
budowlany
POÂREDNIK

12008INFORMACJE
DLA

BUDOWNICTWA
ISSN 1427-213X

(71)

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

w
w

w
.at

utre
nta

l.c
om

.p
l

Te
ra

z t
e˝

 w
 B

ia
∏y

m
st

oku
 i 

Cze
la

dzi

okladka_PB_1_2008.qxd  2/1/08  11:44 AM  Page a



okladka_PB_1_2008.qxd  2/1/08  11:45 AM  Page b



Drodzy Czytelnicy,
…choç za oknem pogoda raczej

jesienna, mo˝na odczuç wyraênie,

˝e bran˝a budowlana nie obudzi∏a

si´ jeszcze na dobre z zimowego

letargu. Byç mo˝e firmy wolà cieszyç

si´ nadal ubieg∏orocznymi sukcesami? 

Minione dwanaÊcie miesi´cy przynios∏o nam bowiem bezsprzecznie bu-

dowlany boom. DoÊç powiedzieç, ˝e produkcja w tym sektorze zwi´k-

szy∏a si´ a˝ o trzynaÊcie procent. CoÊ te˝ wreszcie ruszy∏o si´ w budow-

nictwie mieszkaniowym. Na utrzymujàcej si´ dobrej koniunkturze sko-

rzystali producenci materia∏ów budowlanych, dystrybutorzy maszyn

i sprz´tu, firmy finansujàce budownictwo i wykonawcy robót. 

Co czeka nas w roku, który w∏aÊnie si´ rozpoczà∏? Analitycy przewidujà

zgodnym chórem, ˝e dobra koniunktura b´dzie trwaç. I to d∏ugo, rynek

budowlany b´dzie bowiem stymulowany poprzez rozpocz´cie ca∏ego sze-

regu pilnych inwestycji zwiàzanych z organizacjà Euro 2012. W b∏yska-

wicznym tempie budowaç i rozbudowywaç trzeba b´dzie hotele, lotni-

ska, dworce, szlaki kolejowe i – przede wszystkim – infrastruktur´ dro-

gowà. Jednym z ostatnich pomys∏ów na zmniejszenie zapóênieƒ na pol-

skich drogach jest przyznawanie koncesji mniejszym firmom na krótsze

odcinki dróg ekspresowych, a nawet autostrad. Krótsze odcinki, szybsze

tempo robót? Mniejsi sà oczywiÊcie za. Giganci zgodnie z oczekiwania-

mi zdecydowanie protestujà. 

Pewne jest natomiast, ˝e mo˝na szybciej budowaç stosujàc nowej gene-

racji sprz´t i maszyny. A jest, a mo˝e raczej b´dzie w czym wybieraç. Pi-

sz´ tak dlatego, ˝e producenci maszyn utrzymujà jeszcze swych klientów

w niepewnoÊci szykujàc im niespodzianki na zbli˝ajàce si´ wielkimi kro-

kami presti˝owe imprezy targowe we W∏oszech i Stanach Zjednoczonych.

My tak˝e mamy za sobà pierwsze w tym roku targi budowlane w Pozna-

niu. Budma, zgodnie z oczekiwaniami zorganizowana by∏a z rozmachem,

towarzyszàcy jej Bumasz, na którym – co oczywiste – koncentrowa∏a si´

nasza uwaga równie˝ okaza∏ si´ udany. Prawie çwierç tysiàca wystaw-

ców zaprezentowa∏o sprz´t, którym naprawd´ da si´ pracowaç. I tylko

troch´ rozczarowuje fakt, ˝e organizatorzy zdecydowali si´ przyznaç tyl-

ko jeden z∏oty medal dla naszych ulubionych „maszyniarzy”…

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

3. Nie tylko Bumasz! - rozmowa z Violettà
Pastwà, dyrektorem projektu
Mi´dzynarodowych Targów Maszyn,
Pojazdów i Sprz´tu Budowlanego

8. Aby pochwaliç si´ swymi sukcesami
JCB zaprosi∏o kilkudziesi´ciu dziennika-
rzy do hiszpaƒskiego Jerez de la Fronte-
ray. WÊród nich znalaz∏a si´
przedstawicielka naszej redakcji  

12. Koparki hydrauliczne wyposa˝one
w ekstremalnie d∏ugie wysi´gniki (Long
Front) sta∏y si´ dziÊ standardowymi
maszynami wykorzystywanymi do spe-
cjalistycznych robót wyburzeniowych

14. MRC Doltech posiada bogate do-
Êwiadczenie w recyklingu materia∏ów
budowlanych i w przerobie kamienia
oraz w projektowaniu i dostawie kom-
pletnych linii dla górnictwa skalnego

16. Spó∏ka Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane od roku 2006 jest oficjal-
nym dealerem w Polsce firmy Extec

18. Stalowowolska MISTA, polski jedynak
w produkcji równiarek drogowych, ma
w ofercie pi´ç modeli tych maszyn

20. Na zaproszenie Komatsu Europe przed-
stawiciel naszej redakcji w grudniu
ubieg∏ego roku goÊci∏ we w∏oskim Este

22. JCB – najwi´kszy na Êwiecie producent
noÊników teleskopowych – wprowadza
na rynek dwie nowe maszyny tego typu

24. Biuro Handlowe Ruda oferuje krajowym
u˝ytkownikom najnowsze modele
∏adowarek ko∏owych Kawasaki serii ZV-2
o ci´˝arze roboczym od 11.490 do 46.500 kg

28. InnowacyjnoÊç produkowanej przez
koncern Manitou koparko-∏adowarki
Manihoe polega na zastosowaniu
w niej ramienia teleskopowego

34. Weber Maschinentechnik jest producen-
tem cieszàcych si´ du˝à renomà kierowa-
nych r´cznie walców wibracyjnych serii
DVH oraz oko∏kowanych walców TRC 
sterowanych manualnie lub drogà radiowà

36. Miniony rok Ammann-Yanmar mo˝e zali-
czyç do rekordowych pod wzgl´dem
liczby sprzedanych maszyn

38. W ubieg∏ym roku MAN Nutzfahrzeuge
utrzymywa∏ sprzeda˝ pojazdów na wy-
sokim poziomie. Wydarzeniem by∏o
równie˝ uruchomienie w Polsce nowo-
czesnego zak∏adu produkcyjnego

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  NNAA  OOKK¸̧AADDCCEE::  
MMaasszzyynnyy  kkoommppaakkttoowwee  BBOOBBCCAATT
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Koparka na szynach

Ju˝ w fazie projektowania koparek ko∏owych nowej genera-
cji WX in˝ynierowie Case zak∏adali, ˝e powinna wyró˝niaç je
mnogoÊç zastosowaƒ. Jednak projekt jednej ze szwajcar-
skich firm umieszczenia koparki na platformie wagonu kole-
jowego zdecydowanie przerós∏ najÊmielsze wizje producen-
ta. Maszyna mia∏a stanowiç cz´Êç zestawu wykorzystywane-
go przy remontach szlaków kolejowych s∏u˝àc do prze∏adun-
ku i prac ziemnych. Oprócz du˝ego zasi´gu kopania maszy-
na musia∏a mieç kabin´ o stosunkowo niewielkich gabary-
tach, co umo˝liwia∏oby bezkolizyjne manewrowanie wysi´-
gnikiem wÊród zabudowanych na wagonie elementów wy-
posa˝enia. Ostatecznie wybór pad∏ na kopark´ ko∏owà Case
WX125 bez podwozia. Maszyna posadowiona na platformie
wagonu spisuje si´ jak do tej pory bez zarzutu. 

Koparko-∏adowarka Warmia 510 

Firma Plonex specjalizuje si´ g∏ównie w produkcji przewo-
dów do ró˝nego typu maszyn budowlanych i drogowych.
W jej ofercie produkcyjnej znajduje si´ jednak równie˝ ko-
parko-∏adowarka montowana na podwoziu ciàgnika
Ursus 5314. Wyposa˝ono jà m.in. w wysokopr´˝ny silnik
z bezpoÊrednim wtryskiem paliwa rozwijajàcy moc 74 KM, ha-
mulce sterowane hydraulicznie tarczowe mokre na ko∏a tyl-
ne. Osprz´t urzàdzenia obejmuje: przesuw boczny wysi´gni-
ka i blokad´ hydraulicznà oraz sterowanie dwudêwigniowe.

Mieszanka firmowa

2 PoÊrednik Budowlany

Nadwozie koparki ko∏owej Case WX125 posadowiono na platformie wagonu

Duch s∏ynnego „Ostrówka” nie zaginà∏…

Kolejny rekord Putzmeistera

Kiedy w paêdzierniku ubieg∏ego roku relacjonowaliÊmy prze-
bieg prac przy wznoszeniu wysokoÊciowca Burj Dubai, re-
kord t∏oczenia betonu na wysokoÊç wynosi∏ 532 metry. Zo-
sta∏ on ustanowiony w roku 1994 przy u˝yciu stacjonarnej
pompy firmy Putzmeister. Wynik ten na poczàtku listopa-
da 2007 przeszed∏ do historii. Nie oznacza to jednak, ˝e Put-
zmeister straci∏ palm´ pierwszeƒstwa, bowiem to w∏aÊnie pro-
dukowane przez t´ firm´ urzàdzenie wt∏oczy∏o beton na wy-
sokoÊç 585 metrów. Nowy rekord pad∏ podczas betonowania
Êcian na 155 pi´trze Burj Dubai. Je˝eli jednak za wysokoÊç
pompowania przyjàç ca∏kowità d∏ugoÊç przewodów wycho-
dzàcych z pompy, to wynios∏aby ona a˝ 601 metrów. Osta-
tecznie beton u˝yty do konstrukcji Burj Dubai b´dzie musia∏
byç wt∏oczony a˝ na 611 metr budynku.

Pracownicy dostarczajàcej beton i obs∏ugujàcej pompy Putzmeistera firmy Unimix Êwi´tujà
wraz z budowniczymi  wysokoÊciowca Burj Dubai ustanowienie nowego rekordu 

Josef Vögele AG w nowej siedzibie

Niemiecka firma Josef Vögele AG zmieni∏a swà siedzib´
opuszczajàc Mannheim-Neckarau i przenoszàc si´ do Lu-
dwigshafen w Nadrenii Palatynacie. Nie by∏oby to niczym
nadzwyczajnym, gdyby nie fakt, ˝e do przeprowadzki do-
sz∏o po… 171 latach. Ca∏e przedsi´wzi´cie by∏o d∏ugo
utrzymywane w Êcis∏ej tajemnicy, pod uwag´ brane by∏y
bowiem do ostatniej chwili tak˝e inne lokalizacje. 
Firma za∏o˝ona w roku 1836 przez kowala Josefa Vögele
jest dziÊ Êwiatowym liderem w produkcji maszyn dla dro-
gownictwa. Aktualnie nale˝y w stu procentach do Wirtgen
Group, posiada kapita∏ zak∏adowy w wysokoÊci 10,2 milio-
na euro, zatrudnia blisko tysiàc pracowników i osiàga rocz-
ne obroty ponad 300 milionów euro. 
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PoÊrednik Budowlany: – Piàta edycja targów Bumasz zakoƒ-
czy∏a si´ sukcesem. Czy fakt ten Pani zdaniem stanowiç b´-
dzie dostateczny impuls dla rozwoju tej imprezy?
Violetta Pastwa: – Przez ca∏y czas docierajà do nas sygna-
∏y, ˝e to forum wymiany profesjonalnych kontaktów powin-
no odbywaç si´ co roku. Bierzemy to oczywiÊcie pod uwa-
g´, jednak˝e najbli˝sza edycja targów Bumasz odb´dzie
si´ zgodnie z harmonogramem, czyli za dwa lata. Co b´-
dzie póêniej? O tym zadecyduje w g∏ównej mierze analiza
wyników przeprowadzanych przez nas badaƒ.

– Co w takim razie b´dzie z latami nieparzystymi?
– Naszym g∏ównym zadaniem jako organizatora jest stwo-
rzenie optymalnych warunków biznesowych do nawiàzywa-
nia profesjonalnych kontaktów w tej bran˝y. Patrzàc z tej
perspektywy uwa˝am wr´cz za konieczne zorganizowanie
odr´bnej imprezy w latach nieparzystych, byç mo˝e naprze-
miennie z targami Bumasz.

– Czy planowana impreza targowa b´dzie konkurencyjna
wobec kieleckiej Autostrady?
– Z pewnoÊcià b´dziemy chcieli zaprezentowaç na niej ma-
szyny budowlane, tak˝e s∏u˝àce do budowy infrastruktury
drogowej. Impreza nie musi jednak stanowiç konkurencji
dla targów kieleckich, choç przecie˝ nieuniknione jest, ˝e
w jakiejÊ cz´Êci ich zakresy tematyczne si´ pokryjà. Planu-
jemy jednak cz´Êç zupe∏nie odmiennà.

– Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie sà znakomicie po∏o˝o-
ne w Êcis∏ym centrum Poznania, kilka minut piechotà
od dworca PKP. Atutem Kielc jest z kolei chwalona przez
wystawców mo˝liwoÊç zademonstrowania mo˝liwoÊci prak-
tycznych maszyn na targowym poligonie ziemnym. Czym
MTP mo˝e przebiç ten kielecki atut?
– Targi Poznaƒskie mogà poszczyciç si´ nowoczesnà infra-
strukturà profesjonalnych obiektów, hal wystawowych. My tak-
˝e ze wzgl´du na rozbudowane zaplecze techniczne dajemy
naszym wystawcom mo˝liwoÊç prezentacji maszyn w ruchu.
Uwa˝am równie˝, ˝e dzia∏ajàce na naszym terenie restauracje
przyczyniajà si´ do tworzenia dobrej atmosfery imprez orga-
nizowanych przez Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie. Silnym
atutem jest tak˝e bezsprzecznie bogata oferta naszego uro-
kliwego miasta. Poznaƒ s∏ynie z licznych atrakcji. 

– Dzi´kujemy za rozmow´ i wraz z czytelnikami niecierpli-
wie czekamy na konkretne informacje o nowej imprezie.

Rozmawia∏ Jacek Baraƒski

Rozmowa z Violettà Pastwà
dyrektor projektu Mi´dzynarodowych

Targów Maszyn, Pojazdów 

i Sprz´tu Budowlanego Bumasz

Nie tylko Bumasz!
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Bumasz - sukces organizatorów i wystawców

Poznaƒskie targi Budma, a wraz z nimi tak˝e i specjali-
styczny Bumasz, przyciàgn´∏y w tym roku wyjàtkowo du˝à
liczb´ wystawów i zwiedzajàcych. Pociàgi do Poznania p´-
ka∏y w szwach, kolejki do wejÊç wi∏y si´ niczym na mona-
chijskiej Baumie. Budma to przecie˝ najwi´ksza budowla-
na impreza targowa w naszej cz´Êci Europy, w tej edycji
prezentowa∏o si´ na niej prawie tysiàc szeÊciuset wystaw-
ców. „M∏odszy brat” Budmy, a mo˝e raczej jej wyspecjali-
zowany partner – Bumasz czyli Mi´dzynarodowe Targi Ma-
szyn, Pojazdów i Sprz´tu Budowlanego przyciàgn´∏y nato-
miast dwustu trzydziestu czterech wystawców z czternastu

krajów, co oznacza ogromny, siedemdziesi´cioprocentowy
wzrost w stosunku do poprzedniej edycji. 
W tym roku sprzyja∏a nam pogoda – dla firm eksponujà-
cych wi´ksze maszyny na terenach zewn´trznych kilka

stopni powy˝ej zera i brak opadów to prawdziwe dobro-
dziejstwo. Pami´tamy przecie˝ i takie styczniowe targi, kie-
dy mróz si´ga∏ kilkunastu stopni poni˝ej zera. Poniewa˝ nikt
nie mo˝e przewidzieç kaprysów aury, Mi´dzynarodowe Tar-
gi Poznaƒskie postanowi∏y u∏atwiç zwiedzajàcym porusza-
nie si´ mi´dzy pawilonami ∏àczàc goszczàcà tegorocznych
wystawców Bumaszu cz´Êç wspólnym dachem. Tym spo-
sobem pomi´dzy pawilonami 7, 7A, 8 i 8A mo˝na by∏o prze-
chadzaç si´ swobodnie bez okryç wierzchnich, które spo-
kojnie czeka∏y na nasz powrót w przygotowanych szat-
niach. Organizatorzy upiekli jednak dwie pieczenie przy jed-
nym ogniu – uda∏o si´ im bowiem nie tylko stworzyç kom-
fortowe warunki, ale i wyjàtkowo uatrakcyjniç otoczenie pa-
wilonów. Przykryta efektownym dachem uliczka, która po-
wsta∏a mi´dzy nowoczesnymi halami, jest niemal parkowà
alejà, dzi´ki posadzeniu na jej Êródku szpaleru ca∏kiem du-
˝ych drzew. Szk∏o, aluminium, du˝o Êwiat∏a, ˝ywe drzewa
i ogrodowe ∏aweczki tworzà niezwyk∏y klimat, miejsce za-
ch´ca wprost do krótkiego wypoczynku po mozolnej w´-
drówce mi´dzy stoiskami. 
W tym roku na odwiedzajàcych czeka∏o wyjàtkowo du˝o
atrakcji. Mi´dzy innymi w∏aÊnie w tej nowej, zadaszonej cz´-
Êci, na placyku stworzonym mi´dzy czterema pawilonami
odbywa∏y si´ regularne pokazy mini∏adowarki Locust pre-
zentowanej w Poznaniu przez firm´ Waryƒski Trade z War-
szawy. „Szalejàca” minimaszyna przyciàga∏a t∏umy. Pokazy
taƒczàcych koparko∏adowarek JCB odbywa∏y si´ natomiast
w sporej odleg∏oÊci od „bumaszowej” cz´Êci MTP, wyma-
ga∏y bowiem du˝ej powierzchni dla zaprezentowania pe∏ne-
go programu. Balet JCB warto by∏o oglàdaç po zmierzchu,
wtedy bowiem najefektowniej prezentowa∏y si´ fajerwerki
wydobywajàce si´ z podwozi maszyn. 
Z∏otym medalem Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich
nagrodzona zosta∏a maszyna ∏adujàca z uchwytem wid∏o-
wym mocowanym do wysi´gnika telesokopowego HLT 40-
14 zg∏oszona przez Haulotte Polska Sp. o.o. z Warszawy.
Firma Haulotte zosta∏a tak˝e wyró˝niona w konkursie Acan-
thus Aureus za aran˝acj´ stoiska. 

Mieszanka firmowa

4 PoÊrednik Budowlany

Expo Silesia - rekord Guinnessa na inauguracj´

Dok∏adnie dziesiàtego stycznia otworzy∏o swe podwoje Expo
Silesia, najnowsze centrum targowe na Âlàsku. W uroczy-
stoÊci otwarcia udzia∏ wzi´∏o ponad trzysta osób, przedsta-
wiciele lokalnego samorzàdu, prezydenci najwi´kszych
miast aglomeracji Êlàskiej, rektorzy wy˝szych uczelni z re-
gionu Êlàskiego i Ma∏opolski, szefowie izb, stowarzyszeƒ i in-
stytutów naukowych oraz przedstawiciele Êwiata biznesu.
Pierwszà imprezà zorganizowanà w Expo Silesia ju˝ trzy
dni po jego otwarciu by∏ Fina∏ Wielkiej Orkiestry Âwià-
tecznej Pomocy, w trakcie którego zosta∏ pobity rekord
Guinnessa. W „kocio∏ku” majàcym wysokoÊç szeÊciu
i szerokoÊç trzech metrów ugotowano 11.500 litrów tra-
dycyjnej Êlàskiej parzybrody. Rekordowà zupà cz´sto-
wano nie tylko przyby∏ych do Expo Silesia na Fina∏ Wiel-
kiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Nieodp∏atnie otrzy-
ma∏y jà tak˝e liczne organizacje charytatywne, nocle-
gownie oraz domy pomocy spo∏ecznej. 
W dniu otwarcia zadebiutowa∏o równie˝ Centrum Konferen-
cyjne. Odby∏y si´ w nim trzy spotkania: posiedzenie Âlàskie-

go Zwiàzku Gmin i Powiatów, posiedzenie Rady Expo Sile-
sia oraz posiedzenie Rady Konsultacyjnej targów WIRTO-
TECHNOLOGIA. Teraz z niecierpliwoÊcià czekamy
na pierwszà imprez´ dla bran˝y budowlanej.

