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Polacy mogą na nas polegać!

– Rozmowa z Marcusem Rosenkranzem,
dyrektorem sprzedaży na Europę Wschodnią
koncernu Terex Construction

Au to stra da Pol ska – z nie ba do pie kła?

W maju odbędzie się XIX edycja targów
Autostrada Polska i XV Maszbudu. 
W tym roku zabraknie na nich niemal
wszystkich znaczących firm polskiej 
branży maszyn budowlanych…

Ory gi nal ne czę ści za mien ne BOMAG

Tak że w okre sie zi mo wym fir my dro go we 
ma ją peł ne rę ce ro bo ty. To do god ny czas
na prze pro wa dze nie re mon tów
i kon ser wa cji sprzę tu 

Hitachi zmieniło nie tylko stylistykę…

Ja poń ski kon cern zde cy do wał się 
na grun tow ne zmia ny ca łej li nii ładowarek 
ko ło wych. Na ry nek tra fi ają wła śnie 
no we mo de le se rii ZW-5

Nowe koparki gąsienicowe Doosan 

No we maszyny koreańskiego koncernu 
są wy daj niej sze, bar dziej wy trzy ma łe
i zużywają mniej pa li wa. Nawet pracując
w trud nych wa run kach

Ko par ko -ła do war ki CASE se rii T

Fir ma INTRAC POLSKA Sp. z o.o. 
au to ry zo wa ny dys try bu tor ma szyn CASE
Con struc tion  po sia da w swo jej ofer cie trzy
nowe mo de le ko par ko- ła do wa rek: 580
ST, 590 ST oraz 695 ST

Małe Vo lvo jest pięk ne i efektywne…

Szwedzki koncern oferuje dwanaście 
modeli minikoparek gąsienicowych 
o ciężarze roboczym od 1,5 do 9 ton.
Pięć z nich w wersji ECR 
z tzw. „zerowym promieniem obrotu”

Ko mat su WA 500 -7 – ulepszanie dobrego…

Zmiany konstrukcyjne ładowarki WA500
podyktowane były koniecznością
zastosowania silnika spełniającego normy
emisji spalin EU IIIB/EPA Tier 4 Interim

Ca ter pil lar ma nową „hy bry dę”!  

Pod czas spe cjal nej kon fe ren cji pra so wej 
„The Next Ge ne ra tion is He re” 
fir ma Ca ter pil lar za pre zen to wa ła 
ko par kę hy bry do wą 336E H 

Warto wziąć udział w au kcji Rit chie Bros.!

Po wsta ła w ro ku 1958 w Ka na dzie 
spół ka Rit chie Bros. jest naj więk szym
na świe cie do mem au kcyj nym 
ofe ru ją cym urzą dze nia prze my sło we

Arocs – no wa si ła w bu dow nic twie

Pa le ta cięż kich po jaz dów Mercedesa 
po sze rza się o model Aroc s przeznaczony 
do trans por tu bu do wal ne go

Żu ra wie sa mo jezd ne jak wie żo we

Lie bherr -Pol ska ofe ru je in no wa cyj ne żu ra wie
se rii MK. Przed sta wi cie lem tej ga my ma szyn
jest mo del MK88 łą czą cy w so bie wa lo ry 
żu ra wia sa mo jezd ne go i wie żo we go
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Dro dzy Czy tel ni cy,
przed la ty, gdy pra co wa łem w re dak cji Pił ki Noż nej i pi sa łem
o graczach, meczach i drużynach, a nie ma szy nach bu dow la nych,
często przywoływaliśmy z kolegami pewne anegdotyczne wydarzenie.
Ważny ekspert poproszony o skomentowanie przez telefon tego co
obejrzał w telewizorze do przerwy, zaskoczony, a może… zaspany
zauważył rezolutnie – „je ste śmy już po pierw szej po łów ce”. A że oce -
na gry szła mu niesporo, słuchający jego wywodów przy pusz czać za czę -
li, że nie analizuje on przebiegu gry, a stan swych alkoholowych zapasów. Przy wo łu ję tę hi sto rię dla te go, że ja ko wy -
daw ca Po śred ni ka Bu dow la ne go je stem wła śnie po pierw szej set ce. Dawka to w sumie nieszczególna, więc ochoczo
zabieram się za ko lej ne. Początek dru giej set ki tra fił wła śnie do Pań stwa rąk. 
Dru gą set kę za po cząt ko wa li śmy wpro wa dza jąc pew ne zmia ny. Pro szę się nie oba wiać, wcale nie ra dy kal ne. Na sza ga -
ze ta, choć te raz bar dziej do stoj na, po zo sta nie bez płat na. Nie zmniej szy my też na kła du dru ko wa ne go. Cią gle są chęt ni
na pa pie ro we wy da nie, choć co raz więk sza gru pa czy tel ni ków za po zna je się z na szy mi tek sta mi w sie ci lub ścią ga jąc
kom plet ne cza so pi smo na dysk swe go kom pu te ra. Ju bi le uszo we, set ne wy da nie prze czy ta ło w ten spo sób pra wie trzy
ty sią ce osób. Te raz otrzy ma ją tę moż li wość w zmie nio nej sza cie gra ficz nej. Wcze śniej przed sta wi li śmy ją do oce ny
więk szo ści na szych re kla mo daw ców. Wszyst kim się po do ba ła. A za tem roz po czy na my ko lej ną set kę nie co inni, ale
wier ni tra dy cji i wy ty czo nym przed szes na stu la ty ce lom. W tym wzglę dzie aku rat nic się nie zmie nia.
Cie szy, że nasz ju bi le usz do strze gło tak wie le osób, bu du ją ce, że ma my tak wie lu sym pa ty ków. Oka za ło się, że ma my
u nich spo ry kre dyt za ufa nia. Otóż gra tu la cje za czę li śmy przyj mo wać pod czas or ga ni zo wa ne go przez na sze wy daw nic -
two „Śnia da nia Pre ze sów” je sie nią ubie głe go ro ku, czy li jesz cze przed uka za niem się ju bi le uszo we go nu me ru. Na szczę -
ście nie za wie dli śmy, obie cu je my też, że nie za wie dzie my w przy szło ści. Za mie rza my za wszel ką ce nę opie rać się kry zy -
so wi, któ ry tak nę ka bran żę, któ rej czu je my się czę ścią. Cie szy, że je ste śmy tak po strze ga ni przez du że gro no osób, któ re
ma ją w niej coś do po wie dze nia. Na sze wy daw nic two też za mie rza czę ściej za bie rać głos w spra wach waż nych dla
bran ży ma szyn bu dow la nych. W tym wy da niu za ję li śmy się naj więk szy mi tar ga mi dla bran ży ma szyn bu dow la nych
w na szym kra ju. Gosz cząc na wszyst kich do tej po ry tar gach Au to stra da -Pol ska w Kiel cach po ku si li śmy się o prze ana li -
zo wa nie ich po zy cji. Z pre me dy ta cją wło ży li śmy kij w mro wi sko. Ma my na dzie ję, że w ten spo sób roz pocz nie my wy -
mia nę po glą dów na nur tu ją ce nas wszyst kich te ma ty. Stwo rzy my fo rum, z któ re go sko rzy sta ją wszy scy. Ma my też na -
dzie ję, że do dys ku sji włą czą się or ga ni za to rzy kie lec kiej Au to stra dy. W sym pa tycz nej roz mo wie te le fo nicz nej za pew nił
nas o tym nie daw no pre zes Tar gów Kiel ce, An drzej Mo choń. Li czy my na ko lej ne kro ki ze stro ny Pa na pre ze sa. A tak że
na po waż ne trak to wa nie na sze go wy daw nic twa. Je ste śmy prze cież sta tecz nym ju bi la tem. Po pierw szej set ce! 
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CNH za po wia da zmia ny w stra te gicz nym
so ju szu z Ko bel co Con struc tion Ma chi ne ry 

Na le żą cy do świa to wej czo łów ki pro du cen tów ma szyn bu -
dow la nych i rol ni czych kon cern CNH po in for mo wał, że
po prze pro wa dze niu do głęb nych ana liz w sek to rze Con -
struc tion Equ ip ment, wpro wa dzo no zmia ny w umo wach za -
war tych z Ko bel co Con struc tion Ma chi ne ry Co., Ltd. Tym
sa mym współ pra ca obu firm po cząw szy od ro ku 2013
wkra cza w ko lej ną fa zę. Na pod sta wie no wych, nie wy łącz -
nych umów li cen cyj nych obo wiązują cych od stycz nia te go
ro ku, CNH i Ko bel co Con struc tion Ma chi ne ry re zy gnu ją ze
wspól nych udzia łów we wszyst kich spół kach i przed się -
wzię ciach ka pi ta ło wych, któ re zo sta ły utwo rzo ne w związ -
ku z wcze śniej szym so ju szem. Zmiany dotyczą też
aspektów prawnych. CNH bę dzie na dal pro wa dził pro duk -
cję w za kła dach Cal ho un (USA) oraz San Mau ro (Wło chy),
Be lo Ho ri zon te (Bra zy lia) ko pa rek hy drau licz nych w opar -
ciu o naj now szą tech no lo gię Ko bel co. Wy bra ne mo de le,
mię dzy in ny mi ko par ki ze ścię tym ty łem, przez co naj mniej
naj bliż szych pięć lat po zy ski wać bę dzie z ja poń skich za -
kła dów Ko bel co. Po nad to kom po nen ty do pro duk cji przez
naj bliż sze dzie sięć lat bę dą do star cza ne przez Ko bel co. 
W przy szło ści CNH bę dzie ofe ro wał du że ko par ki pro du ko -
wa ne w opar ciu o tech no lo gię Ko bel co pod wła sną mar ką
New Hol land Con struc tion. Ko par ki kom pak to we na to miast
pod mar ka mi New Hol land Con struc tion oraz Ca se Con -
struc tion Equ ip ment. – Zmia na w na szych sto sun kach da je
CNH Con struc tion Equ ip ment na szym klien tom, de ale rom
i ca łej sfe rze pro duk cji możliwość zbu do wa nia lep szych wa -

run ków na przy szłość. Zmia na ma ol brzy mie zna cze nie, po -
nie waż w ten spo sób uzy sku je my moż li wość bez po śred nie -
go dzia ła nia we wszyst kich re gio nach ca łe go świa ta, tak że
w re gio nie Azji i Pa cy fi ku, gdzie od no to wu je my naj więk szy
na świe cie wzrost po py tu na ma szy ny bu dow la ne. Po za tym
bę dąc czę ścią CNH Glo bal i Fiat In du strial mo że my opie rać
swą pro duk cję o wio dą ce w bran ży tech no lo gie i za so by bę -
dą ce do na szej dys po zy cji, tak aby le piej speł niać po trze by
na szych klien tów – po wie dział Ma rio Ga spar ri, szef ma rek
ma szyn bu dow la nych w CNH. 
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Ko par ki gà sie ni co we Ko mat su pod da ne zo sta ∏y grun tow nej mo der ni za cji wy ni ka jà cej
z ko niecz no Êci do sto so wa nia ich do ak tu al nych norm do ty czà cych emi sji spa lin…

http://www.targikielce.pl/


Wie my, co cze ka nas na Bau mie!

A przy naj mniej tak nam się wy da je. Wy słan nik na szej re dak -
cji spę dził bo wiem w stycz niu dwa nie zwy kle pra co wi te dni
w Mo na chium i przy wiózł ca łą ma sę ma te ria łów pra so wych,
za pro szeń i zdjęć. Na tra dy cyj nym spo tka niu dzien ni ka rzy
pra sy bran żo wej z ca łe go świa ta z fir ma mi, któ re w kwiet niu
za pre zen tu ją się na Bau mie zja wi ło się bli sko dwie ście z nich.
Spo tka nie, choć by naj krót sze, z każ dym z za pra sza ją cych
by ło oczy wi ście nie moż li we. Na wet gdy obie stro ny bar dzo
się sta ra ły się, by prze ka zy wać i przy swa jać in for ma cje
w iście eks pre so wym tem pie. 
Wraz z każ dym ko lej nym spo tka niem pęcz nia ła tor ba na sze go
wy słan ni ka. Do gra nic moż li wo ści! Tra fia ła bo wiem do niej ca -
ła ma sa ma te ria łów pra so wych, zdjęć i pre zen ta cji mul ti me -
dial nych. Te raz cze ka ją na przej rze nie, ana li zę i pu bli ka cję.
Więk szość z nich nie ste ty tak że na prze tłu ma cze nie. Choć nie
wszyst kie! Jest po stęp, bo wiem tym ra zem w Mo na chium po -
ja wi ły się fir my zda ją ce się rze czy wi ście po waż nie trak to wać
pol skie me dia. In for ma cje pra so we w ję zy ku pol skim przy go -
to wa ły Wac ker Neu son, Te rex i CDE Mi ning. 
Nie ste ty, rów nie po waż nie nie po trak to wa ła żur na li stów fir ma
Ja ni mar. Sto lik ro da ków z Ła zisk Gór nych po zo stał przez ca ły
czas pu sty. W in ter ne cie prze czy ta li śmy, że zaj mu ją się ser wi -
sem i do sta wą czę ści za mien nych do ma szyn. Aż nie chce się
wie rzyć, że na praw dę za mie rza ją wy sta wiać się na Bau mie…
Ja ni mar, a ra czej jego brak, nie był je dy nym pol skim ak cen -
tem im pre zy. By ły też in ne absencje, choć na szczę ście nie tyl -
ko one. Do ob słu gi sto iska fir my REMU Oy zgło szo na zo sta ła
pa ni Elż bie ta Mu lar czyk. Po lka, a jak że by ina czej! Jed nak i jej
krze sło oka za ło się wol ne. Jej ko le ga tłu ma czył, że pa nią Elż -
bie tę stu diu ją cą mar ke ting za trzy ma ły waż ne spra wy na uczel -
ni… Po tę gu ją ce się roz cza ro wa nie bra kiem moż li wo ści kon -
wer sa cji w ro dzi mym ję zy ku prze mi nę ło za spra wą spo tka nia
z Le sła wem Ho ły szem, pre ze sem za rzą du i dy rek to rem ge ne -
ral nym fir my Dres sta. Jesz cze do nie daw na nie han dlo wa ła
ona w Pol sce, do sko na le ra dzi ła so bie za to w po nad set ce
kra jów ca łe go świa ta. Pre zes Ho łysz chęt nie opo wia dał o tym
na sze mu wy słan ni ko wi, po dob nie jak o pla nach eks pan sji
na kra jo wym ryn ku, naj now szych ma szy nach pro du ko wa nych
w Sta lo wej Wo li i czę sto eks tre mal nych wa run kach ich eks plo -
ata cji. Obaj pa no wie ani się nie obej rze li, a dzień stał się wie -
czo rem. Trze ba by ło zbie rać się do dro gi po wrot nej. Nie ozna -
cza ło to jed nak koń ca roz mo wy. Tak się bo wiem zło ży ło, że
wra ca li do Pol ski tym sa mym sa mo lo tem… 

JCB docenia potencjał Brazylii!

Trud no prze ła my wać ste reo ty py. Bra zy lia ko ja rzy się prze cięt ne -
mu Po la ko wi z pił ką noż ną, aro ma tycz ną ka wą i roz le gły mi pla ża -
mi. Nie któ rym pew nie tak że z dziel ni ca mi bie dy. Z pew no ścią Bra -
zy lia jest kra jem kon tra stów, gdzie prze pych mie sza się ze skraj -
nym ubó stwem. Ogła sza jąc plan bu do wy w cią gu 25 lat dzie się -
ciu ty się cy ki lo me trów li nii ko le jo wych i bli sko ośmiu ty się cy dróg
i au to strad kraj ten zgła sza swe aspi ra cje usta bi li zo wa nia swej szó -
stej po zy cji w gro nie świa to wych po tęg go spo dar czych. Gi gan -
tycz ne in we sty cje in fra struk tu ral ne oraz organizacja piłkarskich
finałów mistrzostw świata w roku 2014 i Igrzysk Olimpijskich 2016
ma ją być re ali zo wa ne przy wal nym udzia le ka pi ta łu pry wat ne go,

któ ry uzy ska ni sko opro cen to wa ne kre dy ty ban ków pań stwo -
wych. Skorzystać z tego zamierza także koncern JCB, który
kosztem 77 milionów euro uruchomił fabrykę w Sorocaba City
w brazylijskim stanie São Paulo. Uroczystego otwarcia zakładów
dokonał premier Wielkiej Brytanii, David Cameron.
Bry tyj czy cy bacz nie przy glą da ją się bra zy lij skie mu ryn ko wi
słusz nie wy cho dząc z za ło że nia, że do spraw nej re ali za cji tak
wiel kich in we sty cji nie zbęd na bę dzie ol brzy mia licz ba ma szyn
bu dow la nych. Uzna li, że ma ją więk sze szan se, by Bra zy lij czy -
cy wy bra li ich ofer tę, bę dą mie li po dej mu jąc pro duk cję w ich kra -
ju. W za kła dach JCB w So ro ca ba Ci ty za trud nia ją cych w chwi li
obec nej dwie ście os ób pro du ko wa ne są ko par ko -ła do war ki,
ko par ki gą sie ni co we, ła do war ki ko ło we, te le sko po we no śni ki
osprzę tu oraz nie któ re mo de le ma szyn za gęsz cza ją cych.
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Pod czas wi zy ty w Bra zy lii sto ją cy na cze le kon cer nu JCB Sir An tho ny Bam ford opo -
wia da pre mie ro wi Da vi do wi Ca me ro no wi o wa lo rach sil ni ka Die sel max

http://www.beka-lube.pl/
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Opinie

