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Szanowni Paƒstwo…

…Ju˝ w 2005 roku na Êwiecie zu˝yto pi´ç razy wi´cej ropy naftowej ni˝ uda∏o si´ odkryç nowych z∏ó˝.

Rozwiàzaniem, a mo˝e i wi´cej – koniecznoÊcià wydaje si´ zatem wynajdywanie jak najlepszych spo-

sobów oszcz´dzania energii. Wysi∏ki konstruktorów zmierzajà w ró˝nych kierunkach, podejmowane sà

próby uniezale˝nienia si´ od wyczerpujàcych si´ paliw kopalnych. Przyk∏adem mo˝e byç Islandia, któ-

ra ma program upowszechnienia pojazdów zasilanych wodorem.  Zresztà nie tylko program. Za s∏owa-

mi - czego tak brakuje w naszym kraju - posz∏y czyny. To na Islandii powsta∏a pierwsza na Êwiecie sta-

cja, na której zatankowaç mo˝na paliwo wodorowe. Kolejnà korzyÊcià z jego stosowania jest to, ˝e na-

p´dzane wodorem pojazdy sà wyjàtkowo ekologiczne. Nie emitujà bowiem szkodliwych dla Êrodowi-

ska spalin.  Pytanie tylko skàd braç energi´  potrzebnà do wyprodukowania wodorowego paliwa? Z tym

mo˝e byç k∏opot. Szczególnie w Polsce. Oto bowiem poinformowano, ˝e po 2020 roku nasze zapotrze-

bowanie na energi´ elektrycznà przekroczy jej produkcj´, a ju˝ oko∏o 2030 roku Polska b´dzie zmuszo-

na do importu 30 proc. potrzebnej energii. Chyba, ˝e wybudujemy elektrowni´ jàdrowà…

Maszyny budowlane to nie okr´ty podwodne. D∏ugo jeszcze podstawowym êród∏em ich zasilania

b´dzie olej nap´dowy. Szalejàce ceny ropy naftowej sprawiajà, ˝e eksploatacja sprz´tu budowla-

nego staje si´ coraz dro˝sza. Nawet mimo wysi∏ków konstruktorów starajàcych si´, by by∏ on mniej

paliwo˝erny. Tylko od poczàtku koszty paliwa i p∏ynów eksploatacyjnych wzros∏y o blisko trzydzie-

Êci procent. Trzeba zatem poszukiwaç oszcz´dnoÊciowych rozwiàzaƒ. In˝ynierowie Volvo CE

postawili zdecydowanie na nap´d hybrydowy. Wyposa˝ona weƒ du˝a ∏adowarka ko∏owa przesz∏a

na tyle pomyÊlnie faz´ testów, ˝e  na poczàtku przysz∏ego roku zostanie wdro˝ona do seryjnej

produkcji. Tym samym stanie si´ pierwszà na Êwiecie dost´pnà powszechnie maszynà budowlanà

z nap´dem hybrydowym. Producent twierdzi, ˝e nowy rodzaj nap´du nie tylko pozwoli

zaoszcz´dziç nawet do dziesi´ciu procent paliwa, ale znaczàco poprawi osiàgi maszyny…
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SPIS TREÂCI
4. W szwedzkiej Eskilstunie Volvo Construction

Equipment zaprezentowa∏o dziennikarzom
∏adowark´ ko∏owà L220F wyposa˝onà
w prototypowy nap´d hybrydowy

6. Umowa Serwisowa Komatsu (Repair & Main-
tenance Contract) gwarantuje przewidywal-
nà ocen´ kosztów eksploatacji maszyny.
Wyklucza przy tym pozostawienie zawarto-
Êci rubryki kosztów napraw jako „nieznane”

8. Pezal stawia zdecydowanie na innowa-
cyjnoÊç. Z tego w∏aÊnie powodu olbrzy-
mià wag´ kierownictwo firmy przywià-
zuje do rozwoju dzia∏u technologiczno-
-konstruktorskiego. Do jego g∏ównych
zadaƒ nale˝y testowanie i rozwijanie
konstrukcji urzàdzeƒ

10. Do grona producentów ogumienia radialne-
go do maszyn budowlanych do∏àczy∏a w∏a-
Ênie firma SOLIDEAL. Pierwszà opon´ tego
typu oznaczono symbolem SRGP 

12. Mamy sprawdzony model dzia∏ania!
- rozmowa z Dariuszem Pachulskim, dyrektorem
zarzàdzajàcym firmy INTRAC Polska, dealera
Case Construction, Manitou i John Deere

14. Slide Sledge jest najprecyzyjniejszym na Êwie-
cie systemem uderzajàcym. Jego konstrukcja
oparta jest na stalowej komorze, w której
umieszczono pe∏nostalowy pr´t poruszajàcy
si´ w cylindrze ruchem posuwistym. Si∏a do-
starczana jest precyzyjnie i g∏adko przez sys-
tem uderzajàcy a˝ do g∏owicy narz´dzia

18. Hyundai Heavy Industries Europe (HHIE)
otworzy∏ nowe europejskie centrum szko-
leniowe w Geel (Belgia). Inwestycja od-
zwierciedla zaanga˝owanie Koreaƒczy-
ków w dzia∏ania na naszym kontynencie

19. Firma Stanley wzbogaci∏a swojà ofert´ o no-
wy produkt, jakim jest skrzynia narz´dzio-
wa Auto Latch. Jest ona przeznaczona dla
wszystkich ceniàcych wygod´ u˝ytkowania
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APrenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz kwartalnik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz 

i przes∏aç go faksem na numer (022) 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

PoÊrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasa˝ Ursynowski 1/45

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”

imi´ i nazwisko: ........................................................................................................................................

nazwa firmy: ........................................................................................................................................

zakres dzia∏alnoÊci firmy: ........................................................................................................................................

ulica, numer domu: ........................................................................................................................................

kod pocztowy, miasto:  ........................................................................................................................................

numer telefonu i faksu: ........................................................................................................................................

e-mail: ........................................................................................................................................

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych przez wydawc´ „Maszyny Budowlane - Serwis i Eksploatacja”- firm´ Poland Marketing Baraƒski
Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasa˝ Ursynowski 1/45. Dane te b´dà wykorzystywane wy∏àcznie do celów marketingowych. B´d´ mieç prawo do
wglàdu w dane oraz mo˝liwoÊç ich poprawiania. Dane nie b´dà udost´pniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) piecz´ç osoby zamawiajàcej ..........................................................................................

