
budowlany
POÂREDNIK

12006INFORMACJE
DLA

BUDOWNICTWA
ISSN 1427-213X

(59)

m a s z y n y  q n a r z ´ d z i a  q s p r z ´ t
STYCZE¡ - LUTY



Maszyny robocze – Technika nap´dów – Systemy osi

ZF Passau GmbH • 94030 Passau • Niemcy
tel. +49 851 4 94-0
fax +49 851 4 94-2190
arbeitsmaschinen.marketing@zf.com
www.zf.com

Nie∏atwa praca.
Za to ∏atwa decyzja.

Driveline produkcji ZF.

Technika nap´dów i uk∏adów jezdnych



Drodzy Czytelnicy, 

niczym bumerang wraca temat
biopaliw mogàcych stanowiç
alternatyw´ dla stale dro˝ejà-
cych benzyny i oleju nap´-
dowego. W pami´ci mamy
jeszcze poprzednie próby
wprowadzenia ustawy
o biopaliwach zakoƒczone pre-
zydenckim wetem, lawinà oskar˝eƒ o manipulacje i skandalem w Sej-
mie. Autorzy nowego projektu rzàdowego chcà od poczàtku wyklu-
czyç mo˝liwoÊci nadu˝yç, na stacjach benzynowych b´dzie zatem
mo˝na swobodnie wybieraç rodzaj tankowanego paliwa. Paliwo eko-
logiczne ma byç oczywiÊcie taƒsze, bo obj´te ulgà akcyzowà. Ca∏ko-
wicie legalne ma byç równie˝ wytwarzanie biopaliw na w∏asny u˝y-
tek. Produkcj´ „paliwowego samogonu” b´dzie mo˝na podjàç po
uprzednim zarejestrowaniu takiej dzia∏alnoÊci i poddawaniu wyro-
bów kontroli jakoÊci. Rodzimym kandydatom na szejków polecam
lektur´ tekstu zamieszczonego w tym wydaniu „PoÊrednika” i skorzy-
stanie z doÊwiadczeƒ Szwajcarii, gdzie je˝d˝à setki ci´˝arówek i pra-
cujà maszyny budowlane nap´dzane m. in. olejami… ze sma˝alni.
Tak˝e Francuzi od lat mimo wielu przeszkód w postaci barier biuro-
kratycznych – skàd my to znamy?! – z powodzeniem zmieniajà pest-
ki s∏onecznika w ekologiczne paliwo. 
Lokalne w∏adze borykajà si´ z coraz wi´kszymi problemami z odna-
wianiem budynków i ∏ataniem dziur w drogach. Mniejsze firmy bu-
dowlane omijajà bowiem szerokim ∏ukiem organizowane przez nie
przetargi. Z prozaicznego powodu, by spe∏niç bowiem formalne wy-
mogi udzia∏u w przetargu muszà poÊwi´ciç zbyt wiele czasu i energii
na skompletowanie niezb´dnej dokumentacji. Na dodatek z powodu
najdrobniejszego nawet b∏´du w papierach mogà odpaÊç z konkursu
i ca∏a praca idzie na marne. Upowszechni∏o si´ te˝ blokowanie prze-
targów dla samej zasady. Obowiàzujàce prawo daje – niestety tak˝e
zwyk∏ym pieniaczom – niemal nieograniczone mo˝liwoÊci blokowa-
nia decyzji poprzez odwo∏ania, arbitra˝e i post´powania sàdowe.
Wkrótce zatem b´dziemy mieç takà sytuacj´, ˝e firmy budowlane szu-
kaç b´dà nadaremnie zleceƒ, a lokalne w∏adze wykonawców. A mo˝e
by tak jednak pomyÊleç o uproszczeniu przetargowych procedur? 
Na koniec nieco optymizmu. Premier Kazimierz Marcinkiewicz zapo-
wiedzia∏, ˝e w tym roku rzàd przeznaczy na budow´ dróg i autostrad
5,7 miliarda z∏otych, o prawie 2 miliardy wi´cej ni˝ w roku minionym.

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

4. Nowe europejskie normy czystoÊci spalin
stawiajà surowe wymagania przed
wszystkimi producentami silników

12. Bobcat poszerzy∏ swojà ofert´ o trzy
modele przegubowych ∏adowarek ko∏owych

14. Wywrotki JOSKIN sprawdzajà si´ nawet
w ekstremalnych warunkach

15. Jak wybraç dobry leasing podpowiadajà
eksperci Siemens Finance

16. JL Maskiner oferuje narz´dzia wiertnicze
amerykaƒskiej firmy Ditch Witch s∏u˝àce 
do realizacji projektów grawitacyjnych

18. Japoƒski koncern Takeuchi eksportuje
rocznie pi´tnaÊcie tysi´cy maszyn. Trafiajà
one tak˝e do polskich u˝ytkowników

20. Ammann rozpoczyna rok wprowadzajàc
na rynek nowy model ubijaka stopowego

24. Czerpaki BEFRA pozwalajà na szybki
przerób odpadów budowlanych oraz
surowców naturalnych na kruszywa

26. Waryƒski Trade kooperuje z firmami 
z zagranicy nie rezygnujàc przy tym
z zachowania rodzimej marki

27. Scania proponuje podwozia przeznaczone
do zabudowy sprawdzone w ró˝norakich
zastosowaniach budowlanych

28. Szwajcar potrafi? Zestawy adaptacyjne
Biodrive AG umo˝liwiajà  zasilanie
silników Diesla olejem roÊlinnym

30. Biuro Handlowe Ruda wprowadza na
rynek minikruszarki RED RHINO 5020

32. Firma Kramer-Werke obchodzi∏a
jubileusz osiemdziesiàtej rocznicy swego
powstania

34. Generatory pràdu z automatykà - ATS
produkcji firmy Kama/Kipor

36. W minionym roku firma Weber MT
znaczàco udoskonali∏a ca∏y szereg
swych produktów

38. Spycharki gàsienicowe nie bez racji
okreÊlane bywajà mianem maszyn dla
artystów. WÊród fachowców nie
brakuje opinii, ˝e praca na spycharce
wymaga po prostu talentu
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Mi´dzynarodowe Targi Maszyn, Sprz´tu 
i Technik Budowlanych – INTERMAT 2006

W dniach od 24 do 29 kwietnia 2006 w Pary˝u na
terenach Centrum Wystawowego Paris Nord Villepinte od-
b´dzie si´ siódma ju˝ edycja Mi´dzynarodowych Targów
Maszyn, Sprz´tu i Technik Budowlanych – INTERMAT. 
Tradycyjnie impreza zapowiada si´ niezwykle imponujàco,
oprócz wszystkich znaczàcych firm francuskich swój udzia∏
w tegorocznym INTERMACIE zg∏osi∏o ponad 1.000 wystaw-
ców zagranicznych reprezentujàcych czterdzieÊci krajów,
którzy zaprezentujà swojà ofert´ na powierzchni 300.000 m2.
Organizatorzy spodziewajà si´, ˝e targi odwiedzi ponad
200.000 profesjonalistów z Francji i z zagranicy, którzy
odwiedziç b´dà mogli pawilony narodowe Korei, Hiszpanii,
USA, Finlandii, Wlk. Brytanii, W∏och i Chin. Warto odnoto-
waç, ˝e W∏ochy – jeden z kluczowych uczestników Inter-
matu – w tym roku jeszcze silniej  akcentuje swojà obec-
noÊç. Oprócz prezentacji bogatej gamy sprz´tu i maszyn,
Intermat odpowie na niepokoje profesjonalistów z bran˝y
co do kwestii bezpieczeƒstwa i zdrowia osób zatrudnio-
nych w sektorach budownictwa, robót publicznych
oraz przemys∏u wydobywczego. 
Organizatorzy targów zapowiadajà wiele atrakcji
zwiàzanych z imprezami towarzyszàcymi INTERMATOWI.
Do g∏ównych z nich zaliczyç nale˝y:
• PARIS DEMO - na ponad 30.000 m2 powierzchni wysta-

wowej na terenie zewn´trznym, gdzie pi´tnaÊcie firm za-
prezentuje swoje maszyny do robót ziemnych (kruszenie,

wiercenie) w naturalnych warunkach pracy. NowoÊcià
tegorocznej edycji INTERMATU jest utworzenie pomi´-
dzy terenami pokazowymi dodatkowej przestrzeni wysta-
wowej liczàcej 8.000 m2, 

• bezpieczne prace na wysokoÊci; INTERMAT 2006 i IPAF
(International Powered Access Federation) promowaç b´-
dà praktyki, procedury i szkolenia robót na wysokoÊciach,
na roboczych pomostach i ruchomych platformach. Po-
kazy te b´dà odbywa∏y si´ na powierzchni 1.000 m2.
W czasie targów b´dà mia∏y równie˝ miejsce konferencje
na temat bezpieczeƒstwa zwiàzanego z u˝yciem nowego
sprz´tu przeznaczonego do pracy na wysokoÊci. 

• MECABAT - zaprezentuje rozwiàzania dotyczàce zmecha-
nizowania ma∏ych i Êrednich budów oraz kwestie bezpie-
czeƒstwa i zdrowia osób pracujàcych na budowach.
W czasie szeÊciu dni trwania targów odb´dà si´ liczne
debaty i konferencje, których temat wiodàcy brzmi: „Pra-
ca, a ochrona zdrowia pracownika”,

• sektor MINES&CARRIERES (Kopalnie&Kamienio∏omy)
b´dzie goÊci∏ w gronie wystawców 20 nowych firm, 

• CETIM – Centre Technique des Industries Mecaniques
(Centrum Techniczne Przemys∏u Mechanicznego). Naj-
nowsze nowatorskie rozwiàzania w dziedzinie technologii
sektora maszyn, sprz´tu i akcesoriów b´dà prezentowa-
ne na platformie innowacji i ekspertyz,  

• CISMA - szkolenia prowadzone przez dwie organizacje
bran˝owe: DLR oraz SEIMAT. Skupiajà one konstrukto-
rów, dystrybutorów maszyn i promujà profesje zwiàzane
z sektorem maszyn budowlanych oraz prezentujà meto-
dy rekrutacji pracowników w bran˝y budowlanej. 

Mieszanka firmowa

2 PoÊrednik Budowlany



Finanse

PoÊrednik Budowlany 3

Leasing maszyn budowlanych i drogowych
2005/2006

Popyt na maszyny budowlane i drogowe roÊnie wraz z roz-
wojem inwestycji w Polsce. Wielu wykonawców robót bu-
dowlanych powi´kszy∏o swój park maszynowy w minionym
roku, aby sprostaç wymogom inwestorów i staç si´ konku-
rencyjnym na rynku. Jednà z dogodnych form finansowa-
nia inwestycji, bez której dynamiczny rozwój wielu firm nie
by∏by mo˝liwy, jest leasing. W roku 2005 firmy leasingowe
odnotowa∏y 46-procentowy wzrost wartoÊci umów maszyn
i urzàdzeƒ (êród∏o – Rzeczpospolita z dnia 11.01.2006).
BEL Leasing jest jednà z najd∏u˝ej dzia∏ajàcych firm leasin-
gowych na polskim rynku. Okres pi´tnastu lat dzia∏alnoÊci
pozwoli∏ firmie BEL Leasing na zdobycie du˝ego doÊwiad-
czenia i doskona∏e zrozumienie potrzeb klientów. Dzi´ki te-
mu stosowane w spó∏ce procedury, jak równie˝ proces za-
wierania umów leasingu sà stosunkowo proste i dedyko-
wane specjalnie dla konkretnej grupy produktów. 
Od poczàtku dzia∏alnoÊci BEL Leasing specjalizuje si´ w le-
asingu maszyn budowlanych i drogowych. Rokrocznie
spó∏ka odnotowuje wzrost zarówno iloÊci, jak i wartoÊci za-
wieranych umów leasingu. Porównujàc rok 2005 z poprzed-
nim, firma BEL Leasing zanotowa∏a 86-procentowy wzrost
wartoÊci zawartych umów na maszyny budowlane. Dla ma-
szyn drogowych wartoÊç umów wzros∏a o 33 procent. 
Z myÊlà o firmach sektora budowlanego spó∏ka wprowa-
dzi∏a specjalne programy sprz´towe wspierajàce ma∏e,
Êrednie przedsi´biorstwa. Wspó∏pracujàc z najpowa˝niej-

szymi i najwi´kszymi dostawcami maszyn do robót ziem-
nych i drogowych na rynku polskim przygotowano szereg
promocyjnych ofert, które stwarzajà klientom dodatkowe
udogodnienia w pozyskaniu wybranej maszyny np. w okre-
sie zimowym, gdy stopieƒ wykorzystania maszyn jest
mniejszy. Korzystne warunki leasingu umo˝liwiajà - bez
nadmiernego obcià˝enia finansowego - p∏ynne wdro˝enie
maszyny do eksploatacji. A gdy przyjdzie wiosna, b´dzie
mo˝na ruszyç pe∏nà parà z wykonaniem zleceƒ. 
BEL Leasing zaprasza do zapoznania si´ z pe∏nà ofertà i za-
ch´ca do wspó∏pracy. Infolinia BEL Leasing 0801 68 11 88,
www.belleasing.com.pl

Handlowy Leasing ∏àczy si´ z Citileasing

W dniu 10 stycznia do rejestru przedsi´biorców zosta∏o
wpisane po∏àczenie dwóch spó∏ek leasingowych - Banku
Handlowego - Handlowy Leasing oraz Citileasing. Nowa
firma przyj´∏a nazw´ Handlowy Leasing. 
WartoÊç transakcji zawartych przez obie spó∏ki wzros∏a
w roku 2005 o oko∏o 50 procent w porównaniu z poprzed-
nim, przekraczajàc 300 mln z∏. W tym roku firma chce do∏à-
czyç do grona 10 najwi´kszych firm leasingowych. - Zak∏a-
damy, ˝e do koƒca roku uda nam si´ zwi´kszyç nasze zaan-
ga˝owanie w rynku do oko∏o 4-5 procent. ChcielibyÊmy byç
spó∏kà pierwszego wyboru dla klientów Banku Handlowego
- ujawnia plany Jerzy Âledziewski, prezes firmy. Spó∏ce za-
le˝y tak˝e na zwi´kszeniu sprzeda˝y dla firm nie b´dàcych
klientami banku i umocnieniu relacji z dostawcami.

Podniesiemy Twojà pensj´ dwukrotnie!

W zwiàzku z dynamicznym rozwojem zatrudnimy:

Przedstawiciela Handlowego:
Warszawa, Gdaƒsk, Katowice, Poznaƒ

Oczekiwania:
- co najmniej trzyletnie doÊwiadczenie w sprzeda˝y

maszyn budowlanych, wózków wid∏owych itp.,
- bardzo dobre wyniki w sprzeda˝y,

- prawo jazdy.

Oferujemy:
- ciekawà i pe∏nà wyzwaƒ prac´ w nowoczesnej firmie,

- mo˝liwoÊç rozwoju zawodowego,
- wynagrodzenie w cz´Êci zale˝ne 

od wyników finansowych.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt 
z p. Miros∏awem Jakubiakiem 0602-669-643.

Zapewniamy dyskrecj´.
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Ograniczenie emisji
spalin w silnikach
maszyn budowlanych

Nowe europejskie normy
dotyczàce dopuszczalnego
poziomu emisji spalin sta-
wiajà surowe wymagania
przed wszystkimi producen-
tami silników. Pojazdy nap´-
dzane silnikami spalinowymi
rejestrowane od 1 paêdzier-
nika tego roku b´dà musia∏y
spe∏niaç wymagania normy
Euro 4. Norma Euro 5 do-
puszczajàca jedynie mini-
malnà emisj´ spalin wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 paêdzier-
nika 2009 roku. Choç te dra-
koƒskie ograniczenia przez
kilka najbli˝szych lat nie b´-
dà dotyczyç maszyn budow-
lanych pracujàcych na tere-
nie otwartym, ju˝ teraz do-
st´pne sà i dla nich techno-
logie oczyszczania spalin. 
Europejska linia dzia∏ania
97/68/EG zaktualizowana
1 stycznia ubieg∏ego roku li-
nià dzia∏ania 2004/26/EG do-
puszcza znacznie wy˝szy po-
ziom emisji spalin emitowa-
nych przez silniki Diesla mo-
bilnych maszyn budowlanych
w porównaniu z wartoÊciami
obowiàzujàcymi dla pojazdów
osobowych i ci´˝arowych.
Maszyny budowlane nap´-
dzane silnikami wysokopr´˝-
nymi - w zale˝noÊci od wielko-
Êci - mogà emitowaç do Êro-
dowiska ponad dwa razy wi´-
cej tlenków azotu (NOx) ni˝
pojazdy u˝ytkowe. Je˝eli cho-
dzi o uwa˝ane za rakotwórcze
czàstki sadzy wartoÊci te sà
nawet do czterdziestu razy
wy˝sze. Liczby te sà tym bar-
dziej znaczàce, ˝e zgodnie
z prowadzonymi badaniami
a˝ trzynaÊcie procent wszyst-
kich tlenków azotu (NOx)
i dwadzieÊcia procent czà-
stek (PM) trafia do atmosfery
z silników pojazdów u˝ytko-
wych i maszyn nie porusza-
jàcych si´ po drogach pu-
blicznych. 
Zgodnie z obowiàzujàcymi
normami w krajach Unii Euro-

pejskiej pracujàce na wolnym
powietrzu maszyny budowla-
ne nap´dzane silnikami spali-
nowymi do tego roku nie mu-
sia∏yby byç wyposa˝ane
w systemy oczyszczania spa-
lin. Pierwsze ograniczenia
w tym wzgl´dzie obowiàzujà
dla maszyn wyposa˝onych
w du˝e jednostki nap´dowe
o mocy w zakresie 130-560
kW dopiero od 1 stycznia te-
go roku. Dla silników ma∏ej
i Êredniej mocy ograniczenia

takie wejdà w ˝ycie dopiero
w kolejnych latach. 
OczywiÊcie spotyka si´ to
z odpowiednià reakcjà pro-
ducentów silników. Niemiec-
ki producent Hatz dà˝àc do
spe∏nienia norm zamierza
wprowadziç system recyrku-
lacji spalin AGR pozwalajàcy
na redukcj´ emisji tlenków
azotu (NOx). Problemem sà
jednak podwy˝szone warto-
Êci czàstek sadzy. 
Niemiecka firma Deutz produ-
kujàca silniki o mocy w zakre-
sie od 4 do 2.240 kW w dà˝e-
niu do ograniczenia emisji
spalin wprowadzi∏a modular-
ny system DVERT (Deutz-Var-
iable-Emissions-Reduktions
-Technologie). W zale˝noÊci
od rodzaju zastosowania sil-
nika oraz jego mocy i normy
czystoÊci spalin producent
stosuje ró˝nego rodzaju roz-
wiàzania techniczne, jak na

przyk∏ad wtryskiwacze nowej
generacji, ulepszone modu∏y
sterujàce, systemy recyrkula-
cji, a tak˝e mechanicznego
oczyszczania spalin. 
Wytwarzajàcy w∏asne silniki
koncern Volvo postawi∏ na
selektywnà redukcj´ katali-
tycznà (SCR, Selective Cata-
lytic Reduction). Technologia
ta oparta jest na zoptymalizo-
wanym spalaniu zachodzà-
cym w silniku i na uk∏adzie
oczyszczania spalin, którego

zadaniem jest obni˝enie po-
ziomu emisji tlenków azotu
(NOx). Uk∏ad oczyszczania
spalin wymaga wtrysku roz-
tworu wody i dodatku o na-
zwie AdBlue wtryskiwanego
do spalin przed ich przej-
Êciem przez katalizator SCR.
W katalizatorze tlenki azotu
przetwarzane zostajà w nie-
szkodliwy azot i par´ wodnà. 
W celu spe∏nienia norm Tier
3/Stage IIIA silniki John Deere
serii PowerTech Plus wyposa-
˝one zosta∏y w system recyr-
kulacji spalin (EGR) wraz
z uk∏adem sch∏adzania gazów
wydechowych. Technologia
ta pozwala obni˝yç maksy-
malnà temperatur´ spalania,
poprzez wykorzystanie sch∏o-
dzonych gazów spalinowych,
które kierowane sà z powro-
tem do kolektora dolotowego
silnika. Tam mieszajà si´ z za-
sysanym Êwie˝ym powie-

trzem. Pozwala to usunàç tlen
z powietrza, a co za tym idzie
obni˝a znacznie poziom NOx. 
Jednostki nap´dowe John De-
ere wyposa˝one sà w turbo-
spr´˝ark´ ze zmiennà geome-
trià (VGT). Zmienna geometria
turbospr´˝arki sterowana jest
poprzez elektronik´ silnika,
odpowiednio dawkujàc iloÊç
gazów wydechowych, które sà
poddane recyrkulacji i miesza-
ne sà ze Êwie˝ym powietrzem.
Podczas zmiany obcià˝enia
sterownik silnika w zale˝noÊci
od potrzeby zmienia kàty kie-
rownic wirnika turbiny w celu
osiàgni´cia w∏aÊciwego sto-
sunku powietrza i gazów wy-
dechowych. Wa˝nym elemen-
tem silników spe∏niajàcych
najnowsze normy emisji spalin
jest równie˝ system zasilania
silnika. W jednostkach nap´-
dowych John Deere Power-
Tech E i PowerTech Plus jest to
wysokociÊnieniowy system
wtrysku common rail i cztero-
zaworowa g∏owica silnika. 
Iveco Motors, jako jeden z naj-
wi´kszych na Êwiecie produ-
centów silników wysokopr´˝-
nych w celu spe∏nienia ostrych
norm czystoÊci spalin dà˝y do
wprowadzenia w roku 2016
do seryjnej produkcji silników
Diesla pracujàcych na zasa-
dzie HCCI. Polega ona na
tym, ˝e mieszanka paliwowo-
powietrzna powstaje, podob-
nie, jak ma to miejsce w silni-
kach benzynowych, jeszcze
poza komorà spalania. Zap∏on
mieszanki nast´puje jednak
poprzez jej spr´˝enie, tak jak
w tradycyjnych silnikach Die-
sla. Jest to melodia przysz∏o-
Êci, dlatego te˝ w dà˝eniu do
spe∏nienia surowych norm czy-
stoÊci spalin IVECO MOTORS
postawi∏o na zwi´kszenie ci-
Ênienia wtrysku z 1.800 do
2.000 bar w mniejszych jed-
nostkach nap´dowych oraz
z 2.000 do 2.400 bar w du˝ych
silnikach. W po∏àczeniu z opty-
malnym wykorzystaniem elek-
tronicznego systemu wtrysko-
wego pozwala to na zreduko-
wanie emisji czàstek (PM). Ko-
lejnym wa˝nym zagadnieniem,

Miejski plac budowy w szwajcarskim Arbon. Znacznie surowsze ni˝ w Unii Europejskiej
przepisy sprawiajà, ˝e silniki wszystkich maszyn budowlanych pracujàcych w tym kraju
muszà byç ju˝ teraz wyposa˝one w uk∏ady ograniczajàce emisj´ spalin



nad którym pracujà in˝yniero-
wie Iveco Motors jest system
VVA wp∏ywajàcy na zmian´ pa-
rametrów pracy zaworów, to
znaczy ich skoku oraz czasu
otwarcia. Uk∏ady te majà na ce-
lu optymalizacj´ charakterysty-
ki silnika w ca∏ym zakresie
pr´dkoÊci obrotowych. Ich za-
daniem jest te˝ u∏atwienie uru-
chamiania silnika w niskich
temperaturach. Wed∏ug ostro˝-
nych prognoz ekspertów sys-
tem VVA mo˝e wejÊç do po-
wszechnego u˝ycia dopiero
w roku 2010. Do tego czasu
IVECO MOTORS stawia na
zoptymalizowanie kombinacji
selektywnej redukcji katali-
tycznej (SCR) oraz filtra czà-
stek sta∏ych (PM). 
Wprowadzenie w roku 2000
sterowników ADEM IV pracu-
jàcych na procesorach 128-bi-
towych pozwoli∏o na ca∏kowi-
tà elektronizacj´ procesów
sterowania pracà silników Ca-
terpillar. Wykorzystanie proce-
sorów 128-bitowych zwi´kszy-
∏o szybkoÊç reakcji jednostki

nap´dowej na zmiany obcià-
˝enia, a to z kolei przyczyni∏o
si´ do wzrostu mocy i zmniej-
szenia emisji szkodliwych
substancji. Wdro˝enie w roku
2003 technologii ACERT spra-
wi∏o, ˝e Caterpillar po raz kolej-
ny potwierdzi∏, ˝e jest Êwiato-
wym liderem w konstruowaniu
i produkcji jednostek nap´do-
wych. Warto w tym miejscu
przypomnieç, ˝e ju˝ w roku
2003 Caterpillar by∏ jedynym
na Êwiecie producentem silni-
ków spe∏niajàcych wymagania
normy Tier 3. O dwa lata wy-
przedzi∏ wi´c termin, od które-
go zacz´∏a ona obowiàzywaç.
Jednostki nap´dowe wykona-
ne w technologii ACERT cha-
rakteryzuje zarzàdzanie proce-
sem wtrysku paliwa, procesem
ch∏odzenia i iloÊci powietrza
dostarczonego do silnika oraz
pe∏na elektronizacja procesu
jego sterowania. W niedalekiej
przysz∏oÊci Caterpillar przewi-
duje zastosowanie reaktorów
katalitycznych w uk∏adach
oczyszczania spalin. 

