
Profesjonalny osprzęt dla... profesjonalisty 
Właściciele miniładowarek ze sterowaniem burtowym, często nie są świadomi możliwości drzemiących w 
ich maszynach. Warunkiem ich wykorzystania jest użycie specjalistycznego osprzętu dodatkowego. 
Takim jest m.in. równiarka, przydatna zwłaszcza firmom zajmującym się architekturą krajobrazu, czy 
budową parkingów. Umożliwia szybką i precyzyjną niwelację terenu, zastępując pracę kilku osób. 
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Nie będziemy ukrywać, że chodzi tu o maszyny Bobcat i „doczepianą” równiarkę tejże marki. Nie chcąc jednak, 

aby nasze rozważania na ten temat były tylko czysto teoretyczne, postanowiliśmy odwiedzić firmę Abies 

Kuczyńscy s.c., która jest właścicielem takiego urządzenia. Siedziba spółki znajduje się w miejscowości Miecze, 8 

km za Grajewem, jadąc drogą nr 61 w kierunku Augustowa. Jest to firma rodzinna. Została założona w 1999 roku. 

Zajmuje się m.in.: projektowaniem i realizacją ogrodów, zakładaniem i renowacją parków, układaniem 

nawierzchni z kostki brukowej i granitowej, projektowaniem i wykonawstwem instalacji nawadniających, 

projektowaniem i montażem oświetlenia, doradztwem w zakresie projektowania zieleni, pielęgnacją zieleni. 

Obszar działania obejmuje województwo podlaskie oraz warmińsko-mazurskie. 

 

Jak zaznacza właściciel Marcin Kuczyński, specjalnością firmy są najtrudniejsze zadania, w ciężkim terenie i dla 

klientów o bardzo dużych wymaganiach. Takie możliwości daje zdobyte doświadczenie i posiadany profesjonalny 

sprzęt. 

 

Firma Abies Kuczyńscy została wybrana przez nas nieprzypadkowo. Jest bowiem właścicielem sześciu maszyn 

marki Bobcat. Pierwszego Bobcata kupiła w 2002 roku. Była to używana ładowarka 843 sprowadzona z Niemiec. 

W wyniku zebranych podczas jej użytkowania pozytywnych doświadczeń, postanowiła zainwestować w kolejne 

produkty tej marki. Obecnie ma w swoim parku maszynowym trzy miniładowarki ze sterowaniem burtowym, dwie 

ładowarki czołowe i minikoparkę. Ostatnimi nabytkami jest miniładowarka T320s i ładowarka przegubowa 

AL350E**A. Obydwie maszyny zostały kupione w firmie JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz sp.j. z Białegostoku. 

 

Umowy na sprzedaż miniładowarki T320 w komplecie z równiarką oraz ładowarki przegubowej AL350E**A 

zostały podpisane w grudniu 2009 roku. Były to pierwsze transakcje JMP jako autoryzowanego dealera marki 

Bobcat – mówi specjalista ds. sprzedaży JMP Paweł Trzonkowski. 

 

Jak się okazało jest to jedyny, tej wielkości osprzęt w tym regionie. Bobcat oferuje trzy modele równiarek 84, 96 i 

108. Grader 108 jest najcięższy, waży 1298 kg i dysponuje 6-położeniowym lemieszem o szerokości 2380 mm 

(108 cali). Kąt obrotu lemiesza (prawo, lewo) wynosi ±30°. Zakres przesuwu bocznego – 330 mm od środka. . 



Przesuw realizowany jest hydraulicznie. 

 

Grader 108 z bliska 
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Ponieważ firma Abies Kuczyńscy wykonuje duże parkingi i trawiaste boiska, nieodzownym elementem 

wyposażenia równiarki stał się laserowy system sterowania Spectra Precision. Składa się z dwóch podstawowych 

elementów – nadajnika laserowego GL422 z systemem Dual Slope oraz dwóch odbiorników zamontowanych na 

lemieszu. Takie wyposażenie umożliwia realizowanie spadków w dwóch płaszczyznach z dużą dokładnością i w 

krótkim czasie. 

 

Niwelacja dużego boiska przy wykorzystaniu równiarki Bobcat zajmuje tylko trzy dni. Pracują przy tym dwie 

osoby, z których jedna obsługuje laser, druga to operator miniładowarki. Ta sama praca wykonywana metodą 

tradycyjną zajmuje około trzech tygodni, przy zaangażowaniu 9 osób – mówi Marcin Kuczyński. Miniładowarka 

wykorzystywana jest również do przewożenia ziemi, co daje kolejną oszczędność, zastępując pracę 6 osób 

wożących materiał taczkami – dodaje. 

