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Przyssawki,
manipulatory, żurawie

Ile kosztuje
wynajem?

A

le czy wszystkie firmy, które potrzebują takich maszyn i urządzeń, są skazane
na ich zakup? Przyssawki
kosztują od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, dobry manipulator od 75 do nawet 200 tysięcy zł,
cena mini żurawia to nawet kilkaset
tysięcy złotych.
Nie każdą firmę stać na wydatek nawet kilkunastu tysięcy złotych na za-

kup przyssawki do szkła, której mieliby użyć kilka razy w roku. Dodatkowo
nie każdy sprzęt da się zastosować
przy każdym zleceniu. Czasami trzeba zamontować balkon ważący sto
kilogramów w domku jednorodzinnym, a innym razem – podać ciężkie
szyby na znaczne odległości. Dlatego
nie zawsze zakup sprzętu jest opłacalny i rozwiązuje wszystkie nasze problemy pojawiające się na budowach.

Nie odkryjemy Ameryki na nowo,
pisząc, że istnieją na rynku firmy, które świadczą usługi wynajmu takiego
sprzętu. Każdy wie, że są sytuacje, kiedy wynajem urządzeń opłaca się dużo
bardziej niż ich zakup.
Ale ile tak naprawdę kosztuje wynajem sprzętu do szklenia? Od czego
zależy koszt takiej usługi? Co dostaniemy w zamian i na ile nam się to
opłaca? Sprawdźmy.

FOT. (20): GLASSLIFT, www.glasslift.pl

W ostatnich latach urządzenia pomagające szklić
ciężkie konstrukcje okienne – od przyssawek do
szkła, poprzez manipulatory aż po mini żurawie
i żurawie dekarskie – przeżywają prawdziwy boom.
Rynek wydaje się rozwijać w ekspresowym
tempie. Jeszcze kilka lat temu przyssawka do
szkła kosztująca kilkanaście tysięcy złotych była
luksusem dostępnym tylko dla największych firm.
W kolejnych latach wzrost kosztów siły roboczej
niejako zaczął wymuszać na branży okiennej
inwestowanie w maszyny i urządzenia
pomagające w transporcie i montażu ciężkich
konstrukcji okiennych.

TEKST: Przemysław CIECHANOWSKI

związany z branżą stolarki od wielu lat. Współwłaściciel firmy Glasslift Sp. z o.o., specjalizującej się
m.in. w montażach wielkogabarytowych przeszkleń i wynajmie specjalistycznego sprzętu do montażu stolarki otworowej na terenie całej Polski.
Glasslift Sp. z o.o., tel. +48 504 304 604, www.glasslift.pl
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Wynajem przyssawki do szkła
Wynajem przyssawki do szkła to
koszt od kilkuset złotych za dobę.
Możemy przy zastosowaniu zawiesia
linowego zaczepić ją do dźwigu typu
HDS, do ładowarki typu Manitou, do
żurawia wieżowego. Innymi słowy – do
wszystkiego, co może podać nam szkło
lub całe okno na oczekiwaną przez nas
wysokość i miejsce. Wtedy jedynym
problem są możliwości urządzenia, do
którego przymocowana jest ssawka do
szkła.
Urządzenia oferowane na rynku:
• przyssawka SCHMALZ VacuMaster
350 (udźwig 350 kg.) – ok. 300 zł za
dobę;
• przyssawka SCHMALZ VacuMaster
600 (udźwig 600 kg) – ok. 350 zł za
dobę;
• przyssawka SCHMALZ VacuMaster
1000 (udźwig 1000 kg) – ok. 600 zł
za dobę;
• przyssawka Viavac GB2-300 (do
szkła giętego, udźwig 300 kg) – ok.
500 zł za dobę;
• przyssawka Kappel 2000 (udźwig do
2000 kg) – ok. 1500 zł za dobę.
Oczywiście do podanych cen należy
doliczyć ewentualny koszt transportu
lub wkalkulować koszty związane z
odbiorem osobistym. Wysyłka mniejszych modeli przyssawek to koszt od
200 do 300 zł w zależności od spedytora. Należy również pamiętać, że koszt
transportu jest podwójny, ponieważ
po zleceniu taką ssawkę trzeba odesłać
z powrotem do firmy wynajmującej.
W przypadku przyssawek do dużego szkła, takich jak Kappel 2000 lub
Kappel 4000, koszty transportu należy