Cummins Engine Company ju˝
przed trzema laty przedstawi∏
swój pomys∏ na znaczne zredu-
kowanie emisji spalin kryjàcy
si´ pod nazwà IEM (Integrated
Emissions Management – Zin-
tegrowane Zarzàdzanie Emi-
sjà). Nazwa nowej technologii
Cumminsa bierze si´ stàd, ˝e
dostarcza on kompletny uk∏ad
nap´dowy obejmujàcy: pobór
powietrza, turbodo∏adowanie,
uk∏ad wtryskowy, silnik, elektro-
niczny uk∏ad sterujàcy oraz fil-
try i uk∏ad wtórnego oczyszcza-
nia. G∏ównymi celami przyÊwie-
cajàcymi konstruktorom IEM
by∏o przede wszystkim ograni-
czenie zmian w konstrukcjach
pojazdów zwiàzanych z monta-
˝em nowych jednostek oraz
poprawa osiàgów oraz ogra-
niczenie kosztów eksploatacji. 
W celu osiàgni´cia ogranicze-
nia poziomu emisji szkodli-
wych zwiàzków w spalinach
zdecydowano, ˝e cz´Êcià opi-
sanego powy˝ej systemu IEM
b´dzie uk∏ad selektywnej re-
dukcji katalitycznej (SCR). Po-

lega on na precyzyjnym dozo-
waniu – w po∏àczeniu z elek-
tronicznym modu∏em sterujà-
cym pracà silnika – roztworu
AdBlue do uk∏adu wydecho-
wego, gdzie stanowiàcy jego
sk∏adnik amoniak wià˝e tlenki
azotu (NOx). W tym przypad-
ku konieczny jest wi´c monta˝
dodatkowego zbiornika na Ad-
Blue. Zastosowanie katalizato-
ra z systemem SCR pozwoli∏o
ograniczyç emisj´ tlenków
azotu o trzydzieÊci procent,
a czàstek sta∏ych a˝ o osiem-
dziesiàt procent. Dodatkowo,
zmniejszeniu uleg∏a iloÊç wy-
twarzanych w´glowodorów
oraz tlenku w´gla. Powiàzanie
dzia∏ania uk∏adu wydechowe-
go z elektronikà sterujàcà sil-
nika umo˝liwi∏o równie˝ opty-
malizacj´ wtrysku paliwa, dzi´-
ki czemu wzros∏a wydajnoÊç
jednostki nap´dowej. Tym sa-
mym obni˝ono poziom zu˝y-
cia paliwa przy jednoczesnym
ograniczeniu emisji spalin – co
do niedawna wydawa∏o si´
niemo˝liwe do pogodzenia. 

Komponenty
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Nowe równiarki Misty

Poczàtek roku to dla wielu
firm okres wprowadzania
nowych wyrobów, posze-
rzania oferty. Polski jedynak
wÊród producentów równia-
rek drogowych, jakim jest
firma MISTA ze Stalowej
Woli tak˝e nie pró˝nuje.
Wraz z rozpocz´ciem roku
MISTA wprowadzi∏a do se-
ryjnej produkcji kolejne mo-
dele maszyn. Sà nimi rów-
niarki drogowe – RD130,
RD165C oraz RD165H. 
Pierwsza z nich, równiarka
RD130 to maszyna klasy 
12 ton, wyposa˝ona w naj-
nowszej generacji silnik Cum-
mins serii QSB o mocy 130
KM. W jednostki nap´dowe
tej serii wyposa˝ane sà tak˝e

modele RD165C, jednak
w tym przypadku masa ma-
szyny wzrasta do 14,5 tony. 
Z kolei model RD165H za-
chowujàc mas´ 14,5 tony
nap´dzany jest silnikami fir-
my DEUTZ, tak˝e o mocy
znamionowej 165 KM. Rów-
niark´ t´ dodatkowo wzbo-
gacono o nap´d przedniej
osi. Oficjalna prezentacja
tego modelu przewidywana
jest na koniec pierwszego
kwarta∏u tego roku. 
We wszystkich produkowa-
nych równiarkach MISTA
stosuje nowoczesne uk∏ady
hydrauliczne typu Load
Sensing, hydrauliczno-pne-
umatyczne uk∏ady hamul-
cowe oraz nowoczesne
skrzynie przek∏adniowe wy-
twarzane przez ZF Passau. 
Dla ka˝dej maszyny przewi-

dziano bogate wyposa˝enie
dodatkowe, jak na przyk∏ad
lemiesz przedni prosty nie-
obrotowy lub skr´tny, zrywak
tylny, spulchniacz przedni, kli-

matyzacj´, urzàdzenia filtro-
wentylacyjne, kabin´ otwartà,
ultradêwi´kowe lub laserowe
systemy sterowania. 

Dalsze informacje Pb 002Z

Równiarka drogowa serii RD165 prezentowana by∏a przez firm´ MISTA podczas  Jesien-
nego Pikniku Maszynowego w Miƒsku Mazowieckim

• POLSKIE RÓWNIARKI DROGOWE RD165 I RD130

• WINDY BALKONOWE DLA OSÓB 
NIEPE¸NOSPRAWNYCH

• OBRÓBKA MASZYNOWA
• KONSTRUKCJE SPAWANE
• REMONTY I CZ¢ÂCI ZAMIENNE

DO MASZYN BUDOWLANYCH I OBRABIAREK

• CE ZGODNIE ZE STANDARDAMI UE

• PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU U˚YWANE RÓWNIARKI

MISTA Sp. z o.o., 37-450 STALOWA WOLA, ul. 1 SIERPNIA 26C
tel./fax 015 844 03 52; 015 842 63 12
www.mista.stalowa-wola.pl; mista@pro.onet.pl

Bezpieczne maszyny

Oczywistà prawdà jest, ˝e
praca maszynà budowlanà
stwarza okreÊlone zagro˝e-
nia. Podczas pracy maszy-
nà na budowie zawsze ist-
nieje niebezpieczeƒstwo
wypadku zwiàzane z jej eks-
ploatacjà. Wielu wykonaw-
ców robót budowlanych
eksploatuje maszyny zanie-
dbujàc ich przeglàdy pod
wzgl´dem bezpieczeƒstwa.
Dzieje si´ tak, gdy˝ do tej

pory przedsi´biorcy nawet
je˝eli chcieli wykonaç taki
przeglàd i uzyskaç potwier-
dzenie, ˝e maszyna jest
sprawna i bezpieczna, nie
mogli tego zrobiç, bo nie
mieli gdzie. We wrzeÊniu
2002 roku Minister Gospo-
darki wyda∏ rozporzàdzenie
o obowiàzkowym dostoso-
waniu wszystkich maszyn
wyprodukowanych przed 
1 stycznia 2003 do minimal-
nych wymagaƒ dotyczàcych
bezpieczeƒstwa u˝ytkowa-
nych maszyn. Aby przedsi´-

biorcy mogli wykonaç bada-
nia swoich maszyn i uzyskaç
odpowiednie Êwiadectwo do-
puszczenia do eksploatacji
firma HAMER posiadajàc wy-
sokiej klasy specjalistów uzy-
ska∏a upowa˝nienie Instytutu
Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego do wy-
konywania badaƒ i wydawa-
nia Êwiadectw stwierdzajà-
cych dopuszczenie okreÊlo-
nych maszyn do eksploatacji.
Firma HAMER specjalizuje si´
w przeprowadzaniu badaƒ
nast´pujàcych rodzajów ma-

szyn: koparki, minikoparki, ∏a-
dowarki, mini∏adowarki, za-
g´szczarki, ubijaki stopowe,
walce, agregaty pradotwór-
cze, wibratory pogrà˝alne, za-
cieraczki, listwy wibracyjne,
pi∏y jezdne i stolikowe, elek-
tronarz´dzia, spr´˝arki, m∏o-
ty pneumatyczne. Ku wygo-
dzie przedsi´biorców wsz´-
dzie tam, gdzie firma Hamer
posiada oddzia∏y, a znajdujà
si´ one w Warszawie, Lubli-
nie, Gdaƒsku, mo˝na wykony-
waç badania maszyn.

Dalsze informacje Pb 001Z



Finanse

PoÊrednik Budowlany 7

Leasing maszyn i urzàdzeƒ w EFL

Wstàpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowa∏o zmiany
w strukturze polskiego rynku leasingu. G∏ównym segmentem
polskiego rynku leasingu sà Êrodki transportu drogowego,
które po trzech kwarta∏ach ubieg∏ego roku stanowi∏y 64%
portfela bran˝y. W przypadku krajów, w których leasing ma
d∏u˝sze tradycje ni˝ w Polsce, udzia∏ ten jest o wiele ni˝szy
i wynosi ok. 50%. W Polsce struktura rynku od pewnego cza-
su równie˝ si´ zmienia. Spada udzia∏ pojazdów, w 2004 roku
stanowi∏y one 73% portfela bran˝y. Natomiast bardzo dyna-
micznie roÊnie udzia∏ maszyn i urzàdzeƒ oraz IT. Strategia
Europejskiego Funduszu Leasingowego, lidera rynku po-
jazdów, zak∏ada∏a w roku 2005 mocne wejÊcie na rynek ma-
szyn i urzàdzeƒ. Do realizacji tego celu wydzielona zosta∏a
w strukturach firmy linia biznesowa „UNIWERSALNY LE-
ASING” dedykowana obs∏udze tego segmentu rynku. Dzi´-
ki wejÊciu na rynek maszyn i urzàdzeƒ, takich jak mi´dzy in-
nymi maszyny budowlane i rolnicze, EFL w pierwszych
trzech kwarta∏ach ubieg∏ego roku odnotowa∏ w tym segmen-
cie 21-procentowy wzrost. 
Wzrost w segmencie maszyn i urzàdzeƒ Êwiadczy o rosnà-
cym tempie inwestycji. Dla bran˝y leasingowej oznacza to,
˝e przedsi´biorcy b´dà coraz cz´Êciej korzystaç z leasingu
do finansowania swoich inwestycji. Europejski Fundusz Le-
asingowy w swoim portfelu posiada ca∏à gam´ produktów
dedykowanych grupom zawodowym. Budownictwo nale˝y
do bardzo dynamicznie rozwijajàcych si´ bran˝ w polskiej
gospodarce. Mi´dzy innymi z myÊlà o firmach budowla-
nych opracowany zosta∏ produkt o nazwie „EUROBUD”. 
Dla przedsi´biorcy leasing maszyn budowlanych wià˝e si´
z szeregiem korzyÊci: 
• czynsze w leasingu operacyjnym stanowià dla niego

w ca∏oÊci koszt uzyskania przychodu, 
• otrzymuje mo˝liwoÊç korzystania z przedmiotu leasingu

bez koniecznoÊci jego zakupu, 
• mo˝e odliczyç 100% podatku VAT od umowy leasingu 
Zalety leasingu w EFL to: 
• niska wp∏ata w∏asna, 

• gwarancja szybkiej decyzji o przyznaniu leasingu,
• w procedurze uproszczonej, w przypadku umów o war-

toÊci do 200.000 z∏otych, decyzj´ o przyznaniu leasingu
klient otrzymuje „od r´ki”, 

• mo˝liwoÊç podpisania umowy u klienta lub w przedstawi-
cielstwie EFL, 

• atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe, 
• sk∏adka ubezpieczeniowa mo˝e byç roz∏o˝ona na mie-

si´czne raty, 
• minimum formalnoÊci. 
Leasingowane mogà byç zarówno maszyny nowe, jak i u˝y-
wane. W przypadku maszyn u˝ywanych EFL wymaga po-
twierdzenia ceny przez rzeczoznawc´. Maszyna u˝ywana
ma krótszy okres ekonomicznej u˝ytecznoÊci, oznacza to,
˝e czas, na jaki klient mo˝e zawrzeç umow´, jest krótszy
ni˝ wynosi∏by dla takiej samej nowej maszyny. 
Europejski Fundusz Leasingowy nie nak∏ada ograniczeƒ doty-
czàcych wartoÊci sprz´tu. Klient musi posiadaç odpowiednie
obroty umo˝liwiajàce mu regulowanie rat leasingowych. Jest
to wymóg, który EFL stawia wszystkim potencjalnym leasingo-
biorcom. W przypadku transakcji o wysokiej wartoÊci wyma-
gane sà dodatkowe zabezpieczenia. Zale˝à one od kondycji
finansowej firmy. Standardowym zabezpieczeniem jest weksel. 
Przy podpisaniu standardowej umowy leasingu maszyny
czy urzàdzenia wymagane sà nast´pujàce dokumenty: do-
wód osobisty, wpis do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej
lub wypis z rejestru, NIP, REGON, dokumenty PIT lub CIT
potwierdzajàce dochód z ostatnich 12 miesi´cy oraz za-
Êwiadczenie z US o niezaleganiu z podatkami. Wobec sta-
∏ych klientów nie wymagamy dokumentów finansowych
oraz potwierdzenia o niezaleganiu z podatkami. 
Produkty oferowane przez Europejski Fundusz Leasingowy
znalaz∏y uznanie nie tylko w oczach klientów, ale zosta∏y rów-
nie˝ wyró˝nione presti˝owymi nagrodami. W paêdzierniku
2005 roku EFL otrzyma∏ nagrod´ miesi´cznika ekonomiczne-
go Home & Market – NAJLEPSZY PARTNER W BIZNESIE. Na-
tomiast w grudniu ubieg∏ego roku spó∏ka wygra∏a rywalizacj´
na NAJLEPSZY PRODUKT DLA MA¸YCH I ÂREDNICH
PRZEDSI¢BIORSTW w kategorii leasing maszyn i urzàdzeƒ.
Tytu∏ ten zosta∏ przyznany przez redakcj´ Gazety Finansowej.
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Hiszpanie z ACM 
stawiajà na Polsk´!

Hiszpaƒska firma ACM Con-
struction Machinery S.A. roz-
pocz´∏a sprzeda˝ swoich ma-
szyn w Polsce w po∏owie
ubieg∏ego roku. Na poczàtku
polskich u˝ytkowników posta-
nowiono zainteresowaç mini-
koparkami serii ME oraz ∏ado-
warkami ko∏owymi serii C. 
ACM podpisa∏a umow´
o dystrybucji swych maszyn
z dwoma firmami polskimi
dzia∏ajàcymi na terenie woje-
wództw: mazowieckiego, ma-
∏opolskiego, Êlàskiego i pod-
karpackiego. Obie firmy
oprócz sprzeda˝y maszyn ofe-
rujà tak˝e ich obs∏ug´ tech-
nicznà w pe∏nym zakresie. 
Dodatkowo ACM uruchomi∏o

tak˝e centrum serwisowe,
którego zadaniem jest wspar-
cie dystrybutorów w zakresie
obs∏ugi technicznej. Jego
pracownicy odbyli komplek-
sowe, trwajàce szeÊç miesi´-
cy szkolenie w siedzibie ACM
w Hiszpanii. Centrum pe∏ni
tak˝e rol´ centralnego maga-
zynu cz´Êci zamiennych oraz
zajmuje si´ serwisowaniem
maszyn, które zosta∏y zaku-
pione poza terytorium obs∏u-
giwanym przez autoryzowa-
nych dystrybutorów. 
W tym roku ACM planuje dal-
szà ekspansj´ na rynku pol-
skim i innych krajów Europy
Ârodkowo-Wschodniej. Oka-
zj´ do zaprezentowania swej
oferty polskim u˝ytkownikom
firma upatruje w udziale
w styczniowych targach Bu-
masz w Poznaniu. Zdaniem

przedstawicieli ACM impreza
ta b´dzie stanowi∏a tak˝e do-
skona∏à okazj´ do nawiàzania
wspó∏pracy z kolejnymi pol-
skimi dystrybutorami, co po-
zwoli∏oby w efekcie na lepsze
dotarcie do klientów z ró˝nych
regionów kraju. Ponadto firma

ACM Construction Machinery
rozpocz´∏a intensywne przy-
gotowania do utworzenia w∏a-
snego oddzia∏u w Polsce, któ-
ry mia∏by docelowo koordyno-
waç dzia∏ania firmy w Europie
Ârodkowo-Wschodniej. 

Dalsze informacje Pb 004Z

Fragment ekspozycji ACM podczas ubieg∏orocznych targów Autostrada-Polska w Kielcach 

Cogito – specjaliÊci
od Caterpillara

G∏ównà sfer´ dzia∏alnoÊci
gliwickiej firmy Cogito stano-
wi serwis maszyn oraz
sprzeda˝ cz´Êci do koparek,
koparko-∏adowarek i ∏ado-
warek marki CATERPILLAR.
Cogito Êwiadomie postawi-
∏o na specjalizacj´ w okre-
Êlonej grupie maszyn. Dzi´-
ki temu pracownicy firmy
dysponujà rozleg∏à wiedzà
technicznà z zakresu budo-
wy, obs∏ugi i konserwacji
tych urzàdzeƒ. Cogito dys-
ponuje w∏asnym magazy-
nem cz´Êci zamiennych li-
czàcym kilka tysi´cy pozy-
cji. Dlatego te˝ w razie awa-
rii pozwala na natychmia-
stowà reakcj´ serwisu Co-
gito lub szybkà dostaw´
cz´Êci w przypadku samo-
dzielnej naprawy. 
Poza sprzeda˝à cz´Êci no-
wych Cogito zajmuje si´ rów-
nie˝ sprzeda˝à podzespo∏ów
regenerowanych. Koszt za-
kupu tego rodzaju nowego
elementu jest bardzo wysoki,
dzi´ki regeneracji mo˝e on
byç oferowany w przyst´pnej
cenie. Du˝ym atutem Cogito

jest fakt, ˝e wi´kszoÊç tych
cz´Êci jest w magazynie,
klient nie musi wi´c oczeki-
waç na regeneracj´, lecz do-
staje cz´Êç od r´ki zostawia-
jàc w zamian zu˝ytà.
Oprócz sprzeda˝y cz´Êci
zamiennych Cogito zapew-
nia sta∏e dostawy materia-
∏ów eksploatacyjnych w ro-
dzaju filtrów, olejów i Êrod-
ków smarnych, opon, z´-
bów, lemieszy, Êlizgów itp. 
Poza samà sprzeda˝à cz´-
Êci, w ramach prowadzonej
dzia∏alnoÊci Êwiadczy rów-
nie˝ us∏ugi serwisowe. 
Doskonale przygotowani
i wyposa˝eni serwisanci wy-
konujà zarówno naprawy
bie˝àce, przeglàdy i konser-
wacje, jak równie˝ remonty
kapitalne wszystkich podze-
spo∏ów elektrycznych, me-
chanicznych i hydraulicz-
nych. Cogito Êwiadczy us∏u-
gi zarówno we w∏asnej hali,
jak równie˝ w miejscu wska-
zanym przez u˝ytkownika na
terenie ca∏ej Polski. 
Podpisane umowy na Êwiad-
czenie us∏ug serwisowych
z wieloma du˝ymi firmami
i instytucjami na terenie ca-
∏ego kraju, Êwiadczà o za-
ufaniu klientów, co do wyko-

nywanych us∏ug i oferowa-
nych cz´Êci zamiennych. 
Przedsi´biorstwo COGITO
jako autoryzowany dealer fir-
my MTG oferuje równie˝ z´-

by, zrywaki oraz lemiesze
i ∏y˝ki praktycznie do wszyst-
kich rodzajów maszyn u˝yt-
kowanych w Polsce. 

Dalsze informacje Pb 003Z
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz dwumiesi´cznik 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 „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

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´ „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”- 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 zamieszczonych w tym wydaniu tekstów oznaczonych
nast´pujàcymi kodami:

Pb Pb Pb Pb

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................................
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Krótka charakterystyka
„PoÊrednik Budowlany - maszyny, narz´dzia, sprz´t” to fachowe czasopi-
smo poÊredniczàce w kontaktach firm z bran˝y budowlanej. Ukazuje si´ od
stycznia 1996 roku, a poczàwszy od wydania 5/98 w formie odr´bnego
zeszytu co dwa miesiàce przynosi  informacje o nowoÊciach na polskim
i Êwiatowym rynku maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji zwiàzanych
z bran˝à budowlanà w nak∏adzie 6.398 egzemplarzy. 

Adresaci
Bran˝a

1. Budownictwo ogólne 4.216
2. Roboty ziemne 72
3. In˝ynieria làdowa i wodna 983
4. Specjalistyczne roboty budowlane 52
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 108
6. Kopalnie w´gla kamiennego (Bazy Transportu i Sprz´tu) 53
7. Sprzedawcy maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego 138
8. Wypo˝yczalnie maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprz´tu budowlanego 49

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 57
12. Biblioteki 34
13. Szko∏y/Szko∏y wy˝sze/Pracownicy naukowi 21
14. Rzeczoznawcy 19

Poczàwszy od zeszytu 4/96 aktualne oraz archiwalne egzemplarze
„PoÊrednika Budowlanego” rozprowadzane sà na imprezach targowych
oraz przez punkty kolporta˝owe w Warszawie, ¸odzi, Katowicach, Miƒsku
Mazowieckim i Poznaniu. 

Nak∏ad bezp∏atnie kolportowany 6.398 egz.
Nak∏ad drukowany 7.150 egz.
Formy p∏atnoÊci
Faktura VAT zostanie przes∏ana wraz z egzemplarzem dowodowym. Nale˝-
noÊç nale˝y uiÊciç przelewem zgodnie z terminem p∏atnoÊci widniejàcym
na fakturze. Na ˝yczenie klienta wydawca zobowiàzany jest przedstawiç
potwierdzenie z poczty dotyczàce wysokoÊci kolportowanego nak∏adu.
Bank
BPH PBK S.A. Oddzia∏ w Warszawie
ul. Nowogrodzka 50
Nr konta 64 1060 0076 0000 4010 4011 6872
Dane techniczne
Format: A4, 210mm  x 297mm 
Powierzchnia zadruku: 182mm  x 260mm 
Liczba szpalt: 4, szerokoÊç szpalty 41mm
Rodzaj druku: offset, zeszyt zszywany
Materia∏y do druku: wy∏àcznie w formie elektronicznej. 

