
budowlany
POÂREDNIK

12011INFORMACJE
DLA

BUDOWNICTWA
ISSN 1427-213X

(89)

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





Drodzy Czytelnicy,
na poczàtek chc´ zrobiç
nieco reklamy. Choç
b´dzie dotyczyç ona naszego wydaw-
nictwa, to jednak tak˝e w pewnym
stopniu tak˝e… konkurencji.
Zespó∏ redakcyjny naszego portalu
www.posbud.pl cieszàc si´ autonomià dwoi si´ i troi, by niemal codziennie
dostarczyç ciekawych informacji. Czytam je regularnie i zach´cam ka˝dego
do ich lektury. Dla mnie stanowi ona nie tylko êród∏o informacji, ale tak˝e
okazj´ do przemyÊleƒ nad kondycjà naszej bran˝y. Bran˝y, której stale coÊ
przeszkadza w swobodnym rozwoju… Jeszcze do niedawna najbardziej
doskwiera∏y z∏a konkurencja oraz brak wykwalifikowanych pracowników,
teraz winà za niepowodzenia obarczana jest najcz´Êciej nieprzewidywalna
pogoda. Na szcz´Êcie polscy budowlaƒcy dostrzegajà te˝ Êwiate∏ko w d∏ugim
tunelu. Mogà liczyç na wi´kszà przychylnoÊç ze strony banków…
Polskie koleje, a dok∏adnie mówiàc pog∏´biajàca si´ zapaÊç naszego pasa˝er-
skiego transportu kolejowego, na prze∏omie grudnia i stycznia wywo∏a∏y
prawdziwà burz´. Postawiono rych∏o ∏atwà do przewidzenia diagnoz´,
w myÊl której jedynym, skutecznym sposobem na cz´Êciowe przynajmniej
przywrócenie normalnoÊci b´dzie dofinansowanie PKP. I co? I nic! Rzàd nie
tylko nie da pieni´dzy lecz zabierze je kolejom! ˚eby kosztem pozyskanych
w ten sposób 4,7 miliarda z∏otych wybudowaç wi´cej dróg ekspresowych.
Kolejarze, zdaniem rzàdu i tak nie radzàcy sobie z wykorzystaniem wsparcia
z Unii Europejskiej, zostanà uwolnieni od problemów, a Êrodki na popraw´
kolejowej infrastruktury po prostu przepadnà. Je˝eli jeszcze uda si´ przeko-
naç Komisj´ Europejskà do pomys∏u przesuni´cia pieni´dzy z torów na dro-
gi, to zyskaç majà kierowcy podró˝ujàcy na trasach Gorzów-Mi´dzyrzecz,
Gdaƒsk-Warszawa, Warszawa-Lublin i z Warszawy do Krakowa i Katowic.
Poszkodowani po raz kolejny b´dà natomiast pasa˝erowie pociàgów…
Przy okazji wypada te˝ zapytaç, czy wszystkie wygospodarowane w ten
sposób pieniàdze przeznaczone zostanà na popraw´ drogowej infrastruk-
tury? Pami´tajmy, ˝e rzàd toczy spory z wykonawcami ca∏ego szeregu
inwestycji infrastrukturalnych. Przedmiotem niektórych z nich sà gigan-
tyczne kwoty. I tak, austriacka firma Alpine Bau ˝àda od Skarbu Paƒ-
stwa ponad miliarda z∏otych odszkodowania za wyrzucenie z placu bu-
dowy autostrady A1, konsorcjum Ferrovial Agroman, Budimex i Estudio
Lamela chce zap∏aty prawie szeÊçdziesi´ciu milionów dolarów za budow´
terminalu na lotnisku w Warszawie. Budimex wystàpi∏ tak˝e o zap∏at´ 44
milionów z∏otych kary za zerwanie umowy na budow´ s∏ynnej obwodni-
cy Augustowa. Choç rozstrzygni´cie takich sporów przez sàdy mo˝e trwaç
latami, to ju˝ dziÊ rzàdzàcy powinni byç przygotowani na najgorsze. 

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa
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12. Zapraszam do wspó∏pracy ka˝dego
dostawc´! – rozmowa z Janem
Szablewskim, zast´pcà dyrektora 
Pionu Wsparcia Sprzeda˝y BRE Leasing

14. Zdj´cia w Galerii PoÊrednika dowodzà,
˝e 40 ton to pestka dla Caterpillara! 

17. Priorytetem Grupy Haulotte jest ch´ç
sprostania wymaganiom u˝ytkowników 

20. BOMAG zaprezentowa∏ w∏asny system
TELEMATIC dajàcy w∏aÊcicielom 
i firmom wynajmujàcym maszyny ca∏-
kowicie nowe mo˝liwoÊci w zakresie
sterowania ich pracà, nadzoru i opty-
malizacji kosztów eksploatacyjnych

22. Wacker Neuson wprowadzajàc
do sprzeda˝y przenoÊne przecinarki
spalinowe da∏ poczàtek nowemu 
typoszeregowi tych narz´dzi

23. Atlas Copco oferuje nowe urzàdzenia
przeznaczone do wibrowania 
wg∏´bnego mieszanki betonowej

24. Polska stanowi ciàgle jeden z najlepszych
rynków zbytu na koparko-∏adowarki.
Doceni∏o to Case. Dlatego pierwsze maszyny
nowej Serii T trafi∏y w∏aÊnie do naszego kraju

27. Liebherr powa˝nie traktuje targi Samoter
2011. W Weronie niemiecki gigant zapre-
zentuje a˝ dwanaÊcie nowych modeli

28. Komatsu D475A jest najwi´kszà
spycharkà pracujàcà w naszym kraju

31. Koparka gàsienicowa Volvo EC240B
walczy∏a z kraterem, który utworzy∏ 
si´  na niemieckiej drodze

32. Pierwsza koparka New Holland E485,
która trafi∏a na rynek w∏oski potwierdzi-
∏a swe niezaprzeczalne zalety podczas
prac wyburzeniowych w Rzymie

34. Grupa Solideal ukoƒczy∏a prace
nad modernizacjà udoskonalajàcà
niebrudzàce opony pneumatyczne

36. W programie szkoleniowym przezna-
czonym dla kierowców pojazdów
budowlanych Volvo Trucks poÊwi´ca
du˝o uwagi kwestiom bezpieczeƒstwa

38. Schy∏ek minionego roku da∏ produ-
centom pojazdów u˝ytkowych nadzie-
j´ na trwa∏e prze∏amanie z∏ej passy

39. Volkswagen poszerzy∏ ofert´ Transpor-
tera o wersj´ Rockton. Pojazd skon-
struowany zosta∏ z myÊlà o profesjo-
nalnych u˝ytkownikach, mi´dzy 
innymi z bran˝y budowlanej
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Nowa fabryka Doosan Infracore

Takie wiadomoÊci po prostu cieszà. Przez ostatni rok przy-
chodzi∏o nam bowiem pisaç o problemach producentów ma-
szyn budowlanych. O ograniczaniu produkcji, cz´sto tak˝e
zamykaniu fabryk oraz o masowych zwolnieniach. Koƒców-
ka ubieg∏ego roku przynios∏a na szcz´Êcie zmiany na lep-
sze. Doosan Infracore poinformowa∏ na przyk∏ad o urucho-
mieniu produkcji w zak∏adach w Gunsan w po∏udniowokore-
aƒskiej prowincji Jeonbuk. Nowoczesna fabryka ma produ-
kowaç szeÊç du˝ych modeli koparek hydraulicznych i cztery
∏adowarek ko∏owych tej marki. W ten sposób Doosan zwi´k-
sza swe zdolnoÊci produkcyjne o blisko dziesi´ç procent. 

Zak∏ady zajmujàce 54 tysiàce metrów kwadratowych po-
wierzchni na terenie kompleksu przemys∏owego w Gunsan
powsta∏y kosztem 114,6 miliarda wonów. Gigantyczna in-
westycja wpisuje si´ doskonale w strategi´ koreaƒskiego
koncernu zg∏aszajàcego aspiracje do zaj´cia na sta∏e czo-
∏owej pozycji wÊród Êwiatowych producentów maszyn bu-
dowlanych. Po osiàgni´ciu zdolnoÊci produkcyjnych przez
fabryk´ Gunsan okreÊlanych rocznie na 4.000 sztuk, Do-
osan Infracore zgodnie z przedstawionymi przez siebie da-
nymi, ma wytwarzaç w skali roku 45.000 maszyn budowla-
nych. W chwili obecnej zak∏ady Doosan Infracore w kore-
aƒskim Incheon opuszcza rocznie 13.000 maszyn. Znacz-
nie wi´ksze mo˝liwoÊci produkcyjne ma fabryka zlokalizo-
wana w chiƒskim Yantai, która produkuje 25.500 maszyn.
W europejskich zak∏adach koreaƒskiego koncernu, w Bel-
gii produkowanych jest dalsze 2.500 maszyn.
Zak∏ady w Gunsan spe∏niajà najwy˝sze Êwiatowe standar-
dy. Produkcja odbywa si´ bez awarii, zapasów magazyno-
wych i… wózków wid∏owych. Wyst´powaniu awarii zapobie-
ga zastosowanie automatycznych linii spawalniczych i po-
dwójnej kontroli jakoÊci. Zsynchronizowanie dostaw kom-
ponentów i podzespo∏ów z rzeczywistym procesem produk-
cji pozwala zrezygnowaç z utrzymywania magazynów. W fa-
bryce zastosowano równie˝ zautomatyzowany, w pe∏ni bez-
pieczny system transportu wewn´trznego pozwalajàcy
na rezygnacj´ z wózków wid∏owych. Najnowsza fabryka Do-
osan Infracore znajduje si´ blisko miejscowego portu, co
znacznie u∏atwia ekspedycj´ maszyn przeznaczonych
na eksport zmniejszajàc jednoczeÊnie koszty logistyczne. 
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Nowa fabryka Doosan Infracore w po∏udniowokoreaƒskim Gunsan ma wytwarzaç rocz-
nie cztery tysiàce maszyn. Do roku 2014 znajdzie tu zatrudnienie ponad 1.600 osób

Nowa inicjatywa SDMB

Jacek Ma∏´czyƒski, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych ˝artuje czasem, ˝e najwi´kszym
sukcesem tej organizacji jest sam fakt istnienia. I trudno
mu si´ dziwiç widzàc, delikatnie rzecz ujmujàc, niezbyt du-
˝e zaanga˝owanie cz∏onków Stowarzyszenia. Mimo
wszystko prezes Ma∏´czyƒski si´ nie poddaje, doprowa-
dzi∏ do tego, ˝e Stowarzyszenie wychodzi z nowà inicjaty-
wà. Na czym ona polega i kogo dotyczy? – G∏ównie wypo-
˝yczalni sprz´tu budowlanego i polega na próbie zbudowa-
nia systemu wzajemnego ostrzegania si´ przed nieuczci-
wymi klientami. Wypo˝yczalnie maszyn budowlanych co-
rocznie tracà dziesiàtki jeÊli nie setki tysi´cy z∏otych z tytu∏u
nieÊciàgalnych nale˝noÊci. Cz´sto ten sam najemca nacià-
ga kilka wypo˝yczalni. Straty cz´sto potrafià doprowadziç
do bankructwa – t∏umaczy Jacek Ma∏´czyƒski.
Problem braku ochrony nale˝noÊci w budownictwie dys-
kutowano w Stowarzyszeniu przez przez lata. Bez znaczà-
cych efektów. A przecie˝ przy wynajmie nie da si´ zasto-
sowaç identycznych zabezpieczeƒ, jak przy sprzeda˝y. Dla
wyegzekwowania nale˝noÊci pozostaje droga sàdowa. In-
nymi s∏owy d∏ugotrwa∏a droga przez m´k´.
Firmy muszà zatem pomagaç sobie same. SDMB zamierza
stworzyç baz´ zawierajàcà dane nieuczciwych klientów.
Wypo˝yczalnie, które zdecydujà wziàç udzia∏ w przedsi´-
wzi´ciu b´dà zg∏aszaç kontrahentów  nie regulujàcych swo-
ich zobowiàzaƒ. SDMB nie zamierza wywieraç presji na wy-
po˝yczalnie. One same decydujà czy zg∏osiç dane nie-
uczciwego klienta. Inne wypo˝yczalnie mogà oczywiÊcie
nie braç pod uwag´ zastrze˝eƒ zg∏aszanych przez, bàdê
co bàdê, konkurentów. Ka˝dy przecie˝ samodzielnie oce-
nia ryzyko i sam podejmuje decyzje.
Istotne jest, ˝e do bazy nieuczciwych kontrahentów trafiaç
majà nie tyle firmy, co osoby, które nimi kierujà. Zdarza si´
cz´sto, ˝e dzia∏ajà one w wielu firmach. Dobrze wi´c wie-
dzieç, z kim zawiera si´ umow´ najmu.
Czy inicjatywa SDMB mo˝e okazaç si´ skuteczna? – Ryzy-
ko oczywiÊcie zawsze pozostanie, mo˝na je jednak mini-
malizowaç. A to ju˝ coÊ. Zach´cam wszystkich cz∏onków
SDMB, by korzystali z doÊwiadczeƒ Izby Gospodarczej
Rusztowaƒ. Tam baza danych o nieuczciwych klientach ist-
nieje od wielu lat i dzi´ki niej wiele firm ustrzeg∏o si´
przed powa˝nymi stratami. A nieuczciwi najemcy musieli
zaprzestaç swego procederu – koƒczy Jacek Ma∏´czyƒski.

Specjalnie dla naszych Czytelników mamy cennà informacj´: 
aby otrzymaç

BEZP¸ATNÑ WEJÂCIÓWK¢ 
na targi Samoter wystarczy zarejestrowaç si´ na stronie

www.samoter.com/magazine/en
i wype∏niç formularz wpisujàc 

W polu ID CODE: 851073
W polu CONTROL CODE: 482646

Dokonanie tej operacji pozwoli na wydrukowanie sobie biletu
wst´pu na jeden dzieƒ targów Samoter 2011.

Wpisz kod, wydrukuj bilet i wejdê na targi za darmo!
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Król odwiedzi∏ Pary˝

Bulwary Sekwany widzia∏y ju˝ niejednego króla, tego
wieczoru nikt go jednak nie zauwa˝y∏. Koparko-∏adowarka
Case stojàca na brzegu rzeki nie rzuca∏a si´ w oczy.
W stolicy Francji sporo si´ remontuje i buduje, tym razem
jednak to nie maszyna pracowa∏a, lecz na odwrót
– specjaliÊci Case koƒczyli przy niej ostatnie kosmetyczne
zabiegi, by król placu budowy jak najlepiej wyglàda∏
podczas wieczornej prezentacji. 
Po fantastycznym rodeo, które opisaliÊmy w poprzednim
wydaniu, Case postanowi∏ zakoƒczyç rok 2010 mocnym ak-
centem – organizujàc w po∏owie grudnia uroczystà prezen-
tacj´ nowej linii koparko-∏adowarek. Ta popularna i ∏atwo
rozpoznawalna nawet przez laików maszyna mog∏a nieco
spowszednieç, trudno by∏o zatem zaprezentowaç jà jako
nowoÊç. A jednak fachowcy z Case osiàgn´li cel nadajàc
prezentacji odpowiednià dramaturgi´. Nowà koparko-∏a-
dowark´ zaprezentowano na brzegu Sekwany, w efektow-
nej oprawie Êwiate∏, fajerwerków i muzyki. St∏oczeni
na statku przedstawiciele europejskiej prasy fachowej
mieli okazj´ tylko przez chwil´ i ze stosownej odleg∏oÊci
dostàpiç zaszczytu ujrzenia „króla”. A dopiero nast´pne-
go dnia poznaliÊmy szczegó∏y jego nowych mo˝liwoÊci,
zobaczyliÊmy maszyny w dziennym Êwietle, a nawet mo-
gliÊmy je wypróbowaç na treningowym placu budowy
w podparyskim Case Customer Centre. W Monthyon przy-
gotowano multimedialnà prezentacj´ pe∏nà historycznych
odniesieƒ, dokumentów, zdj´ç sprzed pó∏ wieku. Nawià-
zanie do historii powstania tej konstrukcji to równie˝ prze-
myÊlany zabieg. Znajàc d∏ugi rodowód maszyny klienci
mogà mieç pewnoÊç, i˝ wspó∏czeÊni projektanci nowej li-
nii koparko-∏adowarek mieli si´ na czym oprzeç. Bo nie tyl-
ko testy, ale przede wszystkim opinie dotychczasowych se-
tek tysi´cy u˝ytkowników tych maszyn stanowi∏y punkt wyj-
Êcia do wprowadzenia udoskonaleƒ konstrukcyjnych no-
wych modeli. Mówiàc o kolejnych zmianach wyraênie wska-
zywano ich przyczyn´. – PracowaliÊmy nad zmniejszeniem
zu˝ycia paliwa – jest coraz dro˝sze. Wiemy, jak nieprzyjem-
nie jest opuszczaç kabin´ w zimie, by wymieniç osprz´t – te-
raz mo˝na to wi´c zrobiç bez koniecznoÊci wysiadania. No-
we modele majà dodatkowe lampy doÊwietlajàce teren pra-

cy – pami´tamy, ˝e w zimie dzieƒ jest krótki, a poranki ciem-
ne – opowiadali przedstawiciele koncernu Case podczas
prezentacji. Udowadniajàc, ˝e naprawd´ wszelkie zmiany
wprowadzajà nie ze wzgl´dów marketingowych, ale prak-
tycznych. S∏uchajàc uwa˝nie tego, na co zwracajà uwag´
u˝ytkownicy ich maszyn. MyÊlàc ich kategoriami. Przed wy-
puszczeniem na rynek prezentowanej w grudniu w Pary˝u
Serii T zespó∏ Case ci´˝ko pracowa∏ przez dwa lata. Jakie
otrzyma∏ zadanie? Uzyskaç produkt najwy˝szej jakoÊci w
przyst´pnej cenie! Jaki jest efekt prac? Zwi´kszona produk-
tywnoÊç, mniejsze zu˝ycie paliwa, mniejsza emisja spalin,
ni˝sze koszty eksploatacji. 
– JesteÊmy dumni z naszego dziedzictwa, jesteÊmy dumni
z naszych produktów. Nadszed∏ czas na kolejny krok w roz-
woju. Chcemy zmniejszaç koszty eksploatacji, zwi´kszaç
produktywnoÊç, zapewniç nabywcom naszych maszyn
szybki zwrot poniesionych nak∏adów – mówi∏ witajàc zgro-
madzonych Henrik Starup, wiceprezydent CNH Case Con-
struction Equipment Europe. 
Specjalnym goÊciem grudniowej imprezy by∏a Stephanie
Mill – córka wizjonerskiego in˝yniera Eltona B. Longa
(1921-2003), którego uznaje si´ za ojca koparko-∏adowarki
Case, pierwszego modelu wyprodukowanego fabrycznie
w roku 1957. To cz∏owiek o ciekawym ˝yciorysie. W cza-
sie II Wojny Âwiatowej pilot US Air Force, odznaczony Pur-
purowym Sercem, wykona∏ w latach 1944-45 ponad sto lo-
tów bojowych. By∏ nie tylko genialnym in˝ynierem, lecz tak-
˝e prawdziwym pasjonatem swojej pracy. Dà˝y∏ do ciàg∏e-
go udoskonalania maszyn, chcia∏ znaç opinie u˝ytkowni-
ków, aby nieustannie wprowadzaç do swoich projektów ko-
lejne zmiany. Elton B. Long rozpoczà∏ prac´ w koncernie
Case jako szef produktu, po 29 latach przeszed∏ na emery-
tur´ jako jeden z wiceprezydentów tej firmy. Jego córka
do dziÊ pracuje w koncernie Case. 
Szczegó∏owo o zmianach konstrukcyjnych i szeregu no-
wych zalet koparko-∏adowarek Case Serii T piszemy w dal-
szej cz´Êci tego numeru. Co ciekawe król prosto z Pary˝a
z pierwszà wizytà pojecha∏ do Polski. Prezentowane dzien-
nikarzom w Monthyon maszyny firma Intrac Polska sprowa-
dzi∏a do kraju jeszcze przed Bo˝ym Narodzeniem. Dokàd
trafi∏y? Piszemy o tym na stronach 24-26. Zdj´cia z przeka-
zania maszyn  od po∏owy stycznia oglàdaç mo˝na tak˝e
w portalu www.posbud.pl