ustalać indywidualnie, ponieważ sama
przyssawka waży kilkaset kilogramów.
Przy wynajmie na 1-2 godziny w
większości firm i tak zapłacimy za
wynajem dobowy, jako minimalny
okres. Dla zleceń trwających od kilku
do kilkunastu dni ceny wynajmu będą
podlegały niewielkim negocjacjom.
W przypadku wynajmu na kilka tygo-

dni bardziej opłacalny będzie zakup.
Mniejsze firmy, które posiadają
jedną lub dwie ssawki na wynajem,
z obawy o swój sprzęt bardzo często
pobierają kaucję zwracaną po oddaniu
i sprawdzeniu urządzenia. W większych
firmach często wystarczy sama zaliczka
za 1 dzień wynajmu, którą klient opłaca przed odbiorem/wysłaniem ssawki.

MODEL URZĄDZENIA: Smartlift SL 408 HL
TERMIN WYNAJMU: maj 2019
MIASTO: Łódź
LICZBA DNI WYNAJMU: 1 dzień
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: 600 zł bez operatora
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Szklenie domku jednorodzinnego, 4 szyby po
ok. 250 kg w dwóch HS-ach, 6 szyb w fix-ach po ok. 250 – 270 kg. Rozwożenie przy okazji kilku balkonów i zwykłych okien po budowie. Ekipa
montażowa już kilka razy pracowała ze Smartliftem, więc ani operator,
ani szkolenie nie było potrzebne.

MODEL URZĄDZENIA: Smartlift SL 608 HL
TERMIN WYNAJMU: wrzesień 2019
MIASTO: Chełmno
LICZBA DNI WYNAJMU: 1 dzień
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: 1250 zł z operatorem
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Szklenie budynków przemysłowych. W ciagu jednego dnia zaszklonych zostało
kilkanaście szyb o wadze 280 kg każda. Operator
przywoził i wkładał szyby, a ekipa montażowa
dokręcała listwy. Bardzo sprawne i szybkie zlecenie.
Przed częścią fasad był wykop, przez co szklenie
Smartliftem było niemożliwe. Reszta okien została
więc zaszklona mini żurawiem wraz z ssawką do
szkła. Ekipa, korzystając z 2 urządzeń wynajętych od
jednej firmy, znacząco obniżyła koszty wynajmu
i logistyki oraz czas pracy.

MODEL URZĄDZENIA: SCHMALZ VacuMaster 350
LICZBA DNI WYNAJMU: 1 dzień
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: 300 zł
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Urządzenie SCHMALZ VacuMaster 350 zostało wynajęte przez firmę monterską, która wymieniała jedną uszkodzoną szybę w salonie samochodowym. Z uwagi na dogodny
dostęp, dużo miejsca i prostą operację wymiany szyby w fasadzie ekipa wynajęła samą przyssawkę
i na miejscu auto z dźwigiem typu HDS z najbliższej okolicy inwestycji.

MODEL URZĄDZENIA: Smartlift SL 408 HL
TERMIN WYNAJMU: kwiecień 2019
MIASTO: Biała
LICZBA DNI WYNAJMU: 1 dzień ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: 700 zł bez operatora
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Szklenie domku jednorodzinnego w PVC. Rozwożenie okien po budowie. Ekipa montażowa została przeszkolona rano, przy odbiorze sprzętu, oddała go następnego dnia rano.

