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Stanley Hydraulic Tools jest światowym 
liderem w produkcji ręcznych narzędzi 
hydraulicznych. W ciągu ostatnich 30 lat 
fi rma stworzyła kompletną linię urządzeń 
takich jak: hydrauliczne agregaty zasilają-
ce, młoty wyburzeniowe, zatapialne pom-
py szlamowe, przecinarki do betonu i sta-
li, wiertarki i wiertnice, szlifi erki, klucze 
udarowe. Narzędzia te są z powodzeniem 
stosowane przez fi rmy zajmujące się bu-
dową, naprawą i bieżącym utrzymaniem 
sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych 
w Polsce i na całym świecie.

Bardzo często rurociągi umieszczone są 
pod nawierzchnią drogi, chodnikami lub 
utwardzonymi placami, a w zimie dodat-
kowym utrudnieniem, aby do nich dotrzeć 
jest zmarzlina. Przy niewielkich i średnich 
awariach z pomocą przychodzi wtedy młot 
kruszący BR45. Przeznaczony jest do kru-
szenia asfaltu, betonu i zmarzliny. Zapew-
nia duży komfort pracy ponieważ wyposa-
żony jest w antywibracyjne uchwyty, które 
minimalizują poziom drgań przenoszo-
nych na operatora. Ponadto młot charak-
teryzuje się niskim poziomem generowa-
nego hałasu. Dzięki zwartej konstrukcji, 
niskiej wadze (26 kg) i niewielkim wymia-
rom można nim pracować w miejscach 
o ograniczonej powierzchni. Gdy koniecz-
ne jest szybkie rozkucie dużej powierzch-
ni można zastosować młoty MB05 lub 
MB556, które przeznaczone są do monta-
żu na wysięgniku koparkoładowarki.

W przypadku zalania wykopu, w którym 
trwają prace związane z budową lub na-
prawą rurociągu, przed przystąpieniem do 
prac należy wypompować wodę. Do wyko-
nania tej pracy idealnie nadają się lekkie 
(o masie 6–27 kg) zatapialne pompy hy-
drauliczne Stanley SM/TP. Wysoka wydaj-
ność (946–3028 l/min) umożliwia bardzo 
szybkie wypompowanie wody zanieczy-
szczonej kamieniami, kawałkami drew-
na lub innymi materiałami o wymiarach 
8–75 mm. Pompy nie wymagają stałego 
nadzoru, po wypompowaniu wody z wyko-
pu, mogą pracować „na sucho”.
Wiertarka (HD01), wiertnice (CD10) oraz 
piły z łańcuchem diamentowym (DS06 
i DS11) pomocne są przy wycinaniu prze-
pustów w betonie. Niewielka waga i wymia-
ry tych urządzeń znacznie ułatwiają pracę 
szczególnie w miejscach trudnodostępnych.

Narzędzia Stanley dla firm 
wodno-kanalizacyjnych

Łańcuchowe piły Stanley DS12 i DS06 
przeznaczone są do wycinania przepustów 
w rurociągach betonowych i żeliwnych

Przy niewielkich i średnich awariach, 
do kruszenia asfaltu, betonu i zmarzliny 
można wykorzystać młot BR45

Fot. Stanley

Fot. Stanley

W przypadku zalania wykopu, w którym 
trwają prace związane z budową 
lub naprawą rurociągu, konieczne jest 
wypompowanie wody. Doskonale nadaje 
się do tego np. pompa SM50

Fot. Stanley
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Piła z łańcuchem diamentowym DS12 
przeznaczona jest do cięcia rur żeliw-
nych. Zastosowanie uchwytu do piły 
montowanego na ciętej rurze umożliwia 

operatorowi szybkie i bezpieczne przecię-
cie rury o średnicy do 300 mm z jednego 
podejścia nawet w miejscach o ograniczo-
nym dostępie np. wykopie. Dzięki syste-
mowi podawania wody chłodzącej przez 
prowadnice piła idealnie nadaje się do 
cięcia rur wykonanych z azbestocementu 
ponieważ eliminuje szkodliwe dla opera-
tora pylenie.
Uniwersalna przecinarka hydrauliczna na 
tarcze o średnicy 400 mm, w zależności 
od użytych tarcz może być zastosowana do 
cięcia asfaltu i betonu (tarcze diamento-
we), a także rur stalowych (tarcze korun-
dowe). Tarcza o średnicy 400 mm pozwa-
la na przecięcie z jednego podejścia rury 
o średnicy do 140 mm.
Kolejne narzędzia, udarowe klucze hy-
drauliczne serii IW znacznie przyspie-
szają prace związane z odkręcaniem śrub 
na połączeniach kołnierzowych. Wysoki 
moment obrotowy (1600–3400 Nm) 
umożliwia odkręcenie (lub ukręcenie) 
mocno skorodowanych i „zapieczonych” 
śrub.

Wszystkie narzędzia hydrauliczne Stan-
ley mogą być zasilane z dedykowanych 
agregatów hydraulicznych, które poda-
ją olej hydrauliczny o parametrach wy-
maganych przez konkretne, podłączo-
ne do nich narzędzia (np. GT09, GT18, 
GTR20).
Więcej informacji o narzędziach hydrau-
licznych Stanley można znaleźć na stro-
nie internetowej fi rmy Piab Polska. 