Uroczystego otwarcia Expo Silesia i przeci´cia wst´gi dokonali: w∏aÊciciel Grupy
Kapita∏owej Kolporter Krzysztof Klicki, Podsekretarz w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego Janusz Miku∏a, Wicewojewoda Âlàski Stanis∏aw Dàbrowa, Przewodniczàcy
Rady Expo Silesia Janusz Steinhoff oraz Prezes Kolporter EXPO Tomasz Raczyƒski
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Sandvik Mining and Construction jednoczy
swe produkty pod wspólnà markà

Sandvik Mining and Construction potrzebowa∏ niespe∏-
na dziesi´ciu lat, by z producenta wysokiej jakoÊci narz´-
dzi dla przemys∏u surowców skalnych urosnàç do mia-
na dostawcy majàcego najbardziej kompleksowà ofert´ dla
bran˝y górniczej i budownictwa. Firma osiàgn´∏a swà po-
zycj´ dzi´ki konsekwentnie realizowanej strategii przejmo-
wania pod swe skrzyd∏a renomowanych marek, takich jak
Tamrock, Toro, EIMCO, Voest-Alpine Bergtechnik, Driltech,
Mission, Roxon czy Rammer.
W celu zaakcentowania kompleksowoÊci aktualnej oferty

firma zdecydowa∏a si´ oferowaç wszystkie produkty
pod wspólnà markà – Sandvik. Wynikiem tego procesu b´-
dzie zmiana nazw i kolorystyki oraz dopasowana do bie˝à-
cych wymogów strategia marketingowa.
Zgodnie z nowà strategià Sandvik Mining and Construction
postanowi∏ zaprzestaç z u˝ywania nazwy Rammer. Cieszà-
ce si´ uznaniem u˝ytkowników m∏oty i no˝yce hydraulicz-
ne oferowane sà pod nowà nazwà, z logiem Sandvik. W no-
wej nazwie m∏ota, na przyk∏ad BR825 (dawna nazwa S25),
wprowadzono informacje o rekomendowanej masie noÊni-
ka (w tym przypadku jest to osiem ton).
Sprzeda˝à m∏otów Sandvik w Polsce w dalszym ciàgu zaj-
muje si´ firma Biuro Handlowe Ruda z Katowic. 

Case i Hyundai podpisa∏y umow´

W amerykaƒskiej centrali Case Construction Equipment Inc.
w Racine w stanie Wisconsin zawarto strategiczne porozu-
mienie z koncernem Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Ofi-
cjalne partnerstwo przewiduje poszerzenie ofety Case o du-
˝e ∏adowarki ko∏owe produkowane przez koncern Hyundai.
Pierwsze nowe modele po zawarciu kontraktu kooperacyj-
nego zaprezentowane zostanà na tegorocznych targach
Conexpo w Las Vegas. Oferowane b´dà na rynkach Pó∏noc-
nej Ameryki, Europy, Afryki i krajów Ârodkowego Wschodu.
Case w chwili obecnej produkuje ∏adowarki ko∏owe w Far-
go (USA), Lecce (W∏ochy) oraz Belo Horizonte (Brazylia).
Aktualnie w programie produkcyjnym znajduje si´ pi´ç mo-
deli ∏adowarek o pojemnoÊci ∏y˝ki od 1,72 do 4,2 m3. 

Mieszanka firmowa

6 PoÊrednik Budowlany

Wspólna marka, nowe szaty. Cieszàce si´ du˝ym uznaniem tak˝e polskich u˝ytkowników
m∏oty hydrauliczne Rammer oferowane sà w zmienionej kolorystyce i pod nowà nazwà…
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Neumeier - nowa marka na polskim rynku

Jeszcze przed czterema laty niemiecka firma Neumeier
GmbH zajmowa∏a si´ g∏ównie handlem u˝ywanymi maszyna-
mi budowlanymi. Prze∏om stanowi∏o nawiàzanie w roku 2003
wspó∏pracy z azjatyckimi producentami. Neumeier na mocy
umów licencyjnych oferuje dziÊ pod w∏asnà markà czterna-
Êcie modeli koparek o masie od 1,5 do 22 ton, cztery modele
mini∏adowarek, ∏adowarki ko∏owe o masie od 6 do 17 ton,
osiem typów wózków wid∏owych, a tak˝e m∏oty hydrauliczne
do koparek oraz dodatkowy osprz´t do ka˝dej z maszyn. 
Neumeier GmbH zapewnia, ˝e wszystkie maszyny produ-
kowane sà zgodnie ze standardami ISO9001 przy u˝yciu

najwy˝szej klasy komponentów. JakoÊç maszyn Neumeier
weryfikacji poddaç b´dà mogli tak˝e polscy u˝ytkownicy,
bowiem sà one ju˝ dost´pne na naszym rynku. Wy∏àcznym,
autoryzowanym przedstawicielem firmy Neumeier GmbH
w Polsce jest firma AS Ma∏ek z siedzibà w Boles∏awcu Âlà-
skim. Zapewnia ona równie˝ serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny, a tak˝e dostawy cz´Êci zamiennych.

Najwi´ksze targi budowlane na Êwiecie 

CONEXPO-CON 2008 to najwi´ksze i najwa˝niejsze targi
budowlane na Êwiecie. Impreza organizowana jest w cyklu
trzyletnim, zawsze w Las Vegas (USA). Tym razem zapla-
nowano jà w terminie od 11 do 15 marca 2008. W targach
bierze regularnie udzia∏ ponad dwa tysiàce wystawców (da-
ne dotyczà edycji z roku 2005). 
Imponuje te˝ liczba zarejestrowanych zwiedzajàcych – wy-
∏àcznie profesjonalistów – ostatnim razem przekroczy∏a
ona sto dwadzieÊcia pi´ç tysi´cy. W zwiàzku ze spadkiem
kursu dolara wzrasta konkurencyjnoÊç oferty amerykaƒ-
skich producentów maszyn i urzàdzeƒ budowlanych, w tym
równie˝ wytwarzanych w krajach azjatyckich. Wyraênie ta-
niejà równie˝ amerykaƒskie, niezwykle zaawansowane roz-
wiàzania technologiczne. Ekspozycja CONEXPO-CON 2008
daje mo˝liwoÊç poznania najnowszych ofert handlowych
producentów wszelkiego rodzaju maszyn, urzàdzeƒ
oraz materia∏ów budowlanych z ca∏ego Êwiata. Odwiedzajà-
cy targi otrzymujà tym samym jedynà w swoim rodzaju
szans´ zapoznania si´ z nowinkami bran˝y budowlanej. 

Mieszanka firmowa

Neumaier oferuje pod w∏asnà markà czternaÊcie model koparek o masie od 1,5 do 22 ton
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Najlepszy rok 
w historii JCB!

Aby pochwaliç si´ swymi suk-
cesami przed europejskà pra-
sà JCB zaprosi∏o kilkudziesi´-
ciu dziennikarzy do hiszpaƒ-
skiego Jerez de la Frontera.
To andaluzyjskie miasto s∏y-
nie nie tylko z produkcji sher-
ry, ale tak˝e z u˝ywanego
obecnie w celach testowych
toru Formu∏y 1 – Circuito Per-
mante de Jerez. W∏aÊnie
na obrze˝ach toru JCB przy-
gotowa∏o pokaz maszyn, któ-
rymi w tym roku zamierza
wzbogaciç ofert´. 
Wybór miejsca na tegorocz-
ne spotkanie okaza∏ si´ zna-
komitym pomys∏em. Jerez
le˝y niedaleko Gibraltaru,
pogoda w styczniu dla przy-
byszów z wi´kszej cz´Êci
Europy by∏a zatem niezwy-
kle egzotyczna – plus 20°C.
Ju˝ tylko to wystarczy∏o, by
wprawiç wszystkich w zna-
komity nastrój. Wraz z za-
rzàdem i mened˝erami JCB
odpowiedzialnymi za sprze-
da˝ w poszczególnych kra-
jach Êwi´towaliÊmy sukces
firmy, którego szczegó∏y
ujawniono w czasie specjal-
nej konferencji prasowej.
– JCB cieszy si´ z najlepsze-
go roku w ca∏ej swojej historii.
SprzedaliÊmy ponad 70 tysi´-
cy maszyn osiàgajàc wzrost
o 30 procent czyli o 18 pro-
cent wi´cej ni˝ wzrost sprze-
da˝y odnotowany przez ca∏y
rynek – og∏osi∏ z uzasadnionà
dumà Matthew Taylor, dyrek-
tor operacyjny grupy JCB.
JCB nie zamierza jednak
spoczàç na laurach. B´dzie
kontynuowaç strategi´ roz-
wijania interesów na powsta-
jàcych rynkach, poszerzania
gamy swych wyrobów, uno-
woczeÊniania produktów
o ustalonej ju˝ renomie, po-
wi´kszania sieci dealerów
oraz rozwijania i usprawnia-
nia obs∏ugi posprzeda˝nej.
JCB odnotowa∏o doskona∏e
wyniki sprzeda˝y w Bu∏garii,
Rumunii, Polsce, Rosji, Bra-

zylii i Indiach. WÊród innych
sukcesów ubieg∏ego roku
wymieniç mo˝na: wzrost glo-
balnej sprzeda˝y gamy JCB
Vibromax o 45 procent,
wzrost o 60 procent sprzeda-
˝y serii JCB Ground Care
(maszyny do utrzymania te-
renów zielonych), 50-procen-
towy udzia∏ nowych produk-
tów i marek we wzroÊcie ca∏-
kowitej sprzeda˝y. Dla JCB
by∏ to tak˝e najlepszy rok
w sprzeda˝y maszyn dla
przemys∏u obronnego. Glo-
balna sieç dealerów powi´k-
szy∏a si´ o 46, dzi´ki czemu
liczy ich ju˝ 670. Na Êwiecie
dzia∏a ju˝ tak˝e 1.500 maga-
zynów z cz´Êciami zamien-
nymi, których sprzeda˝ wzro-
s∏a o 16 procent. W Madrycie
uruchomiono supernowo-
czesne Centrum Dystrybu-
cyjne Pó∏wyspu Iberyjskiego. 
JCB zamierza kontynuowaç
inwestycje. TrzydzieÊci szeÊç
milionów funtów przeznaczo-
no na zwi´kszenie produkcji
koparko-∏adowarek w indyj-
skiej fabryce zlokalizowanej
niepodal Delhi. Produkcja gà-
sienicowych i ko∏owych kopa-

rek w Wielkiej Brytanii zo-
stanie  znaczàco zwi´kszo-
na dzi´ki 40-milionowym in-
westycjom w nowej fabryce.
Finalizowana jest równie˝ bu-
dowa nowej, wartej 7 mln fun-
tów, fabryki osprz´tu w Utto-
xeter w hrabstwie Stafford.
W 2008 roku kontynuowane

b´dà inwestycje w serwis
– wymieniç tu mo˝na rozbu-
dowanie o 6 tysi´cy m2 po-
wierzchni w Âwiatowym Cen-
trum Cz´Êci w Uttoxeter,
otwarcie nowego magazynu
w Moskwie (o powierzchni 2,5
tysiàca m2), niezb´dnego
na szybko rosnàcym rynku
Rosji oraz dawnych krajów
Wspólnoty Niepodleg∏ych
Paƒstw. W amerykaƒskim Sa-
vannah zbudowany b´dzie
nowy magazyn o powierzch-
ni 20 tysi´cy m2. Tak˝e w Pu-

ne (Indie), w sàsiedztwie
dwóch fabryk JCB otwarty zo-
stanie nowy magazyn cz´Êci.
JCB zamierza tak˝e wpro-
wadzaç na rynek nowe pro-
dukty – m.in. prezentowane
w Jerez koparki gàsienico-
we, minikoparki i teleskopo-
we noÊniki osprz´tu.

– Przemys∏ mia∏ doskona∏e
wyniki w 2007, nasz rozwój
nie by∏ jednak uzale˝niony
od rynku – przyrosty JCB by-
∏y szybsze. Nikt nie wie, co
przyniesie rok 2008. Rynek
USA bezustannie si´ os∏a-
bia, co ma negatywny wp∏yw
na gospodarki europejskie.
Mamy nadziej´ utrzymaç na-
sze wyniki w 2008 roku dzi´-
ki inwestowaniu w nowe
produkty i rozbudowie na-
szej infrastruktury – podsu-
mowa∏ Matthew Taylor.
W styczniu w Jerez mieliÊmy
okazj´ poznaç zalety najnow-
szych modeli nast´pujàcych
maszyn: trzech nowych kopa-
rek gàsienicowych JS290,
JS360 i JS520. Ten ostatni mo-
del, 52-tonowy, zostanie zapre-
zentowany na targach Conexpo
w Las Vegas jako maszyna kon-
cepcyjna. W Hiszpanii oglàdali-
Êmy tak˝e trzy minikoparki
– dwa modele 8055, które za-
stàpiç majà istniejàcy 8052
oraz 8020, który wpasuje si´
mi´dzy produkowane dotych-
czas 8018 a 8025. Dziennika-
rzom pokazano dwa nowe
modele noÊników teleskopo-
wych Loadall 535-125 HiViz
oraz 535-140 HiViz, w których
dzi´ki zmniejszeniu wysokoÊci
sworznia obrotowego wysi´gni-
ka uzyskano wyjàtkowo dobrà
widocznoÊç z kabiny. Inne no-
woÊci to dwa modele kompak-
towych koparko-∏adowarek ko-
∏owych JCB 403 i JCB 409. 

Dalsze informacje Pb 001Z

Maszyny budowlane

8 PoÊrednik Budowlany

Choç w Jerez nie zaprezentowano nam najwi´kszej z produkowanych przez JCB maszyn,
czyli 52-tonowej koparki JC520, tak˝e wersja  29-tonowa przyciàga∏a uwag´ dziennikarzy

Impreza prasowa s∏u˝àca zaprezentowaniu planów JCB na rok 2008 zosta∏a
zorganizowana w wyjàtkowo atrakcyjnym miejscu, na zapleczu toru Formu∏y 1
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Prenumerata - zamówienie

PoÊrednik Budowlany 9

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

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

budowlany
POÂREDNIK

!
!

12008

(71)
maszyny  •  narz´dz ia  •  sprz´ t
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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 57

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 88
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 6.435 egz.
Nak∏ad drukowany 7.150 egz.

Formy p∏atnoÊci
Faktura VAT zostanie przes∏ana wraz z egzemplarzem dowodowym. Na-
le˝noÊç nale˝y uiÊciç przelewem zgodnie z terminem p∏atnoÊci widniejà-
cym na fakturze. Na ˝yczenie klienta wydawca zobowiàzany jest
przedstawiç potwierdzenie z poczty dotyczàce wysokoÊci kolportowanego
nak∏adu.

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. 

Tekst sponsorowany
Zamieszczenie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - z∏.

Panorama firm od  A do Z
Miniog∏oszenia (modu∏ 57 x 63 mm lub 57 x 126 mm z logo firmy)

Panorama Firm modu∏ cz-b kolor 

w 3 wydaniach 57 x 63 mm 600,- z∏ 800,- z∏
57 x 126 mm 1.000,- z∏ 1.200,- z∏

w 6 wydaniach 57 x 63 mm 1.000,- z∏ 1.200,- z∏
57 x 126 mm 1.600,- z∏ 1.800,- z∏

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%

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

2/2008 27.03.2008    21.02.2008 25.02.2008
3/2008 09.05.2008    31.03.2008 07.04.2008
4/2008 29.07.2008    23.06.2008 27.06.2008
5/2008 29.09.2008    22.08.2008 29.08.2008
6/2008 28.11.2008    17.10.2008 24.10.2008

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..

budowlany
POÂREDNIK

Cennik reklam

10 PoÊrednik Budowlany

w W´z∏y betoniarskie nowe i u˝ywane o wydajnoÊci 30-150m3/h, stacjonarne i mobilne.

w Mieszarki do betonu planetarne i dwuwa∏owe o poj. 500 litrów – 4500 litrów.

w Podzespo∏y do w´z∏ów bet.: elektroniczne wagi cementu, kruszywa, wody, 
domieszek chemicznych, skipy, zbiorniki szeregowe na kruszywo 4-8 komorowe.

w silosy na cement stacjonarne o poj. 60 -120 ton, z mobilnymi fundamentami

w mobilne silosy na cement bez fundamentów o poj. 30 i 60 ton

w recyclingi betonu o wydaj. 20-30m3/h

w betonowozy – betonomieszarki samochodowe – nowe i u˝ywane o poj. 10 i 12m3

na podwoziu Mercedes 8x4

w zabudowy betonomieszarki o poj. 8, 9 lub 10m3

Sprzeda˝, leasing: tel. 0506-437-826, e-mail: powermix75@wp.pl
HYDROTECH  hydrotech.ds@wp.pl

P R O M O C Y J N E  C E N Y ,  M A G A Z Y N  C Z ¢ Â C I  W  P O L S C E ,  S E R W I S
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Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM

< LOMBARDINI & RUGGERINI YANMAR
• sprzeda˝ silników i cz´Êci zamiennych
• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 061 84 75 750 lub 0602 478150

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

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

Diagnostyka pomp i regulacja z dojazdem do klienta.
ul. Krochmalna 39, Lublin, tel. (0-81) 532-42-80, (0-602) 295-705, 

baggero@web.de, www.baggero.de

Przedsi´biorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o.
˚abno 2A, 63-112 Brodnica

Sprzeda czynnà wytwórni´ mas bitumicznych 
SOKP 50 a prod. MADRO.

Stan dobry, 
Do samodzielnego zdemontowania.

Kontakt: Jakub WiÊniewski 693 093 905

¸ukasz Bia∏kowski 693 093 908

polska@dromost.com

Forum BUDOWNICTWA – nowy, elektroniczny serwis bran˝owy
Fachowe informacje w zasi´gu r´ki

Forum Budownictwa to nowy, bezp∏atny, elektroniczny serwis bran˝owy kierowany
do inwestorów, projektantów, wykonawców prac budowlanych oraz kierowników budowy
i inspektorów nadzoru, w∏aÊcicieli i zarzàdców nieruchomoÊci, rzeczoznawców majàtkowych,
a tak˝e urz´dników administracji zajmujàcych si´ budownictwem, politykà mieszkaniowà,
gospodarkà nieruchomoÊciami. 

Serwis FORUM BUDOWNICTWA to:
informacje o zmianach w prawie budowlanym i nowych przepisach, 
aktualnoÊci z bran˝y budowlanej,
przypominanie o wa˝nych terminach, 
najnowsze wydarzenia bran˝owe,
porady i wskazówki ekspertów przy najcz´Êciej wyst´pujàcych problemach,
odpowiedzi ekspertów na pytania zadane przez czytelników. 

Celem Forum Budownictwa jest dostarczanie bie˝àcych informacji, ale równie˝ pomoc w rozwiàzywaniu codziennych problemów w budownictwie.
Cz´stotliwoÊç (dwutygodniowy cykl) dotarcia z informacjà gwarantuje szybszà i skuteczniejszà reakcj´ na zmiany w bran˝y. 

