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Drodzy Czytelnicy,
na poczàtek pytanie - co mu-
si si´ zmieniç, ˝eby polskie
drogi odpowiada∏y europej-
skim normom? Odpowiedê
jest prosta - w zasadzie nic,
poza europejskimi normami…
Âmieszne? Takie sobie. Okazuje si´ bowiem, ˝e rzeczywistoÊç przera-
sta kabaret. DowiedzieliÊmy si´ oto, ˝e nowelizowane – a mo˝e ra-
czej naginane do coraz bardziej naglàcych potrzeb – majà byç polskie
ustawy o drogach publicznych. Konkretnie te dotyczàce przygotowa-
nia i realizacji inwestycji. Przyklepanie zmian pozwoli w majestacie
prawa na dopuszczenie ruchu na niewykoƒczonych drogach. Wystar-
czy, ˝e inspekcja nadzoru budowlanego wyda werdykt, ˝e inwestycja
spe∏nia wymagania okreÊlone przez prawo budowlane. Nie warto
zadawaç pytaƒ w stylu „po co nam to wszystko?!” Ani dziwiç si´, ˝e
podobne prawne dziwolàgi nie funkcjonujà w cywilizowanym
Êwiecie. Naprawd´ nie warto, skoro sam premier zapewnia∏ o prze-
jezdnoÊci dróg i autostrad przygotowywanych na Euro 2012. Drogi
b´dà byle jakie, ale b´dà, do tego przejezdne i u˝ytkowane. A kiedy
dokoƒczone i bezpieczne? Decyzja o dopuszczeniu do u˝ytkowania
nieskoƒczonej drogi ma zgodnie z nowelizacjà wskazywaç termin wy-
konania pozosta∏ych robót. Mo˝e to jednak trwaç nawet latami…
Optymizmem powia∏o za to z zagranicy. Konkretnie z paryskiego
Luwru. Tam przy kawiarnianych stolikach osiemdziesi´ciu jeden
wystawców Intermatu na trzy miesiàce przed targami opowiada∏o
dziennikarzom prasy fachowej, co szykujà na kwiecieƒ. Zupe∏nie
inaczej ni˝ trzy lata temu, kiedy to w obliczu kryzysu z paryskich
targów wycofa∏y si´ powa˝ne firmy. Teraz wszyscy optymistycznie
patrzà w przysz∏oÊç. Dlaczego?  Mo˝e przekonali si´ ju˝, ˝e k∏opoty
trwajà tylko jakiÊ czas, a potem koniunktura wraca. I ˝e nie warto
znikaç z rynku i ryzykowaç utraty zaufania klientów. ˚e obcinanie
wydatków na promocj´ – na targi i reklamy – przynosi jedynie
chwilowà ulg´, a potem odbija si´ negatywnie na sprzeda˝y, bo
konkurencja przecie˝ nie Êpi! 
Dlatego wszystkie nasze paryskie spotkania z producentami z ca∏e-
go Êwiata nastraja∏y optymistycznie. Szykujà si´ ciekawe targi,
a na nich wiele nowoÊci. Innym wnioskiem z Pre-Intermatu jest
informacja, ˝e polski rynek nadal oceniany jest niezmiernie wysoko
i wszyscy producenci patrzà na nas ∏akomym wzrokiem. Nasz ry-
nek nap´dzajà nie tylko dotacje unijne, ale tak˝e zwyk∏a koniecz-
noÊç wybudowania i dokoƒczenia wszystkiego, co mia∏o powstaç
do czerwca 2012. Wiadomo ju˝, ˝e na pewno wszytkiego nie uda
si´ oddaç w terminie. Potrzebowaç b´dziemy czasu i… maszyn by
dokoƒczyç to, co rozpocz´te. A potem znajàc ˝ycie, pewnie oka˝e
si´, ˝e trzeba remontowaç to, co zbudowano w poÊpiechu…

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 
12. To nie sà czasy dla romantyków!

– rozmowa z Jackiem Zawadzkim,
prezesem firmy Agrex-Eco Sp. z o.o.

14. W Kopalni Gipsu Leszcze wesz∏a do
eksploatacji przedsi´bierna koparka
gàsienicowa Hitachi ZX870H-3

16. Nawet najbardziej doÊwiadczony operator
∏adowarki Komatsu WA600-6 nie
zostanie nigdy mistrzem kierownicy

20. ¸adowarka obrotowa Manitou serii MRT
mo˝e poruszaç si´ w trudnym terenie,
jest ∏atwa w obs∏udze i wszechstronna

21. Wibrator AME600 Atlas Copco to
stosunkowo niewielkie urzàdzenie 
o wyjàtkowo du˝ych mo˝liwoÊciach

24. JCB wprowadza znaczàce zmiany kon-
strukcyjne w dwudziestu dwóch mode-
lach koparek gàsienicowych i ko∏owych.
Ich celem jest poprawa efektywnoÊci
i wydajnoÊci maszyn

26. LiuGong Machinery Co. Ltd i Huta
Stalowa Wola S.A. wkraczajà w nowy
wymiar wspó∏pracy

28. Bazujàc na mocnej pozycji na rynku
wynajmu Tytanium Rental pokusi∏o si´
o poszerzenie swej dzia∏alnoÊci
o sprzeda˝

30. Najwi´ksza koparka wyburzeniowa 
oferowana przez Volvo CE umo˝liwia
bezpieczne operowanie osprz´tem 
roboczym o ci´˝arze do 3,5 tony
na wysokoÊci do 32 metrów

32. Case Construction podda∏ gruntownej
modernizacji swe maszyny i zapewnia,
˝e tak dobrego sprz´tu w jego
wykonaniu jeszcze nie by∏o!

34. Doosan Portable Power oferuje
efektywne w dzia∏aniu agregaty 
pràdotwórcze, maszty oÊwietleniowe
oraz balony oÊwietleniowe

36. Ju˝ 16 marca rozpocznie si´ zaplanowany
na dwa miesiàce Iveco Construction
Tour 2012. Firma zaprezentuje w czasie
pokazów dynamicznych swà bogatà 
ofert´ samochodów budowalnych

36. Oferowany przez Volvo CE pok∏adowy 
system wa˝enia precyzyjnie informuje
o stanie za∏adowania wozid∏a umo˝liwiajàc
jego efektywne wykorzystanie
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Rozliczenie w trzy minuty!

Firmy budowlane majà do dyspozycji innowacyjny program
pozwalajàcy na rozliczanie elementów szalunków i ruszto-
waƒ oraz maszyn budowlanych. W praktyce wdro˝enie pro-
gramu firmy Ulisses oznacza radykalne zmniejszenie praco-
ch∏onnoÊci, porzàdek oraz u∏atwione, bie˝àce zarzàdzanie.
Program umo˝liwia rozliczenie elementów na placu budowy
w trzy minuty. Korzystajàc z niego mo˝na jednoczeÊnie kon-
trolowaç iloÊciowo i wartoÊciowo ka˝dà budow´, zaplano-
waç potrzeby i zarezerwowaç elementy na przysz∏e projekty,
precyzyjnie naliczaç nale˝noÊci za przekazane elementy,
fakturowaç poprawnie dostawców i na bie˝àco monitorowaç
wykorzystanie poszczególnych grup elementów, sprz´tu.
Zaletà programu CoMoTel jest przyjazny dla u˝ytkownika
interfejs i ∏atwoÊç obs∏ugi. Z doÊwiadczenia firmy Ulisses
przy wdra˝aniu programu CoMoTel wynika, ˝e jest on zro-
zumia∏y i prosty w obs∏udze, a po dwóch-trzech tygodniach
pracy u˝ytkownicy wykorzystujà wi´kszoÊç jego funkcji.
Trzeba pami´taç, ˝e w dzisiejszych czasach innowacje stajà
si´ si∏à nap´dowà rozwoju przedsi´biorczoÊci, jak równie˝
ca∏ej gospodarki. Przedsi´biorstwa dzi´ki wdra˝aniu nowych
rozwiàzaƒ, umacniajà swojà pozycj´ dzi´ki temu, ˝e ich ofer-
ta staje si´ bardziej atrakcyjna w ocenie klientów. Oferowa-
nie niepowtarzalnych, zaawansowanych technologicznie
produktów i us∏ug, stosowanie jedynych w swoim rodzaju,
trudnych do skopiowania rozwiàzaƒ organizacyjnych przy-

czynia si´ do wykreowania w oczach potencjalnych u˝ytkow-
ników wizerunku przedsi´biorstwa wyjàtkowego i niepowta-
rzalnego. Zastosowanie przez przedsi´biorstwa programu
CoMoTel pozwala na wzrost bezpieczeƒstwa finansowego
realizowanych projektów, wi´kszà przejrzystoÊç wszystkich
dzia∏aƒ, mo˝liwoÊç podejmowania czynnoÊci korygujàcych,
lepszà wspó∏prac´ z podwykonawcami, a tak˝e efektywniej-
szà komunikacj´ z pracownikami.
Rosnàca konkurencja na rynku us∏ug budowlanych spra-
wia, i˝ realnà szansà przetrwania majà na nim jedynie firmy
zarzàdzajàce najsprawniej. Powszechnie uwa˝a si´, i˝ jed-
nym ze skuteczniejszych sposobów pozwalajàcych na po-
praw´ w∏asnej konkurencyjnoÊci jest mo˝liwie najpe∏niej-
sza informatyzacja procesów biznesowych. Problem jed-
nak w tym, ˝e wi´kszoÊci firm budowlanych nie staç na po-

zyskiwanie i wdra˝anie bardziej z∏o˝onych, a przez to doÊç
kosztownych rozwiàzaƒ, gdy˝ zazwyczaj ich pierwot-
na funkcjonalnoÊç ma si´ nijak do potrzeb tej akurat bran-
˝y, a to z kolei oznacza, i˝ ca∏e przedsi´wzi´cie mo˝e byç
obarczone znacznym ryzykiem inwestycyjnym. W zwiàzku
tym, firma Ulisses, która od kilkunastu lat projektuje, insta-
luje i wdra˝a programy komputerowe do zarzàdzania, po-
stanowi∏a stworzyç produkt skierowany do bran˝y budow-
lanej, w zakresie wynajmu i serwisu: maszyn i sprz´tu bu-
dowlanego, rusztowaƒ, podestów, wózków wid∏owych,
dêwigów, kontenerów, pojemników, itp. JednoczeÊnie
za niewygórowanà cen´ otrzymaç mo˝na precyzyjnie dzia-
∏ajàce narz´dzie rozliczajàce ka˝dà konstrukcj´ (szalunki,
rusztowania), wykorzystanie sprz´tu na budowie. Mocnà
stronà programu jest tak˝e raportowanie Crystal Reports.
Kilkaset raportów jest efektem szeÊciu lat rozwijania i ulep-
szania programu. Jednà z jego cech jest mo˝liwoÊç przy-
stosowania go do specyfiki dzia∏alnoÊci u˝ytkownika. Dla-
tego te˝ zawartoÊç wprowadzanych danych czy choçby
uk∏ad okien mo˝e byç zmieniany zgodnie z ˝yczeniem
klienta. Ponadto istnieje mo˝liwoÊç dokonywania zmian
przez wykorzystujàcego program, dzi´ki czemu ma on do-
st´p do programu dopasowanego do jego potrzeb. Powy˝-
sze modyfikacje Êwiadczà o elastycznoÊci programu.
Licencja na program CoMoTel jest bezterminowa, niemniej
co kilka miesi´cy dost´pne sà nowe wersje. Zawierajà ulep-
szenia, zmiany i nowinki b´dàce wynikiem konsultacji
z u˝ytkownikami. W programie wprowadzono innowacyjne
rozwiàzania umo˝liwiajàce nie tylko bie˝àce zarzàdzanie,
ale tak˝e planowanie. Przyk∏adem sà Grafiki, Terminarze
oraz Przypominacze.

Marka Ahlmann to ju˝ historia…

Francuski koncern Mecalac zaliczajàcy si´ do Êwiatowej
czo∏ówki producentów ko∏owych maszyn do robót ziem-
nych poinformowa∏ o rezygnacji z u˝ywania nale˝àcej
do niego marki Ahlmann. Oznacza to, ˝e wszystkie produ-
kty oferowane b´dà wy∏àcznie pod markà Mecalac.
Ahlmann majàcy swe zak∏ady produkcyjne w niemieckim
Büdelsdorf jest prawdopodobnie jedynà na Êwiecie firmà
wytwarzajàcà tak szerokie spektrum ∏adowarek ko∏owych.
Ma bowiem w swojej ofercie zarówno maszyny obrotowe
i przegubowe, jak i teleskopowe. Od tego roku wszystkie
modele trafiaç b´dà do sieci dystrybucyjnej pod nazwà Me-
calac. Zmiana ta ma na celu podkreÊlenie znaczenia ∏ado-
warek w ofercie francuskiego producenta oraz u∏atwiç pod-
bój Êwiatowych rynków. Przeprowadzona zostanie równie˝
z korzyÊcià dla u˝ytkowników maszyn. Mogà oni teraz li-
czyç na podniesienie standardu obs∏ugi posprzeda˝nej,
szczególnie w zakresie doradztwa technicznego, zaopa-
trzenia w cz´Êci zamienne i serwisu. 

Mieszanka firmowa
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Oferowany przez firm´ Ulisses program CoMoTel umo˝liwia rozliczenie elementów na pla-
cu budowy w trzy minuty

Ahlmann to ju˝ historia. Teraz wszystkie ∏adowarki ko∏owe produkowane w niemieckim
Büdelsdorf trafiaç b´dà do sieci dystrybucyjnej pod markà Mecalac
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Bezpieczny monta˝ rusztowaƒ – edycja zimowa

Tu˝ przed Êwi´tami Bo˝ego Nardzenia w Trzebini, w sie-
dzibie firmy Besser, odby∏o si´ ju˝ szóste bezp∏atne szko-
lenie Akademii Profesjonalnego Budownictwa zatytu∏o-
wane „Bezpieczny monta˝ rusztowaƒ – edycja zimowa”.
Dzi´ki pomocy firmy Global Business Group (twórcy Aka-
demii Profesjonalnego Budownictwa) i goÊcinnoÊci firmy
Besser przyby∏ym z ca∏ej Polski ponad trzydziestu uczest-
nikom szkolenia uda∏o si´ zapewniç wysoki poziom me-
rytoryczny warsztatów.
Tematyka szkolenia dotyczy∏a zagadnieƒ bezpiecznego
monta˝u rusztowaƒ. Szkolenie sk∏ada∏o si´ z cz´Êci teore-
tycznej oraz warsztatowej. Cz´Êç teoretycznà prowadzili Ja-
nusz Natkaniec (specjalista od rusztowaƒ firmy Global Busi-
ness Group), Marcin åwiek (doradca klienta w firmie Gobal
Business Group) oraz Bogdan Solawa (inspektor Paƒstwo-
wej Inspekcji Pracy). Marcin åwiek przydstawi∏ uczestnikom
podstawowe informacje na temat elementów rusztowania.
Janusz Natkaniec przekaza∏ wiele teoretycznych i praktycz-
nych informacji odnoÊnie prawid∏owego, a co za tym idzie
bezpiecznego ich monta˝u. W∏aÊciwà cz´Êç teoretycznà
szkolenia zakoƒczy∏ Bogdan Solawa z Paƒstwowej Inspek-
cji Pracy, który przedstawi∏ uregulowania prawne dotyczà-
ce bezpieczeƒstwa pracy na budowie z naciskiem na pra-
ce na wysokoÊci. Krótkie wystàpienie charakteryzujàce dzia-
∏alnoÊç firmy Besser mieli te˝ jej przedstawiciele.

W cz´Êci warsztatowej Janusz Natkaniec demonstrowa∏,
jak wyglàda w praktyce prawid∏owy i bezpieczny monta˝
rusztowaƒ GBG P70 (typu Plettac) i GBG L73 (typu Layher).
Umo˝liwi∏o to uczestnikom zobaczenie w praktyce zasto-
sowaƒ omówionych w cz´Êci teoretycznej szkolenia. Mieli
oni tak˝e okazj´ zadania pytaƒ. Firma Global Business Gro-
up przeszkoli∏a ju˝ w ramach tego typu warsztatów blisko
sto osób. Od roku 2004 zajmuje si´ wynajmem i sprzeda˝à
rusztowaƒ i szalunków, zsypów do gruzu, ogrodzeƒ bu-
dowlanych, koz∏ów, narz´dzi brukarskich, urzàdzeƒ
do transportu pionowego oraz elektronarz´dzi. Informacje
o kolejnych szkoleniach Akademii Profesjonalnego Budow-
nictwa znaleêç mo˝na pod adresem: www.akademia-pb.pl

Czo∏gi-koparki dla Australii

Wed∏ug doniesieƒ mediów, spó∏ka tworzona przez niemiec-
kie firmy Rheinmetall i MAN Nutzfahrzeuge (RMMV) zapew-
ni∏a sobie niezwykle lukratywny kontrakt na dostaw´ spe-
cjalistycznych opancerzonych pojazdów dla armii Australii.
Dzi´ki uniwersalnemu wyposa˝eniu mogà one wykonywaç
ca∏à palet´ prac in˝ynieryjnych, a tak˝e s∏u˝yç do wytycza-
nia przejÊç w polach minowych. Kontrakt przewiduje dosta-
w´ nawet 2.700 pojazdów o ró˝nym stopniu opancerzenia
z dodatkowymi urzàdzeniami in˝ynieryjnymi, jak równie˝
dokumentacj´ i wst´pne szkolenie za∏óg. Rzàd australijski
zapewni∏ sobie opcj´ dostawy kolejnych tysiàca pojazdów.
Wed∏ug australijskiej gazety „The Age” ca∏kowita wartoÊç
kontraktu opiewa na 1,9 miliarda dolarów australijskich,
czyli oko∏o 1,5 miliarda euro. 

Mieszanka firmowa
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W siedzibie firmy Besser, odby∏o si´ ju˝ szóste bezp∏atne szkolenie Akademii Profesjo-
nalnego Budownictwa „Bezpieczny monta˝ rusztowaƒ – edycja zimowa”. Dzi´ki pomocy
firmy Global Business Group i goÊcinnoÊci firmy Besser przyby∏ym z ca∏ej Polski po-
nad trzydziestu uczestnikom uda∏o si´ zapewniç wysoki poziom merytoryczny warsztatów

Produkowany przez Rheinmetall czo∏g in˝ynieryjny Kodiak z osprz´tem koparkowym 
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Sto przetargów dla Komatsu!