Prosz´ o przes∏anie mi dodatkowych informacji dotyczàcych tekstów zamieszczonych 
w tym wydaniu na nast´pujàcych stronach:

W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa∏ mnie tekst dotyczàcy .........................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Chcia∏bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat ........................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

!
!

budowlane
maszyny
s e r w i s  i  e k s p l o a t a c j a 22008
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Podczas tegorocznej konferencji prasowej w
szwedzkiej Eskilstunie, Volvo Construction
Equipment zaprezentowa∏o dziennikarzom

∏adowark´ ko∏owà L220F wyposa˝onà w prototypo-
wy nap´d hybrydowy. Zgodnie z danymi producen-
ta – w porównaniu z tradycyjnym silnikiem wysoko-
pr´˝nym – cechuje go wy˝sza efektywnoÊç i eko-
nomika eksploatacji. Szacuje si´, ˝e oszcz´dnoÊci
paliwa si´gaç mogà nawet dziesi´ciu procent. 
W ostatnim czasie konstruktorzy Volvo CE nie tyl-
ko koncentrowali si´ na umocnieniu pozycji kon-
cernu, jako najwi´kszego na Êwiecie producenta
du˝ych silników Diesla, ale pracowali tak˝e inten-
sywnie nad rozwojem technologii nap´du hybry-
dowego ∏adowarki L220F. Szczegó∏y dotyczàce
zg∏oszonego w∏aÊnie do opatentowania nap´du
skrywa tajemnica, wiadomo jednak, ˝e zbudowa-
no go w oparciu o silnik wysokopr´˝ny Volvo D12
oraz nowatorski uk∏ad zintegrowanego generatora
rozruchu ISG (Integrated Starter Generator). Uk∏ad
ISG zasilany z najnowszej generacji akumulatora
o wielokrotnie wi´kszej pojemnoÊci ni˝ tradycyjne
ogniwa kwasowo-o∏owiowe wprz´˝ono pomi´dzy
silnik wysokopr´˝ny i skrzyni´ biegów. 
Silnik Diesla typowej ∏adowarki ko∏owej przepraco-
wuje nawet do czterdziestu procent ca∏kowitego
czasu eksploatacji na biegu ja∏owym. W maszynie
hybrydowej, dzi´ki uk∏adowi ISG, natychmiast
po wejÊciu na bieg ja∏owy silnik Diesla zostaje wy∏à-
czony, by w razie potrzeby praktycznie niezauwa˝e-
nie dla operatora w∏àczyç si´ samoczynnie. To jed-
nak nie wszystko. Zastrzyk energii p∏ynàcy z akumu-
latora pozwala b∏yskawicznie wprowadziç jednostk´
nap´dowà na optymalne obroty, co czyni prac´ ma-
szyny szybszà i bardziej ekonomicznà. 
Uk∏ad ISG pozwala tak˝e przezwyci´˝yç typowà s∏a-
boÊç silników wysokopr´˝nych, jakà jest niski mo-
ment obrotowy na biegu ja∏owym. Silnik elektryczny
uk∏adu ISG dostarcza jednostce nap´dowej olbrzy-
mi elektryczny „zastrzyk mocy”, co z miejsca zapew-
nia osiàgni´cie przez nià momentu obrotowego wy-
noszàcego nawet do 700 Nm. Uk∏ad ISG jest w sta-
nie dostarczyç dodatkowo nawet do 50 kW dost´p-
nej praktycznie natychmiast energii mechanicznej. 
Wykorzystanie tych dwóch w∏aÊciwoÊci uk∏adu ISG
oznacza, ˝e silnik Diesla mo˝e pozostawaç wy∏àczo-
ny przez stosunkowo d∏ugi okres, podczas gdy
w zwyk∏ej ∏adowarce pracowa∏by bezproduktywnie
na ja∏owych obrotach. Ponadto operator chcàc uzy-

skaç wystarczajàcy moment obrotowy nie musi wpro-
wadzaç jednostki nap´dowej na wysokie obroty.
W maszynie o nap´dzie hybrydowym maksymalny
moment obrotowy uzyskiwany jest bowiem ju˝
w przy obrotach nieznacznie przekraczajàcych warto-
Êci okreÊlone dla biegu ja∏owego. W fazie tej akumu-
lator jest automatycznie ∏adowany nie tracàc przy tym
efektywnoÊci dzia∏ania. Uk∏ad ISG pracuje wówczas
praktycznie jako generator pràdu zmiennego.
Nowatorski uk∏ad nap´dowy sprawdzi∏ si´ w prakty-
ce pracujàc bezawaryjnie w najtrudniejszych warun-
kach. Volvo CE planuje wdro˝enie ∏adowarki L220F
do seryjnej produkcji na poczàtku przysz∏ego roku.
L220F b´dzie zatem najprawdopodobniej pierwszà
na Êwiecie powszechnie dost´pnà ∏adowarkà ko∏o-
wà z nap´dem hybrydowym. B´dzie to stanowiç
prze∏om w przemyÊle maszyn budowlanych dajàcy
dowód na to, ˝e zakup maszyny o nap´dzie hybry-
dowym rozpatrywaç nale˝y w szerszym aspekcie ni˝
tylko korzyÊci natury ekonomicznej i ekologicznej.
Niezaprzeczalnà zaletà nap´du hybrydowego Volvo
CE jest bowiem nie tylko mo˝liwoÊç ograniczenia
kosztów zwiàzanych z zakupem paliwa, ale tak˝e
wyraênie odczuwalna zwi´kszona wydajnoÊç ma-
szyny. Jest to niezaprzeczalny fakt, opinie malkon-
tentów twierdzàcych, ˝e ∏adowarki z nap´dem hy-
brydowym osiàgajà gorsze parametry pracy nie zna-
laz∏y uzasadnienia podczas ca∏ego szeregu morder-
czych testów. Koncepcja nap´du hybrydowego Vo-
lvo CE opiera si´ na po∏àczeniu zalet tradycyjnego
nap´du z korzyÊciami nowej technologii hybrydowej
przy zachowaniu tak typowych dla szwedzkiego
koncernu jakoÊci i bezpieczeƒstwa obs∏ugi maszyn. 