Wi´cej informacji na stronie http://forumbudowlane.e-firma.pl

< Walec prowadzony oko∏kowany RAMMAX RW702
rok prod. 1996, waga 700 kg, rewers,
silnik 6,3 kw diesel, 2 stopnie wibracji       
Cena 7.500,00 z∏ + VAT 
Kontakt: 0502 61 54 44

< Przesiewacz Warrior Powerscreen
rok prod. 2004, przebieg 4.200 mth
Cena 560.000,00 z∏ + VAT 
Kontakt: 0508 38 25 60

< Koparko-∏adowarka JCB 3CX
rok prod. 1996, stan techniczny bdb, nap´d  4x4
Cena 82.000,00 z∏ + VAT 
Kontakt: 0508 38 25 60

< Rozcielacz asfaltu ABG TITAN 211
rok prod. 1980, waga 12.000 kg, na gàsienicach, stan
techniczny dobry, szerokoÊç 3 m, Deutz 3-cylidrowy       
Cena 36.500,00 z∏ + VAT 
Kontakt: 0696 21 09 66

< Stopa wibracyjna – Skoczek
silnik 6,5 KM, uskok od 4,5-6,5 cm, waga 90kg,
gwarancja 12 miesi´cy 
Cena 4.500,00 z∏ + VAT 
Kontakt: 0602 64 78 47

< Koparka gàsienicowa JCB JS220LC
rok prod. 2006, stan idealny, 700 mth, klimatyzacja,
pojemnoÊç ∏y˝ki 1,33 m3, gàsienice 0,70 m
Cena 370.000 z∏
Kontakt: (0-32) 318-29-20

< koparka O&K mh4 plus
rok prod. 1992, stan techniczny bdb, dwie ∏y˝ki,
(skarpówka i 60), przebieg 9.000 mth., waga 16 t,
dodatkowa hydraulika na m∏ot, silnik Deutz 4-cylidrowy
Cena 68.000 z∏
Kontakt: 0600 69 45 00
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Kolosy o d∏ugich
ramionach

Koparki hydrauliczne wypo-
sa˝one w ekstremalnie d∏u-
gie wysi´gniki (Long Front)
sta∏y si´ standardowymi ma-
szynami wykorzystywanymi
do specjalistycznych robót
wyburzeniowych usuwajàc
definitywnie w cieƒ stosowa-
ne niegdyÊ powszechnie ko-
parki linowe. 
Nowoczesne koparki z wysi´-
gnikami typu Long Front po-
zwalajà na selektywne i pre-
cyzyjne wyburzanie nawet
bardzo wysokich obiektów.
Dzi´ki nim materia∏ z rozbiór-
ki mo˝e byç separowany
zgodnie z zasadami recyklin-
gu i odk∏adany dok∏adnie
na wyznaczone zwa∏owisko.
Specjalistyczny osprz´t robo-
czy, jak no˝yce, separatory
i m∏oty hydrauliczne w znacz-
nym stopniu podnosi efektyw-
noÊç maszyn.
Koparki przeznaczone do wy-
burzeƒ przyczyniajà si´
do zwi´kszenia bezpieczeƒ-
stwa prac. D∏ugie wysi´gniki
ograniczajà bowiem koniecz-
noÊç pracy robotników choç-
by na dachach wyburzanych
obiektów przemys∏owych, co
wià˝e si´ przecie˝ z koniecz-
noÊcià wspi´cia si´ na wyso-
koÊç dwudziestu, a niekiedy
nawet pi´çdziesi´ciu metrów. 
Przeci´tna koparka wykorzy-
stywana do wyburzeƒ wa˝y
od 30 do 45 ton i ma wysi´-
gnik o d∏ugoÊci do 25 me-

trów. Sà to wystarczajàce pa-
rametry do uporania si´ z roz-
biórkà dziewi´ciopi´trowych
budynków. Nic w tym dziwne-
go, ˝e maszyny o takich para-
metrach cieszà si´ najwi´k-
szà popularnoÊcià. Z ni˝szy-
mi budynkami poradziç mo˝e
sobie przecie˝ odpowiednio
doposa˝ona i zabezpieczo-
na normalna koparka. Jed-
nak˝e przy wyburzaniu du-
˝ych obiektów przemys∏o-
wych, hal i wie˝owców kopar-
ki z wysi´gnikiem typu Long
Front pozwalajà zaoszcz´-
dziç czas i zwi´kszajà bez-
pieczeƒstwo pracy. Realizu-
jàcy prace nie musi korzy-
staç z mniejszych koparek
i innych maszyn transporto-
wanych za pomocà dêwigu
do wn´trza obiektu i „nadgry-
zajàcych” go od wewnàtrz.
Taka metoda prowadzenia ro-
bót jest bardziej czasoch∏on-
na i obarczona wi´kszym ry-
zykiem wypadku w porówna-
niu z wyburzeniami dokony-
wanymi z pod∏o˝a za pomocà
specjalistycznej koparki z d∏u-
gim wysi´gnikiem. 
Wysi´gniki typu Long Front
stosowane sà w koparkach
o ci´˝arze roboczym od 35
ton. Najwi´ksze maszyny
s∏u˝àce do prac wyburzenio-
wych wa˝à 150-170 ton, co
zapewnia mo˝liwoÊç opero-
wania narz´dziami wyburze-
niowymi na wysokoÊci na-
wet 55 metrów. Wiadomo,
˝e ka˝dy metr wi´cej zasi´-
gu op∏aciç trzeba kilkoma
tonami wagi maszyny no-

Ênej. Ze wzgl´du na stosun-
kowo niewielkà liczb´ wyso-
kich obiektów budowlanych
mierzàcych ponad trzydzie-
Êci metrów, maszyny legity-
mujàce si´ wi´kszym wysi´-
giem nale˝à do wyjàtków
na placach budowy. Do tego
dochodzà k∏opoty z trans-
portem tego typu maszyny
i efektywnego wykorzystania
jej do prac innych ni˝ wybu-
rzenia. Dlatego te˝ nie nale-
˝y oczekiwaç, ˝e tendencja
ta ulegnie zmianie.
Dzisiejsze roboty wyburze-
niowe nie polegajà na bez-
planowym burzeniu i prze-
wracaniu konstrukcji. Prace
muszà przebiegaç jak naj-
szybciej w poszanowaniu
Êrodowiska naturalnego.
Tworzyç si´ musi podczas
nich jak najmniej py∏u, a ma-
teria∏ z wyburzeƒ powinien
nadawaç si´ do dalszej ob-
róbki. Do tego celu u˝ywany
jest specjalistyczny osprz´t
roboczy zwi´kszajàcy efek-
tywnoÊç koparki.
Z pracami wyburzeniowymi
na du˝ych wysokoÊciach
próbowano si´ uporaç w sto-
sunkowo prosty sposób. Nie
by∏ on jednak godny polece-
nia ze wzgl´dów bezpie-
czeƒstwa. Koparka z kon-
wencjonalnym wysi´gnikiem
wje˝d˝a∏a na zwa∏owisko lub
ha∏d´ ziemnà, co pozwala∏o

na zyskanie kilku metrów za-
si´gu. Problem tylko w tym,
˝e zwa∏owisko zyskuje
na wysokoÊci wraz z post´-
pami prac przy wyburzaniu
obiektu, a nie na odwrót! 
Wi´kszoÊç wysi´gników typu
Long Front jest sk∏adana hy-
draulicznie, niektóre w dol-
nym obszarze teleskopowo.
Te imponujàce konstrukcje
pe∏noÊcienne sà bardzo ci´˝-
kie i zak∏ócajà statecznoÊç

Eksploatacja

12 PoÊrednik Budowlany

D∏ugi wysi´gnik nie zawsze wystarcza.
W takim przypadku zasi´g mo˝na próbo-
waç zwi´kszyç stawiajàc kopark´ na wznie-
sieniu. Rozwiàzanie to nie nale˝y jednak
do najbezpieczniejszych

Odchylana kabina koparki przeznaczonej do wyburzeƒ pozwala operatorowi na wygodne
obserwowanie pola robót. Specjalny system filtrów i zraszaczy chroni wn´trze kabiny
przed wnikaniem tworzàcych si´ podczas pracy py∏ów

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. 0-22 572 68 00, fax  0-22 572 68 09
www.hydraulic-attachments.com

www.atlascopco.pl
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koparki. Dlatego te˝ ju˝ sa-
me uniesienie wysi´gnika
z zamontowanym naƒ narz´-
dziem wa˝àcym dwie, a na-
wet trzy tony, uwa˝ane jest
za jedno z najtrudniejszych
zadaƒ stojàcych przed ope-
ratorami sprz´tu budowlane-
go. Z tego powodu niektóre
firmy specjalizujàce si´ w wy-
posa˝aniu maszyn przezna-
czonych do wyburzeƒ decy-
dujà si´ na stosowanie tele-
skopowych segmentów wy-
si´gnika, co pozwala przesu-
nàç punkt ci´˝koÊci narz´-
dzia bli˝ej nadwozia maszy-
ny. Dlatego te˝ czterdziesto-
metrowy wysi´gnik Long
Front z pe∏nym obro-
tem o 360° spotkaç mo˝-
na na koparce wa˝àcej 80
ton, którà w tej konfiguracji
– choç brzmi to dosyç dziwnie
– uznaç mo˝na za maszyn´
ma∏à. Dodatkowym atutem
jest ograniczenie niedogod-
noÊci zwiàzanych z transpor-
tem maszyny. Nie zapominaj-
my jednak, ˝e wysi´gnik te-
leskopowy wymaga licznych
cylindrów hydraulicznych,
przewodów i zaworów. Zda-
je si´ to przemawiaç za wy-
borem tradycyjnego wysi´-
gnika sk∏adanego. Przy wy-
sokoÊciach nie przekraczajà-
cych trzydziestu metrów tego
rodzaju konstrukcja w pe∏ni si´
sprawdza. Na wi´kszych wyso-
koÊciach ka˝dy z rodzajów wy-
si´gnika zdradza zarówno
swoje zalety, jak i wady. 
Koparki stosowane do prowa-
dzenia prac wyburzeniowych
prowadzonych na du˝ych wy-
sokoÊciach ró˝nià si´ od ma-
szyn wykorzystywanych w ty-
powych pracach ziemnych.
Gruntownym modyfikacjom
poddawana jest w nich kon-
strukcja podwozia, nadwozia,
przeciwwaga oraz kabina ope-
ratora. Tak˝e zwyk∏y uk∏ad hy-
drauliczny nie jest w stanie po-
do∏aç obcià˝eniom zwiàzanym
z manewrami wielometrowym
wysi´gnikiem i nap´dzaniem
zawieszonymi na nim narz´-
dziami. Praktycznie wszyscy
znaczàcy producenci maszyn

budowlanych majà w swoim
programie koparki do prac wy-
burzeniowych. Zakup takiej
maszyny stanowi olbrzymià in-
westycj´. Praktycznie ˝aden
u˝ytkownik tego rodzaju ma-
szyny nie prowadzi wystarcza-
jàcej liczby robót wyburzenio-
wych, aby optymalnie wyko-
rzystywaç drogi sprz´t. Dlate-
go te˝ producenci opracowali
system szybkiej wymiany wy-
si´gnika. W miejsce wysi´gni-
ka typu Long Front mo˝na sto-
sunkowo szybko zamontowaç
wysi´gnik umo˝liwiajàcy pro-
wadzenie prac ziemnych. Mo˝-
liwe jest równie˝ stosowanie
wysi´gników poÊredniej d∏u-
goÊci. Cz´sto w trakcie prac
wyburzeniowych zasadne jest
stosowanie wysi´gników ró˝-
nej d∏ugoÊci. Górne partie wy-
burzanego obiektu mogà zo-
staç usuni´te przy u˝yciu wy-
si´gnika Long Front, do ∏ama-
nia i rozdrabniania ni˝szych
kondygnacji i fundamentów
stosowaç mo˝na krótszy wy-
si´gnik. Z regu∏y oba wyposa-
˝one sà w szybkoz∏àcze tego

samego typu, co pozwala
na stosowanie na obu tego sa-
mego osprz´tu. Dzi´ki mo˝li-
woÊci szybkiej wymiany wysi´-
gnika niejednokrotnie zaosz-
cz´dziç mo˝na koniecznoÊci
sprowadzania na plac budowy
mniejszej koparki, a tym sa-
mym kosztów zwiàzanych
choçby z transportem. Z tego
powodu systemy pozwalajàce

na szybkà wymian´ wysi´gnika
sà niezwykle op∏acalne. Nie
jest prawdà, ˝e taka zamia-
na trwaç musi wiele godzin, wy-
maga pracy wielu ludzi, du˝o
miejsca i utylizacji wycieków
oleju. To stereotypy wynikajàce
z niewiedzy. W wi´kszoÊci przy-
padków z wymianà wysi´gnika
dwóch ludzi potrafi uporaç si´
w ciàgu trzech kwadransów!
Hitachi podaje nawet, ˝e kom-
pletna wymiana wysi´gnika
w wa˝àcej 68 ton koparce tej
firmy trwa poni˝ej pi´ciu minut.

Co ciekawe mo˝e byç ona
przeprowadzona przez same-
go operatora, który nie musi
nawet wychodziç w tym celu
z kabiny. System szybkiej wy-
miany wysi´gnika opatentowa-
ny przez Hitachi przebiega
przy tym bez jakichkolwiek
strat oleju zwiàzanych z ewen-
tualnymi wyciekami.
To jasne, ˝e nie ka˝da kopar-

ka hydrauliczna jest maszynà
nadajàcà si´ do wyburzeƒ.
Najwa˝niejszymi parametrami
decydujàcymi o zastosowa-
niu koparki podczas rozbió-
rek sà statecznoÊç i udêwig.
W celu oceny statecznoÊci
nie wystarczy przy tym rzut
oka na podawane przez pro-
ducenta suche dane tech-
niczne maszyny. Pod uwag´
braç nale˝y choçby ci´˝ar wy-
korzystywanego osprz´tu.
Przystosowanie zwyk∏ej ko-
parki do efektywnego i wyko-
nywania robót wyburzenio-
wych wymaga licznych mody-
fikacji. W celu zapewnienia
stabilnoÊci maszyna powin-
na byç wyposa˝ona w rozsu-
wane mechanicznie lub hy-
draulicznie podwozie. Odpo-
wiednio dobrana musi byç
równie˝ przeciwwaga. Kon-
strukcja nadwozia odpowied-
nio chroniona. Newralgiczne
miejsca, takie jak drzwi, okna,
klapy silnika i naro˝niki nad-
wozia chronione sà kratami
i stalowymi wzmocnieniami.
W walce z zapyleniem stoso-
wane sà specjalne zrasza-
cze, kabina musi byç odpo-
wiednio wentylowana i za-
bezpieczona przed dostawa-
niem si´ py∏u do jej wn´trza.
W wi´kszych koparkach wy-
korzystywanych przy wybu-
rzeniach sprawdzi∏y si´ prze-
chylne kabiny. Mo˝na je
odchylaç do ty∏u nawet
o trzydzieÊci stopni, co umo˝-
liwia operatorowi wygodne
obserwowanie pola pracy. 

Dalsze informacje Pb 002Z
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Mo˝liwoÊç szybkiej wymiany wysi´gnika ma fundamentalne znaczenie dla podniesienia efektyw-
noÊci koparki. Nie jest prawdà, ˝e zamiana trwaç musi wiele godzin i wymagaç pracy wielu ludzi
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Coraz szersza oferta
MRC Doltech

MRC Doltech Sp. z o.o.
zajmuje si´ kompletacjà
i dostawami szerokiej ga-
my maszyn, pracami pro-
jektowymi i Êwiadczeniem
us∏ug doradczych ze stro-
ny wyspecjalizowanych
oraz doÊwiadczonych pra-
cowników, serwisem gwa-
rancyjnym i pogwarancyj-
nym oraz dostawà cz´Êci
zamiennych i zu˝ywajàcych
si´. Firma posiada bogate
doÊwiadczenie w recyklingu
materia∏ów budowlanych
i w przerobie kamienia oraz
w projektowaniu i dostawie
kompletnych linii dla górnic-
twa skalnego. Zapewnia
sprawdzonà jakoÊç, ko-
rzystne ceny oraz dogodne
warunki p∏atnoÊci. 
W aktualnej ofercie MRC
Doltech znajdujà si´ kru-
szarki MFL (Austria) wyzna-
czajàce najwy˝sze standar-
dy Êwiatowe, sprawdzone
z bardzo dobrym skutkiem
w wielu kamienio∏omach,
˝wirowniach i na placach re-
cyklingowych. Doltech ofe-
ruje blisko sto typów krusza-
rek w wersjach stacjonar-
nych lub jako zak∏ady mobil-
ne (na gàsienicach, ko∏ach
lub p∏ozach). Sà to kruszar-
ki szcz´kowe, udarowe
do twardego kamienia, uda-
rowe recyklingowe, udaro-
we do ˝wiru, udarowe, m∏ot-
kowe, sto˝kowe, granulato-
ry, kruszarki odÊrodkowe
(kubizatory) oraz kruszarki
walcowe. Maszyny marki
MFL charakteryzujà si´ do-
skona∏ymi parametrami
u˝ytkowymi gwarantujàcymi
du˝à wydajnoÊç, bezuster-
kowà prac´, niskie koszty
obs∏ugi i eksploatacji. 
Znaczàce miejsce w ofercie
MRC Doltech zajmujà m∏oty
hydrauliczne, szcz´ki kru-
szàce i no˝yce tnàce produ-
kowane przez hiszpaƒskà
firm´ TABE. Od poczàtku
lat dziewi´çdziesiàtych MRC

Doltech pozostaje wy∏àcz-
nym przedstawicielem na te-
renie Polski tego producen-
ta niezawodnych urzàdzeƒ,
które ze wzgl´du na du˝à
wydajnoÊç oraz prostà kon-
strukcj´ zyska∏y sobie du˝e
uznanie fachowców. Szero-
ka gama m∏otów TABE po-
zwala na ich optymalny do-
bór do ka˝dego typu kopar-
ki i koparko-∏adowarki. 
M∏oty TABE oferowane sà
w dwunastu typach w zale˝-
noÊci od ci´˝aru samego
urzàdzenia oraz masy ma-
szyny noÊnej. Mo˝na je
montowaç na koparkach
i koparko-∏adowarkach. Jed-
nà z g∏ównych cech charak-
terystycznych m∏otów TABE
jest okràg∏a, ergonomiczna,
odlewana obudowa. Taka
konstrukcja znacznie u∏atwia
dotarcie do trudno dost´p-
nych miejsc, a tak˝e celowe
i aktywne przegarnianie ma-
teria∏u na wyrobisku. TABE
jest prekursorem w zakresie
stosowania tego typu roz-
wiàzaƒ. Inni producenci pró-
bujà je naÊladowaç. Dzi´ki
zastosowaniu wzmocnione-
go akumulatora m∏oty TABE
cechujà si´ zwi´kszonà
energià udaru. Kolejnà zale-
tà m∏otów TABE jest uk∏ad
automatycznego smarowa-
nia pozwalajàcy na uzyska-
nie niskich kosztów obs∏ugi
i gwarantujàcy d∏ugotrwa∏e,
ca∏kowicie bezawaryjne
dzia∏anie. W m∏otach produ-
kowanych przez TABE za-
stosowano system NSCC,
którego zadaniem jest wy∏à-
czenie narz´dzia w przypad-
ku braku jego kontaktu
z pod∏o˝em. W ten sposób
zabezpiecza si´ sworznie
oraz grot m∏ota przed przed-
wczesnym zu˝yciem, a tym
samym w znacznym stop-
niu obni˝a koszty eksplo-
atacji. Firma TABE konse-
kwentnie rozwijajàc kon-
strukcje swych urzàdzeƒ
wychodzi naprzeciw potrze-
bom profesjonalistów ce-
niàcych wszechstronnoÊç
zastosowaƒ narz´dzi i osià-

ganom dzi´ki nim wysokà
wydajnoÊç pracy. 
TABE jest tak˝e cenionym
producentem w´z∏ów s∏u˝à-
cych do rozbijania nadgaba-
rytów pojawiajàcych si´ we
wlocie do kruszarki. Oferta
firmy obejmuje szerokà ga-
m´ wysi´gników z odpo-
wiednio dobranymi m∏otami.
Sà to zarówno stacjonarne
w´z∏y montowane na osob-
nych konstrukcjach w po-
bli˝u maszyn stacjonar-
nych, jak i wysi´gniki, które
sà instalowane na kruszar-
kach mobilnych.
Ofert´ produkcyjnà TABE
uzupe∏niajà hydrauliczne no-
˝yce tnàce oraz szczeki kru-
szàce niezb´dne przy pra-
cach wyburzeniowych.
MRC Doltech oferuje rów-
nie˝ nowoczesne mobilne
i stacjonarne przesiewacze
stosowane do przesiewania
surowców mineralnych oraz
do recyklingu. Dost´pne sà
mi´dzy innymi przesiewa-
cze stacjonarne oraz mobil-
ne na podwoziach gàsieni-
cowych. MRC Doltech ofe-
ruje maszyny do przesiewa-
nia „na sucho” oraz „na mo-

kro”. Firma projektuje i do-
starcza równie˝ takie urzà-
dzenia, jak odwadniacze,
p∏uczki, przenoÊniki, kosze
zasypowe itp.
Realizacja przez MRC Do-
ltech dostaw maszyn oraz
wykonanie nowych linii tech-
nologicznych pokazujà, ˝e
stosowanie profesjonalnych,
nowoczesnych i sprawdzo-
nych rozwiàzaƒ technolo-
gicznych jest dla odbiorców
op∏acalne. Szeroka oferta
techniczna firmy pozwala
odpowiednio dobraç maszy-
ny do ka˝dego zadania, za-
gwarantowaç wymaganà
wydajnoÊç urzàdzeƒ, ich
bezusterkowà prac´ oraz
odpowiednià jakoÊç wypro-
dukowanego materia∏u.
Dla producentów szybki roz-
wój europejskiego rynku prze-
róbki surowców skalnych i re-
cyklingowych stanowi wielkie
wyzwanie. MRC Doltech za-
pewnia im dost´p do najlep-
szych technologii. Dzi´ki temu
klienci firmy mogà produko-
waç kruszywa o najwy˝szej ja-
koÊci oraz osiàgaç spektaku-
larne sukcesy ekonomiczne.