Wynajem manipulatorów do szkła
Manipulatory do szkła to małe samojezdne maszyny z wbudowanym
układem próżniowym. Są bardzo proste w obsłudze, sprawne i wytrzymałe. Nie mają bardzo dużych zasięgów
roboczych, za to idealnie sprawdzają
się do przewożenia i montażu szyb na
budowie, do rozładowywania dostaw
na magazynach firm monterskich, do
szklenia fasad w dużych biurowcach.
Często używane są przez firmy produk-
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cyjne do szklenia dużych szyb w ramach
i przewożenia okien po placu magazynowym. Te małe sprytne maszyny
potrafią zastąpić z powodzeniem 4-6
pracowników. Doświadczony operator/
monter nie potrzebuje nikogo do pomocy, żeby szklić szyby ważące kilkaset
kilogramów, włącznie z zabiciem listew
przyszybowych. Najlepsze manipulatory na rynku mogą pracować cały dzień
bez konieczności ładowania.

Urządzenia oferowane na rynku:
(ceny wynajmu bez operatora):
• Smartlift SL 408 i SL 408 HL (udźwg
do 380 kg) – ok. 600-700 zł za dobę;
• Smartlift SL 608 i SL 608 HL (udźwig
do 608 kg) – ok. 850 zł za dobę;
• Glassworker GW 625 (udźwig do
625 kg) – ok. 750 zł za dobę;
• Smartlift SL 808 (udźwig do 808 kg
– ok. 1500 zł za dobę).
Manipulatory to urządzenia ważące

od ok. 600 kg do 1500 kg. Podstawowe i najczęściej używane modele ważą
nie więcej niż 1300 kg. To oznacza, że
wysyłki paletowe nie są raczej brane pod uwagę, wysyłka spedycją też
jest dość droga. Jeśli chcemy wynająć
sprzęt bez operatora, najlepiej udać
się swoim samochodem typu BUS
lub innym autem z przyczepą do firmy świadczącej usługi wynajmu. Tam
zostaniemy przeszkoleni z obsługi

maszyny, a odbierając sprzęt swoim
autem nie będziemy narażeni na duże
koszty transportu.
Jeśli mamy do zaszklenia szyby trudne
lub duże bądź ograniczony czas a wcześniej niewiele pracowaliśmy z tego typu
urządzeniami, najlepiej zdecydować się
na wynajem manipulatora wraz z obsługą operatora. Koszt obsługi manipulatora przez doświadczonego operatora
to dodatkowe 400-600 zł za dzień pracy,

ale jeśli mamy w ciągu dnia do zaszklenia kilkanaście czy kilkadziesiąt szyb, to
może się to opłacać. Wprawiony operator potrafi w sprzyjających warunkach
zaszklić ponad 40 szyb dziennie. Aby
dało się osiagnąć taki wynik, sprzęt
musi być niezawodny i wytrzymały pod
każdym względem.
W przypadku najmu długoterminowego (kilka miesięcy) ceny zwykle są negocjowane nawet do kilkudziesięciu procent.
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MODEL URZĄDZENIA: BG Lift M 250
TERMIN WYNAJMU: lipiec 2019
MIASTO: Pełczyn
LICZBA DNI WYNAJMU: 7 godzin
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: ok. 1700 zł
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Szklenie domu jednorodzinnego
w Pełczynie. Kilka dużych fix-ów na parterze oraz
kilka szyb na pierwszym piętrze z tarasem. Konieczne
zastosowanie mini żurawia z łamanym ramieniem Jib