W przypadku koniecznoÊci opracowania 
graficznego reklamy redakcja dolicza 
poniesione koszty do ceny.

Formaty reklam i ceny

Format Szer. x wys. mm cz-b kolor 

1/8 strony 182 x 32    700,- z∏ 900,- z∏
88 x 64    700,- z∏ 900,- z∏

1/4 strony 182 x 64 1.000,- z∏ 1.500,- z∏
88 x 128 1.000,- z∏ 1.500,- z∏

1/3 strony 88 x 173 2.000,- z∏ 2.500,- z∏
182 x 85 2.000,- z∏ 2.500,- z∏

1/2 strony 182 x 128 3.500,- z∏ 4.000,- z∏
88 x 260 3.500,- z∏ 4.000,- z∏

2/3 strony 182 x 173 4.000,- z∏ 5.000,- z∏
1/1 strona 182 x 260 6.000,- z∏ 7.000,- z∏

II. i III. ok∏adka 210 x 297 6.500,- z∏ 7.500,- z∏

IV. ok∏adka 210 x 297 7.000,- z∏ 8.500,- z∏

Uwaga: Reklamodawcy przys∏uguje prawo bezp∏atnego zamieszczenia tekstu
promujàcego oferowane przez niego wyroby i us∏ugi. Obj´toÊç tekstu jest za-
le˝na od wykupionej powierzchni reklamowej i pozostaje kwestià negocjacji.

Tekst sponsorowany
Zamieszczenie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - z∏.
Tekst musi byç przed∏o˝ony zgodnie z harmonogramem wydawniczym do
akceptacji redakcji. 

Panorama firm od  A do Z
Zamieszczenie miniog∏oszenia (modu∏ 57 x 63 mm z logo firmy): 600, - z∏
za konkretnà grup´ produktów w trzech wydaniach. Miniog∏oszenie w sze-
Êciu wydaniach (rok og∏oszeniowy) kosztuje 1.000 z∏. Istnieje mo˝liwoÊç
zamieszczania miniog∏oszeƒ dwumodu∏owych (57 x 126 mm). Koszt takie-
go og∏oszenia wynosi odpowiednio: 1.600 z∏ w szeÊciu wydaniach (rok
og∏oszeniowy) oraz 1.000 z∏ (w trzech wydaniach).

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Zamieszczenie og∏oszenia: 30,- z∏ za ka˝dà ofert´ za jedno wydanie.
Zamieszczanie reklam o formatach inne ni˝ podane oraz reklama na pierwszej
stronie ok∏adki wymagajà dop∏at i sà mo˝liwe wy∏àcznie po otrzymaniu
akceptacji redakcji. Dop∏ata za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

Rabaty
Przy zamieszczeniu w ciàgu 12 miesi´cy (rok og∏oszeniowy):
3 og∏oszeƒ 5%
6 og∏oszeƒ 15%
Prowizja dla agencji reklamowych: 15%
Inserty:* 2-strony 4-strony 8-stron

4.000,- z∏ 8.000,- z∏ 20.000,- z∏

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

2/2006 27.03.2006    21.02.2006 24.02.2006
3/2006 04.05.2006    24.03.2006 31.03.2006
4/2006 27.07.2006    23.06.2006 29.06.2006
5/2006 28.09.2006    23.08.2006 30.08.2006
6/2006 29.11.2006    20.10.2006 27.10.2006

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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PRZYCZEPY DLA PRZEMYS¸U BUDOWLANEGO

Humbaur jest jednym z wiodàcych w Europie producentów przyczep
samochodowych. Rocznie wytwarza ich ponad 30 tysi´cy. Dla budownictwa
i przemys∏u budowlanego oferuje ró˝nego rodzaju przyczepy wywrotne
i wielofunkcyjne o ∏adownoÊci od 2.000 do 13.600 kg

Szukamy importera w Polsce (wymagana znajomoÊç j´zyka angielskiego lub niemieckiego)

Prosimy o kontakt pod adresem

Humbaur GmbH
Mercedesring 1
D-86368 Gersthofen
tel. 0049 821/249 29-124
fax 0049 821/249 29-160
e-mail: export@humbaur.de

Wi´cej informacji znajdà Paƒstwo
na stronie www.humbaur.de



Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM

< U˝ywane betoniarnie, betonowozy, pompy do betonu
Cz´Êci zapasowe do wszystkich maszyn i sprz´tu
budowlanego. Koparko-¸adowarki,  Minikoparki,
RozÊcie∏acze do asfaltu... Równiarki, ¸adowarki
teleskopowe, Frezarki do asfaltu… 
Kontakt: Anna Gajdzik: (032) 388 99 48, www.budokomis.pl

< U˝ywane rusztowania: BOSTA + LAYHER: 
Ergonomiczne: szerokoÊç = 1 metr. 
Wytrzyma∏e: do 600 kg/m2. 

< Kontenery biurowe, szatnie, magazynowe, zestawy
Nowe oraz u˝ywane (po regeneracji). Sprzeda˝ lub
wynajem. M∏oty, Kompresory, Zacieraczki, Wibratory,
Rozpory wykopowe. 
˚urawie wie˝owe: LIEBHERR, PEINER, COMANSA. 
Obudowy wykopów: KRINGS-y, SBH oraz E & S! 
Kontakt: Damian Rydzkowski: 0601 99 10 44, (032) 388 99 46

Thomas Schulz: 0601 49 38 68, (032) 388 99 45
< Szalunki Êcienne i stropowe najtaniej w Polsce!

Podpory stalowe (stemple) nowe taƒsze ni˝ u˝ywane!
Lekkie deskowania do Êcian, s∏upów i stropów. 
Sklejka szalunkowa. Najtaƒsze w Europie drewniane
dêwigary szalunkowe H20 i GT24.
Kontakt: Marian Mi´sopust: 0605 59 34 33, (032) 388 99 40

Marek Wilk: 0601 54 82 97, (032) 388 99 41
< Ogrodzenia placu budowy

zabezpieczajàce przed kradzie˝à! 
< Fachowa regeneracja szalunków, rusztowaƒ i obudów!

Kontakt: Krzysztof Bieƒ: (032) 388 99 43, 0601 69 62 74
El˝bieta Nowicka-S∏owik (032) 388 99 42, 0601 548 296

q 03-044 WARSZAWA, ul. P∏ochociƒska 35, tel. (0-22) 435 31 76, GSM: 0-501 295 707

q 20-228 LUBLIN, ul. Turystyczna 106, tel. (0-81) 746 48 98, GSM: 0-501 295 807

q 80-560 GDA¡SK, ul. ˚aglowa 2, tel. (0-58) 342 07 14, GSM: 0-501 295 844

q 02-255 WARSZAWA, ul. Wynalazek 3 (wjazd od ul. Marynarskiej), tel. (0-22) 852 24 31, 

GSM: 0-501 295 708

HAMER HAMER 
PROFESJONALNE NARZ¢DZIA DLA BUDOWNICTWA

Regeneracja pomp t∏oczkowych 
- kompleksowe us∏ugi w zakresie naprawy, regeneracji i regulacji

pomp i silników t∏okowych firm: 
REXROTH, LINDE, SAUER i innych...

Diagnostyka pomp i regulacja z dojazdem do klienta.

ul. Krochmalna 39, Lublin, tel. (0-81) 532-42-80, (0-602) 295-705, 
baggero@web.de, www.baggero.de

Groty do m∏otów elektrycznych, hydraulicznych 
i pneumatycznych. Wszystkie typy i rodzaje.

Wysoka jakoÊç - umiarkowane ceny.

Wy∏àczny dystrybutor PPUH WOBIS
41-803 Zabrze, ul. Bytomska 135, tel. (032) 275 32 26, fax (032) 274 63 94

< Spychark´ gàsienicowà STALOWA WOLA TD 25G
rok produkcji 1997, Cena: 480.000 z∏ + VAT
Kontakt: 0602 589 017 

WYZNACZAMY
NOWE STANDARDY

JesteÊmy jednostkà upowa˝nionà do oceny
maszyn pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa
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Zabezpieczenia wykopów KRINGS, E+S

sprzeda˝ od 3,5 tys. z∏, wynajem,
polski certyfikat bezpieczeƒstwa

Kontakt: (081) 532-42-80, (0602) 295 705,
www.baggero.de

Kupimy za gotówk´:
PODPORY, DèWIGARY  H20, RUSZTOWANIA, KONTENERY…

Weêmiemy w komis:
MASZYNY BUDOWLANE, ˚URAWIE, BETONIARNIE, ZBROJARNIE…

BUDOSPRZ¢T Sp. z o.o.    www.budosprzet.pl
Jerzy Jaskó∏a - tel: (032) 289 91 36 oraz 0601 41 73 23; e-mail: jaskola@hot.pl

Karol Siwy – tel: (032) 387 30 90 faks: (032) 387 30 91; e-mail: karol@siwy.pl



Przegubowe ∏adowarki
ko∏owe Bobcat

Bobcat, producent maszyn
kompaktowych wchodzàcy
w sk∏ad grupy przemys∏owej
Ingersoll-Rand Company Li-
mited, w spektakularny spo-
sób poszerzy∏ swà ofert´.
Oprócz kompaktowych ∏ado-
warek i koparek, koncern ofe-
ruje teraz przegubowe ∏ado-
warki ko∏owe. Podczas prac

konstrukcyjnych szczególny
nacisk po∏o˝ono na stworze-
nie maszyny jak najbardziej
uniwersalnej. Zamys∏ osià-
gni´to dzi´ki temu, ˝e do no-
wych przegubowych ∏adowa-
rek ko∏owych mo˝na zamon-
towaç szereg przystawek sto-
sowanych do tej pory w kom-
paktowych mini∏adowarkach. 
Na poczàtek na rynek we-
sz∏y trzy modele: AL275,
AL350 oraz AL440. Znajdu-
jà si´ one w przedziale wa-
gowym od 3,9 do 5,7 tony.
Mo˝na w nich stosowaç
szufl´ o pojemnoÊci od
0,65 do 1,55 m3.

Podobnie, jak to ma miej-
sce w ∏adowarkach kom-
paktowych Bobcata, tak˝e
nowe maszyny wyposa˝o-
ne zosta∏y w czterocylindro-
we silniki Diesla produko-
wane przez japoƒskà firm´
KUBOTA. Te nowoczesne
jednostki nap´dowe cha-
rakteryzujà si´ niskim zu˝y-
ciem paliwa, cichà pracà
oraz spe∏niajà normy euro-
pejskie dotyczàce dopusz-
czalnego poziomu emisji

spalin do Êrodowiska. Na-
p´d hydrostatyczny pozwa-
la na p∏ynne przemieszcza-
nie si´ maszyny z pr´dko-
Êcià do 20 km/h (opcjonal-
nie do 36 km/h). 
Nowe ∏adowarki Bobcata
posiadajà wielot∏oczkowà
pomp´ do nap´du hydrosta-

tycznego oraz pomp´ z´ba-
tà dla uk∏adu hydrauliczne-
go o przep∏ywie 41 l/min i ci-
Ênieniu 250 bar, co pozwala
na zwi´kszenie uniwersalno-
Êci maszyny dzi´ki mo˝liwo-
Êci zastosowania szeregu
przystawek z nap´dem hy-
draulicznym. 
Maszyny mogà byç wypo-
sa˝one w ró˝nego rodzaju
ogumienie w zale˝noÊci od
rodzaju pod∏o˝a, na któ-
rym sà najcz´Êciej wyko-
rzystywane, klimatyzacj´,
szybkoz∏àcze hydrauliczne
bàdê mechaniczne oraz
tzw. „Ride Control”. Pod tà
nazwà kryje si´ system
utrzymujàcy szufl´ na sta-
∏ej wysokoÊci podczas
przejazdów ∏adowarki. 
W chwili obecnej do maszy-
ny mo˝na zamówiç dodatko-
wo szereg szufli, poczàwszy
od szufli uniwersalnych po-
przez przeznaczone do ma-
teria∏ów lekkich, szufli dzielo-
nych tzw. „4w1”. Wszystkie
rodzaje szufli mogà byç wy-

posa˝one w z´by oraz wid∏y
paletowe o dwóch d∏ugo-
Êciach podpór wynoszàcych
900 oraz 1.120 mm. 
In˝ynierowie z Bobcata ca∏y
czas pracujà nad mo˝liwo-
Êcià zastosowania w no-
wych maszynach wi´kszej
liczby przystawek. 
¸adowarki zaprojektowano
z myÊlà o komforcie pracy
operatora. Przestronna ka-
bina zapewnia obs∏ugujàce-
mu maszyn´ dobrà widocz-
noÊç, ergonomiczny wielo-
funkcyjny joystick pozwala
na ∏atwe sterowanie pracà
∏adowarki, czytelne wskaêni-
ki i zegary czynià zaÊ prac´
maszynà ∏atwà i przyjemnà. 
Szeroko otwierana tylna klapa
u∏atwia dost´p do punktów
serwisowych, dlatego te˝ - tak
jak w pozosta∏ych maszynach
Bobcata - obs∏uga codzienna
nie stwarza najmniejszych
problemów u˝ytkownikowi,
a okresy mi´dzy przeglàdami
sà coraz  bardziej wyd∏u˝ane. 

Dalsze informacje Pb 005Z

Maszyny budowlane
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Podstawowe parametry przegubowych ∏adowarek ko∏owych BOBCAT
AL275 AL350 AL440

Masa maszyny 3.900kg 4.800kg 5.700kg
Silnik KUBOTA Diesel KUBOTA Diesel KUBOTA Diesel
Typ silnika V2403-M-DI V3300-DI V3300-DI-T
Moc silnika (kW/KM) 35,9/48,1 45,1/60,5 61,2/82,1
Max udêwig (kg) 2.750 3.500 4.400
¸y˝ki (m3) 0,65-1,00 0,80-1,20 1,00-1,55

Podstawowà ró˝nicà w stosunku do ∏adowarek konkurencji ma byç mo˝liwoÊç monta˝u
szeregu przystawek u˝ywanych do tej pory w kompaktowych mini∏adowarkach

In˝ynierowie Bobcata przy projektowaniu nowych przegubowych ∏adowarek ko∏owych szcze-
gólny nacisk po∏o˝yli na ich uniwersalnoÊç





Pojazdy u˝ytkowe

14 PoÊrednik Budowlany

Novomat oferuje
wywrotki JOSKIN

Wywrotki JOSKIN sà jednym
z gamy produktów b´dàcych
w ofercie firmy NOVOMAT.
JOSKIN to znany na rynku
producent maszyn rolni-
czych, który swojà wiedz´
i doÊwiadczenie zdobyte przy
ich produkcji wykorzysta∏
przy projektowaniu wywrotek
do robót publicznych. Seria
wywrotek TRANS-KTP obej-
muje maszyny o ∏adownoÊci
od 9 do 27 ton. Wykorzysta-
nie ciàgnika rolniczego jako
maszyny transportowej za-
pewnia mo˝liwoÊç porusza-
nia si´ wywrotki nawet w eks-
tremalnie trudnym terenie
i przy du˝ych obcià˝eniach,
a jednoczeÊnie pozwala
znacznie zredukowaç koszty
inwestycyjne i eksploatacyj-
ne. Dzi´ki zastosowaniu stali
o wysokiej granicy plastycz-
noÊci urzàdzenia sà lekkie,
a zarazem wytrzyma∏e, co po-
zwala na u˝ywanie wywrotek
JOSKIN do przewozu du˝ych
∏adunków w ekstremalnych
warunkach. Sto˝kowa kon-
strukcja skrzyni wywrotki, wy-

konanej z ci´tych laserowo
i spawanych spoinà ciàg∏à
blach, obni˝a przywieranie
przewo˝onych materia∏ów.
W standardzie gruboÊç dna
wynosi 8 mm, a burt 5mm,
mo˝na je jednak zwi´kszyç
do 25 a nawet 50 mm w za-
le˝noÊci od modelu. Efektyw-
ny system przechy∏u pod du-
˝ym kàtem, wspomagany
przez stabilnoÊç uk∏adu jezd-
nego zapewnia bezpieczny
i szybki roz∏adunek (zawór
bezpieczeƒstwa zapobiega
przypadkowemu opadni´ciu
skrzyni). Drzwi tylne otwiera-

ne sà hydraulicznie za pomo-
cà si∏owników dwukierunko-
wych o Êrednicy 80 mm.
Standardowo wywrotka wy-
posa˝ona jest w drzwi hy-
drauliczne jednocz´Êciowe,
jednak˝e proponowane sà
tak˝e drzwi dwuskrzyd∏owe
ze spustem zbo˝owym po
prawej stronie i drzwi auto-
matyczne jak przy samocho-
dzie ci´˝arowym. Skrzynia
wywrotki mo˝e byç wyposa-
˝ona w nadstawk´ o wysoko-
Êci 25 lub 50 cm, co pozwala
na jej podwy˝szenie do 2 m.
Uk∏ady jezdne Cross-Over

i Hydro-Tandem u∏atwiajà cià-
gni´cie wywrotek JOSKIN
Trans-KTP bez zb´dnego ob-
cià˝ania maszyny transporto-
wej podczas jazdy. Opcjonal-
ne wyposa˝enie uk∏adu jezd-
nego w osie skr´tne lub mo-
sty nap´dowe zwi´ksza
zwrotnoÊç i mobilnoÊç wy-
wrotki. OÊwietlenie zamonto-
wane pod skrzynià wbudo-
wane jest w ocynkowane
skrzynki i zabezpieczone kra-
tà, w opcji dost´pne sà rów-
nie˝ reflektory robocze mon-
towane na tyle wywrotki oraz
lampa sygnalizacyjna. Oczko
pociàgowe obrotowe monto-
wane jest standardowo, sprz´g
zaÊ sk∏ada si´ z jednocz´Êcio-
wego sztywnego dyszla z osià
sta∏à z ty∏u i elementami zawie-
szenia wbudowanymi w przód
ramy system ten pozwala zni-
welowaç wstrzàsy i zapewnia
komfort jazdy. Unikatowe roz-
wiàzania zastosowane w wy-
wrotkach, ich funkcjonalnoÊç,
wiele mo˝liwoÊci zastosowaƒ,
a przede wszystkim mo˝liwoÊç
pracy z wykorzystaniem cià-
gnika rolniczego, to odpo-
wiedê JOSKIN na potrzeby
rynku robót publicznych.

Dalsze informacje Pb 006Z

MASZYNY BUDOWLANE I DROGOWE

• ¸adowarki teleskopowe
• Koparko-∏adowarki
• Podesty ruchome
• PodnoÊniki koszowe

SPRZEDA˚ • WYNAJEM • SERWIS

• ¸adowarki 
• Koparko-∏adowarki

• Wywrotki transportowe

• Minikoparki 

62-070 Dopiewo, ul. Wi´ckowska 42
tel.: (061) 814-81-63, fax (061) 894-21-03
e-mail: info@novomat.pl

www.novomat.pl

JOSKIN  swojà wiedz´ i doÊwiadczenie zdobyte przy produkcji maszyn rolniczych wykorzy-
sta∏ z powodzeniem przy projektowaniu wywrotek przeznaczonych do robót publicznych
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Jak wybraç dobry
leasing? 

Umowa leasingu wià˝e jej
strony na wiele lat. W przy-
padku leasingu maszyn bu-
dowlanych okres finanso-
wania tego rodzaju inwesty-
cji trwa zwykle od dwóch
do szeÊciu lat. Z punktu wi-
dzenia przedsi´biorcy bu-
dowlanego jest zatem nie-
zwykle wa˝ne podpisanie
umowy, która zapewni mu
maksymalnie wysoki po-
ziom bezpieczeƒstwa praw-
nego oraz finansowego. 
Olbrzymia konkurencja na
rynku leasingu sprz´tu bu-
dowlanego doprowadzi∏a
do sytuacji, w której opro-
centowanie leasingu jest
nie tylko porównywalne
z kosztem kredytu banko-
wego, ale cz´sto od niego
ni˝sze. Firmy leasingowe
proponujà tak˝e coraz cz´-
Êciej uproszczone procedu-
ry oraz ograniczenie do mi-

nimum formalnoÊci nie-
zb´dnych przy zawarciu
umowy leasingowej.
Wybór oferty leasingu nie
mo˝e jednak sprowadzaç
si´ tylko do prostego porów-
nania kwoty raty miesi´cz-
nej, wspó∏czynnika procen-
towego porównujàcego jà
z wartoÊcià maszyny, czy su-
my wszystkich rat miesi´cz-
nych, op∏aty wst´pnej i war-
toÊci wykupu. Eksperci ra-
dzà – nale˝y najpierw szcze-
gó∏owo przeanalizowaç ofer-
t´ leasingowà oraz starannie
przeczytaç umow´ leasingu
wraz z jej ogólnymi warun-
kami. W przypadku umowy
w walucie innej ni˝ polski
z∏oty warto zwróciç uwag´
na kurs, po jakim raty mie-
si´czne b´dà przeliczane
na z∏otówki. Partnerskim
rozwiàzaniem jest tu na
pewno przyj´cie kursu pu-
blikowanego przez instytu-
cj´ takà jak NBP, niezwiàza-
nà kapita∏owo z firmà le-
asingowà, co wyklucza po-

dejrzenie mo˝liwoÊci inge-
rowania w wysokoÊç kur-
sów walut. Ta pozornie
drobna zmiana podczas ca-
∏ego okresu leasingu ozna-
czaç mo˝e oszcz´dnoÊç
nawet kilku procent warto-
Êci maszyny. Warto tak˝e
upewniç si´, ˝e w umowie
dok∏adnie okreÊlona zosta-
∏a data fakturowania raty
miesi´cznej. To równie˝
uniemo˝liwi leasingodawcy
wybór niekorzystnego dla
przedsi´biorcy, wy˝szego
kursu walutowego. 
Niezwykle istotnym elemen-
tem jest tak˝e zapisany
w umowie leasingu sposób
rozliczenia umowy w przy-
padku kradzie˝y lub znacz-
nego zniszczenia maszyny.
Przedsi´biorca zawierajàcy
umow´ leasingu winien za-
dbaç, aby regulacja ta po-
zwala∏a p∏ynnie przejÊç
w u˝ytkowanie kolejnej ma-
szyny. Przed∏u˝ajàcy si´
brak maszny spowodowaç
mo˝e bowiem  trudnà do

powetowania strat´ finanso-
wà po stronie przedsi´bior-
cy budowlanego. 
Leasingowane maszyny sà
najcz´Êciej obligatoryjnie
ubezpieczane przez firm´
leasingowà, ale warto
upewniç si´ co do zakresu
ochrony gwarantowanego
przez polis´, wy∏àczeƒ
z niej niektórych ryzyk oraz
co do obowiàzków u˝yt-
kownika maszyny, dotyczà-
cych najcz´Êciej jej zabez-
pieczenia przed kradzie˝à
i terminów zg∏aszania po-
wsta∏ych szkód ubezpieczy-
cielowi. Wreszcie bezpie-
czeƒstwo transakcji – pami´-
tajmy, i˝ finansowana maszy-
na do czasu jej pe∏nej sp∏aty
stanowi cz´Êç majàtku firmy
leasingowej, stàd jej stabil-
noÊç finansowa musi byç
niepodwa˝alna - warto za-
ufaç wi´c przede wszystkim
partnerom nale˝àcym do
mi´dzynarodowych koncer-
nów oraz grup finansowych. 

