




M onachijska Bauma, największe na
świecie Targi Specjalistycznych

Maszyn Budowlanych, Maszyn do Pozys-
kiwania Surowców Budowlanych, Ma-
szyn Górniczych, Pojazdów Specjalis-
tycznych i Urządzeń Stosowanych w Bu-
downictwie, odbywa się w tym roku
w dniach 15-21.04. Na zwiedzających
czeka wiele nowości, ponad 3,3 tys. eks-
ponatów oraz wszystkie wiodące firmy
w branży.

KH-KIPPER zaprezentuje na swoim
stoisku m. in. zabudowę-wywrotkę dwu-
stronną W2H z lewą burtą hydrauliczną
i żurawiem HIAB na tylnym zwisie, na
podwoziu MAN 6x4. W nowym rozwią-
zaniu burta hydrauliczna otwiera się
o pełne 180o. Znacznie ułatwia to zała-
dunek przy użyciu wózka widłowego.
Dodatkowo szerokość wewnętrzna
skrzyni 2410 mm pozwala na załadunek
dwóch europalet obok siebie.

Przy opuszczeniu burty o ok. 90o jest
możliwy załadunek z rampy lub wysyp
ładunku na bok w pewnej odległości od
pojazdu. Jest to szczególnie pomocne
przy sypaniu wałów bądź zasypywaniu
wykopów wzdłuż drogi, gdyż materiał nie
zanieczyszcza bocznych elementów pod-
wozia. Burtą hydrauliczną steruje się za
pomocą joysticka zamocowanego w ka-
binie przy fotelu kierowcy. Obsługa jest
możliwa zarówno z ziemi, jak i z kabiny,
bez konieczności wysiadania, co jest
ważne przy pracy w ciężkich warunkach
terenowych bądź przy złej pogodzie.

Dodatkową zaletą pojazdu jest żuraw
HIAB zamontowany za skrzynią. Umoż-
l iwia on samodzielny przeładunek
i zwiększa użyteczność pojazdu, szcze-
gólnie przy dystrybucji.

Skrzynia samowyładowcza została
wykonana w całości ze stali trudnoście-
ralnej Hardox/Raex. Charakteryzuje się
ona nie tylko wysoką odpornością na
zużycie ścierne, ale ma również wysokie
właściwości mechaniczne i odporność
na obciążenia udarowe.

Zabudowa-wywrotka kopalniana W1M
na podwoziu Scania 8x4 ma charakterys-
tyczną skrzynię z podniesieniem podło-
gi w tylnej części. Zabezpiecza ono ładu-
nek przed wypadaniem podczas trans-
portu. Podłoga typu „sandwich” jest wy-
konana z kilkunastomilimetrowej blachy
ze stali trudnościeralnej Hardox/Raex na
wierzchu i warstwy gumy amortyzacyj-
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Wywrotka 3-osiowa z zabudową 2-stronną i burtą hydrauliczną 180o była
prezentowana na MAN-owskich Trucknology Days, gdzie zwrócono także
uwagę na zalety podwozia wyposażonego w układ przyhamowania kół po
wewnętrznej stronie zakrętu, zwiększający zwrotność.

nej, pod którą znajduje się podłoga
o specjalnej konstrukcji wytrzymującej
uderzenia dużych kawałków skalnych.
Wzmocnione gęstą siecią pionowych
wzmocnień burty boczne są wykonywa-
ne z ok. 8 mm blachy ze stali typu Har-
dox lub Raex.

Wywrotka nie ma burty tylnej, która
mogłaby ulec uszkodzeniu podczas wy-
ładunku dużych kawałków skalnych, ale
jest możliwe wykonanie zabudowy

z burtą demontowalną (podpartą na
linach) lub otwieraną hydraulicznie. Do-
datkowo skrzynia jest wyposażona
w podparty na wręgach dach z otworem
na wydech, chroniący kabinę przed ka-
mieniami.

Wywrotki typu W1M są najczęściej
wykorzystywane w transporcie we-
wnętrznym kopalni, przewożąc ładunek
z miejsca wydobycia do pierwszego
miejsca odbioru, np. do kruszarki. Przy

Nowa konstrukcja skrzyni
KH-KIPPER W1M, przezna-
czonej na rynek wschodni,
wyróżnia się możliwością za-
stosowania podgrzewania
podłogi spalinami. W ten
sposób zapobiega się zama-
rzaniu ładunku, a co za tym
idzie zwiększa bezpieczeń-
stwo podczas wyładunku.
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odpowiednim przygotowaniu drogi
transportowej (utwardzenie, czystość)
z powodzeniem zastępują wozidła.

Niskopodwoziowa przyczepa 3-osio-
wa P3NO do przewozu maszyn ma 3
osie BPW o nośności 9 t każda, oś
przednia jest umieszczona na obrotnicy
z podwójnym łożyskowaniem. Po-
wierzchnia użytkowa przyczepy z balko-

Rama przyczepy P3NO została wykonana z wysokogatunkowej stali i za-
bezpieczona antykorozyjnie, może być pomalowana w dowolnym kolorze.
Dwuprzewodowy układ hamulcowy z ABS jest wyposażony w hamulce bęb-
nowe i pneumatyczny hamulec postojowy.

nem i poszerzeniami do 3 m jest wyło-
żona twardym drewnem. Tylne najazdy
przyczepy otwierają się hydraulicznie
i mają ręczną regulację rozstawu. Na ca-
łej długości przyczepy umieszczone są
uchwyty do mocowania ładunku. Przed-
nie podwyższenie ma aluminiowe burty
i demontowane najazdy umożliwiające
wjazd maszyny na balkon.

Na stoisku MAN Truck&Bus zostanie
zaprezentowana zabudowa-wywrotka
trójstronna W3F na podwoziu MAN 4x2
z kabiną podwójną (brygadową). Takie
zabudowy KH-KIPPER są przeznaczo-
ne głównie na podwozia 2-osiowe
o DMC 12-18 t oraz niektóre 3-osiowe
(głównie z żurawiem hydraulicznym).
Zabudowa ma w standardzie zawiasy
górne i dolne. Po otwarciu zamków dol-
nych można wyładować materiały syp-
kie, a po opuszczeniu burt na zawia-
sach dolnych dokonać przeładunku
materiałów na paletach przy użyciu
wózka widłowego.

Dzięki lekkiej konstrukcji pojazdy
z zabudową W3F mają stosunkowo dużą
ładowność. Skrzynie ładunkowe wyróż-
nia użycie do ich wykonania cienkiej bla-
chy ze stali trudnościeralnych Hardox
lub Raex: na podłogi o grubości ok.
3 mm, na burty ok. 2 mm. Takie pojazdy
najczęściej znajdują zastosowanie
jako pomocnicze przy pracach budo-
wlanych.
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Choć w swej 160-letniej historii mona-
chijska firma Meiller z pewnością

miała lepsze czasy niż obecne, na przy-
szłość patrzy z pozycji europejskiego
lidera i pioniera w produkcji hydraulicz-
nych urządzeń przeładunkowych. Z tej
historii wynika zarówno obecność na
wszystkich rynkach, jak i status „na-
dwornego dostawcy” zabudów wywro-
tek dla wszystkich producentów cięża-
rówek (i wielu samochodów dostaw-
czych). Dzięki temu mniej dotyka ją
słabsza koniunktura w budownictwie,
dotycząca głównie Europy Południowej.
Inne regiony t rzymają s ię lepiej :
w Niemczech rynek budowlany i komu-
nalny jest stabilny, Skandynawia chęt-
nie kupuje zabudowy Meiller w klasie
premium, a w Rosji sprzedaż wywrotek

FX Meiller:FX Meiller:FX Meiller:FX Meiller:FX Meiller:     z optymizmemz optymizmemz optymizmemz optymizmemz optymizmem
firmy nawet wzrosła, bo mają one od lat
reputację „gniotsia, nie łamotsia”. Ta
opinia wprost wynika z zastosowania
do wykonania zabudów i pojazdów
drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych
o wysokiej wytrzymałości i odporności
na zużycie oraz starannego obliczenia
konstrukcji, w której nie wozi się zbęd-
nych kilogramów.

Sztandarowym (co do skali) produk-
tem firmy są wywrotki 3-stronne, wytwa-
rzane w liczbie ponad 7,5 tys. rocznie,
na podwozia o DMC od 3,5 po 41 t. Te
na najcięższe budowlane podwozia 3-
i 4-osiowe noszą oznaczenie D316
i D421 i w wykonaniu całostalowym
mają podłogę ze stali Hardox 450 i bur-
ty z Hardoxu 400 mm, typowe grubości
to odpowiednio 6 i 4 mm. Burty są tak

Wywrotka 3-stronna D421 ze skrzynią stalową, z burtami M-Jet wykonanymi
z minimum dodatkowych elementów usztywniających. Integralny górny profil
działa skutecznie jako „odbój” dla ładowarki, choć nieduża całkowita wysokość
zabudowy sprzyja precyzji operatora. Przy otwieraniu ręcznym prawej burty, łatwo
sięgnąć do dźwigni nawet niskiemu kierowcy (a). Otwieranie lewej burty biorą
na siebie siłowniki (2 lub 3 przy wysokości burty do 85 cm), ustawiając ją tak, by
wysypać ładunek we właściwym miejscu lub uzyskać dostęp do skrzyni dla wóz-
ka widłowego (b). Opończa mocowana do przedniej ściany, z lin-
kami puszczonymi powyżej burt, nie
utrudnia wywrotu (c).

kształtowane w procesie gięcia blachy,
że uzyskuje się maksymalną sztywność
przy minimum masy, a krawędź styku
z podłogą tworzy „labiryntowe” uszczel-
nienie dla sypkiego ładunku. Wywrotki
budowlane tego typu są często wypo-
sażane w lewą burtę Bordmatic, otwie-
raną hydraulicznie o niemal 180o na dol-
nych zawiasach. W tym przypadku dol-
na część ściany bocznej jest wykonana
z okrągłej rury, która uszczelnia połą-
czenie z podłogą skrzyni. Poza znany-
mi już zaletami, jak możliwość dokład-
nego „wcelowania” w wykop przy roz-
ładunku bez pozostawiania części urob-
ku na podwoziu czy wygodne sterowa-
nie z kabiny, firma przypomina o kolej-
nych: przebiega to nawet 3 razy szyb-
ciej, niż przy tradycyjnym otwieraniu
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Do przewożenia ładunków sypkich i na paletach, czasa-
mi za jednym kursem, Meiller proponuje na wybranych
rynkach takiego „kombiaczka". Zastosowano w nim sta-
lowe burty, umożliwiające uzyskanie bardzo dużej sze-
rokości wewnętrznej 2460 mm i mocowanie pasów do
górnej krawędzi. Ładunki można rozdzielić na zabudo-
wę ciężarówki i przyczepy, do przeładunku drobnicy użyć
zakabinowego żurawia.