Dalsze informacje Pb 003Z
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Masz kopark´?
Masz kruszark´!

Czerpak BEFRA to kruszar-
ka szcz´kowa zawieszona
na ramieniu koparki. Mimo,
i˝ czerpaki te wesz∏y do
sprzeda˝y ju˝ kilka ∏adnych
lat temu, wcià˝ jeszcze po-
strzegane sà jako wielka
nowoÊç. Najlepszym tego
dowodem by∏y zesz∏orocz-
ne targi Bauma w Mona-
chium, gdzie pokazy kru-
szenia gromadzi∏y t∏umy.
Nowatorska koncepcja czer-
paków kruszàcych BEFRA
daje nowe mo˝liwoÊci. U˝yt-
kownik dysponuje kruszarkà
dajàcà si´ swobodnie pod-
nosiç i obracaç w powietrzu.
JeÊli w kruszarce powstanie
blokada, oznacza to przestój
w pracy na kilka godzin. Ale
jeÊli kruszark´ mo˝na obró-
ciç do góry dnem, pozb´-
dziemy si´ blokady w cià-

gu zaledwie kilku sekund. 
Du˝y problem w przerobie
gruzu budowlanego stano-
wià d∏ugie zbrojenia zato-
pione w materiale. JeÊli jed-
nak w ka˝dej chwili mo˝emy
unieÊç ca∏à kruszark´, d∏u-
goÊç zbrojeƒ nie ma wi´k-
szego znaczenia. W ten
sposób czerpaki BEFRA
przerabiaç mogà na przy-
k∏ad betonowe podk∏ady ko-

lejowe w ca∏oÊci. Tej sztuki
nie dokona wi´kszoÊç na-
wet bardzo du˝ych krusza-
rek. Mniejsze znaczenie ma
tu równie˝ gruboÊç zbrojeƒ,
bo materia∏ po przekrusze-
niu opada wraz z drutami
swobodnie, na ziemi´. 
Przedstawicielem producen-
ta czerpaków BEFRA jest fir-
ma AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 004Z

Oferta AusPolex GmbH

Za∏o˝ona w roku 1997 firma
AusPolex GmbH poczàtko-
wo oferowa∏a tylko jeden
model kompaktowej kru-
szarki marki RUBBLE MA-
STER. Koncentrujàc swà
dzia∏alnoÊç na technice kru-
szenia i przesiewania stale
rozwija swojà ofert´ oferujàc
maszyny w pe∏nym spektrum
wielkoÊci i zastosowaƒ. DziÊ
w ofercie znajdziemy ró˝nego
rodzaju urzàdzenia i maszy-
ny, od czerpaków kruszàcych
BEFRA poprzez austriackie
kruszarki oraz przesiewacze
RUBBLE MASTER i dsb,
po niezwykle szerokà ofert´
szwajcarskich maszyn GIPO. 
Firma AusPolex GmbH zapra-
sza do zapoznania si´ ze swà
ofertà podczas targów AUTO-
STRADA-POLSKA w Kielcach,
stoisko numer Z-132.

Dalsze informacje Pb 005Z

Sprz´t budowlany
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EXTEC – kruszarnie
i przesiewacze 

Spó∏ka Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane prowa-
dzàca sprzeda˝, wynajem
i serwis maszyn budowla-
nych tak renomowanych
marek, jak Komatsu, Indeco,
Mantovanibene, Simex oraz
Stehr – od roku 2006 jest
równie˝ oficjalnym deale-
rem w Polsce firmy Extec.
Ten doÊwiadczony angiel-
ski producent mobilnych
kruszarni i przesiewaczy
wykorzystujàc wiodàce,
Êwiatowe technologie wpro-
wadza na rynek nowe, udo-
skonalone modele kruszar-
ni i przesiewaczy. Od roku

2007 Extec wszed∏ w sk∏ad
koncernu Sandvik, dzi´ki
czemu Sandvik mo˝e ofero-
waç zarówno sprz´t stacjo-
narny, jak i mobilny.
Bogata oferta produktów
Extec na polskim rynku ofe-
rowana jest przez spó∏k´
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane. Oferta ta obejmu-
je tak˝e najnowsze, wprowa-
dzone w ubieg∏ym roku mo-
dele kruszarni i przesiewaczy.
Pierwszymi z nich sà kruszar-
nie szcz´kowe C-10+ i C-12+.
Obie maszyny przeznaczo-
ne sà do kruszenia gruzu
betonowego pochodzàcego
na przyk∏ad z materia∏u roz-
biórkowego, równie˝ zbrojo-
nego, gdy˝ kruszarnie wypo-
sa˝one sà w separatory ma-

gnetyczne. Maszyny idealnie
sprawdzajà si´ tak˝e przy kru-
szeniu nawet najtwardszego
materia∏u skalnego.
Kruszarnie Extec wyposa˝one
sà w podwy˝szone, wzmoc-
nione i hydraulicznie podno-
szone burty kosza zasypowe-
go, a dodatkowe wzmocnie-
nie burt zapewnia przed∏u˝o-
nà ˝ywotnoÊç dzi´ki wi´kszej
odpornoÊci na Êcieranie. Hy-
drauliczny nap´d szcz´ki za-
stosowany w kruszarniach
przyczynia si´ do zapewnie-
nia bezawaryjnej pracy. Wy-
d∏u˝ony do ponad dwunastu
metrów (w kruszarni C-12+)
taÊmociàg g∏ówny u∏atwia za-
∏adunek i wspó∏prac´ z prze-
siewaczem, dajàc du˝à wyso-
koÊç usypowà.

Mo˝liwoÊç hydraulicznej re-
gulacji szczeliny pozwala
u˝ytkownikowi kruszarni
na zmian´ wielkoÊci frakcji
w ciàgu zaledwie dwóch mi-
nut. Dzi´ki mo˝liwoÊci sko-
rzystania z wstecznego bie-
gu szcz´ki istnieje mo˝li-
woÊç b∏yskawicznego usu-
ni´cia ewentualnych blokad.
Kruszarnie wyposa˝one sà
w uk∏ad centralnego smaro-
wania, co nie tylko wydatnie
skraca czas codziennej ob-
s∏ugi, ale tak˝e zwi´ksza ˝y-
wotnoÊç ∏o˝ysk.
Do modelu C-12+ oferowa-
ne sà równie˝ wzmocnione
szcz´ki z domieszkà stali
manganowej, które poprzez
znacznie d∏u˝szà ˝ywot-
noÊç stosowane sà do kru-

szenia najtwardszych ska∏,
takich jak granit, gnejs.
Wielu spoÊród klientów fir-
my Grausch i Grausch Ma-
szyny Budowlane majàc
wczeÊniejsze doÊwiadcze-
nia z kruszarniami konku-
rencyjnych marek, podkre-
Êla solidnoÊç wykonania,
bezawaryjnoÊç, nowocze-
snoÊç rozwiàzaƒ i przede
wszystkim du˝à wydajnoÊç
urzàdzeƒ Extec.
Kruszarnia sto˝kowa Extec
X44-SBS jest najcz´Êciej
stosowana jako drugi sto-
pieƒ kruszenia w kopal-
niach surowców skalnych
umo˝liwiajàc uzyskanie kru-

szywa najwy˝szej jakoÊci.
KubicznoÊç frakcji ostatecz-
nej jest istotnym parame-
trem pozwalajàcym zasto-
sowaç gotowy produkt
przy produkcji mas bitu-
micznych, w fabrykach be-
tonu lub przy produkcji naj-
wy˝szej jakoÊci grysów.

Kruszarnia sto˝kowa X-44
jest wyposa˝ona w silnik
o mocy 430 KM. W maszynie
zastosowano sto˝ek amery-
kaƒskiej firmy Telsmith b´-
dàcej Êwiatowym liderem
w produkcji jednostek kru-
szàcych. Maszyny tego typu
pracujà ju˝ w Polsce, a opi-
nie ich u˝ytkowników sà jed-
noznaczne. Wszyscy uwa˝a-
jà, ˝e jest to sprz´t solidny,
bezawaryjny o zaskakujàco
du˝ej wydajnoÊci.
W chwili obecnej Extec wy-
twarza cztery modele prze-
siewaczy dwupok∏adowych
o ci´˝arze roboczym od 22
do 37 ton. Wszystkie znaj-

dujà zastosowanie w sianiu
kruszyw naturalnych (˝wi-
rownie, piaskownie, w´z∏y
betoniarskie), jak rów-
nie˝ materia∏u recyklingo-
wego bezpoÊrednio na pla-
cach rozbiórkowych. Zró˝ni-
cowanie w wielkoÊci skrzyƒ
przesiewajàcych i wielkoÊci

Maszyny budowlane
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Koparka gàsienicowa KOMATSU PC290 NLC i kruszarnia szcz´kowa Extec C-12+

Kruszarnia sto˝kowa Extec X44SBS znajduje zastosowanie w kopalniach surowców sklanych

Przesiewacz trójpok∏adowy Extec S7
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Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Z∏otkowo, tel. 0-61 65 777 77, fax 0-61 65 777 78

recepcja@maszynybudowlane.pl, www.maszynybudowlane.pl
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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

RÓWNIARKI
DROGOWE
PRODUKCJI
POLSKIEJ

*ATRAKCYJNE CENY 
* OBS¸UGA GWARANCYJNA
* SERWIS POGWARANCYJNY

* CZ¢ÂCI ZAMIENNE 
* ZNAK CE

RÓWNIARKI DROGOWE MISTY TO: NOWOCZESNE, STEROWANE ELEKTRONICZNIE SILNIKI CUMMINS I SKRZYNIE PRZEK¸ADNIOWE ZF PASSAU, INTELIGENTNY
UK¸AD HYDRAULIKI ROBOCZEJ LOAD SENSING, WERSJE Z NAP¢DEM 6X6 I 6X4, BOGATA OFERTA OSPRZ¢TU ROBOCZEGO I WYPOSA˚ENIA DADATKOWEGO 

Z LEMIESZEM PRZEDNIM SKR¢TNYM W¸ÑCZNIE, DOSKONA¸A ZWROTNOÂå (KÑT ¸AMANIA RAMY ± 27° I KÑT SKR¢TU KÓ¸ ± 31°).

powierzchni siania umo˝li-
wia dostosowanie wydajno-
Êci do aktualnych potrzeb.
Mo˝liwoÊç niezale˝nej zmia-
ny nachylenia obu skrzyƒ
pozwala regulowaç szyb-
koÊç i jakoÊç odsiewu. Za-
stosowanie rusztu wibracyj-
nego z dodatkowym sitem
u∏atwia wst´pne oczyszcze-
nie nadawy, co w istotny
sposób wp∏ywa na jakoÊç
frakcji koƒcowej.
Najnowszym modelem prze-
siewacza jest trójpok∏adowy
Extec S-7. Maszyna umo˝liwia
uzyskanie czterech niezale˝-
nych frakcji koƒcowych.
Przesiewacz wielopok∏adowy
E-7 przeznaczony jest
do wst´pnej segregacji mate-
ria∏u do dalszej obróbki

(na przyk∏ad kruszenia),
oczyszczania nadawy z gliny,
i∏ów lub innych zanieczysz-
czeƒ. Wzmocniony, siedmio-
poziomowy ruszt palczasty
o zmiennym nachyleniu gwa-
rantuje wysokà sprawnoÊç, co
w po∏àczeniu ze wzmocniony-
mi sitami pozwala na uzyska-
nie trzech precyzyjnie oddzie-
lonych i czystych frakcji.
Firma Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane sprze-
da∏a w roku 2007 kilkadzie-
siàt maszyn firmy Extec
na terenie ca∏ej Polski. Sta-
le rosnàce zapotrzebowanie
na kruszywo sprawia, ˝e za-
interesowanie kruszarniami
i przesiewaczami jest coraz
wi´ksze. Rozwijajàca si´
sfera recyklingu i wyburzeƒ,

w których to dziedzinach fir-
ma Grausch i Grausch Ma-
szyny Budowlane specjali-
zuje si´ od wielu lat oferu-
jàc maszyny Komatsu,
Mantovanibenne i Indeco,
równie˝ stymuluje wzrost
zainteresowania tego typu
urzàdzeniami. Czas reali-
zacji zamówienia nie prze-
kracza czterech tygodni.
Wi´kszoÊç typów kruszar-
ni i przesiewaczy mo˝-
na odebraç natychmiast
po zakupie w siedzibie fir-
my Grausch i Grausch
Maszny Budowlane. Firma
gwarantuje równie˝ pe∏en
serwis gwarancyjny i po-
gwarancyjny. Do dyspozy-
cji klientów stale pozosta-
je czternaÊcie samocho-

dów serwisowych, dwu-
dziestu pi´ciu mechaników
i kilkunastu Doradców
Techniczno-Handlowych
gotowych przedstawiç pa-
rametry urzàdzeƒ Extec
oraz wyjaÊniç wszelkie wàt-
pliwoÊci pojawiajàce si´
w trakcie ich eksploatacji.
Firma Grausch i Grausch
Maszny Budowlane dyspo-
nuje bogato zaopatrzonym
magazynem materia∏ów eks-
ploatacyjnych i cz´Êci za-
miennych, takich jak szcz´-
ki, ró˝nego typu sita, rolki,
ruszty palczaste, itp. Zainte-
resowani maszynami Extec
mogà odwiedziç siedzib´ fir-
my lub stron´ internetowà:
www.maszynybudowlane.pl

Dalsze informacje Pb 006Z

Maszyny budowlane
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Równiarki drogowe
ze Stalowej Woli 

Stalowowolska MISTA to
polski jedynak w produkcji
równiarek drogowych. Fir-
ma dzia∏a od roku 1991 spe-
cjalizujàc si´ g∏ównie w tej
rodzinie maszyn. Jej oferta
na rok 2008 obejmuje pi´ç
modeli równiarek, (RD130,
RD165C, RD165H, RD200
oraz RD200H) zró˝nicowa-
nych pod wzgl´dem masy,
mocy oraz rodzaju nap´du.
Dzi´ki wieloletniej bliskiej
wspó∏pracy z takimi firmami,
jak CUMMINS, ZF PASSAU,
NAF GmbH, BOSCH-REX-
ROTH, DANFOSS oraz PO-
CLAIN HYDRAULICS rów-

niarki MISTY konstruowane
sà z wykorzystaniem najnow-
szych Êwiatowych rozwiàzaƒ
technicznych. Maszyny wy-
posa˝ane sà w nowoczesne
podzespo∏y renomowanych
producentów. W równiar-

kach oferowanych przez sta-
lowowolskiego producenta
u˝ytkownik napotka stero-
wane elektronicznie silniki
z wysokociÊnieniowym sys-
temem wtrysku paliwa Com-
mon-Rail, sterowane elektro-

nicznie skrzynie przek∏adnio-
we typu Powershift, „inteli-
gentnà” hydraulik´ Load-
Sensing, znakomite uk∏ady
hamulcowe z hamulcami tar-
czowymi mokrymi, a tak˝e
nap´d na wszystkie ko∏a.
EfektywnoÊç równiarek pod-
nosi szeroka gama wyposa-
˝enia dodatkowego: mi´dzy
innymi lemiesz przedni skr´t-
ny, laserowe i ultradêwi´ko-
we systemy sterowania niwe-
lacjà oraz systemy zarzàdza-
nia flotà pojazdów. 
Zainteresowanym firma ofe-
ruje zapoznanie si´ z techno-
logià produkcji oferowanych
maszyn oraz zaprasza do od-
wiedzenia swych zak∏adów
w Stalowej Woli.

Dalsze informacje Pb 007Z

Równiarki MISTY wyposa˝ane sà wy∏àcznie w podzespo∏y renomowanych producentów 
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Maszyny budowlane

New Holland - to by∏
wielce udany rok

New Holland Construction mo-
˝e zaliczyç miniony rok
do bardzo udanych. Sukce-
sem zakoƒczy∏ si´ proces inte-
gracji marek New Holland, Fia-
tallis, Fiat Kobelco oraz Oren-
stein&Koppel. Zgodnie z dany-
mi opublikowanymi przez kon-
cern, tylko na niezwykle wy-
magajàcym rynku europej-
skim nabywców znalaz∏o po-
nad trzynaÊcie tysi´cy maszyn
budowlanych tej marki. Ozna-
cza to wzrost sprzeda˝y o oko-
∏o trzydzieÊci procent w porów-
naniu z rokiem 2006.
Maszyny New Holland cieszà
si´ uznaniem i zaintereso-
waniem nabywców ze
wzgl´du na swà wysokà ja-
koÊç i zaawansowanie tech-
nologiczne. Daje to nadzie-
j´ na utrzymanie tendencji
wzrostowej tak˝e w roku
bie˝àcym. Przyczyniç ma
si´ do tego wprowadzenie

w maszynach wchodzàcych
w sk∏ad serii B silników Diesla
nowej generacji. Mimo zwi´k-
szonych osiàgów tych ma-
szyn konstruktorom New Hol-
land uda∏o si´ zredukowaç
zu˝ycie paliwa przeci´tnie
od dwunastu do osiemnastu
procent. Doceniana jest tak-
˝e technologia INDR Technik
(Integrated Noise&Dust Re-
duction). Sprawia ona, ˝e
maszyny New Holland sà

bardziej przyjazne Êrodowi-
sku, g∏ównie za sprawà re-
dukcji emitowanego ha∏asu. 
Plany na rok 2008 przewidujà
nie tylko wprowadzenie kolej-
nych technicznych nowinek
i usprawnieƒ sprz´towych.
New Holland k∏adzie nacisk
na perfekcyjnà obs∏ug´ ser-
wisowà swych maszyn. Firma
jako jeden z pierwszych pro-
ducentów maszyn budowla-
nych na Êwiecie wprowadza

pogotowie serwisowe dzia∏ajà-
ce przez ca∏à dob´. W sytuacji
awaryjnej zg∏osiç mo˝na b´-
dzie problem z maszynà na-
wet w Êrodku nocy. Pomoc
uzyskaç b´dzie mo˝na nie
tylko w przypadku awarii, ale
tak˝e na przyk∏ad brakujàcej
dokumentacji uniemo˝liwia-
jàcej zidentyfikowanie nume-
ru katalogowego cz´Êci za-
miennej. Pogotowie serwiso-
we przyjmie równie˝ zg∏osze-
nie ch´ci wynaj´cia maszyny
marki New Holland. 
Plany nie przewidujà korzy-
stania z zewn´trznego cen-
trum obs∏ugi telefonicznej.
Przy telefonach dy˝urowaç
majà pracownicy lokalnych
przedstawicieli New Holland
dysponujàcy odpowiednià
wiedzà technicznà pozwala-
jàcà od r´ki rozwiàzaç wszel-
kie problemy eksploatacyjne.
Rozwijana ma byç równie˝
sieç serwisowa w ka˝dym
kraju, gdzie sprzedawane sà
maszyny marki New Holland.

