
budowlany
POÂREDNIK

12009INFORMACJE
DLA

BUDOWNICTWA
ISSN 1427-213X

(77)

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





Drodzy Czytelnicy,
Caterpillar zapowiada redukcj´
zatrudnienia i zarobków. Atlas
Copco rezygnuje z udzia∏u
w presti˝owych targach Intermat.
Volvo CE zwalnia pracowników. Terex wysy∏a na przymusowe urlopy.
Na Êwiecie kryzys. A w Polsce? Marek Goliszewski – prezes Business Centre
Club alarmuje, ˝e nie potrafimy odpowiednio zagospodarowaç unijnych do-
tacji, by na powa˝nie budowaç drogi i autostrady. Bruksela daje fundusze
z do∏u. Przedsi´biorcy i samorzàdy nie majà doÊç pieni´dzy na ca∏oÊç inwe-
stycji. Muszà je po˝yczaç. Banki odmawiajà. Firmy leasingowe znów nie po-
wa˝ajà bran˝y budowlanej. A jeszcze w ubieg∏ym roku wprost bombardo-
wa∏y jà reklamami. Kryzys. Nic tylko siàÊç i p∏akaç…
Nie, nie i jeszcze raz nie! Polska to nie samotna wyspa, negatywne zjawiska
odciskajà swe pi´tno na naszej gospodarce. Budownictwo jest jej barometrem.
Jako pierwsze odczuwa skutki recesji, ale pocieszmy si´, ˝e te˝ jako pierwsze
odczuje popraw´. Ale ˝arty na bok! Zastanówmy si´ lepiej, czy kryzysu nie da
si´ nieco ominàç, a przynajmniej z∏agodziç jego skutków. Polska potrzebuje
maszyn budowlanych i sprz´tu. Czym bowiem realizowaç inwestycje zwiàza-
ne z organizacjà Euro 2012? Czas nagli. A w gr´ wchodzà gigantyczne pienià-
dze. Tylko wydatki na stadiony majà si´gnàç dwóch miliardów euro. Na bu-
dow´ i remonty dróg, lotnisk, linii kolejowych przeznaczono dalszych 19 mi-
liardów europejskiej waluty. Do pierwszego gwizdka Euro 2012 powstaç
ma 636 kilometrów autostrad i 2.200 kilometrów dróg ekspresowych. W∏a-
Ênie, ma powstaç, ale czy powstanie? To naprawd´ ostatni dzwonek, by po-
myÊleç o infrastrukturze. A mo˝e nie tyle pomyÊleç, co zaczàç rozsàdnie budo-
waç. Wyrwaç si´ z marazmu, wykorzystaç szans´ na popraw´ jakoÊci codzien-
nej egzystencji, jaka si´ pewnie nie powtórzy. Chyba, ˝e Polska organizowaç
b´dzie Olimpiad´… Czas ucieka. Pewne jest, ˝e do rozegrania meczów po-
trzebne sà stadiony. Powstaç muszà te˝ oÊrodki przygotowaƒ dla zespo∏ów,
którym przyjdzie graç w naszym kraju. Nie wolno zapomnieç o hotelach dla
VIP-ów. A ca∏a reszta? Bicz UEFA nie zawiÊnie nad plecami budowniczych
dróg, ulic i Êredniej klasy hoteli. Nikogo z w∏adców europejskiej pi∏ki raczej
za to nie zainteresuje, czy kibic b´dzie jecha∏ na mecz po g∏adkiej, szerokiej
drodze, czy te˝ po wàziutkiej i wyboistej… Czy dotrze na stadion autostradà
w trzy godziny, czy t∏uk∏ si´ b´dzie zat∏oczonymi, dziurawymi drogami dzie-
si´ç razy d∏u˝ej. Nikogo nie zainteresuje tak˝e, czy b´dzie spa∏ na parkowej
∏awce, czy w Êwie˝o oddanym do u˝ytku motelu. A zatem weêmy sprawy
w swoje r´ce i budujmy jak najwi´cej. Póki jeszcze jest na to czas!

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 
3. Organizatorzy targów Intermat nie 

bojà si´ s∏owa „kryzys”. Jednak jadàc
do Pary˝a na spotkanie dla prasy 
organizowane tradycyjnie na trzy 
miesiàce przed targami, nie byliÊmy
pewni, jakie b´dà nastroje wystawców.
Czeka∏o nas mi∏e zaskoczenie

5. Dobieg∏a koƒca zorganizowana przez
Komatsu Poland Wielka Loteria odbywa-
jàca si´ pod has∏em „Pi´ç powodów, 
dla których warto wybraç Komatsu”

7. Konkurs zatytu∏owany „Z Case wyko-
piesz sobie Fiata 500” stanowi∏ jeden
z g∏ównych elementów strategii marke-
tingowej Intrac Polska

12. Bax i Intrac dwa bratanki – rozmowa
z Thomasem Bax, prezesem 
Bax Baumaschinen Sp. z o.o. oraz
Dariuszem Pachulskim, dyrektorem
zarzàdzajàcym Intrac Polska

14. W roku 2005 francuska firma Manitou
rozpocz´∏a produkcj´ koparko-∏adowa-
rek MANIHOE. InnowacyjnoÊç tej ma-
szyny polega na zastosowaniu w niej
ramienia teleskopowego

15. Podczas styczniowego spotkania dla
prasy w Pary˝u Ammann-Yanmar
ujawni∏, jakie nowoÊci szykuje 
na kwietniowe targi Intermat

16. Kalendarium PoÊrednika, czyli raz jeszcze
prze˝yjmy imprezy naszej bran˝y, które
odby∏y si´ w ubieg∏ym roku

22. Komatsu przekaza∏o fiƒskiej kopalni 
Talvivaara Mining Corporation ∏adowar-
k´ ko∏owà WA1200-3 okreÊlanà z racji
swych gabarytów i parametrów tech-
nicznych mianem „Mountain Mover”,
czyli potrafiàcej przenosiç góry

26. Liebherr szykuje na nadchodzàce targi
Intermat 2009 prawdziwego asa w r´ka-
wie. Tym mianem Êmia∏o okreÊliç mo˝-
na koparki gàsienicowe szóstej generacji

28. Typoszereg ∏adowarek ko∏owych Volvo
wzbogaci∏ si´ o dwa kolejne modele
Êredniej wielkoÊci – L45F oraz L50F  

30. Rok 2009 Agrex Arcon rozpoczà∏ od zmia-
ny siedziby, która mieÊci si´ obecnie
przy ulicy Pu∏awskiej 372 w Warszawie

36. Ma∏e wozid∏a to najbardziej niedoce-
niane pojazdy budowlane. Przynaj-
mniej w polskich realiach, gdzie wi´k-
szoÊç firm nie nabywa sprz´tu wype∏-
niajàcego luk´ pomi´dzy taczkami,
a ci´˝arówkami o mniejszej ∏adownoÊci
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R
ys

. K
.a

ta
rz

yn
a 

Ja
na

si
ew

ic
z



R´kawice ochronne Viz PF Insulator™ 

Wprowadzenie do oferty nowych odblaskowych, ociepla-
nych r´kawic Marigold Industrial pozwala firmom zaopatrzyç
swych pracowników w elementy odzie˝y ochronnej zabez-
pieczajàce d∏onie i przedramiona. Dost´pne w kolorach po-
maraƒczowym i ˝ó∏tym r´kawice Viz PF Insulator™ zapew-
niajà ca∏orocznà ochron´ przy wykonywaniu ró˝nych czyn-
noÊci, na przyk∏ad na placu budowy. 
R´kawice Viz PF Insulator™ zapewniajà pracownikom cie-
p∏o dzi´ki izolujàcej bezszwowej podszewce typu frotte.
Warstwa z naturalnej gumy chroniàca d∏oƒ oraz pe∏na po-
w∏oka na kciuku stanowià nie tylko doskona∏e zabezpiecze-
nie, ale tak˝e chronià r´kawice przed rozdarciem i dzi´ki
karbowanemu wykoƒczeniu zapewniajà doskona∏à przy-
czepnoÊç chwytu zarówno na mokrych, jak i suchych po-
wierzchniach. R´kawice nosi si´ wygodnie nie tylko dzi´ki
ciep∏ej podszewce, ale tak˝e dzi´ki otwartemu wierzchowi
r´kawicy co  zmniejsza pocenie si´ d∏oni.
Produkty zgodne sà z normami EN420 (R´kawice ochronne
– wymagania ogólne i metody badaƒ), EN388 (R´kawice
ochronne chroniàce przed zagro˝eniami mechanicznymi)
oraz EN511 (R´kawice ochronne chroniàce przed zimnem).
Martin Bach z firmy Marigold Industrial uwa˝a, i˝ r´kawice
z nowej oferty cieszyç si´ b´dà popularnoÊcià wÊród pracu-
jàcych na zewnàtrz obiektów, szczególnie w warunkach zi-
mowych. – Nie ma gorszego uczucia ni˝ zmarzni´te r´ce.
Jest to nie tylko przykre, ale tak˝e os∏abia chwyt i czucie
w d∏oniach, co mo˝e naraziç pracowników na niebezpie-

czeƒstwo. Nowe modele r´kawic Viz PF Insulator nie tylko
zapewnià r´kom ciep∏o, ale równie˝ doskona∏à ochron´ pod-
czas wykonywania czynnoÊci manualnych. Dodatkowe ko-
rzyÊci p∏ynàce z dobrej przyczepnoÊci na powierzchniach
mokrych i suchych oraz mo˝liwoÊç wykonywania nieskr´po-
wanych ruchów czynià r´kawice Viz PF Insulator idealnym
produktem dla wszystkich osób pracujàcych na zewnàtrz. 

Mieszanka firmowa
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Intermat nie traci rozmachu!

Organizatorzy targów Intermat nie bojà si´ s∏owa „kryzys”.
My musimy jednak przyznaç, ˝e jadàc do Pary˝a na spotka-
nie dla prasy organizowane tradycyjnie na trzy miesiàce
przed targami, nie byliÊmy pewni, jakie b´dà nastroje wystaw-
ców. Czeka∏o nas mi∏e zaskoczenie. Patrzàc na zat∏oczonà
sal´, obserwujàc o˝ywione dyskusje i zadowolone miny trud-
no uwierzyç, ˝e tegoroczne targi odbywaç si´ b´dà w zupe∏-
nie innej sytuacji ni˝ poprzednia edycja trzy lata temu. Nie
oszukujmy si´ – wszyscy odczuwajà trudnoÊci. Sektor bu-
dowlany w niektórych krajach (Hiszpania, Irlandia) zosta∏ ni-
mi wyjàtkowo dotkni´ty, jednak wystawcy pytani przez nas,
dlaczego decydujà si´ na udzia∏ w targach, odpowiadali bez
wahania – „nie mamy wyboru”. Choç najcz´Êciej koszty wy-
naj´cia powierzchni wystawienniczej, budowy efektownego
stoiska, a przede wszystkim transportu maszyn, sà napraw-
d´ wysokie, producenci i dealerzy muszà liczyç si´ z faktem,
˝e jeÊli firma czy produkt nagle przestaje byç widoczny

na rynku, potencjalni klienci mogà si´ zwróciç do konkuren-
cji. Wszyscy szukajà oszcz´dnoÊci, jednak rezygnujàc z pro-
mocji – czy to na targach, czy w formie reklam – trudno jest
liczyç na sukcesy w sprzeda˝y. Jednym ze sposobów na za-
istnienie na rynku jest udzia∏ w Pre-Intermat.
Meeting dziennikarzy prasy fachowej majàcy na celu ujawnie-
nie, co nas czeka na Intermacie, odbywa∏ si´ w tym roku
w niezwyk∏ym miejscu. Ju˝ sama dzielnica La Defense wpro-
wadza w nastrój wielkiego biznesu. To nie jest Pary˝, jaki przy-
chodzi nam na myÊl w prostym skojarzeniu. Kilkudziesi´cio-
pi´trowe biurowce, w których Êwiat∏a palà si´ d∏ugo w nocy,
loga Êwiatowych koncernów, futurystyczne place i ulice,
wszechobecny internet – to raczej nowojorski Manhattan czy
londyƒskie City. Miejsce zawierania korzystnych transakcji,
z atmosferà pracy, bez zb´dnych rozrywek. Sercem La De-
fense, a jednoczeÊnie efektownym zakoƒczeniem osi Pól Eli-
zejskich jest nowoczesny odpowiednik ¸uku Triumfalnego
– La Grande Arche. Tu w∏aÊnie wyznaczono nam spotkanie.
Po wjechaniu szklanà, okràg∏à kapsu∏à na wysokoÊç 103 me-
trów trafialiÊmy do sali, gdzie przy stolikach oczekiwali na nas
przedstawiciele Êwiatowych koncernów. Nietrudno zrozumieç
powody ich obecnoÊci – na dwustu tysiàcach metrów po-
wierzchni Intermatu trudno b´dzie odwiedziç wszystkich wy-

stawców. Lepiej zawczasu uchyliç ràbka tajemnicy i tym sa-
mym skuteczniej zach´ciç pras´, a za jej poÊrednictwem tak-
˝e potencjalnych zwiedzajàcych – byç mo˝e klientów.
Poprzednia edycja targów przyciàgn´∏a 210 tysi´cy osób
ze 160 krajów. Te liczby robià wra˝enie – jak równie˝ sk∏a-
niajà do zastanowienia, czy w tym roku zwiedzajàcych b´-
dzie wi´cej, czy prognozy analityków ekonomicznych ostu-
dzà apetyty przedsi´biorców budowlanych. Organizatorzy
spodziewajà si´ niemal 1.500 wystawców. Wiodàcym tema-
tem imprezy majà byç drogi. W dyskusje na temat ich budo-
wy zaanga˝owani b´dà zarówno wiodàcy producenci sprz´-
tu (Ammann, Caterpillar, Dynapac, Fayat, JCB, Volvo i Wirt-
gen), jak równie˝ firmy wykonawcze (w∏àczajàc trzy najwi´k-
sze francuskie: Colas, Eiffage i Eurovia). Sympozja, na które
wst´p jest wolny, odbywaç si´ b´dà 21 i 22 kwietnia. 
W Pary˝u dowiedzieliÊmy si´, dla których firm udzia∏ w tar-
gach Intermat ju˝ okaza∏ si´ op∏acalny. Po raz pierwszy orga-
nizatorzy zdecydowali si´ ujawniç zdobywców presti˝owych
nagród Intermat Innovation Award przed rozpocz´ciem im-
prezy. Pod osàd jury trafiç mog∏y jedynie produkty nigdzie
wczeÊniej nie prezentowane. W kategorii „MASZYNY” nagro-
d´ przyznano firmie Mecalac-Ahlmann za hybrydowà, wielo-
funkcyjnà maszyn´ 12MTX. Ten sam model otrzyma∏ tak˝e
nagrod´ w specjalnej kategorii – „POSZANOWANIE ÂRODO-
WISKA NATURALNEGO”. Co zrobi∏o takie wra˝enie na jury?
Maszyna ma te same mo˝liwoÊci, co jej standardowa wersja
z silnikiem Diesla o mocy 74kW. Jednak dzi´ki wykorzysta-
niu dodatkowego silnika elektrycznego do jej nap´du
– przy zachowaniu wszystkich parametrów – wystarcza die-
sel o mocy 51kW. Oszcz´dnoÊci eksploatacyjne mogà wy-
nieÊç nawet 25% w porównaniu z wersjà standardowà! A li-
czy si´ nie tylko mniejsze zu˝ycie paliwa, ale i ograniczenie
emisji dwutlenku w´gla. Mniejszy ha∏as generowany przez
maszyn´ to tak˝e bardzo wa˝na cecha szczególnie podczas
pracy w miastach, w ciasnych, zamieszka∏ych uliczkach.
OczywiÊcie poprawiajà si´ jednoczeÊnie warunki pracy ope-
ratora, a zatem i jego wydajnoÊç. Hybryda powsta∏a
przy wspó∏pracy z dwiema europejskimi firmami – Hein-
zmann (Niemcy), która dostarczy∏a silnik elektryczny i elek-
troniczny uk∏ad sterowania jego pracà oraz Cummins France
- producenta zasadniczej jednostki nap´dowej. 
O nowych maszynach Ammann Yanmar, które zaprezento-
wane zostanà w kwietniu na targach Intermat, piszemy
w osobnym artykule na stronie pi´tnastej.

Mieszanka firmowa
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La Defense to presti˝owa dzielnica biznesowa o mocno futurystycznej architekturze

Spotkania wystawców Intermatu z dziennikarzami fachowej prasy odbywa∏y si´ na
szczycie nowoczesnego odpowiednika ¸uku Triumfalnego - La Grande Arche



Maszyny JCB dla Rosji

Maszyny JCB o ∏àcznej wartoÊci trzydziestu milionów euro
zosta∏y zamówione przez Rosjan. Na tamtejszy rynek trafià
mi´dzy innymi koparki ko∏owe JS 200W oraz JS 160W, ko-
parki gàsienicowe JS 330, ∏adowarki 456e, mini∏adowarki
Robot, koparko-∏adowarki 3CX i 4CX oraz agregaty pràdo-
twórcze. Maszyny majà byç wykorzystywane g∏ównie
przy budowie dróg, mostów oraz tuneli, co pos∏u˝y popra-
wie infrastruktury umo˝liwiajàcej rozegranie zimowych
Igrzysk Olimpijskich, które w roku 2014 goÊciç b´dzie So-
czi. Ciekawostk´ stanowi fakt, ˝e b´dà to pierwsze zimowe
igrzyska w mieÊcie… o subtropikalnym klimacie. 
Impreza otrzyma∏a olbrzymie wsparcie najwy˝szych w∏adz
rosyjskich. Z paƒstwowej kasy na przygotowania przezna-
czono rekordowà sum´ dwunastu miliardów dolarów. Dwie
trzecie tej sumy zainwestowane zostanie w infrastruktur´.
Dziewi´tnaÊcie agregatów pràdotwórczych i cztery
koparko-∏adowarki trafi∏y ju˝ do rosyjskich odbiorców i
pracujà z powodzeniem przy budowie obwodnicy miejskiej.
Górzysty teren sprawia, ˝e konieczna jest  budowa tuneli.  
Cz´Êç z zamówionych przez Rosjan maszyn JCB wykorzy-
stywana b´dzie przy drugim olbrzymim projekcie, jakim jest
organizacja szczytu APEC (Forum Wspó∏pracy Gospodar-
czej Azji i Pacyfiku), który zaplanowano na rok 2012 we
W∏adywostoku. Do tego czasu gruntownie przebudowa-
na zostanie sieç drogowa, rozbudowany port lotniczy.
Kosztem blisko miliarda dolarów powstanie równie˝ mie-
rzàcy 3.150 metrów most, który po∏àczy port W∏adywostok

z wyspà Russkij. Eksperci szacujà, ˝e wszystkie inwestycje
zwiàzane z organizacjà szczytu APEC kosztowaç mogà na-
wet osiem miliardów dolarów.
Tim Burnhope, dyrektor sprzeda˝y koncernu JCB nie kry∏
zadowolenia z lukratywnego kontraktu: – Zawarcie umo-
wy na dostaw´ maszyn dowodzi zaufania rosyjskich part-
nerów do naszej marki. Poczàwszy od roku 1998 zakupili
oni ju˝ ponad dwieÊcie pi´çdziesiàt maszyn JCB. Zadecy-
dowa∏a o tym ich wydajnoÊç oraz wysoka niezawodnoÊç.
Rosjanie cenià sobie skutecznoÊç serwisu, która zostanie
jeszcze zwi´kszona dzi´ki otwarciu doskonale zaopatrzo-
nego magazynu cz´Êci zamiennych w Moskwie. 
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Przy budowie dróg wokó∏ Soczi pracowaç b´dà tak˝e koparki gàsienicowe JCB JS 330



Fina∏ Wielkiej Loterii Komatsu

Dobieg∏a koƒca zorganizowana przez Komatsu Poland Wielka
Loteria odbywajàca si´ pod has∏em „Pi´ç powodów, dla któ-
rych warto wybraç Komatsu”. Udzia∏ w akcji promocyjnej wziàç
móg∏ ka˝dy z klientów firmy, który w ciàgu ubieg∏ego roku do-
kona∏ zakupu co najmniej jednej koparko-∏adowarki. Akcja pro-
mocyjna mia∏a na celu zapoznanie polskich u˝ytkowników nie
tylko z zaletami koparko-∏adowarek Komatsu, ale równie˝
opracowanego specjalnie dla Komatsu systemu Komtrax. Po-
zwala on na monitorowanie pracy maszyny oraz szybkie dia-
gnozowanie jej stanu technicznego. Systemy telemetryczne
tego typu, ze wzgl´du na wysokà cen´, by∏y dotychczas mon-
towane jedynie w wi´kszych maszynach. Komatsu prze∏ama∏o
ten stereotyp. Od pewnego czasu w Komtrax wyposa˝ane sà
tak˝e koparko-∏adowarki, minikoparki oraz ∏adowarki ze stero-
waniem burtowym. Komatsu Poland zapowiedzia∏o, ˝e w tym

roku Komtrax stanie si´ standardowym wyposa˝eniem wszyst-
kich maszyn tej marki trafiajàcych na nasz rynek. 
Zwieƒczenie Wielkiej Loterii stanowi∏o losowanie i uroczyste
przekazanie atrakcyjnych nagród. Organizatorzy ufundowali
pi´ç wycieczek do Japonii, pi´ç notebooków oraz pi´ç kamer
cyfrowych. Prezes Komatsu Poland, Ryo Onodera nie tylko
ch´tnie wcieli∏ si´ w rol´ sierotki podczas losowania, ale jesz-
cze d∏ugo po jego zakoƒczeniu prowadzi∏ o˝ywione dyskusje
z u˝ytkownikami maszyn Komatsu przyby∏ymi do Sulejówka.
Poproszony o podsumowanie Wielkiej Loterii nie kry∏ zado-
wolenia: – Impreza spe∏ni∏a nasze oczekiwania. Nie tylko po-
zwoli∏a zaprezentowaç zalety koparko-∏adowarek produkowa-
nych przez Komatsu, ale przekona∏a tak˝e u˝ytkowników ma-
szyn do korzystania z systemu Komtrax. Obawia∏em si´ nie-
co, ˝e nie uda mi si´ wylosowaç nikogo z obecnych,
na szcz´Êcie tak si´ nie sta∏o. Chcia∏bym raz jeszcze pogra-
tulowaç wszystkim, do których uÊmiechn´∏o si´ szcz´Êcie.
A pozosta∏ych zapewniç, ˝e wkrótce b´dà znów mieç okazj´
do zdobycia cennych nagród. Z ca∏à pewnoÊcià w tym roku
b´dziemy kontynuowaç tego rodzaju akcje.
Film z fina∏u Wielkiej Loterii Komatsu oglàdaç mo˝na w na-
szej internetowej stacji telewizyjnej tv.posbud.pl
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Prezes Komatsu Poland Ryo Onodera z wielkà gracjà pe∏ni∏ rol´ sierotki. Nad sprawnym
przebiegiem losowania czuwa∏a Karolina Kulaszewicz 

Fuzja Grup Altrad i Belle

W piàtek 16 stycznia 2009 roku og∏oszono oficjalnie infor-
macj´ o tym, ˝e Grupa Altrad z siedzibà we francuskim
Montpellier dokona∏a przej´cia Belle Holdings Ltd, znanej
jako Belle Group z siedzibà w Staffordshire w Anglii.
Grupa Altrad wyspecjalizowa∏a si´ w produkcji i sprzeda˝y
rusztowaƒ, taczek, urzàdzeƒ u˝ytku publicznego oraz
szczególnie betoniarek.  Grupa Altrad uznawana jest
bowiem za najwi´kszego w Europie producenta sprz´tu
tego typu. Belle Group jest natomiast znanym i cenionym
producentem zag´szczarek, betoniarek, urzàdzeƒ wykoƒ-
czeniowych do betonu, urzàdzeƒ do ci´cia, transporterów
spalinowych, urzàdzeƒ hydraulicznych oraz m∏otów.
Dr Mohed Altrad, Dyrektor Zarzàdzajàcy i wi´kszoÊciowy
w∏aÊciciel Altrad Group oraz Ray Neilson, dyrektor zarzà-
dzajàcy Belle Group we wspólnym wystàpieniu podkreÊlili,
˝e przej´cie „jest zgodne z d∏ugoterminowà strategià Gru-
py Altrad”. Dodali równie˝, ˝e po∏àczenie firm umo˝liwi za-
oferowanie klientom szerszej gamy produktów ni˝ ma to
miejsce obecnie oraz zapewni mo˝liwoÊç szybszego wpro-
wadzenia nowych wyrobów na rynek. Zespo∏y zarzàdzajà-
ce obu firm pozostajà bez zmian.

