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Na budowieNa Budowie

W ubiegłym roku po raz pierwszy 
w ponad 20-letniej historii produk-

cja  KH-KIPPER sięgnęła 1800 szt. W cią-
gu ostatnich 4 lat firma podwoiła skalę 
działalności, w 2018 r. osiągając ponad 
20% wzrost sprzedaży i ok. 160 mln zł ob-
rotu. Na tym nie koniec: rozpoczęto duże 
inwestycje w celu zwiększenia mocy pro-
dukcyjnych. W Kajetanowie trwa budowa 
nowego biura i nowoczesnej hali monta-
żowej z zapleczem socjalnym. Producent 
planuje poprawić organizację i  logistykę 
wewnętrzną oraz warunki pracy, a także 
kupić nowe maszyny i wyposażenie.

W sierpniu 2018 r. miał premierę nowy 
model klasycznej kwadratowej zabu-
dowy W1CE. Tylnozsypowe wywrotki 
W1C z płaską podłogą od lat są jednymi 
z  najbardziej popularnych produktów  
KH-KIPPER. Zmieniające się potrzeby 
rynku, w tym stale rosnące koszty trans-
portu, zmuszają producentów do poszu-
kiwania lepszych rozwiązań. Pracując 
nad projektem, konstruktorzy brali pod 
uwagę: zwiększenie objętości, sprawny 
wyładunek, zwiększenie wytrzymałości 
i nowoczesny design. Efektem tych po-
szukiwań jest nowa W1CE. Charaktery-
zuje ją nie tylko mniejsza masa i większa 
ładowność, jest znacznie więcej zalet. 

W1CE to uniwersalna skrzynia zapro-
jektowana do pracy w ekstremalnie trud-
nych warunkach klimatycznych, tak na 
Syberii, jak i w gorących strefach Afryki. 
Wszędzie tam, gdzie jest potrzebny pros-
ty, ale jednocześnie mocny i niezawodny 
sprzęt z wydajnym podgrzewaniem skrzy-

W1CE nowa zabudowa KH-KIPPER

dla budownictwa i lekkiego transportu kopalnianego

ni za pomocą spalin. Zabudowy świetnie 
sprawdzają się zarówno w budownictwie, 
jak i  lżejszym transporcie kopalnia-
nym, przewożąc piasek, żwir, kamienie 
o mniejszej frakcji i asfalt.

Nowy design zabudowy jest sumą 
doświadczeń KH-KIPPER z  różnych 
rynków, na których są eksploatowane 
zabudowy kwadratowe, oraz potrzeb 
klientów z krajów WNP i Afryki. Skrzynię 
wywrotki W1CE wykonano z  wysoko- 
wytrzymałej stali HARDOX. W odróżnieniu 
od poprzedniego modelu, gdzie podłoga 
miała dużo połączeń spawanych, nowy 
model ma ich znacznie mniej. Sztywność 
zabudowy zapewniają 2 podłużnice, 
poprzeczki i  przegięcia. Powierzchnie 
ścian bocznych zostały wzmocnione 
profilami górnymi, profilem tylnym i ścia-
ną przednią. Dzięki usunięciu zbędnych 
elementów konstrukcję cechuje większa 
sprężystość, a  co za tym idzie większa 

trwałość i  odporność na uszkodzenia. 
Właściwości mechaniczne stali HARDOX 
450, z  której wykonano ściany boczne, 
dobrze zabezpieczają przed uszkodze-
niami. Odpowiednio wyprofilowane na-
roża utrudniają przyklejanie się ładunku. 
Dzięki zmienionemu kształtowi skrzynia 
ma mniejszą masę niż poprzedni model 
przy tej samej objętości, a  płaska po-
wierzchnia podłogi o szerokości 2000 mm 
ułatwia przewóz dodatkowego sprzętu, 
np. posypywarki.

