
Spośród maszyn marki New Holland prezentowane będą ciężkie 

koparki gąsienicowe, ładowarki kołowe o masie powyżej 19 t, 

równiarki i nowe modele koparko-ładowarek, wprowadzone na 

rynek na początku tego roku. Na szczególną uwagę zasługują tu 

nowe koparko-ładowarki New Holland rocznik 2011, z fl agowym 

modelem B115B o mocy 112 KM i na równych kołach. Maszyny 

New Holland ulepszono z myślą o zmniejszeniu zużycia paliwa 

przy jednoczesnym zwiększeniu ich wydajności i trwałości. Za-

dbano też o znaczną poprawę komfortu pracy operatora, co z pew-

nością przekłada się na efektywność pracy. Zastosowanie w tych 

maszynach pompy wielotłoczkowej Danfoss nowej generacji, 

która zarządza przepływem oleju hydraulicznego w zależności 

od aktualnego zapotrzebowania, zapewnia ograniczenie spalania 

o 10%. Zastosowanie nowych podzespołów, m.in. skrzyni biegów, 

przedniej osi i tylnej osi marki Carraro, w znaczący sposób zwięk-

sza trwałość maszyny i gwarantuje bezawaryjną, wielogodzinną 

pracę przy dużych obciążeniach.

W zależności od rodzaju zastosowania i sposobu użytkowania 

wielu przedsiębiorców docenia wartość kompaktowych ładowa-

rek. HKL Baumaschinen oferuje w tym segmencie ładowarki 

kołowe marki Kramer Allrad o wadze operacyjnej od 1,8 do 8,4 

t i o szerokim zastosowaniu. Kompaktowe maszyny Kramer 

z jakością „made in Germany” mają niskie koszty eksploatacyjne 

i odznaczają się niebywałą wydajnością. Legendarna jest sta-

bilność maszyn Kramer nawet na bardzo pochyłych zboczach. 

Ich wszechstronność gwarantuje szeroki wybór dodatkowego 

osprzętu, który można zamontować: zamiatarki, pługi, prze-

sadzarki do drzew, szufl e do mieszania betonu, szufl e chwy-

takowe, szufl e do śmieci z hydrauliczną klamrą, widły, łyżki 

bocznego wysypu czy chwytaki do drewna. Klient decydujący 

się na zakup ładowarki kompaktowej Kramer może dobrać od-

powiedni osprzęt pod swoje konkretne potrzeby. Wielość opcji, 

które można dobrać do danego modelu, modyfi kując go pod 

konkretne zastosowania, jest również godna uznania. Wartość 

użytkowa maszyn jest wysoka dzięki długiej żywotności, którą 

zapewniają mocne ramy i wysokiej jakości podzespoły. Ponadto 

ładowarki Kramer cechuje niskie zużycie paliwa i wolniejsze 

zużywanie się opon, a po latach użytkowania mają one wciąż 

relatywnie wysoką wartość odsprzedażową.

Kolejnymi wielofunkcyjnymi maszynami są minikoparki gą-

sienicowe Wacker Neuson. W ofercie producenta znajduje się 14 

modeli w zakresie od 900 kg do 14 t. Największy wybór modeli 

występuje pomiędzy 1,5 a 2,5 t. Dzięki dodatkowemu obiegowi 

hydraulicznemu tu również mamy do wyboru wiele opcji osprzętu 

do zamontowania, np. młoty i świdry. Aż cztery modele mają kon-

strukcję zero tail, gdzie cała kabina mieści się w obrębie gąsienic. 

Dla użytkownika oznacza to mniejsze ryzyko uszkodzenia ma-

szyny czy obiektów otoczenia, jak również zwiększoną wydajność, 

bo operator może bardziej sku-

pić się na kopaniu. Producent 

wykazuje, że te większe mo-

dele dorównują parametrom 

kopania koparko-ładowarek, 

przy znacznie niższych kosz-

tach eksploatacji. Miniko-

parki, zaprojektowane według 

tych samym standardów co 

wielkie koparki gąsienicowe 

i  również przeznaczone do 

najcięższych prac, cieszą się 

dużą popularnością jako ma-

szyny nowe, używane czy pod 

wynajem. Główni nabywcy, 

przedsiębiorstwa wodno-ka-

nalizacyjne i  instalacyjne, 

z pewnością cenią sobie ich 

wydajność, łatwość utrzyma-

nia i wytrzymałość.

Wielofunkcyjne maszyny budowlane
 ❚ Łukasz Jóźwiak, HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o.

Podobnie jak w poprzednich latach, z ofertą HKL Baumaschinen Polska będzie można zapoznać się podczas majowych targów Autostra-
da-Polska w Kielcach. Jako dealer maszyn budowlanych uznanych producentów ze światowej czołówki, fi rma zaprezentuje szeroką gamę 
sprzętu, który można zakupić jako fabrycznie nowy lub wypożyczyć, korzystając z bogatego parku wynajmowego. Na stoisku HKL pojawią 
się takie marki, jak New Holland Construction, Kramer Allrad czy Wacker Neuson.
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Kraj Maszyny budowlane

Koparko-ładowarka na 4 równych kołach skrętnych: New Holland B115B (1,2m3, 112 KM, pompa wielotłoczkowa)

Ładowarka Kramer 480 (0,85–1,3m3; 45 kw/61 KM) holująca minikoparkę Wacker Neuson 

28z3 (2,8 t, kabina zero tail)