Komatsu Poland otwiera nowy rozdzia∏

Choç koferencja prasowa Komatsu Poland odby∏a si´ w po-
∏owie grudnia, to warto raz jeszcze do niej powróciç. Przynio-
s∏a bowiem pokaêny ∏adunek wartoÊciowych informacji, do-
tyczàcych na dodatek jednego z g∏ównych graczy polskiego
rynku maszyn budowlanych. Komatsu Poland zaskoczy∏o in-
formacjà o zasadniczych zmianach w sieci dystrybucji. Do tej
pory firma nie prowadzi∏a sprzeda˝y i serwisu samodzielnie
lecz posi∏kowa∏a si´ dwoma dealerami. Firma Grausch
i Grausch reprezentowa∏a Komatsu Poland w szeÊciu woje-
wództwach zachodniej cz´Êci kraju, a województwo ∏ódzkie
obs∏ugiwa∏ Polsad. To ju˝ przesz∏oÊç. Od stycznia tego roku
diametralnie zmieniono strategi´. Kontrakty z dotychczaso-
wymi partnerami zosta∏y rozwiàzane, co oznacza, ˝e Komat-
su Poland poprzez w∏asne oddzia∏y b´dzie samodzielnie
dzia∏aç na polskim rynku. Z czego wynikajà zmiany? Prezes
Komatsu Poland Ryo Onodera zapytany o t´ kwesti´ od-
par∏: – ZdecydowaliÊmy si´ na ten krok, by znaleêç si´ bli-
˝ej klienta. ChcieliÊmy jak najszybciej zapoznaç si´ z jego
potrzebami i sprawniej je realizowaç. Dlatego postanowili-
Êmy uproÊciç nasze struktury. Nie kryj´ tak˝e aspektu fi-
nansowego. Na polskim rynku maszyn budowlanych pa-
nuje ogromna konkurencja, tak˝e cenowa. Trudno wi´c
utrzymywaç firmy funkcjonujàce pomi´dzy Komatsu Po-
land, a naszymi klientami.
Rozstanie z dotychczasowymi partnerami ma tak˝e na celu
usprawnienie zarzàdzania sprzeda˝à. Z danych przedsta-
wionych na konferencji widaç wyraênie, ˝e tak˝e w poprzed-
niej konstelacji Komatsu Poland sprzedawa∏o wi´kszà cz´Êç
maszyn bezpoÊrednio. Teraz b´dzie czyni∏o to na zasadach
wy∏àcznoÊci przez central´ w Sulejówku i oddzia∏y regional-
ne, w Poznaniu i w Katowicach. W ka˝dym z nich oprócz
dzia∏u handlowego funkcjonowaç b´dzie tak˝e dzia∏ serwi-
su i magazyn cz´Êci zamiennych. Chwilowo firma nie widzi
natomiast potrzeby ekspansji na tereny pó∏nocnej Polski. 
Wspó∏praca z firmami Grausch i Grausch oraz Polsad nie
wygaÊnie z dnia na dzieƒ. Wprost przeciwnie, b´dzie
w pewnym zakresie kontynuowana. Klienci, którzy kupili
w tych firmach maszyny Komatsu nie b´dà mieli najmniej-
szych problemów z ich serwisowaniem. 
Komatsu Poland wkracza konsekwentnie na nowe obszary
dzia∏alnoÊci. Jeszcze w ubieg∏ym roku uruchomiono Dzia∏
Maszyn U˝ywanych, w tym rozpocznie na dobre dzia∏alnoÊç
Dzia∏ Wynajmu. Firma jest elastyczna w swoich dzia∏aniach,
mo˝na wyobraziç sobie zatem, ˝e ju˝ wkrótce zaoferuje swo-
im klientom na przyk∏ad wynajem maszyn u˝ywanych.
Wynajmujàcy przekonawszy si´ o walorach sprz´tu b´dzie
móg∏ dokonaç jego zakupu. Ch´ç zwi´kszenia udzia∏ów
w rynku, które obecnie wynoszà ko∏o czternastu procent
i optymistyczne prognozy co do ch∏onnoÊci krajowego ryn-
ku w najbli˝szych dwóch latach wymagajà wzrostu zatrud-
nienia. W Komatsu Poland ju˝ wkrótce pracowaç ma sto,
a nie jak dotychczas siedemdziesiàt jeden osób.
Zmiany, zmiany, zmiany… Kolejnà jest zmiana asortymento-
wa. W ubieg∏ym roku w ofercie Komatsu Poland znalaz∏y si´
dwa modele równiarek drogowych. Firma nie b´dzie ju˝ na-
tomiast sprzedawaç ∏adowarek teleskopowych. Maszyny te
nie cieszy∏y si´ zbytnim zainteresowaniem nabywców. Dla-
tego te˝ Komatsu zrezygnowa∏o ca∏kowicie z ich produkcji.

Mieszanka firmowa
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LiuGong kupuje Stalowà Wol´

Jest niemal pewne, ˝e cywilna cz´Êç Huty Stalowa Wola
zostanie sprzedana chiƒskiej firmie LiuGong. Wst´pnà
umow´ w tej sprawie podpisano 18 stycznia w Pekinie. Co
to oznacza dla jednego z nielicznych polskich producen-
tów maszyn budowlanych?
Jego przedstawiciele b´dà braç udzia∏ w negocjacjach, któ-
rych rezultaty majà byç znane w ciàgu kilku miesi´cy.
Po zakoƒczeniu rozmów grup eksperckich obu stron, na-
stàpiç ma zawarcie ostatecznej umowy z chiƒskim produ-
centem. W Pekinie dokumenty podpisali: Krzysztof Trofi-
niak, prezes Zarzàdu HSW oraz Wang Xiaohua – przewod-
niczàcy Rady Dyrektorów LiuGong. Uroczysty charakter
chwili podkreÊla∏a tak˝e obecnoÊç polskiego ministra skar-
bu paƒstwa Aleksandra Grada oraz dyrektora w chiƒskim
Ministerstwie Przemys∏u i Technologii Informacyjnych
– Zhang Xiangmu. Obecnie w obu krajach trwajà ustalenia
na szczeblu administracyjnym.
LiuGong Machinery jest jednym z najwi´kszych producentów
maszyn budowlanych w Chinach. Pierwszà ∏adowark´ ko∏o-
wà firma ta wypuÊci∏a na rynek ju˝ w roku 1966. Obecnie
w ofercie posiada tak˝e koparki, walce, rozÊcie∏acze, równiar-
ki i frezarki, mini∏adowarki, koparko-∏adowarki, dêwigi, uk∏a-
darki rur oraz wózki wid∏owe. Sprzedaje je na ca∏ym Êwiecie
utrzymujàc prawie dziewi´çset punktów sprzeda˝y w osiem-
dziesi´ciu krajach. W Polsce maszyny LiuGong do tej pory
oferowane by∏y przez firm´ Waryƒski Trade Sp. z o.o. 

LiuGong mogàcy pochwaliç si´ posiadaniem siedemnastu
fabryk w Chinach i jednej w Indiach, zamierza nie tylko
utrzymaç produkcj´ zak∏adów w Stalowej Woli, ale tak˝e
stworzyç tu centrum dystrybucji maszyn budowlanych, które
trafiaç majà na rynki Europy, Ameryki Pó∏nocnej i krajów
dawnego WNP. LiuGong deklaruje, ˝e po nabyciu polskiego
przedsi´biorstwa wdro˝y do produkcji nowe typy maszyn.
Trudno przypuszczaç, by ekspansywni Chiƒczycy chcieli
utrzymaç mark´ HSW. Nawet, mimo tego, ˝e je˝eli chodzi
o maszyny budowlane funkcjonuje ona ju˝ od roku 1969,
a Huta Stalowa Wola wcià˝ nale˝y do elitarnego grona pro-
ducentów spycharek gàsienicowych. Fakty te stanowià swo-
isty, trudno przeliczalny na brz´czàcà monet´ dorobek, któ-
rego nie wolno roztrwoniç. Apelujemy zatem do polskich ne-
gocjatorów. Walczcie o polskà mark´, tak aby maszyny z lo-
go HSW nie znikn´∏y bezpowrotnie z placów budowy!

Nasza redakcja bardzo chcia∏aby oczywiÊcie zachowania marki Stalowa Wola. Je˝eli to
jednak nie b´dzie mo˝liwe, proponujemy zastosowaç kompilacj´. Prawda, ˝e naszym
dziennikarzom i grafikom wyszed∏ ciekawy projekt?







SR 2000 – unikatowa konstrukcja Frutigera

Konsorcjum Kliplev Motorway Group (KMG) z firmà Stra-
bag otrzyma∏o kontrakt na budow´ 25-kilometrowego, czte-
ropasmowego odcinka autostrady M51 ∏àczàcej duƒskie
miejscowoÊci Kliplev i Sønderborg oraz 18 km dróg dojaz-
dowych. Po raz pierwszy w Danii zdecydowano si´ na re-
alizacj´ projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywat-
nego. Konsorcjum zainwestuje 148 milionów euro i b´dzie
zarzàdzaç autostradà przez dwadzieÊcia szeÊç lat. Wiosnà
przysz∏ego roku nowym odcinkiem autostrady majà poje-
chaç pierwsze samochody. Czasu jest zatem niewiele, wy-
konawcy narzucili wi´c szybkie tempo budowy. Harmono-
gram robót na pierwsze trzy miesiàce przewidywa∏ zdj´cie
wierzchniej warstwy nawierzchni na ca∏ej d∏ugoÊci jezdni
budowanej autostrady. Do wykonania zadania zaanga˝o-
wano ponad 130 maszyn budowlanych, w tym dwie unika-
towe konstrukcje, jakimi sà spycharko-∏adowarki SR 2000
szwajcarskiej firmy Frutiger.
Maszyny Frutigera cechuje nie tylko specyficzna konstruk-
cja, ale równie˝ nadzwyczajna funkcjonalnoÊç. Dobrze wy-
szkolony operator jest w stanie wykonaç nimi w pe∏ni efek-
tywnie cztery rodzaje operacji: zgarnianie, ∏adowanie, trans-
port i osadzanie urobku. Podczas robót ziemnych na bu-
dowie duƒskiej autostrady zadaniem maszyn Frutigera by-
∏o nie tylko zgarni´cie warstwy nawierzchni i jej przemiesz-
czenie, ale tak˝e wst´pna niwelacja terenu. 
Spycharko-∏adowarka Frutiger SR 2000 osiàga najwi´kszà
efektywnoÊç podczas zgarniania i przemieszczania urobku
na odleg∏oÊç od 50 do 500 metrów. Maszyna wykonuje pra-

c´ w czterech etapach bez koniecznoÊci anga˝owania do-
datkowych maszyn do przenoszenia mas ziemnych. Maszy-
ny znajdujà zastosowanie w robotach, z którymi nie jest
w stanie uporaç si´ spycharka i do których nieop∏acalne jest
anga˝owanie ∏adowarek oraz wozide∏. Warto równie˝ wziàç
pod uwag´ szybkoÊç pracy maszyn Frutigera. Po przetrans-
portowaniu urobku w wyznaczone miejsce i opró˝nieniu
muldy za∏adowczej maszyna powraca do miejsca prowa-
dzonych robót z pr´dkoÊcià do 20 km/h.
Realizujàcy projekt duƒskiej autostrady chwalà sobie ma-
szyny Frutigera. W ciàgu trzech miesi´cy pracowa∏y one
bez najmniejszej awarii zgarniajàc i przemieszczajàc ponad
trzysta tysi´cy metrów szeÊciennych mas ziemnych.

Mieszanka firmowa
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Spycharko-∏adowarki Frutiger SR 2000 na budowie duƒskiej autostrady
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SPRZEDAM

Technika Filtracji RUDFIL s.c.
Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych

www.filtracja.com.pl   tel.032 240 70 62

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

Extec C12+
produkcja 2007r.. Stan techniczny bardzo dobry. Liczba
motogodzin 1806. Rozmiar szcz´ki 1200x750 mm. Silnik

wysokopr´˝ny CATC-9 Diesel 365 KM. Mo˝liwoÊç podwy˝szenia
burt. Praca wsteczna szcz´k. WydajnoÊç: ok. 500 ton/godzin´.

Kontakt: 0 604 930 377; 0 604 083 093

e-mail: dz182@wp.pl

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

www.baumaco.de

Âledê maszyny na swoim iPhonie!
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(89)
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: ........................................................................................................................................

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

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

!
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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 23% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

1/2011 28.01.2011    17.12.2010 27.12.2010
2/2011 25.03.2011    14.02.2011 21.02.2011 
3/2011 06.05.2011    04.04.2011 11.04.2011 
4/2011 08.07.2011    03.06.2011 14.06.2011 
5/2011 28.09.2011    16.08.2011 23.08.2011 
6/2011 28.11.2011    17.10.2011 22.10.2011 

Termin ewentualnej rezygnacji: 5 tygodni przed ukazaniem 
si´ danego wydania.
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PoÊrednik Budowlany: – Wydaje mi si´ Pan wprost idealnà
osobà do dyskusji o finansowaniu maszyn budowlanych…
Jan Szablewski: – Trudno mi oceniaç w∏asnà osob´. Mam
nadziej´, ˝e oka˝´ si´ ciekawym rozmówcà…

– Pracuje Pan w BRE Leasing, a jednoczeÊnie pe∏ni funkcj´
wiceprezesa Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budow-
lanych. Trudno wyobraziç sobie lepsze po∏àczenie…
– Poprosz´ zatem o pierwsze pytanie.

– Najpierw zapytam o to, czym dok∏adnie zajmuje si´ Pan
w BRE Leasing.
– Wspó∏pracà z dostawcami, w tym rozwojem programów
vendorowych.

– OkreÊlenie – „programy vendorowe” niewiele mówi lu-
dziom spoza bran˝y…
– Musz´ si´ z Panem zgodziç. Na stronie internetowej BRE
Banku skorzystaç mo˝na dlatego ze s∏ownika przybli˝a-
jàcego fachowe poj´cia. Podstawà programu vendoro-
wego jest umowa wspó∏pracy zawarta mi´dzy firmà le-
asingowà a dostawcà dóbr czy us∏ug. W BRE Leasing,
gdzie pracuj´ ju˝ ponad trzynaÊcie lat, przez ostatnie trzy
lata zajmuj´ si´ wspó∏pracà z dostawcami, oczywiÊcie
nie tylko z bran˝y budowlanej. Dobre relacje z dostaw-
cami przynoszà korzyÊci dla wszystkich stron umowy.
Dla instytucji finansowej istotnà korzyÊcià, oprócz faktu
pozyskania klienta, jest poznanie specyfiki bran˝y, a tym
samym przedmiotu leasingu, na przyk∏ad maszyny bu-
dowlanej. W wi´kszoÊci umów niezwykle  istotnym
elementem zabezpieczenia ryzyk zwiàzanych z zawieranà
transakcjà stanowi sam przedmiot leasingu. Posiadanie
odpowiedniej wiedzy o nim pozwala na bardziej racjonalne
dzia∏ania, na przyk∏ad w przypadku windykacji Êrodka
trwa∏ego wraz z jego zagospodarowaniem. Dlatego te˝
powinniÊmy mieç ÊwiadomoÊç, ˝e zagospodarowanie na
przyk∏ad koparko-∏adowarki to zupe∏nie inna skala
trudnoÊci ni˝ maszyny specjalistycznej. 

– Wraz ze wzrostem zasobnoÊci polskiego rynku i koniecz-
noÊcià realizacji zadaƒ infrastrukturalnych, zak∏adaç nale-
˝y, ˝e zacznie rosnàç zainteresowanie maszynami specja-
listycznymi. Tymczasem dochodzà do nas sygna∏y, ˝e le-
asingodawcy wolà zawrzeç kilka standardowych umów
na samochody ni˝ „m´czyç si´” ze specjalistycznym
sprz´tem, takim jak na przyk∏ad kruszarka.
– To naturalna sytuacja nie wynikajàca jednak wcale ze z∏ej
woli firmy finansujàcej transakcj´. Sprz´t specjalistyczny,

jak ju˝ wspomnia∏em, jest po prostu trudniej zbywalny
w przypadku pojawienia si´ problemów z realizacjà umo-
wy. Dlatego maszyny popularne, takie jak koparko-∏ado-
warki i to uznanych marek mo˝na wyleasingowaç
korzystajàc z uproszczonych procedur. W przypadku ma-
szyn specjalistycznych stanowiàcych przecie˝ zabezpie-
czenie opiewajàcej na powa˝ne kwoty umowy musimy
przyglàdaç si´ uwa˝niej zarówno klientowi, jak i samemu
przedmiotowi leasingu.

– Ciekaw jestem innych Paƒskich doÊwiadczeƒ w dzia∏a-
niach majàcych na celu finansowanie maszyn i sprz´tu bu-
dowlanego dla polskich klientów…
– BRE Leasing obchodzi w∏aÊnie dwudziestolecie dzia∏al-
noÊci. W tym czasie odnieÊliÊmy wiele sukcesów, ale by-
wa∏y te˝ trudne chwile wywo∏ane dekoniunkturà w niektó-
rych bran˝ach naszej gospodarki. Problemy te dotkn´∏y
równie˝ bran˝´ budowlanà. Spójrzmy na budownictwo
mieszkaniowe, ograniczane sà te˝ nak∏ady na projekty in-
frastrukturalne, szczególnie drogowe. Mo˝emy mieç
w efekcie do czynienia z przeinwestowaniem bran˝y. Stàd
wstrzemi´êliwoÊç zarówno ze strony u˝ytkowników ma-
szyn budowlanych i drogowych, jak i firm leasingowych.

– Wstrzemi´êliwoÊç to chyba zbyt delikatne okreÊlenie. Na-
si czytelnicy skar˝à si´, ˝e bran˝a budowlana traktowa-
na jest przez leasingodawców wr´cz z nieufnoÊcià. Cz´sto
macie odmienne priorytety. W koƒcu ubieg∏ego roku zajmo-
waliÊcie si´ g∏ównie „samochodami z kratkà”…
– Wed∏ug mnie jest to demonizowanie problemu. W BRE
Leasing klientami zainteresowanymi podpisaniem umowy
na finansowanie pojazdów do 3,5 tony, takich w∏aÊnie jak
wspomniane przez Pana „samochody z kratkà” zajmuje
si´ odr´bny zespó∏ korzystajàcy z produktu BREL-48. Zu-
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Rozmowa z Janem Szablewskim, 
zast´pcà dyrektora Pionu Wsparcia Sprzeda˝y
BRE Leasing i wiceprezesem Stowarzyszenia

Dystrybutorów Maszyn Budowlanych

Zapraszam do wspó∏pracy ka˝dego dostawc´!



pe∏nie inni pracownicy obs∏ugujà klientów zainteresowa-
nych leasingowaniem maszyn budowlanych. W tym przy-
padku korzystajà oni z produktu BREL-72.

– Czy bran˝a leasingowa dobrze wykorzysta∏a okres po ro-
ku 1990? Chodzi mi o zmian´ podejÊcia polskich przed-
si´biorów do dóbr materialnych pozwalajàcych na prowa-
dzenie skutecznej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
– Przed osiemnastu-dwudziestu laty koszty finansowania
by∏y niezwykle wysokie. S∏abe kapita∏owo polskie firmy
nie posiada∏y Êrodków w∏asnych na zakup sprz´tu, a
cz´sto tak˝e zdolnoÊci kredytowej i dlatego te˝ zacz´∏y
korzystaç z leasingu. Poczàtkowo traktowa∏y one leasing
jako swoisty zakup na raty. Po zakoƒczeniu umowy na-
bywa∏y leasingowany sprz´t i mog∏y si´ cieszyç, ˝e sà
jego w∏aÊcicielami. Dzisiaj mentalnoÊç naszych klientów
si´ zmienia i coraz cz´Êciej konstrukcje umów
leasingowych przypominajà umowy najmu. Czego
coraz cz´Êciej oczekuje dziÊ od nas  przeci´tny klient?
Chce korzystaç ze sprz´tu przez 36-60 miesi´cy
przy minimalnym wk∏adzie w∏asnym, wysokiej wartoÊci
rezydualnej po∏àczonej z gwarancjà odkupu sprz´tu
przez dostawc´. Koszty finansowania wynikajàce z ta-
kiej konstrukcji umowy sà co prawda wi´ksze, ale real-
ne miesi´czne obcià˝enia sà ni˝sze, co korzystnie
wp∏ywa na p∏ynnoÊç finansowà firmy.  

