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Ofe ro wa ny przez KH-KIPPER
tak zwa ny sys tem wy mien ny
jest roz wią za niem zwięk sza ją -
cym funk cjo nal ność sa mo -
cho du cię ża ro we go. Spe cjal -
ny układ umoż li wia wy mien ne
sto so wa nie wszel kie go ro dza -
ju za bu dów mon to wa nych
na pod wo ziach cię ża ro wych.
To sa mo pod wo zie mo że być
wy ko rzy sta ne pod wy wrot kę
(tyl noz sy po wą, trój stron ną,
dwu stron ną, itp.) lub be to no -
mie szar kę o do wol nej po jem -
no ści. Wszyst ko za le ży wy -
łącz nie od bie żą cych po trzeb
danego użyt kow ni ka.
Oprócz du żej funk cjo nal no -
ści ko lej ną za le tą roz wią za nia
ofe ro wa ne go przez fir mę
KH-KIPPER jest to, że wszyst -
kie ope ra cje mo gą być wy ko -
ny wa ne na wet przez jed ną
oso bę, na przy kład kie row cę
sa mo cho du, w cią gu za le d -
wie 10-14 mi nut! Kie row ca,
przy uży ciu ste ro wa nia, zwal -
nia za bez pie cze nia blo ku ją ce
za bu do wę, na stęp nie za bu do -
wa uno szo na jest nad pod wo -
ziem pio no wo do gó ry przez
si łow ni ki hy drau licz ne osa -
dzo ne pod nią. Na stęp nie

do gniazd za bu do wy wsu wa -
ne są ręcz nie no gi pod po ro -
we. Po przez opusz cze nie si -
łow ni ków pio no wych na stę pu -
je od sta wie nie za bu do wy, co
umoż li wia wy je cha nie pod wo -
ziem. Po na je cha niu nim
pod dru gą za bu do wę od sta -
wio ną na no gach pod po ro -

wych i wy ko na niu opi sa nych
wy żej ope ra cji w ko lej no ści
od wrot nej, cykl wy mia ny zo -
sta je za koń czo ny. 
Sys tem skła da się z ra my po -
śred niej po łą czo nej na sta łe
z pod wo ziem, ukła du za cze -
pów bocz nych i we wnętrz nych
słu żą cych do osa dze nia za -
bez pie cze nia za bu do wy za -
mien nej, pio no wych si łow ni -
ków hy drau licz nych do pod -
no sze nia za bu dów, za bez pie -
czeń za bu do wy na ra mie po -
śred niej, pul pi tu z wej ścia mi
szyb ko złą czy, ste ro wa nia ca -
łym sys te mem, ukła du hy -
drau licz ne go ze zbior ni kiem
ole ju i pom pą oraz nóg pod -
po ro wych od staw czych do 12
ton no śno ści. Na przed sta wia -
ne roz wią za nie KH-KIPPER
po sia da rów nież ho mo lo ga cję
na wy bra nych mar kach pod -
wo zi cię ża ro wych. 
Sys tem wy mien ny to kom -
plek so we roz wią za nie prze -

zna czo ne dla be to niar ni, ko -
palń oraz żwi row ni. W ta kich
wa run kach eks plo ata cyj nych
da je moż li wość wy ko rzy sta -
nia po jaz du przez ca ły rok
do róż no ra kich za dań trans -
por to wych. Z sys te mu wy -
mien ne go KH-KIPPER ko rzy -
sta ją naj czę ściej fir my z nie -
wiel kim ta bo rem, któ re chcą
wy ko rzy sty wać swo je sa mo -
cho dy od ca ły rok, np. la tem
zaj mo wać się trans por tem
be to nu w be to no mie szar ce,
zi mą – w wy wrot ce wo zić kru -
szy wo lub wy ko rzy sty wać ją
do od śnie ża nia. Za ma wia ją
więc sys tem wy mien ny
w kon fi gu ra cji be to no mie -
szar ka z wy wrot ką.
KH-KIPPER ofe ru je róż ne go
ro dza ju za bu do wy do sys te -
mów wy mien nych. Wśród
nich wy mie nić na le ży za bu -
do wę tyl noz sy po wą half -pi pe
typ W1U prze zna czo -
na do trans por tu ma te ria łów
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Roz wią za nie KH-KIPPER zwięk sza funk cjo nal ność po jaz du
Obec na sy tu acja spo wo do wa na roz prze strze nia niem się ko ro na wi ru sa na ca łym świe cie zmie ni -
ła funk cjo no wa nie nie mal każ dej fir my. Nie tyl ko w do bie wszel kich kry zy sów ela stycz ność i uni -
wer sal ność zde cy do wa nie po ma ga przed się bior stwu w prze trwa niu trud niej szych cza sów. Rów -
nież ostat nio co raz wię cej firm trans por to wych dą ży do te go, aby po sia da ny sprzęt da wał moż li -
wość świad cze nia jak naj szer szej pa le ty usług. Chcą, aby sa mo cho dem cię ża ro wym da ło się do -
star czać nie tyl ko be ton, ale rów nież ma te ria ły syp kie, ta kie jak pia sek lub żwir 