Wynajem mini żurawi
klasy 2,5 tony
Mini żurawie klasy 2,5 tony to maszyny takie jak BG Lift M250, Maeda
MC 285 czy Jekko 424. Małe urządzenia o szerokości transportowej nieprzekraczającej 80 cm i masie od ok. 2 do
2,5 tony. Bardzo silne, zwinne, ale jednocześnie wyjątkowo precyzyjne.
Na zakup mini żurawi decydują się
tylko największe firmy monterskie.
Reszta firm w przypadku montażu
dużych przeszkleń korzysta zazwyczaj
z wynajmu tego typu urządzeń.
Obsługa mini żurawia jest o wiele
bardziej skomplikowana niż obsługa
manipulatora. Tutaj doświadczenie
operatora jest na pierwszym miejscu.
Dlatego też wynajem mini żurawi
w ogromnej większości przypadków
odbywa się wraz z obsługą operatora.
Należy również pamiętać, że na cenę
wynajmu mini żurawia nie składa się
jedynie samo urządzenie. Standardem
w branży jest to, że zamawiając usługę szklenia w renomowanej firmie
możemy liczyć na to, że na inwestycje
przyjedzie doświadczony operator,
mini żuraw, ssawka do szkła, wózek
transportowy do szkła i całe wyposażenie, takie jak pasy, liny czy zawiesia. Oczywiście potrzebna do szklenia
jest ekipa montażowa, ale bardziej tu
chodzi o asekurację szkła i montaż
okien aniżeli transport szyb od miejsca dostawy do otworu okiennego.
Urządzenia oferowane na rynku:
• BG Lift M250 (udźwig do 2500 kg)
– ok. 1400 zł/4h pracy;
• BG Lift M250 (udźwig do 2500 kg
– ok. 2000 zł/8h pracy;
• Maeda MC 285 (udźwig do 2800
kg) – ok. 1700 zł/8h pracy;
• Jekko SPX 424 (udźwig max. 2500
kg) – ok. 2000 zł/8h pracy.
W odpowiednich warunkach mini
żurawiem możemy zaszklić kilka
bardzo trudnych szyb w na inwestycjach typu domy jednorodzinne lub
nawet kilkadziesiąt szyb na inwestycjach typu fasady. Należy przy tym
pamiętać, że często zaszklenie jednej
czy 2 szyb w trudnych warunkach jest
o wiele bardziej skomplikowane
i trwa dłużej niż zaszklenie 40 szyb na
prostej fasadzie.
MODEL URZĄDZENIA: BG Lift M 250
TERMIN WYNAJMU: luty 2019
MIASTO: Fulda, Niemcy
LICZBA DNI WYNAJMU: 1 dzień
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: ponad 10 000 zł
z dwoma operatorami, dojazdem i noclegiem.
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MODEL URZĄDZENIA: Maeda MC 285
TERMIN WYNAJMU: sierpień 2019
MIASTO: Poznań
LICZBA DNI WYNAJMU: 4 godziny
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: ok. 1300 zł
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Demontaż 2 tafli szklanych
o wadze 800 kg każda

MODEL URZĄDZENIA: Jekko 424
TERMIN WYNAJMU: wiosna – lato 2019
MIASTO: Warszawa
LICZBA DNI WYNAJMU: ok. 100 dni
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: dane objęte tajemnicą handlową
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Jeden z największych biurowców w Warszawie.
Do zamontowania ok. 600 szyb o wadze ponad 500 kg każda na dolnych
kondygnacjach. Montaż tafli szklanych na dachu wieżowca przy silnym
wietrze. Bardzo duże obwarowania w zakresie BHP. Głównym kryterium
przy wyborze dostawcy usług dźwigowych była wiarygodność firmy
w zakresie możliwości wykonania zlecenia

MODEL URZĄDZENIA: Maeda
MC 285
TERMIN WYNAJMU: wrzesień
2019
MIASTO: Kąty Wrocławskie
LICZBA DNI WYNAJMU: 5
godzin
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: ok.
1450 zł
SZCZEGÓŁY ZLECENIA:
Szklenie w domku
jednorodzinnym, do zaszklenia
kilka fix-ów, kilka HS-ów,
najcięższa szyba ok. 300 kg