Dalsze informacje Pb 008Z

W roku 2007 du˝ym zainteresowaniem europejskich u˝ytkowników cieszy∏y si´ koparki
gàsienicowe New Holland 
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Z wizytà w Komatsu
Europe

Na zaproszenie Komatsu
Europe przedstawiciel na-
szej redakcji w grudniu ubie-
g∏ego roku mia∏ okazj´
wziàç udzia∏ w prasowym
spotkaniu w Este, w∏oskim
mieÊcie po∏o˝onym niedale-
ko Padwy. Prócz informacji
o nowych maszynach, które
Komatsu zamierza zapre-
zentowaç publicznie dopie-
ro podczas marcowych tar-
gów Samoter, otrzymaliÊmy
mo˝liwoÊç zwiedzenia fabry-
ki produkujàcej mi´dzy inny-
mi koparko-∏adowarki i tele-
skopowe noÊniki osprz´tu.
Mimo ˝e znamy ju˝ dane
techniczne nowych maszyn,
mieliÊmy równie˝ okazj´ ob-
serwowaç ich prac´ na przy-
fabrycznym placu testowym,
jesteÊmy zobowiàzani do za-
chowania tych informacji
w tajemnicy a˝ do Samote-
ru. Uwa˝amy jednak, ˝e war-
to przybli˝yç naszym czytel-
nikom fabryk´ w Este, jak
równie˝ napisaç kilka zdaƒ
o historii Komatsu Utility Eu-
rope, która nià zarzàdza.
Grupa Komatsu skupia 186
firm, które wraz z filiami
i zak∏adami produkcyjnymi
rozsiane sà po ca∏ym Êwie-
cie. Zatrudnia obecnie 33 ty-
siàce osób. Liczba sprzeda-
nych maszyn, jak i obroty fir-
my, nieustannie rosnà. Za-
k∏ady produkcyjne Komatsu
wzmacniajà w znaczàcy
sposób rozwój lokalnego
przemys∏u. Nieco ponad po-
∏owa produkcji realizowana
jest poza Japonià.
W Europie Komatsu posiada
pi´ç zak∏adów produkujà-
cych maszyny do prac ziem-
nych. W Wielkiej Brytanii
powstajà koparki hydraulicz-
ne, w Niemczech w jednym
z dwóch zak∏adów nale˝à-
cych do Komatsu ∏adowarki
i koparki ko∏owe. Inna nie-
miecka fabryka wytwarza
maszyny dla przemys∏u wy-
dobywczego. W Belgii mie-

Êci si´ natomiast centrum lo-
gistyczne i magazyn cz´Êci
zamiennych. We W∏oszech
zlokalizowana jest z kolei
produkcja maszyn u˝ytko-
wych – Komatsu Utility Euro-
pe. Od roku 2004 cz´Êci na
jej potrzeby wytwarzane  sà
w Czechach (Stavmek).
Historia zak∏adu produkcyjne-
go w Este rozpocz´∏a si´
w roku 1963 wraz z powsta-
niem firmy FAI, która dziesi´ç
lat póêniej podj´∏a produkcj´
koparko-∏adowarki z nap´-
dem na cztery ko∏a. W koƒcu
lat osiemdziesiàtych FAI na-
wiàza∏o wspó∏prac´ z Komat-
su stajàc si´ w roku 1995 ofi-
cjalnym dystrybutorem japoƒ-
skich maszyn na W∏ochy.
Stopniowo Komatsu obj´-
∏o sto procent udzia∏ów w FAI.
Produkowane w Este maszy-
ny sprzedawane sà na ca∏ym
Êwiecie za poÊrednictwem
sieci dystrybucji Komatsu. 
Celem Komatsu Utility Europe
jest osiàganie najwy˝szej do-
skona∏oÊci w projektowaniu,
produkowaniu, sprzeda˝y i ob-
s∏udze posprzeda˝nej maszyn
u˝ytkowych. Ekipa in˝ynierów
nieustannie i z pe∏nym zaanga-
˝owaniem pracuje nad bada-
niami i rozwijaniem wysoko in-
nowacyjnych produktów, ÊciÊle
wspó∏pracujàc przy tym z in˝y-
nierami Komatsu z ca∏ego
Êwiata, aby projektowaç maszy-
ny na Êwiatowym poziomie. In-

˝ynierowie z Este biorà rów-
nie˝ dzi´ki temu udzia∏ w rozwi-
janiu produktów z innych linii.
FunkcjonalnoÊç, niezawod-
noÊç i wydajnoÊç maszyn
wytwarzanych w Este sà do-
k∏adnie sprawdzane w cza-
sie testów w realnych wa-
runkach, na specjalnym pla-
cu, gdzie bada si´ zachowa-
nie ka˝dej maszyny. Tak˝e
klienci mogà tu przetesto-
waç te maszyny, których
kupnem sà zainteresowani.
Przynosi to obopólne korzy-
Êci, pozwala bowiem tak˝e
i firmie na poznanie konkret-
nych potrzeb i wymagaƒ od-
biorców poszczególnych ty-
pów maszyn.
Ramy, ramiona i inne metalo-
we podzespo∏y dla fabryki
w Este produkowane sà
w zaawansowanych techno-
logicznie zak∏adach Stavmek
w Czechach. Przed monta-
˝em i lakierowaniem produk-
ty te przechodzà piaskowa-
nie, aby ca∏kowicie wyelimi-
nowaç nierównoÊci, co gwa-
rantuje maksymalnà ochron´
przed korozjà i odpornoÊç
na negatywny wp∏yw warun-
ków atmosferycznych.
W fabryce w Este szczegól-
ne wra˝enie robi nowocze-
sny, sterowany komputero-
wo automatyczny magazyn
cz´Êci. Sà one przygotowy-
wane i wysy∏ane w konkret-
ne miejsca linii monta˝o-

wych, kiedy istnieje na nie
zapotrzebowanie, sam sys-
tem pilnuje nieustannie, by
uzupe∏niaç zapasy. Organi-
zacja linii monta˝owych po-
zwala na osiàgni´cie wyso-
kiej wydajnoÊci oraz wyso-
kiego poziomu jakoÊci wy-
robów. O jakoÊç troszczà
si´ tak˝e laboratoria badaw-
cze. Testowane jest na przy-
k∏ad zachowanie metalu
w warunkach korozyjnych.
Wszystkie mierniki u˝ywane
na liniach monta˝owych sà
ponadto monitorowane..
W∏aÊnie jakoÊç jest podsta-
wà w zak∏adach w Este. Ko-
matsu Utility Europe posia-
da certyfikat ISO 9001. Wa˝-
nà sprawà dla fabryki sà tak-
˝e aspekty ekologiczne. 
W Este, gdzie zatrudnionych
jest 800 osób, zlokalizowao
pi´ç g∏ównych linii produk-
cjynch. Powstaje tu dziewi´ç
modeli mini-koparek (od 0,8
do 5 ton), pi´ç modeli midi-
koparek (od 7 do 11 ton), sie-
dem modeli ∏adowarek stero-
wanych burtowo (od 0,4
do 1,2 tony), czetry modele
gàsienicowych ∏adowarek
sterowanych burtowo (od
0,9 do 1.5 tony) oraz pi´ç ko-
parko-∏adowarek (od 6,7
do 8,5 tony), a tak˝e pi´ç
modeli teleskopowych noÊni-
ków osprz´tu o zasi´gu od
9 do 16 metrów.
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JCB HiViz - nowe modele
noÊników teleskopowych

JCB – najwi´kszy na Êwiecie
producent noÊników telesko-
powych – wprowadza dwie
nowe maszyny tego ty-
pu, 535-125 HiViz i 535-140
HiViz. W porównaniu do po-
przednich wersji widocznoÊç
z kabiny nowych modeli zo-
sta∏a zwi´kszona o dziesi´ç
procent, szczególnie do ty∏u.
Uzyskano to dzi´ki zmniej-
szeniu o 235 mm punktów
obrotowych sworznia wysi´-
gnika. Konstruktorom JCB
uda∏o si´ równie˝ zmniejszyç
o trzynaÊcie procent rozmia-
ry samego wysi´gnika. 
Nowe maszyny majà te˝
mniejsze tylne podwozie,

dzi´ki czemu zwis jest krót-
szy o 90 mm. Dalsze udo-
skonalenia obejmujà nowe
osie o wy˝szym kàcie blo-
kady, co zmniejsza promieƒ
skr´tu o oko∏o 300 mm.
Takie ulepszenia w sterow-
noÊci i widocznoÊci czynià
obs∏ug´ nowych noÊników
HiViz ∏atwiejszà i szybszà
– dzi´ki czemu maszyny sà
o wiele wydajniejsze.
Dyrektor Operacyjny firmy
JCB, Matthew Taylor, tak
podsumowa∏ wprowadzenie
do sprzeda˝y nowych „tele-
skopów”: – NoÊniki z nisko
umieszczonym wysi´gnikiem
odznaczajà si´ w porównaniu
z poprzednià generacjà tych

maszyn wi´kszà wydajno-
Êcià. Imponujà przy tym ste-
rownoÊcià, prostotà obs∏ugi
i doskona∏à widocznoÊcià
wstecznà. Jestem ca∏kowi-
cie przekonany, ˝e wszystkie
te atuty dwóch nowych mo-
deli HiViz pozwolà koncerno-
wi JCB umocniç si´ na pozy-
cji lidera wÊród producentów
tego typu maszyn.
Du˝a powierzchnia prze-
szkleƒ i ustawione pod kà-
tem poprzeczki dachu kabi-
ny zapewniajà operatorowi
dobrà widocznoÊç do góry.
W noÊnikach 535-125 HiViz
i 535-140 HiViz zastosowano
nowego typu desk´ rozdziel-
czà i uk∏ad sterowania z przej-
rzystym oprzyrzàdowaniem.
Wszystkie tarcze analogowe
zgrupowano w jednym modu-

le wyÊwietlacza. Uwag´ zwra-
ca te˝ wyÊwietlacz ciek∏okry-
staliczny pozwalajàcy opera-
torowi zapoznaç si´ z parame-
trami pracy maszyny, a tak˝e
czasem pozosta∏ym do prze-
glàdu. W nowej desce roz-
dzielczej zintegrowano kon-
trolki, które uprzednio znajdo-
wa∏y si´ dalej od g∏ównego
zestawu wskaêników. Ich no-
we umiejscowienie pozostaje
w zgodzie z zasadami ergono-
mii. Operator chcàc uzyskaç
informacje o parametrach
pracy maszyny, musi spoj-
rzeç tylko w jedno miejsce.
Obie maszyny odznaczajàce
si´ imponujàcym udêwigiem
i wysokoÊcià podnoszenia

(wynosi on 3,5 t/12,5 m
oraz 3,5 t/14 m) standardo-
wo wyposa˝ane sà w silnik
JCB Dieselmax o mo-
cy 85 KM (63 kW), a opcjo-
nalnie w jednostk´ nap´do-
wà rozwijajàcà moc 100 KM
(74,2 kW). Na ˝yczenie u˝yt-
kownika wykorzystana mo˝e
byç równie˝ jednostka nap´-
dowa spe∏niajàca norm´
emisji spalin Tier III o mo-
cy 130 KM (97 kW). 
Zastosowana w noÊnikach
przek∏adnia typu Powershift
z hydraulicznym uk∏adem
sterowania „Plus” oraz ada-
pter Q-fit s∏u˝àcy do szybkiej
wymiany osprz´tu, znacznie
u∏atwiajà ich obs∏ug´. 
W obu modelach zachowa-
no rozstaw osi wynoszà-
cy 2.750 mm, co gwarantu-
je optymalnà stabilnoÊç.
W zesz∏ym roku JCB odnio-
s∏o spektakularny sukces.
Brytyjska firma sta∏a si´
pierwszym na Êwiecie produ-
centem, który sprzeda∏ sto ty-
si´cy noÊników teleskopo-
wych. Stale rosnàcy popyt
na tego typu maszyny spra-
wi∏, ˝e JCB zdecydowa∏o si´
zainwestowaç dziewi´ç milio-
nów funtów w drugà lini´ pro-
dukcyjnà w fabryce w Roce-
ster w Wielkiej Brytanii oraz
podj´∏a produkcj´ „telesko-
pów” we w∏asnych zak∏adach
w Savannah na terenie USA.
JCB oferuje najpe∏niejszà pa-
let´ noÊników teleskopo-
wych spoÊród wszystkich

producentów tego typu ma-
szyn. Aktualna oferta firmy
obejmuje podnoÊniki po-
czàwszy od kompakto-
wych 520-40 (o udêwigu
dwóch ton i czterech metrach
wysokoÊci podnoszenia), a˝
po najwi´ksze 540-170 ce-
chujàce si´ wysokim, siedem-
nastometrowym zasi´giem
i udêwigiem 4,5 tony.
W mniejszych maszynach
tej grupy, takich jak 524-50,
a teraz tak˝e 527-55 Lo-
adall, JCB stosuje silnik w∏a-
snej produkcji Dieselmax
o mocy 85 KM (63 kW).
Obie maszyny wyposa˝ono
w udoskonalonà hydrosta-
tycznà skrzyni´ biegów
z nap´dem na cztery ko∏a,
która doskonale radzi sobie
ze zwi´kszonà mocà i mo-
mentem obrotowym.
Wszystkie noÊniki teleskopo-
we Loadall mogà byç wypo-
sa˝one w szerokà gam´ do-
datkowego osprz´tu, od ku-
b∏ów skipowych i ∏y˝ek
do zamiatarek samozbier-
nych, a˝ po haki dêwigowe.
Wi´ksze modele noÊników
teleskopowych, w rodza-
ju 535-125, 535-140, 540-140
oraz 540-170 mogà równie˝
zostaç doposa˝one bezpo-
Êrednio w fabryce w kom-
pletny zestaw wszystkich
niezb´dnych elementów ste-
rowania elektronicznego,
które sà niezb´dne do pracy
z podnoÊnikiem koszowym. 
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JCB wprowadza do sprzeda˝y dwa nowe teleskopowe noÊniki osprz´tu. Modele oznaczo-
ne symbolami 535-125 HiViz i 535-140 HiViz cechuje lepsza w porówaniu z poprzednika-
mi sterownoÊç, wi´ksza prostota obs∏ugi i doskona∏a widocznoÊç wsteczna

Zastosowana w noÊnikach 535-125 HiViz i 535-140 HiViz nowego typu desk´ rozdzielczà i uk∏ad
sterowania z przejrzystym oprzyrzàdowaniem w znacznym stopniu u∏atwia prac´ operatora
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Kawasaki - tradycja 
i precyzja 

Koncern Kawasaki mo˝e po-
szczyciç si´ ponad 45-letnià
tradycjà w produkcji ∏adowa-
rek b´dàc tym samym najstar-
szym na Êwiecie dostawcà te-
go typu maszyn. Choç wi´k-
szoÊç produkcji firmy trafia
na rynek japoƒski oraz
do Stanów Zjednoczonych, to
oko∏o tysiàca maszyn rocznie
znajduje w∏aÊciciela równie˝
w krajach europejskich. ¸ado-
warki Kawasaki trafiajà tak˝e
do Polski. Ich wy∏àczny im-
porter, Biuro Handlowe Ruda
oferuje krajowym u˝ytkowni-
kom najnowsze modele serii

ZV-2 o ci´˝arze roboczym
od 11.490 do 46.500 kg.
Japoƒska precyzja i wykona-
nie zapewniajà nieporówny-
walnà moc i zdolnoÊç pro-
dukcyjnà maszyn. Przyk∏a-
dem mo˝e byç przegub
g∏ówny, gdzie ∏àczenia sà
do dwudziestu procent grub-
sze i bardziej solidne ni˝
w maszynach konkurencyj-
nych marek. Sprawia to, ˝e
∏adowarka Kawasaki jest bar-
dziej wytrzyma∏a i lepiej spi-
suje si´ w najci´˝szych nawet
warunkach pracy. Po∏àczenia
przegubowe sà odpowiednio
uszczelnione, dzi´ki czemu
wymagajà smarowania jedy-
nie co 12.000 mth. Obni˝a to
znacznie koszty serwisowa-
nia maszyny i zapewnia wi´k-

szà trwa∏oÊç tych elementów.
Podwozie ∏adowarki oparte
jest na skrzynkowej ramie.
Odznacza si´ ona najwy˝-
szà trwa∏oÊcià wÊród roz-
wiàzaƒ stosowanych przez
producentów ∏adowarek ko-
∏owych. Konstrukcja skrzyn-
kowa zapobiega skr´caniu
ramy. Sprawdza si´ znacz-
nie lepiej ni˝ rama p∏ytowa.
Skrzynia biegów, zmiennik
momentu oraz mosty stoso-
wane w ∏adowarkach sà
produktami w∏asnymi Ka-
wasaki. Moc silnika i prze∏o-
˝enie nap´du wspó∏dzia∏a-
jàce z hydraulikà zapewnia-
jà idealny balans pomi´dzy
si∏à pociàgowà a mo˝liwo-
Êciami ∏adowania i podno-
szenia wysi´gnika. 

Sam wysi´gnik posiada ki-
nematyk´ typu „Z”, której to
Kawasaki jest prekursorem.
W celu zwi´kszenia wydaj-
noÊci pracy w modelach
od 90ZV-2 wzwy˝ wysi´gnik
pracuje z ni˝ej osadzonymi
si∏ownikami hydraulicznymi
oraz posiada podwójne si-
∏owniki przy ∏y˝ce ∏adunko-

wej. Taki uk∏ad cylindrów
zapewnia ponadprzeci´tnà
wydajnoÊç maszyny.
Jednostkà nap´dowà ∏ado-
warki jest silnik Cummins.
Konstruktorzy Kawasaki po-
∏o˝yli du˝y nacisk na zwi´k-
szenie wydajnoÊci pracy
przy jednoczesnym zmniej-
szeniu zu˝ycia paliwa. ¸a-
dowarka posiada dwa tryby
pracy – modu∏ silnika po-

zwala operatorowi na wybór
pracy z pe∏nà mocà
(na przyk∏ad w trudnych wa-
runkach) lub te˝ trybu eko-
nomicznego pozwalajàcego
na ograniczenie zu˝ycia pa-
liwa. Tryb ten wybierany jest
w typowych warunkach pra-
cy. ¸adowarki Kawasaki wy-
posa˝ono w system ASR,

poprawiajàcy trakcj´ w ci´˝-
kich warunkach.
Serwisem ∏adowarek Kawa-
saki w Polsce zajmuje si´
ich importer – Biuro Handlo-
we RUDA z Katowic. Firma
prowadzi dwa magazyny
z cz´Êciami zamiennymi
do maszyn – w Katowicach
i Polkowicach oraz serwis
stacjonarny i wyjazdowy. 
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W modelach od 90ZV-2 wzwy˝ wysi´gnik pracuje z ni˝ej osadzonymi si∏ownikami hy-
draulicznymi oraz posiada podwójne si∏owniki przy ∏y˝ce ∏adunkowej

Kawasaki od roku 1962 dzier˝y miano pioniera wÊród  producentów ∏adowarek ko∏owych. Najnowsze modele serii ZV-2 od kilku miesi´cy
oferuje w Polsce katowicka firma BH Ruda

Dzi´ki szeroko otwieranym klapom silnika dost´p do serwisowania jest ∏atwy i wygodny
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E Viva Sima Ole!

