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I PRODUCENCI

Wielofunkcyjna maszyna Huddig 1260 D była prezento-
wana na łamach Energetyki rok temu1). Można za jej pomocą ob-
sługiwać	sieć	napowietrzną	prądu	przemiennego	do	30	kV	sto-
sowaną zarówno w energetyce jak i do zasilania stacji trakcji ko-
lejowej, o wyjątkowej przydatności na liniach biegnących wzdłuż 
traktów kolejowych. Dzięki przeprowadzonym badaniom i certyfi-
kacji oraz rozszerzaniu jej zastosowania może zostać użyta przy 
przebudowie	 linii	 zwłaszcza	SN	w	energetyce	zawodowej	przy	
kompleksowych zastępowaniu linii zarówno odpowiednikami na-
powietrznymi jak i liniami kablowymi.

Umożliwia to zastosowanie kosza zwyżki (podnośnika) 
o	ramieniu	 izolacyjnym	 do	 46	 kV	 potwierdzone	 stosownymi	
certyfikatami wystawionymi przez akredytowane laboratoria na 
zgodność z normą EN 61057 w zastosowaniach do prac pod na-
pięciem	 (szwedzkie	 akredytowane	 laboratorium	STRI).	 Szcze-
gółowo	o	jej	zaletach	pisano	w	poprzednim	artykule.	Scharak-
teryzowano tam wyposażenie maszyny w pługoukładacz do 
układania kabli, zarówno nowych jak i zastępujących linie napo-
wietrzne, a także w inne przystawki pozwalające na wykonanie 
prac dodatkowych związanych z utrzymaniem terenu, np. ko-
szenie trawy, wycinki drzew, mikroniwelacja. W artykule odno-
towano dalszy postęp w konstrukcjach wyposażenia maszyny 
Huddig wraz z charakterystyką nowej głowicy umożliwiającej 
innowacyjne stawianie słupów.

1) Rejczak G.: Innowacyjne zastosowania wielofunkcyjnej maszyny Huddig 
1260 D do prac w sieci elektroenergetyczej i kolejowej sieci trakcyjnej, 
„Energetyka” 2017, nr 9.

Charakterystyka podnośników koszowych

Standardowe wersje podnośników koszowych

Podnośniki	 montowane	 na	 maszynie	 Huddig	 umożliwiają	
bezpieczną i wydajną pracę na wysokości w miejscach i tere-
nie niedostępnym dla wjazdu podnośników montowanych na 
pojazdach samochodowych. Dotyczy to również miejsc niedo-
stępnych dla innych pojazdów, ze względu na warunki tereno-
we (zalanie wodą, grząski czy bagnisty teren, zaspy śnieżne, 
itp.). Tak więc mamy do czynienia z urządzeniem uniwersalnym, 
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 umożliwiającym dojazd i pracę w ekstremalnych warunkach po-
godowych i terenowych, a także w środowisku miejskim. 

Sterowanie	 podnośnikiem	 odbywa	 się	 z	 kabiny	 maszyny	
lub bezpośrednio z kosza, co zapewnia operatorowi optymalny 
widok zwiększający wydajność oraz komfort pracy. W razie awa-
rii systemu hydraulicznego można sterować zwyżką elektrycznie, 
co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Izolacyjne wersje podnośników koszowych na nn i SN

W programie izolowanych podestów roboczych wersja 
Huddig LIFT 20X2 jest odmianą skonstruowaną na bazie modelu 
LIFT	 2000	 i	 posiada	 izolację	 do	 1	 kV.	 Pozwala	 to	wykonywać	
bezpiecznie	pracę	pod	napięciem	do	1	kV	(niskim	napięciu).	

Najnowszy, izolowany podnośnik koszowy LIFT 2200 LWI, 
zbudowany został na bazie modelu LIFT 2200 i charakteryzuje 

się możliwością bezpiecznej pracy w zakresie średnich napięć 
(rezystancja	izolacji	do	46	kV	–	zgodnie	z	normą	EN	61057).	Pod-
nośnik posiada specjalnie zaprojektowany przez specjalistów 
Huddiga system stabilizacji ramienia do wysokości roboczej 
21,5	m.	Sterowanie	koszem	następuje	z	zastosowaniem	zdalne-
go sterowania radiowego.

Innowacyjna technika stawiania słupów

Huddig 1260, wyposażony w specjalistyczną łyżkę Grab 
John,	 jest	w	 stanie	 samodzielnie	 (bez	 pomocy	 innych	maszyn	
i urządzeń), stawiać i usuwać słupy, żerdzie energetyczne, te-
lekomunikacyjne	 i	 inne.	Łyżka	Grab	John	posiada	wbudowane	
szczypce sterowane hydraulicznie, a specjalnie ukształtowany 
profil umożliwia ułożenie na niej słupa, aby w kolejnym kroku, 
ustawić go w wykopie, zasypać i zagęścić wokół grunt.