MODEL URZĄDZENIA: Maeda MC
285
TERMIN WYNAJMU: maj 2018
MIASTO: Opole
LICZBA DNI WYNAJMU: 9 godzin
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: ok.
1900 zł
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Zaszklenie
8 szyb o wadze ok. 350 kg każda
w budynku wielorodzinnym

MODEL URZĄDZENIA: BG Lift M250
TERMIN WYNAJMU: czerwiec 2019
MIASTO: Rzeszów
LICZBA DNI WYNAJMU: 4 godziny
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: ok. 1400 zł
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Zaszklenie 6 szyb w fasadzie na budynku
przemysłowym. Dzięki łamanemu ramieniu Jib prace przeprowadzono
w 4 godziny, a nie tak jak planował inwestor w 8 godzin.
MODEL URZĄDZENIA: BG Lift M250
TERMIN WYNAJMU: lipiec 2019
MIASTO: Marki
LICZBA DNI WYNAJMU: 4 godziny
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: ok. 1400 zł
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Zaszklenie 8 szyb w fasadzie o wysokości 11 m

SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Bardzo trudne zlecenie.
Do zaszklenia 2 szyby, każda ponad 1000 kg.
Szklenie od wewnątrz, różnica poziomów,
szyby od podłogi do sufitu z zapasem kilku
centymetrów. Ssawka Kappel o wadze kilkuset
kilogramów. Wewnątrz salonu słup konstrukcyjny.

Szklenie mini żurawiem BG Lift M 250 ze
zdemontowanym dodatkowym ramieniem Jib, z
zastosowaniem haka szperającego o udźwigu 2
ton oraz przyssawki Kappel o udźwigu 1000 kg.
Należało podać obie szyby przez ten sam otwór
okienny.

MODEL URZĄDZENIA: MBG Lift M250 + ssawka GB2-300 do szkła giętego
TERMIN WYNAJMU: kwiecień 2019
MIASTO: Warszawa
LICZBA DNI WYNAJMU: 2 dni ( 7h dzień pierwszy oraz 12h drugi dzień)
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: ok. 5000 zł
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Do zaszklenia kilkanaście dużych fix-ów ze szkła
giętego. Dodatkowo część szyb do szklenia nad tarasami. Praca w bardzo
ograniczonej przestrzeni na maksymalnych zakresach pracy maszyn Część
tafli szklona nad tarasami, co wymagało konieczności żurawia z łamanym
ramieniem typu Jib
MONTER STOLARKI •
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Wynajem żurawi dekarskich o zasięgu powyżej 30 metrów

Wynajem
transporterów
Pick & Carry
Małe transportery na pierwszy rzut
oka mogą się wydawać podobne do
manipulatorów – różnica jest jednak
znaczna. Dzięki gąsienicom zamontowanym zamiast kół urządzenia te
mogą poruszać się w dużo trudniejszym terenie, ale nie są tak szybkie
i zwinne jak manipulatory na kołach.
To, co odróżnia transportery Pick
& Carry (np. BG Lift M060) to zamontowane zblocze linowe. Mamy
dzięki temu urządzenie, które mieści
się do windy, może wjechać na dach
budynku i w bardzo małej przestrzeni
przewozić i montować szyby. Dzięki
wbudowanej wciągarce może również
z górnej kondygnacji podawać szyby na niższe piętra lub wciągać szyby
z parteru na wyższe kondygnacje. Dodatkowo może (dzięki gąsienicom)
przewozić okna nawet w trudnym
błotnistym terenie i bardzo ograniczonej przestrzeni.
Urządzenia oferowane na rynku:
• BG Lift M060 (udźwig do 580 kg)
– ok. 1500 zł za dobę, bez operatora
Obsługa maszyny typu BG Lift M060
jest stosunkowo prosta. Ze względu na
swoje możliwości oraz specyfikę działania sprzęty te głównie są wykorzystywane przy szkleniu fasad na średniej
wielkości inwestycjach lub do przewożenia okien w trudnym terenie.