– Czy wspomniana przez Pana gwarancja odkupu maszyny
przez dostawc´ po zakoƒczeniu umowy nie niesie ze sobà
zagro˝enia jej niedba∏ej eksploatacji? Po co mam dbaç
o maszyn´, skoro i tak nie chc´ byç jej w∏aÊcicielem…
– Gwarancja odkupu maszyny przez dostawc´ wià˝e si´
z koniecznoÊcià spe∏nienia przez u˝ytkownika warun-
ków dotyczàcych prawid∏owej eksploatacji i serwisu.
W czasie trwania umowy dostawca kontroluje sposób
eksploatacji sprz´tu i reaguje natychmiast w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid∏owoÊci. U˝ytkow-
nik nie mo˝e wi´c dzia∏aç w myÊl zasady: „wycisn´”
maksimum z maszyny, nie b´d´ o nià dba∏, a potem
i tak ∏atwo si´ jej pozb´d´.

– Czyli dokonujàc analizy ryzyka konkretnej umowy nale-
˝a∏oby zwracaç uwag´ tak˝e na szeroko poj´tà kultur´
technicznà leasingobiorcy?
– Tak uwa˝am. Moim zdaniem zbyt ma∏o uwagi poÊwi´ca
si´ ocenie klienta pod tym w∏aÊnie kàtem. Zbyt ma∏à uwag´
przywiàzuje si´ te˝ do jego jakoÊciowej oceny.

– Gwarancja odkupu przedmiotu leasingu, windykacje
prowadzone ze wzgl´du na k∏opoty wielu firm bran˝y bu-
dowlanej zwi´kszajà poda˝ sprz´tu na rynku wtórnym. Czy
maszyny u˝ywane mo˝na leasingowaç?
– OczywiÊcie, wszystko wynika przecie˝ z rachunku ekono-
micznego. Je˝eli znajdzie si´ ch´tny na takà maszyn´, a po-
siada ona znak CE, znane jest êród∏o jej pochodzenia oraz stan
techniczny, to nic nie stoi na przeszkodzie, by ubiega∏ si´ o za-
warcie umowy leasingowej. 

– Czy reprezentowana przez Pana firma wspó∏pracuje z fa-
chowcami z bran˝y, na przyk∏ad rzeczoznawcami?
– W przypadku maszyn u˝ywanych w tym nabywanych

poza obszarem naszego kraju wspó∏praca taka jest obli-
gatoryjna. Uprawniony rzeczoznawca dokonuje wyceny
takiego urzàdzenia. Dodatkowo posiadamy równie˝ Ze-
spó∏ ds. Przedmiotu Leasingu, którego zadaniem jest
mi´dzy innymi weryfikacja wyceny podanej przez
uprawnionych rzeczoznawców. 

– Czy reklamowanie leasingu dla bran˝y budowlanej ma
jeszcze sens? A mo˝e rynek jest ju˝ na trwa∏e podzielony
i nie ma si´ o co biç? Chodzi mi o to, ˝e cz´Êç klientów
korzystajàca w przesz∏oÊci z tego rodzaju finansowania in-
westycji pozostanie zawsze przy swoim leasingodawcy.
– To, ˝e dany klient korzysta z us∏ug konkretnej firmy le-
asingowej, nie oznacza wcale, ˝e tak b´dzie zawsze. Je-
˝eli firma si´ rozwija i wybiera t´ form´ finansowania to ro-
snàcej liczbie zakupów inwestycyjnych towarzyszy coraz
wi´ksze zaanga˝owanie instytucji finansowej. Pami´tajmy
jednak, ˝e poziom zaanga˝owania firmy leasingowej na
danego klienta jest ograniczony. W takim przypadku nie-
jako si∏à rzeczy klient zmuszony jest wi´c zawrzeç umow´
z któràÊ z konkurencyjnych firm. Nie ma w tym zresztà nic
dziwnego, dziÊ firma dokonujàca inwestycji korzysta
z us∏ug trzech-czterech firm leasingowych.

– Co sàdzi Pan o tworzeniu tak zwanych leasingów fa-
brycznych? Moim zdaniem tego rodzaju rozwiàzanie ma
niemal same zalety… A Paƒskim?
– Reprezentuj´ opini´, ˝e leasing oparty na Êcis∏ej wspó∏-
pracy firmy finansujàcej i dostawcy ma wymierne korzy-
Êci dla wszystkich stron, dostawcy, klienta, a tak˝e finan-
sujàcego umow´. Typowy leasing fabryczny tworzony
jest zazwyczaj przez producenta i firm´ finansowà wcho-
dzàcà w sk∏ad tej samej grupy. Niesie to jednak pewne
zagro˝enia, choçby ze wzgl´du na nadmiernà koncen-
tracj´ zaanga˝owania w danà bran˝´. Dlatego dzia∏ajàce
niezale˝nie typowe instytucje finansowe zawsze znajdà
swoje miejsce na rynku. Dzia∏ajàc rzetelnie zawsze mo˝-
na pozyskaç kolejnych kllientów.

– Na koniec chcia∏bym porozmawiaç o Stowarzyszeniu
Dystrybutorów Maszyn Budowlanych, którego jest Pan
jednym z wiceprezesów. Jaki cel przyÊwieca∏ BRE Leasing
w przystàpieniu do tej organizacji? 
– Zasadniczym celem by∏a ch´ç a mo˝na powiedzieç, ˝e
wr´cz koniecznoÊç poznania specyfiki bran˝y maszyn dro-
gowych i budowlanych, w tym wyst´pujàcych w niej ry-
zyk, a przede wszystkim nawiàzanie relacji z dostawcami.
Czuj´ jednak w tym wzgl´dzie pewien niedosyt. Liczy∏em
bowiem na nawiàzanie szerszych relacji w tym zakresie.
Mam nadziej´, ˝e uda si´ to zmieniç. Jest to dla mnie swo-
iste wyzwanie, które zawsze ch´tnie podejmuj´, stàd motto
z poczàtku naszego wywiadu: zapraszam do wspó∏pracy
ka˝dego dostawc´.

– Jakie cele widzi Pan w najbli˝szym czasie przed SDMB? 
– Ubolewam nad ciàgle zbyt ma∏à aktywnoÊcià firm b´-
dàcych cz∏onkami Stowarzyszenia. Nale˝y zatem
pracowaç nad jej zwi´kszeniem. Trudno mi jednak podaç
skutecznà recept´, jak w krótkim czasie tego dokonaç.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski 
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Minikoparki gàsienicowe
Caterpillar serii D

Caterpillar wprowadza na rynek
nowe minikoparki gàsienicowe
serii D. Typoszereg obejmuje
modele 303.5D CR, 304D
CR, 305D CR oraz 305.5D CR.
Wszystkie z nich to mocne, uni-
wersalne maszyny o ma∏ym
promieniu obrotu nadwozia,
doskonale przystosowane
do pracy na ograniczonej prze-
strzeni, kontynuujàce najlepsze
tradycje swoich poprzedników
pod wzgl´dem jakoÊci i nieza-
wodnoÊci. Charakterystyczny-
mi cechami nowych maszyn,
których oznaczenia odzwier-
ciedlajà ci´˝ar roboczy
(od 3,5 do 5,5 ton), sà wi´ksza
stabilnoÊç, nowej generacji
z∏àcze osprz´tu roboczego,
uk∏ad hydrauliczny Load-Sen-
sing oraz silniki spe∏niajàce
normy emisji spalin Tier-4 Inte-
rim oraz Stage-3A. 
Nadwozie modeli 303.5D
CR i 304D CR miesci si´
w obrysie gàsienic w ca∏ym
zakresie obrotu, natomiast
w koparkach 305D CR
i 305.5D CR promieƒ obro-
tu jest tak ma∏y, ˝e nadwo-
zie wystaje poza obrys pod-
wozia jedynie na 140 mm.
W obydwu przypadkach
predystynuje to nowe ko-
parki do pracy na ograni-
czonej przestrzeni.
Szersze podwozia zastoso-
wane w modelach 303.5D CR
i 304D CR oraz ci´˝sze prze-
ciwwagi w koparkach 305D
CR i 305.5D CR znacznie
zwi´kszajà stabilnoÊç ma-
szyn zapewniajàc wi´kszy
udêwig, zasi´g i si∏´ kopania,
a tak˝e mo˝liwoÊç wspó∏pra-
cy z osprz´tem roboczym
o wi´kszym ci´˝arze.
Nowe szybkoz∏àcze z zabie-
rakiem sworzni (dost´pne
tak˝e w wersji ze sterowa-
niem hydraulicznym) nieza-
wodnie blokuje narz´dzie ro-
bocze, dzi´ki du˝ej precyzji
wykonania jest tak˝e mniej
podatne na zu˝ycie. Stan-
dardowe wyposa˝enie ma-

szyn obejmuje dwufunkcyj-
ny dodatkowy obwód hy-
drauliczny wraz z przewo-
dami i szybkoz∏àczkami.
Mo˝e on pe∏niç funkcj´ ob-
wodu zarówno jedno-, jak
i dwukierunkowego, co
umo˝liwia stosowanie sze-
rokiej gamy narz´dzi robo-
czych, od m∏otów hydrau-
licznych po Êwidry ziemne.
Uk∏ad hydrauliczny z funkcjà
optymalizacji ciÊnienia w za-
le˝noÊci od obcià˝enia od-
znacza si´ du˝à szybkoÊcià
reakcji. Hydrauliczne ele-
menty sterujàce zapewnia-
jà precyzj´ sterowania i krót-
kie czasy cykli roboczych.
W maszynach 305D CR
i 305.5D CR sprzyjajà temu
równie˝ przeprojektowane
rozdzielacze hydrauliczne.
Podobnie jak w du˝ych ko-
parkach Caterpillar, wysi´-
gniki maszyn serii D majà
∏ukowy kszta∏t i prostokàt-
ny przekrój, co sprawia, ˝e
sà bardziej wytrzyma∏e.
Funkcja niezale˝nego ob-
rotu wysi´gnika umo˝liwia
kopanie obok Êcian i in-
nych przeszkód. Dost´pne
w opcji – dla ka˝dego mo-
delu – d∏ugie rami´ pozwa-
la na zwi´kszenie g∏´boko-
Êci kopania i wysokoÊci
podnoszenia. Ramiona wy-
si´gnika wyposa˝one sà
równie˝ w uchwyty u∏atwia-
jàce monta˝ uniwersalnej
szcz´ki hydraulicznej. Zawo-
ry nadmiarowe, niezb´dne

do pracy ze szcz´kà, wbu-
dowano w g∏ówny rozdzie-
lacz hydrauliczny. Si∏owniki
wysi´gnika i ramienia posia-
dajà zawory amortyzacji do-
biegu, ograniczajàce wstrzà-
sy i wysypywanie si´ mate-
ria∏u z ∏y˝ki. Ponad dwusto-
stopniowy kàt obrotu ∏y˝ki
zapewnia nie tylko lepsze
utrzymanie w niej materia∏u,
ale tak˝e u∏atwia kopanie
rowów o p∏askim dnie,
ograniczajàc koniecznoÊç
przemieszczania maszyny.
WszechstronnoÊç nowych
koparek zwi´ksza lemiesz
przydatny podczas zasypy-
wania wykopów i oczysz-
czania obszaru roboczego.
Dzi´ki funkcji ruchu p∏ywa-
jàcego lemiesz mo˝e poru-
szaç si´ zgodnie profilem
terenu bez ingerencji ope-
ratora. Opcjonalnie dost´p-
ny jest lemiesz nastawny,
który mo˝e byç obracany
o 25° na boki. 
Minikoparki gàsienicowe se-
rii D dost´pne sà w dwóch
wersjach – z zadaszeniem
lub z kabinà. W wersji stan-
dardowej wyposa˝ona jest
ona w wydajny uk∏ad ogrze-
wania/odszraniania/wenty-
lacji, przesuwne drzwi u∏a-
twiajàce dost´p do wn´trza
w ciasnych miejscach,
otwieranà przednià szyb´),
wyjmowanà przednià dolnà
szyb´ i przesuwnà szyb´
bocznà. Przestronne stano-
wisko operatora wyposa˝o-

no w wygodny, amortyzowa-
ny fotel, regulowane pod∏o-
kietniki i przeprojektowane
elementy sterowania. Za-
pewniono tak˝e operatorowi
du˝o miejsca na nogi. 
Sterowanie obrotem wysi´-
gnika odbywa si´ w nowych
maszynach za poÊrednic-
twem joysticków. Równie˝
elementy sterujàce dodatko-
wym obwodem hydraulicz-
nym wbudowane sà w joy-
sticki. Istnieje mo˝liwoÊç
zmiany schematu sterowania
joystickami: koparka – kopar-
ko-∏adowarka. W tym celu
wystarczy u˝yç prze∏àcznika
znajdujàcego si´ w kabinie.
Uk∏ad nap´dowy posia-
da funkcj´ automatycznej
zmiany zakresu pr´dkoÊci,
zale˝nie od wymaganej si∏y
nap´dowej i pr´dkoÊci jaz-
dy. W razie potrzeby, na
przyk∏ad podczas precyzyj-
nego profilowania terenu,
za pomocà odpowiedniego
prze∏àcznika, mo˝na na sta-
∏e w∏àczyç dolny zakres
pr´dkoÊci. Funkcja automa-
tycznych obrotów biegu ja-
∏owego powoduje samo-
czynnà redukcj´ pr´dkoÊci
obrotowej silnika, je˝eli
funkcje hydrauliczne maszy-
ny sà nieaktywne przez
cztery sekundy. Dzi´ki temu
maszyna zu˝ywa mniej pali-
wa, jest cichsza i emituje
mniej zanieczyszczeƒ.
W celu skrócenia przesto-
jów i zmniejszenia kosztów
eksploatacji, w maszynach
serii D wyd∏u˝ono okresy
mi´dzyobs∏ugowe: przegu-
by wysi´gnika i ramienia sà
wyposa˝one w impregno-
wane olejem ∏o˝yska wyko-
nane z materia∏ów spieka-
nych, które wystarczy sma-
rowaç co 500 motogodzin.
Interwa∏ wymiany oleju silni-
kowego wyd∏u˝ono do 500
motogodzin, a oleju hydrau-
licznego – do 3.000 moto-
godzin. Z∏àcze do pobiera-
nia próbek oleju hydraulicz-
nego umo˝liwia okresowà
kontrol´ jego jakoÊci. 

www.b-m.pl
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Nowe minikoparki Caterpillar serii D to uniwersalne maszyny doskonale przystosowane
do pracy na ograniczonej przestrzeni



STAR 6 PICKING – nowa 
gwiazda Haulotte

Priorytetem Grupy Haulotte
jest dà˝enie do sprostania
wymaganiom u˝ytkowników
poprzez stosowanie zaawan-
sowanych technologii. Po-
zwoli∏o to uzyskaç firmie ran-
g´ trzeciego Êwiatowego pro-
ducenta podestów roboczych
przeznaczonych do pracy
na wysokoÊci i do podnosze-
nia ∏adunków. 
Jednà z nowoÊci w ofercie
Haulotte jest Star 6 Picking
– masztowy podest ruchomy
ze zmienionà platformà prze-
znaczony do prac wewnàtrz
na wysokoÊci do szeÊciu
metrów. Urzàdzenie pracuje
cicho i nie emituje spalin. 
Nowy masztowy podest ru-
chomy powsta∏ na bazie
sprawdzonej konstrukcji
urzàdzenia Star 6. Daje jed-
nak nowe mo˝liwoÊci zasto-

sowaƒ dzi´ki platformie
skonstruowanej specjalnie
do podnoszenia i zdejmowa-
nia umieszczonych wysoko
paczek. Star 6 Picking mo˝e
pracowaç na pod∏o˝u o ma-
∏ym dopuszczalnym nacisku
– ci´˝ar ca∏kowity maszyny
wynosi bowiem tylko 820 kg.
Star 6 Picking pozwala podno-
siç i opuszczaç paczki w spo-
sób wygodny i bezpieczny
dzi´ki pó∏ce z zakoƒczeniem
u∏atwiajàcym podnoszenie
i opuszczanie (maksymalny
udêwig 90 kg), mo˝liwoÊci re-
gulacji wysokoÊci podnosze-
nia pó∏ki z czterech pozycji,
ergonomicznemu panelowi
sterowania z nowym joystic-
kiem oraz drzwiom „saloono-
wym” umo˝liwiajàcym ∏atwiej-
szy dost´p do platformy.
Star 6 Picking nadaje si´
do prac w najbardziej zat∏oczo-
nych miejscach. WysokoÊç
maszyny wynoszàca tylko 1,64
metra umo˝liwia przejazd

przez otwory o standardowych
wymiarach, tak˝e o szeroko-
Êci 0,76 metra. Dzi´ki hydrau-
licznym zaworom proporcjo-
nalnym wszystkie ruchy sà
precyzyjne i ca∏kowicie kon-
trolowane przez operatora.
Ma∏y promieƒ skr´tu zapew-
nia maksymalnà zwrotnoÊç
i ∏atwiejszy dost´p do naj-
trudniej dost´pnych miejsc. 

W maszynie zastosowano
zaawansowany technolo-
gicznie nap´d elektryczny
zapewniajàcy jej d∏ugi cykl
pracy bez koniecznoÊci ∏a-
dowania akumulatorów.
Nowy podest masztowy
STAR6 Picking uzupe∏ni∏ se-
ri´ masztowych podestów
ruchomych o nap´dzie elek-
trycznym. W ofercie HAU-
LOTTE Polska znajdujà si´
te˝ no˝ycowe podesty ru-
chome o nap´dzie elek-
trycznym i spalinowym,
przegubowe podesty rucho-
me o nap´dzie elektrycznym
i spalinowym, teleskopowe
podesty ruchome, podesty
na przyczepkach oraz ∏ado-
warki teleskopowe. Wszyst-
kie spe∏niajà wszelkie wymo-
gi z zakresu bezpieczeƒstwa
pracy oraz normy europej-
skie (oznakowanie CE,
EN 280) i mi´dzynarodo-
wym (ANSI, CSA, AS…).

www.haulotte.pl
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Star 6 Picking przeznaczony jest do prac
wewnàtrz na wysokoÊci do szeÊciu metrów



¸adowarki Volvo Serii G
bliskie doskona∏oÊci

Trudno nie zgodziç si´ ze
stwierdzeniem, ˝e nie ma ma-
szyn doskona∏ych. Mimo to
konstruktorzy Volvo od daw-
na konsekwentnie pracujà
nad tym, by zbli˝yç si´ do ide-
a∏u. Nowa generacja ∏adowa-
rek Volvo jest tego najlepszym
przyk∏adem. Volvo stworzy∏o
mocniejsze maszyny, o lep-
szych parametrach robo-
czych, spe∏niajàce najbardziej
wyÊrubowane normy emisji
spalin, charakteryzujàce si´
jeszcze wy˝szym komfortem
pracy operatora, a do tego
majàce zdecydowanie mniej-
szy apetyt na paliwo!
Sukcesy odnotowujà równie˝
konstruktorzy silników nap´-
dzajàcych nowe ∏adowarki.
Uda∏o im si´ zwi´kszyç moc
i moment obrotowy, dzi´ki
czemu jednostki nap´dowe
sta∏y si´ jeszcze bardziej ela-
styczne. Warto tak˝e podkre-
Êliç, ˝e Volvo jako pierwszy
z producentów wprowadza
na rynek ∏adowarki nap´dza-
ne silnikami spe∏niajàcymi
najnowsze normy emisji spa-
lin STAGE IIIB/Tier 4.
Przy produkcji jednostek na-
p´dowych montowanych
w nowej serii ∏adowarek ko∏o-
wych Volvo L150G, L180G
i L220G, zastosowano najno-
woczeÊniejsze rozwiàzania
technologiczne. Dzi´ki temu
uda∏o si´ spe∏niç najsurow-
sze normy emisji. Zabudowa
takich silników wymaga jed-
nak wi´cej miejsca. Dla kon-
struktorów Volvo oznacza∏o
to koniecznoÊç przeprojekto-
wania ty∏u ∏adowarek w celu
powi´kszenia komory silnika. 
Nowa generacja ∏adowarek Vo-
lvo imponuje bogatym wyposa-
˝eniem. W standardzie ofero-
wany jest na przyk∏ad system
przeniesienia nap´du OptiShift.
Wed∏ug danych producenta po-
zwala on na zmniejszenie zu˝y-
cia paliwa nawet o pi´tnaÊcie
procent. System przyczynia si´
równie˝ do podniesienia kom-

fortu pracy operatora, a tak-
˝e znacznego wyd∏u˝enia ˝y-
wotnoÊci podzespo∏ów maszy-
ny. Zintegrowano w nim nie tyl-
ko nowej generacji zmiennik
momentu obrotowego z funk-
cjà Lock–up (polega ona
na tym, ˝e sto procent mo-
mentu obrotowego silnika
przenoszone jest do skrzyni
biegów bez strat w zmienni-
ku), ale tak˝e opatentowane
przez Volvo rozwiàzanie Rever-
se-by-Braking (hamowanie
przy u˝yciu hamulców g∏ów-
nych maszyny przy zmianie kie-
runku jazdy). Daje to oszcz´d-
noÊci paliwa zarówno w cyklu
za∏adunku, jak i przewozu ma-
teria∏ów na Êrednie odleg∏o-

Êci, odspajania gruntów oraz
prze∏adunku d∏u˝yc i innych
materia∏ów. Volvo CE wyka-
zuje tak˝e szereg innych za-
let nowej technologii. Pole-
gajà one przede wszystkim
na mo˝liwoÊci przyspiesze-
nia cykli roboczych, zwi´k-
szeniu komfortu pracy opera-
tora, podniesieniu precyzji
sterowania osprz´tem robo-
czym, osiàganiu znacznie
wy˝szej wydajnoÊci szcze-
gólnie podczas pokonywania
wzniesieƒ. Na uwag´ zas∏u-
guje równie˝ zmniejszenie
obcià˝eƒ, jakim podlegajà
zmiennik i skrzynia biegów.
W porównaniu do poprzedniej
serii ∏adowarek F podniesiono
tak˝e ciÊnienie uk∏adu hydrau-
licznego typu Load-Sensing.