W Europie Komatsu kojarzy si´ najcz´Êciej z maszynami
do robót ziemnych. A czy podobnie jest w Azji, a konkret-
nie w Chinach? Okazuje si´, ˝e tam japoƒski koncern od co
najmniej dziesi´ciu lat jest prawdziwym potentatem
w sprzeda˝y maszyn do tunelingu. Chiƒczycy doceniajà
szczególnie walory „kreta” TM634PMX. To w∏aÊnie dzi´ki
tej maszynie Komatsu w ciàgu ostatniej dekady wygra∏o
w Chinach a˝ sto przetargów!
Dzia∏ Underground Machinery Division chiƒskiego przed-
stawicielstwa Komatsu powo∏ano do ˝ycia przed jedena-
stu laty. Nastàpi∏o to w wyniku otrzymania przez japoƒski
koncern zamówienia na dostaw´ podziemnych maszyn
do budowy czwartej linii metra w mieÊcie Shenzhen.
W ostatnich latach Chiny dokona∏y spektakularnych in-
westycji w budow´ tras metra. Chiƒski rzàd og∏osi∏ sze-
rokà skal´ programu inwestycyjnego. Do koƒca ro-
ku 2020 znaczàco poprawiona ma byç infrastruktura
transportu miejskiego. Szczególny nacisk tamtejsze w∏a-
dze k∏adà na modernizacj´ i budow´ metra. Dzia∏ania
chiƒskich w∏adz  sta∏y si´ przyczynkiem do zaostrzenia
rywalizacji na tamtejszym rynku wszystkich wiodàcych za-
granicznych producentów maszyn do tunelingu.
Komatsu produkuje maszyny tunelowe od roku 1963.
Pierwszà z nich zastosowano w Japonii do drà˝enia tunelu
w skale. Od tego czasu japoƒska firma nale˝y do Êwiatowej
czo∏ówki producentów maszyn tego typu nadajàc tempo
rozwojowi zaawansowanych technologii.

Inwestor podkreÊla∏, ˝e  czynnikiem decydujàcym przy
wyborze dostawcy maszyny tunelowej by∏o doÊwiadczenie
i stosowanie zaawansowanch technologii produkcji.
Komatsu utrzymujàce w Chinach od lat osobny dzia∏
zajmujàcy si´ sprzeda˝à, rozwojem technologicznym 
i serwisem maszyn tunelowych jest w stanie zaspokoiç 
w mo˝liwie najlepszy sposób potrzeby u˝ytkowników.
Komatsu dostarczy∏o maszyny tunelowe na budowy w pi´t-
nastu miastach Chin, mi´dzy innymi do Szanghaju, Wuxi,
Nanjing, Pekinie, Tianjinie, Xian, Shenzhen i Guangzhou.

Mieszanka firmowa
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„Kret” Komatsu TM634PMX gotowy do wysy∏ki do chiƒskiego miasta Wuxi 

m ,

http://www.targikielce.pl/
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Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM

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

< FILTRY do maszyn budowlanych (od 1980)
- Rabat 50% - pobierz go teraz z wwf.com.pl
- Tanio, szybko, nieograniczony wybór
Kontakt: 801 000 775 lub 62 7316366

Technika Filtracji RUDFIL s.c.

Pe∏en zakres 
elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych 
i drogowych

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

< ¸ADOWARK¢ KO¸OWÑ Atlas 51C
- rok produkcji 1988, waga 5 ton, ∏y˝ka hydraulicznie
dzielona, wid∏y na szybkoz∏àczu, ∏amana, nap´d 4x4,
silnik Deutz, sprowadzona w ca∏oÊci, maszyna 
w doskona∏ym stanie technicznym 
Kontakt: 601 525 625 lub 52 351 70 39

m ,

http://tv.posbud.pl/
http://filtracja.com.pl/
http://maszyny-lublin.pl/
http://agroglas.pl/
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz dwumiesi´cznik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz i przes∏aç

go faksem na numer 22 859-19-67  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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http://posbud.com.pl/start/
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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

2/2012 26.03.2012 17.02.2012 24.02.2012
3/2012 04.05.2012 02.04.2012 09.04.2012
4/2012 06.07.2012 04.06.2012 18.06.2012

Termin ewentualnej rezygnacji: 5 tygodni przed ukazaniem 
si´ danego wydania.

budowlany
POÂREDNIK
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PoÊrednik Budowlany: – W polskiej bran˝y maszyn budow-
lanych jest Pan jednà z najbardziej rozpoznawalnych posta-
ci. Nale˝y Pan do jej nestorów…
Jacek Zawadzki: – Nale˝´… A mo˝e raczej nale˝a∏em?
Z ró˝nych powodów znalaz∏em si´ na jej uboczu.

– Byç mo˝e na uboczu, ale przecie˝ nie poza bran˝à. Tak
czy inaczej, wydaje mi si´, ˝e jest o czym rozmawiaç.
– Zatem zgoda, porozmawiajmy. Od czego zaczniemy?

– Najlepiej od poczàtków…
– Jestem ju˝ w takim wieku, ˝e coraz ch´tniej przywo∏uj´ zda-
rzenia z przesz∏oÊci. W roku 1974 by∏em Êwie˝o upieczonym
absolwentem Politechniki Warszawskiej, gdzie studiowa∏em
w Instytucie Maszyn Roboczych Ci´˝kich na Wydziale SIMR.
Jestem dumny z ukoƒczenia tej uczelni, uwa˝am bowiem, ˝e
Politechnika Warszawska nale˝a∏a wówczas do Êcis∏ej czo-
∏ówki europejskich uczelni technicznych. Po studiach rozglà-
da∏em si´ za pracà i znalaz∏em jà – jak to cz´sto bywa – nie-
co przez przypadek. Na warszawskiej ulicy – wówczas Mar-
chlewskiego, a dziÊ Jana Paw∏a II – spotka∏em koleg´, który
ukoƒczy∏ mój wydzia∏ rok przede mnà. Powiedzia∏ mi, ˝e
w Bumarze szukajà in˝ynierów. We mnie znaleêli kolejnego.
Pracowa∏em tam d∏ugo, bo a˝ do roku 1989. 

– Warto by∏o?
– Warto. Nawet mimo wszelkich barier, ograniczeƒ i absur-
dów minionego ustroju. Trafi∏em na wspania∏ych ludzi, fa-
chowców, którzy okazali si´ prawdziwymi nauczycielami
zawodu. Otar∏em si´ o wielki Êwiat, odwiedzi∏em na przy-
k∏ad fabryki wi´kszoÊci liczàcych si´ wówczas producen-
tów maszyn budowlanych. W Bumarze przeszed∏em
wszystkie szczeble, od szeregowego in˝yniera, a˝ po wi-
cedyrektora biura rozwoju. Do moich zadaƒ nale˝a∏a mi´-
dzy innymi koordynacja wspó∏pracy z tak zwanym „drugim
obszarem p∏atniczym”. (M∏odszym czytelnikom nale˝y si´
w tym miejscu wyjaÊnienie, ˝e tak wówczas okreÊlano kra-
je kapitalistyczne pos∏ugujàce si´ walutami wymienialny-
mi, przede wszystkim dolarem.) Bra∏em udzia∏ w pracach
nad wdra˝aniem zachodnich licencji. Najwa˝niejszà by∏a
ta zakupiona od amerykaƒskiej firmy International Harve-
ster, która pozwoli∏a uruchomiç w Stalowej Woli produkcj´
nowoczesnych spycharek gàsienicowych. W Bumarze zaj-
mowa∏em si´ równie˝ importem podzespo∏ów, komponen-
tów i kompletnych maszyn.

– Import maszyn z drugiego obszaru p∏atniczego?!
– PRL mia∏ przecie˝ swe sztandarowe budowy, a do ich re-
alizacji potrzebne by∏y specjalistyczne maszyny, na przy-
k∏ad spycharki o mocy 400 KM. Poniewa˝ tak du˝e maszy-
ny zacz´liÊmy produkowaç w Stalowej Woli dopiero w ro-
ku 1981, wczeÊniej zezwalano na ich import. W praktyce
monopol na dostawy ci´˝kich spycharek mia∏ wówczas

amerykaƒski Caterpillar. Kapitalistyczny dostawca by∏ tole-
rowany przez w∏adze mimo, ˝e trzeba mu by∏o p∏aciç w
dolarach. Jego maszyny okazywa∏y si´ byç niezb´dne
przy realizacji sztandarowych inwestycji socjalizmu. Ame-
rykanie czuli si´ bardzo pewnie. Mieli tak silnà pozycj´, ˝e
nawet nie chcieli s∏yszeç o negocjowaniu cen czy warun-
ków dostaw. Postanowi∏em wówczas powalczyç o zgod´
na zakup 400-konnej spycharki Komatsu. Uda∏o si´!
Maszyna dotar∏a do Polski, zorganizowaliÊmy dla niej
serwis. W efekcie ceny Caterpillara natychmiast spad∏y.

– Rynkowa gra polegajàca na wprowadzeniu elementów go-
spodarki rynkowej do socjalistycznej rzeczywistoÊci?
– No có˝, tak w∏aÊnie by∏o… Nasze kontakty na Zachodzie
u∏atwi∏y w póêniejszym czasie zak∏adanie spó∏ek z kapita-
∏em zagranicznym. Tworzy∏em jednà z pierwszych, oczy-
wiÊcie z udzia∏em PHZ Bumar. Naszym partnerem by∏ JCB,
a spó∏ka nazywa∏a si´ Agrohandler. Przemianowana na-
st´pnie na Interhandler dzia∏a do dziÊ. Za sukces poczytu-
j´ sobie równie˝ sprowadzenie blisko dwustu pot´˝nych
traktorów Case o mocy 230 KM. 

– Rok 1989 stanowi∏ kres Paƒskiej pracy w Bumarze…
– Przez dwa lata, do roku 1991 pracowa∏em we wspomnia-
nej spó∏ce Agrohandler. OdnosiliÊmy sukcesy w handlu
maszynami JCB. Nie usz∏o to uwagi Case, wkrótce otrzy-
ma∏em propozycj´ zorganizowania w Polsce sieci sprze-
da˝y jego maszyn. Czasy te wspominam mi∏o, bo by∏y to
przecie˝ poczàtki mojej firmy Agrex. DziÊ patrzàc na to
wszystko z pewnej perspektywy, nie mog´ wprost uwie-
rzyç, na jak przejrzystych zasadach funkcjonowa∏y wów-
czas kontakty biznesowe. Jak bardzo liczy∏y si´ lojalnoÊç
i zaufanie do partnera. To by∏y czasy!

Wywiad PoÊrednika
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Rozmowa z Jackiem Zawadzkim,
prezesem firmy Agrex-Eco Sp. z o.o.

To nie sà czasy dla romantyków!
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– Naprawd´ tak ró˝ni∏y si´ od obecnych?
– Zdecydowanie! Amerykanie znali moje dokonania z okresu
pracy w Bumarze i Agrohandlerze, nie by∏em postacià anoni-
mowà. Case docenia∏ rynkowy sukces Agrohandlera. Tylko
w pierwszym roku uda∏o si´ nam sprzedaç polskim u˝ytkow-
nikom czterdzieÊci ∏adowarek teleskopowych, du˝ym zainte-
resowaniem cieszy∏y si´ koparko-∏adowarki, a wi´c maszyny,
z których produkcji Case zawsze s∏ynà∏. Naturalnà kolejà rze-
czy otrzyma∏em propozycj´ zaj´cia si´ sprzeda˝à maszyn
budowlanych Case w Polsce. Przyjà∏em ofert´, a Ameryka-
nie udzielili mi wsparcia finansowego. Otrzyma∏em przelew
na sto tysi´cy dolarów bez weksli, zabezpieczeƒ, stosów
dokumentów. Moje nazwisko by∏o warte wi´cej ni˝ wszel-
kie zabezpieczenia. DziÊ takich cudów ju˝ nie ma. Odda∏em
te sto tysi´cy dolarów w ciàgu trzech lat.

– Wspó∏praca z Case trwa∏a d∏ugo. Czy nie mog∏a d∏u˝ej?
– Nie. G∏ównie ze wzgl´du na radykalnà zmian´ podejÊcia
Case zarówno do naszej firmy, jak i polskiego rynku. Kie-
dy rozpoczynaliÊmy wspó∏prac´ liczy∏y oczywiÊcie pienià-
dze i zyski, ale nie przes∏ania∏y innych aspektów. Zdoby-
wanie nowych rynków Case traktowa∏ po cz´Êci jako mi-
sj´. Przypominam, ˝e by∏y to czasy, kiedy partnerowi w in-
teresach wierzy∏o si´ na s∏owo. Wszystko si´ zmieni∏o, gdy
dzia∏ania Case zacz´∏o koordynowaç jego biuro w Pary˝u.
Jako dealer nie mogliÊmy ju˝ liczyç na jakiekolwiek
wzgl´dy. Wa˝na sta∏a si´ wy∏àcznie liczba maszyn sprze-
danych do Polski. Przy czym za sprzedane uwa˝ano ma-
szyny dostarczone do dealera, a nie do klienta. Na domiar
z∏ego – w doÊç zastanawiajàcych okolicznoÊciach – Case
wprowadzi∏ do Polski drugiego dealera, niemieckà firm´
Bax Baumaschinen. A my mieliÊmy przecie˝ przedstawi-
cieli i agentów na terenach, na których sprzeda˝ powierzo-
no jej na zasadzie wy∏àcznoÊci! Takie decyzje przeczàce
zdrowemu rozsàdkowi wywo∏ywa∏y oczywiÊcie nasze pro-
testy, ale nie brano ich pod uwag´. Nie sprawia mi satys-
fakcji, ˝e to my mieliÊmy racj´. Bax Baumaschinen ju˝ daw-
no straci∏a status oficjalnego dystrybutora marki Case…

– WczeÊniej jednak utraci∏a go jednak Paƒska firma…
– Zapad∏a decyzja o zastàpieniu nas firmà Intrac, która
potem przez pewien czas dzieli∏a rynek z Bax Bauma-
schinen, a dziÊ dzia∏a samodzielnie. Wspomnia∏em w na-
szej rozmowie, ˝e na poczàtku wspó∏pracy z Case otrzy-
maliÊmy pokaêne wsparcie materialne. W roku 2007 mie-
liÊmy do czynienia ze zgo∏a odmiennà sytuacjà. Case za-
˝àda∏ od nas zainwestowania dziesi´ciu milionów w cià-
gu roku. Dziesi´ciu milionów euro, a nie z∏otych! Nie dys-
ponowaliÊmy takimi Êrodkami, a zaciàganie kredytów nie
wchodzi∏o w gr´. Warunki postawione przez Case zda-
wa∏ si´ spe∏niaç Intrac, który chcia∏ bardzo wejÊç na pol-
ski rynek. Postawiono nam zatem ultimatum – inwestuj-
cie albo oddajcie dealerstwo. No i oddaliÊmy. A w na-
st´pnym roku nastàpi∏ krach na rynku i nasza decyzja
okaza∏a si´ bardzo racjonalna.

– Odmowa inwestycji by∏a równoznaczna z ca∏kowitym roz-
bratem z bran˝à maszyn budowlanych…
– W du˝ej mierze o nim przesàdzi∏a. Czy oznacza∏a w prak-
tyce zakoƒczenie mojej przygody z maszynami budowlany-
mi? Chyba nie do koƒca, bo ciàgle mam ogromny senty-

ment do tej bran˝y. Âledz´ na bie˝àco jej dokonania. Inte-
resuj´ si´ nowoÊciami. Mam ciàgle wielu kolegów dzia∏ajà-
cych w bran˝y i utrzymuj´ z nimi regularne kontakty. Moja
firma Agrex-Eco nale˝y do czo∏ówki dostawców maszyn
do przeróbki odpadów. Oferujemy tak˝e maszyny budow-
lane, na przyk∏ad ∏adowarki ko∏owe, które stanowià natural-
ne uzupe∏nienie naszych projektów. Ciàgnie wilka do lasu!

– Odnosz´ wra˝enie, ˝e Pan i Paƒska firma pe∏niliÊcie ro-
l´ swoistego „startera”. Wiele znaczàcych firm wkracza∏o
na polski rynek przy Waszym wsparciu, na dalszà drog´
wybiera∏y jednak innych partnerów…
– Jestem z natury romantykiem, ale twarde warunki bizne-
su romantyków wykluczajà. DziÊ liczà si´ ponad wszystko
wyniki finansowe, zyski, Êrubowany do granic mo˝liwoÊci,
wzrost obrotów, walka o sto∏ki, ostra gra na wyeliminowa-
nie konkurencji… 

– PodkreÊla Pan zainteresowanie bran˝à maszyn budowla-
nych. Swego czasu anga˝owa∏ si´ Pan bardzo na rzecz jej
integracji, chcia∏ powo∏ania do ˝ycia Izby Gospodarczej.
Przyzna Pan, ˝e efekty sà ma∏o zadowalajàce. Nie mamy
Izby, a jedynie niezbyt pr´˝nie dzia∏ajàce Stowarzyszenie…
– Za∏o˝enie Izby Gospodarczej zrzeszajàcej dystrybuto-
rów maszyn budowlanych by∏o moim pomys∏em. Na ze-
braniu za∏o˝ycielskim stawi∏a si´ przesz∏o setka firm. Eu-
foria jednak szybko opad∏a, ostatecznie uda∏o si´ za∏o-
˝yç jedynie stowarzyszenie. By∏em jego pierwszym pre-
zesem. Bran˝a potrzebowa∏a i potrzebuje integracji. Zma-
ga∏a si´ z problemami, koniecznoÊcià uzyskiwania certy-
fikatów energetycznych, normami, standardami, dyk-
tatem targów. Tylko wspólnie mogliÊmy si´ jakoÊ temu
przeciwstawiç. Demonstrujàc jednoÊç i pokazujàc si∏´.
Prosz´ zobaczyç, jak du˝y by∏ nasz potencja∏, jakie obro-
ty osiàgaliÊmy, jak wielu pracowników zatrudnialiÊmy.
Chcia∏em, abyÊmy zacz´li przemawiaç jednym g∏osem.
Na ch´ciach si´ skoƒczy∏o. Powsta∏o co prawda Stowa-
rzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowlanych, ale ni-
gdy nie odgrywa∏o spodziewanej roli. Od poczàtku nie
widaç by∏o zaanga˝owania w jego prace, tworzàce je
firmy nie pali∏y si´ te˝ specjalnie do p∏acenia sk∏adek.
Nie potrafi∏y porozumieç si´ w najbardziej podstawo-
wych kwestiach. Chyba z tego powodu nie traktowano
nas powa˝nie. Dlatego w∏aÊnie zrezygnowa∏em z funkcji
prezesa stowarzyszenia. Pewnych rzeczy si´ nie
przeskoczy, a nie warto si´ przecie˝ kopaç z koniem.