Najczęściej pytany jestem o to, czy Bauma pobije kolejne
rekordy, czy pojawi się na niej więcej wystawców i
odwiedzających. Biorąc pod uwagę całkowitą powierzchnię
wystawienniczą wynoszącą 570.000 m2 i liczbę wystawców
ponad 3.300 pewne jest pobicie tych dwóch rekordów. Co do
rekordu odwiedzających, to jesteśmy niemal pewni, że będzie
ich więcej niż na Bau mie w roku 2010. 
Bau ma bi je ko lej ne re kor dy mi mo cie nia kry zy su nad Eu ro pą.
Co spra wia, że Bau ma po tra fi oprzeć się kry zy so wi? To zło żo -
na kwe stia. Bran ża ma szyn bu dow la nych jest w chwi li obec -
nej co praw da na sta wio na pe sy mi stycz nie, ale mi mo wszyst -
ko w mi nio nych la tach oka zy wa ła się być dość sta bil na. Dla te -
go też Bau ma nie zo sta ła istot nie do tknię ta kry zy sem. Nie na -
le ży tak że za po mi nać, że na sze tar gi ma ją bar dzo mię dzy na -
ro do wy cha rak ter, a nie któ re kra je, jak na przy kład Bra zy lia,
Ro sja, In die i Chi ny od no to wu ją umiar ko wa ne spad ki lub na -
wet nie wiel ki wzrost. 
In te re su ją cą kwe stią jest to, czy Bau ma mo że być jesz cze
więk sza. Po wierzch nia wy sta wien ni cza znaj du je się na gra ni cy
wy czer pa nia na wet mi mo po zy ska nia 15.000 m2 z par kin gów.
Na te re nach ze wnętrz nych nie ma już prak tycz nie moż li wo ści
ma new ru. Zbu du je my na to miast dwie do dat ko we ha le – C5
oraz C6. Bę dą one mo gły słu żyć wy staw com i go ściom Bau -
my do pie ro od edy cji w ro ku 2016. 
Bau ma or ga ni zo wa na jest rów nież w Chi nach, In diach i RPA.
Czy tym sa mym nie ro bi my kon ku ren cji eu ro pej skiej edy cji tar -
gów? Na sza ak tyw ność po za gra ni ca mi Nie miec bę dzie
w przy szło ści ge ne ral nie zy ski wać na zna cze niu, a Bau ma Chi -
na po ka zu je do bit nie, że ta kie po dej ście jest ze wszech miar
słusz ne. W sto sun ku do Bau my w Mo na chium tar gi or ga ni zo -
wa ne po za Niem ca mi są kon ku ren cyj ne je dy nie czę ścio wo,
po nie waż nie ma ją tak sze ro kie go mię dzy na ro do we go cha rak -
te ru. I tak, Bau ma Chi na ob słu gu je re gion azja tyc ki, tar gi bC
In dia z za ło że nia na kie ro wa ne są na In die i kra je z ni mi są sia -
du ją ce. Z ko lei Bau ma Afri ca kon cen tru je się na Re gion sub -
sa ha ryj skim. Ry zy ko kon flik tu in te re sów jest dość ogra ni czo ne.
W przy pad ku tar gów Bau ma Chi na za uwa ża my na wet po zy -
tyw ne od dzia ły wa nie na to co dzie je się w Mo na chium.
Od pierw szej edy cji tar gów Bau ma Chi na w Szan gha ju za rów -
no licz ba chiń skich wy staw ców, jak i zwie dza ją cych tar gi Bau -
ma w Mo na chium wzro sła wiel o krot nie. Po dob ny wzrost za in -
te re so wa nia ob ser wu je my ze stro ny Hin du sów.
Na kraj partnerski targów Bauma 2013 wybrano Indonezję. Po -
sia da 238 mi lio nów miesz kań ców, pro dukt kra jo wy brut to 720
mi liar dów do la rów ame ry kań skich i na le ży do naj więk szych
świa to wych go spo da rek. Bran ża bu dow la na te go kra ju dy na -
micz nie się roz wi ja, w sek to rze su row ców na tu ral nych za po -
wia da ją się olbrzymie in we sty cje. Ol brzy mi po ten cjał go spo -
dar czy In do ne zji należy dostrzec i wykorzystać. 
Bau ma jest naj waż niej szą w ska li świa to wej im pre zą dla bran -
ży prze my słu ma szyn bu dow la nych – jest przy tym tak że naj -
więk szy mi tar ga mi na świe cie. Od wie dza ją cych na sze tar gi
ocze ku ją licz ne in no wa cje, pre zen ta cje pro duk tów i po ka zy

dy na micz ne. W tym kon tek ście war to
z pew no ścią zwró cić uwa gę na at mos fe rę tar gów Bau ma. Tar -
gi są ol brzy mie, ro bią ce wra że nie, ma ją mię dzy na ro do wy cha -
rak ter i – za spra wą tych wszyst kich czyn ni ków – są nie po wta -
rzal ne, je dy ne w swo im ro dza ju. Tak że tym ra zem w Mo na -
chium re pre zen to wa ni bę dą wszy scy li de rzy bran ży. Po ja wią
się na nich licz ni eks per ci i de cy den ci. Bau ma jest i po zo sta -
nie tym sa mym naj waż niej szym fo rum wy mia ny in for ma cji
na te mat naj now szych tren dów w kon stru owa niu i pro duk cji
ma szyn bu dow la nych, po jaz dów spe cja li stycz nych i urzą dzeń
dla prze my słu wy do byw cze go.

Najbliższa edycja targów Bauma zbliża się wielkimi krokami. Wszystkie drogi wieść będą fachowców z branży
maszyn budowlanych w dniach  od 15 do 21 kwietnia 2013 do Monachium. O tym, czy Bauma jest w stanie oprzeć
się kryzysowi, czy może być jeszcze większa, czy nie robi sama sobie konkrencji opowiada komisarz targów Bauma,
Georg Moller. Dowiemy się od niego także, dlaczego tym razem za kraj partnerski dla Baumy wybrano Indonezję…

Bauma „impregnowana”, kryzys jej nie straszny… 

Georg Moller -  komisarz monachijskich targów Bauma

http://registrierung.bauma.de/en/
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Opinie

Kie dy sły szę do bie ga ją ce ze wsząd la men ty firm, któ re nie otrzy -
ma ły na leż nych kwot za ro bo ty czy do sta wy ma te ria łów bu dow la -
nych ogar nia mnie pu sty śmiech i na su wa się jed no py ta nie. Gdzie
by li ście wszy scy la men cia rze, gdy na sza or ga ni za cja osa mot nio -
na wal czy ła o wpro wa dze nie do pol skie go pra wa in sty tu cji hi po -
te ki bu dow la nej ja ko za bez pie cze nia na leż no ści dla wszyst kich
uczest ni czą cych w pro ce sie bu dow la nym, na wzór tej, ja ka ist nie -
je w pra wo daw stwie ka na dyj skim.
Przy po mnę pod sta wo we za sa dy ja kie tam obo wią zu ją:
– każ dy uczest ni czą cy w pro ce sie bu dow la nym ma pra wo do za -

bez pie cze nia  swo ich na leż no ści na hi po te ce wzno szo ne go
obiek tu,

– wa run kiem na by cia ta kie go pra wa jest po in for mo wa nie in we -
sto ra pi smem z ko pią do ge ne ral ne go wy ko naw cy, że na sza
fir ma wy ko nu je ro bo ty  bu dow la ne, wy naj mu je sprzęt i ma szy -
ny na bu do wę, do star cza ma te ria ły  bu dow la ne itp.,

– pra wo do hi po te ki ma ją wszy scy, któ rzy wno szą do in we sty cji
ja ką kol wiek  war tość do da ną, a więc nie tyl ko pod wy ko naw cy
ro bót bu dow la nych ale  rów nież do staw cy ma te ria łów, sprzę tu,
usług itd.,

– in we stor two rzy li stę ta kich firm i wy pła ca pie nią dze ge ne ral ne -
mu  wy ko naw cy, gdy ten przed sta wi li stę tzw. so len nych po -
świad czeń za pła ty. In ny mi sło wy do sta je pie nią dze do pie ro wte -
dy, jak za pła ci swo im do staw com i pod wy ko naw com,

– wszy scy nie za pła ce ni mo gą wnieść do są du spra wę o usta no -
wie nie hi po te ki na wy bu do wa nym obiek cie.

Tu taj dwa wy ja śnie nia dla mal kon ten tów: Po wyż sza pro ce du ra wy -
ma ga od ge ne ral ne go wy ko naw cy po sia da nia od po wied nich środ -
ków na pro wa dze nie in we sty cji. Mu si on bo wiem za pła cić wszyst -
kim do staw com i wy ko naw com za nim do sta nie pie nią dze od in we -
sto ra. Ale wła śnie tak to się od by wa w nor mal nym kra ju. Je śli mo ja
fir ma chce bu do wać dro gi, to nie ste ty mu si mieć na to od po wied ni
ka pi tał, czy to w po sta ci środ ków pie nięż nych na kon cie, czy też
moż li wo ści fi nan so wa nia in we sty cji z kre dy tu ban ko we go. Ta pro -
sta za sa da nie wie dzieć cze mu nie obo wią zu je w Polsce. A wy glą -
da tak, że prze targ na bu do wę o war to ści przy kła do wo 200 mln zł
wy gry wa fir ma, któ ra ma środ ki pie nięż ne w wy so ko ści 20 mln
zł. I wszyst kie swo je płat no ści uza leż nia od otrzy ma nia pie nię dzy
od in we sto ra. Ta prak ty ka prze no si się na wszyst kie niż sze szcze -
ble w pro ce sie bu dow la nym. Za pła cę, jak mnie za pła cą. I tu tkwi
sed no ca łe go ba ła ga nu, bo wy star czy, że któ ryś z uczest ni ków nie
za pła ci i ca ła pi ra mi da się wa li. Po wsta je ciąg wza jem nie nie pła cą -
cych so bie firm. Im wy żej w tej pi ra mi dzie na stę pu je krach, tym wię -
cej jest po szko do wa nych. Naj wię cej, gdy z ja kichś przy czyn nie za -
pła ci ge ne ral ny wy ko naw ca. Ta kim kli nicz nym wręcz przy kła dem
jest krach firm Co vec i DSS na bu do wie au to stra dy A2.
Dru gie wy ja śnie nie. In sty tu cja hi po te ki bu dow la nej nie ma za -
sto so wa nia przy in we sty cjach li nio wych. Nie da się bo wiem
usta no wić hi po te ki na dro dze lub mo ście. To jest praw da, ale
to nie o to cho dzi. Cho dzi o ge ne ral ną za sa dę wy pła ca nia pie -
nię dzy przez in we sto ra ge ne ral ne mu wy ko naw cy do pie ro wte -
dy, gdy on ure gu lu je swo je wszyst kie zo bo wią za nia wo bec pod -
wy ko naw ców i do staw ców.

In sty tu cja hi po te ki bu dow la nej, któ ra
mniej lub bar dziej roz wi nię ta wy stę pu je w sys te mach praw nych
wie lu państw za chod nich zo sta ła naj bar dziej do ce nio na w Ka na -
dzie, gdzie zo sta ła wpi sa na do ko dek su cy wil ne go. 
Prze ana li zuj my jej pod sta wo we za le ty i po rów naj my do tych prze -
pi sów i prak tyk, któ re obo wią zu ją w Pol sce:
1. obej mu je wszyst kich uczest ni czą cych w pro ce sie bu dow la nym

Moż li wość sko rzy sta nia z in sty tu cji hi po te ki ma ją wszy scy,
któ rzy do da nej in we sty cji wno szą war tość do da ną. Chro nio -
ne są więc wszyst kie ogni wa pro ce su bu dow la ne go. W Pol -
sce je den z ar ty ku łów Ko dek su Cy wil ne go mó wi o so li dar nej
od po wie dzial no ści in we sto ra i ge ne ral ne go wy ko naw cy wo -
bec pod wy ko naw ców. Ozna cza to, że w sy tu acji, gdy ge ne -
ral ny nie za pła ci, je go dłu gi przej mu je in we stor. Ale za pis ten
sto su je się tyl ko do wą skiej gru py tzw. pod wy ko naw ców mia -
no wa nych, czy li ta kich, o któ rych wie dział in we stor i na któ -
rych wy ra ził zgo dę. Po za na wia sem zo sta ją po zo sta li pod -
wy ko naw cy, jak rów nież do staw cy ma te ria łów i usług. Tych
nie chro ni nic.

2. za bez pie cze nie hi po te ką ma cha rak ter rze czo wy 
Ge ne ral ny wy ko naw ca nie za pła cił ale jest wy bu do wa ny obiekt
i my ma my pra wo usta no wić na nim hi po te kę w ta kiej wy so ko -
ści, w ja kiej nie zo sta li śmy s pła ce ni. Sąd ma pra wo na ka zać in -
we sto ro wi sprze daż obiek tu i z uzy ska nych środ ków za spo ko ić
wszyst kich wie rzy cie li.

3. jest do bro wol na, ale sa ma moż li wość usta no wie nia hi po te -
ki po wo du je, że nie opła ca się nie za pła cić in nym.
Jej ist nie nie w pra wo daw stwie po wo du je od wró ce nie za sa dy
opła cal no ści nie pła ce nia (tak jak w Pol sce) na rzecz opła cal no -
ści pła ce nia w myśl pro stej za sa dy, że jak ja nie za pła cę swo im
do staw com, to rów nież nie otrzy mam za pła ty. 

4. in we stor jest ży wot nie za in te re so wa ny, że by wszy stkim uczest -
ni czą cym w pro ce sie bu dow la nym zo stało za pła cone. Nikt bo -
wiem nie chce mieć wspól ni ka do swo je go ma jąt ku.
Tu zno wu wyj dę na prze ciw wszel kim mal kon ten tom. Spo tka -
li śmy się bo wiem z opi nią dość po wszech ną, że po wpro wa -
dze niu in sty tu cji hi po te ki bu dow la nej w Pol sce wszy scy na -
tych miast rzu cą się do są dów usta na wiać hi po te kę na wzno -
szo nych obiek tach. To kom plet nie błęd ny za rzut nie znaj du -
ją cy po twier dze nia w prak ty ce go spo dar czej kra jów, gdzie
hi po te ka funk cjo nu je. Jej usta no wie nie wy ma ga bo wiem i od -
po wied nich pro ce dur, i cza su dla tych wszyst kich, któ rzy ma -
ją ja kieś za le gło ści. Wy star czy po wie dzieć, że przed się bior -
ca, któ ry dzia łał w Ka na dzie przez 18 lat, spo tkał się tyl ko raz
z usta no wie niem hi po te ki.

Dru gi za rzut, ja ki czę sto pa dał, to ten, że in we sto rzy bę dą do -
dat ko wo obar cze ni ko niecz no ścią mo ni to ro wa nia płat no ści
ge ne ral ne go wy ko naw cy. W do bie od po wied nich pro gra mów
kom pu te ro wych ten za rzut jest śmiesz ny. Wy star czy za ło -
żyć dwie li sty w Exce lu – jed ną ze zgło sze nia mi od pod wy ko -
naw ców i do staw ców, i dru gą z po świad cze nia mi od ge ne -
ral ne go wy ko naw cy, że za pła cił i po rów nać obie li sty. I to jest
ca ła ro bo ta.

Na fa li ban kructw ge ne ral nych wy ko naw ców au to strad i in nych obiek tów w Pol sce chciał bym po dzie lić się z czy tel -
ni ka mi Po śred ni ka Bu dow la ne go kil ko ma uwa ga mi. My ślę, że mam do te go pra wo, po nie waż Stowarzyszenie Dys -
try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych by ło prak tycz nie je dy ną or ga ni za cją, któ ra pró bo wa ła wpro wa dzić sku tecz ne za -
bez pie cze nia na leż no ści wszyst kich uczest ni czą cych w pro ce sie bu dow la nym.

Co nurtuje branżę 

Jacek Małęczyński - prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych 



http://hitachi.pl/
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WYRWANE Z POŚREDNIKA...

http://posbud.com.pl/start/e/PB_5_2012/#/15
http://posbud.com.pl/start/e/PB_5_2012/#/15
http://posbud.com.pl/start/e/PB_6_2012/#/15
http://posbud.com.pl/start/e/PB_6_2012/#/15
http://posbud.com.pl/start/e/PB_4_2012/#/15
http://posbud.com.pl/start/e/PB_3_2012/#/15
http://posbud.com.pl/start/e/PB_2_2012/#/15
http://posbud.com.pl/start/e/PB_2_2012/#/15
http://posbud.com.pl/start/e/PB_1_2012/#/15
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Krót ka cha rak te ry sty ka

„Po śred nik Bu dow la ny - maszyny, narzędzia, sprzęt” to fa cho we cza so pi -
smo po śred ni czą ce w kon tak tach firm z bran ży bu dow la nej. Ukazuje się od
stycznia 1996 roku, a począwszy od wydania 5/98 w formie odrębnego
zeszytu co dwa miesiące przy no si  in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym rynku maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji związanych
z branżą budowlaną w nak∏adzie 7.500 egzemplarzy. 

Ad re sa ci
Bran ża

1. Budownictwo ogólne 4.496
2. Roboty ziemne 115
3. Inżynieria lądowa i wodna 973
4. Specjalistyczne roboty budowlane 62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 311
6. Kopalnie węgla kamiennego (Bazy Transportu i Sprzętu) 68
7. Sprzedawcy maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego 138
8. Wypożyczalnie maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprzętu budowlanego 63

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 121
12. Biblioteki 34
13. Szko∏y/Szko∏y wyższe/Pracownicy naukowi 21
14. Rzeczoznawcy 19

Nak∏ad bezp∏atnie kolportowany 7.017 egz.
Na k∏ad dru ko wa ny 7.500 egz.

Wy da nie Ter min Ter min Ter min do star cze nia 
za mó wień materia∏ów do dru ku

1/2013 30.01.2013 16.12.2012 28.12.2012
2/2013 22.03.2013 18.02.2013 25.02.2013
3/2013 20.05.2013 15.04.2013 22.04.2013
4/2013 15.07.2013 10.06.2013 17.06.2013
5/2013 27.09.2013 19.08.2013 26.08.2013
6/2013 29.11.2012 21.10.2013 28.10.2013

Termin ewentualnej re zy gna cji: 5 ty go dni przed uka za niem 
si´ danego wy da nia.

budowlany
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

1/8 stro ny 182 x 32 900,- z∏
88 x 64 900,- z∏

1/4 stro ny 182 x 64 1.500,- z∏
88 x 128 1.500,- z∏

1/3 stro ny 88 x 173 2.500,- z∏
182 x 85 2.500,- z∏

1/2 stro ny 182 x 128 4.000,- z∏
88 x 260 4.000,- z∏

2/3 strony 182 x 173 5.000,- z∏
1/1 stro na 182 x 260 7.000,- z∏

II. i III. ok∏adka 210 x 297 7.500,- z∏

IV. ok∏adka 210 x 297 8.500,- z∏

Uwa ga: Re kla mo daw cy przy s∏u gu je
pra wo bez p∏at ne go za miesz cze nia
tek stu pro mu jà ce go ofe ro wa ne przez
nie go wy ro by i us∏u gi. 

Ra ba ty
Przy za miesz cze niu w cią gu 
12 mie się cy (rok og∏o sze nio wy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Pro wi zja dla agencji 15%
reklamowych:

Tekst sponsorowany
Za miesz cze nie jednej kolumny
tekstu sponsorowanego kosztuje
5.000, - z∏.

Pa no ra ma firm od  A do Z
Miniog∏oszenia z logo firmy)
w 3 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 800,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm 1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 1.200,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm 1.800,- z∏

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Za miesz cze nie og∏oszenia: 30,- z∏ za
każdą ofertę za jedno wy da nie.

For my p∏at no Êci
Fak tu ra VAT zo sta nie prze s∏a -
na wraz z eg zem pla rzem do wo do -
wym. Na leżność na le ży uiścić prze -
le wem zgod nie z ter mi nem p∏at no -
ści wid nie ją cym na fak tu rze. Na ży -
cze nie klien ta wy daw ca zo bo wiąza -
ny jest przed sta wić po twier dze nie
z pocz ty do ty czą ce wy so ko ści kol -
por to wa ne go na k∏a du.

Za miesz cza nie re klam o for ma tach in -
ne niż  po da ne oraz reklama na
pierwszej stronie ok∏adki wymagają
dop∏at i są moż li we wy ∏ącz nie po
otrzymaniu akceptacji redakcji. Dop∏ata
za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

DO WSZYST KICH CEN 
DO LI CZA MY 23% PO DAT KU VAT.

Da ne tech nicz ne
For mat:

A4, 210 mm x 297mm 
Po wierzch nia za dru ku:

182 mm x 260mm 
Licz ba szpalt:

4, sze ro kość szpal ty 41mm
Ro dzaj dru ku:

of f set, ze szyt zszy wa ny
Ma te ria ∏y do dru ku:

wy∏ącznie w formie elektronicznej.
W przy pad ku ko niecz no ści opra -
co wa nia gra ficz ne go re kla my re -
dak cja do li cza po nie sio ne kosz ty
do ce ny.