Nowe centrum logistyczne Pezal

Drugiego stycznia 2009 roku firma Pezal otworzy∏a nowe biuro
handlowe oraz centrum logistyczne w Gdaƒsku przy ul. Mia∏ki
Szlak 52. Obiekt po∏o˝ony jest w bardzo dobrej lokalizacji – nie-
daleko bazy kontenerowej w Porcie Pó∏nocnym, przy autostra-
dzie A1 oraz drodze E7 z Gdaƒska do Warszawy.
Nowe centrum logistyczne zosta∏o otwarte z trzech powo-
dów: dynamicznego wzrostu zamówieƒ, skrócenia do mi-
nimum czasu oczekiwania na zamówiony produkt oraz ze
wzgl´du na stale zwi´kszajàcy si´ asortyment. Firma Pezal
jest m.in. bezpoÊrednim importerem oraz wy∏àcznym
przedstawicielem na Polsk´ firmy Kama/Kipor. Najnow-

szym hitem towarowym tego producenta sta∏y si´ du˝e sta-
cjonarne agregaty pràdotwórcze do pracy ciàg∏ej. Urzà-
dzenia charakteryzujà si´ wysokà jakoÊcià wykonania przy-
st´pnà cenà. Dzi´ki nowemu centrum agregaty dost´pne
sà praktycznie z dnia na dzieƒ.

Nowe biuro handlowe oraz centrum logistyczne firmy Pezal w Gdaƒsku



Podniebne wyburzenia

Prowadzone w centrach du˝ych miast prace rozbiórkowe,
w których kluczowà rol´ odgrywajà ma∏e maszyny, zyskujà
coraz bardziej na znaczeniu. Przed prawdziwym wyzwaniem
zwiàzanym z wyburzeniem wie˝owca Bank of Azerbaidjan
w centrum Frankfurtu nad Menem stan´∏a niemiecka firma Zel-
ler. Zwa˝ywszy na niecodzienne warunki prace musia∏by byç
prowadzone przy u˝yciu robotów wyburzeniowych Brokk.
Poczàtkowo planowano rewilitalizacj´ powsta∏ego na prze∏o-
mie lat szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych ubieg∏ego stule-
cia budynku. Jednak okaza∏o si´, ˝e ze wzgl´du na powa˝ne
szkody budowlane w konstrukcji sensowniejszym rozwiàza-
niem b´dzie ca∏kowite wyburzenie wie˝owca. G´sta zabudo-

wa tej cz´Êci miasta i w rezultacie niewielka odleg∏oÊç dzielà-
ca wyburzany wie˝owiec od innych obiektów, êle dzia∏ajàca
na wstrzàsy technika komunikacyjna oraz ha∏as i zapylenie
cz´sto nie pozwalajà na wykorzystanie tradycyjnych technik
wyburzeniowych z zastosowaniem du˝ych maszyn. 
Z powodu mocno ograniczonej przestrzeni  wykorzystanie
ci´˝kiego sprz´tu by∏o technicznie mo˝liwe dopiero po ro-
zebraniu oÊmiu najwy˝szych pi´ter. 
Najwi´kszych problemów dostarczy∏o usuni´cie betonowej
konstrukcji Êcian zewn´trznych, prowadzàcy wyburzenia
nie mogli dopuÊciç do ich niekontrolowanego upadku. 
Poczàtkowo zak∏adano, ˝e wyburzenia najwy˝szych pi´ter
potrwajà dziesi´ç tygodni. Prowadzone by∏y jednak na tyle
sprawnie, ˝e uda∏o si´ je zakoƒczyç dwa tygodnie wcze-
Êniej. Zadanie wykona∏o dziewi´ciu specjalistów wykorzy-
stujàcych szereg ma∏ych maszyn, wÊród których kluczowà
rol´ odegra∏y trzy zdalnie sterowane roboty wyburzeniowe
„Brokk” o ci´˝arze roboczym od 1,8 do 4,8 tony. Wyposa-
˝one w m∏oty i no˝yce wyburzeniowe upora∏y si´ z usuwa-
niem betonowej konstrukcji z powierzchni blisko 12.000 m2.
Prace zosta∏y przeprowadzone tak sprawnie, ˝e w czasie
ich trwania nie odnotowano nawet najmniejszej skargi.
Wyburzenie pozosta∏ych osiemnastu metrów konstrukcji
budynku stanowi∏o ju˝ tylko czystà formalnoÊç.

Caterpillar obra∏ kurs na oszcz´dnoÊci

W koƒcu grudnia ubieg∏ego roku Caterpillar ze wzgl´du
na trwajàcy Êwiatowy kryzys finansowy i wynikajàcà z niego
rynkowà niepewnoÊç zapowiedzia∏ redukcj´ zatrudnienia
i zarobków w firmie. Redukcja wynagrodzeƒ – nawet do 50
procent dotknie przede wszystkim pracowników sprawujà-
cych funkcje kierownicze, nie wy∏àczajàc przy tym najwy˝-
szych w∏adz koncernu. Oferty odpraw w przypadku dobro-
wolnego odejÊcia z pracy przewidziane sà dla pracowników
Êredniego szczebla. 
Caterpillar zastrzeg∏ sobie równie˝ mo˝liwoÊç czasowego
zawieszenia produkcji w swych zak∏adach, a tak˝e
przeprowadzenie zwolnieƒ grupowych. Dane o liczbie pra-
cowników zagro˝onych zwolnieniami nie zosta∏y jednak
ujawnione. W ostatnim czasie Caterpillar odnotowa∏ spadek
obrotów i ni˝sze zyski ze sprzeda˝y maszyn. Prognozy
na najbli˝szà przysz∏oÊç ze wzgl´du na sytuacj´ bran˝y bu-
dowlanej w USA i w Europie zdaniem prezydenta i dyrektora
zarzàdzajàcego koncernu Caterpillar, Jimiego Owensa nie
dajà nadziei na szybkà popraw´ koniunktury.

HMEE - Ferrari wÊród ∏adowarek

Koncern JCB konsekwentnie realizuje najwy˝szy w swej szeÊç-
dziesi´cioletniej historii kontrakt, który zawarto z armià amery-
kaƒskà. Opiewa on na blisko 165 milionów euro i dotyczy do-
staw super szybkich koparko-∏adowarek o symbolu HMEE.
Chodzi tu o specjalnà maszyn´ skonstruowanà z myÊlà o wy-
posa˝eniu oddzia∏ów szybkiego reagowania. Koparko-∏ado-
warka porusza si´ z pr´dkoÊcià do 85 km/h, co oznacza, ˝e
bez najmniejszychprzeszkód na w∏asnych ko∏ach mo˝e prze-
mieszczaç si´ w wojskowych konwojach. 

W maszynie HMEE zastosowano rozwiàzania techniczne
znane z szybkobie˝nego ciàgnika JCB „Fastrac”. Wa˝y ona
dwanaÊcie ton, jest nap´dzana 5,9-litrowym silnikiem, posia-
da nap´d na wszystkie ko∏a i obie osie skr´tne. Mo˝e pod-
nosiç ponad dwie tony i kopaç na g∏´bokoÊç do czterech
metrów. Gabaryty sprawiajà, ˝e maszyna mieÊci si´ ∏atwo
w luku samolotu transportowego Hercules C-130.

Mieszanka firmowa
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Prace wyburzeniowe mierzàcego oko∏o 46 metrów budynku prowadzono z wykorzysta-
niem ma∏ych maszyn 

Koparko-∏adowarki HMEE wytwarzajà amerykaƒskie zak∏ady JCB w Savannah
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Fiat 500 „wykopany”!

Czy komukolwiek uda∏o si´ w ostatnim czasie spotkaç za-
dowolonego przedsi´biorc´ budowlanego? Niemo˝liwe?!
A jednak! Piotr Brzeziƒski, wiceprezes firmy Euro-Ekolas
w po∏owie stycznia wprost tryska∏ radoÊcià. Najpierw do-
wiedzia∏ si´ o wygraniu przetargu opiewajàcego na szes-
naÊcie milionów z∏otych, a kilka godzin póêniej przysz∏a
wiadomoÊç, ˝e Euro-Ekolas „wykopa∏” sobie równie˝ Fia-
ta 500 w konkursie firmy Intrac.
Konkurs zatytu∏owany „Z Case wykopiesz sobie Fiata 500”
stanowi∏ jeden z g∏ównych elementów strategii marketingo-
wej Intrac Polska, który jako dystrybutor tej marki funkcjo-
nuje w Polsce od po∏owy ubieg∏ego roku. Konkurs zainicjo-
wano pierwszego paêdziernika 2008. Celem jego organiza-
torów by∏o propagowanie marki Case, zapoznanie polskich
firm budowlanych ze sprz´tem najnowszej generacji oraz
wymiana doÊwiadczeƒ z u˝ytkownikami maszyn Case. Wa-
runkiem ubiegania si´ o cennà nagrod´ by∏o bowiem wy-
pe∏nienie specjalnej ankiety. – Cieszy mnie, ˝e w konkursie
wzi´li udzia∏ praktycznie wszyscy klienci. Ich odpowiedzi
na pytania zawarte w ankiecie pozwoli∏y nam poznaç potrze-
by rynku, oceniç stopieƒ znajomoÊci oferty Case, da∏y tak˝e
doskona∏y materia∏ do przemyÊleƒ na temat kierunków roz-
woju naszej dzia∏alnoÊci. W moim przekonaniu formu∏a kon-
kursu w pe∏ni si´ sprawdzi∏a. W przysz∏oÊci zamierzamy za-
tem organizowaç kolejne tego typu akcje – mówi dyrektor
zarzàdzajàcy Intrac Polska, Dariusz Pachulski.
Laureat konkursu, Euro-Ekolas powsta∏ przed siedemnastu
laty. Firma zajmuje si´ g∏ównie budowà sieci kanalizacyjnych.
W chwili obecnej eksploatuje siedem maszyn Case. Sà to
dwie koparki ko∏owe, trzy koparko-∏adowarki oraz dwie mini-
koparki. Do udzia∏u w konkursie, który zakoƒczy∏ si´ zdoby-

ciem pierwszej nagrody uprawni∏y jà poczynione w koƒcu
ubieg∏ego roku zakupy minikoparki i koparki ko∏owej. – Po-
wierzane nam prace nie nale˝à do naj∏atwiejszych. Ich szyb-
kie i sprawne prowadzenie wymaga stosowania dobrego,
sprawnego sprz´tu. Jakby na przekór czarnym wizjom Euro-
Las stale si´ rozwija. I to w tempie si´gajàcym dwustu pro-
cent w skali roku! By podo∏aç wszelkim zadaniom musimy sta-
le rozbudowywaç nasz park maszynowy. W ubieg∏ym roku
prowadziliÊmy negocjacje z kilkoma dostawcami, ostatecznie
jednak wybraliÊmy ofert´ Intrac Polska, który zaproponowa∏
najlepsze warunki nie tylko je˝eli chodzi o cen´ zakupu, ale
równie˝ obs∏ug´ serwisowà. Sprawnie i szybko reagujàcy ser-
wis stanowi przecie˝ podstaw´ terminowoÊci prowadzenia
prac. Wszelkie perturbacje wià˝à si´ z trudnymi do poweto-
wania stratami, a na to nikt przecie˝ nie mo˝e sobie pozwoliç
– podsumowa∏ odbierajàc nagrod´ Piotr Brzeziƒski.

Dyrektor zarzàdzajàcy Intrac Polska, Dariusz Pachulski (z prawej) gratuluje Piotrowi
Brzeziƒskiemu zwyci´stwa w konkursie „Z Case wykopiesz sobie Fiata 500”

Terex TC75 pracowa∏ g∏´boko pod ziemià 

Specjalizujàca si´ w budowie tuneli firma Baresel realizowa∏a
jeden ze swoich projektów wykorzystujàc kopark´ Terex TC75
z zerowym kàtem obrotu i ∏amanym wysi´gnikiem. Ju˝ po kil-
ku dniach okaza∏o si´, ˝e by∏ to w∏aÊciwy wybór. Poczàtkowo
planowano, ˝e roboty zwiàzane z przebiciem korytarza po-
trwajà szeÊçdziesiàt dni. Okaza∏o si´ jednak, ˝e harmono-
gram robót zosta∏ wyprzedzony o pe∏en tydzieƒ. Najwa˝niej-
szym argumentem przemawiajàcym za koparkà TC75 by∏o to,
˝e bezkolizyjnie mog∏a ona dokonywaç obrotu w ciasnej prze-
strzeni drà˝onego korytarza. Tak˝e dzi´ki regulowanemu za-
si´gowi ∏amanego wysi´gnika (maksymalnie mo˝e ona wy-
nosiç 7.720 mm) maszyna mog∏a pracowaç w ciasnej prze-
strzeni. Zarówno kabina, jak i podwozie znajdowa∏y si´ po-
za strefà zagro˝onà kolizjà. Konstrukcja wysi´gnika koparki
pozwala na prac´ po bokach maszyny bez koniecznoÊci jej
przemieszczania. To wszystko sprawia, ˝e Terex TC75 oka-
zuje si´ byç wprost niezastàpiony przy budowie tuneli. 
Podczas prac w trudnych warunkach panujàcych podczas
drà˝enia korytarza kluczowà rol´ odegra∏ dwuobwodowy
system hydrauliczny Loadsensing z systemem automatycz-
nego doboru optymalnego stopnia przep∏ywu. Pozwoli∏o
to operatorowi maszyny na w pe∏ni efektywne wykonywa-
nie cykli roboczych i p∏ynne sterowanie osprz´tem. 

Komfortowa kabina koparki posadowiona zosta∏a na spe-
cjalnych wiskozowych podk∏adkach, co chroni operatora
przed szkodliwymi wibracjami. Podczas wi´kszoÊci prac
stosowano dodatkowe kraty chroniàce kabin´ przed ude-
rzeniami od∏amków skalnych. Silnik o mocy 73 KM spe∏nia-
jàcy norm´ emisji spalin Tier-3 okaza∏ si´ ma∏o ha∏aÊliwy. 

Terex TC75 z zerowym obrotem doskonale radzi∏ sobie w niezwykle ciasnej przestrzeni
drà˝onego tunelu
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New Holland E215 
na lodowcu Hintertux

Na wieƒczàcym dolin´ Ziller-
tal austriackim lodowcu Hin-
tertux narciarze cieszyç si´
mogà ponad szeÊciuset kilo-
metrami doskonale przygo-
towanych tras o ró˝nej trud-
noÊci. Ânieg le˝y tu przez
okràg∏y rok, wokó∏ roztacza-
jà si´ przepi´kne widoki, nic
zatem dziwnego, ˝e miejsce
uwa˝ane jest za jedno z naj-
lepszych do uprawiania nar-
ciarstwa w Europie. To w∏a-
Ênie tutaj najlepsi na Êwiecie
zawodnicy na przygotowujà
si´ do sezonu na licznych
obozach treningowych. 
Do odpowiedniego przygoto-
wania i utrzymania tras potrze-
ba ci´˝kich maszyn. Jednà
z nich jest 22-tonowa koparka
gàsienicowa New Holland
E215. Pracuje ona nieprzerwa-
nie na wysokoÊci trzech tysi´-
cy metrów nad poziomem mo-

rza, w wiecznej zmarzlinie lo-
dowca. Nap´dzana 160-kon-
nym silnikiem maszyna, wy-
posa˝ona zosta∏a w precyzyj-
ny i niezawodny uk∏ad hy-
drauliczny i Êwietnie sprawdza
si´ w ekstremalnych warun-
kach. Zadaniem koparki New
Holland E215 utrzymywanie
tras narciarskich i zimowych
szlaków pieszych. Maszy-
na wype∏nia tworzàce si´ roz-
padliny, co pozwala zapew-
niç bezpieczeƒstwo licznych
narciarzy i turystów. 
Warunki pracy koparki mo-
gà wydawaç si´ idylliczne.
B∏´kitne niebo, Êwiecàce
s∏oƒce i pryzmy Êniegu to
jednak tylko pozory. Na lo-
dowcu panujà niezwykle
trudne warunki. Cz´sto wy-
st´pujà tu wprost arktyczne
mrozy, temperatura potrafi
spaÊç nawet do minus 30°C.
Maszyna wyposa˝ona jest
w specjalne ko∏ki przyÊrubo-
wane do p∏ytek gàsienic.
Rozwiàzanie to poprawia ich

przyczepnoÊç umo˝liwiajàc
sprawne poruszanie si´
ci´˝kiej maszyny na wszech-
obecnym Êniegu i lodzie. Fir-
ma eksploatujàca kopark´,
jak dotychczas nie napotka-
∏a najmniejszych problemów
technicznych. Tak˝e w eks-
tremalnie niskich temperatu-

rach uk∏ad hydrauliczny ma-
szyny pracuje bez zarzutu,
co pozwala na prac´ z pe∏nà
wydajnoÊcià. Bezwzl´dnie
nale˝y za to przestrzegaç
tankowania zimowego pali-
wa, które nie traci p∏ynnoÊci
na wysokim mrozie.

Dalsze informacje Pb 001Z

Koparka New Holland E215 pracujàca na austriackim lodowcu Hintertux spisuje si´ do-
skonale nawet w ekstremalnie niskich temperaturach

EWPA to dobry adres

Maszyny budowlane marki
Fermec i Schaeff cieszy∏y
si´ od lat uznaniem pol-
skich u˝ytkowników. Pierw-
sze kontakty handlowe z pol-
skim rynkiem obaj produ-
cenci, wchodzàcy obecnie
w sk∏ad Grupy TEREX, na-
wiàzali z firmà EWPA Maszy-
ny Budowlane z Komornik.
Pierwsze umowy zawarto tu˝
po roku 2000. W roku 2006,
kiedy nastàpi∏y zmiany w∏a-
snoÊciowe, na mocy któ-
rych TEREX sta∏ si´ w∏aÊci-
cielem powy˝szych marek
wspó∏praca z EWPA Maszy-
ny Budowlane by∏a kontynu-
owana. Zaowocowa∏o to
w efekcie znacznym zwi´k-
szeniem sprzeda˝y maszyn
nale˝àcych do kategorii
compact equipment. Kopar-
ko-∏adowarki, minikoparki,
∏adowarki marki TEREX znaj-
dowa∏y coraz wi´cej nabyw-
ców. Do chwili obecnej EW-
PA sprzeda∏a na polskim

rynku trzysta maszyn z seg-
mentu compact equipment. 
Poczàtki zwiàzane z zaistnie-
niem wspólnej marki TEREX
na rynku polskim nie by∏y ∏a-
twe. U˝ytkownicy niewiele
o niej wiedzieli, cz´sto z góry
zak∏adali wr´cz – co nale˝y
niestetydo specyfiki polskie-
go rynku – ˝e wszystko co
nowe jest z pewnoÊcià z∏e.
Jednak po pewnym czasie
klienci firmy EWPA przekona-
li si´ do nowego producenta.