Dalsze informacje Pb 007Z



Wiertnice horyzontalne
Ditch Witch®

Elektronicznà kontrol´ i ste-
rowanie, jako w∏aÊciwoÊci
systemu MACH 1 marki
Ditch Witch® omówiliÊmy
w poprzednim numerze Po-
Êrednika Budowlanego. Tym
razem zajmiemy si´ mo˝li-
woÊciami, jakie system ten
stwarza w zakresie budowy
kanalizacji wolnosp∏awnej.
Do realizacji tego typu zadaƒ
stosuje si´ przede wszystkim
sond´ „promilowà” wytwa-
rzanà przez koncern Ditch
Witch® pod markà Subsite®. 
Za ka˝dym razem zagro˝e-
nie dla poprawnego wyko-
nania tak precyzyjnej pracy
stanowià warunki glebowe.
Wymaga to od wykonawcy
odpowiedniego doboru na-
rz´dzi wiertniczych celem
wyeliminowania niedok∏ad-
noÊci liniowych wciàganych
rur – szczególnie HDPE. Nie
bez znaczenia sà wszystkie

etapy realizacji, nawet tak
z pozoru niewià˝àce si´
z uk∏adaniem instalacji wol-
nosp∏awnej, jak precyzja
zgrzewania rur. 
Przy tego typu pracach
wa˝ne jest tak˝e, by ró˝nica
Êrednic produktu instalowa-
nego i rozwiertaka by∏a jak
najmniejsza. Umo˝liwia to
stosowanie maszyn o wi´k-
szej sile uciàgu (poczynajàc
od dwunastu ton). 

DoÊwiadczenia operatorów
maszyn Ditch Witch® specja-
lizujàcych si´ w tak zwanych
„grawitacjach” pokazujà, ˝e
w∏aÊnie wi´ksze modele ma-
szyn wyposa˝one w systemy
MACH 1 to jest: JT2720M1,
JT4020M1, JT7020M1 oraz
JT8020M1 umo˝liwiajà nie-
zwykle dok∏adne u∏o˝enie od-
cinka, znaczne skrócenie
czasu jego wykonania oraz
zmniejszenie iloÊci zu˝ytych

materia∏ów. Oznacza to za-
tem, ˝e wi´ksze maszyny
wiertnicze minimalizujà ryzy-
ko fiaska realizacji kanalizacji
wolnosp∏awnej. 
Jako dealer producenta
maszyn Ditch Witch® firma
JL Maskiner oferuje narz´-
dzia wiertnicze s∏u˝àce do
realizacji projektów grawita-
cyjnych, a tak˝e fachowe
porady co do ich wyboru. 

Dalsze informacje Pb 008Z
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JL Maskiner w Polsce 
Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114,
02-256 Warszawa 

tel./fax: (22) 846 24 12,
868 12 31

Przedstawiciele: 
Ireneusz Sas 
0 603 74 77 87

Henryk Trapik 
0 601 92 92 00

e-mail: jlm@jlm.pl
www.jlm.pl

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o. 
autoryzowany i wy∏àczny przedstawiciel w Polsce

marki HANIX oferuje najnowszy typoszereg
minikoparek w gamie od 0.8 do 8 ton

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o. 
autoryzowany i wy∏àczny przedstawiciel w Polsce

marki HANIX oferuje najnowszy typoszereg
minikoparek w gamie od 0.8 do 8 ton





Koparki Takeuchi

Firma Wilhelm Schäfer
GmbH z siedzibà w Mannhe-
im od ponad pi´çdziesi´ciu
lat zaopatruje klientów
w urzàdzenia techniki bu-
dowlanej, komunalnej i go-
spodarki przestrzennej. Ja-
ko jeden z czo∏owych impor-
terów maszyn budowlanych,
Schäfer zajmuje si´ wy∏àcz-
nà dystrybucjà koparek, ∏a-
dowarek i wozide∏ marki Ta-
keuchi oraz miniwozide∏ fir-
my Schäfer w Niemczech
i w Polsce. Sieç dealerów
(obecnie 10 punktów w Pol-
sce) gwarantuje fachowy
serwis i sprawnà obs∏ug´
klientów. Japoƒski produ-
cent Takeuchi skonstruowa∏
w roku 1970 pierwszà na
Êwiecie minikopark´ z obro-
tem nadwozia o 360°. DziÊ
firma eksportuje rocznie
15.000 maszyn posiadajà-
cych certyfikat ISO. 
Paleta produktów Takeuchi

obejmuje obecnie 19 modeli
wyró˝niajàcych si´ osiàga-
mi, rozwiàzaniami technicz-
nymi oraz wytrzyma∏oÊcià.
Program konwencjonalnych
minikoparek otwiera TB 108,
maszyna o masie ca∏kowitej
800 kg, stosowana przy pra-
cach wyburzeniowych i re-
montowych (moc silnika 6,8
kW, maks. g∏´bokoÊç kopa-
nia 1.530 mm). Klasyczne
maszyny o wadze 1,5 t to
model TB 014 (moc silnika
9 kW, maks. g∏´bokoÊç ko-
pania 2.135 mm), koparka
o podwoziu gàsienicowym
o szerokoÊci 980 mm oraz
TB016 (moc silnika 9 kW,
maksymalna g∏´bokoÊç ko-
pania 3.990 mm) na podwo-
ziu gàsienicowym, hydrau-
licznie rozszerzalnym do
1.300 mm. Obydwa modele
produkowane sà w wersji
z kabinà lub z daszkiem
ochronnym. System hydrau-
liczny tych koparek jest ste-
rowany pompami najnow-
szej generacji. Gwarantuje to

du˝à moc i dok∏adnoÊç
w wykonywaniu operacji
przy ni˝szym zu˝yciu cz´Êci,
podzespo∏ów i paliwa. Mo-
dele TB 125 (16,8 kW; 2,7 t),
TB 135 (20,7 kW; 3,4 t) i TB
145 (28 kW; 4,7 t) majà w se-
ryjnym wyposa˝eniu d∏ugie
rami´ ∏y˝ki oraz posiadajà,
jak wszystkie pozosta∏e, do-
datkowà hydraulik´ pod m∏ot
lub ∏y˝k´ do plantowania.
Uchylne kabiny umo˝liwiajà
szybki i ∏atwy dost´p do
wszystkich podzespo∏ów
uk∏adu hydraulicznego i silni-
ka. Stabilne lemiesze, wytrzy-
ma∏e podwozia i mechanizmy
nap´du oraz wszystkie klapy
wykonane z metalu – to
wszystko Êwiadczy o warto-
Êci tych maszyn. W klasie
maszyn wa˝àcych 8 ton Ta-
keuchi oferuje trzy modele.
Maszyny o nap´dzie gàsieni-
cowym sà dost´pne w dwóch
wersjach – z wysi´gnikiem
monoblokowym (TB 175
CLSA) i wysi´gnikiem ∏ama-
nym (TB 175 CV). Obydwie

nap´dzane sà silnikiem
o mocy 43,5 kW. Trzecim mo-
delem jest koparka ko∏owa
TB 175 W z wysi´gnikiem ∏a-
manym. Dodatkowe obwody
hydrauliczne umo˝liwiajà ∏a-
twe i dok∏adne operowanie
osprz´tem, np. chwytakiem
wielofunkcyjnym. Seryjne
wyposa˝enie tych maszyn
jest bogate. Sà one na przy-
k∏ad wyposa˝one w zabez-
pieczenia przy przerwaniu
obwodów hydraulicznych,
zawory utrzymania obcià˝e-
nia czy alarmy przecià˝enia.
Napi´cie pok∏adowe 24 V
pozwala na optymalnà prac´
w niskich temperaturach.
W pe∏ni hydrauliczny system
napinania gàsienic, dwie
pr´dkoÊci obrotu oraz ob-
szerna kabina tworzà dobre
warunki pracy operatora. Pa-
let´ koparek kompaktowych
zamyka model TB 1140. Mi-
mo wysokiej masy roboczej
– 14,2 t – maszyna ta zacho-
wuje wszystkie w∏aÊciwoÊci
koparek kompaktowych. Jej
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kàt obrotu wysi´gnika wyno-
si 77° (w prawo) i 53° (w le-
wo). Do standardowego wy-
posa˝enia nale˝à tutaj rów-
nie˝ klimatyzacja i pompa do
tankowania. Seria koparek
„zero-swing” (obrotu zero-
wego) to obecnie trzy maszy-
ny: TB 28 FR (3,1 t), TB 53 FR
(5,2 t) i TB 80 FR (8,0 t). Maszy-
ny nap´dzane sà silnikami
o mocy wynoszàcej odpowied-
nio: 16,8; 28 oraz 41,2 kW.
W tej grupie maszyn prioryte-
tem konstruktorów by∏o roz-
wiàzanie problemu miejsca na
placach budowy. Ich rufa jest
skonstruowana tak, ˝e pod-
czas obrotu nie wystaje po-
za obrys gàsienic. Z drugiej
strony specjalny system ob-
rotu wysi´gnika umo˝liwia
wykonywanie wykopów za-
równo z lewej, jak i z prawej
strony gàsienic oraz ustawie-
nie ca∏ego wysi´gnika obok
kabiny. Kombinacja tych w∏a-
ÊciwoÊci sprawia, ˝e promieƒ
obrotu koparki nie przekra-
cza 1,5 m. Promieƒ obrotu
koparki 8-tonowej TB 80 FR
wynosi jedynie 1,4 metra.
Komfort pracy z maszynami
Takeuchi podnoszà takie ele-
menty ich budowy, jak ob-
szerna kabina z przyciemnia-
nymi szybami, amortyzowa-
ny fotel operatora, klimaty-

zacja (TB 175 W, TB 1140),
uchylna kabina (TB 125-
145, seria FR), dolna przed-
nia szyba wyciàgana, pom-
pa tankowania (TB175W, 
TB 1140), wysoko po∏o˝ona
rura wydechowa, wlew pali-
wa na zewnàtrz maszyny,
zamykana skrytka narz´-
dziowa. WÊród nowocze-
snych rozwiàzaƒ konstruk-
cyjnych warto wyró˝niç
przede wszystkim lemiesz
o specjalnym profilu, za-
pewniajàcy optymalne w∏a-

ÊciwoÊci spychania i planto-
wania, system automatycz-
nej ochrony silnika, automa-
tyczne odpowietrzanie pali-
wa, zastosowanie sprz´˝o-
nych pomp wielot∏oczko-
wych, czwarty i piàty obwód
hydrauliczny. 
Koparki TB175 posiadajà
automatyczne hydrauliczne
napinanie gàsienic (patent
Takeuchi). W obr´bie wysi´-
gnika i ramienia ∏y˝ki zasto-
sowano masywne sworznie
i tuleje, przegub wysi´gnika

odlany jest w ca∏oÊci. Sys-
tem nap´du ma d∏u˝szà ˝y-
wotnoÊç dzi´ki trzyko∏nie-
rzowym rolkom bie˝nym
i gàsienicom o krótkim po-
skoku. Koparki spe∏niajà
normy UE 98/37/EG,
89/336/EWG, 2000/14/EG.
Minikoparki Takeuchi majà
gwarancj´ na dwanaÊcie
miesi´cy (1.000 mth). Cen-
trala logistyczna cz´Êci za-
miennych na ca∏à Europ´
mieÊci si´ w Mannheim. 
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43-300 Bielsko-Bia∏a - ARMAX  ul. Wyzwolenia 49, tel. 033-817 33 33

44-109 Gliwice - ZPS Bumar, ul. Mechaników 9, tel. 032-734 68 08

55-012 ˚erniki Wroc∏awskie - JAS, ul. Wroc∏awska 11, tel. 071-311 32 25

63-000 Âroda Wlkp. - ZAMA, ul. Brodkowska 30, tel. 061-653 13 90

66-400 Gorzów Wlkp. - COMPRESSOR, ul. Mieszka I 62, tel. 095-722 39 93

80-755 Gdaƒsk - ENERGOMASZ, ul. Szafarnia 10, tel. 058-305 32 64 

03-274 Warszawa - FULL, ul. Kopijników 13, tel. 022-811 38 87

93-193 ¸ódê - JUMIKOP, ul. ¸´czycka 11/13, tel. 042-684 68 54

30-418 Kraków - LAMBOR, ul. Zakopiaƒska 52a, tel. 012-266 22 10

36-130 Rani˝ów - RANLIP, ul. M∏yƒska 6, tel. 017-851 82 00

Minikoparki 0,8-14,0 t ¸adowarki gàsienicowe 3,5-5,0 t

---------------------------------------  szukamy dalszych dealerów  --------------------------------------- 
Wilhelm Schäfer GmbH - Rebhuhnstr. 2-4 - D-68307 Mannheim - tel. 0049- 621 7707 127 - fax 0049- 621 7707 129

Zatrudnimy na sta∏e:
in˝yniera-handlowca

wymagana 
znajomoÊç 

niemieckiego 
i angielskiego



Ammann - nowy
ubijak stopowy 

Firma Ammann rozpoczyna
rok 2006 od wprowadzenia
na rynek nowego modelu
ubijaka stopowego. W tro-
sce o ochron´ Êrodowiska
Ammann zaprzesta∏ nato-
miast produkcji popularne-
go tak˝e wÊród polskich
u˝ytkowników ubijaka ABS
68 nap´dzanego silnikiem
dwusuwowym. Jednocze-
Ênie konstruktorzy po∏o˝yli
nacisk na udoskonalenie
modelu AVS-68 wyposa˝o-
nego w czterosuwowy silnik
Honda cechujàcy si´ niskà
emisjà spalin. 
Odnowiona wersja ubijaka
AVS 68-4 wyró˝nia si´ nie
tylko zmianami w wyglà-
dzie. Oprócz tego zmienio-
no konstrukcj´ wielu ele-
mentów majàcych wp∏yw
na komfort pracy, ∏atwoÊç
serwisowania oraz znacznie
podwy˝szajàcych trwa∏oÊç
konstrukcji ubijaków. 
Mi´dzy innymi zmieniono
ca∏kowicie mocowanie
i konstrukcj´ amortyzato-
rów, u∏atwiono dost´p do fil-
tra powietrza (co pozwala

na jego ∏atwiejszà wymia-
n´), zamontowano dodat-
kowe os∏ony przy silniku
(zmniejszajàc tym samym
podatnoÊç na uszkodzenia
mechaniczne). W ubijaku
AVS 68-4 zastosowano au-
tomatycznà regulacj´ liczby
uderzeƒ, dzi´ki czemu urzà-
dzenie pracuje bardzo spo-
kojnie, co podnosi komfort
pracy. Dzi´ki tym rozwiàza-
niom mo˝liwe sta∏o si´ uzy-
skanie optymalnego efektu
zag´szczania niezale˝nie

od rodzaju pod∏o˝a. 
Ubijaki stopowe firmy Am-
mann ze wzgl´du na swojà
moc, wydajnoÊç, niezawod-
noÊç, komfort pracy i ergo-
nomicznà konstrukcj´ sà
optymalnymi i uniwersalny-
mi urzàdzeniami zag´sz-
czajàcymi znajdujàcymi za-
stosowanie na wszystkich
nowoczesnych placach bu-
dowy. Doskonale spraw-
dzajà si´ podczas budowy
kana∏ów i wykopów, prac
wykonywanych w piwni-

cach i halach, a tak˝e pod-
czas usuwania awarii i wy-
konywania prac napraw-
czych na ulicach i drogach. 
Chocia˝ oficjalna premiera
ubijaka Ammann AVS 68-4
odby∏a si´ w styczniu 2006,
to pierwsza partia tych urzà-
dzeƒ trafi∏a na polski rynek
ju˝ pod koniec ubieg∏ego
roku. Spotka∏y si´ one
z bardzo du˝ym zaintereso-
waniem nie tylko ze wzgl´-
du na walory cechujàce
wszystkie maszyny marki
Ammann oraz wprowadzo-
ne nowinki techniczne, ale
przede wszystkim na cen´,
która bardzo mile zaskoczy-
∏a u˝ytkowników. 
W ofercie Ammann znajdu-
je si´ tak˝e nap´dzany sil-
nikiem Diesla i wa˝àcy 83
kg ubijak stopowy ADS 70.
Majàc na uwadze liczne za-
pytania, Ammann Polska po-
stanowi∏ tak˝e na poczàtku
tego roku zachowaç cen´
promocyjnà obowiàzujàcà
na ubijak stopowy AVS 68-4.
O szczegó∏ach promocji in-
formuje bezpoÊrednio Am-
mann Polska oraz autory-
zowani partnerzy firmy na
terenie ca∏ego kraju. 
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WYPRÓBUJ NASZE MASZYNY!!!    
ZAPROÂ NASZEGO PRZEDSTAWICIELA!!!

Uwaga!!! 

Promocja 

UBIJAK STOPOWY 

AVS 68-4

waga 70 kg 

si∏a udaru 95 J



Ammann Polska Sp.  z o.o.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 84
Phone +48 22 33 77 900, fax + 48 22 33 77 929

PPUH Ranlip
Sk∏ad Maszyn: Rudna Ma∏a 52 k/Rzeszowa
Phone +48 17 851 82 00, fax +48 17 851 62 84

Martex 
26-600 Radom, ul. Mieszka I, nr 3 paw. 2a
Phone + 48 48 333 25 96

Bis Bau - Serwis
80-394 Gdaƒsk, ul. Ko∏obrzeska 30
Phone + 48 58 55 36 753, fax + 48 58 76 18 850

Lifton Polska Sp. j.
41-800 Zabrze, ul. Knurowska 16 
Phone/fax  +48 32 27 61 428

Elmat
20-306 Lublin, ul. Firlejowska 32
Phone + 48 81 44 17 585, fax +48 81 74 41 321

HKL Baumaschinen Polska
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23
Phone +48 61 66 57 900, fax +48 61 84 25  701
41-708 Ruda Âlàska, ul. Zabrzaƒska 17
Phone +48 32 24 81 974, fax +48 32 77 16 175

Wakbud 
30-732 Kraków, ul. Mierzeja WiÊlana 6
Phone +48 12 65 32 567, fax +48 12 65 32 531

JAS Maszyny Budowlane
55-012 ˚erniki Wroc∏awskie, ul. Wroc∏awska 11
Phone +48 71 31 13 525, fax +48 71 31 13 524



Dino Lift w Polsce

Od poczàtku listopada ubie-
g∏ego roku firma Dino Lift jest
reprezentowana na naszym
rynku przez spó∏k´ EASY
LIFT Polska. Firma ta od ro-
ku 2000 pozostaje tak˝e wy-
∏àcznym przedstawicielem
fabryki OP PAGLIERO. Wy-
bór EASY LIFT Polska spo-
Êród kilkunastu firm ubiega-
jàcych si´ o przedstawiciel-
stwo Dino Lift dokonany zo-
sta∏  w oparciu o znajomoÊç
rynku i jakoÊç oferowanych
przez ELP urzàdzeƒ i us∏ug.
Dotychczas EASY LIFT Pol-
ska sprzedawa∏a i serwiso-
wa∏a nowe oraz u˝ywane
podnoÊniki OP PAGLIERO
zamontowane na podwo-
ziach samochodów o ci´˝a-
rze ca∏kowitym do 3,5 t i wy-
sokoÊci roboczej do 22 me-
trów. Teraz oferta ELP po-
wi´kszy si´ znacznie, bo
o ca∏à gam´ podnoÊników
na przyczepach produkcji
DINO Lift. Ta fiƒska firma jest
nie tylko liderem rodzimego
rynku, nale˝y w chwili obec-
nej do wiodàcych, europej-
skich producentów platform
roboczych zamontowanych
na przyczepach. Obecny
udzia∏ eksportu wynosi po-
nad 70 procent ca∏oÊci obro-
tów, co potwierdza nasta-
wienie na ekspansj´ zagra-
nicznà i uznanie, jakim cie-
szà si´ maszyny DINO Lift. 

Produkcja maszyn DINO
zosta∏a wdro˝ona przed
prawie trzydziestu laty.
W roku bie˝àcym przedsi´-
biorstwo Êwi´towaç b´dzie
wyprodukowanie pi´cioty-
si´cznej platformy. Wszyst-
kie platformy DINO posia-
dajà certyfikat CE oraz spe∏-
niajà regu∏y wynikajàce
z normy EN 280. 
Program produkcji DINO
Lift obejmuje szerokà gam´
maszyn. Obecnie w ofercie
znajduje si´ dziesi´ç ró˝no-
rodnych typów urzàdzeƒ.
WÊród nich sà maszyny za-
montowane na przycze-
pach. Te podnoÊniki - w za-
le˝noÊci od modelu - ce-
chuje wysokoÊç robocza od
10,5 do 26 metrów. Ponad-
to fiƒska firma oferuje dwie
samojezdne platformy o wy-
sokoÊci roboczej 20,5 oraz
24 metrów. Urzàdzenia wy-
posa˝ono w wysi´gnik tele-
skopowy (modele T), lub
po∏àczonà konstrukcj´ wy-
si´gnika teleskopowego
i no˝ycowego (modele XT).
System sterowania maszyn
jest nieskomplikowany, dzi´-
ki czemu sà ∏atwe w obs∏u-
dze. Sterowanie z wysi´gni-
ka nast´puje z przemyÊlane-
go w najmniejszym szcze-
góle pulpitu, umieszczone-
go w koszu roboczym. Na
wyÊwietlaczu pojawiajà si´
na bie˝àco szczegó∏owe
dane okreÊlajàce parametry
pracy platformy. Wszystkie

informacje wyÊwietlane sà
w j´zyku wybranym przez
u˝ytkownika. B´dàc w ko-
szu, mo˝na równie˝ Êledziç
na bie˝àco stan wypozio-
mowania platformy i reago-
waç b∏yskawicznie na ka˝-
de odst´pstwo od normy. 
Platformy Dino Lift sà nap´-
dzane silnikami elektryczny-
mi, proste w obs∏udze i ∏a-
twe w transporcie. Platfor-
my samojezdne sà lekkie.
Odznaczajà si´ zwartà bu-

dowà. Cechujà je optymal-
ne zachowanie podczas
jazdy w terenie i mo˝liwoÊç
wykonania trudnych zadaƒ.
Wszystkie platformy DINO
odpowiadajà najwy˝szym
wymogom jakoÊciowym. To
w∏aÊnie stanowi klucz do
sukcesu fiƒskiej firmy. 
Najnowszymi propozycjami
DINO Lift pozostajà zapre-
zentowane w ubieg∏ym roku
dwie  maszyny: platforma
robocza na przyczepie
DINO 135T oraz samojezd-
na DINO 240RXT. 
Pierwszà z nich, DINO 135T,

cechuje zwarta budowa
oraz waga 1.580 kg. D∏u-
goÊç maszyny przygotowa-
nej do transportu wynosi
jedynie 5,91 m, dzi´ki cze-
mu jej przemieszczanie nie
stwarza problemów. Kosz
roboczy maszyny mo˝e
przenosiç ci´˝ary nawet do
215 kg. Za sprawà opty-
malnego roz∏o˝enia ci´˝a-
ru wysi´g boczny DINO
135T wynosi 9,1 metra przy
udêwigu do 120 kg. 
Dzi´ki przejrzyÊcie sformu-
∏owanej instrukcji obs∏ugi
(jest ona umieszczona
w formie naklejki na maszy-
nie), nawet poczàtkujàcy
operatorzy mogà w ciàgu
kilku minut nauczyç si´ pod-
staw pracy urzàdzenia. Ko-
lejnymi elementami wyró˝-
niajàcymi platform´ DINO
135T sà mi´dzy innymi ∏a-
twy dost´p do podzespo-
∏ów, opracowana na nowo
konstrukcja osi i podwozia,
a tak˝e nowoczesny i prze-
stronny - zapewniajàcy za-
tem du˝y komfort pracy 
- kosz roboczy. 
Platforma nap´dzana jest
silnikiem elektrycznym. Mo-
˝e byç jednak wyposa˝ona
równie˝ alternatywnie w sil-
nik benzynowy. Podobnie,
jak we wszystkich pozosta-
∏ych modelach DINO do
standardowego wyposa˝e-
nia platformy nale˝à zarów-
no obrotowy kosz, jak
i uk∏ad jezdny zapewniajà-
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Produkcja maszyn DINO zosta∏a wdro˝ona przed prawie trzydziestu laty. W roku bie˝àcym przedsi´biorstwo Êwi´towaç b´dzie wyprodukowanie pi´ciotysi´cznej platformy