!
Prenumerata - zamówienie 1/2013 

Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

Pośrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż  Ursynowski 1/45
Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

imię  i nazwisko: .........................................................................................................................................................................................

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

zakres dzia∏alności firmy: .........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

e-mail: .........................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych przez wydawcę czasopisma  „Pośrednik Budowlany – Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”- firmę  Poland Marketing
Barański Sp. z o. o., Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wy∏ącznie do celów marketingowych. Będą  mieć prawo do wglądu
w dane oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej ...................................................................................................................................................

CENNIK REKLAM

http://pb.posbud.pl/


Posrednik Budowlany  11

SPRZEDAM

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

GIEŁDA - OGŁOSZENIA DROBNE

www.tv.posbud.pl

Technika Filtracji RUDFIL s.c.

Pe∏en zakres 
elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych 
i drogowych

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

http://www.swiatkoparek.pl/
http://maszyny-lublin.pl/
http://filtracja.com.pl/
http://www.machinerypark.com/pages/23060/
http://tv.posbud.pl/


Po śred nik Bu dow la ny: – Pod czas Pań skiej ubie gło rocz -
nej pre zen ta cji w War sza wie mie li śmy oka zję za po znać
się z bo ga tą hi sto rią kon cer nu Te rex bę dą ce go jed nym
z naj więk szych ame ry kań skich pro du cen tów ma szyn bu -
dow la nych. Nas z oczy wi stych wzglę dów in te re su je Eu -
ro pa i Wa sze pla ny zwią za ne z tu tej szy mi ryn ka mi… 
– Eu ro pa jest ze wzglę dów hi sto rycz nych jed nym z na szych naj -
waż niej szych ryn ków. Jak Pan wie, Te rex do ko nał akwi zy cji zna -
nych lo kal nych pro du cen tów, któ rzy by li po strze ga ni ja ko liderzy
w swych sektorach. Pa trząc na przykład na nasz seg ment „Con -
struc tion”, czy li bu dow la ny, pro duk cja ko par ko -ła do wa rek roz -
po czę ła się w Wiel kiej Bry ta nii pod marką Mas sey Fer gu son,
czo ło wej fir my z bran ży ma szyn rol ni czych i bu dow la nych. In -
nym przy kła dem jest na sza dzia łal ność w Niem czech, opar ta
na by łej fir mie Scha eff. Ostat nio ob cho dzi li śmy 75. rocz ni cę po -
wsta nia na sze go nie miec kie go za kła du w Cra il she im, gdzie ma -
my za szczyt być jed ny mi z czo ło wych pro du cen tów ko pa rek i ła -
do wa rek ko ło wych. To po ka zu je naszą si łę. Nie ma co ukry wać,
że je ste śmy głę bo ko po wią za ni z eu ro pej skim ryn kiem. Po sia -
da my fabryki w Wiel kiej Bry ta nii i Niem czech i dziewięćdziesiąt
procent na szych ma szyn sprze da wa na jest w Eu ro pie. Nie tylko
tu sprzedajemy, ale tak że pro wa dzimy ob słu gę po sprze daż ną. 

– Pro szę po wie dzieć kil ka słów na te mat struk tu ry or ga -
ni za cyj nej kon cer nu Te rex w Eu ro pie.
– Ist nie ją czte ry głów ne ob sza ry na szej dzia łal no ści, skła da ją ce
się na tzw. EMEAR (Eu ro pa, Bli ski Wschód, Afry ka i Ro sja). Or -
ga ni za cyj nie je ste śmy po dzie le ni na Wiel ką Bry ta nię i Ir lan dię,
Fran cję oraz jej te ry to ria za mor skie, kra je Pół wy spu Ibe ryj skie -
go i Pół noc ną Afry kę (SENA), któ re dziś od po wia da ją tak że
za re gion Bli skie go Wscho du i ca łą Afry kę oraz Eu ro pę Środ ko -
wą i Ro sję. W każ dym z tych ob sza rów ma my współ pra cu ją ce
z na mi od lat ze spo ły sprze da ży, mar ke tin gu oraz naj waż niej -
szych spe cja li stów od ob słu gi ser wi so wej i po sprze daż nej. 

– Pro szę po wie dzieć nam kil ka słów o so bie, funk cji ja -
ką peł ni Pan w kon cer nie Te rex i ze spo le lu dzi, któ rzy
na co dzień po ma ga ją Pa nu w re ali za cji za mie rzeń.
– Je stem dum ny z na sze go ze spo łu. Za trud nia my nie zwy kle do -
świad czo nych me ne dże rów, z któ rych każ dy po sia da mi ni mum
pięt na sto let nie do świad cze nie w bran ży. W każ dym z re gio nów na -
sza dzia łal ność wspie ra na jest przez ze spół spe cja li stów do spraw
mar ke tin gu. Ale naj wię cej osób pra cu je w ob słu dze po sprze daż -
nej, zatrudniamy tu me ne dże rów ds. sprze da ży i ob słu gi klien ta. 
Je stem czę ścią te go ze spo łu ja ko dy rek tor do spraw sprze da ży
na Eu ro pę Wschod nią i po sia dam 22-let nie do świad cze nie
w bran ży. Pra co wa łem wcze śniej dla ta kich firm jak Ca ter pil -
lar/Zep pe lin, Ko mat su Deutsch land oraz Mer ce des Benz.

– Naj istot niej szą ro lę w eu ro pej skich struk tu rach od gry -
wa ją Niem cy, skąd kie ru je się dzia ła nia mi kon cer nu. Nie
bez przy czy ny po wsta ło prze cież biu ro han dlo we w Ber -
li nie. By łem na je go otwar ciu, usły sza łem o da le ko sięż -
nych pla nach. Ile z nich uda ło się zre ali zo wać?
– To praw da – Niem cy na dal są jed nym z naj więk szych ryn ków,
na któ rych dzia ła my. Za rów no to, jak i chęć otwar cia się na ryn -
ki wschod nio eu ro pej skie spra wi ło, że zde cy do wa li śmy się otwo -

rzyć na sze głów ne biu ro do spraw sprze da ży i ser wi su w Ber li -
nie. Lo ka li za cja ta by ła ide al na, bio rąc pod uwa gę do brą in fra -
struk tu rę i nie wiel ką od le głość do wszyst kich głów nych kra jów
re gio nu. I te raz, po sze ściu la tach, ma my po twier dze nie, że by ło
war to. W ro ku 2008 każ dy my ślał, że je go fir ma ma się bar dzo
do brze i że jest w sta nie na dal się roz wi jać. Na ryn kach pa no wa -
ła hos sa i wszy scy pa trzy li śmy na biz nes przez ró żo we oku la ry.
Rze czy wi stość na uczy ła nas re ali zmu. Nie mniej nie ze szli śmy
z wy ty czo nej ścież ki i roz wi ja my się, choć trze ba przy znać, że
wol niej, niż po przed nio. We wszyst kich kra jach zbu do wa li śmy
moc ną i god ną za ufa nia sieć de ale rów, słu żą cych na szym klien -
tom. Za wsze jest jed nak po le do wzro stu i roz wo ju, Te rex stwo -
rzył na przy kład pro gram roz wo ju sie ci de aler skiej, któ re go za -
da niem nie jest wy łącz nie or ga ni za cja sprze da ży, ale tak że ob -
słu ga po sprze daż na i sa tys fak cjo nu ją ca ob słu ga klien ta.

– A cze go, mimo dokładania starań, nie uda ło się zre ali -
zo wać? Cze go Pan ża łu je naj bar dziej?
– Czy wszyst ko po szło w do brym kie run ku? Nie. Kry zys fi nan -
so wy do tknął wszyst kich, włącz nie z na mi. Nasz za rząd za re -
ago wał, po dej mu jąc de cy zję o kon cen tra cji na kil ku seg men -
tach i na tym, by być naj lep szym w kon kret nej dzie dzi nie, a nie
na tym, by dzia łać wszę dzie, ale nie wyjść po za prze cięt ność. 

– Te rex po otwar ciu biu ra w Ber li nie był po cząt ko wo ak tyw -
ny w Pol sce. Czy nił wie le dla pro mo cji swych ma szyn. Po -
tem przy szedł kry zys nę ka ją cy do dziś świa to wą bran żę ma -
szyn bu dow la nych i ak tyw ność w du żym stop niu wy ga sła.
Mi mo wszyst kich prze ciw no ści Te rex do ko nu je te raz no we -
go otwar cia na pol skim ryn ku. No we otwar cie ze sta ry mi de -
ale ra mi? A mo że tyl ko wstęp do znacz nych prze obra żeń?
Czy wy klu czo ne – oczy wi ście w pew nej per spek ty wie – jest
po wsta nie pol skie go przed sta wi ciel stwa z wła sną sie cią
dys try bu cji i ser wi su? Cho dzi mi o to, czy po pew nym cza -

12 Pośrednik Budowlany

Polacy mogą na nas polegać!

WYWIAD POŚREDNIKA

Rozmowa z Marcusem Rosenkranzem,
dyrektorem sprzedaży na Europę

Wschodnią koncernu Terex Construction



sie, na przy kład w dru giej po ło wie te go ro ku – moż li wa jest
we ry fi ka cja stra te gii roz wo ju i jej ko rek ta?
– To praw da, że wraz z na sta niem kry zy su eko no micz ne go nie -
co przy ha mo wa li śmy na szą ak tyw ność w Pol sce, ale z dru giej
stro ny wło ży li śmy tu naj więk szy wy si łek w roz wój mar ke tin gu ze
wszyst kich kra jów re gio nu. Chcę pod kre ślić, że ni gdy nie wstrzy -
ma li śmy na szej dzia łal no ści w Pol sce i dla te go nie po trze bu je -
my tu no we go otwar cia. Na dal kon ty nu uje my wy sił ki ma ją ce
na ce lu re ali za cję na szych za mie rzeń wraz z pol ski mi współ pra -
cow ni ka mi. Po ka za li śmy pol skim klien tom, że mo gą po le gać
na nas i na szej sie ci de aler skiej. Nie ma w tej chwi li po trze by ani
po my słu otwie ra nia spe cjal ne go przed sta wi ciel stwa pod egi dą
spół ki Te rex, skon cen tro wa ne go tyl ko na seg men cie „Con struc -
tion”. Na szym zda niem zbu do wa li śmy naj lep szy ze spół do te go,
by kon ty nu ować na szą dzia łal ność w Pol sce z suk ce sem.

– Cof nij my się o dzie sięć lat. Te rex, je den z naj więk szych
ame ry kań skich kon cer nów pro du ku ją cych ma szy ny bu dow -
la ne roz po czął ak cję sku po wa nia eu ro pej skich firm pro du ku -
ją cych ma szy ny bu dow la ne. Kon cern po sia dał sta tus Full -li -
ne ra pro du ku jąc sze ro ką ga mę ma szyn – po cząw szy od ko lo -
sów dla ko palń po sprzęt dla ma łych firm bu dow la nych. Ży -
cie zwe ry fi ko wa ło am bit ne pla ny, kon cern po zbył się nie któ -
rych firm czy na wet ga łę zi pro duk cji. Ja kie aspi ra cje zgła sza
Te rex dzi siaj? Jest prze cież in ną fir mą niż przed de ka dą?
– Oczy wi ście, Te rex Con struc tion jest dziś zu peł nie in ną spół ką.
W Eu ro pie Środ ko wej, tak jak wcze śniej po wie dzia łem, je ste śmy
skon cen tro wa ni na na szych kom pak to wych ma szy nach i cię ża -
rów kach. Na szą in ten cją jest to, by śmy sta li się „full -li ne rem”, bo
by cie prze cięt nym nie jest tym, do cze go dą ży my. Chce my do -
star czać na szym klien tom naj więk szą war tość w sto sun ku do za -
in we sto wa ne go ka pi ta łu i by to za pew nić, mu si my mieć kon kret -
ny cel. Bę dzie my go mie li. Wła śnie uru cho mi li śmy ga mę no wych
ko par ko -ła do wa rek, ostat nie mo de le zo sta ną za pre zen to wa ne
w po ło wie te go ro ku. Ko lej ny bli ski sfi na li zo wa nia pro jekt to
wpro wa dze nie Tie r4 w więk szo ści mo de li na szych ma szyn. War -
to pod kre ślić, że za wsze pa trzy my w przy szłość i sta ra my się
zna leźć ta kie roz wią za nia, któ re po mo gą na szym klien tom.

– Dla cze go nie uda ło się utrzy mać tej fa bry ki więk szych
ko pa rek (Atlas Te rex)? Są dzę, że w ten spo sób po wsta -
je nie ma ły pro blem dla Waszych de ale rów. By ob słu żyć
klien tów, mu szą oni po zy ski wać więk sze ko par ki z in ne -
go źró dła, czy li od kon ku ren cji, al bo od sy łać do niej
chęt nych na taką maszynę.
– Sprze daż Atla sa nie by ła ła twą de cy zją. Pra co wa li śmy dzie sięć
lat nad tym, by włą czyć ten za kład w struk tu rę na szej sie ci. Jed -
nak że więk szość je go pro duk tów sta no wi ły ko par ki ko ło we,
a po pyt na ten ro dzaj ma szyn jest na świe cie ogra ni czo ny. Uru -
cho mie nie pro duk cji ko pa rek gą sie ni co wych by ło du żym kro -
kiem w sen sie tech no lo gicz nym. Atlas two rzył do bry pro dukt, ale
dla nas ten typ ma szyn był no wy i wraz z na sta niem kry zy su fi -
nan so we go po sta no wi li śmy, by pro duk cję tych ma szyn prze jął
nasz do tych cza so wy part ner z pół no cy Nie miec. Wi dać wy raź -
nie, że na sza de cy zja oka za ła się ko rzyst na dla pra cow ni ków fa -
bry ki w Gan der ke see. Po zwo li ła ich za kła do wi po now nie sta nąć
na no gi. Mo gą oni te raz kon cen tro wać się na ryn ku lo kal nym.

– Te rex mi mo we ry fi ka cji stra te gii jest pro du cen tem sze -
ro kiej ga my ma szyn. Tak że tych nie zna nych eu ro pej -
skie mu klien to wi. Mam na my śli ma szy ny do bu dow nic -

twa tu ne lo we go, żu ra wie mo bil ne, żu ra wie prze ła dun -
ko we czy ma szy ny dla ko palń su row ców skal nych i wy -
ko na nia spe cjal ne. Co do ce lo wo chce cie za ofe ro -
wać Eu ro pej czy kom? Co pol skim użyt kow ni kom? Czy
też ogra ni czy cie się do pro mo cji mniej szych ma szyn,
w szcze gól no ści ko par ko -ła do wa rek no wej ge ne ra cji?
– Te rex jest spół ką, któ ra do star cza war to ścio we pro duk ty dla
prze my słu. Wraz z za ku pem fa bry ki żu ra wi De mag Cra nes za -
pro po no wa li śmy no we roz wią za nia dla szer sze go gro na klien -
tów. To spra wia, że Te rex sta je się jesz cze sil niej szy. W tym ro -
ku po ja wią się na pol skim ryn ku no we pro duk ty. Chciał bym za -
pro sić czy tel ni ków „Po śred ni ka Bu dow la ne go” do na sze go sto -
iska na naj więk szej w tym ro ku im pre zie bu dow la nej – tar gach
Bau ma w Mo na chium. Po ja wi się tam kil ka na szych no wych pro -
duk tów, któ re jak wie rzy my, uła twią ży cie swym użyt kow ni kom.

– Co mo że Pan po wie dzieć o or ga ni za cji ser wi su i sze ro -
ko po ję tej ob słu gi po sprze daż nej? Ja kie go ro dza ju wspar -
cie w tym wzglę dzie otrzy ma ją wa si pol scy de ale rzy?
– Je śli cho dzi o ser wis, to je stem w stu pro cen tach pew ny, że do -
star cza my do sko na łych roz wią zań dla bran ży. Ro zu mie my po -
trze by na szych od bior ców. Na przy kład za trud ni li śmy oso by, spe -
cja li zu ją ce się w usłu gach ser wi so wych, któ re bie gle po słu gu ją
się ję zy kiem pol skim, po nie waż od kry li śmy, że wie lu do sko na -
łych me cha ni ków nie mó wi na ty le do brze po an giel sku, by mo -
gli w peł ni efek tyw nie wy ko ny wać swo ją pra cę. Po pra wi ła się też
ja kość na szych usług, je śli idzie o ser wis czę ści za mien nych. Ma -
my je den w Eu ro pie ma ga zyn z czę ścia mi za mien ny mi w Ro then -
bur gu w Niem czech. Jest on do god nie po ło żo ny wzglę dem lot ni -
ska we Frank fur cie nad Me nem i z więk szo ści po łą czeń dro go -
wych pro wa dzą cych do Eu ro py Wschod niej i Po łu dnio wej. 

– Czy na pol skim ryn ku za ofe ru je cie pro duk ty fi nan so -
we uła twia ją ce za kup lub po zy ska nie w in nej for mie (le -
asing, na jem dłu go ter mi no wy) ma szyn mar ki Te rex?
– Je że li cho dzi o na sze usłu gi fi nan so we mój ko le ga To masz
Ol szew ski ze spół ki za leż nej Te rex Fi nan cial Se rvi ces mającej
sie dzi bę w War sza wie po sia da zna czą ce do świad cze nie w tak
zwanej obsłudze klienta końcowego. Po ma ga on na szym de -
ale rom w zna le zie niu ta kich roz wią zań, któ re po zwo li ły by na za -
spo ko je nie fi nan so wych po trzeb klien tów.