Wykorzystujący spaliny system pod-
grzewania skrzyni zapobiega przyklejaniu 
się do niej lepkich materiałów. Ułatwia to 
wyładunek i  zwiększa bezpieczeństwo. 
W nowej skrzyni zwiększono powierzch-
nię oddającą ciepło: teraz podłoga, ściana 
przednia oraz profil górny są podgrze-
wane. 

Dzięki optymalizacji przekroju skrzyni 
uzyskano mniejszą wysokość załadun-

kową (niższe burty boczne) i  obniżono 
środek ciężkości. Zapewnia to większą 
stabilność przy wyładunku i w trakcie jaz-
dy, szczególnie w trudnym terenie. Kwad-
ratowy przekrój ramy pośredniej ze stali 
STRENX nadaje konstrukcji odpowiednią 
wytrzymałość.

Płaska powierzchnia burt ułatwia wykorzystanie skrzyni jako powierzchni rekla-
mowej.

Ponieważ zabudowa jest narażona na trudne warunki eksploatacyjne, skrzynia 
została wykonana z odpornej na ścieranie i wysokowytrzymałej stali HARDOX 
(podłoga 6÷10 mm, burty boczne 4÷8 mm), a konstrukcja nośna ze stali STRENX.

Dzięki zastosowaniu układu hydrau-
licznego z siłownikiem HYVA ALPHA 
zredukowano czas wyładunku. Teraz cykl 

może trwać krócej niż 40 s. Demontowal-
ne osłony obsypowe w razie zniszczenia 
można łatwo wymienić. 

Ułatwiono wyładunek, zwiększając przy 
tym bezpieczeństwo, dzięki efektywne-
mu podgrzewaniu spalinami większej 
powierzchni skrzyni niż w poprzednim 
modelu.

profile w systemie ogrzewania

poprzedni model

nowa W1CE
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Na budowie Pojazdy specjalne

W 2018 r. Volvo Trucks Poland odno-
towało rekordowy wzrost sprzedaży 

podwozi do segmentu pożarniczego 
powyżej 16 ton, wysuwając się w  tej 
kategorii na 1. miejsce. Dostarczyło  133 
pojazdy, co stanowi wzrost o  75% r/r.  
To najlepszy wynik w historii firmy. 

Modernizacja straży pożarnej trwa od 
kilku lat, ale w  ub. roku strażacy kupili 
najwięcej pojazdów pożarniczych i  ra-
towniczo-gaśniczych. To efekt lepszej  
dostępności środków na nowy sprzęt. 
Jest coraz więcej możliwości finansowa-
nia zakupu samochodów, a nawet budo-
wy nowoczesnych remiz. W 2016 r. stwo-
rzono specjalny program, w ramach któ-
rego Państwowa Straż Pożarna otrzyma 
do 2020 r. aż 1,7 mld zł, z czego ponad 
500 mln ma trafić do OSP. To jednostki 
najmniejsze, ale często jako pierwsze 
reagują na zagrożenia, zwłaszcza na tere-
nach oddalonych od dużych aglomeracji 
miejskich. OSP kupiły w 2018 r. najwięcej 
pojazdów pożarniczych na podwoziach 
Volvo: 103 (na wszystkie 133). 

Nowoczesne wozy strażackie na pod-
woziach Volvo trafiły m.in. do jednostek 
OSP z  województwa kujawsko-pomor-
skiego. „Zakupiliśmy łącznie 13 wozów 
strażackich o wartości 13 mln zł. Jestem 
przekonany, że przyczyni się to do popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców nasze-
go województwa. O tym, jak ważne jest 
to dla lokalnych społeczności, świadczą 
uroczyste powitania nowych pojazdów 
w  poszczególnych miejscowościach” – 
mówił Piotr Tomaszewski, dyrektor Zarzą-
du Wykonawczego OW Związku OSP RP.