Sterowanie z wysi´gnika nast´puje
z doskonale przemyÊlanego pulpitu
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cy optymalnà manewro-
walnoÊç w miejscu pracy. 
Drugà z zaprezentowanych
ostatnio maszyn jest samo-
jezdna platforma robocza
DINO 240RXT, która znajdu-
je zastosowanie zarówno
do prac we wn´trzu obiek-
tów, jak i na otwartym tere-
nie. Chocia˝ urzàdzenie od-
znacza si´ relatywnie lekkà
konstrukcjà, dzi´ki optymal-
nemu roz∏o˝eniu ci´˝aru
umo˝liwia bardzo du˝y wy-
si´g boczny. Hydrauliczne
wsporniki gwarantujà opty-
malne wyrównanie ró˝nic
terenu do 10o. Dzi´ki temu,
z kosza dotrzeç mo˝na do
miejsca pracy z ka˝dego
kierunku. Sprawdzona ju˝
w platformach Dino XT
kombinacja wysi´gnika te-
leskopowego i no˝ycowego
pozwala wykonaç prac´ po-
nad przeszkodami. 
Podobnie jak DINO 205RXT,
tak˝e platforma DINO
240RXT odznacza si´ zwar-
tà budowà. Pozwala to u˝yt-

kownikowi na bezproble-
mowy transport urzàdzena
na ci´˝arówce. 
Idealnie dobrane gabaryty
maszyny w po∏àczeniu z za-
stosowaniem wszystkich
kó∏ skr´tnych i tak zwanego

„psiego chodu”, zapewnia-
jà maszynie du˝à zwrot-
noÊç. Platform´ DINO
240RXT zamówiç mo˝na
równie˝ z nap´dem na czte-
ry ko∏a. Mo˝e ona wówczas
bez trudnoÊci pokonaç

wzniesienia dochodzàce
nawet do 35 procent. 
System sterowania platfor-
mà  sprawia, ˝e jej obs∏uga
nie jest skomplikowa. Stero-
wanie wysi´gnikiem i ma-
szynà nast´puje z ergono-
micznego pulpitu umiesz-
czonego w przestronnym
koszu roboczym. System
kontrolny IQAN umo˝liwia
u˝ytkownikowi maszyny do-
branie i zapami´tanie indy-
widualnych parametrów na-
stawieƒ obs∏ugi. 
Kontrola wypoziomowania
maszyny nast´puje z kosza
roboczego. U˝ytkownik Êle-
dzàc wskazania systemu
IQAN jest informowany
o momencie, w którym ma-
szyna jest wypoziomowana.
Dopiero wówczas mo˝e
uruchomiç wysi´gnik. Jako
wyposa˝enie opcjonalne,
firma proponuje system ni-
welacyjny, który sprawia, ˝e
odblokowanie wysi´gnika
odbywa si´ automatycznie. 

Dalsze informacje Pb 011Z

DINO modele T
DINO 105T, 125T, 135T, 
150T, 180T, 230T

DINO modele XT
DINO 160XT, 180XT, 
210XT, 260XT

MODELE SAMOJEZDNE
DINO 205RXT, 240RXT

EASY-LIFT Polska Sp. z o.o.
ul. ¸ysakowska 29, 04-528 Warszawa

tel. 022 815 20 27, fax 022 815 64 98, www.easylift.pl

Z kosza dotrzeç mo˝na do miejsca pracy z ka˝dego kierunku. Sprawdzona ju˝ w platfor-
mach Dino XT kombinacja wysi´gnika teleskopowego i no˝ycowego pozwala wykonaç
prac´ ponad przeszkodami



Przesiewacz OS80 plus
marki RUBBLE MASTER

W procesie kruszenia udaro-
wego bardzo trudno jest
utrzymaç jednolite parame-
try uzyskanego kruszywa.
Zawsze otrzymamy pewnà
cz´Êç materia∏u o wymiarach
powy˝ej ustawieƒ szczeliny
kruszàcej. ˚eby zdefiniowaç
dobrze otrzymane kruszywo
konieczne jest przesiewanie.
OS80 to przesiewacz na-
dziarna, który do pracy za-
wieszany jest wprost na
przenoÊniku wy∏adowczym
kruszarki. Regulacja palco-
wych pok∏adów sita pozwala
na p∏ynnà zmian´ ustawienia
szczelin. Przy tym przesie-
wacz nie ogranicza mobilno-
Êci ca∏ego zestawu. 
PrzenoÊnik g∏ówny OS80 od-
prowadza przesiane kruszywo
na ha∏d´ g∏ównà. Natomiast
nadziarno poprzez przenoÊni-

ki boczne trafia na oddzielnà
ha∏d´ materia∏u, który najcz´-
Êciej ponownie jest przerabia-
ny. Idàc tym tropem przesie-
wacz OS80 rozbudowano
o kolejny przenoÊnik, który
odprowadza nadziarno z po-
wrotem do leja zasypowego
kruszarki. W ten prosty spo-
sób uzyskano mobilny zak∏ad
kruszàcy, który w jednym
przebiegu kruszenia daje sto
procent materia∏u we frakcji
oczekiwanej. Doskona∏y re-
zultat przerobu w obiegu za-
mkni´tym widaç najlepiej
przy produkcji frakcji drob-
nych materia∏u, takich jak
0/22 czy 0/32.
Przesiewacz nadziarna w wer-
sji OS80 plus zastosowaç
mo˝na w kruszarkach RM70
i RM80 marki RUBBLER MA-
STER. Montowany na szybko-
z∏àcza przesiewacz mo˝e byç
przewo˝ony jednym transpor-
tem wraz z kruszarkà. 

Dalsze informacje Pb 012 Z

BEFRA – czerpaki 
kruszàce

Rok 2005 dla producenta
czerpaków kruszàcych marki
BEFRA to dalsza dynamicz-
na ekspansja na nowe rynki.
Po sukcesach w Europie po-
∏udniowej i zachodniej, czer-
paki wprowadzone zosta∏y
na rynki Holandii, Niemiec
i Polski. Przedstawiciel gene-
ralny producenta czerpaków
marki BEFRA w Polsce to fir-
ma AusPolex GmbH. 

Czerpaki kruszàce BEFRA
to kruszarka szcz´kowa za-
wieszona na ramieniu ko-
parki. Wsz´dzie tam, gdzie
do dyspozycji mamy kopar-
k´, w zaledwie kilkanaÊcie
minut dysponowaç mo˝e-
my kruszarkà szcz´kowà.
Czerpaki BEFRA zastoso-
waç mo˝emy na ka˝dym
placu budowy. Pozwala na
przerób wszelkiego odpadu
budowlanego oraz surow-
ców naturalnych na kruszy-
wa budowlane. 

Dalsze informacje Pb 013 Z
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LIFTON w grupie Atlas Copco

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. 0-22 572 68 00; fax  0-22 572 68 09
e-mail: acpoland@pl.atlascopco.com
www.atlascopco.pl

Agregat + m∏ot = 17.000 PLN netto

Agregat + m∏ot = 17.000 PLN netto

Agregat + m∏ot + pi∏a = 19.000 PLN netto

Agregat + m∏ot + pi∏a = 19.000 PLN netto

* W zwiàzku z du˝ym zainteresowaniem, przed∏u˝amy promocj´ do 31 marca 2006
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Waryƒski Trade 
w roku 2006

Firma Waryƒski Trade oferu-
je od wielu lat wysokiej kla-
sy maszyny budowlane.
W roku 2006 firma rozsze-
rza swojà ofert´ maszyn
produkowanych z firmà Hi-
dromek Hidrolik Mekanik
Makina Imalat LtD. (Turcja)
oraz producentem maszyn
budowlanych Guangxi Liu-
gong Machinery Co., LtD.
(Chiny). Poza znanymi ju˝
na rynku krajowym kopar-
ko-∏adowarkami Waryƒski
Hidromek HMK 102B ENERGY

i HMK 102SENERGY oraz ko-
parkà ko∏owà HMK 200W
i gàsienicowà HMK 220LC,
w ofercie firmy znajdzie si´
te˝ 30-tonowa koparka gà-
sienicowa HMK 300LC,
o pojemnoÊci ∏y˝ek wed∏ug
SAE 0,73÷2 m3 i g∏´boko-
Êci kopania do 8,00 m. 
W tym roku firma przedstawi
propozycje skierowane m. in.
do ma∏ych firm budowla-
nych, b´dzie to koparko-∏a-
dowarka z osprz´tem kopar-
kowym zamontowanym cen-
tralnie z ty∏u i z podporami
rozstawionymi poprzecznie. 
W nowej ofercie znajdà si´
równie˝ nowe typy ∏adowarek
ko∏owych Waryƒski Liugong
o masie od 13,0 t do 25,0 t
i pojemnoÊci ∏y˝ek wed∏ug
SAE  od 1,6 do 6,0 m3. 

Poza maszynami produ-
kowanymi z firmami za-
granicznymi firma Waryƒ-
ski Trade podtrzymuje tra-
dycj´ zachowania marki
rodzimej produkcji. Wy-
chodzàc naprzeciw ocze-
kiwaniom klientów preferu-
jàcych polskie wyroby, fir-
ma Waryƒski Trade wzno-
wi∏a produkcj´ koparki ko-
∏owej Waryƒski EX 110W.
Jest to nowoczesna i uni-
wersalna maszyna budow-
lana o masie 11 ton i po-
jemnoÊci ∏y˝ek wed∏ug SAE
0,25÷0,8 m3. Koparka ko∏o-
wa Waryƒski EX 110W do-
skonale sprawdza si´
w pracach ziemnych i prze-
∏adunkowych. 

Waryƒski Trade kieruje si´
zasadà spe∏niania indywidu-
alnych i specyficznych zamó-
wieƒ. Przyk∏adem jest tu pro-
dukcja palownicy na podwo-
ziu koparki gàsienicowej Wa-
ryƒski M 250H przeznaczo-
nej dla klienta krajowego. 
Znaczàcà pozycjà dzia∏al-
noÊci firmy pozostaje
sprzeda˝ sprz´tu budowla-
nego po odbudowie z pe∏-
nà gwarancjà, jak na urzà-
dzenia fabrycznie nowe
produkcji Zak∏adów Bumar
Waryƒski oraz Huty Stalowa
Wola, takich jak: koparki,
∏adowarki, spycharki. 
Firma gwarantuje kom-
pleksowy serwis gwaran-
cyjny i pogwarancyjny oraz

zapewnia pe∏nà gam´ cz´Êci
zamiennych do maszyn pro-
dukcji polskiej i zagranicznej.
W swojej ofercie posiada wy-
roby takich firm jak: Way In-
dustry, CSM Tisovec, Monta-
bert i ESCO. Oferuje równie˝
bogaty zestaw osprz´tu
mi´dzy innymi ∏y˝ki, chwyta-
ki, m∏oty, p∏ugi i wiertnice do
zamontowania na osprz´cie
koparkowym i ∏adowarko-
wym oferowanych maszyn. 
Z dniem 15 lutego 2006 Wa-
ryƒski Trade zmienia swojà
siedzib´. Nowe biuro znaj-
duje si´ w Warszawie, przy
ulicy Jana Kazimierza 1/29.
Numery telefonów i faksów
pozostajà niezmienione. 

Dalsze informacje Pb 014Z

ul. Jana Kazimierza 1/29,  PL 01 - 248 Warszawa
Zarzàd: 022 632 11 64

Krajowe Biuro Maszyn:
telefon: 022 632 67 69 telefax: 022 631 97 00
fax: 022 632 67 69

www.warynski-trade.com.pl,    e - mail: bkm@warynski-trade.com.pl

WARY¡SKI TRADE Sp. z o.o.
BUMAR WARY¡SKI S.A. GRUPA HOLDINGOWA

Uk∏adarka kostki 
brukowej Probst

Mechaniczna uk∏adarka do
kostki brukowej firmy Probst
umo˝liwia szybkà i efektyw-
nà prac´. Uk∏ad jezdny ma-
szyny mogàcej poruszaç si´
z pr´dkoÊcià dochodzàcà do
20 km/h doskonale daje so-
bie rad´ z nierównoÊciami
placu budowy, co sprawia, ˝e
maszyna porusza si´ spraw-
nie zarówno na Êwie˝o u∏o˝o-
nych nawierzchniach, jak i na
warstwie noÊnej. 

Na uwag´ zas∏uguje tak˝e
du˝a zwrotnoÊç uk∏adarki oraz
nisko po∏o˝ony Êrodek ci´˝ko-
Êci zapewniajàcy maszynie
niezb´dnà stabilnoÊç.
Elektronicznie sterowany
i podnoszony do wysokoÊci
1,6 metra chwytak hydraulicz-
ny z systemem ADV pozwala
operatorowi na precyzyjne
pobranie partii kostki z palety
i umieszczenie jej w miejscu
uk∏adania. Chwytak mo˝na
szybko dopasowywaç do ró˝-
nych wymiarów porcji kostki
przeznaczonej do uk∏adania. 

Dalsze informacje Pb 015ZMechaniczna uk∏adarka do kostki brukowej firmy Probst



Podwozia do zabudowy
Scania

Scania proponuje konkuren-
cyjnà ofert´ specyfikacji
podwozi do zabudowy ma-
jàcych zastosowanie w ró˝-
nych zadaniach budowla-
nych. Podwozia sà dost´pne
z dwoma, trzema lub cztere-
ma osiami. Ró˝norodnoÊç
zastosowaƒ oraz warunków
eksploatacji pojazdów bu-
dowlanych wymaga szero-
kiej oferty zapewniajàcej du-
˝e mo˝liwoÊci doboru po-
szczególnych podzespo∏ów
pojazdu. Scania oferuje pe∏-
ne wsparcie techniczne pod
wzgl´dem adaptacji podwo-
zia pod zabudow´ dla szero-
kiego zakresu aplikacji. 
Pojazdy budowlane sà do-
st´pne ze wszystkimi kabi-
nami typu P i R. Kabiny ty-
pu R sà dost´pne w konfi-
guracji ze wszystkimi silni-
kami od 230 do 620 KM. Ka-
biny typu P sà dost´pne
z silnikami o mocy od 230
do 380 KM spe∏niajàce nor-
m´ emisji spalin Euro 4 lub
420 KM Euro 3. Moc pojaz-
dów z nap´dem na wszyst-
kie ko∏a jest ograniczona do
zakresu od 340 do 420 KM. 
Osie pojedyncze sà wyposa-

˝one w blokady mechani-
zmu ró˝nicowego. Wózki na-
p´dowe sà dodatkowo wy-
posa˝one w ró˝nicowe blo-
kady mi´dzyosiowe.
Wszystkie modele pojazdów
sà opcjonalnie wyposa˝one
w kontrol´ trakcji (traction
control). Dla zapewnienia
optymalnej kombinacji do-
skona∏ych w∏asnoÊci trakcyj-
nych na bezdro˝ach z do-
brymi osiàgami podczas jaz-
dy po drogach utwardzo-
nych przy utrzymaniu eko-
nomicznego poziomu zu˝y-
cia paliwa zaleca si´ stoso-
wanie osi nap´dowych ze
zwolnicami w po∏àczeniu ze
skrzynià biegów 12+2
z nadbiegiem (zakres mocy
silników od 340 do 620 KM). 
Pojazdy specyfikowane
pod kàtem mniej ucià˝li-
wych warunków eksploata-
cji i zastosowaƒ mogà zo-
staç wyposa˝one w osie
z pojedynczà redukcjà, co
zapewnia korzyÊci w posta-
ci mniejszej masy i mniej-
szych strat przyczepnoÊci.
Pojazdy 4x4 i 6x6 sà do-
st´pne z 12-biegowà i 9-
biegowà skrzynià biegów.
Skrzynia rozdzielcza za-
pewnia równie˝ dost´p do
biegów terenowych. 

Dalsze informacje Pb 016Z

Pojazdy u˝ytkowe
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Konfiguracje osi: 4x2 (wysokoÊç ramy: standardowa, podwy˝szona) 
4x4 (wysokoÊç ramy: standardowa, podwy˝szona)
6x2 (wysokoÊç ramy: standardowa, podwy˝szona)
6x4 (wysokoÊç ramy: standardowa, podwy˝szona)
6x6 (wysokoÊç ramy: standardowa, podwy˝szona)
8x2 (wysokoÊç ramy: standardowa, podwy˝szona)
8x4 (wysokoÊç ramy: standardowa, podwy˝szona)
8x4 z kierowanà osià wleczonà 

(wysokoÊç ramy: standardowa, podwy˝szona)

PODWOZIE SCANIA P 420 CB6x6HHZ pod zabudow´ wywrotki
Silnik
• DC1214 – 6-cylindrowy, rz´dowy, 4 zawory na cylinder, EURO 3, EMS
• pojemnoÊç skokowa 11,7 l
• maksymalna moc 420 KM (309 kW) przy 1.900 obr./min
• maksymalny moment obr. 2.100 Nm w zakresie 1.050 do 1.300 obr./min
• turbo, intercooler
• ogranicznik dymienia
• ogranicznik pr´dkoÊci do 85 km/h
Skrzynia biegów
• GRS890 – dwunastobiegowa z dwoma biegami wstecznymi, 

dwuzakresowa, synchronizowana, z pó∏biegami
• skrzynia rozdzielcza z dwoma po∏o˝eniami: 

drogowym (0,890: 1) oraz terenowym (1,536; 1) 
• blokada mechanizmu ró˝nicowego w skrzyni rozdzielczej 
• przystawka odbioru mocy EG604 o prze∏o˝eniu 1,12/1,37 

i momencie max 700Nm
OÊ przednia
• zawieszenie na resorach parabolicznych 3x29 mm 

z drà˝kiem stabilizujàcym i amortyzatorami
• nominalna noÊnoÊç osi 8.500 kg
• wyposa˝ona w blokad´ mechanizmu róznicowego
Osie tylne
• zawieszenie na resorach trapezowych 10x25mm
• nominalna noÊnoÊç osi 30.000 kg
• blokady mechanizmów ró˝nicowych w mostach oraz w przek∏adni

mi´dzymostowej
• przek∏adnia g∏ówna RBP835 o prze∏o˝eniu 4,27
• Rozstaw osi 3.600 mm
Uk∏ad hamulcowy
• dwuobwodowy z uk∏adem ABS
• automatyczna regulacja luzu szcz´k hamulcowych
• obwód hamulcowy przyczepy
• automatyczny hamulec silnikowy (górski) 
• hamulce b´bnowe 
Uk∏ad paliwowy
• zbiornik paliwa 300 litrów – stalowy, z prawej strony
• zamykany korek wlewu paliwa
Kabina
• dzienna – CP14
• okno w tylnej Êcianie
• zawieszenie 4-punktowe mechaniczne
• regulacja Êwiecenia reflektorów
• wzmocniony stalowy zderzak przedni
Wyposa˝enie kabiny
• fotel kierowcy na poduszce powietrznej 
• zintegrowane pasy bezw∏adnoÊciowe i zag∏ówki
• regulowana kolumna kierownicy
• tachograf Kienzle (jeden dzieƒ, dwaj kierowcy)
• wywietrznik dachowy
• elektrycznie regulowane lusterko pasa˝era 
• podgrzewane lusterka wsteczne, lusterko rampowe i panoramiczne
• os∏ona przeciws∏oneczna nad szybà przednià 
• immobilizer
Wyposa˝enie podwozia
• dwa akumulatory 175Ah, alternator 80A
• opony GoodYear 315/80 R 22,5 MSD
• belka holownicza DB190 
• g∏ówny wy∏àcznik akumulatorów
Opcje: Kabina CP16



Pojazdy u˝ytkowe

28 PoÊrednik Budowlany

Z patelni do baku! 

W czasach nieustannych
podwy˝ek cen paliw nap´-
dowych kraje zainteresowa-
ne rozwojem energii odna-
wialnych promujà w coraz
wi´kszym stopniu ide´
wi´kszego uniezale˝nienia
si´ od dostawców ropy naf-
towej. Z myÊlà o przysz∏oÊci
ju˝ teraz w paƒstwach Unii
Europejskiej, USA a nawet
w Chinach przybywa coraz
wi´cej pojazdów nap´dza-
nych olejami roÊlinnymi. Ko-
rzystajà na tym tak˝e produ-
cenci rolni obsiewajàcy zie-
mie le˝àce niegdyÊ od∏o-
giem roÊlinami oleistymi, ta-
kimi jak rzepak czy s∏onecz-
nik. W Niemczech powstaje
coraz wi´ksza liczba stacji
paliw sprzedajàcych olej ro-
Êlinny, przy czym cena tego
paliwa wynosi oko∏o 60 eu-
rocentów za litr. 
Bioràc pod uwag´ aspekty
ochrony Êrodowiska natural-
nego, paliwo to nie ma w tej
chwili sobie równych spe∏-
niajàc z nawiàzkà wszystkie

obowiàzujàce normy z za-
kresu emisji spalin. 
Aby nap´dzaç tego rodzaju
paliwem silniki Diesla spoty-
kane w wi´kszoÊci maszyn
budowlanych i samochodów
ci´˝arowych, zastosowaç
nale˝y dodatkowà instalacj´
adaptacyjnà. Umo˝liwia ona
niezak∏óconà prac´ jedno-
stek nap´dowych nawet
w temperaturze do minus
25°C, przy czym olej roÊlinny
nie wywiera ˝adnego nega-
tywnego skutku zarówno na
trwa∏oÊç silnika, jak i jego
moc oraz zu˝ycie paliwa. 
W Szwajcarii, gdzie spo∏e-
czeƒstwo jest niezwykle wy-
czulone na ochron´ Êrodowi-
ska je˝d˝à setki ci´˝arówek
i pracujà ci´˝kie maszyny
budowlane nap´dzane oleja-
mi posma˝alniczymi. Tym
samym nie muszà byç one
wylewane do kanalizacji,
lecz stanowià cenne paliwo. 
Na jak d∏ugo wystarczy paliw
ropopochodnych? Niezale˝-
ni eksperci w swoich anali-
zach szacujà, ˝e ju˝ od roku
2010 wydobycie ropy nafto-
wej z powodu wyczerpujà-

cych si´ zapasów tego su-
rowca b´dzie musia∏o byç
ograniczane. Nast´pstwem
tego b´dà szybujàce w gór´

ceny. Warto zatem zawczasu
pomyÊleç o alternatywnym
paliwie dla naszych silników! 