Dzi´ki temu mo˝liwe by∏o
zwi´kszenie si∏y udêwigu
oraz odspajania. Poprawa
parametrów roboczych uk∏a-
du hydraulicznego dotyczy
wszystkich modeli wchodzà-
cych w sk∏ad nowej Serii G. 
Wyposa˝enie standardowe ∏a-
dowarek nowej generacji obej-
muje teraz tak˝e sterowanie
elektrohydrauliczne pozwala-
jàce operatorom na bezpiecz-
ne i ∏atwe dostosowywanie
funkcji wysi´gnika i ∏y˝ki
z wn´trza kabiny, a nie, jak to
mia∏o miejsce uprzednio, z ze-
wnàtrz. Teraz wystarczy tylko
wcisnàç guzik i lekko dotknàç
dêwigni d∏onià, aby ustawiç
wysi´gnik i ∏y˝k´ w ˝àdanym

po∏o˝eniu i pod dowolnym kà-
tem. Dobry przyk∏ad w tym
wzgl´dzie stanowi funkcja po-
wrotu do kopania (Return-to-
-Dig) pozwalajàca ustawiç wy-
si´gnik z kabiny na zaplano-
wanej wysokoÊci wzgl´-
dem pod∏o˝a. Rozwiàzanie to
pozwala operatorowi w pe∏ni
skoncentrowaç si´ na pozosta-
∏ych aspektach pracy maszyny.
Ulepszenia w stosunku do ∏a-
dowarek poprzedniej wersji,
obejmujà tak˝e otwieranà
do ty∏u pokryw´ silnika, która
daje lepszy dost´p do kompo-
nentów i podzespo∏ów oraz
u∏atwia wykonywanie obs∏ugi
serwisowej. Filtry oleju i pali-
wa rozmieszczono centralnie,
podobnie jak dost´pne z po-
ziomu gruntu punkty smarow-

nicze i pomiaru ciÊnienia. U∏a-
twia to serwisowanie maszy-
ny. Zastosowanie ch∏odzenia
obudowy turbospr´˝arki cie-
czà znacznie wyd∏u˝y∏o ˝y-
wotnoÊç tego podzespo∏u.
Kabina nowych ∏adowarek Vo-
lvo typu CareCab sta∏a si´
jeszcze bardziej komfortowa
stanowiàc ergonomiczne miej-
sce pracy. Zadbano o to, by
wszystkie wa˝ne wskaêniki by-
∏y usytuowane centralnie
w polu widzenia operatora.
Na czytelnym wyÊwietlaczu
uk∏adu Contronic monitorujà-
cego parametry pracy maszy-
ny pojawiajà si´ komunikaty
w j´zyku polskim. Mo˝liwoÊç
rejestrowania i póêniejszej
analizy danych u∏atwienia
lokalizowanie i usuwanie
ewentualnych usterek.
Poniewa˝ ∏adowarki sà ma-
szynami pracujàcymi cz´sto
w strefach o du˝ym zapyleniu,
konstruktorzy Volvo zadbali
o odpowiednià ochron´ Êro-
dowiska operatora. Powietrze
w kabinie oczyszczane jest
przez dwustopniowy filtr.
W miejscach o wi´kszym zapy-
leniu operator mo˝e skorzystaç
z opcji nieprzerwanej recyr-
kulacji w trybie zmiennym na-
wet do dziewi´çdziesi´ciu
procent powietrza o kontro-
lowanej temperaturze. Ozna-
cza to, ˝e do kabiny wnika je-
dynie dziesi´ç procent po-
wietrza z zewnàtrz. Z jego
oczyszczeniem ∏atwo radzi so-
bie wspomniany ju˝ udosko-
nalony system filtrów.
Ze wzgl´du na charakter pra-
cy newralgiczny dla ∏adowarek
jest uk∏ad hamulcowy. W ma-
szynach Serii G Volvo zastoso-
wa∏o w∏asnej konstrukcji
sprawdzony uk∏ad hamulcowy
z akumulatorami azotowymi.
Operatorzy chwalà jego sku-
tecznoÊç i bezawaryjnoÊç.
¸adowarki ko∏owe Volvo Serii G,
podobnie jak ich poprzednicz-
ki, sà maszynami uniwersalny-
mi. Zakres ich zastosowaƒ
mo˝na dodatkowo poszerzyç
wykorzystujàc szerokà gam´
osprz´tu roboczego.

www.volvo.com
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¸adowarki ko∏owe Volvo od ponad pó∏ wieku cieszà si´ uznaniem u˝ytkowników na ca-
∏ym Êwiecie. Maszyny Serii G wyznaczajà nowe standardy pracy





BOMAG umo˝liwia
dialog z maszynà

BOMAG zaprezentowa∏ no-
wy w∏asny system TELEMA-
TIC umo˝liwiajàcy zarzàdza-
nie flotà maszyn. System
daje w∏aÊcicielom i firmom
wynajmujàcym maszyny
ca∏kowicie nowe mo˝liwoÊci
w zakresie sterowania pra-
cà, nadzoru i optymalizacji
kosztów eksploatacyjnych.
Korzystajàc z systemu firmy
BOMAG u˝ytkownik za po-
Êrednictwem Internetu mo˝e
ustaliç miejsce oraz para-
metry pracy maszyny. Po-
zwala to optymalizowaç pla-
nowanie zadaƒ dla operato-
rów i maszyn, w maksymal-
nym stopniu wykorzystaç
b´dàcy w dyspozycji sprz´t,
a tym samym znacznie ob-
ni˝yç koszty zwiàzane z je-
go codziennà eksploatacjà. 
Niewàtpliwà zaletà systemu
BOMAG TELEMATIC jest
mo˝liwoÊç monta˝u w ma-
szynach ró˝nych marek. Sys-
tem oferowany jest w dwóch
wersjach. Pierwsza – TELE-
MATIC Start, jak sama na-
zwa wskazuje stanowi swo-
isty pakiet startowy pozwala-
jàcy na szybkie przekonanie
u˝ytkownika o zaletach p∏y-
nàcych z jego stosowania.
Ju˝ w podstawowym warian-
cie u˝ytkownik korzystaç
mo˝e z funkcji monitorowa-
nia parametrów pracy ma-
szyny, zabezpieczenia jej
przed kradzie˝à i nieupraw-
nionym u˝yciem oraz odczy-
tu godzin pracy. Funkcja an-
tykradzie˝owa realizowa-
na jest za pomocà czujników
wykrywajàcych prób´ pod-
noszenia maszyny za pomo-
cà dêwigu. Modu∏ systemu
wyposa˝ony jest w awaryjne
w∏asne zasilanie.
Wa˝ne jest przy tym, ˝e
system pokazuje na elek-
tronicznej mapie nie tylko
akutalnà pozycj´ maszyny,
co w znacznym stopniu
upraszcza transport i pla-
nowanie pracy. Zdefinio-

waç mo˝na równie˝ wirtual-
ne „ogrodzenie” ogranicza-
jàce teren pracy maszyny.
Je˝eli opuÊci ona zdefinio-
wany obszar system wysy-
∏a natychmiast ostrze˝enie
w postaci SMS i e-maila.
System TELEMATIC daje
równie˝ skutecznà ochron´
przed nieuprawnionym u˝y-
ciem i kradzie˝à maszyn.
Podstawowa wersja syste-
mu b´dàca swoistym pakie-
tem startowym posiada
mo˝liwoÊç otrzymania onli-
ne liczby godzin przepraco-
wanych przez maszyn´. Fir-
my wykonawcze i wypo˝y-
czalnie sprz´tu budowlane-
go mogà w ten sposób udo-
kumentowaç dok∏adnie, kie-
dy, jak d∏ugo i gdzie wyko-
rzystywane by∏y ich maszy-
ny. Dane prezentowane
w przejrzystych tabelach
przypominajà zarzàdzajà-
cym flotà maszyn, która
z nich i kiedy musi zostaç
poddana przeglàdowi tech-
nicznemu. Jeszcze wi´cej
sposobów na zwi´kszenie
wydajnoÊci maszyny daje
system w wariancie TELE-
MATIC Power. Rozszerza on
mo˝liwoÊci systemu w pa-
kiecie podstawowym o mo˝-
liwe w niezwykle szerokim
zakresie funkcje monitoro-
wania wydajnoÊci maszyny.
TELEMATIC Power pozwala
na bie˝àco z du˝à dok∏ad-
noÊcià Êledziç zu˝ycie pali-
wa i okreÊlaç stopieƒ efek-
tywnego wykorzystania
maszyny. U˝ytkownik widzi
teraz od razu ˝e urzàdze-
nie wykorzystywane jest
w sposób nieekonomiczny.
Wynikajàcy na przyk∏ad z te-
go, ˝e operator na d∏u˝ej
przerwa∏ prac´ pozostawia-
jàc maszyn´ z w∏àczonym
silnikiem. Takie zachowanie
pociàga za sobà przecie˝
niepotrzebne straty paliwa.
Mo˝liwoÊç dok∏adnego
okreÊlenia aktualnego sta-
nu zbiornika paliwa pozwa-
la na zamówienie cysterny
na plac budowy i tankowa-
nie maszyn z odpowiednim

wyprzedzeniem. W ten spo-
sób eliminowane sà prze-
stoje powodowane brakiem
paliwa. System wykrywa na-
tychmiastowo ka˝dà prób´
kradzie˝y paliwa. W przy-
padku niemo˝noÊci zapew-
nienia dozoru nad maszynà
rozwiàzanie to pozwala
na istotnà redukcj´ strat. Ze
wzgl´du na rosnàce ceny,
paliwo ma przecie˝ coraz
wi´kszy udzia∏ w ogólnych
kosztach utrzymania ma-
szyn budowlanych.

Dzi´ki systemowi BOMAG TE-
LEMATIC Power u˝ytkownik
maszyny otrzymuje po raz
pierwszy kompleksowà anali-
z´ Êredniego i ca∏oÊciowego
zu˝ycia paliwa. Ponadto,
dzi´ki mo˝liwoÊci bezpoÊred-
niego wpi´cia w uk∏ad silni-
ków sterowanych elektro-
nicznie ze sterownikiem wy-
posa˝onym w magistral´
CAN mo˝liwa jest rejestracja
wszelkich odst´pstw od nor-
my w pracy maszyny, a w ra-
zie koniecznoÊci przesy∏anie
pod wskazany adres ostrze-
˝eƒ za poÊrednictwem poczty
elektronicznej. System mo˝e
równie˝ wysy∏aç przypo-
mnienia o koniecznoÊci wy-
konania przeglàdu maszyny.
W celu okreÊlenia pozycji
maszyny system BOMAG

TELEMATIC odbiera dane
z satelitami GPS. Wraz z in-
nymi danymi pracy maszy-
ny trafiajà one za poÊrednic-
twem stosowanej przez sie-
ci telefonii komórkowej
technologii pakietowego
przesy∏ania danych GPRS
do centralnego serwera. Tu
sà one gromadzone i prze-
twarzane do formatu umo˝-
liwiajàcego prezentacj´
w Internecie. U˝ytkownik
mo˝e dzi´ki temu praktycz-
nie z dowolnego miejsca
na Êwiecie wywo∏aç dane
dotyczàce jego maszyny.
OczywiÊcie transmisja spe∏-
nia wszelkie przepisy z za-
kresu ochrony danych. Do-
st´p do bazy danych chro-
niony jest za pomocà indy-
widualnego has∏a. 
ProgramiÊci tworzàcy sys-
tem BOMAG TELEMATIC
po∏o˝yli szczególny nacisk
na jego funkcjonalnoÊç.
Dlatego zadbali o jasnoÊç
prezentacji i przejrzystà
struktur´. Menu oprogra-
mowania dost´pne jest
w ró˝nych j´zykach, rów-
nie˝ w polskim. Kolejnà
zaletà systemu jest to, ˝e
u˝ytkownik nie jest zasypy-
wany kolumnami liczb, lecz
otrzymuje wy∏àcznie infor-
macje, które sà mu napraw-
d´ przydatne. Dla dowol-
nych okresów mogà byç
tworzone raporty zawierajà-
ce fakty istotne dla konkret-
nego u˝ytkownika. Dodat-
kowo maszyny ró˝nego ty-
pu mogà byç ∏àczone
w grupy. Transfer danych
w postaci eksportowania
formatów do innych progra-
mów jest równie˝ mo˝liwy. 
Czy system BOMAG TELE-
MATIC zyska sobie uznanie
polskich u˝ytkowników?
Z informacji przekazanych
nam przez Fayat BOMAG
Polska jasno wynika, ˝e nie
tyle zyska, co ju˝ zyska∏. Fir-
ma otrzyma∏a ju˝ zamówie-
nia na instalacj´ systemu
w ponad pi´çdziesi´ciu wal-
cach BOMAG ró˝nego typu.

www.bomag.com
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Dzi´ki systemom telematycznym operator jest
w stanie nawiàzaç prawdziwy dialog z maszy-
nà, a miejsce jego pracy coraz bardziej przy-
pomina wn´trze statku kosmicznego…





Wacker Neuson  - nowe 
przecinarki r´czne

Wacker Neuson wprowa-
dzajàc do sprzeda˝y prze-
noÊne przecinarki spalinowe
BTS 630 i BTS 635 da∏ po-
czàtek nowemu typoszere-
gowi tych narz´dzi. Dzi´ki
zastosowaniu innowacyjne-
go systemu filtracyjnego,
niezwykle wytrzyma∏ej kon-
strukcji i najwy˝szej jakoÊci
wykonania nowe narz´dzia
cechuje d∏ugi czas bezawa-
ryjnej pracy i wyd∏u˝one in-
terwa∏y serwisowe. To nie-
zwykle wa˝ne zalety, doce-
niane szczególnie przez pro-
fesjonalnych u˝ytkowników.
Narz´dzia wyposa˝one sà
w unikatowy filtr powietrza
znacznie poprawiajàcy wy-
dajnoÊç systemu ch∏odze-
nia silnika i pozytywnie
wp∏ywa na jego ˝ywotnoÊç.
Seria BTS oferuje najwy˝szy
stosunek mocy do masy
w swojej klasie oraz wybitne
cechy ergonomiczne. Klu-
czem do maksymalnego
wyd∏u˝enia ˝ywotnoÊci kon-
strukcji jest jedyny w swoim
rodzaju system filtrów po-
wietrza. Zapewnia on nie-
zwykle wysokà efektyw-
noÊç. Trzystopniowy system
sk∏ada si´ z filtra cyklonowe-
go, filtra z wk∏adem z pianki
polipropylenowej oraz koƒ-
cowego z wk∏adem papiero-
wym. – Dzi´ki stworzeniu a˝

trzech etapów filtrowania
system ten odznacza si´ naj-
wi´kszà efektywnoÊcià spo-
Êród dost´pnych aktualnie
na rynku. W ten sposób kon-
struktorom Wacker Neuson
uda∏o si´ ograniczyç do nie-
zb´dnego minimum przesto-
je, wyd∏u˝yç interwa∏y serwi-
sowe i znacznie zredukowaç
koszty eksploatacyjne – t∏u-
maczy Dennis Vietze, mene-
d˝er produktu zajmujàcy si´
w firmie Wacker Neuson
technikà wyburzeƒ. 
Na wyd∏u˝enie ˝ywotnoÊci
i ograniczenie czasu prze-
stojów oprócz innowacyjne-
go filtra powietrza wp∏yw ma
tak˝e solidnoÊç wykonania

narz´dzia. Sk∏adajà si´
na nià odporna obudowa
doskonale chroniàca t∏oki
i cylinder. Trwa∏y wielorow-
kowy pasek klinowy zapew-
nia lepsze przenoszenie
mocy. Rozrusznik umiesz-
czono w szczelnej obudo-
wie, co równie˝ wyd∏u˝a ˝y-
wotnoÊç narz´dzia.
Silnik nap´dowy nowych
przecinarek Wacker Neuson
rozwija moc 4,3 kW i odzna-
cza si´ wysokim momentem
obrotowym, co zapewnia
szczególnà efektywnoÊç
ci´cia. – Moment obrotowy
jest z pewnoÊcià kluczowym
parametrem okreÊlajàcym
stopieƒ efektywnoÊci prowa-

dzonych robót. Dlatego w∏a-
Ênie przecinarki BTS 630
oraz BTS 635 nale˝à do naj-
wydajniejszych narz´dzi
w swojej klasie. Po∏àczenie
wysokiej wydajnoÊci ci´cia
i d∏ugiej ˝ywotnoÊci sprawia,
˝e oba urzàdzenia sà niezwy-
kle produktywne – podsumo-
wuje Dennis Vietze. 
Kolejnym czynnikiem majà-
cym bezpoÊredni wp∏yw
na wydajnoÊç narz´dzi jest
∏atwoÊç obs∏ugi i ergono-
mia. Efektywny system t∏u-
mienia drgaƒ utrzymuje ich
poziom poni˝ej 5 m/s2 chro-
niàc nale˝ycie operatora.
Mo˝e on pracowaç u˝ywa-
jàc nieprzerwanie przecinar-
ki nawet przez osiem go-
dzin. Przecinarka BTS 635
mo˝e byç opcjonalnie do-
posa˝ona w innowacyjny
uk∏ad „Soft-Start” u∏atwiajà-
cy rozruch. Linka rozruszni-
ka przechodzi przez spe-
cjalny uk∏ad spr´˝ynujàcy,
dzi´ki czemu pozostaje do-
brze u∏o˝ona i chodzi bar-
dzo p∏ynnie. Dzi´ki temu
operator nie musi przyk∏a-
daç du˝ej si∏y, by urucho-
miç narz´dzie.
– Dla u˝ytkownika trudne
do przecenienia sà trzy zalety
nowych przecinarek BTS 630
i BTS 635. Sà nimi wysoka pro-
duktywnoÊç osiàgni´ta dzi´ki
d∏ugiej ˝ywotnoÊci, efektywno-
Êç ci´cia oraz doskona∏a ergo-
nomia – koƒczy Dennis Vietze. 

www.wackerneuson.pl
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Przecinarki BTS 630  i BTS 635 cechuje nie tylko optymalny stosunek mocy do masy ,
ale równie˝ doskona∏a ergonomia



Atlas Copco - nowoÊci
wg∏´bnego wibrowania

W roku 2011 firma Atlas
Copco wprowadzi na polski
rynek maszyn budowlanych
nowe urzàdzenia przezna-
czone do wibrowania wg∏´b-
nego mieszanki betonowej.
Pierwszà z nowoÊci jest 
VIBRASTAR czyli elek-
tryczny wibrator wg∏´bny
zasilany z przetwornicy
cz´stotliwoÊci UF/CF. Pa-
rametry tego ergonomicz-
nego urzàdzenia stanowià
doskona∏y przyk∏ad opty-
malnego wspó∏czynnika sto-
sunku jakoÊci do ceny oraz
efektywnoÊci u˝ytkowania.
VIBRASTAR stanowi uzupe∏-
nienie cieszàcych si´ uzna-
niem u˝ytkowników serii wi-
bratorów Dynapac AN oraz
AX. Urzàdzenie charaktery-
zuje si´ trzema Êrednicami
bu∏aw (odpowiednio 40, 50
oraz 60 milimetrów), elek-
trycznym przewodem zasila-

jàcym o d∏ugoÊci dziesi´-
ciu metrów oraz przewodem
wibratora o d∏ugoÊci pi´-
ciu metrów z wy∏àcznikiem
elektrycznym. Jednocz´-
Êciowy wirnik z elementem
odÊrodkowym jest wykona-
ny ze stali i smarowany ole-
jem. Wibrator VIBRASTAR
przeznaczony jest do za-
g´szczania mieszanki beto-
nowej o Êredniej i du˝ej kon-
systencji przy wylewaniu
Êcian, kolumn, posadzek
betonowych, belek oraz
przy produkcji elementów
prefabrykowanych.
Kolejnym nowym urzàdze-
niem w ofercie Atlas Copco
jest SMART – wibrator elek-
tryczny z przetwornicà elek-
tronicznà, zasilany z jedno-
fazowej sieci elektrycznej
o napi´ciu 230 V. Z uwagi
na amplitud´ oraz wartoÊç
przyspieszenia drgaƒ stwier-
dziç mo˝na, ˝e jest to naj-
lepszy wibrator na rynku.
W zale˝noÊci od rodzaju
uchwytu Smart mo˝e byç

wyposa˝ony w bu∏awy
o Êrednicy: 28, 40, 48
oraz 56 milimetrów. D∏ugoÊç
elektrycznego przewodu za-
silajàcego wynosi pi´tna-
Êcie metrów. Przewód wibra-
tora o d∏ugoÊci pi´ciu me-
trów ∏àczy bu∏aw´ z wy∏àcz-
nikiem ze zintegrowanym
modu∏em elektronicznym
przetwornicy cz´stotliwoÊci.
Obudowa wy∏àcznika za-
bezpieczona jest przed ude-
rzeniami z zewnàtrz. Spe-
cjalny otwór kontrolny s∏u-
˝y do sprawdzenia stanu
pracy przetwornicy elektro-
nicznej. Wibrator SMART
mo˝e byç wyposa˝ony
w rewolwerowy uchwyt
antywibracyjny o zreduko-
wanym poziomie przyspie-
szenia drgaƒ (maksymal-
nie 0,6 m/s2). Uchwyt po∏à-
czony jest z bu∏awà przewo-
dem o d∏ugoÊci 0,8 metra.
SMART odznacza si´ szero-
kim zakresem zastosowaƒ. Je-
go g∏ówne przeznaczenie sta-
nowi zag´szczanie mieszanki

betonowej o Êredniej i du˝ej
konsystencji na wielkich pla-
cach budowy oraz podczas
wylewania betonu w kolum-
nach, s∏upach i Êcianach.
Urzàdzenie doskonale spisuje
si´ tak˝e przy produkcji ele-
mentów prefabrykowanych.
Ostatnià nowoÊcià sà prze-
twornice cz´stotliwoÊci CF
przeznaczone do zasilania
wibratorów elektrycznych.
W stosunku do przetwornic
poprzedniej generacji (UF)
przetwornice CF charaktery-
zujà si´ wy˝szà wydajno-
Êcià, bezobs∏ugowà pracà,
mniejszà masà i bardziej
efektywnym systemem ch∏o-
dzenia. Dostarczajà pràd
o stabilnym napi´ciu. Kom-
paktowà obudow´ umiesz-
czono na sztywnej ramie.
Wi´ksze przetwornice posia-
dajà kó∏ka u∏atwiajàce trans-
port. W zale˝noÊci od typu
przetwornicy mo˝na zasi-
laç jeden, dwa lub nawet czte-
ry wibratory jednoczeÊnie. 

www.atlascopco.pl
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Królowie powracajà

W roku 1957 Case jako
pierwszy ze Êwiatowych pro-
ducentów zaprezentowa∏ ko-
parko-∏adowark´ wykonanà
fabrycznie, a nie jak to mia∏o
miejsce u konkurentów, do-
moros∏ymi sposobami w wa-
runkach warsztatowych. Kon-
strukcja in˝ynierów Case zy-
ska∏a sobie uznanie u˝ytkow-
ników i w pe∏ni zas∏u˝ony
przydomek „Króla Budowy”.
DziÊ Case stara si´ przeko-
naç, ˝e tak naprawd´ „Król”
nigdy nie abdykowa∏. Wprost
przeciwnie, jego konstrukcja
by∏a stale ulepszana, wzbo-
gacana o nowinki techniczne
okreÊlajàce nowe standardy
dla maszyn tego typu. To
w∏aÊnie Case wypuÊci∏
na rynek maszyny z tele-
skopowym ramieniem wy-
si´gnika koparkowego, sys-
temem p∏ywajàcej ∏y˝ki Ri-
de-Control i w koƒcu skrzy-
nià biegów Powershift… Na-
wiàzujàc do chlubnej tradycji
wraz z poczàtkiem roku Case
og∏osi∏o zatem wszem i wo-
bec powrót „Króla”. I to
w czwórnasób. Na Êwiatowe
rynki trafi∏y bowiem od razu
cztery modele koparko-∏ado-
warek Case Serii T.
Na truizm zakrawa twierdze-
nie, ˝e koparko-∏adowarki to
uniwersalne maszyny. Dla kon-
cernu Case nie oznacza to
jednak wcale, ˝e nie mogà byç
bardziej… uniwersalne. Jak te-
go dokonaç? Znaleziono na to
prosty sposób. Maszyny Serii
T mogà byç konfigurowane
na szereg sposobów, niejako
„szyte na miar´” zgodnie
z potrzebami konkretnego na-
bywcy. Mo˝e on wybraç prze-
k∏adni´ Powershift albo Po-
wershuttle, hydrauliczne
bàdê mechaniczne sterowa-
nie sekcjà koparkowà, na-
p´d na dwa lub cztery ko-
∏a… Case podaje, ˝e w ka˝-
dej z konfiguracji nowe ma-
szyny w porównaniu z po-
przedniczkami cechuje wy˝-
sza o dwadzieÊcia procent

wydajnoÊç ∏adowania osià-
gni´ta przy dziesi´ciopro-
centowym spadku zu˝ycia
paliwa. Parametr ten uda∏o
si´ poprawiç w stosunkowo
prosty sposób. Maszyny no-
wej generacji wyposa˝one
sà standardowo w ∏y˝k´ ∏a-
dowarkowà o wi´kszej po-
jemnoÊci wynoszàcej te-
raz 1,2 m3. Istotne ulepsze-
nie polega tak˝e na zmniej-
szeniu a˝ o trzydzieÊci cen-
tymetrów wysokoÊci trans-
portowej maszyny.
Jak przysta∏o na „Króla”,
ka˝dy z modeli Serii T otrzy-
ma∏ komfortowà, przestron-
nà kabin´ w iÊcie królewskim
rozmiarze King Size. W pe∏ni
regulowane konsole stero-
wania pozwalajà operatoro-
wi na dopasowanie ich po∏o-
˝enia i zaj´cie wygodnej po-
zycji w doskonale amortyzo-
wanym fotelu z pod∏okietni-
kami. Konstruktorzy Case
nie zapomnieli, ˝e ha∏as po-
woduje szybsze zm´czenie
operatora. Dlatego te˝ za-
dbali o perfekcyjne wycisze-
nie wn´trza kabiny. Jest ona
wyposa˝ona w czery otwory
okienne. Wszystkie z nich sà
w pe∏ni otwieralne, co daje
mo˝liwoÊç szybkiego prze-
wietrzenia wn´trza. Szyb´
tylnego okna mo˝na podno-
siç. Daje to operatorowi ni-
czym nieskr´powany widok
na ca∏y obszar kopania. 

Trudno dziÊ wyobraziç sobie
maszyn´ oszcz´dnà w eksplo-
atacji, a nie wyposa˝onà
w uk∏ad hydrauliczny typu Lo-
ad-Sensing. W przypadku no-
wych koparko-∏adowarek Ca-
se automatyczne dopasowa-
nie jego wydatku do rzeczywi-
stych potrzeb wynikajàcych
z konkretnego zadania przy-
nosi oszcz´dnoÊci paliwa rz´-
du dziesi´ciu procent w po-
równaniu z maszynami po-
przedniej generacji. Niejako
przy okazji konstruktorom
uda∏o si´ te˝ znaczàco zmniej-
szyç ha∏aÊliwoÊç silnika. 
Konstruktorzy Case skon-
centrowali swoje dzia∏ania
na stworzeniu maszyn o du-
˝ej wydajnoÊci. Wszystkie
modele Serii T nale˝à do naj-
mocniejszych maszyn w swej
klasie. Dlatego mo˝na je by∏o
wyposa˝yç w ∏y˝k´ ∏adowar-
kowà o wi´kszej pojemnoÊci.
Wydatnie zwi´ksza to wydaj-
noÊç skracajàc przy tym czas
prac. Co oznacza to w prakty-
ce? Wed∏ug danych udost´p-
nionych przez producenta
maszyna serii T potrzebuje
na pe∏en za∏adunek samo-
chodu ci´˝arowego czterech
cykli. Uprzednio do osiàgni´-
cia tego samego efektu nie-
zb´dne by∏o wykonanie pi´-
ciu. Na tym praktycznym
przyk∏adzie widaç wyraênie,
˝e u˝ytkownik nowej kopar-
ko-∏adowarki jest w stanie

osiàgnàç wi´kszà produktyw-
noÊç, a dzi´ki temu rentow-
noÊç prowadzonych prac.
Na dodatek przy ograniczeniu
nak∏adów eksploatacyjnych
za sprawà wspomnianego ju˝
ograniczonego o dziesi´ç
procent zu˝ycia paliwa.
Wysi´gnik sekcji koparkowej
cechuje si´ zwartà budowà.
Dzi´ki temu po jego ca∏kowitym
z∏o˝eniu maszyna ma wysokoÊç
transportowà poni˝ej 3,60 me-
tra. U∏atwia to znacznie przewóz
maszyny na naczepie niskopo-
dwoziowej, szczególnie pod-
czas przejazdów przez bramy
i pod wiaduktami.
Nawet mimo znacznego „od-
chudzenia” konstrukcji in˝y-
nierom Case uda∏o si´ utrzy-
maç najwy˝szà trwa∏oÊç i sta-
bilnoÊç ramienia koparkowe-
go. Na uwag´ zas∏uguje sto-
sunkowo niewielka szero-
koÊç wysi´gnika. Podstawo-
wa zaleta takiego rozwiàzania
wynika z tego, ˝e w´˝szy wy-
si´gnik w mniejszym stopniu
przes∏ania operatorowi widok
na osprz´t roboczy. Dzi´ki te-
mu nie musi on zbyt cz´sto
opuszczaç kabiny, by spraw-
dziç na przyk∏ad poprawnoÊç
instalacji osprz´tu roboczego
i byç w pe∏ni przekonanym
o prawid∏owoÊci wykonywa-
nych prac. Si∏owniki wysi´-
gnika standardowo wyposa-
˝one sà w uk∏ad amortyzacji
dobiegu. Rozwiàzanie to zda-
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Nowy „Król” dokona∏ triumfalnego powrotu. Maszyny serii T zosta∏y oficjalnie zaprezentowane podczas specjalnego pokazu we Francji.
W marcu na dobre ruszà na podbój Êwiatowych rynków. Dobrà okazjà ku temu b´dà w∏oskie targi Samoter





niem producenta nie tylko
przed∏u˝a ˝ywotnoÊç tych
newralgicznych dla popraw-
nej pracy komponentów, ale
jednoczeÊnie ogranicza szko-
dliwy wp∏yw wyst´pujàcych
podczas pracy wstrzàsów
i uderzeƒ, które przenoszone
sà na cia∏o operatora.
Mimo, ˝e nowe koparko-∏a-
dowarki Case sà oszcz´dne
w eksploatacji, to muszà byç
przecie˝ tankowane. Kon-
struktorzy maszyn zadbali,
by czynnoÊç tak odbywa∏a
si´ jednak jak najrzadziej.
Jest to mo˝liwe dzi´ki wypo-
sa˝eniu maszyn w wi´kszy
zbiornik paliwa. Je˝eli doda-
my do tego wspomniane ju˝
ograniczenie zu˝ycia paliwa
rz´du dziesi´ciu procent, to
w praktyce okazuje si´, ˝e
w przeci´tnych warunkach
na jednym zbiorniku maszy-
na mo˝e pracowaç przez
dwie dniówki robocze. 
W marcu tego roku, pod-
czas targów Samoter Case
zaprezentuje wysi´gnik ko-
parkowy z przesuwem bocz-
nym. Jego zastosowanie po-
zwoli operatorowi maszyny
na kopanie wzd∏u˝ Êcian bu-
dynków i innych przeszkód.
Ju˝ standardowe wyposa˝e-
nie nowych koparko-∏adowa-
rek Case sprawia, ˝e sà one
bezpieczne w eksploatacji.
Opcjonalnie mogà byç wypo-
sa˝one w dodatkowy pakiet
bezpieczeƒstwa. Sk∏adajà si´
na niego sygnalizator przecià-
˝eƒ oraz umieszczone na wy-
si´gniku i si∏owniku ∏y˝ki za-
wory bezpieczeƒstwa chro-
niàce przed niekontrolowa-
nym opadni´ciem osprz´tu
w przypadku uszkodzenia
obwodu hydraulicznego. Ste-
rowane hydraulicznie podpo-
ry stabilizacyjne wyposa˝ono
równie˝ w zabezpieczenia
chroniàce uk∏ad w przypad-
ku p´kni´cia przewodu hy-
draulicznego. Dodatkowe
podk∏adki gumowe pod stabi-
lizatory zapobiegajà uszko-
dzeniom mi´kkiej nawierzch-
ni, na której przychodzi praco-
waç maszynie. 

Producent nowych koparko-∏a-
dowarek uczyni∏ wiele, by mak-
symalnie u∏atwiç prac´ mecha-
ników. We wszystkich mode-
lach wchodzàcych w sk∏ad no-
wej Serii T punkty serwisowe
podlegajàce cz´stej kontroli
sà ∏atwo dost´pne z pozio-
miu gruntu. Mechanicy ob-
s∏ugujàcy maszyny nie mu-
szà korzystaç z podestów
i drabinek, co czyni ich prac´
bezpieczniejszà. Mogà jà
równie˝ wykonaç znacznie
szybciej, co ogranicza
do niezb´dnego minimum
czas bezproduktywnych prze-
stojów. Maska silnika otwiera
si´ bardzo szeroko do przodu
dajàc nieskr´powany dost´p
do wszystkich komponentów,
filtrów i punktów kontroli p∏y-
nów eksploatacyjnych.
System hamulcowy nowych
maszyn zasilany jest cieczà
z obwodu hydraulicznego.
Dzi´ki temu mo˝na by∏o zrezy-
gnowaç z dodatkowego zbior-
nika p∏ynu hamulcowego. 
B∏yskawicznà i miarodajnà
diagnostyk´ jednostek nap´-
dowych Commonrail umo˝li-
wia specjalne narz´dzie Case
Diagnose Tool (EST). Opera-
tor informowany jest o ka˝dym
odst´pstwie od normy w para-
metrach pracy maszyny. Mo˝e
wi´c z wyprzedzeniem podjàç
odpowiednie dzia∏ania, co po-
zwala na zapobie˝enie powa˝-
niejszym awariom i ogranicze-
nie kosztów napraw. 
Polska stanowi ciàgle jeden
z najlepszych rynków zbytu
na koparko-∏adowarki. Ten nie-
zaprzeczalny fakt doceniono
w Case. Pierwsze maszyny no-
wej Serii T trafi∏y w∏aÊnie
do naszego kraju, a konkretnie
do firmy Rotos specjalizujàcej
si´ w robotach drogowych,
ogólnobudowlanych i kanali-
zacyjnych. Notabene majàcej
swà siedzib´ w… Królówce
ko∏o Nowego WiÊnicza. A za-
tem pierwszy „Król” zawita∏
do Królówki! O tym, jak b´dzie
si´ tam spisywa∏, nie omiesz-
kamy ju˝ wkrótce poinformo-
waç naszych czytelników.

www.intrac.pl
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Wszystkie modele Serii T nale˝à do najmocniejszych maszyn w swej klasie. Dlatego
mo˝na je by∏o wyposa˝yç w ∏y˝k´ ∏adowarkowà o wi´kszej pojemnoÊci

Wysi´gnik sekcji koparkowej cechuje si´ zwartà budowà. Dzi´ki temu po jego ca∏kowitym
z∏o˝eniu maszyna ma wysokoÊç transportowà poni˝ej 3,60 metra

Jak przysta∏o na „Króla”, ka˝dy z modeli Serii T otrzyma∏ komfortowà, przestronnà kabin´
w iÊcie królewskim rozmiarze



Liebherr gotowy 
na targi Samoter

Targi Samoter 2011 odb´dà
si´ we w∏oskiej Weronie
w dniach od 2 do 6 marca.
Jednym z wi´kszych wy-
stawców b´dzie na nich Lie-
bherr, który na swà ekspo-
zycj´ zarezerwowa∏ imponu-
jàcà powierzchni´ 2.400 m2. 
Niemiecki koncern z pew-
noÊcià potrzebuje tak du˝e-
go terenu, zapowiedzia∏ bo-
wiem prezentacj´ a˝ dwu-
nastu eksponatów majà-
cych daç zwiedzajàcym
mo˝liwoÊç jak najpe∏niej-
szego zapoznania si´ z ak-
tualnymi mo˝liwoÊciami fir-
my w dziedzienie produkcji
maszyn budowlanych. 
Do g∏ównych atrakcji ekspo-
zycji Liebherra nale˝eç b´-
dzie wozid∏o przegubowe
TA 230, koparka ko∏owa
A 918 Compact, elektryczne
urzàdzenie prze∏adunkowe
EP 934 oraz ci´˝ka wiertni-
ca LB 16. Oprócz tego
do Werony przywiezione zo-
stanà tak˝e trzy ∏adowarki
ko∏owe, dwie koparki gàsie-
nicowe, kolejna obok wspo-

mnianej A 918 Compact ko-
parka ko∏owa oraz spychar-
ka i ∏adowarka gàsienicowa. 
Warto w tym kontekÊcie przy-
pomnieç, ˝e podczas ubie-
g∏orocznych targów Bauma
w Monachium Êwiatowà pre-
mier´ mia∏a koparka ko∏owa
A 900 Compact Litronic,
pierwsza w historii Liebherra
maszyna z zerowym kàtem
obrotu. W aktualnej ofercie ta
koparka klasy 18 ton zosta∏a
przemianowana. Teraz nosi
symbol A 918 Compact Litro-
nic i jest wielce prawdobne,
˝e zapoczàtkuje nowy typo-
szereg koparek ko∏owych te-
go producenta. Ze wzgl´du
na swà zwartà konstrukcj´,
ci´˝ar roboczy oko∏o 18 ton
i promieƒ obrotu wynoszàcy
tylko 1.850 mm maszy-
na sprawdza si´ idealnie
podczas robót w miejscach
o ograniczonej przestrzeni. 
Koparka Liebherr A 918 Com-
pact Litronic nap´dzana jest
nowej generacji silnikiem Lie-
bherr D 834 rozwijajàcym
moc 100 kW/136 KM. Ta jed-
nostka nap´dowa zosta∏a
skonstruowana specjalnie
z myÊlà o zastosowaniu w ma-
szynach budowlanych. Silnik

przekonuje swà du˝à pojemno-
Êcià, ˝ywotnoÊcià oraz wyso-
kim momentem obrotowym.
Swà maksymalnà moc osiàga
w niskim zakresie pr´dkoÊci
obrotowej, dzi´ki temu kon-
struktorom uda∏o si´ wyd∏u˝yç
˝ywotnoÊç silnika dzi´ki ni˝-
szemu zu˝yciu jego kompo-
nentów przy jednoczesnej wy-
sokiej wydajnoÊci. Jak podaje
producent, kabina koparki
A 918 Compact Litronic jest
najwi´ksza w tej klasie ma-
szyn. Zapewnia operatorowi
odpowiednià przestrzeƒ
do pracy co pozwala na ogra-
niczenie jego zm´czenia i za-
chowanie pe∏nej koncentracji.
Ergonomiczna klawiatura
i przejrzysty pulpit sterowniczy
z cyfrowym wyÊwietlaczem
pomagajà operatorowi w usta-
wianiu odpowiednich funkcji
pracy maszyny. Du˝e po-
wierzchnie przeszklone i za-
oblone kraw´dzie poprawiajà
zdecydowanie widocznoÊç
z kabiny, a tym samym bez-
pieczeƒstwo pracy. Bardzo
pomocnym rozwiàzaniem jest
stanowiàcy wyposa˝enie stan-
dardowe tempomat umo˝li-
wiajàcy ustawienie pr´dkoÊci
obrotowej. Pozwala to pod-

czas przejazdów po równym
terenie na utrzymywanie sta∏ej
pr´dkoÊci jazdy. 
Wa˝ne miejsce na ekspozycji
Liebherra w Weronie przypad-
nie w udziale wozid∏u przegu-
bowemu TA 230. Znalaz∏o si´
ono stosunkowo niedawno
w programie produkcyjnym
niemieckiego potentata. Lie-
bherr stawiajàcy konsekwent-
nie na skompletowanie palety
maszyn przeznaczonych
do robót ziemnych pokaza∏ je
po raz pierwszy na ubieg∏o-
rocznej Baumie w Mona-
chium. Odwiedzajàc stoisko
Liebherra w Weronie warto
zwróciç uwag´ na pojemnoÊç
skrzyni ∏adunkowej TA 230
wynoszàcà a˝ 19,2 metrów
szeÊciennych, co stanowi ab-
solutny ewenement w tej kla-
sie pojazdów. Odwiedzajàc
stoisko Liebherra warto przyj-
rzeç si´ równie˝ bli˝ej muldzie
wozid∏a ogrzewanej cieczà.
Takie rozwiàzanie zastosowa-
no bowiem po raz pierwszy
w wywrotce. Energia niezb´d-
na do zasilania podgrzewacza
pozyskiwana jest z uk∏adu
ch∏odzenia silnika za poÊred-
nictwem wymiennika ciep∏a.

