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Wzmoc nio na ko pal nia na za -
bu do wa W1 MV prze zna czo -
na jest do prze wo zu skal nej
ma sy w róż no ra kich wa run -
kach kli ma tycz nych w wy ro -
bi skach od kryw ko wych su -
row ców na tu ral nych. Ko pal -
nia ne za bu do wy pol skie go
pro du cen ta pra cu ją przy wy -
do by ciu zło ta, gip su, wę gla
i ma te ria łów nie me ta licz nych
na ca łym świe cie, mię dzy in -
ny mi, w ta kich kra jach jak Ro -
sja, Ukra ina, Ka zach stan, Kir -
gi stan czy Uz be ki stan.
Za cznij my od po cząt ku. Dla -
cze go do trans por tu skał osa -
do wych ro syj skie kom pa nie
gór ni cze de cy du ją się wła -
śnie na wy wrot ki dro go we?
Przede wszyst kich dla te go,
że jed na wy wrot ka sztyw no -
ra mo wa i od po wia da ją ca jej
kla sie du ża ła do war ka kosz -
tu ją znacz nie wię cej niż kil ka
wy wro tek na wet na wzmoc -
nio nych pod wo ziach i mniej -
szych ła do wa rek. Zu ży cie pa -
li wa i koszt czę ści za mien -
nych, w tym pod le ga ją cych
nie ustan ne mu zu ży ciu opon,
są rów nież niż sze w sto sun ku
do wo zi deł prze gu bo wych.
Wy wrot ki dro go we cha rak te -
ry zu ją sto sun ko wo nie wiel kie
roz mia ry. Po nie waż sze ro -
kość sa mo cho dów cię ża ro -
wych jest mniej sza, niż kla -
sycz nych wy wro tek ko pal nia -
nych, po trze bu ją one mniej
sze ro kich dróg tech no lo gicz -
nych. To znacz na re zer wa dla
zmniej sze nia kosz tów eks -
plo ata cyj nych, w koń cu
przy or ga ni za cji ta kiej dro gi
i głę bo kich ko pal niach ko -
niecz ne jest usu nię cie
ogrom nej ilo ści skał.
W przy pad ku awa rii sa mo -
cho du cię ża ro we go, na miej -
sce uster ki przy jeż dża mo bil -
ny ser wis, a je śli nie ma moż li -
wo ści wy ko na nia na pra wy

na te re nie ko pal ni, sa mo chód
wy jeż dża na dro gę pu blicz ną.
Wy wrot ka dro go wa jest bar -
dziej uni wer sal na niż wy so ko -
spe cja li stycz na ko pal nia na.
Po za koń cze niu pra cy w jed -
nej ko pal ni, sa mo chód mo że
bez ja kich kol wiek prze szkód
na wła snych ko łach po naj -
zwy klej szej dro dze po je chać
na no we miej sce pra cy. A du -
że wo zi dło ko pal nia ne wy ma -
ga wcze śniej sze go roz ło że nia
na czę ści, do wie zie nia do to -
rów ko le jo wych, a na stęp nie
trans por tu po cią giem do no -
we go miej sca pra cy, gdzie
po now nie na le ży ją zło żyć.
Przy czym za bu do wę, ze spa -
wa ną pod czas mon ta żu z kil -
ku czę ści, naj praw do po dob -
niej bę dzie trze ba po sta wić
w do tych cza so wym miej scu.
Wy wrot ki ko pal nia ne pra cu ją
w try bie ca ło do bo wym. Je śli
awa rii ule ga wy wrot ka dro go -
wa, to z obie gu wy łą czo ne
jest za le d wie 21-25 m3. Roz -
wi nię ta sieć ser wi so wa więk -
szo ści pro du cen tów pod wo zi
i do stęp ność czę ści za pa so -
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Dla cze go fir my wy do byw cze wy bie ra ją wy wrot ki dro go we? 
Dia men ty to na tu ral ne bo gac two, któ re nie tra ci na swo jej war to ści na prze strze ni wie ków. Naj -
więk sze po kła dy dia men tów znaj du ją się na te re nie Ro sji, któ ra jest li de rem w ich wy do by ciu. To
wła śnie do te stów w praw dzi wych wa run kach jed nej z naj więk szych ko palń od kryw ko wych dia -
men tów w Ro sji prze zna czo na jest wy wrot ka SCANIA HAGEN XL 8x4 z za bu do wą KH-KIPPER 

Du ży da szek w wy wrot kach skal nych za kry wa prak tycz nie ca łą powierzchnię górną ka bi ny tym samym chro niąc ją oraz kie row cę
przed spa da ją cy mi w trak cie za ła dun ku bryłami skalnymi i kamieniami