Większość pojazdów, które trafiły do 
jednostek OSP w Kujawsko-Pomorskim 
zabudowano na podwoziach Volvo FL 
4x4 z silnikami o mocy 280 KM i kabinami 
brygadowymi, które zapewniają komfor-

Polscy strażacy polubili Volvo Trucks
tową jazdę 6 (1+1+4) strażakom z pełnym 
ekwipunkiem. Volvo FL 4x4 mają stały 
napęd na wszystkie koła z  podziałem 
68% na przód i 32% na tył, dzięki czemu 
są w  stanie sprostać zadaniom nawet 
w trudnym terenie. Nadwozia strażackie 
wykonała firma Bocar. „Podwozia Volvo 
to doskonała baza dla naszych zabudów, 
gdyż konstrukcja pojazdów ułatwia mon-
taż całego wyposażenia. Ergonomia kabin 
Volvo jest jedną z najwyżej ocenianych. 
Jednym z takich czynników jest łatwość 
wsiadania i wysiadania z kabiny. Jakość 
podwozi Volvo Trucks gwarantuje długą 
bezproblemową eksploatację, dzięki 
czemu strażacy, z pełnym poświęceniem, 
będą mogli nieść pomoc wszystkim 
potrzebującym” – ocenił Maciej Rada-
szewski, dyrektor ds. produkcji Bocar 
Sp. z o.o.

Nowe wozy strażackie spełniają 
wszystkie najnowsze normy obowiązują-
ce współczesne średnie pojazdy ratowni-
czo-gaśnicze klasy GBA 3/16. Zabudowa 
ma mieszaną konstrukcję metalowo
-kompozytową i mieści 7 schowków na 
sprzęt, zamykanych żaluzjami. Oświet-
lenie wykonano całkowicie w technologii 
LED. Pojazd przewozi w kompozytowych 
zbiornikach 3000 l wody i  300 l środka 
spieniającego. Na układ wodno-pianowy 
składają się: autopompa dwuzakresowa 

typ A 16/8–4/40 (wydajność 2900 l/min 
przy ciśnieniu 8 barów i  400 l/min przy 
ciśnieniu 40 barów), dozownik środka 
pianotwórczego (3% i 6%), linia szybkie-
go natarcia 60 m zwijana elektryczne lub 
ręcznie z prądownicą wysokociśnieniową 
oraz działko wodno-pianowe DWP 8/16. 
Pojazd jest chroniony przez zraszacze 
przednie i boczne.

Wyposażenie standardowe obejmuje 
m.in. generator sygnałów dźwiękowych, 
maszt oświetleniowy z najaśnicami LED, 
sprzęt łączności radiowej, niezależne 
ogrzewanie kabiny i przedziału autopom-
py, klimatyzację kabiny, falę świetlną, 
kamerę cofania i  wyciągarkę elektrycz-
ną 8 t w  obudowie kompozytowej. „To 
dla OSP przeskok cywilizacyjny, do tej 
pory większość jednostek pracowała na 
kilkudziesięcioletnim sprzęcie, który nie 
dawał takich możliwości. Nasze podwo-
zia, niezależnie od tego, czy mają kabiny 
załogowe, czy krótkie, są pojazdami 
pełnonapędowymi, czyli terenowymi. 
Część jest wyposażona w automatyczne 
skrzynie biegów, dzięki czemu kierowca 
może całkowicie skupić się w na manew-
rowaniu samochodem. Dużym atutem są 
silniki spełniające normy Euro VI” - mówi 
Dariusz Januszewski, reprezentant hand-
lowy ds. sprzedaży podwozi w  Volvo 
Trucks Poland.

W 2019 r .  Vo lvo 
Trucks Poland chce 
dalej umacniać się 
w segmencie pojaz-
dów o przeznaczeniu 
pożarniczym i ratow-
niczo-gaśniczym. 

