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Drodzy Czytelnicy, 
Rok 2006 zakoƒczyliÊmy
w dobrych nastrojach. Wyniki
wszystkich sonda˝y sà jedno-
znaczne - wi´kszoÊç z nas uwa˝a,
˝e w budownictwie dzieje si´ bar-
dzo dobrze, oczekujemy wr´cz, 
˝e b´dzie jeszcze lepiej. Sytuacja finansowa niemal wszystkich firm budow-
lanych poprawi∏a si´, w∏aÊciwie jedynym powa˝nym problemem w naszej
bran˝y pozostaje obecnie niedobór wykwalifikowanej si∏y roboczej. 
Umiemy te˝ coraz lepiej korzystaç z mo˝liwoÊci finansowania inwestycji
w oparciu o fundusze unijne. Skomplikowane procedury, zawi∏e para-
grafy? Ministerstwo Gospodarki zamierza wspieraç przedsi´biorców ofe-
rujàc pomoc w przygotowywaniu wniosków, tak by maksymalnie ogra-
niczyç liczb´ tych odrzuconych z powodów formalnych.
Analizujàc  sytuacj´ w budownictwie warto przyjrzeç si´ danym o prze-
targach publicznych. Jak podaje Telefoniczna Agencja Informacyjna (TAI)
w ubieg∏ym roku og∏oszono niemal 140 tysi´cy tego typu przetargów
zwiàzanych z bran˝à budowlanà. To oko∏o 60 procent wszystkich og∏o-
szonych w Polsce przetargów i zleceƒ na us∏ugi, wykonanie oraz dosta-
wy. I o ponad po∏ow´ wi´cej ni˝ w roku 2005! Najwi´cej przetargów
dotyczy sektora drogowego, sporo prac elektroenergetycznych oraz wod-
no-kanalizacyjnych, których przeprowadzenie wymog∏y na samorzàdach
obowiàzujàce od pewnego czasu nowe normy ekologiczne. 
Tak˝e leasing ma za sobà rewelacyjny rok. Rekordowe wartoÊci wi´k-
szoÊç firm tego sektora osiàgn´∏a zw∏aszcza w leasingu Êrodków trwa-
∏ych, jak maszyny i ró˝ne Êrodki transportu. Z oko∏o 20 procent w roku
2004 udzia∏ w rynku wzrós∏ obecnie do ponad 30 procent. Te wyniki sà
ÊciÊle powiàzane z poprzednim wàtkiem. Inwestycje samorzàdowe,
zw∏aszcza w bran˝y drogowej, wymagajà sprz´tu. A dzi´ki dotacjom unij-
nym jego zakup mo˝e byç dokonany mi´dzy innymi w formie leasingu.
Prognozy przewidujà dalszy rozwój tej tendencji.
Na dobre nastroje prze∏omu roku wp∏yw mia∏a na pewno wyjàtkowa po-
goda. Tak ciep∏a zima to niebywa∏a gratka - wykazujà to ju˝ nawet dane
statystyczne, bo produkcja budowlano-monta˝owa w grudniu 2006 by-
∏a o 18 procent wi´ksza ni˝ w grudniu 2005! Tradycyjne, wymuszone
warunkami atmosferycznymi, przestoje b´dà tej zimy wyjàtkowo krót-
kie (kiedy pisz´ ten tekst, w Warszawie pada dopiero pierwszy powa˝-
niejszy Ênieg tej zimy), tote˝ sporo firm odnotuje w roku 2007 zyski
o wiele wi´ksze, ni˝ zak∏ada∏a. 

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m.in.: 

2. Konkurs Volvo rozstrzygni´ty. Zwyci´zca
wyjecha∏ z Warszawy Volvo S40 Sport

6. System oceny maszyn u˝ywanych 
na zgodnoÊç z wymaganiami
bezpieczeƒstwa omawia prezes SDMB
Jacek Ma∏´czyƒski

12. W Polsce powstaje rocznie blisko 
3,5 miliona ton odpadów budowlanych.
Rosnàce koszty ich sk∏adowania i troska
o stan Êrodowiska naturalnego wymuszajà
wprowadzanie rozwiàzaƒ pozwalajàcych
ograniczyç t´ iloÊç

15. RUBBLE MASTER prezentuje nowy
model kruszarki udarowej

16. Minione dwunastolecie nale˝a∏o
bezsprzecznie do MRC Doltech. W tym
czasie firma odnotowywa∏a ciàg∏y wzrost
sprzeda˝y zarówno maszyn do przeróbki
surowców skalnych, jak i us∏ug oraz
cz´Êci zamiennych

18. Novomat od stycznia zosta∏ dealerem
w∏oskiego producenta m∏otów
hydraulicznych SOCOMEC S.p.a.

19. W szerokim asortymencie produktów firmy
CHICAGO PNEUMATIC wa˝ne miejsce
zajmujà m∏oty hydrauliczne

20. Zastosowanie modu∏ów obrotowych
firmy Engcon AB wprowadza nowà
jakoÊç pracy na polskie place budowy

22. Koparki Big Float potrafià… p∏ywaç, co
sprawia, ˝e doskonale spisujà si´ przy
pracach prowadzonych na obszarach
podmok∏ych i akwenach wodnych

23. Wacker poszerzy∏ palet´ produktów 
o nagrzewnice i osuszacze powietrza

24. Wozid∏ami sztywnoramowymi okreÊlane
sà pojazdy ci´˝arowe o bardzo du˝ej
∏adownoÊci. Do elitarnego grona ich
producentów nale˝y koncern Komatsu

30. Koparki ∏aƒcuchowe VERMEER
sprawdzajà si´ w firmach budowlanych,
telekomunikacyjnych i melioracyjnych 

34. Mista idzie zdecydowanie pod pràd nie
zwalniajàc tempa

37. Grupa Haulotte dzi´ki swym zdolnoÊciom
innowacyjnym zyska∏a pozycj´ lidera
w produkcji podestów roboczych 
do pracy na wysokoÊci

38. Do Europy trafi∏a w∏aÊnie pierwsza partia
równiarek drogowych chiƒskiej firmy SANY
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Loteria Volvo rozstrzygni´ta!

W piàtkowy wieczór 19 stycznia warszawski Dom Volvo goÊci∏
finalistów akcji „Loteria Promocyjna Volvo Maszyny Budowla-
ne Polska”. W imprezie, którà poprowadzi∏ znany dziennikarz
motoryzacyjny W∏odzimierz Zientarski, wzi´∏o udzia∏ kilkuset
goÊci, dziennikarze oraz przedstawiciele organizatorów.
Gwiazdà wieczoru by∏ Kabaret Moralnego Niepokoju, którego
nowe skecze wzbudzi∏y entuzjazm publicznoÊci. Najbardziej
oczekiwanym punktem programu by∏o uroczyste losowanie
nagród. W rol´ „sierotki” wcieli∏a si´ Katarzyna Pakosiƒska
z Kabaretu Moralnego Niepokoju, przebieg losowania nad-
zorowa∏a zaÊ Lidia P´kala z kancelarii Grzegrzó∏ka&Ko. 
Losowanie okaza∏o si´ szcz´Êliwe dla trzech firm. I tak trze-
cià nagrod´ w postaci wyjazdu na imprez´ Volvo Days 2007
zdoby∏ Zbigniew Milke z firmy Szczytnik ze Szczytnej (woj.
dolnoÊlàskie). Laureat zakupi∏ we wrzeÊniu ubieg∏ego roku
koparko-∏adowark´ Volvo BL71 za poÊrednictwem VFS
Us∏ugi Finansowe Polska Sp. z o.o. Volvo Days to coroczna
impreza, na której prezentowana jest ca∏a oferta maszyn
produkowanych przez Volvo Construction Equipment.
G∏ównà atrakcjà imprezy jest mo˝liwoÊç testowania maszyn

na specjalnym placu demo imitujàcym ró˝ne warunki pracy.
Drugà nagrod´, czyli wyjazd do Hotelu Lodowego w Lapo-
nii wygra∏, Edward Gruszka z krakowskiej firmy Transed
dzi´ki zakupowi w grudniu 2006 roku koparko-∏adowarki Vo-
lvo BL71. Hotel Lodowy  zlokalizowany jest ponad 200 km
na pó∏noc od ko∏a podbiegunowego. Program imprezy
obejmuje m.in. przelot do Kiruny, przejazd psim zaprz´giem
do Hotelu Lodowego, bar lodowy Absolut, spanie na lodo-
wych ∏o˝ach pokrytych skórami z reniferów, mo˝liwoÊç
sprawdzenia swoich si∏ w rzeêbiarstwie lodowym, Ênie˝ne
safari na skuterach Ênie˝nych i podziwianie zorzy polarnej.
Hotel dzia∏a tylko w czasie zimy, w kwietniu roztapia si´ i za-
sila wody pobliskiej rzeki Torne.
Nagroda g∏ówna, czyli samochód osobowy Volvo S40
w wersji Sport przypad∏a w udziale firmie General ˚wir
z Dàbrówna (woj. warmiƒsko-mazurskie). Na imprezie
firm´, która w paêdzierniku 2006 roku zakupi∏a od Volvo
Maszyny Budowlane Polska za poÊrednictwem w∏oskiej

firmy leasingowej Leasimpresa S.p.a. - wozid∏o Volvo A35D
reprezentowa∏a Violetta Byd∏owska.
Po emocjach zwiàzanych z losowaniem nadszed∏ czas na
taƒce. Cz´Êç uczestników podziwia∏a maszyny Volvo, które
w efektownej oprawie prezentowano na terenie otwartym.
Wystawiono mi´dzy innymi wozid∏o przegubowe Volvo
A35D i ∏adowark´ L150E. Do póêna trwa∏y jeszcze rozmowy
z przedstawicielami Volvo Maszyny Budowlane Polska
oraz pierwsze podsumowania ubieg∏orocznych dokonaƒ.
Prezes Volvo Maszyny Budowlane Polska, Zbigniew Medyƒski
nie kry∏ zadowolenia z osiàgni´tych wyników sprzeda˝y. Po-
dzi´kowa∏ równie˝ wszystkim nabywcom maszyn Volvo, bez
których sukces ten nie by∏by mo˝liwy. 
Volvo Maszyny Budowlane Polska ma równie˝ ambitne pla-
ny na przysz∏oÊç. Firma podj´∏a decyzj´ o uruchomieniu
dwóch nowych oddzia∏ów w Krakowie i we Wroc∏awiu oraz
placówek w Poznaniu i Toruniu. Na kwiecieƒ zaÊ, wspólnie
z Volvo Polska, zaplanowano otwarcie nowej siedziby w pod-
warszawskim Nadarzynie. Ju˝ wkrótce do sprzeda˝y trafi no-
wa generacja maszyn przeznaczonych do robót ziemnych.
Prezes Zbigniew Medyƒski poproszony przez naszà redak-
cj´ o przybli˝enie zasad konkursu i celów przyÊwiecajàcych
jego organizatorom powiedzia∏: - Ka˝dy wie, ˝e Volvo pro-
dukuje znakomite samochody osobowe, ale ju˝ nie wszy-
scy, ˝e równie Êwietne sà maszyny budowlane tej marki.
Organizujàc konkurs chcieliÊmy podkreÊliç wspólne war-
toÊci, którymi kierujà si´ konstruktorzy samochodów i ma-
szyn Volvo. Sà nimi jakoÊç, bezpieczeƒstwo oraz dba∏oÊç
o Êrodowisko naturalne. W naszym konkursie wziàç udzia∏
mog∏a ka˝da firma, która w ubieg∏ym roku samodzielnie
lub przy pomocy firmy leasingowej zakupi∏a nowà maszy-
n´ budowlanà marki Volvo. Ka˝dy z nabywców, niezale˝-
nie od typu i liczby kupionych maszyn, otrzymywa∏ tyl-
ko jednà szans´ na wylosowanie jednej z trzech ufundo-
wanych przez nas nagród, w tym g∏ównej, jakà stanowi∏
samochód osobowy Volvo S40. Bardzo mnie cieszy, ˝e
mimo niesprzyjajàcej pogody z ca∏ej Polski do Warszawy
przyjecha∏o tak wielu u˝ytkowników naszych maszyn.
Wszystkich, którzy tego wieczoru nie mieli szcz´Êcia w lo-
sowaniu, ju˝ dziÊ serdecznie zapraszam do udzia∏u w ko-
lejnej edycji konkursu. Postaramy si´, ˝eby nagrody
w nim by∏y jeszcze atrakcyjniejsze! 

W piàtkowy wieczór 19 stycznia warszawski Dom Volvo goÊci∏ finalistów akcji „Loteria Pro-
mocyjna Volvo Maszyny Budowlane Polska”

Nagroda g∏ówna, czyli samochód osobowy Volvo S40 w wersji Sport przypad∏a w udziale
firmie General ˚wir z Dàbrówna reprezentowanej na losowaniu przez Violett´ Byd∏owskà.
Z takiego obrotu rzeczy wydawa∏ si´ byç zadowolony tak˝e stojàcy z prawej Zbigniew
Medyƒski, prezes Volvo Maszyny Budowlane Polska…





Pneumatyczna ∏opata nie s∏u˝y do podpierania!

Gdy narz´dzia te pojawi∏y si´ w sprzeda˝y, nic nie wskazy-
wa∏o, ˝e spotkajà si´ z przychylnym przyj´ciem robotników
budowlanych. Na poczàtku by∏y wr´cz obiektem niewybred-
nych ˝artów. Ich producenci musieli w∏o˝yç wiele wysi∏ku,
by przekonaç do ich zalet potencjalnych u˝ytkowników.
Okaza∏o si´ jednak, ˝e nap´dzane pneumatycznie ∏opaty,
bo o nich w∏aÊnie mowa, mogà w znacznym stopniu
usprawniç wykonanie drobnych prac ziemnych, których nie
brakuje przecie˝ na ˝adnym placu budowy.
Koncepcja narz´dzia r´cznego o nap´dzie pneumatycznym
nie jest oczywiÊcie nowatorska. D∏ugà tradycj´ majà cho-
cia˝by m∏oty doskonale sprawdzajàce si´ na placach budo-
wy i w kopalniach surowców skalnych. 
Konstruktorom mechanicznej ∏opaty przyÊwieca∏ cel stworze-
nia narz´dzia o umiarkowanej cenie, zasilanego z przenoÊne-
go kompresora i zmniejszajàcego wysi∏ek wk∏adany przez ro-
botnika w proste prace ziemne. Co do pierwszego mo˝na mieç
obiekcje. Zakup najbardziej zaawansowanego modelu mecha-
nicznej ∏opaty o dumnej nazwie TurboDigger wià˝e si´ bowiem
z koniecznoÊcià wydania ponad szeÊciu tysi´cy z∏otych. Zda-
niem producenta cena ta nie jest wcale wygórowana. W koƒ-
cu chodzi przecie˝ o narz´dzie zape∏niajàce dotkliwà luk´ mi´-
dzy zwyk∏ym szpadlem a minikoparkà. Co si´ zaÊ tyczy sku-
tecznoÊci narz´dzia, wàtpliwoÊci sà znacznie mniejsze.
TurboDigger testowany przez niemieckie firmy budowlane na
ogó∏ spe∏nia∏  z nawiàzkà oczekiwania. Okaza∏ si´ narz´dziem
nie s∏u˝àcym - jak w znanym dowcipie - do podpierania, lecz
sprawdzajàcym si´ doskonale zarówno podczas kopania
w twardym, kamienistym pod∏o˝u, jak i przygotowywania fun-
damentów oraz usuwania szlamu podczas udra˝niania kanali-
zacji. TurboDigger usprawnia prace ziemne wykonywane na
ograniczonej przestrzeni. Doskonale radzi sobie te˝ przy re-
montach. Za jego pomocà mo˝na zrywaç p∏ytki chodnikowe,
Êcienne i pod∏ogowe wyk∏adziny ceramiczne, dachówki, a na-
wet ca∏e po∏acie tynku i pow∏oki bitumiczne.
TurboDigger wa˝y oko∏o czterech kilogramów i oferowany
jest z trzonkami o dwóch d∏ugoÊciach - 60 i 110 cm. Dzie-

si´ciometrowy przewód oraz specjalne adaptery umo˝liwia-
jà podpi´cie mechanicznej ∏opaty do ka˝dego rodzaju kom-
presora oraz swobodnà prac´ w oddaleniu od êród∏a zasi-
lania. TurboDigger przy ciÊnieniu roboczym w zakresie 7-8
barów zu˝ywa 230 litrów spr´˝onego powietrza na minut´.
Specjalne szybkoz∏àcze umo˝liwia b∏yskwiczne z∏o˝enie na-
rz´dzia, a tak˝e jego przezbrojenie i dostosowanie do wy-
konania konkretnego zadania. Oprócz klasycznej ∏opaty
o kraw´dzi 200 mm dost´pne sà równie˝ inne koƒcówki, ta-
kie jak skrobak, przecinak i nó˝ tnàcy.
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Choç dziÊ sama ∏opata nie wystarczy do budowania, ta o nap´dzie pneumatycznym
mo˝e sprawiç, ˝e wykonywane r´cznie prace ziemne stanà si´ mniej ucià˝liwe…



Finanse
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Kup maszyn´, zmniejsz podatek!

Przedsi´biorcy budowlani narzekajà cz´sto na niekorzystne
regulacje prawne i podatkowe utrudniajàce prowadzenie fir-
my i zwi´kszajàce koszty dzia∏alnoÊci. Ulg´ w tym wzgl´-
dzie mo˝e przynieÊç jedna ze zmian w ustawach o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
zdecydowanie promujàca inwestycje i zakupy nowych oraz
u˝ywanych maszyn przez ma∏e firmy.
Wszyscy przedsi´biorcy, których przychody ze sprzeda˝y za
rok 2006 nie przekroczy∏y równowartoÊci 800.000 euro, a wi´c
ma∏e firmy budowlane oraz nowo powsta∏e firmy (poza kilko-
ma zdefiniowanymi wyjàtkami), mogà jednorazowo wrzuciç
w koszty dzia∏alnoÊci wydatek na zakup maszyny, do kwoty
nieprzekraczajàcej w jednym roku równowartoÊci 50.000 eu-
ro! Powsta∏a wi´c dodatkowa zach´ta do powi´kszania parku
maszyn. Dotychczas kupowana maszyna musia∏a byç amor-
tyzowana przez kilka lat, a w koszty firmy wpisywaç mo˝na
by∏o stosunkowo niewielkie miesi´czne kwoty amortyzacji
sprz´tu. Nowe regulacje umo˝liwiajà jednorazowe zaoszcz´-
dzenie nawet kilkudziesi´ciu tysi´cy z∏otych poprzez zap∏ace-
nie o tyle mniejszego podatku dochodowego. Je˝eli zatem
w danym miesiàcu przedsi´biorca wystawi faktur´ za wyko-
nane roboty budowlane na kwot´ 50.000 euro, a jednocze-
Ênie zakupi w tym samym miesiàcu maszyn´ o zbli˝onej lub
wi´kszej wartoÊci, to ju˝ bez uwzgl´dniania ˝adnych innych
kosztów dzia∏alnoÊci nie wyka˝e dochodu, od którego powi-
nien zap∏aciç podatek. Warto zauwa˝yç, i˝ przepisy w tym za-
kresie nie dyskwalifikujà u˝ywanych maszyn - zakup u˝ywa-

nego sprz´tu daje identycznà korzyÊç podatkowà. Nale˝y za-
tem oczekiwaç, ˝e przy zakupie maszyny jeszcze wa˝niej-
szym argumentem, ni˝ dotychczas, b´dzie szybka dost´p-
noÊç sprz´tu. O ile do tej pory wiàza∏a si´ ona z ch´cià jak
najszybszego wprowadzenia maszyny na plac budowy, to
obecnie wybór pomi´dzy sprz´tem dost´pnym od r´ki, a za-
mawianym w fabryce i dostarczanym po kilkunastu tygo-
dniach, mo˝e oznaczaç tak˝e wybór pomi´dzy zaoszcz´dze-
niem nawet kilkudziesi´ciu tysi´cy z∏otych na podatku docho-
dowym w przypadku wyboru maszyny z placu sprzedawcy,
a koniecznoÊcià zap∏aty tej kwoty fiskusowi przy wybraniu
byç mo˝e bardziej dostosowanej do konkretnych potrzeb
przedsi´biorcy, ale b´dàcej dopiero w fazie produkcji.
Nowe regulacje najbardziej cieszà oczywiÊcie ma∏ych przed-
si´biorców. U tych jednak najcz´Êciej pojawia si´ problem fi-
nansowania zakupu sprz´tu budowlanego i w przypadku naj-
mniejszych firm, tak˝e tak zwanej zdolnoÊci kredytowej. I tu
dobra wiadomoÊç - korzyÊç wynikajàcà z nowych przepisów
mo˝na po∏àczyç z przyst´pnym, tanim finansowaniem w for-
mie leasingu. Nale˝y tu korzystaç z leasingu finansowego 
- przedsi´biorca budowlany wybierajàc t´ form´, zgodnie
z nowymi przepisami mo˝e wpisaç w danym miesiàcu w kosz-
ty firmy wartoÊç maszyny, do kwoty równowartoÊci 50.000 eu-
ro, przy wprowadzeniu jej do ewidencji Êrodków trwa∏ych,
a jednoczeÊnie sp∏acaç maszyn´ firmie leasingowej przez wy-
brany przez siebie okres, zwykle od dwóch do szeÊciu lat. Na
szcz´Êcie nie trzeba wi´c dysponowaç Êrodkami w∏asnymi na
dokonanie inwestycji, aby skorzystaç z nowej ulgi w podatku
- mo˝na posi∏kowaç si´ pomocà firmy leasingowej.