– RozmawialiÊmy ju˝ tym, jak sprzedawano maszyny
przed dwudziestu laty. DziÊ mo˝na je kupiç choçby
na Allegro. A co nas czeka w przysz∏oÊci? 
– Wiem, ˝e niektórzy z polskich dealerów sà w stanie ku-
piç maszyn´ marki, którà reprezentujà nawet o trzydzieÊci
procent taniej na aukcji elektronicznej ni˝ oficjalnà drogà,
od producenta. Wszystko stan´∏o na g∏owie! Normalne,
partnerskie relacje pomi´dzy producentem a dealerem
nale˝à dziÊ niestety do rzadkoÊci. A jednak – maszyn
budowlanych nie sprzedaje si´ ani przez internet, ani
przez telefon zza biurka. Najwa˝niejszy jest i pozostanie
bezpoÊredni kontakt z klientem.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski

Wywiad PoÊrednika
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Hitachi ZX870H-3 
w kopalni w Piƒczowie

U schy∏ku ubieg∏ego roku fir-
ma Tona Sp. z o.o. dostar-
czy∏a do Kopalni Gipsu
Leszcze nowoczesnà kopar-
k´ gàsienicowà przedsi´-
biernà Hitachi ZX870H-3.
Maszyna nale˝àca do typo-
szeregu ZAXIS-3 cechuje
si´ doskona∏à wydajnoÊcià,
wytrzyma∏oÊcià i niezawod-
noÊcià, co jest niezwykle
istotne w przypadku prac
przy du˝ym obcià˝eniu pro-
wadzonych w kamienio∏o-
mach. Wydobycie w Kopal-
ni Gipsu Leszcze prowa-
dzone jest metodà odkryw-
kowà. Naturalne z∏o˝e ka-
mienia gipsowego znajduje
si´ w miejscowoÊci Gacki
ko∏o Piƒczowa. 
Koparka dostarczona przez
firm´ Tona, oficjalnego
przedstawiciela koncernu
Hitachi w Polsce, jest naj-
wi´kszà maszynà, jaka
obecnie pracuje w kopalni
Leszcze. Maszyna dotar∏a
na teren kopalni w trzech
odr´bnych transportach.
Jej monta˝ trwa∏ trzy dni.
Prace wykonywane ostatnie-
go dnia po∏àczono ze szko-
leniem operatorów z w∏aÊci-
wej obs∏ugi koparki gàsieni-
cowej. Ka˝dy z przeszkolo-
nych otrzyma∏ certyfikat wy-
stawiony przez firm´ Tona.
Maszyna o wadze 85 ton
wyposa˝ona jest w ekono-
micznà jednostk´ nap´do-
wà ISUZU o mocy 400 KM.
W porównaniu do modelu
standardowego, moc zosta-
∏a zwi´kszona o dziesi´ç
procent. Uzyskanie maksy-
malnie wysokiej wydajno-
Êci przy jednoczesnym
ograniczeniu zu˝ycia pa-
liwa by∏o g∏ównym ce-
lem, jaki przyÊwieca∏ kon-
struktorom nowego silnika
oraz systemu hydrauliczne-
go modelu ZAXIS 870LCH.
Z zadania wywiàzali si´ ce-
lujàco bowiem wydajnoÊç
maszyny zosta∏a zwi´kszo-

na o siedem procent w po-
równaniu z modelem po-
przedniej generacji. Dzi´-
ki elektronicznemu stero-
waniu pracà silnika uda-
∏o si´ znaczàco zmniej-
szyç koszty eksploatacyj-
ne zwiàzane ze zu˝yciem
paliwa. Jednostka nap´do-
wa spe∏nia obowiàzujàce
normy emisji spalin. 
Maszyna dostarczona do ko-
palni Leszcze wyposa˝o-
na jest w 8-tonowà ∏y˝k´
produkcji w∏oskiej o pojem-
noÊci 4.8 m3 z dodatkowo
zaoblonym dnem. Kszta∏t
i parametry ∏y˝ki poczàwszy
od etapu jej projektowania
by∏y na bie˝àco konsultowa-
ne z przedstawicielami ko-

palni. Istotne jest tak˝e, ˝e
zarówno si∏a kopania mie-
rzona na ∏y˝ce, jak i na ra-
mieniu sà wi´ksze odpo-
wiednio o czternaÊcie
i osiem procent. W koparce
zastosowano szereg syste-
mów u∏atwiajàcych prac´
operatora, mi´dzy innymi
sygnalizator pracy opiera-
jàcy si´ na za∏àczanych
z kabiny dodatkowych
Êwiat∏ach koloru czerwone-
go i zielonego. Umieszczo-
ne w widocznym miejscu
na maszynie stanowià do-
datkowe Êrodki bezpieczeƒ-
stwa. Podobnie jak umiesz-
czona na przeciwwadze tyl-
na kamera po∏àczona z wy-
Êwietlaczem LCD we-
wnàtrz kabiny. Pojawiajàcy
si´ na nim obraz zapewnia
operatorowi pe∏ny przeglàd

sytuacji z ty∏u maszyny.
Zwi´ksza to bezpieczeƒ-
stwo w czasie obrotów i co-
fania. Powierzchnie prze-
szklone zosta∏y poszerzone
w celu zapewnienia opty-
malnej widocznoÊci, szcze-
gólnie na pod∏o˝e po pra-
wej stronie maszyny w cza-
sie jazdy i kopania. Aby za-
pewniç maksymalne bez-
pieczeƒstwo w maszynie
zastosowano tak˝e nowà
dêwigni´ wy∏àczania zdal-
nego sterowania. Dzi´ki
temu silnik nie mo˝e zo-
staç uruchomiony do mo-
mentu ca∏kowitego zablo-
kowania dêwigni. Zapobie-
ga to niekontrolowanemu
ruchowi maszyny w wyniku
przypadkowego dotkni´cia
dêwigni sterowania.
Koparka Hitachi ZX870H-3
wyposa˝ona zosta∏a w kom-
fortowà, podniesionà kabi-
n´ operatora z dodatko-
wym oÊwietleniem robo-
czym. Zosta∏a ona zapro-
jektowana z myÊlà o ergo-
nomii i zapewnieniu dosko-
na∏ej widocznoÊci na ca∏y
obszar roboczy. Fotel o er-
gonomicznej konstrukcji
zmniejszajàcej obcià˝enia
oraz zm´czenie operatora
pozwala mu na d∏ugotrwa∏à,
w pe∏ni efektywnà prac´.

www.tona.com.pl
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Przyznaç trzeba, ˝e wa˝àca 85 ton koparka przedsi´bierna Hitachi ZX870H-3 robi wra˝enie. Nic w tym dziwnego, jest bowiem najwi´kszà
maszynà spoÊród eksploatowanych aktualnie w kopalni Leszcze

Maszyna wyposa˝ona jest w posadowio-
nà wysoko komfortowà kabin´ operatora 

Tona dostarczy∏a kopark´ z 8-tonowà ∏y˝-
k´ o pojemnoÊci 4.8 m3

m ,
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WA600-6 – zwinny
kolos Komatsu

Kopalnia Wapienia „Góra˝-
d˝e” to najwi´kszy zak∏ad
wydobywczy wchodzàcy
w sk∏ad Góra˝d˝e Ce-
ment SA. Rocznie pozyskuje
si´ tutaj od 3,5 do 4 milionów
ton wapieni. Kopalnia ma do-
bre doÊwiadczenia z maszy-
nami marki Komatsu. Zaku-
piona przez nià niedawno ∏a-
dowarka ko∏owa WA600-6
jest ju˝ czwartà maszynà te-
go typu dostarczonà przez
japoƒskiego producenta.
Pe∏niàc kluczowà rol´ w pro-
cesie wydobywczym wyko-
rzystywana jest nie tylko
do za∏adunku wozide∏ sztyw-
noramowych, a tak˝e do ni-
welowania pod∏o˝a pod Êcia-
nà. Z uwagi na wykorzysty-
wanie do transportu urobku
wozide∏ sztywnoramowych
o ∏adownoÊci 60 ton, podsta-
wowym kryterium doboru
maszyny by∏y odpowiednia
wysokoÊç za∏adunku i kàt
wysypu urobku. W przypad-
ku WA600-6 wynoszà one
odpowiednio cztery metry
i czterdzieÊci pi´ç stopni. Ma-
szyn´ wyposa˝ono w spe-
cjalnà ∏y˝k´ KVX o pojemno-
Êci 6,5 m3. Wszystkie te para-
metry sprawiajà, ˝e za∏ado-
wanie do pe∏na olbrzymiego
wozid∏a wymaga tylko czte-
rech przejazdów.
W ∏y˝ce w miejsce pojedyn-
czych z´bów zastosowano wy-
profilowanà listw´ tnàcà ze sta-
li o twardoÊci 450 brinelli. Pro-
ducent okreÊla jej trwa∏oÊç
na dziesi´ç tysi´cy godzin.
¸y˝k´ wyposa˝ono dodatkowo
w kratownic´ zapobiegajàcà
wysypywaniu si´ urobku na si-
∏owniki i przewody hydraulicz-
ne. Ogranicza to ryzyko uszko-
dzeƒ mechanicznych. 
Mimo pot´˝nych gabarytów
∏adowarka WA600-6 impo-
nuje mobilnoÊcià i zwrotno-
Êcià. Promieƒ skr´tu mie-
rzony od osi przednich kó∏
wynosi tylko 7.075 mm.
Z wype∏nionà ∏y˝kà maszy-

na mo˝e jeêdziç w przód
z pr´dkoÊcià 33,8 km/h, zaÊ
w ty∏ 37 km/h. Dzi´ki du˝e-
mu rozstawowi osi wyno-
szàcemu 4.500 mm, nawet
przy maksymalnej pr´dko-
Êci przejazdowej zachowuje
pe∏nà stabilnoÊç. 
Na szczególne podkreÊle-
nie zas∏uguje doskona∏a wi-
docznoÊç z posadowionej
wysoko kabiny. Z ogranicze-
niami obserwacji pola pracy
za maszynà uporano si´
dzi´ki zastosowaniu panora-
micznych lusterek i kamery
cofania przekazujàcej obraz
do monitora w kabinie. 
Miejsce pracy operatora od-
znacza si´ solidnà konstruk-
cjà, nawet mimo zrezygno-
wania z szerokich s∏upków
ograniczajàcych widocznoÊç.
Dach jest dodatkowo chro-

niony stalowà p∏ytà o grubo-
Êci 12 mm. Na przedniej szy-
bie zamontowano krat´ za-
bezpieczajàcà przed uderze-
niami od∏amków skalnych.
Kabina jest doskonale wyg∏u-
szona (dociera do niej ha∏as
na poziomie zaledwie 73 dB)
i zabezpieczona przed wnika-
niem kurzu i innych zanie-
czyszczeƒ zewn´trzynych.
Jest to szczególnie istotne
w przypadku maszyn pracu-
jàcych w zapylonym Êrodowi-
sku panujàcym w kopalniach
surowców skalnych. 
¸adowarka o ci´˝arze robo-
czym wynoszàcym 53 tony
nap´dzana jest silnikiem
o mocy 534 KM. Jednostka
nap´dowa jest doskonale
zsynchronizowana z plane-
tarnà skrzynià biegów typu
Powershift mogàcà praco-

waç w trybie automatycz-
nym lub r´cznym. Operator
ma do wyboru po cztery
prze∏o˝enia w przód i w ty∏. 
Podczas pracy olbrzymia
moc rozwijana jest p∏ynnie,
co u∏atwia oponowanie ma-
szyny. Mimo to ˝adnego,
choçby najbardziej doÊwiad-
czonego, z pracujàcych
na niej operatorów nie spo-
sób okreÊliç mianem mistrza
kierownicy. Takowej po pro-
stu w ∏adowarce Komatsu
WA600-6 nie ma! Jazdà
w przód i ty∏ steruje si´ przy-
ciskiem na d˝ojstiku. Skr´tów
dokonuje si´ natomiast od-
powiednio go przechylajàc.

Na d˝ojstiku znajdujà si´ tak-
˝e dwa przyciski s∏u˝àce
do r´cznej zmiany biegów.
W trybie automatycznym
przyciski te umo˝liwiajà usta-
lenie maksymalnego biegu,
na którym pracuje maszyna. 
W kopalni „Góra˝d˝e” sà za-
dowoleni z najnowszego na-
bytku. Mówiàc o zaletach ∏a-
dowarki podkreÊlajà jej moc,
∏atwoÊç prowadzenia, szyb-
koÊç cykli roboczych i ekono-
mik´ eksploatacji. Trudny
do przecenienia jest równie˝
doskona∏y dost´p do wszyst-
kich newralgicznych podze-
spo∏ów i punktów serwiso-
wych. Âledzenie parame-
trów pracy maszyny umo˝-
liwia stanowiàcy jej standar-
dowe wyposa˝enie system
telematyczny Komtrax™ Plus. 

www.komatsupoland.pl
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¸adowarka WA600-6 jest ju˝ czwartà maszynà tego typu, jakie zosta∏y dostarczone
do „Góra˝d˝y” przez Komatsu Poland

Operator ∏adowarki Komatsu WA600-6
steruje jazdà przy pomocy d˝ojstika

Maszyn´ wyposa˝ono w specjalnà ∏y˝k´ KVX o pojemnoÊci 6,5 m3. W miejsce pojedyn-
czych z´bów zastosowano w niej supertrwa∏à listw´ tnàcà
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New Holland – ma∏e
jest wydajne

New Holland gruntownie
zmodernizowa∏ typoszereg
∏adowarek kompaktowych.
Nowa Seria 200 tych ma-
szyn sk∏ada si´ z szeÊciu
modeli ko∏owych (L213,
L215, L218, L220, L223
oraz L225) o mocy od 46
do 82 KM oraz dwóch ma-
szyn gàsienicowych (C227
– 74 KM i C232 – 82 KM).
Nowe maszyny sà wi´k-
sze, mocniejsze, szybsze
i bardziej uniwersalne. Ich
podstawowe zalety to:
• przeprojektowane ramio-

na ∏adowarkowe. Ich kon-
strukcja znaczàco popra-
wia widocznoÊç na osprz´t
roboczy we wszystkich klu-
czowych strefach,

• zmiana w wyprofilowaniu
os∏on poprawiajàca widocz-
noÊç na boki,
• wy˝sza wydajnoÊç dzi´ki

zastosowaniu sterowania
proporcjonalnego,   

• szybka i ∏atwa zmiana
osprz´tu roboczego,

• skrócone cykle pracy,
• jedna z najwy˝szych

w klasie si∏a odspajania
oraz du˝y kàt wysypu, 

• najwi´ksza w klasie wyso-
koÊç i zasi´g roz∏adunku.

Wi´kszoÊç nowych ∏ado-
warek kompaktowych z Se-
rii 200 wyposa˝ona jest
w opatentowany przez New
Holland wysi´gnik typu Su-
per Boom z kinematykà
pionowà. Zapewnia on naj-
lepszà w tej klasie maszyn
wysokoÊç i zasi´g wysypu.
Operator mo˝e teraz ∏atwiej
ni˝ kiedykolwiek bardzo
sprawnie wysypaç materia∏
na Êrodek skrzyni ∏adunko-
wej ci´˝arówki. Si∏a odspa-
jania ∏y˝ki, jedna z najwy˝-
szych w tej kategorii – dla
wi´kszych modeli wynosi
ona 38,2 kN – pozwala
na wyraênie odczuwalne
skrócenie cykli pracy, a tym
samym w znaczàcy sposób
zwi´ksza wydajnoÊç. 

Mo˝liwoÊç ∏atwego zastoso-
wania dziesiàtków rodzajów
osprz´tu roboczego zna-
czàco poszerza zakres za-
stosowaƒ nowych ∏adowa-
rek kompaktowych New
Holland. Automatyczny sys-

tem „Connect Under Pressu-
re” pozwala na proste i b∏y-
skawiczne zamontowanie
dowolnego narz´dzia. Ko-
rzystajàc z joysticka o stero-
waniu proporcjonalnym
operator ma przez ca∏y czas

pe∏nà kontrol´ nad pod∏à-
czonym osprz´tem. Impo-
nujàca stabilnoÊç, którà za-
pewnia szeroki rozstaw osi
oraz nisko osadzony Êrodek
ci´˝koÊci, podnosi bezpie-
czeƒstwo pracy. Nowe ma-
szyny Serii 200 spe∏niajà
najwy˝sze standardy w tym
wzgl´dzie. WydajnoÊç do-
datkowo zwi´kszono dzi´ki
zastosowaniu ∏y˝ki typu
„Glide Ride” z uk∏adem t∏u-
mienia wstrzàsów podczas
przejazdów. Zapobiega on
gubieniu materia∏u, a tym
samym skraca czas wyko-
nywania zadania. Hydrau-
liczna funkcja samopozio-
mowania zapewnia idealnie
równoleg∏y ruch wysi´gni-
ka, tak nieodzowny na przy-
k∏ad podczas pracy z wyko-
rzystaniem wide∏.
Nowe ∏adowarki kompakto-
we New Holland Serii 200
wyposa˝ono w niezwykle
przestronnà i komfortowà
kabin´. Nawet operatorzy
s∏usznego wzrostu nie na-
rzekajà na brak miejsca
na g∏ow´ i nogi. 
Boczne os∏ony ochronne
zosta∏y przeprojektowane.
Zmiana ich wyprofilowania
pozwoli∏a na dalsze popra-
wienie widocznoÊci z kabi-
ny na boki maszyny. Nowe
rozwiàzania konstrukcyjne
dotyczà równie˝ wysi´gni-
ka. Zmodyfikowany uk∏ad
ramion znaczàco poprawia
widocznoÊç zarówno na bo-
ki, jak i na osprz´t w kluczo-
wych obszarach. 
Komfort pracy operatora pod-
nosi dodatkowo ergonomicz-
ny, regulowany wielop∏asz-
czyznowo i amortyzowany fo-
tel. Ogranicza to szkodliwe
wibracje przenoszone na cia-
∏o operatora. Dzi´ki mo˝liwo-
Êci pracy w komforcie opera-
rator mo˝e skoncentrowaç
si´ na sprawnym wykonaniu
danego zadania. Odczuwa
tak˝e mniejsze zm´czenie,
a tym samym rosnà jego wy-
dajnoÊç i efektywnoÊç wyko-
rzystania maszyny.