Spe cjal ne no że słu żą do wy bi ja nia ka -
mie ni z po mię dzy kół

Wzmocnione siłowniki wyróżniają się
wydłużoną żywotnością 

Sze ro ko otwie ra na tyl na bur ta za my ka na jest za po mo cą lin. Unie sio na w tyl nej czę ści
pod ło ga za po bie ga wy sy py wa niu się ma te ria łu w cza sie jaz dy po po chy ło ściach
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wych w ma ga zy nach ma
wpływ na skró ce nie okre su
prze sto ju. Czas re mon tu sa -
mo cho du jest krót szy w po -
rów na niu do wo zi dła sztyw -
no ra mo we go. Bran ża gór ni -
cza wy ma ga szcze gól nie nie -
za wod ne go i wy trzy ma łe go
sprzę tu. Im więk sza ła dow -
ność wy wrot ki, tym więk sza
jej efek tyw ność. Ni ska ma sa
wła sna skrzy ni po zwa la
na ob ni że nie kosz tów eks plo -
ata cyj nych i zwięk sze nie pro -
duk tyw no ści przy trans por -
cie. Ob ję tość skrzy ni wy no -
si 21-25 m3 – ła dow ność sa -
mo cho du wa ha się w gra ni -
cach od 30 do 40 ton.
W trak cie prze wo zu ła dun ku
o du żej frak cji skrzy nia pod le -
ga cią głe mu zu ży ciu. Dla te go
do jej wy ko na nia sto su je się
wy trzy ma łą szwedz ką stal
HARDOX. Stal ce chu je du ża
od por ność na ście ra nie i sku -
tecz na ochro na przed uszko -
dze nia mi. Moż li wość po ko ny -
wa nia trud no do stęp nych
miejsc to za le ta eks plo ata cji

po jaz dów ko pal nia nych.
Przy prze jaz dach z urob kiem
skal nym opo ny pod le ga ją
nie ustan ne mu zu ży ciu, w tym
przez ob sy pu ją ce się ze
skrzyń odłam ki. Ostre ka mie -
nie za trzy mu ją ce się mię dzy
ko ła mi mo gą prze bić dro gą
w za ku pie opo nę. Aby ka mie -
nie nie wpa da ły mię dzy ko ła,
za sto so wa no spe cjal ne no że
do ich wy bi ja nia, któ re wy dłu -
ża ją okres eks plo ata cji ogu -

mie nia i ogra ni cza ją czę sto tli -
wość kosz tow nych na praw.
Tyl ne chla pa cze wy wro tek
gór ni czych W1M V wy ko na ne
są z moc nej gu my i dlatego
nie są na ra żo ne na od kształ -
ce nia pla stycz ne i nie od ry -
wa ją się tak czę sto jak alu mi -
nio we lub sta lo we. Ka mie nie
od bi ja ją się od nich, a w przy -
pad ku uszko dze nia ła two je
pod mie nić. Spe cjal ne sta lo -
we na kład ki wzdłuż burt

bocz nych nie po zwa la ją ka -
mie niom spa dać i od bi jać się
od kół i pod wo zia w trak cie
za ła dun ku i trans por tu.
Świa tła tyl ne za wie szo ne są
na gu mach. Ta kie mo co wa -
nia ni we lu ją wi bra cje po wsta -
ją ce pod czas jaz dy. Krat ka ze
sta li nie rdzew nej ochra nia
świa tła przed uszko dze nia mi.
Szcze gól nie w wa run kach zi -
mo wych z po wo du wil got no -
ści, uro bek skal ny nie kie dy
przy ma rza do skrzy ni. Przy -
kle ja niu się lep kich ma te ria -
łów za po bie ga spe cjal ny
kształt skrzy ni, po chy lo -
na przed nia bur ta i pod grze -
wa na spalinami pod ło ga.
Uro bek wy sy pu je się cał ko wi -
cie, a wy ła du nek jest ła twiej -
szy i bez piecz niej szy. 
Punk ty smar ne zlo ka li zo wa ne
są w ła two do stęp nych miej -
scach. Uła twia to kon ser wa -
cję i zwięk sza bez pie czeń -
stwo, bo kie row ca
nie mu si wspi nać się
na za bu do wę.
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Wy wrot ki ko pal nia ne to jed ne z naj więk szych po jaz dów użyt ko wych. Wa run ki,
w któ rych pra cu ją zmu sza ją pro du cen tów do szu ka nia no wych roz wią zań


