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Do bry przy kład sta no wi dzie -
więt na sto wiecz ny Pa łac So -
bań skich w Gu zo wie. Za by -
tek wy róż nia ją cy się nie spo ty -
ka ną ar chi tek tu rą dwóch wo -
jen świa to wych i okre su so -
cja li stycz nej go spo dar ki nie
prze trwał nie ste ty w do brym
sta nie. Nisz czał tak że w la -
tach dzie więć dzie sią tych mi -
nio ne go stu le cia. De wa sta cja,
nie wła ści we użyt ko wa nie
i brak re mon tów zro bi ły swo -
je. Z za wil go co nych, po pę ka -
nych mu rów od padł tynk
i zdo bie nia. Znisz czo ne zo -
sta ły fun da men ty i dol ne par -
tie bu dow li. Sto lar ka okien -
na i drzwio wa nada wa ła się
tyl ko do wy mia ny, a bo ga to
zdo bio ne da chy wy ma ga ły
grun tow ne go re mon tu. 
Zde wa sto wa ny obiekt w ro -
ku 1996 od ku pi li od gmi ny po -
tom ko wie ro dzi ny So bań skich.
Umo wa prze wi du je udo stęp -
nia nie przez So bań skich za -
byt ko we go par ku, w któ rym
po wsta nie musz la kon cer to wa.
Par ter pa ła cu ma być wy ko rzy -
sty wa ny na im pre zy kul tu ral ne.
Do te go jed nak da le ka dro ga.
Naj pierw pa łac i park po wró cić
mu szą do daw nej świet no ści.
Od sied miu lat pra ca mi re mon -
to wy mi zaj mu je się fir ma bu -
dow la na Wa dyl z Po rę by Wiel -
kiej w Ma ło pol sce. Za kres pro -
wa dzo nych przez nią prac
obej mu je od izo lo wa nie fun da -
men tów i osu sze nie za wil go -
co nych mu rów, spię cie szcze -
lin i pęk nięć w ścia nach, od -
two rze nie de ko ra cji ele wa cji,
ob ra mień okien, drzwi i opi la -
stro wa nia, a tak że zbu do wa nie
od no wa scho dów za rów no
od stro ny pod jaz du, jak i wio -
dą cych na ta ras. Od bu do wy
wy ma ga ły par ko we most ki,
bra ma z kor de gar dą oraz kute
ogro dze nie. Kar czo wa no tak -
że ca ły ze spół pa ła co wo -par -

ko wy. – Do tej po ry uda ło się
nam wy ko nać no we fun da -
menty, wy mie nić stro py, wy -
re mon to wać po szy cie da -
cho we i od re stau ro wać jed -
ną z pa ła co wych wież.
W par ku ota cza ją cym pa łac
tak że trwa ją pra ce re mon to -
we po le ga ją ce na wzmoc nie -
niu brze gów sta wów – in for -

mu je An drzej Wa dyl. W je go
oce nie od bu do wa ze spo łu pa -
ła co wo -par ko we go po trwa
jesz cze kil ka lat. Aby przy spie -
szyć pra ce, nie zbęd ne jest
sto so wa nie od po wied nich ma -
szyn. Choć pra cow ni cy fir my
Wa dyl dłu go ra dzi li so bie
w spo sób kon wen cjo nal ny,
pra cu jąc z rusz to wań, to fir ma

po sta no wi ła się gnąć po roz -
wią za nie, któ re znacz nie uła -
twi wy ko ny wa nie za dań. Mo -
wa o ła do war ce te le sko po wej
Mer lo Ro to 40.26 McSS, któ ra
od kil ku ty go dni da je wspar cie
re mon tu ją cym pa łac i re wi ta li -
zu ją cym park w Gu zo wie. Ma -
szy na spi su je się bez za rzu tu,
na byw ca chwa li so bie jej wy -

bór. Traf na oka za ła się tak że
kon fi gu ra cja do ko na na przez
fir mę To ol mex Truck, któ ra
do star czy ła ma szy nę. Po pro -
szo ny o ko men tarz Piotr Ma -
jew ski, dy rek tor ds. Roz wo ju
Biz ne su To ol mex Truck po -
wie dział: – Nie przy pad ko wo
re ko men do wa li śmy na byw cy
mo del Mer lo Ro to 40.26