Krakowska firma PIWI od ro-
ku 2006 pozostaje g∏ównym
importerem urzàdzeƒ hisz-
paƒskiego koncernu SIMA.
PIWI oferuje polskim u˝yt-
kownikom niezawodne elek-
tryczne gi´tarki DEL i prze-
znaczone do stali zbrojenio-
wej no˝yce CEL, a tak˝e gi´-
tarko-no˝yce typu COMBI.
JakoÊç i rozwiàzania tech-
niczne stosowane w tych

urzàdzeniach sprawiajà, ˝e
cieszà si´ niezmiennie du˝ym
uznaniem u˝ytkowników. 
Stale rosnàce zaintereso-
wanie produktami SIMA
sk∏oni∏o firm´ PIWI do po-
szerzenia oferty. W zwiàzku
z tym w roku 2007 wprowa-
dzony zosta∏ do sprzeda˝y
specjalistyczny sprz´t s∏u-
˝àcy do obróbki betonu.
Mi´dzy innymi szeroki wa-
chlarz zacieraczek HALCON
o Êrednicy ko∏a 60, 90
i 120 centymetrów oraz
HALCON DUPLO z podwój-
nymi powierzchniami zacie-
rania o Êrednicy 2x90 centy-

metrów. W modelach HAL-
CON 60 stosuje si´ jedno-
i trójfazowe silniki elektrycz-
ne o mocy 1,5 kW oraz czte-
rokonny silnik spalinowy
Honda. Podobnie w HAL-
CON 90 wykorzystano silnik
elektryczny 2,2 kW Siemens
oraz 5,5-konny spalinowy
silnik Hondy. Modele o Êred-
nicy zacierania 120 centy-
metrów zasilane sà wy∏àcz-
nie silnikami spalinowymi
Hondy, kolejno dziewi´cio-
i trzynastokonnymi. Trudno

nie wspomnieç w tym miej-
scu o frezarce CAT 202, któ-
ra dost´pna jest w dwóch
wersjach, z nap´dem elek-
trycznym lub spalinowym.
Kolejnym produktem, jaki
pojawi∏ si´ na polskim rynku
w ubieg∏ym roku sà przeci-
narki drogowe COBRA.
WÊród nich na szczególnà
uwag´ zas∏uguje przecinar-
ka COBRA 45/G13H z tarczà
o Êrednicy 450 milimetrów.
Zosta∏a ona bowiem zapro-
jektowana i wyprodukowa-
na specjalnie na polski ry-
nek! Przecinarki COBRA ofe-
rowane sà równie˝ z tarcza-

mi o Êrednicy 300 mm (CO-
BRA 300/G5,5H), 350 mm
(COBRA35/G9H, 35/G13H),
400 mm (COBRA 40/G13H
i 40/G13),500 mm (COBRA
50/G13H i 50/G13R) oraz
602 (COBRA 602/G13H,
602/G20H oraz 602/D16R)
i 700 mm w przecinarce
COBRA 700/D26L-MATIC.
Dope∏nienie aktualnej oferty
PIWI stanowià ró˝nego rodza-
ju pi∏y sto∏owe, poczàwszy
od urzàdzeƒ przeznaczonych
do ci´cia ceramiki i kamienia

jak PERLA 180, PERLA 230
i PERLA 300, w których g∏o-
wica tnàca przesuwa si´
po prowadniku czy DAKAR
PLUS, w której mo˝na u˝y-
waç zamiennie tarczy o Êred-
nicy 300 i 350 milimetrów,
a ci´ty przedmiot jest przesu-
wany na ruchomym blacie.
Pi∏a DAKAR umo˝liwia, w za-
le˝noÊci od u˝ywanej tarczy,
ci´cie na g∏´bokoÊç od 75
do 100 milimetrów. W ofercie
znalaz∏y si´ równie˝ przezna-
czone do ci´cia drewna pi∏y
EUROTRON potocznie zwa-
ne „cyrkularkami”. Na koniec
warto wskazaç na pi∏y typu

MAGNUM, które tnà bloczki
betonowe i materia∏y budow-
lane o du˝ych gabarytach,
takich jak pustaki czy poro-
therm i w zale˝noÊci od wiel-
koÊci tarczy 700 lub 900 mili-
metrów mogà dokonywaç
ci´ç na g∏´bokoÊç w zakresie
od 302 do 360 milimetrów.
W PIWI sà przekonani, ˝e
nowowprowadzone pro-
dukty równie˝ b´dà si´ cie-
szyç uznaniem polskich
u˝ytkowników.
Firma PIWI udziela dwuna-

stomiesi´cznej gwarancji
na wszystkie urzàdzenia
znajdujàce si´ w jej ofercie.
PIWI zapewnia ponadto ser-
wis, zarówno gwarancyjny,
jak i pogwarancyjny, sprze-
da˝ cz´Êci zamiennych oraz
– w przypadku zapotrzebowa-
nia – prowadzi szkolenia z za-
kresu prawid∏owej obs∏ugi ofe-
rowanych urzàdzeƒ. 
PIWI zaprasza do odwie-
dzenia strony internetowej
www.simasa.pl w celu szer-
szego zapoznania si´ z pa-
rametrami i mo˝liwoÊciami
urzàdzeƒ SIMA.
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MANIHOE – koparka 
i ∏adowarka teleskopowa

W roku 2005 francuska firma
MANITOU rozpocz´∏a pro-
dukcj´ koparko-∏adowarek
MANIHOE. InnowacyjnoÊç
tej maszyny polega na za-
stosowaniu w niej ramienia
teleskopowego. W nomen-
klaturze MANITOU maszyn´
okreÊlono mianem „∏ado-
warki teleskopowej wyposa-
˝onej w rami´ koparkowe”. 
Pokrewieƒstwo MANIHOE
z popularnymi „teleskopa-
mi” widaç ju˝ na pierwszy
rzut oka. Podobnie jak
w nich, silnik nap´dzajàcy
MANIHOE umieszczony zo-
sta∏ z boku, po lewej stronie,
a zbiorniki po stronie pra-
wej. Dzi´ki temu konstrukto-
rom MANITOU uda∏o si´ po-
prawiç widocznoÊç do przo-
du. Nie jest ona bowiem
ograniczona pokrywà silni-
ka. Takie rozwiàzanie kon-
strukcyjne sprawia te˝, ˝e

ruch kó∏ nie jest ogranicza-
ny przez blok silnika, jak ma
to miejsce w klasycznych
koparko-∏adowarkach. Dzi´-
ki temu zewn´trzny promieƒ
zawracania maszyny wyno-
si jedynie 4,87 metra. 
Dwuci´gnowe rami´ tele-
skopowe zdolne jest unieÊç
ci´˝ar 2,2 tony (maksymal-

nie 2,5 tony na wyso-
koÊç 4,5 metra) na wyso-
koÊç 5,22 metra. Udêwig ten
pozostaje niezmienny i nie
jest uzale˝niony ani od wy-
sokoÊci podniesienia ramie-
nia, ani od jego wysi´gu. Ten
sam ci´˝ar maszyna podno-
si na wysokoÊç jednego me-
tra, jak i pi´ciu metrów, czy
te˝ przy maksymalnym wy-
si´gu do przodu wynoszà-
cym trzy metry. Parametry te
uzyskaç mo˝na dzi´ki ramie-
niu koparki umieszczonemu
z ty∏u i spe∏niajàcemu rol´
przeciwwagi. W kabinie ope-
ratora nie jest wi´c potrzeb-
ny kontroler za∏adunku ani
blokada uk∏adu hydraulicz-
nego, co w znacznym stop-

niu u∏atwia manewrowanie
i obs∏ug´ maszyny. 
Standardowa g∏´bokoÊç ko-
pania MANIHOE wyno-
si 4,98 metra, wysokoÊç pod-
noszenia ramienia kopar-
ki: 4,60 metra, zasi´g ramie-
nia 5,90 metra, a kàt zamyka-
nia ∏y˝ki koparkowej: 204°.
Dost´pne jest te˝ rami´ z wy-
suwem teleskopowym, które
pozwala na g∏´bsze kopanie,
lecz z mniejszà si∏à. 
W trosce o zachowanie prosto-
ty konstrukcji jedynym dost´p-
nym systemem sterowania sà
dêwignie (nie przewidziano
mo˝liwoÊci zastosowania joy-
stika). Seryjnie montowany jest

system na przód (dost´pny
tak˝e jako opcja na ty∏), co
umo˝liwia mi´dzy innymi bez-
problemowe wykorzystywanie
wszystkich akcesoriów prze-
znaczonych dla klasycznych
∏adowarek teleskopowych.
Silnik TURBO firmy PERKINS
o mocy stu koni mechanicz-
nych, nap´d na cztery rów-
ne ko∏a, wszystkie ko∏a
skr´tne, przek∏adnia mecha-
niczna z elektro-hydraulicz-
nym prze∏àcznikiem kierunku
jazdy oraz udêwig 2,2 tony
oraz wysokoÊç podnosze-
nia 5,2 metra czynià z MANIHOE
maszyn´ bezkonkurencyjnà
wÊród aktualnie dost´pnych na
rynku koparko-∏adowarek.

Dalsze informacje Pb 013Z

Maszyny budowlane
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Francuski producent okreÊla maszyn´ MANIHOE mianem „∏adowarki teleskopowej wypo-
sa˝onej w rami´ koparkowe”

Pokrewieƒstwo MANIHOE z popularnymi „teleskopami” widaç ju˝ na pierwszy rzut oka…
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Samoter 2008 – nieco
przydatnych informacji

Co trzy lata Werona na kilka
dni staje si´ stolicà przemy-
s∏u budowlanego. Na prze-
mian z monachijskà Baumà
i paryskim Intermatem w∏o-
skie targi Samoter majà am-
bicje przyciàgaç wszystkie
liczàce si´ w Europie, a tak-
˝e na ca∏ym Êwiecie, firmy
z naszej bran˝y. W tym ro-
ku targi maszyn do prac
ziemnych, maszyn budow-
lanych oraz przemys∏u ma-
szyn budowlanych odby-
waç si´ b´dà od 5 do 9 mar-
ca (Êroda-niedziela).
Poprzednia edycja Samote-
ru z roku 2005, odnios∏a
wielki sukces – wzi´∏o w niej
udzia∏ ponad tysiàc wystaw-
ców (o 15% wi´cej ni˝ w ro-
ku 2002), w tym 306 z zagra-
nicy. Najwa˝niejsze firmy,
które by∏y wystawcami Sa-
moteru za poÊrednictwem
swoich europejskich przed-
stawicielstw to: Komatsu,
CNH, Volvo, Caterpillar,
JCB, Hitachi, Liebherr, Cifa,
Iveco, Scania, Daimler-Chry-
sler, Man, Marini-Bomag,
Sim-Ammann, Berco, Ital-
tractor, Merlo, Bosch Re-
xroth, Bernardi Impianti.
Samoter 2008 zajmie po-
wierzchni´ 350 tysi´cy m2,
z czego 122 tysiàce w dwu-
nastu halach. Ca∏kowicie
zmodernizowane Centrum
Wystawiennicze sta∏o si´
jeszcze bardziej funkcjonal-
ne i nowoczesne dzi´ki wy-
budowaniu w rekordowym
czasie (lata 2006-2007)
trzech nowych hal.
Od roku 1993 Samoter jest
gospodarzem Mi´dzynaro-
dowych Zawodów Innowacji
Technicznej, jednej z najbar-
dziej presti˝owych prezenta-
cji post´pu technicznego
i badaƒ naukowych. W 2008
roku dla ka˝dego z sekto-
rów wystawienniczych zorga-
nizowana b´dzie specjal-
na prezentacja – zaplanowa-
no wi´c: Dzieƒ Prac Ziem-

nych, Dzieƒ Sprz´tu, Dzieƒ
Drogowy, Dzieƒ Wiertniczy,
Dzieƒ Tunelowy, Dzieƒ Gór-
niczy, Dzieƒ Kamienio∏omów,
Dzieƒ Prac na WysokoÊci,
Dzieƒ Pojazdów Placu Budo-
wy, Dzieƒ Wypo˝yczalni oraz
Dzieƒ Bezpieczeƒstwa. 
Samoter to mi´dzynarodo-
wa scena sektora nap´dza-
jàcego Êwiatowà gospodar-
k´ – budownictwa i powiàza-
nych z nim ga∏´zi przemy-
s∏u – jak równie˝ wyjàtkowe
miejsce spotkaƒ dla anality-
ków i handlowców. DziÊ mo-
˝e nawet bardziej ni˝ do tej
pory. Organizatorzy zapla-
nowali wiele interesujàcych
wydarzeƒ – seminaria, kon-
ferencje i prezentacje. Te-
matem b´dà najwa˝niejsze
aktualnie zagadnienia, jak
na przyk∏ad bezpieczeƒstwo
na placach budowy, w tune-
lach, przy pracach podziem-
nych oraz zwiàzanych
z produkcjà betonu. „Bez-
pieczeƒstwo na placach bu-
dowy” by∏o tak˝e g∏ównym
tematem trzech spotkaƒ
zorganizowanych w formie
„okràg∏ego sto∏u”, które od-
by∏y si´ w Bari i Rzymie
w maju i listopadzie ubieg∏e-
go roku. Trzeci z nich za-
planowano w czasie tego-
rocznego Samoteru.
Z myÊlà o poszczególnych

sektorach, takich jak prace
ziemne, beton, budowa dróg,
wiercenie, kruszenie, podno-
szenie, samochody specjalne
i komponenty zorganizowane

zostanà dni tematyczne. Aby
u∏atwiç zwiedzajàcym i wy-
stawcom orientacj´ oraz
okreÊliç ich punkty zaintere-
sowania, ka˝dy z oÊmiu
sektorów wyró˝niony zosta∏
przez przez u˝ycie graficz-
nych symboli. Do ka˝dego
z nich przypisano konkret-
ne kolory. Dni tematyczne
b´dà po∏àczone z dynamicz-
nymi pokazami, seminariami
oraz konwentami.
Organizatorzy targów Sa-
moter 2008 zadbali o odpo-
wiednie nag∏oÊnienie impre-
zy zarówno w mediach w∏o-
skich, jak i Êwiatowych. Ju˝
wczeÊniej informacje o im-
prezie publikowane by∏y
w prasie bran˝owej, w cza-
sie targów natomiast dla
dziennikarzy przygotowano
specjalny program – pre-
zentacje nowoÊci, jak i spe-
cjalne pokazy dynamiczne.

Dalsze informacje Pb 014Z

Powy˝szy kupon mo˝na przy wejÊciu na targi SAMOTER wymieniç na bilet upowa˝niajà-
cy do jednokrotnego wejÊcia na imprez´

Organizatorzy Mi´dzynarodowych Targów SAMOTER 2008 majà nadziej´, ˝e imprez´
odwiedzi liczna grupa fachowców z Polski
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Lekkie m∏oty hydrauliczne
Atlas Copco serii SB

M∏oty hydrauliczne Atlas
Copco serii SB uwa˝ane sà
za najbardziej niezawodne
urzàdzenia na rynku. Mimo
wysokich ocen in˝ynierowie
Atlas Copco nieustannie
pracujà nad udoskonala-
niem oferowanych produk-
tów. Wynikiem tych prac
jest nowa generacja m∏otów
wyburzeniowych, które ∏à-
czà w sobie takie zalety, jak: 
niezawodnoÊç i wydajnoÊç
osiàgni´te dzi´ki zastosowaniu
monolitycznej obudowy bez
Êrub skr´cajàcych, niezwyk∏a
precyzja manewrowania ze
wzgl´du na op∏ywowy kszta∏t,
maksymalna energia udaru
dla m∏otów w tej klasie, niski
poziom wibracji oraz emisji
ha∏asu, ograniczona do nie-
zb´dnego minimum obs∏u-
ga codzienna i serwisowa. 
Lekkie m∏oty hydrauliczne
serii SB przeznaczone sà do
minikoparek, koparek, ∏ado-
warek oraz koparko-∏adowa-

rek o ci´˝arze roboczym w
zakresie od 1,1 do 9 ton. 
Przy konstruowaniu nowych
m∏otów SB wykorzystano
sprawdzonà koncepcj´ Solid
Body. Polega ona na stworze-
niu monolitycznej obudowy,
bez po∏àczeƒ Êrubowych na-
ra˝onych na poluzowanie
w czasie pracy m∏ota. Op∏y-
wowe kszta∏ty u∏atwiajà ma-
newrowanie m∏otem tak˝e
w wàskich wykopach lub
wewnàtrz budynków. U∏a-
twiajà tak˝e operatorowi ma-
szyny obserwacj´ narz´dzia
roboczego i pola pracy. 
Nowe m∏oty SB majà o pi´ç-
dziesiàt procent wy˝szà cz´-
stotliwoÊç udaru w stosunku
do swoich poprzedników,
a równoczeÊnie uderzajà
mocniej. Dzi´ki znacznej re-
dukcji poziomu ha∏asu i drgaƒ
poprawiono ergonomi´ pracy
operatora oraz do minimum
zredukowano drgania prze-
noszone na maszyn´ noÊnà.
Dwa dwustronne kliny mo-
cujàce narz´dzie robocze
zapewniajà jego szybkà wy-
mian´. Ka˝dy z klinów po-

siada cztery powierzchnie
robocze. W przypadku zu˝y-
cia jednej z nich mo˝na nie
wymieniaç klina, wystarczy
tylko go obróciç, by konty-
nuowaç prac´. Taki system
zabezpieczenia narz´dzia
roboczego eliminuje jego lu-
zy w tulei. Dzi´ki temu
w znacznym stopniu ograni-
czone zosta∏o zu˝ycie narz´-
dzia oraz niebezpieczeƒ-
stwo jego z∏amania. Pe∏no-
wymiarowa tuleja narz´dzio-

wa zapewnia doskona∏e pro-
wadzenie narz´dzia i mini-
malizuje jego zu˝ycie.
Bezobs∏ugowy akumulator
gazowy, sprawdzony ju˝ w
modelach poprzedniej gene-
racji, zapewnia bezawaryjnà
prac´ m∏ota bez koniecznoÊci
codziennej kontroli ciÊnienia
gazu. W nowej serii SB jest on
w pe∏ni zintegrowany z obu-
dowà m∏ota, a to zapewnia je-
go wi´kszà wytrzyma∏oÊç.
M∏oty SB wyposa˝one sà
standardowo w jednopunkto-
wy uk∏ad smarowania, co
oznacza, ˝e w czasie co-
dziennej obs∏ugi operator
smaruje tuleje i narz´dzie
m∏ota, pod∏àczajàc smarowni-
c´ tylko do jednego punktu.
Dzi´ki temu do m∏ota mo˝e
byç zastosowany uk∏ad cen-
tralnego smarowania. M∏oty
nowej generacji sk∏adajà si´
ze znacznie mniejszej liczby
cz´Êci, dzi´ki czemu ich ob-
s∏uga serwisowa jest du˝o ∏a-
twiejsza. M∏oty nowej serii SB
sà ju˝ wykorzystywane przez
polskich u˝ytkowników.