Niewàtpliwie na ten fakt du˝y
wp∏yw mia∏y prowadzone
na szerokà skal´ akcje pro-
mocyjne majàce na celu wy-
promowanie marki. Odbywa-
∏y si´ one cyklicznie w dwu-
nastu oddzia∏ach EWPA po-
krywajàcych swym zasi´-
giem praktycznie osiemdzie-
siàt procent terytorium na-
szego kraju. EWPA Maszyny
Budowlane bra∏a równie˝
udzia∏ w targach bran˝owych
i bardzo cz´sto zleca∏a publi-

kacj´ reklam w gazetach
ogólnopolskich oraz czaso-
pismach bran˝owych. Ma-
szyny TEREX zyska∏y sobie
dobrà opini´ u˝ytkowników
dzi´ki wysokiej jakoÊci, ma∏ej
awaryjnoÊci, bardzo d∏ugiej
trwa∏oÊci, pe∏nej dost´pnoÊci
cz´Êci zamiennych i spraw-
nie dzia∏ajàcemu serwisowi.
Praca nad wprowadzeniem
marki TEREX na rynek polski
nie by∏a ∏atwa, ale przynios∏a
efekty. W ÊwiadomoÊci pol-
skich klientów TEREX funkcjo-
nuje jako producent najwy˝-
szej jakoÊci maszyn budowla-
nych. Najlepszym na to dowo-
dem jest to, ˝e wi´kszoÊç do-
konujàcych zakupu maszyny
tej marki, jest zadowolonych
z eksploatacji i decyduje si´
na zakup kolejnych.
Poprzez zaplanowane na ten
rok zintensyfikowane dzia∏a-
nia marketingowe oraz roz-
budowywanie sieci dealer-
skiej, TEREX konsekwentnie
dà˝y do powi´kszenia swo-
ich udzia∏ów w polskim rynku.

Dalsze informacje Pb 002Z

Wprowadzenie wspólnej marki TEREX na rynek polski nie nale˝a∏o do naj∏atwiejszych.
EWPA upora∏a si´ jednak szybko z tym zadaniem
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz dwumiesi´cznik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz i przes∏aç

go faksem na numer (022) 859-19-67  lub listownie pod adresem: 
PoÊrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasa˝ Ursynowski 1/45

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................................
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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 6.558 egzemplarzy. 

Adresaci
Bran˝a

1. Budownictwo ogólne 4.496
2. Roboty ziemne 115
3. In˝ynieria làdowa i wodna 973
4. Specjalistyczne roboty budowlane 62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 311
6. Kopalnie w´gla kamiennego (Bazy Transportu i Sprz´tu) 68
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 63

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 121
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 7.017 egz.
Nak∏ad drukowany 7.500 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. 

Rabaty
Przy zamieszczeniu w ciàgu 12 miesi´cy (rok og∏oszeniowy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Prowizja dla agencji reklamowych: 15%

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%.  

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

2/2009 27.03.2009    23.02.2009 27.02.2009 
3/2009 08.05.2009    31.03.2009 08.04.2009 
4/2009 29.07.2009    23.06.2009 26.06.2009 
5/2009 29.09.2009    21.08.2009 28.08.2009 
6/2009 27.11.2009    16.10.2009 23.10.2009 

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



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

< Koparko-∏adowarka NEW HOLLAND NH 95-4 PT/E
rok produkcji: 1996, 4x4, przednia ∏y˝ka dzielona
z wid∏ami do palet, w ciàg∏ej eksploatacji 
Cena: 60.000 z∏ + VAT
Kontakt: 052 345 21 01

< Koparka CATERPILLAR 438C
rok produkcji: 2000, 4x4x4, turbo, ∏y˝ka 4w1, wid∏y,
teleskop, Powershift, Ridecontrol, szybkoz∏àcze,
klimatyzacja, Cena:  99.000 z∏ + VAT
Kontakt: 0502 37 42 75

< Koparka ko∏owa KOMATSU PW170
rok produkcji: 2003, waga 19,5 tony, p∏ug, podpory 
i stabilizatory, wysi´gnik ∏amany, ∏yzka 1,3 m3

na szybkoz∏àczu, 3.200 mth, Cena: 229.000 z∏+VAT
Kontakt: 0604 25 33 66

< Koparka gàsienicowa LIEBHER 900
rok produkcji 1999, ∏y˝ka 1,2 m3, sprowadzona, 
7.000 mth, waga 19 ton, Cena: 113.000 z∏ + VAT
Kontakt: 0604 25 33 66

< Kruszarka udarowa COMEC
rok produkcji 1994, waga 36 ton, wlot 1.300x1.000 mm,
Cena:  270.000 z∏ + VAT
Kontakt: 0501 30 12 03

Technika Filtracji RUDFIL s.c.
Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych
www.filtracja.com.pl  • tel. 032 240 70 62



PoÊrednik Budowlany: – Firmy, którymi Panowie zarzàdzajà
sà oficjalnymi polskimi dystrybutorami koncernu Case. Ostat-
nio Intrac Polska goÊci∏ cz´sto na naszych ∏amach, pora
wi´c, by nasi czytelnicy dowiedzieli si´ nieco wi´cej o firmie
Bax Baumaschinen…
Thomas Bax: – Firma za∏o˝ona w roku 1974 przez Gerharda Bax
stanowi czysto rodzinne przedsi´wzi´cie. Jej g∏ówna siedziba
znajduje si´ w Borken ko∏o Kassel w Hesji. Bax od samego po-
czàtku dzia∏alnoÊci by∏ zwiàzany z Case, nale˝y do grona naj-
starszych na Êwiecie zagranicznych dealerów tego koncernu.
W roku 1998 kierowanie Bax Baumaschinen powierzono mnie
i mojej siostrze. W Borken pozostajemy dealerem Case, dzia∏a-
my równie˝ na rynku wynajmu oferujàc dwieÊcie maszyn.

– Pytanie do pana Bax. Paƒska firma oferowa∏a maszyny 
Case w Polsce ju˝ przed majem 2008 roku. Co sprawi∏o, ˝e
zdecydowa∏ si´ Pan wejÊç na nasz rynek?
TB: – Na rynku polskim Bax Baumaschinen sprzedaje maszyny
budowlane od roku 1995. Ju˝ dziesi´ç lat wczeÊniej utrzymy-
waliÊmy kontakty handlowe z ró˝nymi krajami wschodnioeuro-
pejskimi. W∏aÊnie wówczas do ówczesnego NRD zacz´liÊmy
dostarczaç sprz´t budowlany. W sumie do dnia dzisiejszego
na rynek wschodnioeuropejski trafi∏o dzi´ki nam ponad trzy ty-
siàce maszyn. Z powodu du˝ego zainteresowania naszych
klientów z Polski nowymi i u˝ywanymi maszynami i zwiàzanymi
z tym us∏ugami serwisowymi - szczególnie dla ci´˝szych ma-
szyn - we wrzeÊniu 2003 zdecydowaliÊmy otworzyç Bax Bau-
maschinen Sp. z. o.o. z siedzibà w Poznaniu i objàç generalne
przedstawicielstwo Case w zachodniej cz´Êci Polski. 

- Niemiecka i szwedzka firma dystrybuujà maszyny Case
w Polsce. Czy to Panów zdaniem dobry pomys∏? Czy rodzi-
me rynki w Niemczech i w Szwecji sta∏y si´ za ciasne?
TB: – Rynki zbytu w Niemczech i w Szwecji majà ciàgle zna-
czàcy potencja∏. Je˝eli jednak od czternastu lat jest si´ solid-
nym partnerem dla polskich przedsi´biorstw – bioràc
pod uwag´ wielkoÊç tego kraju i jego dynamiczny rozwój, za-
chodzi koniecznoÊç, by nie tylko pomna˝aç i inwestowaç ka-
pita∏, lecz pozostaç tam, gdzie w naszym domu w Poznaniu
wzrasta ju˝ trzecia generacja rodziny Bax. 
Dariusz Pachulski: – W naszym przypadku mówimy tutaj nie
tylko o dystrybucji, ale co zawsze powtarzam, pewnej filo-
zofii utrzymywania trwa∏ych relacji z klientem poprzez ob-
s∏ug´ serwisowà oraz zapewnienie ciàg∏ego dost´pu
do cz´Êci zamiennych. W krajach nadba∏tyckich taki model
zda∏ doskonale egzamin i dlatego teraz oferujemy go pol-
skim klientom. Sto procent operacji Intraca odbywa si´
na podobnych do naszego rynkach Litwy, ¸otwy i Estonii.
Uwa˝am, ˝e polski klient wymaga bardzo dobrej obs∏ugi
i w∏aÊnie z tego powodu jesteÊmy tutaj.

– Pytanie do pana Bax. Od pewnego czasu daje si´ zaob-
serwowaç rosnàce zainteresowanie niemieckich firm dzia∏al-
noÊcià dystrybucyjnà na rynku polskim. Przyk∏adem tego sà
choçby Schäfer i Bodo. Obserwujemy przy tym dwie tenden-
cje: firma otwiera przedstawicielstwo w Polsce lub te˝ decy-
duje si´ na wspó∏prac´ z polskimi dystrybutorami kierujàc
wszystkim z niemieckiej centrali. Bax Baumaschinen wybra∏
wariant tworzenia w∏asnych struktur w Polsce… 
TB: – Bax Baumaschinen Sp. z. o.o to czysto polska firma,
tak siebie postrzegamy i tak dzia∏amy. Nie odpowiada na-
szej filozofii mianowanie z Niemiec subdealerów na terenie
Polski. Jako polskie przedsi´biorstwo zbudowaliÊmy w∏asne
struktury i b´dziemy tak˝e w przysz∏oÊci konsekwentnie pra-
cowaç na rzecz rozwoju Bax Baumaschinen w Polsce. W tej
chwili zatrudniamy tu czterdziestu jeden pracowników.

– Decyzj´ o ustanowieniu dwóch dystrybutorów Case w Pol-
sce i nowym podziale ich kompetencji terytorialnych og∏o-
szono w maju ubieg∏ego roku. Ponad pó∏ roku od tego ter-
minu to chyba dobry moment na pierwsze podsumowania?
TB: – Ma∏e sprostowanie, Polska zosta∏a podzielona na dwa
obszary sprzeda˝y Case nie w maju 2008, lecz we wrze-
Êniu 2004. WejÊcie firmy Intrac na polski rynek bardzo nas
ucieszy∏o, zyskaliÊmy bowiem godnego zaufania partnera. 
DP: – Mog´ jedynie potwierdziç ten fakt. Intrac prowadzi poli-
tyk´ pe∏nego poszanowania zasad panujàcych w ka˝dej sieci
dystrybucyjnej. Dlatego te˝ od samego poczàtku nawiàzaliÊmy
partnerskie stosunki z firmà Bax Baumaschinen w Polsce.

– Mówi si´ jednak, ˝e to, co mo˝esz zrobiç sam, rób samodziel-
nie. Czy obie firmy, które muszà przecie˝ stawiaç na rozwój, nie
stanà si´ z partnerów konkurentami? Zdaniem niektórych Bax
Baumaschinen obs∏uguje tereny o wi´kszym potencjale… Musi
to w koƒcu doprowadziç do zaostrzenia walki konkurencyjnej.
TB: – Nie wyobra˝am sobie walki konkurencyjnej z firmà Intrac.
Nasze dzia∏ania sà regularnie konsultowane. Nie uwa˝am
równie˝, ˝e Bax dzia∏a na obszarach o wy˝szym potencjale.
Wschodnia cz´Êç kraju nadrobi∏a du˝à cz´Êç zapóênieƒ. Wie-
le z du˝ych polskich przedsi´biorstw budowlanych ma swe
siedziby w Warszawie. Takie miasta, jak ¸ódê, Kraków, Gdy-
nia i Gdaƒsk dysponujà tak˝e bardzo du˝ym potencja∏em.
DP: – MyÊl´, ˝e era konkurencji dwóch dystrybutorów Ca-
se na rynku polskim nale˝y ju˝ definitywnie do przesz∏oÊci.
Naszym motto jest wspó∏praca, gdy˝ to ona buduje najlep-
sze realacje oraz ma decydujàcy wp∏yw na w∏aÊciwe po-

Wywiad PoÊrednika
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Rozmowa z  Thomasem Bax, prezesem 
firmy Bax Baumaschinen Sp. z o.o. 
i Dariszem Pachulskim, dyrektorem

zarzàdzajàcym Intrac Polska

Bax i Intrac dwa bratanki…



strzeganie marki przez klientów. Zamiast walczyç mi´dzy
sobà, skupiamy si´ na ich obs∏udze. 

– Jak wasza wspó∏praca funkcjonuje w praktyce? Czy Pa-
nowie regularnie omawiacie pojawiajàce si´ problemy i usta-
lacie wspólnie sposoby ich przezwyci´˝enia?
TB: – Jak ju˝ wspomnia∏em, odbywamy regularne konsulta-
cje i wspieramy si´ w naszych dzia∏aniach. W tym roku zor-
ganizujemy wspólnà ekspozycj´ na targach Autostrada Pol-
ska w Kielcach. Stale dochodzi tak˝e do spotkaƒ pracowni-
ków dzia∏ów sprzeda˝y i serwisu obu firm. 
DP: – Od poczàtku nasze firmy wspó∏pracujà na ro˝nych
p∏aszczyznach, na przyk∏ad  sprzeda˝y i serwisu. Zawsze sta-
ramy si´ wspólnie reagowaç na sygna∏y docierajàce z rynku.

– Porozmawiajmy o serwisie. Czy mo˝na sobie wyobraziç, ˝e
mechanicy Bax Baumaschinen b´dà usuwaç awari´ maszy-
ny w warunkach polowych na terenie b´dàcym w gestii Intra-
ca? Je˝eli warszawskie przedsi´biorstwo zakupi∏o maszyn´
w firmie Intrac, jednak czasowo wykonuje zadania w pobli˝u
Poznania, to czy mo˝e zostaç obs∏u˝ona przez serwis Bax
Baumaschinen? Czy w takich przypadkach obie firmy wspie-
rajà si´? Czy te˝ Intrac wyÊle specjalnie samochód serwiso-
wy, który b´dzie mia∏ do pokonania 300 km?
TB: – Obszary sprzeda˝y sà ÊciÊle podzielone, jednak dzia∏a-
nia serwisu i dystrybucja cz´Êci zamiennych odbywajà si´
ponadregionalnie. To logiczne, ˝e ka˝dego klienta firmy
Intrac wspomagamy je˝eli prowadzi roboty na naszym tere-
nie i serwisujemy jego maszyn´ lub przeprowadzamy prace
gwarancyjne. Nikt z firmy Intrac nie musi jechaç 300 kilome-
trów do Poznania, by pomóc klientowi z Warszawy. Takie sa-
me zasady obowiàzujà zresztà firm´ Intrac wobec nas. 
DP: – To w pe∏ni zrozumia∏e, ze du˝e firmy sà mobilne i dla-
tego potrzebujà obs∏ugi niezale˝nie od podzia∏u kompeten-
cyjnego pomi´dzy dystrybutorami dotyczàcego sprzeda˝y
maszyn. We wspomnianym przypadku klient mo˝e oczywi-
Êcie skorzystaç z autoryzowanego partnera Case Construc-
tion dzia∏ajàcego najbli˝ej miejsca, w którym pracuje jego
maszyna. My mo˝emy ponadto korzystaç z dost´pu do ma-
gazynów cz´Êci ca∏ej grupy Intrac. A ma to olbrzymie zna-
czenie w przypadku koniecznoÊci jak najszybszej naprawy
maszyny o kluczowym znaczeniu dla u˝ytkownika, pracujà-
cej praktycznie non stop.

– Prosz´ o przedstawienie mo˝liwoÊci obu firm w zakresie
szeroko poj´tej obs∏ugi posprzeda˝nej. Co jest planowane
w tym wzgl´dzie na ten rok?
TB: – Oferujemy naszym klientom mo˝liwoÊç zawarcia nieogra-
niczonych w czasie kontraktów serwisowych oraz skorzysta-
nie z pakietu przeglàdów przeprowadzanych w sta∏ych ce-
nach. Pracujemy z wykorzystaniem specjalnie opracowanego
programu pozwalajàcego ka˝demu z klientów jeszcze
przed zakupem maszyny zapoznaç si´ z jakimi kosztami i w ja-
kim czasie b´dzie mia∏ do czynienia w trakcie eksploatacji. 
DP: – Intrac oferuje swym klientom pe∏en zakres obs∏ugi, po-
czàwszy od pakietow przeglàdowych poprzez rozszerzone
gwarancje i pakiety serwisowe. JesteÊmy przygotowani
na zrealizowanie ka˝dego zlecenia klienta. Naszym niewàt-
pliwym atutem jest du˝a elastycznoÊç dzia∏ania. Ka˝da de-
cyzja podejmowana jest u nas na miejscu i mimo, ˝e dyspo-
nujemy szeregiem rozwiàzaƒ sprawdzonych na innych ryn-

kach, to na bie˝àco jesteÊmy w stanie dopasowaç swe dzia-
∏ania do konkretnych potrzeb klienta. 

– W jaki sposób u∏atwiacie swym klientom pozyskiwanie ma-
szyn? Czy na przyk∏ad wspó∏pracujecie z konkretnymi towa-
rzystwami leasingowymi?
TB: – Wspó∏pracujemy z szeregiem wiodàcych towarzystw
leasingowych. Wielu spoÊród naszych klientów ma ju˝ do-
Êwiadczenia z wybranymi przez siebie instytucjami
finansowymi, tak wi´c kooperowanie tylko z jednym partne-
rem jest trudne.
DP: – Polski rynek wymaga zastosowania sprawdzonych
rozwiazaƒ. Dysponujemy takowymi wspó∏pracujàc z ró˝ny-
mi towarzystwami leasingowymi. W tym roku zaoferujemy
naszym klientom program finansowania zakupów pod na-
zwà Intrac Finance. Wiemy jak to robiç, mamy zaplecze fia-
nansowe i odpowiednie narz´dzia. 

– S∏ychaç g∏osy, ˝e mimo Êwiatowego kryzysu finansowego
Polska to jeden z najlepszych na Êwiecie rynków na sprzeda˝
maszyn budowlanych. Czy podzielacie Panowie t´ opini´? 
TB: – Jestem optymistà, wychodz´ z za∏o˝enia, ˝e rok 2009
oka˝e si´ dobry dla polskiego rynku. Wiele wspieranych
przez Uni´ Europejskà projektów infrastrukturalnych, bu-
dowa kana∏ów, przygotowania do EURO 2012… Najbar-
dziej przeszkadza propagowanie czarnych wizji przez tele-
wizj´ i pras´ w Polsce. Prognozowany na ten rok wzrost
gospodarczy rz´du dwóch-trzech procent nie jest wcale
z∏y. Nie mo˝na przecie˝ oczekiwaç przez wiele lat wzrostu
oÊmioprocentowego albo jeszcze wi´kszego. 
DP: – Zdecydowanie nie. Mimo, ˝e Êwiatowy kryzys finanso-
wy dotyka równie˝ nas, to nadal dostrzegamy potencja∏ pol-
skiego rynku. Du˝a cz´Êç naszych klientow ma podpisane
kontrakty na ten, a nawet na nast´pny rok. Nadal du˝o
do zrobienia jest w infrastrukturze drogowej oraz zwiazanej
bezpoÊrednio z organizacjà EURO 2012. Wiemy czego b´dà
oczekiwali od nas klienci i jesteÊmy gotowi im to zaoferowaç.

– Jakiego rodzaju maszyny Case – poza koparko-∏adowarka-
mi – znajdà w tym roku najwi´kszà liczb´ nabywców w Polsce?
TB: – Wzmocnimy nasze zaanga˝owanie w sprzeda˝ maszyn
Heavy Equipment. Case ma najlepsze na Êwiecie koparki gà-
sienicowe. Produkowana w Japonii CX 210 B zosta∏a uhono-
rowana cieszàcà si´ Êwiatowà renomà nagrodà „Good Design
Award”. Wyposa˝ona jest w najwi´kszà i najbardziej komforto-
wà kabin´ spoÊród maszyn tej klasy i silnik Diesla zu˝ywajàcy
poni˝ej dziesi´ciu litrów paliwa na godzin´ pracy. Koparki gà-
sienicowe Case wymagajà smarowania tylko co 1.000 moto-
godzin, a olej hydrauliczny wymienia si´ w nich co 5.000 mo-
togodzin. Nasze koparki ko∏owe tak˝e mogà okazaç si´ ryn-
kowym hitem. To jedyne maszyny obrysowe, ich przeciwwa-
ga tylko nieznacznie wystaje poza obrys podwozia.
DP: – Thomas w du˝ej mierze odpowiedzia∏ na to pytanie. Do-
dam tylko, ˝e Intrac równie˝ zamierza zapoznawaç polskiego
klienta z ofertà Case Construction dotyczàcà ci´˝kich maszyn
budowalnych. Mówimy tu nie tylko o Êwietnych koparkach gà-
sienicowych, ale tak˝e o ∏adowarkach oraz spycharkach, któ-
re oferujemy naszym klientom. Konkurencja jest silna, ale ma-
my du˝o atutow, które przekonajà ich do naszych produktów.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski

Wywiad PoÊrednika
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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´ telesko-
powe zdolne jest unieÊç ci´-
˝ar 2,2 tony (maksymal-
nie 2,5 tony na wysokoÊç 4,5
metra) na wysokoÊç 5,22 me-

tra. Udêwig ten pozostaje nie-
zmienny i nie jest uzale˝niony
ani od wysokoÊci podniesie-
nia ramienia, ani od jego wy-
si´gu. Ten sam ci´˝ar maszy-
na jest w stanie podnieÊç za-
równo na wysokoÊç jednego
metra, jak i pi´ciu metrów na-
wet 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 potrzebny
kontroler za∏adunku ani blo-
kada uk∏adu hydraulicznego,
co w znacznym stopniu u∏a-

twia manewrowanie oraz ob-
s∏ug´ maszyny. 
Standardowa g∏´bokoÊç ko-
pania wynosi dla MANIHOE
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 mecha-
nicznych, nap´d na cztery
równe ko∏a, wszystkie ko∏a
skr´tne, przek∏adnia mecha-
niczna z elektro-hydraulicz-
nym prze∏àcznikiem kierun-
ku jazdy oraz udêwig 2,2 to-
ny oraz wysokoÊç podnosze-
nia 5,2 metra czynià z MANIHOE
maszyn´ bezkonkurencyjnà
wÊród aktualnie dost´pnych na
rynku koparko-∏adowarek.