www.liebherr.pl
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Liebherr A 918 Compact Litronic. Maszyna traktowana jest przez ekspertów jako zwiastun
nowego typoszeregu 

Wozid∏a przegubowe znalaz∏y si´ stosunkowo niedawno w programie produkcyjnym firmy
Liebherr. Model TA 230 stanowi udane po∏àczenie zwartej budowy i du˝ej ∏adownoÊci 



W Polsce te˝ pracujà 
naprawd´ du˝e maszyny

W grudniu ubieg∏ego roku
w nale˝àcej do koncernu He-
idelberg Cement kopalni Fol-
wark rozpocz´∏a prac´ spy-
charka Komatsu D475A. Jest
to zarazem najwi´ksza ma-
szyna tego typu w Polsce.
Jej g∏ówne zadanie polega
na mechanicznym urabianiu
margla kredowego, surowca
niezb´dnego do produkcji
cementu. Dzieje si´ tak dla-
tego, ˝e kopalnia Folwark
zlokalizowana jest w sà-
siedztwie terenów zamiesz-
ka∏ych, dotyczà jej zatem
powa˝ne obostrzenia w po-
zyskiwaniu surowca meto-
dà wiertniczo-strza∏owà.
Musiano zatem znaleêç me-
tod´ alternatywnà. Wst´pnà
aprobat´ zyska∏ pomys∏ po-
legajàcy na zastosowaniu
ci´˝kiej spycharki. Oczywi-
Êcie nie mo˝na by∏o podjàç
decyzji o zakupie maszyny
bez uprzedniego przepro-
wadzenia testów praktycz-
nych. W kopalni chciano
przekonaç si´, czy tego ty-
pu maszyna b´dzie w sta-
nie urobiç zak∏adanà iloÊç
kamienia. Zorganizowano
wi´c trwajàce przez dwa
miesiàce testy, na które
wypo˝yczono spychark´
o masie oko∏o 100 ton. Wy-
dajnoÊç maszyny okaza∏a
si´ nawet wykraczaç ponad
przyj´te za∏o˝enia. Dlatego
te˝ w kwietniu ubieg∏ego ro-
ku do firmy Komatsu Po-
land wp∏yn´∏o zamówienie
na spychark´ D475A.
WczeÊniej, na kilku spotka-
niach technicznych uzgod-
niono jej specyfikacj´. Cho-
dzi∏o o to, ˝eby maszy-
na by∏a w stanie spe∏niç
wszelkie oczekiwania zama-
wiajàcego. Obie strony
chcia∏y uniknàç problemów,
które zawsze pojawiajà si´
w razie koniecznoÊci mody-
fikacji dokonywanych ju˝
na miejscu pracy maszyny. 
Spycharka D475A produko-

wana jest w japoƒskiej fabry-
ce Komatsu w Osace. Dlate-
go te˝ potrzebowa∏a nie-
mal trzech miesi´cy, by
wreszcie pod koniec wrze-
Ênia 2010 dotrzeç w elemen-
tach do miejsca przeznacze-
nia. W kopalni Folwark me-
chanicy potrzebowali jesz-
cze przesz∏o miesiàc, by
spycharka by∏a gotowa
do u˝ytku. Monta˝ maszyny
stanowi∏ olbrzymie wyzwa-
nie. Âwiadczy o tym choçby

ci´˝ar poszczególnych ele-
mentów. Korpus spycharki
wa˝y 45 ton, ka˝dy z wóz-
ków gàsienic po 12,5 tony,
same gàsienice po 6 ton,
a zrywak 10 ton…
Nowy nabytek kopalni Fol-
wark wyposa˝ono w klasycz-
ny, transmisyjny system
przeniesienia nap´du sk∏a-
dajàcy si´ z silnika, skrzyni
biegów, zmiennika momentu
oraz mostu nap´dowego na-
p´dzajàcego gàsienice. Sil-
nik mo˝e pracowaç w trzech
trybach. Dwa tryby mo˝-
na okreÊliç mianem ekono-
micznych. Stosuje si´ je
w pracach, podczas których
spycharka poddawana jest
ma∏ym lub Êrednim obcià˝e-
niom. Trzeci tryb – Power wy-

korzystywany jest w trudnych
warunkach. Podczas pracy
w trybach ekonomicznych
moc silnika regulowana jest
elektronicznie. W trybie Po-
wer jednostka nap´dowa
osiàga maksymalnà moc wy-
noszàcà 903 KM. Wtrysk
bezpoÊredni daje mo˝liwoÊç
pe∏nej kontroli nad pracà
jednostki nap´dowej wypo-
sa˝onej w turbospr´˝ark´
i ch∏odnic´ powietrza doloto-
wego. W celu ograniczenia

ha∏asu i wibracji silnik za-
montowano na ramie wyko-
rzystujàc gumowe amortyza-
tory. Elektryczny podgrze-
wacz bloku silnika oraz oleju
w misce utrzymuje tempera-
tur´ wynoszàcà oko∏o plus
pi´ciu stopni. Zapewnia to
bezproblemowy rozruch sil-
nika nawet w czasie siarczy-
stych mrozów.
Zmiennik momentu obroto-
wego jest standardowo wy-
posa˝ony w system Lock-
Up, co zapewnia najwy˝szà
wydajnoÊç uk∏adu nap´do-
wego. Za pomocà prze∏àcz-
nika operator mo˝e wybraç
jeden z dwóch trybów pra-
cy przek∏adni hydrokine-
tycznej – normalny u˝ywany
podczas zrywania oraz wy-

korzystywany podczas spy-
chania Lock-Up. W drugim
z przypadków (Lock-Up)
zmiennik momentu obroto-
wego jest blokowany i w ten
sposób uk∏ad nap´dowy za-
pewnia najwy˝szà si∏´ ucià-
gu i szybkoÊci przy jedno-
czesnym zdecydowanym
zmniejszeniu zu˝ycia paliwa.
Skrzynia biegów mo˝e
pracowaç w dwóch trybach:
automatycznym i r´cznym.
W pierwszym z nich skrzynia

sama dopasowuje si´ do ob-
cià˝enia dobierajàc odpo-
wiedni bieg. W trybie r´cz-
nym operator mo˝e sam
wybieraç biegi za pomocà
prze∏àcznika na lewym joystic-
ku, który obs∏uguje kciukiem.
Maszyna posiada po trzy bie-
gi do przodu i wsteczne.
Pracujàc w trybie manual-
nym operator ma mo˝li-
woÊç wyboru trzech zapro-
gramowanych pr´dkoÊci
jazdy do przodu i do ty∏u,
takich jak F1-R2, R2-F2.
Wybranie jednego z tych
ustawieƒ po zmianie kierun-
ku jazdy za pomocà joystic-
ka powoduje automatyczne
prze∏àczenie skrzyni bie-
gów na zadane prze∏o˝enie.
Funkcja ta zdecydowanie
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G∏ównym zadaniem spycharki D475A jest mechaniczne urabianie margla kredowego niezb´dnego do produkcji w Cementowni Góra˝d˝e.





przyspiesza obs∏ug´ ma-
szyny przy powtarzajàcych
si´ czynnoÊciach.
Automatyczna kontrola trak-
cji zapewnia spycharce do-
skona∏à przyczepnoÊç nawet
w najtrudniejszym terenie.
W momencie utraty przy-
czepnoÊci obni˝ane sà obro-
ty silnika przez co redukuj´
si´ poÊlizg gàsienic.
W podwoziu maszyny za-
stosowano wózki jezdne
w systemie „K”. Sk∏ada si´
on z wahad∏owo zawie-
szonego ko∏a prowadzà-
cego i rolek jezdnych, któ-
re w celu poprawy przesu-
wu pionowego zawieszono
na dwóch osiach noÊnych.
Uk∏ad ten zapewnia sta∏y
kontakt gàsienicy z pod∏o-
˝em, dzi´ki czemu znaczà-
co poprawia si´ komfort jaz-
dy. Jest to mo˝liwe dzi´ki
skutecznemu ograniczeniu
drgaƒ i wstrzàsów, na jakie
nara˝ona jest maszyna,
szczególnie podczas pracy
w trudnym terenie.
Komfortowa kabina na bazie
szeÊciokàta zapewnia ope-
ratorowi doskona∏e warunki
pracy. Poprzez du˝e przy-
ciemniane szyby mo˝e on
obserwowaç obszar dooko-
∏a maszyny. Dodatkowo
na spycharce zosta∏y za-
montowane dwie kamery,
jedna z przodu pokazuje ob-
raz z widokiem na lemiesz,
druga zaÊ Êledzi obszar zry-
waka. Kabin´ spycharki wy-
posa˝ono w pneumatyczny
regulowany wielop∏aszczy-
znowo fotel. Mo˝na go obró-
ciç o pi´tnaÊcie stopni w pra-
wo, co daje lepsze mo˝liwo-
Êci obserwacji osprz´tu ro-
boczego z ty∏u maszyny. 
Filtry, uszczelnienia oraz
panujàce w kabinie nadci-
Ênienie umo˝liwiajà prac´
maszyny w zapylonym
i agresywnym Êrodowisku.
Kabina zamontowana jest
na amortyzatorach wisko-
zowych nowej generacji.
Cechujà si´ one doskona∏à
zdolnoÊcià poch∏aniania
wstrzàsów i wibracji. Spr´-

˝yna amortyzatora dosko-
nale izoluje kabin´ od obu-
dowy, wn´trze kabiny wy∏o-
˝one materia∏ami dêwi´ko-
ch∏onnymi sprawia, ˝e ope-
rator pracuje w cichym
i komfortowym Êrodowisku.
Kierowanie spycharkà od-
bywa si´ za pomocà dwóch
joysticków. Lewy s∏u˝y
do sterowania jazdà maszy-
ny, prawy zaÊ do sterowa-
nia lemieszem. Zrywak ob-
s∏ugiwany jest umieszczonà
po prawej stronie fotela
operatora dêwignià.
Poniewa˝ spycharka zaku-
piona przez kopalni´ Fol-
wark pracuje tak˝e w warun-
kach nocnych, oprócz stan-
dardowego oÊwietlenia,
na które sk∏adajà si´ dwie
pary reflektorów (przednich
i tylnych), na kabinie zamon-
towane zosta∏y dodatkowo
cztery reflektory oÊwietlajàce
teren przed maszynà i dwa
Êwiecàce do ty∏u. W spy-
charce zainstalowano rów-
nie˝ kierunkowy sygna∏ co-
fania. Jest on wyraênie s∏y-
szalny dla osób znajdujà-
cych si´ w strefie cofania.
W spycharce D475A kabi-
na operatora znajduje si´

ponad 2,5 metra nad pozio-
mem gruntu. Codzienne
wspinanie si´ na t´ wyso-
koÊç nie jest ani wygodne,
ani bezpieczne. Dlatego te˝
firma Komatsu doposa˝y∏a
maszyn´ w ruchomà platfor-
m´ wejÊciowà LD01 Access
System wyprodukowanà
przez Australian Equipment
Engineering. Opuszczane
schody zapewniajà operato-
rowi bezpiecznà drog´
w obu kierunkach, do kabi-
ny i z powrotem. Schody sà
uruchamiane automatycznie
po zablokowaniu przyci-
skiem uk∏adu jazdnego ma-
szyny. Kolejne u˝ycie przy-
cisku powoduje podniesie-
nie si´ schodów. Uk∏ad jaz-
dy pozostaje jednak zablo-
kowany a˝ do momentu
ich ca∏kowitego podniesie-
nia. Nast´pnie sà one
umieszczone poziomo
wzd∏u˝ kabiny, na odpowied-
niej wysokoÊci uniemo˝liwia-
jàcej ich uszkodzenie. 
Lemiesz maszyny typu „Se-
mi-U” wykonany zosta∏ ze
stali Hardox o wysokiej wy-
trzyma∏oÊci. Przeznaczony
jest do pracy w najci´˝szych
warunkach. Profil ostrza

umo˝liwia doskona∏à pene-
tracj´ gruntu. Dwa boczne
skrzyd∏a zapobiegajà rozsy-
pywaniu si´ materia∏u, dzi´ki
czemu maszyna ma dosko-
na∏à wydajnoÊç spychania.
Newralgicznym narz´dziem
jest zrywak. Jego konstruk-
cja daje du˝à si∏´ urabiania,
a system bezstopniowego
ustawiania kàta zapewnia
maksymalnà wydajnoÊç.
W celu u∏atwienia prac ser-
wisowych spychark´ wypo-
sa˝ono w uk∏ad centralnego
smarowania zrywaka. Wraz
z maszynà Komatsu Poland
dostarczy∏o trzy ró˝ne rodza-
je z´bów zrywaka. które sà
do przetestowania Ró˝nià
si´ one kszta∏tem i materia-
∏em wykonania. Praktyczne
testy majà wykazaç, który
z z´bów oka˝e si´ najbar-
dziej odpowiedni do warun-
ków panujàcych w kopalni.
Pami´taç nale˝y, ˝e z´by
podlegajà szybkiemu zu˝y-
ciu, dlatego te˝ u˝ytkownik
maszyny musi posiadaç ich
odpowiedni zapas.
Producent okreÊla ˝ywot-
noÊç spycharki D475A
na minimum 30.000 godzin.
Poniewa˝ w kopalni Folwark
pe∏ni ona kluczowà rol´
w procesie produkcyjnym
niezmiernie wa˝ne jest
utrzymywanie jej w pe∏nej
sprawnoÊci. Dlatego te˝ na-
bywca zdecydowa∏ si´
na pakiet serwisowy obo-
wiàzujàcy przez trzy lata
lub 7.500 godzin. Obejmu-
je on ewentualne naprawy,
przeglàdy, dostaw´ cz´Êci
zamiennych i wszystkiego,
co jest niezb´dne do w∏a-
Êciwego przeprowadzenia
prac serwisowych.
Producent szacuje, ˝e pod-
wozie spycharki pracujàcej
w trudnych warunkach ka-
mienio∏omu powinno praco-
waç bezawaryjnie przez
oko∏o 10.000 godzin. Oczy-
wiÊcie przy za∏o˝eniu, ˝e
u˝ytkownik przestrzegaç
b´dzie zasad jego prawid∏o-
wej eksploatacji.

www.komatsupoland.pl
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Lemiesz typu „Semi-U” przeznaczony jest do pracy w najci´˝szych warunkach. Specjal-
na konstrukcja zrywaka zapewnia du˝à si∏´ urabiania materia∏u skalnego



Jak Volvo EC240B
wielki krater pokona∏o

Wysi´gnik typu Long Re-
ach, w jaki wyposa˝ona by-
∏a koparka gàsienicowa Vo-
lvo EC240B pozwoli∏ opera-
torowi na prac´ ponad nie-
bezpiecznym brzegiem
prawdziwego krateru, który
utworzy∏ si´ w wyniku kata-
strofy budowlanej na lokal-
nej drodze w niemieckiej
miejscowoÊci Schmalkal-
den. Pot´˝na dziura w ziemi
zosta∏a zasypana przez ko-
park´ ponad siedmiu tysià-
cami ton ˝wiru i kruszywa.
Operator maszyny, mimo
ponad dwudziestoletniego
doÊwiadczenia zawodowe-
go nie spotka∏ si´ dotych-
czas z tego rodzaju zada-
niem. Gigantyczny krater
powsta∏ dok∏adnie w obsza-
rze zabudowy mieszkalnej
na obszarze o powierzcz-
ni 40 na 40 metrów. Dok∏ad-
nie na skraju przepaÊci znaj-
dowa∏y si´ gara˝e, których
konstrukcja zosta∏a ca∏kowi-
cie zniszczona przez drga-
nia. Jeden z pojazdów zo-
sta∏ wciàgni´ty wraz z masa-
mi ziemi w g∏àb krateru, po-
zosta∏e ze wzgl´dów bez-
pieczeƒstwa musia∏y byç
parkowane z dala od miej-
sca katastrofy. Nikt nie móg∏
daç gwarancji, ˝e w okolicy
nie b´dà tworzyç si´ kolejne
kratery. P´kni´cia na fasa-
dach pobliskich budynków,
zawalone Êciany i przerwa-
na droga okaza∏y si´ drama-
tycznymi skutkami osuwiska.
Na szcz´Êcie by∏y to tylko
straty rzeczowe, nikt z miesz-
kaƒców nie ucierpia∏. Jed-
nak˝e dwadzieÊcia pi´ç osób
z dziewi´ciu po∏o˝onych
w pobli˝u budynków musia∏o
zostaç ewakuowanych.
SpecjaliÊci firmy, która otrzy-
ma∏a zadanie zasypania kra-
teru uznali, ˝e optymalnà
maszynà do jego wykona-
nia b´dzie koparka Volvo
EC240B z wysi´gnikiem typu
Long Reach. Maszyna przy-

wieziona zosta∏a do Turyngii
a˝ z Berlina. Specjalny
osprz´t koparki oraz budowa
jej wysi´gnika pozwala∏y
mieç nadziej´ na rozwiàza-
nie problemu bezpieczeƒ-
stwa pracy na skraju usypi-
ska. Praca maszyny jednak
mimo wszystko stanowi∏a
niebezpieczeƒstwo nawet
dla wytrawnego operatora.
Niemo˝liwa do ustalenia by-
∏a bowiem stabilnoÊç pod∏o-
˝a na skraju krateru, dlatego
te˝ ci´˝ka maszyna nie mo-
g∏a podje˝d˝aç na skraj osu-
wiska. Jako dodatkowe za-
bezpieczenie zastosowano
lin´ stalowà po∏àczonà z in-
nà koparkà. W razie ewentu-
alnego osuwania si´ terenu
mia∏a ona zadanie wycià-
gni´cia koparki Volvo z za-
gro˝onego rejonu. 
Kolumny ci´˝arówek trans-
portowa∏y materia∏ niezb´d-
ny do wype∏nienia krateru
z pobliskich ˝wirowni i ka-
mienio∏omu. Tak˝e one nie
mog∏y doje˝d˝aç na skraj
urwiska, dlatego wysypywa-
∏y ∏adunek przy koparce.
Za pomocà d∏ugiego wysi´-
gnika operator móg∏ precy-
zyjnie umieszczaç materia∏
wype∏niajàcy na dnie krate-
ru i rozprowadzaç równo-
miernie. Aby uzyskaç mak-
symalnà stabilnoÊç wype∏-
nienia skorzystano nast´p-
nie z us∏ug doÊwiadczonej
ekipy alpinistycznej, której
cz∏onkowie umieÊcili w kra-
terze trzy maty z geow∏ókni-
ny. Wspó∏pracujàc z opera-
trorem koparki stworzyli oni
swoisty przek∏adaniec sk∏a-
dajàcy si´ z warstw ˝wiru,
t∏ucznia oraz mat z geow∏ók-
niny. Zastosowanie t∏ucznia
mia∏o równie˝ na celu za-
pewnienie wi´kszej stabilno-
Êci dzi´ki wzajemnemu za-
kleszczaniu si´ kamieni. 
Tydzieƒ po katastrofie g∏´-
boki na dwadzieÊcia metrów
krater zosta∏ zasypany sied-
mioma tysiàcami ton ˝wiru
i t∏ucznia. Jednak˝e nie
oznacza∏o to zakoƒczenia
prac koparki EC240B. Oko-