Hybrydowa ∏adowarka ko∏owa Volvo L220F
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Umowa Serwisowa Komatsu (Repair & Mainte-
nance Contract) gwarantuje przewidywalnà
ocen´ kosztów eksploatacji maszyny. Wy-

klucza przy tym pozostawienie zawartoÊci rubryki
kosztów napraw jako „nieznane”. Zawarcie Umowy
Serwisowej Komatsu zwi´ksza stopieƒ dyspozycyj-
noÊci sprz´tu, dzi´ki czemu jego u˝ytkownik mo˝e
wykonywaç bez przeszkód zadania produkcyjne.
Komatsu Poland stwarza mo˝liwoÊç wyst´powania
o zawarcie Umowy Serwisowej R&M obejmujà-
cej naprawy i konserwacj´ maszyn ju˝ w momencie
dokonywania zakupu fabrycznie nowego sprz´tu.
Zakres Umów Serwisowych R&M kszta∏tuje si´
od 2.000 mth lub 12 miesi´cy do 20.000 mth/96 mie-
si´cy dla maszyn Êredniej wielkoÊci oraz do 30.000
mth/120 miesi´cy dla maszyn du˝ych.
Umowy Serwisowe R&M zapewniajà sta∏oÊç kosztów
napraw i konserwacji w ca∏ym uzgodnionym w umo-
wie okresie. Obejmujà one równie˝ koszty kontroli
sprz´tu polegajàce na przeprowadzaniu w z góry usta-
lonych terminach przeglàdów z u˝yciem skompliko-
wanych przyrzàdów kontrolnych i oprogramowania.
Wyspecjalizowani mechanicy zatrudnieni w od-
dzia∏ach Komatsu Poland sà w stanie wykryç naj-
drobniejsze nawet usterki we wczesnym stadium.
Dzi´ki temu nie tylko mo˝liwe jest podj´cie dzia∏aƒ
naprawczych w czasie najdogodniejszym  dla u˝yt-
kownika, ale równie˝ zapobie˝enie wystàpieniu po-

wa˝niejszej awarii wià˝àcej si´ z koniecznoÊcià
przeprowadzenia kosztownych, nieplanowanych
remontów wy∏àczajàcych maszyn´ na d∏u˝szy
czas z normalnej eksploatacji. Tego rodzaju zapo-
biegawcze interwencje serwisu Komatsu Poland
przyczyniajà si´ do podniesienia dyspozycyjnoÊci
maszyn i efektywnoÊci ich wykorzystania.

Umowa Serwisowa Komatsu - Repair & Maintenance Contract 

Zasoby magazynowe Komatsu Poland sà na bie˝àco uzupe∏niane.
Pozwala to na b∏yskawiczne przeprowadzanie przeglàdów i napraw

Zawarcie umowy serwisowej R&M przez posiadacza du˝ej maszyny o kluczowym znaczeniu dla prowadzonej inwestycji to rozsàdny krok… 
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Gdaƒska firma Pezal posiada w ofercie  urzà-
dzenia i ma∏e maszyny budowlane, Êwiadczy
równie˝ wysokiej jakoÊci us∏ugi serwisowe dla

pojazdów osobowych i ci´˝arowych, maszyn i urzà-
dzeƒ budowlanych, a tak˝e ma∏ych jednostek p∏ywa-
jàcych. Firma jest jednym z najlepiej wyposa˝onych
zak∏adów serwisowych w bran˝y aparatury paliwowej
w Polsce. Posiada liczne autoryzacje renomowanych
producentów, takich jak mi´dzy innymi: BOSCH,
DELPHI, DENSO, LUCAS oraz STANADYNE.
Doskonale wyszkoleni serwisanci zatrudnieni w fir-
mie Pezal korzystajà w swej pracy z najnowszej ge-
neracji urzàdzeƒ. Biorà równie˝ regularnie udzia∏
w specjalistycznych szkoleniach, co pozwala im
na wzbogacenie swej wiedzy, a dzi´ki temu
umo˝liwia  prowadzenia fachowych napraw uk∏adów
elektronicznych oraz podzespo∏ów mechanicznych
nawet najbardziej zaawansowanych technologicznie
maszyn i urzàdzeƒ. 
Specjalizacj´ Pezalu stanowià przede wszystkim:
• uk∏ady paliwowe - wtryskowe sterowane elektro-

nicznie EDC,
• pompy wtryskowe wysokociÊnieniowe VP oraz VR, 
• systemy wtrysku paliwa Common Rail,
• pompowtryskiwacze EUI, systemy wtryskowe PDE.
Gwarantem konkurencyjnoÊci firmy sà konsekwent-
nie prowadzone inwestycje. Pezal stawia zdecydo-
wanie na innowacyjnoÊç. Z tego w∏aÊnie powodu
kierownictwo firmy olbrzymià wag´ przywiàzuje

do konsekwentnego rozwoju dzia∏u technologiczno-
konstruktorskiego. Do jego g∏ównych zadaƒ nale˝y
testowanie i ulepszanie konstrukcji urzàdzeƒ, tak by
ich praca by∏a bezawaryjna nie przysparzajàc
k∏opotów eksploatacyjnych ich u˝ytkownikom. 
Jednym z g∏ównych celów dzia∏ania firmy Pezal pozo-
stanie nadal systematyczny rozwój pozwalajàcy nie
tylko na utrzymanie, ale tak˝e rozbudow´ wiodàcej
pozycji rynkowej. Pezal nadal dà˝yç b´dzie do posze-
rzania oferty handlowej, zwi´kszenia dost´pnoÊci
dystrybuowanych produktów i cz´Êci zamiennych
oraz zagwarantowanie profesjonalnego serwisu. 
Podstawowym produktem handlowym w ofercie
Pezalu sà bardzo dobrej jakoÊci silniki spalinowe
Kipor najwi´kszej i najlepszej w tej bran˝y chiƒskiej
fabryki dzia∏ajàcej z du˝ym powodzeniem od sie-
demnastu lat. Silniki spalinowe znajdujà zastosowa-
nie w prawie wszystkich urzàdzeniach przeznaczo-
nych dla przemys∏u budowlanego i innych bran˝.
W ofercie Pezalu znajdziemy ca∏à gam´ urzàdzeƒ
nap´dzanych silnikami marki Kipor. Nale˝à do nich
mi´dzy innymi zag´szczarki, zacieraczki, listwy wi-
brujàce, pi∏y do ci´cia betonu i asfaltu, motopompy,
agregaty pràdotwórcze, spawarki, skoczki, bu∏awy
spalinowe, taczki spalinowe, zamiatarki, odÊnie˝arki,
myjki wysokociÊnieniowe, traktorki ogrodnicze, sto∏y
probiercze, próbniki do wtryskiwaczy i mikroskopy.
Zainteresowani pe∏nà ofertà firmy Pezal mogà od-
wiedziç jej stron´ internetowà: www.pezal.com