Dalsze informacje Pb 001Z



System oceny maszyn u˝ywanych na zgodnoÊç
z wymaganiami bezpieczeƒstwa

Wraz z przystàpieniem Polski do UE przyj´liÊmy prawodawstwo
unijne równie˝ w zakresie bezpieczeƒstwa maszyn. Zosta∏o ono
transponowane do prawa polskiego w postaci Rozporzàdzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 paêdziernika 2002 w sprawie mi-
nimalnych wymagaƒ dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pra-
cy w zakresie u˝ytkowania maszyn przez pracowników pod-
czas pracy. Najistotniejszy artyku∏ tego rozporzàdzenia (art. 27)
mówi, ˝e: „Pracodawca powinien zapewniç, aby maszyny na-
ra˝one na dzia∏ania warunków powodujàcych pogorszenie ich
stanu technicznego, co mo˝e spowodowaç powstawanie sytu-
acji niebezpiecznych, poddane by∏y okresowej kontroli, a tak˝e
badaniom przez jednostki dzia∏ajàce na podstawie odr´bnych
przepisów albo osoby upowa˝nione przez pracodawc´ i posia-
dajàce odpowiednie kwalifikacje”. Rozporzàdzenie to jest
szczególnie wa˝ne dla Polski, poniewa˝ nadal pozostajemy (w
przeciwieƒstwie do starych cz∏onków Unii) krajem maszyn u˝y-
wanych i o wyd∏u˝onym okresie eksploatacji. 
Rozporzàdzenie na∏o˝y∏o na wszystkich przedsi´biorców
obowiàzek dostosowania do minimalnych wymagaƒ bezpie-
czeƒstwa w terminie 1 stycznia 2006, wszystkich maszyn za-
kupionych przed 1 stycznia 2003. 
W celu u∏atwienia mo˝liwoÊci sprawdzenia swoich maszyn pod
wzgl´dem bezpieczeƒstwa i otrzymania potwierdzajàcego je
certyfikatu Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowla-
nych wspólnie z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Gór-
nictwa Skalnego opracowa∏o i wdro˝y∏o System oceny maszyn
u˝ywanych na zgodnoÊç z wymaganiami Rozporzàdzenia.
System zosta∏ oparty o sieç autoryzowanych serwisów maszyn
budowlanych z ca∏ego kraju. Po roku dzia∏ania systemu oka-
za∏o si´, ˝e serwisy przeprowadzi∏y zaledwie 130 ocen maszyn,
przy czym 90% z nich zosta∏o dokonanych na maszynach bu-
dowlanych  pracujàcych w kopalniach, a nie na placach bu-
dowy. Wynika to ze zdecydowanych dzia∏aƒ Nadzoru Górni-
czego dbajàcego o bezpieczeƒstwo w kopalniach. 
Wszystkie serwisy wyrazi∏y zbie˝nà opini´ na temat barier,
na jakie natrafi∏y w swych dzia∏aniach. W szczególnoÊci
wskazywano na bardzo niski poziom wiedzy na temat obo-

wiàzku dostosowania maszyn do minimalnych wymagaƒ
bezpieczeƒstwa wÊród u˝ytkowników maszyn. W szczegól-
noÊci dotyczy to elementów obudowy wykopów, które we-
d∏ug powszechnego mniemania nie podlegajà rygorom roz-
porzàdzenia, a tak nie jest. W dalszej kolejnoÊci wymienia-
no powszechnà niech´ç do przeprowadzenia oceny w∏a-
snych maszyn, gdy˝ wià˝e si´ to z nak∏adami pracy, czasu
i pieni´dzy. Niech´ç ta wià˝e si´ tak˝e z brakiem kontroli re-
alizacji zapisów Rozporzàdzenia ze strony uprawnionych or-
ganów. Na to wszystko nak∏ada si´ jeszcze brak w Rozpo-
rzàdzeniu jakichkolwiek sankcji za niedope∏nienie obowiàz-
ku dostosowania maszyn do minimalnych wymagaƒ.
Uprawnienia do nak∏adania sankcji ma zapewne Paƒstwowa
Inspekcja Pracy, ale po pierwsze musia∏aby prowadziç kon-
trole na budowach pod tym kàtem, po drugie zaÊ ˝eby sank-

cje by∏y skuteczne, muszà byç dotkliwe. Takà sankcjà jest
na pewno natychmiastowe wycofanie maszyny z eksploatacji
do czasu uzupe∏nienia braków. I tu dochodzimy do sedna
sprawy. Po roku od podanego w Rozporzàdzeniu terminu do-
stosowania maszyn do minimalnych wymagaƒ mo˝emy
stwierdziç ponad wszelkà wàtpliwoÊç, ˝e tego rodzaju kon-
trole nie by∏y prowadzone. Brak dostosowania maszyn bu-
dowlanych do minimalnych wymagaƒ bezpieczeƒstwa wy-
chodzi dopiero w momencie, kiedy dochodzi do wypadku i to
niezale˝nie od jego przyczyny. W wielu wypadkach analizo-
wanych przez Paƒstwowà Inspekcj´ Pracy bra∏y udzia∏ ma-
szyny lub urzàdzenia nie spe∏niajàce minimalnych wymagaƒ
bezpieczeƒstwa. Nale˝y równie˝ podkreÊliç, ˝e statystyki PIP
dotyczà jedynie wypadków Êmiertelnych oraz ci´˝kich uszko-
dzeƒ cia∏a. Tymczasem mamy do czynienia równie˝ z wypad-
kami lekkimi i takimi, przy których na szcz´Êcie nikt nie
ucierpia∏. Poni˝ej przedstawiamy wykaz technicznych uste-
rek, które by∏y bezpoÊrednimi lub poÊrednimi przyczynami
wypadków lub zagra˝a∏y bezpieczeƒstwu u˝ytkowników: 
• brak os∏ony taÊmociàgu i b´bna napinajàcego w kruszarce, 
• niew∏aÊciwe zabezpieczenie kruszarki przed mo˝liwoÊcià

uruchomienia przez osoby nieupowa˝nione, 
• brak instrukcji bezpieczeƒstwa pracy przy kruszarce, 
• brak barier ochronnych na podeÊcie roboczym kruszarki, 
• powiàzane drutem bariery ochronne na podeÊcie opera-

tora kruszarki, 
• brak opisów przy elementach sterowania, 
• prowizoryczne wy∏àczniki sterowania bez opisów,

Mieszanka firmowa
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Polska jest ciàgle krajem maszyn u˝ywanych. Choç te na zdj´ciu sà - delikatnie rzecz ujmu-
jàc - w op∏akanym stanie, wcale nie wykluczone, ˝e znajdzie si´ jeszcze na nie nabywca

Zwyczajny z∏om? Dla niektórych nie jest to niestety zupe∏nie oczywiste…



• przetarte i po∏àczone prowizorycznie nieodpowiednimi
Êrubami i drutem elementy utrzymujàce w pozycji piono-
wej maszt podestu roboczego, 

• uszkodzone ∏o˝yskowanie bloczka utrzymujàcego plat-
form´ ∏adunkowà dêwigu, 

• uszkodzone ∏o˝yskowanie dêwigni blokujàcej wychy∏
platformy ∏adunkowej, 

• uszkodzenia izolacji instalacji elektrycznych, 
• brak zabezpieczenia przed mo˝liwoÊcià upadku z wyso-

koÊci r´cznie przemieszczanego ∏adunku, 
• brak protokolarnego dopuszczenia do u˝ytkowania rusz-

towania ramowego. 
Wszystkie wymienione w powy˝szych przypadkach przy-
czyny lub braki stojà w ra˝àcej sprzecznoÊci z wymogami
Rozporzàdzenia. 
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e w omawianej sprawie mamy do
czynienia z „martwà literà prawa”. Zosta∏o wydane Rozpo-
rzàdzenie (bo musia∏o zostaç wydane), natomiast nikt nie
kontroluje jego realizacji mimo Êmiertelnych wypadków. 
I jeszcze ma∏a dygresja. Kiedy w ubieg∏ym roku zginà∏ ch∏o-
piec przygnieciony przez huÊtawk´, wojewoda nakaza∏
kontrol´ wszystkich huÊtawek w województwie (okaza∏o
si´, ˝e ponad po∏owa zagra˝a ˝yciu i zdrowiu bawiàcych
si´ dzieci). Po Êmierci pracownika przy kruszarce nikt nie
nakaza∏ kontroli kruszarek. Czy˝by dlatego, ˝e Êmierç
dziecka na huÊtawce nie zdarza si´ na co dzieƒ, natomiast
Êmierç na budowie to chleb powszedni. 
Znajàc polskie realia mo˝emy stwierdziç, ˝e bezpieczeƒstwo
pracowników budowlanych nadal pozostawia wiele do
˝yczenia, a place budowy sà pe∏ne maszyn i urzàdzeƒ zagra-
˝ajàcych ˝yciu i zdrowiu u˝ytkowników. ˚eby si´ o tym prze-
konaç wystarczy wybraç si´ w teren. Bez trudu znajdziemy
maszyny, które ju˝ po pobie˝nych ogl´dzinach dostarczajà
dowodów na brak dostosowania do minimalnych wymagaƒ.
Wniosek jest jeden, bez porzàdnego impulsu z zewnàtrz nie
zmusi si´ pracodawców do zmian, a liczba wypadków na bu-
dowach b´dzie rosnàç w miar´ starzenia si´ maszyn. 
Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowlanych oraz
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
zach´cajà do korzystania z Systemu oceny maszyn. 
To niewiele kosztuje, a na pewno poprawi bezpieczeƒstwo
na budowach. W sytuacji wypadkowej brak certyfikatu bez-
pieczeƒstwa maszyny b´dzie dla pracodawcy przys∏owio-
wym gwoêdziem do trumny. Szczegó∏y mo˝na znaleêç na
stronach www.sdmb.pl oraz www.imbigs.org.pl

Mieszanka firmowa
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Wycieki p∏ynów eksploatacyjnych tak˝e stanowià zagro˝enie dla Êrodowiska naturalnego
i zdrowia pracowników obs∏ugujàcych maszyny…



¸adowarki gàsienicowe
Takeuchi

Takeuchi, japoƒski produ-
cent maszyn kompakto-
wych od ponad dwudziestu
lat - obok koparek - wytwa-
rza równie˝ ∏adowarki kom-
paktowe z nap´dem gàsie-
nicowym. Takeuchi oferuje
obecnie dwa modele ∏ado-
warek: TL 130 i TL 150. 
Dzi´ki wysokiej mocy oraz
mo˝liwoÊci manewrowania
w miejscach trudnodost´p-
nych obie maszyny stano-
wià dla ka˝dego przedsi´-
biorcy budowlanego w∏aÊci-
wà alternatyw´ dla tradycyj-
nych ∏adowarek kompakto-
wych czy ∏adowarek ko∏o-
wych. Masa maszyn – odpo-
wiednio 3.400 i 4.850 kg da-
je optymalny stosunek do
osiàganej przez nie mocy. 
Obie ∏adowarki gàsienicowe
posiadajà w pe∏ni hydrosta-
tyczny nap´d i sà ob∏ugiwa-
ne joystickami z hydraulicz-
nym sterowaniem wst´pnym. 
¸adowarki gàsienicowe 
TL 130 i TL 150 zosta∏y skon-
struowane z myÊlà o tym,
aby bez problemu mog∏y
sprostaç wszelkim wyzwa-
niom podczas wykonywania
codziennych robót nawet
w najci´˝szych warunkach. 
Niezwykle wysoka stabilnoÊç

w po∏àczeniu z du˝à mocà
hydraulicznà sprawiajà, ˝e ∏a-
dowarki Takeuchi sà nadzwy-
czaj wszechstronne. Osiàga-
ny przez nie udêwig przejaz-
du 735/1.120 kg oraz udêwig
roboczy wynoszàcy odpo-
wiednio 2.100 oraz 3.200 kg
pozwalajà na ∏atwy transport
europalet w terenie i na p∏a-
skich odcinkach. WysokoÊç
prze∏adunku 3.205 mm ∏ado-
warki TL150 pozwala na za-
∏adowywanie i roz∏adowywa-
nie wysokich ci´˝arówek.
Równie˝ palety z du˝ym ob-
cià˝eniem mogà byç z ∏a-
twoÊcià sztaplowane.

Pr´dkoÊç maksymalna wy-
noszàca 10,4/11,1 km/h po-
zwala na pokonywanie
wi´kszych odleg∏oÊci w sto-
sunkowo krótkim czasie. 
TL 130 i TL 150 sà seryjnie
wyposa˝one w dodatkowà
instalacj´ pod osprz´t o wy-
sokiej mocy hydraulicznej.
Do standardowego wypo-
sa˝enia najnowszej genera-
cji ∏adowarek Takeuchi na-
le˝à równie˝: klimatyzacja,
zamkni´ta kabina, komfor-
towy amortyzowany fotel
operatora oraz wyciàgana
szyba przednia. 
Dzi´ki zastosowaniu uchylnej

kabiny obydwa modele ∏ado-
warek Takeuchi sà niezwykle
∏atwe w serwisowaniu, a bez-
poÊredni i nieskomplikowa-
ny dost´p do wszystkich
podzespo∏ów skraca czas
przestojów maszyn do nie-
zb´dnego minimum. 
Przestronna kabina opera-
tora, przejrzysty panel ste-
rowania oraz ergonomicz-
nie po∏o˝one joysticki to
gwarancja pracy w kom-
fortowych warunkach. Ka-
bina spe∏nia normy bez-
pieczeƒstwa FOPS/ROPS.
Doskona∏a widocznoÊç
z kabiny zosta∏a popra-
wiona jeszcze bardziej po-
przez zastosowanie pary
dodatkowych lusterek
wstecznych. Por´czny i ∏a-
twy w obs∏udze system
szybkoz∏àcza umo˝liwia
szybkà wymian´ osprz´tu,
co w znacznym stopniu
zwi´ksza uniwersalnoÊç
maszyn nowej serii TL.
Dzi´ki temu znajdujà one
zastosowanie na niemal˝e
ka˝dym placu budowy. 
Innymi atutami wyró˝niajàcy-
mi obie ∏adowarki kompakto-
we Takeuchi sà wszech-
stronnoÊç, wytrzyma∏oÊç,
moc oraz ekstremalna ∏a-
twoÊç poruszania si´ w trud-
nym terenie. Obie maszyny
posiadajà certyfikat CE. RG

Dalsze informacje Pb 002Z
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Minikoparki 0,8-14,0 t ¸adowarki gàsienicowe 3,5-5,0 t

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
46-040 Ozimek - B+B BRONEK, ul. ks. P. Go∏omba 21, tel. 077 465 15 61
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 k/Rzeszowa - RANLIP, ul. M∏yƒska 6, tel. 017 851 82 00

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

Atutami wyró˝niajàcymi nowe ∏adowarki kompaktowe Takeuchi sà wszechstronnoÊç, wy-
trzyma∏oÊç, moc oraz ekstremalna ∏atwoÊç poruszania si´ w trudnym terenie
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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 .................................................................

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

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

budowlany
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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

2/2007 27.03.2007    21.02.2007 23.02.2007
3/2007 07.05.2007    28.03.2007 02.04.2007
4/2007 27.07.2007    22.06.2007 29.06.2007
5/2007 28.09.2007    23.08.2007 30.08.2007
6/2007 29.11.2007    19.10.2007 26.10.2007

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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Uznany na Êwiecie producent maszyn i urzàdzeƒ budowlanych, 
posiadajàcy bardzo dobrà renom´, powszechnie rozpoznawanà mark´ i ugruntowanà

pozycj´ na rynku, ma zaszczyt zaprosiç do wspó∏pracy firmy z terenu ca∏ej Polski,
zainteresowane wynajmem, jak równie˝ sprzeda˝à i serwisem jego produktów 

na zasadach autoryzowanego przedstawicielstwa.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przes∏anie swoich ofert obejmujàcych krótki opis firmy, charakterystyk´
prowadzonej dzia∏alnoÊci oraz obszar dzia∏ania na adres e-mail: kontakt01@zigzag.pl

Chcemy Paƒstwu z góry serdecznie podzi´kowaç za zainteresowanie, zastrzegamy sobie jednak prawo, 
do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. JednoczeÊnie pragniemy zapewniç Wszystkich o naszej pe∏nej dyskrecji.



Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM

< Minikoparka Hanix H 24A 
rok produkcji 1997, cena: 7.000 euro netto
Kontakt: Anna  Gajdzik (032) 388 99 60

< Bluza typu WindStopper
kolor czerwony i czarny, cena 110 z∏ + VAT

< Polar typu SoftShell typu Dragon 
czarny i ceglasty, cena 150 z∏ + VAT

< Kurtka typu Makalu 
kolor niebieski i pomaraƒczowy, cena 143,04 z∏ + VAT
Kontakt: Agnieszka Nawracaj (032) 388 99 61

Izabela Chmiel (032) 388 99 62
< Pilarka do ci´cia ceramiki 

Cena: 2.898,00 z∏ + VAT+ tarcza diamentowa Ø 350 gratis
Kontakt: Marek Wilk: 0601 54 82 97, (032) 388 99 41

< Tarczówka Uniwersalna do ci´cia drewna
Cena: 1.990,00 z∏ + VAT 
+ tarcza diamentowa Ø 350 gratis 
Kontakt: Marek Wilk 601 548 297, (032) 388 99 41

Sprzedam:
Kopark´ gàsienicowà 

VOLVO EC210
rok produkcji 2001, stan techniczny

bdb, 6.500 mth, waga 23 t, 
∏y˝ka 1,5 m3 na szybkoz∏àczu

hydraulicznym, oryginalny lakier,
monoblok, centralne smarowanie,

klimatyzacja, silnik Cummins 6 turbo,
gotowa do pracy.

Cena: 240.000 z∏ netto
Kontakt telefoniczny: 062 739 82 48

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

www.wobis.pl

< Wiertnice do ska∏ twardych „Udarex-2” 
produkcji polskiej, przeznaczone do wiercenia 
otworów strza∏owych w zakresie 48÷102 mm 
w ska∏ach zwi´z∏ych
- 1 szt. nowa
- 1 szt. u˝ywana
Kontakt telefoniczny: (032) 205 81 28 

< Koparko-∏adowark´ JCB 3CX 
Rok produkcji 1987, Diesel, stan techniczny bdb, 
silnik Perkins, otwierana ∏y˝ka, wid∏y do palet, rami´
wysuwane, teleskopowe, rewers, wa˝ne OC
Cena: 32.500 z∏ +VAT
Kontakt telefoniczny: 0608 07 22 44

< Koparko-∏adowark´ MECALAC 11CX 
Rok produkcji 1991, ∏y˝ka do za∏adunku, 
∏y˝ka do kopania, wid∏y
Cena: 62.000 z∏ + VAT
Kontakt telefoniczny: (075) 771 83 19

< Spychark´ gàsienicowà Hanomag 600D Super
Rok produkcji 1994, p∏ug, zrywak, podwozie w 80%
dobre, 4.800 mtg oryginalne, stan techniczny bdb,
Cena: 105.000 z∏ +VAT
Kontakt telelefoniczny: 0502 61 54 44

< ¸adowark´ czo∏owà JCB 456 B
Rok produkcji 1999, klimatyzacja, ∏y˝ka 3m3, kamery,
stan techniczny bardzo dobry
Cena: 185.000 z∏ + VAT
Kontakt telefoniczny: 0601 33 44 52

< Walec drogowy BENFORD-TEREX
Rok produkcji 2001, nap´d i wibracja na 2 b´bny, 
2,8 tony, 700 mth, silnik DEUTZ, mo˝liwoÊç leasingu
Cena: 49.000 z∏ + VAT
Kontakt telefoniczny 0502 37 42 75