Jednolite arkusze podłogi i ścian skrzyni typu half-pipe
mają liczne przegięcia usztywniające, a przekrój
poprzeczny dobrano tak, by zminimalizować przywiera-
nie ładunku. Kąt wywrotu sięga 50o. Jest kilka typów
zamknięć tylnych (wewnętrzne, zewnętrzne, z podwyż-
szoną osią obrotu), wszystkie mogą współpracować
z rozściełaczami.
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burty, i bezpieczniej dla kierowcy, który
przy tym nie wnosi na butach zanie-
czyszczeń do kabiny.

We wszystkich swoich pojazdach
Meiller używa własnej hydrauliki, od wy-
sokociśnieniowych pomp tłoczkowych,
przez siłowniki, po przewody. W przy-
padku zabudów 3-stronnych, cieka-
wostką jest zastosowanie siłowników
podpodłogowych, zapewniający duży
zapas siły podnoszącej skrzynię i duży
kąt wywrotu (ok. 50o). Nie stanowi przy
tym większego problemu dostosowanie
instalacji hydraulicznej Meiller na cięża-
rówce do zasilania żurawia czy nawet
przyczepy-wywrotki innego producen-
ta, z siłownikiem na niższe ciśnienie:
przewidziano stosowne zawory przełą-
czające w układach fabrycznie skom-
pletowanych do takich celów. General-
nie, wywrotki firmy są „szyte na miarę”
potrzeb klienta i mogą być wyposaża-
ne np. w burty aluminiowe lub różne
zamknięcia tylnej ściany, zwłaszcza do
współpracy z rozściełaczem asfaltu.
W tym przypadku stosuje się unoszoną
hydraulicznie tylną belkę przeciwnajaz-
dową. Meiller ma także własne systemy
zasuwanych opończy, montowanych na
przedniej lub prawej burcie, wygodnych
w obsłudze dzięki jednolitej płaszczyź-
nie górnych krawędzi skrzyni.

W tylnozsypowych wywrotkach Meiller
także stosuje gatunkowe stale typu
Hardox do wykonania skrzyni, o gruboś-
ci 5-9 mm na podłogę i 5-7 mm na burty.
Przednia i tylna ściana mogą być skoś-
ne lub proste. W ofercie są też tradycyj-
ne wywrotki „kwadratowe” Classic oraz
muldy bez zamknięcia tylnej ściany.

Ulepszenia wywrotek Meiller objęły także naczepy, które mają
nowe podwozie o zoptymizowanej wytrzymałości. Arkusze bla-
chy na podłogę mają jeszcze 2 przegięcia pomiędzy wzdłużny-
mi profilami zewnętrznymi: zminimalizowano płaskie po-
wierzchnie, do których mógłby przywierać ładunek. Balkon jest
aluminiowy (opcja). W sumie zysk na masie w stosunku do
poprzedniej generacji wynosi ok. 500 kg.

Pokaz bramowego urządzenia przeładunkowego Meiller AK 12 ze zdalnym ste-
rowaniem najnowszej generacji i.s.a.r. Masa własna tego bramowca wynosi ok.
2800 kg dzięki użyciu do wykonania obciążonych części stali konstrukcyjnych
o wysokiej wytrzymałości. Na najbardziej odpowiedzialne elementy użyto od-
kuwek, a tam, gdzie można było zaoszczędzić na wymiarach, odlewów. Zwraca
uwagę mała wysokość urządzenia, przy możliwości teleskopowania wysięgni-
ków o 1200 mm. Nie ma ono też ramy pomocniczej dopasowanej do pojazdu,
można je montować na podwoziach praktycznie wszystkich marek
i łatwo przenosić z pojazdu na pojazd. Bramowce Meiller wyróżnia dobre pro-
wadzenie teleskopów i łap podporowych, samocentrujących się w 6- lub 5-
kątnych profilach obudów. Dla serwisu, ułatwieniem jest uproszczenie instalacji
hydraulicznej, położonej zarazem tak, że jest jak najmniej narażona na prze-
tarcia, i zastosowanie wielu połączeń upraszczających demontaż. Łatwo wy-
mienić także części ulegające zużyciu i przesmarować wymagające tego punkty.
Ruch obu wysięgników teleskopowych jest dokładnie synchroniczny dzięki za-
stosowaniu dwuobwodowej instalacji hydraulicznej. Prędkość obrotowa silnika
jest automatycznie sterowana (jeśli podwozie umożliwia parametryzację), co
pozwala oszczędzić paliwo przy przeładunku.
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W kwietniu Inter Cars, we współpracy
z ExxonMobil Poland, rozpoczął

cykl objazdowych szkoleń w filiach do-
tyczących nowoczesnych olejów silniko-
wych. Specjaliści Mobil przedstawiają
zarówno najnowsze wymagania i odpo-
wiadające im formulacje środków smar-
nych, jak i historię stojącą za obecnym
koncernem ExxonMobil. Jak się okazu-
je, wiele zawdzięcza on polskim osią-
gnięciom w dziedzinie rafinacji ropy naf-
towej: John Rockefeller w początkach
swego Standard Oil (literując: es-o) kon-
sultował się z Ignacym Łukasiewiczem.
Firma Vacuum Oil, powstała w wyniku
podziału administracyjnego Standard
Oil, miała przed I Wojną zakład w Cze-
chowicach i nawet austriacki zaborca
nie był w stanie zapobiec rozpowszech-
nieniu nazwy Dziedzice Trade Engine,
jednego z najbardziej popularnych ole-
jów hydraulicznych w historii.

Dzięki kolejnym zaborcom marka i ole-
je Esso czy Mobil na długo znikły z pol-
skich półek i świadomości kierowców,
ale od kilkunastu lat skutecznie odzys-
kują pozycję, m.in. dzięki konsekwent-
nemu postawieniu na technologię syn-
tetyczną w obu jej postaciach: z zasto-
sowaniem baz olejowych III i IV grupy.
Ta kwestia jeszcze przed kilku laty bu-
dziła spory, ostatecznie wraz z wyrokiem
sądowym powszechnie przyjęto, że
baza III grupy, choć pochodzi z ropy naf-
towej, została poddana tak dalekiej mo-
dyfikacji, że zasadne jest użycie pojęcia
„syntetyczna”. Tym samym zanika daw-
ne okrągłe określenie „baza wg techno-
logii syntetycznej”, dotyczące olejów mi-
neralnych po głębokim hydrokrakingu.
Oleje Mobil do silników samochodów
ciężarowych produkowane na takich
bazach noszą oznaczenie XHP (Extra
High Performance): to Mobil Delvac
XHP Extra 10W-40 i XHP LE 10W-40.
Ten drugi jest olejem Low SAPS, do sil-
ników wyposażonych w układy oczysz-
czania spalin obejmujące filtr cząstek
stałych, odpowiada zaleceniom ACEA
E7/E6/E4 i spełnia fabryczne wymaga-
nia MB 228.51 czy MAN M3477.

Oleje Delvac 1 (podobnie jak słynny
Mobil 1) są produkowane w oparciu
o bazy całkowicie syntetyczne, poliole-
finowe. O ile producentów takich baz
jest wielu, to Mobil jest jednym z nielicz-
nych wykorzystujących do tego gaz
ziemny, związek prosty i pozbawiony za-

nieczyszczeń. Dzięki temu baza ma naj-
wyższą i powtarzalną jakość, a do speł-
nienia wymagań smarowania silników
czy przekładni trzeba stosować mniej
dodatków, niż potrzebowałby bazy po-
chodzenia mineralnego, by osiągnąć
zbliżone właściwości. Przy tym, oleje
w pełni syntetyczne są pod pewnymi
względami niedoścignione. Dotyczy to
tak kluczowych zalet jak:

odporność na utlenianie (= utrzyma-
nie pierwotnej lepkości przez dłuższy
czas pracy silnika). Uporządkowane,
zamknięte łańcuchy węglowodorowe
bazy syntetycznej są mniej skłonne do
łączenia z tlenem;

odporność na odparowanie (= mniej-
sze dolewki). Baza syntetyczna zawiera
śladowe ilości lotnych węglowodorów;

bardzo niska temperatura krzepnięcia
i wysoki wskaźnik lepkości (= szybkie
i niezawodne smarowanie w niskiej tem-
peraturze i zachowanie trwałości filmu
olejowego w najgorętszych częściach
silnika);

bardzo dobra ochrona przed zużyciem.
Niezależnie od dodatków przeciwzuży-

ciowych, olej syntetyczny o jednolitej
strukturze tworzy na smarowanych po-
wierzchniach film olejowy o równomiernej
grubości, lepiej przenoszący obciążenia.

Do tego, dochodzi istotna zaleta: klasa
lepkościowa 5W-30, dzięki której olej jest
energooszczędny. Mobil Delvac 1 LE
5W-30 umożliwia uzyskanie oszczędnoś-
ci paliwa na poziomie 1% w porównaniu
z olejem mineralnym 15W-40, ale przy
zastosowaniu olejów syntetycznych tak-
że w skrzyni biegów i w moście spalanie
można zmniejszyć o prawie 3% w ruchu
autostradowym i o blisko 5% w mieście,
co Mobil potwierdził w teście przeprowa-
dzonym przez niezależny ośrodek
Milbrook. Do tego trzeba dol iczyć
większą trwałość wszystkich smarowa-
nych podzespołów, bo technologia syn-
tetyczna służy także przekładniom, ob-
niżając temperaturę pracy oleju i zuży-
cie mechaniczne.