Pezal stawia zdecydowanie na innowacyjnoÊç

Mechanicy firmy Pezal u˝ywajà do naprawy aparatury wtryskowej w silnikach wysokopr´˝nych najnowoczeÊniejszych urzadzeƒ BOSCH 
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Woponie radialnej osnowa u∏o˝ona jest pro-
mieniowo (radialnie – stàd nazwa), czyli
pod kàtem 90°. Dla jej wzmocnienia sto-

suje si´ warstwy opasania. Takie u∏o˝enie osnowy
powoduje wi´kszà elastycznoÊç boku opony
a warstwy opasania zapewniajà usztywnienie bie˝-
nika, co odpowiednio poprawia zachowanie si´
podczas jazdy po ∏uku i zwi´ksza powierzchni´
styku opony z nawierzchnià. Zaletami stosowania
tego rodzaju ogumienia jest wzrost precyzji prowa-
dzenia pojazdu i ograniczenie zu˝ycia paliwa.
Do grona producentów ogumienia radialnego
przeznaczonego do maszyn budowlanych do∏à-
czy∏a w∏aÊnie firma SOLIDEAL. Pierwszà opon´ te-
go typu oznaczonà symbolem SRGP zaprezento-
wa∏a podczas tegorocznych targów CONEXPO
w Las Vegas. Nowa opona odznacza si´ doskona-

∏à ˝ywotnoÊcià i w∏aÊciwoÊciami trakcyjnymi. Spe-
cjalnie zaprojektowany, opatentowany przez 
Solideal bie˝nik opony zapewnia niskie wibracje
i Êwietnà stabilnoÊç, co ma te˝ zasadniczy wp∏yw
na podniesienie komfortu operatora maszyny.
Na uwag´ zas∏uguje to, ˝e – odwrotnie ni˝ ma to
miejsce w standardowym ogumieniu radialnym
– w miar´ zu˝ywania si´ opony SRGP nast´puje
dodatkowy spadek poziomu wibracji. 
„Podwójny” kszta∏t kostek bie˝nika zapewnia jego
samooczyszczanie si´ oraz nieklinowanie si´ kamieni.

Sprawia to, ˝e opony SRGP bardzo dobrze spraw-
dzajà si´ w maszynach pracujàcych na terenach
b∏otnistych, w kopalniach piasku i ˝wirowniach. 
Drugà nowoÊcià oferowanà przez Solideal jest opo-
na SLA R4. Firma Solideal przedstawia nowà opon´
z bie˝nikiem SLA R4, która przeznaczona jest do ko-
parko-∏adowarek oraz traktorów przemys∏owych pra-
cujàcych na ró˝nego rodzaju pod∏o˝ach (równie˝
do poruszania si´ na gruncie nieutwardzonym). No-
wa opona zosta∏a zoptymalizowana pod kàtem kom-
fortu jazdy na twardych powierzchniach i dzi´ki temu
gwarantuje minimalny poziom wibracji przenikajàcy
do wn´trza kabiny. SLA R4 zapewnia równie˝ Êwiet-
nà trakcj´ osiàgni´tà dzi´ki potrójnemu kàtowi na ∏o-
patce bie˝nika. Jego specjalny wzór zapewnia wyso-
ki komfort jazdy nawet przy du˝ych obcià˝eniach
oraz dobry uciàg na powierzchniach nieutwardzo-
nych.. Opona SLA R4 dodatkowo wyposa˝ona zo-
sta∏a w zabezpieczenie stopki i Êcian bocznych. Jej
bie˝nik zosta∏ tak skonstruowany, by zapewniç
efektywne usuwanie b∏ota i kamieni, które mogà
wnikaç podczas pracy maszyny.
Opona SLA R4 jest nast´pczynià cieszàcego si´
uznaniem u˝ytkowników modelu SL R4. Zapewnia
jednak wi´kszy komfort operatorowi maszyny i ma
znacznie wyd∏u˝onà ˝ywotnoÊç. Nowe ogumienie
mo˝na kupiç w kilku rozmiarach dostosowanych
do wielkoÊci popularnych obr´czy oraz w wersjach
d´tkowych i bezd´tkowych. 
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Odwrotnie ni˝ ma to miejsce w standardowym ogumieniu radialnym – w mia-
r´ zu˝ywania si´ opony SRGP nast´puje dodatkowy spadek poziomu wibracji

Bie˝nik opony SLA R4  zapewnia efektywne usuwanie b∏ota i kamieni, któ-
re mogà wnikaç podczas pracy maszyny

SGRP i SLA R4 - nowoÊci w ofercie Solideal
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Maszyny Budowlane – Jednym z wa˝niejszych te-
gorocznych wydarzeƒ w krajowej bran˝y maszyn
budowlanych okaza∏o si´ og∏oszenie zmiany de-
alera firmy Case Construction. Podczas targów Au-
tostrada-Polska przedstawiono nam nowy podzia∏
rynku – Bax Baumaschinen pozosta∏ dealerem Ca-
se'a na zachodzie Polski, natomiast we wschodniej
cz´Êci kraju sprzeda˝à tych maszyn nie zajmuje si´
ju˝ Agrex-Arcon, tylko nowa na rynku firma INTRAC
Polska. Prosz´ przybli˝yç nam kulisy tych zmian.
Dariusz Pachulski: – Na podstawie porozumienia po-
mi´dzy Case Europe, Bax Baumaschinen i szwedz-
kà firmà INTRAC, polski rynek zosta∏ podzielony po-
mi´dzy dwóch autoryzowanych dystrybutorów, któ-
rzy zajmujà si´ sprzeda˝à maszyn, jak równie˝ ich
obs∏ugà serwisowà. Choç firma INTRAC Polska ist-
nieje od roku 2007, dzia∏alnoÊç operacyjnà rozpo-
cz´liÊmy 1 czerwca tego roku. 

– Dlaczego Case wybra∏ na dystrybutora w Polsce
szwedzkà firm´? Czy zna ona wystarczajàco nasz rynek?
– INTRAC ma siedzib´ w Szwecji, prowadzi jednak
dzia∏alnoÊç poza tym krajem. To decyzja ekono-
miczna – nasycony rynek szwedzki nie gwarantu-
je bowiem takiego wzrostu, jak tak zwane rynki
wschodzàce. INTRAC Group jest wiodàcym w Eu-
ropie pó∏nocnej sprzedawcà maszyn budowla-
nych i leÊnych, autoryzowanym przedstawicielem
Case Construction, Manitou oraz John Deere Fo-
restry. Zaczyna∏ jeszcze w latach siedemdziesià-
tych ubieg∏ego stulecia od handlu maszynami le-
Ênymi. W ten sposób zdobywa∏ doÊwiadczenie
w handlu i obs∏udze serwisowej ci´˝kiego sprz´tu
w krajach nadba∏tyckich. Obecnie ma bardzo du-
˝e udzia∏y w rynku maszyn, tak˝e budowlanych,
na Litwie, ¸otwie i w Estonii. Rocznie sprzedaje
w Europie 400 maszyn Case, b´dàc tym samym
najwi´kszym dystrybutorem Case Construction
na naszym kontynencie. Posiadajàc ponad dzie-
si´cioletnie doÊwiadczenie w handlu maszynami
Case na rynkach nadba∏tyckich, zamierza teraz
przenieÊç sprawdzony model dzia∏ania na polski
grunt. DziÊ jesteÊmy dopiero na poczàtku tej dro-
gi, ale mamy ju˝ pierwsze efekty.