McSS, jest to bo wiem ma szy -
na ide al nie na da ją ca się
do wy ma ga ją cych wa run ków
pa nu ją cych przy re no wa cji
zde wa sto wa ne go pa ła cu.
Cho dzi o to, by pra co wać nie
tyl ko wy daj nie, ale tak że w peł -
ni bez piecz nie. Bez pie czeń -
stwo pra cy pod czas po ru sza -
nia się w trud nym te re nie za -
pew nia so lid na bu do wa ra my
ma szy ny, funk cjo nal ność mo -
stów skręt nych, du ży prze świt
nad pod ło żem, sze ro kie ką ty
na jaz do we. Dzię ki opty mal ne -
mu roz ło że niu ma sy oraz ni -
skie mu po ło że nia środ ka cięż -
ko ści ma szy na z ła two ścią po -
ko nu je prze szko dy na po ty ka ne
na wy bo istych na wierzch niach.
Ła do war ka wy po sa żo na jest
w elek tro nicz ny sys tem
McSS po zwa la ją cy na sta łą
kon tro lę jej sta bil no ści. Dzię -
ki nie mu ope ra tor mo że czuć
się w peł ni bez piecz nie na wet
pod czas pra cy przy z cał ko -
wi cie wy su nię tym wy się gni -
kiem. – W wy pad ku utra ty sta -
bil no ści sys tem au to ma tycz -
nie blo ku je ru chy ma szy ny
i nie po zwa la na dal szą pra cę.
O za gro że niu ope ra tor ostrze -
ga ny jest na dwa spo so by.
Za po mo cą sy gna łu dźwię ko -
we go i kolorowego wy świe tla -
cza w ka bi nie, na któ rym po -
ja wia ją się in for ma cje o prze -
kro cze niu gra ni cy sta bil no ści
ma szy ny. Je że li pra cow nik
ope ru je ła do war ką z ze wnątrz
za po mo cą sys te mu zdal ne -
go ste ro wa nia, ko rzy sta ze
wska zań ko lo ro wych lam pek
umiesz czo nych na da chu ka bi -
ny – tłu ma czy Piotr Ma jew ski.
Fir ma Wa dyl zde cy do wa ła się
do po sa żyć swą ma szy nę
w zdal ne ste ro wa nie ra dio we. 
– Pod czas prac wo kół bu dyn -
ków cza sem wy god niej jest
ope ro wać ła do war ką nie z ka -
bi ny, a z ze wnątrz. Dzię ki er -
go no micz ne mu pi lo to wi za -
wie sza ne go na pa sku na szyi
je stem w sta nie wy ko ny wać
pre cy zyj ne ru chy. Jest to
w peł ni bez piecz ne, bo ma -
szy na po zo sta je unie ru cho -
mio na w sta bil nej po zy -
cji na ko łach lub pod po -
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Mer lo na ra tu nek za byt ko we mu pa ła co wi
Ma szy ny bu dow la ne ko ja rzą się z wzno sze niem bu dyn ków, ukła da niem na -
wierzch ni dro go wych czy też two rze niem ele men tów in fra struk tu ry. Jed nak
rów nie waż ną ro lą cięż kie go sprzę tu jest pro wa dze nie prac zwią za nych
z utrzy ma niem i kon ser wa cją te go, co już zo sta ło wy bu do wa ne… 

Od re stau ro wa nie ta kie go za byt ku to nie la da wy zwa nie. Na szczę ście zie lo na ma -
szy na wy po sa żo na zo sta ła w wy się gnik o dłu go ści 26 me trów 