Często pada pytanie, przy jakim prze-
biegu ciężarówki warto zastosować olej
syntetyczny. Specjaliści Mobil twierdzą,
że zawsze warto! Obiegowe obawy
o raptowne wypłukanie zanieczyszczeń
i tym samym rozszczelnienie silnika
mogą sprawdzić się tylko w przypadku
wcześniejszego stosowania oleju o bar-
dzo niskiej jakości. Ponieważ silniki star-
szych generacji są smarowane z reguły
olejami klasy 10W-40, właściwym wybo-
rem są oleje Mobil z grupy XHP, które za-
pewnią optymalne smarowanie i jedno-
cześnie minimum dolewek nawet przy
najdłuższych przebiegach. Jeśli użyt-
kownik starszego pojazdu chciałby jed-
nak skorzystać z zalet  technologi i
w pełni syntetycznej, może sięgnąć po
olej Mobil Delvac 1 5W-40 (o ile produ-
cent silnika przewidział zastosowanie
oleju o tak niskiej „zimowej” lepkości).

Mobil Delvac 1Mobil Delvac 1Mobil Delvac 1Mobil Delvac 1Mobil Delvac 1:::::     piastowski olej syntetyczny!piastowski olej syntetyczny!piastowski olej syntetyczny!piastowski olej syntetyczny!piastowski olej syntetyczny!



Zaostrzenie norm emisyjnych „nonroad” dla silników
maszyn roboczych jest bardzo dużym wyzwaniem dla ich
producentów, a także dla dostawców olejów silnikowych.
Stosowanie technologii SCR w pojazdach Off-highway
będzie ograniczone do minimum ze względu na trudności
w zaopatrzeniu w AdBlue. Sposobem na utrzymanie niskiej
emisji tlenków azotu będzie obniżenie temperatury spalania
przez EGR, przy zatrzymywaniu cząstek stałych w filtrze DPF.
Użytkownicy sprzętu będą domagali się długich okresów
pracy maszyn między przeglądami, na które nie może wpły-
nąć np. częstsza obsługa DPF. To jest możliwe tylko przy
użyciu do smarowania silników olejów Low SAPS o obniżo-
nej zawartości dodatków, które przy spalaniu powodują
osadzanie w filtrze cząsteczkowym zanieczyszczeń nie
ulegających wypaleniu w trakcie regeneracji: popiołów
siarczanowych, fosforu i siarki.

Castrol Enduron Low SAPS 5W-30 to nowoczesny, nisko-
popiołowy olej silnikowy wyprodukowany w technologii syn-
tetycznej, spełniający normy ACEA E6, E7 i API CI-4, prze-
znaczony do silników wysokoprężnych samochodów cięża-
rowych i autobusów. Został opracowany, aby spełnić najnow-
sze rygorystyczne normy emisji spalin Euro IV i V, w których

wymaga się stosowania olejów niskopopiołowych typu Low
SAPS. Olej ten może być używany w silnikach z układem DPF
bądź SCR – utrzymuje te układy w czystości, zapewniając spe-
łnienie przez pojazd normy emisji Euro IV i V przez cały okres
użytkowania. Produkt zapewnia najdłuższe przebiegi między-
wymianowe, zawierając unikalny pakiet dodatków uszlachet-
niających, doskonale chroni silnik przed zużyciem. Dzięki naj-
nowocześniejszej bazie olejowej Castrol Enduron Low SAPS
5W-30 gwarantuje łatwy rozruch i pełną ochronę w niskich
temperaturach, przez co jest szczególnie polecany przez
takich producentów jak Mercedes Benz i MAN. Castrol
Enduron Low SAPS 5W-30 może być także stosowany w star-
szych typach jednostek napędowych, gdzie nie wymaga się
spełnienia normy czystości spalin Euro IV i V.

Alternatywą dla niego jest tańszy olej Castrol Enduron
Low SAPS 10W-40, który można stosować także w pojaz-
dach i maszynach starszych generacji, gdzie producenci sil-
ników zalecają klasę lepkości 10W-40. Również na bazie
w technologii syntetycznej, zapewnia czystość i pewną
ochronę przed korozją i zużyciem przy najdłuższych dopusz-
czonych przez producentów silników przebiegach i czasach
pracy między wymianami.

Castrol poleca: oleje dlCastrol poleca: oleje dlCastrol poleca: oleje dlCastrol poleca: oleje dlCastrol poleca: oleje dla profesjonalistówa profesjonalistówa profesjonalistówa profesjonalistówa profesjonalistów

BP BARTRAN HV
BP ENERGOL HLP-HM

Systemy hydrauliczne

BP BIOHYD 46

Oleje biodegradowalne

Castrol LMX
Castrol LM
Castrol Moly Grease
Castrol CLS Grease

Smary

Oleje silnikowe

Castrol ENDURON LOW SAPS 5W-30
Castrol ENDURON PLUS 5W-30
Castrol ENDURON LOW SAPS 10W-40
Castrol ENDURON 10W-40
Castrol ENDURON GLOBAL 10W-40
Castrol ENDURON SLD 10W-40
Castrol TECTION GLOBAL 15W-40
Castrol TECTION 15W-40
Castrol TECTION MEDIUM DUTY 15W-40
Castrol TECTION MONOGRADE 30

Castrol TRANSMAX Z
Castrol TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE
Castrol ATF DEX II MULTIVEHICLE

P³yny ATF
Castrol SYNTRANS Z LONGLIFE
Castrol SYNTRANS AT
Castrol SYNTRANS
Castrol SYNTRAX UNIVERSAL
Castrol SYNTRAX UNIVERSAL PLUS
Castrol SYNTRAX LONGLIFE
Castrol MANUAL EP 80W
Castrol MANUAL EP 80W-90
Castrol AXLE EPX 90
Castrol AXLE EPX 80W-90
Castrol AXLE EPX 80W-140
Castrol AXLE EPX 85W-140

Oleje przek³adniowe
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Wśród ok. 150 pojazdów przygoto-
wanych przez MAN Nutzfahrzeuge

i partnerów na tegoroczne Trucknology
Days nie zabrakło podwozi wyposażo-
nych w żurawie Palfinger i Epsilon.
Współpraca obu producentów, sąsia-
dujących przez granicę, liczy się w dzie-
siątkach lat: jednym z jej „pomników”
jest wciąż używany przez austriacki tar-
tak żuraw leśny Palfinger z 1978 r. na
podwoziu MAN z 1975 r.! Marka Epsi-
lon pochodzi z Niemiec, ale w 1988 r.
została przejęta przez rosnącą w siłę
grupę Palfinger, a w 2000 r. produkcję
tych urządzeń ulokowano w nowoczes-
nym zakładzie Elsbethen pod Salzbur-
giem. Dzięki temu firma mogła odha-
czyć kolejny kamień milowy w swojej
historii: w lipcu ub.r. wyprodukowano
tam 20 000. żuraw leśny Epsilon, nb.
wysłany do Japonii. Tym jubileuszowym
modelem był M120Z, jeden z najbar-
dziej popularnych przy przeładunku
drewna stosowego, toteż nie mogło go
zabraknąć na pokazie w Monachium.
Zaprezentowano jednak wersję skła-
daną w „L”, na nietypowym podwoziu
i w zastosowaniu rzadko spotykanym
na naszych duktach: do załadunku roz-
drabniacza gałęzi innej austriackiej fir-
my, Eschlböck. W szerokiej gamie jej

¯urawie Palfinger Epsilon¯urawie Palfinger Epsilon¯urawie Palfinger Epsilon¯urawie Palfinger Epsilon¯urawie Palfinger Epsilon
urządzeń jest Biber 84, który może
przerobić na wiórki nawet pień o śred-
nicy 60 cm (45 cm z twardego drewna).
Producent chlubi się tym możliwością
szybkiej wymiany ostrzy na wirniku, by
dobrać wielkość ścinków do potrzeb
odbiorców np. z branży meblowej czy
energetycznej.

Jest wiele sposobów na przewożenie
Bobra, od podwozia przyczepowego
ciągniętego przez traktor rolniczy i z
napędem tylnym WOM, po samodziel-
ny pojazd. Właśnie model RBZ z napę-
dem wirnika od silnika ciężarówki pre-
zentowano w akcji, polegającej na sa-
modzielnym załadunku gałęzi żurawiem
Epsilon, rozdrobnieniu ich i wyrzuceniu
na kontener hakowca. Zadanie byłoby
względnie proste, gdyby nie założenie,
że operator-kierowca ma obsługiwać
oba urządzenia z kabiny. W tym celu jej
prasa strona zostaje przebudowana,
ma podwyższony dach i przeszkloną
tylną ścianę z dobrym widokiem na ryn-
nę załadunkową rębaka, obrotowy fotel
i komplet urządzeń sterujących.

Z bezpośredniego sąsiedztwa MAN
pochodzi też inny znany (także w Pol-
sce) producent sprzętu leśnego, firma
Doll. Zaprezentowała ona swoją spe-
cjalność: zestaw do dłużycy ze stero-

waną przyczepą kłonicową i żurawiem
leśnym Epsilon S260L. Sam sprzęt,
można powiedzieć, typowy, ale pokaz
imponujący, nawet jeśli przeprowadzo-
no go na utwardzonym placu, a nie
w sercu puszczy. Kierowca-operator dał
dowód swego kunsztu już wjeżdżając
na ten „poligon”, bo w mig ocenił pro-
mień zachodzenia kłód, zatrzymał ze-
staw i poprosił kolegę w rębaku o cof-
nięcie ciężarówki. Po czym sprawnie
zajął swoje miejsce na placu, cofając
przy wykorzystaniu niezależnego stero-
wania osiami wózka, rozłożył swojego
Epsilona w czasie, w którym przeciętny
człowiek otwiera scyzoryk, zrzucił dłu-
życe i załadował ponownie. Nie trwało
to dużo dłużej, niż odczytanie tych słów,

Ze wszystkich zadań, do jakich są stosowane żurawie samochodowe, chyba
najbardziej widowiskowe są prace przy drewnie, a w ramach tej specjalności
przeładunki dłużyc. Budzi szacunek widok operatora, który przekłada kilkuto-
nową kłodę niczym zapałkę, ale także trzeźwa ocena sytuacji: podpory tylko
opuścił, nie rozstawiając.