Najważniejszym ubiegłorocznym projek-
tem, z organizacyjnego i sprzedażowego 
punktu widzenia, był udział we wrześnio-
wych targach IAA. W Hanowerze firma 
zaprezentowała 2 zabudowy budowlane 
cieszące się dużą popularnością u za-
chodnich klientów. Dodatkowo brytyjski 
dystrybutor Transcover zaprezentował 
swoje plandeki na wywrotce z trójstron-
ną zabudową polskiego producenta. 
W kwietniu KH-KIPPER ponownie pojawi 
się w Niemczech na monachijskich tar-
gach budowlanych Bauma.

Nowa zabudowa jest o  ok. 600 kg 
lżejsza niż tradycyjna z  zewnętrznymi 
usztywnieniami burt i o tyle więcej można 
przewieźć w każdym kursie. Zmniejszenie 
liczby elementów wchodzących w skład 
zabudowy, uproszczenie kształtu i  wy-
eliminowanie wielu połączeń spawanych 
skraca czas produkcji, zapotrzebowanie 
na materiały i  obciążenie środowiska. 
Zabudowa W1CE została zarejestrowana 
jako wspólnotowy wzór przemysłowy.

W  2019 r. polski producent chce 
konsekwentnie utrzymać pozycję lidera 
produkcji zabudów samowyładowczych 
w Polsce, a  także umacniać pozycję na 
rynkach zagranicznych. Już obecnie 

90% wartości sprzedaży KH-KIPPER 
stanowi eksport, a w ub. r. do grona part-
nerów firmy dołączyli nowi dystrybutorzy 
z Niemiec, Luksemburgu, Rosji, Węgier 
i Bułgarii.

Z  końcem 2018 r. polski producent 
dostarczył zabudowę do transportu węgla 
kamiennego do kopalni w Longyearbyen, 
największej miejscowości na Spitsber-
genie. Skrzynia na podwoziu Volvo 8x4  
została zaprojektowana specjalnie do 
pracy w  arktycznych warunkach klima-
tycznych, gdzie transport odbywa się 
w większości w ujemnych temperaturach 
i  podczas trwających niemal 4 miesiące 
nocy polarnych.

Skrzynia o objętości 26,5 m3 jest w stanie 
zmieścić 26 t ładunku. Hydrauliczny wibra-
tor zamontowany pod podłogą zapobiega 
przymarzaniu miałkiego węgla do skrzyni. 
Konstruktorzy KH-KIPPER zadbali także 
o  odpowiednie wyprofilowanie wnętrza, 
by węgiel nie zalegał podczas wyładunku, 
ułatwianego przez hydrauliczną szuflę zsy-
pową. Hydrauliczny dach chroni szczelnie 
ładunek przed arktycznym wiatrem. Dużą 
zaletą takiego rozwiązania w  stosunku 
do tradycyjnej plandeki jest możliwość 
sterowania z kabiny bez wysiadania z sa-
mochodu. Zwiększa to bezpieczeństwo 
pracy kierowcy, komfort i  ogólną czys-
tość w kabinie. Dwa LED-owe światła ze 
specjalnym podgrzewaniem i  kamera ze 
spryskiwaczem zamontowane na skrzyni 
pozwalają kierowcy śledzić proces zała-
dunku i  rozładunku z  kabiny, 10 świateł 

LED na pojeździe zwiększa widoczność 
i bezpieczeństwo podczas polarnych nocy. 
Zamontowano również system automa-

Wywrotka KH-KIPPER fedruje na Spitsbergenie

Unikalną skrzynię KH-KIPPER z aluminiowym dachem hydraulicznym zamontowano 
na podwoziu Volvo FH High z 13-litrowym silnikiem o mocy 540 KM. Przednie koła 
są sterowane układem VDS, tylna oś w napędowym tandemie jest podnoszony przy 
jeździe bez obciążenia czy manewrowaniu.

tycznego smarowania, który monitoruje na 
bieżąco przebieg procesu i  przekazując 
niezbędne informacje kierowcy. 