Sprzedam:
Koparko-∏adowark´ FERMEC 
rok produkcji 2001, 4x4, turbo, 

∏y˝ka 4w1, wid∏y, teleskop,
szybkoz∏àcze hydrauliczne, stan

techniczny bdb, mo˝liwoÊç leasingu.
Cena: 135.000 z∏ netto

Kontakt telefoniczny: 0502 374 275
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Sprzedam:
Koparko-∏adowark´ 
CATERPILLAR 428C

rok produkcji 2000, 4x4, turbo, ∏y˝ka
4 w1,  wid∏y, teleskop, ridecontrol,
szybkoz∏àcze, 3 ∏y˝ki, 6.100 mth,

mo˝liwoÊç leasingu.
Cena: 145.000 z∏ netto

Kontakt telefoniczny: 0502 374 275



Recykling - kilka sposobów
na optymalizacj´

Szacuje si´, ˝e w Polsce
w wyniku prac rozbiórkowych
i wyburzeƒ powstaje rocznie
blisko 3,5 miliona ton odpa-
dów budowlanych. Rosnàce
koszty ich sk∏adowania, brak
odpowiednich miejsc, wresz-
cie tak˝e troska o stan Êrodo-
wiska naturalnego wymuszajà
wprowadzanie rozwiàzaƒ po-
zwalajàcych ograniczyç t´
iloÊç. Gruz z wyburzanych
budynków i frezowanych
nawierzchni dróg nie musi
zalegaç na wysypiskach, po
odpowiednim przetworzeniu
mo˝e byç u˝yty na przyk∏ad
do podbudowy dróg czy
fundamentów. 
Recykling odpadów budo-
wlanych przynosi wymierne
korzyÊci firmom rozbiórko-
wym, pozwala bowiem obni-
˝yç koszty prowadzonych
prac (brak koniecznoÊci wy-
wozu i sk∏adowania odpa-

dów). Recykling mo˝e si´
okazaç szczególnie atrakcyj-
nym rozwiàzaniem w rejo-
nach oddalonych od g∏ów-
nych êróde∏ zaopatrzenia
w kruszywa. Zainteresowa-
nie surowcami otrzymywa-
nymi w procesie recyklingu
mo˝e zwi´kszyç si´ równie˝
za sprawà wdro˝enia w ˝y-
cie programu budowy auto-
strad i dróg szybkiego ruchu
oraz koniecznoÊç remontów
istniejàcej sieci dróg. Recy-

kling odpadów budowla-
nych i materia∏ów rozbiór-
kowych ma równie˝ pozy-
tywny wp∏yw na ochron´
Êrodowiska naturalnego. 
Przerobu odpadów budo-
wlanych nie mo˝na trakto-
waç, jako zamkni´tego pro-
cesu. Stanowi on raczej wy-
padkowà pojedynczych cy-
kli roboczych. W∏aÊnie dlate-
go istnieje mo˝liwoÊç ich
optymalizacji pozwalajàca
na zmniejszenie kosztów
w∏asnych i osiàgni´cie mak-
symalnej efektywnoÊci. 
Gruz budowlany pochodzà-
cy z wyburzeƒ lub rozbiórek
jest gromadzony najcz´Êciej
w znacznym oddaleniu od
urzàdzeƒ s∏u˝àcych do jego
przerobu. Wa˝nà rol´ w pro-
cesie recyklingu odgrywa za-
tem transport. ˚elaznà regu-
∏à - o ile jest to tylko mo˝liwe
- jest dostarczenie urzàdzeƒ
recyklinowych na miejsce
prowadzenia prac. Nigdy zaÊ
odwrotnie, transportowanie
gruzu i odpadów budowla-

nych do miejsca przeróbki
jest bowiem nieop∏acalne za-
równo w sensie ekonomicz-
nym, jak i ekologicznym. 
O ile jest to mo˝liwe prowa-
dzàcy prace recyklingowe
powinni odpowiednio wcze-
Êniej ustaliç, jakiego rodzaju
materia∏y odpadowe trafiaç
b´dà do urzàdzenia przerób-
czego. Zaleca si´ by z odpo-
wiednim wyprzedzeniem do-
k∏adnie przeanalizowaç, jaki
rodzaj kruszarki nale˝a∏oby

zastosowaç w celu osiàgni´-
cia optymalnego rezultatu
przeróbki odpadów. Zgodnie
z zak∏adanà Êrednià wydaj-
noÊcià oraz jakoÊcià i ziarni-
stoÊcià produktu finalnego
otrzymywanego w procesie
recyklingu, dokonaç nale˝y
wyboru odpowiedniej kru-
szarki. Braç przy tym nale˝y
pod uwag´ kryteria technicz-
ne, takie jak iloÊç przerabia-
nego materia∏u w jednostce
czasu oraz jego stopieƒ twar-
doÊci i erozji. Porównaç nale-
˝y tak˝e zak∏adane wyniki
z deklarowanymi przez pro-
ducenta parametrami maszy-
ny w zakresie wydajnoÊci i ja-
koÊci produktu finalnego.
Analizie powinny podlegaç
przede wszystkim osiàgi
w zakresie maksymalnego
stopnia rozdrabniania mate-
ria∏u, podatnoÊç na zu˝ycie
cz´Êci i podzespo∏ów maszy-
ny, a tak˝e jej zachowanie
podczas pracy (na przyk∏ad
cz´stotliwoÊç zakleszczania
si´ materia∏u oraz energo-
ch∏onnoÊç). W∏aÊciwy dobór
maszyny ma kluczowe zna-
czenie dla efektywnoÊci
i op∏acalnoÊci recyklingu. 
Je˝eli materia∏ otrzymywany
w procesie recyklingu sto-
sowany b´dzie na przyk∏ad
jako wype∏niacz, oznacza
to, ˝e nie musi byç najwy˝-
szej jakoÊci. W takim przy-
padku wystarczy, gdy linia
recyklingowa wyposa˝ona
zostanie w przesiewacz
wst´pny oraz przenoÊnik ta-
Êmowy z separatorem ma-

gnetycznym. Tego rodzaju
zestawy recyklingowe majà
zwartà budow´ i dzi´ki te-
mu dajà si´ ∏atwo transpor-
towaç na miejsce pracy. Na-
dajà si´ do krótkotrwa∏ych
zastosowaƒ i mogà byç
szybko przemieszczane za
pomocà samochodów ci´-
˝arowych lub przyczep ni-
skopodwoziowych. 
W celu wytworzenia produk-
tu finalnego wysokiej jako-
Êci, który móg∏by zostaç wy-
korzystany na przyk∏ad jako
dodatek w produkcji beto-
nu, linia recyklingowa musi
byç bardziej rozbudowana.
Rozdrobniony i odseparo-
wany od elementów zbroje-
nia materia∏ musi bowiem
zostaç starannie posortowa-
ny na konkretne frakcje. 
Podczas procesu recyklingu
pojawia si´ zasadniczy, choç
cz´sto nie traktowany z nale-
˝ytà starannoÊcià, problem
dotyczàcy odpowiedniego
doboru maszyny dostarcza-
jàcej materia∏ do kruszarki.
Prowadzàcy prace recyklin-
gowe powinni zastanowiç
si´, czy bardziej op∏acalne
dla nich b´dzie zastosowa-
nie koparki hydraulicznej,
czy te˝ ∏adowarki ko∏owej. 
Z pewnoÊcià trudno znaleêç
ekonomiczne uzasadnienie
wspó∏pracy mobilnego zesta-
wu kruszàcego na gàsieni-
cach z ∏adowarkà ko∏owà. Ta-
kie po∏àczenie wià˝e si´ bo-
wiem z regu∏y z konieczno-
Êcià budowania rampy umo˝-
liwiajàcej ∏atwe dotarcie do

Eksploatacja
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Gruz budowlany mo˝na dostarczaç do kruszarki za pomocà ∏adowarki ko∏owej. Z regu∏y wià˝e
si´ to jednak z koniecznoÊcià budowania rampy umo˝liwiajàcej ∏atwiejsze dotarcie do zasobnika 

Koparka hydrauliczna dostarczajàca materia∏ do kruszarki pracuje w pe∏ni efektywnie
wy∏àcznie w promieniu swego wysi´gnika, jej przejazdy pociàgajà za sobà znaczne
zwi´kszenie kosztów i wyd∏u˝enie czasu wykonania zadania



zasobnika kruszarki. Z dru-
giej strony eliminuje to jednak
koniecznoÊç cz´stych prze-
jazdów zestawu kruszàcego
na krótkich dystansach. Nie
ma jednak nic za darmo, by
dotrzeç do zasobnika kru-
szarki, ∏adowarka musi poko-
nywaç bowiem coraz d∏u˝sze
odleg∏oÊci. Zauwa˝yç nale˝y
równie˝, ˝e wykorzystywanie
bardzo mobilnej maszyny, ja-
kà jest ∏adowarka ko∏owa
w istocie nie pozwala na pe∏-
ne wykorzystanie mobilnoÊci
samego zestawu kruszàce-
go. Wyp∏ywa stàd zatem
wniosek, ˝e za pomocà ∏ado-
warek ko∏owych powinno si´
dostarczaç materia∏ wy∏àcz-
nie do semimobilnych kru-
szarek posadowionych na
p∏ozach lub przyczepach ni-
skopodwoziowych. Tego ro-
dzaju urzàdzenia pracujà
przez d∏u˝szy czas w tym sa-
mym miejscu. 

Je˝eli prowadzàcy prace re-
cyklingowe majà do czynie-
nia ze stale zwi´kszajàcymi
si´ odleg∏oÊciami mi´dzy
ha∏dà i stacjonarnà stacjà
kruszàcà, do transportu ma-
teria∏u zdecydowanie powin-
ni zastosowaç ∏adowark´
ko∏owà. Koparka hydrau-
liczna pracuje bowiem efek-
tywnie wy∏àcznie w zasi´gu
swego wysi´gnika, a jej
przejazdy pociàgajà za so-
bà zwi´kszenie kosztów
i wyd∏u˝enie czasu wykona-
nia zadania. Najcz´Êciej

zatem koparka hydraulicz-
na ustawiana jest na ha∏-
dzie, gdzie pracuje prak-
tycznie prawie si´ nie prze-
mieszczajàc. To mobilna
stacja przesiewajàco-kru-
szàca ma zadanie zaj´cia
pozycji umo˝liwiajàcej za∏a-
dunek. Tak˝e w przypadku
szybko zmieniajàcych si´
miejsc recyklingu, na przy-
k∏ad przy remontach d∏u˝-
szych odcinków dróg i auto-
strad w gr´ wchodzà jedynie
mobilne zestawy kruszàce,
do których materia∏ odpado-
wy podawany jest za pomo-
cà koparek hydraulicznych. 
Kwestia celowoÊci zastoso-
wania koparki lub ∏adowarki
oraz zbudowania rampy u∏a-
twiajàcej za∏adunek, powinna
byç równie˝ brana pod uwa-
g´ przy szacowaniu energo-
ch∏onnoÊci zestawu recyklin-
gowego. Ma to znaczenie za-
równo w aspekcie ekono-

micznym, jak i ekologicznym.
Zauwa˝my, ˝e o ile koparka
hydrauliczna zajmuje sta∏à
pozycj´ na szczycie ha∏dy
i podczas ka˝dego z cykli ro-
boczych musi tylko podnieÊç
wysi´gnik z nape∏nionà ∏y˝kà
nad zasobnik kruszarki, to ∏a-
dowarka ko∏owa podczas
ka˝dego wjazdu na ramp´
majàcà od 1 do 2 metrów wy-
sokoÊci przemieszcza nie tyl-
ko ∏adunek, ale tak˝e w∏asny
ci´˝ar. Dla ∏adowarki wypo-
sa˝onej w ∏y˝k´ o obj´toÊci
2,5 m3, która tym samym
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¸adowarki ko∏owe wyposa˝one bywajà najcz´Êciej jedynie w standardowà ∏y˝k´. Efektyw-
noÊç tych maszyn mo˝na stosunkowo ∏atwo zwi´kszyç dzi´ki odpowiedniemu doposa˝eniu

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn

tel. (022) 572 68 00, fax  (022) 572 68 09
www.atlascopco.pl

Kruszarki Atlas Copco

Mini zak∏ady recyclingowe

Kruszarki szcz´kowe 
Atlas Copco serii BP i DP
- niezwykle wydajne urzàdzenia do recyclingu

gruzu budowlanego

- uk∏ad Speed valve skraca czas cyklu
otwierania i zamykania szcz´k

- elementy wykonane z wyjàtkowo
wytrzyma∏ych materia∏ów odpornych 
na Êcieranie

- uk∏ad obrotu hydraulicznego 360°
pozwala na szybkie i dok∏adne
manewrowanie kruszarkà

- wymienne elementy tnàco-kruszàce



przemieszcza w niej oko∏o
4 ton materia∏u, suma ci´˝a-
rów wynosi 15 ton. Po kilku ty-
siàcach najazdów daje to
astronomicznà wr´cz wartoÊç
bezproduktywnie przerzuco-
nych mas materia∏u. Wynik∏e
straty pot´gowane sà dodat-
kowo poprzez szybsze zu˝y-
cie podzespo∏ów maszyny,
wy˝sze zu˝ycie paliwa i pod-
wy˝szonà emisj´ spalin. Po-
równanie energoch∏onnoÊci
obu typów maszyn wypada
w tym przypadku zdecydowa-
nie na korzyÊç koparek hy-
draulicznych. 
W tym kontekÊcie nie dziwià
dà˝enia producentów kru-
szarek do maksymalnego
obni˝ania górnej kraw´dzi
komór zasobników. Takie
rozwiàzanie konstrukcyjne
zwi´ksza zresztà efektyw-
noÊç pracy zarówno kopa-
rek, jak i ∏adowarek. Ka˝dy
centymetr obni˝enia górnej
kraw´dzi zasobnika ma
bezpoÊredni wp∏yw na zre-
dukowanie zu˝ycia paliwa,
a tym samym chroni Êrodo-
wisko naturalne przed nad-
miernà emisjà spalin. 
Na optymalizacj´ procesu
recyklingu olbrzymi wp∏yw
ma równie˝ osprz´t koparek
i ∏adowarek. Zauwa˝my, ˝e
o ile koparki wykorzystywa-
ne przy rozbiórkach, wybu-
rzeniach i pracach recyklin-

gowych wyposa˝one sà
z regu∏y w specjalistyczny
osprz´t, w rodzaju m∏otów
hydraulicznych, spulchnia-
czy, no˝yc i chwytaków, to
∏adowarki ko∏owe traktowa-
ne sà w tym wzgl´dzie po
macoszemu. Maszyny spo-
tyka si´ najcz´Êciej wyposa-
˝one jedynie w standardowà
∏y˝k´. Tymczasem prowa-
dzàcy prace recyklingowe
mogà ∏atwo zwi´kszyç efek-
tywnoÊç ∏adowarek ko∏o-
wych dzi´ki ich odpowied-
niemu doposa˝eniu, choçby
w chwytak klamrowy umo˝-
liwiajàcy oddzielenie od gru-
zu budowlanego metalowe-
go z∏omu i innych cz´Êci nie
nadajàcych si´ do krusze-
nia. Jest to wielce pomocne
podczas wyburzeƒ obiektów
przymys∏owych. Ciekawym
rozwiàzaniem w zakresie
osprz´tu sà tak˝e posiadajà-
ce nap´d hydrauliczny b´b-
ny i ∏y˝ki przesiewajàce po-
zwalajàce na odseparowa-
nie elementów nie nadajà-
cych si´ do kruszenia oraz
spulchnienie materia∏u. 
Tak˝e ∏y˝ki wieloczynnoÊcio-
we (4w1) sprawdzajà si´ pod-
czas wyburzeƒ. Wyposa˝one
w nie ∏adowarki oprócz prze-
noszenia ∏adunku mogà tak-
˝e za ich pomocà wychwyty-
waç wi´ksze elementy nie na-
dajàce si´ do przekruszenia. 

Âledzàc prace recyklingo-
we cz´sto mamy przed
oczami obraz przecià˝onej
∏adowarki ko∏owej, nie tylko
wrzucajàcej do zasobnika
kruszarki tony materia∏u, ale
tak˝e dokonujàcej za∏adun-
ku ci´˝arówek. Efekty tak
zorganizowanej pracy sà
mierne. Zbyt ma∏a liczba ∏a-
dowarek, stosowanie sta-
rych, awaryjnych maszyn
o niskiej wydajnoÊci nie bà-
dàcych w stanie uporaç si´
ze zbyt du˝à iloÊcià mate-
ria∏u sprawia, ˝e po pew-
nym czasie miejsce prowa-
dzenia prac recyklingowych
otoczone zostaje wysokimi
ha∏dami gruzu i innych od-
padów budowlanych. 
Problemem recyklingu sà
równie˝ tak zwane nadga-
baryty. Odseparowany ma-
teria∏ nadgabarytowy musi
byç osobno sk∏adowany,
sensowniejszym rozwiàza-
niem jest jednak jego na-
tychmiastowe skierowanie
do ponownego kruszenia.
Pozwala to na optymalizacj´
przebiegu kruszenia i otrzy-
manie materia∏u zgodnego
z zak∏adanymi parametrami.
W przypadku kilku osob-
nych, jednak wspó∏pracujà-
cych ze sobà gàsienico-
wych kruszarek i przesiewa-
czy, zasadne okazaç si´
mo˝e wyposa˝enie ich
w automatyczny podajnik

nadgabarytów, które za je-
go poÊrednictwem trafiajà
z powrotem do komory kru-
szarki. Dzi´ki temu udaje
si´ oszcz´dziç na ma∏o
efektywnych przejazdach
∏adowarek, co z kolei ogra-
nicza w znacznej mierze ich
zapotrzebowanie na paliwo. 
Zastosowanie obracalnego
przenoÊnika taÊmowego
podczas usypywania ha∏d
za zespo∏em kruszàcym
pozwala uzyskaç dodatko-
wà powierzchni´ sk∏adowa-
nia. Tego rodzaju przenoÊni-
ki  produkowane sà w ró˝no-
rodnych wersjach - tak˝e ko-
∏owych i gàsienicowych. Mo-
gà si´ one obracaç w pe∏-
nym zakresie. Ich stosowa-
nie jest niezwykle op∏acalne.
Przy stosunkowo niskiej ce-
nie, pozwalajà one na po-
prawienie w znacznym stop-
niu warunków logistycznych
na placu recyklingowym. Te-
go rodzaju przenoÊniki od-
cià˝ajà ∏adowarki ko∏owe,
pozwalajà równie˝ na zwi´k-
szenie mo˝liwoÊci sk∏ado-
wania na bardzo ograniczo-
nym niekiedy terenie.
Istnieje wiele mo˝liwoÊci
optymalizacji prac recyklin-
gowych. Przywo∏ane przy-
k∏ady stanowiç mogà z pew-
noÊcià przyczynek do dzia-
∏aƒ na rzecz oszcz´dnoÊci
i ochrony Êrodowiska. 

Dalsze informacje Pb 003Z
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Zestaw recyklingowy na przyczepie niskopodwoziowej zasilany w materia∏ za pomocà
koparki hydraulicznej. Poniewa˝ jego mobilnoÊç w miejscu pracy jest znacznie ograni-
czona, w celu optymalizacji procesu zasadniejsze podczas prac trwajàcych d∏u˝ej jest
stosowanie ∏adowarki ko∏owej

Koparka hydrauliczna wyposa˝ona w odpowiedni osprz´t mo˝e nie tylko zasilaç w ma-
teria∏ kruszark´, ale wczeÊniej prowadziç prace rozbiórkowe i wyburzeniowe 



Nowa kruszarka RM100
RUBBLE MASTER

Sta∏y rozwój technologiczny
maszyn RUBBLE MASTER
zaowocowa∏ powstaniem ko-
lejnego modelu tej marki. Jest
nim kruszarka udarowa ozna-
czona symbolem RM100. No-
woczesne wzornictwo RM100
doskonale wspó∏gra z przej-
rzystà, modu∏owà konstrukcjà
maszyny. Szeroko otwierane
os∏ony u∏atwiajà serwis i kon-
serwacj´. Zwarta, kompakto-
wa budowa maszyny u∏atwia
zarówno transport, jak i co-
dziennà eksploatacj´. 
Konstruktorzy kruszarki
RM100 szczególny nacisk
po∏o˝yli na ograniczenie
kosztów eksploatacji. Zmie-
niona i udoskonalona kon-
strukcja komory kruszàcej
ogranicza Êcieranie ok∏a-
dzin. Nowy kszta∏t Êcianki
odbojowej zmniejsza zu˝y-
cie p∏yt i listew udarowych.
Do dyspozycji u˝ytkownika

kruszarki RM100 pozostajà
cz´Êci eksploatacyjne o naj-
wy˝szym zaawansowaniu
technologicznym. Wszystko
to u∏atwia optymalizacj´
kosztów eksploatacji. Sze-
reg innych, czasem drob-
nych zmian konstrukcyj-
nych podwy˝sza komfort
pracy. I tak na przyk∏ad
wprowadzenie asymetrycz-
nego podajnika wibracyjne-
go redukuje mo˝liwoÊç po-
wstawania blokad w rejonie
wlotu kruszarki. 
Kruszarka RM100, podobnie
jak wczeÊniejsze modele
maszyn marki RUBBLE
MASTER, mo˝e byç wyposa-
˝ona w podwieszany prze-
siewacz nadziarna - OS100.
Odsiany materia∏ nadgaba-
rytowy skierowaç mo˝emy
do ponownego kruszenia.
Taka organizacja przerobu
materia∏u pozwala na uzy-
skanie w jednym przebiegu
100 procent materia∏u w za-
∏o˝onej frakcji.

Dalsze informacje Pb 004Z

Kruszarki i przesiewacze
marki GIPO

Ju˝ w roku 1982 Emil Gisler,
za∏o˝yciel firmy GIPO AG
ze Szwajcarii, skonstruowa∏
pierwszà w pe∏ni hydraulicz-
nà kruszark´ na podwoziu
gàsienicowym. W roku
1986 w Monachium, na naj-
wi´kszych targach maszyn
budowlanych w Europie, in-
˝ynier Emil Gisler jako
pierwszy i jedyny zaprezen-
towa∏ mobilnà kruszark´ na
podwoziu gàsienicowym.