Duża część zasługi przypada na kon-
struktorów urządzeń leśnych Epsilon,
którzy w tym modelu zastosowali:
1 – dźwignię kolankową pomiędzy
ramieniem głównym a zginanym, po-
prawiającą charakterystykę udźwigu,
2 – układ Epscope chowania sekcji
wysuwanej w profilu ramienia zgina-
nego (gdyby była jeszcze jedna, cho-
wałaby się w tej pierwszej), 3 – ref-
lektory Epslight, 4 – osłonę operato-
ra Epshood, 5 – masywne połącze-
nie żurawia z rotatorem, a dalej
z chwytakiem Epslink. Widoczny jest
grzebień na ramieniu głównym (6),
o który opiera się kłodę, by skrócić
ramię działania obciążenia – to jed-
na z wielu opcji żurawia.
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od d³u¿yc po wiórkiod d³u¿yc po wiórkiod d³u¿yc po wiórkiod d³u¿yc po wiórkiod d³u¿yc po wiórki

Pozornie nieduży 3-osiowy MAN TGS, ale z silnikiem 510 KM: boberek ma duże wymagania, jeśli chodzi o pobór mocy.
O nielichym momencie na wirniku świadczą także tylne podpory pojazdu. Na czas transportu rynna załadunkowa jest
ustawiona wzdłuż jego osi. Zastosowany tu żuraw Epsilon M120L wygląda na model 83, o wysięgu 8,3 m, na którym
można ponieść 1390 kg. Moment udźwigu wynosi 114 kNm, masa własna prawie 2000 kg, bez osprzętu. Chwytak
może współpracować z pomysłowym rozłupywaczem kłód.
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... ale na uroczyste otwarcie jeszcze
przyjdzie czas. Generalny przedstawiciel
Palfingera w Polsce wziął na swe barki
wielkie przedsięwzięcie – dosłownie.
W Płochocinie pod Warszawą powstał
imponujący obiekt, w którym sam serwis
hydraulicznych urządzeń załadunko-
wych zajmuje 2000 m2. Na powierzchnie
biurowe i socjalne przeznaczono kolej-
ne 1000 m2, kilkaset m2 na magazyny:
w rezultacie budowa przeciągnęła się na
2 kryzysowe lata 2010-12, a wyposaża-
nie jeszcze trwa. Najwięcej pracy czeka
serwis, do którego jest obecnie dobiera-
ny sprzęt umożliwiający wykonywanie
pełnego zakresu zaplanowanych prac.
Nie chodzi tylko o planowe obsługi i na-
prawy, ale także o montaż urządzeń i to-
warzyszących im zabudów: firma będzie
miała m.in. własną śrutownię i kabinę la-
kierniczą. Obecnie produkcja zabudów
i montaż nadal spoczywają na zakładzie
Graco w Łabędach, ale obsługę bieżącą
powoli przejmuje nowy obiekt, z którym
kierownictwo firmy wiąże duże nadzieje
na bliską przyszłość.

Wynikają one nawet z lokalizacji: Pło-
chocin znajduje się w sporym „zagłębiu”
obsługi transportu wokół dawnej trasy
wylotowej na Poznań, a przy tym w po-
bliżu węzła nowej autostrady. Dojazd jest
doskonały ze wszystkich stron, tak dla
pojazdów komunalnych z Warszawy, jak
i bardziej odległych klientów. Ma to być
dla nich zachętą, by przyjeżdżać na ob-

Graco ma now¹ siedzibê...Graco ma now¹ siedzibê...Graco ma now¹ siedzibê...Graco ma now¹ siedzibê...Graco ma now¹ siedzibê...
sługi wykonywane w warunkach znacz-
nie lepszych, niż mógł zapewnić wcześ-
niej serwis dojazdowy (który obecnie
będzie pełnił bardziej rolę assistance).
Graco uważa tą inwestycję za rodzaj
spłaty długu zaufania, jaki zaciągnęło
wobec klientów przez ponad 20 lat obec-
ności na polskim rynku. W tym czasie
trafiło na niego kilka tysięcy nowych
żurawi Palfinger i Epsilon oraz hakow-
ców czy bramowców Palift, którym teraz
trzeba zapewnić obsługę. Dotyczy to
zwłaszcza nowej generacji urządzeń,
odpowiadających wymaganiom dyrekty-
wy maszynowej. Mają one elektroniczne
układy zabezpieczające, które może ob-
służyć tylko warsztat autoryzowany
przez producenta, z przeszkolonym per-
sonelem i stałym dostępem do części
zamiennych.

Poprawiono warunki pracy handlow-
ców, na których spada w tej specjalno-
ści szczególnie duża odpowiedzialność.
Jeśli nie pogodzą podwozia i urządze-
nia z wymaganiami klienta, nie sprawdzi
się stare powiedzenie, że pierwszy
żuraw sprzedają oni, a następny serwis.
Serwis będzie miał z takim żurawiem
dużo pracy, ale następnej transakcji nie
będzie. Główną przeszkodą w płynnym
współdziałaniu w trójkącie „producent
podwozia – zabudowca – klient” jest
z reguły nadmierna oszczędność tego
ostatniego. Jak zauważa Cezary Szmidt,
dyrektor techniczny Graco, częstym błę-

Projekt nowego obiektu powstał
w wyniku własnych przemyśleń nad
„idealnym” budynkiem, w którym
można by połączyć projektowanie,
szkolenia, sprzedaż, montaż oraz
obsługę i naprawę hydraulicznych
urządzeń przeładunkowych. Konsul-
towano go także z innymi dilerami
Palfingera w Europie.

choć celebrował swą pracę, by widzo-
wie dobrze zapamiętali jego sprawność
w łączeniu ruchów żurawia i perfekcję
całego pojazdu.

Zabudowany za kabiną żuraw S260L
to model często wybierany do zesta-
wów dłużycowych ze względu na
prostą, solidną budowę i korzystny sto-
sunek osiągów do ceny. Urządzenie
o momencie udźwigu 236 kNm, w pre-
zentowanym wariancie ma wysięg
8,2 m i może podnieść na nim niemal
3-tonowe obciążenie. Zastosowano
w nim cały zestaw rozwiązań ujętych
pod ogólną nazwą Epsolution. Najważ-
niejszy jest tu Epscope, składanie po-
szczególnych sekcji rozkładanych hy-
draulicznie „jedna w drugą”, z cylin-
drem i przewodami ukrytymi we wnęt-
rzu. Zachowano przy tym wygodny do-
stęp dla obsługi. Epslink to opatento-
wane podłączenie osprzętu do żurawia,
o bardzo dużej trwałości, chroniące
przewody połączeniowe i t łumiące
drgania, a Epslight – silne reflektory
halogenowe oświetlające miejsce pra-
cy. Najciekawszy jest Epshood, „kaptu-
rek” dla operatora. Kabina to inwestycja
duża, a łatwa do stracenia, jeśli wejdzie
w niepożądany kontakt z grubą gałęzią.
Epshood składa się na ramieniu głów-
nym żurawia, podwyższając pojazd tyl-
ko o 4 cm, odchyla go siłownik pneuma-
tyczny uruchamiany przez operatora
przyciskiem z ostatniego szczebla dra-
binki. Rozłożony, stanowi osłonę przed
wiatrem, zacinającym deszczem czy
śniegiem lub spadającymi gałęziami.

Żuraw na pokazie miał większy z 2
dostępnych do tego modelu chwytaków,
o powierzchni 0,55 m2. Umożliwiało to
chwytanie 2 kłód naraz, co operator
chętnie demonstrował, błyskawicznie
załadowując ponownie zestaw. Równie
szybko złożył żuraw, zamocował dłuży-
ce pasami i odjechał, pozostawiając
widzów cokolwiek osłupiałych.
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Obiekt został dopuszczony do użytko-
wania jesienią ub. roku, serwis już
działa, choć wymaga uzupełnienia wy-
posażenia. Spore nakłady pochłonie
dział produkcji zabudów.

dem jest rezygnowanie z chłodnicy ole-
ju i jednocześnie zamawianie jak naj-
mniejszego zbiornika – bo to i masa,
i koszty. Jeśli urządzenie pracuje ciągle
(np. przy przeładunku złomu) i nie ma
szansy schłodzić się w czasie jazdy, do-
chodzi do przegrzewania oleju, a to skut-
kuje wyciekami, a także przyspieszonym
zużyciem uszczelnień. Zaniedbuje się
również wymianę filtrów. „W hydraulice
3 rzeczy są ważne: czystość, czystość
i jeszcze raz czystość”, przypomina dyr.

Szmidt. Mniejsze znaczenie ma gatunek
stosowanego oleju hydraulicznego,
większe właściwa lepkość (w Graco są
stosowane praktycznie wyłącznie klasy
HLP 46 lub 32) i czystość.

Przystawka odbioru mocy to drugi po-
wód, dla którego nie wszystko działa
perfekcyjnie. Jeśli podwozie jest brane
„ze stoku”, często ma już przystawkę,
ale rzadziej taką, która rzeczywiście
może posłużyć do napędu pompy hyd-
raulicznej o wydajności wymaganej

przez urządzenie przeładunkowe, jakie
ma zostać zamontowane. Klienci tego
nie dostrzegają, lub próbują za wszelką
cenę uniknąć dopłaty do odpowiedniej
przystawki – a ceną jest mniejsza wydaj-
ność, czyli strata czasu przy każdym
przeładunku. Pojawiają się potem obie-
gowe opinie o „szybkich” lub „wolnych”
żurawiach, w większości przypadków
wynikające ze źle dobranych przysta-
wek, lub błędów w instalacji powodują-
cych duże straty przypływu. Dlatego ko-
nieczne jest uświadamianie zarówno
podwoziarzy, jak i użytkowników. Ci
ostatni często są mistrzami w posługiwa-
niu się urządzeniem, ale równie często
zapominają o podstawowych zasadach
konserwacji czy bieżącej kontroli stanu
technicznego. Lepsze warunki do narad
i szkoleń w Płochocinie mogą przysłu-
żyć się do poprawy tej świadomości.