Dalsze informacje Pb 003Z
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Francuski producent okreÊla maszyn´ MANIHOE mianem „∏adowarki teleskopowej wypo-
sa˝onej w rami´ koparkowe”

Umieszczone z ty∏u rami´ koparkowe spe∏nia jednoczeÊnie rol´ przeciwwagi 



Nowe minikoparki
Ammann-Yanmar

Podczas styczniowego spo-
tkania dla prasy w Pary˝u
wystawcy Intermatu ujaw-
nili, jakie nowoÊci szykujà
na kwietniowe targi. Am-
mann-Yanmar zaprezentowa∏
czwartà z typoszeregu semi-
-ViO minikopark´ SV20 (kla-
sa 1÷2 tony). Maszyn´ skon-
struowano na zasadzie mo-
du∏owej, co u∏atwia demon-
ta˝ i wymian´ jej g∏ównych
podzespo∏ów. BezpoÊredni
dost´p do akumulatora, pod-
zespo∏ów elektrycznych oraz
hydraulicznych u∏atwia co-
dziennà obs∏ug´. Minikopar-
ka jest kompaktowa, charak-
teryzuje jà jednak wyjàtkowa
wydajnoÊç – si∏a kopania
na ∏y˝ce wynosi 1.900 kgf
zaÊ mierzona na ramie-
niu 1.200 kgf. Maszyna SV20
wyposa˝ona jest standardo-
wo w d∏ugie rami´, dlatego
te˝ mo˝e kopaç na g∏´bo-

koÊç 2.480 mm. Jej maksy-
malna wysokoÊç zrzutu wy-
nosi natomiast 4.015 mm.
Uk∏ad hydrauliczny z wyko-
rzystaniem funkcji load sen-
sing umo˝liwia dobranie wy-
datku do oporu napotykane-
go podczas kopania. Czyni
z minikoparki precyzyjny
przyrzàd umo˝liwiajàcy opty-
malne parametry kopania,
wi´kszà si∏´ podnoszenia

oraz skrócenie cykli pracy.
SV20 to maszyna bezpiecz-
na i wydajna, a zarazem
ekonomiczna, charakteryzu-
jàca si´ niewielkim stopniem
zanieczyszczania atmosfery
i niskà emisjà ha∏asu.
Ammann Yanmar przedstawi∏
tak˝e nowà kopark´ ko∏owà
klasy 5÷6 ton. Model oznaczo-
ny symbolem B55W-2 ∏àczy
w sobie zalety maszyny kom-

paktowej (szerokoÊç 1.920 mm)
z nadzwyczajnà wydajno-
Êcià. Si∏a kopania mierzona
na ∏y˝ce si´ga 4.060 kgf
a na ramieniu 2.690 kgf. 
Obie maszyny wyposa˝ono
w komfortowe kabiny spe∏-
niajàce standardy ROPS,
FOPS1 oraz TOPS. Erono-
miczny system sterowania,
wygodny fotel, uk∏ad klima-
tyzacji z funkcjà odmra˝ania
zapewnia operatorowi mak-
simum wygody i bezpie-
czeƒstwa umo˝liwiajàc mu
prac´ z maksmylanà wy-
dajnoÊcià. Bezproblemowy
dost´p do najwa˝niejszych
elementów elektrycznych
i hydraulicznych maszyny
znacznie u∏atwia jej co-
dziennà obs∏ug´. Z kolei
po∏àczenie mocy silnika
Yanmar i wydajnego syste-
mu hydraulicznego zapew-
nia wyjàtkowà produktyw-
noÊç i pozwala osiàgnàç
maksymalnà precyzj´ ru-
chów roboczych. 

Dalsze informacje Pb 004Z
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Koparka ko∏owa B55W-2 uzupe∏ni∏a typoszereg maszyn w klasie 5÷6 ton, minikoparka
SV20 jest czwartym z modeli klasy 1÷2 ton popularnej serii  semi ViO
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Z JCB w Hiszpanii, Poznaniu i Warszawie

Bumasz - mi∏a niespodzianka!

Podczas warszawskiej gali Interhandlera  maszyny JCB ustàpi∏y
miejsca na scenie tancerzom i Maryli Rodowicz

Haulotte Polska wyjecha∏ z Poznania z dwiema nagrodami - dla
maszyny HLT 40-14 oraz wyró˝nieniem za aran˝acj´ stoiska

Styczeƒ Styczeƒ Styczeƒ Styczeƒ Styczeƒ Styczeƒ Styczeƒ 

Poczàtek roku up∏ynà∏ nam pod znakiem JCB. Najpierw polecieliÊmy na
po∏udniowy kraniec Europy, by w hiszpaƒskim Jerez de la Frontera wziàç
udzia∏ w Êwi´towaniu sukcesu brytyjskiej firmy, która w 2007 roku sprzeda∏a
70 tysi´cy maszyn. W czasie prezentacji  na obrze˝ach andaluzyjskiego
toru Formu∏y 1 mogliÊmy podziwiaç m.in. 52-tonowà kopark´ gàsienicowà
JS520. Kilka tygodni póêniej  w Warszawie bawiliÊmy si´ na uroczystej gali
Interhandlera,  kiedy to mieliÊmy okazj´ nie tylko poznaç ca∏à nowà
galaktyk´ maszyn JCB, ale tak˝e wys∏uchaç koncertu Maryli Rodowicz.
Artystka opuÊci∏a scen´ jako fanka marki JCB i Êwie˝o upieczona
w∏aÊcicielka koparko-∏adowarki....rzecz jasna w postaci modelu w skali 1:35

Wielka Loteria Volvo Maszyny Budowlane Polska

29 lutego w warszawskim Domu Volvo prawie 450 goÊci czeka∏o na
wyniki losowania. O ich dobry nastrój dbali artyÊci kabaretowi

Luty Luty Luty Luty Luty Luty Luty Luty Luty Luty Luty Luty Luty 

Dom Volvo w Warszawie s∏u˝y zwykle jako salon prezentacji i sprzeda˝y
osobowych aut koncernu Volvo. W ostatnim dniu lutego 2008 miejsce
limuzyn zaj´∏y nieco wi´ksze pojazdy. Tym razem maszyny budowlane Volvo
mia∏y byç zaledwie dekoracjà, eleganckie wn´trza goÊci∏y bowiem
uczestników Wielkiej Loterii Volvo Maszyny Budowlane Polska.
Aby znaleêç si´ w ich gronie wystarczy∏o w ciàgu poprzedniego roku nabyç
dowolnà nowà maszyn´ Volvo. By∏o to ju˝ druga edycja tej loterii.
Nagrodami by∏y: wyjazd na Volvo Days 2008, wyprawa do Laponii  i wreszcie
wzbudzajàce wÊród obecnych nawi´ksze emocje g∏ówne trofeum –
samochód osobowy Volvo S60. Wieczór obfitowa∏ w tyle atrakcji, ˝e nie tylko
wygrani zakoƒczyli go w dobrych nastrojach.   

Rozczarowani poprzednià edycjà uczestnicy Mi´dzynarodowych Targów
Maszyn, Pojazdów i Sprz´tu Budowlanego  Bumasz prze˝yli tym razem du˝e
i  mi∏e zaskoczenie. Poziom imprezy by∏ bardzo wysoki, hale wype∏ni∏y
maszyny i sprz´t, odby∏o si´ kilka efektowych pokazów (w tym balet maszyn
JCB i popisy mini∏adowarki Locust). Przede wszystkim - wÊród stoisk t∏oczno
by∏o od odwiedzajàcych. Mimo zimy tak˝e teren zewn´trzny t´tni∏ ˝yciem.
Swojà ofert´ pokaza∏o 234 wystawców z 14 krajów. Zaprezentowano 150
nowoÊci!  Z∏otym medalem MTP wyró˝niono maszyn´ Haulotte HLT 40-14.
Firma Haulotte Polska otrzyma∏a równie˝ nagrodà za aran˝acj´ stoiska! Na
nas - oprócz frekwencji - du˝e wra˝enie zrobi∏y  nowe hale MTP, a zw∏aszcza
efektowna zadaszona parkowa aleja  pomi´dzy pawilonami.

W Weronie profesjonalnie i Êwiatowo

Âwiatowe koncerny zajmowa∏y olbrzymie powierzchnie na terenie
otwartym. Od razu po wejÊciu na targi trafia∏o si´ na stoisko Komatsu

Marzec Marzec Marzec Marzec Marzec Marzec Marzec Marzec 

Samoter jest trzecià pod wzgl´dem wa˝noÊci imprezà targowà naszej bran-
˝y w Europie. Rynek w∏oski traktowany jest przez Êwiatowych producentów
bardzo powa˝nie, Êwiadczy o tym obecnoÊç w Weronie wszystkich liczà-
cych si´ firm, jak równie˝ prezentowana na targach oferta, rozmach prezen-
tacji i wielkoÊç stoisk. Caterpillar zbudowa∏ na przyk∏ad na terenie otwartym
ca∏y amfiteatr, gdzie scen´ tworzy∏ plac budowy w miniaturze. Pokazy, wy-
st´py, atrakcje przygotowano nie tylko z myÊlà o profesjonalistach, ale tak-
˝e ich rodzinach. Jeden z dni targowych, niedziela, przeznaczony by∏ w∏a-
Ênie dla nich. W wielu stoiskach na m∏odszych i starszych fanów maszyn bu-
dowlanych czeka∏y symulatory wykorzystywane na co dzieƒ do treningu
operatorów. Dzi´ki zaproszeniu organizatora Samoteru mogliÊmy wszystko
obejrzeç i opisaç.

Relacja filmowa w tv.posbud.pl
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Autostrada-Polska po raz czternasty
Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj Maj 

Otwarcie nowej siedziby TKL Progress

Otwarcie nowej siedziby TKL Progress by∏o nie tylko uroczyste, ale
i ineteresujàce dzi´ki licznym pokazom maszyn i narz´dzi

W Kielcach - do czego ju˝ zdà˝yliÊmy si´ przyzwyczaiç - znowu pad∏ rekord
liczby wystawców. By∏o ich oÊmiuset, a liczb´ prezentowanych przez nich
maszyn i urzàdzeƒ organizatorzy ocenili na co najmniej dwa tysiàce. JeÊli
jeszcze dodamy do tego pi´taÊcie tysi´cy odwiedzajàcych (co prawda w cià-
gu trzech dni), to mo˝emy sobie wyobraziç t∏ok na drogach dojazdowych,
parkingach, w hotelach i pensjonatach czy nawet k∏opoty z odnalezieniem
konkretnej firmy na olbrzymim terenie zewn´trznym. Wystawa ∏àczy trzy im-
prezy: drogowà (AUTOSTRADA),  maszynowà (MASZBUD) i infrastruktural-
nà (TRAFFIC EXPO). Od dwóch lat w tym samym terminie odbywa si´ jesz-
cze TIL czyli Targi Technologii i Infrastruktury Lotnisk. Jak zwykle targom
towarzyszy∏ bogaty program seminariów i konferencji.

Pogoda w pierwszych dniach kwietnia by∏a jeszcze ma∏o „plenerowa”, nie
zrazi∏o to jednak goÊci zaproszonych na uroczyste otwarcie nowej siedziby
TKL Progress Maszyny Budowlane w Zielonce ko∏o Bydgoszczy. Od rana
na placu przed budynkiem biurowo-warsztatowym mo˝na by∏o oglàdaç po-
kazy praktycznego wykorzystania narz´dzi, urzàdzeƒ i maszyn znajdujàcych
si´ w ofercie firmy. Przygotowano ich ponad 100 – od prostych narz´dzi
do prac ziemnych, brukarskich, poprzez myjki wysokociÊnieniowe, dalmie-
rze laserowe, a˝ po maszyny Bobcat. Mimo deszczu z ogromnym zaintere-
sowaniem ÊledziliÊmy poszczególne etapy prezentacji, dla goÊci TKL Pro-
gress by∏a to jedyna w swoim rodzaju okazja przekonania si´, jak mo˝na
sobie u∏atwiç i przyspieszyç prac´ dzi´ki wykorzystaniu ca∏ej ga-
my urzàdzeƒ i narz´dzi budowlanych.

Trimble - jak budowaç drog´ z GPS-em
Amerykaƒska firma Trimble nale˝y do grona Êwiatowych potentatów w pro-
dukcji urzàdzeƒ pomiarowych dla bran˝y budowlanej. W Polsce zorganizo-
wa∏a pokazy praktycznego wykorzystania takich przyrzàdów na konkretnych
typach maszyn, jak równiarka, walec czy spycharka. Impreza Trimble Con-
struction Live odbywa∏a si´ w OleÊnicy stanowiàc doskona∏à okazj´ spraw-
dzenia, jak nowoczesne urzàdzenia nie tylko usprawniajà prac´, ale i opty-
malizujà koszty, umo˝liwiajà monitorowanie sprz´tu czy znacznie przyspie-
szajà zakoƒczenie inwestycji. SpecjaliÊci z firm Trimble i Geotronics s∏u˝yli
odpowiedziami na wszelkie pytania, umo˝liwiali tak˝e wszystkim ch´tnym
osobiste sprawdzenie dzia∏ania urzàdzeƒ. 

Jak Herkules uniós∏ most... 

Akcja demonta˝u mostu rozpocz´∏a si´ w Êrodku nocy, jednak zanim
uda∏o si´ nam zauwa˝yç drgni´cie metalowego kolosa, nasta∏ Êwit

To by∏a niezwyk∏a operacja. Na miejsce akcji wyruszyliÊmy w Êrodku nocy,
czujàc si´ tak, jakbyÊmy brali udzia∏ w filmie lub... spisku. Im bli˝ej celu, tym
bardziej ros∏o napi´cie. JechaliÊmy za bia∏ym samochodem z logo znanej
stacji TV domyÊlajàc si´, ˝e zmierza w to samo miejsce. W okolicy mostu ze-
bra∏ si´ ju˝ t∏um dziennikarzy, jednak bardziej rzucali si´ w oczy pracownicy
firmy Gastel, która dostarczy∏a najwi´kszy ˝uraw gàsienicowy w Polsce
o udêwigu 500 ton. Potem by∏y d∏ugie minuty oczekiwania, przymiarek, do-
k∏adania ci´˝aru do balastu. W miar´ jak wstawa∏ Êwit, ros∏o napi´cie. Wresz-
cie kolejowy most uniós∏ si´ w powietrze podêwigni´ty przez ˝uraw gàsieni-
cowy Terex-Demag CC 2500/1. 

Choç targi odbywajà si´ w maju, nie zawsze mamy szcz´Êcie do
pogody. W ubieg∏ym roku akurat na to nie mogliÊmy narzekaç

Kwiecieƒ Kwiecieƒ Kwiecieƒ Kwiecieƒ Kwiecieƒ Kwiecieƒ 

Ubieg∏oroczny Trimble Construction Live okaza∏ si´ wielkim sukcesem.
Na wiosn´ firma planuje powtórzenie imprezy w kilku lokalizacjach
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Konferencja Volvo CE w Eskilstunie

Renault Trucks w kopalni porfiru

Efektowny pokaz maszyn Volvo w Eskilstunie by∏ demonstracjà ich
mo˝liwoÊci, jak i umiej´tnoÊci szwedzkich operatorów

Podkrakowska kopalnia jest znakomitym plenerem nie tylko dla filmów,
lecz i dla pokazów samochodów budowlanych 

Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec Czerwiec 

Na poczàtku czerwca wys∏annik naszej redakcji wraz z setkà kolegów po pió-
rze z ca∏ego Êwiata wzià∏ udzia∏ w konferencji prasowej zorganizowanej przez
Volvo Construction Equipment. Impreza odby∏a si´ w szewdzkiej Eskilstu-
nie. Ówczesny prezes Volvo CE, Tony Helsham szczegó∏owo nakreÊli∏ sytu-
acj´ firmy na Êwiatowym rynku maszyn budowlanych. Ju˝ w czerwcu po-
wa˝ny niepokój budzi∏a sytuacja na rynku USA. Mimo wszystko Volvo po-
twierdzi∏o jednak plany rozpocz´cia seryjnej produkcji ∏adowarki o nap´dzie
hybrydowym – L220F Hybrid. Maszyn´ opisywaliÊmy ze szczegó∏ami
w PB 3/2008. Je˝eli nic nie stanie na przeszkodzie, oczekiwaç nale˝y, ˝e
L220F Hybrid b´dzie pierwszà dost´pnà w powszechnej sprzeda˝y maszy-
nà budowlanà o tak innowacyjnym nap´dzie.

Tezana ugoÊci∏a po w∏osku!

W siedzibie firmy TeZaNa w podwarszawskich Babicach czeka∏y na
nas nie tylko silniki i agregaty Iveco Motors, ale tak˝e Alfa Romeo!

Przy akompaniamencie w∏oskich przebojów, raczàc si´ typowo w∏oskimi
przekàskami i napojami Tezana, reprezentujàca interesy Iveco Motors, pre-
zentowa∏a w swoje siedzibie w podwarszawskich Babicach silniki i agrega-
ty pràdotwórcze tej firmy. Zainteresowanie goÊci budzi∏y tak˝e urzàdzenia
czyszczàce Eurorubber, których skutecznoÊç dzia∏ania demonstrowano
w widowiskowy sposób. Nikt nie móg∏ równie˝ przejÊç oboj´tnie obok sa-
mochodów osobowych wyposa˝onych w silniki FPT. Ch´tnie siadano
za kierownicà kultowego, nowego Fiata 500, jak i przepi´knego czerwone-
go kabrioletu Alfa Romeo Spider! Na szcz´Êcie kapryÊna i ca∏kiem nieprze-
widywalna w Polsce pogoda dopisa∏a i plenerowe spotkanie okaza∏o si´
niezwykle udane 

Nie zwa˝ajàc na przesàdy, w piàtek 13 czerwca firma Renault Trucks zorga-
nizowa∏a w podkrakowskich Krzeszowicach prezentacj´ pojazdów budowla-
nych. Sceneria kopalni porfiru i diabazu, której malowniczoÊç zosta∏a spraw-
dzona w filmie „Vinci” Juliusza Machulskiego, okaza∏a si´ jak˝e odpowied-
nia dla ci´˝arówek, majàcych wykazaç swojà wartoÊç w ka˝dych warunkach
terenowych. Tu mieliÊmy do dyspozycji co najmniej trzy ró˝ne pod∏o˝a
– utwardzonà drog´, piaszczyste pagórki i skaliste pod∏o˝e kopalni. Otrzy-
maliÊmy do przetestowania pojazdy Renault Kerax i Lander w ró˝nych konfi-
guracjach, z dwoma rodzajami silników. Przygotowano nam równie˝ inne
atrakcje – jak jazd´ samochodami pustynnymi, d˝ipami, pokazy akrobacji
motocyklowych.

Terex rozbi∏ obóz w Berlinie

Otwarcie przedstawicielstwa Terexa w Berlinie odby∏o si´ w asyÊcie
mi´dzynarodowej ekpiy dziennikarzy  fachowej prasy

Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec 

Pragnàc kontynuuowaç podbój Êwiatowych rynków Terex uruchomi∏ w Berlinie
biuro, którego zadaniem jest wspieranie pracy dealerów w Europie Ârodkowej
i Wschodniej. Ekspansja Terexa na ca∏ym Êwiecie sprawi∏a, ˝e maszyny tej
marki sprzedawane sà w ponad stu krajach. Nieco gorsze wyniki sprzeda˝y
w USA, gdzie kryzys odczuwany by∏ przecie˝ o wiele wczeÊniej, sprawi∏y, i˝
naturalnà kolejà rzeczy zainteresowanie firmy skupi∏o si´ na naszej cz´Êci
Europy. OczywiÊcie mark´ Terex znaliÊmy od dawna, jednak teraz poznamy jà
jeszcze lepiej! Stratedzy firmy pracujà nad doprowadzeniem do tego, by sta∏a
si´ ona wiodàcà w Europie. W Polsce sprzeda˝ maszyn powierzono firmom
ASbud, Ewpa Maszyny Budowlane i Kurt Koenig Maszyny Budowlane.



Rok 2008 w PoÊredniku

PoÊrednik Budowlany 19

Liebherr zbudowa∏ tor dla Red Bull X-Fighters

Budowà specjalnego toru do freestyle motocrossu zajmuje si´
amerykaƒska ekipa operatorów. Maszyny dostarczy∏ polski Liebherr

Zdj´cie, które publikujemy obok, ma wartoÊç niezwyk∏à – jest to bowiem jed-
no z ostatnich uj´ç warszawskiego Stadionu X-lecia, po którym nie ma ju˝
Êladu... Ostatnià imprezà, która by∏a jednoczeÊnie uroczystym po˝egnaniem
niszczejàcego obiektu, by∏y niezwykle widowiskowe zawody freestyle moto-
crossu. Najistotniejszym elementem przygotowaƒ okaza∏a si´ budowa toru
ziemnego, na którym szalejà motocykliÊci-akrobaci. Na p∏yt´ stadionu trze-
ba by∏o przywieêç kilkaset wywrotek piachu i gliny, z których specjalna eki-
pa usypa∏a pagórki, skocznie, najazdy i rampy. Do budowy wykorzystywano
sprz´t Liebherr – dwie ∏adowarki, kopark´ i spychark´. OdwiedziliÊmy sta-
dion tu˝ przed zawodami podziwiajàc efekt pracy maszyn i ludzi. Na czas
imprezy stworzono tu naprawd´ profesjonalnà sportowà aren´.

INFRA-Meeting po raz pierwszy

W Sosnowcu eksponowano wiele maszyn i urzàdzeƒ. Teren przed
wejÊciem do hali by∏ nimi  ciasno zastawiony, brakowa∏o widzów… 

W Expo Silesia po raz pierwszy odby∏y si´ Targi Maszyn, Urzàdzeƒ i Tech-
nologii dla Infrastruktry INFRA-Meeting. Decyzja o zorganizowaniu imprezy
zapad∏a kilka miesi´cy wczeÊniej, trudno by∏o zatem w krótkim czasie nadaç
targom niezb´dny rozg∏os. W Sosnowcu nie pojawi∏a si´ du˝a liczba wy-
stawców. Jednak maszyn przywieziono sporo – ca∏y teren przed halà by∏ ich
pe∏en. Targi zdominowa∏y firmy ze Âlàska – najsilniej swojà obecnoÊç za-
znaczy∏y ASbud, Ruda, lokalne oddzia∏y Volvo i Interhandlera. Maszyny mo˝-
na by∏o podziwiaç tak˝e w naturalnych warunkach pracy – na po∏o˝onym
nieopodal poligonie ziemnym. Przed sosnowieckim obiektem rysuje si´ cie-
kawa przysz∏oÊç. Jak wypadnie kolejna edycja Infra-Meetingu, przekonamy
si´ ju˝ we wrzeÊniu.