– W na szej roz mo wie nie wy czer pa li śmy z pew no ścią
wszel kich kwe stii. Być mo że za bra kło Pa nu ja kie goś py -
ta nia z mo jej stro ny? Co chciał by Pan prze ka zać pol -
skim bu dow lań com?
– Naj waż niej szą rze czą, któ rą chcę pod kre ślić jest to, by śmy nie
wsłu chi wa li się zbyt nio w głos tych, któ rzy wiesz czą Pol sce re ce -
sję. Ta kie na sta wie nie i cią głe przy ta cza nie fa tal nych pro gnoz spo -
ty ka się co raz czę ściej, a to nie słu ży ni cze mu do bre mu. Pań ski kraj
do ko nał wiel kie go wy sił ku, by roz wi nąć swo ją go spo dar kę, zwięk -
szyć eks port i za in we sto wać w roz wój in fra struk tu ry. To po ka zu je
in nym kra jom, że na le ży pa trzeć w przy szłość z opty mi zmem. Pol -
ska nie do koń czy ła jesz cze wie lu in we sty cji, co jest pa ra dok sal nie
za le tą. Kraj się cią gle roz wi ja, są dzę, że bę dzie się tak że roz wi jał
na dal w ko lej nych la tach. Te rex po zo sta je skon cen tro wa ny na pol -
skim ryn ku. Chce my być jak naj lep szym part ne rem dla wa szych
firm bu dow la nych. Te rex za wsze znaj du je naj lep sze roz wią za nia,
sieć na szych de ale rów jest za wsze do usług pol skich klien tów.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski 
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Gdy od by wa ła się pierw sza
edy cja Au to stra dy Pol skiej
wy da wa nie Po śred ni ka Bu -
dow la ne go by ło do pie ro
w na szych pla nach. By li śmy
jed nak w Kiel cach, by przyj -
rzeć się bran ży i po szcze -
gól nym fir mom, któ re – po -
dob nie, jak my – do pie ro
sta wia ły swe pierw sze kro ki
na pol skim ryn ku. W ko lej -
nych la tach nie opu ści li śmy
ani jed nych tar gów gosz -
cząc na nich w cha rak te rze
wy daw ców fa cho wych pe -
rio dy ków, dzien ni ka rzy
i wresz cie wy staw ców. Ma -
my więc wy star cza ją ce pra -
wo, za rów no w sen sie me -
ry to rycz nym, jak i mo ral -
nym, by przyj rzeć się naj -
więk szym pol skim tar gom
dla bran ży ma szyn bu dow -
la nych i po ku sić się o pró bę
zdia gno zo wa nia ich dzi siej -
szych pro ble mów. Bo prze -
cież za ta kie uznać na le ży
re zy gna cję z udzia łu w te -
go rocz nej edy cji nie mal
wszyst kich głów nych gra -
czy pol skie go ryn ku.
Od ryn ko we go de biu tu kie -
lec kiej Au to stra dy wie le się
zmie ni ło. Nie tyl ko do jazd
do Kielc z War sza wy, in fra -
struk tu ra tar go wa oraz za -
cho wa nia i ocze ki wa nia or -
ga ni za to rów. Zmie nia ła się
rów nież, a ści ślej rzecz
ujmu jąc, ma la ła, licz ba fa -
chow ców de cy du ją cych się
na obej rze nie kie lec kiej eks -
po zy cji. Zmie ni ło się rów -
nież na sta wie nie wy staw -
ców. O ile jesz cze do nie -
daw na re zy gna cja z udzia łu
w Au to stra dzie wy da wa ła
się więk szo ści z nich nie
do po my śle nia, to te raz ma -
my do czy nie nia z se ryj ny -
mi od mo wa mi udzia łu. By -
wa ło, że na Au to stra dzie za -
bra kło przed sta wi cie la Ca -
ter pil la ra czy Vo lvo. By ły to

jed nak po je dyn cze przy -
pad ki. Po wro ty też by ły
spek ta ku lar ne. Po rocz nej
prze rwie Vo lvo Ma szy ny Bu -
dow la ne Pol ska zor ga ni zo -
wa ło wie lo go dzin ne dy na -
micz ne po ka zy, ja kich ni -
gdy do tych czas nie da ne
by ło oglą dać kra jo wej pu -
blicz no ści. Wszyst ko za tem
wy da wa ło się być w naj lep -
szym po rząd ku. Or ga ni za -
to rzy tar gów zresz tą ra czej
nie za uwa ży li, a z pew no -
ścią nie od czu li bra ku Vo -

lvo. Ab sen cja jed ne go
z głów nych gra czy ryn ku
sta ła się jed nak przy czyn -
kiem do za po cząt ko wa nia
dys ku sji o pol skich im pre -
zach tar go wych, czy li
przede wszyst kim Au to stra -
dzie i Ma szbu dzie nie ma ją -
cych więk szej kon ku ren cji.
W bran ży się go to wa ło. Te -
mat tar gów zdo mi no wał
więk szość ze brań Sto wa -
rzy sze nia Dys try bu to rów
Ma szyn Bu dow la nych i or -
ga ni zo wa nych co ro ku
przez na sze wy daw nic two
„Śnia dań Pre ze sów”. Choć
re gu lar nie po za koń cze niu
ko lej nych tar gów co raz
więk sza gru pa wy staw ców
opusz cza ła Kiel ce nie za do -

wo lo na, to z za mó wie niem
po wierzch ni wy sta wien ni -
czej na przy szły rok w kie -
sze ni. Wszyst ko koń czy ło
się na na rze ka niach i pró -
bach wy wal cze nia cze goś
u or ga ni za to rów.
Ale i to się zmie ni ło. Je sie -
nią ubie głe go ro ku pod czas
„Śnia da nia Pre ze sów” wie le
firm z czo łów ki na szej bran -
ży po in for mo wa ło o re zy -
gna cji z udzia łu w tar gach
Au to stra da -Pol ska 2013.
Moż na by to oczy wi ście

zrzu cić na karb trud no ści fi -
nan so wych po wo do wa nych
kry zy sem stwier dza jąc krót -
ko: re zy gnu ją, bo ich nie
stać! Ta kie po sta wie nie
spra wy, choć po czę ści
praw dzi we, sta no wi ło by
jed nak uprosz cze nie. 
Opi nię tę zda je się po dzie -
lać Ja cek Ma łę czyń ski. Pre -
zes Sto wa rzy sze nia Dys try -
bu to rów Ma szyn Bu dow la -
nych jest nie tyl ko bacz nym
ob ser wa to rem kra jo wych
tar gów. W imie niu or ga ni za -
cji, na cze le któ rej stoi, pró -
bo wał wy ne go cjo wać z or -
ga ni za to ra mi Au to stra dy
lep sze wa run ki uczest nic -
twa dla jej człon ków. Or ga -
ni zo wał rów nież „Pik ni ki

Ma szy no we” w mniej szych
miej sco wo ściach w Pol sce. 
– Mo im zda niem wy so kie
ce ny udzia łu w kie lec kich
tar gach to pro blem, ale
z pew no ścią nie naj waż niej -
szy. Fir my są w sta nie wy ło -
żyć du że pie nią dze, ale
pod wa run kiem, że bę dą
mia ły ko mu po ka zać swą
eks po zy cję. Z ro ku na rok
na Au to stra dzie ob ser wu je -
my spa dek fre kwen cji.
Do Kielc przy jeż dża co raz
mniej fa chow ców. Od no szę
wra że nie, że w ostat nich la -
tach Au to stra da Pol ska to or -
ga ni za to rzy, wy staw cy i…
wy staw cy. Ja ko Sto wa rzy -
sze nie wie lo krot nie sy gna li -
zo wa li śmy te pro ble my or ga -
ni za to rom tar gów. Roz mo wy
od by wa ły się na róż nych
szcze blach. Ni gdy nie by li -
śmy jed nak  trak to wa ni po -
waż nie. Nikt nie chciał nas
wy słu chać, na si roz mów cy
za pew nia li, że bę dą in dy wi -
du al nie ne go cjo wać z po -
szcze gól ny mi wy staw ca mi.
So li dar ność bran ży wy sta -
wio na zo sta ła na pró bę.
Oka za ło się, że ła two roz bić
na szą jed ność. Nie któ rzy
do sta li zniż ki, in ni mach nę li
rę ką i prze sta li się bu rzyć. 
Pro ble mem jest za tem ma -
le ją ca fre kwen cja fa chow -
ców od wie dza ją cych im pre -
zę. Czym za chę cić ich
do przy jaz du do Kielc? Sa -
ma tar go wa in fra struk tu ra,
któ ra z pew no ścią jest co -
raz lep sza, nie wy star czy.
Pro ble mem jest z pew no -
ścią brak po ka zów dy na -
micz nych. W ubie głym ro ku
nie któ rzy – wów czas wy da -
wa ło się, że to czy sty sar -
kazm – mó wi li, że bar dziej
niż przy jazd do Kielc opła ci -
ło by im się wy na ję cie sa mo -
lo tu i prze wie zie nie klien tów
w ja kieś przy jem ne miej sce
nad cie płym mo rzem. Tam
tak że moż na zor ga ni zo wać
sta tycz ną pre zen ta cję i ugo -
ścić po ten cjal nych na byw -
ców. By ło by na pew no ta -
niej, a mo że i sku tecz niej…
Do tej po ry kie lec kie tar gi

W OCENIE POŚREDNIKA

Au to stra da Pol ska – z nie ba do pie kła?
W ma ju od bę dzie się XIX edy cja tar gów Au to stra da Pol ska i XV Ma szbu -
du. W tym ro ku za brak nie na nich nie mal wszyst kich zna czą cych firm
pol skiej bran ży ma szyn bu dow la nych…

W ro ku 1999 kom pleks obiek tów CTK przed sta wiał się zde cy do wa nie mniej im po nu ją co.
Bran ża za to od zna cza ła się ol brzy mim za pa łem i… nie wy gó ro wa ny mi wy ma ga nia mi
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uzna wa ne by ły za im pre zę,
na któ rej obec ność jest obo -
wiąz ko wa. Nie po ja wie nie się
Kiel cach by ło nie mal że rów -
no znacz ne z ogło sze niem
upa dło ści. Te raz otwie ra się
no wy roz dział. Więk szość
firm nie wsty dzi się przy znać,
że kosz ty Au to stra dy są dla
nich zbyt wy gó ro wa ne. Chcą
wy sta wiać się w Kiel cach, ale
na in nych za sa dach. Przede
wszyst kim dą żą do te go, by
tar gi Au to stra da od by wa ły
się raz na dwa, a mo że na wet
na trzy la ta. Czy to do bry po -
mysł? Prze rwy trzy let nie by ły -
by chy ba zbyt dłu gie. Mo gło -
by oka zać się, że po ta kim
cza sie nikt już nie bę dzie pa -
mię tał o tar gach, zo sta ną one
wy kre ślo ne z ter mi na rza.
A prze cież nie cho dzi o to,
by do ko nać ich de mon ta żu.
Ra czej o mo dy fi ka cje, któ re
cie szy ły by nie tyl ko za ra bia -
ją cych na nich or ga ni za to -
rów, ale tak że wy staw ców
i od wie dza ją cych. – Or ga ni -
zo wa nie tar gów w cy klu dwu -
let nim pa ra dok sal nie mo że
po móc or ga ni za to rom. Wzro -
śnie bo wiem pre stiż im pre zy.
Jej or ga ni za cja mo że być
bar dziej prze my śla na, po ka -
za ne praw dzi we no wo ści.
Czę sto te raz na je sie ni w fir -
mach gło wią się, czym za -
peł nić sto isko na Au to stra -
dzie, sko ro nie ma no wo ści.
Po raz ko lej ny przy wieźć
do Kielc te sa me ma szy ny? To
tylko zabija i tak kurczącą się
frekwencję fachowców – mó -
wi Ja cek Ma łę czyń ski.
Pro blem ma le ją cej licz by od -
wie dza ją cych tar gi pod no si
więk szość wy staw ców. Tyl ko
nie licz ni są in ne go zda nia.
Be ne dykt Si ko ra, współ wła -
ści ciel fir my ASBud re pre zen -
tu ją cej w Pol sce kil ku zna czą -
cych pro du cen tów, za strze -
ga, że nie jest do koń ca za do -
wo lo ny z po zio mu tar gów
i ob słu gi wy staw ców, ale
w ma ju po ja wi się w Kiel cach.
Z jed nej stro ny wy ni ka to
z umów za war ty mi z fir ma mi,
któ re re pre zen tu je ASbud,
z dru giej zaś z dba nia o go -

ści. Be ne dykt Si ko ra twier dzi,
iż ma ich tylu że mi mo szcze -
rych jednak chę ci nie ma cza -
su, by spo tkać się ze wszyst -
ki mi. Są to jednak w prze wa -
ża ją cej więk szo ści klien ci,
któ rych sam za pra sza. 
Aby przy cią gnąć wi dow nię,
trze ba za ofe ro wać atrak cje,
któ rych ta ocze ku je. Tym -
cza sem tar gi zda ją się żyć
wła snym ży ciem, w co raz
więk szym ode rwa niu od

pro ble mów przed się bior cy
bu dow la ne go czy ope ra to ra
ma szy ny. W Kiel cach po -
wsta ło co praw da no wo cze -
sne cen trum kon gre so we,
ale or ga ni zo wa ne tam se mi -
na ria i kon fe ren cje nie za in -
te re su ją ra czej użyt kow ni ka
ma szyn. To prak tyk po trze -
bu ją cy in ne go ro dza ju prze -
ka zu. Nie od wie dzi kon gre -
su, a z pew no ścią nie do -
trwa do koń ca kon fe ren cji,
na któ rej któ ryś z li de rów
ryn ku opo wia da, jak du że
pro du ku je ma szy ny. A co
z użyt kow ni ka mi naj zwy klej -
szych ko par ko -ła do wa rek?
Kto roz wie je ich wąt pli wo ści
z za kre su co dzien nej eks -
plo ata cji ma szyn? Kto wy tłu -
ma czy, że złej ja ko ści, za -
siar czo ne pa li wo – choć
z po zo ru przy no szą ce
oszczęd no ści eks plo ata cyj -
ne, bo tań sze – sta no wi
śmier tel ne za gro że nie dla
ukła du na pę do we go ma szy -
ny… Pro ble mem jest to, że
Au to stra da to tar gi sta tycz -

ne. Mi mo, że wo kół Kielc nie
bra ku je te re nów do po ka -
zów – ta kich, jak ko pal nie
su row ców skal nych, ce men -
tow nie czy za kła dy uty li za cji
od pa dów – tar gi ni gdy nie
wy szły po za te re ny Targów
Kielce. Ow szem, nie jed no -
krot nie pró bo wa no or ga ni -
zo wać po ka zy na tar go wym
po li go nie. W cza sie jed nej
z minionych edy cji Au to stra -
dy wy da wa ło się, że ma szy -

ny wresz cie wy ja dą spod
sto isk i za czną pra co wać.
Po ka zy przy cią ga ły jed nak
co raz mniej szą licz bę wi -
dzów. Wła ści wie jest to nie
do koń ca wy tłu ma czal ne.
Wspo mnia na już pre zen ta -
cja pra cy ma szyn Vo lvo z ro -
ku 2011, ja kiej szwedz ki
kon cern nie po wsty dzi ła by
się na Bau mie w Mo na chium
przy cią ga ła tłu my. Jej prze -
bieg za cho wa ny dla po tom -
no ści przez wcho dzą cą
w skład na sze go wy daw nic -
twa te le wi zję in ter ne to wą
PosbudTV obej rza ło do chwi li
obec nej po nad dwa ty sią ce
wi dzów. Wi dow nia więk sza
niż na me czu pił kar skiej Eks -
tra kla sy w Beł cha to wie… Mo -
że to kwe stia re kla my i na gło -
śnie nia im pre zy? Oka zu je się,
że nie wy star czy zro bić wy so -
kiej ja ko ści po kaz, trze ba się
tak że nie co po gło wić, by
chcie li go obej rzeć fa chow cy.
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
Pol ska po in for mo wa ło, że
nie weź mie udzia łu w te go -

rocz nych tar gach Au to stra -
da. Przy czy na ta kiej de cy zji
nie ma wy łą cze nie podłoża
finansowego. Fir ma zna la zła
prze cież środ ki, by w lutym
wraz z licz ną gru pą klien tów
i dzien ni ka rzy z wiel ką pom -
pą świę to wać otwar cie no -
we go od dzia łu. No ta be ne
w Kiel cach. – Nie bę dę ukry -
wał, że aspekt eko no micz ny
jest waż ny, ale w żad nej mie -
rze nie de cy du ją cy – mó wi
pre zes za rzą du Vo lvo Ma -
szy ny Bu dow la ne Pol ska
Zbi gniew Me dyń ski. – Kie -
lec ka Au to stra da win na być
or ga ni zo wa na w cy klu dwu -
let nim i trwać kró cej. Swe go
cza su bio rąc pod uwa gę
choć by kosz ty trans por tu
ma szyn i bu do wy eks po zy cji,
tar gi wy dłu żo no o je den
dzień. To złe roz wią za nie,
po dob nie, jak ich za koń cze -
nie w pią tek. Nie przy pad ko -
wo ostat nie go dnia od sa me -
go ra na na te re nie eks po zy -
cji pa nu je trud ny do opi sa nia
cha os, gre mial ny de mon taż
sto isk. Wi nę za to po no szą
obie stro ny. Wy staw cy nie
prze strze ga ją cy re gu la mi nu
i or ga ni za to rzy, któ rzy nie są
w sta nie wy eg ze kwo wać na -
le ży tych za cho wań. Tar gi sta -
no wić po win ny fo rum wy mia -
ny in for ma cji. W for mie kon -
fe ren cji i pre zen ta cji dla biz -
ne su. Nie po win ni śmy jed nak
stra cić z po la wi dze nia ope -
ra to ra i je go co dzien nych
pro ble mów. Źle, że na tar -
gach co raz czę ściej opo wia -
da się o moż li wo ściach ma -
szyn, a się ich nie pre zen tu -
je. Or ga ni za to rzy od da ją
do dys po zy cji wy staw ców
sto sun ko wo nie wiel ki te ren.
O tym, że na Au to stra dzie
moż na po ku sić się o zor ga ni -
zo wa nie po ka zu z praw dzi -
we go zda rze nia prze ko na li -
śmy przed dwo ma la ty – koń -
czy Zbi gniew Me dyń ski.
Ko niecz no ści ogra ni cze nia
wy dat ków zwią za nych z pro -
mo wa niem dzia łal no ści nie
ukry wa też Piotr Grausch z fir -
my Grausch i Grausch Ma szy -
ny Bu dow la ne, ofi cjal ne go

Pa ra fra zu jąc sło wa pio sen ki chcia ło by się za py tać: gdzie są tar gi z tam tych lat? Bran -
ża by ła na do rob ku, ale or ga ni za to rzy i wy staw cy gra li w jed nej dru ży nie… 
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dys try bu to ra sprzę tu mar ki
Do osan i San dvik w Pol sce.
Z udzia łu w tar gach Au to stra -
da zre zy gno wał jed nak z zu -
peł nie in ne go po wo du. – Tar -
gi Au to stra da Pol ska ma ją co -
raz bar dziej re gio nal ny cha -
rak ter. Od wie dza li nas go ście
z pro mie nia 150 ki lo me trów
od Kielc. A my ma my klien tów
w ca łej Pol sce, na przy kład
w Po zna niu, gdzie mie ści się
na sza głów na sie dzi ba. Dla te -
go w tym ro ku po sta no wi li śmy
prze pro wa dzać po ka zy ma -
szyn u na szych klien tów. To
tak że wy ma ga spo rych na kła -
dów fi nan so wych, ale jest bar -
dziej efek tyw ne. Nie ozna cza
to, że ni gdy nie po wró ci my
do Kielc. Ko niecz na jest jed -
nak mo dy fi ka cja for mu ły tar -
go wej, przede wszyst kim
zmia na czę sto tli wo ści or ga ni -
zo wa nia im prez. Tar gi co dwa
la ta to mo im zda niem opty -
mal ne roz wią za nie.
W tym ro ku w Kiel cach nie
zo ba czy my ma szyn Hi ta chi.
Piotr Zo szak, dy rek tor han -
dlo wy fir my To na re pre zen tu -
ją cej tę mar kę w Pol sce,  nie
kry je roz cza ro wa nia spo so -
bem, w ja ki po trak to wa li go
or ga ni za to rzy: – Przed osta -
tecz ną re zy gna cją z udzia łu
w tar gach pró bo wa li śmy
prze ka zać or ga ni za to rom su -
ge stie co do zmian or ga ni za -
cyj nych. Bez efek tu, ogra ni -
czy li się do na ma wia nia
do zmia ny de cy zji pro po nu -
jąc przy tym więk sze upu sty.
Pie nią dze to jed nak nie
wszyst ko. Piotr Zo szak po -
pro szo ny o wy mie nie nie po -
zo sta łych po wo dów re zy -
gna cji z udzia łu w te go rocz -
nej Au to stra dzie, od po wia -
da: – Mo gę po dać co naj -
mniej trzy. Po pierw sze
chcie li śmy po ka zać lo jal -
ność bran ży. O man ka men -
tach im prez tar go wych mó -
wi ło się w na szym gro nie
od daw na. Do tej po ry koń -
czy ło się jed nak na sło -
wach, te raz przy szła po ra
na dzia ła nie. Chcie li śmy
poka zać or ga ni za to rom, że
nie je ste śmy tyl ko doj ną kro -

wą, ale ja ko dys try bu to rzy
ma szyn róż nych pro du cen -
tów po tra fi my się po ro zu -
mieć i zor ga ni zo wać że mu -
szą się w związ ku z tym za -
cząć z na mi li czyć i za cząć
trak to wać nas jak po waż ne -
go part ne ra swo ich im prez
tar go wych. To na dal nie ma
miej sca, co prze ja wia się
choć by w tym, że ni ko go nie
in te re so wa ły po wo dy na szej
re zy gna cji. Or ga ni za to rzy
ogra ni czy li się do na ma wia -
nia do zmia ny de cy zji ofe ru -
jąc więk szy upust. Mo im
zda niem ry nek nie uspra -

wie dli wia po no sze nia ko -
smicz nych, jak na na sze
wa run ki kosz tów tar gów
w Kiel cach, nie wi dzę też
sen su, by tar gi te dzie li ło
od mo na chij skiej Bau my je -
dy nie dwa ty go dnie.
W Kiel cach tym razem za -
brak nie też Ko mat su Po -
land. Po wo dy de cy zji tłu ma -
czy To masz Rud ny: – De cy -
zja o rezygnacji z Kielc doj -
rze wa ła w nas od pew ne go
cza su. Uwa ża my, że kosz ty
uczest nic twa w tar gach Au -
to stra da Pol ska są zbyt wy -
so kie, nie ade kwat ne do zy -
sków z uczest nic twa dla wy -
staw ców. Otrzy ma li śmy też
za pro sze nie do udziału w in -
nych im pre zach or ga ni zo -
wa nych przez Tar gi Kiel ce.
Mimo, że or ga ni zo wa nych
na tym sa mym te re nie, to nie
tak kosztownych. Au to stra da
jest za dro ga, kosz ty udzia łu

w niej po zo sta ją w sprzecz -
no ści z tym, co ofe ru je się tu
wy staw com. Roz mo wy z or -
ga ni za to ra mi spro wa dza ją
się prak tycz nie do pro po zy -
cji ko sme tycz nych obniżek
ceny. Tym cza sem my chcie -
li by śmy współ two rzyć im -
pre zę, mieć re al ny wpływ
na jej kształt i kie run ki roz -
wo ju. Mam na dzie ję, że or -
ga ni za to rzy do strze gą man -
ka men ty tar gów, przyj mą
do wia do mo ści uwa gi wy -
staw ców, któ rzy przez te
wszyst kie la ta współ two rzy li
prze cież tę im pre zę.