Wiertarkę hydrauliczną Stanley HD08, 
mającą niewielkie wymiary, można 
zabrać do wnętrza rurociągu

Agregat Stanley GTR20 dedykowany do 
zasilania narzędzi hydraulicznych

Fot. Stanley

Fot. Stanley
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Roboty kanalizacyjne są ściśle związane 
z przepompowywaniem ścieków i mocno 
zanieczyszczonej wody. Renowacja ka-
nalizacji – naprawa istniejących kanałów 
wiąże się z wyłączeniem rurociągów z sy-
stemu kanalizacyjnego, ściek musi zostać 
dostarczony inną drogą. Realizuje się to 
poprzez zastosowanie agregatów pompo-
wych o odpowiednich parametrach, któ-
re zapewniają przepompowanie danego 
medium i ominięcie naprawianych ka-
nałów oraz dostarczenie medium do od-
dalonego miejsca docelowego (odbioru). 
W zależności od ilości ścieków dobiera 
się sprzęt o odpowiedniej wydajności, na 
którą wpływa głębokość zasysania, odle-
głość pompowania, jak również gęstość 
i rodzaj ścieków. Agregaty pompowe mu-
szą przede wszystkim zapewnić stały, 
bezawaryjny przepływ przez 24 godz./
dobę.
Z dużej gamy różnych rodzajów agregatów 
pompowych najbardziej odpowiednie do 
pompowania ścieków są pompy wirnikowe. 
Agregaty tego typu charakteryzują się dużą 
wydajnością (do 1200 m3/godz.) i wysokoś-
cią podnoszenia (do 12 m), a także mają 
możliwość „przerzucania” dużych zanie-
czyszczeń stałych (o średnicy do 75 mm). 
Jednocześnie zastosowane w nich silniki 

spalinowe lub elektryczne są ekonomiczne 
i mało awaryjne. Firma Carrier Rental Sy-
stems Polska Sp. z o.o. oferuje kilkanaście 
rodzajów pomp do ścieków zróżnicowa-
nych pod względem parametrów. Głównie 
są to urządzenia angielskiej fi rmy Godwin 
Pumps.

Sama pompa to jednak nie wszystko. Nie-
zbędne są odpowiednio dobrane rurocią-
gi tłoczne lub węże zrzutowe (w czym 
również pomaga Carrier Rental Systems 
Polska). Do pompowania ścieków wyko-
rzystywane są głównie rurociągi z HDPE 
lub węże płaskie. Pierwsze mają średnicę 
200 mm i są zakończone szybkozłączami 
Bauer. Są bardzo trwałe (mają wysoką wy-
trzymałość) i szybkie w montażu. Umo-
żliwiają zastosowanie kolan, trójników, itp. 
Ich jedyną wadą jest kłopotliwy transport, 
a to ze względu na długość pojedynczego 
odcinka wynoszącą 6 m. Węże płaskie do-
stępne są w średnicach od 75 do 200 mm 
i są również zakończone szybkozłączami 
Bauer. Można je dowolnie kształtować 
(zakręty, skosy). Są szybkie w montażu 
i demontażu. Wadą węży płaskich jest ni-
ska wytrzymałość.
Na początku każdego węża ssącego ko-
nieczne jest umieszczenie kosza ssawnego. 
Ma on za zadanie wstępne oczyszczenie 
ścieku z grubszych elementów. W związ-
ku z tym powstaje potrzeba oczyszczenia 
co jakiś czas koszy – aby to zrobić nale-
ży wyciągnąć kosz zanurzony w ścieku na 
zewnątrz i ręcznie go oczyścić. Alterna-
tywnym rozwiązaniem jest zastosowanie 
skrzynek ssących, które zamontowane są 
na zewnątrz kanału pomiędzy wężami 
ssącymi (jeden prowadzi do pompy, dru-
gi do kanału). Grubsze zanieczyszczenia 
zbierają się w skrzynce, którą trzeba rów-
nież co jakiś czas oczyścić – nie wiąże się 
to jednak z długotrwałym przestojem, i nie 
trzeba wyciągać węży z kanału.
Firma Carrier Rental Systems Polska 
jest obecna na rynku polskim od 12 lat. 
Zajmuje się m.in. wynajmem, instalacją 
i sprzedażą szerokiej gamy pomp i agre-
gatów pompowych wraz z niezbędnym 
osprzętem. Świadczy usługi na terenie ca-
łego kraju z oddziałów w Warszawie, Po-
znaniu, Trzebini i Trójmieście.  

Agregaty pompowe 
do ścieków

Na zdjęciach: przykładowe instalacje do 
pompowania ścieków dostarczone przez 
Carrier Rental Systems Polska

Fot. Carrier Rental Systems Polska

Fot. Carrier Rental Systems Polska
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Pezal jest producentem, bezpośrednim im-
porterem i wyłącznym przedstawicielem na 
Polskę fi rmy Kipor – jednego z większych 
azjatyckich koncernów. Większość urzą-
dzeń i maszyn znajdujących się w asorty-
mencie może być stosowana przy pracach 
wodno-kanalizacyjnych. Najbardziej popu-
larne to m.in. zagęszczarki, stopy wibracyj-
ne, pompy szlamowe i minikoparki.
Z szerokiej oferty, która w całości dostępna 
jest na stronie internetowej fi rmy Pezal, 
zwrócono uwagę na urządzenia, z których 
najczęściej korzystają ekipy zajmujące się 
układaniem instalacji, czy usuwaniem 
awarii wodociągowych.

Przede wszystkim są to różnego rodzaju 
zagęszczarki. A jest z czego wybierać. Pe-
zal proponuje tutaj serię 19 zagęszczarek 
jednokierunkowych (PC) oraz 20 modeli 
zagęszczarek rewersyjnych (PCe). W przy-
padku zagęszczarek jednokierunkowych 
dostępne są modele o wadze od 32 do 
103 kg, sile odśrodkowej od 10,5 do 20 kN 
i wydajności od 180 do 320 m2/godz. Du-
żo większa rodzina zagęszczarek rewersyj-
nych obejmuje urządzenia o masie od 160 
do 430 kg. Najcięższy model PCeP420-
KM186FE wyróżnia się siłą odśrodkową 
o wartości 50 kN i jest w stanie utwardzić 
693 m kw. terenu w ciągu jednej godziny.
W miejscach trudno dostępnych oraz w sy-
tuacji, gdy trzeba utwardzić na znaczną 
głębokość obszar o niewielkiej szerokości 

alternatywą dla zagęszczarek płytowych 
stają się stopy wibracyjne (tzw. skoczki), 
które Pezal również posiada w ofercie. Ide-
alnie nadają się do prac zwłaszcza w wy-
kopach pod rozmaite instalacje wodno-ka-
nalizacyjne. Można tutaj wybierać spośród
9 modeli, również w wersji Pro, o wadze od 
60 do 84 kg.
Kolejna grupa urządzeń, na którą warto 
zwrócić uwagę to różnej wielkości moto-
pompy pół- i pełnoszlamowe. Przeznaczone 
są do pompowania cieczy zanieczyszczo-
nych z dużą zawartością elementów stałych 
i szlamowych (np. woda z piaskiem). Naj-
bardziej popularną półszlamówką jest wy-
sokowydajna, samozasysająca motopompa 
PGP30T, o maksymalnej wydajności 45 m3

/godz. i wysokości podnoszenia 30 m. 