Co to są żurawie dekarskie? To
aluminiowe dźwigi posiadające duże
zasięgi, ale nieprzystosowane do
przenoszenia bardzo dużych ciężarów.
Projektowane są głównie dla branży
dekarskiej, aby na dachy podawać
lekkie materiały jak papy, krokwie,
blachę itp. Okazuje się jednak, że żurawie dekarskie coraz częściej wykorzystywane są również w branży stolarki otworowej.
Najpopularniejszym rodzajem są
żurawie na przyczepie. Ważące ok.
3500 kg żurawie na budowę holowane są jak zwykła przyczepa. Po
odpięciu od samochodu mogą samodzielnie poruszać się dzięki wbudowanemu napędowi (2km/h) i sterowaniu pilotem.
Taka z pozoru niewielka przyczepa po rozłożeniu ma zasięgi robocze
powyżej 30 metrów. Pozwala nam to
szklić okna nawet do 8-9 piętra lub
bardzo duże i wysokie świetliki dachowe. Dzięki niewielkiej masie, żurawie mogą wjeżdżać na drogi osiedlowe wykonczone kostką, na podwórka
czy nawet stropy garaży.
Urządzenia oferowane na rynku:
• Paus PTK 31 (udźwig do 1600 kg
przy masie własnej ok. 3490 kg) –
ok. 2500 zł za dzień pracy (8h);
• Paus PTK 27 (udźwig do 1000 kg
przy masie własnej ok. 2900 kg)
– ok. 2500 zł za dzień pracy (8h);
• Boecker AHK 30 (udźwig do 1200
kg przy masie własnej ok. 3500 kg)
– ok. 2500 zł za dzień pracy (8h).

MODEL URZĄDZENIA: BG Lift M060
TERMIN WYNAJMU: kwiecień 2019
MIASTO: Szczecin
ILOŚĆ DNI WYNAJMU: 5 dni
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU 11 000 zł
(z operatorem)
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Szklenie hotelu w
centrum Szczecina. Montowane było od
kilkunastu do kilkudziesięciu szyb dziennie. Alternatywą było wynajęcie dużego
dźwigu i zablokowanie pasa ruchu na
kilka dni. Po rozmowie z inwestorem
zaproponowano transporter ze zbloczem
linowym, który pozwolił zaoszczędzić
bardzo duże kwoty w porównaniu
z zastosowaniem tradycyjnego dźwigu.
Szyby były opuszczane z góry przez
6 kondygnacji pomiędzy fasadą a rusztowaniem rozstawionym wokół budynku.

MODEL URZĄDZENIA: PAUS PTK 31
TERMIN WYNAJMU: wrzesień 2019
MIASTO: Łódź
LICZBA DNI WYNAJMU: 1 dzień
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: ok. 2600 zł z przyssawką
do szyb i dojazdem.
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Do zaszklenia był bardzo
duży salon z basenem w domu jednorodzinnym.
Dach w całości szklany. Dzięki dużemu zasięgowi
żurawia i pracy na zbloczu linowym nie było
konieczności przestawiania maszyny. Pozwoliło
to (dzięki sprawnej ekipie) uzyskać imponujący
wynik podania i zamontowania 72 szyb w przeciągu
8 godzin pracy.

MODEL URZĄDZENIA: PAUS PTK 31
TERMIN WYNAJMU: sierpień 2019
MIASTO: Kraków
LICZBA DNI WYNAJMU: 7 dni po 10 h pracy dziennie
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: ok. 16 000 zł z przyssawką
do szyb i dojazdem.
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Do zaszklenia był bardzo duży
budynek przeznaczony na palmiarnię. Szyby były
montowane na całej powierzchni dachu jak również
na ścianach budynku gdzie były opuszczane od
góry pomiędzy konstrukcję budynku a rusztowanie.
Zastosowanie małego i precyzyjnego, ale zarazem
wysokiego żurawia PAUS PTK 31 pozwoliło znacząco
obniżyć koszty montażu. Łącznie do zamontowania
było kilkaset szyb.