Graco ma wszelkie uprawnienia dozo-
rowe do modyfikacji i napraw urządzeń
używanych, poleca także takie usługi,
które już wkrótce będzie można wyko-
nywać w nowym obiekcie.

Firma Cummins, obecna na rynkach
prawie 190 krajów i dysponująca sie-
cią ponad 6 tys. punktów dilerskich,
intensyfikuje działalność w Polsce.
Działająca od 2004 r. spółka Cummins
Poland z siedzibą w Krakowie, zajmu-
jąca się przede wszystkim dystrybucją
silników wysokoprężnych m.in. do ma-
szyn budowlanych górniczych i rolni-
czych czy generatorów prądotwór-
czych, części zamiennych i innych
komponentów silnikowych, układów
filtracyjnych, oleju silnikowego oraz
elektronicznych systemów nadzoru
pracy silnika, w styczniu br. uruchomi-
ła nowy warsztat remontowy silników
i agregatów prądotwórczych.

Warsztat zapewnia kompleksowe
remonty silników, agregatów prądo-
twórczych i podzespołów Cummins,
w których są wykorzystywane wyłącz-
nie oryginalne części zamienne i ma-
teriały eksploatacyjne. Naprawy są wy-
konywane przez serwisantów posiada-
jących niezbędne certyfikaty i upraw-
nienia producenta, przy użyciu spec-

jalistycznych przyrządów i narzędzi do
poszczególnych rodzin silników. W za-
leżności od stopnia zużycia, są wykony-
wane również naprawy z użyciem kom-
ponentów Cummins ReCon po odbudo-
wie fabrycznej, co pozwala przywrócić

jakość porównywalną do nowych jed-
nostek napędowych. Wszystkie części
użyte do napraw głównych i remontów
objęte są 12-miesięczną, międzynaro-
dową gwarancję, respektowaną przez
dystrybutorów na całym świecie.   

Cummins PolCummins PolCummins PolCummins PolCummins Poland: remonty w pełni profesjonalneand: remonty w pełni profesjonalneand: remonty w pełni profesjonalneand: remonty w pełni profesjonalneand: remonty w pełni profesjonalne



Shell, dzięki swojemu doświadczeniu i kontaktom z producentami sprzętu, może zaoferować spraw-
dzone i bardzo uniwersalne produkty do maszyn roboczych. Obecnie natężenie prac jest bardzo
duże i użytkownikom zależy na maksymalnym wykorzystaniu maszyn. Dlatego najczęściej kupowa-
nym produktem jest olej silnikowy Shell Rimula R4L 15W-40. Nawet w ciężkich warunkach zapewnia
on ponad 50% wydłużenie czasu pracy w porównaniu z powszechnie stosowanymi olejami oraz
zmniejszenie dolewek. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest najnowszy Shell Rimula R4 X 15W-40,
najbardziej uniwersalny olej mineralny do silników diesla z normami od Euro V do starszych typów
Euro II, z układem EGR i/lub SCR.

Układy przeniesienia mocy: sprzęgła hydrokinetyczne, skrzynie biegów i osie napędowe również
wymagają ochrony z uwagi na trudne warunki pracy, duży stopień skomplikowania i obciążenia ciepl-
ne. Do tych układów Shell oferuje oleje z rodziny Shell Spirax, w tym Shell Spirax S4 CX 10W i 30
o wyjątkowo dobrych parametrach hydraulicznych i przekładniowych. W wyjątkowych przepadkach
(dotyczy to szczególnie sprzęgieł firmy Voith) są zalecane oleje Shell Tegula V lub Shell Tellus S3 V32.
Dzięki bardzo dobrym parametrom i spełnianym normom Shell Spirax S4 CX jest zalecany do pozo-
stałych elementów napędowych (poza skrzynią biegów) jak np. zwolnice.

W wielu urządzeniach roboczych, np. wozidłach, koparkach samojezdnych kołowych czy ciągni-
kach rolniczych wykorzystywanych w budownictwie, uniwersalnym produktem do układów hydrau-
licznych lub hydrauliczno-przekładniowych i mokrych hamulców jest najnowszy Shell Spirax S4 TXM,
olej klasy UTTO sprawdzony w każdy warunkach atmosferycznych. Umożliwia on bezawaryjną pracę
w bardzo wysokich i niskich temperaturach przez wyjątkowo długi czas. Cennym uzupełnieniem jest
smar Shell Gadus S2 V220AC 2, który zapewnia bezpieczeństwo i komfort pracy maszynom budow-
lanym i wszelkim pojazdom, które pracują w normalnych i w ekstremalnych warunkach, np. przy
wysokiej wilgotności czy dużym zapyleniu.

Flagowe produkty Shell do maszyn roboczych

SHELL SPIRAX S4 TX
SHELL SPIRAX S4 TXM
SHELL SPIRAX S6 TXM

Mokre hamulce

SHELL GADUS S3 V220C 2
SHELL GADUS S2 V220AC 2
SHELL GADUS S2 V220 2
SHELL GADUS S2 V220AD 2

Smary

SHELL SPIRAX S4 CX 30
SHELL SPIRAX S4 CX 10W
SHELL SPIRAX S3 G 80W
SHELL SPIRAX S2 G 80W-90

Przenoszenie napêdu

SHELL RIMULA R5 LE 10W-30
SHELL RIMULA R4 L 15W-40
SHELL RIMULA R4 X 15W-40
SHELL SPIRAX S4 TX

Silnik

SHELL SPIRAX S4 TXM
SHELL SPIRAX S3 ALS 80W-90
SHELL SPIRAX S2 ALS 90
SHELL SPIRAX S3 AX 80W-90
SHELL SPIRAX S2 A 85W-140
SHELL SPIRAX S6 TXM

Mosty napêdowe

SHELL TELLUS S2 V
SHELL TELLUS S2 M

Systemy hydrauliczne
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S hell, jeden z największych i najbar-
dziej dynamicznych międzynarodo-

wych koncernów petrochemicznych,
wprowadza na rynek nowy olej Shell
Rimula R4 X do silników Diesla o dużej
mocy wyposażonych w systemy cyrku-
lacji spalin (EGR), w pojazdach cięża-
rowych, autobusach, maszynach rolni-
czych i lokomotywach.

Shell Rimula R4 X 15W-40 jest naj-
wyższej jakości wielozadaniowym ole-
jem mineralnym nowej generacji. Jego
zadaniem jest maksymalna ochrona sil-
nika dzięki odpowiednio dobranej mie-
szaninie dodatków, które zapewniają
wysoki poziom czystości i odporności
na utlenianie oraz obniżenie zużycia
w ciężkich warunkach, jakie panują
w silnikach z EGR. Nowy olej jest odpo-
wiedni do większości silników Euro IV
i V (bez filtrów cząstek stałych), wszyst-
kich silników pre-US 2007, jak również
starszych typów.

Co obecnie najbardziej niszczy olej
w silniku? TEMPERATURA. Coraz więk-
sza sprawność silników, temperatura
spalania i moc z litra pojemności, to
coraz wyższa temperatura pracy oleju,
która wyznacza granicę jego trwałości.
Do niedawna jedynym sposobem na
zwiększenie odporności oleju było za-
stosowanie bazy syntetycznej. Dzięki
postępowi technologicznemu udało się
wyprodukować olej mineralny Rimula
R4 X 15W-40 na bazach Grupy II, co
umożliwa wykorzystanie jego właścio-
ści praktycznie każdemu użytkowniko-
wi pojazdów czy urządzeń z silnikami
Diesla dużej mocy. Bez względu na
temperaturę, wilgotność czy czas pra-
cy silnika, nowy olej gwarantuje bezpie-
czeństwo w 3 kluczowych obszarach:
ograniczanie tworzenia kwaśnych
związków w wyniku spalania i degrada-
cji oleju, ograniczenie osadów i zużycia
mechanicznego.

Shell Rimula R4 X 15W-40 ogranicza
korozję, która jest efektem działania
kwasów powstałych w procesie spala-
nia paliwa. Wchodzą one w kontakt
z olejem w miejscu styku pierścieni tło-
kowych z cylindrem i przenikają do mis-
ki olejowej. Nowy olej zmniejsza od-
działywanie kwasów dzięki dodatkom,
które skutecznie je neutralizują. Formu-
lacja ogranicza również gęstnienie ole-
ju i tworzenie szkodliwych osadów

Shell Rimula R4 XShell Rimula R4 XShell Rimula R4 XShell Rimula R4 XShell Rimula R4 X nowoœæ w ofercie nowoœæ w ofercie nowoœæ w ofercie nowoœæ w ofercie nowoœæ w ofercie
w kontakcie z produktami spalania za-
równo w misce olejowej, jak i w cienkim
filmie olejowym o wysokiej temperatu-
rze, który powstaje na wysokości pier-
ścieni tłokowych. Podwyższone właści-
wości spowalniające utlenianie potwier-
dzają testy laboratoryjne i drogowe,
w tym PDSC (ciśnieniowa różnicowa ka-
lorymetria skaningowa). Wykazał on
wyraźnie lepsze właściwości antyutle-
niające w porównaniu do wymagań
specyfikacji ACEA E7.

Shell Rimula R4 X 15W-40 zapewnia
wysoką zdolność do utrzymania sadzy
w stanie rozproszonym (dyspergowa-
nia), co zabezpiecza przed nadmiernym
gęstnieniem oleju i tworzeniem się szla-
mów. Wyniki testu Mack T-8E potwier-
dziły, że nowy olej spełnia swoje zada-
nia mimo wysokiej zawartości sadzy, co
umożliwa płynny start w niskich tempe-
raturach bez ryzyka blokady filtra i nad-
miernego zużycia mechanicznego. Uży-
te w Shell Rimula R4 X dodatki tworzą
film ochronny w miejscach kontaktu
metal-metal w różnych warunkach pra-
cy silnika, a aktywne dyspergatory sa-
dzy rozdrabniają ją i zabezpieczają
urządzenie przez zużyciem.