Od wie dza ją cy te go rocz ną
Au to stra dę nie zo ba czą ma -
szyn Ca ter pil lar. Przed sta -
wi ciel ame ry kań skie go kon -
cer nu, Ber ge rat Mon noy eur
dłu go zwle kał z pod ję ciem
osta tecz nej de cy zji o re zy -
gna cji z udzia łu w tar gach.
Czy ma cie za dysz kę fi nan -
so wą, z tru dem wią że cie ko -
niec z koń cem? Na sze pro -
wo ka cyj ne py ta nie pa da
pod ad re sem dy rek to ra
han dlo we go Ber ge rat Mon -
noy eur Woj cie cha Żar now -
skie go: – Kry zys nę ka ją cy
na szą bran żę spra wił, że
każ dy ostroż niej wy da je pie -
nią dze. Nie mo że być ina -
czej, sko ro sprze daż ma -
szyn spa dła o czter dzie ści
pro cent – sły szy my w od po -
wie dzi. – Nie jest to jed nak
je dy na przy czy na na szej re -
zy gna cji. Zre zy gno wa li śmy
tak że ze wzglę du na ter min

te go rocz nych tar gów Bau -
ma w Mo na chium, któ re od -
by wa ją się kil ka ty go dni
przed Au to stra dą, w kwiet -
niu. Ter mi ny nie mal się na -
kła da ją. Du ża część na -
szych klien tów z pew no ścią
wy bie rze się na Bau mę i tam
się z ni mi spo tka my. Istot -
na jest tak że kwe stia ofer ty
przed sta wia nej nam przez
or ga ni za to rów Au to stra dy.
Z ro ku na rok udział w tej im -
pre zie sta je się co raz droż -
szy, a to co ofe ru ją nam tar -
gi, nie na dą ża za ce ną. In fra -
struk tu ra tar go wa roz wi ja
się, po wstał no wy kom pleks
kon gre so wy, ale dla nas naj -
waż niej sze jest to co dzie je
się na te re nie ze wnętrz nym
i to, co mo gą nam za ofe ro -
wać or ga ni za to rzy. A ci po -
za udo stęp nie niem nam bar -
dzo dro giej po wierzch ni wy -
sta wien ni czej, nie ro bią
prak tycz nie nic. Nie czu je my
ich wspar cia. Ro bią nam
za to wie le pro ble mów. Wy -
sta wia my cięż kie ma szy ny,
a na każ dym kro ku mó wi się
nam, że nie wol no uszko -
dzić kost ki bru ko wej. Czy
coś ta kie go po win no sta no -
wić pro blem? Mó wi my prze -
cież o spe cja li stycz nej im -
pre zie dla na szej bran ży.
Draż nią ce jest tak że za cho -
wa nie or ga ni za to rów, któ rzy
pierw sze go dnia bie ga ją
po sto iskach i mie rzą po -
wierzch nię za bu do wy, czy
aby nie wy kro czy li śmy kil ka -
na ście cen ty me trów po -
za wy ku pio ną po wierzch nię.
Wie lo krot nie i my, i in ne fir -
my zgła sza ły swo je obiek cje
or ga ni za to rom. Ci jed nak
po zo sta wa li do tej po ry głu -
si na wszel kie argumenty.
Re zy gnu jąc prze szli śmy po
prostu od słów do czy nów.
Na iden tycz ny krok zde cy -
do wał się tak że Ma riusz Pie -
tra szew ski sto ją cy na cze le
fir my Wac ker Neu son Pol -
ska: – Choć ja ko wy staw ca
le gi ty mu je my się jed nym
z naj dłuż szych sta żem
na Au to stra dzie, to w tym ro -
ku nie wy bie ra my się

W OCENIE POŚREDNIKA

Czas pły nie, wszyst ko się zmie nia. Tak że tar go wa in fra struk tu ra. W miej scu, któ re zaj -
mo wa ła tar go wa eks po zy cja po wsta ło te raz no wo cze sne cen trum kon gre so we…



Pośrednik Budowlany  19

W OCENIE POŚREDNIKA

do Kielc. Za uwa ża my bo -
wiem po stę pu ją cy już od kil -
ku lat pro ces utra ty „świe żo -
ści” przez tar gi. Co raz trud -
niej jest po zy tyw nie za sko -
czyć i za in te re so wać zwie -
dza ją cych. Cy kle wpro wa -
dza nia no wo ści pro duk to -
wych są u nas – po dob nie
zresz tą, jak u więk szo ści na -
szych kon ku ren tów – zsyn -
chro ni zo wa ne są z naj więk -
szy mi tar ga mi bran żo wymi,
głów nie nie miec ką Bau mą,
któ ra od by wa się co trzy la -
ta. W Kiel cach więk szo ści
wy staw ców trud no co ro ku
zna czą co od świe żyć pre -
zen to wa ny asor ty ment, dla -
te go od wie lu lat ob ser wu je -
my po stę pu ją cy prze rost for -
my nad tre ścią i ewo lu cję
wy sta wy ma szyn bu dow la -
nych w kie run ku co raz kosz -
tow niej sze go show. Wpa da -

my przy tym w bez sen sow ną
spi ra lę, po nie waż z jed nej
stro ny ob ser wu je my spa dek
efek tyw no ści udzia łu w tar -
gach, z dru giej zaś uczest -
nic two w nich jest po strze -
ga ne ja ko wy móg pre sti żo -
wy, bo na tych tar gach „nie
wy pa da nie być”. Uwa ża my
za tem, że po win ni śmy dą żyć
do wy dłu że nia cy kli wy sta -
wien ni czych do dwóch -
trzech lat. Gdy by kie lec kie
tar gi od by wa ły się np. rok
po Bau mie to więk szość wy -
staw ców mo gła by za pre zen -
to wać re we la cyj ne no wo ści
a tar gi by ły by na praw dę in te -

re su ją ce dla zwie dza ją cych. 
De cy zję o re zy gna cji
z udzia łu w Tar gach Au to -
stra da -Pol ska 2013 pod ję ło
jesz cze po przed nie kie row -
nic two Fay at Bo mag Pol ska.
Zmia ny w za rzą dzie ni cze go
nie zmie ni ły w tym wzglę -
dzie. Głów ny mi przy czy na mi
ta kie go sta no wi ska jest spa -
da ją ca fre kwen cja fa chow -
ców oraz chęć so li da ry zo -
wa nia się z in ny mi fir ma mi
z bran ży. Tak że Fay at Bo -
mag Pol ska optu je za or ga -
ni za cją tar gów Au to stra da
Pol ska co dwa -trzy la ta.
Z przytoczonych powyżej
wypowiedzi jasno wynika, że
ni ko mu nie zależy na de mon -
ta żu tar gów. Wszyscy nasi
rozmówcy doceniają ich
dużą, zresztą nie tylko
na pol skie wa run ki, re no mę
i bo ga te tra dy cje. Kło pot tyl -

ko w tym, że  organizatorzy
zdają się zapominać, że sami
nie są w stanie rozwijać
targów, budować ich prestiżu.
Nie bez racji często zarzuca
się im popadnięcie w sa mo -
za do wo le nie – Organizatorzy
czu ją się najważniejszym ele -
men tem w tej ca łej ukła dan -
ce. Nie traktują nas po
partnersku, są bowiem prze -
ko na ni, że za wsze będziemy
wystawiać się w Kielcach, bo
ina czej po pro stu nie wy pa -
da. Otóż nie mu si my, acz kol -
wiek nie ozna cza to, że nie
chce my. Je ste śmy go to wi
roz ma wiać o koniecznych

naszym zdaniem zmianach
formuły tar gów, o ich prze -
obra żeniach. Kło pot w tym,
że dru ga stro na do ta kich
roz mów nie jest skłon na. Nikt
na wet nie sta ra się wy słu -
chać na szych uwag – mó wi
Woj ciech Żar now ski z Ber ge -
rat Mon noy eur Polska. W po -
dob nym to nie wy po wia da się
Piotr Zo szak z fir my To -
na: – Bar dzo mnie cie ka wi,
jak na nasze rezygnacje
zareagują organizatorzy.
Czy bę dzie ja ki kol wiek dal -
szy ciąg spra wy, czy też
przejdą nad wszystkim
do po rząd ku dzien ne go?
Oba wiam się, że tkwić bę dą
przy swoim, udawać, że nic
się nie stało i na dal wrę czać
na gro dy za naj lep sze sto isko
dla Stalowej Woli i me da le
za naj lep szy pro dukt dla pro -
du ko wa nych tam spy cha rek.
To już prze sta ło być za baw -
ne, o obiek ty wi zmie na wet
nie bę dę wspo mi nał. Jeżeli
organizatorzy jednak się
opamiętają, to zawsze
możemy wrócić do rozmów.
To na kil ka krot nie przy wo zi ła
do Kielc ma szy ny -gi gan ty,
Ko mat su Po land pierw szą
na świe cie pro du ko wa ną
na ta ką ska lę hy bry do wą ko -
par kę, Vo lvo Ma szy ny Bu -
dow la ne Pol ska zor ga ni zo -
wa ło w Kiel cach po kaz
na mia rę mo na chij skiej Bau -
my, Wac ker Neu son Pol ska
wy na jął gru pę ta necz ną za -
dzi wia ją cą pu blicz ność,
w sto isku Ber ge rat Mon noy -

eur moż na by ło po grać w pił -
ka rzy ki i po słu chać na ży wo
mu zy ki roc ko wej w do sko na -
łym wy ko na niu. Grausch
i Grausch Ma szy ny Bu dow la -
ne pro mo wa ła po znań ską
so lid ność, nie tyl ko w han dlu
ma szy na mi. Ive co Mo tors
pod czas jed nej z edy cji pro -
wa dzi ło przez ca ły czas tar -
gów praw dzi wą wło ską re -
stau ra cję. Kra kow skie Ama -
go ser wo wa ło rów nie wi -
kwint ne me nu. Kie row nic two
kra kow skiej fir my znaj du je
za wsze czas, by po roz ma -
wiać z dzien ni ka rza mi. O ma -
szy nach i nie tyl ko o nich…
W tym ro ku te go ro dza ju
atrak cji w Kiel cach za brak -
nie. Czy coś sta nie się z te go
po wo du? W tym ro ku pew nie
jesz cze nie wie le, ale co bę -
dzie da lej? Je że li głów ni gra -
cze pol skie go ryn ku szyb ko
nie po wró cą do Kielc, to tar -
gi za czną tra cić ran gę. Coż
jest bo wiem war ta im pre -
za tar go wa bez naj lep szych
eks po na tów i lu dzi two rzą -
cych eli tę pol skiej bran ży
ma szyn bu dow la nych? Miej -
my na dzie ję, że obie stro ny
za sią dą jak naj szyb ciej
do roz mów i znaj dą kom pro -
mi so we wyj ście z sy tu acji.
Sa tys fak cjo nu ją ce wszyst -
kich. Walcz my o Au to stra dę.
Wy ma ga ona co praw da
pew nych re form, ale sta no wi
do bro ca łej bran ży zbu do -
wa ne prze cież wspól ny m
wysiłkiem. Targi to także my! 

Jacek Barański

Przed dwo ma la ty Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska zor ga ni zo wa ło w Kiel cach po kaz dy -
na micz nej pra cy ma szyn. Na ty le efek tow ny, że mu sie li śmy prze cie rać oczy ze zdu mie nia

Syn drom „ostat nie go dnia”. Tar gi jesz cze trwa ją, ale nie dla wszyst kich. Od piąt ku ra -
na nie któ rzy za bie ra ją się do de mon ta żu sto isk roz my śla jąc o week en dzie…
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Pod czas tar gów Bau ma 2013
Te rex za pre zen tu je po -
nad dwa dzie ścia ma szyn bu -
dow la nych. Szcze gól nie
ocze ki wa na przez klien tów
jest pre mie ra ko par ko -ła do -
war ki TLB890. Zo sta nie tak że
po ka za ny sa mo chód cię ża ro -
wy TR60. Te rex przy go to wał
rów nież no wość w dzie dzi nie
al ter na tyw nej tech no lo gii na -
pę do wej. Od wie dza ją cy sto -
isko Te rex bę dą mie li oka zję
za po znać się z wa lo ra mi hy -
bry do wej ma szy ny prze ła -
dun ko wej Fuchs MHL350 E.
Te rex za pew nia, że wpro wa -
dza jąc ją do se ryj nej pro duk -
cji wy so ko za wie sił po przecz -
kę kon ku ren tom je że li cho dzi
o trwa łość ma szyn oraz eko -
no mi kę kosz tów zwią za nych
z ich eks plo ata cją. 

Na wy sta wie znaj dą swe miej -
sce tak że in ne ma szy ny, ta kie
jak ko par ka ko ło wa TW85
i ła do war ka ko ło wa TL120.
W obu za sto so wa no naj -
now sze roz wią za nia w dzie -
dzi nie tech no lo gii ogra ni -
cza nia emi sji spa lin. Po wio -
dło się to dzię ki za sto so wa -
niu sil ni ków zgod nych
z obo wią zu ją cą aku tal nie
nor mą Sta ge IIIB/Tier 4i.
Te rex po chwa li się w Mo na -
chium swy mi do ko na nia mi
i z gó rą stu let nim do świad -
cze niom w bran ży dźwi go -
wej. Te rex ofe ru je ma szy ny
z te go seg men tu w 120 kra -
jach na ca łym świe cie. Wy da -
rze niem tar gów bę dzie pre -
zen ta cja no wych mo de li
dźwi gów Te rex Cra nes.
Na wy sta wie znaj dą się tak że

wie lo krot nie na gra dza ne no -
wa tor skie roz wią za nia, ta kie
jak Te rex Fall Pro tec tion Sys -
tem (sys tem za bez pie czeń
przed upad kiem), prze zna -
czo ny do dźwi gów mo bil nych
na pod wo ziu gą sie ni co wym.
Go ście bę dą mo gli za po znać
się z wa lo ra mi zmo der ni zo -
wa nych ka bin. Przy ich pro -
jek to wa niu in ży nie ro wie kon -
cer nu Te rex bra li pod uwa gę
su ge stie i opi nie ope ra to rów
dźwi gów. Wy koń cze nie ka bin
za pro jek to wa no we współ -
pra cy ze świa to wej kla sy eks -
per ta mi do spraw er go no mii
z bran ży mo to ry za cyj nej.
Zna czą cą część eks po zy cji
zaj mą urzą dze nia do pra cy
na wy so ko ści wy twa rza ne
przez Te rex AWP pod mar ką
Ge nie. Wy sta wio ne zo sta ną

mię dzy in ny mi te re no we ob -
ro to we pod no śni ki te le sko po -
we za pro jek to wa ne z my ślą
o speł nie niu naj now szych
norm emi sji spa lin. Te rex
AWP za pre zen tu je tak że dwa
no we elek trycz ne pod no śni ki
no ży co we umoż li wia ją ce pra -
cę bez emi sji za nie czysz -
czeń, na przy kład we wnę -
trzach bu dyn ków czy ha lach
ma ga zy nów wy so kie go skła -
do wa nia. 
Na tar gach Bau ma Te rex zor -
ga ni zu je tak że spe cjal ny punkt
in for ma cyj ny, któ re go za da -
niem bę dzie za po zna nie od -
wie dza ją cych sto isko fir my ze
spo so bem or ga ni za cji sze ro ko
po ję tej ob słu gi po sprze da żo -
wej. Szcze gó ło wo przed sta -
wio ne zo sta ną no we roz wią za -
nia w tym wzglę dzie, zak tu ali -
zo wa ne usłu gi, z któ rych ko -
rzy stać moż na za po śred nic -
twem stron in ter ne to wych oraz
no we roz wią za nia
serwisowe szko le nio -
we i fi nan so we.