www.newholland.com
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Nowa Seria 200 ∏adowarek kompaktowych New Holland sk∏ada si´ z zarówno z modeli
gàsienicowych, jak i ko∏owych

Hydrauliczna funkcja samopoziomowania zapewnia idealnie równoleg∏y ruch wysi´gni-
ka, tak nieodzowny na przyk∏ad podczas pracy z wykorzystaniem wide∏

Najlepsze w tej klasie maszyn wysokoÊç i zasi´g wysypu sprawiajà, ˝e operator mo˝e bar-
dzo sprawnie wysypaç materia∏ na Êrodek skrzyni ∏adunkowej ci´˝arówki
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Nowe ∏adowarki 
ko∏owe  Doosan 

We wszystkich modelach
nowej generacji du˝ych ∏a-
dowarek ko∏owych marki
Doosan (>130 kW) zastoso-
wano zmiany konstrukcyjne
i ulepszenia. Zaliczajà si´
do nich najnowszej genera-
cji silniki Scania, które nie
tylko spe∏niajà wymagania
normy emisyjnej Stage IIIB,
ale równie˝ zu˝ywajà mniej
paliwa. Kolejne ulepszenie
stanowià bardziej wydajne
przek∏adnie marki ZF.
Do g∏ównych zalet najnow-
szej generacji du˝ych ∏ado-
warek ko∏owych marki Do-
osan nale˝à:
• zastosowanie nowych sil-

ników marki Scania z tech-
nologià SCR, które zu˝y-
wajà do pi´tnastu procent
mniej paliwa w porównaniu
z maszynami innych ma-
rek wyposa˝onymi w silniki
z technologià AGR,

• wy˝sza pojemnoÊç sko-
kowa dajàca wy˝szy mo-
ment obrotowy i wi´kszà
moc silnika, 

• centralny system smaro-
wania dost´pny w stan-
dardzie,

• lepsze przyspieszenie, wy˝-
sza efektywnoÊç i mniejsze
zu˝ycie paliwa dzi´ki za-
stosowaniu pi´ciobiegowej
przek∏adni marki ZF,

• osie MT-II marki Zahnrad Fa-
brik o wyd∏u˝onej ˝ywotnoÊci,

• najnowszej generacji re-

agujàcy na obcià˝enie
uk∏ad hydrauliczny Clo-
sed Center,

• kabina zmodernizowana
– zarówno na zewnàtrz
(szeroka szyba przednia,
wi´kszy zakres roboczy
dzia∏ania wycieraczek,
os∏ona dachowa), jak i we-
wnàtrz (konsola przyrzà-
dów ze zintegrowanà jed-
nostkà kontroli pojazdu),

• wy˝szy komfort operato-
ra, wi´ksze bezpieczeƒ-
stwo i ergonomia, 

• ∏atwiejsze utrzymanie
w czystoÊci kabiny (p∏aska
i równa mata pod∏ogowa),

• wi´ksza przestrzeƒ na
nogi i g∏ow´ operatora, 

• komfortowy, podgrzewa-
ny, zawieszony pneuma-
tycznie fotel,

• deska rozdzielcza wyposa-
˝ona w nowy panel stero-
wania z du˝ym wyÊwietla-
czem. Operator mo˝e
Êledziç na nim informacje
o parametrach pracy i sta-
nie technicznym maszyny, 

• znacznie u∏atwiony dost´p
do wszystkich newralgicz-
nych podzespo∏ów maszy-
ny usprawniajàcy prowa-
dzenie prac serwisowych,

• zmodernizowana ch∏odni-
ca z wentylatorem z auto-
matycznà zmianà kierun-
ku, co u∏atwia utrzymanie
uk∏adu w czystoÊci,

• por´cze i wyk∏adziny anty-
poÊlizgowe na stopniach
zapewniajàce bezpieczny
dost´p do kabiny.

www.maszynybudowlane.pl
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Nowe ∏adowarki ko∏owe Doosan - wy˝sza efektywnoÊç przy ograniczeniu zu˝ycia paliwa

http://www.doosanequipment.eu/


¸adowarki obrotowe
Manitou MRT

¸adowarka obrotowa Manitou
serii MRT (Manitou Rotative
Telescop) posiada wszystkie
zalety klasycznej, sztywnora-
mowej ∏adowarki teleskopo-
wej: mo˝e poruszaç si´
w trudnym terenie, jest ∏atwa
w obs∏udze i wszechstronna.
Mo˝liwoÊç obrotu wie˝y po-
zwala na stacjonarnà prac´,
bez przemieszczania maszy-
ny. Dzi´ki temu mo˝na obs∏u-
giwaç wi´cej, w krótszym cza-
sie ni˝ z konwencjonalnym te-
leskopem. Jest to bardzo
istotne przy braku przestrzeni
do manewrowania maszynà.
Dodatkowa funkcja obrotu
pozwala na optymalizacj´ or-
ganizacji dystrybucji materia-
∏ów i wszystkich zadaƒ bu-
dowlanych. Bardzo dobre pa-
rametry podnoszenia (od 4
do 12 ton) umo˝liwiajà prze-
mieszczanie ci´˝kich lub
przestrzennych ∏adunków
w zakresie 360°. Maszyna
równie efektywnie i bezpiecz-
nie pracuje zarówno na opo-
nach, jak i stabilizatorach.
MRT mo˝e byç ∏atwo i szyb-
ko wyposa˝ony w liczne ak-
cesoria: wid∏y, wciàgarki, ˝u-
rawiki, platformy przeznaczo-
ne do pracy ludzi na wysoko-
Êci, podajniki betonu, itp.
U˝ytkownik ma mo˝liwoÊc
wykorzystywania maszyny
w wielu aplikacjach przy za-
chowaniu maksymalnej wy-
dajnoÊci: dystrybucja materia-
∏ów na placu budowy, stawia-
nie konstrukcji i prace remon-
towe, dostawa materia∏ów
i obs∏uga inwestycji na trud-
no dost´pnych terenach.
MRT mo˝na ∏atwo wyposa˝yç
w platformy robocze, pozwa-
lajàc na prac´ na wysokoÊci
14÷30 m (platformy o no-
ÊnoÊci 365 lub 1.000 kg),
dodatkowo, jeÊli zajdzie taka
potrzeba, mo˝na zwi´kszyç
wysokoÊç roboczà lub za-
si´g u˝ywajàc osprz´tu do-
datkowego tzw. Aerial Jib 3D
z mo˝liwoÊcià pracy w trybie

pozytywnym i negatywnym
(pomocny m.in. przy budo-
wie i inspekcji mostów i wia-
duktów).
Maszyna standardowo wy-
posa˝ona jest w dwa elektro
proporcjonalne joysticki za-
montowane w pod∏okietni-
kach pozwalajàce na jedno-
czesne sterowanie wszystki-
mi funkcjami teleskopu,
osprz´tu oraz obrotem wie-
˝y. Lewy joystick wyposa˝o-
ny jest w dwa potencjometry
pozwalajàce na niezale˝nie
kontrolowanie pr´dkoÊci ob-
rotowej wie˝y w lewo/prawo
od osi wzd∏u˝nej maszyny. 
Dzi´ki sterowaniu pr´dko-
Êcià obrotu, mo˝na umie-
Êciç wi´cej ∏adunków z bar-
dzo du˝à dok∏adnoÊcià,
zwi´kszajàc wydajnoÊç pra-
cy przy zachowaniu pe∏ne-
go bezpieczeƒstwa. Wszyst-
kie ∏adowarki obrotowe MRT
zosta∏y wyposa˝one w pod-
pory gwarantujàce dosko-
na∏à stabilizacj´, niezale˝nie
od ukszta∏towania terenu.
Powierzchnia stabilizacji jest
zawsze kwadratem i w za-
le˝noÊci od wielkoÊci ma-
szyny wynosi 4x4 m, 5x5 m
lub 7x7 m). Opcjonalnie
MRT Easy mo˝na wyposa-
˝yç w system automatycz-
nej stabilizacji maszyny.
MRT posiada nap´d na czte-
ry ko∏a, co w po∏àczeniu
z oscylacjà tylnej osi gwaran-
tuje optymalnà przyczep-
noÊç, nawet na nierównym te-
renie. Nap´d hydrostatyczny
z mo˝liwoÊcià wyboru dwóch
pr´dkoÊci jazdy pozwala
na dostosowanie pr´dkoÊci
i si∏y uciàgu do wszystkich ty-
pów terenu. MRT zosta∏a wy-
posa˝ona w specjalnie prze-
znaczone do zastosowaƒ
budowlanych osie z prze-
k∏adniami planetarnymi, co
zwi´ksza moment obrotowy
na ko∏ach, ograniczajàc jed-
noczeÊnie napr´˝enia we-
wn´trzne. Umieszczone wyso-
ko si∏owniki skr´tu sà natural-
nie chronione przed ryzykiem
uszkodzeƒ mechanicznych. 

www.pl.manitou.com
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AME600 – ma∏y mechanik

W rodzinie wibratorów me-
chanicznych firmy Atlas
Copco pojawi∏ si´ nowy
przedstawiciel – AME600. To
stosunkowo niewielkie urzà-
dzenie posiada wyjàtkowo
du˝e mo˝liwoÊci. Kompletny
wibrator sk∏ada si´ z nap´du
i wymiennych elastycznych
w´˝y z bu∏awami. Do wybo-
ru sà trzy d∏ugoÊci w´˝a
(1, 2 i 3 m) z trzema Êredni-
cami bu∏aw (25, 35 i 45 mm),
co daje kombinacj´ oÊmiu
mo˝liwoÊci (bu∏awa o Êred-
nicy 45 mm niedost´pna jest
dla w´˝a o d∏ugoÊci 3 m).
Najwa˝niejszymi cechami
nowego wibratora sà: sto˝-
kowaty kszta∏t wahad∏a, ma-
∏a masa zestawu, niska war-
toÊç wibracji przenoszo-
nych na ramiona i d∏onie
operatora, szybkoz∏àcze
pozwalajàce na b∏yskawicz-
nà wymian´ bu∏awy z w´-
˝em, piankowy filtr zapobie-

gajàcy dostawaniu si´ py∏u,
ergonomia i por´cznoÊç.
Sto˝kowata budowa waha-
d∏a w bu∏awie zdecydowa-
nie zapobiega utracie obro-
tów w momencie zanurze-
nia bu∏awy w betonie oraz
wp∏ywa na zmniejszenie
obcià˝eƒ poprawiajàc sta-
bilnoÊç wibracji. 
Nowy wibrator mechaniczny
AME600 cechuje ma∏a masa
– sam nap´d wa˝y jedy-
nie 1,8 kg; natomiast ma-
sa kompletnego zestawu
w „najci´˝szej” wersji z bu-
∏awà 35 mm i trzymetro-
wym w´˝em elastycznym
to tylko 9,5 kg.

Maksymalna wartoÊç wibra-
cji przenoszonych na d∏onie
i ramiona operatora wyno-
si 1,72m/s2. WartoÊç tà uzy-
skano dzi´ki pr´dkoÊci ob-
rotowej w wale wibratora
na poziomie 3.400 obr/min. 
Jednostki nap´dowej nowe-
go wibratora nie trzeba trzy-
maç w d∏oni – od tego obo-
wiàzku zwalnia elegancki
pasek na rami´, który sku-
tecznie ogranicza zm´cze-
nie operujàcego urzàdze-
niem. Ergonomiczny, prze-
myÊlany uchwyt zapewnia
operatorowi komfort i po-
zwala na trzymanie jed-
nostki nap´dowej w najwy-

godniejszej dla niego po-
zycji. Wygodny i precyzyj-
ny prze∏àcznik uruchamia-
jàcy/zatrzymujàcy urzàdze-
nie równie˝ umieszczony
jest w optymalnym miej-
scu. Nie do przecenienia
jest tak˝e fakt, ˝e ca∏a jed-
nostka nap´dowa jest
Êwietnie zbalansowana.
Wibrator pod∏àczany jest
do zwyk∏ego gniazdka elek-
trycznego (230 V), a pi´cio-
metrowy przewód elek-
tryczny pozwala znacznie
oddaliç si´ od êród∏a zasila-
nia, dajàc stosunkowo du-
˝y komfort pracy.
Zastosowania AME600 to
przede wszystkim zag´sz-
czanie kolumn, fundamen-
tów, posadzek oraz wibro-
wanie cienkich warstw lek-
ko zbrojonego betonu.
AME600 jest wr´cz ideal-
nym rozwiàzaniem dla wy-
po˝yczalni sprz´tu budow-
lanego oraz firm realizujà-
cych niewielkie kontrakty.

www.atlascopco.pl

AME600 –  ma∏a masa, olbrzymie mo˝liwoÊci 

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

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

MECHANICZNA PROMOCJA

* sugerowana cena detaliczna netto 1 kompletu zawierajàcego jednostk´ nap´dowà AME600, bu∏aw´ o Êr. 25mm i wà˝ elastyczny o d∏. 1m.
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¸adowarki Liebherr 
– klasa sama w sobie

Konstruktorzy du˝ych ∏ado-
warek ko∏owych Liebherr dà-
˝yli do stworzenia maszyn
efektywnych w eksploatacji
i jak najmniej ucià˝liwych dla
Êrodowiska naturalnego.
Maszyny wyró˝niajà si´ wy˝-
szà mocà, doskona∏ym kom-
fortem jazdy oraz dodatko-
wymi urzàdzeniami popra-
wiajàcymi bezpieczeƒstwo.
W ∏adowarkach Liebherr
zastosowano nap´d jezd-
ny z innowacyjnà techno-
logià 2plus2. Technologia
ta bazuje na mechanizmie
z dwoma ró˝nej wielkoÊci
bezpoÊrednio wbudowa-
nymi silnikami hydraulicz-
nymi, z których ka˝dy posia-
da osobne sprz´g∏o. Ponie-
wa˝ podczas przyspiesza-
nia i zwalniania na przemian
dzia∏a przynajmniej jeden
z silników hydraulicznych,
∏adowarka p∏ynnie dostoso-
wuje si´ – niezale˝nie od wy-
maganej pr´dkoÊci jazdy i si-
∏y ciàgu – do ka˝dej sytuacji
roboczej. W porównaniu
z konwencjonalnymi rozwià-
zaniami hydrostatyczny na-
p´d jezdny umo˝liwia ogra-
niczenie zu˝ycia paliwa. Te-
sty praktyczne wykaza∏y, ˝e
∏adowarka ko∏owa Liebherr
zu˝ywa przeci´tnie na godzi-
n´ pracy nawet do pi´ciu li-
trów paliwa mniej. Pozwala
to znaczàco zmniejszyç
koszty eksploatacji oraz
ucià˝liwoÊç dla Êrodowiska
naturalnego. Ograniczenie
zu˝ycia paliwa jest równo-
znaczne z redukcjà emisji
spalin. Wiadomo, ˝e pod-
czas spalania jednego litra
oleju nap´dowego powstaje
nawet do trzech kilogramów
dwutlenku w´gla. Dzi´ki
ograniczeniu zu˝ycia paliwa
o pi´ç litrów na godzin´ pra-
cy maszyny mo˝na zreduko-
waç znaczàco emisj´ CO2
– nawet o pi´tnaÊcie tysi´cy
kilogramów przy przepraco-
waniu tysiàca godzin. Cha-

rakter pracy ∏adowarki ce-
chuje si´ cz´stym hamowa-
niem. Dlatego konstruktorzy
firmy Liebherr zdecydowali
si´ na zastosowanie
w swych maszynach nowej
generacji praktycznie nie
ulegajàcego zu˝yciu uk∏adu
hamulcowego. Pozwala to
nie tylko wyd∏u˝yç okres
u˝ytkowania maszyny i ogra-
niczyç jej bezproduktywne
przestoje, ale równie˝ unik-
nàç czasoch∏onnych i kosz-
townych napraw uk∏adu ha-
mulcowego.
Wiadomo, ˝e komplet opon
do du˝ej ∏adowarki stanowi

znaczàcy sk∏adnik jej kosztów
eksploatacyjnych. Dlatego te˝
dzi´ki bezstopniowej regula-
cji nap´du, w zale˝noÊci
od warunków, w jakich pracu-
je maszyna, zu˝ycie opon
mo˝e byç mniejsze nawet
o dwadzieÊcia pi´ç procent.
Zastosowanie hydrosta-
tycznego nap´du jezdnego
umo˝liwia zamontowanie
silnika wysokopr´˝nego Lie-
bherr w pozycji wzd∏u˝nej
w tyle maszyny, przy czym
wa∏ wyjÊciowy skierowany
jest do ty∏u. W porównaniu
z ∏adowarkami ko∏owymi
z konwencjonalnym nap´-
dem pozwoli∏o to znacznie
zredukowaç mas´ maszyny.
Co wa˝ne, nie odby∏o si´ to
kosztem ograniczenia para-
metrów roboczych.
Liebherr stosuje do nap´-
du ∏adowarek silniki w∏a-

snej konstrukcji. Z uwagi
na koniecznoÊç spe∏nie-
nia niezwykle restrykcyj-
nych norm emisji spalin,
w zak∏adach nale˝àcych
do spó∏ki Liebherr Machi-
nes Bulle w Szwajcarii uru-
chomiono produkcj´ silników
Diesla nowej generacji o mo-
cy w zakresie 130÷560 kW.
Sà one przeznaczone do
nap´du maszyn budowlanych
tego producenta.
W nowej generacji ∏adowar-
kach Liebherr zastosowano
równie˝ zoptymalizowany
system ch∏odzenia, które-
go parametry dopasowano

do zwi´kszonych wymo-
gów nowych silników Die-
sla. Pomimo koniecznoÊci
zwi´kszenia powierzchni
ch∏odzenia uk∏ad uda∏o
si´ zredukowaç do bardzo
kompaktowych rozmia-
rów. Konstruktorzy zapew-
nili równie˝ ∏atwy dost´p
do jego podzespo∏ów, co
u∏atwia czyszczenie pozwa-
lajàce na utrzymanie go
w nale˝ytym stanie tech-
nicznym. Wirnik wentylatora
jest nap´dzany niezale˝nie
od silnika wysokopr´˝nego
i ch∏odzi go wy∏àcznie w nie-
zb´dnym zakresie. W przy-
padku nadmiernego nagrze-
wania si´ jednostki nap´do-
wej nast´puje automatycz-
nie prze∏àczenie na pierwszy
bieg. Chroni to silnik
przed przecià˝eniem. Jed-
noczeÊnie wentylator prze-

chodzi na najwy˝sze obroty,
co dodatkowo zapobiega
przegrzewaniu si´ silnika.
Podzespo∏y elektroniczne
zastosowane w ∏adowarkach
Liebherr powsta∏y na bazie
osiàgni´ç Centrum Kompe-
tencji b´dàcego jednà ze
spó∏ek nale˝àcych do kon-
cernu. Liebherr-Elektronik
w Lindau opracowuje ogólnà
koncepcj´ uk∏adów elektro-
nicznych instalowanych
w maszynach budowlanych.
Wszystkie materia∏y zosta∏y
przebadane podczas inten-
sywnych, d∏ugotrwa∏ych te-
stów. Nawet w najci´˝szych
warunkach spe∏niane sà su-
rowe standardy jakoÊciowe
Liebherr. Dojrza∏a koncep-
cja i sprawdzona jakoÊç
gwarantujà, ˝e ∏adowarki
ko∏owe Liebherr sà klasà
dla siebie, swoistym wzo-
rem niezawodnoÊci.
¸adowarki ko∏owe Liebherr
wyposa˝ono w nowocze-
snà, w pe∏ni bezpiecznà i er-
gonomicznà kabin´ zapew-
niajàcà operatorowi najlep-
sze warunki pracy. Przyrzà-
dy informacyjne i elementy
obs∏ugowe oraz fotel opera-
tora sà w sposób optymal-
ny dostosowane do siebie
i tworzà ca∏oÊç. Za pomocà
jednej dêwigni obs∏ugowej
operator mo˝e precyzyjnie
sterowaç wszystkimi rucha-
mi roboczymi i jezdnymi
maszyny. Dzi´ki temu, ˝e
jego lewa r´ka spoczywa
stale na kierownicy mo˝liwa
jest bezpieczna obs∏uga
maszyny. ¸adowarki wypo-
sa˝ono seryjnie w szereg
detali poprawiajàcych bez-
pieczeƒstwo czynne i bier-
ne. Nale˝à do nich mi´dzy
innymi zespolona przednia
szyba, powi´kszone lusterko
zewn´trzne, cztery reflektory
przednie oraz szerokie stop-
nie wejÊciowe umo˝liwiajà-
ce bezpieczniejsze wejÊcie
do kabiny. Ponadto tylne
Êwiat∏a zag∏´biono w zderza-
ku. Pozwala to uniknàç ich
ewentualnych uszkodzeƒ. 