Shell Rimula R4 X zapewnia wysoki
poziom zabezpieczenia mechaniczne-
go istotnych miejsc w układzie rozrzą-
du, tłoku i cylindrze, co potwierdzają
testy silnikowe przeprowadzone zgod-
nie z specyfikacjami producentów po-
jazdów oraz API i ACEA. W teście na sil-
niku Mack T-10, Shell Rimula wykazał
o 30% lepsze zabezpieczenie przed zu-
życiem pierścieni tłokowych i cylindrów
niż wymagane w specyfikacji API CI-4.

Dzięki właściwościom chroniącym
przed zużyciem i ograniczającym two-
rzenie osadów Shell Rimula R4 X umoż-
liwia uzyskiwanie maksymalnych osią-
gów silnika przy jednoczesnej ochronie
w najbardziej ekstremalnych warunkach
pracy. Długa lista aprobat wiodących
producentów silników sprawia, że Shell
Rimula R4 X jest idealnym olejem do
pojazdów ciężarowych, autobusów,
maszyn rolniczych i lokomotyw z silni-
kami Diesla o dużej mocy, które pracują
w transporcie miejskim, krajowym czy
długodystansowym. Rimula R4 X mie-
ści się pod względem właściwości po-
między olejem niskopopiołowym R4L
a R4, a w konsekwencji na polskim ryn-

ku zastąpi ten drugi (podobnie jak ole-
je starszej generacji R3 X i R2). Shell
Rimula R4 X 15W-40 to jeden olej sil-
nikowy w magazynie, unikalna jakość
i oszczędność w każdym silniku Dies-
la Euro V, Euro IV lub starszym, z ukła-
dem EGR czy SCR.

Specyfikacje i aprobaty:
ACEA: E7, E5, E3
API: CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, SL
JASO: DH-1
Global: DHD-1
Caterpillar: ECF-1-A, ECF-2
Cummins: CES 20078, 77, 76, 75, 72, 71
DDC: 93K215
Deutz: DQC III-10
Mack: EO-M, EO-M+
MAN: M3275-1
MB Approval: 228.3
MTU: Category 2
Renault Trucks: RLD-2
Volvo: VDS-3

Shell Rimula R4 X 15W-40 jest sprze-
dawany w opakowaniach 1000, 209,

55 i 20 l i trów.
Jako pier-
wszy olej ro-
dziny Rimula
w Polsce bę-
dzie dostęp-
ny również
w opakowa-
niach 5-lit-
rowych.
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G rupa pojazdów definiowanych poję-
ciem Off-Road obejmuje rolnictwo,

szeroko pojęte budownictwo (w tym
także budowę i renowację dróg), gór-
nictwo i prace prowadzone w kamie-
niołomach, leśnictwo, utylizację śmie-
ci i prace miejskie, a także przemysł
ciężki. Użytkownicy sprzętu pozadro-
gowego nie są łatwym klientem dla
producentów olejów. Wyroby tej gru-
py są sprzedawane innymi kanałami
niż klasyczne oleje silnikowe. Najczę-
ściej użytkownik, tj. duża firma, opra-
cowuje specyfikacje i kupuje całość
płynów eksploatacyjnych i środków
smarowych na drodze przetargu czy
ofert.  Taka specyfikacja jest dość
obszerna z uwagi na różnorodność
sprzętu i dużą liczbę punktów smaro-
wania, wymagających użycia różnych
olejów np. przekładniowych, hydrau-
licznych, silnikowych czy uniwersal-
nych.

Pracując ze specyfikacjami przetar-
gowymi muszę stwierdzić, że bardzo
rzadko były one opracowane popraw-
nie i czytelnie, natomiast bardzo częs-
to zawierały wymagania w stosunku do
olejów smarowych, które użytkowniko-
wi ,  b iorąc pod uwagę posiadany
sprzęt, nie były do niczego potrzebne.
Analizując punkty smarowania w takich
pojazdach, dobierane oleje smarowe
muszą często spełniać kilkadziesiąt
różnych wymagań jakościowych, by
spełnić wszystkie kryteria narzucone
przez użytkownika/właściciela lub pro-
ducenta pojazdów.

Oleje smarowe, smary i płyny eks-
ploatacyjne w coraz większym stopniu
są uzależnione od zmian zachodzą-
cych u producentów maszyn i pojaz-
dów. Wprowadzają oni własne specyfi-
kacje jakościowe, definiujące środki
smarne, jak również kosztowne syste-
my certyfikacji, które producenci ole-
jów muszą przeprowadzić, by posługi-
wać się znakami nadawanymi przez
producenta pojazdu (np. MAN 3477,
ZF-TL 06C itp.). Także w segmencie
Off-Road następuje ciągłe ulepszanie
konstrukcji oraz dążenie do wydłuża-
nia okresów eksploatacji i stosowania
mniejszych ilości, ale wyższej jakości

Zmiany w olejach smarowychZmiany w olejach smarowychZmiany w olejach smarowychZmiany w olejach smarowychZmiany w olejach smarowych
do pojazdów budowlanychdo pojazdów budowlanychdo pojazdów budowlanychdo pojazdów budowlanychdo pojazdów budowlanych

środków smarowych. Tak więc zbudo-
wanie pełnej oferty środków smaro-
wych spełniających szeroki zakres kry-
teriów jakościowych jest dla producen-
tów olejów procesem długim i kosz-
townym. Niemniej jednak, spoglądając
na olbrzymi rynek maszyn i pojazdów,
które można zaklasyfikować jako Off-
Road, jest to temat, który warto pod-
jąć: w 2010 r. światowy rynek maszyn
i pojazdów tego typu oceniany był na
180 mld USD.

Def in iu jąc zmiany zachodzące
w maszynach Of f-Road na leży
wspomnieć o okresach przeglądowych
i przebiegach pomiędzy wymianami.
Biorąc pod uwagę oleje silnikowe, te
parametry zdecydowanie różnią się
w samochodach ciężarowych eksplo-
atowanych w ruchu drogowym i pojaz-
dach użytkowanych np. w przemyśle
budowlanym. W zależności od warun-
ków pracy, przebieg współczesnego
oleju do samochodów ciężarowych za-
myka się w bardzo szerokim przedzia-
le pomiędzy 25 a 120 tys. km. Mniej-
sze przebiegi charakteryzują m.in. po-
jazdy budowlane. Praca w samocho-

dzie ciężarowym użytkowanym na pla-
cach budów to wielkie wyzwanie dla
oleju silnikowego. W tych warunkach
mamy do czynienia z dużym zapyle-
niem, co powoduje przyspieszoną de-
gradację  o le ju  s i ln ikowego ze
względu na dużą ilość stałych zanie-
czyszczeń. Każdy olej ma spory zapas
parametrów jakościowych, także w ob-
szarze właściwości dyspergujących,
czyli radzenia sobie z zanieczyszcze-
niami stałymi. Każdy rodzaj oleju czy
to silnikowy, przekładniowy czy hyd-
rauliczny, jest poddawany badaniom
laboratoryjnym i badaniom w symulo-
wanych warunkach rzeczywistej pracy.
Dla każdej z grup olejów jest wiele spe-
cyfikacji jakościowych, które zawierają
w sobie te badania. Kupując oleje lub
opracowując dokumenty np. do prze-
targu można spotkać się z taką nomen-
klaturą.

Analizując zmiany zachodzące w ole-
jach w odniesieniu do wymagań rynku,
należy jeszcze raz podkreślić ciągłe
wydłużanie okresów pomiędzy wymia-
nami, a przez to ograniczenie ilości
oleju stosowanego podczas życia

Zmiany w olejach smarowychWyzwania sprzêtowe

• Wzrost liczby prze³o¿eñ w celu lepszej
kontroli (prêdkoœci i momentu obrotowego)
oraz oszczêdnoœci paliwa
• Wy¿sze obci¹¿enia w uk³adach CVT
• Zwiêkszenie trwa³oœci synchronizatorów
przy zachowaniu komfortu zmiany biegów

• Kompatybilnoœæ z najnowszym sprzêtem,
zapewnienie stabilnoœci utleniania przy
wy¿szych mocach
• Optymalizacja w³aœciwoœci EP i AW
• Zrównowa¿enie tarcia i uzyskanie kompatybil-
noœci z szerokim zakresem materia³ów

• Wiêksza moc
• Mniejsze wymiary
• Regulacje w obszarze emisji

• Doskona³e w³aœciwoœci termooksydacyjne
• Kompatybilnoœæ z biodieslem
• Spe³nienie coraz ostrzejszych specyfikacji
w przypadku olejów uniwersalnych

• Wy¿sze ciœnienie pomp (>400 barów) • Kontrola zu¿ycia i lepsza stabilnoœæ termiczna
oleju

• Cicha praca
• Wysoka pojemnoœæ hamulców

• Optymalizacja w³aœciwoœci w zakresie
charakterystyki tarciowej

• Ochrona przek³adni w ciê¿szych warunkach
pracy
• Wiêksza wydajnoœæ i oszczêdnoœæ paliwa

• Poprawa w³aœciwoœci EP i AW
• Mniejsze lepkoœci przy zachowaniu doskona-
³ych w³aœciwoœci smarnych

Zmiany wymagañ wzglêdem olejów smarowych w nowoczesnych maszynach roboczych

Przeniesienie napêdu

Silniki

Hydraulika

Mokre hamulce

Mosty napêdowe
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Najważniejsze funkcje olejów w różnych punktach smarowania
maszyn budowlanych to:

zmniejszenie współczynnika tarcia (czyli muszą mieć dobre właściwości
smarne,

doskonała ochrona smarowanych elementów przed zużyciem (oleje prze-
kładniowe są wzmocnione specjalnymi dodatkami typu EP),

odprowadzenie wytwarzanego ciepła (czyli praca w roli cieczy chłodzącej!),
utrzymanie układu w czystości, wyprowadzenie z punków smarowania

zanieczyszczeń np. pochodzących ze zużycia mechanicznego,
ochrona przed korozją,
tłumienie drgań i hałasu podczas pracy zespołu
doszczelnienie układu,
przenoszenie energii i sygnałów sterujących (np. przez oleje hydrauliczne),
zapewnienie optymalnej pracy w warunkach zimowych i letnich, z czym jest

związana odpowiednia charakterystyka lepkościowo-temperaturowa oleju
(wskazane jest, by olej wraz ze zmianami temperatury w jak najmniejszym
stopniu zmieniał lepkość),

brak negatywnego oddziaływania na materiały uszczelnień.