∏o szeÊciu tysi´cy ton mate-
ria∏u zosta∏o za jej pomocà
usypane w kopiec. Ma on
stopniowo zapadaç si´
pod w∏asnym ci´˝arem do-
datkowo stabilizujàc obszar
zasypanego krateru. Pod-
czas usypywania kopca
szczególnie przydawa∏ si´
wysi´gnik koparki pozwala-
jàcy na zrzucanie materia∏u
z du˝ej wysokoÊci. 
Ustalono, ˝e w ciàgu najbli˝-
szych pi´ciu lat nikt nie mo-
˝e poruszaç si´ po terenie
krateru, tak˝e pieszo. Droga
przechodzàca przez osiedle
sta∏a si´ z obu stron Êlepa.
Tak˝e po zasypaniu dziury
w ziemi ze wzgl´dów bez-
pieczeƒstwa siedemnastu
ewakuowanych mieszkaƒ-

ców przez szeÊç tygodni nie
mog∏o powróciç do swoich
domów. Na temat przyczyn
katastrofy, na usuni´cie któ-
rej skutków wydano miliony
euro mo˝na tylko spekulo-
waç. Koszty rekultywacji
miejsca katastrofy oszaco-
wane zosta∏y na wiele mi-
lionów euro. Geolodzy
przypuszczajà, ˝e powo-
dem powstania gigantycz-
nego krateru mog∏o byç
wyp∏ukanie z∏o˝a soli zale-
gajàcego na du˝ej g∏´bo-
koÊci. Takie przypadki zda-
rzajà si´ co prawda doÊç
cz´sto, ale nigdy dotych-
czas w takich rozmiarach,
jak mia∏o to miejsce w nie-
mieckim Schmalkalden.

www.volvo.com
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Widok z lotu ptaka doskonale ukazuje skal´ katastrofy 

Operator pracowa∏ przy otwartych drzwiach kabiny, tak aby us∏yszeç syren´ alarmowà

Jako dodatkowe zabezpieczenie zastosowano lin´ stalowà po∏àczonà z innà koparkà



New Holland E485B
- perfekcyjne wyburzenia

Koparka New Holland E485B
potwierdzi∏a swe zalety pod-
czas prac wyburzeniowych
prowadzonych w ekstremal-
nie trudnych warunkach. Ma-
szyna impononuje stabilno-
Êcià i stosunkowo ma∏ym zu-
˝yciem paliwa.
Pierwsza koparka New Hol-
land E485, która trafi∏a
na rynek w∏oski potwierdzi∏a
swe niezaprzeczalne zalety
podczas prac wyburzenio-
wych. Przesz∏a chrzest bojo-
wy w miejskiej zabudowie
Rzymu, gdzie zosta∏a wyko-
rzystana przy pracach roz-
biórkowych prowadzonych
w ekstremalnych warun-
kach po wysadzeniu w po-
wietrze kompleksu biurowe-
go Via Selva Candida po∏o˝-
nego na przedmieÊciu stoli-
cy W∏och. Budynek, który
mia∏ staç si´ centrum zarzà-
dzania w∏oskich linii lotni-
czych Alitalia zosta∏ wznie-
siony przed czterdziestu la-
ty kosztem wielu miliardów
lirów. Nie zosta∏ on nigdy
w pe∏ni ukoƒczony i dlatego
w praktyce pozostawa∏ nie
w pe∏ni wykorzystany. 
Prace wyburzeniowe rozpo-
cz´∏y si´ 21 czerwca ubieg∏e-
go roku od wysadzenia w po-
wietrze budynku. Prace prze-
rodzi∏y si´ w prawdziwy spek-
takl z licznie zgromadzonà
publicznoÊcià z∏o˝onà z oko-
licznych mieszkaƒców. Wielu
z nich fotografowa∏o i filmo-
wa∏o post´p prac. Zdj´cia i fil-
my z wyburzeƒ by∏y ch´tnie
oglàdane w Internecie. 
Budynek nale˝a∏ do wi´k-
szych tego typu obiektów
w aglomeracji rzymskiej, mia∏
trzydzieÊci pi´ç metrów wy-
sokoÊci i ca∏kowità kubatu-
r´ 40.000 m3. Wyburzenie
nastàpi∏o przez zdetonowa-
nie oÊmiuset ∏adunków wy-
buchowych. Spowodowa∏y
one rozciàgajàcà si´
na czterdzieÊci siedem me-
trów na wysokoÊç chmur´

py∏u. Pozosta∏oÊci po wysa-
dzonych budynkach zosta-
∏y usuni´te ze zwa∏owiska
za pomocà koparek gàsie-
nicowych wyposa˝onych
w chwytaki i no˝yce hy-
drauliczne. Prace rozpo-
cz´∏y si´ ju˝ w czerw-
cu 2008 roku od wyburzenia
obiektów o kubaturze po-
nad 150.000 m3. Roboty
przerwano, by wznowiç je

w czerwcu ubieg∏ego roku.
Powierzono je firmie Trulli
z Rzymu specjalizujàcej si´
w wyburzeniach mechanicz-
nych. Trulli majàca na swym
koncie szereg spektakular-
nych wyburzeƒ na terenie
stolicy W∏och dysponuje flo-
tà koparek gàsienicowych
o ci´˝arze roboczym w za-
kresie od 0,2 do 90 ton, trze-
ma pojazdami ci´˝arowymi
oraz mobilnà kruszarkà.
Najnowszym nabytkiem fir-
my Trulli jest koparka New
Holland E485B w konfigura-
cji do wyburzeƒ. Maszyn´
wyposa˝ono w wysi´gnik
o d∏ugoÊci 24 metrów
oraz 14-tonowy chwytak. Ko-
parka wykorzystywana by∏a
w oczyszczaniu zwa∏owiska,
na którym po wysadzeniu
w powietrze obiektów zalega-

∏o 320.000 m3 odpadów bu-
dowlanych, w g∏ównej mierze
betonu zbrojonego. Z tym za-
daniem uporaç musia∏ si´
przede wszystkim najnowszy
nabytek firmy wykonawczej.
Nie tylko z tego powodu New
Holland E485B znajdowa∏ si´
przez ca∏y czas w centrum
zainteresowania. Koparka
zda∏a trudny egzamin celujà-
co. W∏aÊciciel maszyny

uzna∏, ˝e na szczególne pod-
kreÊlenie zas∏uguje doskona∏a
jakoÊç jej wykonania, du˝a si-
∏a odspajania, nadzwyczaj-
na stabilnoÊç oraz ekstremal-
nie niskie zu˝ycie paliwa. Ko-
parka E485B nap´dzana jest
silnikiem z technologià Com-
mon Rail rozwijajàcym opty-
malnà moc i cechujàcym si´
oszcz´dnà eksploatacjà dzi´ki
stosunkowo niewielkiemu zu-
˝yciu paliwa. Odznaczajàca
si´ wysokà kulturà pracy
szeÊciocylindrowa jednost-
ka nap´dowa o pojemno-
Êci 10,5 litra rozwija moc
258 kW przy 1.850 obr./min. 
Koparka w konfiguracji
do wyburzeƒ ma ci´˝ar ro-
boczy 50,3 tony. Wyposa˝o-
no jà w ulepszony uk∏ad hy-
drauliczny odznaczajàcy si´
ekstremalnie krótkimi czasa-

mi reakcji. Jego parametry
dostosowano do pracy z ∏y˝-
kà typu Heavy Duty. W za-
le˝noÊci od potrzeb dost´p-
ne sà jej dwa rodzaje – o po-
jemnoÊci od 1,66 do 2,5 m3.
Osiàgni´ta dzi´ki temu bar-
dzo wysoka wydajnoÊç
przy jednoczesnym niskim
zu˝yciu paliwa zdecydowa-
nie pozytywnie wyró˝nia ko-
park´ New Holland E485B
wÊród maszyn tej klasy.
Podczas wykonywania prac
w szczególnie trudnych wa-
runkach operator maszyny
skorzystaç mo˝e z funkcji
Continious Power Boost. To
rozwiàzanie stosowane wy-
∏àcznie w maszynach New
Holland pozwala zwi´kszyç
ciÊnienie uk∏adu hydraulicz-
nego nawet do 34,3 MPa.
Co wa˝ne zwi´kszenie osià-
gów maszyny mo˝na utrzy-
mywaç bez limitu czasu. 
Kabina koparki wyposa˝o-
na jest w ergonomiczny re-
gulowany wielop∏aszczy-
znowo fotel operatora.
Wszystkie elementy obs∏u-
gowe maszyny sà optymal-
nie rozmieszczone, co za-
pewnia wygod´ operatoro-
wi. Uwag´ zwraca forma
przedniej cz´Êci kabiny. Za-
oblone kraw´dzie i du˝a
powierzchnia przestrzeƒ
zapewnia doskona∏à wi-
docznoÊç na ca∏y obszar
pracy. Kabina cechuje si´
solidnà konstrukcjà i zabez-
pieczeniami dajàcymi pe∏nà
ochron´ operatorowi. Jest
to niezmiernie wa˝ne szcze-
gólnie w przypadku maszyn
wykorzystywanych na co
dzieƒ przy rozbiórkach i pra-
cach wyburzeniowych.
Dzi´ki perfekcyjnie zestrojo-
nemu uk∏adowi hydraulicz-
nemu koparka E485B ce-
chuje si´ szybkoÊcià i pre-
cyzjà wykonywania ruchów
roboczych. Terminy przeglà-
dów oraz poziom i stan p∏y-
nów eksploatacyjnych mo˝e
byç odczytywany na bie˝àco
za pomocà komputera pok∏a-
dowego maszyny.
www.construction.newholland.com

Maszyny budowlane
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Koparka New Holland E485B potwierdzi∏a swe zalety podczas prac wyburzeniowych pro-
wadzonych w ekstremalnie trudnych warunkach
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Solideal udoskonali∏
opony niebrudzàce

Grupa Solideal ukoƒczy∏a
prace nad modernizacjà
udoskonalajàcà niebrudzàce
opony pneumatyczne (szare
– NM Grey). Dotychczasowe
zmiany produkcyjne w opo-
nach pneumatycznych nie-
brudzàcych Grupy Solideal
pozwoli∏y na przejÊcie z opo-
ny bia∏ej na szarà. Ich wpro-
wadzenie pozwoli∏o nie tylko
zwi´kszyç wytrzyma∏oÊç i ˝y-
wotnoÊç tego rodzaju ogu-
mienia, ale równie˝ ograni-
czyç niepo˝àdane wizualne
zmiany koloru i przebarwie-
nia mieszanki, z której wy-
twarzane sà opony.
Grupa Solideal stawia na in-
nowacje stale poszukujàc
rozwiàzaƒ, które pozwolà
maksymalnie wyd∏u˝yç czas
eksploatacji ogumienia.
Eksploatacja musi byç
przy tym bezpieczna, eko-

nomiczna i zgodna z zasa-
dami ekologii. Konstrukto-
rzy Grupy Solideal dà˝à
do tego, by wyroby spe∏nia-
∏y wszelkie wymagania tech-
niczno-eksploatacyjne, nie
zapominajà przy tym rów-
nie˝ o aspekcie wizualnym.
Od poczàtku tego roku stop-
niowo do sprzeda˝y Solideal
wprowadza ca∏kowicie nowà
wersj´ pneumatycznych
opon niebrudzàcych prze-
znaczonych do transportu

wewn´trznego. Sà to nowe
opony z szarym niebrudzà-
cym bie˝nikiem oraz ze Êcia-
nami z mieszanki czarnej.
Dzi´ki takiemu po∏àczeniu
uda∏o si´ wytworzyç dosko-
nale wyglàdajàcy produkt,
wolny od brunatnobràzo-
wych przebarwieƒ bocznej
powierzchni, które pojawia∏y
si´ w trakcie d∏u˝szej eksplo-
atacji, bàdê magazynowania
opon wykonanych w trady-
cyjnej technologii. Produ-

cent jest przekonany, ˝e
udoskonalony produkt, du˝o
bardziej atrakcyjny wizual-
nie, zostanie dobrze przyj´ty
przez u˝ytkowników.
W procesie produkcyjnym li-
nia ∏àczenia bie˝nika i Êciany
bocznej pokrywana jest spe-
cjalnà utwardzanà na goràco
farbà. Rozwiàzanie to daje
bardzo estetyczne wykoƒcze-
nie. Choç wykonanie, forma
oraz funkcje nowej wersji
ogumienia niebrudzàcego
pozostajà identyczne jak ich
poprzedniej generacji, to
osiàgni´to zwi´kszenie ela-
stycznoÊci Êciany bocznej
opony oraz uatrakcyjniono
jej wyglàd dzi´ki wyelimino-
waniu wyst´powania prze-
barwieƒ wyst´pujàcych
uprzednio w trakcie eksplo-
atacji i sk∏adowania. Jak po-
informowa∏a firma Solideal,
w nowej technologii wytwa-
rzane b´dà równie˝ opony
niebrudzàce SKS.

www.solideal.pl

Komponenty

Solideal udoskonali∏ technologi´ produkcji szarych opon niebrudzàcych. Nowa opona sta-
nowi udane po∏àczenie szarego bie˝nika ze Êcianami z mieszanki czarnej 
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Bezpieczna budowa
wed∏ug Volvo Trucks 

Ponad trzysta osób ginie co
roku w wypadkach pojaz-
dów na placach budowy
w krajach Unii Europejskiej.
Wielokrotnie wy˝sza jest
liczba rannych. Najcz´stszà
przyczynà tragedii jest b∏àd
cz∏owieka. Dlatego te˝
w swoim programie szkole-
niowym przeznaczonym dla
kierowców pojazdów bu-
dowlanych Volvo Trucks
poÊwi´ca du˝o uwagi kwe-
stiom bezpieczeƒstwa.
Ci´˝arówki poruszajàce si´
po placach budowy wypo-
sa˝one sà w szereg uk∏a-
dów podnoszàcych bezpie-
czeƒstwo zarówno kierow-
ców, jak i pracujàcych w po-
bli˝u robotników. Na przy-
k∏ad, w chwili gdy pojazd
zaczyna staczaç si´ w spo-
sób niekontrolowany do ty-
∏u, automatycznie urucha-
miane sà hamulce. T´ funk-
cj´ podnoszàcà bezpie-
czeƒstwo zaimplementowa-
no w skrzyni biegów I-Shift. 
ÂwiadomoÊç bezpieczeƒ-
stwa wÊród kierowców jest
ciàgle zbyt ma∏a. Wielu
z nich robi podstawowy b∏àd
nie zapinajàc pasa bezpie-
czeƒstwa. Zaniedbanie tego
obowiàzku zwi´ksza ryzyko
wyst´powania tragicznych
w skutkach wypadków.
Place budowy to niebez-
pieczne miejsca pracy, któ-
re wymagajà od kierowców
pe∏nej koncentracji oraz wy-
sokich umiej´tnoÊci. Na
budowie bywa z regu∏y Êli-
sko, wàsko lub stromo. Mi-
mo to, kierowcy cz´sto po-
st´pujà rutynowo niejako
„wy∏àczajàc” myÊlenie. W∏a-
Ênie wtedy robi si´ napraw-
d´ niebezpiecznie i docho-
dzi do wypadków.
W ubieg∏ym roku Volvo
Trucks wprowadzi∏o na ry-
nek nowy pojazd budowla-
ny – Volvo FMX. Równocze-
Ênie firma wdro˝y∏a nowy
program szkoleniowy dla

kierowców, który dostoso-
wany zosta∏ do specyfiki
transportu budowlanego.
Znaczna cz´Êç tego progra-
mu dotyczy bezpieczeƒ-
stwa. W Volvo Trucks uzna-
no po prostu, ˝e nale˝y coÊ
zrobiç w celu jego poprawy. 
Szkolenie obejmuje prak-
tyczne çwiczenia z techniki
jazdy, które przeprowadzane
sà na torze testowym. Uzu-
pe∏niajà je zaj´cia teoretycz-
ne i dyskusje w grupach.
W ten sposób Volvo Trucks

chce zwi´kszyç ÊwiadomoÊç
zagro˝eƒ, zw∏aszcza po-
przez dialog. Wielu spoÊród
kierowców legitymuje si´ du-
˝ym doÊwiadczeniem zawo-
dowym. Dajàc im szans´
przedstawienia w∏asnych
spostrze˝eƒ firma korzysta
z tej wiedzy i aktualizuje ma-
teria∏y szkoleniowe.
Statystyki Eurostat mówià ja-
sno, ˝e najcz´stszym skut-
kiem wypadku na budowie
z udzia∏em pojazdu jest po-
tràcenie cz∏owieka. Zazwy-
czaj dzieje si´ tak na skutek
z∏ej widocznoÊci, dlatego nie-
zmiernie wa˝ne jest noszenie
przez wszystkich odzie˝y ro-
boczej z elementami odbla-
skowymi pozwalajàcymi od-
powiednio wczeÊnie dostrzec
sylwetk´ cz∏owieka, nawet
przy ograniczonej widoczno-
Êci spowodowanej na przy-
k∏ad opadami atmosferyczny-

mi, zapyleniem terenu czy za-
padajàcym zmrokiem. Robot-
nicy placu budowy nie powin-
ni bez wyraênej potrzeby zbli-
˝aç si´ do miejsc, w których
odbywa si´ ruch, za∏adunek
i roz∏adunek samochodów
ci´˝arowych. Cz∏owiek bywa
bowiem cz´sto nara˝ony
na uderzenia przedmiotami
spadajàcymi z pojazdu. 
Kierowcy pojazdów budow-
lanych Volvo dzi´ki luster-
kom i obrazowi z kamery
pojawiajàcemu si´ na wysu-

wanym z deski rozdzielczej
wyÊwietlaczu majà dosko-
na∏y widok do ty∏u. W coraz
wi´kszej liczbie krajów ka-
mera cofania stanowi obo-
wiàzkowe wyposa˝enie sa-
mochodów ci´˝arowych.
To krok w dobrym kierunku
majàcy wp∏yw na ograni-
czenie liczby kolizji z innymi
pojazdami i potràceƒ ludzi.
Wed∏ug Eurostat przyczynà
co piàtego wypadku Êmier-
telnego z udzia∏em pojaz-
dów jest jego przewrócenie
si´. Podczas szkoleƒ orga-
nizowanych przez Volvo
Trucks kursanci uczà si´
w praktyce, jak unikaç ta-
kich zdarzeƒ. Podstawà za-
chowania stabilnoÊci pojaz-
du jest równomierne roz-
mieszczenie ∏adunku.
Na budowie liczy si´ przede
wszystkim czas, co sprawia,
˝e tempo pracy jest du˝e.