– Jaki jest model dzia∏ania INTRACA? Co to ozna-
cza dla polskich klientów?
– INTRAC organizuje swojà dzia∏alnoÊç w taki spo-

sób, i˝ sprzeda˝ oraz obs∏uga serwisowa odbywa
si´ poprzez w∏asne siedziby. Istnieje zatem siedzi-
ba g∏ówna, z centralnym sk∏adem maszyn i cen-
tralnym magazynem cz´Êci. W zale˝noÊci od wiel-
koÊci obs∏ugiwanego rynku organizuje si´ jesz-
cze trzy do pi´ciu oddzia∏ów. Ich zasadniczà czeÊç
stanowià powierzchnie serwisowo-magazynowe,
bo tego w∏aÊnie oczekujà nasi klienci – jak nalep-
szego dost´pu do serwisu i cz´ci zamiennych. Nie-
zale˝nie od stacjonarnych stanowisk warsztato-
wych zapewniamy pe∏nà mobilnoÊç serwisu, który
na ˝àdanie wyrusza w teren. W krajach nadba∏tyc-
kich INTRAC ma ponad czterdzieÊci samochodów
serwisowych w pe∏ni wyposa˝onych – mam tu
na myÊli nie tyle proste narz´dzia, co spawarki,
agregaty pràdotwórcze, urzàdzenia pozwalajàce
na precyzyjne naprawy wszystkich podzespo∏ów,
wreszcie komputery z pe∏nym oprogramowaniem
serwisowym, bez którego przy obecnym zaawan-
sowaniu technologicznym maszyn jakiekolwiek na-
prawy nie by∏yby mo˝liwe. Do zrealizowania takie-
go modelu b´dziemy dà˝yç. 

– Czyli oprócz przej´tej od firmy Agrex-Arcon sie-
dziby na Baletowej 16 w Warszawie powstanà no-
we oddzia∏y. Czy b´dà w tych samych lokaliza-
cjach, co do tej pory?
– Na razie siedziba g∏ówna INTRAC Polska mieÊci
si´ w przy Baletowej. Mamy tak˝e przedstawiciel-
stwa w Gdyni i ZamoÊciu, a w ciàgu kilku najbli˝-
szych tygodni rozpocznie dzia∏alnoÊç zupe∏nie no-
wy oddzia∏ w Olkuszu. Ma∏opolska lokalizacja to
skutek wspomnianego ju˝ podzia∏u krajowego ryn-
ku pomi´dzy dwóch dealerów Case Construction.
Niestety, nie mogliÊmy przejàç dzia∏ajàcego dotych-
czas oddzia∏u Agrex-Arcon w Katowicach, poniewa˝

W
Y

W
IA

D

INTRAC Polska ma sprawdzony model dzia∏ania!

Rozmowa 
z Dariuszem Pachulskim, 
dyrektorem zarzàdzajàcym 
firmy INTRAC Polska
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zgodnie z ustaleniami na tym terenie sprzeda˝à
i serwisem maszyn Case zajmuje si´ Bax Bauma-
schinen. Uda∏o nam si´ jednak przejàç ca∏à kato-
wickà za∏og´, która teraz przeniesie si´ do Olkusza.
Zale˝y nam na dalszym zatrudnianiu tych doÊwiad-
czonych fachowców potrafiàcych poradziç sobie
z naprawami silników Cumminsa czy wozide∏ Bella. 

– W rozmowach z czytelnikami s∏yszymy pewien
niepokój – co b´dzie z klientami Agrexu-Arconu,
czy mimo zmiany dealera mogà oni liczyç na bez-
problemowà obs∏ug´ gwarancyjnà i pogwarancyj-
nà kupionych wczeÊniej maszyn? Czy INTRAC Pol-
ska zapewni im pe∏nà dost´pnoÊç cz´Êci zamien-
nych, us∏ug serwisowych i wsparcie techniczne?
– Firma INTRAC Polska przyj´∏a na siebie wszelkie
zobowiàzania, szczególnie gwarancyjne, do wszyst-
kich maszyn sprzedanych przez firm´ Agrex-Arcon
na terenie Polski. Serwis jest zresztà naszym priory-
tetem. Po przeprowadzeniu wst´pnego rozeznania
widzimy mo˝liwoÊci poprawy jakoÊci obs∏ugi serwi-
sowej i b´dziemy nad tym pracowaç. Zatrudniamy
pi´tnastu doÊwiadczonych mechaników. W warszaw-
skiej siedzibie firmy na zg∏oszenia czeka osiem sa-
mochodów serwisowych, w pozosta∏ych oddzia∏ach
jest ich w tej chwili siedem. JesteÊmy w stanie obs∏u-
giwaç wszystkie maszyny Case, niezale˝nie od daty
ich produkcji. Oferujemy pe∏ne wsparcie techniczne,
w dodatku jeÊli klient dzwoni do nas z problemem,
który nie wymaga wyjazdu do maszyny czy wizyty
w serwisie, a jedynie konsultacji telefonicznej, nie po-
niesie ˝adnych kosztów. Zatrudnieni przez nas
fachowcy sà w stanie  pomóc u˝ytkownikoi niezale˝-
nie od wieku eksploatowanej przez niego maszyny. 

– Jakie sà plany firmy INTRAC Polska? Czy nowy
dealer Case po tak spektakularnym wejÊciu na
Polski rynek pozostanie na nim widoczny?
– Wszystko. co najlepsze w INTRACU, chcemy prze-
nieÊç na tutejszy grunt. A najbli˝sze plany to przede
wszystkim wzmacnianie naszej obecnoÊci. Na razie,
w fazie rozruchu, przejmujemy oddzia∏y od po-
przedniego dealera, mamy jednak zamiar wkrótce
rozpoczàç budow´ w∏asnych. JesteÊmy na etapie
szukania pod Warszawà dzia∏ki odpowiadajàcej na-
szym potrzebom. Tak˝e oddzia∏ w Gdyni ju˝ teraz
jest dla nas za ma∏y. Rozwijajàc si´ zwrócimy uwa-
g´ na wschód i po∏udnie Polski – region bia∏ostocki
i podkarpacki. Interesujàca jest dla nas tak˝e ¸ódê
w której naszym zdaniem tkwi spory potencja∏. Byç
mo˝e konieczne oka˝e si´ otwarcie w∏aÊnie tam ko-

lejnego oddzia∏u. Bardzo wa˝nym aspektem w na-
szej firmie sà te˝ szkolenia pracowników. Nasi do-
stawcy nieustannie doskonalà i rozwijajà technolo-
gie, zatem aby za nimi nadà˝yç, serwisanci powinni
si´ nieustannie szkoliç. Dbamy o to, bo na obs∏udze
posprzeda˝nej zale˝y nam w szczególny sposób.