Pośrednik Budowlany  21

MASZYNY BUDOWLANE

rach – mó wi An drzej Wa dyl. 
In te re su ją cym roz wią za niem
jest moż li wość od chy la nia
ka bi ny o kąt na wet do osiem -
na stu stop ni. Po pra wia to
kom fort pra cy ope ra to ra, któ -
ry ob ser wu jąc koń ców kę wy -
się gni ka nie mu si mę czyć się
za dzie ra niem gło wy do gó ry. 
W fir mie Wa dyl chwa lą so bie
nie tyl ko wy daj ność, ale tak że
eko no mi kę eks plo ata cji ma -
szy ny. Po dob nie, jak po zo sta -
łe mo de le Ro to zo sta ła ona
wy po sa żo na w układ amor ty -
za cji ak ty wo wa ny sa mo czyn -
nie pod czas prze jaz dów z ła -
dun kiem. – Na każ dym ko le
znaj du je się amor ty za tor ga -
zo wy po zwa la ją cy na re duk -
cję me cha nicz nych udarów
w trak cie jaz dy i po ten cjal -
ne go prze wo że nia ma te ria -
łów – do da je Piotr Ma jew ski.
Na ogra ni cze nie kosz tów eks -
plo ata cyj nych nie ba ga tel ny
wpływ ma też opa ten to wa ny
przez Mer lo sys tem Eco Po -
wer Dri ve. Umożliwia on kon -
tro lo wa ną re duk cję mo cy,
a tym sa mym oszczę dza nie
pa li wa. Wszyst ko od by wa się
au to ma tycz nie, nie wy ma ga

za tem in ge ren cji ope ra to ra.
Ła do war ka Mer lo Ro to 40.26
McSS pra cu je w Gu zo wie
od nie daw na. An drzej Wa dyl
tro chę ża łu je, że wraz z bra -
tem nie zde cy do wa li się
na za kup wcze śniej. Ma szy -
na bar dzo przy dał aby się już
pod czas prac na wy so ko ści.
Szyb ko dodaje jed nak, że i te -
raz za dań ma szy nie nie za -
brak nie. Choć by przy re mon -
cie ogro dze nia obok za byt ko -
wej bra my wjaz do wej czy pa -
ła co wych bal ko nów i ta ra su.

Na pytanie czym kie ro wa li się
przy wy bo rze mar ki, od po wia -
da, że daw no te mu mie li ma -
szy nę Mer lo i by li z niej bar -
dzo za do wo le ni. Dla te go
po la tach, szu ka jąc od po -
wied niej ła do war ki te le sko po -
wej, zde cy do wa li się po now -
nie na tę o zie lo nym ko lo rze.
Istot ne zna cze nie przy po dej -
mo wa niu de cy zji miał też
osprzęt, z ja kim mo że pra co -
wać ma szy na. Mer lo ofe ru je
ca ły sze reg efek tyw nych na -
rzę dzi ro bo czych. Do wy cią -

ga nia bla tów z ta ra su na ty -
łach pa ła cu wy ko rzy sty wa no
wy cią gar kę hy drau licz ną. Po -
za tym fir ma Wa dyl zde cy do -
wa ła się na za kup osprzę tu
ta kie go jak wi dły, kosz oraz
dwu me tro wy żu ra wik słu żą cy
do prze dłu że nia wy się gni ka.
Nie wąt pli wą za le tą te go ostat -
nie go jest fakt, że na wet pod -
czas pra cy z cał ko wi cie wy su -
nię tym wy się gni kiem nie ma -
my do czy nie nia z je go ugię -
ciem, czy li tak zwa nym efek -
tem węd ki. An drzej Wa dyl
chwa lił też roz wią za nie po le -
ga ją ce na ukry ciu prze wo dów
hy drau licz nych we wnątrz wy -
się gni ka. W sku tecz ny spo -
sób chro ni je to przed uszko -
dze nia mi me cha nicz ny mi. 
Ro bo ty bu dow la ne przy Pa ła -
cu So bań skich w Gu zo wie
trwać bę dą jesz cze la ta mi.
Ele men tów wy ma ga ją cych
od re stau ro wa nia jest bar dzo
wie le, dla te go fir ma Wa dyl
za mó wi ła ko lej ną ma szy nę
Mer lo, tym ra zem o no śno -
ści trzech ton. Pra cy
dla niej z ca łą pew -
no ścią nie za brak nie. 

www.merlo.com
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