ce go za po trze bo wa nia
na ogra ni cze nie ha ła su i emi sji spa lin, szcze gól nie na wraż li wych ob sza rach miej skich

www.volvotrucks.pl

W ra mach te stów elek trycz ny sa mo chód cię ża ro wy Vo lvo FM za bu do wa ny ja ko be to no mie szar ka do star czał be ton, a napędzany
elektrycznie po jazd cię ża ro wy Vo lvo FMX wy po sa żo ny w urzą dze nie ha ko we brał udział w więk szych pro jek tach in fra struk tu ral nych

Te sto wa nie elek trycz nych sa mo cho dów cię ża ro wych w wa run kach rze czy wi stych stanowi
do sko na łą oka zję do oce ny spo so bu ich wy ko rzy sta nia

Pierw szy test Vo lvo Trucks w seg men cie elek trycz nych po jaz dów cięż kich
• współ pra ca obej mu je te sty dwóch po jaz dów elek trycz nych: Vo lvo FM z be to no mie szar ką

i Vo lvo FMX z za bie ra kiem ha ko wym,
• pro jekt jest pro wa dzo ny wspól nie przez Vo lvo Trucks i Swe rock, przy wspar ciu JOAB i Sa ra ka,
• elek trycz ne Vo lvo FM bę dzie do star czać be ton klien tom Swe rock na ob sza rach miej skich,
• elek trycz ne Vo lvo FMX z za bie ra kiem ha ko wym bę dzie wy ko rzy sty wa ne przede wszyst kim w więk -

szych pro jek tach in fra struk tu ral nych i bu dow nic twie miej skim.
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Na byw ców prze ko ny wa ła nie
tyl ko kon cep cja po jaz -
du L 6600, ale tak że stra te gia
Mer ce des -Benz opar ta
na sprze da ży so lid nych i nie -
dro gich po jaz dów o do brym
sto sun ku ma sy wła snej do ła -
dow no ści, a tak że do brej do -
stęp no ści usług ser wi so -
wych. To po dej ście by ło nie -
zwy kle sku tecz ne. Do 1956
ro ku sa mo cho dy użyt ko we
ge ne ro wa ły już po nad po ło -
wę sprze da ży Da im ler -Benz.
W przy pad ku L 6600 gę sta
sieć ser wi so wa i szyb kie do -
sta wy czę ści za mien nych sta -
no wi ły waż ną za le tę wo bec
kon ku ren cyj nych ma rek cięż -
kich sa mo cho dów cię ża ro -

wych. Do ty czy ło to nie tyl ko
ryn ku nie miec kie go, ale by ło
rów nie waż ne dla eks por tu.
Na pierw szy rzut oka kon -
struk cja L 6600 przy po mi -
na po jaz dy użyt ko we sprzed
dru giej woj ny świa to wej, ta kie
jak L 6500 (se ria mo de li 54).
Jed nak od 1950 ro ku tech no -
lo gia znacz nie się roz wi nę ła
– do ty czy ło to zwłasz cza lżej -
sze go sil ni ka wy so ko pręż ne -
go o więk szej pręd ko ści ob ro -
to wej, zwięk szo nej mo cy i niż -

szym zu ży ciu pa li wa. To no we
po dej ście tech no lo gicz ne sta -
je się ja sne, gdy po rów na -
my L 6600 z sil ni kiem OM 315
(8.280 cm3 po jem no ści sko ko -
wej) i L 6500 z sil ni kiem OM 57
(11.200 cm3 po jem no ści sko -
ko wej): no wa cięż ka cię ża rów -
ka dys po no wa ła mo cą 107 kW
(145 KM) przy 2.100 obr/min
za miast 110 kW (150 KM)
przy 1.700 obr / min. Pod czas
gdy mak sy mal na pręd kość
wzro sła z 55 do 70 km/h, zu -
ży cie pa li wa spa dło z 36
do 24 li trów ole ju na pę do we -
go na 100 ki lo me trów.
Pod czas gdy wy mie nio ne
moc ne stro ny obej mo wa ły
płyn ną jaz dę, wy so ki sto pień

nie za wod no ści, ma łą czę sto -
tli wość na praw, do bre osią gi
sil ni ka, ła twe kie ro wa nie i do -
bre ha mul ce, kry ty ko wa no
wą ską ka bi nę. Dla te go
w trans por cie da le ko bież -
nym L 6600 był czę sto wy po -
sa żo ny w ka bi ny pro du cen -
tów nad wo zi, ta kich jak Ey -
lert, Kässboh rer i Wac ken hut.
Se ria sa mo cho dów cię ża ro -
wych 304 ozna cza rów nież
przej ście z kla sycz nej cię ża -
rów ki z krót kim no sem w kla -

sie cięż kiej na cięż ką cię ża -
rów kę z ka bi ną nad po jaz dem
w Mer ce des -Benz. Ta ka kon -
struk cja spra wia, że   po jazd
użyt ko wy jest znacz nie bar -
dziej kom pak to wy przy za -
cho wa niu tej sa mej zdol no ści
trans por to wej. Dla po rów na -
nia, L 6600 (zwa ny od je sie -