– Czy INTRAC Polska widzi problem w dzia∏alnoÊci
firm sprzedajàcych taniej maszyny Case bez auto-
ryzacji? Czy zamierzacie podjàç walk´ z takà kon-
kurencjà? Czy w ogóle jest to konkurencja?
– Na terenie Polski dzia∏a dwóch autoryzowanych de-
alarów. Zarówno INTRAC, jak i Bax Baumaschinen sà
w stanie zaoferowaç klientom w pe∏ni profesjonalnà
obs∏ug´. Nie sztuka kupiç tanio maszyn´, problemy
zaczynajà si´, gdy klient zg∏asza si´ np. po obiecane
mu bezp∏atne us∏ugi gwarancyjne w drugim roku jej
u˝ytkowania. Autoryzowani dealerzy nie tylko obiecu-
jà. Majà równie˝ do dyspozycji niewyobra˝alnie wi´k-
sze Êrodki, nieustannie inwestujà w stanowiska ser-
wisowe – dêwigi, kana∏y, oprzyrzàdowanie, oprogra-
mowanie, szkolenia. Nie musimy zatem walczyç,
klienci sami wybiorà korzystniejszà opcj´.

– Koparko-∏adowarka to najpopularniejsza maszy-
na budowlana. Case produkuje jednak o wiele wi´-
cej ró˝nego typu maszyn. Czy zamierzacie pod-
nieÊç ich popularnoÊç w Polsce?
– Przede wszystki chcemy podnieÊç presti˝ marki
Case, ugruntowaç w Êrodowisku ÊwiadomoÊç, ˝e
nie sà to co prawda maszyny tanie, za to bardzo
wysokiej jakoÊci. OczywiÊcie Case to nie tylko ko-
parko-∏adowarki, ale i maszyny ci´˝kie na przyk∏ad
koparki gàsienicowe, ∏adowarki ko∏owe oraz ma-
szyny l˝ejsze, typu skeed-stir. Case oferuje pe∏en
zakres maszyn. Patrzàc na rozwój polskiego rynku
spodziewamy si´, ˝e ju˝ wkrótce naszym klientom
przestanà wystarczaç uniwersalne koparko-∏ado-
warki. Majàc do dyspozycji maszyn´ zaprojekto-
wanà specjalnie do pewnych zadaƒ, mo˝emy
osiàgaç lepszy ekonomiczne wyniki pracy. Do te-
go w∏aÊnie chcemy przekonaç naszych klientów.
INTRAC ma w tym wzgl´dzie znakomite doÊwiad-
czenia na rynku krajów nadba∏tyckich – jako ˝e
jest tam liderem segmentu maszyn ci´˝kich. Nasz
rynek jest co prawda nieco inny, jednak Polska ma
zdecydowanie wi´kszy potencja∏. Nie tylko w cza-
sie przygotowaƒ do fina∏ów EURO 2012.

Rozmawiali: Magdalena Ziemkiewicz 
Jacek Baraƒski
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Slide Sledge jest najprecyzyjniejszym
na Êwiecie systemem uderzajàcym. Jego
konstrukcja oparta jest na stalowej komo-

rze, w której umieszczono pe∏nostalowy pr´t po-
ruszajàcy si´ w cylindrze ruchem posuwistym. Si-
∏a dostarczana jest precyzyjnie i g∏adko przez
system uderzajàcy a˝ do g∏owicy narz´dzia. Slide
Sledge wykonuje maksymalnie celne uderzenie
– precyzyjnie i niezwykle silnie, w znaczàcy spo-
sób zmniejszajàc wysi∏ek i ryzyko. Szeroki wybór
koƒcówek i g∏owic znacznie zwi´ksza mo˝liwoÊci
wykorzystania narz´dzia.
Narz´dzia Sledge dost´pne sà w wersjach Slide
Sledge Frame Hammer oraz Slide Sledge Heavy
Equipment. Pierwsze z nich s∏u˝à do napraw
ram samochodowych, drugie zaÊ u˝ywane sà
przy remontach sprz´tu ci´˝kiego. Narz´dzia
i koƒcówki Heavy Equipment wykonane sà z za-
awansowanych stopów metali hartowanych in-
dukcyjnie do 45 HRC (w skali twardoÊci Roc-
kwella). Zapewnia to wysokà odpornoÊç na zu-
˝ycie wyd∏u˝ajàc czas u˝ytkowania.
Slide Sledge wytwarza wi´kszà si∏´ uderzeniowà
ni˝ m∏ot. Mo˝na jà jeszcze dodatkowo zwi´kszyç
stosujàc 2,5-kilogramowy obcià˝nik uchwytu.
Wytwarzana si∏a jest rozprowadzana liniowo,
w niezwykle precyzyjny sposób. Dzi´ki zastoso-
waniu odpowiednich koƒcówek narz´dzia te sà
wydajniejsze oraz bezpieczniejsze w porównaniu
z tradycjnym d∏utem i m∏otem. Do podstawowych
zalet narz´dzi linii Slide Sledge Heavy Equipment
nale˝y ograniczenie czasu przestojów maszyn
spowodowanych przed∏u˝ajàcym si´ remontem,
uzyskiwanie pot´˝nej si∏y uderzenia w sytuacjach
tego wymagajàcych oraz ∏atwoÊç konserwacji
i utrzymywania oraz mo˝liwoÊç ograniczenia po-
trzeby posiadania dodatkowego oprzyrzàdowa-
nia lub personelu. Slide Sledge mo˝e byç bo-
wiem obs∏ugiwany przez jednà osob´, która nie
potrzebuje pomocy przy trzymaniu d∏uta. ¸atwe
w wymianie koƒcówki przeznaczone do konkret-
nych zadaƒ, pozwalajà jednemu narz´dziu spe∏-
niaç efektywnie rol´ wielu innych. Stosowanie
narz´dzi Slide Sledge wp∏ywa tak˝e na podnie-
sienie bezpieczeƒstwa pracowników warsztatu.
Przy ich u˝yciu nie mamy bowiem do czynienia
z nieprecyzyjnymi zamachami, jakie majà miej-
sce podczas pracy m∏otem. 
Doskona∏e referencje narz´dziom Slide Sledge