Dalsze informacje Pb 015Z

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

M∏oty hydrauliczne Atlas Copco serii SB
cieszà si´ doskona∏à opinià u˝ytkowników

 Posrednik_1_2008_30++ final.qxd  2/1/08  11:26 AM  Page 31



Generatorom Pezalu nie
straszny siarczysty mróz

Trudno wyobraziç sobie ˝y-
cie bez pràdu elektrycznego.
Stanowi on jednà z podstaw
egzystencji, zapewnia nam
komfort i bezpieczeƒstwo.
W telekomunikacji, lotnic-
twie, kolejnictwie czy drogo-
wnictwie przerwa w dostawie
pràdu to wr´cz parali˝. Aby
zabezpieczyç si´ przed taki-
mi niedogodnoÊciami, wy-
myÊlono awaryjne êród∏a za-
silania – generatory pràdu.
W bie˝àcym roku ma miej-
sce niezwyk∏e wydarzenie
– Ekspedycja Samochodo-
wa Stulecia. Bierze w nim
udzia∏ równie˝ nasz rodak,
pisarz i dziennikarz Romuald
Koperski. Wielu Êmia∏ków
ju˝ przed stu laty, bezsku-
tecznie, próbowa∏o pokonaç
niezwykle trudnà tras´, któ-
ra wiedzie m.in. przez nie-
bezpiecznà Azj´. Czy ktokol-
wiek zdo∏a pokonaç niebez-
pieczeƒstwa, jakie czyhajà
poÊród mrocznych lasów
tajgi? Te ekstremalne warun-
ki wymagajà nie lada kondy-
cji zarówno fizycznej, jak
i psychicznej. Pokonanie tak
trudnego i niebezpiecznego
szlaku zmusza równie˝
do zabezpieczenia si´ w od-
powiedni pojazd i sprz´t. 
Firma Pezal z Gdaƒska
wspiera ludzi, którzy chcà re-
alizowaç swoje marzenia.
Romualdowi Koperskiemu
nie straszne sà srogie mrozy
dochodzàce do -70°C, jakie
panujà obecnie na Syberii.
Firma Pezal wyposa˝y∏a au-
to w jeden ze swych najlep-
szych agregatów – KDE-
6500E. Dostarczy on nie-
zb´dnà iloÊç energii, która
przy siedemdziesi´ciostop-
niowym mrozie pomo˝e
przetrwaç temu niezwyk∏emu
cz∏owiekowi oraz poprowa-
dziç ekspedycj´ do szcz´Êli-
wego zakoƒczenia. Ten ge-
nerator pràdu Diesla zmu-
szony b´dzie pracowaç
w najsro˝szych, ekstremal-

nych warunkach. B´dzie to
dlaƒ najtrudniejszy z mo˝li-
wych testów jakoÊci. 
Firma Pezal oferuje szerokà
gam´ równie˝ innych gene-
ratorów pràdu, które znajdu-
jà zastosowanie w wielu
dziedzinach, w tym równie˝
w budownictwie. Znakomi-
cie spe∏niajà one swojà rol´
w ci´˝kich warunkach, jakie
panujà na budowie.  Ich
masywna konstrukcja za-
pewnia trwa∏oÊç urzàdze-
nia. Dba∏oÊç o jakoÊç pro-
dukcji owocuje niezawod-
noÊcià u˝ytkowania.
Kolejnà grup´ tworzà agrega-
ty typu DIGITAL. Sà to jedne
z najnowoczeÊniejszych urzà-
dzeƒ na Êwiecie. Stosuje si´
je g∏ównie w celu zasilenia
pojedynczych komputerów,
up-esów, powszechnie stoso-
wanej elektroniki a tak˝e
w niewielkich warsztatach.
Wiodàcym modelem z tej se-
rii jest agregat KGE3000Ti.
Jest to urzàdzenie niezwykle
por´czne i praktyczne. Ma
ono kszta∏t niewielkiej walizki,
przy czym moc tego urzàdze-
nia to a˝ 2,6kW. Jest ona wy-
starczajàca, aby zasiliç poje-
dynczà jednostk´ komputera
lub niewielkie urzàdzenie
elektryczne z naszego warsz-
tatu, np. wiertark´ czy szlifier-
k´. JeÊli potrzebna nam wi´k-
sza moc, a nie mamy pomoc-
nika do za∏adunku i roz∏adun-
ku wi´kszego i ci´˝szego

urzàdzenia, Pezal oferuje dwa
generatory IG2000 przystoso-
wane do pracy wspólnej. Te
ma∏e walizkowe urzàdzenia
po∏àczone specjalnym prze-
wodem do synchronizacji
mogà podaç nam moc mak-
symalnie do 4.000 W jedno-
czeÊnie pracujàc. Przetrans-
portowaç je na miejsce pracy
mo˝e jedna osoba.
Innà seri´ stanowià jednofa-
zowe, inverterowe, agregaty
benzynowe – AVR-CAMPIG-
MATE. Do serii tego typu
agregatów zalicza si´ KGE-
980Tc, KGE1300Tc, KGE-
2000Tc oraz KGE3000Tc.
Do tej serii zalicza si´ rów-
nie˝ modele KGE3500Ti
oraz KGE7000Ti. Te dwa ge-
neratory pràdu dostarczajà
jednak znacznie wi´kszej
mocy i sà w stanie zasiliç na-
wet jednorodzinny domek.
Ch´tnie nabywajà je osoby,
których domy nara˝one sà
na utrat´ energii na d∏u˝szy
czas, np. w przypadku
uszkodzenia linii energe-
tycznych, szczególnie poza
miastem. Wyposa˝one do-
datkowo w automatyczny
w∏àcznik ATS mogà automa-
tycznie czuwaç nad naszym
komfortem, za∏àczajàc i wy-
∏àczajàc agregat bez nasze-
go udzia∏u, gdy zajdzie taka
potrzeba. Najwa˝niejszà jed-
nak zaletà agregatów serii Ti
oraz Tc jest ich ekonomicz-
noÊç i komfort u˝ytkowania.

W zale˝noÊci od poboru mo-
cy urzàdzenia automatycz-
nie dostosowujà pr´dkoÊç
obrotowà silnika. Gdy zasili-
my tylko komputer, urzàdze-
nie pracuje niemal na wol-
nych obrotach, cicho, spo-
kojnie i oszcz´dnie. Gdy
pod∏àczymy grzejnik wi´k-
szej mocy silnik automatycz-
nie zmuszany jest do pracy
na wy˝szych obrotach.
Firma Pezal posiada w swo-
jej ofercie tak˝e agregaty
o wi´kszej mocy (od 15kW
do 68kW) szczególnie przy-
datne do zasilania awaryjne-
go na wielu placach budo-
wy, posiadajàc tym samym
komfortowà zalet´ mobilno-
Êci. Ciekawy jest równie˝
fakt, i˝ wykorzystuje je tak˝e
PKP, transport samochodo-
wy oraz liczne firmy w celu
utrzymania sta∏ego zasilania
dla swych biur. Ich zabudo-
wana, doskonale wyciszona
konstrukcja, niskoobrotowy
silnik oraz ogromna moc ja-
kà potrafià wytworzyç, sta-
nowi o niezwyk∏ej ich przy-
datnoÊci i ˝ywotnoÊci.
Charakterystycznà cechà
wszystkich generatorów prà-
du jakie oferuje firma Pezal
jest system samokontroli,
stabilizacji napi´cia – AVR
(Automatic Voltage Regula-
tion) oraz dodatkowy auto-
mat za∏àczeniowy ATS (Au-
tomatic Transfer Switch).
Szczególnà zaletà oferty Pe-
zalu jest profesjonalny ser-
wis. Wieloletnie doÊwiad-
czenie, doskona∏e wyposa-
˝enie warsztatowe oraz licz-
na przeszkolona i doÊwiad-
czona za∏oga pozwoli u˝yt-
kownikom byç spokojnymi,
˝e nie zostanà na „lodzie”,
gdyby urzàdzenie zawiod∏o.
Firma Pezal opiekuje si´
swoimi urzàdzeniami nie tyl-
ko do momentu sprzeda˝y
lub koƒca gwarancji, ale
równie˝ przez wiele lat, a˝
do momentu kresu ich ˝y-
wotnoÊci. Wszystkie gene-
ratory oferowane sà za bar-
dzo przyst´pnà cen´. 

Dalsze informacje Pb 016Z

Sprz´t budowlany

32 PoÊrednik Budowlany

Firma Pezal wyposa˝y∏a auto Ekspedycji Samochodowej Stulecia w jeden ze swych naj-
lepszych agregatów – KDE6500E. W czasie wyprawy b´dzie on musia∏ pracowaç przy
siedemdziesi´ciostopniowym mrozie
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Walce wibracyjne
– Weber MT

Weber Maschinentechnik
GmbH jest producentem kie-
rowanych r´cznie walców
wibracyjnych serii DVH oraz
oko∏kowanych walców TRC
sterowanych manualnie lub
drogà radiowà. Seria DVH
znajduje szerokie zastosowa-
nie w pracach remontowych
na nawierzchniach bitumicz-
nych jak równie˝ przy budo-
wie chodników, Êcie˝ek rowe-
rowych i parkingów. Cztery
typy walców o ci´˝arze

od 365 do 732 kg mogà byç
wykorzystane w zale˝noÊci
od zaistnia∏ych potrzeb – ro-
dzaju pracy i skali robót. Naj-
mniejszy DVH 550 z si∏à od-
Êrodkowà 8 kN b´dzie ideal-
nym narz´dziem do prac re-
montowych i budowy niewiel-
kich obiektów (alternatywnie
dla wysokopr´˝nej jednostki
nap´dowej oferowany jest tu
tak˝e silnik benzynowy). Naj-
wi´kszy DVH 655 dysponujà-
cy si∏à odÊrodkowà 21 kN
z powodzeniem obs∏u˝y
wszelkie prace o Êrednim
i wi´kszym zakresie, których
skala nie uzasadnia u˝ywania
sprz´tu ci´˝kiego. Wieloletnie
doÊwiadczenie Weber Ma-
schinentechnik GmbH w tej
dziedzinie pozwoli∏o na opra-

cowanie i wdro˝enie z bie-
giem lat szeregu nowych roz-
wiàzaƒ i udoskonaleƒ, które
sprawiajà, ˝e praca urzàdze-
niem jest bardzo ∏atwa i efek-
tywna. Po uruchomieniu silni-
ka w ka˝dym momencie za∏à-
czaç i wy∏àczaç mo˝na wibra-
cje oraz zmieniaç p∏ynnie
dêwignià kierunek jazdy. Gdy-
by cofajàcemu walec opera-
torowi zdarzy∏o si´ nie zauwa-
˝yç znajdujàcej si´ z ty∏u
przeszkody, nie zostanie on
do niej przyparty przez ma-
szyn´, poniewa˝ walec zosta-
nie unieruchomiony przez wy-
∏àcznik bezpieczeƒstwa. Wal-

ce DVH posiadajà tak˝e szyb-
ki bieg do przemieszczania
urzàdzenia w obr´bie budowy
bez potrzeby stosowania Êrod-
ka transportowego.
Do transportu na wi´kszà od-
leg∏oÊç walec za∏adowaç
mo˝na na platform´ podcze-
piajàc do centralnie umiesz-
czonego uchwytu hak dêwi-
gowy, a nast´pnie walec za-
bezpieczyç wykorzystujàc
cztery punkty przeznaczone
do zamocowania sprz´tu
na czas przewo˝enia. Po-
wierzchni´ za∏adunkowà mo˝-
na efektywniej wykorzystaç
dzi´ki mo˝liwoÊci z∏o˝enia r´-
kojeÊci sterujàcej walca. 
Walce DVH to tak˝e wysoki
komfort obs∏ugi. Jednostk´
nap´dowà umieszczono

z przodu walca za zbiorni-
kiem na wod´ o du˝ej pojem-
noÊci. Stojàcy z ty∏u operator
w znacznie ograniczonym
stopniu nara˝ony jest wi´c
na ha∏as generowany przez
silnik. Konstruktorzy Weber
MT zadbali tak˝e o eliminacj´
szkodliwych drgaƒ na r´ko-
jeÊci dyszla sterujàcego.
Elementy sterowania i miej-
sca wymagajàce konserwa-
cji sà rozmieszczone przej-
rzyÊcie i ∏atwo dost´pne.
Wszelkie rutynowe czynnoÊci
obs∏ugowe mo˝e wykonaç
jedna osoba bez u˝ywania
dodatkowych narz´dzi.

Oko∏kowane walce TRC
wykorzystywane sà w wa-
runkach terenowych, tam
gdzie zastosowanie za-
g´szczarek p∏ytowych jest
nieefektywne, a czasem
wr´cz niemo˝liwe. Ci´˝kie
spoiste i wilgotne grunty
wymagajà sprz´tu o du˝ej
mocy oraz specjalnej kon-
strukcji pozwalajàcej na po-
ruszanie si´ i prac´. Walec
TRC o ci´˝arze robo-
czym 1.390 kg dysponujà-
cy 75 kN si∏y odÊrodkowej,
nap´dzany jest trzycylindro-
wym silnikiem ch∏odzonym
cieczà o mocy 17,2 kW.
Moc silnika, której nie po-
skàpili konstruktorzy po-
zwala maszynie na wydajnà
i spokojnà prac´ nawet

w ekstremalnie trudnych
warunkach. Majàc na uwa-
dze takie w∏aÊnie warunki
proponuje si´ zdalne stero-
wanie radiowe, które mo˝e
byç zamontowane w ma-
szynie fabrycznie nowej
bàdê póêniej w trakcie eks-
ploatacji. Obs∏uga du˝ego
pilota z przejrzyÊcie roz-
mieszczonymi dêwigniami
i przyciskami jest bardzo ∏a-
twa. Oko∏kowany walec
TRC znakomicie radzi sobie
z pochy∏oÊciami terenu
dzi´ki wykorzystaniu mo˝li-
woÊci zmiany kierunku ob-
rotów wibratora. Obs∏ugujà-

cy maszyn´ posiada ∏atwy
dost´p do wszystkich
miejsc wymagajàcych ob-
s∏ugi. JednoczeÊnie jed-
nostk´ nap´dowà i wszyst-
kie mechanizmy starannie
zabudowano uniemo˝liwia-
jàc nieuprawniony dost´p.
Koƒczàc prac´ operator
mo˝e schowaç pilota
do schowka umieszczone-
go pod pulpitem sterowa-
nia i ca∏oÊç zabezpieczyç
metalowà klapà zamykanà
kluczem. Dla zainteresowa-
nych sprawdzeniem zalet
walców wibracyjnych We-
ber MT proponuje praktycz-
ne pokazy. Szczegó∏y mo˝-
na ustaliç z przedstawicie-
lami na terenie kraju. 

Dalsze informacje Pb 017Z

Sprz´t budowlany
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Wieloletnie doÊwiadczenia Weber Maschinentechnik GmbH  pozwoli∏y na opracowanie i wdro˝enie ca∏ego szeregu nowych rozwiàzaƒ i udoskonaleƒ, które sprawiajà, ˝e praca urzà-
dzeniami marki Weber MT jest bardzo ∏atwa i niezwykle efektywna…
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COMPATROL® - MSM
n o w a  g e n e r a c j a  

Marka z  przysz∏oÊcià

High – tech od Weber MT: Compatrol®-MSM 
jest systemem kontroli zag´szczania gruntu 
oraz zarzàdzania eksploatacjà maszyny i jej serwisem

Zalety które przekonujà:
V Pomiar nawierzchniowy: kontrolowana jest ca∏a zag´szczana powierzchnia.
V Równomierne zag´szczenie: miejsca s∏abiej zag´szczone sà wykryte i poprawione.
V Oszcz´dnoÊç kosztów: mniej poprawek i zb´dnego zag´szczania.
V Sygna∏y ostrzegawcze: mniej uszkodzeƒ maszyny z powodu przeoczenia terminów serwisu.
V Jednoznaczne wskazówki: ∏atwe wykrywanie nieprawid∏owoÊci dzia∏ania podzespo∏ów.
V Zabezpieczenie danych: zbieranie i wykorzystywanie danych o przebiegu i eksploatacji.

Wi´cej informacji? Z przyjemnoÊcià odpowiemy na Paƒstwa zapytania.

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o. • ul. Grodziska 7 • 05-830 Stara WieÊ/Nadarzyn
tel.: 022 739 70 80 • fax.: 022 739 70 82 • info@webermt.com.pl • www.webermt.com.pl
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Maszyny budowlane
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Kolejny rekordowy rok
dla Ammann-Yanmar

Na niezwykle dynamicznie
rozwijajàcym si´ europejskim
rynku maszyn budowlanych
Ammann-Yanmar radzi sobie
znakomicie. Miniony rok fir-
ma mo˝e zaliczyç do rekor-
dowych pod wzgl´dem licz-
by sprzedanych maszyn.
Tendencja ta zresztà si´
utrzymuje. Ju˝ w roku 2006
Ammann-Yanmar odnotowa∏
wzrost sprzeda˝y o dwadzie-
Êcia dwa procent, rok ubieg∏y
przyniós∏ wzrost do dwudzie-
stu pi´ciu procent.
Imponujàce wyniki pozo-
stajà w Êcis∏ym zwiàzku
z nieustannym podnosze-
niem jakoÊci produkcji, jak
równie˝ ciàg∏ym rozwija-
niem nowych technologii
odpowiadajàcych ÊciÊle po-
trzebom rynku. Z pewno-
Êcià do tego sukcesu przy-
czyni∏ si´ typoszereg mini-
koparek ViO. Stanowi on

najbardziej kompletnà ofert´
w zakresie minikoparek
z zerowym promieniem ob-
rotu. Ammann-Yanmar jest w
stanie zaoferowaç u˝ytkow-
nikom odpowiedni produkt
w ka˝dej klasie wagowej.
W latach 2006-2007 Am-
mann-Yanmar udanie wpro-
wadzi∏ na rynek ca∏y szereg
nowych maszyn kompakto-
wych, m.in. seri´ SV w kla-
sie 1÷2 tony, w trzech wer-
sjach: SV15, SV17 oraz
SV17EX (ró˝ne rodzaje pod-
wozi). Nowa minikoparka
z zerowym promieniem ob-
rotu, ViO17 – stanowiàca
technologicznie udoskona-
lonà wersj´ modelu ViO-
15 2A – uzupe∏ni∏a ofert´
oÊmiu innych modeli wcho-
dzàcych w sk∏ad seri ViO. 
W minionym roku Ammann-
Yanmar wprowadzi∏ równie˝
do sprzeda˝y cztery nowe
maszty oÊwietleniowe, któ-
re mogà byç zasilane za-
równo z sieci, jak i genera-
torów niskiej cz´stotliwoÊci.

Tym samym w aktualnej
ofercie firmy znajduje si´ ju˝
dwadzieÊcia dziewi´ç ty-
pów tych urzàdzeƒ.
Tegoroczne nowoÊci zapowia-
dane przez Ammann-Yanmar
przedstawiajà si´ imponujàco
– na rynek wejdzie bowiem
czwarta generacja typoszere-
gu ViO – dwie maszyny w kla-
sie wagowej 4÷6 ton. Naj-

wa˝niejszà przes∏ankà tego
rozwoju jest dà˝enie do za-
spokojenia potrzeb u˝ytkow-
ników maszyn. Wi´cej infor-
macji na temat maszyn marki 
Ammann-Yanmar zaintereso-
wani znaleêç mogà na stronie
www.ammann-yanmar.com lub
wysy∏ajàc mail pod adresem
sales@ammann-yanmar.fr

Dalsze informacje Pb 018Z

Minikoparka ViO17 stanowiàca udoskonalonà wersj´ modelu ViO15 2A, uzupe∏ni∏a ofert´
oÊmiu innych modeli wchodzàcych w sk∏ad seri ViO
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C38.
Trwa dobra passa
MAN Nutzfahrzeuge

C55.
Przewóz koparek 
wa˝àcych 45 ton 

V38.Kobiece wywrotki

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

Technika nap´dów 
i uk∏adów jezdnych
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Pojazdy u˝ytkowe
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Trwa dobra passa
MAN Nutzfahrzeuge

Miniony rok MAN Nutzfah-
rzeuge zaliczyç mo˝e do nie-
zwykle udanych. Sprzeda˝
pojazdów w ciàgu minio-
nych dwunastu miesi´cy
utrzymywa∏a si´ na wysokim
poziomie, w Polsce urucho-
miono nowoczesny zak∏ad
produkcyjny, a jesienià od-
by∏a si´ Êwiatowa premiera
pojazdów nale˝àcych do ty-
poszeregów TGX i TGS.
– Ju˝ teraz wiadomo, ˝e do-
skona∏y wynik nie ograniczy
si´ do roku 2007. Nap∏ywa-
jàce wcià˝ zamówienia
na pojazdy b´dà realizowa-
ne jeszcze przez wiele mie-
si´cy roku 2008 – powie-
dzia∏ Anton Weinmann,
przewodniczàcy zarzàdu
MAN Nutzfahrzeuge. MAN
z odpowiednim wyprzedze-
niem podjà∏ stosowne kroki,
aby odpowiednio przygoto-
waç si´ na wzrost popytu.
Na poczàtku paêdziernika
w Niepo∏omicach ko∏o Kra-
kowa otworzono nowy za-
k∏ad, w którym produkowa-
ne sà ci´˝kie pojazdy typo-
szeregu TGA WW. – Dzi´ki
tej inwestycji b´dziemy mo-
gli sprawnie i zgodnie z po-
trzebami klienta obs∏ugiwaç
odnotowujàce dynamiczny
wzrost rynki Europy

Wschodniej, szczególnie
krajów powsta∏ych po roz-
padzie Zwiàzku Radzieckie-
go – wyjaÊnia Weinmann.
Jednym z najwa˝niejszych
ubieg∏orocznych wydarzeƒ
by∏a bez wàtpienia Êwiatowa
premiera nowych typoszere-
gów pojazdów ci´˝arowych -
MAN TGX i MAN TGS. Odby-
∏a si´ ona podczas wystawy
European Transport Road

Show 2007 w Amsterdamie.
Modele te zosta∏y skonstru-
owane w oparciu o cieszà-
ce si´ olbrzymià renomà
pojazdy serii TGA. Âwiad-
czy o tym choçby fakt, ˝e
od czasu pierwszej prezen-
tacji na prze∏omie wieków,
do tej pory nabywców zna-
laz∏o ponad dwieÊcie pi´ç-
dziesiàt tysi´cy egzempla-
rzy tych pojazdów. 