Ofe ro wa ny przez KH-KIPPER tak zwa ny sys tem wy mien ny jest roz wią za niem zwięk sza ją cym funk cjo nal ność sa mo cho du cię ża ro we go.
Spe cjal ny układ umoż li wia wy mien ne sto so wa nie wszel kie go ro dza ju za bu dów mon to wa nych na pod wo ziach cię ża ro wych

Całość ope ra cji związanych z wymianą zabudowy mo że wy ko nać na wet jed na oso ba,
na przy kład kie row cę sa mo cho du, w cią gu za le d wie 10-14 mi nut
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syp kich i ma sy bi tu micz nej.
Skrzy nia za bu do wy wy ko na -
na zo sta ła z wy so ko ja ko ścio -
wej szwedz kiej trud no ście ral -
nej sta li HARDOX. Dzię ki te -
mu in ży nie rom KH-KIPPER
uda ło się uzy skać lek ką kon -
struk cję przy jed no cze śnie
od po wied niej sztyw no ści.
Zre du ko wa na ma sa wła sna
za bu do wy prze kła da się
na wzrost ła dow no ści. Uni ka -
to wy kształt w for mie od wró -
co nej li te ry Ω (ome ga) z ob ni -
żo nym środ kiem cięż ko ści
w znacz nym stop niu uła twia
opty mal ny wy ła du nek. Za le ta
te go roz wią za nia wy ni ka
z fak tu, że na wet ma te riał
o du żej lep ko ści nie przy kle ja
się do bur ty przed niej i dzię ki
te mu ła twiej się zsy pu je.
Prze strzeń wy ko rzy sta -
na po bo kach skrzy ni zwięk sza
jej ob ję tość. Ele men ty ta kie,
jak od po wied ni zwis tyl ny, tyl -
na szu fla zsy po wa, sys tem
pod no sze nia zde rza ka, chla -
pa cze pod no szo ne na za wia -
sie i pod wie sza ne w gór nej

po zy cji stwa rza ją opty mal ne
wa run ki do przy sto so wa nia
po jaz du do współ pra cy z roz -
kła dar ką as fal tu.
Kla sycz na trój stron na lub
dwu stron na za bu do wa (typ
W3H lub W2H) z si łow ni kiem
umiesz czo nym pod pod ło gą,
mo że być do dat ko wo wy po sa -
żo na w hy drau licz ną le wą bur -
tę. Opusz cza się ona płyn nie

od po zy cji pio no wej do 180°.
Umoż li wia to pod je cha nie
wóz kiem wi dło wym pod sa -
mą za bu do wę, a tym sa -
mym spraw ny za ła du nek ma -
te ria łów spa le ty zo wa nych.
Sze ro kość we wnętrz na skrzy -
ni wy no si 2.410 mm. Wy jąt ko -
we roz wią za nie po zwa la na za -
ła do wa nie dwóch pa let, któ re
mo gą być umiesz czo ne obok

sie bie. Z ko lei przy opusz cze -
niu bur ty o 90° moż li wy jest
wy syp ła dun ku na bok w opy -
mal nej od le gło ści od po jaz du.
Roz wią za nie to oka zu je się
szcze gól nie po moc ne przy sy -
pa niu wa łów bądź za sy py wa -
niu wy ko pów wzdłuż dro gi.
Dzie je się to dla te go, że ma te -
riał nie za nie czysz cza bocz -
nych ele men tów pod wo zia
i umoż li wia ła twiej szy wy jazd
spod ła dun ku. Tak że i ta za bu -
do wa wy po sa żo na zo sta ła
w szu flę zsy po wą po sa do wio -
ną na rów ni z pod ło gą. Ste ro -
wa nie bur tą hy drau licz ną od -
by wa się za po mo cą joy stic ka
za mo co wa ne go w ka bi nie
obok fo te la kie row cy. Ob słu ga
bur ty jest moż li wa za rów no
z po wierzch ni grun tu, jak
i z sie dze nia bez ko niecz no ści
wy sia da nia z ka bi ny. Funk cja
ste ro wa nia bur tą jest szcze gól -
nie po moc na pod czas pra cy
w cięż kich wa run kach
te re no wych bądź też
przy złej po go dzie.

www.kh-kipper.pl

Sys tem wy mien ny KH-KIPPER to kom plek so we roz wią za nie prze zna czo ne dla be to -
niar ni, ko palń su row ców skal nych oraz żwi row ni