wystawi∏a firma Morrison Construction, prowa-
dzàca prace budowlane w ekstremalnych warun-
kach, jakie panujà na wyspach po∏udniowego
Atlantyku. Georgia Po∏udniowa i Po∏udniowe Wy-
spy Sandwich (w skrócie zwane SGSSI) to brytyj-
skie terytorium zamorskie. Firma Morrison Con-
struction budowa∏a tam na zamówienie rzàdu
sieç elektroenergetycznà. Praca w antarktycznym
klimacie jest wyjàtkowo trudna. Temperatura po-
ni˝ej zera oraz bezlitosny, dodatkowo zwi´ksza-
jàcy odczucie ch∏odu wiatr, utrudniajà tam wszel-
kie czynnoÊci. Pracownicy muszà nosiç r´kawice
i kr´pujàce ruchy ubrania. Maszyny i urzàdzania
nieustannie pokrywajà si´ warstwà lodu. Wszel-
kie prace prowadzone na zewnàtrz muszà byç
wykonane w jak najkrótszym czasie, wymagajà
te˝ stosowania takich narz´dzi i technik, które za-
pewnià maksymalnà precyzj´ i bezpieczeƒstwo.
Idealnym rozwiàzaniem okaza∏o si´ wyposa˝enie
pracowników w narz´dzia Slide Sledge. Dzi´ki
nim, na przyk∏ad do usuwania sworzni mocujà-
cych ∏y˝k´ koparki wystarcza jedna osoba. Sto-
sujàc Slide Sledge mechanik bez trudu radzi so-
bie z elementami skutymi siarczystym mrozem.

Slide Sledge - nieoceniona pomoc dla serwisu
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Wlipcu Terex nale˝àcy do Êwiatowej czo-
∏ówki wÊród producentów maszyn bu-
dowlanych otworzy∏ biuro w Berlinie. Te-

rex jest zainteresowany rynkami krajów Europy
Ârodkowej i Wschodniej. Berliƒska placówka
otrzyma∏a zadanie wspierania dzia∏aƒ dealerów
z tego regionu. W Polsce Terex zdecydowa∏ si´
na wspó∏prac´ z trzema dealerami. Jednym z nich
jest katowicki ASbud, który dokona∏ w∏aÊnie
oficjalnego otwarcia swego warszawskiego od-
dzia∏u. – Oficjalnà inauguracj´ naszego oddzia∏u
w podwarszawskich ¸omiankach b´dàcych
prawdziwym skupiskiem czo∏owych firm handlu-
jàcych maszynami budowlanymi, po∏àczyliÊmy
z Dniem Otwartym. Podczas imprezy zaprezento-
waliÊmy nowe produkty znajdujàce si´ w ofercie
ASbudu. Od lutego tego roku jesteÊmy dealerem
Terexa i zale˝y nam na rozpropagowaniu tej marki.
ChcieliÊmy zapoznaç naszych klientów z nowym
oddzia∏em ASbudu. Wa˝ne, by w ich ÊwiadomoÊci
utrwali∏ si´ fakt, ˝e jesteÊmy teraz o wiele bli˝ej
nich. To niezmiernie wa˝ne, zw∏aszcza w przypad-
ku us∏ug serwisowych – t∏umaczy szefujàcy nowe-
mu oddzia∏owi Artur Osiƒski. 

ASbud zdecydowa∏ si´ zaprezentowaç swà nowà
siedzib´ na poczàtku lipca. Warszawski oddzia∏ pod-
jà∏ dzia∏alnoÊç handlowà jeszcze w ubieg∏ym roku.
Jednak dopiero w lutym firmie uda∏o si´ znaleêç
w w ¸omiankach odpowiedni teren, na którym oprócz
ekspozycji maszyn mo˝na by∏oby zorganizowaç za-
plecze biurowe i serwisowe z prawdziwego zdarzenia. 
Je˝eli chodzi o warszawski oddzia∏, to w najbli˝szych

planach ASbudu jest jego rozwijanie. Pewnym pro-
blemem mo˝e okazaç si´ brak miejsca. Na po∏o˝enie
placówki nie mo˝na narzekaç. Znajduje si´ ona tu˝
przy ruchliwej trasie gdaƒskiej, jednak z pewnoÊcià
dzia∏ka ju˝ teraz jest zbyt ciasna. Dlatego ASbud
w ciàgu najbli˝szych dwóch lat planuje wybudowanie
w niewielkiej odleg∏oÊci docelowego oddzia∏u na tak
du˝ym terenie, by mo˝na by∏o na nim pomieÊciç od-
powiednio du˝à hal´ serwisowà. Dzia∏ka, na której
firma dzia∏a w tej chwili, przeznaczona zostanie
na potrzeby wypo˝yczalni sprz´tu.
Otwarcie warszawskiego oddzia∏u ASbudu, to
z pewnoÊcià krok w odpowiednim kierunku. Kato-
wicka firma sprzedaje coraz wi´cej maszyn na Ma-
zowszu, dlatego dobrze by by∏a jak najbli˝ej u˝yt-
kowników sprz´tu. Maszyny sprzedawane przez
ASbud pracujà na kluczowych inwestycjach w re-
gionie. Choçby na budowie ekspresowej trasy S-7
w okolicach Grójca, gdzie wykorzystywane sà wozi-
d∏a i maszyny do robót ziemnych. Do ich obs∏ugi
techniczno-serwisowej ASbud oddelegowa∏ specjal-
nego pracownika, który przebywa stale na terenie
budowy od poniedzia∏ku do soboty w∏àcznie. 
Celem Dni Otwartych w ¸omiankach by∏o przekonanie
u˝ytkowników o walorach maszyn b´dàcych w ofercie
ASbudu. W czasie dwudniowej imprezy z zaproszenia
skorzysta∏o wiele osób. Wyje˝d˝ali z ¸omianek zado-
woleni. Mogli bowiem nie tylko przetestowaç maszy-
ny, do których kupna si´ przymierzajà, ale tak˝e
w luênej atmosferze przy piwie i kie∏basce z grilla po-
rozmawiaç o sprz´cie, jego zaletach i radzeniu sobie
z problemamami w eksploatacji. Podobne imprezy
majà odbywaç si´ co najmniej raz w roku.