Obecnie maszyny marki
GIPO pracujà z powodze-
niem w ca∏ej Europie. Kru-
szarki mobilne i stacjonarne
do przerobu surowców natu-
ralnych, a przede wszystkim
zak∏ady przeróbcze dla recy-
klingu odpadów budowla-
nych. Zastosowanie najlep-
szych materia∏ów, doskona-
∏e wykonanie, nowatorskie
rozwiàzania techniczne to
gwarancja najwy˝szej jako-
Êci maszyn GIPO. Polskim
przedstawicielem GIPO AG
jest firma AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 005Z
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Doltech - urzàdzenia
do recyklingu i przeróbki
surowców skalnych

Przedsi´biorstwo Kompletacji
Dostaw i Remontów Maszyn
Roboczych Ci´˝kich Doltech
rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç w ro-
ku 1995. G∏ównà sfer´ jego
aktywnoÊci od samego po-
czàtku stanowi∏y dostawy
maszyn i urzàdzeƒ przezna-
czonych dla górnictwa skal-
nego i recyklingu materia∏ów
budowlanych oraz urzàdzeƒ
i cz´Êci dla przemys∏u ce-
mentowo-wapienniczego. 
W ciàgu dwunastu lat Dol-
tech osiàgnà∏ przodujàcà po-
zycj´ w kraju w sferze us∏ug
przeróbki materia∏ów skal-
nych i recyklingu materia∏ów
budowlanych. Dzi´ki d∏ugo-
letniej wspó∏pracy z holdin-
giem Maschinenfabrik Lizen
oraz innymi wiodàcymi pro-
ducentami Doltech zapewni∏
sobie dost´p do najnowocze-
Êniejszych technologii i ma-
szyn z tej bran˝y w Europie. 
Minione dziesi´ciolecie bez-
sprzecznie nale˝a∏o do Dol-
techu, firma odnotowywa∏a
w tym czasie ciàg∏y i stabilny
wzrost sprzeda˝y zarówno w
obszarze maszyn ci´˝kich,
jak i sferze us∏ug oraz dosta-
wach cz´Êci zamiennych.
Analizujàc trendy na europej-
skim rynku przeróbki surow-
ców skalnych i handlu kruszy-
wami mo˝na zak∏adaç, ˝e
bran˝a ta b´dzie rozwijaç si´
nadal w szybkim tempie. Sta-
nowi to wyzwanie, a jedno-
czeÊnie szanse tak˝e dla Do-
ltechu, który stawia sobie ce-
le polegajàce na unowocze-
Ênianiu maszyn i technologii
kruszenia. W∏aÊnie dlatego
w firmie stworzono w∏asny
dzia∏ konstrukcji maszyn. To
z kolei pozwoli∏o na zaprojek-
towanie od podstaw i urucho-
mienie produkcji przesiewa-
czy serii MAX. 
Doltech ma równie˝ inne am-
bitne plany. Podj´cie sprzeda-
˝y pozosta∏ych typów maszyn
budowlanych ma zapewniç

klientom firmy kompleksowà
obs∏ug´ w zakresie kompleta-
cji maszyn roboczych ci´˝kich
oraz sprawnego serwisu po-
sprzeda˝owego. Doltech nie
ogranicza si´ zresztà wy∏àcz-
nie do rynku krajowego.Firma
ze swà ofertà maszyn i us∏ug
zamierza podbijaç rynki Unii
Europejskiej oraz umacniaç
swà pozycj´ na Ukrainie, Li-
twie oraz w Rosji.
Aktualna oferta MRC Doltech
obejmuje: kompletacj´ i do-
stawy maszyn, prace projek-
towe i us∏ugi doradcze,  ser-
wis gwarancyjny i pogwaran-
cyjny oraz dostaw´ cz´Êci za-
miennych i zu˝ywajàcych si´.
Firma posiada bogate do-
Êwiadczenie w projektowaniu
i dostawie kompletnych linii
do przeróbki kruszyw. Szero-
ka gama maszyn, wieloletnie
doÊwiadczenie, wyspecjali-
zowani pracownicy oraz do-
skonale zaopatrzony maga-
zyn cz´Êci zamiennych, po-
zwalajà na optymalny dobór,
sprawnà dostaw´, monta˝
i uruchomienie maszyn
u u˝ytkownika oraz na za-
pewnienie sprawnie dzia∏ajà-
cego serwisu gwarancyjnego
i pogwarancyjnego dla ofero-
wanch maszyn i urzàdzeƒ.
MRC Doltech zapewnia bar-
dzo korzystne ceny, dogod-
ne warunki p∏atnoÊci oraz
sprawdzonà jakoÊç. Przy za-
kupie nowych maszyn firma
udziela nieoprocentowane-
go kredytu fabrycznego lub
proponuje zakup poprzez
„dzier˝aw´ z opcjà kupna”. 
Oferta MRC Doltech obejmu-

je równie˝ us∏ugi kruszenia
oraz przesiewania w∏asnym
sprz´tem. Firma posiada mo-
bilne kruszarki szcz´kowe
i udarowe MFL oraz przesie-
wacze mobilne i stacjonarne.
Oferowane przez MRC Dol-
tech kruszarki produkowa-
ne przez Maschinenfabrik
LIEZEN odpowiadajà naj-
wy˝szym standardom Êwia-
towym. Maszyny te zosta∏y
sprawdzone z bardzo do-
brym skutkiem w wielu pol-
skich kamienio∏omach, ˝wi-
rowniach i na placach recy-
klingowych. Pierwsze w kra-
ju wdro˝enie technologii
przeróbki kamienia zak∏a-
dem mobilnym bezpoÊred-
nio „pod Êcianà” MRC Dol-
tech zrealizowa∏ przed kilku-
nastu laty. Od tego czasu
system ten zyska∏ uznanie
wielu kolejnych u˝ytkowni-
ków. Oferta MRC Doltech
obejmuje ponad 100 typów
i wielkoÊci kruszarek, do-
st´pnych w wersjach stacjo-
narnych lub jako zak∏ady
mobilne (na gàsienicach,
ko∏ach lub p∏ozach). Sà to
kruszarki szcz´kowe, uda-
rowe recyklingowe, udaro-
we do ˝wirowni, udarowe
do twardego kamienia,
sto˝kowe, granulatory, od-
Êrodkowe (kubizatory) oraz
kruszarki walcowe. Wszyst-
kie z nich charakteryzujà si´
wysokimi parametrami u˝yt-
kowymi gwarantujàcymi du-
˝à wydajnoÊç, bezusterko-
wà pracà, niskimi kosztami
obs∏ugi i eksploatacji. 
Wa˝ne miejsce w ofercie

MRC Doltech zajmujà te˝
nowoczesne przesiewacze
stosowane do przesiewania
surowców mineralnych oraz
recyklingowych. Dost´pne
sà mi´dzy innymi przesie-
wacze na ko∏ach, gàsieni-
cach oraz urzàdzenia sta-
cjonarne, pracujàce na su-
cho i na mokro, przesiewa-
cze wst´pne i recyklingowe,
p∏uczki i odwadniacze. 
Oferta na urzàdzenia do re-
cyklingu obejmuje tak˝e
m∏oty hydrauliczne  oraz
szcz´ki kruszàce i no˝yce
tnàce TABE. Od roku 1996
MRC Doltech jest wy∏àcz-
nym przedstawicielem hisz-
paƒskiego producenta nie-
zawodnych urzàdzeƒ, które
ze wzgl´du na du˝à wydaj-
noÊç i prostà konstrukcj´
zyska∏y uznanie fachowców.
M∏ot chroniony jest charak-
terystycznà dla TABE odle-
wanà okràg∏à obudowà, któ-
ra doskonale go zabezpie-
cza, a dodatkowo pozwala
na celowe i aktywne prze-
garnianie materia∏u. Szero-
ka gama m∏otów TABE
pozwala na ich dobór do
ka˝dego typu koparki i ko-
parko-∏adowarki. Doltech
dostarcza tak˝e stacjonar-
ne w´z∏y kruszàce do roz-
bijania nadgabarytów na
wlocie kruszarki sk∏adajà-
ce si´ z m∏ota umieszczo-
nego na wysi´gniku. Dzi´-
ki wieloletniemu doÊwiad-
czeniu MRC Doltech za-
pewnia szybki i dzia∏ajàcy
w sposób profesjonalny
serwis m∏otów TABE.
Doltech jest równie˝ wy-
∏àcznym przedstawicielem
niemieckiego producenta
urzàdzeƒ do produkcji ce-
mentu i przemia∏u surow-
ców „CPB” (Christian Pfei-
ffer, Beckum). Szeroka ofer-
ta produktów CPB obejmu-
je: m∏yny kulowe, przegro-
dy m∏ynów, separatory dy-
namiczne, cyklony, ch∏odni-
ki, filtry, wy∏o˝enia m∏ynów
z materia∏ów odpornych na
Êcieranie oraz kule mielàce.
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Dzi´ki wspó∏pracy z holdingiem Maschinenfabrik Lizen Doltech, a tym samym jego klienci,
otrzyma∏ dost´p do najlepszych technologii i maszyn z tej bran˝y w Europie



+ KRUSZARKI MOBILNE I STACJONARNE

+ PRZESIEWACZE

+ M¸OTY HYDRAULICZNE

+ CZ¢ÂCI I SERWIS

MRC DOLTECH Sp. z o.o.
PROFESJONALNE MASZYNY DLA ZAWODOWCÓW

MFL - 50 LAT DOÂWIADCZE¡ W PRODUKCJI KRUSZAREK

ul. Buforowa 4D   52-131 Wroc∏aw   
tel. 071 336 87 09,  fax 071 336 87 10
www.doltech.com.pl, sprzedaz@doltech.com.pl

ul. Buforowa 4D   52-131 Wroc∏aw   
tel. 071 336 87 09,  fax 071 336 87 10
www.doltech.com.pl, sprzedaz@doltech.com.pl



NOVOMAT oferuje
m∏oty SOCOMEC

Firma NOVOMAT Sp. z o. o.
z siedzibà w Dopiewie ko∏o
Poznania funkcjonuje na
polskim rynku maszyn bu-
dowlanych od roku 1999.
Poczàtkowo opiera∏a si´ na
siostrzanej francuskiej
spó∏ce Manitou, jednak
wraz ze zdobywanym do-
Êwiadczeniem NOVOMAT
stawa∏ si´ przedstawicie-
lem innych liczàcych si´
w bran˝y marek maszyn
i sprz´tu budowlanego, ta-
kich jak: Venieri, Ammann
Yanmar, Joskin czy te˝ Bu-
gnot. Firma wychodzàc na-
przeciw oczekiwaniom klien-
tów rozszerza asortyment
oferujàc w swojej sprzeda˝y
osprz´t oraz cz´Êci zamien-
ne renomowanych produ-
centów. Od stycznia tego ro-
ku NOVOMAT sta∏ si´ deale-
rem w∏oskiej firmy SOCOMEC
S.p.a. W ciàgu przesz∏o trzy-

dziestu lat dzia∏ania sta∏a si´
ona liderem w sprzeda˝y m∏o-
tów hydraulicznych. Posiada
Certyfikat JakoÊci ISO 9000. 
Produkty SOCOMEC S.p.a.
mo˝na podzieliç na dwie gru-
py. Pierwszà z nich tworzà
m∏oty Êredniolekkie, drugà
zaÊ Êrednioci´˝kie.
W sk∏ad grupy Êredniolek-

kich m∏otów hydraulicznych
wchodzi seria DM/DMS „mo-
noblok” wyposa˝ona w sys-
tem odzyskiwania energii.
Zaawansowana technologia
pozwala uzyskaç przy wa-
dze m∏ota 60÷740 kg si∏´
uderzenia w granicach od
120 do 1.350 J. M∏oty te sta-
nowià osprz´t do minikopa-
rek o wadze w zakresie od
700 kg do 13,5 tony. 
Rozwiàzania techniczne za-
stosowane w m∏otach hy-
draulicznych nale˝àcych do
tej grupy stanowià syntez´
doÊwiadczeƒ i dokonaƒ
konstruktorów SOCOMEC
zdobytych w ciàgu trzydzie-
stoletniej dzia∏alnoÊci firmy. 
Gama Êrednioci´˝ka jest re-
prezentowana przez seri´
MDO z systemem odzyski-

wania energii. W tej gamie
m∏otów hydraulicznych o
wadze 950-3.200 kg mo˝na
uzyskaç uderzenia o sile od
1.700 do 8.000 J. M∏oty te
mogà byç wykorzystywane
przy koparkach o wadze
w zakresie od 12 do 50 ton. 
Wszystkie modele m∏otów
hydraulicznych SOCOMEC
posiadajà systemy odzyski-
wania energii, system t∏u-
mienia uderzeƒ oraz sys-
tem zmiany cz´stotliwoÊci
i si∏y uderzeƒ. 
M∏oty hydrauliczne produko-
wane przez firm´ SOCOMEC
zosta∏y zaprojektowane i wy-
konane tak, by u∏atwiç prac´,
sprawiç by by∏a przyjemna,
a serwis nieskomplikowany
i bardzo szybki. 
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Zalecane zestawienie m∏ot/koparka
M∏ot Koparka
DMS 50 od 0,7 t do 1,2 t
DMS 95 B od 1,2 t do 1,8 t
DMS 95 od 1,2 t do 1,8 t
DMS 150 od 1,8 t do 3,0 t
DMS 210 od 2,8 t do 3,0 t
DMS 260 od 3,8 t do 5,5 t
DMS 310 od 5,0 t do 7,0 t
DMS 410 od 6,5 t do 9,5 t
DMS 510 od 8,0 t do 11,5 t
DMS 740 od 9,5 t do 13,5 t
MDO 550 TS od 12,0 t do 15,0 t
MDO 750 TS od 15,0 t do 22,0 t
MDO 1450 TS od 19,0 t do 25,0 t
MDO 1950 TS od 24,0 t do 32,0 t
MDO 3200 TS od 35,0 t do 50,0 t



M∏oty hydrauliczne
Chicago Pneumatic

W szerokim asortymencie
produktów firmy CHICAGO
PNEUMATIC wa˝ne miejsce
zajmujà m∏oty hydrauliczne.
Urzàdzenia te cieszà si´ du-
˝ym uznaniem wÊród pol-
skich u˝ytkowników. Na pozy-
tywne opinie o tych produk-
tach sk∏adajà si´: ich parame-
try techniczne, wysoka nieza-
wodnoÊç, niskie koszty eks-
ploatacji oraz minimalne wy-
magania obs∏ugi technicznej. 
Nowoczesna konstrukcja
sprz´tu marki CHICAGO
PNEUMATC zapewnia sku-
teczne dzia∏anie przy niskim
poziomie drgaƒ i ha∏asu, a co
za tym idzie minimalny nega-
tywny wp∏yw na Êrodowisko
naturalne oraz maksymalne
bezpieczeƒstwo operatora. 
Rodzina m∏otów hydraulicz-
nych CP obejmuje maszyny
o masie od 100 do 4.120 kg.
Ich parametry podano w

zamieszczonej na nast´p-
nej stronie tabeli.
M∏oty z serii CP charakte-
ryzujà si´ niskim pozio-
mem drgaƒ przy maksy-
malnej energii udaru. Jest
to mo˝liwe dzi´ki zastoso-
waniu monolitycznej obu-
dowy m∏ota, wbudowaniu
specjalnych amortyzatorów
z tworzywa sztucznego

oraz specjalnej konstrukcji
akumulatora gazowo-olejo-
wego. Po∏àczenie to ko-
rzystnie wp∏ywa na osiàgi
m∏ota, a wyt∏umione drga-
nia nie stanowià zagro˝e-
nia dla uszkodzeƒ wysi´-
gnika koparki. Nie bez zna-
czenia pozostaje równie˝
fakt, ˝e wibracje pod wp∏y-
wem jakich znajduje si´

operator, zosta∏y maksy-
malnie zredukowane. 
Dodatkowym zadaniem aku-
mulatora jest przyspieszanie
ruchu t∏oka w czasie uderze-
nia i poch∏anianie nadwy˝ki
ciÊnienia oleju w czasie ze-
tkni´cia si´ t∏oka z narz´-
dziem. Eliminuje to pulsowa-
nie ciÊnienia oleju w przewo-
dach maszyny. M∏oty hy-
drauliczne sà odporne na
du˝e wahania ciÊnienia
i przep∏ywu oleju zasilajàce-
go. Umo˝liwia to wspó∏prac´
m∏otów ze wszystkimi typami
koparek, koparko-∏adowa-
rek, mini∏adowarek itp. ró˝-
nych producentów. W czasie
pracy m∏ota uk∏ad hydrau-
liczny noÊnika jest maksy-
malnie wykorzystywany. Nie
wywo∏uje to jednak zak∏óceƒ
w normalnej pracy innych
funkcji maszyny noÊnej. 
Sercem m∏otów CP jest
d∏ugi smuk∏y t∏ok wytrzymu-
jàcy ekstremalne napr´˝e-
nia. D∏ugoÊç i Êrednica t∏o-
ka sà idealnie dopasowane
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Chicago Pneumatic

Sieç dealerów:

Gdaƒsk -  BIS Maszyny Budowlane
tel. 0-58 553 67 53

Gliwice - Drogmasz
tel. 0-32 301 80 60

Kielce - Temex
tel. 0-41 345 50 49

Kraków - Hamer
tel. 0-12 421 90 96

Poznaƒ - Chicago
www.chicagopneumatic.pl

Strzegom - Martkam
tel. 0-74 855 59 64

Wroc∏aw -  DCP
tel. 0-71 352 84 10

G∏ogów - Techmet
tel. 0-76 835 59 34

Szczecin - Elektroflex
tel. 0-91 464 84 08

Rzeszów - Weker
tel. 0-17 853 58 61

JakoÊç i niezawodnoÊç

Nowoczesna konstrukcja m∏otów hydraulicznych CHICAGO PNEUMATIC sprawia, ˝e
cieszà si´ du˝ym uznaniem u˝ytkowników na ca∏ym Êwiecie
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do wymiarów narz´dzia. 
Solidnej konstrukcji uchwy-
ty narz´dzia zapewniajà pra-
wid∏owà jego prac´ przy mi-
nimalnym luzie. Spr´˝yste
zawleczki czynià wymian´
narz´dzia szybkà i prostà.
W celu jak najefektywniej-
szego wykorzystania m∏ota,
CHICAGO PNEUMATIC ofe-
ruje szeroki asortyment na-
rz´dzi wysokiej jakoÊci.
Wszystkie m∏oty hydraulicz-
ne przystosowane sà do po-
∏àczenia z uk∏adem central-
nego smarowania noÊnika. 
Przedstawione powy˝ej m∏o-
ty CHICAGO PNEUMATIC
sà projektowane i wytwa-

rzane zgodnie z filozofià tej
firmy. Celem CP  jest bo-
wiem zwi´kszanie wydajno-
Êci i op∏acalnoÊci poprzez
konstruowanie urzàdzeƒ,
które ∏àczà w sobie wysokie
osiàgi i niezawodnoÊç me-
chanicznà z najlepszymi
wskaênikami ekonomiczny-
mi. Precyzja wytwarzania
oraz uwaga zwracana na
szczegó∏y, które sk∏adajà
si´ na ka˝dà maszyn´, sta-
nowià gwarancj´ niskich
kosztów eksploatacji, mini-
malnej obs∏ugi technicznej
oraz maksymalnej zdolno-
Êci produkcyjnej.
CHICAGO PNEUMATIC wpro-

wadza w przemyÊle nowe
standardy poprzez sta∏e
uwzgl´dnianie wp∏ywu ma-
szyn na Êrodowisko natural-

ne i minimalizowanie ryzyka
zagro˝enia zdrowia oraz
zm´czenia operatora.

Dalsze informacje Pb 008Z

Modu∏ obrotowy 
Engcon

Warszawska firma WENDOR
jest autoryzowanym przed-
stawicielem Engcon AB wy-
twarzajàcego modu∏y obro-
towe. Ich zastosowanie
wprowadza nowà jakoÊç
pracy na place budowy. Mo-
du∏ mo˝na zamontowaç do
praktycznie wszystkich ko-
parek oraz koparko-∏adowa-
rek. Tiltrotator ∏àczy wysi´-
gnik koparki z ∏y˝kà lub in-
nym narz´dziem do pracy.
Integralny system kontrolny
powoduje rotacje 360 stopni
oraz ruch na boki do 40
stopni w dwóch kierunkach
dowolnego narz´dzia za-
montowanego na module
obrotowym. Tiltrotator jest
wyposa˝ony w szybkoz∏àcz-
k´ do ∏y˝ek oraz innych do-
st´pnych urzàdzeƒ. Urzà-
dzenia te mogà byç szybko
zmieniane z kabiny koparki.
Monta˝ modu∏u jest przysto-
sowany do wi´kszoÊci ko-
parek. Produkowanych jest
kilka modeli modu∏u. Istnie-
je mo˝liwoÊç indywidualne-
go doboru akcesoriów firmy
Engcon, które sà kompaty-
bilne z modu∏em obroto-
wym. Tiltrotator staje si´ nie-
od∏àcznym urzàdzeniem do
prac budowlanych znacznie
u∏atwiajàc prac´ operatora

oraz zwi´kszajàc mo˝liwo-
Êci i wydajnoÊç koparki,
czyniàc jà jednoczeÊnie
bezpieczniejszà i szybszà.
Koparka nie musi si´ ju˝
przemieszczaç, co jest bar-
dzo istotne podczas prac
w miastach i miejscach trud-
no dost´pnych, gdzie nie
ma miejsca na przestawia-
nie maszyny. Poza tym ka˝-
dy ruch maszyny to wi´cej
spalonego paliwa, wi´cej
straconego czasu, czyli
wi´ksze koszty. Tiltrotator to
przede wszystkim urzàdze-
nie ekonomiczne. Znacznie
zwi´ksza si´ precyzja wyko-
nywanych prac oraz efek-

tywnoÊç. Modu∏ wykonany
jest z wytrzyma∏ego mate-
ria∏u, co pozwala na d∏ugie
i skuteczne u˝ytkowanie.
Du˝a gama akcesoriów da-
je mo˝liwoÊç np. dobrania
odpowiedniej wielkoÊci ∏y˝-
ki, która jest pod∏àczana za
pomocà szybkoz∏àczek bez
koniecznoÊci opuszczania
kabiny koparki.
Przyk∏adowe zastosowanie:
• podsypywanie,
• obsypywanie,
• równanie skarp,
• zag´szczanie skarp,
• zag´szczanie terenu

w g∏´bokich wykopach,
• budowanie oraz renowa-

cja rowów melioracyjnych,
• kopanie wokó∏ studzienek,

rur oraz w innych trudno
dost´pnych miejscach,

• kopanie pod rurami oraz
innymi przeszkodami,

• równanie terenu,
• ci´cie asfaltu,
• prace wymagajàce precy-

zji np: uk∏adanie podk∏a-
dów kolejowych do trakcji,
przenoszenie ci´˝kich ele-
mentów za pomocà inte-
gralnych chwytaków,

• roboty in˝ynieryjne,
• prace zwiàzane z budowà

i remontami dróg.
Tiltrotator Engcon wspó∏-
pracuje z koparkami o tona-
˝u od 1,5 do 32 ton. Typo-
szereg modu∏ów obroto-
wych firmy Engcon obejmu-
je szeÊç modeli: EC02,
EC05, EC10, EC15, EC20,
EC30. Modu∏ EC02 zosta∏
wprowadzony do produkcji
we wrzeÊniu 2006 roku. Mo-
du∏y te sà stosowane w kra-
jach Unii Europejskiej, USA
i Australii. Natomiast w Pol-
sce znalaz∏y zastosowanie
dopiero w ciàgu 2006 roku.
W opinii wszystkich u˝yt-
kowników jest to technolo-
gia innowacyjna. 
WENDOR posiada w ofercie
równie˝ zag´szczarki, obro-
towe modu∏y chwytajàce,
a tak˝e specjalistyczne ∏y˝ki
przesiewajàce.

