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W ra mach in we sty cji Po la qua
wy bu du je rów nież wę zeł My -
ka nów oraz trzy dzie ści dzie -
więć obiek tów in ży nier skich
– wśród nich dwa mo sty, czte -
ry wia duk ty w cią gu au to stra -
dy i czte ry nad nią. Po nad to,
po wsta ną tak że trzy du że
przej ścia dla zwie rząt, dwa -
dzie ścia dwa prze pu sty me -
lio ra cyj ne i eko lo gicz ne oraz
czte ry prze jaz dy go spo dar -
cze. Co wię cej, zo sta ną rów -
nież wy ko na ne urzą dze nia

ochro ny śro do wi ska i bez pie -
czeń stwa ru chu dro go we go
oraz oświe tle nie dro go we.
Od no wa zo sta ną rów nież
prze bu do wa ne lub zbu do wa -
ne są sia du ją ce dro gi, a tak że
in fra struk tu ra dla pie szych
i ro we rzy stów. Za mó wie nie
re ali zo wa ne jest w for mu le
„pro jek tuj i bu duj”. 
– Cha rak ter prac na bu do wa -
nym przez nas od cin ku wy ma -
ga prze trans por to wa nia bli sko
mi lio na me trów sze ścien nych

róż ne go ro dza ju ma te ria łu
w dość trud nych wa run kach
te re no wych. Przede wszyst kim
są to ma sy ziem ne, ale tak że
kru szy wo oraz ma te riał od pa -
do wy po cho dzą cy z fre zo wa -
nych na wierzch ni – tłu ma czy
To masz Ja błoń ski, kie row nik
bu do wy w fir mie Po la qua.
Za da nia trans por to we re ali -
zo wa ne są za po mo cą ośmiu
wy wro tek z za bu do wą tyl noz -
sy po wą half -pi pe KH-KIP PER

na pod wo ziu Mer ce des -Benz
Ac tros 8x8. Wszyst kie po jaz -
dy eks plo ato wa ne są bar dzo
in ten syw nie, dość po wie -
dzieć, że każ dy z nich prze -
mie rza dzien nie śred nio
po kil ka set ki lo me trów. Prze -
zna czo ne głów nie do trans -
por tu ma te ria łów syp kich
i ma sy bi tu micz nej za bu do -
wy KH-KIP PER, w któ re są
wy po sa żo ne spi su ją się jak
do tej po ry bez za rzu tu. Ich
cha rak te ry stycz ną ce chą jest
prze krój skrzy ni ła dun ko wej
w kształ cie li te ry U. Ta ka for -
ma spra wia, że skrzy nia ma
ob ni żo ny śro dek cięż ko ści,
więk szą po jem ność, a ma te -
riał nie przy wie ra do jej wnę -
trza pod czas roz ła dun ku.
Dzię ki te mu ła twiej ją opróż -
nić. Ma to szcze gól ne zna -
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KH-KIPPER – spraw ny trans port to pod sta wa!
Po la qua jest ge ne ral nym wy ko naw cą ślą skie go od cin ka au to stra dy A1.
W ra mach kon trak tu, w śla dzie obec nej dro gi kra jo wej nu mer 1, po wsta nie
bli sko sie dem na sto ki lo me tro wy od ci nek dwu jez dnio wej au to stra dy o na -
wierzch ni z be to nu ce men to we go, z trze ma pa sa mi ru chu i pa sa mi awa ryj -
ny mi. Po mię dzy jezd nia mi za pla no wa no czte ro me tro wy pas dzie lą cy

W porównaniu ze standardowymi wywrotkami z użebrowaniem bocznym zabudowa W1U ma mniejszą masę własną. Jest to
możliwe dzięki zastosowaniu  giętych  burt wykonanych  z wysokojakościowych stali trudnościeralnych

Po chy lo na przed nia bur ta za bu do wy oraz uni ka to wy kształt ʊ-sha pe uła twia opty mal -
ny wy ła du nek. Lep ki ma te riał nie przy kle ja się do bur ty przed niej i ła twiej się zsy pu je