www.liebherr.pl
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Nowe koparki JCB JS 
– mocne i oszcz´dne

JCB wprowadza znaczàce
zmiany konstrukcyjne w dwu-
dziestu dwóch modelach ko-
parek gàsienicowych i ko∏o-
wych. Modernizacje majà
na celu popraw´ efektywno-
Êci i wydajnoÊci maszyn. Te
rewolucyjne zmiany ozna-
czajà równie˝ wprowadze-
nie w niektórych modelach
koparek silników JCB z ro-
dziny Dieselmax. W wi´k-
szoÊci przypadków pozwoli
to na zmniejszenie zu˝ycia
paliwa nawet o 24%. 
Koparki z serii JS b´dà za-
silane silnikami z rodziny
JCB Dieselmax 444. W te
jednostki nap´dowe wypo-
sa˝one zostanà maszyny:
JS115 (o ci´˝arze robo-
czym 11 ton), JS130 (13
ton), JS145 (15 ton), JS160
(16 ton) oraz JS180 (18
ton). Ponadto, 15-tonowa
koparka ko∏owa JS145W
oraz 17,5-tonowa JS160W
otrzymajà nowy silnik z ro-
dziny Dieselmax o pojem-
noÊci 4,4 litra. Zastàpi on
stosowanà do tej pory
w tych modelach jednostk´
nap´dowà ISUZU o pojem-
noÊci 3,0 litrów.
Silnik JCB 444 Dieselmax
spe∏niajàcy normy emisji
spalin Stage 3A/Tier 3 od-
znacza si´ zwi´kszonà po-
jemnoÊcià skokowà i mo-
cà 97 kW/130 KM. Generuje
moment obrotowy 532 Nm,
co dla modeli JS 160, JS180,
JS145W i JS160W oznacza
wzrost o 23% w stosunku
do uprzednio stosowanej
w nich jednostki nap´dowej.
Koparki gàsienicowe b´dà
nap´dzane silnikami w wer-
sji o mocy 74 kW/100 KM, co
przek∏ada si´ na wzrost mo-
mentu obrotowego w sto-
sunku do poprzednio stoso-
wanej jednostki o 13%. Sil-
nik ten, montowany w ma-
szynach JS115, JS130
i JS145, rozwija moment ob-
rotowy rz´du 434 Nm.

Zastosowanie silnika JCB
Dieselmax zwi´ksza efek-
tywnoÊç przemieszczania
urobku. Nowy silnik reaguje
znacznie szybciej na zwi´k-
szanie pr´dkoÊci obroto-
wej. W przypadku modeli
JS160 i JS180 obroty silni-
ka na biegu ja∏owym zosta-
∏y zredukowane o 10%, co
pozwala zarówno na ogra-
niczenie zu˝ycia paliwa, jak
i poziomu emitowanego ha-
∏asu. Mimo, ˝e uk∏ad ch∏o-
dzenia silnika ma nieco
wi´ksze gabaryty, to dzi´ki
obni˝eniu pr´dkoÊci obro-
towej pracuje ciszej. 
Silnik JCB Dieselmax o pojem-

noÊci 4,4 litra jest ju˝ od kilku
lat z powodzeniem stosowa-
ny do nap´du koparko-∏ado-
warek i ∏adowarek teleskopo-
wych JCB. Doskonale spraw-
dza si´ równie˝ w koparkach
JS160s oraz JS180s.
W koparkach przeznaczo-
nych na rynki, gdzie wyma-
gane jest stosowanie jedno-
stek nap´dowych zgodnych
z normà Stage 3A/Tier 3 fir-
ma JCB b´dzie jak do tej
pory montowaç 5,2-litrowy
silnik ISUZU w wersjach
o mocy 128 KM i 172 KM.
Dotyczy to modeli koparek
JS200, JS210, JS220
oraz 23-tonowej JS235HD. 
Dzi´ki wprowadzeniu tych
samych modyfikacji uk∏adu
hydraulicznego, co w kopar-
kach wyposa˝onych w silni-

ki Tier 2 oraz optymalizacji
pracy pompy hydraulicznej,
zaworu sterujàcego oraz
systemu sterowania silni-
kiem, w silnikach zgodnych
z Tier 3 uda∏o si´ ograniczyç
zu˝ycie paliwa o 11% bez
ingerowania w samà kon-
strukcj´ silnika. Dlatego te˝
brytyjski przedsi´biorca wy-
korzystujàcy kopark´ JS200
przez 1500 godzin w roku
b´dzie w stanie zaoszcz´-
dziç oko∏o 2.750 funtów
w porównaniu z poprzednià
wersjà tego modelu. Zu˝y-
cie paliwa w modelach
zgodnych z normà spalin
Tier 4, a wi´c JS240 (24-to-

nowy), JS260 (26-tonowy),
JS330 (33-tonowy) oraz
JS360 (36-tonowy), zosta∏o
ograniczone o 8%. Sà to
pierwsze modele koparek
serii JS, które sà zgodne
z wymogami przepisów
przejÊciowych normy emisji
spalin Stage 3B/Tier 4.
Dalsze zmniejszenie zu˝ycia
paliwa w ci´˝szych mode-
lach, podobnie jak w ich
l˝ejszych odpowiednikach,
osiàgni´to dzi´ki zastosowa-
niu tych samych, nowocze-
snych rozwiàzaƒ uk∏adu hy-
draulicznego oraz optymali-
zacji uk∏adu sterowania silni-
kiem. ZgodnoÊç z wymoga-
mi przepisów Tier 4i uzyska-
no dzi´ki zastosowaniu silni-
ków ISUZU wyposa˝onych
dodatkowo w turbospr´˝ar-

k´ o zmiennej geometrii, za-
wór EGR oraz filtr czàstek
sta∏ych. Dla europejskiego
przedsi´biorcy wykorzystu-
jàcego kopark´ JS240
zgodnà z wymogami przej-
Êciowymi Tier 4 przez 1.500
godzin oznacza to rocznà
oszcz´dnoÊç w wysoko-
Êci 2.000 funtów w porówna-
niu z poprzednià wersjà tej
maszyny. W przypadku mo-
delu JS360 i tej samej liczby
godzin przepracowanych
w ciàgu roku oszcz´dnoÊç
ta wzrasta do 3.300 funtów.
We wszystkich koparkach
serii JS stosowana b´dzie
kabina nowej generacji.
Nowe kabiny w koparkach
JCB majà równie˝ zmienionà
struktur´ wewn´trznà. Coraz
cz´Êciej klienci zwracajà uwa-
g´ na budow´ kabiny, zw∏asz-
cza w kontekÊcie bezpieczeƒ-
stwa w przypadku wywrócenia
(ROPS). Mimo ˝e obowiàzujà-
ce obecnie przepisy nie wy-
magajà stosowania zabezpie-
czeƒ na wypadek wywrócenia
maszyny, to jednak JCB oferu-
je takie zabezpieczenia we
wszystkich modelach koparek
z serii JS. Zabezpieczenia te,
obejmujàce wzmocnienie we-
wn´trznych struktur kabiny
oraz struktur ca∏ej maszyny,
zosta∏y wprowadzone we
wszystkich modelach o ma-
sie poni˝ej 24 ton. Ochro-
na przed spadajàcymi obiek-
tami (FOPS) jest wa˝na gdy
maszyna jest wykorzystywa-
na do wyburzeƒ. Os∏ony
chroniàce przed spadajàcy-
mi przedmiotami, zarówno
na przednià szyb´ jak
i na przeszklony dach, sà ofe-
rowane we wszystkich mode-
lach koparek. Mogà zostaç
zamontowane fabrycznie lub
póêniej na placu budowy
bez ingerencji w wewn´trz-
nà struktur´ kabiny. Boczne
drzwi wejÊciowe zosta∏y
zmodyfikowane i wzmocnio-
ne. Wzmocniono tak˝e os∏o-
ny boczne górnej cz´Êci ka-
biny, aby zredukowaç ryzyko
uszkodzeƒ mechanicznych.

www.interhandler.pl

Maszyny budowlane

24 PoÊrednik Budowlany

Wzmocniona konstrukcja i zmniejszone zu˝ycie paliwa to cechy charakterystyczne
nowych koparek JCB Serii JS
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t Transakcja zwiàzana z nabyciem przez LiuGong aktywów
Huty Stalowa Wola dotyczàcych produkcji maszyn budow-
lanych zosta∏a wreszcie sfinalizowana…

t Tan Zuozhou
Dzi´kujemy za udost´pnienie ∏amów PoÊrednika Budowlanego
dla przekazania informacji o dzia∏aniach naszej firmy w Polsce.
Na poczàtek ma∏e sprostowanie. W styczniu za∏o˝ona przez nas
firma LiuGong Machinery Poland Sp. z o.o. podpisa∏a z Hutà Sta-
lowa Wola wst´pnà umow´ nabycia Oddzia∏u I, czyli cywilnej cz´-
Êci przedsi´biorstwa. Finalizacj´ transakcji zaplanowano nato-
miast na koniec stycznia. Umowa zacznie obowiàzywaç po uzy-
skaniu niezb´dnych zgód administracyjnych i rzàdowych w Pol-
sce i Chinach. Powinno to nastàpiç w ciàgu kilku miesi´cy.

t Prosz´ powiedzieç coÊ na temat potencja∏u, jakim dyspo-
nuje LiuGong. Jak przedstawiajà si´ mo˝liwoÊci firmy?

t Tan Zuozhou
LiuGong przeszed∏ d∏ugà drog´ rozwoju od firmy dzia∏ajàcej
w skali lokalnej do globalnego producenta maszyn budowlanych.
Dzisiaj posiada globalnà sieç sprzeda˝y i serwisu. Dzi´ki temu
w ostatnich latach mo˝liwy by∏ dynamiczny rozwój firmy. Posiada
ona nie tylko profesjonalnych dealerów, ale tak˝e w∏asnà firm´ le-
asingowà. Jest to solidny fundament dalszego rozwoju. LiuGong
posiada profesjonalne centrum badawczo-rozwojowe, które po-
zwala dopasowaç parametry naszych maszyn do konkretnych po-
trzeb u˝ytkowników z poszczególnych rynków. W Polsce od lat
naszym partnerem jest firma Waryƒski Trade. 

t Skàd pochodzi nazwa koncernu LiuGong?

t Tan Zuozhou
Sà to dwa znaki w j´zyku chiƒskim b´dàce skrótem nazwy Liu-
gong Machinery S.A. Pierwsza cz´Êç skrótu pochodzi od nazwy
miasta, w którym dzia∏amy, druga zaÊ wskazuje, ˝e zajmujemy
si´ produkcjà przemys∏owà. 

t Wspomnia∏ Pan o wieloletnich tradycjach LiuGong…

t Tan Zuozhou
Firma zosta∏a za∏o˝ona w roku 1958. Jej niewàtpliwym osiàgni´-
ciem by∏o opracowanie w roku 1966 konstrukcji i wdro˝enie
do produkcji pierwszej chiƒskiej ∏adowarki ko∏owej. W roku 1986
firma zakupi∏a licencj´ Caterpillar, co stymulowa∏o jej rozwój
w latach dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia. W roku 1996
nawiàzano wspó∏prac´ produkcyjnà z niemieckà firmà Zahnrad
Fabrik. DziÊ LiuGong jest jednym z pi´ciuset najwi´kszych przed-
si´biorstw przemys∏owych w Chinach, gdzie ma siedemnaÊcie
zak∏adów produkcyjnych.

t A co z ekspansjà na Êwiatowe rynki?

t Tan Zuozhou
Rozpocz´∏a si´ ona w roku 2004 i przejawia uruchomieniem fa-
bryki w Indiach i stworzeniem dziewi´ciu filii zagranicznych,
w tym LiuGong Machinery Europe B.V. w Holandii. Sieç obejmu-

jàca 119 dealerów i 881 punktów sprzeda˝y dzia∏a w po-
nad osiemdziesi´ciu krajach na ca∏ym Êwiecie. Chcia∏bym pod-
kreÊliç, ˝e Polska jest drugim po Indiach krajem, gdzie poza Chi-
nami produkowane b´dà maszyny LiuGong.

t W Polsce znamy g∏ównie ∏adowarki i koparki LiuGong. Jak
przedstawia si´ zakres produkcyjny LiuGong?

t Tan Zuozhou
LiuGong oferuje szeroki asortyment maszyn. Oprócz wspomnia-
nych ∏adowarek ko∏owych i koparek tak˝e walce drogowe, roz-
Êcie∏acze asfaltu, równiarki, frezarki drogowe, ∏adowarki burtowe,
koparko-∏adowarki, betonomieszarki, wózki wid∏owe, dêwigi, spy-
charki i uk∏adarki rur. 

t Co zmieni∏o si´ w Stalowej Woli po podpisaniu wst´pnej
umowy sprzeda˝y cz´Êci aktywów przedsi´biorstwa?

t Tan Zuozhou
Najwa˝niejsze w chwili obecnej jest zapewnienie stabilizacji dzia∏a-
nia. Przed nami sporo pracy, przede wszystkim inwentaryzacja
i wdro˝enie procedur pozwalajàcych na utrzymanie rytmicznej pro-
dukcji zak∏adu. B´dziemy wytwarzaç maszyny marki HSW i stop-
niowo uruchamiaç produkcj´ sprz´tu naszej konstrukcji, mi´dzy in-
nymi koparek i ∏adowarek. Naszym zadaniem jest zwi´kszenie obu
segmentów produkcji oraz wzrost sprzeda˝y. W tym celu wdra˝aç
b´dziemy procedury obowiàzujàce w LiuGong, majàce na celu
zwi´kszenie wydajnoÊci i zapewnienie najwy˝szej jakoÊci produk-
cji. Wspó∏praca pomi´dzy LiuGong i Hutà Stalowa Wola odpowia-
da przyj´tej przez nasz koncern strategii rozwoju. Wraz
z post´pujàcà globalizacjà rynki europejski i rosyjski zyska∏y dla
naszego koncernu kluczowe znaczenie. Niezb´dne dla nas sta∏o
si´ stworzenie przyczó∏ka w tym regionie, który pozwoli nam byç
jak najbli˝ej naszych klientów. W Stalowej Woli zamierzamy rów-
nie˝ stworzyç nasze europejskie centrum badaƒ i rozwoju. Pozwoli
to budowaç zaawansowane technologicznie maszyny odpowiada-
jàce dok∏adnie potrzebom tutejszych u˝ytkowników.  

Dyskusja PoÊrednika

Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd (LiuGong), chiƒski producent maszyn budowlanych doszed∏ do porozumie-
nia co do nabycia cz´Êci aktywów Huty Stalowa Wola S.A. Poni˝ej przedstawiamy zapis dyskusji, jakà z okazji te-
go wydarzenia zorganizowaliÊmy podczas niedawnych targów Bumasz w Poznaniu. Naszymi rozmówcami byli:
Tan Zuozhou, szef zespo∏u negocjacyjnego LiuGong Machinery Co. Ltd, Jaros∏aw Jankowski, prezes zarzàdu 
Bumar Waryƒski – Grupa Holdingowa S.A. oraz Robert K´dzierski, prezes zarzàdu Waryƒski Trade Sp. z o.o.