Dużym atutem tej motopompy jest także 
niska waga wynosząca tylko 36 kg. W ofer-
cie fi rmy Pezal znajduje się również bogata 
gama innych motopomp wysokowydajnych 
i wysokociśnieniowych napędzanych sil-
nikami benzynowymi lub diesla, węży do 
pomp i szybkozłączek.

Wraz z początkiem bieżącego roku Pezal 
rozszerzył ofertę o minikoparki gąsienico-
we Kipor. Minikoparki serii KDG z lemie-
szem przednim, w zależności od modelu 
dysponują łyżką o pojemności od 0,05 do 
0,16 m3. Wyposażone są w sprawdzony 
układ hydrauliczny, który pozwala w pełni 
wykorzystać moc oraz zmniejszyć obciąże-
nie silnika i tym samym znacznie obniżyć 
zużycie paliwa. Do napędu stosowane są 
silniki diesla KD373 lub KD388. Szerokie 
gąsienice zapewniają stabilność na każ-
dym podłożu. Zamykane kabiny oraz no-
woczesny system sterownia pozwalają ope-
ratorowi na wydajną i bezpieczną pracę 
w najbardziej niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Szerokie gąsienice za-
pewniają natomiast stabilność na każdym 
podłożu. W ofercie fi rmy Pezal znalazły 
się trzy modele koparek Kipor, różniące się 
wielkością i masą.
Wszystkie proponowane urządzenia po-
siadają wymagane certyfi katy i wyróżniają 
się dobrą jakością, bardzo przystępną ce-
ną oraz, co ważne, natychmiastową do-
stępnością. 

Sprzęt z oferty 
Pezal

Nowa, jednokierunkowa zagęszczarka 
Pezal PC60-GX160 o masie 62 kg 
i wydajności 265 m2/godz.

Fot. Pezal

Ciężka zagęszczarka rewersyjna Pezal 
PCeP420-KM186FE

Motopompa półszlamowa Pezal PGP30T

Minikoparka Kipor KDG55

Fot. Pezal

Fot. Pezal

Fot. Pezal
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Producentem minikoparek Airman od 
ponad 30 lat jest japoński koncern Ho-
kuetsu, który od samego początku po-
stawiał na innowacyjność, jakość i nie-
zawodność. Obok niezwykle ważnych 
parametrów pracy takich jak: moc, szyb-
kość, wydajność szczególnie dużo uwagi 
poświęcono ergonomii i komfortowi pra-
cy operatora. Jako jeden z pierwszych, 
Hokuetsu wprowadził do produkcji 
i sprzedaży serię minikoparek z tzw. ze-
rowym tyłem.
Koparki z zerowym tyłem to takie, w któ-
rych podczas obrotu kabiny, jej tył zawiera 
się w obrysie gąsienic. Tego typu maszy-
ny stosowane są zwłaszcza w miejscach 
o ograniczonej przestrzeni roboczej oraz 
wszędzie tam, gdzie koparki z klasyczną 
kabiną nie byłyby w stanie wykonać po-
wierzonej pracy. Dzięki swoim właściwo-
ściom zapewniają operatorowi wysoki 
komfort i bezpieczeństwo. Operator kopar-
ki wiedząc, że tył kabiny jest „bezpieczny” 
tzn. nie wystaje poza gąsienice i nie nastą-
pi przypadkowe uderzenie, może skupić 
się na obserwacji pracującego osprzętu. 
Dodatkową zaletą tych maszyn jest moż-

liwość kopania bezpośrednio przy murze, 
ogrodzeniu czy innej przeszkodzie. Zwarta 
konstrukcja sprawia ponadto, że maszyny 
są stabilne i łatwe w transporcie.

Przykładem takiej maszyny jest Airman 
model AX48U-5. Duży zasięg (6030 mm) 
i głębokość kopania (3650 mm) w połą-
czeniu z dużą siłą kopiącą łyżki (32,1 kN) 
sprawiają, że minikoparka ta sprawdza 
się przy robotach wodno-kanalizacyjnych. 
Przydają się tu także doskonała widocz-
ność i wysoki komfort pracy operatora. 
Model ten może poszczycić się również 
jedną z największych kabin w swojej kla-
sie wagowej. Duże łamane drzwi wejścio-
we pozwalają na łatwe i szybkie wsiadanie 
oraz wysiadanie. Kabina typu ROPS/OPG 
osadzona została na czterech gumowych 
poduszkach absorbujących wstrząsy. Wy-
posażona jest w komfortowy, regulowany 
fotel z wysokim i szerokim oparciem. No-
wa kolorystyka wnętrza tworzy przyjazną 
atmosferę pracy. Standardowym wyposa-
żeniem jest również klimatyzacja, radio, 
uchwyt na kubek, pas bezpieczeństwa 
gniazdo zapalniczki, lusterko wsteczne, 
światła robocze, gniazdo do podłączenia 
światła ostrzegawczego. Nowoczesny, czy-
telny panel LCD usytuowany w przednim 
prawym rogu przekazuje operatorowi wie-

Airman z zerowym tyłem

Minikoparka Airman AX48U-5 to doskonałe „narzędzie” dla firm zajmujących się 
robotami wodno–kanalizacyjnymi