Dalsze informacje Pb 009Z

M∏oty hydrauliczne CHICAGO PNEUMATIC  
Typ m∏ota Masa m∏ota Masa maszyny noÊnej

[kg] [t]
CP 100 92 1,0-3,0
CP 150 145 2,0-4,5
CP 200 200 2,5-6,0
CP 300 290 5,0-11,0
CP 400 360 6,0-13,0
CP 550 540 9,0-15,0
CP 750 800 12,0-18,0
CP 1150 1.200 14,0-22,0
CP 1650 1.600 18,0-34,0
CP 2250 2.150 26,0-40,0
CP 3050 3.000 32,0-50,0
CP 4250 4.120 42,0-75,0
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Big Float potrafi kopaç
i … p∏ywaç

Warszawska firma WENDOR
jest wy∏àcznym przedstawi-
cielem fiƒskiej firmy Bigfloat
Ltd. specjalizujàcej si´ w bu-
dowie pontonowych podwo-
zi koparek pracujàcych na
terenach podmok∏ych i p∏yci-
znach oraz otwartych akwe-
nach wodnych. System Big
Float dost´pny jest do kopa-
rek o wadze od 10 do 26 ton.
System ten jest kompatybil-
ny ze standardowymi kopar-
kami wszystkich marek. 
Jednostka robocza typu Big
Float 16.36 jest standardowà
dwudziestojednotonowà ko-
parkà gàsienicowà o zasi´gu
16 metrów. Maszyn´ mo˝na
wyposa˝yç w specjalistyczny
osprz´t do wbijania pali, po-
g∏´biania ssàcego i usuwania
roÊlinnoÊci wodnej, taki jak
∏y˝ki do odmulania, kafary,
sprz´t do ˝´cia i odsysania,
m∏oty, wiertarki udarowe, g∏´-

bokoÊciomierze elektronicz-
ne oraz sprz´t do pozycjono-
wania GPS. W ∏y˝ce o pojem-
noÊci 800 litrów znajdujà si´
otwory do odp∏ywu wody. Ma-
szyna wyposa˝ona jest w dwa
pontony z biegnàcymi wokó∏
nich gàsienicami oraz dodat-
kowy zbiornik paliwa o po-
jemnoÊci 1.000 litrów. Jed-
nostka jezdna maszyny zbu-
dowana jest podobnie do
uk∏adu gàsienic tradycyjnej

koparki. Boczne pontony
umo˝liwiajà maszynie utrzy-
mywanie si´ na wodzie. 
Dzi´ki nowatorskiej budowie
jednostki jezdnej operator
mo˝e za pomocà cylindra hy-
draulicznego zmniejszyç roz-
staw pontonów na potrzeby
wjazdu na platform´ transpor-
towà lub przejazdu drogà pu-
blicznà. Koparki Big Float
doskonale sprawdzajà si´
przy pracach technologicz-

nych na obszarach wodnych,
odbudowie i utrzymaniu szla-
ków wodnych oraz terenów
rekreacyjnych i rezerwatów,
pracach przeciwpowodzio-
wych i zwiàzanych z architek-
turà krajobrazu, oczyszczaniu
i przebudowie linii brzegowej
(jezior, rzek, mórz i kana∏ów). 
Big Float doskonale radzi so-
bie równie˝ w przemyÊle wy-
dobywczym oraz przy pra-
cach zwiàzanych z budowà
rowów melioracyjnych na
terenach podmok∏ych, ba-
gnach i obszarach sk∏adowa-
nia odpadów przemys∏o-
wych, oczyszczaniu zbiorni-
ków osadowych, pracach
w stawach Êciekowych, bu-
dowie grobli, mostów, pomo-
stów i wie˝ obserwacyjnych,
odmulaniu, wybieraniu ziemi,
kamieni, usuwaniu drewna
i roÊlin wodnych, projektach
z zakresu ochrony Êrodowi-
ska, rekultywacji, oczysz-
czaniu i sk∏adowaniu odpa-
dów przemys∏owych.

Dalsze informacje Pb 010Z

Jednostka robocza typu Big Float jest standardowà dwudziestojednotonowà koparkà
gàsienicowà wyposa˝onà w dwa pontony z biegnàcymi wokó∏ nich gàsienicami
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Nagrzewnice i osuszacze
powietrza Wacker

Wacker Construction Equip-
ment AG - utworzona w ro-
ku 1848 niewielka firma ro-
dzinna nale˝y dzisiaj do wio-
dàcych w skali Êwiatowej
producentów lekkich ma-
szyn budowlanych i kom-
paktowych. Paleta produk-
tów jest skierowana do od-
biorców profesjonalnych
w sektorze budowlanym i rol-
niczym. Wacker oferuje po-
nad 250 grup produktowych
oraz sieç obs∏ugi posprze-
da˝nej w zakresie napraw,
wynajmu i sprzeda˝y cz´Êci
zamiennych. Ponad 160 od-
dzia∏ów w trzydziestu kra-
jach zapewnia doradztwo
i wsparcie wymagajàcym
klientom. Wi´kszoÊciowym
w∏aÊcicielem firmy jest rodzi-
na Wacker. W roku 2005 gru-
pa uzyska∏a przychód w wy-
sokoÊci 503,2 miliona euro.
Firma poszerzy∏a ostatnio

palet´ produktów o profe-
sjonalne nagrzewnice i osu-
szacze powietrza. Oferta
obejmuje szeÊç typów do
ró˝nych zastosowaƒ, na
przyk∏ad w budownictwie
kubaturowym, drogowym
i rolnictwie. G∏ówne zalety
produktów to bezpieczeƒ-
stwo oraz wydajnoÊç.
Wspólnymi cechami wszyst-
kich urzàdzeƒ sà elementy
bezpieczeƒstwa, takie jak
kontrola p∏omienia czy ogra-
nicznik temperatury. Ponadto
maszyny odznaczajà si´ wy-
sokà wydajnoÊcià podczas
d∏ugotrwa∏ej pracy dzi´ki cze-
mu prace budowlane mogà
byç prowadzone tak˝e w se-
zonie zimowym. Wysokiej ja-
koÊci elementy konstrukcyjne
zapewniajà wytrzyma∏oÊç
i d∏ugà ˝ywotnoÊç.
Do ogrzewania ma∏ych po-
mieszczeƒ odpowiednie sà
nagrzewnice elektryczne
serii HE. Wbudowany ter-
mostat utrzymuje ˝àdanà
temperatur´, zaÊ specjalna

konstrukcja ramy ochronnej
pozwala na zamontowanie
urzàdzenia na Êcianie.
Do ogrzewania pomiesz-
czeƒ Êrednich i du˝ych s∏u˝à
nagrzewnice olejowe, tzw.
bezpoÊrednie (bez odprowa-
dzania spalin) i kominowe
(z odprowadzaniem spalin).
DwuÊcienna obudowa na-
grzewnicy zapewnia cichà
prac´ i izolacj´ termicznà.
Z kolei nagrzewnice gazo-
we serii HG zapewniajà
szybkie nagrzewanie po-
mieszczeƒ. Kompaktowa
budowa pozwala na war-
stwowe sk∏adowanie.
Du˝e nagrzewnice olejowe
kominowe (seria HI i HM) sà
idealne do ogrzewania bar-
dzo du˝ych pomieszczeƒ
i namiotów. Po do∏àczeniu
przewodów goràce powietrze
mo˝e zostaç rozprowadzone
do czterech pomieszczeƒ.
Spaliny sà odprowadzane
przewodem kominowym.
Do redukcji wilgotnoÊci po-
wietrza w pomieszczeniach

w∏aÊciwym wyborem b´dà
osuszacze Wacker serii AD.
Wbudowany higrostat po-
zwala u˝ytkownikowi na
utrzymywanie po˝àdanej
wilgotnoÊci. Skroplona para
wodna jest zbierana do du-
˝ego zbiornika lub mo˝e
byç odprowadzana na ze-
wnàtrz pomieszczenia.
Linia produktowa nagrzew-
nic b´dzie poszerzana.
W kwietniu ubieg∏ego roku
Wacker przejà∏ bowiem fir-
m´ Ground Heaters Inc.,
wiodàcego amerykaƒskie-
go producenta nagrzewnic
powierzchniowych dla bu-
downictwa. Te urzàdzenia
sà stosowane m.in. do od-
mra˝ania gruntu i do na-
grzewania pomieszczeƒ.
Pozwalajà tak˝e na prowa-
dzenie prac betonowych
w warunkach zimowych.
W roku 2007 Wacker posze-
rzy palet´ nagrzewnic o te
produkty tak˝e dla swoich
europejskich klientów. 

Dalsze informacje Pb 011Z



Wozid∏a sztywnoramowe
Komatsu

Wozid∏ami sztywnoramowy-
mi okreÊlane sà pojazdy ci´-
˝arowe o bardzo du˝ej ∏a-
downoÊci. Pojedynczy po-
jazd jest w stanie jednorazo-
wo przetransportowaç ∏adu-
nek, którym mo˝na zape∏niç
kilka wagonów kolejowych.
Wozid∏a sztywnoramowe prze-
noszà  ∏adunki na stosunkowo
niewielkich dystansach, dlate-
go te˝ znajdujà zastosowanie
g∏ównie w kopalniach od-
krywkowych i kamienio∏o-
mach. Wozid∏a kursujàc wa-
had∏owo z miejsca urobku do
sk∏adowisk lub stacji okazujà
si´ konkurencyjne dla trans-
portu za pomocà przenoÊni-
ków taÊmowych.
Do grona wiodàcych produ-
centów wozide∏ sztywnora-
mowych nale˝y koncern Ko-
matsu. Pojazdy tej marki
stanowià podstawowy Êro-
dek transportu urobku w ko-
palni wapienia Barcin-Piech-
cin-PakoÊç na Kujawach.
Wozid∏a sztywnoramowe mu-
szà uporaç si´ z olbrzymimi
∏adunkami pracujàc z regu∏y
w trudnych warunkach tere-

nowych. W∏aÊnie dlatego klu-
czowe znaczenie dla ich
trwa∏oÊci ma konstrukcja no-
Êna, którà stanowi spawana
przestrzenna rama z profili
stalowych. W niej zintegro-
wano bowiem podparcie dla
kabiny, si∏ownika wywrotu
i skrzyni ∏adunkowej oraz
punkty mocowania elemen-
tów zawieszenia. W tak eks-
tremalnych warunkach pra-
cy najlepiej sprawdzajà si´
zawieszenia hydropneuma-
tyczne, w których aktywnym
gazem jest hel lub azot.
W wozid∏ach Komatsu ope-
rator mo˝e wybraç jednà
z trzech progresywnych
opcji t∏umienia wibracji,
a tym samym dostosowaç
komfort jazdy do panujà-
cych warunków.
Na komfort pracy operatora
ma wp∏yw tak˝e konstrukcja
kabiny. W wozid∏ach Komat-
su imponuje ona przestron-
noÊcià oraz ergonomicznym
rozmieszczeniem wszystkich
elementów obs∏ugowych.
Uwag´ zwraca precyzja
i sprawnoÊç uk∏adu kierowni-
czego, co w po∏àczeniu z re-
gulowanà kolumnà kierowni-
cy i zawieszonym pneuma-
tycznie fotelem znacznie

zmniejsza poczucie zm´cze-
nia operatora. W kabinie wo-
zide∏ sztywnormowych Ko-
matsu zastosowano kon-
strukcje chroniàce operato-
ra w sytuacji przewrócenia
si´ pojazdu (ROPS) oraz
przed spadajàcymi przed-
miotami (FOPS). Miejsce
pracy operatora wyposa˝o-
ne jest tak˝e w klimatyzacj´
i uk∏ad filtracyjny umo˝liwia-
jàcy prac´ w miejscach
o du˝ym zapyleniu.
Mimo, ˝e wozid∏a sztywno-
ramowe Komatsu odzna-
czajà si´ stosunkowo nie-
wielkim promieniem zawra-
cania i precyzyjnie dzia∏ajà-
cym uk∏adem kierowni-
czym, zaj´cie pozycji do za-
∏adunku i opró˝nienia skrzy-
ni ∏adunkowej wymaga od
operatora sporych umiej´t-
noÊci. Manewrowanie gi-
gantycznà ci´˝arówkà nie
jest ∏atwe. U∏atwiajà je lu-
sterka wsteczne o du˝ej po-
wierzchni, które w razie po-
trzeby mogà byç uzupe∏nio-
ne kamerami pozwalajàcy-
mi obserwowaç martwe
strefy wokó∏ pojazdu.
Jednostki nap´dowe wozi-
de∏ stanowià wysokopr´˝-
ne niskoemisyjne silniki Ko-
matsu z uk∏adem Cammon
Rail. Wspó∏pracujà one
z automatycznà, planetarnà
skrzynià biegów. Tylny most

wyposa˝ony jest w pojedyn-
czà przek∏adni´ g∏ównà oraz
zwolnice w piastach kó∏. Ko-
matsu oferuje równie˝ elek-
troniczne uk∏ady wspomaga-
jàce, takie jak na przyk∏ad
ASRC umo˝liwiajàcy dobra-
nie oraz sta∏e utrzymywanie
pr´dkoÊci podczas zjazdów,
uk∏ad kontroli trakcji, czy
ABS zastosowany po raz
pierwszy przez konstruktorów
Komatsu w pojeêdzie u˝ytko-
wym tej klasy.
Bioràc pod uwag´ warunki,
w jakich przychodzi praco-
waç wozid∏om sztywnoramo-
wym i ci´˝ary przez nie trans-
portowane, bardzo istotnà
rol´ dla bezpieczeƒstwa eks-
ploatacji odgrywa ich uk∏ad
hamulcowy. Komatsu stosuje
w pe∏ni hydrauliczne uk∏ady
hamulcowe. Wysokà sku-
tecznoÊç hamowania za-
pewnia ch∏odzenie hamul-
ców osiàgane poprzez cià-
g∏y przep∏yw oleju. Do stan-
dardowego wyposa˝enia
uk∏adu hamulcowego nale-
˝à równie˝ zintegrowane ze
skrzynià biegów zwalniacze
hydrodynamiczne. Z punktu
widzenia osiàgów pojazdu,
hamowanie jest znacznie
istotniejszym problemem
ni˝ w∏asnoÊci trakcyjne, ta-
kie jak np. zdolnoÊç poko-
nywania wzniesieƒ.

Dalsze informacje Pb 012Z
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Wozid∏a sztywnoramowe Komatsu sà podstawowym Êrodkiem transportu urobku w ko-
palni wapienia Barcin-Piechcin-PakoÊç na Kujawach

Zaj´cie pozycji do za∏adunku i opró˝nienia skrzyni ∏adunkowej wymaga od operatora
wozid∏a sztywnoramowego sporych umiej´tnoÊci. Manewrowanie tà gigantycznà ci´˝a-
rówkà nie nale˝y do naj∏atwiejszych…
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Wozid∏a przegubowe
na polskich placach
budowy

W minionym wydaniu „Po-
Êrednika Budowlanego” za-
mieÊciliÊmy tekst poÊwi´co-
ny wozid∏om przegubo-
wym. Okazjà ku temu by∏
jubileusz czterdziestolecia
rozpocz´cia przez Volvo se-
ryjnej produkcji tego typu
pojazdów u˝ytkowych. 
W Polsce wozid∏a przegubo-
we d∏ugo traktowano niczym
swego rodzaju ciekawostk´.
Decyzje firm decydujàcych
si´ na eksploatowanie takich
pojazdów uwa˝ano za ca∏ko-
wicie nieuzasadnione w sen-
sie ekonomicznym dziwac-
two nadwer´˝ajàce bud˝et.
Wed∏ug powszechnie panu-

jàcych opinii wozid∏o przegu-
bowe nie by∏o maszynà na
polskie place budowy. Byç
mo˝e nie by∏o, ale jest!
Zmiana nastàpi∏a naturalnà
kolejà rzeczy wraz z rozpo-
cz´ciem realizacji wi´kszych
inwestycji przemys∏owych 
i - przede wszystkim - drogo-
wych. I nic w tym dziwnego,
skoro istotà konstrukcji tego
typu pojazdu jest mo˝liwoÊç
poruszania si´ w ka˝dych
warunkach terenowych. Wo-
zid∏a przegubowe idealnie
sprawdzajà si´ tam, gdzie
nie ma dobrych dróg, a wi´c
na ich budowie. U˝ytkownik
wozid∏a wybraç mo˝e naj-
krótszà drog´ przejazdu
i wjechaç dok∏adnie na miej-
sce za∏adunku lub wy∏adun-
ku. Te wszystkie cechy za-
pewniajà u˝ytkownikowi wo-

zid∏a osiàgni´cie wysokiej
wydajnoÊci, a dzi´ki temu
ograniczenie kosztów prze-
transportowania tony.
Polskie firmy nie stawiajà na
konkretnà mark´, choç wi-

daç wyraênie, ˝e - podobnie,
jak ma to miejsce w innych
krajach - rol´ lidera dzier˝y
Volvo. Na polskich placach
budowy - g∏ównie autostra-
dy A1 - wykorzystywanych

Volvo by∏o prekursorem produkcji wozide∏ przegubowych. Szwedzki koncern do dziÊ
pozostaje Êwiatowym liderem w tym zakresie. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie na co
dzieƒ pracuje ju˝ blisko setka takich pojazdów

Na autostradzie A1 pracujà te˝ z powodzeniem wozid∏a przegubowe Caterpillar tworzàce
doskonale zsynchronizowane tandemy z koparkami tej firmy

Wytwarzane w szkockim Motherwell wozid∏a przegubowe Terex chwalà sobie mi´dzy innymi
wykonawcy obwodnicy Wyszkowa



jest blisko setka tego rodza-
ju pojazdów. Na autostradzie
A1 pracujà te˝ z powodze-
niem wozid∏a przegubowe
Caterpillar tworzàce dosko-
nale zsynchronizowane tan-
demy z koparkami tej firmy.
Na polskich placach budo-
wy pracuje te˝ ponad dwa-
dzieÊcia wozide∏ marki Te-
rex. Pojazdy wytwarzane
w szkockim Motherwell wy-
korzystywane sà g∏ównie
przy pracach drogowych.
Ich zalety chwalà sobie wy-
konawcy obwodnicy Wy-
szkowa, spotkaç mo˝na je
równie˝ na budowie drogi
ekspresowej S8 oraz - jak˝e
by inaczej - na odcinku au-
tostrady A1 w okolicach No-
wego Dworu Gdaƒskiego.
Wy∏àcznie na produkcj´ wo-

zide∏ przegubowych nasta-
wi∏y si´ dwie firmy, norwe-
ska Moxy i po∏udniowoafry-
kaƒska Bell.  W Polsce pra-
cuje w tej chwili dwadzieÊcia
pi´ç wozide∏ Moxy. Wyko-
rzystywane sà one nie tylko
do przemieszczania mas
ziemnych, ale równie˝ w ko-
palniach surowców mineral-
nych. Wozid∏a Moxy u˝ytku-
je z powodzeniem mi´dzy
innymi firma Jaro S.A. z Ja-
roszowa, jedyny w Polsce
dostawca glin do produkcji
materia∏ów ogniotrwa∏ych.
Podobnie rzecz ma si´ z
wozid∏ami marki Bell, w tym
roku ich liczba na krajowych
budowach przekroczy za-
pewne dwadzieÊcia sztuk.
Wi´kszoÊç z nich eksploato-
wana jest na po∏udniu kraju,

nie tylko przy robotach dro-
gowych, ale tak˝e w kopal-
niach surowców skalnych.
Choç brytyjski koncern JCB
podjà∏ produkcj´ wozide∏
przegubowych dopiero przed
dwoma laty, pierwsze tego ty-
pu pojazdy trafi∏y ju˝ do Pol-
ski. Niewielkie dwuosiowe po-
jazdy ze skrzyniami ∏adunko-
wymi o pojemnoÊci dziesi´ciu

metrów szeÊciennych zamó-
wi∏a firma Kruszgeo S.A. b´-
dàca czo∏owym dostawcà
kruszywa dla budownictwa,
przede wszystkim ˝wiru. Fir-
ma posiada dwadzieÊcia
cztery zak∏ady produkcji kru-
szywa na terenie dwóch wo-
jewództw – podkarpackiego
oraz ma∏opolskiego.

Dalsze informacje Pb 013Z
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Eksploatowane przez firm´ Jaro S.A. wozid∏a przegubowe Moxy  pracujà przy wydoby-
ciu surowców ilastych, w szczególnoÊci glin ogniotrwa∏ych, ceramicznych, uszczelniajà-
cych, glin palonych, szamotów, glin mielonych, zapraw szamotowych i betonów ognio-
trwa∏ych oraz piasku i ˝wirów...