MASZYNY BUDOWLANE

Terex w pełni przygotowany do Baumy

Pod czas tar gów Bau ma 2013 na prze stron nej eks po zy cji firmy  Te rex
za poznać się będzie można z szeroką paletą maszyn i usług. Isto tą
eks po zy cji jest wzmo żo na kon cen tra cja na potrzebach użytkownika

Ofer ta urzą dzeń CDE dla
prze my słu wy do byw cze go
obej mu je spe cjal ną li nię za -
kła dów M2500, któ re prze -
zna czo ne są do prze twa rza -
nia mi ne ra łów, ta kich jak ru da
że la za, pia ski krze mion ko we
i pod sadz ko we. Fir ma zdo by -
ła do tej po ry zle ce nia na re -
ali za cję kil ku du żych pro jek -
tów, w któ rych za sto so wa no
za kład M2500, na przy kład
za kład prze twór stwa ru dy że -
la za do star czo ny fir mie Bhu -
shan Po wer and Ste el w In -
diach. Ko lej ny suk ces fir ma
od nio sła w Au stra lii, gdzie re -
ali zu je obec nie wiel ki pro jekt
in sta la cji do pro duk cji pia -
sków krze mion ko wych w Au -
stra lii Za chod niej.
Na mo na chij skich tar gach
Bau ma pre zen to wa na bę dzie
tak że prze no śna płucz ka

mie czo wa AggMax 83, w któ -
rej zin te gro wa no płucz kę
mie czo wą RotoMax RX80
i po zio my prze sie wacz sor tu -
ją cy ProGrade na jed nej kon -
struk cji no śnej. – Płucz ki
RotoMax spraw dzi ły się ja ko
naj so lid niej sze z do stęp nych
na ryn ku, co znaj du je od -
zwier cie dle nie w wie lu pro -
jek tach zre ali zo wa nych na ca -
łym świe cie. Moż li wość efek -
tyw ne go roz cie ra nia sze ro kiej
ga my rud mi ne ra łów w ce lu
usu nię cia z nich za nie czysz -
czeń, któ re w prze ciw nym wy -
pad ku po wo do wa ły by stra ty
na ko lej nych eta pach prze -
twa rza nia spra wia, że ta ma -
szy na jest na dal re gu lar nie za -
ma wia na przez przed się bior -
stwa gór ni cze – wy ja śnia Der -
mot Mur phy, dy rek tor
do spraw Pro jek tów Stra te -

gicz nych w CDE Mi ning.
Ofer ta tej firmy dla prze my słu
wy do byw cze go za wie ra tak -
że ma szy ny słu żą ce do ob -
rób ki od pa dów. Wśród nich
znaj du ją się za gęsz czacz
szla mu Aqu acyc le i pra sa fil -
tra cyj na GHT.
W sto isku CDE pod czas te -
go rocz nych tar gów Bau ma,
któ re od bę dą się w kwiet niu
w Mo na chium (Sto isko CDE
znaleźć można na terenie
otwartym: Open Area North,
F10/N1022) obec ni bę dą tak -
że przed sta wi cie le CDE Azja
z Kal ku ty, wśród nich tak że
dy rek tor za rzą dza ją cy Ma -
nish Bhar tia. – Nie mal do kład -
nie przed sied mio ma la ty
w Kal ku cie roz po czę ło dzia -
łal ność na sze Cen trum Wie -
dzy o Prze twór stwie Rud.
Z chę cią po dzie li my się na -

szy mi do świad cze nia mi z go -
ść mi tar gów Bau ma i przed -
sta wi my im szcze gó ło we da -
ne ofe ro wa nych urzą dzeń
i świad czo nych usług do dat -
ko wych, któ re umoż li wia ją
przed się bior com z te go sek -
to ra osią gnąć naj wyż szą
moż li wą wy daj ność w pro -
wa dzo nej przez nich dzia łal -
no ści prze twór czej – de kla ru -
je Ma nish Bhar tia.
Kom plek so wa ofer ta fir my
CDE skie ro wa na do prze my -
słu wy do byw cze go obej mu je
ca ły sze reg usług, mię dzy in -
ny mi peł ną ob słu gę la bo ra to -
ryj ną, prze pro wa dza nie ana liz
wy ko nal no ści, za rzą dza nie
pro jek ta mi, koń co wy od biór
oraz do sta wy in sta la -
cji i urzą dzeń prze -
twór czych pod klucz.

Ofer ta CDE dla prze my słu wy do byw cze go na tar gi Bau ma
Na tar gach Bau ma 2013 fa chow cy z fir my CDE słu żyć bę dą wie dzą na te mat no wych 
tech no lo gii i ma szyn do prze rób ki mi ne ra łów

www.cdeglobal.com

www.terex.pl

http://www.terex.com/
http://cdeglobal.com/


Ko rzy sta nie z ory gi nal nych
czę ści za mien nych i kom po -
nen tów jest ze wszech miar
opła cal ne. W przy pad ku fir -
my FAYAT BOMAG Pol ska
tak że dla te go, że w cza sie
pro mo cji zi mo wej, tj. jesz cze
do koń ca mar ca ofe ru je ona
ze sta wy ser wi so we i ory gi nal -
ne czę ści za mien ne do ma -
szyn BOMAG w nie zwy kle
przy stęp nej ce nie.
W ofer cie FAYAT BOMAG
Pol ska zna la zły się ze sta wy
ser wi so we do wszyst kich ty -
pów ma szyn: wal ców do ro -
bót ziem nych, wal ców tan de -
mo wych oraz fre za rek na -

wierzch ni i roz ście ła czy as fal -
tu. Użyt kow ni kom ma szyn
BOMAG udo stęp nia ne są
bro szu ry in for ma cyj ne na te -
mat ory gi nal nych czę ści za -
mien nych, czę ści zu ży wal -
nych, ze sta wów ser wi so wych
oraz ze sta wów awa ryj nych.
Wszyst kie bro szu ry za wie ra -
ją cen ne wska zów ki uła twia -
ją ce użyt kow ni kom ma szyn
BOMAG co dzien ną pra cę.
Za war tość ze sta wów do pa -
so wa na do kład nie do ter mi -
nów ser wi su kon kret nej ma -
szy ny marki BOMAG uła twia
pra cę me cha ni ków przy czy -
nia jąc się jed no cze śnie

do trwa łe go za bez pie cze nia
wy daj no ści sprzę tu i pod nie -
sie nia je go bez a wa ryj no ści. 
Bez względ nie prze strze gać
na le ży har mo no gra mów kon -
ser wa cji dla da nej ma szy ny.
FAYAT BOMAG Pol ska ofe ru -
je róż ne go ro dza ju ze sta wy
ser wi so we. Przy go to wa ne
spe cjal nie do prze pro wa dze -
nia prze glą du po 500 i 1.000
go dzin prze pra co wa nych
przez ma szy nę. Ze staw
BOMAG do ser wi so wa nia
co 500 go dzin obej mu je
wszyst kie ele men ty fil tra cyj ne
wy ma ga ne przy wy mia nie
ole ju. Ze sta wy do prze glą dów
prze pro wa dza nych po ty -
siącu go dzin prze pra co wa -

nych przez ma szy nę za wie ra -
ją z ko lei kom plet fil trów, pa -
sków kli no wych i uszcze lek
nie zbęd nych do pra wi dło we -
go prze pro wa dze nia co rocz -
ne go prze glą du.
Ze sta wy ory gi nal nych czę ści
za mien nych BOMAG za wie ra -
ją wszyst kie wy ma ga ne czę -
ści zgod nie z in dy wi du al ną in -
struk cją eks plo ata cji i kon ser -
wa cji. Za łą czo na do nich li sta
kon tro l na oraz ilu stra cja po -
ma ga ją me cha ni kom w szyb -
kim i spraw nym wy ko na niu
prac ser wi so wych. Re du ku ją
rów nież na kład pra cy i ry zy ko
omył ki zwią za ne z za mó wie -
nia mi. Wy star czy po dać nu -
mer se ryj ny oraz licz bę ze sta -
wów ory gi nal nych czę ści za -
mien nych BOMAG, aby otrzy -
mać wszyst kie wy ma ga ne po -
je dyn cze czę ści. Ze sta wy ory -
gi nal nych czę ści za mien nych

BOMAG w po rów na niu z za -
mó wieniami in dy wi du al nymi
do stęp ne są w atrak cyj nej ce -
nie. Użyt kow nik ma szy ny mo -
że więc za osz czę dzić nie tyl -
ko czas, ale tak że pie nią dze.
War to pod kre ślić, że wszyst -
kie ze sta wy za wie ra ją wy -
łącz nie ory gi nal ne czę ści za -
mien ne BOMAG. Za pew nia
to po praw ność i sku tecz ność
wy ko na nia prac kon ser wa -
cyj nych, a tak że  wy daj ność
i bez a wa ryj ność ma szy ny
oraz po zwa la na peł ne wy ko -
rzy sta nie za let pły ną cych
z moż li wo ści ko -
rzy sta nia z gwa -
ran cji pro du cen ta. 
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Ory gi nal ne czę ści za mien ne do ma szyn BOMAG
Tak że w okre sie zi mo wym fir my dro go we ma ją peł ne rę ce ro bo ty. 
To do god ny czas na prze pro wa dze nie re mon tów i kon ser wa cji sprzę tu

www.bomag.pl

Zima to okres, w którym firmy drogowe mają mniej pracy. Ale tylko z pozoru.
Niezbędne staje się bowiem odpowiednie przygotowanie sprzętu do kolejnego sezonu

Prze strze ga nie ter mi nów prze glą dów i kon ser wa cji oraz sto so wa nie ory gi nal nych czę ści za mien nych i kom po nen tów spra wia, że ma -
szy ny od pła ca ją się bez a wa ryj ną pra cą

Ze sta wy ser wi so we BOMAG za wie ra ją wszyst kie fil try, pa sy kli no we i uszczel ki nie -
zbęd ne do wła ści we go prze pro wa dze nia co rocz nych prze glą dów

http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm
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Dwie ła do war ki ko ło we
oraz mi ni ła do war ka skid ste -
er mar ki New Hol land roz -
pocz ną pra cę już na wio snę.
Ma szy ny te bę dą po ma ga ły
ła do wać ma te rię or ga nicz ną
prze zna czo ną do prze two rze -
nia w spe cjal nych mo du łach
in ten syw ne go kom po sto wa -
nia. Ła do war ki W130C (o ma -

sie 13 ton) i W170C To ol Car -
rier (14,5 to ny) bę dą współ -
pra co wa ły z mi ni ła do war ką
ko ło wą skid ste er L223. 
Wszyst kie trzy ma szy ny zo sta -
ły spe cjal nie skon fi gu ro wa ne
do pra cy w wa run kach za kła -
du uniesz ko dli wia nia od pa -
dów. Wy po sa żo no je mię dzy
in ny mi w wy so kiej ja ko ści

ogu mie nie prze my sło we (kla -
sy L5 w więk szych ła do war -
kach oraz opo ny nie pneu -
ma tycz ne w skid ste erze),
prze zna czo ne do pra cy
w trud nych wa run kach osło -
ny ukła du na pę do we go
i ukła du hy drau licz ne go oraz
spe cjal ny osprzęt (łyż kę
prze sie wa ją co -kru szą cą, łyż -
ki o róż nej po jem no ści, wi dły

do pa let, chwy ta ki do ba lo -
tów) gwa ran tu ją cy wy so ką
wy daj ność i wszech stron ność
tych ma szyn.
Ła do war ki W130C i W170C
są ko lej ny mi ma szy na mi bu -
dow la ny mi z sil ni ka mi Tier 4i
w tech no lo gii AdBlue, któ re
HKL wpro wa dził na pol ski ry -
nek. Pierw szą te go ty pu ma -
szy ną w Pol sce by ła ła do war -
ka ko ło wa New Hol land
W230C do star czo na w czerw -
cu ubie głe go ro ku do jed nej
z ku jaw skich żwi row ni. Ma -
szy ny te cha rak te ry zu ją się

wy so ką wy daj no ścią ła do wa -
nia przy jed no cze snym ni -
skim zu ży ciu pa li wa i ogra ni -
czo nej emi sji spa lin. Ła do -
war ka W230C przy za ła dun -
ku żwi ru spa la w try bie pra cy
Au to je dy nie 8 li trów na go -
dzi nę pra cy, co ozna cza du -
że oszczęd no ści na kosz tach
pa li wa już w ska li mie sią ca.
In we sty cja w wy so ko wy daj ny
sprzęt naj wyż szej kla sy za -
pew nia sku tecz ne pro wa dze -
nie dzia łal no ści dzię ki ob ni -
że niu kosz tów i zwięk sze niu
efek tyw no ści pra cy. 
HKL Bau ma schi nen Pol ska ja -
ko au to ry zo wa ny de aler New
Hol land w Pol sce za pew nia peł -
ne wspar cie tech nicz -
ne oraz szybki do stęp
do czę ści za mien nych.

MASZYNY BUDOWLANE

HKL wprowadza na pol ski ry nek ko lej ne ma szy ny Tier 4
Trzy no we ma szy ny, któ re HKL do star czył ostat nio do Za kła du Uniesz ko dli wia nia Od pa dów 
Ko mu nal nych na Ma zu rach, po mo gą osią gnąć optymalną wy daj ność no wo po wsta ją cej kom po stow ni

Ma szy ny cha rak te ry zu ją się wy so ką wy daj no ścią ła do wa nia przy jednoczesnym ni skim
zu ży ciu pa li wa i ni skiej emi sji spa lin.

Ła do war kę ko ło wą L223 wyposażono w prze my sło we opo ny nie pneu ma tycz ne

Wszyst kie ma szy ny zo sta ły spe cjal nie skon fi gu ro wa ne do pra cy w wa run kach za kła du uniesz ko dli wia nia od pa dów

www.hkl.pl

http://www.hkl.pl/


Ła do war ka ozna czo na sym -
bo lem ZW250 -5, któ ra po raz
pierw szy zo sta ła za pre zen to -
wa na sze ro kiej pu blicz ności
pod czas ubie gło rocz nych tar -
gów In ter mat w Pa ry żu już
na pierw szy rzut oka przy cią -
ga uwa gę cał ko wi cie no wą
sty li sty ką. Zmie nio ny wy gląd
to oczy wi ście nie wszyst ko,
więk szość in no wa cji kry je się
bo wiem we wnę trzu ma szyn.
Ich naj now sza ge ne ra cja zo -
sta ła za pro jek to wa na od pod -
staw na no wo. Za sad ni cze
zmia ny ob ję ły układ na pę do -
wy, co wy ni ka z ko niecz no ści
za sto so wa nia sil ni ków spe ł -
nia ją cych obo wią zu ją ce nor -
my emi sji spa lin. Ła do war ki
se rii ZW-5 zo sta ły wy po sa żo -
ne w filtr czą stek sta łych DPF.
Zmo der ni zo wa na tur bo sprę -
żar ka o zmien nej geo me trii ło -
pa tek po zwa la ste ro wać ką -
tem na chy le nia kie row nic spa -
lin pły ną cych do tur bi ny, co
za pew nia opty mal ne spa la nie.
Układ re cyrku la cji ga zów wy -
lo to wych po zwa la sku tecz nie
re du ko wać po ziom szko dli -
wych tlen ków azo tu. 
Ka bi ny sto so wa ne w no wych
ła do war kach są per fek cyj nie
wy ci szo ne. Kon struk to rom Hi -
ta chi uda ło się zre du ko wać nie
tyl ko po ziom ha ła su do cie ra ją -
ce go do wnę trza, ale tak że po -
pra wić kom fort pra cy ope ra to -
ra. No wo cze sny amor ty zo wa -
ny pneu ma tycz nie fo tel, dzięki
więk sze mu za kre so wi re gu la cji
po zwa la kie ru ją ce mu ma szy ną
na za ję cie wy god nej po zy cji.
Szcze gól nie do ce nią to ope ra -
to rzy o więk szych od prze -
cietnej wa dze i wzroście. Ko lej -
nym udo god nie niem w za kre -
sie kom for tu jest też te le sko po -
wa ko lum na kie row ni cy o po -
sze rzo nym za kre sie re gu la cji.
Uła twia ona tak że wsia da nie
i wy sia da nie z ka bi ny.
W no wych ła do war kach pra -
cę ope ra to ra uła twio no dzię ki

za sto so wa niu zmo der ni zo wa -
nej er go no micz nej de ski roz -
dziel czej ze zin te gro wa nym
naj now szej ge ne ra cji wyświe -
tla czem cie kło kry sta licz nym.
W ra zie po trze by za mie nia się
on w ko lo ro wy mo ni tor wy -

świe tla ją cy ob raz ze sta no -
wią cej wy po sa że nie stan dar -
do we wstecz nej ka me ry.
Kon struk to rzy Hi ta chi po sta -
wi li so bie za je den z głów -
nych ce lów mak sy mal ne uła -
twie nie ob słu gi ma szyn. Jed -
nym z przy kła dów ta kich
dzia łań jest uprosz cze nie na -
sta wia nia try bów ro bo czych.
Syn chro ni za cja dzia ła nia
sprzę gła, ha mul ca i prze -
kład ni nie od by wa się ręcz nie
za po mo cą po krę teł. Ope ra -
tor ko rzy stać mo że za to
z dwóch za pro gra mo wa nych
try bów au to ma tycz nych. Wy -
bór od po wied nie go try bu ro -
bo cze go na stę pu je bły ska -
wicz nie, niemal równocześnie

ze zmianą wa run ków pra cy
ma szy ny. Wy star czy, że ope -
ra tor na ci śnie prze łącz nik
zwięk sze nia mo cy. W celu
ograniczenia zużycia paliwa i
w tro sce o po sza no wa nie śro -
do wi ska na tu ral ne go no wa

ge ne ra cja ła do wa rek Hi ta chi
wy po sa żo na zo sta ła w układ
au to ma tycz ne go wy łą cza nia
sil ni ka, gdy ten pra cu je zbyt
dłu go na bie gu ja ło wym.
No win ka tech nicz na o naj więk -
szym cię ża rze ga tun ko wym
za sto so wa na w ła do war kach
se rii ZW-5 nie jest wi docz -
na na pierw szy rzut oka. Hi ta -
chi za pro jek to wa ło dla se rii
ZW-5 zu peł nie no wy układ hy -
drau licz ny, wprost na szpi ko -
wa ny no wa tor ski mi roz wiąza -
nia mi tech nicz ny mi opa ten to -
wa ny mi przez kon cern Hi ta chi.
Te sty prak tycz ne wy ka za ły, że
dzię ki te mu ła do war ki no wej
ge ne ra cji pro du ko wa ne w ja -
pońskich i eu ro pej skiej fa bry -

ce Hi ta chi zu ży wa ją na wet
do dziesięciu procent mniej
pa li wa w po rów na niu ze swo -
imi po przed nicz ka mi. W ce lu
opty ma li za cji zu ży cia pa li wa
ope ra tor ko rzy sta ze wskaź ni -
ka ECO. Na wy świe tla czu po -
ja wia ją się wska zów ki i za le ce -
nia po pra wia ją ce eko no mi kę
eks plo ata cji ma szy ny. Dzię ki
funk cji au to ma tycz ne go prze łą -
cza nia bie gów ła do war ka mi no -
wej se rii ZX-5 ła twiej wy ko ny -
wać ma new ry. Ope ra tor ma
do wy bo ru dwa try by au to ma -
tycz ne z moż li wo ścią ręcz nej
zmia ny bie gów. 
Kon cern Hi ta chi wpro wa dził
w ła do war kach se rii ZW-5 sil -
ni ki no wej ge ne ra cji. Ich pa -
ra me try do bra no uwzględ -
nia jąc z jed nej stro ny wy ma -
ga nia ochro ny śro do wi ska
i oszczęd ność pa li wa, z dru -
giej zaś – efek tyw ność i wy -
daj ność ma szyn. 
No we ła do war ki Hi ta chi wy -
po sa żo no stan dar do wo
w sys tem te le ma tycz ny
GPRS trans mi tu ją cy da ne
do ty czą ce pa ra me trów pra -
cy ma szy ny (tryb, czas,
zużycie pa li wa, lo ka li za cja)
do głów ne go ser we ra fir my
Hi ta chi. Właści ciel ma szy -
ny zy sku je tym sa mym
za pośred nic twem In ter ne tu
do stęp do in for ma cji gro ma -
dzo nych na ser we rze sys te -
mu Glo bal e -Se rvi ce. Za po -
zna wać się z da ny mi mo że
przez ca łą do bę, sie dem dni
w ty go dniu. Umoż li wia to re -
gu lar ne wy ko ny wa nie prze -
glą dów i kon ser wa cji oraz
efek tyw niej sze za rzą dza niu
flo tą ma szyn.
Wpro wa dze nie no wej ge ne -
ra cji ła do wa rek ko ło wych
sta ło się oka zją do zu ni fi ko -
wa nia ich pro ce sów pro jek -
to wych i pro duk cyj nych.
Ozna cza to za nik nię cie róż -
nic tech no lo gicz nych, ja kie
ist nia ły do tych czas mię dzy
ma szy na mi pro du ko wa ny mi
przez za kła dy Hi ta chi i fa bry -
kę prze ję tą przed kil -
ko ma la ty od kon -
cer nu Ka wa sa ki.
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Hitachi zmieniło nie tylko stylistykę… 
Ja poń ski kon cern zde cy do wał się na grun tow ne zmia ny ca łej li nii
ładowarek ko ło wych. Na ry nek tra fi ają wła śnie no we mo de le se rii ZW-5 

www.tona.com.pl

Kul mi na cja pre mier ko lej nych, dużych ła do wa rek Hi ta chi – ZW310 -5, ZW330 -5, ZW370 -5
oraz ZW550 -5 mieć bę dzie miej sce na te go rocz nych tar gach Bau ma w Mo na chim 

http://tona.com.pl/


ListopadListopadPaździernikPaździernik

StyczeńStyczeń

MarzecMarzec

MajMaj

CzerwiecCzerwiec

Operator tej maszyny upodobał sobie
ogródek piwny przy ścieżce rowerowej.
Wpadał tam co prawda tylko na colę...