Dalsze informacje Pb 017Z

PODWOZIE SCANIA P 420 CB8x4HHZ pod zabudow´ wywrotki
Silnik
• DC1214 – 6-cylindrowy, rz´dowy, 4 zawory na cylinder, EURO 3, EMS
• pojemnoÊç skokowa 11,7 l
• maksymalna moc 420 KM (309 kW) przy 1.900 obr./min
• maksymalny moment obr. 2.100 Nm w zakresie 1.050 do 1.300 obr./min
• turbo, intercooler
• ogranicznik dymienia
• ogranicznik pr´dkoÊci do 85 km/h
Skrzynia biegów
• GR900 – dziewi´ciobiegowa, synchronizowana, dwuzakresowa, 

z biegiem pe∏zajàcym
• ostrze˝enie o przecià˝eniu sprz´g∏a
• przystawka odbioru mocy o prze∏o˝eniu 1:1,24 i momencie max 700 Nm
• uk∏ad zapobiegajàcy nadmiernemu zu˝yciu sprz´g∏a
Osie przednie
• zawieszenie na resorach parabolicznych z drà˝kiem skr´tnym
• nominalna noÊnoÊç osi 2x8500 kg
• drà˝ek skr´tny o zwi´kszonej wytrzyma∏oÊci
Osie tylne
• zawieszenie na resorach trapezowych 10x25mm
• nominalna noÊnoÊç osi 30.000 kg
• blokady mechanizmów ró˝nicowych
• przek∏adnia g∏ówna RBP835 o prze∏o˝eniu 3,96
• rozstaw osi przednich 1940 mm
Uk∏ad hamulcowy
• bezpoÊredniego dzia∏ania, dwuobwodowy
• pneumatyczna kontrola pracy uk∏adu
• hamulce b´bnowe
• korektor si∏y hamowania
• automatyczny hamulec silnikowy (górski) 
• ABS i ASR
• hamulcowy zawór bezpieczeƒstwa

Uk∏ad paliwowy
• zbiornik paliwa 200 litrów – stalowy, z prawej strony
• zamykany korek wlewu paliwa
Kabina
• dzienna – CP14, 
• zawieszenie 4-punktowe, mechaniczne
• zewn´trzna os∏ona przeciws∏oneczna
• os∏ony reflektorów
• okno w tylnej Êcianie
• Êwiat∏a dalekosi´˝ne w os∏onie przeciws∏onecznej
• sygna∏y pneumatyczne w zderzaku
• oÊwietlenie stopni wejÊciowych
• przednia belka antynajazdowa
Wyposa˝enie kabiny
• fotel kierowcy na poduszce powietrznej z regulacjà t∏umienia
• zag∏ówki i pasy bezw∏adnoÊciowe zintegrowane z fotelami
• sk∏adane siedzenie pasa˝era
• sferyczne, podgrzewane lusterka boczne
• sterowane elektrycznie lusterka 
• otwierane elektrycznie szyby
• wywietrznik dachowy
• ogrzewanie postojowe, krótkotrwa∏e
• regulowana kolumna kierownicy
• komputer pok∏adowy
• tachograf dla dwóch kierowców
• immobilizer
• dodatkowe schowki w drzwiach
• sk∏adana dêwignia zmiany biegów
Wyposa˝enie podwozia
• dwa akumulatory 175 Ah z wy∏àcznikiem g∏ównym, alternator 80A
• opony GoodYear 315/80 R 22,5 MSD
• sygna∏ akustyczny przy cofaniu
Opcje: Kabina CP16

POSTAW NA PALIWA ODNAWIALNE

NAJWY˚SZEJ JAKOÂCI ZESTAWY ADAPTACYJNE
„BIODRIVE AG“ - SZWAJCARIA UMO˚LIWIAJÑCE
ZASILANIE I EKSPLOATACJ¢ SILNIKÓW DIESLA

Dystrybucja w Polsce – DE-PART

tel.: 018 267 55 24 JORDANÓW, 608 20 01 35, 600 21 64 00; www.fpx.pl

POSTAW NA PALIWA ODNAWIALNE

ZREDUKUJ KOSZTY
NAJWY˚SZEJ JAKOÂCI ZESTAWY ADAPTACYJNE
„BIODRIVE AG“ - SZWAJCARIA UMO˚LIWIAJÑCE
ZASILANIE I EKSPLOATACJ¢ SILNIKÓW DIESLA



Nooteboom 
dla przeprowadzek
przemys∏owych

Firma Nooteboom wyko-
na∏a ostatnio dla firmy
specjalizujàcej si´ w prze-
prowadzkach przemys∏o-
wych naczep´ semi-nisko-
podwoziowà. Jej konstruk-
cja zosta∏a opracowana
zgodnie z profilem wyma-
gaƒ tego konkretnego
klienta. Chodzi tu o cztero-
osiowà teleskopowanà na-
czep´, z hydraulicznie kie-
rowanymi osiami oraz z za-
montowanym na niej 90-to-
nowym ˝urawiem. Urzàdze-

nie to o masie w∏asnej dwu-
nastu ton jest zdejmowane
i mocowane na pojeêdzie
za pomocà hydraulicznie

sterowanych i umieszczo-
nych pod powierzchnià ∏a-
dunkowà kotew. 
W podwoziu umieszczono
specjalne wzmocnienia. Po-
zwalajà one na wykorzysty-
wanie pe∏nego udêwigu 90
ton tak˝e przy ca∏kowicie
wysuni´tej naczepie. Pod
∏ab´dzià szyjà zamontowa-
no hydraulicznie sterowane
podpory, które sà przestaw-
ne – tak˝e hydraulicznie –
na szerokoÊç. W po∏àcze-
niu z regulowanymi cylin-
drami wsporczymi ˝urawia
umo˝liwia to uniesienie
kompletnej naczepy. 
W stanie zsuni´tym miedzy
∏ab´dzià szyjà, a dêwigiem

do dyspozycji pozostaje po-
wierzchnia ∏adunkowa d∏u-
goÊci oko∏o 6 metrów (co
wystarcza na kontener 20 ft).

W stanie wysuni´tym d∏u-
goÊç ta wynosi prawie
trzynaÊcie metrów.
˚uraw mo˝e byç w ∏atwy
sposób zdj´ty z pojazdu.

Jednym ruchem zwolniç
mo˝na hydraulicznie areta˝
˝urawia. Nast´pnie ˝uraw za
pomocà cylindrów wspor-

czych i wysi´gnika hydrau-
licznego mo˝e byç uniesio-
ny z powierzchni ∏adunko-
wej. Zestaw niskopodwozio-
wy mo˝e wówczas odje-

chaç spod ˝urawia i byç wy-
korzystywany do celów
transportu specjalnego. 

Dalsze informacje Pb 018Z
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V & S Trucks – Trailers Sp. z o.o.
Przedstawiciel w Polsce Royal Nooteboom Trailers 

ul. Handlowa 4, 55-080 Kàty Wroc∏awskie
(przy autostradzie A4)
tel. (071) 391 29 10, fax (071) 391 29 11,
kom. 0601 71 71 45
e-mail: vstruck@vstruck.com.pl

www.nooteboom.pl

Naczepy do transportów specjalnych, 
tak˝e u˝ywane



Mobilna minikruszarka
RED RHINO 5020

Biuro Handlowe Ruda od
pi´tnastu lat dostarcza na ry-
nek urzàdzenia do kruszenia
ska∏ i gruzu budowlanego.
W chwili obecnej firma spra-
wuje opiek´ serwisowà nad
ponad 150 kruszarkami pra-
cujàcymi w wi´kszoÊci ka-
mienio∏omów ska∏ twardych. 
W ostatnich latach BH Ruda
rozszerzy∏o zakres oferowa-
nych urzàdzeƒ o mobilne
kruszarki i przesiewacze fir-
my FINTEC. Mobilna kru-
szarka szcz´kowa FINTEC
1107 o gardzieli wlotowej
1100x700 mm doskonale
sprawuje si´ zarówno w pra-
cy w kamienio∏omie, jak
i przy recyklingu gruzu bu-
dowlanego. Niejednokrotnie
jednak podczas rozmów
z klientem okazywa∏o si´, ˝e
kruszarka o wydajnoÊci rz´-

du 150-300 t/h jest po pro-
stu za du˝a. Wiele razy po-
tencjalni u˝ytkownicy szuka-
li kruszarki do kruszenia p∏y-
tek chodnikowych, cegie∏
czy dachówek o du˝o mniej-
szej wydajnoÊci. By zape∏-
niç istniejàcà nisz´ rynkowà
BH Ruda postanowi∏o na-
wiàzaç wspó∏prac´ z angiel-
skim producentem minikru-
szarek Red Rhino. 
RED RHINO 5020 to mobil-
na minikruszarka szcz´ko-
wa. Jej nominalny wymiar
komory kruszenia wynosi
500 x 200 mm, a wydajnoÊç

ok. 20t/h. Kruszarka wypo-
sa˝ona jest w system hy-
draulicznej nastawy szczeli-
ny, posiada te˝ mo˝liwoÊç
wstecznego ruchu szcz´ki.
Nastawa szczeliny umo˝li-
wia produkcj´ frakcji od 0-5
mm do 0-100 mm. 
˚ywotnoÊç szcz´k kruszà-
cych, których komplet kosz-
tuje oko∏o tysiàca euro, mo-
˝e si´ ró˝niç w zale˝noÊci
od podawanego materia∏u.
Przy przeróbce standardo-
wego gruzu wystarczà one
na oko∏o dwa lata pracy.
Szcz´ki kruszàce sà ∏atwo
obracane, co pozwala wy-
d∏u˝yç ich ˝ywotnoÊç. Mini-
kruszarka Red Rhino prze-
znaczona jest do kruszenia
kraw´˝ników, kostki granito-
wej, p∏ytek chodnikowych,
cegie∏, zerwanego asfaltu,
p∏yt nagrobnych, p∏ytek klin-
kierowych, dachówek itp. 
Produkt koƒcowy zale˝y od
wielkoÊci nadawy, nastawu

szczeliny oraz sposobu za∏a-
dunku kruszarki za pomocà
koparki lub ∏adowarki. 
Podczas prac zwiàzanych
z kruszeniem zbrojonego be-
tonu nale˝y zdemontowaç
przenoÊnik taÊmowy, co
wià˝e si´ z przerwaniem pra-
cy tylko na dziesi´ç minut. 
Minikruszarka wyposa˝o-
na jest w silnik spalinowy
Yanmar o mocy 25 KM
przy 2.600 obr./min. Po-
jemnoÊç zbiornika paliwa
wystarcza na dziesi´ç go-
dzin pracy. (Zu˝ycie paliwa
wynosi Êrednio ok. 3 l/h

przy pe∏nym obcià˝eniu). 
Urzàdzenie mo˝e byç dodat-
kowo wyposa˝one w prze-
siewacz montowany na koƒ-
cu przenoÊnika taÊmowego
umo˝liwiajàcy usuni´cie py-
∏u, ziemi i innych zanieczysz-
czeƒ z finalnego produktu. 
Maksymalnà wydajnoÊç
osiàga si´ przez w∏aÊciwy
za∏adunek kruszarki. 
Najefektywniejsza metoda

to za∏adunek 3-tonowà ko-
parkà wyposa˝onà w ∏y˝k´
koparkowà o pojemnoÊci
0,5 m3. Nadawa powinna
byç ∏adowana od ty∏u kru-
szarki i z wysokoÊci zapew-
niajàcej wglàd w komor´
kruszàcà, wykorzystujàc ca-

∏à d∏ugoÊç kosza zasypo-
wego w sposób ciàg∏y i re-
gularny. Kosz zasypowy
i kruszarka nie powinny byç
zalane wodà. 
Urzàdzenie posiada znak
CE i spe∏nia wszystkie nor-
my bezpieczeƒstwa i pracy
Unii Europejskiej. 
Biuro Handlowe RUDA za-
pewnia wykwalifikowany
serwis i cz´Êci zamienne do

RED RHINO 5020, poszuku-
je tak˝e firm zainteresowa-
nych podj´ciem wspó∏pra-
cy w zakresie sprzeda˝y
oraz serwisu maszyn i urzà-
dzeƒ znajdujàcych si´ w je-
go bogatej ofercie. 
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NoÊniki teleskopowe
marki Kramer

Kramer-Werke GmbH w Über-
lingen/Niemcy przedstawia
pierwsze modele nowej ga-
my noÊników teleskopo-
wych. Ca∏kowicie nowe mo-
dele prezentowane sà na ryn-
ku maszyn budowlanych po
ponad roku intensywnych
prac przygotowawczych oraz
projektowych. 

Tajemnica zosta∏a ujawnio-
na: oprócz ∏adowarek o czte-
rech ko∏ach skr´tnych, które
potwierdzi∏y swojà wartoÊç
w ciàgu ostatnich dziesi´cio-
leci, Kramer w∏àczy równie˝
noÊniki teleskopowe do swo-
ich planów produkcyjnych
w zakresie siedmiu modeli,
których wysokoÊci podno-
szenia wynoszà, w zale˝no-
Êci od modelu, od 6 do 17
metrów. Dwie pierwsze ma-
szyny tego typu (6
oraz 7 metrów) zosta∏y

przedstawione szerokiej pu-
blicznoÊci na uroczysto-
Êciach zwiàzanych z osiem-
dziesiàtà rocznicà istnienia
firmy Kramer, która odby∏a
si´ 16-18 wrzeÊnia 2005 ro-
ku. – Posiadamy olbrzymià
wiedz´ i doÊwiadczenie
w budowie ∏adowarek ko∏o-
wych oraz teleskopowych
∏adowarek ko∏owych. NoÊni-

ki teleskopowe stanowià za-
tem logiczne dope∏nienie
naszej produkcji – wyjaÊni∏
w czasie uroczystoÊci Karl
Friedrich Hauri, dyrektor za-
rzàdzajàcy firmy Kramer-
Werke GmbH. 
W znacznej mierze maszy-
ny sà malowane na trady-
cyjny kolor Kramera – ˝ó∏ty.
Tak malowane noÊniki tele-

skopowe b´dà sprzedawa-
ne jako maszyny budowla-
ne i dost´pne w sieciach di-
lerskich w Europie. 
Maszyny dla rolnictwa b´dà
sprzedawane pod znakiem
firmowym marki Claas
KgaA, i malowane b´dà na
charakterystyczne dla tej
marki barwy: zielony i bia∏y. 
Ta wspó∏praca przyniesie
obu stronom ogromne ko-
rzyÊci. W ciàgu kilku na-
st´pnych lat, Kramer spo-
dziewa si´ zwi´kszenia ob-
rotów o 100%, z czego po-
nad 40% stanowiç b´dà no-
Êniki teleskopowe. „Zaple-
cze produkcyjne, które po-
siadamy w chwili obecnej,
nie jest ju˝ wystarczajàce
dla pe∏nego zasi´gu noÊni-
ków teleskopowych. Dlate-
go planujemy wybudowa-
nie nowego zaplecza na te-
renie fabryki w Uberlingen”,
mówi Martin Buyle, dyrektor
zarzàdzajàcy w Kramerze. 
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JE˚ELI CHODZI O RÓWNIARKI DROGOWE TO JESTEÂMY
NAJLEPSI! Ich jakoÊç opiera si´ na technologii O&K, która sprawdza
si´ w najtrudniejszych warunkach. Konstrukcja przedniej osi umo˝liwia
przechy∏ kó∏ 22° podczas pracy na zboczach, a zasi´g lemiesza z obu
stron wynosi ponad 90°, ∏atwe manewrowanie zapewnia kàt ∏amania
maszyny ±S28°, a nowoczesny silnik zawsze zapewni nadmiar mocy.
To recepta na zwi´kszenie presti˝u twojej firmy.  

SPRZEDA˚ - WYNAJEM - SERWIS
HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. (061) 665 79 00, fax (061) 842 57 01

Âlàsk 
ul. Zabrzaƒska 27

41-708 Ruda Âlàska 
tel. 601 47 07 77,

fax (032) 771 61 75

Warszawa 
ul. Kr´ta 2, Bronisze

k/Warszawy 
05-850 O˝arów Maz.
tel. (022) 721 14 34

Bydgoszcz
ul. Gajowa 7 

85-087 Bydgoszcz 
tel. 601 40 01 48

fax (052) 342 65 60

Wroc∏aw 
al. Karkonoska 45 
53-015 Wroc∏aw 
tel. 601 40 54 00 

www.hkl.pl
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Mini∏adowarki Neuson

Mini∏adowarki coraz cz´-
Êciej znajdujà swe zastoso-
wanie na rynku kompakto-
wych maszyn budowla-
nych. Firma Neuson Bau-
maschinen GmbH z grupy
Neuson-Kramer, znana
z produkcji kompaktowych
koparek gàsienicowych
i ko∏owych, przedstawi∏a
niedawno swojà ofert´
w zakresie mini∏adowarek
kompaktowych. 
W ofercie firmy pojawi∏a si´
wyprodukowana wed∏ug
w∏asnego projektu mini∏ado-
warka kompaktowa. W ten
sposób powi´kszono ofert´,
dotychczas oferowano ko-
parki ko∏owe i gàsienicowe,
∏adowarki ko∏owe i telesko-
powe oraz dumpery. 
Obecnie dost´pne sà dwa
modele: 501s (∏adownoÊç
510 kg) oraz 701s i 701sp
(∏adownoÊç 680 kg). Ich

produkcja odbywa si´  w ul-
tranowoczesnej fabryce
w Linz/Leonding (Austria).
Nowe mini∏adowarki Neuson
posiadajà nap´d Quattrosta-
tic. Jest to nap´d za pomo-
cà czterech odseparowa-
nych silników hydraulicz-
nych, a wi´c brak jest w nim
∏aƒcucha nap´dowego i co
za tym idzie – znikajà proble-
my z jego zu˝ywaniem si´,
co jest najcz´stszà przyczy-
nà awarii w tego typy maszy-
nach. Maszyny wyposa˝one
sà tak˝e w hydrauliczny Pilot

Control dla ka˝dego urzà-
dzenia. Majà znacznie wi´k-
szy przeÊwit (dzi´ki Quattro-
static) oraz bardzo nisko po-
∏o˝ony Êrodek ci´˝koÊci. 
W mini∏adowarkach Neuson
zastosowano pompy hydrau-
liczne z systemem Load Sen-
sig nie pozwalajàce zgasnàç
silnikowi nawet przy  bardzo
du˝ym obcià˝eniu. Mniejszà
d∏ugoÊç ca∏kowità maszyny
przy du˝ej ∏adownoÊci oraz
niskich kosztach eksploatacji
osiàgni´to dzi´ki zastosowa-
niu nap´du Quattrostatic. 

Dope∏nieniem koncepcji mi-
ni∏adowarki kompaktowej jest
uniwersalny system szybkiej
wymiany osprz´tu. Nowà mi-
ni∏adowark´ Neuson cechuje
tak˝e najlepszy stosunek ce-
ny do zdecydowanie najwi´k-
szego komfortu obs∏ugi. 
Mini∏adowarki Neuson oferu-
je w Polsce firma HKL Bau-
maschinen Polska  z Pozna-
nia. Dystrybutor zapewnia
pe∏ny serwis oraz w∏asny
transport ci´˝arowy. Jednym
z kilku kompletnie wyposa-
˝onych samochodów serwi-
sowych ekipa mechaników
mo˝e dojechaç w ciàgu pi´-
ciu godzin od chwili zg∏osze-
nia awarii. Centralny maga-
zyn cz´Êci zamiennych znaj-
duje si´ w Poznaniu, a ma-
gazyny lokalne w ka˝dym
oddziale. Firma HKL oferuje
sprzeda˝ maszyn nowych
i u˝ywanych oraz wynajem,
a tak˝e serwis i sprzeda˝
cz´Êci zamiennych. 
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GENERALNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE: 
HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o.

60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 61/665 79 00, 
tel. kom. 601 755 177, fax 61/ 842 57 01, www.hkl.pl

Oddzia∏y: Ruda Âlàska tel. 601 470 777, Warszawa tel. 601 730 909, Wroc∏aw 601 405 400, Bydgoszcz 609 562 932

PE¸NA LINIA

Nr 1 W KA˚DEJ KLASIE
¸adowarki ko∏owe serii 50/80

¸adowarki teleskopowe serii 80

Kramer-Werke GmbH
D-88645 Überlingen/Bodensee

tel. (+49 7551) 802-0, fax (+49 7551) 802-234
info@kramer.de

www.neusonkramer.com

JESZCZE MOCNIEJSZE
Koparki • Dumpery • ¸adowarki kompaktowe

Dumpery gàsienicowe

Neuson Baumaschinen GmbH
A-4060 Linz-Leonding

tel. (+43 732) 90 590-0, fax (+43 732) 90 590-200
verkauf@neuson.com 

www.neusonkramer.com



Generatory pràdu 
z automatykà – ATS 

DziÊ trudno wyobraziç so-
bie ˝ycie cz∏owieka bez prà-
du elektrycznego. Energia
elektryczna jest jednà
z podstaw egzystencji, za-
pewnia nam komfort i bez-
pieczeƒstwo, u∏atwia, udo-
skonala i wr´cz umo˝liwia
wykonywanie pracy. 
Brak pràdu w domu powodu-
je jedynie du˝y dyskomfort
lecz ju˝ jego niedost´pnoÊç
w szpitalu grozi niebezpie-
czeƒstwem. W telekomunika-

cji, lotnictwie, kolejnictwie
czy drogownictwie najmniej-
sza nawet przerwa w dosta-
wie pràdu pociàga za sobà
parali˝. Niedawno obserwo-
waliÊmy jak negatywny
wp∏yw na codzienne ˝ycie
mieszkaƒców Nowego Jorku
mia∏a kilkudniowa awaria
tamtejszej elektrowni.
Aby zabezpieczyç si´ przed
takimi niedogodnoÊciami
wymyÊlono awaryjne êród∏a
zasilania – generatory prà-
du. Co jednak robiç gdy cià-
g∏oÊç zasilania jest koniecz-
na, a brak obs∏ugi uniemo˝-
liwia jego sta∏à kontrol´? 
Do tego celu s∏u˝y zestaw 
- generator pràdu wraz z
automatykà  ATS (Automa-
tic Transfer Switch). Na
ca∏ym Êwiecie funkcjonuje
wielu producentów takich

zestawów. Firma Pezal jako
generalny przedstawiciel
chiƒskiej fabryki Kama/Ki-
por Power przedstawia do-
bry, sprawdzony i przyst´p-
ny cenowo produkt: 
• ATS Kipor to niewielkich

rozmiarów, zintegrowana,
por´czna skrzynka wypo-
sa˝ona w elektroniczne
karty sterujàce, elektro-
niczny panel sterujàcy,
styczniki, listwy zacisko-
we oraz bezpieczniki, 

• ATS Kipor zaprojektowa-
no tak, aby móg∏ on ob-
s∏ugiwaç zarówno gene-
ratory pràdu jednofazo-

we, jak i trójfazowe, nap´-
dzane silnikami Diesla,
jak i benzynowymi, w za-
kresie mocy od 3kVA do
100kVA, 

• ATS Kipor wyposa˝ono
w elektroniczny panel kon-
trolno-sterujàcy zapewnia-
jàcy ciàg∏à kontrol´ wielu
parametrów pracy zespo∏u
pràdotwórczego jak: napi´-
cie w sieci, napi´cie z gene-
ratora, cz´stotliwoÊç gene-
ratora, czas pracy genera-
tora, napi´cie akumulatora
rozruchowego, wybór trybu
pracy (automatyczny/r´cz-

ny) oraz wskaêników: 
niskiego ciÊnienia oleju
w silniku, niskiego stanu
paliwa w zbiorniku, prze-

grzania silnika, b∏´dów
pracy silnika i generatora
oraz tryb zegarowego
ustawienia,

• ATS Kipor pracujàc w trybie
automatycznym posiada
pe∏nà zdolnoÊç rozpozna-
wania stanu napi´cia w sie-
ci. W przypadku jego
zaniku automatycznie uru-
chamia generator pràdu,
a wraz z powrotem automa-
tycznie wy∏àcza generator, 

•  ATS Kipor pracujàc w try-
bie manualnym (r´cz-
nym) posiada zdolnoÊç
zegarowego programo-
wania czasu za∏àczania
lub wy∏àczania, czasu
pracy ciàg∏ej lub startu
generatora o okreÊlonej,
zaplanowanej godzinie.