Na terenie Polski eksploatowanych jest w chwili obecnej blisko dwadzieÊcia wozide∏
przegubowych marki Bell. Wi´kszoÊç z nich pracuje przy projektach drogowych. Kilka
sztuk sprowadzonych zosta∏o przez portugalskà firm´ drogowà MOTA & Compania S.A.

Koncern JCB dopiero niedawno podjà∏ produkcj´ wozide∏ przegubowych. Pierwsze tego
typu pojazdy sprowadzone do Polski sà eksploatowane przez firm´ Kruszgeo S.A. 
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Naczepy Nooteboom
do przewozu maszyn
budowlanych

Podstawowà serià naczep
Nooteboom przeznaczo-
nych do przewozu maszyn
budowlanych i drogowych
sà naczepy typu OSDS.
Jest to najnowszy typ na-
czep w ofercie produkcyjnej
Nooteboom, wprowadzono
go bowiem do produkcji
w ubieg∏ym roku. 
W naczepach typu OSDS
zastosowano najnowocze-

Êniejsze w tej kategorii po-
jazdów rozwiàzania dost´p-
ne obecnie na rynku. Mowa
tu przede wszystkim o no-
watorskiej technologii pro-
dukcji. W celu jej wdro˝enia
uruchomiono ca∏kowicie
nowà, zautomatyzowanà li-

ni´ produkcyjnà. Na pod-
kreÊlenie zas∏ugujà tak˝e
rozwiàzania techniczne wy-
korzystane w naczepach
oraz ich jakoÊç i przykuwa-
jàcy uwag´ wyglàd.
Naczepy OSDS przezna-
czone sà g∏ównie dla firm
budowlanych i drogowych,
ale tak˝e dla przedsi´-
biorstw zajmujàcych si´
transportem specjalnym. Ty-
poszereg OSDS wyst´puje
w wersjach 3- oraz 4-osio-
wych ze sta∏ym pok∏adem
(OSDS-48-03(EB), OSDS-
58-04) lub z pok∏adem roz-

ciàganym (OSDS-48-03V,
OSDS-58-04V), z rampami
najazdowymi lub bez.
Jednà z najpopularniejszych
naczep z serii OSDS jest mo-
del OSDS-48-03(EB) posia-
dajàcy technicznà DMC 48
ton, mas´ w∏asnà oko∏o 9,5

tony i po 10 ton dopuszczal-
nych nacisków na osie (∏adow-
noÊç wynosi oko∏o 38,5 tony
przy pr´dkoÊci 80 km/h).
W standardowym wyposa˝e-
niu tej naczepy znajdujà si´
trzymetrowe rampy najazdo-
we, zasilane elektrohydraulicz-
nie (wystarczy pràd z ciàgni-
ka), zawieszenie pneumatycz-
ne z systemem regulacji gó-
ra/dó∏, osie marki SAF (ostat-
nia oÊ samoskr´tna), system
EBS i RSS Wabco, opony
245/70R17,5 Michelin. Nacze-
pa OSDS-48-03(EB) posiada
pok∏ad ∏adunkowy o d∏ugoÊci
8,75 i szerokoÊci 2,55 me-
tra wy∏o˝ony bardzo twardym,
egzotycznym drewnem, a wy-
sokoÊç za∏adowcza wynosi
0,86 m. Tylna cz´Êç ∏ab´dziej
szyi i pok∏adu ∏adunkowego
jest Êci´ta dla u∏atwienia naje˝-
d˝ania maszynami.
W sk∏ad wyposa˝enia dodat-
kowego wchodzà mi´dzy in-

nymi d∏u˝sze (cztery- i pi´-
ciometrowe) oraz szersze
(0,88; 1,15 i 1,25 metra)
rampy najazdowe, posze-
rzenia pok∏adu do trzech
metrów, zabudowa ∏ab´-
dziej szyi, skrzynki na narz´-
dzia, wyciàgarki elektrycz-
ne, systemy mocowania ∏a-
dunku i k∏onice, oÊ podno-
szona, specjalne wzmocnie-
nia pok∏adu dla na przyk∏ad
frezarek drogowych, luêne
rampy najazdowe na ∏ab´-
dzià szyj´, wysuwane tabli-
ce ostrzegawcze z oÊwietle-
niem diodowym, dodatkowe
elementy pok∏adowe dla na-
czep rozciàganych, uk∏ady
centralnego smarowania
(Groeneveld), a tak˝e wiele
innych opcji pozwalajàcych
dostosowaç naczep´ do po-
trzeb u˝ytkownika. Klient
przy zamówieniu wybiera
kolor naczepy gratis.

Dalsze informacje Pb 014Z

Naczepy OSDS przeznaczone sà g∏ównie dla firm budowlanych i drogowych, ale tak˝e
dla przedsi´biorstw zajmujàcych si´ transportem specjalnym

Naczepy typu OSDS wesz∏y do produkcji w ubieg∏ym roku
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Bauma coraz bli˝ej!

Szybkimi krokami zbli˝a si´
kolejna edycja targów Bauma
w Monachium b´dàcych naj-
wi´kszà na Êwiecie imprezà
wystawienniczà dla budow-
nictwa przemys∏owego i gór-
nictwa. Bauma odbywa si´ re-
gularnie od ponad pó∏ wieku
w cyklu trzyletnim i z ka˝dà
kolejnà edycjà cieszy si´ co-
raz wi´kszym zainteresowa-
niem. W dniach 23-29 kwiet-
nia w halach i na otwartym te-
renie Nowych Terenów Targo-
wych w Monachium wystaw-
cy z ca∏ego Êwiata zaprezen-
tujà na 530 tysiàcach m2 po-
wierzchni wystawienniczej
najnowsze maszyny budow-

lane, maszyny górnicze oraz
pojazdy specjalistyczne sto-
sowane w budownictwie.
Mi´dzynarodowy przemys∏
maszyn budowlanych, ma-
szyn do produkcji materia∏ów
budowlanych i maszyn górni-
czych, zaprezentuje innowa-
cyjne produkty oraz najnow-
sze trendy w zakresie techno-
logii i us∏ug budowlanych.
Producenci maszyn górni-
czych na targach Bauma
2007 dla wygody zwiedzajà-
cych zgromadzeni zostanà
w jednej hali. GoÊcie impre-
zy mieç b´dà pe∏en przeglàd
najnowszych technologii dla
kopalni odkrywkowych i pod-
ziemnych oraz wydobycia
i uzdatniania urobku. 

Najbli˝sza edycja targów
Bauma ma byç rekordowa
pod wieloma wzgl´dami.
Spodziewanych jest 3.000
wystawców z 48 krajów. W ro-
ku 2004 targi Bauma odwie-
dzi∏o ponad 416.000 goÊci,
teraz organizatorzy liczà na
jeszcze wi´kszà frekwencj´.
Oferta tematyczna targów
zosta∏a podzielona na nast´-
pujàce segmenty: „Wokó∏
placu budowy”, „Górnictwo,
wydobycie i przetwarzanie
surowców”, „Produkcja ma-
teria∏ów budowlanych” oraz
„Poddostawcy i us∏ugi”. Ma
to u∏atwiç odwiedzajàcym
targi odszukanie interesujà-
cych ich wystawców.
W imprezie weêmie udzia∏ sze-
Êciu polskich producentów ma-

szyn, urzàdzeƒ i rusztowaƒ. Ich
ekspozycja zajmie ok. 700 m2

z czego a˝ 400 m2 przypada na
firm´ DRESSTA, producenta
maszyn budowlanych ze Sta-
lowej Woli. Targi Bauma cie-
szà si´ niezmiennie du˝ym za-
interesowaniem przedstawi-
cieli polskiej bran˝y budowla-
nej. Poprzednià ekspozycj´
zwiedzi∏o blisko 1.500 specja-
listów z naszego kraju.
Wi´cej informacji na temat
targów Bauma 2007 i proce-
dury zamawiania biletów
mo˝na uzyskaç na stronie
internetowej www.bauma.de
lub bezpoÊrednio w Biurze Tar-
gów Monachijskich w Polsce:
tel. (022) 620 44 15, e-mail:
info@targiwmonachium.pl

Poprzednia Bauma imponowa∏a swym gigantyzmem, doÊç powiedzieç, ˝e  jej
ekspozycja zajmowa∏a blisko 500.000 m2. Ogromne zainteresowanie imprezà sprawi∏o,
˝e w tym roku Bauma zosta∏a powi´kszona o dalsze 30.000 m2



Koparki  ∏aƒcuchowe
VERMEER

Biuro Handlowe Ruda jest
wy∏àcznym przedstawicie-
lem amerykaƒskiego kon-
cernu VERMEER w Polsce.
VERMEER to uznany lider
wÊród producentów maszyn
do przeróbki drewna, tech-
nologii bezwykopowych
oraz koparek ∏aƒcuchowych.
VERMEER to ponad pi´ç-
dziesiàt lat doÊwiadczenia
w budowie maszyn, wysoka

jakoÊç materia∏ów u˝ytych
do ich konstrukcji, ergono-
mia, które stanowià o trwa-
∏oÊci, ∏atwoÊci obs∏ugi i ser-
wisowania tych urzàdzeƒ. 
Segment koparek ∏aƒcucho-
wych podzielony jest na trzy
grupy. Pierwsza grupa to ko-
parki ko∏owe r´cznie prowa-
dzone. Kolejnà grup´ stano-
wià samojezdne koparki na
ko∏ach oraz ostatnia obej-
mujàca koparki ∏aƒcuchowe
na podwoziu gàsienicowym. 
Prowadzone koparki ∏aƒcu-
chowe RT60, RT100, RT200,
to grupa urzàdzeƒ przezna-
czonych dla firm z sektora
budowlanego, telekomuni-
kacyjnego, wypo˝yczalni
sprz´tu budowlanego, do
prac irygacyjnych, itp. Na-
p´d hydrostatyczny wyko-
rzystywany zarówno do or-
ganu roboczego, jak i do za-

silenia uk∏adu jazdy, ograni-
cza iloÊç elementów mecha-
nicznych, mogàcych ulec
awarii, obni˝ajàc tym sa-
mym koszty eksploatacyjne
i serwisu. Dwie pr´dkoÊci
pracy ∏aƒcucha, mo˝liwoÊç
zmiany kierunku ruchu to
atuty, u∏atwiajàce prac´
w zmiennych warunkach
gruntowych. Koparki sà wy-
posa˝one w system zabez-
pieczajàcy operatora przed
pora˝eniem w momencie
przeci´cia kabli energetycz-
nych. Proste, przejrzyste

wskaêniki, jak i ∏atwoÊç ob-
s∏ugi sprawiajà, ˝e koparkà
mo˝e pracowaç nawet ma∏o
doÊwiadczony operator. G∏´-
bokoÊç i szerokoÊç wykopu
zale˝à od d∏ugoÊci wysi´gni-
ka i szerokoÊci ∏aƒcucha.
Maksymalne parametry ko-
panego rowu to 120 cm g∏´-
bokoÊci i 20 cm szerokoÊci.
Samojezdne koparki ∏aƒcu-
chowe RT450/650/ 950/1250
to grupa urzàdzeƒ przezna-
czonych do prostych, jak
i mocno wyspecjalizowa-
nych zadaƒ. Koparki tej gru-
py wyposa˝one sà w silniki
Deutz. Fotel operatora wraz
z pulpitem sterowniczym ob-
raca si´ wokó∏ w∏asnej osi,
zwi´kszajàc widocznoÊç
i komfort pracy operatora.
Obs∏uga koparki pozwala
jednoczeÊnie na zmian´ po-
zycji i przemieszczanie ma-

szyny bez potrzeby opusz-
czania miejsca operatora.
Zdejmowany boczny panel to
∏atwy dost´p do czynnoÊci
serwisowych. Trwa∏oÊç i wy-
dajnoÊç tych maszyn stanowi
o ich popularnoÊci i szerokim
zakresie stosowania. Bardzo
ma∏y promieƒ skr´tu, bo do
9,5 m, a w przypadku obu osi
skr´tnych do 5,7 m spraw-
dza si´ w mocno zurbanizo-
wanym terenie. 
Ostatnia grupa to koparki ∏aƒ-
cuchowe na podwoziu gàsie-
nicowym. Maszyny te prze-
znaczone sà do ci´˝kich ro-
bót, gdzie trudne warunki
gruntowe wymagajà od ko-

parki du˝ej mocy. Model
T1255 to najwi´ksza koparka
∏aƒcuchowa VERMEER o g∏´-
bokoÊci kopania do 5,5 m i sze-
rokoÊci do 122 cm.
T1255 wyposa˝ona jest m.in.
w system monitorujàcy pra-
c´ TEC 2000/TEC 2000.2 -
narz´dzie informujàce ope-
ratora o aktualnych parame-
trach pracy maszyny.
Biuro Handlowe Ruda za-
pewnia kompleksowy ser-
wis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny oraz sprzeda˝ ory-
ginalnych cz´Êci zamien-
nych do wszystkich maszyn
firmy VERMEER.

Dalsze informacje Pb 015Z
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Prowadzone r´cznie koparki ∏aƒcuchowe przeznaczone sà dla firm budowlanych,
melioracyjnych i tworzàcych infrastruktur´ telekomunikacyjnà

Samojezdne koparki ∏aƒcuchowe to grupa urzàdzeƒ przeznaczonych zarówno do pro-
stych, jak i mocno wyspecjalizowanych zadaƒ

Najwi´ksze z koparek ∏aƒcuchowych Vermeer sà posadowione na podwoziu
gàsienicowym





SAR-POL - partner 
handlowy WEBER MT

Firma SAR-POL z siedzibà
w Poznaniu fundamentem
swojej dzia∏alnoÊci okreÊla
rzetelnoÊç, solidnoÊç oraz po-
rzàdek. Z pewnoÊcià sà to ce-
chy, z jakimi przeci´tnemu
mieszkaƒcowi naszego kraju
kojarzy si´ Wielkopolska. 
Spó∏ka za∏o˝ona w roku
1991 prowadzi dzia∏alnoÊç
w zakresie sprzeda˝y, wypo-
˝yczania oraz serwisu ma-
szyn budowlanych i drogo-
wych. W ofercie produkto-
wej znajdujà si´ zag´szczar-
ki gruntu, przecinarki spali-
nowe i elektryczne, agrega-
ty pràdotwórcze, pompy do
wody brudnej i szlamu, m∏o-
ty spalinowe, pneumatyczne
i hydrauliczne oraz maszyny
do uk∏adania kostki bruko-
wej HYDROMAK, ponadto
pe∏na gama zabezpieczeƒ
drogowych i narz´dzi dia-
mentowych. SAR-POL do-
starcza i serwisuje równie˝
ci´˝ki sprz´t budowlany fir-
my CASE, oferta w tym za-
kresie obejmuje: koparko-∏a-
dowarki, ∏adowarki, mini∏a-
dowarki, koparki ko∏owe
i gàsienicowe oraz miniko-
parki i koparki frezujàce.
Znakomita organizacja fir-
my potwierdzona certyfika-
tem ISO 9001:2000 przy-
znanym przez niemiecki
TÜV Management Service
w po∏owie czerwca 2005
roku, gwarantuje klientom
obs∏ug´ na najwy˝szym
poziomie w ka˝dej z dzie-
dzin wchodzàcych w za-
kres dzia∏alnoÊci przed-
si´biorstwa.
- Do grona klientów naszej
firmy zaliczajà si´ przedsi´-
biorstwa budowlane, dro-
gowe, komunalne, teleko-
munikacyjne, kolejowe oraz
elektro-energetyczne - wyli-
cza prezes spó∏ki Lech Sar-
nowski. - Najlepsze maszy-
ny, konkurencyjne ceny
oraz krótkie terminy realiza-
cji sprawi∏y, ˝e staliÊmy si´ li-

derem na rynku lokalnym,
a poprzez wykorzystanie no-
woczesnych narz´dzi z za-
kresu marketingu, telekomu-
nikacji i spedycji, potrafimy
skutecznie konkurowaç tak-
˝e w skali kraju. - Naszà
mocnà stronà jest serwis -
dodaje wiceprezes Jaros∏aw

Sarnowski. - Posiadamy bar-
dzo dobrze wyposa˝ony
warsztat, w którym zatrudnia-
my mechaników o wysokich
kwalifikacjach. Pozwala nam
to zapewniç szybkà obs∏ug´
w zakresie napraw sprz´tu
zarówno znajdujàcego si´
w okresie gwarancji, jak te˝
po jej up∏ywie. W celu mak-

symalnego skrócenia czasu
napraw zorganizowaliÊmy
w∏asny, doskonale zaopat-
rzony magazyn cz´Êci za-
miennych oraz materia∏ów
eksploatacyjnych. 
Wa˝nà dziedzinà w zakresie
dzia∏alnoÊci firmy SAR-POL
jest tak˝e wynajem sprz´tu.

Korzysta z niego wiele firm,
dla których z ró˝nych przy-
czyn taka forma jest bardziej
korzystna ni˝ organizowanie
w∏asnego parku maszynowe-
go. - Wynajmowanie sprz´tu
z naszego punktu widzenia
tak˝e stanowi interesujàce
rozwiàzanie. Mamy bowiem
do czynienia ze swego rodza-

ju poligonem doÊwiadczal-
nym dla sprz´tu znajdujàce-
go si´ w naszej ofercie. Na
bie˝àco mamy mo˝liwoÊç
sprawdzania jego trwa∏oÊci
i u˝ytecznoÊci - dodaje wice-
prezes Jaros∏aw Sarnowski. 
Polityka produktowa firmy
polega na doborze dostaw-
ców zaliczajàcych si´ do Êci-
s∏ej czo∏ówki producentów
w reprezentowanej przez
siebie dziedzinie. Jednà
z kluczowych pozycji pro-
gramu sprzeda˝y oraz par-
ku maszyn przeznaczo-
nych na wynajem stanowià
ubijaki, zag´szczarki jed-
no- i dwukierunkowe firmy
WEBER Maschinentechnik.
SAR-POL jest tak˝e dostaw-
cà walców wibracyjnych
oraz przecinarek nawierzchni
i bu∏aw wibracyjnych produ-
kowanych w Bad Laasphe.
Wieloletnia wspó∏praca po-
zwoli∏a firmom wypracowaç
mechanizmy gwarantujàce
w pe∏ni profesjonalnà obs∏u-
g´ klienta. SAR-POL prowa-
dzi równie˝ fachowe doradz-
two w dziedzinie zastosowaƒ
sprz´tu WEBER MT oraz or-
ganizuje praktyczne pokazy
pracy maszyn i urzàdzeƒ.
Aktywna dzia∏alnoÊç pro-
wadzona w tym zakresie
ugruntowa∏a w ostatnich
latach rynkowà pozycj´
obu partnerów. Z du˝ym
powodzeniem zaoferowa-
no u˝ytkownikom nowe
rozwiàzania opracowane
i wdro˝one przez firm´
WEBER MT w ostatnim cza-
sie. Szczególne miejsce zaj-
mujà tu nowoczesne zag´sz-
czarki rewersyjne oraz sys-
tem kontroli stopnia zag´sz-
czania gruntu COMPATROL®.
WEBER MT rekomenduje
firm´ SAR-POL jako jedne-
go z czo∏owych dystrybuto-
rów produktów swojej mar-
ki. Wi´cej informacji na te-
mat dzia∏alnoÊci prowadzo-
nej przez firm´ znaleêç
mo˝na na stronach inter-
netowych pod adresem
www.sarpol.pl
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UroczystoÊç przyznania certyfikatu ISO 9001:2000 dla firmy SAR-POL. Zosta∏ on
przyznany poznaƒskiej spó∏ce przez niemiecki TÜV Management Service potwierdzajàc
znakomità organizacj´ przedsi´biorstwa

Zarzàd spó∏ki SAR-POL - Lech (z lewej) i Jaros∏aw Sarnowscy



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



MISTA idzie pod pràd
nie zwalniajàc tempa!

Stalowowolska MISTA przed
jedenastu laty niejako na
z∏oÊç panujàcym trendom
rozpocz´∏a produkcj´ rów-
niarek drogowych opartych
na w∏asnych za∏o˝eniach
konstrukcyjnych. Firma we-
sz∏a tym samym do coraz
bardziej elitarnego grona
polskich producentów ma-
szyn budowlanych. Elitarne-
go, gdy˝ prze˝ywajàcego
mnóstwo k∏opotów i coraz

bardziej topniejàcego… 
Mista pozostaje jedynym
w kraju producentem rów-
niarek drogowych przezna-
czonych do prac ziemnych,
profilowania, budowy i utrzy-
mania dróg, profilowania

skarp i wykopów, nasypów,
odÊnie˝ania, zrywania po-
wierzchni asfaltowych, bru-
kowanych i ci´˝kich gruntów
pracujà z powodzeniem nie
tylko w Polsce, ale równie˝
w tak egzotycznych krajach,
jak Meksyk, Wenezuela i Ko-
rea Po∏udniowa. 
Mista prowadzi dzia∏alnoÊç
w obiektach i na terenie sta-
nowiàcym jej w∏asnoÊç.
Utrzymuje równie˝ w∏asny
sk∏ad celny o charakterze
publicznym, co w znacznym
stopniu u∏atwia obrót cz´-
Êciami zamiennymi. 