ZESTAWIENIE	PODNOŚNIKÓW	KOSZOWYCH	HUDDIG	–	LIFT

Podstawowe	parametry	
Typ podnośnika Opcja: kosz izolowany 

LIFT 1420 LIFT 2000 LIFT 2200 LIFT 20X2 LIFT 2200 LWI 

Max. wysokość robocza – wysięg 
sterowany hydraulicznie. 14,2 m 18,1 m 19,5 m 18,1 m - 

Max. wysokość robocza – ostatni, 
dodatkowy wysięg ręczny brak 20,1 m 21,5 m 20,1 m - 

Max. wysokość robocza – kosz izolowany 
wraz z izolowaną tyczką – wersja LWI - - - - 21,5 m 

Max. wysięg boczny w pozycji poziomej 
dla obciążenia 80 kg 10,6 m 13,5 m 14,5 m 13,5 m 14,5 m 

Max. wysięg boczny w pozycji poziomej 
dla obciążenia 200 kg b.d 11,0 m 12,0 m 11,0 m 12,0 m 

Max. obciążenie kosza roboczego 2 osoby z osprzętem, 
max. 200 kg 

2 osoby z osprzętem, 
max. 200 kg 

2 osoby z osprzętem, 
max. 200 kg 

2 osoby z osprzętem, 
max. 200 kg 

2 osoby z osprzętem, 
max. 200 kg 

Rodzaj wykonania kosza Aluminiowy  
– ażurowy 

Aluminiowy  
– ażurowy 

Aluminiowy  
– ażurowy 

Aluminiowy  
– ażurowy 

Kompozytowy  
– pełny 

Kąt obrotu wysięgnika 355,50 355,50 3600 355,50 3600 

Moment obrotowy wysięgnika 5,8 kNm 7,5 kNm 15 kNm 7,5 kNm 15 kNm 

Waga podnośnika 830 kg 1150 kg 1850 kg 1150 kg 1850 kg 

Wartość rezystancji izolacji - - - 1	kV	 46	kV	

Spełnione	normy	i	certyfikaty	 EN 280 + A1:2015 EN 280 + A1: 2015 EN 280 + A1:2015, 
ISO	13849	

EN 280 + A1:2015, 
Niemiecka norma: 
VDE	0682-741	

EN 280 + A1:2015, 
ISO	13849,	 
EN 61057 
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Maszyna Huddig 1260 do stawiania i demontażu słupów teletech-
nicznych	i	energetycznych	za	pomocą	uniwersalnej	łyżki	Grab	John,	model	
	GJ-15	 dopuszcza	 ciężar	 słupów	 oświetleniowych	 i	kompozytowych	 oraz	
żerdzi wirowanych typu E max. 1800 kg.

Charakterystyka pługoukładacza śrubowego  
oraz koparki łańcuchowej

Wydajny pługoukładacz śrubowy

Moduł pługoukładacza składa się z dwóch elementów ściśle ze sobą 
współpracujących,	tj.	pługu	ze	śrubą	czołową	KPH12	zasilaną	wydajnym	sil-
nikiem	z	hydrauliki	maszyny	Huddig	oraz	układacza	kabli	KPL06	dodatkowo	
wyposażonego	w	bęben	z	taśmą	znacznikową.	Pługoukładacz	wykonany	zo-
stał	z	niezwykle	wytrzymałej	stali	HARDOX.	Szerokość	modułu	płużącego	oraz	
układacza kabli wynosi w wersji standardowej 70 mm, a głębokość płużenia 
do 1000 mm (w zależności od klasy gruntu). Moduł układacza kabli posiada 
w wersji standardowej 3 kanały prowadzące kable (jeden stały i dwa otwierane) 
o szerokości 70 mm oraz dodatkowy kanał na taśmę znacznikową. W określo-
nych warunkach cały zespół roboczy związany z maszyną zasilającą Huddig 
staje się bardzo wydajnym i skutecznym narzędziem do układania kabli. 