Wykaz skrótów związanych
z olejami do maszyn i pojazdów:
AT (Automatic Transmission) – prze-
kładnia automatyczna
ATF (Automatic Transmission Fluid) –
olej do przekładni automatycznej
C-4 – specyfikacja Allison w zakresie
olejów przekładniowych
CNH – Case New Holland
CVT (Continously Variable Transmis-
sion) - bezstopniowa skrzynia biegów
DCT (Double Clutch Transmission)
– dwusprzęgłowa skrzynia biegów
EP (Extreme Pressure) – dodatki
przeciwzużyciowe
FF (Factory Fill) – na 1. zalanie
JCMAS (Japanese Construction and
Mechanisation Assocation) – japoń-
ska specyfikacja
kV – lepkość kinematyczna
MT (Manual Transmission) – prze-
kładnia manualna
PM – cząstki stałe
PPD – dodatek obniżający tempera-
turę krzepnięcia
STOU (Super Tractor Oil Universal)
– olej uniwersalny silnikowo-przekła-
dniowo-hydrauliczny
TBN – liczba zasadowa
TAN – liczba kwasowa
TO-4 – specyfikacja oleju przekła-
dniowego
UTTO (Universal Tractor Transsmision
Oil) – olej przekładniowo-hydrauliczny
VI – wskaźnik lepkości

VI przykazañ
odpowiedzialnego w³aœciciela
Twoja maszyna wymaga:
1. w³aœciwego œrodka smarnego,
2. aplikowanego we w³asciwym miejscu,
3. we w³aœciwym czasie,
4. we w³aœciwej iloœci,
5. o w³aœciwej jakoœci.
6. przez w³aœciwy personel techniczny.

VI przykazañ
odpowiedzialnego w³aœciciela
Twoja maszyna wymaga:
1. w³aœciwego œrodka smarnego,
2. aplikowanego we w³asciwym miejscu,
3. we w³aœciwym czasie,
4. we w³aœciwej iloœci,
5. o w³aœciwej jakoœci.
6. przez w³aœciwy personel techniczny.
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maszyny. Olej pracuje dłużej i bardzo
istotne jest, by zatrzymywał zanie-
czyszczenia w sobie i przeciwdziałał
gromadzeniu się osadów np. na ele-
mentach silnika. Gromadzące się osa-
dy stałe mają istotny wpływ na właści-
wości smarne i wzrost zużycia elemen-
tów silnika, dlatego ten parametr po-
ważnie weryfikuje zalecenia odnośnie
czasu eksploatacji.

Kolejnym parametrem wpływającym
na przyspieszoną degradację oleju sil-
nikowego są skrajne warunki pracy sil-
ników w pojazdach użytkowanych na
placach budów, powodujące ekstre-
malne przeciążenia termiczne czy me-
chaniczne. Skutkuje to przyspieszo-
nym ścinaniem wiskozatorów i znacz-
nie szybszym starzeniem oleju.

Dodatkowo należy wspomnieć, że
przez ostatnie lata zmieniła się charak-
terystyka paliwa. Współczesny olej nie
musi mieć wysokiej wartości TBN, czy-
li liczby zasadowej, z uwagi na fakt, że
zawartość siarki w paliwie jest znacz-
nie mniejsza. Natomiast musi być ba-
dany pod kątem zawartości biokompo-
nentów, które są dodawane do paliw.
Ograniczenie zawartości siarki w pali-
wie dodatkowo przełożyło się na ko-
nieczność stosowania w nim dodatków
poprawiających smarność, a dodatki
w paliwie muszą być kompatybilne
z dodatkami w oleju. W tym przypadku
tempo wdrażania nowych przepisów
i dyrektyw znacznie wyprzedziło tem-
po badań związanych z potwierdze-
niem ich przydatności. W każdym ra-
zie, zmiany w produkcji paliw także
przyczyniają się do przyspieszonej de-
gradacji olejów silnikowych.

Artur BłażejArtur BłażejArtur BłażejArtur BłażejArtur Błażej

Podobnie jak w pojazdach drogowych, znaczny
wpływ na wymagania co do olejów silnikowych
stosowanych w europejskich maszynach będzie
miało zaostrzenie norm emisyjnych do poziomu
Stage IV. Od 1.01.2014 nowo rejestrowane ma-
szyny o mocy 130÷560 kW będą musiały mieścić
się w limicie NOx 0,4 g/kWh i PM 0,025 g/kWh.
Mniejsze silniki mają na to dodatkowe 9 miesię-
cy. Oznacza to powszechne stosowanie SCR+EGR
lub samego SCR oraz filtrów sadzowych, a w
związku z tym olejów współpracujących z ukła-
dami oczyszczania spalin. W tym samym czasie
również amerykańskie normy Tier4 przejdą z fazy
„interim” do „final”, co będzie oznaczało obniże-
nie dopuszczalnego poziomu emisji NOx z 2 do
0,4 g/kWh, przy PM 0,02 g/kWh.
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OLEJE PRZEK£ADNIOWE

Platinum Gear LS 80W-90
Platinum Gear LL 80W-90
Platinum ATF III

OLEJE SILNIKOWE

Platinum Ultor Plus 15W-40
Platinum Ultor CH-4 15W-40
Platinum Ultor Max 5W-30
Platinum Ultor Extreme 10W-40

OLEJE WIELOFUNKCYJNE

Platinum Multi UTTO 10W-30
Platinum Multi PTF 10W
Platinum Multi PTF 30

SMARY

Greasen Synthex HT 2
Greasen Complex 2
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U łatwienie pracy i  zmniejszenie
uciążliwości przeładunku pojazdu

legły u podstaw żurawia samochodo-
wego. W takiej czy innej formie, żuraw
był znany od dawna, problem polegał
na tym, jak go napędzać. Pomysł, by
służyła do tego pompa hydrauliczna
napędzana od silnika pojazdu, umożli-
wi ł  rozwiązanie ki lku spraw: lekki
żuraw zamontowany na podwoziu miał
zapewnione zasilanie, a załadunek
ograniczał się do zaczepienia ładunku.
Było to w 1944 r., pierwszy w świecie
żuraw hydrauliczny dał początek firmie
HIAB (Hydrauliska Industri AB) w Hu-
diskvall w Szwecji.

Następne lata to szybki  postęp
w produkcji żurawi, już seryjnej, i dos-
konalenie konstrukcji, a również two-
rzenie wielu akcesoriów, by żuraw speł-
niał rolę wszechstronnego urządzenia
zgodnie z filozofią HIAB ujętą w haśle
firmy „Nie ma pracy niemożliwej”.

Hiab Polska Hiab Polska Hiab Polska Hiab Polska Hiab Polska skoñczy³skoñczy³skoñczy³skoñczy³skoñczy³
Pierwsze polskie kontakty z Hiabem

nastąpiły na początku lat 70. ub. wie-
ku. W połowie tamtej dekady zaczęły
szeroko stosować żurawie hydraulicz-
ne Lasy Państwowe (w samochodach
wywożących drewno) i ówczesna firma
TRANSBUD, wykorzystująca je do za-
i rozładunku wszelkich materiałów bu-
dowlanych.

Wraz ze zmianą ustroju politycznego
w końcu lat 80., zmieniły się także wa-
runki ekonomiczne, co pociągnęło za
sobą zmianę struktury środków trans-
portu.  Efektywność ekonomiczna
wymusiła używanie środków transpor-
tu wyższej ładowności i szybko przynios-
ła zrozumienie, że samochód zarabia,
kiedy przewozi, więc należy skracać
jego przestoje związane z za- i rozła-
dunkiem. Logicznym wynikiem takiego
myślenia było poszukiwanie efektyw-
nych środków załadowczych, jak np.
żurawie montowane na pojazdach.

Znowu HIAB był pierwszy na polskim
rynku, otwierając najpierw przedstawi-
cielstwo, a następnie w 1993 r. spółkę
z o.o. HIAB Polska. Te pionierskie chwi-
le wspominali w czasie uroczystych
obchodów pierwsi klienci i partnerzy
serwisowi spółki – wielu z nich zostało
wiernych marce do dziś. Od początku
działalności w Polsce zapewniono
klientom nie tylko same urządzenia,
ale także montaż na pojazdach i pełną
obsługę techniczną, gwarancyjną i po-
gwarancyjną. Dzięki temu HIAB nadal
jest często w Polsce synonimem żura-
wia hydraulicznego.

Obecnie logo HIABa, głowa słonia,
występuje nie tylko na żurawiach hyd-
raulicznych ogólnego stosowania HIAB,
ale również na żurawiach leśnych
LOGLIFT i JONSERED, urządzeniach
do wymiany nadwozi (hakowcach)
MULTILIFT, wózkach widłowych pod-
wieszanych do pojazdów MOFFETT

Uniwersalne narzędzie: duży żuraw XS 477 HiPro, urządzenie o momencie udźwigu ok. 400 kNm, w tym przypadku
skonfigurowane pod kątem podnoszenia bardzo ciężkich ładunków blisko kolumny. To może być ok. 12 t; na maksymal-
nym wysięgu hydraulicznym 16,5 m żuraw podnosi jeszcze ponad 2 t. W tym modelu zastosowano najbardziej wyszukane
sterowanie HiPro, z układem SPACE 5000 obejmującym funkcje automatycznego sterowania pracą (ADC) i automatyczne-
go sterowania szybkością (ASC). ADC zwiększa maksymalny udźwig żurawia o około 10%. ASC umożliwia bezstopniowe
zwiększanie udźwigu do 10%, z zachowaniem płynności i ciągłości ruchu. Ta funkcja włącza się po osiągnięciu limitu
standardowego udźwigu, dzięki czemu można kontynuować podnoszenie ładunku. Dla zrównoważenia wzrostu udźwigu,
zostaje nieznacznie zredukowana prędkość ruchów ramion. Można zauważyć rozwiązania konstrukcyjne żurawia: I –
dźwignie kolankowe E-link pomiędzy kolumną a ramieniem zginanym oraz między ramieniem zginanym
a zewnętrznym, poprawiające udźwig i umożliwiające „przeprost”, II – 6-kątne profile
pewnie prowadzące kolejne sekcje, III – czujniki na podporach (i lampki ostrze-
gawcze!) przekazujące sygnały o ich rozstawieniu do układu VSL, który dobie-
rze do tego nośność urządzenia. Czego nie widać? Przewodów olejowych:
są schowane w ramionach, osłaniających je przed uszkodzeniem.