Wynajem mini żurawi powyżej 2,5 tony
Jeśli mini żurawie w klasie 2,5 tony
są zbyt słabe lub mają za małe zasięgi, można stosować do szklenia duże
dźwigi samojezdne z zamontowaną
ssawką do szkła. Nie są one jednak
zbyt precyzyjne oraz zajmują bardzo
dużo miejsca. Czasami jest też problem z wjazdem na teren dźwigiem
ważącym kilkanaście czy kilkadziesiąt ton. Wtedy z powodzeniem możemy stosować mini żurawie o większych możliwościach – maszyny na
gąsienicach. ważące od 4 do 6 ton.
Najpopularniejsze modele na naszym
rynku to BG Lift M400, Maeda 405
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oraz Jekko 1040. Mają zasięgi sięgające 20 metrów, i nieporównywalnie
większe udźwigi w stosunku do swoich mniejszych odpowiedników. Nadal możemy zachować maksymalną
precyzję pracy w mocno ograniczonej
przestrzeni.
Maszyny te wymagają transportu
ciężarowego, co podnosi koszty logistyki w przypadku wynajmu na 1
dzień. Warto wtedy upewnić się czy
firma świadcząca usługi wynajmu
korzysta ze swojego środka transportu czy z usług firmy spedycyjnej.
Urządzeń tego typu w Polsce jest zale-

dwiekilka. Planując wynajem, dobrze
jest zrobić to z wyprzedzeniem, ponieważ często żurawie te są nieosiągalne z dnia na dzień, zwłaszcza w
środku sezonu.
Urządzenia oferowane na rynku:
• BG Lift M400 (udźwig do 4000 kg
przy masie własnej ok 4600 kg)
– ok. 2500 zł za dzień pracy (8h);
• Maeda MC 405 (udźwig do 3830
kg przy masie własnej ok. 5750 kg)
– ok. 2500 zł za dzień pracy (8h);
• Jekko SPX 1040 (udźwig do 4000
kg przy masie własnej ok. 6000 kg)
– ok. 2500 zł za dzień pracy (8h).

MODEL URZĄDZENIA: Jekko SPX 1040
TERMIN WYNAJMU: październik 2018
MIASTO: Nowogard
LICZBA DNI WYNAJMU: 4 dni
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: ok. 18 000 zł z transportem, operatorem, ssawką i noclegiem.
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Do zamontowania było 18 szyb o wymiarach 3m x 6m i wadze 1500 kg każda.
Zastosowano ssawkę do szkła Kappel 2000. Około 6-8 metrów przed fasadą była wąska droga, którą
odbywały się dostawy. Nie było możliwości jej zablokowania. Mini żuraw idealnie jednak zmieścił się
na ograniczonej przestrzeni. Udawało się montować 4-5 szyb dziennie, ponieważ po umieszczeniu szkła
w otworze ekipa przez ok. 2 godziny przykręcała każdą szybę do konstrukcji fasady.
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Dlaczego dobór odpowiedniego sprzętu jest tak ważny?
Duże firmy montażowe w swojej ofercie posiadają szereg różnych ssawek,
dźwigów, żurawi czy manipulatorów
wraz z szerokim wyposażeniem dodatkowym. Jeśli będziemy zamawiać usługę
w takiej firmie, zazwyczaj doświadczony
handlowiec dopyta o różne szczegóły
zlecenia tak, aby dobrać jak najlepszy
sprzęt. Bardzo ważne jest jak najdokładniejsze określenie warunków na budowie, np. czy istnieje możliwość podjazdu
pod samą elewację budynku, czy szklenie ma się odbywać z pozycji oddalonej
o kilka metrów od fasady budynku.
MODEL URZĄDZENIA: BG Lift M250
TERMIN WYNAJMU: sierpień 2019
MIASTO: Warszawa
LICZBA DNI WYNAJMU: BG Lift M250 – 2 dni
ŁĄCZNE KOSZTY WYNAJMU: ok. 4500 zł, wraz
z ssawką, operatorem i noclegiem dla operatora.
SZCZEGÓŁY ZLECENIA: Inwestor miał do
zamontowania dwa daszki szklane o powierzchni
140 m2 każdy. Zarezerwował mini żurawia typu
Maeda MC285 w firmie, która posiadała tylko jedną
maszynę, ale była o kilkaset złotych tańsza od oferty
na dźwig BG Lift M250 w drugiej firmie. Ponieważ
terminy goniły, zdecydował się ostatecznie zamówić
oba dźwigi na ten sam termin. Jak się okazało,
montaż szkła Maedą MC 285 zajął 3 dni (3 dniówki
pracy żurawia + ekipy montażowej), a szklenie
droższym o 15% żurawiem BG Lift M250 udało się
zakończyć w 2 dni.
Nie oznacza to, że Maeda jest gorszym żurawiem,
ale że inwestor niepotrzebnie zasugerował się tylko
ceną za dzień najmu zamiast efektywnością pracy
maszyny przy tym konkretnym zleceniu.