Dni Otwarte ASbudu w ¸omiankach

Od lutego ASbud jest dealerem koncernu Terex. Katowicka firma czyni
wiele dla rozprogramowania tej marki

Szefujàcy oddzia∏owi ASbudu w ¸omiankach Artur Osiƒski ma
dalekosi´˝ne plany zwiàzane z usprawnieniem jego dzia∏alnoÊci
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Hyundai Heavy Industries Europe (HHIE)
otworzy∏ nowe europejskie centrum szko-
leniowe w Geel (Belgia), co ma odzwiercie-

dlaç zaanga˝owanie Koreaƒczyków w dzia∏ania
na naszym kontynencie. Konsekwentna ekspan-
sja i rozwój przedstawicielstwa na Europ´ sprawi-
∏y, ˝e poprzednie centrum szkoleniowe nie by∏o
w stanie zaspokoiç potrzeb wszystkich u˝ytkowni-

ków sprz´tu tej marki. Aby przyjàç stale rosnàcà
liczb´ handlowców i personelu technicznego tra-
fiajàcych tu z ca∏ej Europy, by wziàç udzia∏ w pre-
zentacjach i szkoleniach. 
Nowe centrum szkoleniowe, oprócz najnowocze-
Êniejszego wyposa˝e, imponuje te˝ przestronno-
Êcià. – Dzi´ki doskona∏emu wyposa˝eniu sal wyk∏a-
dowych i warsztatów oraz zapewnieniu odpowiednio
du˝ej liczby miejsc, nasz oÊrodek b´dzie w stanie
nie tylko przyjàç wi´cej uczestników szkoleƒ, ale tak-
˝e zapewniç im odpowiednie warunki – powiedzia∏
dyrektor Hyundai Heavy Industries J. W. Hwang.
Cz´Êç nowoczesnego kompleksu, w którym odby-
wajà si´ szkolenia mieÊci sale wyk∏adowe, po-
mieszczenia z przekrojami maszyn i komponentów
w rodzaju silników, osi, przek∏adni, uk∏adów hy-
draulicznych. Szkolenia praktyczne prowadzone sà
w dwóch przestronnych warsztatach. Dodatkowo
w du˝ej hali zgromadzono kompletne lub cz´Êcio-
wo roz∏o˝one na cz´Êci maszyny. W chwili obecnej
kursanci korzystaç mogà z dwóch koparek hydrau-
licznych, ∏adowarki ko∏owej i trzech wózków wid∏o-
wych. åwiczenia praktyczne obejmujà diagnosty-
k´, wyszukiwanie i analiz´ usterek oraz testowanie
i programowanie podzespo∏ów maszyn. 
W chwili obecnej  Hyundai dysponuje w Europie
siedealerów. Ocenia si´, ˝e rocznie bàdà oni
wysy∏aç do Geel oko∏o trzystu osób spoÊród
swego personelu. Tylko w ten sposób zapewniç
mo˝na najwy˝szy poziom fachowoÊci zarówno
sprzedawców, jak i mechaników majàcych do
czynienia z coraz bardziej zaawansowanym
technologicznie sprz´tem.
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Hyundai otworzy∏ nowe centrum szkoleniowe

Zak∏ady Hydrauliki Si∏owej Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 ¸ódê

tel. (042) 25 02 413, fax (042) 25 02 401
www.zhs.com.pl

• Przek∏adnie hydrokinetyczne do ∏adowarek 
¸2, ¸200, ¸K1, ¸K2, ¸34, ¸35 nowe i remontowane;

• Rozdzielacze wspomagania
skr´tu do ∏adowarek ¸34,

• Pompy hamulcowe do ∏adowarek ¸34.

ZHS

Nowe europejskie centrum szkoleniowe w Geel imponuje przestronno-
Êcià i nowoczesnym wyposa˝eniem

Praktyczne szkolenia odbywajà si´ na prawdziwych maszynach
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 Firma Stanley wzbogaci∏a swojà ofert´ o nowy pro-

dukt, jakim jest skrzynia narz´dziowa Auto Latch.
Jest ona przeznaczona dla wszystkich ceniàcych

wygod´ w transportowaniu i korzystaniu z narz´dzi. 
Nowa skrzynia narz´dziowa marki Stanley zawdzi´-
cza swojà nazw´ automatycznemu systemowi za-
mykania. Stanley Auto Latch wyposa˝ono w solid-
ny, metalowy zamek z nowoczesnym mechani-
zmem zatrzaskowym. Dzi´ki temu, jej zamykanie
jest bardzo ∏atwe – u˝ytkownik mo˝na to bez proble-
mu zrobiç jednym ruchem. O praktycznoÊci tego
rozwiàzania mechanik mo˝e przekonaç si´ choçby
w sytuacji, kiedy d∏onie zaj´te ma wyj´tymi ze skrzy-
ni w∏aÊnie narz´dziami. 
Wn´trze skrzyni Stanley Auto Latch zosta∏o zor-
ganizowane tak, by maksymalnie u∏atwiaç utrzy-
mywanie porzàdku. Znajdziemy w niej dwa do-
datkowe organizery, przeznaczone zarówno
do przechowywania wi´kszych narz´dzi r´cz-
nych (np. m∏otek, d∏uto, wkr´tak), jak i drobnych
elementów metalowych (gwoêdzie, nity, wkr´ty,
itp). Wyjmowana tacka na akcesoria umo˝liwia
mechanikowi jednoczesne korzystanie z ca∏ej za-
wartoÊci skrzyni narz´dziowej Auto Latch.

Z myÊlà o wygodzie magazynowania pustych skrzy-
nek narz´dziowych, ich poszczególne wielkoÊci dopa-
sowano w ten sposób, aby istnia∏a mo˝liwoÊç umiesz-
czenia i zamkni´cia modelu mniejszego w wi´kszym.

Stanley Auto Latch – b∏yskawiczne zamykanie

Skrzynia narz´dziowa Auto Latch dost´pna jest w 3 rozmiarach, dosto-
sowanych do ró˝nych potrzeb u˝ytkowników.
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 022 783 00 62, fax 022 760 12 97

INTERHANDLER Sp. z o.o., 
87-100 Toruƒ, 

ul. Wapienna 6, 
tel. 056 610 28 20, fax: 056 648 04 00

www.interhandler.pl

MASZYNY JCB NA KA˚DEJ BUDOWIE

 

GENERALNY DYSTRYBUTOR PRODUKTÓW
INGERSOLL RAND I MONTABERT

ASbud Sp. z o.o.
40-397 Katowice, ul. Lwowska 38,
tel. 032 250-05-91, 032 250-05-92, 

fax 032 250-05-90
e-mail: ir@asbud.com.pl, www.asbud.pl

tel.: (022) 783 17 87, 783 35 89, 783 35 90, fax (022) 783 35 82
OPONY I FELGI DO MASZYN BUDOWLANYCH I DROGOWYCH,

WÓZKÓW WID¸OWYCH, GÑSIENICE DO MINIKOPAREK

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, Trakt Brzeski 134

www.solideal.pl
biuro@solideal.pl

4 SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE

4 ZESPO¸Y NAP¢DOWE

4 KOMPONENTY PRODUKCYJNE

4 AGREGATY PRÑDOTWÓRCZE

SERWIS TECHNICZNY i CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO SILNIKÓW:

l IVECO MOTORS

l IVECO aifo

l FIAT aifo

ul. Genera∏a Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-93-22, fax (022) 752-93-45
e-mail: biuro@tezana.pl    www.tezana.pl

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer






