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Drodzy Czytelnicy,
czy Êwiatowa bran˝a producentów maszyn
budowlanych ma ju˝ najgorsze za sobà?
Z Monachium kryzysu nie widaç!
Na tradycyjne spotkanie dziennikarzy
z wystawcami zbli˝ajàcych si´
coraz szybszymi krokami 
targów Bauma 2010 przyby∏o zdecy-
dowanie wi´cej firm ni˝ przed trzema laty.
Wiele z nich zapowiada nowoÊci i… ekspansj´ na polski rynek. Wielu Êwia-
towych potentatów jest bowiem przekonanych, ˝e Polska potrzebuje ma-
szyn i b´dzie je kupowaç.
W trudnych czasach wszyscy ograniczamy wydatki. Producenci maszyn, nie-
zale˝nie od swego potencja∏u, wydajà mniej na marketing i prace badawczo-
-rozwojowe. Mimo to praktycznie ˝adna ze znaczàcych firm nie zrezygnowa-
∏a z udzia∏u w Baumie. Czy w Monachium zaprezentujà autentyczne nowo-
Êci? Czy te˝ ograniczà si´ do odkurzenia dawnych konstrukcji? Przekonamy
si´ o tym ju˝ w kwietniu. W ka˝dym razie akredytacje ju˝ mamy! 
Zgodnie z rzàdowym planem og∏oszonym przed trzema laty, do pierwsze-
go kopni´cia pi∏ki na Euro 2012 GDDKiA mia∏a wydaç na nowe drogi po-
nad 32 miliardy z∏otych. Po dwóch latach realizacji planu drogowcy wy-
p∏acili o 20,5 mld z∏ mniej, ni˝ planowano. Cieszyç si´, czy martwiç? Choç
GDDKiA solennie zapewnia, ˝e zmniejszenie wydatków nie jest zwiàzane
z ograniczeniem inwestycji, eksperci zdajà si´ nie podzielaç zadowolenia
drogowców. Bijà na alarm twierdzàc, ˝e ci po prostu nie sà w stanie zre-
alizowaç bud˝etu, czyli innymi s∏owy wydaç pieni´dzy zgromadzonych
w Krajowym Funduszu Drogowym. Ich zdaniem z tegorocznych 28 mi-
liardów na budow´, remonty oraz przygotowanie inwestycji drogowych
co najmniej 8 miliardów pozostanie w kasie. 
Wszyscy zdajemy si´ ˝yç problemami z budowà autostrad zapominajàc
o op∏akanym stanie tras kolejowych. Przynajmniej do czasu, kiedy zmu-
szeni jesteÊmy wsiàÊç do pociàgu. Nak∏ady na modernizacj´ kolei co praw-
da rosnà, ale powoli. W roku 2004 bud˝et paƒstwa wyda∏ na ten cel tyl-
ko 200 milionów z∏otych, co skutecznie sparali˝owa∏o wszelkie inwesty-
cje. W tym roku kolej otrzymaç ma jednak ju˝ pi´ç miliardów z∏otych. Po-
dobnie, jak w przypadku drogowców, tak˝e kolejarze najwi´ksze k∏opoty
majà na etapie przygotowania inwestycji.
Polskie budownictwo dzielnie opiera si´ kryzysowi. Przynajmniej w po-
równaniu z innymi bran˝ami, którym wiedzie si´ znacznie gorzej. G∏ówny
Urzàd Nadzoru Budowlanego informuje jednak, ˝e budujemy coraz mniej.
Szczególnie budynków wielorodzinnych. RoÊnie za to liczba nakazów roz-
biórki. Z ró˝nych przyczyn, zarówno niemo˝noÊci zalegalizowania budow-
lanych samowoli, jak i fatalnego stanu budynków. Trzeba zatem burzyç!
Mo˝e to dobry prognostyk na przysz∏oÊç? Do rozbiórek potrzeba specjali-
stycznego sprz´tu! A skoro ju˝ wyburzymy to co brzydkie i niepotrzebne,
trzeba b´dzie coÊ na tym miejscu zbudowaç…

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

12. Bauma znów zachwyci! – rozmowa
z Georgiem Mollerem, komisarzem 
monachijskich targów Bauma

16. BOMAG wielokrotnie dowiód∏, ˝e si∏a
innowacji stanowi podstaw´ dla lepszych
rozwiàzaƒ w zakresie wydajnoÊci 
i ekonomiki eksploatacji maszyn

18. Kluczowà maszynà zapewniajàcà 
ciàg∏oÊç wydobycia kopalni Nordkalk
w S∏awnie jest koparka gàsienicowa 
Komatsu PC 450-8.

20. Wacker Neuson znalaz∏ sposób, 
by prowadziç roboty nawet w ekstremalnie
trudnych warunkach pogodowych

21. Krótsze rami´ ∏y˝ki, opracowana
na nowo kinematyka wysi´gnika 
oraz wi´ksza si∏a kopania to najwi´ksze
atuty koparki Case CX700 ME

26. ¸adowarka New Holland W110B
sprawdza si´ nie tylko przy za∏adunku,
po zastosowaniu  osprz´tu mo˝e byç
równie˝ wykorzystana do przewozu 
materia∏ów budowlanych

27. HAULOTTE nie weêmie udzia∏u w targach
Bauma 2010 w Monachium. W zamian
za to zorganizuje lokalne prezentacje
nowych modeli urzàdzeƒ

28. ¸adowarki ko∏owe Liebherr „szóstej 
generacji” wyró˝niajà si´ wy˝szà mocà,
lepszym komfortem jazdy oraz 
optymalnym bezpieczeƒstwem pracy

30. W grudniu 2009 Caterpillar Êwi´towa∏
pi´çdziesi´ciolecie powstania pierwszej
∏adowarki ko∏owej Êredniej wielkoÊci

31. Na poczàtku stycznia pi´ç modeli 
koparek trafi∏o na testy do wybranych 
europejskich dealerów Hyundai

32. Terex Fuchs dementuje pog∏oski o gro˝àcej
upad∏oÊci i jest gotów do przypuszczenia
szturmu na Êwiatowe rynki

34. Ci´˝ka zima to czas zwi´kszonego 
zapotrzebowania na podnoÊniki koszowe,
jakie oferuje firma Agrex Arcon

36. Bell Equipment jak ˝aden inny 
z wiodàcych producentów wozide∏ 
przegubowych anga˝uje si´ w rozwój
konstrukcji pojazdów specjalnych. 
Budowane sà one w krótkich seriach
zgodnie ze standardem OEM

40. Scania stawia sobie za cel zwi´kszenie
udzia∏ów w rynku pojazdów budowlanych
do dwudziestu pi´ciu procent ogólnej
wartoÊci sprzeda˝y
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Bauma 2010 - olbrzymi plac budowy

Podczas styczniowej konferencji prasowej w Monachium orga-
niazatorzy najwi´kszych na Êwiecie targów maszyn budowla-
nych Bauma, pochwalili si´ wyprzedaniem ca∏oÊci powierzchni
wystawienniczej. Tereny targowe sà dziÊ olbrzymim placem bu-
dowy. Chocia˝ trudno w to uwierzyç, ju˝ w styczniu wiele firm
rozpocz´∏o budow´ swych ekspozycji na terenach zewn´trz-
nych. Rozmach i wielkoÊç obiektów budzà respekt. Organiza-
torzy Baumy przyznajà, ˝e nie spodziewali si´ czegoÊ takiego. 
Mimo powszechnie znanych k∏opotów, w dniach od 19 do 25
kwietnia w Monachium zjawià si´ wszyscy, którzy chcà liczyç
si´ w bran˝y. Organizatorzy spodziewajà si´ grubo po-
nad trzech tysi´cy wystawców. To rekord, tym bardziej godny
uwagi, ˝e osiàgni´ty w czasach kryzysu powodujàcego zmniej-
szony popyt na maszyny i sprz´t budowlany. Wszystko wska-
zuje na to, ˝e Bauma ju˝ tradycyjnie pobije kolejne rekordy
pod wzgl´dem powierzchni wystawienniczej, liczby wystaw-
ców i odwiedzajàcych. Tak jest zresztà niezmiennie od pierw-
szej edycji, która odby∏a si´ w roku 1954. – Chocia˝ w tym ro-
ku bran˝a producentów maszyn budowlanych na wielu Êwiato-
wych rynkach dopiero powoli wychodziç b´dzie z recesji, cie-
szymy si´ z du˝ego zainteresowania powierzchnià wytawienni-
czà. Pokazuje to, ˝e te wiodàce w skali Êwiatowej targi sà dla
wystawców terminem obowiàzkowym nawet mimo oszcz´dno-
Êci w nak∏adach na reklam´. Bauma 2010 zosta∏a ca∏kowicie
wyprzedana, a wiele firm chcàcych wziàç w niej udzia∏ znalaz∏o
si´ na liÊcie rezerwowej – powiedzia∏ Eugen Egetenmeir, dy-
rektor organizujàcej targi firmy Messe München. Podczas kon-

ferencji w Monachium pojawi∏a si´ tak˝e informacja, ˝e po-
nad po∏owa wystawców pochodziç b´dzie spoza Niemiec.
Tym samym Bauma nabiera coraz bardziej mi´dzynarodo-
wego charakteru. Organizatorzy zapewnili równie˝, ˝e sà
pod ka˝dym wzgl´dem przygotowani na przyj´cie po-
nad pó∏milionowej rzeszy goÊci gigantycznej imprezy. 
Sporo miejsca organizatorzy konferencji poÊwi´cili kondycji,
w jakiej znajduje si´ aktualnie Êwiatowa bran˝a producentów
maszyn budowlanych. Olbrzymie zainteresowanie udzia∏em
w monachijskich targach daje nadziej´, ˝e przyjdà dla nich lep-
sze czasy. Czy w Monachium zaprezentujà wiele innowacji?
W kuluarach mówi∏o si´, ˝e Bauma i tym razem pozytywnie za-
skoczy. Czy tak b´dzie, przekonamy si´ ju˝ w kwietniu.

Mieszanka firmowa
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Podczas styczniowej konferencji przedstawiono mi´dzy innymi stan przygotowaƒ do targów
Bauma 2010 oraz omówiono kondycj´ Êwiatowej bran˝y producentów maszyn budowlanych



JCB - zmiany na najwy˝szych szczeblach

Wraz z nowym rokiem w koncernie JCB dosz∏o do zasad-
niczych zmian na najwy˝szych szczeblach zarzàdzania.
Najwa˝niejszà z nich jest zwolnienie wraz z koƒcem ubie-
g∏ego roku stanowiska dyrektora zarzàdzajàcego JCB
przez Matthew Taylora, który opuÊci∏ koncern. Od pierw-
szego stycznia 2010 jego funkcj´ przejà∏ Alan Blake, który
od dwudziestu lat wchodzi w sk∏ad Êcis∏ego kierownictwa
JCB i by∏ uprzednio dyrektorem ds. operacyjnych.
Nie jest to bynajmniej jedyna zmiana organizacyjna na naj-
wy˝szych szczeblach brytyjskiego koncernu. Od stycznia
tego roku w JCB postanowiono zmieniç niemal ca∏kowicie
struktur´ Êcis∏ego kierownictwa, co ma na celu usprawnie-
nie zarzàdzania i zwi´kszenie efektywnoÊci dzia∏ania. Zmia-
ny spowodowa∏y mi´dzy innymi, ˝e Tim Burnhope objà∏

stanowisko dyrektora zarzàdzajàcego Grupy JCB ds. roz-
woju produktu i transakcji handlowych. Odpowiada on tym
samym w skali globalnej za dystrybucj´, marketing, rozwój
konstrukcji oraz serwis. Graeme Macdonald zosta∏ dyrekto-
rem Grupy JCB zarzàdzajàcym doborem kooperantów, za-
kupami materia∏ów i komponentów s∏u˝àcymi produkcji
oraz kwestiami logistycznymi. 
David Miller pozosta∏ na stanowisku dyrektora finansowe-
go. Z kolei David Bell, dotychczasowy dyrektor sprzeda˝y
JCB obejmuje teraz stanowisko dyrektora ds. rozwoju od-
powiadajàcego za regiony Azji i Pacyfiku oraz Ameryki ¸a-
ciƒskiej. Odpowiadaç b´dzie równie˝ za wspó∏prac´ z mi´-
dzynarodowymi organizacjami handlowymi i rzàdowymi,
kierowaç b´dzie równie˝ przedsi´wzi´ciem okreÊlanym
mianem Akademii JCB. Poproszony o skomentowanie
zmian prezydent JCB, sir Anthony Bamford powiedzia∏: 
– Na Tima Burnhope i Graemea Macdonalda czekajà cieka-
we wyzwania. Obydwaj mogà liczyç na pe∏ne wsparcie ma-
jàcych wieloletnie doÊwiadczenia Alana Blake'a, Davida Mil-
lera i Davida Bella. Jestem ca∏kowicie pewien, ˝e zmiany
w strukturze zarzàdzania JCB spowodujà wzmocnienie kon-
cernu. W przysz∏oÊci JCB zbli˝y si´ jeszcze bardziej
do swych klientów, b´dzie bardziej innowacyjny i konkuren-
cyjny. Chcia∏bym tak˝e podzi´kowaç Matthew Taylorowi
za jego prac´ dla JCB i ˝yczyç mu sukcesów na przysz∏oÊç. 

Nawigacje Cruser z certyfikatem Automapy

Wraz z wydaniem wersji 6.0 Automapy dwa modele nawi-
gacji Cruser otrzyma∏y certyfikaty pe∏nej zgodnoÊci z opro-
gramowaniem producenta najbardziej popularnych map
w Polsce. U˝ytkownicy nawigacji Sigma A50 dzia∏ajàcej
w oparciu o najnowszy system operacyjny Windows
CE 6.0 mogà teraz wybraç go w trakcie instalacji mapy. 
Automapa ulepszy∏a tak˝e obs∏ug´ wysokich rozdzielczo-
Êci. Funkcja ta z pewnoÊcià przyda si´ u˝ytkownikom Al-
phy A50. To najbardziej innowacyjne urzàdzenie GPS
w ofercie Crusera wykorzystuje ekran LCD o rozdzielczo-
Êci 800x480 pikseli. Dzi´ki temu u˝ytkownik widzi trzy ra-
zy wi´kszy obszar mapy na ekranie LCD ni˝ w innych
urzàdzeniach o przekàtnej ekranu 5” z ni˝szà rozdzielczo-
Êcià! W najnowszej wersji Automapy zoptymalizowana
zosta∏a obs∏uga menu oraz komunikatów tekstowych
pod kàtem wysokiej rozdzielczoÊci.

Mieszanka firmowa

Alan Blake od pierwszego stycznia 2010 objà∏ funkcj´ dyrektora zarzàdzajàcego JCB
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Bezpieczniej na ˝urawiach wie˝owych

G∏ówni producenci ˝urawi wie˝owych: Comansa, Jaso, Lie-
bherr, Manitowoc-Potain, Terex i Wolffkran prowadzà kam-
pani´ promujàcà stosowanie nowej europejskiej normy
bezpieczeƒstwa EN 14439. Norma stworzona  po dog∏´b-
nych konsultacjach z ekspertami dotyczy wszystkich rodza-
jów ˝urawi górnoobrotowych i samomontujàcych.  Znaczà-
ca grupa producentów zdecydowa∏a si´ dostosowaç
do EN 14439 wszystkie ˝urawie produkowane i sprzedawa-
ne od 1 stycznia 2010. Kampani´ aktywnie wspiera CECE
(Europejski Komitet Maszyn Budowlanych).
Za najwa˝niejszà innowacj´ uznaç nale˝y staranie osià-
gni´cia jednolitego poziomu bezpieczeƒstwa dla ˝urawi
wie˝owych pracujàcych na wszystkich europejskich pla-
cach budowy – niezale˝nie od tego, czy znajdujà si´ one
na wybrze˝u Atlantyku, pó∏nocy Szkocji, Wyspach Grec-
kich czy w Szwecji. W zale˝noÊci od specyficznych warun-
ków danego miejsca u˝ytkownicy muszà bowiem braç
pod uwag´ takie sprawy, jak na przyk∏ad wyst´pujàce lo-
kalnie warunki pogodowe. Powinny byç one jednym z czyn-
ników wp∏ywajàcych na konfiguracj´ ˝urawia. Opracowujàc
nowà norm´ wzi´to pod uwag´ wyst´pujàcà w ostatnich la-
tach stosunkowo du˝à liczb´ silnych wichur, przeanalizo-
wano równie˝ statystyki geograficzne z kilkudziesi´ciu ostat-
nich lat. Optymalna konfiguracja ˝urawia ma byç teraz po-
wiàzana z wiedzà o konkretnych, lokalnych zjawiskach at-
mosferycznych, a nie z zak∏adanà teoretycznie mo˝liwà
pr´dkoÊcià wiatru, jak mia∏o to miejsce dotychczas. Zgod-

nie z nowà normà bardziej realistycznie ocenia si´ mo˝li-
woÊç wystàpienia gwa∏townych wichur. Poszczególne kraje
i regiony przydzielono do szeÊciu stref si∏y wiatru, które
oznaczono du˝ymi literami (kolejno od A do F). 
Oprócz pr´dkoÊci wiatru wyodr´bniono tak˝e jego mo˝liwy
kierunek mogàcy mieç wp∏yw na bezpieczeƒstwo pracy -
jest to zatem „gwa∏towny wiatr wiejàcy z przodu” lub „gwa∏-
towny wiatr ze wszystkich stron”. W zale˝noÊci od konfigu-
racji ˝urawia i okreÊlonej strefy wiatru mo˝e to wiàzaç si´
z zaleceniem zwi´kszenia kotwy fundamentowej, powi´k-
szenia balastu centralnego czy te˝ u˝ycia mocniejszych
elementów konstrukcyjnych ˝urawia.
Norma zapewnia tak˝e: lepszà ergonomi´, wi´kszy kom-
fort pracy operatora i wi´ksze bezpieczeƒstwo zarówno
operatora. jak i personelu pomocniczego, tak˝e podczas
wspinania si´ na ˝uraw. Wszystkie te Êrodki podnoszà
ogólne bezpieczeƒstwo na europejskich placach budowy. 
A jakie zalecenia wynikajà stàd dla w∏aÊcicieli i u˝ytkowni-
ków ˝urawi wie˝owych? Po pierwsze - przed ustawieniem
˝urawia nale˝y skonsultowaç si´ z lokalnà stacjà meteoro-
logicznà, aby ustaliç przewidywanà w tym rejonie si∏´ wia-
tru.  Nale˝y skorzystaç z instrukcji technicznej producenta,
w której okreÊlony b´dzie sposób konfiguracji ˝urawia
uwzgl´dniajàcy warunki placu budowy i wiatru. Zalecane
jest tak˝e przeanalizowanie ka˝dego dodatkowego ele-
mentu otoczenia placu budowy, który tak˝e mo˝e wp∏ywaç
na bezpieczeƒstwo pracy.  Aby zwi´kszyç stabilnoÊç ˝ura-
wia w strefach oznaczonych jako C25 (si∏a wiatru) i powy-
˝ej w niektórych przypadkach zalecany jest wi´kszy balast
bazowy oraz/lub redukcja wysokoÊci pod hak.

Mieszanka firmowa
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Rekordowa sprzeda˝ Volvo

Wyniki sprzeda˝y godne pozazdroszczenia. Volvo Construc-
tion poinformowa∏o, ˝e tylko podczas jednej, na dodatek
jednodniowej prezentacji w Chinach uda∏o si´ sprzedaç sto
dwanaÊcie maszyn! Pierwsza z imprez, jakich tylko w tym
roku Volvo Construction zamierza zorganizowaç w Chi-
nach… oko∏o tysiàca, cieszy∏a si´ nadzwyczajnym zaintere-
sowaniem nie tylko lokalnych dealerów, ale równie˝ du˝ych
firm wykonawczych. Jedna z nich zakupi∏a na miejscu dzie-
si´ç du˝ych maszyn. Chiƒscy dealerzy Volvo Construction
z∏o˝yli zamówienia na sto dwie koparki. Najwi´kszym wzi´-
ciem cieszy∏ si´ model EC210, ale zamówionych zosta∏o
równie˝ kilka du˝ych maszyn EC700.
Zakoƒczona tak du˝ym sukcesem komercyjnym impre-
za odby∏a si´ na przedmieÊciach Szanghaju na terenie poli-
gonu doÊwiadczalnego nowoczesnego centrum badawczo-
-rozwojowego firmy Shanghai Test and Technology Support
Center der Shanxi Woyuan Construction Equipment Co., Ltd
(SXWY). To jeden z wiodàcych dealerów Volvo CE w pó∏-
nocnochiƒskiej prowincji Shanxi. Koparki Volvo poczàwszy
od modelu EC210 do EC360 produkowane sà w zak∏adach
Volvo CE w Szanghaju. Wi´ksze maszyny powstajà nato-
miast w po∏udniowokoreaƒskiej fabryce w Changwon. 

Nowe logo Weidemann GmbH

Weidemann GmbH zaprezentowa∏ nowe logo podkreÊlajàce
przynale˝noÊç firmy do koncernu Wacker Neuson. Zmienio-
ny znak graficzny zawiera teraz dwukolorowà liter´ W umiesz-
czonà w kole – podobnie jak ma to miejsce w przypadku po-
zosta∏ych marek Wackera Neusona oraz Kramera.

Zmiany w Bergerat Monnoyeur Polska

Bergerat Monnoyeur Polska ma nowego dyrektora gene-
ralnego. Od 1 stycznia 2010 roku stanowisko to piastuje
Jean-Marie Basset. Nowy dyrektor jest zwiàzany z firmà
Caterpillar od 16 lat. Jego karier´ rozpocz´∏a praca w CAT
Financial, finansowym ramieniu firmy Caterpillar. Nast´p-
nie objà∏ stanowisko dyrektora handlowego na terytorium
Francji i Belgii. Kiedy w roku 1997 Bergerat Monnoyeur sta∏
si´ wy∏àcznym dystrybutorem maszyn Caterpillar w Polsce,
Jean-Marie Basset przejà∏ obowiàzki zarzàdzania CAT Fi-
nancial, nast´pnie dyrektora do spraw wynajmu. Dwa lata
póêniej zakres jego obowiàzków poszerzy∏ si´ o zarzàdza-
nie dzia∏em maszyn u˝ywanych. Od roku 2006 Jean-Marie
Basset piastowa∏ stanowisko dyrektora do spraw obs∏ugi
posprzeda˝nej w Bergerat Monoyeur.

Kiedy w 2009 roku dotychczasowy dyrektor Gilles Flohic
zdecydowa∏ si´ opuÊciç polski oddzia∏ BM zarzàd Grupy
Monnoyeur uzna∏ kandydatur´ Jean-Marie Basseta za ide-
alnà na to stanowisko. Nowy dyrektor generalny Bergerat
Monnoyeur Polska ma 43 lata, jest ˝onaty i ma troje dzieci.

Mieszanka firmowa
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Jean-Marie Basset, nowy dyrektor generalny Bergerat Monnoyeur Polska

Nowe logo Weidemann GmbH podkreÊla przynale˝noÊç firmy do koncernu Wacker Neuson



JCB i Volvo b´dà wspó∏pracowaç!

JCB i Volvo CE podpisa∏y porozumienie przewidujàce na-
wiàzanie wspó∏pracy. Ma ona polegaç na prowadzeniu
wspólnych prac badawczo-rozwojowych oraz produkcji ∏a-
dowarek sterowanych burtowo oraz kompaktowych ∏ado-
warek gàsienicowych. Obie strony porozumienia zastrze-
g∏y sobie jednak, ˝e zarówno JCB, jak i Volvo CE b´dà pro-
wadzi∏y dystrybucj´ maszyn pod osobnymi markami i po-
przez w∏asne sieci dystrybucyjne.
Umowa przewiduje, ˝e Volvo CE udost´pni JCB plany kon-
strukcyjne niektórych modeli swych maszyn. Dzi´ki temu
jeszcze w koƒcu tego roku mo˝liwe b´dzie uruchomienie
ich produkcji w nale˝àcej do JCB fabryce w Savannah po-
∏o˝onej w amerykaƒskim stanie Georgia. W tej chwili Volvo
prowadzi produkcj´ ∏adowarek sterowanych burtowo o ci´-
˝arze roboczym od od 2,5 do 3,4 ton we w∏asnych zak∏a-
dach w brazylijskim Pederneiras. Umowa kooperacyj-
na przewiduje, ˝e produkcja z biegiem czasu ma zostaç
przeniesiona ca∏kowicie do Savannah. Nie oznacza to, ˝e
brazylijska fabryka Volvo CE zostanie zamkni´ta. Wprost
przeciwnie, Volvo CE zamierza rozwijaç tu produkcj´ ko-
parko-∏adowarek i maszyn innego typu. W∏adze szwedzkie-
go koncernu zapewniajà, ˝e w ˝adnym razie nie dojdzie
do redukcji zatrudnienia.
Podj´cie produkcji maszyn Volvo w amerykaƒskiej fabryce
Savannah mo˝e okazaç si´ dla niej zbawienne. Ze wzgl´-
du na Êwiatowy kryzys finansowy JCB zosta∏o zmuszone
do ca∏kowitego zawieszenia wytwarzanych tu ∏adowarek te-
leskopowych. John Patterson, wiceprezes zarzàdu JCB po-
proszony o komentarz, powiedzia∏: – Zawarcie porozumie-
nia z godnym zaufania partnerem pozwoli nam zewrzeç si∏y
w tym kluczowym segmencie i dzi´ki temu w dzisiejszych
trudnych nie tylko dla naszej bran˝y czasach efektywniej
dzia∏aç na rynku. Olof Persson, prezydent Volvo CE, uzu-
pe∏nia: – Dzi´ki wspó∏pracy z JCB b´dziemy mogli zaofero-
waç klientom Volvo szerszà ofert´ maszyn s∏ynàcych z bez-
pieczeƒstwa i funkcjonalnoÊci.

Terex AC 500-2 – kompaktowy si∏acz

Elektrownie wiatrowe coraz cz´Êciej wpisujà si´ w otacza-
jàcy nas krajobraz. Popyt na alternatywne êród∏a energii
stworzy∏ nowe wyzwania nawet dla doÊwiadczonych firm
transportowo-dêwigowych. Przewiezienie i monta˝ turbiny
wiatrowej nie jest bowiem zadaniem prostym, ze wzgl´du
na wag´ i wymiary wymaga specjalistycznego sprz´tu. Kie-
dy w sierpniu ubieg∏ego roku przed niemieckà firmà Grup-
pe Schuch stan´∏o wyzwanie postawienia ca∏ej farmy wia-
trowej w pobli˝u Mönchengladbach, okaza∏o si´, ˝e ˝aden
z b´dàcych w posiadaniu firmy 126 ˝urawi samojezdnych
nie nadaje si´ w pe∏ni do realizacji tego zadania. 
Ka˝dà z produkowanych przez firm´ Fruhlaender turbin
wiatrowych tworzà bowiem: wa˝àca 58 ton obrotowa gon-
dola, segmenty wie˝owe – ka˝dy po 33 tony – oraz rotor
z trójp∏atowym Êmig∏em o wadze 36 ton. Do ich monta˝u
niezb´dne by∏o zatem urzàdzenie o odpowiednio du˝ym
udêwigu, a przy tym ∏atwe w zastosowaniu i przede wszyst-
kim ekonomiczne w eksploatacji. 

Po przeanalizowaniu wszystkich opcji, zarzàd Gruppe
Schuch zdecydowa∏ o zakupie ˝urawia samojezdnego
o udêwigu 500 ton. Wybór pad∏ na model Terex AC 500-2.
To jedna z mniejszych jednostek wÊród dêwigów z wy˝-
szego segmentu. Jak powiedzia∏ Stefan Schuch, prezes fir-
my Krandienst Schuch, na pewno efektowniej realizuje si´
zadania za pomocà olbrzymiego dêwigu, ale praca powin-
na przede wszystkim przynosiç zyski. Stàd w∏aÊnie wybór
oszcz´dniejszego, a równie skutecznego sprz´tu.
Terex AC 500-2 imponuje szybkoÊcià mota˝u przeciwwagi,
która mo˝e mieç maksymalnie 180 ton. Jest to operacja au-
tomatyczna i w pe∏ni bezpieczna. Balastowanie operator
przeprowadziç mo˝e bez koniecznoÊci opuszczania kabiny. 
D∏ugoÊç podwozia wynoszàca 17,1 metra przy oÊmiu
osiach sprawiajà, ˝e Terex AC 500-2 jest najbardziej kom-
paktowym ˝urawiem w swojej klasie. Dlatego te˝ ∏atwiej nim
manewrowaç. Mo˝na przy tym osiàgnàç maksymalnà wy-
sokoÊç roboczà 145,8 metra. Wyjàtkowo krótki czas
potrzebny na przygotowanie do pracy ˝urawia, ∏atwoÊç je-
go obs∏ugi oraz bardzo du˝y udêwig to g∏ówne zalety, któ-
re pozwalajà na zastosowanie go szczególnie do monta˝u
turbin wiatrowych. W∏aÊciciel maszyny, firma Gruppe
Schuch b´dzie jednak wykorzystywaç najnowszy nabytek
tak˝e w pracach remontowych w przemyÊle ci´˝kim.

Mieszanka firmowa
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Choç firma Schuch mia∏a w posiadaniu 126 ˝urawi samojezdnych, do monta˝u
elektrowni wiatrowych musia∏a zakupiç model Terex AC 500-2 



VB Leasing Polska SA – w zimie bez rat!

Leasing to alternatywny w stosunku do kredytu bankowego
sposób finansowania zakupów. Braç w leasing mo˝na prak-
tycznie ka˝dà rzecz, którà zaliczyç mo˝na do Êrodków trwa-
∏ych, zarówno nowà, jak i u˝ywanà, czyli tak˝e maszyny i urzà-
dzenia budowlane. Odkàd leasing wszed∏ na polski rynek, sta∏
si´ najprostszà i najszybszà metodà finansowania inwestycji.
Leasing umo˝liwia realizacj´ inwestycji bez znaczàcych na-
k∏adów kapita∏owych, poniewa˝ koszty u˝ytkowania sprz´-
tu, b´dàcego przedmiotem umowy sà pokrywane z bie˝à-
cych przychodów firmy, uzyskanych dzi´ki jego u˝ytkowa-
niu. Daje to firmom mo˝liwoÊci zaoszcz´dzenia Êrodków
pieni´˝nych potrzebnych na dzia∏alnoÊç i inwestycje. War-
to te˝ dodaç, ˝e leasing daje okreÊlone korzyÊci podatko-
we i nie wp∏ywa na zdolnoÊç kredytowà firmy, a procedura
za∏atwienia formalnoÊci jest znacznie prostsza i krótsza ni˝
w przypadku kredytu bankowego.
VB LEASING od kilku lat oferuje wykonawcom budowlanym
leasing przedmiotów niezb´dnych w realizacji prac budow-
lanych i remontowych. Nasza propozycja finansowa ewolu-
uje wraz z rynkiem i zmienia si´ w zale˝noÊci od potrzeb
bran˝y, dla której zosta∏a stworzona. 
Na dobry poczàtek 2010 VB Leasing Polska SA proponuje
bran˝y budowlanej udzia∏ w projekcie promocyjnym „Zima
bez rat”. Przedsi´biorcy, którzy w okresie trwania akcji pod-
piszà wniosek leasingowy na maszyn´ budowlanà, roz-
pocznà sp∏at´ nale˝noÊci dopiero w trzecim miesiàcu trwa-
nia umowy leasingowej.
– Pomimo utrzymujàcej si´ trudnej sytuacji na rynku za-
ch´camy przedsi´biorców do inwestowania w nowe
Êrodki i parki maszynowe. Wprowadzamy rozwiàzania,
które majà wspieraç rozwój bran˝y budowlanej. Zmniej-
szenie obcià˝enia finansowego jest jednà z propozycji
w tym zakresie. Innà, o której tak˝e warto wspomnieç, jest
mo˝liwoÊç uruchomienia ca∏odobowego monitoringu ma-
szyny, dzi´ki czemu klienci zyskujà preferencyjne warun-
ki ubezpieczenia – podkreÊla Waldemar Topiƒski, Dyrektor
Departamentu Transportu i Maszyn Budowlanych VB Le-
asing Polska SA. Ponadto w ramach oferty leasingu dla
bran˝y budowlanej spó∏ka zapewnia szybkoÊç i elastycz-
noÊç, a d∏ugoÊç trwania umowy i wysokoÊç rat jest dosto-
sowywana do potrzeb leasingobiorcy. Dzi´ki wspó∏pracy
VB LEASING z dealerami i dostawcami przedmiotów leasin-
gu klient mo˝e otrzymaç specjalne warunki na zakup wy-
branych Êrodków trwa∏ych. Firma oferuje tak˝e korzystny
leasing maszyn u˝ywanych. 
VB Leasing Polska SA istnieje w Polsce od roku 2000. Spó∏-
ka oferuje polskim przedsi´biorcom leasing operacyjny i fi-
nansowy ruchomoÊci w tym: samochodów osobowych, do-
stawczych, ci´˝arowych, floty, maszyn i urzàdzeƒ (m. in.
przemys∏owych, budowlanych, rolniczych, medycznych),
sprz´tu biurowego i IT. Ponadto, jako jedna z niewielu firm,
oferuje klientom leasing dla osób fizycznych, a dzi´ki ko-
operacji z siostrzanà spó∏kà Immoconsult VB LEASING tak-
˝e leasing nieruchomoÊci. Produkty VB LEASING dost´p-
ne sà w dwunastu oddzia∏ach i czterech filiach, zlokalizo-
wanych w najwi´kszych miastach Polski, a tak˝e w sieci Au-
toryzowanych Przedstawicieli i wspó∏pracujàcych banków
spó∏dzielczych (Spó∏dzielczy Leasing).



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

< MANITOU 633 LS TURBO
rok produkcji 1999, silnik Perkins 100 KM, wysi´gnik 6 m
udêwig 3 t, sterowanie joystickiem, 3 sekcje skr´tu, tylny
zaczep, tylne wyjÊcie elektryczne, wyjÊcie na ham. i na
wywrot, cena 62.000 + VAT
Kontakt: 600 07 95 27

< Minikoparka gàsienicowa JCB 801.8
rok produkcji 2006, 3 ∏y˝ki, rozsuwane gàsienice, stan
gàsienic 90%, poszerzany p∏ug i gàsienice
cena 42.000 z∏ + VAT
Kontakt: 664 21 62 65

< Koparka ko∏owa ATLAS 1604
rok produkcji 1990, silnik Deutz 6 cylindrów, linia do
skarpówki + ∏yzka skarpowa hydrauliczna, zadbana,
stan dobry, cena 40.000 z∏ + VAT
Kontakt: 609 05 84 09

< ¸adowarka teleskopowa CAT TH 330B
rok produkcji 2006, silnik Perkins Turbo, 5446 Mth,
udêwig 3 t, wysi´gnik 7 m, 3 sekcje skr´tu, w komplecie
du˝a ∏y˝ka i wid∏y do palet, cena 95.000 z∏ + VAT
Kontakt: 609 05 84 09

< Maszyna prze∏adunkowa FUKS
rok produkcji 1990, 4 podpory, kabina podnoszona
hydraulicznie, cena 75.000 z∏ + VAT
Kontakt: 601 22 33 06

< Koparka ko∏owa VOLVO EW 160
rok produkcji 2000, nowa ∏y˝ka, cena 120.000 z∏ + VAT
Kontakt: 605 56 58 83

Technika Filtracji RUDFIL s.c.
Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych
www.filtracja.com.pl   tel.032 240 70 62
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(83)
maszyny  •  narz´dz ia  •  sprz´ t

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: ........................................................................................................................................

6 Zamawiam bezp∏atny newsletter na adres e-mail: ........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

!



Cennik reklam
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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

2/2010 26.03.2010    19.02.2010 26.02.2010 
3/2010 07.05.2010    02.04.2010 09.04.2010 
4/2010 09.07.2010    03.06.2010 14.06.2010 
5/2010 29.09.2010    16.08.2010 23.08.2010 
6/2010 29.11.2010    15.10.2010 22.10.2010 

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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PoÊrednik Budowlany: – Jest Pan komisarzem najwa˝niej-
szych dla bran˝y maszyn budowlanych targów Bauma od-
bywajàcych si´ co trzy lata w Monachium. Czy móg∏by Pan
przedstawiç si´ bli˝ej naszym czytelnikom? Z pewnoÊcià by-
∏oby dla nich interesujàce dowiedzieç si´, kto odpowiada
za stron´ organizacyjnà tej presti˝owej, najwi´kszej na Êwie-
cie imprezy targowej…
Georg Moller: – Prac´ w organizujàcej Baum´ firmie Münche-
ner Messe rozpoczyna∏em na stanowisku referenta odpowia-
dajàcego za stron´ technicznà ekspozycji na terenach ze-
wn´trznych. Od dwudziestu lat wchodz´ w sk∏ad Êcis∏ego kie-
rownictwa organizacyjnego tych wiodàcych targów maszyn
budowlanych, maszyn do produkcji materia∏ów budowla-
nych, maszyn górniczych, pojazdów i sprz´tu budowlanego.
Bez dwóch zdaƒ, kierowanie przygotowaniami takich targów
stanowi wi´cej ni˝ frapujàce wyzwanie. Podobne odczucia
majà z pewnoÊcià wszyscy pracownicy naszej firmy. Nasze
zadania wià˝à si´ z olbrzymià odpowiedzialnoÊcià, przyno-
szà nam jednak tak˝e du˝o radoÊci i satysfakcji. Za ka˝dym
razem mamy trzy lata, by odpowiednio przygotowaç kolejnà
edycj´ Baumy, tak aby jej przebieg by∏ niczym nie zak∏óco-
ny. Ju˝ od jesieni 2008 blisko czterdziestoosobowe gremium
sk∏adajàce si´ z przedstawicieli ró˝nych instytucji takich jak
choçby urz´dnicy metra, szybkiej kolei miejskiej i policja, zaj-
mujà si´ organizacjà dojazdu na targi wystawców i odwiedza-
jàcych imprez´. W pobli˝u terenów ekspozycyjnych na bijà-
cà wszelkie rekordy frekwencji targowà sobot´ zapewniç trze-
ba oko∏o 25.000 miejsc parkingowych, rozeznaç mo˝liwoÊci
systemu Park-and-ride oraz zapewniç dojazd na targi zarów-
no Êrodkami komunikacji masowej, jak i prywatnymi samo-
chodami. Oko∏o pó∏ miliona goÊci w ciàgu zaledwie siedmiu
dni dla Monachium i cz´Êci terenów podmiejskich oznacza
takie nat´˝enie ruchu, jak podczas s∏ynnego festiwalu piwa
Oktoberfest b´dàcego jednym z najwi´kszych na Êwiecie fe-
stynów ludowych odwiedzanym Êrednio przez szeÊç milio-
nów osób. W przygotowania do targów na wiele miesi´cy
przed ich rozpocz´ciem w∏àczonych jest wiele innych wydzia-
∏ów oraz nasze przedstawicielstwa zagraniczne zajmujàce si´
rezerwacjami hotelowymi, organizacjà przebiegu wizyt po-
szczególnych delegacji, odpowiadajàce wreszcie na pytania
goÊci i dziennikarzy, prowadzàce dzia∏ania marketingowe
w czasie innych mi´dzynarodowych targów tej bran˝y.

– PrzyzwyczailiÊmy si´ ju˝, ˝e Bauma bije wszelkie rekordy.
Regularnie udaje si´ zwi´kszyç liczb´ wystawców, odwie-
dzajàcych i wykupionej powierzchni. Czy Paƒskim zdaniem
tendencja ta – mimo wyraênie gorszej kondycji mi´dzynaro-
dowej bran˝y budowlanej – mo˝e byç utrzymana? Intermat
w roku 2009 boryka∏ si´ z powa˝nymi k∏opotami, tegorocz-
ne brytyjskie targi SED 2010 w ogóle si´ nie odb´dà…

– Obok wspomnianych przez Pana rekordów, Bauma 2010
pobije jeszcze jeden. W nadchodzàcej edycji udzia∏ weê-
mie dwudziestu jeden zbiorowych wystawców. Przed
trzema laty by∏o ich osiemnastu. Obok sta∏ych bywalców,
takich jak ANMOPYC z Hiszpanii, CEA z Wielkiej Brytanii,
KOCEMA z Korei Po∏udniowej czy SOBRATEMA z Brazylii,
w tym roku w Monachium zaprezentuje si´ szeÊç organiza-
cji z Chin. Szczególnie cieszy nas zg∏oszenie zbiorowego
wystawcy z Czech. AEM z USA, organizator targów Cone-
xpo przedstawi swà ofert´ w osobnym pawilonie. W sekto-
rze górniczym zaprezentuje si´ amerykaƒski stan Pennsy-
lwania oraz niemieckie landy Kraj Saary oraz Nadrenia
Westfalia. JesteÊmy w tym szcz´Êliwym po∏o˝eniu, ˝e
na nadchodzàcà edycj´ Baumy mo˝emy zaoferowaç wi´cej
powierzchni wystawienniczej ni˝ kiedykolwiek, konkretnie
jest to pi´çset pi´çdziesiàt pi´ç tysi´cy metrów kwadrato-
wych wobec pi´ciuset czterdziestu tysi´cy podczas targów
Bauma 2007. Powierzchnia ta jest w pe∏ni wyprzedana, dla-
tego musieliÊmy wprowadziç list´ oczekujàcych. Pami´taj-
my, ˝e Bauma to targi o globalnym zasi´gu, a Êwiatowy kry-
zys finansowy odcisnà∏ swe pi´tno w ró˝nym stopniu na po-
szczególnych rynkach. Weêmy choçby przyk∏ad Chin, które
w ciàgu minionych pi´tnastu lat odnotowywa∏y niesamowity
wzrost. Dzi´ki inwestycjom budowlanym si´gajàcym bli-
sko 550 miliardów euro, w roku 2008 Chiny sta∏y si´ drugim
co do wielkoÊci rynkiem budowlanym na Êwiecie. Warto
podkreÊliç, ˝e tamtejszy rzàd b∏yskawiczenie zareagowa∏
te˝ na kryzys finansowy ∏agodzàc jego skutki wprowadze-
niem kompleksowego programu poprawy koniunktury. Je-
go kluczowy element stanowià olbrzymie inwestycje w paƒ-
stwowà infrastruktur´. Na targach Bauma 2010 b´dzie to
mia∏o swoje odzwierciedlenie – oczekujemy wi´cej wystaw-
ców z Chin ni˝ kiedykolwiek wczeÊniej. 

Wywiad PoÊrednika
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Rozmowa z Georgiem Mollerem,
komisarzem monachijskich targów Bauma

Bauma znów zachwyci!



– Bauma jest najwi´kszà i z pewnoÊcià robiàcà najwi´ksze
wra˝enie imprezà targowà na Êwiecie. Czy Paƒskim zdaniem
istnieje mo˝liwoÊç dalszego rozwoju tak gigantycznego
przedsi´wzi´cia? A je˝eli tak, to gdzie le˝y granica? W jakim
kierunku Pan i Paƒscy wspó∏pracownicy zamierzacie podà-
˝aç, by uczyniç Baum´ jeszcze atrakcyjniejszà? Co nowego
oczekuje nas tym razem w Monachium?
– Jak ju˝ wspomnia∏em, mimo ograniczeƒ uda∏o si´ zwi´k-
szyç powierzchni´ wystawienniczà. Dalsze dzia∏ania w tym
zakresie nie b´dà w nadchodzàcych latach naszym g∏ów-
nym celem. Na pierwszym miejscu w tym wzgl´dzie jest
dba∏oÊç o zapewnienie jak najwy˝szej jakoÊci obs∏ugi go-
Êci i wystawców. Chcemy czerpaç z w∏asnego dorobku.
Prosz´ zauwa˝yç, ˝e oko∏o osiemdziesiàt procent wystaw-
ców bierze udzia∏ w Baumie cyklicznie. Gwarantuje to cià-
g∏oÊç oferty, co w przesz∏oÊci stanowi∏o zawsze wa˝ny
czynnik dla rozwoju targów. Bauma to jednak nie tylko bo-
gate tradycje. Bardzo wielu kluczowych graczy rynkowych
wybiera Monachium na miejsce premiery innowacyjnych
rozwiàzaƒ technologicznych. Zapewniam, ˝e nawet my or-
ganizatorzy dowiadujemy si´ szczegó∏ów dopiero na krót-
ko przed rozpocz´ciem targów. Zgodnie z obecnym sta-
nem wiedzy, po rozmowach z wystawcami, mog´ ju˝ dziÊ
uchyliç ràbka tajemnicy i obiecaç, ˝e tak˝e Bauma 2010 za-
chwyci odwiedzajàcych gigantycznymi eksponatami i no-
wymi koncepcjami konstrukcyjnymi. Bauma stanowi jedy-
nà w swoim rodzaju platform´ innowacji. Oznacza to, ˝e
musi goÊciç tak˝e coraz to nowe firmy na Êwiatowych ryn-
kach. Sprawia to, ˝e wracamy do punktu wyjÊcia, czyli ko-
niecznoÊci powi´kszania ekspozycji.

– A propos gigantyzmu. Jak d∏ugo budowana jest komplet-
na ekspozycja i ile czasu potrzeba, by po zakoƒczonych tar-
gach wysprzàtaç tereny zewn´trzne i hale? 
– Pierwsze przygotowania naszej ekipy technicznej do prac
na terenach zewn´trznych rozpocz´∏y si´ ju˝ jesienià ubie-
g∏ego roku, a wi´c oko∏o szeÊç miesi´cy przed rozpocz´-
ciem targów. Tak˝e sami wystawcy majà narzucone terminy
budowy i demonta˝u ekspozycji na terenach otwartych
i w halach. Budow´ stoisk w halach mogà rozpoczàç szó-
stego kwietnia. Natomiast do piàtego maja ekspozycja musi
zostaç rozebrana, tak aby hale mog∏y s∏u˝yç nast´pnym im-
prezom. Na terenie otwartym jest na to nieco wi´cej czasu.
Ekspozycja mo˝e byç budowana od 22 marca i opró˝nio-
na 18 maja. Prace odbywajà si´ zgodnie ze szczegó∏owym
harmonogramem, tylko w ten sposób udaje si´ bowiem ko-
ordynowaç dzia∏ania blisko trzech tysi´cy wystawców. 

– Czy móg∏by Pan przybli˝yç nam nieco koncepcj´ Krajów
Partnerskich na targach Bauma? Tego rodzaju akcja b´dzie
przeprowadzana ju˝ po raz czwarty. Wed∏ug jakich kryteriów
podejmowana jest decyzja o wyborze kraju partnerskiego
i dlaczego tym razem zdecydowano, ˝e b´dà to Indie? 
– Celem, jaki przyÊwieca wybierajàcym kraj partnerski jest
przyciàgni´cie do Monachium potencjalnych klientów
z rynków wschodzàcych. Przed trzema laty dzi´ki temu
uda∏o si´ podwoiç liczb´ odwiedzajàcych z regionu Pó∏-
wyspu Arabskiego. Po Ameryce ¸aciƒskiej, Krajach Wspól-
noty Niepodleg∏ych Paƒstw oraz wspomnianego Pó∏wyspu
Arabskiego, tym razem podczas Baumy 2010 wybór pad∏
na Indie, kraj o wielkim potencjale. Tamtejszy rynek bu-

dowlany nie jest co prawda tak du˝y, jak na przyk∏ad
w Chinach, w roku 2008 indyjskie inwestycje budowlane
si´gn´∏y kwoty 130 miliardów euro. Tempo wzrostu by∏o
podobnie imponujàce, jak w Chinach. W latach 1998-2008
produkcja budowlano-monta˝owa w Indiach odnoto-
wa∏y imponujàcy wzrost o oko∏o 140 procent. Zdaniem
ekspertów badajàcych rozwój gospodarczy tendencja ta
ma szanse nadal si´ utrzymywaç. Szacuje si´, ˝e realnie
gospodarka Indii zarówno w roku 2009, jak i 2010 rocznie
rosnàç mo˝e o szeÊç procent. Indie stanowià wi´c wa˝ny
rynek przysz∏oÊci dla ca∏ej bran˝y. Organizatorzy Bau-
my 2010 wybierajàc Indie na Kraj Partnerski b´dà staraç
si´ to odpowiednio wykorzystaç. 

– Bauma odbywa si´ nie tylko w Niemczech. Czym sà targi
Bauma-China? Jak nale˝y rozumieç ich fuzj´ z azjatyckà mu-
tacjà targów Conexpo? Czy˝by tym samym Bauma po∏kn´∏a
swego g∏ównego konkurenta na rynku azjatyckim?
– Targi Bauma China po zaledwie czterech edycjach uros∏y
do rangi mi´dzynarodowej. Sta∏y si´ imprezà wiodàcà nie
tylko dla Chin, ale i pozosta∏ych krajów azjatyckich. Pod-
czas minionej edycji, którà zorganizowaliÊmy w roku 2008
pad∏y rekordowe wyniki pod wzgl´dem wykupionej po-
wierzchni wystawienniczej, liczby wystawców i odwiedzajà-
cych. Jako organizatorzy targów Bauma w Monachium
i Bauma China w Szanghaju stawiamy na wspó∏prac´
z mi´dzynarodowymi partnerami. W ten sposób jako rezul-
tat mi´dzynarodowego porozumienia o kooperacji zawar-
tego pomi´dzy Targami Monachijskimi i amerykaƒskim
Zwiàzkiem Producentów Maszyn i Urzàdzeƒ Budowlanych
– AEM targi CONEXPO Asia po raz pierwszy zostanà zinte-
growane z Baumà China 2010.

– W listopadzie ubieg∏ego roku przyby∏ Pan osobiÊcie
do Warszawy. Co by∏o g∏ównym celem tej wizyty? Czy ch´ç
zwi´kszenia liczby Polaków odwiedzajàcych targi Bau-
ma 2010? W tym wzgl´dzie jest z pewnoÊcià jeszcze coÊ
do zrobienia. Polska nie ma wprawdzie prawie ˝adnych pro-
ducentów maszyn budowlanych, ale za to bardzo wiele
do wybudowania. Oznacza to, ˝e nasz kraj potrzebuje ma-
szyn i sprz´tu budowlanego… Mimo to Bauma jest  znacz-
nie liczniej odwiedzana na przyk∏ad przez Czechów. 
– Liczby zdajà si´ tylko cz´Êciowo potwierdzaç Paƒskà te-
z´. Poprzednià edycj´ targów Bauma w roku 2007
odwiedzi∏o dok∏adnie 3.693 goÊci z Republiki Czeskiej
oraz 3.405 z Polski. Musz´ jednak przyznaç Panu racj´, ˝e
jest jeszcze wielu Polaków reprezentujàcych t´ bran˝´,
którzy do tej pory nie zdecydowali si´ na odwiedziny Bau-
my, choç z ca∏à pewnoÊcià by∏oby to dla nich niezwykle
op∏acalne. Prosz´ zauwa˝yç, ˝e prognozy rozwoju
europejskiego rynku budowlanego przewidujà na rok 2010
z∏agodzenie skutków kryzysu. Kraje Êrodkowoeuropejskie
majà odnotowaç wzrost produkcji budowlano-monta˝owej
o szeÊç procent, a w roku 2011 mo˝na mieç nadziej´ na
przyspieszenie nawet do dziesi´ciu procent. Fachowcy
twierdzà, ˝e motorem wzrostu z dwucyfrowymi wynikami
ma byç w∏aÊnie Polska. Uwa˝am, ˝e Bauma pe∏niàca wio-
dàcà rol´ wÊród Êwiatowych targów w niezwykle odpowied-
nim momencie mo˝e daç tak˝e waszemu rynkowi dodat-
kowy impuls do tak wyczekiwanego rozwoju.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski

Wywiad PoÊrednika
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Doosan Infracore Construction Equipment - nadchodzi nowa si∏a 
– Korzystajàc z ∏amów „PoÊrednika Budowlanego”,
chcia∏bym poinformowaç naszych polskich klientów o fu-
zji Doosan Infracore Construction Equipment oraz Do-
osan Infracore International. Funkcjonowa∏y one dotych-
czas odr´bnie, przy czym w sk∏ad Doosan Infracore Inter-
national wchodzi∏y marki Bobcat, Portable Power, Monta-
bert oraz Attachments, które jak pami´tamy Doosan

przed trzema laty odkupi∏ od Ingersoll Rand. Powsta∏e w wyniku wspomnianej fu-
zji przedsi´biorstwo dzia∏aç b´dzie w skali globalnej pod nazwà Doosan Infracore
Construction Equipment – mówi George Schmalzried. – Podczas monachijskich
targów Bauma Doosan Infracore Construction Equipment zamierza zaprezento-
waç swój olbrzymi potencja∏ wynikajàcy z posiadania kompleksowej oferty ma-
szyn kompaktowych, ci´˝kich, sprz´tu budowlanego i specjalistycznego osprz´-
tu. Chocia˝ wszyscy bez wyjàtku producenci borykajà si´ w chwili obecnej z wie-
loma trudnoÊciami, jestem przekonany, ˝e zjednoczenie si∏ dzi´ki przeprowadzo-
nej fuzji odby∏o si´ w najlepszym momencie. Wspó∏praca wszystkich dzia∏ów na-
szego koncernu jeszcze si´ zacieÊni∏a, co umocni naszà pozycj´ na Êwiatowych
rynkach. Nowa struktura stwarza nam olbrzymià szans´. Zamierzamy jà wykorzy-
staç z korzyÊcià dla obecnych i przysz∏ych u˝ytkowników naszych maszyn.

George Schmalzried

Z Bobcat E45 pozwala pracowaç szybko i precyzyjnie

Nowe koparki Bobcat E45 oraz E50 klasy od czterech do szeÊciu ton wy-
ró˝niajà si´ doskona∏ymi parametrami pracy i ekonomikà eksploatacji. Zo-
sta∏y skonstruowane z myÊlà o wykorzystaniu na placach budowy o ograni-
czonej powierzchni oraz do robót wyburzeniowych. Testy przeprowdzane
w ró˝nych warunkach klimatycznych i terenowych potwierdzi∏y ich walory.
Oba modele koparek Bobcat wyró˝nia∏y si´ precyzyjnym sterowaniem,
szybkoÊcià wykonywania cykli roboczych. Ich u˝ytkownicy podkreÊlali rów-
nie˝ wysoki komfort pracy operatora, niski poziom emitowanego ha∏asu,
∏atwy dost´p do punktów wymagajàcych obs∏ugi serwisowej oraz dosko-
na∏à stabilnoÊç podczas robót z ró˝nego typu osprz´tem roboczym.

Manitou poka˝e w Monachium ciekawe maszyny

Rotar - nowatorskie rozwiàzania w produkcji osprz´tu roboczego

– Jest mi tym przyjemniej wypowiadaç si´ dla polskiego
czasopisma, ˝e firma Rotar prowadzi produkcj´ w wa-
szym kraju. W Polsce dzia∏amy od roku 1998 produkujàc,
co napawa nas dumà, wysokiej jakoÊci specjalistyczny
osprz´t do maszyn budowlanych. Nasze ∏y˝ki przesiewa-
jàce i kruszàce oraz ró˝nego rodzaju chwytaki stosowaç
mo˝na na koparkach i ∏adowarkach ró˝nych marek – mó-
wi dyrektor sprzeda˝y Rotar International BV, Louis Broekhuizen. – OczywiÊcie
naszej firmy nie mo˝e zabraknàç wÊród wystawców tegorocznej Baumy. Do Mo-
nachium przywieziemy nowe produkty, nad którymi nasi konstruktorzy pracowali
przez ostatnie trzy lata. Szczególnie chcia∏bym poleciç zapoznanie si´ z ∏y˝kami
serii RCB ze zintegrowanymi kruszarkami szcz´kowymi. Dzi´ki nim ka˝da kopar-
ka staje si´ maszynà o ca∏kiem nowych mo˝liwoÊciach. Warto odwiedziç nasze
stoisko, by skonsultowaç si´ z fachowcami. Produkowany przez nas sprz´t jest
w pe∏ni efektywny, ale tylko gdy wówczas, gdy zosta∏ prawid∏owo dobrany.

Z Manitou MT 625 - maszyna dla bran˝y budowlanej

Z Rotar RCB - ∏y˝ka ze zintegrowanà kruszarkà szcz´kowà

– Podczas tegorocznych targów Bauma w Mona-
chium Manitou zaprezentuje nowoÊci. Szczególnie
chcia∏bym zwróciç uwag´ na dwa modele ∏adowarek
teleskopowych – mówi Wojciech Rzewuski, zarzà-
dzajàcy firmà Manitou Polska. – Konstruktorom ma-
szyn przyÊwieca∏ cel u∏atwienia ich obs∏ugi. Zadanie

to si´ powiod∏o. Choç maszyny sà proste w obs∏udze, to cechujà si´ dosko-
na∏ymi parametrami pracy. Konstrukcja nowych ∏adowarek teleskopowych
Manitou dostosowana zosta∏a do potrzeb klientów, dla których liczà si´
przede wszystkim ∏atwoÊç u˝ytkowania, du˝y udêwig oraz zasi´g, nawet
do osiemnastu metrów. Zmodyfikowane stabilizatory teraz skuteczniej redu-
kujà wstrzàsy i ∏atwiej je ustawiç. Nowe maszyny b´dàce synonimem kom-
fortu, uniwersalnoÊci i niezawodnoÊci odznaczajà si´ wszystkimi zaletami,
które by∏y kluczem sukcesu odniesionego przez teleskopowe ∏adowarki ob-
rotowe Manitou okreÊlane mianem: „Maszyny 3 w 1” ∏àczàcej w sobie ce-
chy ∏adowarki, platformy roboczej i dêwigu. Podczas tegorocznych targów
Bauma Manitou zaprezentuje tak˝e szereg nowoÊci w∏aÊnie z gamy ∏adowa-
rek obrotowych oraz terenowych platform roboczych.

Kompaktowa ∏adowarka teleskopowa Manitou MT 625 dzi´ki udêwigowi
wynoszàcemu 2,5 tony i wysokoÊci podnoszenia 5,85 metra cieszy si´
szczególnym zainteresowaniem ze strony firm budowlanych. Jej zaletami
jest montowany z boku silnik Kubota o mocy 55 kW oraz pracujàca w dwóch
trybach (praca/transport drogowy) hydrostatyczna przek∏adnia. Maszyna
sprawdza si´ doskonale podczas prac w budynkach, przy renowacjach,
inwestycjach infrastrukturalnych.

Po trzyletnich pracach rozwojowych Rotar wprowadza na rynek ∏y˝k´ ze
zintegrowanà kruszarkà szcz´kowà. Mo˝e byç ona stosowana na kopar-
kach o ci´˝arze roboczym od 24 do 35 ton. Patent firmy stanowi nap´-
dzane hydraulicznie ko∏o zamachowe

Wojciech Rzewuski

Louis Broekhuizen
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Bell buduje zaufanie do silnej marki

Case na Baumie 2010 zaprezentuje maszyny i us∏ugi

- Udzia∏ w tegorocznych targach Bauma Case Con-
struction traktuje jak zwykle presti˝owo. Ozdobà liczà-
cego 2.500 m2 stoiska b´dzie koparka gàsienico-
wa CX 700ME. Oprócz tego goÊcie b´dà mogli zapo-
znaç si´ z kompletnà ofertà produkcyjnà oraz us∏ugami
firmy. Pomocà s∏u˝yç b´dà fachowcy z wielu krajów, co

ma daç okazj´ do lepszego przedstawienia maszyn i us∏ug – mówi Hans-Jo-
achim Erdmann, dyrektor handlowy Case Construction na Europ´ Ârodkowà
i Wschodnià. – Chcia∏bym tak˝e poleciç nasze maszyny specjalne do robót prze-
∏adunkowych. Prezentowane b´dà równie˝ komponenty podnoszàce produk-
tywnoÊç, na przyk∏ad system z´bów SmartFit cechujàcy si´ zwi´kszonà o 34
procent ˝ywotnoÊcià oraz nowego rodzaju joystick. Ju˝ wkrótce b´dzie on sto-
sowany w ∏adowarkach ko∏owych poczàwszy od modelu 521E. Innowacyjny
system HTS pozwoli na zwi´kszenie do 35 km/h pr´dkoÊci przejazdów ma∏ych
∏adowarek, co pozwoli znacznie zwi´kszyç efektywnoÊç ich eksploatacji. Wa˝nà
rol´ w ekspozycji odgrywaç b´dzie osprz´t roboczy. Nasi fachowcy omówià je-
go walory i pomogà w odpowiednim doborze. Mamy nadziej´ goÊciç wielu fa-
chowców z Polski, którzy byç mo˝e poszerzà kràg naszych klientów.

Na Baum´ Komatsu szykuje ca∏y szereg atrakcji

– Sytuacja Êwiatowych producentów maszyn budowlanych
nadal nie wyglàda najlepiej. Mimo to Komatsu nie ograni-
czy∏o nak∏adów na rozwój i tworzenie nowych konstrukcji.
Jedynie ci z producentów, którzy potrafià w trudnych cza-
sach dzia∏aç innowacyjnie, mogà ograniczyç skutki kryzy-
su, sprostaç rosnàcej konkurencji. Dzia∏ania Komatsu opie-
rajà si´ w∏aÊnie na tych zasadach. Oznacza to, ˝e odwie-
dzajàcy nasze stoisko na targach Bauma 2010 nie doznajà zawodu – mówi Prezes
Zarzàdu Komatsu Poland, Ryo Onodera. – W Monachium obejrzeç b´dzie mo˝-
na wiele ciekawych maszyn. Po raz pierwszy europejskiej publicznoÊci zaprezen-
towana zostanie koparka hybrydowa PC200-8. Warto zapoznaç si´ tak˝e z mo˝li-
woÊciami nowej spycharki D65WX-16 czy koparki ko∏owej PW148-8. Szczególnà
uwag´ czytelników „PoÊrednika Budowlanego” chcia∏bym zwróciç na kopark´
PC290LC/NLC-8 „High Reach” stanowiàcà doskona∏e uzupe∏nienie oferty Komatsu
maszyn do wyburzeƒ. Koparka ta jest przeznaczona do wyburzeƒ budynków liczà-
cych od dwóch do czterech pi´ter. Tradycyjnie ju˝ Komatsu zaprezentuje przyby-
∏ym do Monachium goÊciom swe mo˝liwoÊci w zakresie obs∏ugi serwisowej. Propa-
gowaç b´dziemy równie˝ nasz system telemetryczny Komtrax.

Z Âwiatowa premiera hakowca B25D odb´dzie si´ w Monachium

Z Komatsu PC 290 LC/NLC-8 - nowa koparka do wyburzeƒ

Z Koparka CX 700ME b´dzie ozdobà stoiska Case

– Udzia∏ w tegorocznej edycji monachijskich targów
Bauma dla Bell Equipment zbiega si´ z dziesi´ciole-
ciem dzia∏alnoÊci niemieckiego przedstawicielstwa fir-
my. W∏aÊnie to dziesi´ciolecie okaza∏o si´ niezwykle
znaczàcym okresem w dynamicznym rozwoju na eu-
ropejskich rynkach. Bell zaczyna∏ tu skromnie, jako ni-
komu nie znana marka, dziÊ nale˝y do grona potenta-

tów wÊród producentów wozide∏ przegubowych – mówi Dariusz Pachulski,
dyrektor zarzàdzajàcy Intrac Polska, jednego z dwóch dystrybutorów Bell Equ-
ipment w naszym kraju. – Warto odwiedziç stoisko firmy Bell Equipment na tar-
gach Bauma, by przekonaç si´ o walorach produkowanych przez nià wozi-
de∏. Dramatyczne za∏amanie rynku dotkn´∏o równie˝ Bell Equipment, mimo
wszystko jednak in˝ynierowie firmy pracujà ustawicznie nad dalszym rozwo-
jem modeli generacji Mark-VI k∏adàc szczególny nacisk na wydajnoÊç, wy-
trzyma∏oÊç, komfort obs∏ugi oraz bezpieczeƒstwo pracy. Firma poka˝e na Bau-
mie pojazdy specjalne, jak na przyk∏ad hakowiec z zabudowà na standardo-
wym podwoziu B25/30. Prezentowane b´dà równie˝ mo˝liwoÊci firmy w za-
kresie serwisu i szeroko poj´tej obs∏ugi posprzeda˝nej.

Hakowiec Bell B25/30D zostanie zaprezentowany po raz pierwszy na targach
Bauma. Jego zaletami jest zdolnoÊç poruszania si´ w najtrudniejszych nawet
warunkach terenowych, du˝a ∏adownoÊç i niski nacisk na pod∏o˝e. Pojazd
powstaje we wspó∏pracy z francuskà firmà Guima-Palfinger specjalizujàcà
si´ od dziesiàtków lat w opracowywaniu koncepcji transportowych w pro-
dukcji bramowców i hakowców oraz systemów umo˝liwiajàcych szybkà wy-
mian´ kontenerów i skrzyƒ ∏adunkowych.

Koparki nowej generacji CX 700ME sprawdzajà si´ doskonale w pracach ziem-
nych prowadzonych w najtrudniejszych warunkach. Mocna konstrukcja i do-
skona∏e parametry robocze sprawiajà, ˝e maszyna w porównaniu ze swymi po-
przedniczkami jest bardziej niezawodna, wydajna i ekonomiczna w eksploata-
cji. Si∏a kopania mierzona na ramieniu wysi´gnika jest teraz o dziewi´tna-
Êcie procent wy˝sza w porównaniu z poprzednià generacjà koparek Case
tej klasy. Podczas pracy w normalnym trybie wynosi ona 281 kN, zaÊ z za-
∏àczonym uk∏adem PowerBoost jej wartoÊç osiàga 307 kN.

Koparka PC 290 LC/NLC-8 przeznaczona jest do wyburzeƒ niskich obiektów
w miejscach o ograniczonej przestrzeni, wsz´dzie tam, gdzie nie mogà byç
u˝yte koparki klasy 60-70 ton o tradycyjnej konfiguracji wysi´gnika.
Stosunkowo niski ci´˝ar roboczy maszyny u∏atwia jej transport. Nowa koparka
posiada maksymalny wysi´g 18,30 metra i mo˝e wspó∏pracowaç z osprz´tem
o ci´˝arze do trzech ton. Podobnie, jak pozosta∏e koparki Komatsu Serii 8
mo˝e byç wyposa˝ona w system telemtyczny Komtrax.

Dariusz Pachulski

Ryo Onodera

Hans-Joachim Erdmann
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BOMAG BW 213 DH-4 BVC
- to jest walec!

Zajmujàcy szczególne miej-
sce w aktualnej ofercie pro-
dukcyjnej firmy BOMAG
walec BW 213 DH-4 BVC
doskonale sprawdza si´
przy zag´szczaniu podczas
prac ziemnych i w budownic-
twie drogowym. W porówna-
niu z tradycyjnymi maszynami
tego typu cechuje go znacznie
wy˝sza wydajnoÊç oraz opty-
malne przeniesienie energii.
WielostronnoÊç zastosowaƒ
walca BW 213 DH-4 BVC
podnosi dodatkowe system
Variocontrol oraz mo˝liwoÊç
doposa˝enia go w p∏yty za-
g´szczajàce, lemiesz oraz
system pomiarowy oparty
na technologii GPS. 
Lemiesz czo∏owy zamonto-
wany przed b´bnem walca
pozwala na niwelowanie
i profilowanie nawierzchni
przeznaczonej do zag´sz-
czania. Walec z powodze-
niem mo˝e tym samym za-
stàpiç na placu budowy
spychark´. W tym miejscu
ujawnia swe zalety uk∏ad
nap´dowy walców BOMAG
nale˝àcych do typoszeregu

DH. Dzi´ki automatyczne-
mu systemowi antypoÊli-
zgowemu (ASC) oraz me-
chanizmowi ró˝nicowemu
z mo˝liwoÊcià ca∏kowitej
blokady typu No-Spin
na tylnej osi maszyna dys-
ponuje wystarczajàcà mo-
cà, by efektywnie spychaç

urobek. Opcjonalnie w wal-
cu mo˝na zamontowaç
ogumienie o specjalnym
profilu wykorzystywane
w ciàgnikach, co zapewnia
jeszcze lepszà trakcj´.
Przy pracach polegajàcych
na niwelacji nawierzchni
w praktyce sprawdza si´
funkcja p∏ywajàcego lemie-
sza pozwalajàca na spraw-
ne oczyszczanie i profilowa-
nie pod∏o˝a. Powierzchnia
przygotowana wst´pnie
za pomocà lemiesza jest za-
g´szczana przez walec. 
Zastosowanie p∏yt wibracyj-
nych pozwala na wykorzy-
stywanie walca do wst´p-
nego zag´szczania warstw
wierzchnich jednorodnych
piasków, ˝wirów lub innych
materia∏ów podatnych na
rozluênienia. Dochodzi do
nich przy przejazdach tylko
z wykorzystaniem b´bna.
P∏yty zamontowane z ty∏u
walca stanowià rozwiàzanie
problemu. Operator mo˝e
zag´szczaç materia∏ na wi´k-
szej g∏´bokoÊci wykorzystu-
jàc b´ben oraz górnà war-
stw´ przy zastosowaniu p∏yt.
Pozwala to na odpowiednie

zag´szczenie i zintegrowanie
poszczególnych warstw pod-
∏o˝a. Podczas prac na zbo-
czach p∏yty mo˝na przesu-
waç na bok do 700 mm.
Automatyczny tryb Ecomo-
de reguluje prac´ jednostki
nap´dowej walca w ten spo-
sób, ˝e jej pr´dkoÊç obroto-
wa dostosowana jest opty-
malnie do konkretnych po-
trzeb. Rozwiàzanie to przy-
nosi u˝ytkownikowi mo˝li-
woÊç oszcz´dnoÊci paliwa
dochodzàce nawet do trzy-
dziestu procent.
BOMAG jako pionier we wdra-
˝aniu licznych prze∏omowych
technologii wielokrotnie do-
wiód∏, ˝e wiedza i si∏a innowa-
cji stanowià podstaw´ dla lep-
szych rozwiàzaƒ w zakresie
wydajnoÊci, ekonomicznoÊci
i rentownoÊci. Najlepszym te-
go przyk∏adem jest system
dopasowywania mocy za-
g´szczania do istniejàcych
warunków na budowie VA-
RIOCONTROL (BVC). Auto-
matycznie dostosowuje on
energi´ zag´szczania do ak-
tualnego stanu zag´szczenia
pod∏o˝a. Dzi´ki równoczesne-
mu wykorzystaniu systemu

BOMAG walec BW 213 DH-4 BVC doskonale sprawdza si´ przy zag´szczaniu podczas prac ziemnych i w budownictwie drogowym. Do-
datkowy osprz´t, jak na przyk∏ad lemiesz czo∏owy oraz p∏yty wibracyjne znacznie zwi´kszajà mo˝liwoÊci zastosowaƒ maszyny

Lemiesz czo∏owy zamontowany przed b´bnem walca pozwala na niwelowanie i profilo-
wanie nawierzchni przeznaczonej do zag´szczania 



wibracyjnego BOMAG Vario
operator walca uzyskuje od-
powiednio ukierunkowane
drgania b´bna. Przy zmianie
kierunku dzia∏ania drgaƒ
– mo˝e on zmieniç bezstop-
niowo energi´ zag´szczania.
Zakres regulacji systemu
VARIOCONTROL pozwala
na wykorzystanie du˝o wi´k-
szych wartoÊci amplitudy ni˝
w przypadku tradycyjnych
systemów wibracyjnych. Dzi´-
ki temu walec osiàga moc za-
g´szczania odpowiadajàcà
maszynie tradycyjnej kon-
strukcji o znacznie wi´kszym
ci´˝arze roboczym (na przy-
k∏ad pi´tnastotonowy walec
BW 213 DH-4 BVC posiada
zdolnoÊç zag´szczania ma-
szyny dziewi´tnastotonowej
o tradycyjnym systemie wi-
bracyjnym). Tym samym wa-
lec wyposa˝ony w system VA-
RIOCONTROL staje si´ bar-
dziej wydajny (nawet do trzy-
dziestu procent), a dzi´ki pe∏-
nej regulacji amplitudy drgaƒ
bardziej uniwersalny. Mo˝e

przejàç zadania zarówno
mniejszych, jak i znacznie
ci´˝szych maszyn. Efektyw-
noÊç walca podnosi dodatko-
wo mo˝liwoÊç zastosowania
w nim systemu pomiarowego
BCM05 wraz z odbiornikiem
GPS BOMAG StarFire. Wyniki
pomiaru sztywnoÊci pod∏o˝a

wyÊwietlane sà na bie˝àco
w kabinie operatora w formie
wartoÊci EVIB wyra˝onej
w MN/m2. Dane zostajà skom-
binowane z informacjami o po-
zycji z odbiornika BOMAG
StarFire. W ten sposób tworzo-
na jest szczegó∏owa mapa.
Dodatkowà zaletà odbiornika

BOMAG StarFire jest ∏atwoÊç
przygotowania go do pracy.
Operator walca nie napotyka
tu na jakiekolwiek problemy.
Odbiornik pozwala na osià-
gni´cie dok∏adnoÊci do dzie-
si´ciu centymetrów bez ko-
niecznoÊci u˝ycia lokalnej sta-
cji referencyjnej. W kabinie
operator ju˝ w czasie pracy
otrzymuje sygna∏ zwrotny do-
tyczàcy osiàganych parame-
trów. W ten sposób mo˝e
na bie˝àco i w czasie rzeczywi-
stym kontrolowaç stopieƒ za-
g´szczenia i optymalizowaç
efekty prowadzonych robót.
Za pomocà pami´ci USB dane
mogà byç przenoszone w celu
archiwizacji i dalszych analiz
do programu BCMoffice zain-
stalowanym na stacjonarnym
komputerze PC. BOMAG twier-
dzi, ˝e u˝ytkownik mo˝e wy-
braç do obs∏ugi programu do-
wolny j´zyk. Rozwiàzanie to
przyczynia si´ do poprawy
efektywnoÊci obs∏ugi progra-
mów komputerowych BCM.

www.bomag.com
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W zale˝noÊci od rodzaju zag´szczanego pod∏o˝a do walca zastosowaç mo˝na
dodatkowy osprz´t, na przyk∏ad montowane z ty∏u p∏yty zag´szczajàce



Komatsu PC 450-8 radzi
sobie z zimà i wapieniem

Z∏o˝a kopalni w S∏awnie
od dwunastu lat eksploato-
wane sà przez firm´ Nord-
kalk, która rocznie pozysku-
je i przerabia oko∏o 250 tysi´-
cy ton wapienia. Kamieƒ ura-
biany jest wy∏àcznie mecha-
nicznie – za pomocà ∏y˝ek
lub zrywaków. Ewentualne
nadgabaryty rozbijane sà
za pomocà m∏ota hydraulicz-
nego. Kluczowà maszynà dla
zapewnienia ciàg∏oÊci wydo-
bycia jest koparka gàsienico-
wa Komatsu PC 450-8. 
Konstruktorom Komatsu uda∏o
si´ stworzyç maszyn´ o parame-
trach, jakie wyjàtkowo cenià so-
bie europejscy u˝ytkownicy. Ko-
matsu PC 450-8 imponuje bo-
wiem wyjàtkowà wytrzyma∏oÊcià,
efektywnoÊcià cykli roboczych,
bezpieczeƒstwem oraz oszcz´d-
noÊcià eksploatacji. Je˝eli do te-
go dodamy, ˝e doskonale spisu-
je si´ w arktycznych warunkach
tegorocznej polskiej zimy, to
czego tu wi´cej oczekiwaç?!
Maszyna pracujàca w S∏awnie
przystosowana zosta∏a do trud-
nych warunków panujàcych
w kopalni. Wyposa˝ono jà w krót-
szy, mierzàcy 6.670 milimetrów
wysi´gnik o wzmocnionej kon-
strukcji z mniejszà liczbà po∏à-
czeƒ spawanych. Uwag´ zwraca-
jà równie˝ jednocz´Êciowe p∏yty
górne i dolne oraz odlewane
podstawa i koƒcówka. Zapewnia
to wi´kszy udêwig i wydajnoÊç
podczas za∏adunku pojazdów. 
Wykonana z profili zamkni´tych
kabina typu SpaceCab chroni
operatora w razie przewrócenia
si´ maszyny. Zosta∏a ona dodat-
kowo wzmocniona przykr´cany-
mi na przedniej szybie i oknie
dachowym os∏onami kratowymi
OPG (Operation Protection Gu-
ard) chroniàcymi przed spadajà-
cymi obiektami. Os∏ony OPG
drugiej generacji spe∏niajà wy-
magania normy ISO 10262.
Na ca∏ej d∏ugoÊci podwozia za-
montowano pe∏ne os∏ony rolek
jezdnych chroniàce uk∏ad jezd-
ny przed wnikaniem od∏amków

skalnych. Zastosowano te˝
wzmocnione ogniwa gàsienic
z podwójnà ostrogà. Poprawia
to nie tylko przyczepnoÊç, ale
równie˝ – dzi´ki zwi´kszonej
masie – stabilnoÊç maszyny.
PC 450-8 jest maszynà bez-
piecznà zarówno dla operato-
ra, jak i robotników pracujà-
cych w jej pobli˝u. Standardo-
wo koparka wyposa˝ona jest
w system kamer wstecznych,
powi´kszone lusterko boczne
z lewej strony oraz dodatkowe
tylne i boczne zapewniajàce
operatorowi pole widzenia

zgodne z wymaganiami ISO.
Za pomocà dêwigni operator
mo˝e zablokowaç uk∏ad hy-
drauliczny, co ma na celu za-
pobie˝enie przypadkowemu
ruchowi maszyny. Funkcja blo-
kady rozruchu pozwala uru-
chomiç kopark´ tylko wów-
czas, gdy uk∏ad hydrauliczny
pozostaje zablokowany.
Koparka PC 450-8 wyposa˝o-
na jest w uk∏ad sterujàcy
EMMS (Equipment Manage-
ment and Monitoring Sys-
tem). Za jego pomocà ope-
rator kontrolowaç mo˝e
na bie˝àco wszystkie funkcje
maszyny i odpowiednio do-
bieraç parametry robocze.
Dane pojawiajà si´ na du-
˝ym wyÊwietlaczu ciek∏okry-

stalicznym wyposa˝onym
w przyciski sterujàce. Obs∏u-
ga jest intuicyjna, co znacz-
nie u∏atwia operatorowi do-
st´p do ogromnej liczby
funkcji i danych o parame-
trach pracy koparki. W ka˝-
dej chwili mo˝e on uzyskaç
mi´dzy innymi dane o pr´d-
koÊci jazdy, temperaturze
ch∏odziwa i oleju hydraulicz-
nego, stanie zbiornika pali-
wa, poziomie na∏adowania
akumulatora, stopniu czysto-
Êci filtra powietrza oraz wy-
branym trybie pracy. 

Operator koparki mo˝e za po-
mocà jednego przycisku
na klawiaturze monitora akty-
wowaç tryb pracy optymalny
dla wykonania konkonkretne-
go zadania. Tryb pe∏nej mocy
(P) pozwala na utrzymanie
szybkiego tempa cykli robo-
czych. Maszyna pracuje
w nim z maksymalnà wydaj-
noÊcià. Z kolei wybranie trybu
ekonomicznego (E) optymali-
zuje osiàgi koparki przy l˝ej-
szych robotach. Pozwala tak-
˝e zredukowaç zu˝ycie pali-
wa. Oprócz obu podstawo-
wych trybów pracy, operator
mo˝e skorzystaç jeszcze
z trzech innych. Pierwszym
z nich jest tryb pracy z
m∏otem (B) dajàcy optymalnà

pr´dkoÊç obrotowà silnika
i nat´˝enie przep∏ywu oleju.
Praca w trybie podnoszenia
(L) powoduje wzrost ciÊnie-
nia w uk∏adzie hydraulicz-
nym o siedem procent. Tryb
osprz´tu (ATT) utrzymuje
optymalnà pr´dkoÊç obroto-
wà silnika oraz nat´˝enie
przep∏ywu oleju.
Konstruktorzy Komatsu dà˝à
zawsze do tego, by ich ma-
szyny zu˝ywa∏y mniej paliwa.
W porównaniu z koparkami po-
przedniej generacji, PC450-8
zu˝ywa o dziesi´ç procent
mniej paliwa. Wynik ten uda∏o
si´ osiàgnàç dzi´ki perfek-
cyjnemu zsynchronizowaniu
nap´dzajàcgo maszyn´ ste-
rownego elektronicznie silni-
ka Komatsu ECOT3 oraz
uk∏adu hydrauliki roboczej.
Operator koparki PC 450-8
otrzymuje specjalne ostrze˝e-
nie, je˝eli silnik pracuje
na biegu ja∏owym przez co
najmniej pi´ç minut. Marno-
waniu si´ paliwa zapobiega
te˝ funkcja automatycznej re-
dukcji obrotów silnika. Za∏à-
cza si´ jà przyciskiem na mo-
nitorze. Po ustawieniu dêwi-
gni i peda∏ów sterujàcych
w pozycji neutralnej pr´dkoÊç
obrotowa silnika automatycz-
nie spada. Testy praktyczne
wykazujà, ˝e korzystajàc z tej
funkcji mo˝na zaoszcz´dziç
nawet czterdzieÊci procent
oleju nap´dowego.
W Komatsu wychodzà ze s∏usz-
nego za∏o˝enia, ˝e u∏atwio-
na obs∏uga techniczna zmniej-
sza prawdopodobieƒstwo igno-
rowania rutynowych czynnoÊci
obs∏ugowych i serwisowych.
Kopark´ PC 450-8 zaprojekto-
wano z myÊlà o ∏atwym do-
st´pie do podstawowych
podzespo∏ów punktów obs∏u-
gowych. Filtr oleju silnikowego
i zawór spustowy paliwa sà ∏a-
twiej dost´pne dzi´ki umiesz-
czeniu ich z dala od silnika.
Sposób monta˝u zespo∏u
ch∏odnic – silnika, powietrza
do∏adowujàcego oraz oleju
u∏atwia ich demonta˝, mon-
ta˝ oraz czyszczenie.

www.komatsupoland.pl
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Koparka Komatsu PC 450 spisuje si´ bez zarzutu nawet podczas sà˝nistych mrozów…





Sprz´t budowlany

Wacker Neuson wie
jak pokonaç zim´!

Opady Êniegu i srogie mrozy
od wielu tygodni parali˝ujà nasze
place budowy. Okazuje si´ jed-
nak, ˝e istnieje sposób, by pro-
wadziç roboty nawet w ekstre-
malnie trudnych warunkach po-
godowych. Przekona∏ o tym
pokaz urzàdzenia Wacker
Neuson E700M s∏u˝àcego
do odmra˝ania nawierzchni.
Jego mo˝liwoÊci zaprezento-
wano w warunkach rzeczywi-
stych na „W´êle Marsa”, jed-
nej z wa˝niejszych inwestycji
drogowych w Warszawie. Wy-
konujàcy roboty musieli zma-
gaç si´ z kilkunastostopniowym
mrozem i opadami Êniegu. 
W tak trudnych warunkach
podgrzewacz E700M spisy-
wa∏ si´ doskonale pozwala-
jàc wykonawcom zaoszcz´-
dziç mnóstwo czasu. Tech-
nologia wykonania prac okre-
Êla∏a bowiem jasno, ˝e mogà
byç one prowadzone wy∏àcz-
nie na odmro˝onym pod∏o˝u,
na którym nie mo˝e zalegaç
Ênieg i lód. Przy pomocy
podgrzewacza E 700M odpo-
wiednie przygotowanie na-
wierzchni nie nastr´cza∏o naj-
mniejszych problemów.
Podgrzewacz Wacker Neuson
E700M zabudowano na przy-
czepie, co znacznie zwi´ksza
jego moblinoÊç. Urzàdzenie
wyposa˝ono w silnik Diesla,
z którego zasilany jest zintegro-
wany agregat pràdotwórczy,
pompy oraz palnik s∏u˝àcy
do podgrzewania do temperatu-
ry 82°C mieszanki wodno-gliko-
lowej. Krà˝y ona w obwodzie za-
mkni´tym, co sprawia, ˝e nie
trzeba jej cz´sto uzupe∏niaç.
Po osiàgni´ciu odpowiedniej
temperatury mieszanka wt∏a-
czana jest za pomocà pompy
do siedmiusetmetrowego prze-
wodu u∏o˝onego równomiernie
na powierzchni, która ma zo-
staç odmro˝ona. Przykrycie
przewodu specjalnymi nadajà-
cymi si´ do wielokrotnego u˝yt-
ku matami izolacyjnymi spra-
wia, ˝e ciep∏o zatrzymywane

jest tu˝ przy pod∏o˝u. Przeka-
zanie ciep∏a odbywa si´ bez-
poÊrednio z przewodu pod-
grzewacza na górnà warstw´
nawierzchni. Straty ciep∏a,
do których mo˝e dojÊç pod-
czas wt∏aczania mieszanki
wodno-glikolowej do w´˝a sà
zatem stosunkowo niewielkie.
Bioràc pod uwag´ dane tech-
niczne przekazane przez pro-
ducenta, przyznaç trzeba, ˝e
podgrzewacz E 700M imponu-
je sprawnoÊcià. Urzàdzenie
jest bowiem w stanie przeka-
zaç nawet do dziewi´çdziesi´-
ciu czterech procent wytwarza-
nego ciep∏a bezpoÊrednio
na rozmra˝ane pod∏o˝e.
Zbiornik paliwa podgrzewacza
mieÊci a˝ 586 litrów oleju na-
p´dowego, co umo˝liwia nie-
przerwanà prac´ na jednym
tankowaniu nawet przez sto
trzydzieÊci godzin. Jest to wa˝-
ne, skuteczne odmra˝anie
pod∏o˝a pozwalajàce na wyko-
nywanie prac budowlanych
wymaga bowiem d∏ugiego
czasu. Dlatego te˝ podgrze-
wacz stosowaç mo˝na na przy-
k∏ad w dni wolne od pracy, tak
by ograniczyç do minimum
przestoje spowodowane ocze-
kiwaniem na rozmro˝enie od-
cinka robót. W tym kontekÊcie
godny podkreÊlenia jest fakt, ˝e
urzàdzenie pracowaç mo˝e
praktycznie bez sta∏ego dozo-
ru. Wystarczy, ˝e pracownik bu-
dowy od czasu do czasu b´-
dzie je kontrolowa∏. Mo˝e to
czyniç nawet bez koniecznoÊci
wysiadania z samochodu. Stro-
boskopowa lampa sygnaliza-
cyjna zamontowana na pod-
grzewaczu informuje bowiem
ju˝ z daleka o poprawnoÊci je-
go pracy. W planach firmy
Wacker Neuson jest tak˝e
wdro˝enie systemu pozwalajà-
cego u˝ytkownikowi na otrzy-
mywanie informacji o stanie
urzàdzenia za pomocà SMS-u.
W ten sam sposób wysy∏ajàc
odpowiednià komend´ b´dzie
on móg∏ równie˝ dokonywaç
zmian parametrów pracy pod-
grzewacza bez koniecznoÊci
opuszczania biura budowy.

www.wackerneuson.com
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Podgrzewacz Wacker Neuson zabudowano na przyczepie, co znacznie u∏atwia jego transport 

W´˝e wype∏nione goràcà mieszankà wody i glikolu uk∏adane sà na rozmra˝anej nawierzchni

Przykrycie goràcych w´˝y specjalnymi matami sprawia, ˝e ciep∏o zatrzymywane jest przy pod∏o˝u

Po zdj´ciu mat izolacyjnych odmra˝ana powierzchnia jest mi´kka i wolna od Êniegu i lodu



CX700 ME - nowy 
okr´t flagowy Case

Krótsze rami´ ∏y˝ki i opraco-
wana na nowo kinematyka
wysi´gnika oraz o dziewi´t-
naÊcie procent wi´ksza si∏a
kopania to najwi´ksze atuty
koparki nowej generacji Case
CX700 ME. Dzi´ki nim ma-
szyna sprawdza si´ doskona-
le w pracach ziemnych pro-
wadzonych w najtrudniej-
szych warunkach. Moc-
na konstrukcja i doskona∏e
parametry robocze sprawiajà,
˝e Case CX700 ME w porów-
naniu ze swymi poprzednicz-
kami jest koparkà bardziej
niezawodnà, wydajnà i eko-
nomicznà w eksploatacji. 
Zespó∏ in˝ynierów dokonujà-
cy zmian konstrukcyjnych
stara∏ si´ szczególnie wzmoc-
niç wysi´gnik maszyny, co
pozwoli∏oby poprawiç jej pa-
rametry w zakresie si∏y i g∏´-
bokoÊci kopania, stabilnoÊci
oraz trwa∏oÊci. Case chcia∏
stworzyç maszyn´ wydajnà,
a jednoczeÊnie oszcz´dnà
i jak najmniej ucià˝liwà dla Êro-
dowiska naturalnego. W Case
Construction twierdzà, ˝e za-
mys∏ ten w pe∏ni si´ powiód∏. 
Mimo wprowadzenia wielu
zmian konstrukcyjnych in˝y-
nierowie Case Construction
w nowym modelu zachowali
d∏ugoÊç ramienia wysi´gnika
wynoszàcà nadal 6.580 mili-
metrów. Jego konstrukcja
zosta∏a odpowiednio wzmoc-
niona, zastosowano te˝ ulep-
szone si∏owniki. Zmodyfiko-
wano równie˝ podstaw´
i koƒcówk´ wysi´gnika. 
Rami´ ∏y˝ki przystosowanej
do prowadzenia ci´˝kich ro-
bót ziemnych zosta∏o skróco-
ne z 3.017 do 2.900 milime-
trów. Tym samym zasi´g ko-
pania maszyny wyno-
si 11.600, a maksymalna g∏´-
bokoÊç kopania 7.080 mm. Si-
∏ownik ∏y˝ki ma teraz wi´kszy
o 100 milimetrów skok. Ze-
wn´trzny promieƒ skr´tu ∏y˝ki
wynosi natomiast 2.125 mm,
co u∏atwia operatorowi ma-

newrowanie osprz´tem za-
równo podczas kopania, jak
i za∏adunku pojazdów. 
Si∏a kopania mierzona na ra-
mieniu wysi´gnika jest teraz
o dziewi´tnaÊcie procent
wy˝sza w porównaniu z po-
przednià generacjà koparek
Case tej klasy. Podczas pra-
cy w normalnym trybie wyno-
si ona 281 kN, zaÊ z za∏àczo-
nym uk∏adem PowerBoost jej
wartoÊç osiàga 307 kN. Ma
to wp∏yw na osiàganie przez
maszyn´ wy˝szych si∏ od-
spajania. Sprawia to, ˝e ko-
parka Case CX700B ME na-
daje si´ nie tylko do wykony-
wania robót ziemnych w naj-
ci´˝szych warunkach, ale
równie˝ do za∏adunku wszel-
kiego rodzaju wozide∏. 
Po przeprowadzeniu konsul-
tacji z u˝ytkownikami swych
maszyn Case zdecydowa∏
si´ na dalsze korzystanie ze
sprawdzonych rozwiàzaƒ
stosowanych w koparkach
nale˝àcych do poprzedniej
generacji. Nowa koparka
CX700B ME nap´dzana jest
sterowanym elektronicznie
silnikiem Diesla wykonanym
w technologii Common Rail.

Jednostka nap´dowa rozwija
moc 345 kW (463 KM) i spe∏-
nia normy emisji spalin
Tier III. System kontroli pracy
silnika (Case Intelligent Com-
mand Control System) po-
zwala na permanentne do-
bieranie mocy silnika w za-
le˝noÊci od stopnia obcià˝e-
nia uk∏adu hydraulicznego
maszyny. Umo˝liwia to pre-
cyzyjne sterowanie wszystki-
mi funkcjami maszyny nieza-
le˝nie od warunków, w jakich
przychodzi jej pracowaç. 
Operator mo˝e wybieraç pomi´-
dzy automatycznymi trybami
pracy korzystajàc z optymalnej
kombinacji mocy i pr´dkoÊci cy-
kli roboczych. W szczególnie
trudnych warunkach skorzystaç
mo˝e z trybu PowerBoost po-
zwalajàcego na wykorzystanie
rezerw mocy. W rezultacie pro-
wadzi to do zwi´kszenia ogólnej
wydajnoÊci koparki przy jedno-
czesnej redukcji zu˝ycia paliwa
i emisji szkodliwych substancji. 
W konstrukcji podwozia wy-
korzystano sprawdzone kom-
ponenty maszyn 80-tono-
wych. Podstaw´ stanowi od-
porna na dzia∏anie si∏ skr´ca-
jàcych rama wykonana z naj-

wy˝szej jakoÊci profili stalo-
wych, co zdecydowanie wy-
d∏u˝a jej ˝ywotnoÊç.
Dzi´ki zastosowaniu w kon-
strukcji koparki wzmocnio-
nych sworzni i gniazd syste-
mu EMS (Extended Mainte-
nance System) z maszyn pra-
cujàcych w szczególnie
trudnych warunkach uda∏o
si´ wyd∏u˝yç interwa∏y sma-
rowania. Teraz nale˝y je wy-
konywaç po przepracowa-
niu tysiàca godzin lub co
szeÊç miesi´cy, w zale˝no-
Êci od tego, co nastàpi wcze-
Êniej. Wyjàtek stanowià pod-
legajàce ekstremalnym ob-
cià˝eniom sworznie ∏y˝ki.
Z tego wzgl´du muszà byç
one smarowane co dwieÊcie
pi´çdziesiàt godzin pracy.
Silnik i system hydrauliczny
sà ∏atwo dost´pne dla me-
chaników. Szczelne zawory
spustowe zapobiegajà wy-
ciekom p∏ynów eksploatacyj-
nych na pod∏o˝e podczas ich
wymiany. Dzi´ki zastosowa-
niu oryginalnych filtrów Case
z syntetycznymi wk∏adami wy-
miana oleju odbywa si´ teraz
co pi´ç tysi´cy godzin pracy. 

www.intrac.pl
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Kabina koparki CX700B ME nale˝y do najwi´kszych w tej klasie maszyn. Montowany seryjnie uk∏ad klimatyzacji i du˝a powierzchnia
przeszkleƒ sprawiajà, ˝e operator pracuje w niezwykle komfortowych warunkach



CNH b´dzie dzia∏aç
szybciej i efektywniej

Nie stanowi tajemnicy, ˝e
Êwiatowa bran˝a maszyn bu-
dowlanych boryka si´ z po-
wa˝nymi k∏opotami. Ka˝dy
z producentów ró˝nymi Êrod-
kami stara si´ ograniczyç ne-
gatywne skutki za∏amania ko-
niunktury. Koncern CNH gru-
pujàcy tak znane marki, jak
Case Construction, New Hol-
land Construction, Kobelco
oraz Fiat Allis w zmaganiach
z kryzysem postanowi∏ zasto-
sowaç metod´ „ucieczki
do przodu”. Mimo trudnej sy-
tuacji w CNH postanowiono
dzia∏aç szybciej i efektywniej.
Dlatego te˝ niedawno doko-
nano zmian organizacyjnych
w wydziale maszyn budowla-
nych (CNH Construction) ∏à-
czàc administracj´ New Hol-
land oraz Case. W pozosta-
∏ych sferach dobrze znane
u˝ytkownikom maszyn bu-
dowlanych na ca∏ym Êwiecie
marki cieszyç si´ b´dà jednak
nadal pe∏nà niezale˝noÊcià. 
Stosunkowo niewielka Êwiato-
wa centrala CNH sprawuje
piecz´ nad przedstawiciel-
stwami regionalnymi pe∏niàcy-
mi ca∏y szereg funkcji, takich
jak realizacja kontraktów, mar-
keting, planowanie, rozliczenia
finansowe i kontroling. Nie sà
one teraz przyporzàdkowane
poszczególnym markom, lecz
prowadzone wspólnie dla Ca-
se Construction oraz New Hol-
land Construction, co przynio-
s∏o wymierne oszcz´dnoÊci.
Jest to szczególnie istotne
w dobie wyraênie zmniejszo-
nej produkcji i ograniczone-
go zapotrzebowania na ma-
szyny budowlane. Zmiany
organizacyjne przynios∏y
równie˝ pozytywny efekt
w postaci skrócenia proce-
dur wewn´trznych, zwi´ksze-
nia efektywnoÊci dzia∏ania
oraz nawiàzania jeszcze  bli˝-
szych relacji z klientami. 
Oprócz Case i New Holland
w sk∏ad koncernu CNH
wchodzi równie˝ Kobelco.

Marka ta reprezentowana
jest jednak wy∏àcznie w USA
oraz na rynkach azjatyckich.
Podobnie jak Fiat Allis majà-
cy tak˝e mocnà pozycj´
w Ameryce Po∏udniowej. 
Centrala CNH koordynujàca
wszelkie dzia∏ania dotyczàce
marek Case oraz New Hol-
land podlega bezpoÊrednio
prezydentowi koncernu Ji-
mowi Mc Culloughowi. Po-
nosi on odpowiedzialnoÊç
za marki Case oraz New Hol-
land w poszczególnych re-
gionach. Dyrektorem han-
dlowym Case Construction
i New Holland Construction
na kraje Europy Ârodkowej
i Wschodniej jest znany na-
szym czytelnikom Hans-Jo-
achim Erdmann. Poproszo-
ny o skomentowanie wp∏ywu
zmian administracyjnych
na dzia∏alnoÊç Case i New
Holland, powiedzia∏: – Tak
jak do tej pory w poszczegól-
nych krajach dzia∏aç b´dà
niezale˝nie sieci handlowe
dla obu marek. Ich zadaniem
jest budowa renomy danej
marki, pozyskiwanie nowych
klientów i sprawowanie opty-
malnej obs∏ugi posprzeda˝-
nej. W tym wzgl´dzie nasza
strategia pozostaje niezmien-
na. Podobnie jak realiza-
cja najwa˝niejszych zadaƒ
dla obu marek. Polegajà one
na rozbudowie sieci dealer-
skiej i szeroko poj´tej obs∏ugi
posprzeda˝nej. Co oznacza to
w praktyce dla polskich u˝yt-
kowników maszyn Case i New
Holland? Pod szyldem CNH
funkcjonowaç b´dà nadal
dwie silne marki maszyn bu-
dowlanych. Zarówno Case,
jak i New Holland dzia∏ajà nie-
zale˝nie, posiadajà w∏asne
sieci dystrybucji i wynajmu,
serwisu i zaopatrzenia w cz´-
Êci zamienne. W tym wzgl´-
dzie nic si´ nie zmieni, obie
marki pozostanà niezale˝ne.
Odnoszàc si´ do wypowie-
dzi Hansa-Joachima Erd-
manna trudno nie zadaç so-
bie pytania, czy rywalizacja
zarzàdzanych wspólnie firm
ma sens? Czy nie b´dzie

odbywaç si´ jedynie na pa-
pierze? Hans-Joachim Erd-
mann zdecydowanie roz-
wiewa tego rodzaju obawy.
Jego zdaniem rywalizacja
o klienta – tak˝e polskiego
– b´dzie rzeczywista. Obie
marki posiadajà w∏asnà
specyfik´, rzesz´ oddanych
zwolenników. Wkrótce dane
nam b´dzie przekonaç si´,
jakie efekty przyniosà zmia-
ny w CNH w praktyce. Nie-
zmienne ma jednak pozo-
staç to, ˝e sieci handlowe
obu marek dzia∏aç b´dà na-
dal w pe∏ni niezale˝nie. 
CNH przywiàzuje szczegól-
ne znaczenie do polskiego
rynku. Nasza bran˝a bu-
dowlana dzielnie opiera si´
kryzysowi, tak˝e wszelkie
dane ku temu, by w najbli˝-
szej przysz∏oÊci odnotowaç
znaczàcy wzrost, który sty-
mulowa∏by popyt na maszy-
ny budowlane. – Bez naj-
mniejszych wàtpliwoÊci ma-
cie olbrzymi potencja∏. Uwa-
˝amy, ˝e Polska stanowi je-
den z siedmiu najlepszych
rynków w Europie. Mo˝ecie
odegraç podobnà, wielce
pozytywnà rol´ dla rozwoju
naszego przemys∏u, jak
swego czasu Hiszpania. Ma-
my du˝e oczekiwania co
do rozwoju polskiego rynku.
Stymulujemy rozwój sieci
handlowych naszych marek,
tak, aby mog∏y one podo∏aç
wszelkim wyzwaniom. Tego
rodzaju proces wymaga
konsekwentnego wprowa-
dzania koniecznych zmian
oraz wkraczania na nowe
drogi rozwoju. Tak dyna-
micznie, jak zmieniajà si´
rynki, tak szybko musimy
reagowaç na te zmiany.
Jest jeszcze zbyt wczeÊnie,
aby teraz podawaç szcze-
gó∏y. Proces organizacji pol-
skiego rynku z ca∏à pewno-
Êcià zostanie zakoƒczony la-
tem tego roku – komentuje
Hans-Joachim Erdmann.
Case i New Holland teraz
i w przysz∏oÊci dysponowaç
b´dà w Polsce osobnymi
sieciami dealerskimi z∏o˝o-

nymi z pr´˝nych, pe∏nych
motywacji prywatnych firm.
Hans-Joachim Erdmann
podkreÊla, ˝e CNH teraz
i w przysz∏oÊci nie zamierza
otwieraç w Polsce przedsta-
wicielstw. Priorytetem CNH
jest rozwój konstrukcji ma-
szyn. Sprzeda˝ i serwis
spoczywaç ma w r´kach lo-
kalnych, starannie dobiera-
nych partnerów. 
Ostatnimi czasy Case nie
mia∏ dobrej passy w Polsce.
Zawirowania spowodowane
ciàg∏ymi zmianami dealerów
nie s∏u˝y∏y dobrze firmie.
Tak˝e dziÊ otrzymujemy sy-
gna∏y, ˝e polskim u˝ytkow-
nikom maszyn Case trudno
rozeznaç si´ w sytuacji.
– Sprawa ta wymaga pilne-
go uporzàdkowania. Mog´
tylko wyraziç ubolewanie
z powodu licznych w ostat-
nich latach zmian w pol-
skiej sieci dealerskiej Ca-
se, które po cz´Êci nie zo-
sta∏y w odpowiedni sposób
zakomunikowane naszym
klientom. Krok po kroku,
konsekwentnie naprawia-
my b∏´dy z przesz∏oÊci. Jak
ju˝ wspomnia∏em, latem
proces ten b´dzie zakoƒ-
czony. Ju˝ teraz powiem,
˝e newralgicznà rol´ w dzi-
siejszej i przysz∏ej sieci
sprzeda˝y Case w Polsce
odgrywaç b´dzie nasz part-
ner Intrac, który reprezentu-
je t´ mark´ tak˝e w trzech
Krajach Nadba∏tyckich – mó-
wi Hans-Joachim Erdmann.
New Holland przeszed∏
w Polsce zdecydowanie
mniej przeobra˝eƒ. Hans-
Joachim Erdmann ujawnia,
˝e w planach jest zag´sz-
czenie sieci sprzeda˝y. Do-
bre efekty przynosi wspó∏-
praca z kilkoma wybranymi
dealerami CNH z sektora
rolniczego, którzy od dwóch
lat zajmujà si´ równie˝ dys-
trybucjà maszyn budowla-
nych. Pozwala to zacieÊniç
kontakty z klientami. New
Holland b´dzie konsekwent-
nie dà˝y∏ w tym kierunku. 

www.cnh.com
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New Holland - nowe
koparki ko∏owe serii WE

Blisko trzy czwarte europej-
skich nabywców koparek ko-
∏owych decyduje si´ na ma-
szyny o ci´˝arze roboczym
od 15 do 20,5 tony. Nic zatem
dziwnego, ˝e na tegorocz-
nych targach Bauma w Mona-
chium New Holland zapre-
zentuje a˝ trzy modele tej kla-
sy. Producent zapewnia, ˝e
nowe koparki ko∏owe WE150
compact, WE170 compact
oraz WE190 wyró˝niajà si´
najwy˝szà niezawodnoÊcià,
stabilnoÊcià i doskona∏ymi
parametrami pracy.
W maszynach zastosowano
nowe joysticki zapewniajàce
wi´kszà precyzj´ sterowa-
nia. Operator ma pe∏nà kon-
trol´ nad funkcjami uk∏adu
hydraulicznego, co znaczà-
co upraszcza obs∏ug´ ma-
szyny. Ergonomiczna forma
joysticków sprawia, ˝e ope-
rator nawet po d∏u˝szym
czasie mo˝e pos∏ugiwaç si´
nimi bez oznak zm´czenia
nadgarstków. Obs∏uga joy-
sticka umieszczonego z pra-
wej strony fotela operatora
stanowi prawdziwà innowa-
cj´. In˝ynierom New Holland
uda∏o si´ po∏àczenie maksy-
malnego komfortu, wydajno-
Êci oraz bezpieczeƒstwa
pracy. Nowy kontroler wysu-
wu lemiesza i podpór stabili-
zacyjnych umo˝liwia nieza-
le˝ne proporcjonalne stero-
wanie lemieszem i podpora-
mi. Operator mo˝e podczas
pracy z osprz´tem robo-
czym jednoczeÊnie i w pe∏ni
niezale˝nie obs∏ugiwaç tak-
˝e lemiesz i podpory stabili-
zujàce, podczas gdy wszyst-
kie inne funkcje joysticka zo-
stajà aktywne.
Prze∏àcznik s∏u˝àcy do pro-
porcjonalnego sterowania
funkcjà obrotu chwytaka lub
∏y˝ki jest teraz oferowany ja-
ko opcja i mo˝e byç zinte-
growany z joystickiem
umieszczonym po lewej
stronie fotela obs∏ugujàce-

go maszyn´. Ta nowa funk-
cja opracowana zosta∏a
w oparciu o sugestie u˝yt-
kowników. Stanowi ona do-
skona∏e uzupe∏nienie funk-
cji prawego joysticka. Dzi´-
ki temu operator zyska∏ rze-
czywistà mo˝liwoÊç jedno-
czesnej kontroli wszystkich
funkcji roboczych maszyny.
Oba nowe kompaktowe
modele (WE150 Compact
i WE170 Compact) skon-
struowano z myÊlà o prowa-

dzeniu prac na miejskich
placach budowy, gdzie
z powodu ograniczonego
miejsca sprawdzajà si´ one
znacznie lepiej ni˝ maszyny
o wi´kszych gabarytach.
Nowej konstrukcji rami´ wy-
si´gnika z trzema przeguba-
mi poruszane jest si∏owni-
kiem umieszczonym z przo-
du. Takie rozwiàzanie ogra-
nicza ryzyko uszkodzeƒ me-
chanicznych oraz optymali-
zuje roz∏o˝enie ci´˝aru za-
montowanego osprz´tu.
Nowe koparki ko∏owe New
Holland odznaczajà si´ bar-
dzo du˝à zdolnoÊcià pod-
noszenia, pracujà niezwy-
kle p∏ynnie charakteryzujàc
si´ przy tym najwy˝szà sta-

bilnoÊcià w swojej klasie.
Oceny te w pe∏nej rozciàg∏o-
Êci potwierdzi∏ szereg testów
przeprowadzonych w rzeczy-
wistych warunkach ró˝norod-
nych placów budowy. 
Obok zmienionej konstruk-
cji ramienia kolejnà zaletà
nowych koparek jest zdecy-
dowanie najmniejszy wÊród
maszyn tej kategorii pro-
mieƒ obrotu tylnego nawisu.
Najwi´ksza koparka WE190
sprawdza si´ doskonale

w warunkach wi´kszych
miejskich placów budowy,
jak równie˝ przy robotach
drogowych. Dzi´ki swym wa-
lorom – wszechstronnoÊci
i wydajnoÊci stanowi tak˝e
idealne uzupe∏nienie dla ko-
parki gàsienicowej podczas
robót wymagajàcych wi´k-
szej mobilnoÊci sprz´tu. 
In˝ynierowie New Holland
konstruujàc kopark´ WE190
szczególny nacisk po∏o˝yli
na uzyskanie najwy˝szych
parametrów roboczych oraz
stabilnoÊci. Osiàgn´li to sto-
sujàc specjalnie wzmocnio-
ny i dzi´ki temu odporny
na napr´˝enia wysi´gnik
oraz wysokiej jakoÊci p∏yty
stalowe wzmacniajàce ram´. 

Systemy t∏umiàce ruch t∏o-
czyska si∏owników w skraj-
nych po∏o˝eniach przed∏u-
˝ajà znacznie ich ˝ywot-
noÊç. Opcjonalnie maszyna
w celu zapewnienia jeszcze
wi´kszej stabilnoÊci dost´p-
na jest w wersji specjalnej
na podwoziu o szerokoÊ-
ci wynoszàcej 2,75 metra. 
Wszystkie te cechy przyczy-
niajà si´ do doskona∏ej dy-
namiki i stabilnoÊci podczas
pracy w najró˝niejszych wa-
runkach terenowych. Ope-
ratorzy nowych koparek ko-
∏owych New Holland mogà
wykorzystywaç pe∏ni´ osià-
gów przy zachowaniu przez
ca∏y czas ca∏kowitego bez-
pieczeƒstwa pracy. 
Dzi´ki przemyÊlanemu roz-
mieszczeniu punktów ser-
wisowych oraz ∏atwemu
dost´powi do wszystkich
newralgicznych kompo-
nentów i podzespo∏ów ma-
szyn u∏atwiono prowadzenie
przeglàdów i ewentualnych
napraw. Pozwala to na pod-
niesienie efektywnoÊci wyko-
rzystania maszyn dzi´ki
skróceniu do niezb´dne-
go minimum bezproduk-
tywnych przestojów.
Wszystkie trzy nowe modele
koparek ko∏owych New Hol-
land serii WE wyró˝niajà si´
najwy˝szym bezpieczeƒ-
stwem pracy. Wyposa˝one
sà w bezpieczne kabiny
zgodne z ceryfikatami ROPS
i FOPS. Operator pozostaje
w pe∏ni bezpieczny nawet
w razie przewrócenia si´
maszyny lub trafienia jej
przez spadajàce przedmio-
ty. Konsola sterownicza daje
si´ ∏atwo odchylaç, co u∏a-
twia operatorowi zajmowanie
miejsca w kabinie i opusz-
czanie jej. Tak˝e doskona∏a
widocznoÊç z kabiny popra-
wia bezpieczeƒstwo pracy
operatorów nowych koparek
ko∏owych New Holland.
www.construction.newholland.com
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Kompaktowe koparki ko∏owe New Holland WE150 Compact i WE170 Compact spraw-
dzajà si´ doskonale na placach budowy o ograniczonej przestrzeni

WE150 Compact WE170 Compact WE190
moc silnika 90 kW – 121 KM 105 kW – 141 KM 118 kW – 159 KM
masa maszyny 15.000-16.500 kg 16.800-18.500 kg 18.400-20.400 kg
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New Holland W110B
radzi sobie z py∏em 

¸adowarka New Holland
W110B o masie eksploata-
cyjnej dziesi´ciu ton spraw-
dza si´ doskonale nie tylko
przy za∏adunku i transpor-
cie urobku na bliskie odle-
g∏oÊci, ale po zastosowaniu
odpowiedniego osprz´tu
mo˝e byç równie˝ wykorzy-
stana do przewozu materia-
∏ów budowlanych. Maszy-
na nap´dzana jest sterowa-
nym elektronicznie silni-
kiem nowej generacji spe∏-
niajàcy normy emisji spalin
Tier 3A. Technologia bez-
poÊredniego wtrysku Com-
mon Rail oraz system EGR
pozwoli∏y na znaczàce
ograniczenie zu˝ycia pali-
wa oraz redukcj´ zanie-
czyszczeƒ i poziomu ha∏a-
su emitowanego przez ma-
szyn´. Jednostka nap´do-
wa posiada cztery zawory
na cylinder, rozwija moc
maksymalnà 106 kW i osià-
ga maksymalny moment
w niskim zakresie obrotów.
Operator mo˝e wybraç je-
den z trzech trybów pracy,
co pozwala na zwi´kszyç
ekonomik´ eksploatacji
maszyny. W warunkach
bardzo trudnych operator
korzystaç mo˝e z maksymal-
nej mocy silnika wynoszà-
cej: 106 kW/142 KM. Z kolei
moc standardowa, czyli 96
kW/129 KM z powodzeniem
wystarczy do prowadzenia
robót w typowych warun-
kach. W trybie ekonomicz-
nym silnik rozwija moc 82
kW/110 KM, która umo˝liwia
wykonanie l˝ejszych prac jak
najni˝szym kosztem.
System hydrauliczny typu Load
Sensing sprawia, ˝e moc hy-
drauliczna jest dostarczana za-
wsze tam, gdzie jest najbardziej
potrzebna w danym momencie.
Pompa odznacza si´ maksy-
malnym przep∏ywem wynoszà-
cym 134 litry na minut´
przy maksymalnym ciÊnie-
niu 250 barów. JeÊli maszy-

na nie przemieszcza si´, ca∏a
moc uk∏adu hydraulicznego
wykorzystywana jest do zasila-
nia osprz´tu roboczego. Za-
pewnia to doskona∏e parametry
pracy. Dla maszyny wyposa˝o-
nej w ∏y˝k´ o pojemnoÊci 1,8
m3 z z´bami maksymalny
udêwig wywracajàcy wyno-
si 7.456 kg, si∏a zrywajàca
na ∏y˝ce 878 kN, a maksymal-
na wysokoÊç wy∏adunku 3,61
metra. Maszyna imponuje
przy tym doskona∏à stabilno-
Êcià. Konstruktorzy New Hol-
land osiàgn´li to dzi´ki posa-
dowieniu modu∏u ch∏odzenia
dok∏adnie w Êrodku maszy-
ny. Dzi´ki temu silnik i pozo-
sta∏e komponenty uk∏adu na-
p´dowego mog∏y zostaç
przeniesione na ty∏, co spra-
wi∏o, ˝e punkt ci´˝koÊci ma-
szyny zosta∏ równie˝ przesu-
ni´ty w tym kierunku. Silnik
pe∏ni wi´c funkcj´ dodatko-
wej przeciwwagi poprawiajà-
cej stabilnoÊç ∏adowarki.
W razie wykorzystywania ma-
szyny do prac wymagajàcych
wy˝szej stabilnoÊci, mo˝-
na jà dodatkowo doposa˝yç
w uk∏ad LTS. Zapewnia on

wi´kszà stabilnoÊç maszyny
podczas przejazdów z ∏a-
dunkiem. Rozwiàzanie to na-
zywane bywa „p∏ywajàcà
∏y˝kà”. W po∏àczeniu z pro-
mieniem skr´tu wynoszà-
cym 5,50 metra zdecydowa-
nie u∏atwia to prac´ opera-
tora i czyni jà bardziej bez-
piecznà. Bezpieczeƒstwo
zwi´ksza równie˝ kabina ty-
pu Space Lab spe∏niajàca
standardy ROPS/FOPS. Do-
st´p do niej zosta∏ u∏atwiony
dzi´ki zwi´kszeniu szeroko-
Êci drzwi, która wynosi te-
raz 580 mm oraz zastosowa-
niu szerszych, wy∏o˝onych
antypoÊlizgowà wyk∏adzinà
stopni. W porównaniu z ma-
szynami poprzedniej gene-
racji a˝ o trzynaÊcie procent
wzros∏a powierzchnia wn´-
trza kabiny, co przek∏ada si´
bezpoÊrednio na popraw´
komfortu pracy operatora.
Du˝a powierzchnia prze-
szkleƒ zapewnia operatoro-
wi doskona∏à widocznoÊç
we wszystkich kierunkach. 
Kolejnym godnym uwagi
rozwiàzaniem stosowanym
w ∏adowarce W110B jest

montowany seryjnie innowa-
cyjny system ch∏odzenia
A.C.S. (Advanced Cooling
System). Jego formà jest
regularny szeÊcian. Sys-
tem dzi´ki swym technicz-
nym w∏aÊciwoÊciom umo˝li-
wia prac´ maszyny nawet
w warunkach ekstremalne-
go zapylenia. Radiatory mo-
du∏u ch∏odzenia umieszczo-
no na trzech bokach szeÊcia-
nu, a zbiornik oleju hydraulicz-
nego w jego centrum. Produ-
cent twierdzi, ˝e dzi´ki temu
uda∏o si´ nie tylko ograniczyç
gabaryty uk∏adu, ale tak˝e
osiàgnàç maksymalnà efek-
tywnoÊç ch∏odzenia. Nap´-
dzany hydraulicznie wentyla-
tor za∏àczany jest automatycz-
nie. Jest sterowany przez ter-
mostat wyposa˝ony w czujnik
temperatury. Wentylator zasy-
sa czyste powietrze z ze-
wnàtrz. Dalej przepuszczane
jest ono przez ch∏odnic´ prze-
chodzàc ponad zbiornikiem
oleju hydraulicznego. Nast´p-
nie przechodzi przez komor´
silnika i jest wyrzucane na ze-
wnàtrz z ty∏u maszyny. Wyso-
kie umieszczenie zbiornika eli-
minuje ryzyko jego uszkodzeƒ
mechanicznych. Kolejnà zale-
tà systemu ch∏odzenia A.C.S.
jest mo˝liwoÊç zmiany kie-
runku obrotów wentylatora.
Operator mo˝e skorzystaç
z tej funkcji za pomocà prze-
∏àcznika w kabinie. Ciàg
wsteczny pozwala w ∏atwy
sposób i w krótkim czasie
oczyÊciç ch∏odnic´.
Konstruktorzy ∏adowarki New
Holland W110B zadbali o u∏a-
twienie pracy mechanikom.
Prace serwisowe sà proste
dzi´ki u∏atwionemu dost´po-
wi do wszystkich najwa˝niej-
szych podzespo∏ów maszy-
ny. Operator mo˝e na bie˝à-
co Êledziç parametry pracy
∏adowarki. W razie jakichkol-
wiek odst´pstw od normy
na cyfrowym wyÊwietlaczu
pojawia si´ ostrze˝enie wraz
z instrukcjà post´powania.
Pozwala to uniknàç powa˝-
niejszych awarii maszyny.
www.construction.newholland.com

Nowa ∏adowarka ko∏owa New Holland W110B dzi´ki zastosowaniu uk∏adu ch∏odzenia A.C.S.
doskonale spisuje si´ podczas prac w zapylonym Êrodowisku



Haulotte chce byç 
jak najbli˝ej klienta

Strategia Grupy HAULOTTE
okreÊlona maksymà – BYå
BLISKO KLIENTA – polega
na konsekwentnym wzmac-
nianiu obecnoÊci firmy na lo-
kalnych rynkach poprzez miej-
scowà sieç dystrybucji, a tak-
˝e przez oferowanie komplet-
nej gamy produktów i us∏ug,
dostosowanej do potrzeb
klientów. Grupa HAULOTTE
zamierza osiàgnàç swe cele
poprzez wzmocnienie lokal-
nych dzia∏ów sprzeda˝y i mar-
ketingu i struktury serwisu,
oferowanie innowacyjnej ga-
my produktów oraz zwi´ksze-
nie nak∏adów na badania i roz-
wój nowych modeli.
W Azji, Ameryce Pó∏nocnej
i Australii Grupa HAULOTTE
rozszerzaç b´dzie swojà
obecnoÊç poprzez uczestni-
czenie w imprezach targo-
wych ARA USA Show (lu-
ty 2010) oraz w Baumie Chi-

na (listopad 2010). W Euro-
pie, gdzie HAULOTTE Group
pozostaje liderem, firma b´-
dzie inwestowaç w rozwój sie-
ci sprzeda˝y i serwisu. Dlate-
go Grupa HAULOTTE podj´∏a
decyzj´ o nieuczestniczeniu
w najbli˝szej edycji targów
Bauma 2010 w Monachium.
W zamian za to zorganizowa-
ne zostanà lokalne prezenta-
cje nowych modeli urzàdzeƒ
i dni otwarte. Na poczàtku
marca 2010 HAULOTTE
Polska zmieni swoja siedzi-
b´ w Warszawie. Ponadto,
w zwiàzku z wprowadzeniem
na rynek ca∏kowicie nowych
produktów: no˝ycowego po-
destu o nap´dzie elektrycz-
nym Compact 14 oraz prze-
gubowego podestu o nap´-
dzie elektrycznym HA12CJ+,
a nieco póêniej nowych mo-
deli ∏adowarek teleskopo-
wych o m.in. ni˝szej wysoko-
Êci roboczej, HAULOTTE Pol-
ska przeprowadzi kampani´
informacyjnà na ich temat. 

www.haulotte.pl
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Liebherr – ∏adowarki
„szóstej generacji”

¸adowarki ko∏owe „szóstej
generacji” firmy Liebherr
w porównaniu ze swymi po-
przedniczkami wyró˝niajà si´
wy˝szà mocà, lepszym kom-
fortem jazdy oraz optymal-
nym bezpieczeƒstwem pra-
cy. In˝ynierowie firmy Lie-
bherr zastosowali w maszy-
nach szereg innowacji, ich
konstrukcj´ oparli jednak
na sprawdzonych rozwiàza-
niach znanych z poprzedniej
generacji ∏adowarek, takich
jak na przyk∏ad uk∏ad jezdny
z innowacyjnà technolo-
già „2plus2”. Dzi´ki niej ope-
rator ∏adowarki mo˝e bez-
stopniowo przyspieszaç bez
utraty przyczepnoÊci kó∏. Ma
to zasadniczy wp∏yw na pod-
niesienie komfortu jazdy. No-
wa technologia nap´du opar-
ta jest na przek∏adni z dwoma
ró˝nej wielkoÊci zamontowa-
nymi bezpoÊrednio silnikami
hydraulicznymi. Przy czym
ka˝dy z nich wyposa˝ony
jest w osobne sprz´g∏o. Stàd

w∏aÊnie bierze si´ okreÊlenie
„2plus2”. Ciàg∏oÊç dzia∏ania
uk∏adu zapewniona jest
w ten sposób, ˝e podczas
przyspieszania i zwalniania
aktywny jest naprzemiennie
przynajmniej jeden z silni-
ków hydraulicznych.
Maszyny nap´dzane sà nowej

generacji silnikami Diesla pro-
dukowanymi w szwajcarskich
zak∏adach Liebherr Machines
Bulle w Szwajcarii. Spe∏niajà
one najostrzejsze normy w za-
kresie emisji spalin, odznacza-
jà si´ równie˝ niskim zu˝y-
ciem paliwa. Testy prowadzo-
ne w warunkach rzeczywi-
stych wykaza∏y, ˝e w porów-
naniu z maszynami poprzed-

niej generacji, nowe ∏adowar-
ki Liebherr na godzin´ pracy
zu˝ywajà o nawet o pi´ç litrów
paliwa mniej. Zdecydowanie
mniejsza paliwo˝ernoÊç wyni-
ka nie tylko z ogólnej charak-
terystyki jednostki nap´dowej,
ale tak˝e zastosowania dwóch
pomp hydraulicznych typu Lo-

ad Sensig osobno dla obs∏ugi
uk∏adu skr´tu podwozia maszy-
ny oraz jej uk∏adu roboczego. 
Zaletà ∏adowarek ko∏owych
Liebherr „szóstej generacji”
jest zoptymalizowany uk∏ad
ch∏odzenia, który doskonale
radzi sobie z redukowaniem
temperatury pracy jednostki
nap´dowej. ¸opatki wentylato-
ra sà nap´dzane niezale˝nie
od silnika Diesla. Sprawia to,
˝e wentylator osiàga tylko taki
stopieƒ ch∏odzenia, jaki jest
w danym momencie wymaga-
ny. Czujniki temperatury za-
pewniajà precyzyjnà regulacj´
uk∏adu. W przypadku zbyt du-
˝ego wzrostu temperatury na-
st´puje automatyczna reduk-
cja biegu do pierwszego, co
chroni silnik przed przecià˝e-
niami. JednoczeÊnie wentyla-
tor zaczyna pracowaç na mak-
symalnych obrotach zapobie-
gajàc przegrzaniu silnika. Mi-
mo zwi´kszenia powierzchni
ch∏odzenia uk∏ad uda∏o si´
zredukowaç do bardzo kom-
paktowych rozmiarów. Spo-
sób posadowienia silnika,
wzd∏u˝nie z ty∏u maszyny,
umo˝liwia zredukowanie ci´-
˝aru roboczego ∏adowarek
przy zachowaniu doskona∏ej
stabilnoÊci oraz pe∏ni osiàgów.
Cechà wyró˝niajàcà ∏ado-
warki ko∏owe „szóstej gene-
racji” firmy Liebherr jest ich

nowa stylistyka. Maszyny wy-
posa˝ono w przestronnà er-
gonomicznà kabin´. W po-
równaniu z poprzednimi mo-
delami przestrzeƒ u˝ytkowa
miejsca pracy operatora
wzros∏a o blisko trzydzieÊci
procent. Wyraênie wzros∏a
tak˝e wydajnoÊç klimatyzacji,
co sprawia, ˝e optymalna tem-
peratura wewnàtrz kabiny mo-
˝e byç utrzymana nawet
w ekstremalnych warunkach
atmosferycznych. Zoptymali-
zowano tak˝e obieg powietrza
w kabinie. Nowoczesne stero-
wanie pozwala na czterostre-
fowe przewietrzanie miejsca
pracy operatora. 
Uk∏ady elektroniczne stoso-
wane w ∏adowarkach ko∏o-
wych Liebherr stanowià efekt
prac centrum badawczego
Liebherr-Elektronik w Lindau. 
Ju˝ w fazie prac projektowych
producent pomyÊla∏ tak˝e
o maksymalnym usprawnieniu
prac serwisowych. Wszystkie
punkty wymagajàce obs∏ugi
technicznej sà bardzo ∏atwo
dost´pne. Pokrywy silnika
i ch∏odnicy mo˝na otworzyç
jednoczeÊnie, dzi´ki czemu
znaczàco uproszczone zosta-
∏o czyszczenie uk∏adu ch∏o-
dzàcego majàcego newral-
giczne znaczenie dla prawi-
d∏owej pracy maszyny. 

www.liebherr.pl
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¸adowarka Liebherr L586 od ubieg∏ego roku eksploatowana jest przez firm´ Omya wydobywajàcà surowiec ze z∏o˝a w O∏drzychowicach
ko∏o K∏odzka, a nast´pnie przebierajàcà na grysy i màczki 

¸adowarki Liebherr „szóstej generacji” wyposa˝ono w komfortowà kabin´. W porówna-
niu z poprzednimi modelami jej przestrzeƒ u˝ytkowa wzros∏a o blisko trzydzieÊci procent





¸adowarki Caterpillar 
- pó∏ wieku innowacji

W grudniu 1959 roku in˝ynie-
rowie zak∏adów Caterpillara
z miejscowoÊci Aurora po∏o˝o-
nej w amerykaƒskim stanie Illi-
nois skonstruowali w pe∏ni
funkcjonalny prototyp ∏adowar-
ki ko∏owej Êredniej wielkoÊci.
Maszyna oznaczona symbo-
lem 944 zapoczàtkowa∏a d∏ugà
list´ Êrednich ∏adowarek ko∏o-
wych tej marki, które od ponad
pó∏wiecza cieszà si´ nieprze-
rwanie uznaniem u˝ytkowni-
ków na ca∏ym Êwiecie. Cat 944
wyposa˝ony w ∏y˝k´ o pojem-
noÊci 1,5 m3 oferowany by∏
w dwóch wersjach. Nabywca
móg∏ wybraç silnik Diesla
o mocy 105 KM lub jednostk´
nap´dowà zasilanà gazem. 
W roku 1960 oferta ∏adowa-
rek ko∏owych Caterpillar
wzbogacona zosta∏a o dwa
kolejne modele. Pierwszy
z nich oznaczony symbo-
lem 922 otrzyma∏ nap´d silni-
kiem wysokopr´˝nym o mo-
cy 80 KM (60kW). W dru-
gim – Cat 966 zastosowano
jednostk´ nap´dowà rozwi-
jajàcà moc 140 KM (104 kW).
Pierwsza z ∏adowarek wyposa-
˝ona by∏a w ∏y˝k´ o pojemno-
Êci 0,92 m3, druga zaÊ 2,1 m3.
W ciàgu minionych pi´çdzie-
si´ciu lat Caterpillar sprzeda∏
na ca∏ym Êwiecie ponad sto
tysi´cy ∏adowarek Êredniej
wielkoÊci. Paleta produkcyj-
na amerykaƒskiego potenta-
ta obejmuje dziÊ niezwykle
szerokie spektrum modeli
– od nap´dzanej silnikiem
o mocy 55 KM ∏adowar-
k´ 904B po prawdziwego gi-
ganta, jakim jest Cat 994F.
Silnik tej maszyny rozwija
moc 1.577 KM. Najwi´kszym
zainteresowaniem Êwiato-
wych rynków cieszy si´
osiem maszyn ze Êredniego
segmentu – 938H, IT38H,
950H, 962H, IT62H,  966H,
972H oraz 980H. ¸adowarki te
stanowià podstaw´ niezwykle
udanego pod wzgl´dem kon-
strukcyjnym typoszeregu. Na-

le˝àce do niego maszyny wy-
posa˝one sà w standardowe
∏y˝ki o pojemnoÊci 2,3 do 6,1
m3, mogà byç tak˝e wykorzy-
stywane z ró˝nego rodzaju
osprz´tem specjalistycznym.
Doskonale sprawdzajà si´
przy typowych pracach prze∏a-
dunkowych, przemieszczaniu
materia∏ów na bliskie odleg∏o-
Êci, na wysypiskach, w kopal-
niach surowców skalnych
oraz robotach leÊnych. 
W latach pi´çdziesiàtych
ubieg∏ego stulecia prace roz-
wojowe ∏adowarek stanowi∏y
d∏ugi pracoch∏onny proces
wymagajàcy budowy wielu

prototypów i tysi´cy godzin
testów w warunkach rzeczy-
wistych. DziÊ proces ten zo-
sta∏ znacznie skrócony dzi´-
ki mo˝liwoÊciom techniki
komputerowej. Nowe mo˝li-
woÊci nie zmieni∏y podejÊcia
in˝ynierów firmy Caterpillar.
Ju˝ na etapie tworzenia kon-
strukcji ∏adowarki 944 zasi´-
gali opinii u˝ytkowników co
do ich potrzeb w eksploata-
cji tego typu maszyny. W ten
sposób pracujàcy nad pro-
jektem ∏adowarki 944 dowie-
dzieli si´ na przyk∏ad, ˝e
operatorzy preferujà posa-
dowienie ramienia i si∏owni-

ków hydraulicznych central-
nie przed stanowiskiem ich
pracy. Z dzisiejszej perspek-
tywy przyznaç trzeba, ˝e by∏
to doskona∏y pomys∏, szcze-
gólnie je˝eli przypomnimy
sobie, ˝e ówczesne – typo-
wo amerykaƒskie maszyny
– by∏y pozbawione kabiny.
Ramiona wysi´gników mon-
towane z boku maszyny,
podczas ruchu stwarza∏y ol-
brzymie niebezpieczeƒstwo
zmia˝d˝enia ∏okcia operato-
ra. Centralne posadowienie
wysi´gnika sta∏o si´ od tego
czasu swoistym znakiem
rozpoznawczym ∏adowarek
marki Caterpillar. 
Prace badawczo-rozwojowe
prowadzone przez in˝ynierów
Caterpillara w ciàgu minionego
pó∏wiecza stanowi∏y kamienie
milowe na drodze rozwoju kon-
strukcji ∏adowarek. Szczegól-
nie w zakresie jednostek nap´-
dowych, systemów hydraulicz-
nych oraz uk∏adów sterowa-
nia. Wynikiem pracy rzeszy
in˝ynierów Caterpillara sà
dzisiejsze, umo˝liwiajàce nie
tylko wydajniejszà, ale tak˝e
oszcz´dniejszà prac´, silniki
wykonane w technologii
ACERT, inteligentne uk∏ady
hydrauliczne Load-Sensing
oraz obs∏ugiwane intuicyjne
joystiki, które zastàpi∏y dêwi-
gnie mechaniczne.

www.b-m.pl
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Pierwsze Êredniej wielkoÊci ∏adowarki ko∏owe Caterpillar zesz∏y z taÊm produkcyjnych w grudniu 1959 roku

Pó∏ wieku innowacji przynios∏o spodziewane efekty…



Hyundai prezentuje
koparki Serii 9

O koparkach ko∏owych i gà-
sienicowych Hyundai Serii 9
w gronie fachowców mówi∏o
si´ ju˝ od pewnego czasu.
Czàstkowe informacje na ich
temat zacz´∏y pojawiaç si´
podczas ró˝nych mi´dzyna-
rodowych imprez organizo-
wanych przez koreaƒski
koncern. Hyundai zdawa∏
si´ umiej´tnie dawkowaç
emocje prezentujàc naj-
pierw modele prototypowe,
a póêniej – po kolejnej fazie
prac badawczo-rozwojowych
– przedprodukcyjne. Âwiatowà

oficjalnà premier´ nowych ma-
szyn zapowiedziano na mona-
chijskà Baum´, co oznacza, i˝
z ich zaletami b´dzie mo˝-
na si´ dok∏adnie zapoznaç
w dniach 19-25 kwietnia.
Konstrukcja nowych koparek
jest w pe∏ni gotowa, dlatego
Hyundai zdecydowa∏ si´
na przedpremierowà akcj´
wprowadzania „jeszcze cie-
p∏ych” modeli na rynek ju˝ te-
raz. I tak, na poczàtku stycz-
nia 2010 roku pi´ç modeli ko-
parek trafi∏o do wybranych eu-
ropejskich dealerów Hyundai.
By∏y to nast´pujàce maszyny:
minikoparka R16-9 (ci´˝ar ro-
boczy 1,6 tony), minikoparka
gàsienicowa R27Z-9 (ci´˝ar
roboczy 2,7 tony), koparka
ko∏owa R140W-9 (ci´˝ar robo-
czy 14 ton), koparka gàsieni-
cowa R210LC-9 (ci´˝ar robo-

czy 21 ton) oraz koparka gà-
sienicowa R145LCR-9 (ci´˝ar
roboczy 14 ton). Decyzja o roz-
pocz´ciu sprzeda˝y maszyn
na kilka miesi´cy przed ich ofi-
cjalnà premierà jest bardzo cie-
kawym projektem. Zdaniem
producenta ma on na celu nie
tylko wypromowanie nowych
modeli maszyn, ale przede
wszystkim uzyskanie jeszcze
przed targami Bauma bezcen-
nych informacji od ich u˝ytkow-
ników pracujàcych w rzeczywi-
stych warunkach placów budo-
wy. Konstruktorzy Hyndaia nie
bez racji wyszli z za∏o˝enia, ˝e
nawet najlepiej przygotowane
testy fabryczne nie b´dà w sta-
nie zastàpiç rzetelnego spraw-

dzenia mo˝liwoÊci maszyny
na zwyczajnym placu budowy.
W tym miejscu warto zauwa-
˝yç, ˝e Hyundai wystawi∏ swo-
je nowe maszyny na wyjàtkowo
ci´˝kà prób´. D∏ugotrwa∏a
mroêna zima parali˝ujàca ˝ycie
i prac´ w ca∏ej Europie – tak˝e
na placach budowy – okaza∏a
si´ dodatkowym testem, który
z ca∏à pewnoÊcià dostarczy ko-
reaƒskim projektantom du˝o
cennego materia∏u s∏u˝àcemu
dalszemu rozwojowi konstruk-
cji maszyn oraz lepszemu przy-
gotowaniu oficjalnej prezenta-
cji w Monachium. Dla produ-
centa wa˝ne b´dà równie˝ opi-
nie u˝ytkowników. Warto do-
wiedzieç si´, jakie rozwiàzania
uznajà oni za przys∏owiowy
„strza∏ w dziesiàtk´”, a które
funkcje sà na tyle mniej przy-
datne w codziennej pracy, ˝e

mo˝na z nich zrezygnowaç
i dzi´ki temu obni˝yç cen´.
Dla koreaƒskiego producen-
ta bezcenna jest zw∏aszcza
wiedza, jakie wymagania wo-
bec maszyn majà europejscy
operatorzy. Hyundai podkre-
Êla, ˝e nowe rozwiàzania
konstrukcyjne w maszynach
stosowane sà z myÊlà o
u∏atwieniu pracy operatorów.
Zainteresowanie nowymi ma-
szynami Hyundai ju˝ teraz
jest bardzo du˝e, z ca∏à wi´c
pewnoÊcià odwiedzajàcy
stoisko koreaƒskiego produ-
centa b´dà mieç wiele pytaƒ. 
W Polsce nowe koparki Hy-
undai Serii 9 dost´pne b´dà
za poÊrednictwem sieci dys-

trybucyjnej firmy Amago, je-
dynego w naszym kraju dys-
trybutora maszyn budowla-
nych o rodzimym kapitale
dzia∏ajàcym na terenie ca∏ej
Polski. Poza g∏ównà siedzi-
bà, która mieÊci si´ w Chole-
rzynie ko∏o Krakowa-Balic,
Amago posiada cztery od-
dzia∏y z obs∏ugà warsztato-
wo-serwisowà zlokalizowane
w Warszawie, Gdaƒsku, Po-
znaniu i we Wroc∏awiu.
Dzia∏ Maszyn Budowlanych
zajmuje kluczowe miejsce
w Amago od czasu, kiedy to
w roku 2004 krakowska spó∏-
ka sta∏a si´ wy∏àcznym dys-
trybutorem maszyn budowla-
nych marki Hyundai w Pol-
sce. W ofercie Amago znajdu-
jà si´ minikoparki, koparki ko-
∏owe, koparki gàsienicowe,
mini∏adowarki oraz ∏adowarki

ci´˝kie. Poszczególne mode-
le maszyn mogà byç skonfi-
gurowane zgodnie z indywi-
dualnymi preferencjami na-
bywcy. Na przyk∏ad maszyny
u˝ytkowane do prac wybu-
rzeniowych oraz rozbiórko-
wych wymagajà zastosowa-
nia d∏ugiego ramienia typu
Long Reach. Amago oferuje
równie˝ maszyny Hyundai
do wbijania umacniajàcych
nabrze˝a Êcianek Larsena,
koparki z podnoszonà kabi-
nà, wyposa˝one w podwój-
nie ∏amany wysi´gnik itd.
Wszystkie modele maszyn
Hyundai oferowanych przez
Amago zosta∏y zaprojekto-
wane specjalnie na europej-

ski rynek i przystosowane sà
do pracy w najtrudniejszych
nawet warunkach. Komfort
pracy operatora zapewniajà
wyjàtkowo bogato wyposa-
˝one kabiny z regulowanà
kolumnà kierownicy oraz wy-
godnym fotelem. 
Dope∏nienie oferty Amago sta-
nowi profesjonalny serwis.
Punkty warsztatowe dzia∏ajà
w Krakowie, Warszawie, Po-
znaniu, Gdaƒsku i Wroc∏awiu.
Równie szybko jak stacjonarny
rozwija si´ serwis mobilny.
Amago zatrudnia wykwalifiko-
wanych mechaników dyspo-
nujàcych w pe∏ni wyposa˝o-
nymi samochodami serwi-
sowymi, co umo˝liwia sku-
teczne przeprowadzanie na-
wet skomplikowanych na-
praw w warunkach polowych.

www.amago.pl
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Konstrukcja nowych koparek jest w pe∏ni gotowa, dlatego Hyundai zdecydowa∏ si´ na przedpremierowà akcj´ wprowadzania na rynek „jeszcze ciep∏ych” modeli  
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Terex Fuchs - kryzys
szansà rozwoju?

Czy w dobie kryzysu mo˝na
rozwijaç firm´? Na to z pozo-
ru absurdalne pytanie szefo-
wie Terex Fuchs odpowiada-
jà jednak twierdzàco. Mimo
za∏amania koniunktury po-
stanowili nie tylko umocniç
wiodàcà pozycj´ wÊród pro-
ducentów maszyn prze∏a-
dunkowych, ale na dodatek
zdystansowaç konkurentów. 
Poczàtkowo wydawa∏o si´, ˝e
plany te to zwyk∏e mrzonki.
Terex Fuchs na tyle dotkliwie
odczu∏ skutki Êwiatowego
kryzysu finansowego, ˝e
w ubieg∏ym roku z zak∏adów
produkcyjnych w niemieckim
Bad Schönborn zwolniono
cz´Êç za∏ogi. Zatrudnionych
by∏o tu 380 pracowników,
obecnie pracuje tylko 210.
Firma nie ograniczy∏a si´ jed-
nak do zwolnieƒ i poszukiwa-
nia oszcz´dnoÊci za wszelkà
cen´. Wprost przeciwnie, wy-
asygnowano pokaêne sumy
na zmodernizowanie produk-
cji pozwalajàce na uzyskanie
najwy˝szej efektywnoÊci i ja-
koÊci. W firmie twierdzà, ˝e
dzi´ki skróceniu czasu cykli
produkcyjnych o 40 procent,
ograniczeniu zapasów maga-

zynowych o 43 procent, zop-
tymalizowaniu dostaw surow-
ców i podzespo∏ów oraz zin-
tensyfikowaniu kontroli jako-
Êci, Terex Fuchs jest gotów
do przypuszczenia szturmu
na Êwiatowe rynki. Firma za-
mierza szybciej reagowaç
na potrzeby klientów. Znacz-
nie poszerzono mo˝liwoÊç
konfiguracji maszyn, co
otwiera ca∏kowicie nowe mo˝-
liwoÊci przed nabywcami. In-
dywidualnà konfiguracjà ma-

szyn opuszczajàcych zak∏ady
w Bad Schönborn zajmuje si´
teraz specjalny wydzia∏ „Ap-
plication Center”. Jego g∏ów-
nym zadaniem jest opracowy-
wanie rozwiàzaƒ konstrukcyj-
nych w zakresie budowy i wy-
posa˝enia maszyn specjal-
nych, które tym samym sà
niejako „szyte na miar´”. 
Nasilajàce si´ od pewnego
czasu pog∏oski o tym, ˝e kon-
sorcjum Terex zamierza dra-
stycznie ograniczyç swe za-
anga˝owanie w rynki euro-
pejskie, a mo˝e nawet ca∏ko-
wicie si´ z nich wycofaç, zo-
sta∏y kategorycznie zdemen-
towane przez zarzàd Terex
Fuchs podczas specjalnej
konferencji prasowej, którà
zwo∏ano w Bad Schönborn.
Gospodarze wielokrotnie
podkreÊlali, ˝e Terex Fuchs
cieszy si´ ca∏kowitym wspar-
ciem ze strony amerykaƒskiej
centrali koncernu. Prezydent
koncernu Terex Ron DeFeo
tak skomentowa∏ ten fakt:
– W pe∏ni potwierdzamy nasze
zobowiàzania dotyczàce in-
westycji w firm´ Terex Fuchs
majàcych na celu poprawia-
nie jej efektywnoÊci dzia∏ania.
Mamy dalekosi´˝ne plany, za-
pewniam te˝, ˝e nigdy, ani
przez moment nie rozwa˝ali-

Êmy sprzeda˝y Terex Fuchs.
Podczas wspomnianej konfe-
rencji prasowej wielokrotnie
dementowano pog∏oski o z∏ej
kondycji finansowej i ograni-
czeniu, a nawet zaprzestaniu
produkcji przez Terex Fuchs.
Zdaniem w∏adz firmy sà one
ca∏kowicie bezzasadne. Kol-
portowano je na zlecenie jed-
nego z konkurentów, co mia-
∏o na celu wywo∏anie niepoko-
ju i poderwanie zaufania klien-
tów Terex Fuchs. – D∏ugo nie
zabieraliÊmy g∏osu w tej kwe-
stii, poniewa˝ nie chcieliÊmy
braç udzia∏u w brudnej grze
Jednak w momencie wzrostu za-
niepokojenia wÊród u˝ytkowni-
ków maszyn prze∏adunkowych
Terex Fuchs nadszed∏ czas, by
drobiazgowo wyjaÊniç problem.
Zapewniam, ˝e mimo po-
wszechnie znanych trudnoÊci
mamy si´ dobrze – t∏umaczy∏ ze-
branym dziennikarzom Ron de
Vries, dyrektor w Terex Fuchs.
Ron de Vries podczas wspo-
mnianej konferencji prasowej
omówi∏ te˝ kwestie obs∏ugi
posprzeda˝nej. – Chcemy
byç zawsze jak najbli˝ej klien-
ta, by optymalizowaç wzajem-
ne relacje oparte na pe∏-
nym zaufaniu – mówi Ron de
Vries. Aby osiàgnàç zak∏ada-
ny cel niezb´dne b´dà inwe-
stycje w sieç dealerskà i ser-
wis. Terex Fuchs b´dzie tym
samym dobrze przygotowa-
ny do radzenia sobie z pro-
blemami zwiàzanymi ze
spadkiem zamówieƒ wywo∏a-
nych Êwiatowym kryzysem fi-
nansowym i jego nast´p-
stwami dotykajàcymi produ-
centów maszyn. Rozwój kon-
strukcji innowacyjnych ma-
szyn prze∏adunkowych dla
bran˝y recyklingowej, prze∏a-
dunku z∏omu i drewna oraz
logistyki portowej b´dà nadal
rozwijane. Motorami rozwoju
zdaniem kierownictwa Terex
Fuchs majà byç nie tylko ryn-
ki rozwini´tych krajów Euro-
py Zachodniej, ale tak˝e ta-
kie regiony, jak Ameryka Po-
∏udniowa, Europa Ârodkowa
i Wschodnia oraz Azja. 

www.terex-fuchs.pl
Gruntownie zmodernizowana linia monta˝owa zak∏adów Terex Fuchs w niemieckim Bad
Schönborn pozwoli∏a na skuteczne zoptymalizowanie procesów produkcyjnych

Mimo kryzysu Terex Fuchs jest gotowy do ekspansji. Oprócz Europy Zachodniej firma za-
mierza zaakcentowaç swà obecnoÊç w Ameryce Po∏udniowej, Europie Ârodkowej oraz Azji
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PodnoÊniki koszowe
w walce z zimà

Ci´˝ka zima to czas zwi´k-
szonego zapotrzebowania
na podnoÊniki koszowe.
Trzeba usuwaç oblodzenie
i Ênieg z dachów, naprawiaç
uszkodzone oÊwietlenie
uliczne i sieç elektrycznà,
w tym miejskà i kolejowà.
Sàdzàc z rozmów przepro-
wadzonych z firmami wynaj-
mujàcymi podnoÊniki ko-
szowe – majà one aktualnie
pe∏ne ob∏o˝enie pracà. Po-
dobnie jest z firmami ener-
getycznymi pracujàcymi
pe∏nà parà przy usuwaniu
skutków awarii sieci przesy-
∏owych. Tam te˝ panujà naj-
trudniejsze warunki pracy.
Trudny teren, mnóstwo
Êniegu, oblodzenie i niskie
temperatury. Nie do pozaz-
droszczenia. Trzeba podzi-
wiaç ludzi, którzy z pe∏nym
poÊwi´ceniem pracujà by
przywróciç dop∏yw pràdu,
bez którego w dzisiejszych
czasach tak trudno si´
obejÊç. Prac´ ludzi wspo-
magajà maszyny. Im jest ich
wi´cej i im sà lepsze i bar-
dziej niezawodne tym ∏atwiej
radziç sobie ze wszystkimi
przeciwnoÊciami. Produ-
cenci, których reprezentuje
Agrex Arcon: Time Manufac-
turing (VERSALIFT) i Isoli
od dziesi´cioleci specjalizu-
jà si´ w produkcji niezawod-
nych podnoÊników koszo-
wych montowanych na pe∏-
nej gamie europejskich
podwozi, otwartych oraz ty-
pu furgon (van), w tym z na-
p´dem na wszystkie ko∏a
umo˝liwiajàcych poruszanie
si´ w trudnym terenie. 
W Polsce aktualnie najbar-
dziej popularnymi podnoÊni-
kami koszowymi sà te monto-
wane na podwoziach samo-
chodowych otwartych. Naj-
cz´Êciej spotykane sà kon-
strukcje krajowe oraz ca∏ego
szeregu producentów w∏o-
skich. Montowane sà one
z regu∏y na ekonomicznych

podwoziach, z których naj-
cz´Êciej stosowanym jest Nis-
san Cabstar o DMC 3,5 tony. 
Przysz∏oÊç nale˝y jednak
do podnoÊników montowa-
nych na podwoziach typu
van. W tej dziedzinie najbo-
gatszà ofert´ na Êwiecie po-
siada amerykaƒska firma Ti-
me Manufacturing, sprzeda-
jàca swoje wyroby w Euro-
pie pod handlowà nazwà
VERSALIFT. Oferuje ona
trzydzieÊci modeli podnoÊni-
ków montowanych na pod-
woziach zamkni´tych typu
van o DMC od 2,9 do 7,5 to-
ny. VERSALIFT zaspokaja
blisko szeÊçdziesiàt procent
Êwiatowego zapotrzebowa-
nia na tego typu maszyny.
Pierwszy podnoÊnik zabu-

dowany na vanie powsta∏ ju˝
w roku 1976. Ju˝ dwa lata
póêniej VERSALIFT opraco-
wa∏ konstrukcj´ umo˝liwiajà-
cà otwieranie tylnych drzwi
nawet gdy podnoÊnik jest
w pozycji transportowej. W ro-
ku 1986 wprowadzono pod-
podwoziowe podpory, a rok
póêniej kosze umo˝liwiajàce
wejÊcie z pozycji gruntu.
W roku 1990 VERSALIFT
wdro˝y∏ system umo˝liwiajà-
cy dostanie si´ do kosza z ka-
biny pojazdu bez konieczno-
Êci wychodzenia na zewnàtrz.
WysokoÊç pracy w tego typu
podnoÊnikach zawiera si´
w przedziale od 9 do 18 me-
trów w zale˝noÊci od modelu,
przy zasi´gu poziomym od 5
do 10 metrów, w zale˝noÊci

od DMC podwozia, rodzaju
podpór i obcià˝enia kosza, któ-
re w najwi´kszych maszynach
si´ga nawet 265 kg. Wszystkie
podnoÊniki majà teleskopowo
wysuwane wysi´gniki i dodat-
kowe sta∏e lub obrotowe „bo-
ciany”, a w niektórych rozwià-
zaniach obrotowe kosze. 
Decydujàcà przewagà pod-
noÊników koszowych mon-
towanych na podwoziach
typu van nad montowanymi
na podwoziach samocho-
dowych otwartych jest mo˝-
liwoÊç zabudowania i wypo-
sa˝enia wn´trza, co pozwala
przekszta∏ciç je w mobilny
warsztat naprawczy.
Typowe modele VERSALIFT
o DMC podwozia 3.500 kg to
ET-32-LE montowany stan-
dardowo na Renault Master
o wysokoÊci pracy 11,7 metra
i zasi´gu poziomym 6,8 metra
przy obcià˝eniu kosza
do 200 kg oraz ET-36-LF stan-
dardowo montowany na sa-
mochodzie Ford Transit o wy-
sokoÊci pracy 13,1 metra i za-
si´gu poziomym 6,8 metra
przy obcià˝eniu kosza 200 kg.
Ceny modeli, w zale˝noÊci
od zamówionych opcji i pod-
wozi, sà wy˝sze o oko∏o 30%,
od ekwiwalentnych podnoÊni-
ków montowanych na podwo-
ziach otwartych. Jest to jed-
nak zrozumia∏e, je˝eli weêmie
si´ pod uwag´ uniwersalnoÊç
maszyn i ich wyposa˝enie.
Zakres zastosowaƒ podno-
Êników koszowych jest
ogromny, poczàwszy od mo-
bilnych warsztatów napraw-
czych, poprzez us∏ugi komu-
nalne, a˝ do profesjonalnych
us∏ug monta˝owych prowa-
dzonych na wysokoÊci.
Do napraw przewodów
„pod pràdem” dysponujà
rozwiàzaniami technicznymi
zapewniajàcymi izolacj´ od 1
kV do 69    kV. Ró˝ne rodza-
je wysi´gników: teleskopo-
we, teleskopowo-przegubo-
we, „over center”, kosze ob-
rotowe, wciàgarki oraz zabu-
dowy przystosowane do spe-
cjalnych wymagaƒ klientów.

www.agrex-arcon.pl
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Usuwanie skutków awarii sieci przesy∏owych zimà odbywa si´ w bardzo niesprzyjajàcych warunkach.
Monterzy muszà zmagaç si´ z trudnym terenem, Êniegiem, oblodzeniem i niskimi temperaturami





Bell - hakowiec do
zadaƒ specjalnych

Bell Equipment jak ˝aden
inny z wiodàcych produ-
centów wozide∏ przegubo-
wych anga˝uje si´ w rozwój
konstrukcji pojazdów spe-
cjalnych. Budowane sà one
w krótkich seriach zgodnie
ze standardem OEM. 
Dobry przyk∏ad takich kon-
strukcji stanowià prezento-
wana ju˝ na naszych ∏a-
mach w ubieg∏ym roku „wà-
ska” wersja wozid∏a Bell
B25D skonstruowanego
z myÊlà o eksploatacji
na placach budowy o ogra-
niczonej przestrzeni oraz
hakowiec (6x6-Offroad) po-
wsta∏y na bazie modeli Bell
B25/30D. Oficjalna premiera
tego pojazdu odb´dzie si´
podczas tegorocznych tar-
gów Bauma w Monachium.
Bardzo dobre w∏aÊciwoÊci
trakcyjne w trudnym terenie
oraz du˝a pojemnoÊç za∏a-
dunku przy stosunkowo ni-
skim nacisku na pod∏o˝e
stanowià najwi´ksze zalety
wozide∏ specjalnych wypo-
sa˝onych w system umo˝li-
wiajàcy szybkà wymian´
skrzyni ∏adunkowej bàdê
kontenera. Pojazdy te znaj-
dujà zastosowanie na du-
˝ych sk∏adowiskach odpa-
dów, zwa∏owiskach, z∏omo-
wiskach przy usypywaniu

ha∏d, w transporcie we-
wn´trznym wymagajàcym
przemieszczania ci´˝kich ∏a-
dunków, w zastosowaniach
przemys∏owych (na przyk∏ad
przy wywozie ˝u˝la hutni-
czego) albo prac transporto-
wych na rozleg∏ych terenach
o drogach technologicz-
nych, które nie mogà podle-
gaç nadmiernym obcià˝e-
niom (place prze∏adunkowe,
nabrze˝a portowe).
Hakowce skonstruowane na
bazie wozide∏ przegubo-
wych pojawia∏y si´ czasami
w tego rodzaju zastosowa-
niach. Jednak˝e z regu∏y by-
∏y to konstrukcje jednostko-

we, budowane na specjalne
zamówienie, a co za tym idzie
drogie. Zabudowy wykony-
wa∏y firmy zewn´trzne wyko-
rzystujàce do tego celu seryj-
ne podwozia. Wymaga∏o to
jednak szeregu przeróbek
oraz zmian konstrukcyjnych. 
Bell Equipment postanowi∏
zaoferowaç hakowce kon-
figurowane we w∏asnych
zak∏adach produkcyjnych.
W tym celu nawiàza∏ koope-
racj´ z doÊwiadczonymi do-
stawcami. Warto dodaç, ˝e
Bell mia∏ ju˝ doÊwiadczenie
w produkcji hakowców.
Od roku 2002 na rynek po-
∏udniowoafrykaƒski trafia
bowiem Bell „Hooklift”.
Podwozia zabudowywane
sà fabrycznie przez Bella.
Tak˝e brytyjskie przedsta-
wicielstwo firmy od ro-
ku 2006 ma w swym progra-
mie produkcyjnym pojazd
takiego rodzaju. S∏u˝y on
do transportu kontenerów
i nie jest oferowany nigdzie
poza Wielkà Brytanià. 
Hakowiec, który zostanie za-
prezentowany na Baumie ma
trafiaç na rynki ca∏ego Êwia-
ta. Konstruktorzy Bella sà
przekonani, ˝e znajdzie on
zastosowanie w wielu bran-
˝ach. Jak ju˝ wspomniano
pojazd ten powsta∏ w oparciu

o konstrukcj´ cieszàcych si´
uznaniem u˝ytkowników wo-
zide∏ B25/30D. Jest dzie∏em
in˝ynierów biura badawczo-
rozwojowego dzia∏ajàcego
przy macierzystych zak∏a-
dach Bella w Republice Po∏u-
dniowej Afryki oraz niemiec-
kiej fabryki w Eisenach. Ca-
∏oÊç prac, tak˝e w zakresie
kooperacji ze strategicznym
dla przedsi´wzi´cia partne-
rem Guima-Palfinger, koor-
dynowa∏ francuski oddzia∏
Bell Equipment. Firma ta
specjalizuje si´ od dziesi´-
cioleci w opracowywaniu
koncepcji transportowych
w produkcji bramowców i ha-
kowców oraz systemów
umo˝liwiajàcych szybkà wy-
mian´ kontenerów i skrzyƒ
∏adunkowych. Znane sà one
pod markà Palift. Bell nie-
przypadkowo wybra∏ francu-
skiego kooperanta. Oprócz
najwy˝szej klasy rozwiàzaƒ
technologicznych dysponuje
on równie˝ sprawnie dzia∏a-
jàcym serwisem. Sprawdzo-
ny system Guima-Palfinger
Giant G30 pozwala na szyb-
kà i w pe∏ni bezpiecznà wy-
mian´ kontenera wa˝àcego
nawet trzydzieÊci ton. Ponad-
to podwójnie ∏amany wysi´-
gnik dobrze funkcjonuje
na wysokich podwoziach.
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Hakowiec Bell jest wspólnym dzie∏em in˝ynierów biura badawczo-rozwojowego dzia∏ajàcego przy macierzystych zak∏adach firmy 
w Republice Po∏udniowej Afryki oraz niemieckiej fabryki w Eisenach

Bezpieczeƒstwo pracy podnosi mo˝liwoÊç hydraulicznej blokady przegubu wozid∏a pod-
czas zmiany skrzyni ∏adunkowej lub opró˝niania zawartoÊci kontenera



Dzi´ki regulowanemu na wy-
sokoÊç hakowi mo˝e podej-
mowaç równie˝ kontenery ró˝-
nych norm o d∏ugoÊci od pi´-
ciu do nawet siedmiu metrów. 
W przeciwieƒstwie do rozwià-
zaƒ stosowanych przez in-
nych producentów z przyÊru-
bowanymi przed∏u˝eniami
podwozia lub ramami pomoc-
niczymi, Bell Equipment zde-
cydowa∏ si´ na opracowanie
specjalnego podwozia wytwa-
rzanego wy∏àcznie na potrze-
by tej konkretnej zabudowy.
W porównaniu ze standardo-
wym podwoziem stosowanym
w wozid∏ach B25D oraz B30D
zosta∏o ono wyd∏u˝one
o 1.500 mm. Mimo to jego
konstrukcja zachowuje pe∏nà
stabilnoÊç zarówno przy za∏a-
dunku, jak i w podczas jazdy.
SpójnoÊç konstrukcji podsta-
wy mechanizmu hakowego
Palift G30 z podwoziem osià-
gni´to dzi´ki ∏àczeniom
w szesnastu punktach. Wa˝-
nym elementem podnoszà-
cym bezpieczeƒstwo pracy
jest mo˝liwoÊç hydraulicznej
blokady przegubu wozid∏a
podczas zmiany skrzyni ∏a-
dunkowej lub opró˝niania
zawartoÊci kontenera. Za-
pewnia to pojazdowi mierzà-
cemu 10,85 metra d∏ugoÊci
wysokà stabilnoÊç. W po-
jazdach eksploatowanych
w szczególnie trudnych
warunkach, na przyk∏ad re-
cyclingu odpadów, zasto-
sowaç mo˝na ca∏kowità os∏o-
n´ wa∏u p´dnego.
Dzi´ki niskiemu ci´˝arowi
systemu Palift (wynosi on je-
dynie 3.000 kg) obie wersje
hakowca Bell odznaczajà si´

niskà masà w∏asnà. Hako-
wiec na bazie wozid∏a B25D
nap´dzany silnikiem o mo-
cy 205 kW wa˝y 19,72 tony.
W wi´kszym modelu – B30D
wa˝àcym 20,1 tony zastoso-
wano jednostk´ nap´dowà
rozwijajàcà moc 240 kW.
Zgodnie ze specyfikacjà pro-
ducenta dopuszczalna ∏ado-
noÊç tych pojazdów wynosi
odpowiednio: 21,8 tony
(B25D) oraz 25,8 t (B30D). Du-
˝y zapas mocy systemu Palift
oraz p∏aska krzywa za∏adunku
zapewniajà pe∏ne wykorzy-
stanie mo˝liwoÊci hakowca
zarówno je˝eli chodzi o ci´-
˝ar ∏adunku, jak i wymiary
kontenera. WysokoÊç pozycji
haka mo˝e byç regulowana
hydraulicznie w zakresie
od 1.425 do 1.570 milimetrów. 
Odpowiednio do tego dopa-
sowywaç mo˝na hydraulicz-
ne ryglowanie klap kontene-
ra (przód/ty∏). Wszystkie urzà-
dzenia hydrauliczne zasilane
sà bezpoÊrednio z systemu

wozid∏a. Obs∏uga za∏adunku
i kontrola kinematyki zosta∏y
zintegrowane z magistralà
CAN-Bus pojazdu. Operator
wozid∏a mo˝e dzi´ki temu ko-
rzystaç z wewn´trzej wagi ∏a-
dunku oraz systemu monito-
ringu pracy i zarzàdzania flotà
Bell Fleetm@tic. Koncepcja
hakowca Bell pozwala zwi´k-
szyç zakres jego zastosowaƒ.
Na podwoziu ∏atwo zamonto-
waç mo˝na bowiem ró˝nego
rodzaju „akywne” zabudowy
(na przyk∏ad mieszalniki beto-
nu lub ˝urawie prze∏adunko-
we). W razie koniecznoÊci ich
za∏adunek i sterowanie funk-
cjami roboczymi mo˝e odby-
waç si´ za pomocà dodatko-
wych agregatów hydraulicz-
nych. Nowy pojazd specjalny
Bell, hakowiec B25/30D po-
zwala stosowaç wozid∏a prze-
gubowe w ca∏kowicie no-
wych segmentach. Obok wy-
korzystania przy typowych
pracach wymgajàcych cz´-
stej zmiany skrzyni ∏adunko-

wej, takich jak recykling, ro-
boty utylizacyjne lub prze∏a-
dunkowe hakowiec doskona-
le spisuje si´ tak˝e przy bu-
dowie tuneli, robotach na roz-
leg∏ych placach budowy,
gdzie panujà trudne warunki
terenowe. Koncepcja modu-
∏owej budowy wozide∏ Bell
daje w tym wzgl´dzie liczne
dodatkowe mo˝liwoÊci zabu-
dowy hakowca. Bell oferuje
specjalnie fabrycznie wyko-
nane pojazdy do zastosowaƒ
pod ziemià (obni˝one i nap´-
dzane silnikami o mniejszej
emisji spalin), wozid∏a o w´˝-
szym rozstawie kó∏ oraz
modele na gàsienicach o ni˝-
szym nacisku na pod∏o˝e.
Bell liczy na du˝e zainteresowanie
swoimi pojazdami specjalnymi,
tak˝e ze strony firm zajmujàcych
si´ wynajmem. Zdaniem produ-
centa ze wzgl´du na swà nieza-
wodnoÊç i produktywnoÊç nada-
jà si´ one do tego doskonale.

www.bh-ruda.pl

www.intrac.pl
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Dzi´ki regulowanemu na wysokoÊç hakowi pojazd mo˝e podejmowaç równie˝ kontenery ró˝nych norm o d∏ugoÊci od pi´ciu do siedmiu metrów



Innowacje uk∏adów
nap´dowych Volvo 

Volvo Trucks zaprezentowa∏o
udoskonalonà wersj´ pierw-
szej na Êwiecie Êmieciarki
o nap´dzie hybrydowym.
Po trwajàcych osiemnaÊcie
miesi´cy pracach badawczo-
-rozwojowych do eksploatacji
trafi∏ ca∏kowicie zmodernizo-
wany samochód ci´˝arowy.
Wyposa˝ono go w nowe
podzespo∏y i oprogramowa-
nie. Hybrydowa Êmieciarka
zosta∏a poddana testom
praktycznym przez brytyj-
skà firm´ Veolia Environ-
mental Services obs∏ugujà-
cà centrum Londynu.
– Dzi´ki ni˝szemu nawet
o trzydzieÊci procent zu˝yciu
paliwa, zdecydowanie ogra-
niczonej emisji spalin, a tak-
˝e mniejszemu poziomowi
ha∏asu, hybrydowa Êmieciar-
ka stanowi dla nas wyjàtko-
wo atrakcyjnà alternatyw´.
Dlatego ch´tnie testujemy
pojazd przyczyniajàc si´ tym
samym do dalszego rozwoju
technologii Volvo Trucks.
Czynimy to tym ch´tniej, ˝e
ze szwedzkà firmà ∏àczà nas
bardzo bliskie relacje – ko-
mentuje Rob Stubbs, dyrek-
tor do spraw taboru trans-
portowego w Veolia, brytyj-
skiej firmie zajmujàcej si´
gospodarkà odpadami, któ-
ra zamówi∏a nowy pojazd
z nap´dem hybrydowym. 
Podstawy technologii hybry-
dowego nap´du Volvo pozo-
sta∏y niezmienione, dlatego
te˝ zmodernizowana ci´˝a-
rówka jest udoskonalonà
wersjà pojazdów testowa-
nych w przez osiemnaÊcie
miesi´cy w Sztokholmie i Go-
eteborgu, w Szwecji. Podob-
nie jak poprzednia generacja
pojazdów, nowa Êmieciarka
wyposa˝ona zosta∏a w tak
zwany równoleg∏y uk∏ad hy-
brydowy. Oznacza to, ˝e po-
siada dwa odr´bne uk∏ady
nap´dowe: spalinowy i elek-
tryczny. Mogà one dzia∏aç
jednoczeÊnie lub niezale˝nie

od siebie. Zaletà tego rozwià-
zania jest mo˝liwoÊç wyko-
rzystywania ka˝dego z ro-
dzajów nap´du w najbardziej
optymalnym pod wzgl´dem
ekonomiki paliwowej zakre-
sie. Elektrycznà jednostk´
nap´dowà przy niskich, zaÊ
wysokopr´˝nà przy wysokich
pr´dkoÊciach obrotowych. 
– Podstawowa koncepcja
naszej hybrydy nie zmieni∏a
si´, jednak zmodernizowane
zosta∏y wszystkie podzespo-
∏y. ZmieniliÊmy równie˝ opro-
gramowanie sterujàce. Pra-
ce rozwojowe przebiegajà
b∏yskawicznie. Jestem prze-
konany, ˝e rozwiàzania za-
stosowane w testowym po-
jeêdzie sà bliskie tym, które
zastosujemy w seryjnej pro-
dukcji – wyjaÊnia Fredrik
Bohlin, kierujàcy pracami
nad rozwojem technologii
hybrydowej w Volvo Trucks. 
Nowa Êmieciarka posiada
uk∏ad kierowniczy ze wspo-
maganiem elektrycznym, ca∏-
kowicie nowe uk∏ady sterowa-
nia i udoskonalone oprogra-
mowanie sterujàce dzia∏aniem
akumulatorów, gwarantujàce
wi´kszà wydajnoÊç tych êró-
de∏ energii. Uk∏ad za∏adunku
i prasowania odpadów ma na-
p´d wy∏àcznie elektryczny.
Jego akumulatory ∏adowane
sà z sieci elektroenergetycz-

nej. W uk∏adzie prasowania
odpadów zastosowano aku-
mulatory nowej generacji.
Cechuje je wy˝sza niezawod-
noÊç oraz odczuwalnie d∏u˝-
szy czas dzia∏ania.
Zgodnie z ocenami Fredrika
Bohlina, krótkie serie samo-
chodów ci´˝arowych z na-
p´dem hybrydowym mogà
zjechaç z taÊm produkcyj-
nych fabryki Volvo Trucks
najwczeÊniej w roku 2012,
a wi´c nieco póêniej, ni˝
pierwotnie zak∏adano. Opóê-
nienie to ma oczywiÊcie
zwiàzek z globalnym kryzy-
sem finansowym, oddzia∏u-
jàcym zarówno na proces
rozwoju produktu w Volvo,
jak i si∏´ nabywczà poten-
cjalnych nabywców. 
Mimo trudnej sytuacji Volvo
Trucks kontynuowaç b´dzie
testy eksploatacyjne Êmie-
ciarki nowej generacji. W ra-
mach trwajàcych obecnie
testów eksploatacyjnych.
In˝ynierowie szwedzkiej fir-
my uzyskujà dzi´ki nim cen-
ne wskazówki, które mogà
wykorzystaç przy udosko-
nalaniu nap´du nowej Êmie-
ciarki. Najwi´kszym proble-
mem, na jaki napotykajà jest
synchronizacja dzia∏ania
dwóch rodzajów uk∏adów
nap´dowych, elektrycznego
i spalinowego. – Dà˝àc do

zredukowania zu˝ycia pali-
wa, mo˝na staraç si´
zwi´kszyç stopieƒ wykorzy-
stania nap´du elektryczne-
go. Ale mamy wówczas do
czynienia z negatywnym
skutkiem w postaci zmniej-
szenia trwa∏oÊci akumulato-
rów. Tak wi´c, ˝eby wypra-
cowaç optymalne rozwiàza-
nie, nale˝y braç pod uwag´
wiele ró˝nych czynników.
Naszym celem jest jedno-
czesne spe∏nienie wysokich
wymagaƒ pod wzgl´dem
osiàgów, trwa∏oÊci u˝ytko-
wej, zu˝ycia paliwa i funk-
cjonalnoÊci pojazdu – wyja-
Ênia Fredrik Bohlin. 
Pierwsze wyniki testów samo-
chodów ci´˝arowych Volvo
z nap´dem hybrydowym po-
twierdzi∏y s∏usznoÊç prognoz
przewidujàcych ograniczenie
zu˝ycia paliwa nawet do trzy-
dziestu procent oraz ograni-
czenie emisji dwutlenku w´-
gla. Âmieciarka, którà testu-
je Veolia nie jest pierwszym
hybrydowym Volvo w Londy-
nie. Od lata ubieg∏ego roku
po ulicach stolicy Anglii jeêdzi
szeÊç autobusów Volvo z na-
p´dem hybrydowym. – Po-
niewa˝ sprawujemy obs∏ug´
serwisowà nad tymi pojazda-
mi, jesteÊmy zobligowani
do dbania o podnoszenie
kwalifikacji przez naszych me-
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Pierwsza na Êwiecie Êmieciarkaz nap´dem hybrydowym zosta∏a poddana wielce obiecujàcym testom praktycznym przez firm´ Veolia
Environmental Services obs∏ugujàcà centrum Londynu



chaników. W chwili obecnej
dysponujà oni naprawd´ im-
ponujàcà wiedzà specjali-
stycznà. Dzielàc si´ nià z na-
szymi in˝ynierami wspoma-
gajà tym samym rozwój tech-
nologii nap´du hybrydowego
– reasumuje Bohlin. 
Volvo Trucks zajmuje si´ nie
tylko rozwojem nap´du hy-
brydowego, ale równie˝ zop-
tymalizowaniem eksploatacji
silników wysokopr´˝nych.
Firma stanie si´ pierwszym
na Êwiecie producentem te-
go typu jednostek nap´do-
wych zasilanych mieszankà
metanu i oleju nap´dowego.
Silniki spe∏niajà rygorystycz-
nà norm´ emisji spalin Eu-
ro 5, obowiàzujàcà od jesie-
ni ubieg∏ego roku. Testy eks-
ploatacyjne rozpocznà si´
jeszcze w tym roku w Szwe-
cji i Wielkiej Brytanii. – Dzi´ki
wyjàtkowej technologii udaje
si´ po∏àczyç zalety gazu, ja-
ko paliwa z wysokà sprawno-
Êcià, typowà dla silników wy-
sokopr´˝nych, która jest
o oko∏o trzydzieÊci do czter-
dziestu procent wi´ksza
od sprawnoÊci silników o za-
p∏onie iskrowym. Rezultatem
jest znacznie mniejsze zu˝y-
cie energii przez samochód
ci´˝arowy, w porównaniu
do pojazdów z konwencjo-
nalnymi silnikami gazowymi
– twierdzi Lars Martensson,
dyrektor do spraw ochrony
Êrodowiska w Volvo Trucks. 
W sierpniu 2007 Volvo
Trucks zaprezentowa∏o sie-
dem w pe∏ni funkcjonal-
nych, demonstracyjnych sa-
mochodów ci´˝arowych,
z których ka˝dy by∏ wyposa-
˝ony w silnik zasilany innym
rodzajem biopaliwa. Obec-
nie, po przeprowadzeniu
szczegó∏owych analiz, firma
koncentruje si´ na dwóch
rodzajach paliwa odnawial-
nego: DME oraz mieszance
metanu z olejem nap´do-
wym. Metan jest zdecydo-
wanie naj∏atwiej dost´pnym
paliwem, b´dàcym alterna-
tywà dla oleju nap´dowego.
Zasoby gazu ziemnego sà

wi´ksze ni˝ ropy naftowej.
Przede wszystkim jednak
w wielu krajach dynamicz-
nie rozwija si´ produkcja
neutralnego dla Êrodowiska
biogazu, co rozwiàzuje naj-
bardziej palàcy problem, ja-
kim jest redukcja dwutlenku
w´gla. Zastosowanie meta-
nu w transporcie d∏ugody-
stansowym okaza∏o si´ trud-
ne. Samochody ci´˝arowe
nap´dzane silnikiem o za-
p∏onie iskrowym zazwyczaj
mia∏y ograniczony zasi´g
(oko∏o 150-200 km). Volvo
Trucks rozwiàzuje ten pro-
blem stosujàc mieszank´
metanu i oleju nap´dowego
do zasilania silnika wysoko-
pr´˝nego. Powoduje to zwi´k-

szenie zasi´gu eksploatacyj-
nego pojazdu o ponad pi´ç-
dziesiàt procent. W praktyce
zasi´g wzrasta dwukrotnie, po-
niewa˝ w zbiornikach znajduje
si´ gaz skroplony, co zapew-
nia wi´kszà g´stoÊç energii. 
Gazowy silnik Volvo Trucks
bazuje na sprawdzonych jed-
nostkach wysokopr´˝nych
Volvo, spe∏niajàcych norm´
emisji spalin Euro 5. Dostoso-
wanie jednostki nap´dowej
do spalania gazu polega
na monta˝u zbiorników na wy-
dajny obj´toÊciowo skroplony
metan (LNG/LBG) lub metan

spr´˝ony (CNG/CBG). Po-
za tym, jednostk´ nap´do-
wà wyposa˝a si´ w dodat-
kowy, odr´bny uk∏ad zasila-
nia z wtryskiwaczami gazu
umieszczonymi w kolektorze
dolotowym. Czynnikiem zapa-
lajàcym mieszank´ metano-
wo-powietrznà jest p∏omieƒ
powstajàcy wskutek samoza-
p∏onu niewielkiej dawki oleju
nap´dowego wtryskiwanego
do komory spalania. Taki me-
chanizm spalania umo˝liwia
wyeliminowanie Êwiecy zap∏o-
nowej i pozwala na pe∏ne wy-
korzystanie sprawnoÊci silnika
Diesla. W rezultacie w∏aÊciwo-
Êci jezdne sà identyczne, jak
w przypadku pojazdu nap´-
dzanego konwencjonalnym

silnikiem zasilanym olejem na-
p´dowym. Procesory na bie-
˝àco przeliczajà wymagany
stosunek obydwu paliw, za-
le˝nie od aktualnych dzia∏aƒ
kierowcy. Optymalny – naj-
wy˝szy – udzia∏ gazu ma miej-
sce podczas p∏ynnej jazdy
w warunkach ustalonych. 
Je˝eli gaz si´ wyczerpie, sil-
nik mo˝e pracowaç tylko
na oleju nap´dowym. Jest
to charakterystyczna cecha
technologii Volvo, dzi´ki
której opracowany system
spalania staje si´ realnà al-
ternatywà dla wielu klientów

nawet na obszarach o s∏abo
rozwini´tej sieci dystrybucji
gazu. Wymagana iloÊç oleju
nap´dowego zmienia si´,
zale˝nie od zmian warun-
ków pracy silnika, lecz ce-
lem Volvo Trucks jest ogra-
niczenie zu˝ycia tego paliwa
do minimum. In˝ynierowie
Volvo Trucks liczà, ˝e
po udoskonaleniu i przete-
stowaniu tej technologii
udzia∏ metanu wzroÊnie na-
wet do osiemdziesi´ciu pro-
cent. W tym roku rozpocznà
si´ testy eksploatacyjne
z mieszankà paliw o sie-
demdziesi´cioprocentowej
zawartoÊci metanu. Reszt´
stanowiç b´dzie tak zwany
„biomix-diesel”, to znaczy

kopalny olej nap´dowy
zmieszany z olejem nap´-
dowym wyprodukowanym
z surowców odnawialnych. 
Bioràc pod uwag´ ca∏y cykl,
od wyprodukowania paliwa
do jego spalenia w silniku,
nowa technologia mo˝e
w d∏u˝szej perspektywie za-
pewniç do osiemdziesi´ciu
procent ni˝szà emisj´ dwu-
tlenku w´gla, w porównaniu
do konwencjonalnego silni-
ka wysokopr´˝nego, o ile
stosowany b´dzie biogaz
w po∏àczeniu z biodieslem.

www.volvo.com
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Volvo Trucks stanie si´ pierwszym na Êwiecie producentem tego typu jednostek nap´dowych zasilanych mieszankà metanu i oleju nap´-
dowego. Silniki spe∏niajà rygorystycznà norm´ emisji spalin Euro 5
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Scania zainteresowana
bran˝à budowlanà

Scania stawia sobie cel zwi´k-
szenia udzia∏ów w rynku po-
jazdów budowlanych. Dosta-
wy pojazdów, cz´Êci zamien-
nych oraz us∏ug serwisowych
dla firm z tej bran˝y majà
wzrosnàç do dwudziestu pi´-
ciu procent ogólnej wartoÊci
sprzeda˝y. Docelowo w skali
globalnej ma byç to jed-
na trzecia produkcji, czyli za-
k∏adajàc wzrost produkcji
po przezwyci´˝eniu kryzysu
wed∏ug prognoz sprzed kryzy-
su – oko∏o pi´çdzieçdziesi´ciu
tysi´cy sztuk. 
W Polsce wynik ten zosta∏
praktycznie osiàgni´ty. W ubie-
g∏ym roku Scania dostarczy∏a
polskim klientom 1.072 pojaz-
dy, z czego 260 sztuk trafi∏o
do przedsi´biorstw dzia∏ajà-
cych w bran˝y budowlanej. 
Rynek pojazdów budowlanych
rzàdzi si´ swoimi prawami.
– W Polsce stawiamy na roz-
wój sieci sprzeda˝y i sprawnie
dzia∏ajàcego serwisu. Posia-
damy trzydzieÊci dwie stacje
obs∏ugi pojazdów. Niezwykle
wa˝na jest te˝ wspó∏praca
z producentami zabudów – mó-
wi Pawe∏ Paluch, dyrektor ds
marketingu Scania Polska S.A. 
Polskie firmy budowlane bo-
rykajà si´ z wieloma proble-
mami. Trudno im na przy-
k∏ad planowaç d∏ugofalowo
swà dzia∏alnoÊç. Niekiedy,
po wygraniu przetargu, nie-
mal˝e z dnia na dzieƒ muszà
dokonaç zakupu odpowied-
nio zabudowanych pojaz-
dów. – Scania w Polsce za-
wsze stara∏a si´ reagowaç
b∏yskawicznie na potrzeby
klientów. Nawet w czasach
przed kryzysem, kiedy to
na realizacj´ dostawy zamó-
wionego podwozia czekaç
trzeba by∏o prawie rok. Na-
szych klientów to nie doty-
czy∏o. Analizujàc potrzeby lo-
kalnego rynku zawsze dyspo-
nowaliÊmy gotowymi, zabu-
dowanymi pojazdami. Oczy-
wiÊcie nikt nie mo˝e pozwo-

liç sobie na trzymanie na pla-
cu pojazdów. Scania doce-
niajàc wa˝noÊç polskiego
rynku dokonuje ciàg∏ych ana-
liz, dlatego te˝ bardzo cz´sto
nabywca mo˝e odebraç po-
jazd ju˝ nast´pnego dnia
po podpisaniu umowy – t∏u-
maczy Pawe∏ Paluch. 
Wywrotki, betonomieszarki
oraz pojazdy specjalne dla ko-
palni surowców skalnych nale-

˝à do najwa˝niejszych rodza-
jów pojazdów budowlanych
Scania. Coraz cz´Êciej firma
oferuje dostawy kompletnych
pojazdów zabudowywanych
fabrycznie. ¸atwoÊç zabudo-
wy jest zresztà od dawna zna-
nà cechà podwozi Scania. Bez
potrzeby wykonywania jakich-
kolwiek modyfikacji lub stoso-
wania dodatkowych wzmoc-
nieƒ zamontowaç mo˝-
na na nich praktycznie ka˝dy
rodzaj zabudowy. 
Modu∏owa budowa i elastycz-
ne opcje podwozi pozwalajà
uzyskaç optymalne rezultaty
nawet w przypadku specja-
listycznych zabudów i kon-
figuracji osi. Umo˝liwia to
klientom z bran˝y budowlanej
skonfigurowanie pojazdu
w jednym miejscu, przy za-
mówieniu podwozia. Scania

ponadto stworzy∏a rozwiàza-
nia w zakresie serwisu pojaz-
dów i maszyn budowlanych
w miejscu ich pracy – tak˝e
w oddalonych regionach. 
Aby zapewniç maksymalnà
dost´pnoÊç us∏ug serwiso-
wych, Scania oferuje równie˝
cz´Êci i us∏ugi w ramach kon-
traktów serwisowych. – Je-
steÊmy Êwiadomi tego, ˝e
u˝ytkownicy naszych pojaz-

dów z bran˝y budowlanej sà
szczególnie wymagajàcy, co
do obs∏ugi serwisowej.
Oczekujà zawsze maksymal-
nej dyspozycyjnoÊci swoich
pojazdów. I trudno si´ im
dziwiç, wszak transport sta-
nowi jedynie ogniwo w ∏aƒ-
cuchu procesu budowlane-
go – mówi Pawe∏ Paluch.
Polskich u˝ytkowników pojaz-
dów Scania obs∏ugujà trzy-
dzieÊci dwie stacje serwiso-
we. Dzia∏ajà one w systemie
dwuzmianowym, us∏uga Sca-
nia Assistant sprawia jednak,
˝e w przypadku problemów
technicznych u˝ytkownik mo-
˝e liczyç na pomoc mechani-
ków przez ca∏à dob´. 
Wspó∏praca Scanii z segmen-
cie budowlanym rozpocz´∏a
si´ na poczàtku minionego
stulecia. Od roku 1950 Scania

systematycznie umacnia swà
pozycj´ na mi´dzynarodo-
wych rynkach. Od poczàtku
ubieg∏ego stulecia jest reno-
mowanym dostawcà silników,
które sà montowane fabrycz-
nie przez licznych producen-
tów specjalistycznych pojaz-
dów i maszyn budowlanych.
Scania oferuje w swych po-
jazdach silniki z uk∏adem re-
cyrkulacji spalin (EGR)
zmniejszajàcym emisj´ sub-
stancji szkodliwych w spali-
nach bezpoÊrednio w komo-
rze spalania. Uk∏ad Scania
EGR zmniejsza emisj´ tlenku
azotu przez sch∏adzanie i po-
nowne u˝ycie cz´Êci spalin.
Odbywa si´ to bez potrzeby
stosowania dodatków. Jest to
niewàtpliwa zaleta u∏atwiajàca
eksploatacj´ pojazdów. Kie-
rowca nie musi pami´taç
o uzupe∏nianiu jeszcze jedne-
go p∏ynu eksplatacyjnego.
W tym roku ju˝ po raz czwarty
Scania zaprezentuje swe pojaz-
dy budowlane podczas serii
pokazów organizowanych
przez lokalnych dealerów. Im-
prezy rozpocznà si´ ju˝ dru-
giego marca, a odbywaç si´
b´dà w Warszawie, Gdaƒsku,
Bia∏ymstoku, W∏oc∏awku, ¸o-
dzi, Szczecinie, Poznaniu,
Wroc∏awiu, Krakowie i Katowi-
cach. Na pokazy przygotowa-
no osiem najnowszych pojaz-
dów, mi´dzy innymi cià-
gnik siod∏owy 4x4 oraz wywrot-
ki 6x4, 8x4, 8x6 z ró˝nymi zabu-
dowami wiodàcych producen-
tów. W tegorocznych pokazach
pojazdów budowlanych Scania
ju˝ po raz drugi weêmie udzia∏
Intrac Polska. Zaprezentuje du-
˝e maszyny Case przeznaczo-
ne do robót ziemnych – kopar-
ki, ∏adowarki oraz spycharki.
– Wspó∏praca z Intrac Polska
uk∏ada si´ bardzo dobrze. Seria
pokazów, którà zaplanowaliÊmy
w tym roku pozwoli nam lepiej
pokazaç mo˝liwoÊci sprz´tu.
Pojazdy budowlane sà za∏ado-
wywane i roz∏adowywane, pra-
cujà wi´c w warunkach zbli˝o-
nych do rzeczywistych – podsu-
mowuje Pawe∏ Paluch. 

www.scania.pl

Scania organizuje cyklicznie pokazy swych pojazdów dla bran˝y budowlanej. Nie inaczej
b´dzie i w tym roku. W Scanii Polska zapewniajà, ˝e ci´˝arówki sà ju˝ przygotowane…
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 022 783 00 62
fax 022 760 12 97

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

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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� 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

G∏owice obrotowo-wychylne 

Dla koparek 3-30 t.

• Hydrauliczne szybkoz∏àcze

• Du˝a trwa∏oÊç i niezawodnoÊç

• Kàt przechy∏u ±40º,   Obrót 360º

Szwedzka JakoÊç !!!

FPHU BAMAAR
26-110 Skar˝ysko-Kamienna

ul. 1-go Maja 103a
tel/fax: (41) 251-05-60, (41) 251-13-90

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

®

www.bamaar.pl
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R´cznie kierowane zag´szczarki 

gruntu z systemem

COMPATROL®-CCD 

i COMPATROL®- MSM

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

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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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. 0602 62 82 44, 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

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

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® Spó∏ka Jawna
93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  

tel. (0-42) 684-98-72 lub 73, 
fax (0-42) 684-98-75  

www.chabin.pl, e-mail: chabin@chabin.pol.pl 

Maszyny i urzàdzenia dla kruszenia, przesiewania,
recyklingu i wyburzeƒ. Systemy segregacji oraz
separacji frakcji lekkich z odpadów budowlanych:
v RUBBLE MASTER – kompaktowe kruszarki dla

recyklingu oraz surowców naturalnych;
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 Waste Technology –  linie segregacji odpadów
budowlanych, r´czne oraz mechaniczne.

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
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•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
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

ul. Budowlana 4 
05-300 Miƒsk Maz.
tel. (025) 758 34 66, 

tel./fax (025) 758 38 96

www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel./fax 022 843-89-72, tel. 022 843-68-16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.org.pl

www.osom.pl

Szkolenia dla operatorów maszyn
budowlanych i drogowych. 

Mo˝liwoÊç odbycia praktyki na naszym poligonie.

UPUSTY DLA FIRM 

OÂRODEK SZKOLENIA
OPERATORÓW MASZYN

PN-ISO 9001:2001

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

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

e-mail: jacek.maleczynski@sdmb.pl

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

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
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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. Wroc∏awska 10

55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 071 391 29 10
fax 071 391 29 11

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



Maszyny robocze – Technika nap´dów – Systemy osi

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

Nie∏atwa praca.
Za to ∏atwa decyzja.

Driveline produkcji ZF.

Technika nap´dów i uk∏adów jezdnych