Mimo wszystko kierowca
ci´˝arówki i operator ∏ado-
warki nie mogà chodziç
na skróty lecz muszà zna-
leêç czas na porozumiewa-
nie si´ i ustalenie zasad
wspó∏pracy. Tylko to za-
pewniç mo˝e bezpieczeƒ-
stwo prowadzonych wspól-
nie robót. Du˝o czasu pod-
czas zaj´ç praktycznych
na torze testowym poÊwi´-
ca si´ nauce w∏aÊciwego
pos∏ugiwania si´ skrzynià
biegów I-Shift stanowiàcà
standardowe wyposa˝enie
wi´kszoÊci samochodów
ci´˝arowych Volvo FMX.
Dzi´ki nabraniu odpowied-
nich nawyków przy wyko-
rzystaniu funkcji skrzyni
I-Shift kierowca mo˝e ca∏ko-
wicie skoncentrowaç si´
na prowadzeniu pojazdu
i obserwacji otoczenia.
Na budowie w pe∏ni za∏ado-
wany samochód ci´˝arowy
zawsze mo˝e ugrz´znàç
w trudnym terenie. Spowo-
dowany tym przestój po-
woduje koszty a cz´sto
tak˝e niebezpieczne sytu-
acje. Wyciàgni´cie unieru-
chomionego samochodu
wymaga ogromnej si∏y. Li-
na holownicza mo˝e si´ ze-
rwaç i uderzyç osoby po-
stronne. Takie uderzenie
jest z regu∏y Êmiertelne.
W takiej sytuacji z pomocà
kierowcy przychodzi I-Shift
umo˝liwiajàca rozko∏ysanie
pojazdu bez pomocy z ze-
wnàtrz. Podczas naciskania
peda∏u przyspieszenia,
skrzynia biegów I-Shift po-
zwala kierowcy wyczuç
dok∏adnie moment pojawie-
nia si´ oporu w uk∏adzie na-
p´dowym. Zwalniajàc peda∏
tu˝ przed punktem oporu
i pozwalajàc pojazdowi sa-
moczynnie cofnàç si´,
mo˝e on dokonaç rozko∏y-
sania pojazdu. Dzi´ki temu,
po pewnym czasie nabierze
on wystarczajàco du˝ej
energii kinetycznej, by
uwolniç si´ z pu∏apki prze-
je˝d˝ajàc nad przeszkodà. 

www.volvotrucks.pl

Pojazdy u˝ytkowe
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Schy∏ek minionego roku
da∏ producentom pojaz-
dów u˝ytkowych nadziej´
na trwa∏e prze∏amanie z∏ej
passy. Âwiatowe rynki od-
notowywa∏y wyraênà ten-
dencj´ wzrostowà. Opty-
mizm bran˝y odzwiercie-
dla∏y równie˝ ubieg∏orocz-
ne wielce presti˝owe Mi´-
dzynarodowe Targi Pojaz-
dów Dostawczych i Ci´˝a-
rowych IAA w Hanowerze.
Ich wystawcy zaprezento-
wali bowiem a˝ dwieÊcie
siedemdziesiàt dwie Êwia-
towe premiery. Wi´kszoÊç
z nich mia∏a wspólny cel, ja-
kim jest pokazanie mo˝li-
woÊci i wyznaczanie tren-
dów w dà˝eniach do zwi´k-
szenia stopnia efektywno-
Êci transportu przy jedno-
czesnym ograniczeniu de-
gradacji Êrodowiska natu-
ralnego. Stàd w∏aÊnie wyni-
ka zainteresowanie kon-
struktorów wprowadzaniem
do codziennego u˝ytku al-
ternatywnych uk∏adów na-
p´dowych – hybrydowego,
elektrycznego czy gazowe-
go. Byç mo˝e szersze za-
stosowanie znajdà równie˝
ogniwa paliwowe, nad któ-
rych udoskonaleniem pra-
cujà oÊrodki badawczo-roz-
wojowe praktycznie wszyst-
kich liczàcych si´ produ-
centów. Rozwój alternatyw-
nych uk∏adów nap´dowych
nie zahamuje – przynaj-
mniej w najbli˝szej przy-
sz∏oÊci – prac nad udo-
skonaleniem poczciwych
Diesli. To przecie˝ one na-
p´dzajà i nap´dzaç b´dà
ci´˝kie pojazdy u˝ytkowe.
Przed konstruktorami stoi
trudne zadanie uczynie-
nia ich jeszcze mniej
ucià˝liwymi dla Êrodowi-
ska naturalnego a jedno-
czeÊnie oszcz´dniejszymi
w codziennej eksploatacji.
Liczne innowacje prezentu-
jà równie˝ producenci przy-
czep i naczep oraz firmy

specjalizujàce si´ w zabu-
dowie pojazdów. Ich dzia∏a-
nia sà zbie˝ne z celami sta-
wianymi sobie przez produ-
centów. Oni tak˝e dà˝à
do osiàgni´cia maksymal-
nej produktywnoÊci Êrodka
transportu przy jednocze-
snej redukcji emisji szkodli-
wych substancji, g∏ównie
dwutlenku w´gla. 
W ostatnich latach w cen-
trum zainteresowaƒ biur
konstrukcyjnych producen-
tów pojazdów u˝ytkowych
znajdowa∏y si´ zagadnienia
zwiàzane z redukcjà emisji
szkodliwych substancji. Te-
raz punkt ci´˝koÊci prze-
niós∏ si´ wyraênie na mak-

symalne ograniczenie kosz-
tów eksploatacji pojaz-
dów. I nic w tym dziwnego.
Je˝eli weêmiemy bowiem
pod uwag´ ca∏kowity okres
u˝ytkowania samochodu
u˝ytkowego, to stwierdzi-
my, ˝e dziewi´çdziesiàt pro-
cent kosztów powstaje ju˝
po jego zakupie. Ich g∏ów-
nym sk∏adnikiem sà oczywi-
Êcie zakupy paliwa, którego
ceny, nie tylko w Polsce, ro-
snà ostatnio do niebotycz-
nych rozmiarów.
Aby ograniczyç wydatki
u˝ytkowników na paliwo,
producenci pojazdów d∏u-
godystansowych i budow-
lanych muszà stosowaç
oszcz´dniejsze silniki Die-
sla. Oszcz´dniejsze, czyli
po prostu mniejsze. Ogra-
niczenie wielkoÊci jedno-

stek nap´dowych nie mo˝e
wiàzaç si´ jednak ze spad-
kiem osiàgów. Kluczem
do sukcesu okazaç ma si´
osiàgni´cie jak najwi´ksze-
go ciÊnienia wtrysku. Prze-
k∏ada si´ ono bezpoÊred-
nio na ograniczenie zu˝y-
cia paliwa przy jednocze-
snym zachowaniu nie tylko
wysokiego momentu obro-
towego osiàganego w ni-
skich zakresach pr´dkoÊci
obrotowej, ale tak˝e odpo-
wiedniej mocy. To wszyst-
ko pozwala na zmniejsza-
nie silników montowanych
w pojazdach. Tendencja ta
wyraênie si´ utrzymuje.
W roku 2005 pompy syste-

mów Common-Rail praco-
wa∏y pod ciÊnieniem 1.800
bar. Obecnie parametr ten
wzrós∏ nawet do 2.200 bar.
Na rok 2012 producenci
zapowiadajà jego dalszy
wzrost do 2.500 bar.
Jednak nie tylko rozwój
technologii produkcji jedno-
stek nap´dowych mo˝e
przyczyniç si´ do zwi´ksze-
nia efektywnoÊci pojazdu
u˝ytkowego. Koszty eksplo-
atacyjne mo˝na ograniczaç
tak˝e stosujàc zoptymalizo-
wany osprz´t. W skali roku
pozwala to u˝ytkownikowi
na poczynienie wcale  po-
kaênych oszcz´dnoÊci. 
Na efektywnoÊç wykorzysta-
nia pojazdów bezpoÊredni
wp∏yw ma te˝ mo˝liwoÊç ich
maksymalnego wykorzysta-
nia. Pami´tajmy, ˝e w za-

chodniej Europie coraz
wi´kszym ograniczeniom
podlega ruch pojazdów
w centrach miast. Oznacza
to koniecznoÊç dalszych
prac nad uk∏adami SCR za-
równo montowanymi w po-
jazdach fabrycznie nowych,
jak stanowiàcymi doposa˝e-
nie b´dàcych ju˝ w u˝ytku.
Gdy mówimy o szkodliwej
emisji przychodzà nam nie-
jako automatycznie na myÊl
spaliny. Zapominamy, ˝e
Êrodowisko naturalne de-
gradowane jest przez ha∏as.
Wielu producentów oferuje
aktywne Êrodki redukujàce
ha∏as emitowany przez po-
jazdy. Jednym z ciekaw-
szych rozwiàzaƒ jest sys-
tem zintegrowany z uk∏a-
dem wydechowym. Jego
zasadniczy element stanowi
umieszczony w pobli˝u t∏u-
mika g∏oÊnik. Za jego po-
mocà emitowane sà fale
dêwi´kowe stanowiàce do-
k∏adne przeciwieƒstwo nie-
po˝àdanch, stanowiàcych
êród∏o ucià˝liwego ha∏asu.
Nak∏adanie si´ fal dêwi´ko-
wych pozwala na zmniej-
szenie ha∏asu uk∏adu wyde-
chowego nawet o dziesi´ç
decybeli. Odpowiada to
ograniczeniu g∏oÊnoÊci
do po∏owy wartoÊci poczàt-
kowej. Dodatkowà zaletà ta-
kiego rozwiàzania jest
zmniejszenie wagi t∏umika
koƒcowego nawet o kilka-
naÊcie kilogramów. Przek∏a-
da si´ to na oszcz´dnoÊci
paliwa lub zwi´kszenie ∏a-
downoÊci pojazdu. 
EfektywnoÊç Êrodków trans-
portu wià˝e si´ tak˝e bezpo-
Êrednio z zapewnieniem
bezpieczeƒstwa kierowcy.
Ka˝dy wypadek powoduje
przecie˝ drastyczny wzrost
kosztów eksploatacyjnych.
Obserwujàc aktualne ten-
dencje nale˝y zatem wycho-
dziç z za∏o˝enia, ˝e w ogra-
niczeniu ryzyka wypadku co-
raz wi´kszà rol´ odgrywaç
b´dà systemy i uk∏ady wspo-
magajàce prac´ kierowcy. 

www.iaa.de
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MAN Concept S - ci´˝arówka jak z science fiction



Rockton budowlaniec 

Volkswagen poszerzy∏ ofer-
t´ dobrze znanego wszyst-
kim Transportera o wersj´
Rockton. Pojazd skonstru-
owany zosta∏ z myÊlà o pro-
fesjonalnych u˝ytkowni-
kach, mi´dzy innymi z bran-
˝y budowlanej, którzy po-
trzebujà Êrodka transportu
zdolnego do pokonania
trudnego terenu. 
Rockton powsta∏ na bazie
Transportera Kombi. Chodê
w stosunku do protoplasty
znajdziemy w nim niewiele
zmian, to sà one doskonale
widoczne ju˝ na pierwszy rzut
oka. Najbardziej istotnà zmia-
nà konstrukcyjnà jest podnie-
sione o trzydzieÊci milime-
trów i wzmocnione zawiesze-
nie. W tym celu zastosowa-
no bardziej wytrzyma∏e
amortyzatory i spr´˝yny. Tyl-
ne szyby zastàpiono panela-
mi z oznaczeniem wersji. Po-
jazd wyposa˝ono te˝ w spe-
cjalnà, ∏atwà w utrzymaniu ta-
picerk´. We wn´trzu, z ty∏u
zamontowano dwa osobne

fotele (trzeci w opcji), a tak-
˝e szyny do mocowania
przewo˝onego ∏adunku. Po-
kryte odpornà na uszkodze-
nia i zabrudzenia tkaninà fo-
tele sà przesuwane. W razie
potrzeby powi´kszenia prze-
strzeni ∏adunkowej mo˝na je
∏atwo wymontowaç. 
Rockton nawet w ekstremal-
nych warunkach terenowych
i za∏adowany do maksimum,
radzi sobie doskonale dzi´ki
temu, ˝e wyposa˝ono go
w nap´d na cztery ko-
∏a 4MOTION oparty na sys-
temie Haldex czwartej gene-

racji. Na osi tylnej zastoso-
wano standardowà blokad´
mechanizmu ró˝nicowego. 
Do nap´du Rocktona s∏u˝à
dwulitrowe, ekonomiczne
w eksploatacji silniki Diesla
o mocy 140 lub 180 KM.
Jednostki nap´dowe spe∏-
niajàce normy emisji spalin
Euro-5 wspó∏pracujà z sze-
Êciobiegowà skrzynià ma-
nualnà. Wyposa˝enie auta
wzbogacono o dodatkowe
ogrzewanie, a tak˝e filtr po-
wietrza umo˝liwiajàcy za-
stosowanie w zapylonym
Êrodowisku, cz´sto spoty-

kanym na placach budowy. 
Producent oferuje mo˝liwoÊç
zamówienia pojazdu z dwo-
ma opcjonalnymi pakietami
wyposa˝enia. Pierwszy z nich
o nazwie „Expedition” zawie-
ra dodatkowo 16-calowe
opony terenowe na wzmoc-
nionych felgach stalowych
oraz zmienione prze∏o˝enia
skrzyni biegów. Dzi´ki temu
czemu pojazd mo˝e poru-
szaç si´ w bardziej ekstre-
malnych warunkach. Tak wy-
posa˝ony pojazd mo˝e byç
oczywiÊcie bez przeszkód
eksploatowany w zwyk∏ych
warunkach drogowych. 
Na drugi pakiet o nazwie
„Protection” sk∏ada si´ ze-
staw os∏on chroniàcych sil-
nik, skrzyni´ biegów, zbior-
nik paliwa, boczne progi, me-
chanizm ró˝nicowy oraz t∏u-
mik. Volkswagen Transporter
Rockton jest ju˝ w ofercie
niemieckiego producenta.
Jego podstawowà wersj´
wyceniono na 34.545 euro
netto. Z pakietem „Expedi-
tion” cena netto pojazdu wy-
nosi natomiast 42.490 euro.

www.vwuzytkowe.pl
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Rockton - mocny Volkswagen do zadaƒ specjalnych

Magazyn Volvo Trucks
w wersji na iPada

Volvo Trucks publikuje no-
wy magazyn w specjalnym
formacie, dostosowanym
do platformy iPad. – Nie-
ustannie poszukujemy no-
wych sposobów dotarcia
do naszych grup docelo-
wych – t∏umaczy Tommy
Kohle, wiceprezes do spraw
komunikacji korporacyjnej
w Volvo Trucks.
W Volvo Trucks Magazine
ukazujà si´ artyku∏y po-
Êwi´cone ˝yciu kierowców,
rozwiàzaniom technicznym
i rozwojowi produktów oraz
analizy problemów wa˝nych
dla bran˝y transportowej:
na przyk∏ad jak zredukowaç
zu˝ycie paliwa, albo jak spo-
wodowaç, by wi´cej kierow-
ców u˝ywa∏o pasów bezpie-

czeƒstwa. W pierwszym
numerze, mamy równie˝
okazj´ poznaç dwóch re-
kordzistów: najszybszego
kierowc´, posiadacza re-
kordu pr´dkoÊci na dystan-
sie jednego kilometra ze
startu zatrzymanego i najlep-
szego azjatyckiego kierowc´
w konkursie eko-jazdy.
– Magazyn postrzegam, ja-
ko u˝yteczny i efektywny
sposób prezentacji zagad-
nieƒ, jakimi zajmuje si´ na-
sza firma, naszych osià-
gni´ç technicznych, a tak˝e
ekscytujàcych zadaƒ trans-
portowych realizowanych
przez wielu naszych klien-
tów – kontynuuje Kohle.
Volvo Trucks posiada boga-
te tradycje w komunikowa-
niu si´ za poÊrednictwem
magazynów firmowych, wy-
dawanych zarówno w for-
mie tradycyjnej – drukowa-

nej, jak i elektronicznej.
Obecnie firma wykonuje ko-
lejny krok naprzód koncen-
trujàc si´ na u˝ytkownikach
komputerów typu tablet,
rozpoczynajàc od posiada-
czy urzàdzeƒ iPad. Maga-
zyn oferowany na t´ platfor-
m´ ukazuje si´ w j´zyku an-
gielskim i jest adresowany
do czytelników na ca∏ym
Êwiecie. – Dla nas, jako fir-

my bazujàcej na wiedzy,
wyznaczanie trendów i od-
krywanie nowych kana∏ów
komunikacji jest czymÊ na-
turalnym. Poniewa˝ chcemy
wykorzystaç szerokie spek-
trum mo˝liwoÊci, jakie ofe-
ruje platforma iPad, do ma-
gazynu do∏àczamy mnó-
stwo filmów i materia∏ów in-
teraktywnych – mówi Kohle.

www.volvotrucks.pl

Volvo Trucks Magazine mo˝na pobraç bezp∏atnie z AppStore



PodnoÊnik koszowy Isoli model PNT 205SR fabrycznie nowy
Rok produkcji 2010. Podwójny pantograf i 3 sekcyjny teleskop, 2 sekcje wysuwane cylindrami hydraulicznymi podwójnego dzia∏ania i przek∏adnià ∏aƒcuchowà dla
osiàgni´cia proporcjonalnego wysuwu. Hydraulicznie rozstawiane podpory. 4 podpory typu A ze wskaênikiem diodowym prawid∏owego rozstawienia podpór. Obrót
kolumny o 370°. Obrót kosza +/- 90°. Samopoziomowanie kosza. Zdwojony uk∏ad hydrauliczno-elektryczny sterowania, jeden w koszu, drugi na podwoziu. Sterowa-
nie w koszu mikroprze∏àcznikami proporcjonalnymi. Zawory wyrównawcze i odcinajàce na wszystkich cylindrach hydraulicznych. Ogranicznik wysi´gu. Uk∏ad awaryj-
nego opuszczania platformy zasilany z pompy r´cznej zamocowanej na podstawie podwozia. BezpoÊredni dost´p do kosza z powierzchni ziemi. PrzeciwpoÊlizgowa
pod∏oga. Drabinka pomocnicza. Start/stop silnika z obu stanowisk sterowania. Uk∏ad zabezpieczajàcy przed ruchami podnoÊnika przy nieprawid∏owo rozstawionych
podporach. Uk∏ad antykolizyjny pomi´dzy wysi´gnikami podnoÊnika a kabinà. Licznik motogodzin. Ogranicznik przecià˝enia kosza. Kogut. Skrzynka narz´dziowa
pod ramà. Jednokolorowe malowanie w kolorze bia∏ym. Kosz dwuosobowy, aluminiowy 710x1.400x1.100 mm. Grupa elektrozaworów. Gniazdko elektryczne 230 V w ko-
szu. Zabezpieczajàcy uk∏ad blokujàcy przed równoczesnym sterowaniem ruchami podpór i wysi´gnika. Katalog cz´Êci i instrukcja obs∏ugi w j´zyku polskim. Âwiadec-
two zgodnoÊci CE. Rejestracja w UDT. Podwozie Ford Transit o rozstawie osi 3.954 mm, fabrycznie nowe z 2008 roku, w kolorze bia∏ym.

Gwarancja techniczna: 12 miesi´cy bez limitu motogodzin. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz sta∏e zaopatrzenie w cz´Êci zamienne na terenie ca∏ego kraju.

AGREX ARCON SP. Z O.O.
ul. Pu∏awska 372, 02-819 Warszawa, tel. 22 6410505,
www.agrex-arcon.pl
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 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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TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

ul. Poznaƒska 152, 62-052 Komorniki
tel./fax (61) 8107 513, tel. kom. 607 631 866

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

SERWIS TECHNICZNY 

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• IVECO MOTORS 

• IVECO aifo 

• FIAT aifo

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

tel. (22) 752-93-22
fax (22) 752-93-45

e-mail: biuro@tezana.pl
www.tezana.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.: (22) 739 70 80, 739 70 81 
fax (22) 739 70 82

e-mail: info@webermt.com.pl
internet: www.webermt.com.pl
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Rok Za∏o˝enia 1992

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

BIURO: 
tel./fax. (12) 653 25 31, tel. (12) 653 25 37

SERWIS: 
tel. 602 62 82 44, tel./fax. (12) 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. (22) 33 77 900 

fax (22) 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. (42) 684-98-72 lub 73, 
fax (42) 684-98-75  

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

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.: 601 98 33 56, 605 68 72 91 

tel/fax 75 734 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
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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

Generalny Importer

• automatyczne 
skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny

• system ReTran

• cz´Êci zamienne

• oleje przek∏adniowe 
TranSynd

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

tel. (22) 752-93-22, 
fax (22) 752-93-45

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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

ul. Budowlana 4 
05-300 Miƒsk Maz.
tel. (25) 758 34 66, 

tel./fax (25) 758 38 96

www.ocsm.pl

INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel./fax 22 843-89-72, tel. 22 843-68-16

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

♦

♦

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. (22) 670 02 95,  

tel./fax (22) 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. 22 572 68 00
fax  22 572 68 09
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

POJAZDY U˚YTKOWE

Przedstawicielstwo firmy
Goldhofer w Polsce

P.H.U. „ATRA” – Piotr Ziemnicki
ul. Hetmaƒska 10c, 04-305 Warszawa

tel./fax (22) 879 94 78
e-mail: piotr.ziemnicki@wp.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.: (22) 644 28 80, 859 19 65, 859 19 66
tel./fax: (22) 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. (602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

Biuro Dzia∏u Reklamy
e-mail: posbud@posbud.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.pl

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

PRZEDSTAWICIELSTWO 
NA EUROP¢ ZACHODNIÑ
Hans-Joachim Müller
Media-Service International
Niedernhart 17
D-94113 Tiefenbach/Niemcy
tel. 0049-8546-973744, 
fax 0049-8546-973745
e-mail: info@hjm-media.de 
www.hjm-media.de

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

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

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

Druk: Kengraf, K´trzyn

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

budowlany
POÂREDNIK

ORGANIZATORZY 
IMPREZ TARGOWYCH

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

ul. G∏ogowska 14, 
60-734 Poznaƒ

tel. (61) 869 20 00
fax (61) 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.: (22) 529-39-00, 529-39-50
fax (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
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