Mo˝na równie˝ urucha-
miç generator bezpo-
Êrednio z panelu sterujà-
cego ATS, który zosta∏

umieszczony w znacznej
odleg∏oÊci od samego
generatora na przyk∏ad
w centralnej sterowni,

• ATS Kipor wyposa˝ono
równie˝ w sygnalizacj´
akustycznà oraz optycznà.
System alarmowy pomaga
operatorowi w szybkim
i skutecznym lokalizowa-
niu ewentualnych awarii. 

Pezal oferuje to wszystko
wraz z szerokà ofertà genera-

torów pràdu marki Kama/Ki-
por za bardzo przyst´pnà ce-
n´. Firma zaprasza do od-
wiedzenia stron interneto-
wych: www.pezal.com oraz
www.kiporpolska.pl, a tak˝e
do sieci swoich dealerów
i przedstawicieli handlowych.
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Zag´szczarki gruntu
WEBER  MT - kierunki
rozwoju 

W minionym roku firma We-
ber MT podj´∏a kolejne
dzia∏ania majàce na celu
wprowadzenie nowych roz-
wiàzaƒ i udoskonalenie pro-
duktów. Zastosowanie sys-
temu kontroli zag´szczania
gruntu COMPATROL®
w kolejnych modelach za-
g´szczarek CR6 i CR7,
opracowanie i wdro˝enie
antywibracyjnych r´kojeÊci,
jak równie˝ szereg nowych

detali konstrukcyjnych sà
wynikiem bacznego obser-
wowania rynku i odpowie-
dzià na zapotrzebowanie
u˝ytkowników. Koncepcja
rozwoju poprzez nieustan-
ne podnoszenie jakoÊci
i walorów u˝ytkowych ma-
szyn zosta∏a opracowana
i zatwierdzona przez zarzàd
firmy przed kilkoma laty. Na
podstawie zaobserwowa-
nych potrzeb u˝ytkowników
i dotychczasowego do-
Êwiadczenia, stworzono
program zag´szczarek
gruntu na najwy˝szym Êwia-
towym poziomie technicz-
nym z innowacyjnymi roz-
wiàzaniami. Przy projekto-

waniu i wprowadzaniu ma-
szyn do produkcji seryjnej
kierowano si´ kilkoma pod-
stawowymi aspektami. 
Specjalizacja – jest podsta-
wà oferowanego u˝ytkowni-
kom programu. Rodzaj za-
g´szczarki proponuje si´ do
wykonywania konkretnych
zadaƒ w zale˝noÊci od za-
kresu prac, miejsca w któ-
rym si´ je przeprowadza
oraz rodzaju zag´szczane-
go pod∏o˝a. Po ustaleniu
tych parametrów z progra-
mu wybierana jest maszyna
o optymalnym ci´˝arze, sile
odÊrodkowej i cz´stotliwo-

Êci. Wa˝ny jest tak˝e rodzaj
i szerokoÊç p∏yty roboczej. 
Komfort obs∏ugi – zapewnia
zastosowanie rozwiàzaƒ
maksymalnie u∏atwiajàcych
prac´ i minimalizujàcych
iloÊç wymaganych czynnoÊci
obs∏ugowych. Zag´szczarki
sterowane sà ∏atwo z wyko-
rzystaniem hydraulicznych
dêwigni zmiany kierunku po-
suwu i ergonomicznie roz-
mieszczonych elementów
sterowania. P∏yty robocze
oczyszczajà si´ samoczyn-
nie poprzez wyrzucanie na
zewnàtrz nagromadzonego
gruntu. Pasek klinowy prze-
noszàcy nap´d z silnika na
wibrator automatycznie napi-

nany jest przez specjalnie
skonstruowane sprz´g∏o,
w zwiàzku z czym zbyteczna
staje si´ koniecznoÊç jego
regulacji. PomyÊlano tak˝e
o u∏atwieniach przy podsta-
wowych czynnoÊciach obs∏u-
gowych jak tankowanie czy
wymiana oleju silnikowego.
Wszystkie miejsca wymaga-
jàce obs∏ugi sà ∏atwo dost´p-
ne i jej wykonanie nie wyma-
ga wi´kszego wysi∏ku. Ma-
szyny do wykonywania Êred-
nich zadaƒ opcjonalnie wy-
posa˝yç mo˝na w elektrycz-
ny rozrusznik, który w za-
g´szczarkach ci´˝kich ofero-

wany jest w standardzie. 
Bezpieczeƒstwo operatora
i maszyny – zosta∏o przez
konstruktorów starannie
przemyÊlane i zapewnione.
Jednostki nap´dowe wszyst-
kich zag´szczarek zabezpie-
czajà solidne ramy i os∏ony
z zamontowanymi uchwyta-
mi do transportu. W ubie-
g∏ym roku wprowadzone zo-
sta∏y wspomniane na wst´-
pie uchwyty antywibracyjne
redukujàce do minimum
przyspieszenia przenoszone
na r´ce operatora. Po pusz-
czeniu przez obs∏ugujàcego
r´kojeÊci zag´szczarka za-
trzymuje si´ samoczynnie. 
Wysoka jakoÊç prac wyko-

nywanych sprz´tem WEBER
MT- zapewniona jest dzi´ki
stabilnym parametrom ma-
szyn. Odpowiednia si∏a od-
Êrodkowa, cz´stotliwoÊç
i posuw, gwarantujà opty-
malne zag´szczenie pod∏o-
˝a. Du˝ym osiàgni´ciem
konstruktorów Weber MT we
wspó∏pracy z uniwersytetem
w Siegen by∏o opracowanie
i wdro˝enie systemu kontroli
stopnia zag´szczania grun-
tu COMPATROL®. Jest on
pierwszym na Êwiecie tego
typu rozwiàzaniem zastoso-
wanym w zag´szczarkach
gruntu. Jego skutecznoÊç
i u˝ytecznoÊç zosta∏a po-
twierdzona przez niezale˝ne
oÊrodki badawcze, a przede
wszystkim przez u˝ytkowni-
ków. Dzi´ki zastosowaniu
systemu u˝ytkownik na bie-
˝àco Êledzi efekt wykonywa-
nej pracy, unikajàc zasko-
czenia póêniejszymi wynika-
mi pomiarów dokonywa-
nych przez nadzór budowla-
ny. Oszcz´dza w ten spo-
sób czas i koszty wià˝àce
si´ z wykonaniem ewentual-
nych prac dodatkowych. 
Weber MT z siedzibà w nie-
mieckim Bad Laasphe jest
Êredniej wielkoÊci przedsi´-
biorstwem produkcyjnym,
posiadajàcym szerokie kon-
takty handlowe na ca∏ym
Êwiecie. Udzia∏ eksportu
w ogólnej produkcji kszta∏tu-
je si´ na poziomie 60 pro-
cent. Wa˝nymi rynkami, na
których dzia∏ajà w∏asne
przedstawicielstwa, oprócz
Europy i USA, sà Ameryka
Ârodkowa i Po∏udniowa. We-
ber MT dysponuje w∏asnym
centrum rozwoju i ÊciÊle
wspó∏pracuje z uniwersyte-
tem w Siegen. Firma zapew-
nia najwy˝szà jakoÊç swoich
produktów i ∏atwà dost´p-
noÊç serwisu. W Polsce dla
profesjonalnej obs∏ugi auto-
ryzowanej sieci sprzeda˝y
i serwisu w 1992 roku powo-
∏ano Weber MT Sp. z o. o.
z siedzibà w podwarszaw-
skim Nadarzynie/ Starej Wsi. 
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Weber Maschinentechnik Sp. z o.o. 
ul. Grodziska 7, 05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ

tel.: (0 22) 739 70 80, (0 22) 739 70 81, fax (0 22) 739 70 82
e-mail: info@webermt.com.pl 
internet: www.webermt.com.pl

Zaczynamy Jeszcze jeden przejazd Stop – pod∏o˝e zag´szczone

„COMPATROL”
system kontroli zag´szczania zintegrowany w p∏ycie wibracyjnej



Maszyna dla artystów

W ostatnich latach zapotrze-
bowanie na spycharki gàsie-
nicowe pozostaje na prak-
tycznie niezmienionym po-
ziomie. Na ca∏ym Êwiecie na-
bywców znajduje rocznie
oko∏o dwadzieÊcia tysi´cy te-
go typu maszyn. Blisko po∏o-
wa z nich trafia do krajów
Ameryki Pó∏nocnej i Po∏u-
dniowej, a tylko 10 procent
do Europy. Pozosta∏e spy-
charki zasilajà azjatyckie,
afrykaƒskie i australijskie
place budowy. 
Dzisiejsze spycharki cechu-
je komfort pracy operatora,
wysoka wydajnoÊç i nieza-
wodnoÊç. Mo˝liwoÊç zasto-
sowania ró˝nego rodzaju

osprz´tu roboczego – lemie-
szy i zrywaków, czyni te ma-
szyny niezastàpionymi przy
wykonywaniu wszelkich prac
ziemnych, kszta∏towaniu trud-
nych powierzchni, odspaja-
niu gruntu, pracach niwela-
cyjnych i odkrywkowych.
Choç mo˝liwoÊci wykorzy-
stania spycharek gàsienico-
wych sà nadal bardzo szero-
kie (spotykamy je nie tylko
w lokalnych kopalniach gli-
ny i cegielniach, elektrow-
niach, elektrociep∏owniach,
czy przedsi´biorstwach dro-
gowych, ale tak˝e w olbrzy-
mich kopalniach w´gla bru-
natnego, miedzi i surowców

skalnych, z∏ota i diamentów,
w kamienio∏omach, zak∏a-
dach wapienniczych, a na-
wet na polach naftowych),
na zakup ci´˝kich maszyn
decyduje si´ coraz mniej firm
budowlanych. Wiele z zadaƒ
realizowanych przez lata
przez spycharki wykonaç
mogà one bowiem z powo-
dzeniem u˝ywajàc ∏adowa-
rek ko∏owych i koparek hy-
draulicznych. Fakt ten pocià-
ga za sobà kurczenie si´ kr´-
gu producentów spycharek. 
Klasyfikujàc spycharki gà-
sienicowe bierze si´ najcz´-
Êciej pod uwag´ ich mas´
ca∏kowità oraz moc nap´-
dzajàcego je silnika. Ograni-
czajàc si´ tylko do tych pa-
rametrów nie zawsze jednak
mo˝na ustaliç jednoznacz-

nie, czy dana spycharka
spe∏ni oczekiwania i b´dzie
w stanie sprostaç stawia-
nym przed nià zadaniom. 
Wi´kszoÊç producentów dà-
˝y do tego, by stosunek mo-
cy jednostki nap´dowej do
ci´˝aru maszyny wynosi∏
140-160 kg/kW. I tak na przy-
k∏ad dla 8-tonowych spycha-
rek wynosi on 125 kg/kW,
podczas gdy dla 42-tono-
wych kolosów 172 kg/kW.
Czy zatem nie oznacza to, ˝e
najwi´ksze spycharki nap´-
dzane sà silnikami o niewy-
starczajàcej mocy? Nie jest to
trafna diagnoza, praktyka do-
wodzi bowiem, ˝e przy oce-

nie mo˝liwoÊci spycharki da-
leko wa˝niejszy jest stosunek
mocy nap´dzajàcego jà silni-
ka do szerokoÊci lemiesza.
Wraz ze wzrostem tej liczby
roÊnie si∏a Êcinajàca na kra-
w´dzi lemiesza spycharki.
Tym samym mo˝e ona
sprawniej i szybciej odspajaç
oraz przemieszczaç grunt.
Stosujàc si´ do tej zasady,
nie nale˝y wykorzystywaç
ma∏ych spycharek do prac na
ci´˝kim, gliniastym pod∏o˝u.
Stosunek mocy silnika do
szerokoÊci lemiesza takich
maszyn oscyluje bowiem
w granicach 0,15-0,4 kW/cm.
W przypadku wi´kszych spy-
charek wynosi zaÊ od 0,4 do
0,8 kW/cm, a dla kolosów, ja-
kimi sà na przyk∏ad Caterpil-

lar D11R lub Komatsu D575
nawet 1 kW/cm. Oczywiste
jest zatem, ˝e maszyna legity-
mujàca si´ wy˝szym wspó∏-
czynnikiem o wiele sprawniej
i szybciej odspaja i prze-
mieszcza grunt. WydajnoÊç
spycharki spada drastycznie,
je˝eli nie jest ona w stanie po-
radziç sobie ze spoisto-
Êcià gruntu, na jakim pracuje. 
WydajnoÊç spycharek gàsieni-
cowych - w znacznie wi´kszym
stopniu ni˝ ma to miejsce
w przypadku innych maszyn
budowlanych - zale˝y od umie-
j´tnoÊci operatora. WÊród fa-
chowców nie brakuje opinii, ˝e
perfekcyjnej obs∏ugi spycharki
nie uda si´ nauczyç ka˝dego,
praca na takiej maszynie wy-
maga po prostu talentu. Dobry
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Uznanym producentem spycharek gàsienicowych pozostaje od lat Caterpillar. Aktualna oferta
firmy jest bardzo szeroka – od ma∏ych, 3-tonowych maszyn po widniejàcy na zdj´ciu model
D11R nap´dzany silnikiem o mocy 634 kW i wa˝àcy 99 ton

Wytwarzajàcy dziesi´ç bazowych modeli o wadze od 7,8 do 153 ton koncern Komatsu
dysponuje najbardziej wszechstronnà ofertà spycharek gàsienicowych. Nowe modele
wyposa˝one sà w nowoczesnà, niezwykle przestronnà kabin´ „SpaceCab”

Jedynym producentem spycharek gàsienicowych w Polsce - i jednym z nielicznych
w Europie - pozostaje HSW. Rodzina maszyn wytwarzanych w Stalowej Woli obejmuje
osiem modeli o mocy silnika od 55 do 388 kW i wadze od 7 do 61 ton





operator powinien w optymal-
nym stopniu wykorzystywaç
si∏´ maszyny.
W Europie najwi´kszym zain-
teresowaniem cieszà si´ spy-
charki w klasie od 15 do 25
ton, nap´dzane silnikami
o mocy w zakresie od 80 do
200 kW. Gigantyczne maszy-
ny wa˝àce 30 lub 40 ton pra-
cujà najcz´Êciej w przemyÊle
wydobywczym. Najwi´kszà
aktualnie spycharkà gàsieni-
cowà Êwiata jest wa˝àca 153
tony i mierzàca 11,7 metra
d∏ugoÊci spycharka Komatsu
D575A-3-SD. Ten gigant na-
p´dzany silnikiem o mocy
858 kW i wyposa˝ony w le-
miesz majàcy 7,4 metra sze-
rokoÊci i 3,6 metra wysoko-
Êci, mo˝e z ∏atwoÊcià prze-
mieszczaç grunt o budzàcej
respekt obj´toÊci 69 m3. 
W chwili obecnej na ca∏ym
Êwiecie dzia∏a tylko kilku li-
czàcych si´ producentów
tego typu maszyn. I tak,
amerykaƒski koncern Case
oferuje siedem modeli spy-

charek gàsienicowych. Sà
to maszyny o masie od 6,5
do 21 ton. Wszystkie z na-
p´dem hydrostatycznym. 
G∏ównym konkurentem Ca-
se na rynku Pó∏nocnej Ame-
ryki pozostaje John Deere
wytwarzajàcy osiem modeli
spycharek. Ciekawostk´
stanowi fakt, ˝e produkcj´
modeli o nap´dzie hydro-
statycznym, tzn. 24-tonowe-
go 950C oraz 37-tonowego

1050C zlecono koncernowi
Liebherr. Mimo, ˝e John De-
ere jest tak˝e uznanym pro-
ducentem jednostek nap´-
dowych, w obu maszynach
montowane sà jednak silni-
ki Liebherra. Fakt ten wyni-
ka z za∏o˝eƒ d∏ugofalowej
wspó∏pracy pomi´dzy obie-
ma firmami. 
Uznanym producentem spy-
charek gàsienicowych pozo-
staje od lat Caterpillar. Jego
aktualna oferta jest szeroka 
– od ma∏ych, 3-tonowych ma-
szyn do modelu D11R nap´-
dzanego silnikiem o mocy 634
kW i wa˝àcego 99 ton. Âred-
nie i wi´ksze spycharki CAT
posiadajà górne ko∏o nap´do-
we. Podnosi to wydajnoÊç,
u∏atwia utrzymanie i konser-
wacje, redukuje przestój oraz
zwi´ksza moc i trwa∏oÊç uk∏a-
du nap´dowego i przek∏adni
g∏ównej. Caterpillar oferuje
równie˝ maszyny w specjal-
nych wersjach, przeznaczone
na przyk∏ad do pracy na wysy-
piskach Êmieci. 

Wytwarzajàcy dziesi´ç ba-
zowych modeli o wadze od
7,8 do 153 ton koncern Ko-
matsu dysponuje najbar-
dziej ró˝norodnà ofertà spy-
charek gàsienicowych. No-
woÊciami sà 17-tonowa ma-
szyna D61EX-15 nap´dza-
na silnikiem o mocy 116
kW. Jest ona oferowana
z trzema wariantami nap´-
du i niezwykle przestronnà
kabinà „SpaceCab”. 

Honoru Europy Zachodniej
broni wspomniany ju˝ przy
okazji wspó∏pracy na rynku
pó∏nocnoamerykaƒskim z fir-
mà John Deere koncern Lie-
bherr. Wytwarza on wy∏àcz-
nie maszyny o nap´dzie hy-

drostatycznym. W obecnie
oferowanej czwartej genera-
cji spycharek gàsienicowych
gruntownie zmodernizowa-
no nap´d. Aktualnie pro-
gram produkcyjny Liebherra
zawiera osiem bazowych
modeli spycharek o mocy
silnika od 77 do 295 kW i wa-
dze w zakresie 11,8÷46 ton. 
Do wàskiego grona produ-
centów spycharek gàsieni-
cowych od lat zalicza si´ tak-
˝e w∏oska firma Macmoter. To
w∏aÊnie z jej taÊm produkcyj-
nych schodzà najmniejsze eu-
ropejskie maszyny tego typu
(model D6C wa˝y 5, a D150M
– 5,6 tony). Obie maszyny na-
p´dzane sà silnikiem Cum-
mins o mocy 56 kW. 
Produkcj´ spycharek oferowa-
nych swego czasu pod markà
Fiat-Hitachi (póêniej Fiat-Kob-
elco) kontynuje teraz w nieco
zmienionej formie wchodzàcy
w sk∏ad grupy CNH, pozosta-
jàcy równie˝ w gronie nie-
licznych producentów tego
typu sprz´tu w Europie, kon-
cern New Holland. 
Z regu∏y dobrze poinformo-
wane êród∏a amerykaƒskie
podajà, ˝e wkrótce na rynku
producentów spycharek gà-
sienicowych mo˝e pojawiç

si´ nowy gracz. Wytwarzanie
tego typu maszyn rozwa˝a
ponoç koncern Volvo. W tym
przypadku nie chodzi jednak
o rozwijanie w∏asnej kon-
strukcji, lecz przej´cie kom-
pletnej linii produkcyjnej. Nie

ujawniono, która z firm znala-
z∏a si´ na celowniku Szwe-
dów. Poniewa˝ trudno sobie
wyobraziç, by którykolwiek
z zachodnioeuropejskich
koncernów pozby∏ si´ fabryki
spycharek, w gr´ wchodziç
mo˝e firma z Europy
Wschodniej. A mo˝e drogi
zawiodà Szwedów do Stalo-
wej Woli? HSW zalicza si´ do
elitarnego grona producen-
tów spycharek gàsienico-
wych. Oferta obejmuje osiem
modeli o mocy silnika od 55
do 388 kW i wadze od 7 do
61 ton. Mniejsze modele na-
p´dzane sà silnikami Komat-
su, wi´ksze Cumminsa. Wy-
soka jakoÊç maszyn wytwa-
rzanych w Stalowej Woli zo-
sta∏a potwierdzona sprzeda-
˝à kilkunastu tysi´cy sztuk,
równie˝ na wymagajàce ryn-
ki Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Ameryki Po∏udnio-
wej, Afryki i Azji. 
Do znaczàcych producentów
spycharek gàsienicowych
nale˝y równie˝ rosyjski Ural-
trac z Czelabiƒska. Wi´k-
szoÊç maszyn wyposa˝a-
nych w silniki Cumminsa eks-
portowana jest do odbiorców
w Europie Zachodniej. 

Dalsze informacje Pb 024Z

Maszyny budowlane
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Liebherr produkuje spycharki o masie od 6,5 do 21 ton. Dwie z nich wytwarzane sà na
zlecenie koncernu John Deere. Wszystkie maszyny posiadajà nap´d hydrostatyczny

Wchodzàcy w sk∏ad grupy CNH koncern New Holland równie˝ zalicza si´ do nielicznych
producentów spycharek w Europie
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FULL Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
www.full.com.pl

e-mail: full@full.com.pl

CENTRUM SPRZEDA˚Y MASZYN
U˚YWANYCH

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 

NAJTA¡SZE CZ¢ÂCI ZAMIENNE

DO MASZYN BOMAG

JEDYNY W POLSCE KOMPUTER

DIAGNOSTYCZNY EDS DO MASZYN O&K

ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa

tel./fax: (022) 819 40 40÷42,
(022) 811 31 00

AGREX  ARCON Sp. z o.o.
ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa,
telefony: (22) 648-08-10, 648-08-11,

fax 641-38-24
e-mail: office@agrex-arcon.pl

http://www.agrex-arcon.pl

Autoryzowany dealer

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

Biuro Handlowe RUDA
ul. Zegad∏owicza 10, 40-555 Katowice

tel./fax: (032) 251 25 53, 757 44 65
e-mail: bh-ruda@bh-ruda.pl

www.bh-ruda.pl

- wiertnice, kotwiarki, do górniczych
prac podziemnych i tunelowych

- samojezdne wiertnice hydrauliczne
dla kopalƒ odkrywkowych

- kruszarki szcz´kowe, udarowe,
sto˝kowe, granulatory 
i przesiewacze dla górnictwa
skalnego i rud metali

- przewoêne i mobilne stacje
kruszenia, recykling

- specjalistyczne ∏adowarki dla
górnictwa skalnego i podziemnego

- m∏oty, no˝yce i no˝yco-kruszarki
hydrauliczne

- przegubowe wozid∏a technologiczne

- specjalistyczne ∏adowarki przegubowe
oraz z obrotowym wysi´gnikiem

- wielofunkcyjne koparki ko∏owe

- spr´˝arki Êrubowe

- osuszacze i filtry spr´˝onego
powietrza

- silniki wysokopr´˝ne
i generatory pràdowe

- rowokoparki ∏aƒcuchowe, mini-
koparki, maszyny Êrodowiskowe

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR 
I SERWIS FIRM:

EP Spó∏ka z o.o.
ul. Âw. Wincentego 10, 61-003 Poznaƒ
tel. (061) 651 87 11, fax (061) 651 87 00

www.ep.poznan.pl
• naprawy maszyn i urzàdzeƒ budowlanych
• autoryzowany dealer i serwis

Cummins Poland, HSW S.A.
• generalny dystrybutor agregatów

pràdotwórczych Heinkel
• specjalistyczne zabudowy pojazdów

samochodowych

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o.
ul. Grodziska 7

05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ
tel.: (0 22) 739 70 80, 739 70 81 

fax (0 22) 739 70 82
e-mail: info@webermt.com.pl
internet: www.webermt.com.pl

11-041 Olsztyn, ul. Sokola 4 
tel.: (089) 523 91 52, 523 91 53, 

fax (089) 523 90 82

- przesiewacze mobilne i stacjonarne na
sucho i mokro, sita strunowe i
plecione, cz´Êci zamienne, kruszarki
szcz´kowe i udarowe

- kruszarki szcz´kowe, udarowe,
sto˝kowe, granulatory, kompletne
zak∏ady produkcyjne

- elementy podwoziowe do maszyn
CATERPILLAR, VOLVO, HANOMAG
O&K, ATLAS, LIEBHERR, ZEPPELIN,
CASE, FIAT-HITACHI, HSW oraz cz´Êci
silnikowe, mechaniczne do wszystkich
maszyn

- minikoparki, koparko-∏adowarki,
koparki, ∏adowarki, spycharki, cz´Êci

- z´by i zabezpieczenia do ∏y˝ek,
lemiesze, materia∏y trudnoÊcieralne

- uniwersalne ∏y˝ki przesiewajàco-
kruszàce 

- m∏oty, no˝yce i no˝yco- kruszarki

- czeÊci zamienne, maszyny
- podzespo∏y podwoziowe i hydraulika

Oddzia∏y:  Bytom – tel. (032) 289 02 05
Wroc∏aw – tel. kom. 607 38 08 80
Wàgrowiec – tel. (067) 262 72 00

e-mail: renox@renox.pl;  www.renox.pl

M A S Z Y N Y  B U D O W L A N E
Maszyny budowlane. Sprzeda˝, serwis,
wynajem. Oryginalne cz´Êci zamienne.