Możliwości modelu AX48U-5 są dużo większe niż tylko samo kopanie
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le ważnych informacji, takich jak: poziom 
paliwa, temperatura oleju silnikowego 
i hydraulicznego, ilość przepracowanych 
motogodzin.
Do napędu minikoparki AX48U-5 za-
stosowano silnik Yanmar 4TNV88 
o mocy 31,1 KM spełniający wymaga-
nia dyrektywy unĳ nej III klasy dla emi-
sji spalin. Użycie pompy wielotłoczko-
wej zwiększyło moc oraz pozwoliło na
zastosowanie systemu Eco Zone, powrotu 
obrotów silnika do biegu jałowego. Jeżeli 

operator w ciągu 4 sekund nie poruszy 
żadną dźwignią obroty silnika automa-
tycznie obniżą się do wolnych. Porusze-
nie dźwignią spowoduje ponowne przy-
spieszenie obrotów. Dodatkowo model 
AX48U-5 posiada automatyczny system 
zmiany prędkości jazdy w zależności od 
obciążenia. Przykładowo, jeżeli maszyna 
na drugiej prędkości zaczyna skręcać, 
automatycznie prędkość ta zostaje zre-
dukowana do pierwszej. Po zakończeniu 
operacji następuje samoczynny powrót 

do prędkości wcześniejszej. Maksymalna 
prędkość jazdy wynosi – niska 2,7, a wy-
soka 4,2 km/h.
Standardowo koparka wyposażona jest 
w długie ramię oraz dodatkową przeciw-
wagę, która poprawia stabilność szcze-
gólnie przy używaniu specjalistycznego 
osprzętu. Unoszona pokrywa silnika daje 
łatwy dostęp do fi ltrów i innych kluczo-
wych elementów.
Opisywaną minikoparkę Airman AX48U-5
można zamówić w fi rmie Aries Power 
Equipment, która jest wyłącznym dys-
trybutorem maszyn tej marki na rynku 
polskim. 

Wśród standardowego wyposażenia 
Airmana AX48U-5 znajduje się m.in. 
wydajna klimatyzacja

Nowoczesny, 
czytelny panel 
LCD usytuowany 
w przednim, prawym 
rogu przekazuje 
operatorowi wiele 
ważnych informacji
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Wysoka niezawodność minikoparki Bob-
cat E26 sprawia, że cieszy się ona dużą 
popularnością również w branży wodocią-
gowej. W 2011 roku Bobcat E26 wzboga-
cił park maszynowy Zakładu Usługowego 
Martel s.c. z siedzibą w Brwinowie k. War-
szawy. Maszyna została kupiona w fi rmie 
Atut Rental, łącznie z osprzętem w posta-
ci trzech łyżek: o szerokości 30 i 60 cm 
oraz skarpówki. Minikoparka używana 
jest głównie do robót wodociągowych (bu-
dowa sieci i przyłączy) oraz kanalizacyj-
nych (budowa przyłączy).
„Do zakupu kolejnej koparki Bobcat 
przekonała nas łatwa codzienna obsługa 
i znikoma awaryjność. Zwracaliśmy tak-
że uwagę na wymiary, aby pozwoliły na 
bezproblemowy transport maszyny z bazy 
do miejsca wykonywanych prac, co w na-
szym przypadku jest częste. Nie bez zna-
czenia była także bardzo dobrze układają-
ca się współpraca z dealerem oraz bliskość 
serwisu i dobra dostępność części zamien-
nych” – wyjaśnia współwłaściciel  Marek 
Fabisiak z Zakładu Usługowego Martel.

Zakład Usługowy Martel działa na rynku 
od 1994 roku. Obecnie zatrudnia 12 pra-
cowników. Na samym początku zajmował 
się wykonywaniem infrastruktury teleko-
munikacyjnej, na co składały się prace 
nad kanalizacją teletechniczną, magi-
stralną oraz rozdzielczą jak również sie-
ciami kablowymi. Firma posiada bogate 
doświadczenie we współpracy z najwięk-
szymi spółkami telekomunikacyjnymi na 
polskim rynku takimi, jak Telekomunika-

cja Polska, Netia, Aster czy Multimedia. 
Zakład już na samym początku nie bał się 
uczestniczyć w dużych projektach, jakimi 
były np. przyłączenie do sieci abonenckiej 
miejscowości Dębe Wielkie i Augustówka, 
czy w późniejszym czasie wykonywanie 
szeregu prac w kooperacji z fi rmą Daw-
Mat w Pruszczu Gdańskim i Świdwinie. 
Przez wiele lat swojej działalności fi rma 
zdobyła bogate doświadczenie w pracach 
na miejskich terenach gęsto zurbanizo-
wanych takich jak aglomeracja warszaw-
ska. W międzyczasie poszerzyła ofertę 
o uprawnienia i sprzęt do wykonywania 
przecisków prostoliniowych pod drogami 
i torami.
W 2010 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło 
realizację zadań w branży wodociągowej. 
Już na początku sprostało tak trudnym 
zleceniom jak przebudowa znacznej dłu-
gości sieci wodociągowej z rur żeliwnych 
i sferoidalnych w Warszawie w ciągu ulic: 
Lizbońskiej (240 m), Słonki (160 m),
6 Sierpnia (480 m) oraz Aksamitnej 
(1470 m i 47 przyłączy).
I tutaj przydała się ze swoimi zaletami mi-
nikoparka Bobcat E26.
„Koparka ma wystarczające parametry 
w przypadku robót wodociągowych i ka-
nalizacyjnych. Doskonale sprawdza się 
zwłaszcza podczas realizacji wykopów 
pod przyłącza” – mówi Marek Fabisiak.
W maszynie ceniona jest duża wytrzy-
małość, będącą efektem zastosowania 
skrzynkowej konstrukcji elementów ro-
boczych, trwałych pokryw i szybkozłą-
czy przewodów hydraulicznych. Ponadto 
konstrukcja skrzynkowa zmniejszyła ma-
sę maszyny, co wraz z dodatkową prze-
ciwwagą, umożliwiło przesunięcie środka 
ciężkości w kierunku tylnej części i zwięk-
szenie stabilności. Wysokie ciśnienie nad-
miarowe w układzie hydraulicznym spra-
wia, że Bobcat E26 ma największą moc 
kopania i podnoszenia w swojej klasie. 
Płynną i spokojną jazdę zapewniają gą-
sienice o specjalnej budowie i szerokości 
300 mm.

Bobcat E26 buduje wodociągi

Bobcat E26 należący do firmy Martel dysponuje krótkim ramieniem i mimo wszystko 
imponującym zasięgiem w poziomie, wynoszącym 4553 mm

Podczas wykonywania przyłączy 
kanalizacyjnych na posesjach dużą 
zaletą są niewielkie wymiary koparki
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Operator nie może przy tym narzekać na 
komfort pracy. W E26 zastosowano kabi-
nę znaną z cięższych maszyn. Wysiada-
nie i wsiadanie nie stanowi więc żadnego 
problemu. Drzwi można otworzyć na sze-
rokość górnej części konstrukcji. Zmniej-
sza to ryzyko uszkodzeń samej maszyny 

i otoczenia. Operator ma w kabinie spo-
ro miejsca na nogi. Ergonomiczne ste-
rowniki jazdy oraz odlane z aluminium 
pedały pozwalają na sprawne i pewne 
sterowanie. Nieużywane pedały można 
przesunąć do przodu, zapewniając wię-
cej miejsca na stopy i łatwiejsze czysz-
czenie podłogi.
„Cenną właściwością minikoparki jest 
proste sterowanie, za co odpowiadają 
umieszczone obok siebie dźwignie jazdy. 
Poprawia to zwłaszcza wydajność pod-

czas zasypywania rowów – operator jed-
ną ręką może sterować łyżką koparkową, 
a drugą obsługiwać lemiesz” – dodaje Ma-
rek Fabisiak
Jak minikoparka Bobcat E26 należąca 
do fi rmy Martel sprawuje się w praktyce 
mogliśmy obserwować na kolejnej inwe-
stycji prowadzonej przez fi rmę Martel, 
gdzie wykonywane były przyłącza kanali-
zacyjne na prywatnych posesjach, co też 
pokazujemy na załączonych do artykułu 
zdjęciach. AK

Bobcat E26 w szczegółach

Masa robocza (gumowe gąsienice, łyżka, kabina) 2695 kg

Maks. głębokość kopania (ramię długie) 2582 (2890) mm

Maks. wysokość wysypu (ramię długie) 3057 (3239) mm

Maks. zasięg w poziomie (ramię długie) 4553 (4966) mm

Siła kopania na ramieniu (ramię długie) 15,8 (13,2) kN

Siła kopania na łyżce 22,2 kN

Prędkość jazdy 2,4–4,6 km/h

Przepływ oleju w pomocniczym obwodzie hydraulicznym 48 l/min

Całkowita szerokość gąsienic 1500 mm

Wymiary transportowe (wys. x szer. x dł.) 2412x1515x4326 mm

Może to drobiazg, ale drzwi po otwarciu 
nie wystają poza obrys maszyny, co 
zabezpiecza je przed ew. uszkodzeniem
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Firma JCB zaprezentowała na tegorocz-
nych targach bauma nowe minikoparki 
8014 CTS, 8016 CTS i 8020 CTS. Propo-
zycje te opracowano w oparciu o popular-
ny model 8018 CTS, który przedstawiono 
na targach Intermat w 2012 r. Wiele jego 
zalet można znaleźć również w nowych 
maszynach, w tym: lepszą produktywność 
i większy udźwig, udoskonaloną budowę 
spycharki i ułatwione sterowanie ukła-
dem hydraulicznym. Z nowych minikopa-
rek JCB i ich zalet na pewno skorzystają 
przedsiębiorstwa z branży wodno-kanali-
zacyjnej.
Najważniejsze z ponad 30 wprowadzo-
nych usprawnień to:

  mocniejsza kolumna wysięgnika 
z montowanym od góry ramieniem 
i stalowymi tulejami o zwiększonej 
trwałości,

  lepszy udźwig z ładownością większą 
o 52%,

  smukły skrzynkowy wysięgnik z moż-
liwością wykonania wykopu głębszego 
o 11%,

  największa w tej klasie łatwość serwi-
sowania dzięki nachylanej kabinie,

  większe bezpieczeństwo dzięki jednoli-
temu odlewanemu przeciwciężarowi.

Trzy nowe minikoparki mają wysięgniki 
skrzynkowe o smukłej linii, które nadają 
przedniej części maszyny solidny wygląd. 
Budowa wysięgnika i lemiesza sprawia, 
że operator ma doskonałą widoczność te-
renu pracy. Wszystkie przewody znajdują 
się wewnątrz obudowy, co zapewnia mak-

symalną ochronę przed uszkodzeniem 
przez ściany wykopu. Cylinder wysięgnika 
jest montowany na jego górnej części, dla 
większego bezpieczeństwa. Natomiast ko-
lumna wysięgnika, zakończenie lemiesza 
i sprzęg połączeniowy łyżki są teraz wypo-
sażone w stalowe tuleje, które zapewniają 

Nowe trio w 1,5-tonowej 
gamie JCB

Najważniejsze dane techniczne minikoparek JCB

Model 8014 CTS 8016 CTS 8018 CTS 8020 CTS

Ciężar roboczy z lemieszem 
standardowym [kg] 1634 1657 1822 2067

Moc brutto silnika [kW] 14,7 14,7 14,7 14,7

Długość lemiesza [mm] 1161 1161/1261 1161(1261)(1500) 1261

Głębokość kopania [mm] 2271 2271 2343(2442)(2682) 2504

Zasięg na poziomie ziemi [mm] 3974 3974 4073(4170)(4401) 4252

Wysokość przenoszenia [mm] 2531 2531 2628(2692)(2846) 2779

Pojemność zbiornika [l] 23,5 23,5 23,5 23,5

Siła skrawająca łyżki [kN] 13,5 16,2 16,2 19,0

Siła skrawająca lemiesza [kN] 7,1 7,1 9,2(8,3)(7,1) 9,6

Przepływ pompy [l/min] 43,6 43,6 46,9 55,4

Na zdjęciach minikoparka JCB 8018 CTS

Fot. JCB



trwałość tych elementów. Dwukierunkowa instalacja hy-
drauliczna jest montowana standardowo we wszystkich 
modelach poza 8014 CTS, w którym jest dostępna jako 
wyposażenie dodatkowe.
We wszystkich trzech modelach zwiększono maksymal-
ną głębokość kopania: o 11% w koparkach 8014 i 8016 
i o 3% w 8020 CTS. Zmiana konstrukcji kolumny wy-
sięgnika wpłynęła również na zmniejszenie promienia 
skrętu – o 4% w dwóch mniejszych modelach i o 6% 
w wersji 8020.
Największa korzyść wynika jednak z wydajności podno-
szenia, przy której ładowność zwiększyła się o 52%, a to 
dzięki nowemu blokowi zaworów hydraulicznych. Bez-
pośrednią odpowiedzią na prośby płynące z rynku jest 
zwiększenie wydajności podnoszenia ponad spycharkę 
o 30% w modelach 8014 CTS i 8016 CTS, a w wersji 
8020 CTS o 22%.
Kabiny operatora należą do największych na rynku spo-
śród kabin w minikoparkach 1,5–2 t. Napędzane silni-
kiem 14,2 kW (19,2 KM) maszyny są standardowo wy-
posażone w trzyczęściową pompę zębatą w modelach 
8104, 8016 i 8018 oraz w pompę o zmiennej wydajności 
w wersji 8020 CTS. Drugi typ pompy jest również do-
stępny dla modeli 8016 CTS i 8018 CTS jako wyposa-
żenie dodatkowe.
Wszystkie modele są wyposażone w nowy blok zaworów, 
z dłuższym skokiem cewki dla lepszego sterowania. Za-
wór zapewnia również udoskonalone prowadzenie ma-
szyny w jeździe na wprost podczas pracy obwodów wy-
sięgnika, co ułatwia zmianę pozycji maszyny. Wszystkie 
cztery minikoparki mają w standardowym wyposażeniu 
gąsienice o krótkim skoku, aby zapewnić operatorowi 
komfort podczas jazdy. Dwie mniejsze koparki mają jed-
ną prędkość ruchu gąsienic, a modele 8018 CTS i 8020 
CTS dysponują dwiema prędkościami, sterowanymi 
ręcznie w wersji 8018 i automatycznie w wersji 8020.
Dźwignie obsługi gąsienic udoskonalono, umożliwiając 
precyzyjniejsze sterowanie gąsienicami, a funkcje peda-
łów nożnych zamieniono miejscami – teraz nachylanie 
wysięgnika jest obsługiwane prawym pedałem, a układ 
sterowania pomocniczego –  lewym. Moduł sterowania 
dwiema prędkościami gąsienic jest zamontowany w gór-
nej części udoskonalonego drążka sterowania spychar-
ką. Profi l samej spycharki zmodyfi kowano w celu spraw-
niejszego zgarniania materiału; jego długość jest taka 
sama we wszystkich modelach. Natomiast wahadłowe 
elementy rozszerzenia w modelach 8018 i 8020 są teraz 
zaczepione na ostrzu spycharki za pomocą pojedynczego 
sworznia blokującego, co ułatwia ich użycie i magazy-
nowanie.
Minikoparki są wyposażone w jednolity stalowy prze-
ciwciężar, zapewniający maksymalną ochronę. Dzięki 
stalowym osłonom silnika ich tylna część jest solidna 
i trwała, a dostęp do punktów regularnego serwisowania 
i konserwacji –  łatwiejszy. Minikoparki fi rmy JCB mają 
uchylną kabinę, z nachyleniem powiększonym o 17%, 
aby ułatwić dostęp do głównych serwisowanych elemen-
tów i przewodów hydraulicznych, co skraca czas prze-
stojów i obniża koszty użytkowania.  
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W ofercie minikoparek gąsienicowych 
Volvo znajduje się dwanaście modeli 
w przedziale wagowym od 1,5 do 9 t (sie-
dem podstawowych modeli EC oraz pięć 
w wersji ECR): EC15C (1,5 t, 14 kW),
EC17C (1,7 t, 14 kW), EC18C (rozsuwa-
ne podwozie, 1,8 t, 14 kW), EC20C (roz-
suwane podwozie, 2 t, 14 kW), EC27C 
(2,7 t, 20 kW), EC35C (3,6 t, 27,1 kW), 
EC55C (5,5 t, 37 kW), ECR28 (2,8 t,
14,4 kW), ECR38 (3,4 t, 20,3 kW), 
ECR48C (4,4 t, 27,1 kW), ECR58 (5,5 t,
38,2 kW), ECR88 (8,5 t, 43,8 kW). 
W 2005 roku rodzina została uzupełnio-
na o grupę minikoparek ECR z tzw. „ze-
rowym promieniem obrotu”. Pod koniec 
bieżącego roku pojawią się modele serii D 
z nowymi silnikami Tier 4 i poprawiony-
mi parametrami technicznymi, zupełnie 
nowy model ECR25D oraz udoskonalo-
ne i wyposażone w nowe silniki modele 
z serii D dobrze znanych minikoparek 
ECR58 i ECR88.
Szeroka gama osprzętów i opcji pozwala 
na kompletację maszyny najlepszej dla po-
trzeb konkretnego użytkownika. Dostępne 
są: wysięgniki typu monoblok, ramiona 
w dwóch długościach, różnego rodzaju 

łyżki, chwytaki, narzędzia hydrauliczne, 
podwozia z rozsuwanymi gąsienicami.
Minikoparki standardowo wyposażane 
są w dodatkowe instalacje hydrauliczne 
umożliwiające podłączenie różnego typu 
osprzętu dodatkowego (młota lub świdra, 
chwytaków, łyżki skarpowej lub głowicy ob-
rotowej). W większych modelach dostęp-
na jest hydraulika ze sterowaniem propor-
cjonalnym. We wszystkich Volvo oferuje 
również szybkozłącze do mechanicznej 
lub hydraulicznej wymiany osprzętu.
Cechą charakterystyczną koparek Volvo są 
obszerne kabiny (wyciszone, zamontowa-
ne na hydrauliczno-gumowych, z dosko-

nałą widocznością w każdym kierunku, 
płaskimi szybami i przednią szybą całkowi-
cie podnoszoną), spełniające normy bez-
pieczeństwa FOPS, TOPS i ROPS. Ope-
rator ma w nich do dyspozycji największą 
w klasie przestrzeń na nogi, co znacznie 
poprawia komfort wsiadania i pracy. Stan-
dardem jest ergonomiczny fotel z regula-
cją i pasem bezpieczeństwa; możliwość 
przesuwania fotela łącznie z panelem ste-
rującym lub bez; system wentylacji z fi l-
trem powietrza zintegrowany z układem 
ogrzewania (w większych modelach do-
stępna jest klimatyzacja). Wszystkie opcje 
sterowania osprzętem hydraulicznym zo-
stały przeniesione na dźwignie, włącznie 
z obrotem wysięgnika.
W grupie minikoparek ECR z tzw. „zero-
wym promieniem obrotu”, Volvo jako jedy-
ne umieściło silnik z prawej strony kabiny. 
Rozwiązanie to znacznie uprościło obsłu-
gę, dzięki uzyskaniu łatwiejszego dostępu 
do podzespołów silnika i układu hydrau-
licznego.
Koparki od modelu EC35C mają w stan-
dardzie funkcję „pływającego lemiesza” 
oraz automatyczne przełączenie na niższy 
bieg, co znacznie ułatwia prace związane 
z równaniem terenu. Niektóre modele 
wyposażono w układ automatycznej re-
dukcji obrotów silnika do biegu jałowego 
w przypadku przerwy w pracy, podobnie 
jak w przypadku dużych koparek. Dużą 
trwałość i bezawaryjną pracę zapewnia-
ją minikoparkom Volvo także inne roz-
wiązania zaczerpnięte z dużych maszyn: 
odlewy w głównych węzłach kinematyki 
osprzętu, ramy typu X, sztywne przewody 
hydrauliczne prowadzone po wysięgniku. 
Elementy podlegające obsłudze tj. fi ltry, 
wskaźniki, wlewy i inne punkty kontrol-
ne są łatwo dostępne po otwarciu pokryw 
(w niektórych modelach odchylana prze-
ciwwaga zapewnia demontaż całej jed-
nostki napędowej w niespełna godzinę). 

Rodzina minikoparek Volvo

Na zdjęciach: minikoparka Volvo EC18C

Fot. Volvo

Fot. Volvo
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Koparkoładowarki Komatsu pojawiły się 
na rynku już na początku lat 80. i od tam-
tej pory cieszą się niesłabnącym zaintere-
sowaniem fi rm budowlanych. Z powodze-
niem wykorzystują je w swojej codziennej 
pracy również przedsiębiorstwa z branży 
wodociągowej i kanalizacyjnej, które cenią 
zwłaszcza ich uniwersalność i niezawod-
ność.
Gama koparkoładowarek Komatsu obej-
muje m.in. modele: WB93R-5, WB93S-5 
i WB97S-5 (podstawowe dane technicz-
ne zawarto w tabeli). Wszystkie są fa-
brycznie wyposażone w wielofunkcyjną 
łyżkę dzieloną „4 w 1” z widłami paleto-
wymi. Standardem w maszynach tego ty-
pu jest teleskopowe ramię, które wydłuża 
się o 1,25 m, oraz instalacja hydraulicz-

na do zasilania np. młota czy płyty wi-
bracyjnej. Koparkoładowarki serii WB 
dysponują w standardzie łyżką kopar-
kową o szerokości  600 mm. Dostępne 
są również łyżki o szerokości w zakresie 
300–1500 mm.

Obszerna, wygodna kabina zapewnia 
komfort jazdy, a praca staje się przyjem-
nością. Producent zadbał również o pełne 
bezpieczeństwo maszyn wyposażając je 
w system nawigacji satelitarnej Komtrax. 
Dzięki niemu właściciel pozostaje w sta-
łym „kontakcie” za maszyną – zna jej lo-
kalizację, czas pracy, obciążenie, a nawet 
termin przeglądu.
Jeśli już mowa o przeglądzie – i w tej kwe-
stii można liczyć na najwyższą jakość usług 
świadczonych przez Komatsu Poland. Każ-
dy nabywca koparkoładowarki Komatsu 
ma możliwość wyboru gwarancji – zgodnie 
z preferencjami, zapotrzebowaniem i spo-
sobem użytkowania maszyny. Podstawowa 
gwarancja udzielana jest na okres jednego 
roku – bez limitu motogodzin i obejmuje 
absolutnie wszystko co jest związane z ma-
szyną – od naprawy zerwanej gąsienicy, po 
remont główny silnika. 

Koparkoładowarki Komatsu 
serii WB

Podstawowe parametry wybranych koparkoładowarek Komatsu

Model WB93R-5 WB93S-5 WB97S-5

Maks. moc silnika [KM] 99 99 99

Masa eksploatacyjna [kg] 7460 8050 8150

Siła wyrywająca na łyżce koparki [daN] 5980 5980 5980

Maks. głębokość kopania [mm] 6055 6055 6465

Siła wyrywająca na łyżce ładowarki [daN] 6383 6383 6383

Maks. wysokość wysypu z łyżki koparkowej [mm] 4880 4880 5148

Koparkoładowarki 
Komatsu (od góry): 
WB93R-5, WB93S-5, 
WB97S-5
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Wynajem maszyn w HKL