 

Miniładowarka T320 i najcięższy osprzęt będący w posiadaniu firmy Abies Kuczyńscy został wyprodukowany w 

USA. O jego jakości i wytrzymałości w samych superlatywach wypowiada się właściciel. 



 

Dwa ostatnie nabytki firmy Abies – miniładowarka T320 z równiarką i ładowarka przegubowa AL350E**A, 

prezentują się przed halą firmy Geotrans 
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Podczas pracy równiarki często trafiają się jakieś przeszkody, np. betonowe bloki, mało widoczne, ukryte w ziemi. 

Lemiesz równiarki doskonale sobie z nimi radzi, po prostu je ścinając – mówi Marcin Kuczyński, po takiej 

„operacji” na lemieszu nie pojawiły się nawet najmniejsze uszkodzenia, co świadczy niewątpliwie o wysokiej 

jakości użytej stali i technologii produkcji.

 

Równiarka w akcji. Na pierwszym planie dwupłaszczyznowy nadajnik laserowy Spectra Precision 
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Jak zaznacza Marcin Kuczyński równiarka Bobcat to sprzęt profesjonalny do trudnych warunków terenowych. 

Sprawdza się wszędzie tam, gdzie duża maszyna kołowa nie może wjechać, ze względu na małą ilość miejsca, 

czy grząski grunt. 

 

Równiarka to nie jedyny osprzęt Bobcata będący w posiadaniu firmy Abies. Do ostatnich nabytków należą 



również wiertnica oraz frezarka do pni. Niezbędnym osprzętem, z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy, są także: 

zgrabiarko-odsiewacz, lemiesz spycharkowy, łyżka ładowarkowa z chwytakiem, łyżki z zębami 4 w 1, łyżka do 

wyrywania darni z ostrzami na bokach. Warto zwrócić uwagę na frezarkę do pni Grinder SGX60. Jest to 

największy model tego producenta, a firma Abies jest jedną z niewielu firm w kraju, która takie urządzenie 

posiada. Frezarka waży 45 kg, dysponuje tarczą o średnicy 686 mm z 32-zębami. Została wyprodukowana w 

USA. 

 

Testowaliśmy oczywiście także osprzęt innych marek. Jednak jak się okazało narzędzia Bobcata dysponowały 

lepszymi parametrami, a tym samym lepiej spełniały nasze oczekiwania. Co dla nas ważne, są masywniejsze, tak 

jak i same maszyny – wyjaśnia Marcin Kuczyński. 

 

Abies Kuczyńscy w ciągu roku wykonuje od kilkunastu do kilkudziesięciu zadań różnej wielkości. W czasie naszej 

wizyty, która miała miejsce w połowie listopada 2010 roku, na ukończeniu była rewaloryzacja zabytkowego parku 

miejskiego w Rajgrodzie. W trakcie realizacji była budowa obejmująca zagospodarowanie 2-hektarowego terenu 

przy centrum logistycznym należącym do firmy przewozowej Geotrans w Grajewie. Miniładowarkę Bobcat T320 z 

równiarką wykorzystywano do niwelacji gruntu pod kostkę brukową. Oprócz tego teren przygotowywany był do 

zagospodarowania zielenią. Wcześniej zostało zrobione odwodnienie i wykopy pod instalacje oświetleniowe. 

Wszystkie te prace kompleksowo realizowała firma Abies Kuczyńscy. 

 

W 2010 roku skończyliśmy również „budowę” trawiastego boiska treningowego przy Klubie Motor Lubawa, które 

będzie wykorzystywane w ramach Euro 2012. W 2009 roku robiliśmy rewaloryzację zabytkowego parku w Ełku. 

To było trudne i skomplikowane zadanie. Ze względu na ograniczoną powierzchnię, małe i mocne Bobcaty 

doskonale się tam sprawdziły – mówi Marcin Kuczyński. 

 

Zadowolony właściciel – Marcin Kuczyński (z lewej) i sprzedawca Paweł Trzonkowski 
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Dla właścicieli maszyn duże znaczenie ma serwis. Ważne jest, aby reagował szybko i był skuteczny. Abies 
korzysta w tym zakresie z usług firmy JMP, która dysponuje serwisem mobilnym (6 samochodów) oraz 
warsztatem. Miał już także możliwość „przetestowania” jego możliwości. 
 
Mieliśmy problem z frezarką do pni, a dokładnie ze źle zabezpieczonym kablem sterującym, który na skutek 
wibracji uległ przetarciu. Serwis szybko go wymienił, a dopiero potem zajął się ustaleniem, kto zawinił – mówi 
Marcin Kuczyński. Inny przykład dotyczy sworznia w wiertnicy, który serwis JMP wymienił w ciągu 24 godzin, co 
było dla nas bardzo istotne ze względu na krótki termin wykonania robót – kończy. 
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