Maszyny produkowane
przez Mist´ poddane zosta-
∏y drobiazgowym badaniom
i uzyska∏y certyfikat bezpie-
czeƒstwa B, a po wstàpie-
niu Polski w sk∏ad paƒstw
cz∏onkowskich UE otrzyma-

∏y znak CE uprawniajàcy do
u˝ytkowania i obrotu nimi
na terenie Unii Europejskiej. 
W procesie produkcji równia-
rek drogowych Mista wspó∏-
pracuje z renomowanymi do-
stawcami podzespo∏ów i kom-
ponentów, jak mi´dzy innymi
Cummins, IVECO Motors,
Bosch-Rexroth,  FON-Radom-
sko, Danfoss, Huta Stalowa
Wola S.A.,  Tatra-SIPOX, Sa-
fima, ZF-Passau. Zapewnia
to osiàgni´cie parametrów
eksploatacyjnych porówny-
walnych z osiàgni´ciami
w tym zakresie Êwiatowych li-
derów wÊród producentów
równiarek drogowych. 
Mista stale poszukuje no-
wych obszarów aktywnoÊci,
co zaowocowa∏o podj´ciem
produkcji konstrukcji stalo-
wych, spawanych i koope-
racj´ w tym zakresie oraz
szeroko poj´tej obróbki me-
chanicznej. Mista wykonuje
mi´dzy innymi wysi´gniki

i wciàgarki. W ubieg∏ym ro-
ku spó∏ka wprowadzi∏a do
swojej oferty dostawy ele-
mentów z∏àcznych znorma-
lizowanych. 
Za∏og´ firmy tworzy zespó∏
ludzi o du˝ym doÊwiadcze-
niu w dziedzinie maszyn bu-
dowlanych zarówno od
strony technicznej, jak
i handlowej. Dla oferowa-
nych maszyn Spó∏ka za-
pewnia dostawy cz´Êci za-
miennych oraz Êwiadczy
obs∏ug´ gwarancyjnà i po-
gwarancyjnà do kapitalnych
remontów w∏àcznie. In˝y-
nierowie biura konstrukcyj-
nego aktywnie reagujà na
potrzeby rynkowe i pracujà
nad bie˝àcym wprowadze-
niem nowych rozwiàzaƒ tak
by maszyny produkowane
przez Mist´ by∏y niezawod-
ne i coraz bardziej efektyw-
ne podczas pracy w naj-
trudniejszych warunkach. 
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RÓWNIARKI DROGOWE
PRODUKCJI POLSKIEJ

*NISKIE CENY * OBS¸UGA GWARANCYJNA
* SERWIS POGWARANCYJNY

* CZ¢ÂCI ZAMIENNE * ZNAK CE

cz´Êci zamienne do polskich maszyn budowlanych 
i rosyjskich równiarek drogowych

Równiarki MISTY to: nowoczesne, sterowane elektronicznie 
silniki i skrzynie przek∏adniowe, inteligentny uk∏ad 

hydrauliczny LS, bogata oferta osprz´tów roboczych 
z pe∏noobrotowym, ustawionym do kàta 90° do pod∏o˝a, 

wysuwanym na boki lemieszem Êrodkowym w standardzie, 
doskona∏a zwrotnoÊç (kàt ∏amania ramy ± 27º i kàt skr´tu kó∏ ± 31º).

MISTA Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1
tel./fax: 015 844 03 52, 015 842 63 12
mista@pro.onet.pl www.mista.eu

Mista nie ogranicza si´ do zaspokajania potrzeb krajowego rynku. Maszyna widniejàca
na zdj´ciu zasili∏a park maszynowy PRDM P∏oƒsk, ale równiarki drogowe produkowane
w Stalowej Woli pracujà z powodzeniem na Litwie, ¸otwie, w Rumunii, Turcji, Meksyku,
Wenezueli, a ostatnio tak˝e Korei Po∏udniowej…

Dzia∏ania i osiàgni´cia Misty znajdujà uznanie. Prezes Krzysztof Madziƒski odbiera z ràk
ministra transportu Jerzego Polaczka nagrod´ w konkursie ubieg∏orocznych targów In-
frastruktura w kategorii „Sprz´t i Maszyny Budowlane” 



Systemy sterowania 
maszyn - Scanlaser

Czy mo˝liwe jest radykalne
obni˝enie kosztów prac
ziemnych i drogowych? Czy
przy szybko rosnàcych
kosztach materia∏owych
i permanentnym braku wy-
kwalifikowanych operatorów
maszyn mo˝liwe jest jedno-
czesne zwi´kszanie precyzji
i wydajnoÊci pracy? Takie
pytania zadaje sobie obec-
nie wi´kszoÊç firm budowla-
nych. Odpowiedê brzmi: tak!
- stosujàc systemy sterowa-
nia maszyn firmy Scanlaser.
Scanlaser - integrator sys-
temów ju˝ od 25 lat oferuje
swoje rozwiàzania w bran˝y
budowlanej. Szeroki wa-
chlarz systemów, jak i ich
konstrukcja modu∏owa da-
jàca mo˝liwoÊç elastycznej
rozbudowy, pozwala na ob-
ni˝enie kosztów przy wi´k-
szoÊci prac ziemnych. 
Stosowanie systemów stero-
wania to zwi´kszenie wydaj-
noÊci pracy maszyny od 30
do 200 procent. Efekty to
skrócenie czasu pracy ma-
szyny i operatora, ogranicze-
nie zu˝ycia paliwa  i wykorzy-
stanie tylko wymaganej iloÊci
materia∏ów. Niebagatelne
oszcz´dnoÊci przynosi tak˝e
ograniczenie kosztów zwià-
zanych z tyczeniem. Ograni-
cza si´ te˝ ryzyko zwi´kszo-
nych kosztów z tytu∏u opóê-
nieƒ lub nieprawid∏owo wy-
konanych prac. Ponadto sys-
temy sterowania Scanlaser

sà proste w obs∏udze co
szczególnie u∏atwia prac´
poczàtkujàcym operatorom.
Równiarki/Spycharki
W tego rodzaju maszynach
stosowane sà zarówno  syste-
my wskaênikowe, jak i systemy
automatyczne. W systemach
wskaênikowych czujniki infor-
mujà operatora o po∏o˝eniu le-
miesza w stosunku do po˝àda-
nej pozycji, nast´pnie operator

sam ustawia lemiesz. Systemy
automatyczne oparte sà na ste-
rowaniu hydraulikà maszyny,
gdzie informacje z czujników
przekazywane sà bezpoÊred-
nio do zaworów hydraulicz-
nych maszyny i automatycznie
ustawiana jest po˝àdana war-
toÊç wysokoÊci i spadku lemie-
sza. Do okreÊlenia wysokoÊci
u˝ywa si´ czujników ultra- 
dêwi´kowych i laserowych.
RozÊcie∏acze
Dok∏adnie na tej samej zasa-
dzie, jak przedstawiona po-

wy˝ej, opiera si´ praca syste-
mów na rozÊcie∏aczach asfal-
tu, gdzie wykorzystywane sà
tego samego rodzaju czujni-
ki. Ruch sto∏u jest w automa-
tyczny sposób kontrolowany
przez system, co pozwala na
wykonywanie powierzchni
z precyzjà do ±1 mm. Przy
dzisiejszych cenach masy bi-
tumicznej taka dok∏adnoÊç
jest koniecznoÊcià.
Koparki
Systemy sterowania stoso-
wane sà równie˝ na kopar-
kach, gdzie zestaw czujni-
ków nachylenia w ciàg∏y
sposób Êledzi po∏o˝enie
ostrza ∏y˝ki maszyny. Ope-
rator na panelu sterowania,
wprowadza ˝àdanà g∏´bo-
koÊç i spadek, nast´pnie
system oblicza i wyÊwietla
przez ca∏y okres pracy ko-
munikaty informujàce, ile
jeszcze zosta∏o do osià-
gni´cia zadanej g∏´bokoÊci.
Jedyny w swoim rodzaju
oferowany przez Scanlaser,
system dwuspadkowy po-
siada dodatkowy czujnik
obrotu pozwalajàcy na
prace w dwóch osiach.
Systemy 3D
Wszystkie wy˝ej wymienio-
ne systemy mo˝na dodatko-
wo rozbudowaç do tak zwa-
nych „systemów 3D”. Sà to
systemy umo˝liwiajàce  re-
alizacj´ pracy bezpoÊrednio
z trójwymiarowego projektu
cyfrowego 3D wczytywane-
go do komputera pok∏ado-
wego. Porównuje on pozy-
cje cz´Êci roboczych maszy-
ny (lemiesz, ∏y˝ka lub stó∏)

do projektu i wysy∏a popraw-
k´ do systemu sterowania.
Pozycja cz´Êci roboczej
ustalana jest poprzez GPS
lub TPS (tachimetr automa-
tyczny). Systemy 3D Scanla-
ser umo˝liwiajà wykonywa-
nie robót bez wczeÊniejsze-
go tyczenia lub czàstkowych
pomiarów podczas pracy.
Daje to w efekcie maksymal-
ny wzrost wydajnoÊci jak
i obni˝enie kosztów.
Marsz innowacyjny w po-
staci wprowadzenia auto-
matyzacji na placach budo-
wy ju˝ si´ rozpoczà∏ i obej-
muje coraz wi´cej placów
budowy w Polsce. Dyna-
miczne, nowoczesne przed-
si´biorstwa, które nie tylko
chcà si´ utrzymaç na rynku,
ale równie˝ byç w grupie
firm najbardziej konkuren-
cyjnych, nie mogà uniknàç
automatyzacji. 
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Podesty ruchome 
w ofercie firmy GIZO

Firma GIZO powsta∏a przed
pi´tnastu laty. W poczàtko-
wym okresie dzia∏alnoÊci zaj-
mowa∏a si´ sprowadzaniem
z krajów Beneluksu u˝ywa-
nych maszyn budowlanych,
a z biegiem czasu zacz´∏a je
równie˝ wynajmowaç. W cià-
gu minionych lat wyspecjali-
zowa∏a si´ w wynajmie pode-
stów ruchomych. W chwili
obecnej w dyspozycji firmy
pozostaje ponad 120 ró˝nego
rodzaju maszyn tego typu.
Kiedy dwa lata temu w ofercie
GIZO znalaz∏y si´ cztery pierw-
sze podesty ruchome Genie,
firma podj´∏a decyzj´ o prowa-
dzeniu wynajmu urzàdzeƒ wy-
∏àcznie tej marki. Sta∏o si´ tak
dlatego, ˝e Genie to jedna
z najbardziej rozpoznawanych
marek na Êwiecie. W opinii
dystrybutora, sà to podesty
wysokiej jakoÊci, co  jest
szczególnie wa˝ne przy bar-
dzo  intensywnej eksploatacji. 
Czerwiec 2005 roku uznawany
jest za jeden z prze∏omowych
momentów rozwoju firmy
GIZO. Sta∏a si´ ona bowiem
wówczas autoryzowanym de-
alerem podestów ruchomych
Genie. Obecnie ca∏a flota
GIZO jest sukcesywnie wymie-
niana na maszyny tej marki.

Firma szybko si´ rozwija∏a, co
spowodowa∏o koniecznoÊç
podzia∏u jej na dwa oddzia∏y -
Trucks and Trailers oraz  Ren-
tal Podesty Ruchome.
W ofercie Gizo znajdujà si´
nowe podesty ruchome Ge-
nie oraz u˝ywane podesty
innych marek. W zakresie
podnoÊników Genie dost´p-
na jest pe∏na gama urzà-
dzeƒ tej marki, a w szczegól-
noÊci najpopularniejsze mode-

le, jakimi pozostajà Z45/25 RT,
Z45/25DC, Z34/22N, GS3384RT,
GS5390RT i GS2632. Wszyst-
kie wy˝ej wymienione maszy-
ny posiadajà certyfikaty CE.
Ponadto w ofercie GIZO znaj-
dujà si´ tak˝e u˝ywane ∏ado-
warki teleskopowe, koparki,
koparko-∏adowarki, ∏adowar-
ki, dêwigi, ciàgniki siod∏owe
oraz naczepy (w tym nowe
naczepy marki Pacton i Stas.
GIZO Rental Podesty Ruchome

sk∏ada si´ z dwóch oddzia∏ów,
tzn. centrali w Bia∏ymstoku i od-
dzia∏u w Tychach. Podzielona
jest na pododdzia∏y sprzeda˝y,
wynajmu, serwisu i logistyki. Na
ka˝dym z tych szczebli wspó∏-
pracuje wspomagajàc si´ wza-
jemnie  wyspecjalizowana ka-
dra stale szkolonych osób. Po-
siadajà oni du˝e doÊwiadcze-
nie w bran˝y oparte przede
wszystkim  na kilkuletnej prak-
tyce. Ka˝dy pracownik  firmy
jest wysokiej klasy ekspertem
w okreÊlonym zakresie: serwi-
su, obs∏ugi podestów oraz do-
boru odpowiedniego sprz´tu
dla klienta, spe∏niajàcego jego
wszelkie wymagania.
Warto podkreÊliç, ˝e firma
GIZO - jako jedna z niewielu
na rynku - oparta jest tylko i wy-
∏àcznie na polskim kapitale.
Na terenie kraju firma posiada
dwa sta∏e warsztaty serwiso-
we oraz czterech mobilnych
serwisantów, którzy w ciàgu 36
godzin sà w stanie dotrzeç do
ka˝dej maszyny w Polsce.
Gwarancja na poszczególne
cz´Êci i podzespo∏y nowych
podestów marki Genie wynosi
od roku do pi´ciu lat.
Dwa razy w roku GIZO orga-
nizuje dni otwarte. W tym ro-
ku firma GIZO prezentujàc
mark´ Genie obecna b´dzie
na wi´kszoÊci targowych im-
prez budowlanych w Polsce.
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No˝ycowe podesty
ruchome Haulotte

Grupa Haulotte, dzi´ki swo-
im zdolnoÊciom innowacyj-
nym, stale poszerza gam´
produktów, co powoduje, ˝e
zyska∏a pozycj´ lidera w za-
kresie podestów roboczych
do pracy na wysokoÊciach
i do podnoszenia ∏adunków. 
WÊród terenowych no˝yco-
wych podestów ruchomych
o nap´dzie spalinowym,
znajdujà si´ dwa modele
o wysokoÊci roboczej 10
oraz 12 metrów: Com-
pact10DX i Compact12DX. 
Posiadajà one wiele zalet: 
• bardzo kompaktowe gaba-

ryty, sterowanie hydrau-
liczne za pomocà zaworu
proporcjonalnego, spra-
wiajà, ˝e urzàdzenie to jest
∏atwe w manewrowaniu,
nawet przy bardziej skom-
plikowanych czynnoÊciach
ruchowych - np. dopaso-

wanie si´ do Êciany budyn-
ku lub jazda w grzàskim te-
renie (blokada dyferencja-
∏ów) itd. 

• nap´d na cztery ko∏a
w standardzie pozwala na
jazd´ i prac´ w trudnym
terenie, a sterowanie hy-
drauliczne sprawia, ˝e
wszelkie czynnoÊci ru-
chowe wykonywane sà
bardzo p∏ynnie. Urzàdze-
nie nap´dzane jest silni-
kiem Diesla marki Deutz,

• zwrotnoÊç urzàdzenia: ma-
∏y zewn´trzny promieƒ
skr´tu wynoszàcy 3,73 m,
pozwala maszynie na prac´
w bardzo wàskich i niedo-
st´pnych przestrzeniach,

• maksymalny kàt nachyle-
nia urzàdzenia wynoszà-
cy 40% umo˝liwia poko-
nywanie wzniesieƒ,

• hamulce hydrauliczne za-
pewniajà zatrzymanie po-
destu w ka˝dej sytuacji,

• podpory: opcjonalnie, urzà-
dzenie mo˝e byç wyposa-

˝one w dodatkowe podpo-
ry, które umo˝liwiajà szyb-
kie wypoziomowanie urzà-
dzenia na nierównym pod-
∏o˝u, a tym samym konty-
nuacj´ pracy na platformie
w bardzo krótkim czasie,

• produktywnoÊç i bezpie-
czeƒstwo: pr´dkoÊç jazdy
wynoszàca 5,5 km/h oraz
zdolnoÊç urzàdzenia do jaz-
dy w pozycji roz∏o˝onej, po-

zwala na znacznà oszcz´d-
noÊç czasu. Podest rucho-
my Compact12DX wyposa-
˝ony jest w szerokà platfor-
m´ roboczà o wymiarach:
2,50x1,54 m. Platform´ t´
mo˝na wyd∏u˝yç o 1,20 m,

• Compact12DX posiada
w standardzie: czujnik
przecià˝enia platformy,
czujnik przechy∏u maszy-
ny o dopuszczalnym kà-
cie przechy∏u wynoszà-
cym 3% oraz hamulce hy-
drauliczne gwarantujàce
u˝ytkownikowi maksymal-
ne bezpieczeƒstwo w cza-
sie wykonywanej pracy.

Oferujàc przy tym maksymal-
nà skutecznoÊç i bezpieczeƒ-
stwo, podesty ruchome Com-
pact1012DX i Compact12DX
odpowiadajà najnowszym
wymogom zarówno w zakre-
sie prawa pracy, jak i nor-
mom europejskim (znak CE,
EN 280) i mi´dzynarodowym
(ANSI, CSA, AS…). 
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SANY - najwy˝sza jakoÊç 
w przyst´pnej cenie

SANY b´dàca jednà z naj-
wi´kszych gie∏dowych spó-
∏ek akcyjnych w Chinach
zawar∏a z firmà BODO umo-
w´ partnerskà obowiàzujà-
cà na rynkach polskim, nie-
mieckim oraz krajów nad-
ba∏tyckich. SANY jest pro-
ducentem wysokiej jakoÊci
maszyn budowlanych sto-
sujàcym nowatorskie roz-
wiàzania technologiczne.
Pozostaje równie˝ liderem

bran˝y budowlanej w Chi-
nach specjalizujàc si´ tak˝e
we wznoszeniu obiektów
przemys∏owych.
Na rynkach europejskich
SANY wraz ze swym partne-
rem BODO oferuje maszyny
budowlane i drogowe. Do
siedziby firmy BODO w nie-
mieckim Bornhoeved trafi∏a
w∏aÊnie pierwsza partia rów-
niarek drogowych marki
SANY. Maszyny przyj´to ze
sporym zainteresowaniem
oraz ch´cià ich przetesto-

wania. Równiarki drogowe
SANY wyposa˝one w le-
miesz i zrywak nap´dzane
sà silnikiem firmy DEUTZ
rozwijajàcym moc 145 KM.
Maszny te spe∏niajà pod
ka˝dym wzgl´dem europej-
skie i amerykaƒskie stan-
dardy technologiczne, wy-
posa˝enia, jak i obs∏ugi. -
Wielu spoÊród naszych
klientów przetestowa∏o w∏a-
Ênie t´ równiark´. Ich opinie
sà bardzo pochlebne. Nic
zatem dziwnego, ˝e w∏aÊnie
rozpocz´liÊmy realizacj´
pierwszych zamówieƒ - mó-

wi dyrektor techniczny eu-
ropejskiego partnera SANY,
Bodo Gävert.
W BODO wszyscy sà prze-
konani, ˝e równiarki drogo-
we SANY sprawdzà si´ na
europejskich placach budo-
wy. Przemawia za tym fakt
sprzedania w ciàgu minio-
nych czterech lat u˝ytkow-
nikom na ca∏ym Êwiecie po-
nad tysiàca równiarek
SANY PQ 190. PodkreÊliç
te˝ wypada, ˝e na zamówie-
nie mogà zostaç sprowa-

dzone równie˝ maszyny in-
nych klas ci´˝koÊci. Wszyst-
kie równiarki drogowe SANY
mogà zostaç tak˝e doposa-
˝one w uk∏ad sterowania
pracà maszyn TOPCON
z GPS i laserem oraz system
centralnego smarowania
BEKA-MAX.
Wraz z wiosnà 2007 roku
otwiera swe podwoje polska
filia firmy BODO. BODO
POLSKA b´dzie mia∏a swà
siedzib´ w Poznaniu, gdzie
dysponowaç b´dzie tak˝e
odpowiednio du˝ym tere-
nem pozwalajàcym na sta∏e
wyeksponowanie maszyn
produkowanych przez SANY.
Maszyny SANY pracujà
z powodzeniem na wielu
placach budowy ca∏ego
Êwiata. Na przyk∏ad pompy
do betonu SANY  znajdujà
zastosowanie przy wznosze-
niu jednego z najwy˝szych
budynków na Êwiecie, jakim
sà s∏ynne ju˝ Wie˝e Dubaju.
Ich oddanie do u˝ytku za-
planowano na przysz∏y rok.
Pompy SANY doskonale
spisa∏y si´ tak˝e na budowie
Âwiatowego Centrum Finan-
sowego w Szanghaju, zali-
czajàcego si´ równie˝ do
grona najwi´kszych budowli
Êwiata. Pompy SANY prze-
transportowa∏y bez jakiej-
kolwiek przerwy w ciàgu 40
godzin do tej bry∏y architek-
tonicznej a˝ 28.000 m3 beto-
nu! Maszyny SANY znajdujà

oczywiÊcie zastosowanie rów-
nie˝ podczas wznoszenia
przeró˝nych obiektów na za-
mówienie organizatorów przy-
sz∏orocznych igrzysk olimpij-
skich w Pekinie. Teraz natural-
nà kolejà rzeczy przychodzi
kolej na podbój Europy.
- Jestem ca∏kowicie pewien,
˝e ze wzgl´du na doskona∏e
walory u˝ytkowe, stosunko-
wo przyst´pne ceny w relacji
do jakoÊci produktu oraz
sprawnie dzia∏ajàcy serwis
b´dziemy ju˝ wkrótce oglà-
daç maszyny SANY tak˝e na
europejskich placach budo-
wy - mówi Bodo Gävert. 
Równie˝ inne produkty
SANY przeznaczone dla
bran˝y budowlanej odzna-
czajà si´ wyjàtkowà jako-
Êcià. Osiàgni´to jà mi´dzy
innymi dzi´ki stosowaniu
oryginalnych komponentów
renomowanych producen-
tów. W maszynach SANY
montowane sà pompy hy-
drauliczne REXROTH, elek-
tronika sterowania firmy
SIEMENS, czy technika na-
p´dowa DEUTZ. 
BODO oferuje europejskim
u˝ytkownikom tak˝e kopar-
ki gàsienicowe marki SANY
o wadze w zakresie
6,0÷40,0 ton oraz pompy
do betonu z wysi´gnikiem
o d∏ugoÊci od 30 do 65 me-
trów. Ofert´ uzupe∏niajà
przyczepy do pomp do be-
tonu oraz wiertnice obroto-
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Równiarki drogowe SANY
Model PQ 160 PQ 190
Ci´˝ar modelu podstawowego 13,9 t 15,8 t
Ci´˝ar z lemieszem i zrywakiem 15,4 t 17,2 t
Moc silnika 125 kW 145 kW
Maksymalna trakcja 78 kN 86 kN