Kompaktowa koparka łańcuchowa

Pracochłonne	 kopanie	 rowów	 pod	 kable	 energetyczne	 stało	 się	
prostsze z chwilą zastosowania osprzętu pod nazwą koparki łańcucho-
wej. Zakres pracy koparki łańcuchowej KGR10 dedykowanej do maszyny 
Huddig 1260 charakteryzuje się głębokością kopania od 1000 do 1500 mm 
i	szerokością	rowu	w	przedziale	150-200	mm.	Przy	użyciu	najwyższej	jako-
ści	silnika	hydraulicznego	o	wydajności	150	l/min	i	przekładni	planetarnej	
można podejmować każde wyzwanie w zakresie robót układkowych w zie-
mi. Zaletą jest również staranne wykonanie wykopu z urobkiem idealnie 
odłożonym wzdłuż rowu dzięki ślimakowi zintegrowanemu z łańcuchem 
kopiącym.

Roboty pomocnicze wspomagające 
wykonawstwo i utrzymanie sieci 

elektroenergetycznych

Głowica obrotowo-wychylna  
wraz z modułem kleszczy

Rototilt jest niezawodnym urządzeniem, dzięki 
któremu znacząco wzrasta efektywność pracy w każ-
dych warunkach terenowych. Dzięki obrotowi głowicy 
o 3600 w wielu przypadkach unika się konieczności 
manewrowania samą maszyną Huddig, co wpływa 
na zmniejszenie zużycia paliwa jak i skraca czas po-
trzebny na wykonanie zadania. Głowica może zostać 
zestawiona w zespół roboczy z różnymi łyżkami, se-
katorem do gałęzi, wykaszarką czy wreszcie z wiert-
nicami, co pozwoli na odwierty również pod kątem 
możliwości wychyłu głowicy, tj. do 400. Możliwość 
opcjonalnego wyposażenia głowicy w moduł chwy-
taka czyni z tego urządzenia prawdziwie wielofunk-
cyjne narzędzie.

Wiertnice jako narzędzie  
do efektywnego stawiania betonowych żerdzi 

i drewnianych słupów

Wydajny silnik hydrauliczny zasilany z maszy-
ny Huddig może napędzać wiertnicę lub może być 
wykorzystany do zwijania zdemontowanych kabli lub 
przewodów na bęben kablowy. To dzięki zastosowa-
niu specjalnego, dwupoziomowego uchwytu do ko-
parki, wiertnica może pracować zarówno w poziomie 
jak	 i	 w	 pionie.	 Podwójne	 wykorzystanie	 silnika	 hy-
draulicznego sprawia, że to rozwiązanie jest wysoce 
efektywne, a zarazem optymalne kosztowo.

Moduł układacza KPL Moduł płużący KPH

Koparka łańcuchowa KGR

Możliwość ustawienia 
3 różnych głębokości kopania

Głębokość:                   A                 B               C

KGR 10:                  1000 mm    1250 mm   1500 mm       

A
B

C
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Utrzymanie terenów zielonych pod liniami

Wykaszarka trawy i zarośli, sekator do konarów i gałęzi czy 
piła wycinkowa, to narzędzia hydrauliczne, które zastosowane 
w Huddigu zabezpieczają utrzymanie w należytym stanie terenu 
bezpośrednio na trasie przebiegu linii energetycznych.

Hydrauliczny młot wyburzeniowy

Ramię Huddiga uzbrojone w młot wyburzeniowy jest potęż-
nym narzędziem wykorzystywanym w robotach rozbiórkowych, 
przygotowawczych i pomocniczych w branży energetycznej.

FPHU BAMAAR z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej jest jedynym w Polsce oficjalnym 
przedstawicielem producenta wielofunkcyjnych koparko-ładowarek szwedzkiej firmy 
Huddig AB., szczególnie polecanych z dodatkowym wyposażeniem i osprzętem 
do kompleksowych prac energetycznych i na trakcji kolejowej.

Podsumowanie 

Specjalistyczne	i	rozszerzone	zastosowania	do	prac	w	sieci	
elektroenergetycznej i kolejowej sieci trakcyjnej wielofunkcyjnej 
maszyny Huddig 1260 D, dzięki licznym efektorom wykonaw-
czym, pozwalają na innowacyjne stosowanie procesów moderni-
zacyjnych oraz inwestycyjnych ograniczając konieczne wyłącze-
nia sieci do minimum podyktowanego lokalnymi możliwościami 
realizacji prac. Zastosowanie maszyn Huddig daje satysfakcję 
operatorom maszyn wynikającą z interdyscyplinarnego charak-
teru ich obsługi, a przedsiębiorcom pozwala na kompleksowe 
wykonywanie prac obliczone na wysoką efektywność działania, 
przynoszącą wymierne korzyści techniczne i ekonomiczne.

Hydrauliczny młot wyburzeniowy Narzędzia hydrauliczne do utrzymania terenów zielonych pod liniami
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Głowica obrotowo-wychylna Rototilt

Wiertnice hydrauliczne wraz z wydajnym silnikiem i bębnem
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