
drau licz ne go, dzię ki któ rym ma szy na jest mniej
po dat na na uszko dze nia me cha nicz ne. 
Wie le wy sił ku po świę co no na za pew nie nie jak
naj więk szej trwa ło ści. W ma szy nie mon to wa ne są
osie Car ra ro, a wzmoc nio na oś tyl na (He avy Du -
ty) o róż ni co wym ogra ni czo nym po śli zgu (LSD)
prze no si bły ska wicz nie mo ment na pę do wy
na mięk kim i nie rów nym te re nie, co znacz nie po -
pra wia wła ści wo ści trak cyj ne. Mak sy mal ny sto su -
nek mo men tu ob ro to we go na przed niej osi za -
pew nia z ko lei do sko na łą przy czep ność.
W ukła dzie hy drau licz nym za sto so wa no za wo ry
prze ciw prze cią że nio we ty pu an ti -shock oraz an -
ty ka wi ta cyj ne. W za leż no ści od po trzeb za wór od -
cią ża ją cy au to ma tycz nie re gu luje   wy da tek pomp
głów nych oraz po moc ni czej . Spe cjal ny układ za -
bez pie cza ją cy dez ak ty wu je joy stick na czas prze -
jaz dów. Dzię ki te mu od pa da ry zy ko przy pad ko -
we go uru cho mie nia ra mie nia ko par ko we go.
Pod kre ślić na le ży tak że wy so ki kom fort prze stron -
nej ka bi ny. Du ża po wierzch nia prze szkleń, układ
kli ma ty za cji, pneu ma tycz nie za wie szo ny fo tel i joy -
sti ki za miast dźwi gni zde cy do wa nie zwięk sza ją wy -
daj ność i po pra wia ją kom fort pra cy ope ra to ra. 
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Pro duk cja ko par ko -ła do wa rek MST ma dłu gie i bo -
ga te tra dy cje. Uru cho mio na zo sta ła bo wiem w ro -
ku 1976. Po cząt ki by ły dość skrom ne, dziś jed nak
tu rec ka fir ma po wiel kich prze obra że niach i in we -
sty cjach oraz prze nie sie niu pro duk cji do no wej fa -
bry ki sta ła się po ten ta tem wy twa rza ją cym po -
nad pięć ty się cy ma szyn rocz nie. Speł nia ją one
świa to we stan dar dy, nic za tem dziw ne go, że znaj -
du ją co raz wię cej na byw ców tak że po za Tur cją.
W Pol sce ich wy łącz nym dys try bu to rem jest kra -
kow ska fir ma Ama go. – Two rzy my sil ną kon ku ren -
cję dla in nych ma rek, bo ko par ko -ła do war ki MST
wy róż nia ją się wy so ką ja ko ścią wy ko na nia, eko -
no micz ną eks plo ata cją oraz nie za wod no ścią.
Oprócz te go za pew nia my wspar cie dla na byw -
ców ma szyn MST w po sta ci ob słu gi ser wi so wej
na naj wyż szym po zio mie i za opa trze nia we wszel -
kie czę ści za mien ne – tłu ma czy Piotr Klu pa, dy -
rek tor za rzą dza ją cy Ama go. 
Uno wo cze śnie nie kon struk cji i zwięk sze nie pro -
duk cji ko par ko -ła do wa rek MST by ło moż li we
dzię ki te mu, że ich pro du cent stał się spół ką za -
leż ną hol din gu San ko. Jest to jed no z naj więk -
szych tu rec kich przed się biorstw, dzia ła ją ce
w ska li mię dzy na ro do wej i za trud nia ją ce po -
nad czter na ście ty się cy pra cow ni ków. Efek tem
no wych moż li wo ści jest mię dzy in ny mi fla go wy
mo del – ko par ko -ła do war ka MST 642. Pro du ko -
wa na jest z wy ko rzy sta niem pod ze spo łów re no -
mo wa nych do staw ców, jak np. czte ro cy lin dro wy
sil nik Per kin sa. Po za tym ma szy na zo sta ła stan -
dar do wo wy po sa żo na w au to ma tycz ną skrzy nię
bie gów PowerShift. Po zwa la to na zmia nę bie gów
pod ob cią że niem, a sys tem ECU kon tro lu je elek -
tro nicz nie wła ści wy do bór bie gu chro niąc w ten
spo sób prze kład nię. Oprócz au to ma tycz nej skrzy -
ni bie gów, stan dar do we wy po sa że nie ko par ko -ła -
do war ki MST 642, sta no wi tak że szyb ko złą cze hy -
drau licz ne z przo du, łyż ka dzie lo na (tak zwa ny
kro ko dyl) z wi dła mi, tyl ne ra mię te le sko po we, do -
dat ko wa in sta la cja hy drau licz na pod młot, a tak że
kli ma ty za cja au to ma tycz na.
Na efek tyw ność pra cy du ży wpływ ma szyb ko -
złą cze umożliwiające bły ska wicz ne od pię cie łyż -
ki oraz uła twia ma new ro wa nie wi dła mi. Na wy -
się gni ku nie trze ba też wów czas dźwi gać nie wy -
ko rzy sty wa nej łyż ki. Do dat ko wą za le tą jest tak że
to, że łyż ka nie prze sła nia wi do ku na przód ma -
szy ny, a to jest nie zwy kle istot ne pod czas roz ła -
dun ku po jaz du czy prze no sze nia pa let. Du żą za -
le tą są tak że me ta lo we zbior ni ki pa li wa i ole ju hy -
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MST? Ko par ko -ła do war ka dla „komunalki”!
Ko par ko -ła do war ki to cią gle naj po pu lar niej sze ma szy ny wśród pol skich użyt kow ni ków. I nie
za no si się na to by stra ci ły pal mę pierw szeń stwa na rzecz in nych ma szyn. Je że li na wet za -
in te re so wa nie tra ci bran ża bu dow la na, to spad ki sprze da ży kom pen su ją fir my pro wa dzą ce
ro bo ty ko mu nal ne, czy pro wa dzą ce re mon ty miej skiej in fra struk tu ry. Ko par ko -ła do war ki
spraw dza ją się tak że ja ko ma szy ny po moc ni cze w fir mach dro go wych i bru kar skich. 

a Koparko-ładowarki MST
pro du ko wa ne są z wy ko rzy -
sta niem pod ze spo łów re no -
mo wa nych do staw ców,
między innymi sil ni ków Per -
kins speł nia ją cych naj now -
sze nor my emi sji spa lin

a Wnę trze ka bi ny za pew nia
ope ra to ro wi wy go dę w każ -
dych wa run kach

f Ra mio na wy się gni ków ła do -
war ko we go i ko par ko we go
im po nu ją so lid no ścią wy ko -
na nia. Dzięki wzmoc nieniu
pro fi li bocz nych ele men ty te
zy ska ły wyż szą od por ność