HKL Baumaschinen Polska specjalizująca 
się w wynajmie, sprzedaży i serwisie ma-
szyn budowlanych działa już na naszym 
rynku od 20 lat i należy do grona najbar-
dziej liczących się fi rm w tym sektorze go-

spodarki. Posiada bardzo bogaty park ma-
szyn przeznaczonych na wynajem, dzięki 
któremu w ciągu ostatnich lat nawiązała 
współpracę z wieloma znaczącymi fi rma-
mi wykonawczymi (m.in. Strabag, Keller 
Polska). Oferowany sprzęt (najczęściej: 
koparki kołowe i gąsienicowe, ładowarki, 
równiarki i walce), wykorzystywany jest 

głównie przy budowie dróg i autostrad 
w naszym kraju. Maszyny fi rmy HKL pra-
cowały i nadal obsługują kluczowe inwe-
stycje w Polsce, a także uczestniczyły przy 
budowie niemalże wszystkich dróg szyb-

kiego ruchu. Maszyny ciężkie stanowią je-
dynie niewielką część oferty wynajmowej, 
a sprzęt taki jak np. młoty pneumatyczne, 
szalunki, sprężarki, pompy stosowane przy 
pracach wodno-kanalizacyjnych stanowi 
jej niezwykle ważne uzupełnienie.
Nadchodząca wiosna nierozerwalnie 
związana jest z dużym zainteresowaniem 

ofertą wynajmu, co spowodowane jest 
zwiększeniem zakresu prac na budowach. 
Firma HKL wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom proponuje duże rabaty na ofero-
wany sprzęt – dochodzące nawet do 35%. 
Na bardzo ciekawe upusty liczyć mogą 
przede wszystkim zainteresowani dłuż-
szym wynajmem, jak też wypożyczeniem 
większej liczby maszyn. Polityka fi rmy po-
zwala jej na dużą elastyczność w tym za-
kresie i dostosowanie oferty do indywidu-
alnych potrzeb i wymagań.
Maszynom będącym w wynajmie zapew-
niany jest serwis na placu budowy obej-

mujący oprócz fachowej obsługi również 
szybki dostęp do oryginalnych części za-
miennych.
Doświadczenie fi rmy HKL Baumaschinen 
Polska i jej długoletnia obecność na rynku 
sprawiają, że wynajmujący są zadowoleni 
z obsługi i zdecydowana większość korzy-
sta z jej usług od wielu lat.  

Fot. HKL Baumaschinen Polska
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7 maja 2013 roku rozpocznie się XXI edy-
cja Międzynarodowych Targów Maszyn 
i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji 
Wod-Kan 2013. Jak co roku, targi te odbę-
dą się w Bydgoszczy na terenach Centrum 
Wystawienniczo-Targowego w Myślęcin-
ku. Potrwają do 9 maja br.
Targi Wod-Kan od 20 lat cieszą się niesłab-
nącym powodzeniem. Zarówno liczba pro-
ducentów prezentujących swoje produkty, 
jak i powierzchnia wystawowa zwiększały 
się każdego roku. Ubiegłoroczna impreza 
zgromadziła w Bydgoszczy 430 wystawców 
z Polski i Europy. Byli przedstawiciele fi rm 
z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Da-
nii, Hiszpanii, Włoch, Republiki Czeskiej, 
Białorusi, Litwy i Ukrainy. 70 wystawców 
przyjechało po raz pierwszy.
Bydgoskie targi są nie tylko miejscem pre-
zentowania najnowocześniejszych roz-
wiązań technicznych, technologicznych, 
urządzeń, usług, ale także platformą 
wymiany doświadczeń, poglądów i twór-
czych dyskusji. To również dlatego, że 
branża wodociągowo-kanalizacyjna – je-
den z największych inwestorów w Polsce 

– potrzebuje ciągle nowych i doskonal-
szych produktów, a w Bydgoszczy można 
je obejrzeć i sprawdzić jak działają. Targi 
Wod-Kan adresowane są do wysokiej klasy 
specjalistów – wystawców i osób zaintere-
sowanych prezentowanymi nowościami. 
To w tej chwili niewątpliwie największa 
w kraju i jedna z większych w Europie im-
prez wystawienniczych branży wodociągo-
wo-kanalizacyjnej.
Zamiarem organizatorów targów, jest aby 
wystawcy odnieśli jak najwięcej korzyści 
z możliwości bezpośrednich kontaktów 
z głównymi inwestorami w branży – przed-
stawicielami fi rm wodociągowo-kanali-
zacyjnych i samorządów. By mieli szansę 
poznać i zmierzyć się z konkurencją kra-
jową i zagraniczną. Jest to także okazja dla 
przedstawicieli przedsiębiorstw wod-kan 
i samorządów do poznania nowości tech-
nicznych, wymiany doświadczeń i spot-
kań integrujących środowisko. Spodzie-
wane są także delegacje z zagranicznych 
przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyj-
nych. Każdego roku imprezie towarzyszą 
konferencje, organizowane przez Izbę Go-

spodarczą „Wodociągi Polskie”, w których 
uczestniczą przedstawiciele samorządów, 
nauki oraz praktycy, a przedmiotem odby-
wających się debat są ważne, wymagające 
rozstrzygnięć problemy branżowe. Rów-
nież wystawcy zapraszają na pokazy, pre-
zentacje i dyskusje.
Dostęp do bieżących informacji o targach 
na pewno ułatwi wszystkim zainteresowa-
nym portal internetowy Izby Gospodarczej 
„Wodociągi Polskie”. Wystawcy znajdą tam 
aktualności organizacyjne, osoby zamie-
rzające odwiedzić wystawę – bez proble-
mów odnajdą interesujące je stoiska, czy 
program konferencji.
Dodatkową atrakcją targów Wod-Kan 2013 
są konkursy, a wśród nich na najciekawszą 
ekspozycję oraz ten najważniejszy o statu-
etkę Grand Prix Targów Wod-Kan. Dotych-
czasowi laureaci wiedzą, że dzięki tej nagro-
dzie są rozpoznawalni w branży. Jak każdego 
roku wystawcy i członkowie Izby Gospodar-
czej „Wodociągi Polskie” będą bawić się na 
wspólnej biesiadzie, podczas której wręczo-
ne zostaną nagrody targowe. Tutaj także 
czekają niespodzianki. Zapraszamy. 

XXI edycja targów Wod-Kan

Fot. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”
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