IIII I II I II I II I I
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pierwsze 20 latpierwsze 20 latpierwsze 20 latpierwsze 20 latpierwsze 20 lat
i burtach załadowczych ZEPRO. Tak
szeroka gama produktów umożliwia
oferowanie wielu rozwiązań „pod jed-
nym dachem”, a wykwalifikowany per-
sonel, w rozmowach z użytkownikiem,
zapewnia mu rozwiązanie optymalne
dla jego oczekiwań. Te urządzenia prze-
ładunkowe powstają w kilku krajach UE,
a od niedawna także w Polsce. Zinte-
growany system operacyjny wdrożony

Logo HIAB, stylizowana głowa
słonia, występuje nie tylko na
żurawiach hydraulicznych ogólne-
go stosowania HIAB, ale również
na żurawiach leśnych LOGLIFT
i JONSERED, urządzeniach do
wymiany nadwozi (hakowcach)
MULTILIFT, wózkach widłowych
podwieszanych do pojazdów
MOFFETT i burtach załadowczych
ZEPRO.

IIIII
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w nowym zakładzie Cargotec w Polsce
zapewnia utrzymanie i poprawę jakości
oraz rozwijanie działań w zakresie
ochrony środowiska i BHP. Do najważ-
niejszych zalet żurawi hydraulicznych
Hiab należą niezawodność i wysoka ja-
kość, co wynika m.in. z tego, iż wszyst-
kie urządzenia są poddawane wnikliwej
kontroli na każdym etapie produkcji.

Cargotec opracował kilka nowych
funkcji zgodnie z Dyrektywą Maszy-
nową UE (2006/42/EC) w zakresie bez-
pieczeństwa pracy z żurawiami. Jedną
z ważnych innowacji jest tzw. Zmienny
Limit Stateczności (VSL). Funkcja ta
optymalizuje udźwig w stosunku do
stateczności w oparciu o informacje
dostarczane przez czujniki znajdujące
się na nogach podporowych. W pra-
cach energetycznych przydatne oka-

Uniwersalne narzędzie energetyczne:
dzięki dodatkowemu osprzętowi żuraw
XS 288 może bezpiecznie wywindować
w górę 2 elektryków, lub wywiercić
otwór pod słup, albo wykonać drobne
prace ziemne. Wymiana osprzętu jest
bardzo szybka, a przy tym pewna, nie
ma możliwości błędnego podłączenia
przewodów zasilających dodatkowe
funkcje.
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zują się funkcje dodatkowe, jak np.
ADC, która zwiększa udźwig, nato-
miast przy znacznych wysięgach prak-
tycznym rozwiązaniem jest układ ADS
tłumiący drgania. Zatrzymując żuraw,
można spodziewać się co najwyżej 2-
3 płytkich wahnięć.

Produkty i rozwiązania Hiab są sto-
sowane tam, gdzie zachodzi potrzeba
transportu towarów czy materiałów
drogą lądową: na placach budowy
oraz we wszystk ich rodzajach
przemysłu, takich jak leśnictwo, prze-
ładunek odpadów, recykling, siły zbroj-
ne, straż pożarna, a także energetyka.
Tej ostatniej branży demonstrowano
m.in. MB Zetrosa z zamontowanym
żurawiem Hiab XS 288, przystosowa-
nym do współpracy z koszem dzięki
zastosowaniu opcji MEWP (Mobile Ele-
vated Work Platform).

Normy bezpieczeństwa pracy z wy-
korzystaniem ruchomych podnoszo-
nych podestów roboczych (czyli ko-
szy) stają się coraz surowsze. Aktual-
nie obowiązująca EN 280 nakłada wy-

sokie wymagania zarówno na żuraw,
jak i na kosz. Ponieważ bezpieczeń-
stwo zawsze było stawiane przez firmę
Hiab na pierwszym miejscu, nowy
żuraw Hiab XS HiPro można wyposa-
żyć w kosz, który całkowicie spełnia
wymagania normy. Hiab XS MEWP
to kompletne, certyfikowane rozwiąza-
nie przeznaczone do żurawi i koszy.
Oprócz przenoszenia palet z ładun-
kiem, materiałów budowlanych, piasku
i żwiru, a także ciężkiego sprzętu, moż-
na teraz wykonywać również inne za-
dania: począwszy od prac montażo-
wych i kontroli mostów, po konserwa-
cję linii elektroenergetycznych i latarni
ulicznych. By wykonywać wszystkie te
różnorodne operacje, wystarczy za-
montować do żurawia nowy osprzęt.
System Hiab XS MEWP ma następują-
ce funkcje i wyposażenie:

 automatyczne poziomowanie kosza
 zewnętrzne barierki chroniące przed

zmiażdżeniem
 ładowarkę akumulatora i zapasowy

akumulator w koszu,

 sterowanie szybkością podnoszenia/
opuszczania i obrotu,

 oddzielny wyłącznik awaryjny w ko-
szu,

 system gwarantujący, że podpory
i ramiona wysuwne podpór są w pełni
rozłożone i znajdują się w odpowied-
nim położeniu (jeśli nie  są, nie można
obsługiwać żurawia),

 obrotowe płyty nośne podpór, które
zapewniają maksymalną powierzchnię
oparcia na podłożu,

 funkcję opuszczania awaryjnego
i pompę ręczną, na wypadek braku za-
silania.

Przełączanie między trybem żurawia,
w przypadku podnoszenia i załadunku/
wyładunku, i trybem kosza jest nie-
zwykle proste. Przełącznik kluczykowy
MEWP jest łatwo dostępny w dolnej
części pulpitu sterowniczego. Podczas
korzystania z kosza działają funkcje
automatycznego sterowania szybkoś-
cią i poziomowania kosza. Rozwiąza-
nie to jest w pełni zgodne z europej-
skimi normami i przepisami BHP.

Na targach Commercial Vehicle Show
2013 w Birmingham Continental zapre-
zentował pierwsze opony 3. generacji.
Tym razem zaczęto od ogumienia dla
transportu osobowego. Koncern uznał,
że ze względu na coraz wyższe wyma-
gania względem opon, co do wpływu na
ochronę środowiska i bezpieczeństwo,
nadszedł czas na przedstawienie linii
produktów zoptymizowanych pod kątem
przewozu osób. Nowa rodzina opon jest
przeznaczona do wszystkich rodzajów
zastosowań: od komunikacji miejskiej,
przez połączenia regionalne i czartero-
we, po dynamicznie rozwijający się seg-
ment autobusowej komunikacji daleko-
bieżnej. We wszystkich obszarach są 3
zasadnicze wymagania stawiane opo-
nom autobusowym: komfort, ekonomika
i bezpieczeństwo. Dzięki 3 nowym ty-
pom opon Conti Coach, Conti CityPlus
i Conti Urban, skonstruowanym z myślą
o ściśle określonych zastosowaniach,
Continental wpisuje się w zróżnicowane
potrzeby branży autobusowej.

Do komunikacji dalekobieżnej będzie
dostępne ogumienie Conti Coach HA3
w rozmiarach 295/80 R 22,5 i 315/80
R 22,5, do zastosowania na wszystkich
osiach. Opony te zapewniają wysoką
ekonomikę eksploatacji, ponieważ wpły-
wają na oszczędne zużycie paliwa. Na

szosie gwarantują dobrą przyczepność
wzdłużną i poprzeczną, stabilność kie-
runkową, precyzję kierowania pojaz-
dem, a także, dzięki lamelom, doskona-
łe zachowanie na mokrej nawierzchni
przez cały okres eksploatacji.

Z myślą o zimowych warunkach na
drogach Continental ma od 2010 r.
w programie specjalne opony zimowe
HSW 2 Coach, również przeznaczone na
koła wszystkich osi autobusu. Opona
zimowa zapewnia w warunkach zimo-
wych lepszą trakcję niż standardowa
M+S dzięki odpowiedniemu ukształto-
waniu profilu z większą liczbą krawędzi
i lamel.

Conti CityPlus HA3, opona opraco-
wana specjalnie z myślą o zastosowaniu
w autobusach obsługujących połącze-
nia regionalne, spełnia wymogi tego wy-
magającego i dynamicznie rozwijające-
go się segmentu. Opona nadaje się na
koła wszystkich osi i jest dostępna
w rozmiarze 295/80 R 22,5. Wyróżnia się
doskonałymi właściwościami jezdnymi
i świetnym zachowaniem na mokrej na-
wierzchni przez cały okres eksploatacji,
bardzo dobrym przebiegiem i równo-
miernym zużyciem. Dla operatorów au-
tobusów ważne są zarówno komfort
zapewniony podróżnym w autobusie,
jak i aspekt ekonomiczny w postaci

oszczędnego
zużycia pali-
wa oraz możli-
wości bieżniko-
wania i nacina-
nia opony.Wszyst-
kie te zalety ma uni-
wersalna Conti CityPlus HA3.

Wymagającej komunikacji miejskiej
Continental oferuje oponę Conti Urban
HA3 na koła wszystkich osi, w rozmia-
rach 275/70 R 22,5 i 315/60 R 22,5.
Nowa opona ma mocniejszą ścianę
boczną, która skutecznie chroni ją przed
uszkodzeniami w wyniku najechania na
krawężnik, oraz zapewnia dłuższy prze-
bieg nawet o 20%.

Produkcja opon nowej generacji roz-
pocznie się w czerwcu, a ich zasady kon-
strukcyjne stopniowo będą wprowadza-
ne w innych typach ogumienia regional-
nego i dalekobieżnego Continental.  

Początek 3. ery w świecie opon
Opona Conti
Coach HA3
do autobu-
sów obsłu-
g u j ą c y c h
komunika-
cję daleko-
bieżną.