ni 1954 ro ku L 315) z plat for -
mą o dłu go ści 6.000 mi li me -
trów miał cał ko wi tą dłu -
gość 9.280 mi li me trów. Na to -
miast wer sja z ka bi ną LP 315,
pro du ko wa na po cząt ko wo
od ma ja 1954 roku wy łącz nie
na ryn ki eks por to we, a na -
stęp nie tak że na ry nek nie -
miec ki od roku 1955, mia ła
cał ko wi tą dłu gość za le d -
wie 8.450 mm przy tej sa mej
dłu go ści plat for my i dzię ki te -
mu by ła bar dziej zwrot na.
W całym okre sie pro duk cji
L 6600/L 315 se ria mo de -
li 304 tworzyła sze ro ką ga mę
róż nych kon fi gu ra cji i mo de li
po jaz dów z po jaz da mi z plat -
for mą, wy wrot ka mi, cią gni ka -
mi sio dło wy mi i po jaz da mi
spe cjal ne go prze zna cze nia
– z róż ny mi roz sta wa mi osi
i ro dza ja mi na pę du. Zmia na
ozna cze nia mo de lu na stą pi ła

w ro ku 1954 i ozna cza ła no -
wy sys tem: wcze śniej ozna -
cze nia mo de li od no si ły się
do ich ła dow no ści – L 6600
od no si ło się do 6,6 to ny. Te -
raz skrót po cho dzi od we -
wnętrz ne go ozna cze nia se rii
mo de lu. W przy pad ku cięż -
kich sa mo cho dów cię ża ro -

wych od je sie ni 1954 roku
nie oznaczano ich symbolem
L 304, lecz L 315.
Sa mo cho dy z krót ki mi no sa mi
by ły do stęp ne ja ko cię żar ków -
ki plat for my (L 6600/L 315),
wy wrot ki (L 6600 K/LK 315)
i cią gni ki sio dło we (L 6600 S
/LS 315 – wy łącz nie na eks -
port), a tak że LA 315, Wer sje
LAK 315 oraz LA 6600 Sa/
LAS 315 z na pę dem
na wszyst kie ko ła. Nie za bra -
kło rów nież cię ża rów ki woj -
sko wej LG 315, któ ra tra fia ła
głów nie do nie miec kich sił
zbroj nych. Po jaz dy w wersji
„cab -over” se rii 304 ofe ro wa -
ne by ły przez Mer ce des -Benz
ja ko plat for ma LP 315, wy -
wrot ka LPK 315 i cią gnik
LPS 315. Ogó łem fa -
bry ki opu ści ły do kład -
nie 25.762 po jaz dy.

POJAZDY BUDOWLANE

Jak cię ża rów ki Mer ce des -Benz zdo by wa ły światowy ry nek 
La ta po wo jen ne w Eu ro pie zdominowała po wszech ną od bu do wę, co wy ma ga ło od po wied nich
środ ków. Stąd po pu lar ność, ja ką od chwi li po wsta nia cie szył się cięż ki sa mo chód cię ża ro wy
Mer ce des -Benz L 6600 oraz wy po sa żo ny w ten sam układ na pę do wy. au to bus Mer ce des -Benz
O 6600. Cię ża rów ka se rii 304 zo sta ła wpro wa dzo na na ry nek w paź dzier ni ku 1950 roku. By ła jed -
nym z naj waż niej szych pro duk tów w hi sto rii fir my, a jej suk ces przy czy nił się do te go, że kon -
cern Da im ler -Benz AG stał się glo bal nym pro du cen tem po jaz dów użyt ko wych

www.mercedes-benz-trucks.pl

Mercedes-Benz LK 315, model 304 zabudowany jako wywrotka sfotografowany w
jednej z niemieckich kopalni surowców skalnych  w okolicach Stuttgartu 

Mer ce des -Benz L 6600, mo del 304 wy po sa żo ny w platformę ła dun kową. Fo to gra fia
wy ko na na zo sta ła w ro ku 1950 przed fa bry ką Mer ce des -Benz w Gag ge nau 
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 504 621 002, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

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

Ad re sa ci
Bran ża                                                                                                            

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

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

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

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

1/2021       29.01.2021       18.12.2020                  06.01.2021 
2/2021       26.03.2021       19.02.2021                  10.03.2021
3/2021       28.05.2021       23.04.2021                  12.05.2021
4/2021       23.07.2021       18.06.2021                  07.07.2021
5/2021       17.09.2021       13.08.2021                  01.09.2021
6/2021       19.11.2021       08.10.2021                  03.11.2021  

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

budowlany
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat              Szer. x wys.     kolor 
                         mm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

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

182 mm x 260mm 
Licz ba szpalt:

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

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

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

!
Prenumerata - zamówienie 6/2020 

Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

Pośrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż  Ursynowski 1/45
Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

                                           imię  i nazwisko:     .........................................................................................................................................................................................

                                                 nazwa firmy:     .........................................................................................................................................................................................

                             zakres dzia∏alności firmy:     .........................................................................................................................................................................................

                                      ulica, numer domu:    .........................................................................................................................................................................................

                                 kod pocztowy, miasto:    .........................................................................................................................................................................................

                                numer telefonu i faksu:     .........................................................................................................................................................................................

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

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

   Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej     ...................................................................................................................................................