Intrac Sales Meeting 2008 wÊród wysokich traw

Maszyny Case z ∏awoÊcià radzily sobie w b∏ocie, szuwarach i piachu.
Uczestnicy imprezy nie mogli byç od nich gorsi! 

Intrac Polska, a raczej jego goÊcie, mieli szcz´Êcie do pogody. Plenerowa
impreza prezentujàca maszyny Case i Manitou w praktycznym dzia∏aniu od-
bywa∏a si´ w paêdzierniku, a jednak w pe∏nym s∏oƒcu i w temperaturze po-
nad dwudziestu stopni! Na miejsce pokazów wybrano podwarszawskà far-
m´, gdzie wÊród trzcin, wysokich traw, w b∏ocie i piachu maszyny mia∏y udo-
wodniç swà wszechstronnoÊç. Firma chcia∏a pokazaç, ˝e produkuje nie tyl-
ko koparko-∏adowarki, ale i ci´˝ki sprz´t budowlany – ∏adowarki ko∏owe, spy-
charki, koparki gàsienicowe. Uczestnicy pokazu – a by∏o ich ponad 100 – nie
mieli jednak ∏atwego zadania. Aby dotrzeç do punktów prezentacji poszcze-
gólnych maszyn musieli pokonaç b∏otne trasy pojazdami terenowymi,
przejÊç po linowym moÊcie. Nikt si´ nie skar˝y∏...

Terex on Tour w Polsce

W ulewnym deszczu i blocie po kolana problemy mieli tylko widzowie
pokazów. Maszynom ˝adna pogoda niestraszna!

Maszynom budowlanym ˝adna pogoda niestraszna! Ale planujàc tras´ Terex
on Tour na drugà po∏ow´ wrzeÊnia organizatorzy nie mogli si´ spodziewaç
zimowych wr´cz temperatur, co w po∏àczeniu z rz´sistym deszczem mog∏o
zniech´ciç widzów. Tak si´ jednak na szcz´Êcie nie sta∏o. Pokazy po∏àczone
z mo˝liwoÊcià wypróbowania maszyn cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem.
Terex przygotowa∏ zresztà d∏a swoich goÊci specjalne ochraniacze na buty,
ciep∏e napoje i posi∏ki, miejsca w ogrzewanych namiotach. Nasza redakcja
obserwowa∏a pokaz w Miƒsku Mazowieckim na poligonie OÊrodka Szkole-
nia Maszynistów. ASbud i Terex zeprezentowa∏y 16 maszyn: koparko-∏ado-
warki, ∏adowarki ko∏owe, koparki ko∏owe i gàsienicowe, wozid∏a przegubo-
we, równiarki i – nowoÊç! – mini∏adowarki gàsienicowe.

Paêdziernik Paêdziernik Paêdziernik Paêdziernik Paêdziernik 

Sierpieƒ Sierpieƒ Sierpieƒ Sierpieƒ Sierpieƒ Sierpieƒ Sierpieƒ 

Wrzesieƒ Wrzesieƒ Wrzesieƒ Wrzesieƒ Wrzesieƒ Wrzesieƒ 
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Infrastruktura - ciekawie, chocia˝ ciasno!

MAN-Trucknology Off-Road Show

Tylko kilku wystawców mia∏o mo˝liwoÊç zaprezentowania maszyn pod
Pa∏acem Kultury i Nauki. Wewnàtrz  t∏oczyli si´ wystawcy i goÊcie

Pojazdy budowlane MAN udowodni∏y swoje zalety na terenie  kopalni
piasku pod ¸odzià, gdzie radzi∏y sobie w naprawd´ trudnym terenie 

Paêdziernik Paêdziernik Paêdziernik Paêdziernik Paêdziernik 

Targi Infrastruktura po raz ostatni odby∏y si´ w Pa∏acu Kultury i Nauki. Pod-
czas kolejnej edycji spotkamy si´ w nowoczesnej hali, którà MT Polska zbu-
dowa∏y na ulicy Marsa. Wystawcy znajdà tam znakomite warunki – zw∏asz-
cza do ekspozycji maszyn. Ale troch´ pewnie b´dzie im szkoda pa∏acowe-
go klimatu i atrakcyjnej lokalizacji w sercu stolicy. Co otrzymajà w zamian
– przeczytaç mo˝na nieco ni˝ej. W 2008 roku w sale PKiN pomieÊci∏y ofer-
t´ 117 wystawców. Reprezentowane by∏y: Chiny, Czechy, Hiszpania, Holandia,
Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja i W∏ochy. Zainteresowaniem cieszy∏y si´ im-
prezy towarzyszàce – dyskusje i seminaria poÊwi´cone ró˝nym aspektom
budowy dróg oraz obiektów sportowych. Tematyka skupi∏a si´ na proble-
mach ekologii, prawa, finansowania i bezpieczeƒstwa.

MT Polska zbudowa∏o sobie hal´

Nowoczesna hala MTPolska przy Marsa 56 w Warszawie zaoferuje
wystawcom przysz∏ych targów Infrastruktura wspania∏e warunki!

Taki obiekt by∏ naprawd´ potrzebny! Nie tylko ze wzgl´du na targi Infra-
struktura, MT Polska jest bowiem organizatorem wielu innych imprez wy-
stawienniczych. Tradycyjna lokalizacja w Pa∏acu Kultury ogranicza∏a moc-
no mo˝liwoÊci rozwoju ka˝dej z nich. W przypadku targów Infrastruktura
prawdziwà bolàczkà by∏ zw∏aszcza brak miejsca na ekspozycj´ maszyn
budowlanych i drogowych, o pokazach ich mo˝liwoÊci nie wspominajàc.
Dlatego budowa Centrum Targowo-Kongresowego sta∏a si´ konieczno-
Êcià. Przy ulicy Marsa 56 na prawym brzegu Wis∏y powsta∏a nowoczesna
i przestronna hala, wyposa˝ona w znakomitej jakoÊci systemy audiowizu-
alne i klimatyzacyjne, nowoczesne sale konferencyjne, oferujàca prze-
strzeƒ ekspozycjnà wewnàtrz i na zewnàtrz.

Iglasta VI to kopalnia piasku wydobywajàca najwi´cej kruszywa na terenie
woj. ∏ódzkiego. Jest miejscem wprost idealnym do organizacji jazd testo-
wych w ekstremalnych warunkach. Wybierajàc t´ lokalizacj´ MAN mia∏ pew-
noÊç, ˝e jego pojazdy poka˝à, co potrafià. Bardzo wa˝ny jest fakt, i˝ nie sà
to wersje szosowe zaadaptowane do zastosowaƒ budowlanych. Wszystkie
pojazdy budowlane MAN sà zaprojektowane od podstaw do realizowania
zadaƒ w warunkach wyst´pujàcych na placach budowy. Dziennikarze mogli
przetestowaç siedem wywrotek i ciàgnik siod∏owy. W g∏´bokim piachu
sprawdzi∏a si´ funkcja w∏àczania nap´du dodatkowych osi czy te˝ EasyStart
u∏atwiajàca ruszanie pod gór´. A nasz wys∏annik zwyci´˝ajàc w jednej z kon-
kurencji wróci∏ do Warszawy... z ciupagà!.

Olbrzym Komatsu w kopalni Jaêwica

Imponujàca ∏adowarka Komatsu WA 600-6 uzupe∏nia flot´ pojazdów
Komatsu w  Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych

Nie co dzieƒ sprzedaje si´ maszyn´ takà, jak ∏adowarka Komatsu WA 600-6.
Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych majà ju˝ w swojej flocie szeÊç
du˝ych maszyn tej firmy. Kiedy zatem z∏o˝y∏y kolejne zamówienie
na „olbrzyma” Komatsu Poland postanowi∏o nadaç przekazaniu maszyny
wyjàtkowà opraw´. UroczystoÊç zaszczyci∏ zarzàd Komatsu Poland, ale tak-
˝e przedstawiciele Komatsu Europe oraz Komatsu KVX. ¸adowarka by∏a
g∏ównà bohaterkà spotkania w Jaêwicy, jednak oprócz niej licznie przybyli
zaproszeni goÊcie (kluczowi klienci z ca∏ej Polski, przedstawiciele handlowi
firmy) mogli obejrzeç inne maszyny Komatsu, jak na przyk∏ad: wozid∏o prze-
gubowe HM300-2, spychark´ D1155AX-6 oraz kopark´ gàsienicowà
PC210LC-8 z m∏otem hydraulicznym. 

Listopad Listopad Listopad Listopad Listopad Listopad Listopad 
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Press meeting u Ammanna Yanmara

Ammann Yanmar powi´kszy∏ powierzchni´ produkcyjnà fabryki w Saint
Dizier o 7, 5 tys.m i postanowi∏ pochwaliç si´ tym fachowej prasie

Listopad Listopad Listopad Listopad Listopad Listopad Listopad 

Spotkanie dziennikarzy z Europy Pó∏nocnej, do której zaliczono tak˝e Pol-
sk´, by∏o jeszcze bardziej atrakcyjne ni˝ zwykle, fabryka popularnych ma-
szyn znajduje si´ bowiem w Szampanii. Ammann Yanmar prezentowa∏ z du-
mà powi´kszonà o 7,5 tysiàca metrów powierzchni´ produkcyjnà objaÊnia-
jàc przy okazji technologi´, logistyk´ serwisu (ponad 90% cz´Êci zamien-
nych dostarczanych jest w ciàgu 24 godzin), jak i nakreÊlajàc plany na przy-
sz∏oÊç. W Saint Dizier mogliÊmy obejrzeç ca∏à gam´ produktów Ammanna
Yanmara – w tym tak˝e maszty oÊwietleniowe, których popularnoÊç w Pol-
sce nie jest jeszcze zbyt du˝a, a które doceniç mo˝na w jesienne i zimowe
popo∏udnia. Francuzi chwalili si´ nie tylko maszynami, zaproszono nas
do zwiedzania piwnic szampana i na jego degustacj´!

Komatsu Road Show

Najlepszy demonstrator Komatsu potrafi∏ wycisnàç maksimum nawet
z minikoparki. Jego popisy nagradzano spontanicznymi brawami

W grudniu do Polski przyby∏ najlepszy demonstrator Komatsu Utility Europe
– Walter Rossato z W∏och. Od kilkunastu lat bierze on udzia∏ w pokazach
maszyn Komatsu wprawiajàc w podziw nawet doÊwiadczonych operatorów.
Podró˝uje po ca∏ym Êwiecie udowadniajàc, ˝e z maszyny Komatsu majà
wielki potencja∏. W Polsce uczestniczy∏ w trasie Komatsu Road Show, pod-
czas której prezentowano mo˝liwoÊci koparko-∏adowarek, mini-koparek, mi-
ni-∏adowarek i ∏adowarek o sterowaniu burtowym. Pokazy odby∏y si´ w sie-
dzibie Komastu Poland w podwarszawskim Sulejówku, w Olsztynie, Ty-
chach, Krakowie i Lublinie. Walter Rossato odwiedzi∏ równie˝ Poznaƒ, gdzie
pokaz maszyn Komatsu zorganizowa∏a firma Grausch i Grausch. 

Grudzieƒ Grudzieƒ Grudzieƒ Grudzieƒ Grudzieƒ Grudzieƒ 



Giganty Komatsu
trafi∏y do Europy

Komatsu przekaza∏o fiƒskiej
kopalni Talvivaara Mining
Corporation ∏adowark´ ko∏o-
wà WA1200-3 okreÊlanà z ra-
cji swych gabarytów i para-
metrów technicznych mia-
nem „Mountain Mover”, czyli
potrafiàcej przenosiç góry.
Jest to pierwsza tak gigan-
tyczna ∏adowarka, która tra-
fi∏a do Europy. Kopalnia Ta-
lvivaara znajduje si´ we
wschodniofiƒskim Sotkamo
i zalicza si´ do najwi´kszych
spoÊród dotychczas odkry-
tych miejsc wydobycia niklu. 
Maszyna, która ju˝ wczeÊniej
zdoby∏a sobie szerokie uzna-
nie u˝ytkowników w Japonii,
w USA, Australii oraz Republi-
ce Po∏udniowej Afryki jest naj-
wi´kszà na Êwiecie ∏adowarkà
wyposa˝onà w mechaniczny
uk∏ad nap´du jazdy. ¸ado-
warka dost´pna jest tak˝e
z najwi´kszà w tej klasie ma-

szyn ∏y˝kà. Maksymalnie
mo˝e mieç ona pojemnoÊç
nawet 35 m3. W celu zapew-
nienia najwy˝szego stopnia
efektywnoÊci we wszystkich
rodzajach zastosowaƒ,
przy konstruowaniu maszyny
in˝ynierowie Komatsu szcze-
gólny nacisk po∏o˝yli na wy-
korzystanie jak najwi´kszej
liczby nowoczesnych rozwià-
zaƒ technicznych. W celu po-

prawy w∏aÊciwoÊci trakcyj-
nych ∏adowark´ WA1200-3
wyposa˝ono w ogranicznik
pr´dkoÊci jazdy i si∏y nap´do-
wej, uk∏ad antypoÊlizgowy
oraz manualnà, automatycz-
nà skrzyni´ biegów. ¸adowar-
ka WA1200-3 nap´dzana jest
ch∏odzonym cieczà czterosu-
wowym silnikiem Diesla Cum-
mins-QSK60 z turbodo∏ado-
waniem i ch∏odzeniem powie-
trza do∏adowanego. Wyró˝-
nia si´ on nie tylko kulturà
pracy, osiàgami, niskim zu˝y-
ciem paliwa, ale równie˝ niskà
emisjà spalin i ha∏asu. 
Jednà z wielu zalet ∏adowarki
WA1200-3 jest najwy˝sza wy-
sokoÊç wysypu w tej klasie
maszyn, co znacznie u∏atwia
za∏adowywanie olbrzymich
wozide∏ technologicznych na-
wet o ∏adownoÊci do 300 ton.
Zastosowana w ∏adowarce
automatyczna skrzynia bie-
gów z systemem ECMV ze
zmiennymi punktami prze∏à-
czania i mo˝liwoÊcià wyboru
trybu pracy w zale˝noÊci

od obcià˝enia, pr´dkoÊci jaz-
dy i obrotów silnika pozwala
automatycznie dobraç w∏a-
Êciwe prze∏o˝enie. 
System Komatsu TMS (Total
Management) umo˝liwia opty-
malne sterowanie funkcjami
∏adowarki i osiàgni´cie maksy-
malnego stopnia jej wykorzy-
stania. Jest to mo˝liwe dzi´ki
ograniczeniu czasu przesto-
jów i kosztów eksploatacji

i precyzyjnego przestrzegania
terminów przeglàdów. 
SystemVehicle Health Moni-
toring (VHMS) umo˝liwia
sta∏à kontrol´ parametrów

eksploatacyjnych, stopnia
wykorzystania maszyny oraz
szeregu danych pozwalajà-
cych na optymalizacj´ czyn-
noÊci serwisowych. 
Zespó∏ elektronicznych czuj-

ników „Tyre-saver” pozwala
na dopasowywanie si∏y trak-
cyjnej do warunków pracy
maszyny. Zapobiega to poÊli-
zgom i pozwala przed∏u˝yç

okres eksploatacji ogumienia,
które zdecydowanie nie nale-
˝y do najtaƒszych. Dlatego te˝
stanowi jeden z wa˝kich kosz-
tów eksploatacji maszyny. 
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¸y˝ka ∏adowarki WA1200-3 mo˝e mieç pojemnoÊç nawet 35 m3

W ∏adowarce WA 1200-3 zastosowano opony o wielkoÊci 55.5/80-57 68PR

Dane techniczne ∏adowarki Komatsu WA1200-3
• wysokoÊç maszyny: 6,86 m
• d∏ugoÊç maszyny: 18,2 m
• wysokoÊç w najwy˝szym punkcie: 11,9 m
• szerokoÊç ∏y˝ki wraz z ochraniaczem kó∏: 6,55 m
• wielkoÊç ogumienia: 55.5/80-57 68PR
• ci´˝ar roboczy: 205 t
• moc silnika: 1.165 kW/1.584,4 KM przy 1.900 obr./min
• pojemnoÊç ∏y˝ki: 18,0÷35,0 m3

• si∏a odspajania: 1.274 kN/130.000 kg
• si∏a pociàgowa: 1.127 kN/115.000 kg
• pr´dkoÊç maks.: w przód: 19,8 km/h; do ty∏u: 22,6 km/h

Pierwsza ∏adowarka WA1200-3 w wersji przeznaczonej na rynki europejskie trafi∏a do Finlandii,
kolejna b´dzie pracowaç w Norwegii









Liebherr - trzy nowe
koparki gàsienicowe

Liebherr szykuje na nadcho-
dzàce targi Intermat 2009
prawdziwego asa w r´kawie.
Tym mianem Êmia∏o okreÊliç
mo˝na koparki gàsienicowe
szóstej generacji, których
Êwiatowa premiera odb´dzie
si´ w∏aÊnie w Pary˝u. Na no-
wy typoszereg sk∏adajà si´
maszyny: R 906 o ci´˝arze
roboczym od 21,7 do 23,3 to-
ny, R 916 Litronic o ci´˝arze
roboczym 23,7÷26,4 tony
oraz R 926 Litronic mogàca
wa˝yç od 25,7 do 27,1 tony. 
Wszystkie trzy nowe modele
wyposa˝one sà w czterocylin-
drowe silniki Liebherra skon-

struowane specjalnie z prze-
znaczeniem do nap´du ma-
szyn budowlanych. Moc jed-
nostki nap´dowej wynosi od-
powiednio: 105 kW/143 KM
dla modelu R 906 Litro-
nic, 115 kW/157 KM dla R 916
Litronic oraz 130 kW/177 KM
w przypadku R 926 Litronic.
Wszystkie silniki Liebherr
spe∏niajà normy emisji spalin
Tier 3/Stage IIIA. Zintegrowa-
ny elektroniczny system ste-
rowania pracà jednostki na-
p´dowej wyposa˝ony jest
w ∏àcze szeregowe standardu
CAN-Bus. Odpowiednie do-
bieranie i utrzymywanie pr´d-
koÊci obrotowej silnika opty-
malizuje zu˝ycie paliwa i po-

zwala na bardziej efektyw-
ne wykorzystanie mocy.
Bioràc pod uwag´ ró˝ne
potrzeby u˝ytkowników,
ka˝dy z trzech nowych mo-
deli koparek dost´pny jest
w wersji „Classic” oraz „Ad-
vanced”. Maszyny w wersji
Classic przeznaczone sà
do prowadzenia typowych
prac ziemnych, podczas
gdy wersja Advanced z za-
awansowanymi rozwiàza-
niami technologicznymi Lie-
bherra zapewnia osiàgi po-
zwalajàce pracowaç w naj-
trudniejszych warunkach,
na przyk∏ad w kopalniach
surowców skalnych i przy
pracach wyburzeniowych.
U˝ytkownicy nowoczesnych
koparek cenià sobie mo˝li-

woÊç korzystania z du˝ej
liczby narz´dzi hydraulicz-
nych. Cz´sto pracujà one
jednoczeÊnie lub synchro-
nicznie. Aby odbywa∏o si´ to
p∏ynnie i z pe∏nà wydajno-
Êcià w nowych koparkach
gàsienicowych szóstej gene-
racji konstruktorzy Liebherra
zastosowali zaawansowany
technologicznie system hy-
drauliczny „Positive Con-
trol”. Dwa niezale˝ne obwo-
dy hydrauliczne umo˝liwiajà
optymalne zasilanie narz´dzi
roboczych szczególnie, gdy
muszà byç one obs∏ugiwane
synchronicznie, tak by regu-
lowaç wymagany przep∏yw
udost´pniajàc go praktycz-

nie natychmiastowo przy za-
chowaniu optymalnego wy-
korzystania energii. Maksy-
malna pr´dkoÊç poszcze-
gólnych ruchów zostaje
osiàgni´ta dzi´ki kumulacji
wydatku pomp hydraulicz-
nych. System hydrauliczny
Liebherr „Positive Control”
pozwala na zwi´kszenie
osiàgów maszyny szczegól-
nie przy nak∏adajàcych si´
cyklach roboczych, jak
na przyk∏ad podczas prac ni-
welacyjnych podczas jazdy
na wprost i na ∏ukach. W ma-
szynach w wersji Advanced
wy˝sze ciÊnienie robocze
uk∏adu hydraulicznego za-
pewnia uzyskanie znacznie
wy˝szej si∏y pociàgowej, od-
spajania i wyrywajàcej. 

Do najbardziej zaawansowa-
nych technologii zastosowa-
nych w wersji „Advanced”
nale˝y ca∏kowicie nowy
uk∏ad kopania. Powsta∏ on
w oparciu o wykorzystany
w wersji „Classic” system hy-
drauliczny „Positive Control”.
Zastosowano jednak rozbu-
dowany elektroniczny sys-
tem sterowania. Dlatego te˝
otrzyma∏ on nazw´ „Positive
Control Advanced”. Oprócz
sterowania za pomocà elek-
tronicznych modu∏ów posia-
da tak˝e zintegrowany uk∏ad
sterowania pr´dkoÊcià obro-
towà silnika, jak równie˝ no-
woczesny interfejs operatora.
Umieszczone we wszystkich

newralgicznych podzespo-
∏ach maszyn sensory stano-
wià podstaw´ inteligentnego
systemu, który sprawia, ˝e
cykle robocze stajà si´ p∏yn-
niejsze i szybsze. Maszy-
na pracuje z pe∏nà wydajno-
Êcià niezale˝nie od rodzaju
wykorzystywanego osprz´tu
roboczego. CiÊnienie uk∏adu
hydraulicznego i wymagany
przep∏yw mogà zostaç pre-
cyzyjnie ustawione automa-
tycznie lub w trybie r´cznym
przez operatora. Mo˝e on
równie˝ skorzystaç z pok∏a-
dowego systemu samodia-
gnostyki „LiDat”, co pozwala
na utrzymywanie maszyny
w optymalnej kondycji tech-
nicznej, a tym samym prac´
z pe∏nà wydajnoÊcià.