LiuGong Machinery Co. Ltd i Huta Stalowa Wola S.A. – nowy wymiar wspó∏pracy

Uczestnicy dyskusji w Poznaniu, od lewej: Jacek Baraƒski (redaktor naczelny PoÊred-
nika Budowlanego), Hou Yubo (LiuGong, mened˝er projektu), Tan Zuozhou (szef ze-
spo∏u negocjacyjnego LiuGong), Jaros∏aw Jankowski (prezes zarzàdu Grupy Holdin-
gowej Waryƒski S.A.), Robert K´dzierski (prezes zarzàdu Waryƒski Trade Sp. z o.o.)
oraz Magdalena Ziemkiewicz (redaktor naczelna gazety elektronicznej Posbud News) 
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Dyskusja PoÊrednika

t Wspomnia∏ Pan o wprowadzeniu przez LiuGong procedur
majàcych na celu zwi´kszenie produkcji w Stalowej Woli.
Jaka ma byç jej docelowa wielkoÊç?

t Tan Zuozhou
Na ten temat wypowiedzia∏ si´ jasno Przewodniczàcy Rady Dyrek-
torów LiuGong Wang Xiaohua na specjalnej konferencji prasowej.
OÊwiadczy∏ wówczas, ˝e w ciàgu najbli˝szych pi´ciu lat produkcja
zak∏adu w Stalowej Woli ma wzrosnàç dziesi´ciokrotnie.

t Aby tego dokonaç konieczna b´dzie rozbudowa fabryki
i gruntowna modernizacja istniejàcych linii produkcyjnych…

t Tan Zuozhou
Takie sà w∏aÊnie nasze kierunki dzia∏ania. Przede wszystkim ko-
nieczne jest zwi´kszenie wydajnoÊci. Zainwestujemy w ca∏kowicie
nowà lini´ produkcyjnà, na której produkowane b´dà maszyny Liu-
Gong. Zamierzamy wybudowaç od podstaw hal´ produkcyjnà
z nowoczesnà komorà lakierniczà, automatami spawalniczymi
i stanowiskami monta˝u finalnego. Wiadomo te˝, ˝e linie produk-
cyjne, na których powstajà maszyny HSW wymagajà gruntownej
modernizacji. Musimy zainwestowaç w nià pokaêne Êrodki. 

t Czy marka HSW, do której jesteÊmy tak przywiàzani stop-
niowo zaniknie?

t Jaros∏aw Jankowski
Odpowiedê na to pytanie znajà najlepiej nasi chiƒscy partnerzy.
Ze swej strony mog´ tylko powiedzieç, ˝e umowa z LiuGong sta-
nowi bezsprzecznie szans´ rozwoju zarówno dla zak∏adów, jak
i miasta, a nawet ca∏ego regionu.

t Tan Zuozhou
Znamy renom´ marki HSW i dà˝ymy do jej utrzymania przez d∏u˝-
szy okres. Zdajemy sobie spraw´, ˝e jej natychmiastowe zastàpie-
nie markà LiuGong mog∏oby byç trudne do zaakceptowania przez
polskich u˝ytkowników. Z pewnoÊcià potrzebujà oni pewnego cza-
su dla zrozumienia zmian, jakie zasz∏y i b´dà zachodziç w Stalo-
wej Woli po podpisaniu umowy z LiuGong.

t Czy oznacza to, ˝e na przyk∏ad produkcja ∏adowarek ko∏o-
wych obu marek b´dzie prowadzona równolegle?

t Tan Zuozhou
Doceniamy znaczenie marki maszyn budowlanych Huta Stalowa
Wola funkcjonujàcej od roku 1952. Wiemy, ˝e HSW by∏a najwi´k-
szym producentem ci´˝kiego sprz´tu budowlanego w Europie
Centralnej. Nie tylko z tego powodu postanowiono, ˝e przez pe-
wien czas produkcja maszyn obu marek b´dzie prowadzona rów-
nolegle. Zamierzamy bacznie przyglàdaç si´ reakcji rynku,
a wprowadzajàc zmiany ws∏uchiwaç si´ w jego g∏os. 

t Si∏à Huty Stalowa Wola stanowi bezsprzecznie rozwój kon-
strukcji spycharek. Polska firma znajduje si´ w Êcis∏ej Êwia-
towej czo∏ówce producentów tych maszyn. Jak LiuGong za-
mierza wykorzystaç ten olbrzymi potencja∏?

t Tan Zuozhou
To niezwykle istotna kwestia. Takie pytania ciàgle sobie zadajemy.
Marka HSW w dziedzinie spycharek cieszy si´ olbrzymim presti˝em,
tego rodzaju maszyny produkowane w Stalowej Woli sà znane i ce-
nione przez u˝ytkowników na ca∏ym Êwiecie. Na poczàtek nie planu-
jemy  ˝adnych zmian w programie produkcyjnym spycharek. Chce-
my korzystaç z bogatych dokonaƒ polskich konstruktorów, a w przy-

sz∏oÊci wzbogacaç je o doÊwiadczenia naszych in˝ynierów. Jakie-
kolwiek korekty wynikaç b´dà wy∏àcznie z bie˝àcych potrzeb rynku.
Jak ju˝ mówi∏em, chcemy stworzyç w Stalowej Woli pr´˝ny oÊrodek
badawczo-rozwojowy. Naszym zamiarem jest, by jego trzon stanowi∏
obecny zespó∏ polskich in˝ynierów zajmujàcych si´ mi´dzy innymi
rozwojem konstrukcji spycharek. 

t Waryƒski Trade jest d∏ugoletnim partnerem koncernu Liu-
Gong w Polsce w zakresie dystrybucji i serwisu maszyn. Jak
b´dzie wyglàdaç teraz wspó∏praca mi´dzy zak∏adami w Sta-
lowej Woli a Waryƒski Trade?

t Tan Zuozhou
Z oczywistych wzgl´dów naszym priorytetem jest rozwój wspó∏-
pracy z Waryƒski Trade. Rozbudowa sieci sprzeda˝y i serwisu za-
pewnia mo˝liwoÊç jak najszerszego zaoferowania produkowa-
nych przez nas maszyn polskim firmom budowlanym. 

t Robert K´dzierski
Wspó∏praca Waryƒski Trade z firmà LiuGong rozpocz´∏a si´ w ro-
ku 2005. W tym czasie Waryƒski Trade bardzo si´ przeobrazi∏. Do-
konaliÊmy szeregu zmian w naszej strukturze. Obecnie posia-
damy sieç szeÊciu biur, czterech subdealerów. Podpisanie umo-
wy o przej´ciu aktywów cz´Êci Huty Stalowa Wola S.A. zaanga-
˝owanej w produkcj´ maszyn budowlanych stawia przed nami no-
we wyzwania. Pozostajemy nadal wy∏àcznym dystrybutorem ma-
szyn LiuGong w Polsce. Przed chwilà us∏yszeliÊmy zapowiedê
uruchomienia i stopniowego zwi´kszania produkcji maszyn Liu-
Gong w Stalowej Woli. Oznacza to, ˝e Waryƒski Trade musi roz-
budowywaç zarówno sieç dystrybucyjnà, jak i serwisowà w ca∏ej
Polsce, by podo∏aç zadaniu zwi´kszenia sprzeda˝y. 

t Jaros∏aw Jankowski
Zasada jest prosta. Zwi´kszenie produkcji w Stalowej Woli pocià-
ga za sobà koniecznoÊç rozwoju sieci dystrybucji i serwisu. Wa-
ryƒski Trade jest na to przygotowany. Chcemy zapewniç naszym
klientom jak najwy˝szy poziom obs∏ugi, tak˝e posprzeda˝nej. Za-
mys∏ jest taki, aby skracaç maksymalnie dystans dzielàcy nas
od u˝ytkowników naszych maszyn. Musimy byç zawsze w ich po-
bli˝u i pomagaç im w rozwiàzywaniu codziennych problemów.

t W klapie marynarki pana Tan Zuozhou widnieje znaczek So-
lidarnoÊci. Czy ten wyjàtkowo wa˝ny dla Polaków symbol
oznacza, ˝e wszelkie kontrowersje ze zwiàzkami zawodo-
wymi dzia∏ajàcymi w Hucie Stalowa Wola zosta∏y ostatecz-
nie rozwiane i nie b´dà stanowiç ju˝ przeszkody w codzien-
nej dzia∏alnoÊci firmy?

t Tan Zuozhou
Stare chiƒskie przys∏owie mówi, ˝e poznajemy si´ lepiej toczàc
bitwy. OczywiÊcie LiuGong i polskie zwiàzki zawodowe bitwy nie
toczy∏y, ale nie jest tajemnicà, ˝e by∏y mi´dzy nami pewne roz-
bie˝noÊci. Ostatecznie jednak osiàgneliÊmy satysfakcjonujàcy
obie strony kompromis. Noszony przeze mnie znaczek Solidar-
noÊci podkreÊla gotowoÊç do jak najlepszej wspó∏pracy ze
wszystkimi zwiàzkami zawodowymi dzia∏ajàcymi na terenie za-
k∏adu w Stalowej Woli. Chcemy zintensyfikowaç nasze kontakty.
Naszym celem jest stworzenie stabilnych miejsc pracy, zapew-
nienie zatrudnionym jak najlepszych warunków. W zamian ocze-
kujemy zaanga˝owania naszych pracowników. Bez niego nie po-
wiedzie si´ ˝adne z naszych zamierzeƒ. Priorytetem jest wydajna
produkcja maszyn najwy˝szej jakoÊci. W LiuGongu obowiàzuje
zasada, ˝e firma rozwija si´ wraz ze swymi pracownikami. Jeste-
Êmy przekonani, ˝e tak b´dzie równie˝ w Stalowej Woli.

m ,



Kup lub wynajmij
w Tytanium Rental!

Tytanium Rental jest naj-
wi´kszà polskà firmà
w bran˝y wynajmu maszyn
i sprz´tu budowlanego. Po-
wsta∏a w roku 2005 pod na-
zwà Tytanium. Na poczàtku
dzia∏a∏a lokalnie, przede
wszystkim na rynku ∏ódz-
kim, jednak w ciàgu dwóch
lat rozwin´∏a dzia∏alnoÊç
na obszar ca∏ej Polski.
Od roku 2010 funkcjonuje
pod nazwà Tytanium Rental.
Bazujàc na mocnej pozycji
na rynku wynajmu Tytanium
Rental pokusi∏o si´ o posze-
rzenie swej dzia∏alnoÊci
o sprzeda˝. Naturalnà konse-
kwencjà tego kroku by∏o wy-
odr´bnienie ze struktur firmy
Dzia∏u Sprzeda˝y. W uzna-
niu pozycji i potencja∏u Ty-
tanium Rental wy∏àcznoÊç
na sprzeda˝ swoich pro-
duktów powierzyli firmie tak
renomowani producenci,
jak ATMOS oraz EVOLU-
TION GROUP. Pierwsza
z firm wytwarza kompreso-
ry Êrubowe, t∏okowe i gene-
ratory pràdu, druga zaÊ inno-
wacyjne mobilne rusztowa-
nia aluminiowe, których ja-
koÊç potwierdzona jest certy-
fikatem „B”. Tytanium Rental
jest tak˝e dealerem tak zna-
czàcych marek, jak Master,
Nifty, Metabo oraz Komatsu. 
Zdobycie stabilnej pozycji
najwi´kszego polskiego do-
stawcy na rynku wynajmu
i sprzeda˝y maszyn i urzà-
dzeƒ dla budownictwa zaj´-
∏o firmie Tytanium Rental kil-
ka lat. Skutki kryzysu go-
spodarczego, który rozpo-
czà∏ si´ w roku 2008 i nasi-
la∏ przez blisko pó∏tora roku,
odczu∏y wszystkie firmy
bran˝y budowlanej, nawet
jeÊli oficjalnie si´ do tego
nie przyzna∏y. Drastyczne
ograniczenie finansowania,
wstrzymanie wielu inwesty-
cji, spadek cen za wynajem,
to tylko cz´Êç problemów,
które powa˝nie zachwia∏y

rynkiem. Ten bardzo trudny
okres Tytanium Rental po-
trafi∏o nie tylko przetrwaç
w dobrej kondycji, ale nawet
wykorzystaç do ca∏kowitej
reorganizacji we wszystkich
obszarach dzia∏alnoÊci.
– Kryzys pokaza∏ nam gdzie
pope∏nialiÊmy b∏´dy, co na-
le˝a∏o zmieniç w organizacji
pracy, a tak˝e jak stworzyç
ofert´, która zaspokoi po-

trzeby naszych klientów.
Wiemy, ˝e aby wygrywaç
z konkurencjà liczy si´ ska-
la oferty. Wiemy równie˝, jak
wa˝na dla ka˝dego wyko-
nawcy jest wspó∏praca
z partnerem, który potrafi
dostarczyç ka˝dy sprz´t,
w dowolnej iloÊci i konfigu-
racji – mówià pracownicy
Tytanium Rental. Dlatego
w ofercie firmy znajduje
si´ obecnie szeÊç tysi´cy
jednostek sprz´tu wy∏àcz-

nie uznanych producentów.
Oferta Tytanium Rental jest
zresztà nieustajàco posze-
rzana, a uzupe∏niana jest
wy∏àcznie o urzàdzenia naj-
nowszej generacji.
Tytanium Rental jest jednym
z najwi´kszych dostawców
specjalistycznego sprz´tu
do prac wysokoÊciowych.
Oferta wynajmu obejmuje
tak˝e maszyny i urzàdzenia
do robót ziemnych, drogo-
wych, betoniarskich oraz
wszelkiego rodzaju budow-
lanych prac wykoƒczenio-
wych. Równie wa˝nym ele-
mentem wchodzàcym
w sk∏ad oferty jest w∏aÊciwa
obs∏uga klienta i zwiàzany
z tym serwis. Aby byç jak
najbli˝ej swych klientów Ty-
tanium Rental postawi∏o
na rozbudow´ sieci oddzia-
∏ów. Obecnie firma posia-
da osiem biur w najwi´k-
szych miastach Polski:
w Warszawie, ¸odzi, Kato-
wicach, Wroc∏awiu, Pozna-
niu, Bydgoszczy, Szczecinie
oraz w Gdaƒsku.

Wszyscy pracownicy firmy
zostali gruntownie i wszech-
stronnie przeszkoleni w ob-
s∏udze klienta, a usprawnie-
nie przyp∏ywu informacji
pomi´dzy oddzia∏ami po-
zwala natychmiast reago-
waç na zamówienia sk∏ada-
ne z dowolnego rejonu Pol-
ski. Doskonale wyszkoleni
serwisanci Tytanium Rental
sà do dyspozycji potrzebujà-
cych ich pomocy przez 24
godziny na dob´. W celu

usprawnienia i przyspiesze-
nia reakcji serwisu, nie po-
przestano na wymianie
wszystkich samochodów
serwisowych, ich flota zosta-
∏a tak˝e powi´kszona. By∏ to
krok przemyÊlany, któ-
ry w koƒcowym efekcie ma
umo˝liwiç firmie Tytanium
Rental obs∏ug´ serwisowà
maszyn, które znalaz∏y si´
w jej ofercie sprzeda˝owej.
Aby w pe∏ni zaspokoiç po-
trzeby klientów, pracownicy
Tytanium Rental s∏u˝à swà
wiedzà i doÊwiadczeniem
doradzajàc przy zaku-
pie maszyn i urzàdzeƒ. Zda-
jà sobie spraw´, ˝e przed-
si´biorcy cz´sto stajà
przed dylematem – wynajàç
czy kupiç maszyn´. W∏aÊci-
wy dobór odpowiedniego
urzàdzenia nie jest ∏atwy,
a koszty pomy∏ki bywajà
bardzo wysokie. 
Klienci Tytanium Rental ma-
jà zatem szans´ nie tylko
na zakup odpowiedniego
modelu urzàdzenia, lecz
przede wszystkim na uzy-
skanie pe∏nej wiedzy o pro-
dukcie opartej na doÊwiad-
czeniach wynikajàcych z je-
go u˝ytkowania. Suche da-
ne techniczne, a nawet za-
pewnienia producenta, sà
niewiele warte w konfronta-
cji z rzeczywistoÊcià – po-
twierdzonymi w eksploatacji
walorami u˝ytkowymi, trwa-
∏oÊcià oraz wysokà bezawa-
ryjnoÊcià sprz´tu.
Choç Tytanium Rental jest
najwi´kszà polskà firmà wy-
najmu i sprzeda˝y maszyn
oraz urzàdzeƒ budowlanych,
jej ambicje si´gajà du˝o da-
lej. Odrodzenie popytu i bar-
dzo obiecujàce perspekty-
wy dla rynku na najbli˝sze
lata sprawi∏y, ˝e firma opra-
cowuje w∏aÊnie ca∏kowicie
nowy projekt dotyczàcy ob-
s∏ugi szeroko rozumianego
rynku budowlanego. W ko-
lejnych artyku∏ach poÊwi´co-
nych Tytanium Rental uchy-
limy ràbka tajemnicy co
do nowej oferty tej firmy.

www.tytanium.com.pl
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Czeski ATMOS ma ponad pó∏wieczne tradycje w produkcji kompresorów Êrubowych, t∏o-
kowych i generatorów pràdu. Jego urzàdzenia cieszà si´ renomà na Êwiatowych rynkach

Rusztowania Evolution stanowià interesu-
jàcà pozycj´ w ofercie Tytanium Rental
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Koparki wyburzeniowe 
Volvo CE