Zag´szczarki gruntu, agregaty i narz´dzia
hydrauliczne, m∏oty wyburzeniowe,
wibratory i zacieraczki do betonu

Minikoparki gàsienicowe, silniki, cz´Êci

zamienne 

Groty do m∏otów wyburzeniowych

Zag´szczarki gruntu

Agregaty pràdotwórcze, silniki

przemys∏owe, pompy wodne i szlamowe,

pi∏y do nawierzchni, zag´szczarki 

Zag´szczarki gruntu, walce, wibratory do

betonu, oryginalne cz´Êci zamienne

Silniki wysokopr´˝ne, oryginalne cz´Êci

zamienne

Zag´szczarki gruntu, walce

Silniki spalinowe, oryginalne cz´Êci

zamienne

Silniki spalinowe, oryginalne cz´Êci

zamienne

Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Us∏ugowo-Handlowe

W O B I S
ul. Bytomska 135, 41-803 Zabrze

tel. (032) 275 32 26, fax (032) 274 63 94

www.wobis.pl, e-mail: wobis@wobis.pl

W&W

ALLU

T-130, T-170
K-611, M-250H
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AUTORYZOWANY 

SERWIS SILNIKÓW: 

DEUTZ & DEUTZ MWM 

SUBARU ROBIN

u SPRZEDA˚
ORYGINALNYCH CZ¢ÂCI

u NAPRAWY, REMONTY SILNIKÓW
u SERWIS MOBILNY

GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY

u SILNIKI WYMIENNE

43-100 Tychy
ul. Dojazdowa 9

tel./fax:(032) 219 70 77
tel. (032) 325 08 05 ÷06
tel. kom. 0 602 471 551
www.winter-service.com.pl

e-mail: biuro@winter-service.com.pl

CUMMINS POLAND
Oferuje:
• silniki wysokopr´˝ne spe∏niajàce normy

Stage 2; Euro 3; Euro 4 o poj. od 1,4 do 78 dm3

i mocy od 18 do 3500 KM,
• agregaty pràdotwórcze Cummins Power

Generation o mocy od 11 do 2.700 kVA
(prime i standby),

• silniki na spr´˝ony gaz ziemny CNG
Cummins Westport,

• filtry Cummins,
• olej Valvoline Premium Blue,
• zestawy naprawcze turbospr´˝arek

HOLSET,
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
• naprawy g∏ówne silników wysokopr´˝nych

(1 rok gwarancji).

CUMMINS ENGINE COMPANY LTD.
Sp. z o.o. Oddzia∏ w Polsce

ul. Stawowa 119; 31-346 Kraków
tel.: (012) 661-53-05; 661-53-25

fax (012) 661-53-15
www.cummins.pl

Cummins zaleca oleje

Generalny  Importer

TeZaNa Sp. z o.o.

ul. Odrowà˝a 13,  
03 - 310 Warszawa
tel. (22) 814-01-80
fax (22) 814-01-78

e-mail: biuro@tezana.pl,
www.tezana.pl

• AGREGATY

PRÑDOTWÓRCZE

• ZESPO Y̧ NAP¢DOWE

• SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE

• CZEÂCI ZAMIENNE

• SERWIS TECHNICZNY

www.ivecomotors.com

PEZAL Sp. z o.o.
80-635 Gdaƒsk, ul. K´pna 30 B

tel. (058) 303 80 80
e-mail: pezal@pezal.com.pl

www.pezal.com, 
www.kiporpolska.pl

SPRZEDA˚: 
SILNIKI SPALINOWE,

GENERATORY PRADU,

MOTOPOMY,

SPAWARKI

SERWIS: 
POMPY WTRYSKOWE: MECH. 

i ELEKTRONICZNE: EDC,VP,VR

CR-COMMON RAIL,

POMPOWTRYSKIWACZE EUI,

SYSTEMY WTRYSKOWE PDE,

TURBOSPREZARKI,

SILNIKI

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

DIESEL SHOP & SERVICE®

DSS/POLSKA
import-export

(rok za∏. 1992)

• pompy wtryskowe 
• wtryskiwacze

• pompowtryskiwacze
• przewody paliwowe 

• przewody hydrauliczne, etc.
• systemy zasilania paliwem

• cz´Êci - serwis

tel. (061) 879 88 77
fax (061) 870 52 31
fax (061) 872 70 77

service@diesel-transport.pl
info@diesel-hydro.pl

DIESEL SHOP & SERVICE®

WASZ PARTNER 
W UK¸ADACH 
PALIWOWYCH

OFERUJE MASZYNY NOWE 
I U˚YWANE ORAZ SERWIS 

I CZ¢ÂCI ZAMIENNE

ul. Obornicka 1, 62-002 Z∏otkowo

tel.: (061) 65 777 77 – recepcja

65 777 70 – dzia∏ sprzeda˝y

65 777 80 – dzia∏ cz´Êci zamiennych

65 777 90 – dzia∏ serwisu

65 777 99 – sekretariat zarzàdu

fax (0-61) 65 777 78

e-mail: gig@maszynybudowlane.ple-mail: gig@maszynybudowlane.pl
recepcja@maszynybudowlane.plrecepcja@maszynybudowlane.pl

Wszystko o firmie orazWszystko o firmie oraz
szczegó∏owa oferta na:szczegó∏owa oferta na:

wwwwww.maszynybudowlane.p.maszynybudowlane.pl

® ®

®
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ul. Graniczna 73A
05-500 Nowa Iwiczna

k. Warszawy

tel. +22 711 08 51 do 53 
fax. +22 711 08 54
www.bthfast.com.pl 

e-mail: info@bthfast.com.pl

Silnik wysokopr´˝ne o mocy od 10 kW
Cz´Êci zamienne – nowe, regenerowane,
u˝ywane, Serwis oraz  Remonty

Silnik benzynowe o mocy do 25 KM,
Silniki wysokopr´˝ne, Motopompy,
Agregaty, Cz´Êci zamienne, Serwis

Pràdnice synchroniczne o mocy do
2500 kVA, Cz´Êci zamienne, Serwis

Turbiny gazowe o mocy do 7 MW,
Bloki energetyczne

Osprz´t do silników i agregatów pràdotwórczych

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL FIRM:

naprawy, sprzeda˝, diagnostyka

DAEWOO, SAMSUNG, HYUNDAI, KOMATSU,
CAT, LIEBHERR, CASE, KAWASAKI, LINDE

• pompy hydrauliczne g∏ówne
• elektronika sterujàca koparek
• silniki jazdy i reduktory
• ∏o˝yska wieƒcowe obrotu i przek∏adnie
• m∏oty hydrauliczne i cz´Êci
• cz´Êci do kruszarek i przesiewaczy
• maszyny nowe i u˝ywane

61-371 Poznaƒ, ul. Romana Maya 1
tel. (061) 87 15 202  fax (061) 87 15 203

e-mail: biuro@rtm.com.pl

MASZYNY BUDOWLANE
cz´Êci hydraulika si∏owa naprawy

KATEIL – SYSTEM
KLAUDIUSZ KAP¸ON
ul. Jeleniogórska 18
60-179 Poznaƒ

fax (061) 650 78 92 tel. (061) 868 58 96 
PLUS GSM 0605 59 94 89

•podwozia do maszyn gàsienicowych

• gàsienice gumowe do minikoparek

• maszyny i urzàdzenia budowlane

• maszyny drogowe

• cz´Êci zamienne oraz serwis

www.kateilsystem.poznan.pl

®

CUMMINS POLAND
� Filtry powietrza
� Wst´pne filtry powietrza
� Filtry paliwa
� Filtry ch∏odziwa
� Filtry oleju silnikowego
� Filtry oleju hydraulicznego
� P∏yn ch∏odzàcy
� Uk∏ady filtracyjne
� Zestawy obs∏ugowe
� Uk∏ady wspomagajàce rozruch

silników Diesla

PROMOCYJNE CENY

CUMMINS ENGINE COMPANY LTD.
Sp. z o.o. Oddzia∏ w Polsce

ul. Stawowa 119; 31-346 Kraków
tel.: (012) 661-53-05; 661-53-25

fax (012) 661-53-15
www.cummins.pl

PRECYZJA, PERFEKCJA, KOMPLETNE
ROZWIÑZANIE

PRZEDSTAWICIEL  PRODUCENTA
W POLSCE:

AGREGATY  BETONIARSKIE
DO  WYLEWEK

- sprzeda˝  i  serwis
- maszyny  NOWE  i  u˝ywane
- cz´Êci, akcesoria  i  oprzyrzàdowanie
- wynajem  i  us∏ugi
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• ˚urawie samochodowe do 1.000 ton
(wynajem-serwis)

• ˚urawie wie˝owe
(sprzeda˝-wynajem-serwis)

• Transport ponadgabarytowy i ci´˝ki

80-531 Gdaƒsk
ul. Sucha 31

tel.: (058) 343 17 99, 342 24 07
fax (058) 342 24 06

e-mail: info@zuraw.pl
www.zurawgrohmann.pl

SPRZEDA˚ / SERWIS / WYNAJEM

ul. Ks. Zuga 7, Rogów Opolski
47-300 Krapkowice

tel./fax 077 467 23 51
e-mail: siloco@siloco.home.pl

www.siloco.pl

˚URAWIE, WINDY, 
¸ADOWARKI TELESKOPOWE

ZAG¢SZCZARKI, RUSZTOWANIA, STEMPLE
URZÑDZENIA, MONTA˚, DORADZTWO

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37

tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90
e-mail: biuro@auspolex.pl, www.auspolex.pl

• CZERPAKI 
KRUSZÑCE

• KRUSZARKI
• PRZESIEWACZE

HAMER 
SPRZ¢T 
BUDOWLANY 
I DROGOWY

• 02-677 Warszawa, 
ul. Wynalazek 3, 

tel. (022) 852 24 31, 
GSM 0-501 29 57 08
• 03-044 Warszawa, 
ul. P∏ochociƒska 35, 
tel. (022) 425 31 76, 
GSM 0-501 29 57 07

Sprz´t budowlany w cenach fabrycznych
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Najwiekszy Êwiatowy producent
silników spalinowych ma∏ej mocy 

- do agregatów, pomp, myjek 
- wsz´dzie tam, gdzie potrzebny

jest niezawodny nap´d! 
Szukaj tej marki we wszystkich

sklepach!

Kontakt z nami :
CHABIN® - SERVICE  

93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  
Tel. (0-42) 684–98–72 lub 73, 

fax (0-42) 684– 98–75  
www.chabin.pl, 

e-mail: chabin@chabin.pol.pl   

SOCHA MOTOR 

Grzegorz Socha

Naprawy 

g∏ówne 

i bie˝àce

wysokopr´˝nych

silników 

przemys∏owych

96-316 Mi´dzyborów 
ul. Królowej Marysieƒki 11 

tel./fax (046) 855 51 89 
tel. kom. 0-601 255 901

Caterpillar 

Deutz

Hanomag

Yanmar

Kubota

Komatsu

Man

Mercedes

MWM

Liebherr

Rok Za∏o˝enia 1992

MASZYNY BUDOWLANE Sp. z o.o.
30-732 Kraków, ul. Mierzeja WiÊlana 6

BIURO: 
tel./fax. (012) 653 25 31, tel. (012) 653 25 37

SERWIS: 
tel. (012) 653 25 67, tel./fax. (012) 653 25 68
www.wakbud.pl, e-mail: biuro@wakbud.pl

SRZEDA˚ I SERWIS

• Autoryzowana Stacja Obs∏ugi 
- maszyny i urzàdzenia

• Autoryzowany Przedstawiciel Regionalny

firmy
- sprz´t zag´szczajàcy: walce, ubijaki stopowe,

zag´szczarki

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy

spr´˝arki Êrubowe i m∏oty, oleje, osprz´t

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy
pneumatyczne urzàdzenia 
do przecisków

• CZ¢ÂCI ZAMIENNE do maszyn budowlanych   
wszystkich typów

• NAPRAWY SILNIKÓW: Hatz, Deutz, Robin, 
Lombardini, Yanmar, Faryman Diesel, Honda

• WYNAJEM MASZYN
Ubijaki, zag´szczarki, walce, pi∏y

BOVIN Sp. z o.o.
ul. WolnoÊci 20, 81-327 Gdynia

tel. (058) 621 98 24, fax (058) 621 99 64
e-mail: bovin@bovin.com.pl

www.bovin.com.pl

STANLEY - r´czne narz´dzia
hydrauliczne, m∏oty i zag´szczarki

montowane na wysi´gnikach koparek
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

ul. Budowlana 4,

05-300 Miƒsk Maz.
tel. (025) 758 34 66, 

tel./fax (025) 758 38 96
www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

INSTYTUTU 
MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

I GÓRNICTWA SKALNEGO
ul. Racjonalizacji 6/8, 

02-673 Warszawa
tel./fax 022 843-89-72, 

tel. 022 843-68-16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.org.pl

www.osom.pl

Szkolenia dla operatorów maszyn
budowlanych i drogowych. 

Mo˝liwoÊç odbycia praktyki na naszym poligonie.

UPUSTY DLA FIRM 

OÂRODEK SZKOLENIA
OPERATORÓW MASZYN

PN-ISO 9001:2001

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie Dystrybutorów 
Maszyn Budowlanych

ul. Baletowa 14, 
02-867 Warszawa

tel. (022) 648 08 10 wew. 303
tel./fax (022) 643 58 11

www.sdmb.pl 
e-mail: sdmb@sdmb.pl

ul. Poznaƒska 152
62-052 Komorniki
tel./fax (061) 8107 513
tel. kom. 0607 631 866
e-mail: sklep@ewpa.pl

CZ¢ÂCI ZAMIENNE
DO MASZYN BUDOWLANYCH

FILTRY, CZ¢ÂCI DO SILNIKÓW, 
ELEMENTY PODWOZI GÑSIENICOWYCH, 

ELEMENTY UK¸ADÓW HYDRAULICZNYCH, 
OPONY PRZEMYS¸OWE, GÑSIENICE 

DO MINIKOPAREK, ¸A¡CUCHY DO KOPAREK

MASZYNY
BUDOWLANE

sp. z o.o.

EWPA

STRZEGOMSKIE ZAK¸ADY MECHANICZNE

„ZREMB” S.A.
ul. Weso∏a 1; 58-150 STRZEGOM

• przemys∏owe wytwórnie betonu 
o wydajnoÊci 12–45 m3/h,

• betoniarki i mieszarki o wydajnoÊci 12 – 45 m3/h,
• tensometryczne wagi kruszyw i cementu,

• zbiorniki kruszyw i cementu,
• modernizacje wytwórni betonu typu 

„STETTER” wg normy EN 206-1,
• doradztwo techniczne, dostawa urzàdzeƒ, 

monta˝, serwis i cz´Êci zamienne.

telefon (074) 649 43 00; fax: (074) 855 09 29; 649 43 24
e-mail: zrembsa@zrembsa.com.pl;  www.zrembsa.com.pl

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

tel.: (022) 783 17 87, 783 35 89
fax (022) 783 35 82

e-mail: biuro@solideal.pl, www.solideal.pl

Opony do maszyn budowlanych
i drogowych, wózków wid∏owych, 

gàsienice metalowo-gumowe

Sprzeda˝, serwis, wynajem

• spr´˝arki przewoêne
• m∏oty wyburzeniowe

- hydrauliczne
- pneumatyczne
- spalinowe

• no˝yce tnàco-kruszàce i kruszarki
• agregaty pràdotwórcze

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, 

S´kocin Nowy, 
05-090 Raszyn

tel. 0-22 (prefix) 572 68 00
fax  0-22 (prefix) 572 68 09

SPRZEDA˚ • WYNAJEM • SERWIS

HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o.
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23

tel. (061) 665 79 00 
tel. kom. 0601 755 177

fax (061) 842 57 01
Oddzia∏y: Ruda Âlàska, Warszawa, Gdaƒsk, 

Olsztyn, Bydgoszcz, ¸ódê, Wroc∏aw

T¸OKOWE POMPY GEHO®

DO OBNI˚ANIA POZIOMU WÓD
GRUNTOWYCH 

PRZY POMOCY IG¸OFILTRÓW

Sprzeda˝ i bezp∏atne doradztwo:

WY¸ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL WEIR B.V. 

W  POLSCE: J.C. IMPEX s.c.

ul. Skoczylasa 4   
03-469 Warszawa

tel. (022) 670 02 95,  
tel./fax (022) 619 50 04

e-mail: jc_impex@medianet.pl
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GÑSIENICE GUMOWE 
NOWEJ GENERACJI

TYPU „J’ TRACK” – wzmocnienie wewn´trzne
stanowi oplot z 46-krotnie nawini´tej ciàg∏ej

linki ze stali nierdzewnej.

26-600 Radom, ul. Lubelska 65
tel. (048) 384-78-32; fax (048) 365-60-02

59-800 Lubaƒ, ul. Stawowa 18
tel. (075) 721 35 33, fax (075) 721 02 11

e-mail: nonilion@nonilion.pl
www.nonilion.pl

• dobór opon 
• monta˝ u klienta
• profesjonalne naprawy

nonilion
OPONY PRZEMYS¸OWE

P.H. „VERO” Tomasz Walusiak
Os. Âlàskie 7e/12;        65-557 Zielona Góra
fax (068) 3258007;     tel. (0) 605 271458;

e-mail: tomasz.walusiak@wp.pl

OPLOT CIÑG Y̧
– zwi´kszenie
wytrzyma∏oÊci 
gàsienicy o 40%

POJAZDY U˚YTKOWE

05-830 Nadarzyn, 
Wolica 16 c

tel. (022) 720 11 22, fax (022) 720 11 41
info@manstar.pl

dzial_handlowy@manstar.pl

KONTECH

NAPE¸NIANIE ELASTOMEREM
KÓ¸ JEZDNYCH 

POJAZDÓW ROBOCZYCH

ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice
tel./fax: (032)  302 00 90, 302 00 91

e-mail: biuro@kontech.pl

Mocna 
oferta 
budowlana
informacje o naszej 

najnowszej ofercie dost´pne 
u dealerów Scania w ca∏ym kraju

www.scania.pl

tel. (0-12) 686 11 44
e-mail: sekretariat@kamaz.pl

www.kamaz.pl
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Wydawca
Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o.

CZ¸ONEK-ZA¸O˚YCIEL STOWARZYSZENIA
DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

Pasa˝ Ursynowski 1/45
02-784 Warszawa
tel.: (022) 644 28 80, 859 19 65, 859 19 66
tel./fax: (022) 859 19 67 
www.posbud.com.pl

Dyrektor Wydawnictwa
Jacek Baraƒski
tel. (0 602) 255 410
e-mail: baranski@posbud.com.pl

Dzia∏ Reklamy i Marketingu
Dyrektor 
Magdalena Ziemkiewicz
tel. (0 602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.com.pl

Katarzyna Janasiewicz
tel. (0 602) 44-88-90
e-mail: k.janasiewicz@posbud.com.pl

Sekretariat
Katarzyna Dymek  
tel. (0 608) 21-95-23
e-mail: k.dymek@posbud.com.pl

Przedstawicielstwo 
na Europ´ Zachodnià
Hans-Joachim Müller
Media-Service International
Niedernhart 17
D-94113 Tiefenbach/Niemcy
tel. 0049-8546-973744, 
fax 0049-8546-973745
e-mail: info@hjm-media.de
www.hjm-media.de

„PoÊrednik Budowlany 
- Maszyny,  Narz´dzia, Sprz´t” 

jest kolportowany bezp∏atnie do osób
i instytucji zwiàzanych z bran˝à budowlanà.

Materia∏ów nie zamówionych nie zwracamy. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
treÊç zamieszczanych reklam i og∏oszeƒ oraz
artyku∏ów reklamowych i informacji prasowych.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz
opatrywania ich tytu∏ami i Êródtytu∏ami.

Projekt graficzny, sk∏ad i ∏amanie: 
Trans Marketing Sp. z o.o.
ul. Kiwerska 2
01-682 Warszawa 
tel. (022) 498 16 77
e-mail: trans@tim.com.pl
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 29-21-14

Druk: Pozkal Inowroc∏aw

Aktualnie obowiàzujàcy cennik reklam 
znajduje si´ na str. 10

budowlany
POÂREDNIKORGANIZATORZY 

IMPREZ TARGOWYCH

TARGI KIELCE Sp. z o.o.

ul. Zak∏adowa 1, 25-672 Kielce
tel.(0-41) 365-12-22
fax (0-41) 345-62-61
www.targikielce.pl 

e-mail: biuro@targikielce.pl

Mi´dzynarodowe 
Targi Poznaƒskie Sp. z o.o.

ul. G∏ogowska 14, 
60-734 Poznaƒ

tel. (061) 869 20 00
fax (061) 866 58 27
e-mail: info@mtp.pl

www.mtp.pl

TOWARZYSTWA LEASINGOWE

SG Equipment Leasing Polska
Sp. z o.o.

ul. Marsza∏kowska 111, 
00-102 Warszawa

tel.: (022) 528 46 40, 528 46 00
fax (022) 528 46 11

e-mail: leasing@sgef.pl

Mi´dzynarodowe 
Targi - Polska Sp. z o.o.

ul. Marsza∏kowska 87 lok. 85
00-683 Warszawa

tel. (0-22) 622-31-79, 622-57-88,
fax: (0-22) 622-31-76, 622-57-89

e-mail: mtpolska@mtpolska.com.pl
http://www.mtpolska.com.pl 

BIURO REKLAMY S.A.
Zarzàd Targów Warszawskich

ul. Pu∏awska 12a
02-566 Warszawa

tel. (022) 849 60 06
fax (022) 849 35 84

e-mail: biuro_reklamy@brsa.com.pl
www.brsa.com.pl

INFRATECH 2006
Jedne z najwi´kszych targów

infrastruktury





Liebherr-Polska Sp. z o.o.
ul. Katowicka 140
43-190 Miko∏ów
tel. 032 326 29 79
fax 032 326 29 70
www.liebherr.com


