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KOMATSU przygotowuje się do targów BAUMA
2016 – producent zaprezentuje ponad 30 maszyn
i potężną koparkę PC7000

Cała branża żyje już zbliżającymi się wielkimi krokami targami BAUMA 2016. W kwietniu
w Monachium będziemy świadkami masy debiutów i arcyciekawych prezentacji. Kilka
szczegółów na temat swoich planów zdradziła właśnie firma Komatsu. Japoński producent
zapowiedział silną obecność na targach, na czele z ponad 30 modelami maszyn, a także
kilkoma nowościami technologicznymi. Prawdziwym hitem, na którego odsłonę czeka cała
branża, będzie z pewnością potężna koparka PC7000.

Bardzo ważne wydarzenie branżowe – co szykuje na nie Komatsu Europe?
Komatsu zarezerwowało dla siebie potężną przestrzeń wystawową i zapowiada, że na pewno
nie będzie ona świecić pustkami. Producent spodziewa się co najmniej kilkutysięcznej
frekwencji. W tym celu dla zwiedzających zostanie przygotowane stanowisko wewnętrzne (w
hali Messe) o powierzchni aż 4500 m2, które będzie zlokalizowane w sektorze B5.
Japończycy wewnątrz hali zaprezentują swoje najnowsze maszyny, w tym sprzęt kopalniany
oraz pełen zakres wyposażenia dodatkowego. Najciekawiej zapowiada się prezentacja
koparek serii Dash11, nowego modelu ładowarki kołowej z automatycznym systemem
kopania oraz rozwiązań dedykowanych oszczędzaniu paliwa.

To będą hity stoiska Komatsu
Wszyscy zainteresowani nowościami z pewnością ostrzą sobie zęby na jedną szczególną
prezentację. W Monachium swoją oficjalną premierę będzie mieć gigantyczna koparka
Komatsu PC7000, która została zaprojektowana specjalnie z myślą o pracy w górnictwie. Ta
potężna maszyna o mocy aż 1675KM rozwijanej przez dwie jednostki wysokoprężne, to
obecnie najbardziej wydajny sprzęt w klasie. Gigant o masie blisko 700 ton, łyżce o
pojemności 36 m3 i hydraulice o wydajności ponad 6200 l/min, z pewnością będzie jednym z
najchętniej podziwianych podczas całej BAUMY.
Drugą ciekawą nowością od Japończyków będzie nowy model koparki hybrydowej o masie
36 ton. Maszyna idealnie wpisuje się w koncepcję producenta i ogólny światowy trend, aby
dostarczać sprzęt w coraz mniejszym stopniu oddziałujący na środowisko naturalne.
Bardzo interesująco zapowiada się także prezentacja systemu inteligentnej kontroli maszyny.
To nie jest nowość, bo Komatsu pochwaliło się tym systemem już podczas targów BAUMA
w 2013 roku, jednak dziś producent jest bogatszy o doświadczenia i pokaże, jak jego
wynalazek sprawdza się w praktyce. Warto wspomnieć, że do tej pory system Machine
Control zagościł w ponad 2000 maszyn na całym świecie.
System będzie prezentowany przez specjalistów Komatsu, którzy wytłumaczą widzom, jakie
realne korzyści płyną z zastosowania automatycznej kontroli maszyny – przekładają się one
przede wszystkim na niższe zmęczenie operatora oraz obniżenie kosztów pracy.

Nie tylko maszyny
Komatsu zapowiada, że na jego stoisku pojawią się olbrzymie ekrany, na których przez cały
czas będą wyświetlane informacje na temat czołowych programów producenta. Nie zabraknie
oczywiście prezentacji programu Komtrax (świetnego do zarządzania serwisem maszyn i
obniżania kosztów napraw) oraz Komatsu Finance, szczególnie interesującego dla klientów
szukających nowoczesnych form finansowania zakupu maszyn.
Oczywiście producent zadba także o odpowiednie warunki do robienia interesów – nie
zabraknie więc stoiska kawowego oraz przestrzeni, w której klienci będą mogli w spokoju
zapoznać się z ofertą Komatsu.

Gratka dla zwiedzających
Komatsu nie ma absolutnie zamiaru zamykać się wyłącznie w hali. Firma przygotowała także
szereg prezentacji na zewnętrznym terenie BAUMA. Na pewno warto zaplanować czas na
praktyczne poznanie możliwości inteligentnego systemu kontroli maszyn, obecnego w
spycharce D61PXi-24 i w koparce PC210LCi-10.
Na zewnątrz zapoznamy się także z możliwościami wspomnianej już nowej koparki PC7000.
Producent zapowiada rewelacyjny pokaz – biorąc pod uwagę rozmiary maszyny, Japończycy
raczej nie rzucają słów na wiatr. Oprócz tego zwiedzający zostaną zaproszeni do wielkiego
namiotu, w którym znajdzie się bar i miejsce do wypoczynku oraz rozmów, nie tylko
biznesowych.
Przypomnijmy – targi BAUMA 2016 potrwają od 11 do 17 kwietnia w Monachium.
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