Produkcja specjalistycznych
koparek wyburzeniowych nie
jest li tylko sztukà dla sztuki.
Maszyny te nie powstajà
po to, by byç podziwiane
za wyglàd lecz parametry ro-
bocze zapewniajàce wydaj-
noÊç i precyzj´ dzia∏ania.
Zwyczajne koparki hydrau-
liczne nie sà w stanie spro-
staç wszystkim wymaganiom
stawianym przez firmy wybu-
rzeniowe. Z ∏atwoÊcià pora-
dzà sobie z rozbiórkà dwu-
kondygnacyjnego budynku,
ale nie wysokimi, wielkoga-
barytowymi obiektami. W∏a-
Ênie dlatego wielu wiodàcych
producentów oferuje specja-
listyczne maszyny wyburze-
niowe. Nie inaczej jest
w przypadku Volvo CE, które
ma w swym programie pro-
dukcyjnym zarówno standar-
dowe koparki wyburzeniowe
o ci´˝arze roboczym od 21
do 70 ton, jak i maszyny
o masie w zakresie 43÷89
ton z wysi´gnikami typu
High-Reach (HR) do robót
na wysokoÊci nawet 32 me-
trów. Pod wzgl´dem kon-
strukcyjnym ró˝nià si´ one
oczywiÊcie od standardo-
wych koparek hydraulicz-
nych. Oprócz wysi´gników
modyfikacje dotyczà przede
wszystkim uk∏adu hydrau-
licznego oraz podwozia, któ-
re zapewnia maszynie odpo-
wiednià stabilnoÊç. Ma ona
bezpoÊredni wp∏yw na bez-
pieczeƒstwo pracy. Koparki
wyburzeniowe oferowane
przez Volvo CE wyposa˝ono
w rozsuwane hydraulicznie
podwozie (nawet o szero-
koÊç jednego metra), szero-
kie wzmocnione gàsienice,
wi´kszà przeciwwag´, za-
wory bezpieczeƒstwa za-
pobiegajàce niekontrolowa-
nemu opadaniu osprz´tu
w przypadku przerwania ob-
wodu hydraulicznego oraz
uk∏ad ostrzegajàcy operato-
ra przed przecià˝eniami lub

przekroczeniem wartoÊci
granicznej wysokoÊci pracy. 
Roboty wyburzeniowe wy-
magajà du˝ego zasi´gu,
mocy i precyzji dzia∏ania.
Najwi´ksza koparka wybu-
rzeniowa oferowana przez
Volvo CE umo˝liwia bez-
pieczne operowanie osprz´-
tem roboczym o ci´˝arze
do 3,5 tony na wysokoÊci
do 32 metrów. 
Nie bez racji mówi si´, ˝e
nic nie obcià˝a tak podze-
spo∏ów maszyny budowla-
nej, jak prace rozbiórkowe.
Dlatego te˝ koparki wybu-
rzeniowe Volvo CE cechu-
je wzmocniona konstruk-
cja. Przednia i tylna szyba
oraz dach skonstruowanej

przez Volvo CE kabiny
typu  Care Cab chronione
sà  specjalnymi os∏onami
kratowymi (FOG). Nadwo-
zie i komponenty maszyny
natomiast przyÊrubowany-
mi ok∏adzinami bocznymi,
masywnymi klapami serwi-
sowymi, jak równie˝ profila-
mi chroniàcymi t∏oczyska si-
∏owników przed uszkodze-
niami mechanicznymi wywo-
∏anymi spadajàcymi od∏am-
kami burzonej konstrukcji. 
Oferowane przez Volvo CE
hydrauliczne szybkoz∏àcze
u∏atwia wymian´ osprz´tu
roboczego, takiego jak m∏oty
hydrauliczne, chwytaki, no˝yce
czy ∏y˝ki przesiewajàco-kru-
szàce. Za pomocà monitora

w kabinie operator mo˝e
w ka˝dym czasie po przyci-
Êni´ciu jednego przycisku
dopasowaç wydatek uk∏adu
hydraulicznego do potrzeb
wynikajàcych z zastosowa-
nia konkretnego narz´dzia.
Mo˝liwe jest równie˝ ∏atwe
zastàpienie wysi´gnika i ra-
mienia typu HR wysi´gni-
kiem standardowym. Ca∏a
operacja zajmuje tylko nie-
spe∏na pó∏ godziny. Sprawia
to, ˝e w czasie przerw w wy-
konywaniu prac wyburzenio-
wych kopark´ mo˝na wyko-
rzystywaç do typowych ro-
bót ziemnych. 
Kabiny stosowane we wszyst-
kich modelach koparek wy-
burzeniowych Volvo typosze-
regu HR pozwalajà si´ od-
chylaç nawet do 30°, co za-
pewnia lepszà widocznoÊç
podczas wyburzeƒ prowa-
dzonych na wi´kszych wyso-
koÊciach. Opcjonalnie w ta-
kà kabin´ doposa˝yç mo˝-
na równie˝ standardowe ko-
parki wyburzeniowe. Na d∏u-
gich wysi´gnikach zamonto-
waç mo˝na równie˝ zespó∏
kamer. Obraz z nich wyÊwie-
tlany na monitorze w kabinie
umo˝liwia operatorowi obser-
wacj´ pola pracy niezale˝nie
od wysokoÊci, na jakiej pro-
wadzone sà wyburzenia.
Koparki wyburzeniowe pracu-
jà z regu∏y w warunkach silne-
go zapylenia. Konstruktorzy
Volvo CE pomyÊleli o odpo-
wiednim zabezpieczeniu za-
równo Êrodowiska pracy ope-
ratora, jak i wszystkich newral-
gicznych podzespo∏ów ma-
szyn. W kabinie panuje lekkie
nadciÊnienie, doprowadzane
do niej powietrze z zewnàtrz
przechodzi przez system fil-
trów o olbrzymiej skuteczno-
Êci. Przed wnikaniem py∏u
chronià równie˝ specjalne
siatki umieszczone na otwo-
rach wentylacyjnych. Zapo-
biegajà one wnikaniu drobi-
nek kurzu i przyczyniajà si´
do optymalnego utrzymania
w czystoÊci komory silnika
i uk∏adu ch∏odzenia maszyny.

www.volvoce.pl
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Powodzenie w pracach wyburzeniowych wymaga maszyn przystosowanych do ekstre-
malnych warunków i wydajnego osprz´tu. Najwi´ksza koparka wyburzeniowa oferowana
przez Volvo CE wyposa˝ona jest w wysi´gnik o d∏ugoÊci 32 metrów
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Case – takich maszyn
jeszcze nie by∏o!

Wiosnà 1957 roku zespó∏
konstruktorów Case pod kie-
rownictwem in˝yniera-wizjo-
nera Eltona B. Longa opraco-
wa∏ pierwszà na Êwiecie fa-
brycznie produkowanà kopar-
ko-∏adowark´. Od tego czasu
firma stale rozwija i udosko-
nala kolejne generacje kopar-
ko-∏adowarek. Koncern Case
opatentowa∏ rami´ teleskopo-
we Case Extendahoe. Jako
pierwszy wyposa˝y∏ koparko-
-∏adowarki w uk∏ad amortyza-
cji ∏y˝ki ∏adowarkowej Ride
Control i zastosowa∏ w nich
przek∏adni´ PowerShift. W ro-
ku 2005 z taÊm produkcyj-
nych fabryk Case zesz∏a pi´ç-
settysi´czna koparko-∏ado-
warka. DziÊ firma znajduje si´
na najlepszej drodze do prze-
kroczenia 3/4 miliona wypro-
dukowanych maszyn. ˚aden
inny producent nawet nie zbli-
˝y∏ si´ do takiego wyniku...
Modernizacje wprowadza-
ne przez Case Construction
majà na celu popraw´ para-
metrów roboczych maszyn,
przy jednoczesnym ograni-
czeniu kosztów eksploata-
cji. Konstruktorzy CASE nie
zapominajà równie˝ o ope-
ratorach zapewniajàc im er-
gonomiczne miejsce pracy. 
Historia zobowiàzuje, wi´c
na poczàtku roku 2011 za-
sta∏a zaprezentowana nowa
grupa koparko-∏adowarek
serii T. Sk∏ada si´ ona
z czterech modeli bazo-
wych: 580T, 580ST, 590ST
oraz 695ST. Wprowadzono
w nich liczne innowacje, ta-
kie jak: pompy wielot∏oczko-
we o zmiennej wydatku, no-
we mosty, skrzynie biegów
i zmiennik momentu. Zmia-
ny konstrukcyjne pozwoli∏y
zwi´kszyç wydajnoÊç ma-
szyn o 20 % w porównaniu
z modelami poprzedniej ge-
neracji przy jednoczesnym
zmniejszeniu zu˝ycia paliwa
o 10%. Wprowadzono rów-
nie˝ model z dwudziestoca-

lowymi ko∏ami z przodu
i z trzydziestocalowymi z ty∏u.
Zwi´kszono równie˝ pojem-
noÊç ∏y˝ki ∏adowarkowej o 20%.
Wynosi ona teraz 1,2 m3.
G∏ówna zmiana nastàpi∏a
w osprz´cie koparkowym,
gdzie Case chcia∏ nawiàzaç
do w∏asnych rozwiàzaƒ kon-
strukcyjnych z lat pi´çdzie-
siàtych ubieg∏ego stulecia.
Dzi´ki innowacyjnym funk-
cjom, pot´˝nym paliwoosz-

cz´dnym silnikom, niskim
kosztom eksploatacji oraz
wydajnoÊci spe∏niajàcej wy-
mogi najtrudniejszych pla-
ców budowy, poszczególne
modele koparko-∏adowarek
Case Serii T sà bez wàtpie-
nia królami budowy.
¸adowarki ko∏owe Case rów-
nie˝ poddane zosta∏y grun-
townej modernizacji. Maszy-
ny Serii F zastàpi∏y szeÊç mo-
deli serii E. Case skonstru-

owa∏ równie˝ dwa zupe∏nie
nowe modele o ci´˝arze ro-
boczym 20 i 26 ton. Maszy-
ny te zosta∏y wyposa˝one
w bardzo ekonomiczne silni-
ki spe∏niajàce normy emisji
spalin Tier 4a. Trzy g∏ówne
cele, jakie przyÊwieca∏y
konstruktorom ∏adowarek
Case serii F to: redukcja
zuzycia paliwa, wytrzyma-
∏oÊç oraz wydajnoÊç. Dlate-
go te˝ zastosowali w no-
wych maszynach pi´ciobie-
gowà przek∏adni´ (pi´ç za-
miast czterech biegów
w przód i trzy w ty∏), zmiennik
momentu typu Lock-up,
uk∏ad progresywnego roz∏à-
czania transmisji (clutch cut-
-off), mosty nap´dowe typu
Heavy Duty, system redukcji
obrotów silnika podczas
zmiany biegów oraz tryby ro-
bocze dostosowujàce cha-
rakterystyk´ pracy uk∏adu
przeniesienia nap´du do krzy-
wej mocy silnika (MAX, STAN-
DARD, ECO lub AUTO).
W japoƒskiej fabryce Case
w ubieg∏ym roku uruchomio-
no produkcj´ czterech mo-
deli koparek gàsienicowych
serii C (CX250C, CX300C,
CX350C i CX370C). Wszyst-
kie wyposa˝one sà w ekono-
miczne silniki ISUZU spe∏nia-
jàce normy Tier 4. Konstruk-
torom nowych koparek
powiod∏o si´ dalsze zre-
dukowanie zu˝ycia paliwa
(w stosunku do uznawanej
za bardzo oszcz´dnà serii B
o kolejne 10%) oraz zwi´k-
szenie wydajnoÊci maszyn.
Opracowali nowy system za-
rzàdzania uk∏adem hydrau-
licznym zapewniajàcy opty-
malne dostosowanie para-
metrów koparki do warun-
ków pracy. Wprowadzili te˝
kilka zmian poprawiajàcych
bezpieczeƒstwo pracy, ta-
kich jak: nowa konstrukcja
ramy kabiny, kamery tyl-
na i boczna oraz du˝y sied-
miocalowy kolorowy wy-
Êwietlacz prezentujàcy ope-
ratorowi podstawowe para-
metry pracy maszyny.

www.intrac.pl
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Koparko-∏adowarki Case Serii T  bez wàtpienia zas∏ugujà na miano królów budowy

¸adowarki ko∏owe Case w ubieg∏ym roku poddane zosta∏y gruntownej modernizacji

Koparki gàsienicowe Case serii C powstajà w japoƒskiej fabryce firmy
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Noc na placu budowy

KoniecznoÊç terminowego
wykonania robót sprawia, ˝e
firmy budowlane cz´sto
zmuszone sà pracowaç no-
cà. Niezb´dne staje si´
wówczas odpowiednie
oÊwietlenie placu budowy.
Zapewnia je firma Doosan
Portable Power oferujàca
agregaty pràdotwórcze,
maszty oÊwietleniowe oraz
balony oÊwietleniowe. Spo-
ra liczba tych urzàdzeƒ do-
starczonych przez Asco
Equipment wykorzystywa-
na jest przez firm´ Eurovia
przy budowie autostrady A2.
G∏ównymi zaletami masztów
oÊwietleniowych sà: 
• wewn´trzna wciàgarka

elektryczna umo˝liwiajàca
obs∏ug´ przez jednego
pracownika,

• skuteczne reflektory sze-
rokostrumieniowe,

• nastawienie uchwytu re-
flektora bez narz´dzi,

• lampy metalhalogenko-
we 4x1.000 W (o polepszo-
nym wskaêniku oddawania
barw i skutecznoÊci),

• indywidualne w∏àczniki
dla poszczególnych lamp,

• wciàgany kabel zasilajàcy
• maszt wyposa˝ony w po-

zyiomic´ i automatycznà
blokad´ zabezpieczajàcà,

• pojedynczy w∏àcznik s∏u˝àcy
do podnoszenia masztu,

• pe∏na odpornoÊç na wiatr

o pr´dkoÊci do 100 km/h,
• czytelny i ∏atwy w obs∏u-

dze pulpit sterowniczy,
• mocna obudowa odpor-

na na wp∏yw czynników
atmosferycznych,

• ∏atwy do nape∏nienia
i opró˝nienia zintegrowa-
ny z obudowà zbiornik
na p∏yny eksploatacyjne.

Cechy charakterystyczne
balonów oÊwietleniowych to:
• mocna pow∏oka,

• odpornoÊç na wp∏yw oto-
czenia (deszcz, owady),
• odpornoÊç na wiatr o pr´d-

koÊci do 100 km/h,
• ma∏y ci´˝ar (10 kg), mo˝li-

woÊç spakowania do nie-
wielkiej torby,

• samoczynne nape∏nianie
powietrzem w ciàgu 45 s,

• monta˝ mo˝liwy przez
jednego pracownika,

• mo˝liwoÊç stosowania ja-
ko urzàdzenie wolnostojà-
ce lub zamontowania
na dowolnym sprz´cie,

• nowatorski klosz skutecz-
nie chroniàcy lampy,

• Êwiat∏o nie powodujàce
efektu olÊnienia, mo˝na
w nie spoglàdaç nie zo-
stajàc oÊlepionym,

• bardzo ograniczona stre-
fa cienia,

• oÊwietlenie obszaru w pro-
mieniu 360°,

• wysokie rozproszenie Êwia-
t∏a umo˝liwiajàce efektyw-
nà prac´ po zmroku nawet
licznej grupy robotników.

www.asco-eq.pl

Narz´dzia i sprz´t budowlany

Balony oÊwietleniowe Doosan Portable Power umo˝liwiajà prac´ po zapadni´ciu zmroku

http://doosanportablepower.com/Pages/region.aspx
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Iveco Construction 
Tour 2012

Wykorzystujàc kapryÊnà acz
gwarantujàcà szerokie mo˝li-
woÊci, wiosenno-zimowà au-
r´ Iveco Poland zamierza
marcowe i kwietniowe piàtki
sp´dziç na Êwie˝ym powie-
trzu. Ju˝ 16 marca rozpocznie
si´, trwajàcy prawie dwa mie-
siàce Iveco Construction To-
ur 2012. W ka˝dy piàtek mar-
ca (16., 23., 30.) oraz w trzy
piàtki kwietnia (13., 20., 27.)
w godzinach 11-16 Iveco wraz
z partnerami zaprezentuje
swojà bogatà ofert´ samocho-
dów budowalnych. Imprezy
odbywaç si´ b´dà w szeÊciu
lokalizacjach w ca∏ej Polsce
w okolicach Bia∏egostoku,
Krakowa, Poznania, Lublina
oraz na Âlàsku i w kujawsko-
pomorskim. Miejsce imprezy
to, w zale˝noÊci od mo˝liwo-
Êci danego regionu, ˝wirow-
nia lub kopalnia, gdzie b´dzie
mo˝na zobaczyç, a co istot-
niejsze sprawdziç mo˝liwoÊci
Trakkera czy Astry.
Iveco Construction Tour 2012
jest imprezà, w której uczest-
niczyç b´dà Iveco Poland,
prezentujàce gam´ samocho-
dów budowlanych (Iveco
i Astra), CNH oferujàce ma-
szyny budowlane, firmy zabu-
dowujàce KH Kipper, Skibic-
ki, Gervasi, Wielton, Le˝ajsk
oraz Michelin Polska, Petro-
nas Polska, Iveco Capital, Eu-
ropolift, Fiat Auto Poland. 
Niewàtpliwà atrakcjà tych
spotkaƒ jest interesujàca
oferta przygotowana przez
Iveco dla tych klientów, któ-
rzy zdecydujà si´ na wspó∏-
prac´. Oferta b´dzie obej-
mowa∏a specjalnie przygo-
towanà cen´ wraz z dodat-
kowymi pakietami.
S∏owem warto przyjemnie
sp´dziç marcowe bàdê
kwietniowe piàtkowe popo-
∏udnie z Iveco, gdy˝ gwa-
rantuje to nie tylko moc wra-
˝eƒ, ale równie˝ wymierne
korzyÊci finansowe.

www.iveco.com/poland

Pojazdy u˝ytkowe
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Uczestnicy Iveco Construction Tour b´dà mogli przetestowaç
i zobaczyç w akcji nast´pujàce pojazdy i maszyny:

• Trakker 8x4, Trakker 8x8, Trakker 6x4, Trakker 6x6, 
• Trakker 8x4 z betonomieszarkà,
• Stralis RR,
• Astra 8x6, 
• gam´ komunalnà Iveco,
• CNH – maszyny kompaktowe (mini∏adowarki, minikoparki),
• CNH – ∏adowarki ko∏owe serii C, koparki gàsienicowe

oraz koparko-∏adowarki,
• dêwig firmy Europolift,
• Fiat Freemont,
• samochody terenowe Jeep.

Trakker jest  oferowany klientom
poszukujàcym wyspecjalizowa-
nych pojazdów szosowo-tereno-
wych, spe∏niajàcych najwy˝sze
wymagania ekologiczne. Trakker
zosta∏ stworzony do dzia∏ania
w ka˝dym klimacie i w ka˝dym te-
renie, od zwyk∏ych dróg asfalto-
wych lub nieutwardzonych, a˝
po najtrudniejsze bezdro˝a za-
pewniajàc maksimum komfortu,
bezpieczeƒstwa i wydajnoÊci. 
Dzi´ki takiej charakterystyce i sze-
rokiemu zakresowi wersji, Trakker
jest pojazdem odpowiednim
do wykonywania wielu ró˝nych
przewozów: transportu ˝wiru, ma-
teria∏ów budowlanych (wywrotka,
platforma), transportu i produkcji
betonu (betoniarka), zimowego
utrzymania dróg  oraz przewozu
∏adunków ponadgabarytowych.
W sumie Trakker wyst´puje w po-
nad 1.700 wersjach fabrycznych.
Rodzina samochodów Trakker
obejmuje: 
• dwie wersje (podwozie i ciàgnik)

dopuszczalna masa ca∏kowita
(DMC) odpowiednio do 32 t
(podwozie) i 72 t (w konfiguracji
ciàgnik + naczepa), 

• dwa silniki (8 i 13 l) w szeÊciu
zakresach mocy (do 500 KM),

• siedem skrzyƒ biegów (zauto-
matyzowana EuroTronic 12 bie-
gów, manualna 9 i 16 biegów),

• dwie kabiny; Active Day do pra-
cy w ciàgu dnia i Active Time
do pracy wymagajàcej sp´dze-
nia nocy w pojeêdzie, 

• dwie wysokoÊci kabiny sypialnej
(standardowa i wysoka), 

• 2, 3 lub 4 osie z nap´dem cz´-
Êciowym albo na wszystkie ko∏a.