Flagowym pojazdem drugiej
generacji Trucknology® jest
MAN TGX V8. Dzi´ki zastoso-
waniu nowego silnika V8-
-Common Rail o mo-
cy 680 KM jest to najsilniejszy
samochód ci´˝arowy produ-
kowany seryjnie w Europie.
MAN zainwestowa∏ po-
nad sto milionów euro w za-
projektowanie i wprowadze-
nie na rynek obu nowych ty-
poszeregów TGX i TGS.
Szczególnie du˝o uwagi
konstruktorzy nowych pojaz-
dów poÊwi´cili znalezieniu
optymalnych rozwiàzaƒ
w zakresie aerodynamiki.
Mniejszy opór powietrza po-
zwala w znacznym stopniu
obni˝yç Êrednie zu˝ycie pa-
liwa. Jednym z g∏ównych
punktów prezentowanych
na stoisku wystawowym fir-
my MAN jest tak˝e Elektro-
niczny System Stabilizacji
Toru Jazdy (w skrócie: ESP),
jeden z najwa˝niejszych ak-
tywnych systemów bezpie-
czeƒstwa w pojazdach ci´-
˝arowych. MAN jako pierw-
szy producent pojazdów
u˝ytkowych ju˝ od roku
2006 oferuje to rozwiàzanie
w produkowanych seryjnie
ciàgnikach siod∏owych klasy
ci´˝kiej. System EPS jest
tak˝e dost´pny w pojazdach
ci´˝arowych klasy lekkiej
i Êredniej TGL i TGM.

Dalsze informacje Pb 019Z

Wsz´dzie tam, gdzie wymagana jest optymalna trakcja sprawdzajà si´ pojazdy nowego
typoszeregu TGS

Kobiece wywrotki

Niektóre z pojazdów brytyj-
skiej firmy transportowej
City Centre Commercials
(CCC) ju˝ z daleka zwracajà
uwag´ przechodniów i in-
nych uczestników ruchu
drogowego. Dwie zakupio-
ne ostatnio wywrotki DAF
CF85 pomalowane zosta∏y
w dosyç niecodziennym sty-
lu, co widaç na zamieszczo-
nym obok zdj´ciu. Rozwià-
zanie zagadki ró˝u na karo-
serii jest proste. Za kierowni-
cà obu wywrotek zasiadajà
panie – Susan Cubley i Sa-

rah Farragher. Funkcj´ Dy-
rektora Zarzàdzajàcego fir-
my pe∏ni zresztà tak˝e ko-
bieta, Pat Beckett. Wyrazi∏a
ona nadziej´, ˝e ró˝owy ko-
lor pozwoli uzmys∏owiç
wszystkim, ˝e Êwiat wywro-
tek nie jest zarezerwowany
jedynie dla m´˝czyzn. – Su-
san i Sarah sà doskona∏ymi
kierowcami, dlatego przy-
dzieli∏am im ci´˝arówki z naj-
wy˝szej pó∏ki pomalowane
na kolor, który ludzie kojarzà
z kobiecoÊcià. Mam nadzie-
j´, ˝e zach´ci to inne kobie-
ty do podj´cia pracy w tym
zawodzie – powiedzia∏a.

Dalsze informacje Pb 020Z
Za kierownicà nale˝àcych do brytyjskiej firmy CCC wywrotek DAF CF85 pomalowanych
w niecodzienne barwy zasiadajà panie
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Przewóz koparek 
wa˝àcych 45 ton 

Czteroosiowy pojazd semi-
niskopodwoziowy z nieckà
koparkowà firmy Nooteboom
pozwala ∏atwo uporaç si´
z transportem koparek wa-
˝àcych nawet 45 ton. Prze-
wóz tak du˝ych maszyn nie
wymaga teraz stosowania
zag∏´bianych naczep nisko-
pod∏ogowych. Stosowanie
do transportu takich ci´˝a-
rów czteroosiowej semini-
skopod∏ogowej naczepy
Nooteboom gwarantuje nie
tylko t´ samà pewnoÊç
przemieszczania ∏adunku,
ale tak˝e pozwala na znacz-
nà obni˝k´ kosztów.  
Powierzchnia ∏adunkowa
czteroosiowego pojazdu se-
miniskopod∏ogowego jest
wprawdzie po∏o˝ona wy˝ej
ni˝ w naczepie z pok∏adem
zag∏´bianym, ale wi´kszoÊç
koparek o masie 45 ton
mo˝na transportowaç w ra-
mach obowiàzujàcych prze-
pisów dotyczàcych wysoko-
Êci ∏adunku dzi´ki szerokiej
i g∏´bokiej niecce na wysi´-
gnik, zintegrowanej z po-
wierzchnià ∏adunkowà. 
Pojazd seminiskopod∏ogo-
wy z nieckà wysi´gnikowà
Nooteboom stworzony zo-
sta∏ specjalnie do przewozu
ci´˝kich maszyn budowla-
nych o masie do 45 ton. 

Niezale˝nie od bogatego
wyposa˝enia standardowe-
go Nooteboom oferuje wy-
posa˝enie opcjonalne oraz
realizuje specjalne ˝yczenia
klientów. Inaczej mówiàc,
przy niskim nak∏adzie inwe-
stycyjnym u˝ytkownik otrzy-
muje pojazd cechujàcy si´
maksymalnà niezawodno-

Êcià i elastycznoÊcià. 
Zalety naczepy Nooteboom
typu Semi do koparek: 

• cena zakupu jest nawet
do 40% ni˝sza od ceny
naczepy z zag∏´bianym
pok∏adem o tej samej ∏a-
downoÊci u˝ytkowej, 

• w porównaniu z naczepà
niskopodwoziowà pojazd
seminiskopodwoziowy
daje oszcz´dnoÊç oko∏o
25% na masie w∏asnej, 

• d∏ugoÊç zestawu mieÊci
si´ w ramach ustawowo
dopuszczalnych 16,5 m, 

• znacznie d∏u˝sza - w po-
równaniu z pojazdem ni-
skopodwoziowym tej sa-
mej d∏ugoÊci - powierzch-
nia ∏adunkowa, w∏àcznie
z mo˝liwoÊcià roz∏o˝enia
ci´˝aru tak˝e na wysi´-
gniku (∏ab´dziej szyi), 

• lepszy rozk∏ad Êrodka
ci´˝koÊci ∏adunku, co po-
maga uniknàç indywidu-
alnego przekroczenia na-
cisku na oÊ, 

• szybki za- i wy∏adunek
dzi´ki prostym w obs∏udze
rampom najazdowym, 

• mo˝liwoÊç ∏awiejszego
dost´pu do miejsc za-
i wy∏adunkowych w trud-
no dost´pnym terenie
dzi´ki wi´kszemu prze-
Êwitowi nad ziemià, 

• prosta koncepcja trans-
portu przy niskich kosz-
tach operacyjnych. 

Dalsze informacje Pb 021Z

Pojazdy u˝ytkowe
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Uniwersalne rusztowania
przestrzenno-modu∏owe

Rola, jakà odgrywajà rusz-
towania przestrzenno-mo-
du∏owe, jest ogromna. Ich
uniwersalnoÊç oparta jest
na dojrza∏ej myÊli technicz-
nej, która determinuje pro-
stà ide´ konstrukcyjnà oraz
nieograniczone pole do za-
stosowania. System ruszto-
waƒ ALLROUND® firmy
LAYHER® oprócz wy˝ej
wymienionych cech daje
tak˝e pe∏ni´ bezpieczeƒ-
stwa potwierdzonà certyfi-
katami bran˝owymi. 
Zaledwie kilka elementów
tworzàcych system daje mo˝-
liwoÊç sprostania nawet naj-
bardziej zaawansowanym
i trudnym problemom, z któ-
rymi spotykajà si´ na co
dzieƒ fachowcy. Podstawo-
wymi sk∏adowymi tego rusz-

towania sà: – stojaki z rozeta-
mi rozstawionymi co 50 cm
(modu∏), rygle okràg∏e oraz
U-rygle 0,39÷3,07 m do mo-
cowania pomostów systemo-
wych jak i ca∏a gama innych
rygli o specjalnym przezna-
czeniu. Naczelnà zaÊ zasadà
systemu Allround® jest wyko-
rzystanie po∏àczenia klinowo-
-stykowego, dzi´ki któremu
technika monta˝u jest nie-
zwykle szybka i przy tym bar-
dzo bezpieczna. Z∏àcze w´-
z∏a Allround® powstaje w mo-
mencie nasuni´cia g∏owicy
klina na rozet´ stojaka. Dzi´-
ki temu, ˝e ka˝dy element

systemu Allround® posiada
takà g∏owic´, mo˝liwoÊci po-
∏àczeƒ sà nieograniczone.
Dodatkowo system zawiera
ca∏y szereg elementów do za-
stosowaƒ specjalnych tj. np.
konsole do poszerzenia po-
mostów roboczych, dêwigary
kratowe z g∏owicami klinowy-
mi umo˝liwiajàce budow´
przewieszek oraz ró˝nego ty-
pu obejÊç i jeszcze wiele in-
nych elementów, których
wr´cz nie sposób wymieniç.
Powstaje pytanie, czy system
obfitujàcy w takà iloÊç ró˝-
nych elementów mo˝na
uznaç za nieskomplikowany?
Odpowiedzià niech b´dzie
fakt, ˝e wszystkie grupy ele-
mentów zawsze montuje si´
wg tej samej prostej zasady,

u˝ycie jednego rozwiàzania
nigdy nie niesie ze sobà ko-
niecznoÊci zrezygnowania
z innych rozwiàzaƒ systemo-
wych, a bogactwo elemen-
tów umo˝liwia zawsze ideal-
ne dostosowanie do warun-
ków wybudowy w prosty
i ekonomiczny sposób. 
Rusztowanie Allround® dzi´-
ki swojej elastycznoÊci oraz
prostej i pewnej obs∏udze do-
skonale sprawdza si´
przy obiektach sakralnych.
Szczególne zalety systemu
takie jak szybki, bezÊrubowy
monta˝, z∏àcza rozetowe za-
mkni´te si∏owo, dok∏adnoÊç
wymiarowa oraz sztywnoÊç,
pozwalajà stworzyç bezpiecz-
ne miejsce pracy na ˝àdanej
wysokoÊci zarówno wewnàtrz,
jak i na zewnàtrz budowli. 

Obiekty przemys∏owe i znaj-
dujàce si´ w nich maszyny
oraz specjalistyczne urzà-
dzenia podlegajà bie˝àcej
konserwacji. Przy zastoso-
waniu systemu Allround®

mo˝na szybko stworzyç
bezpieczne warunki pracy,
nawet w najbardziej skom-
plikowanych miejscach dla
monta˝u rusztowania.
Poprzez zastosowanie poje-
dynczych belek policzko-
wych i por´czy mo˝liwe jest
zmontowanie wie˝ komuni-
kacyjnych i schodni zgod-
nie z odpowiednimi przepi-
sami bezpieczeƒstwa. Ele-

menty systemu Allround®

pozwalajà tak˝e na budo-
wanie rusztowaƒ przejezd-
nych o dowolnych rozmia-
rach, a w po∏àczeniu z sys-
temem os∏onowym Protect
mo˝na w ka˝dych warun-
kach pogodowych wykony-
waç prace na rusztowaniu,
np. przy usuwaniu ok∏adzin
fasady zawierajàcej azbest.
System Allround® z powodze-
niem jest wykorzystywany
w stoczniach i przy wszelkiego
rodzaju pracach zwiàzanych
z technikà morskà. Rusztowa-
nie skomplikowanych kszta∏-
tów statków, zarówno na po-
k∏adzie, jak i pod pok∏adem,
a tak˝e platform wiertniczych,
nie tylko nie stanowi proble-
mu dla systemu Allround®,
ale pozwala pokazaç wszyst-
kie jego mo˝liwoÊci.
Bezpieczeƒstwo i serwis sà
niezmiernie wa˝ne w eksplo-
atacji samolotów. Nie doty-

czy to jedynie samego sa-
molotu, lecz tak˝e jego kon-
serwacji i tym samym u˝y-
wanych do tego rusztowaƒ.
Przejezdne jednostki remon-
towe, specjalne konstrukcje
i inne rusztowania Allround®

stanowià w∏aÊciwy wybór
wsz´dzie tam, gdzie istot-
na jest niezak∏ócona i bez-
pieczna praca na du˝ej wy-
sokoÊci. G∏ównymi cechami
rusztowaƒ Allround® sà

zmienna wysokoÊci robo-
cza, mo˝liwoÊci wyboru d∏u-
goÊci i szerokoÊci pola oraz
idealne dopasowanie do ka-
d∏uba samolotu.
NiezawodnoÊç oraz pe∏ne bez-
pieczeƒstwo zapewnione sà
dzi´ki: bezÊrubowej technice
∏àczenia, szybszemu czasowi
monta˝u i demonta˝u, a tym
samym skróceniu czasu na-
prawy samolotu, antypoÊlizgo-
wym pomostom, komfortowym
schodom, wytrzyma∏ym ele-
mentom jezdnym oraz innym
elementom konstrukcyjnym
tworzàcym przemyÊlany i doj-
rza∏y system. Z elementów
systemu Allround® zmonto-
waç mo˝na bezpiecznie, nie-
drogo i szybko przenoÊne
trybuny oraz estrady o dowol-
nych rozmiarach, na ze-
wnàtrz i wewnàtrz, na wszyst-
kie okazje. Nieodzownym ele-
mentem przy budowie scen
sà odpowiednie konstrukcje
dachowe, takie jak: dachy ke-
derowe, kasetowe, obni˝ane
– w wersji dachu jedno- lub
dwuspadowego.

Dalsze informacje Pb 022Z

Sprz´t budowlany

40 PoÊrednik Budowlany
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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:

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

BODO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Poznaƒska 5, 62-021 Paczkowo
tel. (061) 81 58 626, 81 58 627
fax (061) 81 58 628
e-mail: info@bodonet.com

tel. (061) 2787-040 
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CUMMINS POLAND
Oferuje:
• silniki wysokopr´˝ne spe∏niajàce normy

Stage 3; 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.

CUMMINS 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¸Y 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) 752-93-22
fax (022) 752-93-45

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¸Y 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 92 – 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:

www.maszynybudowlane.pwww.maszynybudowlane.pl

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

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

fax (061) 868 92 44; tel. (061) 868 58 96 
PLUS GSM 0605 599 489

e-mail: kateilsystem@kateilsystem.poznan.pl

Oferujemy wszystkie cz´Êci do:

• wytwórni mas bitumicznych

• w´z∏ów betoniarskich

• maszyn drogowych

• maszyn budowlanych

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

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@cardanservice.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:

®
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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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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

sprzeda˝ maszyn, naprawy, diagnostyka

DOOSAN-DAEWOO, HYUNDAI, ITALDEM, HANWOO, 
TONG-MYUNG, KAWASAKI, LINDE, LIEBHERR, CAT

• maszyny nowe i u˝ywane

• m∏oty hydrauliczne i cz´Êci

• silniki jazdy i reduktory

• ∏o˝yska wieƒcowe obrotu i przek∏adnie

• elektronika sterujàca koparek

• pompy hydrauliczne g∏ówne

• cz´Êci do kruszarek i przesiewaczy

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

e-mail: info@rtm.com.pl, www.rtm.com.pl

MASZYNY BUDOWLANE
cz´Êci hydraulika si∏owa naprawy

Najwi´kszy 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 

MASZYNY I LINIE TECHNOLOGICZNE DLA GÓRNICTWA SKALNEGO
ORAZ RECYKLINGU MATERIA¸ÓW BUDOWLANYCH

KRUSZARKI 

SZCZ¢KOWE • UDAROWE • STO˚KOWE • WALCOWE 
ODÂRODKOWE • MOBILNE • SEMIMOBILNE 

• STACJONARNE

PRZESIEWACZE

DO PRACY NA SUCHO I NA MOKRO
STACJONARNE I MOBILNE Z NIEZALE˚NYM ZASILANIEM 

M¸OTY HYDRAULICZNE

OD 100 DO 4000 KG • INSTALACJE ZASILAJÑCE 
• P¸YTY PRZY¸ÑCZENIOWE • GROTY DO M¸OTÓW

URZÑDZENIA DLA CEMENTOWNI

URZÑDZENIA LINII PRZEMIA¸U CEMENTU
I INNYCH MATERIA¸ÓW 

ORGINALNE CZ¢ÂCI DO MASZYN  Z MATERIA¸ÓW
ODPORNYCH NA ÂCIERANIE

US¸UGI KRUSZENIA  I PRZESIEWANIA 
ORAZ OBRÓT KRUSZYWAMI

SERWIS MASZYN NOWYCH  I U˚YWANYCH

MRC DOLTECH SP. Z O.O.
UL. BUFOROWA 4D, 52-131 WROC¸AW

TEL.: +48 71 336 87 09, FAX: +48 71 336 87 10
E-MAIL: SPRZEDAZ@DOLTECH.COM.PL

WWW.DOLTECH.COM.PL
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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

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. P∏ochociƒska 35, 03-044 Warszawa
tel. 0-602 288 175, fax 0-22 814 00 07

www.sdmb.pl 
e-mail: sdmb@sdmb.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. Ratuszowa 11, bud 5/122,

03-450 Warszawa
tel. (022) 670 02 95,  

tel./fax (022) 619 50 04
e-mail: jc_impex@medianet.pl

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

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

www.interhandler.pl

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

• KRUSZARKI
• CZERPAKI 

KRUSZÑCE
• WAGI 

OPTYCZNE
• PRZESIEWACZE

MASZYNY JCB NA KA˚DEJ BUDOWIE
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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.

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¸Y
– zwi´kszenie
wytrzyma∏oÊci 
gàsienicy o 40%

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

biuro@solideal.pl

POJAZDY U˚YTKOWE

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

FIRMY LEASINGOWE

DAF Truck Polska

Al. Katowicka 40
05-830 Wolica k.Warszawy

tel. 0-22 458 95 00
Fax 0-22 458 95 99

Kompleksowa sprzeda˝ maszyn
i naczep dla budownictwa

Autoryzowana sprzeda˝ maszyn 

05-555 Grz´dy, Al. Krakowska 44, 
tel. 022/727-99-99,  605-555-658, 605-980-204

e-mail: komatsu@euro-truck.pl, www.euro-truck.pl

Sprzeda˝ ró˝nego typu naczep
samowy∏adowczych i innych 

Mroków 05-551, Al. Krakowska 51
tel. 022/737-77-00, tel. kom. 601-33-44-00
naczepy@euro-truck.pl, www.euro-truck.pl

Oferujemy m.in. leasing:

• maszyn i urzàdzeƒ
budowlanych oraz drogowych

• samochodów ci´˝arowych
oraz dostawczych

• ciàgników siod∏owych, naczep,
przyczep

• samochodów osobowych
• autobusów, pojazdów, sprz´tu

specjalistycznego

BRE Leasing Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa

Tel. +48 22 320 18 00
Fax +48 22 625 72 36

www.bre-leasing.com.pl

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

www.kamaz.pl

OPONY I FELGI 
DO MASZYN BUDOWLANYCH

I DROGOWYCH, WÓZKÓW WID¸OWYCH, 

GÑSIENICE DO MINIKOPAREK

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

fax (022) 783 35 82
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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.pl

DYREKTOR WYDAWNICTWA
Jacek Baraƒski
tel. (0 602) 255 410
e-mail: baranski@posbud.pl

DZIA¸ REKLAMY i MARKETINGU
Dyrektor 
Magdalena Ziemkiewicz
tel. (0 602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

Biuro Dzia∏u Reklamy
e-mail: posbud@posbud.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (0 602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.pl
Anna Szreder
tel. (0 608) 219 523
e-mail: a.szreder@posbud.pl

DZIA¸ GRAFICZNY 
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 292 114
e-mail: m.m@posbud.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.

Druk: Kengraf, K´trzyn

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

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 

Centrala: 
Infolinia contact center tel. 071/33 44 880
Oddzia∏y: Bydgoszcz tel. 52/36 28 010

Gdaƒsk tel. 58/52 09 999
Gorzów Wlkp. tel. 95/72 28 710
Katowice tel. 32/20 91 920
Kraków tel. 12/62 21 050
¸ódê tel. 42/61 30 500
Poznaƒ tel. 61/86 45 316
Warszawa tel. 22/53 25 960
Wroc∏aw tel. 71/33 44 936
Rzeszów tel. 17/85 06 415

Filie: Bielsko-Bia∏a tel. 33/82 19 503
Cz´stochowa tel. 34/36 71 061
Lubin tel. 76/84 12 162
Opole tel. 77/42 30 026
Âwidnica tel. 74/85 14 591
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