Testy frezarki Bomag BM500/15 
na budowie S8 koło
Tomaszowa Mazowieckiego

Na pokazach Iveco w kopalni
Drahle II interesowały nas nie
tylko samochody, ale także
maszyny Case! 

Uroczystą inaugurację działalności
Mecalac Polska uświetniły pokazy maszyn

Jeszcze jedna zaleta maszyny kompaktowej
– da się ją wpasować w miejsce parkingowe!

Spotkanie dealerów i klientów Manitou odbyło się w 201
filmowego festiwalu. Wśród 1.400 gości pojawiły się zate

Proszę się nie martwić! To nie jest 
nasz redakcyjny samochód! Zdjęcie
powstało na poligonie CAT w Maladze

Co tam widać z tyłu maszyny?

WrzesieńWrzesień



Wiele z prezentowanych tu zdjęć powstało przez przypadek. 

Są typowo reporterskie, a ich wartość polega na „złapaniu chwili”.  Co tydzień

trafiały na stronę posbud.pl, a czytelnicy je oceniali. Wyróżniliśmy te, które okazały

się najlepsze w danym miesięcu. W skali roku najwięcej głosów uzyskała fotografia

najbardziej efektowna poprzez kontrast – połączenie solidnej i wydajnej maszyny

Manitou z eteryczną postacią filmową odległej planety. Zdjęcie powstało

w maju 2012 w hiszpańskim Punta Umbria nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego.

Magdalena Ziemkiewicz

GrudzieńGrudzień

Luty

KwiecieńKwiecień

LipiecLipiec

Praca we mgle na wylotówce
z Łodzi w kierunku Katowic

2 roku w konwencji
em postacie z filmu...

Ekspozycja Interhandlera 
na targach Autostrada

Bez młotka ani rusz... Naprawa koparki
w kopalni melafiru w Czarnym Borze

Wyścig z czasem do Euro 2012 
– Na przebudowywanej krajowej
ósemce dręczyły nas koszmarne korki

SierpieńSierpień
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Kon cern Do osan Con struc -
tion Equ ip ment wpro wa dził
na ry nek dwie no we du że ko -
par ki gą sie ni co we na le żą ce
do od gry wa ją cej co raz więk -
sze zna cze nie na świa to wej
ryn kach kla sy 50  ton. Są
to 49-to no wa DX490LC -3
oraz 52-to no wa DX530LC -3.
Wy trzy ma łość i wy daj ność obu
mo de li po zwa la na ich wy ko -
rzy sty wa nie pod czas prac
w naj trud niej szych wa run kach,
na przy kład do za kro jo nych
na du żą ska lę ro bót ziem nych,
prze no sze nia i za ła dun ku blo -
ków skal nych oraz wy bu rza nia
wiel ko ga ba ry to wych obiek -
tów. Ko par ki DX490LC -3 oraz
DX530LC -3 ide al nie spraw -
dza ją się w prze my śle wy do -
byw czym i gór nic twie skal -
nym, przy bu do wie dróg i au -
to strad oraz bu do wie obiek -
tów prze my sło wych. 
Po łą cze nie wy so kiej wy daj -
no ści i wy jąt ko wo ni skich
kosz tów eks plo ata cji spra -
wia, że no we ko par ki przy no -
szą szyb ki zwrot fir mom, któ -
re zde cy do wa ły się za in we -
sto wać w ich po zy ska nie.
Za my słem kon struk to rów no -
wych ko pa rek DX490LC -3
i DX530LC -3 by ło stwo rze nie
ma szyn naj lep szych w da nej
kla sie wa go wej. Mo del
DX490LC -3 to nie zwy kle wy -
daj na ma szy na o więk szym
za się gu i po pra wio nej sta bil -
no ści, co umoż li wia pra cę
w wy dłu żo nych cy klach ro bo -
czych i szcze gól nie cięż kich
wa run kach ro bo czych. Szer -
sze pod wo zie ko par ki
DX530LC -3 gwa ran tu je wy jąt -
ko wą sta bil ność i nie zrów na -
ny udźwig. Do dat ko wa prze -
ciw wa ga po zwa la zwięk szyć
si łę wy ry wa ją cą. W efek -
cie ma szy na mo że efek tyw -
nie ko pać w na wet naj cięż -
szych wa run kach ro bo czych. 
Do na pę du no wych ko pa rek
fir ma Do osan wy bra ła spraw -

dzo ny, sze ścio cy lin dro wy sil -
nik Die sla Isu zu AL-6WG1X
ty pu „Com mon ra il” z tur bo -
do ła do wa niem, któ ry speł nia
naj now sze nor my spa lin Sta -
ge IIIB/Tier 4i. Osią gnię to to
dzię ki za sto so wa niu tech no -
lo gii re cyr ku la cji spa lin EGR
oraz fil tra czą stek sta łych
DPF. W po rów na niu z po -
przed nią ge ne ra cją, mon to -
wa ny te raz w no wych ko par -
kach sil nik Isu zu roz wi ja o 16

pro cent więk szą moc
(290  kW/389  KM) przy
1.800 obr./min. Ma tak że o 30
pro cent więk szą po jem ność
sko ko wą i znacz nie wyż szy
mo ment ob ro to wy. 
Za sto so wa nie zmo der ni zo wa -
nych pomp hy drau licz nych
i za wo rów po zwo li ło kon struk -
to rom zwięk szyć si łę ko pa nia
o 3 – 6%, co spra wia, że oba
mo de le ko pa rek Do osan są
pod tym wzglę dem naj lep sze
w swo jej kla sie. God ne pod -
kre śle nia jest tak że zwięk sze -
nie udźwi gu – o 5,5 pro cent
w mo de lu DX490LC -3 i na wet
o 9 pro cent w przy pad ku ko -
par ki DX530LC -3. 
No we ele men ty ukła du jezd -
ne go i ob ro tu za sto so wa ne
w obu mo de lach po zwo li ły
na zwięk sze nie si ły ucią gu

o 15 pro cent za pew nia jąc
tym sa mym obu ma szy nom
po zy cję li de rów w swo jej kla -
sie. Mo ment me cha ni zmu ob -
ro tu w obu mo de lach zo stał
zwięk szo ny o 23 pro cent,
a mak sy mal na pręd kość jaz -
dy – o 10 pro cent. Wy no si
ona te raz 5,8 km/h.
Spe cjal ne wzmoc nie nia pły -
to we wy się gni ka pod no szą
je go wy trzy ma łość, co
zwiększa efek tyw ność pra cy

w trud nych wa run kach ro bo -
czych. Wy się gnik zo stał ina -
czej wy pro fi lo wa ny, a je go
pod sta wa wy ko na na w for -
mie od le wu, co zna czą co
prze dłu ża ży wot ność ca łej
kon struk cji. Prze nie sie nie
płyt wzmac nia ją cych na we -
wnętrz ną stro nę wy się gni ka
i ra mie nia rów nież pod no si
ich wy trzy ma łość. Wy ni kiem
za sto so wa nia do dat ko wych
wzmoc nień jest zwięk sze nie
cię ża ru ro bo cze go obu mo -
de li DX490LC -3 i DX530LC -3
od po wied nio o 1.600
i 1.300 kg w po rów na niu
z od po wied ni ka mi z po -
przed nie go ty po sze re gu. 
Wy trzy ma łe pod wo zie no -
wych ko pa rek wy po sa żo ne
jest we wzmoc nio ne ogni wa
gą sie nic, sprę ży ny gą sie nic,

zę bat ki i tu le je. Ist nie je moż li -
wość wy bo ru sze ro ko ści
pod wo zia – wą skie go (w za -
kre sie 2,99÷3,49 me tra) lub
sze ro kie go (3,39÷3,90  me -
tra). Uni ka to wym roz wią za -
niem dla ma szyn tej kla sy
jest pod wo zie o sze ro ko -
ści 3,90  me tra. Po zwa la to
osią gnąć ma szy nie opty mal -
ną sta bil ność, co jest nie zwy -
kle istot ne zwłasz cza pod -
czas ko pa nia lub bocz ne go
za ła dun ku po jaz dów. 
Kon struk to rzy kon cer nu Do -
osan zmie ni li kształt po kry wy
sil ni ka. Skła da się ona z trzech
czę ści, co w znacz nym stop -
niu uła twia prze glą dy i na pra -
wy. Me cha ni cy prze pro wa dza -
ją cy prze glą dy i na pra wy ma ją
te raz znacz nie lep szy do stęp
do wszyst kich new ral gicz nych
pod ze spo łów maszyny. 
Po jem ność zbior ni ka pa li wa
zo sta ła zwięk szo na o 10 pro -
cent, co przy czy ni ło się
do wy dłu że nia okre su użyt ko -
wa nia ma szy ny bez ko niecz -
no ści tan ko wa nia. Wy dłu żo no
rów nież okres wy mia ny ole ju
hy drau licz ne go. Na stę pu je
ona te raz co 5.000 go dzin.
Zmie nio na bu do wa po kry wy
sil ni ka no wych ko pa rek przy -
czy nia się do zmak sy ma li zo -
wa nia ilo ści po wie trza, ja ka
do sta je się do we wnątrz. Ele -
men tem stan dar do we go wy -
po sa że nia jest sys tem wstęp -
ne go oczysz cza nia po wie trza
„Tur bo” dzia ła ją cy z wy ko rzy -
sta niem si ły od środ ko wej.
Opty mal nie eli mi nu je on za -
py le nie. Ce lem zwięk sze nia
wy daj no ści chło dze nia i zre -
du ko wa nia ha ła su od dzie lo -
no ra dia tor i chłod ni cę ole ju.
Ko par ki wy po sa żo no w no we
wen ty la to ry hy drau licz ne
chłod ni cy ole ju z cią giem
wstecz nym, któ rych pręd -
kość ob ro to wa usta wia na jest
za po mo cą jed nost ki ECU
na pod sta wie tem pe ra tu ry
chło dzi wa, ole ju hy drau licz -
ne go i oto cze nia. Po ma ga to
zre du ko wać zu ży cie pa li wa
i ogra ni czyć ha łas emi to wa ny
przez wol no ob ra ca ją cy się
wen ty la tor. W wy ni ku tej sy tu -

MASZYNY BUDOWLANE

Nowe koparki gąsienicowe Doosan klasy 50 ton
No we maszyny koreańskiego koncernu są wy daj niej sze, bar dziej wy trzy ma łe
i zużywają mniej pa li wa. Nawet pracując w trud nych wa run kach 

Nowe koparki gąsienicowe Doosan zaprojektowano z myślą o wykorzystanu w prze my śle wy -
do byw czym przy bu do wie dróg i au to strad oraz bu do wie obiek tów prze my sło wych

http://maszynybudowlane.pl/
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acji, w po rów na niu z ma szy -
na mi po przed niej ge ne ra cji
wy daj ność chło dze nia zwięk -
szo no od dziesięciu do na -
wet piętnastu pro cent. 
Dzię ki za sto so wa niu sys te mu
kon tro li e -EPOS do star cza -
na jest opty mal na moc i ulep -
szo ny zo sta je spo sób wy ko -
rzy sta nia pa li wa, nie za leż nie
od wa run ków ro bo czych.
Dwa no we try by pra cy (Po -
wer Plus i Li fting) zwięk sza ją
moż li wo ści ste ro wa nia i efek -
tyw ność wy ko rzy sta nia ko pa -
rek przy mniej szym zu ży ciu
pa li wa. Zwięk sze nie wy daj no -
ści do ty czy obu mo de li. Sto -
su nek wy daj no ści ma szy ny
do zu ży cia pa li wa (l/h) w try -
bie stan dar do wym (STD) zo -
stał w przy pad ku obu no -
wych ko pa rek zwięk szo ny
o dzie więć pro cent. Udo ku -
men to wa ny te sta mi prze pro -
wa dzo ny mi w rze czy wi stych
wa run kach ro bo czych spa -
dek zu ży cia pa li wa przy jed -
no cze snym za cho wa niu pa -
ra me trów ro bo czych jest wy -
ni kiem po pra wy sku tecz no ści
chło dze nia, ko rzy sta nia przez
ope ra to ra ze wskaź ni ka ECO
in for mu ją ce go go na bie żą co
o zu ży ciu pa li wa, mo der ni za -
cji głów nych za wo rów ste ru -
ją cych po zwa la ją cej zmi ni -
ma li zo wać stra ty ener gii i za -
sto so wa nia do dat ko wych
czuj ni ków za pew nia ją cych

lep sze za rzą dza nie pra cą
pom py, jed nost ki na pę do wej
i głów ne go za wo ru ste ru ją ce -
go. Po zwa la to ope ra to ro wi
na do ko ny wa nie lep szych
wy bo rów pa ra me trów prze -
pły wu, ci śnie nia oraz pręd ko -
ści ob ro to wej za leż nie od wy -

ma gań wy ni ka ją cych z ob cią -
że nia, ja kie mu pod le ga układ
ro bo czy ma szy ny. 
Ele men tem wspól nym obu
no wych du żych ko pa rek
DX490LC -3 i DX530LC -3 jest
no wa, speł nia ją ca nor my bez -
pie czeń stwa ROPS i OPG ka -
bi na. Po dob nie, jak w przy -
pad ku ko pa rek Do osan po -
przed niej ge ne ra cji, jest ona
w sta nie speł nić wszel kie wy -

mo gi ope ra to ra w za kre sie
bez pie czeń stwa i kom for tu
pra cy. No wa ka bi na jest te raz
bar dziej prze stron na. Wy po -
sa żo no ją w kom for to wy, re -
gu lo wa ny wie lo płasz czy zno -
wo fo tel z za wie sze niem
pneu ma tycz nym. Po pra wio no

też wi docz ność, er go no mię
ele men tów ste ru ją cych oraz
wy daj ność au to ma tycz ne go
ukła du kli ma ty za cji. No we za -
wie sze nie ka bi ny po zwo li ło
na re duk cję szko dli wych
drgań na wet o dwa dzie ścia
pro cent. W sto sun ku do ma -
szyn po przed niej ge ne ra cji
kon struk to rom Do osa na uda -
ło się też ogra ni czyć ha ła s
w ka bi nie do 72 dB (A). Aby

uła twić pra cę w no cy lub
w wa run kach ogra ni czo nej wi -
docz no ści pod nie sio no efek -
tyw ność oświe tle nia ze wnętrz -
ne go ma szyny. Opcjo nal nie
no we ko par ki wy po sa żyć
moż na w do dat ko wą ka me rę
bocz ną. Uła twia ona ope ra to -
ro wi ob ser wa cję ob sza ru ro -
bo cze go z bo ku ma szy ny
zwięk sza jąc tym sa mym po -
ziom bez pie czeń stwa pra cy. 
Za kres za sto so wań no wych
ko pa rek zwięk sza się dzię ki
moż li wo ści ich in dy wi du al nej
kon fi gu ra cji oraz wy ko rzy sta -
nia do dat ko we go osprzę tu ro -
bo cze go. W przy pad ku mo -
de lu DX490LC -3 ist nie je moż -
li wość za sto so wa nia spe cjal -
ne go wy się gni ka o dłu go -
ści 7.100 mm oraz wzmoc nio -
ne go ra mie nia o dłu go -
ści 3.350 mm. In ne wy po sa -
że nie opcjo nal ne do pra cy
w trud nych wa run kach to
m.in. po dwój na pom pa za -
pew nia ją ca opty mal ne wy ko -
rzy sta nie osprzę tu wy ma ga ją -
ce go wy so kie go prze pły wu.
Po zo sta łe ele men ty opcjo nal -
ne to mię dzy in ny mi no wa
funk cja pły wa nia wy się gni ka
do stęp na w dwóch try bach,
pe dał do jaz dy na wprost, ole -
jo wy filtr po wie trza oraz do -
dat ko we za bez pie -
cze nia, ta kie jak
osło ny gą sie nic.