Te w∏aÊciwoÊci mo˝na ∏àczyç
z szerokim wyborem ram, zawie-
szeƒ i prze∏o˝eƒ tylnych mo-
stów. Du˝a ró˝norodnoÊç u∏a-
twia optymalne dobranie rodzaju
nadwozia do przewidywanych za-
daƒ. Na Trakkerze mo˝na zamon-
towaç ka˝dy typ zabudowy do za-
stosowania na placu budowy.
Trakker to szeroki wybór przysta-
wek odbioru mocy, krótki tylny
zwis w podwoziach dla zminimali-
zowania modyfikacji konstrukcyj-
nych w firmach zabudowujàcych,
gotowe wsporniki na ramie dla ∏a-
twiejszego zamocowania ramy
poÊredniej, lampy rotacyjne
na dachu sygnalizujàce pojazd
w trakcie manewrowania oraz
os∏ona miski olejowej silnika.
Trakker to idealne rozwiàzanie
do zabudów specjalistycznych.
takich jak betoniarki, pompy
do betonu, wywrotki, ˝urawie. 
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ESA Trucks Poznaƒ z Ko-
morników ko∏o Poznania,
autoryzowany dealer DAF
zrealizowa∏ zamówienie fir-
my Platinium Oil na dosta-
w´ czterech pojazdów DAF
LF45. G12 z 220-konnym
silnikiem oraz zabudowà
kontenerowà. Wszystkie
wyposa˝one zosta∏y w kabi-
ny sypialne ze wzmocnio-
nym zawieszeniem mecha-
nicznym, stalowe zderzaki,
barwione szyby oraz elek-
trycznie sterowane szyby
boczne. Posiadajà równie˝
regulowane aerodynamicz-
ne spojlery dachowe z os∏o-
nami górnymi i bocznymi,
dodatkowe nagrzewnice
powietrzna kabiny Webasto
Air Top 2000 oraz r´cznie
sterowanà klimatyzacj´
z recyrkulacjà powietrza.

Nowe DAF-y wykorzystywa-
ne b´dà do dystrybucji to-
waru na paletach, w becz-
kach oraz kartonach. Za-
budowy zamykane platfor-
mà za∏adunkowà oraz „pa-
leciaki” na autach pozwala-
jà na szybki roz∏adunek.
Kierowcy Platinium Oil do-
starczajà towar pod wska-
zany adres, przede wszyst-
kim do stacji paliw, skle-
pów motoryzacyjnych,
warsztatów, stacji serwisów
i baz transportowych, myj-
ni samochodowych oraz
zak∏adów przemys∏owych
i przedsi´biorstw rolnych. 
Platinum Oil Wielkopolskie
Centrum Dystrybucji dzia∏a
od roku 2000. Oferta firmy
skierowana jest do sklepów
motoryzacyjnych, stacji pa-
liw, zak∏adów przemys∏o-

wych, hurtowni motoryza-
cyjnych, myjni, warszta-
tów oraz serwisów samo-
chodowych i baz trans-
portowych. Spó∏ka po-
siada w swej ofercie oleje
silnikowe, przek∏adniowe,
hydrauliczne, a tak˝e ole-

je przemys∏owe, smary
produkcji Orlen Oil oraz in-
nych renomowanych marek.
Oprócz tego oferuje: parafiny,
masy parafinowe, p∏yny eks-
ploatacyjne, p∏yny do ch∏od-
nic oraz chemi´ oraz akceso-
ria samochodowe.

Pojazdy u˝ytkowe
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Firma Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji z Baranowa wzbogaci∏a swà flot´

zakupujàc cztery pojazdy DAF LF45.G12

Platinium Oil Centrum Dystrybucji ma cztery nowe DAF-y! 

Flota Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji wzbogaci∏a si´ o cztery DAF-y

Chcàc zapewniç najwy˝sze
bezpieczeƒstwo na nowym
odcinku A2 (obejmujàcym a˝
pi´ç w´z∏ów komunikacyj-
nych) Autostrada Eksploata-
cja SA zakupi∏a siedemna-
Êcie p∏ugów na podwoziach

MAN, które zabezpieczà zi-
mowà obs∏ug´ tej drogi.
Firma odebra∏a osiem po-
jazdów, w tym dwa podwo-
zia klasy Êredniej MAN
TGM 18.290 4X2 z p∏ugami
i posypywarkami soli oraz

szeÊç ci´˝kich p∏ugoposypy-
warek MAN TGS 26.400 6X4
BB. Pi´ç pojazdów to pod-
wozia TGS 26.400 6X4 ze
skrzynià, posypywarkà 8 m3,
p∏ugiem czo∏owym i p∏ugiem
bocznym. Kolejny to podwo-
zie TGS 26.400 6X4 z wy-
wrotkà, posypywarkà 6 m3,
p∏ugiem czo∏owym i p∏ugiem
bocznym oraz ˝urawiem.
Dwa pojazdy to podwozia
TGM 18.290 4X2 z wywrot-
kà, posypywarkà 6 m3 i p∏u-
giem czo∏owym. Dwa kolej-
ne pojazdy to podwozia
TGM 18.290 4X2 BB z zabu-
dowà typu wywrotka, z po-
sypywarkà 6 m3 oraz p∏u-
giem czo∏owym.
Na ten rok planowana jest
kolejna dostawa. Zamówio-
nych zosta∏o siedem podwo-

zi MAN TGS 26.400 6X4 BB
z zabudowà skrzyniowà, po-
sypywarkà 6/8 m3, p∏ugiem
czo∏owym oraz p∏ugiem
bocznym, jak równie˝ dwa
podwozia TGS 26.400 6X4
BB z zabudowà wywrotczà,
posypywarkà 6/8 m3 p∏u-
giem czo∏owym, p∏ugiem
bocznym i ˝uraw.
O wyborze pojazdów marki
MAN zadecydowa∏y przede
wszystkim doskona∏e ich
parametry pracy w najtrud-
niejszych warunkach oraz
dobre referencje firm zajmu-
jàcych si´ serwisowaniem
dróg w Niemczech i Austrii.
Dodatkowym atutem by∏a
tak˝e bliskoÊç autoryzowa-
nych serwisów zlokalizowa-
nych niedaleko obwodów
utrzymania autostrady. 

Spó∏ka Autostrada Eksploatacja zakupi∏a siedemnaÊcie pojazdów MAN, których zadaniem
jest zimowa obs∏uga autostrady A2 

MAN-y pomagajà w zmaganiach z zimà 

Nowe MAN-y na terenie bazy Obwodu Utrzymania Autostrady Bia∏y Mur ko∏o Mysz´cina
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Volvo CE z nagrodà
targów Intermat 

W pierwszym dniu paryskich
targów Intermat – czyli 16
kwietnia 2012 – przedstawi-
ciel Volvo Construction Equ-
ipment odbierze nagrod´
za innowacyjnoÊç. Nagrodzo-
ny produkt zosta∏ wybrany
spoÊród przesz∏o setki innych
zg∏oszonych do konkursu
przez wiodàcych producen-
tów z ca∏ego Êwiata. Jest to
system wa˝enia ∏adunku (On
Board Weighing System), któ-
ry mo˝e zostaç zintegrowany
z wozid∏ami Volvo serii F. 
Werdykt jury z∏o˝onego
z wysokiej klasy ekspertów
og∏oszono ju˝ 13 stycznia
zapoznajàc z nim natych-
miast mi´dzynarodowe gro-
no dziennikarzy prasy bran-
˝owej. By∏ to znakomity po-
mys∏, a zarazem sposób
na to, by w czasie targów In-
termat przyciàgnàç do sto-
iska Volvo Construction
Equipment jeszcze wi´cej
publicznoÊci. 
Innowacyjny system wa˝e-
nia ∏adunku bezpoÊrednio
na pojazdach zwany w skró-
cie OBW mo˝e byç stoso-
wany we wszystkich wozi-
d∏ach przegubowych z pe∏-
nym zawieszeniem hydrau-
licznym wszystkich kó∏. Po-
zwala u˝ytkownikowi pojaz-
du dokonywaç szczegó∏o-
wej analizy jego produktyw-
noÊci. System za pomocà
zespo∏u sensorów monito-
ruje wag´ ∏adunku dokonu-
jàc pomiaru stopnia ugi´cia
osi. Informacj´ t´ przesy∏a
do komputera pok∏adowego
zintegrowanego z uk∏adem
elektronicznym maszyny. 
W sposób w pe∏ni automa-
tyczny system OBW zapi-
suje wag´ za∏adowanego
urobku. Dane sà na bie˝à-
co wyÊwietlane na ekranie
w kabinie wozid∏a. Informa-
cje sà równie˝ dost´pne
zdalnie za poÊrednictwem
zaawansowanego systemu
telematycznego Volvo Care

Track. Pozwala to na kom-
pleksowe zarzàdzanie za∏a-
dunkiem dajàc operatorowi
i w∏aÊcicielowi pojazdu do-
st´p do takich danych, jak
ca∏kowita waga ∏adunku wy-
ra˝ona w tonach, liczba
przetransportowanych ton
w przeliczeniu na litr paliwa
oraz liczba cykli roboczych.
Oferowany przez Volvo CE po-
k∏adowy system wa˝enia
OBW odznacza si´ bardzo
du˝à skutecznoÊcià. Precy-
zyjnie informuje o stanie za∏a-
dowania wozid∏a umo˝liwiajàc
jego efektywne wykorzystanie
i chroniàc przed uszkodzenia-
mi oraz nadmiernym zu˝yciem
spowodowanym permanen-
tym prze∏adowywaniem. Stan

za∏adowania wozid∏a obrazuje
sygnalizator Êwietlny zamon-
towany na zewnàtrz maszy-
ny. ˚ó∏ty kolor informuje ope-
ratora ˝e dopuszczalna ∏a-
downoÊç nie zosta∏a osià-
gni´ta, zielony o za∏adun-
ku nominalnym, zaÊ czerwo-
ny pojawia si´, gdy wozid∏o
zostanie za∏adowane nad-
miernie. W ten prosty spo-
sób skutecznie zabezpie-
cza si´ wozid∏o przed prze-
∏adowaniem, a tym samym
uszkodzeniami jego kon-
strukcji, ogumienia i nad-
miernym zu˝yciem paliwa. 
Operator wozid∏a mo˝e w do-
wolny sposób ustaliç dopusz-
czalnà wag´ ∏adunku zale˝-
nie od rodzaju przewo˝one-

go materia∏u, jak i wymagaƒ
miejsca pracy pojazdu.
Dzi´ki danym o zu˝yciu pali-
wa p∏ynàcym z pok∏adowe-
go systemu wa˝enia OBW
okreÊliç mo˝na rzeczywistà
wydajnoÊç pojazdu. Porów-
nujàc wielkoÊç zu˝ytego pa-
liwa do ca∏kowitej wagi
przemieszczanego materia-
∏u w∏aÊciciel wozid∏a mo˝e
zoptymalizowaç stopieƒ jego
wykorzystania. System OBW
pomaga tak˝e podnieÊç wy-
dajnoÊç pracy operatora. Po-
zwala tak˝e uzyskaç informa-
cje niedost´pne wczeÊniej
– jak waga resztek materia-
∏u, który pozostaje w skrzyni
po roz∏adunku.

www.volvoce.pl
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Aktywne hydrauliczne zawieszenie w Volvo A40F FS. Zielone Êwiat∏o kontrolki informuje operatora, ˝e wozid∏o zosta∏o za∏adowane
w optymalny sposób. Gdyby prze∏adowa∏ – zapali∏aby si´ lampka czerowna 

W sposób w pe∏ni automatyczny system OBW (On Board Weighing System) zapisuje wag´ za∏adowanego urobku. Dane sà na bie˝àco
wyÊwietlane sà na ekranie w kabinie wozid∏a
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Aplikacja jest stale aktuali-
zowana. Docelowo ma za-
wieraç dane dotyczàce ca-
∏ej globalnej sieci serwiso-
wej Volvo Trucks, obejmujà-
cej ponad 2.300 punktów
dealerskich i serwisowych.
Volvo Trucks nieustannie
rozszerza swojà ogólno-
Êwiatowà sieç serwisowà.
Wyszukiwarka Dealerów
umo˝liwia klientom prosty
i szybki dost´p do tej sieci.
Za pomocà smartfonu
klient mo˝e ∏atwo znaleêç
najbli˝szà stacj´ obs∏ugi.
Oprócz mapy wskazujàcej
lokalizacje najbli˝szych de-
alerów i punktów serwiso-
wych, aplikacja wyÊwietla
godziny pracy, dane kon-
taktowe oraz trasy dojazdu.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç
wyszukiwania punktów ofe-

rujàcych konkretnà us∏u-
g´. Wyszukiwarka Deale-
rów jest jednym z przyk∏a-
dów, w jaki sposób Volvo
Trucks wykorzystuje te
technologie w swoim pro-
gramie poprawy efektywno-
Êci obs∏ugi serwisowej.
Z punktu widzenia klienta
Wyszukiwarka Dealerów
ma szereg zalet. Przede
wszystkim oszcz´dza czas,
poniewa˝ pozwala klientowi
b∏yskawicznie zdobyç infor-
macje o najbli˝szym deale-
rze lub stacji obs∏ugi. Z po-
ziomu listy wyników wyszu-
kiwania – zawierajàcej tak-
˝e odleg∏oÊci – kierowca
mo˝e za jednym naciÊni´-
ciem przycisku zadzwoniç
lub wys∏aç e-mail do deale-
ra lub stacji obs∏ugi albo
wyÊwietliç tras´ dojazdu.

Volvo Trucks udost´pni∏o Wyszukiwark´ Dealerów w wersji na smartfony, która u∏atwia

znalezienie informacji o najbli˝szym dealerze lub stacji obs∏ugi

Znajdê dealera Volvo Trucks na smartfonie! 

Udost´pniona przez Volvo Trucks Wyszukiwarka Dealerów zawiera dane geograficzne
oko∏o 1.200 punktów serwisowych i dealerskich

W koƒcu ubieg∏ego roku
na drogi regionu paryskiego
trafi∏ hybrydowy 26-tonowy
pojazd Renault Trucks. Zo-
sta∏ zakupiony przez firm´
Point. P, najwi´kszego dys-

trybutora materia∏ów budow-
lanych we Francji. Renault
Premium Hybris Tech jest naj-
wi´kszym hybrydowym po-
jazdem skrzyniowym z ˝ura-
wiem kiedykolwiek wyprodu-

kowanym w Europie. Posiada
silnik DXi 7 o mocy 310 KM,
zabudow´ skrzyniowà z ˝ura-
wiem z ty∏u oraz przystawk´
odbioru mocy na skrzyni
biegów. Jest to najwi´ksza
hybrydowa ci´˝arówka z te-
go typu zabudowà produko-
wana w Europie. 
Zastosowana w tej ci´˝a-
rówce technologia nap´du
hybrydowego jest efektem
blisko trzech lat prac do-
Êwiadczalnych prowadzo-
nych przez Renault Trucks.
Pojazd ten nadaje si´ szcze-
gólnie do zastosowania
w strefach miejskich i oko∏o-
miejskich. Oprócz obni˝one-
go o oko∏o 20% zu˝ycia pali-
wa dzi´ki zastosowaniu silni-
ka elektrycznego, jest on tak-
˝e znacznie mniej ha∏aÊliwy. 
Zasada dzia∏ania opracowa-

nego przez Renaut Trucks
nap´du hybrydowego jest
prosta: energia kinetyczna
pojazdu jest odzyskiwana
podczas zwalniania i prze-
kszta∏cana w energi´ elek-
trycznà. Ta gromadzona jest
w akumulatorach trakcyj-
nych, które mogà dzi´ki te-
mu dzia∏aç w sposób ca∏ko-
wicie niezale˝ny i nie wyma-
gajà do∏adowywania. Zgro-
madzona w akumulatorach
energia jest nast´pnie prze-
sy∏ana do silnika elektryczne-
go, który jest wykorzystywa-
ny przy ka˝dym ruszaniu.
Po przekroczeniu pr´dkoÊci
oko∏o 20 km/h, nap´d za-
pewnia silnik wysokopr´˝ny.
Wykorzystywany jest on
w tych fazach jazdy, w któ-
rych zu˝ywa najmniej paliwa,
czyli poza fazami ruszania. 

Do eksploatacji wszed∏ hybrydowy pojazd Renault Trucks zakupiony przez firm´ Point.P

najwi´kszego francuskiego dystrybutora materia∏ów budowlanych

Hybryda Renault transportuje materia∏y budowlane 

Renault Premium Hybris Tech - najwi´kszy europejski pojazd skrzyniowy z innowacyjnym
nap´dem hybrydowym
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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
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BOGATA OFERTA CZ¢ÂCI
ZAMIENNYCH DO MASZYN

BUDOWLANYCH

SILNIKI, CZ¢ÂCI DO SILNIKÓW, FILTRY,
ELEMENTY PODWOZI GÑSIENICOWYCH,

ELEMENTY UK¸ADÓW HYDRAULICZNYCH,
OPONY PRZEMYS¸OWE, GÑSIENICOWE

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

e-mail: sklep@ewpa.pl, www.ewpa.pl

A Terex Company
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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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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

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

IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, www.spicer24.com
service@iow.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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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

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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 9001:2009

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

♦

♦

POJAZDY U˚YTKOWE
IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, 
www.spicer24.com
service@iow.pl

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.breleasing.pl

- n
aj

ni
˝s

ze
 ry

nk
ow

e 
ce

ny
 n

ie
za

w
od

ny
ch

 i 
w

sz
ec

hs
tro

nn
yc

h 
m

as
zy

n 
K

O
M

A
TS

U
- n

aj
w

yg
od

ni
ej

sz
a 

fo
rm

a 
za

ku
pu

 u
m

o˝
liw

ia
jà

ca
 w

yb
ór

 w
 ty

m
 s

am
ym

 c
za

si
e 

m
as

zy
ny

 i 
fin

an
so

w
an

ia
- d

ec
yz

ja
 k

re
dy

to
w

a 
w

 2
4 

go
dz

. (
dl

a 
tra

ns
ak

cj
i <

 5
00

 ty
s.

 z
∏o

ty
ch

) o
ra

z 
w

 7
2 

go
dz

. (
po

zo
st

a∏
e 

tra
ns

ak
cj

e)
- a

tra
kc

yj
ny

 p
ak

ie
t u

be
zp

ie
cz

en
io

w
y

- p
ro

fe
sj

on
al

na
 o

bs
∏u

ga
 p

os
pr

ze
da

˝o
w

a
- b

ez
pi

ec
ze

ƒs
tw

o 
tra

ns
ak

cj
i

Tr
ak

t B
rz

es
ki

 7
2,

 0
5-

07
0 

S
ul

ej
ów

ek
 k

/W
ar

sz
aw

y,
 te

l. 
22

 7
83

 0
0 

62
, f

ax
 2

2 
76

0 
12

 9
7



http://www.intermat.fr/


http://warynski-trade.pl/



