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Koparka z ustawieniem 
harewesternych główek
Wieńczysław Nieszczególny

Jakiś czas temu do redakcji Drwala trafił mail z dokumentem w pliku pdf, który chyba miał być  
reklamą, ale pewności nie ma. Pewności nie można było mieć też co do treści, jako że tekst skan-
dynawskiego oryginału najwyraźniej tłumaczył jeno Wujek Google, a polski przedstawiciel przyjął  
poczynania automatycznego translatora bezkrytycznie 

Efekt – gotowy tekst na jakowyś 
ikonkurs leśnych kabaretów, gdy-

by takowe istniały. Może przez ten 
niewypał nie upowszechniły się har-
westery w postaci koparek z głowi-
cami ścinkowymi. Poniżej tekst owej 
„reklamy” przepisany żywcem. Tylko 
nazwę producenta i przedstawiciela 
usunęliśmy, co by im obciachu nie ro-
bić. A teraz skupcie się.  

Szanowne Państwo!
[Producent xxx] zaprasza do współpra-
cy przedsiębiorstwa zainteresowane  
w przemianie obwodu stosowania ko-
parek gąsienicowych przez urządzenie 
nanowo w Harwester dla sterówki la-
su. Dla urządzenia nanowo podchodzą 
praktycznie dowolne koparki gąsienico-
we i kołowe wagi 15–20 tonn i więcej. Na 
przykład takich producentów jak CAT, 
Hyundai, Volvo, Doosan, Daewoo, New 
Holland, John Deere i innych.

Kompania [producent xxx] propo-
nuje wspólnie z zleceniodawcą czynić 
dopracowywanie koparek z ustawie-
niem Harewesternych główek [produ-
cent xxx]. [Producent xxx] ma pięć wy-
miarów takich główek. Dla drzewna 
od 20 do 55 sm. i więcej. Dodajemy 
foto z przykładami takich koparek, co 
wyposażyłosię w nowy urządzenia dla 
robienia zapasów lasu. Te maszyny by-
ły zrobione dla europejskiego konsu-
menta. Na ten czas na Europejskim 

rynku szeroko sprzedawano harweste-
ry na bazie koparek różnych marek.

WAŻNIE!
Harwestery na zapleczu koparki wyraź-
nie różniąsię kosztem od specialistych-
nych Harwesterou. Zależnie od komple-
towania koszt może różnić się do dwóch 
i więcej razy. Wiele ZULe czynią wybór 
w bok harwesterowa zapleczu koparek. 
[Producent xxx] ma specjalnie opraco-
wane komplety dla urządzenia na no-
wo. W komplet wchodzi harwesterna 
główka, pomiarowy system, z drukarką, 

system hydawlichny, piloci kierowania, 
system elektrychny, szkło dla kabiny  
z poliwengleny. Oddzielnie dopracowu-
je się gąsieniczny system i ustala się kar-
kas bezpieczeństwa.

WAŻNIE!
Ustawienie harwestrowoj główki 
zostaje możliwość znów ustalić 
czerpak.
Spodziewamy się na nawzajem ko-
rzystną współpracę.
Przedstawicel w Polske
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