Nale˝àce do szóstej genera-
cji koparki hydrauliczne
Liebherr mogà przemiesz-
czaç si´  z imponujàcà
pr´dkoÊcià do 6,2 km/h.
W porównaniu z poprzedni-
mi modelami Êrednio o dwa-
naÊcie procent wzros∏a tak-
˝e ich si∏a pociàgowa. 
Nowy typoszereg koparek
Liebherr wyposa˝ono w no-
woczesnà, komfortowà kabi-
n´ spe∏niajàcà wszelkie wy-
magania ROPS. W maszy-
nach zastosowano ram´
z wysokogatunkowej stali.
Jest ona wyjàtkowo odporna
na odkszta∏cenia, co wyd∏u-
˝a ˝ywotnoÊç ca∏ej maszyny. 
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Ka˝dy z trzech nowych modeli koparek dost´pny jest w wersji „Classic” oraz „Advanced”. Maszyny w wersji Classic przeznaczone sà do prowadzenia typowych prac ziemnych, pod-
czas gdy wersja Advanced z zaawansowanymi rozwiàzaniami technologicznymi Liebherra zapewnia osiàgi pozwalajàce pracowaç w najtrudniejszych warunkach





L45F i L50F – nowe
∏adowarki ko∏owe Volvo

Typoszereg ∏adowarek ko∏o-
wych Volvo wzbogaci∏ si´
o dwa kolejne modele
– L45F oraz L50F. Sà to
maszyny Êredniej wielkoÊci
wyró˝niajàce si´ przede
wszystkim wysokimi osiàga-
mi. Ich cechami charaktery-
stycznymi sà opatentowane
przez Volvo wysi´gniki,
osobne pompy dla uk∏adu
hydraulicznego i nap´dowe-
go, pe∏na blokada mechani-
zmu ró˝nicowego, komfor-
towa kabina typu Care Cab
oraz wyd∏u˝one okresy mi´-
dzyprzeglàdowe. Pierwsze
maszyny trafi∏y na rynki eu-
ropejskie jeszcze w grudniu
ubieg∏ego roku. Ich oficjal-
na Êwiatowa premiera za-
planowana zosta∏a nato-
miast na kwiecieƒ podczas
paryskich targów Intermat. 
Zastosowane w nowych mo-
delach ∏adowarek wysi´gniki
z uk∏adem kinematyki typu
TP zapewniajà równomierne,
stale równoleg∏e do pod∏o˝a
prowadzenie ∏y˝ki i osiàganie
wysokiej si∏y wyrywajàcej
w ciàgu ca∏ego cyklu pono-
szenia. Zapobiega to wysy-
pywaniu si´ ∏adunku z ∏y˝ki,
a co za tym idzie w znacz-
nym stopniu podnosi efek-
tywnoÊç pracy maszyny.
Wa˝nym aspektem w ocenie
ka˝dej ∏adowarki jest wi-
docznoÊç z kabiny. Kon-
strukcja wysi´gników ∏ado-
warek L45F i L50F zapew-
nia, jak twierdzi Volvo, nie-
osiàgalnà dotychczas w tej
klasie maszyn widocznoÊç
na przenoszone palety, jak
i na osprz´t roboczy. Du˝y
kàt wywrotu umo˝liwia nabie-
ranie do ∏y˝ki wi´kszych ilo-
Êci sypkiego materia∏u, a za-
stosowanie si∏owników TP
czyni z ∏adowarki idealne na-
rz´dzie do transportu palet. 
¸adowarki L45F i L50F posia-
dajà osobne pompy hydrau-
liczne zasilajàce uk∏ad nap´-
dowy oraz system hydraulicz-

ny typu Load-Sensing. Prze-
p∏yw oleju pompy uk∏adu hy-
draulicznego typu Load-Sen-
sing jest dopasowywany au-
tomatycznie do aktualnych
potrzeb wynikajàcych z wy-
konania zadania. Prowadzi to
do zmniejszenia zu˝ycia pali-
wa niezale˝nie od trudnoÊci
prowadzonych prac oraz
przejazdów w trudnych wa-
runkach terenowych. 
Blokada mechanizmu ró˝nico-
wego dzia∏a w stu procentach
zarówno na przednià, jak i tylnà
oÊ. Zapewnia to dobre w∏aÊci-
woÊci trakcyjne maszyn nawet
podczas pracy w najtrudniej-
szych warunkach terenowych. 
Komfort obs∏ugi sta∏ si´ klu-
czowym wyznacznikiem stop-
nia produktywnoÊci ka˝dej
maszyny budowlanej. W przy-
padku obu nowych ∏adowarek
Volvo ma to zapewniç komfor-
towa kabina posadowio-

na na specjalnych wiskozo-
wych podk∏adkach, które re-
dukujà docierajàcy z zewnàtrz
ha∏as i wibracje. Operator nie
odczuwa ˝adnych niedogod-
noÊci nawet pracujàc w zapy-
lonym Êrodowisku. Zgodnie
z danymi producenta, kabiny
nowych ∏adowarek wyposa˝o-
ne sà w najskuteczniejszy sys-
tem filtracyjny w tej klasie ma-
szyn. Kierownica, kolum-
na kierownicy, fotel operatora,
pod∏okietniki i dêwignie obs∏u-
gowe dajà si´ tak ustawiaç, ˝e
mo˝e je sobie dopasowaç
ka˝dy operator. Prze∏àczniki

w przedniej konsoli sà roz-
mieszczone w zgodzie z za-
sadami ergonomii, co u∏a-
twia obs∏ug´ maszyn. 
¸adowarki L45F i L50F nap´-
dzane sà ch∏odzonym cieczà,
turbodo∏adowanym silnikiem

Diesla Volvo D5 o pojemno-
Êci 4,8 litra, który spe∏nia norm´
emisji spalin Tier 3. Silnik ∏ado-
warki L50F wyposa˝ono po-
nadto w ch∏odnic´ powietrza
do∏adowanego. Jednostka ta
osiàga wysokie momenty na-
wet w zakresie niskich obrotów. 
Du˝y udêwig obu modeli
osiàgni´to dzi´ki solidnej,
przegubowej konstrukcji. Za-
równo przednia, jak i tyl-
na rama maszyn wykonane
zosta∏y w ca∏oÊci z wysoko-
gatunkowej stali, co zapew-
nia odpowiednià stabilnoÊç
oraz wyd∏u˝onà ˝ywotnoÊç.

Opcjonalnie ∏adowarki L45F
i L50F dost´pne sà z szyb-
koz∏àczami Volvo typu TPZ
i TPV. Ka˝de z tych szybko-
z∏àczy jest idealnie dopaso-
wane do konstrukcji wysi´-
gnika. Punkty mocowania
rozmieszczono tak, by za-
pewniç dobrà widocznoÊç
oraz b∏yskawicznà wymian´
narz´dzi roboczych. System
ryglowania osprz´tu jest ste-
rowany hydraulicznie z kabi-
ny ∏adowarki. Funkcjonal-
noÊç ∏adowarek zwi´kszo-
na zosta∏a dzi´ki mo˝liwoÊci
stosowania osprz´tu marki
Volvo zarówno najnowszej,
jak i starszej generacji. 
Wahliwa oÊ tylna podnosi
stabilnoÊç maszyny. Wyso-
kiej jakoÊci przek∏adnia pla-
netarna, mokre hamulce i ∏o-
˝yska sferyczne nie wyma-
gajà cz´stego serwisowania,
co podnosi efektywnoÊç wy-
korzystania maszyny. 
Gama osprz´tu zaliczana jest
do najbogatszych na rynku.
Volvo opracowa∏o szeroki
asortyment oryginalnych ele-
mentów osprz´tu, co znaczà-
co zwi´ksza efektywnoÊç wy-
korzystania ∏adowarek.
¸adowarki Volvo L45F i L50F
wyró˝niajà si´ prostotà ob-
s∏ugi i u∏atwionym dost´pem
do newralgicznych podze-
spo∏ów i punktów serwiso-
wych. Sà one zgrupowane
i dost´pne z poziomu gruntu.
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Kabiny nowych ∏adowarek wyposa˝one sà w najskuteczniejszy system filtracyjny w tej klasie maszyn

Konstrukcja wysi´gników ∏adowarek L45F i L50F daje, jak twierdzi Volvo, nieosiàgalnà do-
tychczas w tej klasie maszyn widocznoÊç na przenoszone palety, jak i na osprz´t roboczy





Agrex Arcon – nowe
perspektywy

Rok 2009 Agrex Arcon rozpo-
czà∏ od zmiany siedziby, która
mieÊci si´ obecnie przy ulicy
Pu∏awskiej 372 w Warsza-
wie. Spó∏ka koncentruje si´
aktualnie na sprzeda˝y podno-
Êników koszowych marki Ver-
salift produkowanych przez
amerykaƒski koncern TIME
Manufacturing we wspó∏pracy
z w∏oskà firmà ISOLI. Oferta
obejmuje trzydzieÊci modeli
podnoÊników montowanych
w zak∏adach firmy Time w Da-
nii na europejskich podwo-
ziach typu van oraz 24 modele
montowane na podwoziach
z p∏askà pod∏ogà. PodnoÊniki
z pierwszej grupy cechujà si´
wysokoÊcià roboczà od 9
do 35 metrów, z drugiej zaÊ
od 9 do 22 metrów. Dodatkowo
firma oferuje trzydzieÊci pi´ç
modeli podnoÊników izolowa-
nych – w zale˝noÊci od wersji
– od 1 KV a˝ do 500 KV i wyso-
koÊci pracy od 11 do 25 me-
trów. PodnoÊniki oferowane sà
na ró˝nych podwoziach, w tym
z nap´dem 4x4, na przyk∏ad
Mazda BT 50 lub Unimog.
Grupa Time produkuje rów-

nie˝ podnoÊniki CONDOR
o wysokoÊci pracy od 27 do 65
metrów izolowane a˝ do 765
KV. Firma ISOLI wytwarza je-
denaÊcie modeli podnoÊników
w ró˝nych wersjach, w tym izo-
lowanych, o wysokoÊci pracy
od 14,2 do 35 metrów. WÊród
nich sà modele montowane
na podwoziach terenowych,
takich jak na przyk∏ad Land
Rover 3,5 t pick-up. 
W ofercie spóki Agrex Arcon
pokaêne miejsce zajmujà
równie˝ maszyny przezna-
czone do przeróbki odpadów
i produkcji paliw alternatyw-
nych. Agrex Arcon reprezentu-
je w Polsce austriackà firm´
KOMPTECH oraz pozyskanà
niedawno do wspó∏pracy fran-
cuskà SAELEN. Gama wyro-
bów obejmuje przesiewacze
b´bnowe, sita gwiaêdziste
i dyskowe oraz separatory bali-

styczne, rozdrabniacze do od-
padów komunalnych, wielko-
gabarytowych i przemys∏o-
wych, rozdrabniacze do odpa-
dów zielonych typu korzenie,
ga∏´zie, pnie, r´baki do drew-
na i przerzucarki do kompostu.
Wi´kszoÊç maszyn produko-
wana jest zarówno w wersjach
stacjonarnych, jak i mobilnych.
Firma oferuje równie˝ komplet-
ne linie technologiczne prze-
znaczone do przerobu odpa-
dów komunalnych i produkcji
paliw alternatywnych.
Uzupe∏nieniem oferty maszy-
nowej spó∏ki Agrex Arcon jest
ca∏y typoszereg m∏otów suwa-
nych SlideSledge produkowa-
nych w USA. Sà one rewela-
cjà ostatnich lat i znajdujà
szerokie zastosowanie w ser-
wisach maszyn budowlanych,
drogowych, górniczych, w ko-
lejnictwie oraz w wojsku.
Agrex Arcon dzia∏a na rynku
polskim od grudnia 1991 roku
sprzedajàc w tym czasie pra-
wie dwa tysiàce nowych ma-
szyn. Spó∏ka za swoje wyniki
i nienagannà etyk´ zosta∏a wy-
ró˝niona dwukrotnie Gazelà
Biznesu (2007 i 2008). Firma
jest cz∏onkiem Business Centre
Club i cz∏onkiem za∏o˝ycielem
Stowarzyszenia Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych. Posiada
te˝ certyfikat zarzàdzania jako-
Êcià wg ISO 9001: 2000.
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Specjalnà pozycj´ w ofercie firmy Agrex Arcon zajmujà amerykaƒskie podnoÊniki koszowe marki Versalift

Uzupe∏nieniem oferty spó∏ki Agrex Arcon jest typoszereg m∏otów suwanych SlideSledge 

Agrex Arcon oferuje maszyny przeznaczone do rozdrabniania odpadów zielonych





RD200H - nowy model
równiarki z Misty

Stalowowolska Mista to jedyny
producent równiarek drogo-
wych w Polsce. Pierwsze ma-
szyny tego typu wyproduko-
wano w roku 1997. Obecnie fir-
ma oferuje pi´ç modeli równia-
rek: RD130 RD165C, RD165H,
RD200 oraz RD200H. Ta
ostatnia wesz∏a do produk-
cji w ubieg∏ym roku. Jej kon-
strukcja oparta zosta∏a o wyso-
kiej jakoÊci, nowoczesne pod-
zespo∏y i uk∏ady. W maszynie
montowany jest „inteligentny”
uk∏ad hydrauliki roboczej typu
Load-Sensing marki Bosch-
-Rexroth i Sauer-Danfoss. Za-
stosowano w nim osiowà pom-
p´ t∏okowà o zmiennej wydaj-
noÊci. Wspó∏pracuje ona
z czujnikami obcià˝enia i kie-
runkowymi zaworami kontrol-
nymi. Zasada dzia∏ania tego
uk∏adu polega na ustawieniu
niskiego ciÊnienia i wielkoÊci
przep∏ywu oleju hydraulicz-
nego w chwili spoczynku
i szybkiemu zwi´kszaniu
tych parametrów proporcjo-
nalnie do obcià˝enia narz´-
dzia w momencie wykony-
wania ruchu roboczego.
System ten odznacza si´
znakomità skutecznoÊcià,
pompa dostarcza bowiem
do uk∏adu dok∏adnie wyma-
ganà iloÊç oleju o okreÊlo-
nym ciÊnieniu. Na podkre-
Êlenie zas∏uguje szybki czas
reakcji nawet przy niskich
obrotach silnika. 

Si∏à sprawczà obrotu uk∏adu
obrotu lemiesza Êrodkowe-
go sà dwa wspó∏pracujàce
z przek∏adnià z´batà si∏owni-
ki hydrauliczne umieszczone
na obrotnicy. Uk∏ad zapew-
nia szybkie wykonanie zada-
nego obrotu lemiesza i p∏yn-
ny ruch narz´dzia. Wyposa-
˝ony jest w system zaworów
hydraulicznych stanowià-
cych zabezpieczenie prze-
cià˝eniowe lemiesza.
Równiarka RD200H wypo-
sa˝ona jest w nowoczesnà
hydrodynamicznà skrzyni´
przek∏adniowà typu „Power-
shift” produkcji ZF Passau
o liczbie prze∏o˝eƒ 6/3.
Wa˝nà cechà jest fakt elek-
tronicznego sterowania tych
skrzyƒ. Do komputera ze-
spo∏u wczytywane sà dane
dotyczàce charakterystyki
pracy ca∏ego uk∏adu nap´-
dowego. Dzi´ki temu skrzy-
nia „dopasowuje si´” ideal-
nie do aktualnych warun-
ków pracy. Przek∏adnie sto-

sowane przez Mist´ posia-
dajà dwie opcje pracy: auto-
matycznà i manualnà. 
Nap´d przenoszony jest
na ko∏a poprzez tylny most na-
p´dowy wyposa˝ony w auto-
matycznie za∏àczany i wy∏à-
czany mechanizm ró˝nicowy
typu No-Spin. Nap´d kó∏ osi
przedniej hydrostatyczny (Po-
clain Hydraulics), za∏àcza-
ny/wy∏àczany pe∏ni funkcj´ na-
p´du pomocniczego w ci´˝-
kich warunkach terenowych.
Mista wykorzystuje najnow-
sze niskoemisyjne silniki
Cummins z serii QSB o mo-
cy 190 KM, z elektronicz-
nym systemem sterowania
Common Rail i monitoringu
parametrów pracy umo˝li-
wiajàce ich eksploatacj´
wed∏ug kilku krzywych pra-
cy w zale˝noÊci od aktual-
nego obcià˝enia i charakte-
ru pracy. Zapewnia to ma-
szynie odpowiednià moc
przy niskim zu˝yciu paliwa.  
Równiarka RD200H wypo-

sa˝ona jest w uk∏ad monito-
rujàcy parametry pracy silni-
ka, skrzyni przek∏adniowej
i newralgicznych podzespo-
∏ów maszyny.
Równiarka RD200H wyró˝nia
si´ znakomitymi w∏aÊciwo-
Êciami trakcyjnymi. Dzi´ki
stosunkowo du˝emu kàtowi
∏amania ramy ±25° oraz skr´-
tu kó∏ ±31°, maszyna dyspo-
nuje promieniem skr´tu oko-
∏o 7,5 metra. W standardzie
maszyna wyposa˝ona jest
w lemiesz Êrodkowy pe∏no-
brotowy z hydraulicznym wy-
suwem bocznym, pochyle-
niem i mo˝liwoÊcià pozycjo-
nowania do 90°. Jako wypo-
sa˝enie dodatkowe u˝ytkow-
nicy mogà wybraç mi´dzy in-
nymi dwa rodzaje lemieszy
przednich: prosty nieobroto-
wy oraz prosty skr´tny, zry-
wak tylny, spulchniacz mon-
towany za przednià osià ma-
szyny, system zarzàdzania
flotà pojazdów, elektroniczny
system rejestracji zu˝ycia pa-
liwa, system sterowania pra-
cà równiarki ultradêwi´kowy,
laserowy, GPS oraz uk∏ad
centralnego smarowania.
Operator równiarki pracuje
w klimatyzowanej, przestron-
nej kabinie ROPS. Komfort je-
go pracy podnoszà tak˝e re-
gulowana kolumna kierowni-
cy, wygodny fotel, izolacja ter-
miczna i dêwi´kowa, nadmuch
ciep∏ego powietrza na szyb´
i fotel, wycieraczki przedniej
i tylnej szyby oraz ogrzewane
lusterka zewn´trzne.

Dalsze informacje Pb 009Z
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MISTA SP. Z O.O.
37-450 STALOWA WOLA
UL. W. GRABSKIEGO 36
TEL./FAX. 015/844 0352
Email:mista@pro.onet.pl

www.mista.eu

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¢TÓW ROBOCZYCH I WYPOSA˚ENIA DODATKOWEGO Z LEMIESZEM PRZEDNIM SKR¢TNYM W¸ÑCZNIE, 
DOSKONA¸A ZWROTNOÂå (KÑT ¸AMANIA RAMY +/-27°, KÑT SKR¢TU KÓ¸ +/-31°) .

• atrakcyjne ceny 

• obs∏uga gwarancyjna 

• serwis pogwarancyjny 

• cz´Êci zamienne 

• znak CE

R Ó W N I A R K I   D R O G O W E  P R O D U K C J I  P O L S K I E J

Równiarka RD200H wesz∏a do produkcji w ubieg∏ym roku



Demarec - wszystko
dla koparki

Produkty holenderskiej firmy
Demarec to osprz´t na koparki
niezb´dny w pracach wyburze-
niowych i prze∏adunkowych
oraz w recyklingu. Producent
tych urzàdzeƒ k∏adzie szcze-
gólny nacisk na jakoÊç oraz
sta∏y rozwój konstrukcji. 
Demarec produkuje bardzo sze-
roki asortyment narz´dzi: chwy-
taki, pulweryzery, no˝yce oraz
m∏oty. Jedno z ciekawszych
rozwiàzaƒ stanowi system Mul-
ti-Quick, w którym, w zale˝noÊci
od potrzeb, na obrotowej g∏owi-
cy w kilkanaÊcie minut zmieniç
mo˝na rodzaj szcz´k. Do wybo-
ru mamy tu no˝yce do stali,
osobno do ci´cia zbiorników,
pulweryzer, szcz´ki do wybu-
rzeƒ itd. Generalnym przedsta-
wicielem Demarec w Polsce
jest AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 010Z

Zacznij oszcz´dzaç
- kryzys to szansa

Wszelkie prace budowlane
zwiàzane sà nieod∏àcznie
z powstawaniem odpadów.
W Polsce zaostrzajà si´ wy-
mogi dotyczàce ochrony
Êrodowiska. Wzrastajà op∏a-
ty za sk∏adowanie odpadów.
Czy mo˝e to byç okazja
do dodatkowego zarobku? 
Podobna sytuacja mia∏a miej-
sce w Salzburgu, gdzie w po-
∏owie lat dziewi´çdziesiàtych
przepisy sta∏y si´ najsurowsze
w Austrii. Dostrzeg∏ to Thomas
Nussbaumer, który pracowa∏
w jednej z tamtejszych firm
budowlanych. W roku 1998
rozpoczà∏ w∏asnà dzia∏al-
noÊç widzàc szans´ w prze-
robie gruzu budowlanego.
Zdecydowa∏ si´ na zakup
kruszarki RM80 marki RUB-
BLE MASTER, którà od razu
wyposa˝y∏ w podwieszany

przesiewacz nadziarna OS80.
Nawet na ograniczonej prze-
strzeni kompaktowa kruszarka
RM80 pozwala na op∏acalny
przerób. Natomiast przesie-
wacz nadziarna, uzupe∏niony
jeszcze o przenoÊnik powrot-
ny, gwarantuje produkcj´ wy-
sokiej jakoÊci kubicznego
kruszywa. Obecnie Thomas
Nussbaumer przyjmuje prze-
rób gruzu na wszystkich pla-
cach budowy ju˝ w promie-
niu 70 km. Asfalt, beton i ka-
mieƒ jest przerabiany w pe∏ni
na frakcje 0/18, 0/22, 0/32
czy 0/45. Maszyna pracuje
w jednym miejscu od po∏owy
dnia do nawet tygodnia. Po-
mys∏ si´ sprawdzi∏, a w ro-
ku 2008 Thomas Nussbaumer
zakupi∏ kolejnà, czwartà ju˝
kruszark´ RM80 wyposa˝onà
równie˝ w sprawdzony prze-
siewacz nadziarna OS80.
A mo˝e ten przyk∏ad stanowi
klucz do Twojego sukcesu?