Na co zwracać uwagę przed wynajmem?
Na rynku pojawia się coraz więcej
maszyn i urządzeń do szklenia. Przybywa również firm, które chcą szybko
zarobić duże pieniądze, korzystając z
koniunktury na rynku. Należy pamiętać, aby wypożyczając sprzęt od firmy brać pod uwagę kilka czynników,
które zazwyczaj też idą w parze z ceną
usług.
• Wiarygodność firmy – zamawiając ssawkę czy manipulator do szkła
bez operatora lub całą usługę szklenia z operatorem, warto sprawdzić
w internecie informacje o firmie.
Jeżeli sprzęt nie pojawi się na budowie w określonym czasie, możemy
stracić dużo więcej pieniędzy niż
chcieliśmy zaoszczędzić, korzystając z usług niewiarygodnych firm.
• Doświadczenie – to dość łatwe
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do zweryfikowania. Renomowane
firmy w branży posiadają konta w
mediach społecznościowych tj. na
Facebooku czy Instagramie, gdzie
zazwyczaj umieszczają zdjęcia ze
swoich usług. Przy większych i trudniejszych kontraktach warto poprosić o pisemne referencje. Pamiętajmy, że dobry operator to taki, który
ma minimum kilkaset godzin przepracowanych przy montażu szkła.
• Sprzęt – urządzenia posiadane
przez firmę są kluczowe dla jakości usługi. Markowy sprzęt pracuje
bezpiecznie, szybko, precyzyjnie i
wydajnie. To ma ogromne znaczenie, ponieważ często mimo teoretycznie droższej o kilkaset złotych
usługi można dobrym sprzętem
zamontować więcej szyb w tym sa-

mym czasie, co w rezultacie obniża
koszty.
• Ubezpieczenie i uprawnienia
– przed zleceniem upewnijmy się,
że firma, od której chcemy pożyczyć
sprzęt, ma ubezpieczenie OC na minimum kilkaset tys. zł, sprzęty mają
odpowiednie przeglądy i badania
UDT, a operatorzy posiadają wymagane uprawnienia. To zabezpieczy
nas w przypadku ewentualnych sytuacji wypadkowych. A dlaczego na
kilkaset tysięcy zł? Szkło nie jest tak
drogie, ale jeśli szyba spadnie np. na
samochód inwestora lub któregoś z
pracowników to koszty mogą być
dużo większe niż wartość samej szyby. W przypadku braku uprawnień
lub badań konsekwencje mogą być
jeszcze poważniejsze.