Do Europy trafi∏a w∏aÊnie pierwsza partia równiarek drogowych marki SANY. Maszyny
spotka∏y si´ z przychylnym przyj´ciem firm drogowych

BODO oferuje europejskim u˝ytkownikom tak˝e koparki gàsienicowe marki SANY o wa-
dze w zakresie 6,0÷40,0 ton



we. Wiele spoÊród maszyn
budowlanych SANY b´dzie
wystawionych na tegorocz-
nych targach Autostrada
Polska w Kielcach (teren ze-
wn´trzny, stoisko Z 76).
O renomie firmy Êwiadczy
równie˝ to, ˝e podczas pre-
sti˝owych targów BAUMA
2007 w Monachium SANY
b´dzie bezsprzecznie naj-
wi´kszym wystawcà z Chin.
Jego ekspozycja zajmie po-
wierzchni´ oko∏o trzech ty-
si´cy metrów kwadrato-
wych (teren zewn´trzny,
stoisko N 816). W Mona-
chium pokazana zostanie
kompleksowa oferta SANY,
wszystkie maszyny, z który-
mi firma zamierza podbiç
europejskie rynki. 
SANY przywiàzuje olbrzy-
mià wag´ do kwestii bezpie-
czeƒstwa swych wyrobów.
- Wszystkie maszyny, które
dotychczas sprowadziliÊmy
dla naszych klientów posia-
dajà certyfikaty CE wysta-
wione przez TÜV Rheinland,

przesz∏y tak˝e praktyczne
testy, które dowiod∏y, ˝e
spe∏niajà wszelkie normy
z zakresu bezpieczeƒstwa
i mogà byç bez zastrze˝eƒ
stosowane  na placach bu-
dowy w Europie - mówi Bo-
do Gävert. Dodaje równie˝,
˝e w jego przekonaniu naj-
wa˝niejszà kwestià decydu-
jàcà o powodzeniu wpro-
wadzenia marki SANY na
europejskie rynki pozostaje
zapewnienie sprawnie dzia-
∏ajàcego serwisu oraz nale-
˝ytej obs∏ugi posprzeda˝nej.
BODO gwarantuje dostar-
czenie cz´Êci zamiennych
niezb´dnych do usuni´cia
awarii w ciàgu 48 godzin od
jej zg∏oszenia. Je˝eli czas
przestoju oka˝e si´ zbyt d∏u-
gi, partnerzy kooperacyjni
BODO zapewnià klientowi za-
st´pczà, adekwatnà maszy-
n´. W tym celu zawarto ju˝
umowy z wieloma cieszàcymi
si´ renomà serwisami warsz-
tatowymi.
JakoÊç i serwis maszyn SANY

sà na najwy˝szym poziomie.
Pozostaje jeszcze kwestia
atrakcyjnych cen. W tym
wzgl´dzie SANY ma równie˝
wiele do zaoferowania. Klienci
firmy zyskujà na ni˝szych
kosztach produkcji w Chinach,
przy zastosowaniu wysoko
rozwini´tej technologii i za-
pewnieniu jakoÊci dorównujà-
cej pod ka˝dym wzgl´dem za-

chodnim normom. Dzi´ki te-
mu maszyny SANY znajdujà
si´ w finansowym zasi´gu
wi´kszoÊci firm budowlanych.
Zainteresowani mogà przeko-
naç si´ o wysokiej jakoÊci ma-
szyn SANY, mo˝na je bowiem
testowaç zarówno u przedstawi-
cieli firmy BODO, jak i w warun-
kach realnego placu budowy.

Dalsze informacje Pb 021Z
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BODO makes hard work easy. Oferujemy wysokiej jakoÊci nowe oraz u˝ywane pojazdy u˝ytkowe,
maszyny budowlane oraz maszyny specjalistyczne.

BODO jest wspierany przez silnego partnera - jednà z najwi´kszych notowanych na gie∏dzie w Chinach
spó∏ek akcyjnych - firm´ SANY - producenta najwy˝szej jakoÊci techniki przemys∏owej i maszyn.

Zach´camy do bezp∏atnego przetestownia koparki gàsienicowej SANY na terenie naszej siedziby
w Niemczech, a od wiosny 2007 tak˝e w Poznaniu lub na placu budowy. Prosimy o kontakt!

BODO Polska Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 115, 60-313 Poznaƒ

tel. 061 278 70 40, fax 061 278 70 39

Przyjmowanie w rozliczeniu maszyn innych marek

Atrakcyjne ceny koƒcowe pojazdów

Dostaw´ cz´Êci zamiennych w ciàgu 48 godzin 

oraz kompleksowe us∏ugi gwarancyjne

Doskona∏e walory u˝ytkowe maszyn w relacji do cen

Mo˝liwoÊç bezp∏atnego przetestowania maszyn

Pompy do betonu SANY potwierdzi∏y swà jakoÊç podczas pracy na najbardziej
presti˝owych azjatyckich placach budowy. Teraz kolej na podbój Europy!

model masa ca∏kowita moc silnika
SY200 19,6 t 101,5 kW/138 KM
SY210 20,6 t 127 kW/171 KM
SY230 23,0 t 127 kW/171 KM
SY310 30,0 t 182 kW/247 KM

Wyposa˝enie seryjne: hydraulika pod m∏ot, klimatyzacja, nak∏adki 60 mm
(inne nak∏adki dost´pne na zamówienie)
Dost´pne od r´ki: uk∏ad centralnego smarowania BEKA-MAX, mobilny 
system informacji oraz system szybkiej zmiany osprz´tu
SANY stosuje oryginalne podzespo∏y renomowanych producentów,
takich jak: DEUTZ, CUMMINS, REXROTH czy SIEMENS
Dostawa sprz´tu w ciàgu 2-4 miesi´cy
Na zamówienie dost´pne maszyny w innych klasach ci´˝koÊci 
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2006 - dobry rok dla leasingu 
maszyn budowlanych

Poczàwszy od roku 2004
bran˝a budowlana zacz´∏a
odnotowywaç mocny wzrost.
Zgodnie z analizami rynku
prognozuje si´ stabilny
wzrost bran˝y, który b´dzie
utrzymywa∏ si´ przez nast´p-
ne 5 lat, ze szczytem w latach
2008-2009. Firmy budowlane
otrzymajà po roku 2007 du˝e
dotacje z EU - co prawda nie
w sposób bezpoÊredni - ale
poÊrednio poprzez olbrzymià
iloÊç zleceƒ na prace budow-
lane. Dotyczyç to b´dzie

g∏ównie budownictwa infra-
strukturalnego, z najwi´k-
szym udzia∏em dróg i auto-
strad, ale równie˝ inwestycji
w zakresie ochrony Êrodowi-
ska, infrastruktury komunal-
nej i innych. Bardzo dobre
prognozy dotyczà równie˝
budownictwa kubaturowego,
przemys∏owego, biurowego
i handlowego. Najs∏absza ilo-
Êciowo koniunktura progno-
zowana jest w segmencie bu-
downictwa mieszkaniowego,
ale i tutaj jest miejsce na go-
dziwe zyski dla najlepszych.
W zwiàzku z takimi prognoza-
mi dla rynku oraz ju˝ mocno

rosnàcym rynkiem zamówieƒ
dla firm budowlanych, rynek
sprzeda˝y maszyn budowla-
nych i drogowych oraz insty-
tucje finansujàce zakupy
przygotowa∏y si´ na boom.
By∏o to odpowiedzià na ro-
snàce zainteresowanie sprz´-
tem budowlanym, od podsta-
wowych uniwersalnych ko-
parko-∏adowarek, które odno-
towa∏y rekord sprzeda˝y
w 2005 roku, a˝ po wysoko
specjalizowane sprz´ty. Fir-
my leasingowe, przygotowa-
∏y wiele rozwiàzaƒ u∏atwiajà-
cych sfinansowanie nabycia
sprz´tu. Leasing by∏ i jest po-
pularnym wÊród firm budow-

lanych instrumentem finanso-
wania. Wià˝e si´ to ze struktu-
rà rynku, na którym funkcjo-
nuje olbrzymia iloÊç ma∏ych
i Êrednich podmiotów wyko-
nujàcych okreÊlone prace ja-
ko podwykonawcy. Na ogó∏
przychody w tego rodzaju fir-
mach majà charakter sezono-
wy, a czasami zwiàzane sà
z wykonaniem okreÊlonego
kontraktu i p∏atne w tran-
szach. Ma∏e i Êrednie podmio-
ty napotykajàc bariery proce-
duralne przy ocenie wniosków
kredytowych w bankach od
dawna skierowa∏y swoje zain-
teresowanie w stron´ finanso-

wania za pomocà leasingu.
Znalaz∏o to odbicie w wyniku
bran˝y leasingowej w roku
2006, w którym to wed∏ug
wst´pnych danych wartoÊç
sfinansowanych maszyn bu-
dowalnych podwoi∏a si´
w stosunku do 2005 i zapew-
ne przekroczy 1,3 mld z∏otych.
Wraz ze wzrostem sprzeda˝y
maszyn i urzàdzeƒ zaintereso-
wanie leasingiem - najprost-
szym i najszybszym instru-
mentem, wykazuje ciàg∏y, sta-
∏y wzrost. Sprzyjajà temu pro-
cedury dostosowane do spe-
cyfiki bran˝y, harmonogramy
z sezonowoÊcià sp∏at, szybki
czas rozpatrywania wniosku

i uproszczone procedury. 
Równie˝ promocyjne warun-
ki majà dla klienta olbrzymie
znaczenie. Mo˝liwoÊç finan-
sowania w sposób uprosz-
czony to bardzo wa˝ny czyn-
nik, ale cz´sto klienci poszu-
kujà promocji cenowych lub
darmowego finansowania.
Dobrym przyk∏adem takiego
produktu jest „Leasing 0%”
na system rusztowaƒ Lay-
her Blitz, wdro˝ony wspól-
nie z Europejskim Fundu-
szem Leasingowym. Syste-
my rusztowaƒ ramowych
Layher Blitz sà produkowa-
ne przez firm´ Layher. Od

blisko szeÊçdziesi´ciu lat fir-
ma Layher jest producentem
wiodàcych systemów ruszto-
waƒ sprzedawanych na ca-
∏ym Êwiecie, a system fasa-
dowy Layher Blitz to szyb-
koÊç monta˝u/demonta˝u
oraz mo˝liwoÊci, które
pozwalajà na realizacj´ na-
wet najbardziej skompliko-
wanych zabudów. Takie
wspólnie wykreowane przez
finansujàcego i dostawc´
rozwiàzania, pozwalajà u˝y-
waç sprz´tu bez dodatko-
wych kosztów finansowania,
co w du˝ej mierze uatrakcyj-
nia ofert´ dla klientów, jakimi
sà firmy budowlane.

Leasing maszyn i urzàdzeƒ
budowlanych w kontekÊcie
opisanych powy˝ej trendów
rozwojowych b´dzie na sta-
bilnej fali wzrostu przez naj-
bli˝sze kilka lat, a grupa ma-
∏ych, Êrednich i du˝ych
przedsi´biorców budowla-
nych  na sta∏e wpisze go
do katalogu swoich metod
finansowania jako podsta-
wowe êród∏o pozyskania ka-
pita∏u na nabycie Êrodków
trwa∏ych. Stanowi to dobry
prognostyk dla firm leasin-
gowych zarówno na rok
2007, jak i lata kolejne.

Dalsze informacje Pb 022Z

Od blisko szeÊçdziesi´ciu lat firma Layher jest producentem wiodàcych systemów rusztowaƒ sprzedawanych na ca∏ym Êwiecie, a system fasadowy Layher Blitz to szybkoÊç monta-
˝u/demonta˝u oraz mo˝liwoÊci, które umo˝liwiajà realizacj´ nawet najbardziej skomplikowanych zabudów
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 022 783 00 62
fax 022 760 12 97

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

- PodnoÊniki teleskopowe, no˝ycowe 
i terenowe wózki wid∏owe

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I SERWIS FIRM:

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

M∏oty, kilofy pneumatyczne, m∏otowiertarki

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

CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO
MASZYN BUDOWLANYCH

ATLAS®

CATERPILLAR®

CASE®

HSW®

HANOMAG®

KOMATSU®

LIEBHERR®

O&K®

WARY¡SKI®

ul. G∏ówna 1C
44-109 Gliwice-¸ab´dy

tel. (0-32) 301-56-30
fax (0-32) 338-03-25

e-mail: info@glimat.pl
www.glimat.pl
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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

� SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE

� ZESPO Y̧ NAP¢DOWE

� KOMPONENTY PRODUKCYJNE

� AGREGATY PRÑDOTWÓRCZE

SERWIS TECHNICZNY

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO SILNIKÓW:

� IVECO MOTORS

� IVECO aifo

� FIAT aifo

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

tel. (022) 752-95-22
fax (022) 752-93-22

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

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

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

Oddzia∏ Kama Kipor Polska
Gdaƒsk, ul. Litewska 12

tel. (058) 300 03 67, fax (058) 305 87 02
www.pezal.com, www.kiporpolska.pl

OFERTA HANDLOWA: 

SILNIKI SPALINOWE, GENERATORY
PRÑDU, MOTOPOMPY, W¢˚E, Z¸ÑCZKI,

SPAWARKI Z GENERATORAMI,
ZAG¢SZCZARKI, SKOCZKI, PI Y̧ DO
BETONU I ASFALTU, ZACIERACZKI,

LISTWY WIBRUJÑCE, ODSNIE˚ARKI,
TACZKI, ZAMIATARKI

SERWIS: 
POMPY WTRYSKOWE: MECH. 

i ELEKTRONICZNE: EDC,VP,VR
CR-COMMON RAIL,

POMPOWTRYSKIWACZE EUI,
SYSTEMY WTRYSKOWE PDE,
TURBOSPR¢˚ARKI, SILNIKI

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

® ®

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

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

OFICJALNY I WY¸ÑCZNY 
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY

MEFLEX TELECONTROL GmbH & Co.KG

IOW SERVICE oferuje elastyczne ci´gna typu
pchajàco-ciàgnàcego o szerokim zastosowaniu,

jak równie˝ kompletne pulpity i manetki 
sterownicze.

Zastosowanie:
- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE

- MASZYNY LEÂNE
- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB
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KATEIL – SYSTEM
KLAUDIUSZ KAP¸ON
ul. Jeleniogórska 18
60-179 Poznaƒ

fax (061) 650 78 92; tel. (061) 868 58 96 
PLUS GSM 0605 599 489

e-mail: kateilsystem@kateilsystem.poznan.pl

•podwozia do maszyn gàsienicowych

• gàsienice gumowe do minikoparek

• maszyny i urzàdzenia budowlane

• maszyny drogowe

• cz´Êci zamienne oraz serwis

www.kateilsystem.poznan.pl

®
HITACHI

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

HAMER 
• WYNAJEM
• SPRZEDA˚
• SERWIS

• 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

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

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

REGENERACJA I BUDOWA 
WA¸ÓW NAP¢DOWYCH 

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW
CI¢˚AROWYCH, MASZYN

BUDOWLANYCH I URZÑDZE¡
PRZEMYS¸OWYCH

WA¸Y 
NAP¢DOWE

Welte Cardan Service Sp. z o.o.
41-400 Mys∏owice, ul. Obrze˝na Pó∏nocna 24

tel. (0-32) 223 80 72
fax (0-32) 223 80 73

tel. kom. 606 512 708
www.cardanservice.pl

e-mail: welte.cardan@onet.pl

ul. Walendów 5B
05-830 Nadarzyn
tel.: 022 498 06 98÷99, 498 07 00÷01

022 739 81 00, 739 41 31 
fax: 022 353 91 56, 739 41 30
www.bthfast.com.pl 
e-mail: info@bthfast.com.pl

Silniki wysokopr´˝ne, 
cz´Êci zamienne Deutz - nowe,
regenerowane, u˝ywane, Serwis   

Silniki benzynowe i wysokopr´˝ne,
cz´Êci zamienne Subaru Robin 
Motopompy, Agregaty, Serwis 

Pràdnice synchroniczne, 
cz´Êci zamienne, serwis Mecc Alte

Osprz´t do silników i agregatów 
pràdotwórczych

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL FIRM:

®



Panorama od A do Z

44 PoÊrednik Budowlany

• ˚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.zuraw.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

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

•M∏oty do g∏´bokich otworów

•Rozwiertaki trzpieniowe

z utwardzanego metalu

•Prowadniki precyzyjne

•Wspomagacze przedmuchów

•Gwintowniki

•Zawory do prac pod wodà

•Osprz´t wiertniczy i cz´Êci

Fritz Zimmermann
Maschinenfabrik
Bröderhausener Str. 7

D-32549 Bad Oeynhausen

tel. 0049 5734 2203, fax 0049 5734 3353    

e-mail: maschinenfabrik.zimmermann@t-online.de

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

®
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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 

Cummins

Deutz

Hanomag

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. 0606 32 65 55, 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

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy

Silniki, pompy, agregaty

• 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

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

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

• WAGI 
OPTYCZNE

• KRUSZARKI
• PRZESIEWACZE
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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

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

STRZEGOMSKIE ZAK¸ADY MECHANICZNE

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

• przemys∏owe wytwórnie betonu 
o wydajnoÊci 12–120 m3/h,

• betoniarki i mieszarki o wydajnoÊci 12–120 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

Sprzeda˝, serwis, wynajem
• spr´˝arki przewoêne
• m∏oty wyburzeniowe
• 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

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

BODO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 115, 60-313 Poznaƒ
tel. (061) 2787-040
fax (061) 2787-039
e-mail: info@bodonet.com

tel. (061) 2787-040 

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

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

tel. (022) 752-95-22
fax (022) 752-93-22

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

�AGREGATY PRÑDOTWÓRCZE

�PODZESPO Y̧ AGREGATOWE

�SILNIKI AGREGATOWE

�KOMPONENTY PRODUKCYJNE

� SERWIS TECHNICZNY i CZ¢ÂCI 

ZAMIENNE DO ZESPO¸ÓW

PRÑDOTWÓRCZYCH
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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

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

42-470 Siewierz, ul. Bacholiƒska 11
tel. (032) 674-20-13, fax (032) 674-22-49

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

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%

tel.: (022) 783 17 87, 783 35 89, 783 35 90
fax (022) 783 35 82

OPONY I FELGI DO MASZYN BUDOWLANYCH
I DROGOWYCH, WÓZKÓW WID¸OWYCH, 

GÑSIENICE DO MINIKOPAREK

Produkujemy opony diagonalne:

• do maszyn do robót ziemnych

• do samochodów dostawczych

i samochodów ci´˝arowych

• do pojazdów przemys∏owych

• do wózków podnoÊnikowych

• z d´tkà z gumy gàbczastej

- mieszanki gumowe

- tkaniny gumowane

ISO 9001
AQAP 2110

T 42 S 29 S 28 AGSM-1

STOMIL-POZNA¡ S.A.
ul. Staro∏´cka 18, 61-361 Poznaƒ

tel: (061) 87 87 200, 277
fax: (061) 87 91 912, 87 87 228
e-mail: office@stomil-poznan.pl

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, 

Trakt Brzeski 134
www.solideal.pl

biuro@solideal.pl

• dobór opon 
• monta˝ u klienta
• profesjonalne naprawy

POJAZDY U˚YTKOWE

Mocna oferta 
budowlana
Informacje o naszej 

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

www.scania.pl

Naczepy Nooteboom typu OSDS
do przewozu maszyn budowlanych

- liczba osi: 3 lub 4
- poszerzenia pok∏adu do 3 m
- zawieszenie pneumatyczne
- oÊ(osie) samoskr´tna(e) z blokadà
- EBS z RSS
- najazdy hydrauliczne
- oÊ podnoszona
- ∏adownoÊç od 38 do 44 ton
- inne wyposa˝enie opcjonalne

Przedstawiciel w Polsce

V&S Trucks-Trailers Sp. z o.o.
ul. Handlowa 4 

55-080 Kàty Wroc∏awskie
tel. 071 391 29 10
fax 071 391 29 11

e-mail: info@nooteboom.pl
www.nooteboom.pl

tel. (0-12) 686 11 44
e-mail: info@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

Biuro Dzia∏u Reklamy
Katarzyna Dymek  
tel. (0 608) 219 523
e-mail: k.dymek@posbud.com.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (0 602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.com.pl

PRZEDSTAWICIELSTWO 
NA EUROP¢ ZACHODNIÑ
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. Dzielna 5
00-162 Warszawa 
tel. (022) 498 16 77
e-mail: trans@tim.com.pl
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 292 114

Druk: Pozkal Inowroc∏aw

Aktualnie obowiàzujàcy cennik reklam 
znajduje si´ na str. 10 ka˝dego wydania

budowlany
POÂREDNIK

ORGANIZATORZY 
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

FIRMY 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) 529-39-00, 529-39-50
fax (0-22) 529-39-76

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