Dalsze informacje Pb 011Z

Sprz´t budowlany
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Silniki do urzàdzeƒ
budowlanych 

W ofercie firmy Pezal znaj-
dziemy szerokà gam´ silni-
ków spalinowych, zarówno
benzynowych, jak i Diesla
ch∏odzonych powietrzem
i cieczà, jedno- i wielocylin-
drowych, o mocy od 1,47
do 80 kW. Zastosowaç
w nich mo˝na ró˝ne rodzaje
wa∏ków nap´dowych: cylin-
dryczne, sto˝kowe gwinto-
wane oraz z wyprowadze-
niem mocy z wa∏ka rozrzàdu. 
Jednostki nap´dowe wi´k-

szej mocy posiadajà zarów-
no rozruch r´czny, jak i elek-
tryczny, natomiast te o naj-
wi´kszej mocy tylko elek-
tryczny. Silniki te stosowane
sà w ró˝nych maszynach ta-
kich jak: zag´szczarki, moto-
pompy, pi∏y do ci´cia betonu
i asfaltu, agregaty pràdotwór-
cze, wibratory, bu∏awy, listwy
wibrujàce, zacieraczki i cià-
gniki. W modelach KG160
i KG 200 stosowaç mo˝emy
mokre filtry powietrza.
Jednocylindrowe, ch∏odzone
powietrzem silniki Diesla o mo-
cy od 3,1 kW do 7 kW. Charak-
teryzujà si´ dobrà jakoÊcià i ni-

skim spalaniem, posiadajà roz-
ruch r´czny lub elektryczny.
Firma Pezal zapewnia serwis
gwarancyjny oraz pogwaran-
cyjny dla wszystkich oferowa-
nych silników. W modelach
Diesla stosowaç mo˝emy rów-
nie˝ mokre filtry powietrza. 
W ofercie Pezalu znajdujà si´
tak˝e jednocylindrowe, ch∏o-
dzone powietrzem, silniki
benzynowe z pionowym wa-
∏em o mocy 2,8 kW, 3,7 kW
oraz 4,0 kW. Charakterystycz-
nà cechà tego typu silników
jest niezwykle niskie zu˝ycie
paliwa. Znajdujà one szerokie
zastosowanie, m.in. do nap´-

dzania urzàdzeƒ ogrodo-
wych. Wykonanie z trwa∏ych
materia∏ów zapewnia ich nie-
zwyk∏à ˝ywotnoÊç.
Pezal oferuje tak˝e wielocylin-
drowe ch∏odzone cieczà silni-
ki Diesla, m.in. trzycylindro-
we, czterocylindrowe i sze-
Êciocylindrowe z turbodo∏a-
dowaniem o mocy do 80 kW.
Silniki te stosowane sà naj-
cz´Êciej w generatorach prà-
du o Êredniej mocy oraz nie-
których maszynach budowla-
nych takich jak: wózki wid∏o-
we, koparki, ∏adowarki i inne.
Silniki zaburtowe o doskona-
∏ej jakoÊci i przyst´pnej cenie
od mocy 2,6÷15 kW doskonale
spisujà si´ zarówno w przypad-
ku niewielkich ∏ódek, jak i rów-
nie˝ wi´kszych jednostek p∏y-
wajàcych. Wszystkie silniki ofe-
rowane przez Pezal spe∏niajà
wymagania UE i posiadajà sto-
sowne certyfikaty. Pezal wdro-
˝y∏ równie˝ System Zarzàdza-
nia jakoÊcià ISO 9001: 2000.

Dalsze informacje Pb 012Z
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Pezal oferuje szerokà gam´ silników spalinowych, zarówno benzynowych, jak i Diesla
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Budowlane „osio∏ki”

Ma∏e wozid∏a to z pewno-
Êcià najbardziej niedoce-
niane pojazdy budowlane.
Przynajmniej w polskich re-
aliach, gdzie wi´kszoÊç firm
ciàgle nie przejawia wi´k-
szego zainteresowania na-
bywaniem sprz´tu wype∏nia-
jàcego luk´ pomi´dzy trady-
cyjnymi taczkami, a ci´˝a-
rówkami o mniejszej ∏adow-
noÊci. Zgo∏a inna sytuacja
panuje w krajach Europy Za-
chodniej. Miniwozid∏a, za-
równo ko∏owe, jak i gàsieni-
cowe cieszà si´ uznaniem,
nic zatem dziwnego, ˝e ofero-
wane sà przez stale rosnàcà
grup´ producentów. G∏ównie
z Wielkiej Brytanii, W∏och,
Francji i Hiszpanii. Ta konsta-
lacja nie dziwi, wszak to w∏a-
Ênie w tych krajach miniwozi-
d∏a cieszà si´ najwi´kszà po-
pularnoÊcià. – To prawda,
w Hiszpanii trudno znaleêç

plac budowy, oboj´tnie ma∏y
czy du˝y, na którym nie pra-
cowa∏oby choçby jedno mi-
niwozid∏o – mówi Mariusz
Pierzcha∏a reprezentujàcy
w naszym kraju hiszpaƒskà
firm´ AUSA, wiodàcego pro-
ducenta miniwozide∏ oraz te-
renowych wózków wid∏o-
wych. W ofercie Hiszpanów
mo˝na znaleêç wozid∏a o ∏a-
downoÊci od 850 kg do dzie-

si´ciu ton, zarówno sztywno-
ramowe, jak i przegubowe,
z nap´dem na dwa lub czte-
ry ko∏a. W zale˝noÊci od po-
trzeb i warunków pracy po-
jazdy mogà byç wyposa˝one
w przek∏adni´ mechanicznà,
hydrostatycznà, a w mode-
lach o wi´kszej ∏adownoÊci
tak˝e typu „Power Shuttle”.

Niektóre modele miniwozide∏
wyposa˝one sà w ∏y˝k´
umo˝liwiajàcà samodzielny
za∏adunek materia∏u do kosza
zasypowego. Ciekawym roz-
wiàzaniem sà wozid∏a z ko-
szem o wysokim wysypie (na-
wet do 1,8 metra) umo˝liwia-
jàce wy∏adowanie transporto-
wanego materia∏u bezpoÊred-
nio do wysokiego kontenera,
a nawet na ci´˝arówk´. W cia-

snych przestrzeniach z kolei
Êwietnie sprawdzajà si´
wozid∏a z obrotowym koszem
umo˝liwiajàcym wysyp mate-
ria∏u prostopadle do p∏asz-
czyzny ustawienia pojazdu.
Montowane w nowoczesnych
miniwozid∏ach systemy hy-
drauliczne zapewniajà ich wy-
soki komfort ich obs∏ugi, majà
równie˝ pozytywny wp∏yw
na tempo wykonywania prac.
Uk∏ad nap´dowy i wywrotu
skrzyni ∏adunkowej pracujà
niezale˝nie, dzi´ki czemu ∏a-
dunek mo˝e byç wysypywany
w trakcie jazdy. Jest to wprost
trudna do przecenienia zaleta,
je˝eli transportowany ∏adunek
ma byç dozowany na d∏u˝-
szym odcinku prowadzonych
robót i s∏u˝yç na przyk∏ad
do zasypywania rowu.
W chwili obecnej AUSA two-
rzy w Polsce sieç sprzeda˝y
i serwisu. Miniwozid∏a oferujà
na naszym rynku równie˝ ta-
kie firmy, jak Ammann Yan-
mar, Terex, Takeuchi, Neu-
son Kramer, Barford czy
Thweites. Czy oznacza to, ˝e
miniwozid∏a stanà si´ tak˝e
u nas rynkowym hitem? Mo-
˝e to byç trudne, bo w Polsce
nikt nie oszcz´dza pracowni-
ków i nie stara si´ im u∏atwiç
pracy. Nikt te˝ nie ma spe-
cjalnych obiekcji, by do trans-
portu na bliskie odleg∏oÊci
wykorzystywaç maszyny za-
projektowane do zupe∏nie in-
nego rodzaju robót, jak choç-

by ∏adowarki, koparko-∏ado-
warki, czy mini∏adowarki ste-
rowane burtowo. W porówna-
niu z tymi maszynami mini-
wozid∏a sà znacznie bardziej
efektywne i ekonomiczniej-
sze w eksploatacji. Zosta∏y
bowiem skonstruowane w∏a-
Ênie z myÊlà o transporcie
materia∏ów w warunkach pla-
cu budowy.
Skoro jednak miniwozid∏a sà
tak popularne w Wielkiej Bry-
tanii, gdzie pracowa∏a bàdê
nadal pracuje olbrzymia rze-
sza polskich robotników bu-
dowlanych, to byç mo˝e
przeszczepià oni na krajowy
grunt brytyjskie wzorce prze-
zwyci´˝ajàc niech´ç nie-
przejednanych przeciwni-
ków tego typu pojazdów.
Twierdzà oni na przyk∏ad nie
bez racji, ˝e miniwozid∏a
sprawdzajà si´ wy∏àcznie
w cieplejszym ni˝ nasz kli-
macie. W polskich warun-
kach pojazdów bez kabiny
nie da si´ przecie˝ eksplo-
atowaç w sezonie jesienno-
zimowym. Ten argument
mo˝na jednak ∏atwo zbiç.
Niektórzy spoÊród produ-
centów, na przyk∏ad Neuson
Kramer i Ammann Yanmar
zainteresowani poszerze-
niem rynków zbytu oferujà
ju˝ wozid∏a wyposa˝one
w pe∏ni funkcjonalnà prze-
szklonà i ogrzewanà kabin´.
Pozwala ona operatorowi
pracowaç w komfortowych
warunkach nawet podczas
siarczystych mrozów.
O tym, ˝e czas „budowlanych
osio∏ków”, jak cz´sto piesz-
czotliwie bywajà nazywane
miniwozid∏a, na polskich pla-
cach budowy nadejdzie ju˝
niebawem zdaje si´ byç prze-
konany Mariusz Pierzcha∏a:
– Nasze firmy dopiero prze-
konujà si´ do miniwozide∏,
podczas gdy na Zachodzie
dziwi∏by raczej brak tego ty-
pu pojazdów na placu budo-
wy. Corocznie sprzedawa-
nych jest tam kilkanaÊcie ty-
si´cy takich maszyn. U nas
tak˝e zmienia si´ podejÊcie
do miniwozide∏. Sà one coraz

Pojazdy u˝ytkowe
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Najwi´ksze wozid∏a odznaczajà si´ imponujàcà ∏adownoÊcià wynoszàcà nawet dziesi´ç to,
co stanowi prawdziwà transportowà alternatyw´ dla ci´˝arówek 

Miniwozid∏a to bardzo praktyczne pojazdy. Nie tylko przewo˝à materia∏, ale potrafià same
si´ za∏adowaç i wysypaç materia∏ do wysokiego kontenera lub na ci´˝arówk´… 



bardziej doceniane jako eko-
nomiczny Êrodek transportu.
Âwiadczy o tym tak˝e to, ˝e
miniwozid∏a na dobre zago-
Êci∏y ju˝ w asortymencie wie-
lu wypo˝yczalni sprz´tu bu-
dowlanego. W mojej ocenie
w Polsce najszybciej powin-
ny si´ przyjàç wozid∏a sztyw-
noramowe o ∏adownoÊci
od 1,5 do 3 ton. G∏ównie ze
wzgl´du na stosunkowo nie-
wielkà cen´ oraz bardzo pro-
stà budow´, co ma decydu-
jàce wp∏yw na ograniczenie
kosztów eksploatacji.
To prawda, miniwozid∏a odzna-
czajà si´ prostà, ale bardzo
solidnà konstrukcjà i stosun-
kowo niewielkimi wymagania-
mi w zakresie obs∏ugi serwi-
sowej. Czy˝ mo˝e byç jednak
inaczej, skoro we wspomnia-
nych ju˝ Wielkiej Brytanii,
Francji czy Hiszpanii trakto-
wane najcz´Êciej bywajà
na równi z tak powszechnymi
narz´dziami, jak taczki i ∏opa-
ta. W przypadku miniwozide∏
obowiàzuje zatem zasada: im
mniej czasoch∏onne i skom-
plikowane czynnoÊci obs∏u-
gowe i d∏u˝sze okresy mi´-
dzyprzeglàdowe, tym wi´ksza
szansa na ich terminowe i na-
le˝yte przeprowadzenie. Dzie-
je si´ tak równie˝ dlatego, ˝e
miniwozid∏a z rzadka obs∏u-
gujà stali operatorzy. Pojazdy
te pozyskiwane w drodze wy-
najmu bywajà cz´sto trakto-
wane jako doraêny Êrodek
transportu. Najcz´Êciej wyko-
rzystuje je zatem ten z pra-
cowników, który w danym
momencie musi jak najszyb-
ciej uporaç si´ postawionym
przed nim zadaniem zwiàza-
nym z transportem. 
Niemniej jednak obowiàz-
kiem ka˝dego pracodawcy
jest udost´pnianie operato-
rom sprz´tu w nale˝ytym
stanie technicznym. Zasada
ta dotyczy w równym stop-
niu miniwozide∏, jak i wszyst-
kich innych maszyn i pojaz-
dów. Nie sà to, jak chcieliby
tego niektórzy, taczki-za-
bawki wyposa˝one w silnik,
lecz pe∏noprawne, aczkol-

wiek nieco mniejsze pojazdy
budowlane. Nawet najmniej-
sza niesprawnoÊç elemen-
tów sterowania, hamulców,
ogumienia czy oÊwietlenia
mo˝e stanowiç Êmiertelne
niebezpieczeƒstwo nie tylko
dla kierujàcego miniwozi-
d∏em, ale równie˝ znajdujà-
cych si´ w pobli˝u innych
pracowników budowy.
Miniwozid∏a dost´pne sà
w dwóch wersjach nap´du, ja-
ko pojazdy ko∏owe i gàsienico-
we. Mogà mieç konstrukcj´
sztywnoramowà lub przegubo-
wà, Ich ∏adownoÊç wynoszàca
od kilkuset kilogramów (naj-
mniejsze z wozide∏ wa˝y zale-
dwie 140 kg) do nawet dziesi´-
ciu ton sprawia, ˝e miniwozid∏o
dobraç mo˝na odpowiednio
do parametrów u˝ytkowanej ko-
parki czy ∏adowarki, tak aby po-
wsta∏y w ten sposób tandem wy-
korzystaç w sposób optymalny.
Miniwozid∏a ko∏owe to g∏ównie
pojazdy Êredniej i du˝ej ∏adow-
noÊci. Eksperci uwa˝ajà, ˝e naj-
lepiej sprawdzajà si´ wspó∏pra-
cujàc z Êredniej klasy koparkami

hydraulicznymi lub mniejszymi
∏adowarkami ko∏owymi. Wy-
korzystywane sà najcz´Êciej
do prac transportowych na roz-
leg∏ych placach budowy ze sto-
sunkowo dobrze utrzymanymi
drogami technicznymi. Ma-
∏e wozid∏a sprawdzajà si´ rów-
nie˝ doskonale w warunkach
miejskich, gdy wykopywa-

na ziemia musi byç sk∏ado-
wana w znacznej odleg∏oÊci
od miejsca prowadzenia prac
ziemnych. Miniwozid∏a o kon-
strukcji sztywnoramowej wy-
korzystywane sà ch´tnie
do transportu betonu przy pra-
cach zwiàzanych z uk∏adaniem
nawierzchni betonowych oraz
posadzek przemys∏owych.
Miniwozid∏a gàsienicowe to
najcz´Êciej pojazdy o ni˝szej

∏adownoÊci i mniejszych ga-
barytach. Niektóre z nich mo-
gà bez najmniejszego proble-
mu przeje˝d˝aç przez typowe
otwory drzwiowe. Idealnie na-
dajà si´ zatem do pracy
w miejscach o ograniczonej
przestrzeni, takich jak wn´trza
remontowanych lub wyburza-
nych budynków, tunele, kana-

∏y, ciàgi piesze czy wàskie
uliczki. Pojazdy te, w porówna-
niu z miniwozid∏ami ko∏owymi,
odznaczajà si´ tak˝e mniejszà
masà w∏asnà. Wynosi ona
przeci´tnie po∏ow´ dopusz-
czalnej ∏adownoÊci. Dlatego
te˝ wozid∏o mieszczàce jed-
nà ton´ ∏adunku mo˝na ∏a-
two transportowaç pomi´dzy
placami budowy wykorzystu-
jàc do tego celu ma∏à przy-
czep´ ciàgni´tà przez samo-
chód osobowy. Miniwozid∏a
gàsienicowe sà ch´tnie sto-
sowane do prac transporto-
wych przy rozbiórkach i remon-
tach wewnàtrz budynków ze
wzgl´du na niewielkà wytrzyma-
∏oÊç stropów takich obiektów.
Niewielkie gabaryty i doskona-
∏a zwrotnoÊç umo˝liwiajà im
nawet jazd´ po schodach, czy-
li samodzielne przemieszcza-
nie si´ pomi´dzy pi´trami.
Wszystko to sprawia, ˝e
mniejsze miniwozid∏a gàsie-
nicowe sta∏y si´ praktycznie
jedynà alternatywà dla ucià˝-
liwego przemieszczania ma-
teria∏ów za pomocà tradycyj-
nych taczek. Zastàpienie ich
miniwozid∏ami gàsienicowy-
mi nie tylko oszcz´dza si∏y ro-
botników, ale pozwala tak˝e
na znacznie szybsze ukoƒcze-
nie prac. Szacuje si´, ˝e odpo-
wiednio wykorzystane miniwozi-
d∏o gàsienicowe o ∏adownoÊci
jednej tony zastàpiç mo˝e pra-
c´ dziesi´ciu ludzi z taczkami.

Dalsze informacje Pb 013Z
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Ammann Yanmar produkuje tak˝e wozid∏a sztywnoramowe z nap´dem gàsienicowym
i w pe∏ni funkcjonalnà kabinà. Poszerza to zdecydowanie zakres ich eksploatacji

Choç miniwozid∏a ko∏owe zdecydowanie lepiej radzà sobie na utwardzonych drogach,
nie straszne im tak˝e b∏oto i pagórki
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Volvo FH16 – mocarz
do zadaƒ specjalnych 

Siódmy stycznia 2009 roku
z pewnoÊcià zapisze si´
w historii motoryzacji. Tego
dnia Volvo Trucks wprowa-
dzi∏o na rynek nowy model
FH16. Jest to najmocniejszy
na Êwiecie produkowany se-
ryjnie pojazd ci´˝arowy.
Do jego nap´du zastosowa-
no bowiem 16-litrowy, 6-cy-
lindrowy silnik wysokopr´˝-
ny, z turbospr´˝arkà i ch∏od-
nicà powietrza do∏adowujà-
cego o imponujàcych para-
metrach – mocy 700 KM
i momencie obrotowym wy-
noszàcym 3.150 Nm. 
Volvo Trucks sta∏o si´ tym
samym pierwszym na Êwie-
cie producentem, który za-
stosowa∏ silnik tak du˝ej
mocy w samochodzie ci´-
˝arowym. Pod maskà flago-
wego pojazdu Volvo, jakim
jest model FH16 kry∏ si´ do-
tychczas silnik o mocy mak-
symalnej 660 KM.
– Volvo FH16 skonstruowa-
no do realizacji najci´˝-
szych i najbardziej wymaga-
jàcych zadaƒ transporto-
wych. To równie˝ wyjàtkowo
presti˝owy samochód ci´-
˝arowy, dla wszystkich, któ-
rzy poszukujà czegoÊ na-
prawd´ wyjàtkowego.
Z siedmiuset koƒmi mecha-
nicznymi pod maskà FH16
wyró˝nia si´ wyraênie wÊród
pojazdów konkurencyjnych
marek – mówi Staffan Ju-
fors, prezes i dyrektor gene-
ralny Volvo Trucks. 
Moc 700 KM i moment  obro-
towy wynoszàcy  3.150 Nm
sprawiajà, ˝e najnowszy 16-
litrowy silnik Volvo wyznacza
nowe standardy w bran˝y
pojazdów ci´˝arowych.
Opcjonalnie ta jednostka na-
p´dowa dost´pna jest rów-
nie˝ w mocy 600 lub 540 KM.
Stanowi ona rozwini´cie
konstrukcji silnika D16, który
rozwija∏ moc 660 KM. Volvo
FH16 uzyska∏ certyfikat
zgodnoÊci z normà emisji

spalin Euro 5, która zacznie
obowiàzywaç dopiero jesie-
nià tego roku. Oznacza to, ˝e
konstruktorom uda∏o si´ zre-
dukowaç poziom emisji tlen-
ków azotu o ponad czter-
dzieÊci procent w stosunku
do osiàgów silnika poprzed-
niej generacji. Zwi´kszenie
mocy nie odby∏o si´ zatem
kosztem negatywnego wp∏y-
wu na Êrodowisko. 
Czy zastosowanie w FH16
silnika tak wysokiej mocy
ma wp∏yw na zwi´kszenie
zu˝ycia paliwa? Zdaniem
producenta nie ma to miej-
sca, a paliwo˝ernoÊç nowej
jednostki nap´dowej utrzy-
mana zosta∏a na poziomie
jej poprzedniczki, która
– przypomnijmy – rozwija∏a
o 40 KM ni˝szà moc. Dzi´ki
zastosowaniu ca∏ego szere-
gu innowacji konstrukcyj-
nych, in˝ynierom Volvo uda-
∏o si´ zoptymalizowaç spa-
lanie. Nowy silnik spe∏nia
wymagania w zakresie wy-
sokich osiàgów przy umiar-
kowanym zapotrzebowaniu
na paliwo, niskiej emisji spa-
lin i d∏ugiej ˝ywotnoÊci. Moc
maksymalna i maksymalny
moment obrotowy osiàgane
sà w wi´kszym zakresie ob-
rotów ni˝ uprzednio. – Na-
szym celem by∏o osiàgni´-
cie najwy˝szej mocy oraz
zoptymalizowanie zapotrze-
bowania na paliwo w tej kla-
sie pojazdów. Uda∏o nam