To masz Ja błoń ski nie kry je za do wo le nia.
Ac tro sy wy po sa żo ne w za bu do wy wy -
wrot ki KH-KIP PER spi su ją się do sko na le
prze mie rza jąc co dzien nie set ki ki lo me -
trów w trud nym te re nie

Skrzy nię wy ko na no z wy so kiej ja ko ści sta li trud no ście ral nej, co zwięk sza od por ność na ko -
ro zję. Na wet je śli wierzch nia po wło ka zo sta nie uszko dzo na, rdza nie wni ka do we wnątrz
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cze nie dla prze wo żą cych lep -
kie, gli nia ste ma te ria ły, co ma
bar dzo czę sto miej sce w fir -
mach zaj mu ją cych się na co
dzień bu do wą dróg. 
Za bu do wy po jaz dów eks plo -
ato wa nych przez fir mę Po la -
qua wy ko na ne zo sta ły z wy -
so ko ja ko ścio wej szwedz kiej
sta li Har dox, co na da je skrzy -
niom od po wied nią sztyw ność

za pew nia jąc jed no cze śnie
lek kość kon struk cji. W po rów -
na niu ze stan dar do wy mi wy -
wrot ka mi z uże bro wa niem
bocz nym za bu do wa W1 U ma
mniej szy cię żar wła sny. Po -
jaz dy uda ło się „od chu dzić”
dzię ki za sto so wa niu gię tych
burt wy ko na nych z od po -
wied nio do bra nych ga tun ków
wy so ko ja ko ścio wej trud no -

ście ral nej sta li. Lżej sza kon -
struk cja za bu do wy po zwa la
zwięk szyć jej ła dow ność.
Prze kła da się to na zmniej -
sze nie kosz tów trans por tu.
Już przed pię cio ma la ty in ży -
nie ro wie KH-KIP PER udo sko -
na li li kon struk cję za bu do wy
umiej sca wia jąc tyl ną szu flę
zsy po wą SNEEP na rów ni
z pod ło gą. Za le tą ta kie go
roz wią za nia jest przede
wszyst kim to, że ryn na w tyl -
nej czę ści nie ma usko ku,
w któ rym mógł by za le gać
wy sy py wa ny ma te riał. Do -
dat ko wą ko rzy ścią jest skró -
ce nie cza su, któ ry kie row ca
po jaz du po świę cić mu si
na oczysz cze nie szu fli. 
Za bu do wa wy po sa żo na zo -
sta ła w no wej ge ne ra cji sys -
tem hy drau licz ny z przed nim
si łow ni kiem. Za pew nia on
szyb kie pod no sze nie i opusz -
cza nie skrzy ni. Ko lej nym
z udo sko na leń za sto so wa -
nych przez kon struk to rów 
KH-KIP PER jest zmia na umiej -
sco wie nia ko ła za pa so we go.

Za mo co wa no je te raz za ka bi -
ną, a nie na przed niej bur cie.
W efek cie pod czas wy ła dun -
ku ko ło nie pod no si się wraz
ze skrzy nią. KH-KIPPER za -
sto so wał w za bu do wie zbior -
nik ole ju o zwięk szo nej po -
jem no ści. Zo stał on wy ko na -
ny z wy so ko wy trzy ma łe go
ma te ria łu, co gwa ran tu je so -
lid ność bu do wy. Je że li jed nak
do szło by do uszko dze nia me -
cha nicz ne go, zbior nik moż -
na szyb ko i ta nio wy mie nić. 
W wy wrot ce za sto so wać
moż na ca ły sze reg opcji do -
dat ko wych, na przy kład sys -
tem pod no sze nia zde rza ka
umoż li wia ją cy swo bod ny do -
jazd do roz ście ła cza as fal tu,
chla pa cze na za wia sach
z moż li wo ścią pod wie sza nia
czy róż ne go ro dza ju plan de -
ki. Do stęp ne są za rów no pro -
ste, zwi ja ne do przo du lub
na bok, jak i za awan so wa ne
sys te my pół au to ma -
tycz ne i au to ma tycz -
ne ze ste la żem.

www.kh-kipper.pl

Umiej sco wie nie ko ła za pa so we go za ka bi ną, za miast na przed niej bur cie, spra wia
że nie pod no si się ono ra zem ze skrzy nią pod czas wy ła dun ku