si´ zachowaç dotychczaso-
wy poziom zu˝ycia paliwa,
pomimo zwi´kszenia mocy.
Na tle konkurencji wypada-
my wr´cz znakomicie – pod-
kreÊla Staffan Jufors.
Dzi´ki zastosowanu techno-
logii wtrysku wst´pnego po-
legajàcego na wtryÊni´ciu
przed w∏aÊciwym wtryskiem
mikroskopijnej dawki paliwa
poziom ha∏aÊliwoÊci silnika
na biegu ja∏owym zosta∏ zre-
dukowany o 2dB (A). Wtrysk
wst´pny umo˝liwia te˝ stop-
niowe zwiekszenie ciÊnienia
spalania w cylindrze i zniwe-
lowanie ró˝nic panujàcej
w nim temperatury w mo-
mencie spalania. Dzi´ki te-
mu uzyskujemy mniej gwa∏-
towny jego przebieg. 
Kolejnà wa˝nà zmianà kon-
strukcyjnà nowych silników
w dwóch najwy˝szych wa-
riantach mocy jest wydaj-
niejszy system poch∏aniania
spalin. Poniewa˝ jest on
w stanie uporaç si´ z wi´k-
szym strumieniem spalin,
zredukowane zosta∏o prze-
ciwciÊnienie, co pozwoli∏o
na zwi´kszenie sprawnoÊci.
System o wi´kszej pojem-
noÊci oznacza tak˝e mo˝li-
woÊç lepszego oczyszcza-
nia spalin. Podobnie, jak
w silnikach poprzedniej ge-
neracji Volvo zdecydowa∏o
si´ na system SCR ze wzg´-
du na jego efektywnoÊç
i d∏ugà ˝ywotnoÊç porówny-

walnà z okresem eksploata-
cji ca∏ego pojazdu. 
Volvo D16G zosta∏o standar-
dowo wyposa˝one w nowy,
elektronicznie sterowany ha-
mulec wydechowy (EPG),
zapewniajàcy moc hamowa-
nia 230 kW. Jego konstrukto-
rzy zdecydowali si´ na stero-
wanie elektroniczne, co po-
zwoli∏o na zredukowanie licz-
by ruchomych cz´Êci. Dzi´ki
temu nowy hamulec ma
mniej skomplikowanà budo-
w´, mniejszà mas´ i zdecy-
dowanie wy˝szà niezawod-
noÊç. Opcjonalnie silnik mo-
˝e byç wyposa˝ony w hamu-
lec silnikowy Volvo VEB+
o mocy hamowania 425 kW. 
Zespó∏ in˝ynierów Volvo pra-
cowa∏ trzy lata nad rozwojem
konstrukcji nowej jednostki
nap´dowej. Testom i kry-
tycznej analizie poddawano
w tym czasie ca∏y szereg
rozwiàzaƒ. Od koncepcji
do prototypów, badaƒ stano-
wiskowych i eksploatacyj-
nych. Nowe Volvo FH16 zo-
sta∏o skonstruowane z my-
Êlà o najtrudniejszych zada-
niach transportowych, dlate-
go te˝ przed wejÊciem
do seryjnej produkcji pod-
dane zosta∏o morderczym
testom praktycznym. – No-
wy pojazd sprosta∏ zadaniu
w najtrudniejszych warun-
kach. Bez najmniejszych
przeszkód pokonywa∏ szlaki
wiodàce przez australijskie
pustynie, doskonale radzi∏
sobie z transportem drew-
na w ekstremalnie niskich
temperaturach panujàcych
w pó∏nocnej Szwecji. Âwiet-
nie radzi∏ sobie równie˝ wy-
sokoÊciach dochodzàcych
do 3.600 metrów nad pozio-
mem morza w Górach Ska-
listych. Wymiana oleju silni-
kowego wymagana jest
po przebiegu stu tysi´cy kilo-
metrów. To tak˝e ma pozy-
tywny wp∏yw na ekonomik´
eksploatacji nowego pojaz-
du – z dumà podkreÊla Hen-
rik Lindeberg – szef projektu
nowego silnika D16G.

Dalsze informacje Pb 014Z

Szwedzki rekordzista. Nowy model Volvo FH16 to najmocniejszy na Êwiecie produkowany
seryjnie pojazd ci´˝arowy. Pod jego maskà kryje si´ silnik o imponujàcej mocy 700 KM
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Jak przewieêç ∏opaty
wiatraka?

Transport elementów o tak
olbrzymich gabarytach, jaki-
mi cechujà si´ ∏opaty wiatra-
ka odbywa si´ najcz´Êciej
na rozciàganych tele-nacze-
pach lub semi-niskopod∏ogo-
wych naczepach rozciàga-
nych. Firma Nooteboom ofe-
ruje ró˝norodne rozwiàzania
w zakresie transportu ∏opat
wiatraka. Do tego celu wyko-
rzystaç mo˝na mogàce mieç
od trzech do szeÊciu osi na-

czepy typu Tele lub Multi.
Mogà byç one wyposa˝one
w podwójnie, potrójnie i po-
czwórnie rozciàgane pok∏ady
za∏adowcze, które pozwalajà
si´ rozciàgaç w zakresie
od 13,6 do 48 metrów. Pok∏a-
dy mierzàce 50 metrów i wi´-
cej sà budowane jako cz´Êç
specjalnych projektów. W te-

go rodzaju przypadkach ko-
nieczna jest dog∏´bna anali-
za bezpieczeƒstwa w trans-
porcie. B´dàca nowym pro-
duktem Nooteboom naczepa
TeleStep zaprojektowana zo-
sta∏a specjalnie do transpor-
tu d∏ugich ∏opat wiatraków.
Cechami tych semi-naczep
sà niskie koszty eksploata-
cyjne uk∏adu sterowania
opartego na osiach sztyw-
nych na obrotnicach, niski
pok∏ad za∏adowczy oraz
nadzwyczajna zwrotnoÊç.
Naczepy TeleStep dost´pne
sà z maksymalnie cztere-

na osiami w standardzie. Mo-
gà byç tak˝e wyposa˝one
w potrójnie lub poczwórnie
rozciàganà pod∏og´. 
W razie koniecznoÊci prze-
wiezienia ekstremalnie d∏u-
gich ∏opat wiatraków skorzy-
staç mo˝na z modu∏owej na-
czepy Scheuerle-Nootebo-
om Wing Transporter. Stano-

wi ona idealne rozwiàza-
nie dzi´ki wyjàtkowo d∏u-
giej pod∏odze, zadziwiajà-
cej zwrotnoÊci (osiàgni´tà
za sprawà zastosowania osi
∏amanych) i wydajnym skoku
hydraulicznego zawieszenia.
Nooteboom mo˝e zapropo-
nowaç w∏aÊciwe rozwiàzania
dla transportu dla ka˝dej d∏u-
goÊci i szerokoÊci. Od rozcià-
ganych tele-naczep i semi-ni-
skopodwoziowych naczep dla
mniejszych sekcji wie˝ o ma-
∏ych Êrednicach, do naczep
z zag∏´bianym pok∏adem oraz
naczep modu∏owych z pod∏o-

gà ramowà (tzw. Kes-
selbrücke), a tak˝e z adapte-
rami mocujàcymi do sekcji
wie˝y o wi´kszych Êrednicach.
Dla najwi´kszych instalacji
o mocy oko∏o 3 MW Noote-
boom zaprojektowa∏ MEGA
Windmill Transporter. Zdol-
noÊç do manewrów tego uni-
kalnego pojazdu jest nie-

zrównana, poniewa˝ pokry-
cie Êcie˝ki jest zdetermino-
wane d∏ugoÊcià ∏adunku
a nie poprzez zachowanie
uk∏adu kierowniczego na-
czepy. PodnoÊniki hydrau-
liczne z mo˝liwoÊcià udêwi-
gu do ponad 50 ton (ca∏o-
Êciowo 100 ton) mogà bez-
poÊrednio za∏adowaç i roz∏a-
dowaç sekcje wie˝y lub ge-
neratora. Technicznie nie ma
˝adnych ograniczeƒ odno-
Ênie d∏ugoÊci sekcji wie˝y.
Do transportu ci´˝kich ge-
neratorów wiatraka Noote-
boom posiada ca∏à gam´
pojazdów oraz naczep mo-
du∏owych powsta∏ych we
wspó∏pracy z Scheuerle.
Od robionych na zamówie-
nie projektów do rozwiàzaƒ
transportowych, które sà in-
tegralnà cz´Êcià procesu
wytwórczego, jak np wk∏a-
dane ∏àczniki pod∏ogi s∏u˝à-
ce jako gotowe platformy
pod generatory.
Dla naczep zag∏´bianych
i modu∏owych naczep jest du-
˝y wybór zaprojektowanych
przez Nooteboom pok∏adów
∏adunkowych, wk∏adanych
pod∏óg ∏àcznikowych i ada-
pterów podnoÊnikowych, ta-
kich jak u˝yty w najnowszym
MEGA Windmill Transporter
podnoÊnik hydrauliczny, po-
zwalajàcy na za∏adunek i roz-
∏adunek generatora bezwysi∏-
kowo i bez u˝ycia dêwigu. Ma-
jàc na uwadze konkretny ∏adu-
nek handlowy, Nooteboom
jest w stanie sprostaç potrze-
bom klienta do 125 ton.

Transport  elementów o tak olbrzymich gabarytach, jakimi cechujà si´ ∏opaty wiatraka odbywa si´ najcz´Êciej   na rozciàganych tele-
-naczepach lub semi-niskopod∏ogowych naczepach rozciàganych



MEGA Transporter Wiatra-
ków firmy Nooteboom jest
najnowszym rozwiàzaniem
transportowym do przewozu
ogromnych instalacji do 3
MW. To unikatowe i uniwer-
salne rozwiàzanie, które mo-
˝e byç wykorzystane w ka˝-
dym miejscu na Êwiecie. Po-
zwala transportowaç zarów-
no sekcje wie˝y wiatraka, jak
i turbiny. Za∏adunek i roz∏a-
dunek jest absolutnie nowa-
torski, poniewa˝ nie wyma-
ga u˝ycia dêwigu. Co wi´-
cej, MEGA Windmill Trans-
porter posiada zadziwiajàcà
zdolnoÊç do manewrów
oraz zmienny przeÊwit, co
pozwala na wybór najszyb-
szej trasy przejazdu. Ten in-
nowacyjny pojazd Nootebo-
om posiada niskà mas´ w∏a-
snà i jest zauwa˝alnie taƒszy
ni˝ inny Êrodek transportu.
Unikatowe wyposa˝enie ME-
GA Windmill Transportera
pozwala osiàgnàç

u˝ytkownikowi znaczàce
oszcz´dnoÊci na kosztach
zwiàzanych eksploatacjà.
Nooteboom MEGA Windmill
Transporter sk∏ada si´
z dwóch hydraulicznie regu-
lowanych adapterów (lifta-
dapters), które mogà byç
u˝yte uniwersalnie do pojaz-
dów ró˝nego typu (dzia∏ajà
one jak imad∏o podnoszàce
∏adunek). W tym przypadku

jeden fragment zamocowa-
ny jest z przodu na szeÊcio-
osiowej, hydraulicznie stero-
wanej semi-naczepie, a dru-
gi z ty∏u na siedmiosiowym
samo-skr´tnym hydraulicz-
nie wózku (dolly). Taka kom-
binacja jest te˝ dost´p-
na z trzyosiowà Jeepdolly
zamiast szeÊcioosiowej na-
czepy semi z przodu. Po∏à-
czenia zacisku podnoÊnika

hydraulicznego sà bezstop-
niowo regulowane tak, by
pasowa∏y do wymiarów sek-
cji wie˝y lub turbin. Zamoco-
wanie ∏adunku jest ekstre-
malnie proste, jako ˝e istnie-
je mo˝liwoÊç ruchu adapte-
ra w ka˝dym kierunku po-
przez naciÊni´cie odpowied-
niego przycisku. PodnoÊniki
sà po∏àczone z naczepà po-
przez obrotnice. ¸adunek
mo˝e zostaç obrócony
do 80 stopni. Zadziwiajàca
zwrotnoÊç jest zwiàza-
na z faktem, ˝e Êcie˝ka prze-
jazdu jest zdeterminowa-
na tylko rozmiarem ∏adunku
a nie zachowaniem uk∏adu
skr´tnego pojazdu. Co wi´-
cej, ∏adunek mo˝e byç pod-
niesiony do 1,5 metra po-
nad powierzchni´ ziemi, wi´c
mo˝na ∏atwo manewrowaç
ponad barierkami na pobo-
czach, rowem lub podwy˝-
szonym centrum ronda.

Dalsze informacje Pb 015Z
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MAN AG przejmuje
Volkswagena Truck&Bus

Z dniem pierwszego stycz-
nia 2009 MAN AG przejà∏
od Volkswagena jego brazylij-
skie zak∏ady VW Truck&Bus.
Powy˝sza zmiana w∏asno-
Êciowa zatwierdzona zosta∏a
ju˝ przez zgromadzenia ak-
cjonariuszy obu firm. 
Volkswagen Truck&Bus po-
czàwszy od roku 1996 wy-
twarza w Resende pojazdy
u˝ytkowe i autobusy. Przed-
si´biorstwo jest najwi´kszym
producentem ci´˝arówek
w Brazylii, posiada równie˝
najwi´ksze udzia∏y w tamtej-
szym rynku w klasie samo-
chodów ci´˝arowych o do-
puszczalnej masie ca∏kowitej
ponad pi´ciu ton. Pojazdy
produkowane w brazylij-
skim Resende trafiajà przede
wszystkim na rynki krajów
Ameryki ¸aciƒskiej i Po∏u-
dniowej Afryki. W roku 2007
z taÊm fabryki w Resande
zjecha∏o blisko 47. 000 ci´-
˝arówek i autobusów. Volks-

wagen Truck&Bus zbudowa∏
sieç sprzeda˝y i serwisu po-
krywajàcà ca∏à powierzchni´
Brazylii i krajów sàsiednich.
W nale˝àcych do najnowo-
czeÊniejszych na Êwiecie za-
k∏adach w Resende zatrud-
nionych jest oko∏o pi´ciu ty-
si´cy pracowników. 
Marka Volkswagen cieszy
si´ od lat niezmiennym
uznaniem w krajach Amery-

ki Po∏udniowej. Dzi´ki prze-
j´ciu brazylijskich zak∏adów
Volkswagena, MAN znacz-
nie umacnia swà pozycj´
na tamtejszych rynkach.
A gra jest z ca∏à pewnoÊcià
warta Êwieczki, tamtejsze re-
giony dysponujà stale rosnà-
cym potencja∏em, co spra-
wia, ˝e popyt na pojazdy
u˝ytkowe b´dzie w ciàgu
najbli˝ych lat znaczàco rós∏.

Prezes zarzàdu MAN AG,
Hˆkan Samuelsson uzna∏
przej´cie brazylijskich zak∏a-
dów Volkswagena za zna-
czàcy krok na drodze rozwo-
ju Grupy MAN: – Po ukoƒ-
czeniu dzia∏aƒ majàcych
na celu umocnienie pozycji
w g∏ównych sferach naszej
dzia∏alnoÊci, MAN rozpoczà∏
szeroko zakrojonà ekspansj´
w ró˝nych regionach Êwiata.
Przej´cie brazylijskich zak∏a-
dów VW Truck&Bus stanowi
kolejny kamieƒ milowy
na drodze wiodàcej do osià-
gni´cia wiodàcej pozycji
wÊród producentów ci´˝aró-
wek i autobusów. Silna pozy-
cja oraz du˝e mo˝liwoÊci
produkcyjne zak∏adów VW
Truck&Bus w Brazylii spra-
wiajà, ˝e uzyskujemy bezpo-
Êredni dost´p do najwa˝-
niejszego rynku po∏udnio-
woamerykaƒskiego. Jedno-
czeÊnie widzimy mo˝liwoÊç
szybkiego zintegrowania bra-
zylijskiej fabryki z siecià na-
szych zak∏adów, dostawców
oraz dystrybutorów. 

Dalsze informacje Pb 016Z

Transport elementów o tak olbrzymich gabarytach stanowi powa˝ne wyzwanie…

Dzi´ki przej´ciu brazylijskich zak∏adów Volkswagena, MAN znacznie umacnia swà pozy-
cj´ na tamtejszych wielce perspektywicznych rynkach



Panorama od A do Z

PoÊrednik Budowlany 41

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

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

x

maszyny do przetwórstwa 
odpadów komunalnych

x

podnoÊniki koszowe 

x

r´baki do drewna i ga∏´zi 

x

narz´dza serwisowe do ci´˝kiego sprz´tu

Agrex Arcon Sp. z o.o.
ul. Pu∏awska 372, 02-819 Warszawa

www.agrex-arcon.pl
tel.: (22) 641 05 05

fax: (22)641 05 05 wew 102
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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 Fleetguard,
• 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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

Koszt przyk∏adowej linii - 189.000 USD
(przesiewacz z instalacjà wodnà, 4 x podajniki

500x2000, podajnik 600x2300, p∏uczka, konstrukcja
wsporcza, kosz zasypowy, instalacja)

Ponadto w ofercie firmy:
- palownice i wiertnice
- m∏oty hydrauliczne
- g∏owice wibracyjne ( wibrom∏oty)
- pompy wysokociÊnieniowe i

mieszalniki wysokoobrotowe
- ˝urawie / dêwigi na podwoziu

samochodowym
- agregaty pràdotwórcze

Kompletne linie 
kruszàco-przesiewajàce

KDM Dariusz Mazur
ul. Kolejowa 16, 05-816 Micha∏owce
tel. 022 4994680, fax. 022 4994681

e-mail:kdm@kdm.net.pl
www.kdm.net.pl
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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.eu

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:

®

Generatoren GmbH

SOCHA MOTOR 

Grzegorz Socha

Naprawy 

g∏ówne 

i bie˝àce

wysokopr´˝nych

silników 

przemys∏owych

96-316 Mi´dzyborów 
ul. Królowej Marysieƒki 11 

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

Caterpillar 
Cummins
Deutz
Hanomag
Komatsu
Man
Mercedes
MWM
Liebherr

Pami´taj 
o zamówieniu 

bezp∏atnej 
prenumeraty!

www.posbud.pl
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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

A Terex Company

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

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

®

Kruszarki, przesiewacze, osprz´t dla koparek, 
dla recyklingu odpadów budowlanych, wyburzeƒ,
do przerobu surowców naturalnych:

v RUBBLE MASTER – kompaktowe kruszarki
udarowe, przesiewacze wibracyjne;

v GIPO – zak∏ady przeróbcze mobilne,  kombi,
stacjonarne; maszyny specjalne; przesiewacze;

v Demarec – pulweryzery, no˝yce, chwytaki, m∏oty 
– osprz´t dla wyburzeƒ, demonta˝u, recyklingu;

v BEFRA – czerpaki kruszàce, kruszarka szcz´kowa
na ramieniu koparki.

P.U.P.H. AS MA¸EK
Wy∏àczny, autoryzowany przedstawiciel niemieckiego

producenta maszyn budowlanych Neumeier  w Polsce.

Gwarancja, serwis, cz´Êci zamienne.

Oferujemy maszyny budowlane Neumeier:
koparki gàsienicowe: od 1,5t do 22t, mini∏adowarki, ∏adowarki

ko∏owe, wózki wid∏owe, m∏oty hydrauliczne, osprz´t.

Szukamy dalszych dealerów.

ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Boles∏awiec
tel.: 0601 98 33 56, 0605 68 72 91 

tel/fax 075 734 84 15
www.malek-neumeier.pl, kontakt@malek-neumeier.pl

OFICJALNY I WY¸ÑCZNY 
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY

MEFLEX TELECONTROL GmbH & Co.KG

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

jak równie˝ kompletne pulpity i manetki 
sterownicze.

Zastosowanie:
- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE

- MASZYNY LEÂNE
- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37
tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90
www.auspolex.pl, www.gipo.pl, www.befra.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

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy 

• 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

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 

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. 0-22 572 68 00
fax  0-22 572 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

MASZYNY JCB NA KA˚DEJ BUDOWIE
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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

tel. 0-602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb@sdmb.pl

•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

Full Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa
tel.:  +48 022 819 40 40
fax.: +48 022 811 31 00
e-mail: lombardini@full.com.pl

GENERALNY DYSTRYBUTOR 

Full Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa
tel.:  +48 022 819 40 40
fax.: +48 022 811 31 00
e-mail: full@full.com.pl

NAJSKUTECZNIEJSZY
SERWIS 

W POLSCE

CZ¢ÂCI ZAMIENNE

KOMPUTER
DIAGNOSTYCZNY
DO MASZYN O&K

C Z ¢ Â C I  Z A M I E N N E  S E R W I S

• HBM –NOBAS
• BOMAG
• BOBCAT
• O&K
• HATZ (Autoryzowany serwis)
• LIFTON, HYCON
• LOMBARDINI, KOHLER
• HYDREMA
• YANMAR
• CASE
• HONDA

SZYBKA DOSTAWA I DOBRA
CENA GWARANTOWANE

q
Sprzeda˝ silników

LOMBARDINI I KOHLER
q

Pe∏ny asortyment 
cz´Êci zamiennych

q
Autoryzowany serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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

Kompleksowa sprzeda˝ pojazdów
i naczep dla budownictwa

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

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

Autoryzowany Koncesjoner i Serwis Renault Truck
RTC Sp z o.o., 05-551 Mroków, Al. Krakowska 51 

tel. 022/737-99-99,  Serwis:  022/737 76 22
e-mail: info@rtc.com.pl, www.rtc.com.pl
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Wydawca
Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o.

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

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

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
POÂREDNIKORGANIZATORZY 

IMPREZ TARGOWYCH

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

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 

FIRMY LEASINGOWE

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

Leasing na mur beton