Za kres za sto so wań no wych ko pa rek Do osan zwięk sza się dzię ki moż li wo ści ich in dy wi du al -
nej kon fi gu ra cji oraz za sto so wa niu do dat ko we go osprzę tu ro bo cze go…

www.maszynybudowlane.pl

http://maszynybudowlane.pl/
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Mo del CASE 580 ST na pę dza -
ny jest wy so ko pręż nym sil ni -
kiem z tur bo do ła do wa niem
o mo cy 72 kW (97 KM), któ ry
uzy sku je mak sy mal ny mo ment
ob ro to wy w wy so ko ści 453 Nm
przy 1.400 obr./min. W ma szy -
nach 590 ST i 695 ST za sto so -
wa no z ko lei jed nost kę na pę -
do wą o mo cy 82 kW (110 KM)
i mak sy mal nym mo men cie
460 Nm przy 1.400 obr./min.
CASE 580 ST oraz 590 ST to
ma szy ny o tra dy cyj nej bu -
do wie, z mniej szy mi ko ła mi
z przo du i więk szy mi z ty łu.
Z ko lei w ko par ko -ła do war -
ce CASE 695 ST za sto so wa -
no wszyst kie ko ła skręt ne
o jed na ko wej wiel ko ści.
W mo de lach 580ST i 590ST
na byw ca ma moż li wość wy -
bo ru wiel ko ści przed nich
kół – 18 lub 20 ca li.
Ko par ko -ła do war ki se rii T zo -
sta ły wy po sa żo ne w pom pę
wie lo tłocz ko wą o zmien nym
wy dat ku, któ ra przy ak tu al nych
ce nach pa li wa za pew ni spo re
oszczęd no ści na kosz tach
eks plo ata cji. Za sto so wa nie te -
go roz wią za nia w po rów na niu
z ma szy na mi po przed niej ge -
ne ra cji z pom pa mi zę ba ty mi
przy czy ni ło się do zmniej sze -
nia śred nie go zu ży cia pa li wa
o 10%, a przy pra cy osprzę tem
ko par ko wym na wet o 16%. 
Ma szy ny 580 ST i 590 ST wy -
po sa żo ne są w ma nu al ne
prze kład nie ty pu POWER
SHUTTLE z moż li wo ścią zmia -
ny bie gów pod ob cią że niem.
Na to miast w mo de lu 695 ST
za sto so wa no au to ma tycz ną
skrzy nię ty pu POWER SHIFT
z moż li wo ścią ręcz nej zmia ny
bie gów. We wszyst kich mo de -
lach ma my moż li wość za łą cze -

nia na pę du na czte ry ko ła oraz
moż li wość blo ko wa nia me cha -
ni zmu róż ni co we go. W ko par -
ko -ła do war kach 580 ST i 590
ST jest to stu pro cen to wa blo -
ka da mo stu tyl ne go, na to miast
w mo de lu 695 ST za sto so wa -
no blo ka dę obu mo stów ty pu
LSD (Li mi ted Slip Dif fe ren tial).
Ma szy na 695 ST wy po sa żo -
na jest w trzy sys te my skrę tu
kół: skręt ne tyl ko przed nie ko -

ła, skręt ne obie osie oraz tryb
„krab” – obie osie skręt ne
w tym sa mym kie run ku.
Ułatwia to manewry i za pew nia
lep sze wy ko rzy sta nie ma szy ny
w każ dych wa run kach. 
Na osprzęt ła do war ko wy skła da
się łyż ka otwie ra na z wi dła mi
do pa let o po jem no ści 1 m3 dla
mo de li 580 ST i 590 ST z opcją
na ko łach osiem na sto ca lo wych
oraz po jem no ści 1,2 m3 dla
opcji z ko ła mi dwu dzie sto ca lo -
wy mi. Na to miast ko par ko -ła do -
war ki 695 ST wy po sa żo ne są
w łyż ki 1,2 m3. Osprzęt ła do war -
ko wy po sia da sys tem po wro tu
do po zy cji wyj ścio wej oraz au to -

po zio mo wa nie łyż ki. Ma szy ny
zo sta ły wy po sa żo ne w no wy
sys tem amor ty za cji łyż ki ła do -
war ko wej AUTO Ri de Con trol.
Ope ra tor nie mu si te raz pa mię -
tać czy ma włą czo ną amor ty za -
cję, łyż ki czy nie. Przy pręd ko ści
prze kra cza ją cej 5 km/h sys tem
au to ma tycz nie za łą czy się,
a z chwi lą gdy pręd kość spad -
nie po ni żej 5 km/h prze sta je być
ak tyw ny. Osprzęt ła do war ko wy

ste ro wa ny jest za po mo cą jed -
nej dźwi gni, z moż li wo ścią płyn -
nej re gu la cji za my ka nia i otwie -
ra nia szczę ki łyż ki. Osprzęt ko -
par ko wy stan dar do wo wy po sa -
żo ny jest w ra mię te le sko po we
oraz szyb ko złą cze ty pu CASE.
W opcji do stęp na jest in sta la cja
hy dru aliczna pod młot lub in -
ne urzą dze nie mon to wa ne
na wy się gni ku ko par ki wy ma -
ga ją ce za si la nia hy drau licz ne -
go. Opcjo nal nie mo że być
rów nież za mon to wa ny układ
hy drau licz ne go prze su wu
bocz ne go osprzę tu ko par ko -
we go. Wszyst kie ko par ko -ła -
do war ki cha rak te ry zu je naj -

wyż sza wy daj ność oraz opty -
mal ny kom fort pra cy ope ra to -
ra. Dzię ki du żym prze szkle niom
i od po wied nie mu ukształ to wa -
niu nad wo zia zy skał on te raz
do sko na łą wi docz ność z ka bi -
ny we wszyst kich kie run kach.
W efek cie zwięk sza to pre cy zję
pra cy oraz pod no si jej bez pie -
czeń stwo. Tyl na szy ba otwie ra
się cał ko wi cie do gó ry
nad gło wę ope ra to ra za pew -
nia jąc do dat ko wo do sko na łą
wi docz ność ob sza ru ro bo cze -
go pod czas prac ko par -ko -
wych. Bocz ne szy by są pła -
skie, ła twe do wy mia ny i cał ko -
wi cie otwie ra ne.
Głów ny pa nel ste ru ją cy znaj -
du je się po pra wej stro nie
ope ra to ra, co pod no si wy -
go dę pra cy. Ka bi ny speł nia -
ją nor my bez pie czeń stwa
ROPS/FOPS i są do sko na le
wy głu szo ne. Do ich wnę trza
nie dociera uciążliwy hałas.
Ka bi ny no wych ko par ko -ła do -
wa rek CASE wy po sa żo ne są
w bar dzo wy daj ny układ
ogrze wa nia. Kli ma ty za cja do -
stęp na jest w opcji. Po je dyn -
cza, wy chyl na ma ska sil ni ka
za pew nia do stęp do punk tów
ser wi so wych z po zio mu grun -
tu. Za trza ski ma ski sil ni ka znaj -
du ją się we wnątrz ka bi ny, co za -
po bie ga jej na głe mu otwar ciu.
Pod czas pra cy no cą lub w wa -
run kach ogra ni czo nej wi docz -
no ści ope ra tor ma do dys po zy -
cji aż dzie sięć lamp ha lo ge no -
wych (po czte ry przed nie i tyl -
ne oraz dwa bocz ne).
Je dy nym au to ry zo wa nym
dys try bu to rem ma szyn CASE
Con struc tionw Pol sce jest fir -
ma INTRAC POLSKA z głów -
ną sie dzi bą w Wo li cy ko ło War -
sza wy, któ ra za pew nia ser wis
gwa ran cyj ny i po gwa ran cyj ny
oraz za opa trze nie w czę ści za -
mien ne i ma te ria ly
eks plo ata cyj ne na te -
re nie ca łe go kra ju.

MASZYNY BUDOWLANE

Ko par ko -ła do war ki CASE se rii T

www.intrac.pl

No we mo de le ko par ko -ła do wa rek CASE ofe ro wa ne przez fir mę INTRAC Pol ska im po -
nu ją wy daj no ścią, bez a wa ryj ną pra cą oraz eko no micz ną eks plo ata cją

Mo del 580 ST 590 ST 695 ST
Moc silnika 97 KM 110 KM 110 KM
Masa eksploatacyjna 8.050 kg 8.120 kg 8.840 kg 
Po jem ność łyż ki ładowarkowej 1,20 m3 1,20 m3 1,20 m3

Maksymalna głębokość kopania* 5,85 m 6,10 m 6,10 m
* - z wysuniętym ramieniem

Fir ma INTRAC POLSKA Sp. z o.o. au to ry zo wa ny dys try bu tor ma szyn CASE Con struc tion 
po sia da w swo jej ofer cie trzy nowe mo de le ko par ko- ła do wa rek: 580 ST, 590 ST oraz 695 ST

http://www.intrac.pl/
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Ma szy ny ty pu ECR, któ -
rych ob rys nad wo zia w peł -
nym za kre sie ob ro tu mie -
ści się w ze wnętrz nej sze -
ro ko ści gą sie nic po więk -
szy ły ro dzi nę mi ni ko pa rek
Vo lvo przed ośmioma laty.
Jej ko lej ne zna czą ce uzu -
peł nie nie mia ło miej sce
w koń cu ubie głe go ro ku,
kie dy to świa tło dzien ne uj -
rza ły mo de le se rii D
o poprawionych parametrach
technicznych, napędzane no -
wy mi sil ni ka mi Tie r4. 
Sze ro ka ga ma osprzę tu ro –
bo cze go, ra mio na do stęp -
ne dla każ dej ma szy ny
w dwóch dłu go ściach, róż -
ne go ty pu łyż ki, chwy ta ki,
na rzę dzia hy drau licz ne, roz -
su wa ne pod wo zia znacz nie
zwięk sza ją pro duk tyw ność
i ga mę za sto so wań mi ni ko -
pa rek. Każ da z nich stan dar -
do wo wy po sa żo na jest w do -
dat ko we ob wo dy hy drau licz -
ne umoż li wia ją ce pod łą cze -
nie róż ne go ty pu osprzę tu.
Za ich po mo cą za si lać moż -
na młot lub świ der, chwy ta ki,
łyż ki do skar po wa nia lub gło -
wi ce ob ro to we. Więk sze ma -
szy ny do stęp ne są tak że
z ukła dem hy drau licz nym ze
ste ro wa niem pro por cjo nal -
nym. We wszyst kich mo de -
lach Vo lvo CE ofe ru je też
szyb ko złą cza me cha nicz ne
lub hy drau licz ne umoż li wia -
ją ce bły ska wicz ną zmia nę
na rzę dzi ro bo czych. 
Ko par ki kom pak to we Vo lvo
wy po sa żo ne są w naj więk -
sze w da nym seg men cie
ka bi ny. Na szcze gól ną uwa -
gę za słu gu je do sko na ła wi -
docz ność w każ dym kie run -
ku. W ka bi nie za sto so wa no
szy by pła skie, przed nia jest
cał ko wi cie pod no szo na.
Ka bi ny wszyst kich mi ni ko -
pa rek Vo lvo speł nia ją nor -
my bez pie czeń stwa FOPS,
TOPS oraz ROPS. Ope ra tor
ma za pew nio ną naj więk szą

w tej kla sie ma szyn prze -
strzeń na no gi, co znacz nie
po pra wia kom fort pra cy
oraz uła twia wsia da nie
do ma szy ny. Ka bi ny są do -
sko na le wy ci szo ne i za -
mon to wa ne na hy drau licz -
no -gu mo wych tłu mi kach
po chła nia ją cych drga nia.
Za pew nia to sku tecz ną re -

duk cję po zio mu szko dli -
wych wi bra cji. Re gu lo wa ny
wie lo płasz czy zno wo fo tel
ope ra to ra wy po sa żo no
w pas bez pie czeń stwa.
Kom fort pra cy pod no si
moż li wość prze su wa nia
ca łe go fo te la ra zem z pa -
ne la mi ste ru ją cy mi lub
bez. Ka bi na mniej szych
ma szyn wy po sa żo na jest
w sku tecz ny układ wen ty -
la cji z fil tro wa niem po wie -
trza zin te gro wa ny z in sta -
la cją ogrze wa nia. W więk -
szych mo de lach za in sta lo -
wa no kli ma ty za cję.
Wszyst kie opcje ste ro wa nia
osprzę tem hy drau licz nym
zo sta ły prze nie sio ne na dźwi -
gnie. Kon struk to rzy Vo lvo CE
dą żąc do za pew nie nia mak -
sy mal nej wy go dy ope ra to ro -
wi zre zy gno wa li ze ste ro wa -
nia pe da ła mi w pod ło dze.

Dzię ki te mu zy skał on wię cej
miej sca na sto py.
Ste ro wa nie ob ro tem wy się -
gni ka (off -set) od by wa się
za po mo cą su wa ka ze ste -
ro wa niem pro por cjo nal nym
umiesz czo ne go na dźwi gni.
Mo że on być uru cha mia ny
jed no cze śnie z ob ro tem ca -
łe go nad wo zia mi ni ko par ki.

Je śli funk cja ta jest w da nym
mo men cie nie wy ko rzy sty -
wa na, to ob wód ten mo że
słu żyć do płyn ne go ste ro -
wa nia np. łyż ką skar po wą.
Vo lvo CE, ja ko je dy ny pro -
du cent na świe cie zmie ni ło
kon cep cję bu do wy mi ni ko -
pa rek z tak zwa nym „ze ro -
wym pro mie niem ob ro tu”
umiesz cza jąc sil nik z pra wej
stro ny ka bi ny. Roz wią za nie
to po przez ide al ny do stęp
do wszyst kich pod ze spo -
łów sil ni ka i ukła du hy drau -
licz ne go znacz nie upro ści ło
ob słu gę ser wi so wą. Ma szy -
ny ide al nie speł nia ją wy ma -
ga nia pra cy w cia snej prze -
strze ni, mo gą na wet pra co -
wać z otwar ty mi drzwia mi,
bez ryzyka ich uszkodzenia.
Wszyst kie mi ni ko par ki Vo -
lvo po sia da ją w stan dar dzie
funk cję „pły wa ją ce go le mie -

sza” oraz au to ma tycz ne
prze łą cze nie na niż szy bieg,
co znacz nie uła twia ope ra -
to ro wi pra ce zwią za ne z ni -
we la cją te re nu.
Ca ła ro dzi na mi ni ko pa rek
mar ki Vo lvo CE wy po sa żo -
na jest we wła snej kon struk -
cji sil ni ki wy so ko pręż ne,
w spe cy fi ka cji re ko men do -
wa nej dla ma szyn bu dow la -
nych cha rak te ry zu ją ce się ni -
skim po zio mem emi sji spa lin
oraz nie wiel kim zu ży ciem pa -
li wa. W ce lu pod nie sie nia
eko no mi ki eks plo ata cji nie -
któ re mo de le wy po sa żo ne są
w układ au to ma tycz nej re duk -
cji ob ro tów sil ni ka do bie gu ja -
ło we go w przy pad ku dłuż sze -
go okre su bez czyn no ści. Roz -
wią za nie to sta no wi ewe ne -
ment w ma szy nach tej kla sy.
In ni pro du cen ci sto su ją je wy -
łącz nie w du żych ko par kach.
Wy ko rzy sta nie roz wią zań
kon struk cyj nych spraw dzo -
nych w więk szych ma szy -
nach spra wia, że mi ni ko par -
ki Vo lvo CE sły ną z trwa ło ści
i bez a wa ryj nej pra cy. Dzie je
się tak mię dzy in ny mi dzię ki
za sto so wa niu od le wów
w głów nych wę złach ki ne -
ma ty ki osprzę tu, ram ma -
szyn ty pu X do sko na le prze -
no szą cych du że ob cią że nia,
sztyw nych prze wo dów hy -
drau licz nych pro wa dzo nych
po wy się gni ku. Zna czą co
uła twia to kon ser wa cję i na -
pra wy. Wszyst kie ele men ty
ob słu go we i ele men ty kon -
tro l ne do stęp ne po otwar ciu
po kryw za pew nia ją nie spo -
ty ka ną w in nych mi ni ko par -
kach ła twość i szyb kość ob -
słu gi. Za sto so wa na w nie -
któ rych mo de lach od chy la -
na prze ciw wa ga za pew nia
ła twy de mon taż kom plet -
nej jed nost ki na pę do wej.
Moż na go prze -
pro wa dzić w nie -
speł na go dzi nę.

MASZYNY BUDOWLANE

Vo lvo CE – ma łe jest nie tyl ko pięk ne, ale i efektywne… 
Szwedzki koncern ofe ru je dwa na ście mo de li mi ni ko pa rek gą sie ni co wych o ciężarze roboczym
od 1,5 do 9 ton. Pięć z nich w wer sji ECR z tzw. „ze ro wym pro mie niem ob ro tu” 

www.volvoce.pl

Rodzina minikoparek gąsienicowych Volvo CE obejmuje aktualnie dwanaście modeli.
Sprawia to, że każdy znajdzie maszynę odpowiednią do swoich potrzeb… 

http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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Od te go nie uciek nie ża den
pro du cent. Ko niecz ność
speł nie nia co raz bar dziej re -
stryk cyj nych norm spa lin
spra wia, że ma szy ny mu szą
zo stać na no wo zmo to ry zo -
wa ne. Ukła dy neu tra li za cji
szko dli wych sub stan cji
z ga zów wy lo to wych mu szą
być w ja kiś spo sób za si la -
ne. Z ca łą pew no ścią jed -
nak nie kosz tem zmniej sze -
nia mo cy, a co za tym idzie
efek tyw no ści i wy daj no ści
ma szy ny. Te go prze cież nie
za ak cep tu je ża den użyt -
kow nik. Wyj ściem jest wy -
po sa ża nie ma szyn w sil ni ki
o więk szej mo cy. Nie sie to
jed nak ze so bą istot ny man -
ka ment w po sta ci zwięk sze -
nia zu ży cia pa li wa. Nie
dość, że ma szy ny no wej
ge ne ra cji są droż sze w za -
ku pie, to mia ły by być droż -
sze tak że w eks plo ata cji?
To tak że jest nie do za ak -
cep to wa nia dla zna ko mi tej
więk szo ści firm wy ko naw -
czych, dla któ rych koszt za -
ku pu pa li wa w du żej mie rze
wa run ku je ren tow ność pro -
wa dzo nych ro bót. 
Nie dzi wi więc, że nie mal
wszy scy pro du cen ci, nie
ina czej jest w przy pad ku Ko -
mat su, de kla ru ją, że no we
ma szy ny zu ży wa ją mniej pa -
li wa. Mniej? Jak to moż li we?
Czy po twier dza się to
w prak ty ce? Aby nie skła dać
je dy nie ta nich de kla ra cji bez
po kry cia kon struk to rzy Ko -
mat su wpro wa dzi li w no wej
ła do war ce WA 500 -7 ca ły sze -
reg mo dy fi ka cji spra wia ją -
cych że wa żą ca 33.750 kg
ma szy na na pę dza na sil ni -
kiem wła snej kon struk cji
o mo cy 266 kW/362 KM speł -
nia ją cym nor my emi sji spa lin
EU IIIB/EPA Tier 4 In te rim
zu ży wa prze cięt nie o 7%
mniej pa li wa w po rów na niu
ze swą po przed nicz ką. Kon -

struk to rzy Ko mat su za pew -
nia ją, że to praw dzi we da ne
zmie rzo ne w rze czy wi stych
wa run kach pla cu bu do wy. 
Sta ra za sa da gło si, że ma szy -
na bu dow la na jest do bra
na ty le, na ile do bry jest jej
ope ra tor. Trud no za prze czyć,
że to od je go umie jęt no ści
i sty lu pra cy w du żej mie rze
za le ży po ziom zu ży cia pa li wa.

Wła śnie dla te go ma szy ny na -
pę dza ne ste ro wa ny mi elek -
tro nicz nie sil ni ka mi speł nia ją -
cy mi nor mę emi sji spa lin EU
Sta ge IIIB/EPA Tier 4 In te rim
wy po sa żo ne są w sys tem te -
le ma tycz ny KOMTRAX z no -
wy mi funk cja mi po ma ga ją cy -
mi w oszczęd nej eks plo ata -
cji. Na le żą do nich przede
wszyst kim ra port zu ży cia pa -
li wa oraz wska zów ki dla ope -
ra to ra po ja wia ją ce się na wy -
świe tla czu w ka bi nie. Sto su jąc
się do nich ob słu gu ją cy ma szy -
nę mo że pra co wać w peł ni
efek tyw nie, a jed no cze śnie
eko no micz nie re du ku jąc od -
czu wal nie zu ży cie pa li wa. 
Zmia na przy zwy cza jeń i wy -
ra bia nie do brych na wy ków
u ope ra to rów nie wy star czą,
to tyl ko po ło wa suk ce su.
Fak tycz ne ogra ni cze nia zu -

ży cia pa li wa za pew nia ją
mo der ni za cje new ral gicz -
nych pod ze spo łów ukła du
na pę do we go. Kon struk to -
rzy za sto so wa li spraw dzo -
ną tur bo sprężar kę Ko mat su
o zmien nej geo me trii ło pa -
tek (KVGT – Ko mat su Va ria -
ble Geo me try Tur bo char ger).
Do star cza ona opty mal ną
por cję po wie trza do ko mo ry

spa la nia w peł nym za kre sie
pręd ko ści ob ro to wej i w każ -
dym sta nie ob cią że nia sil ni -
ka. W efek cie uzy sku je się
nie tyl ko oszczęd no ści pa li -
wa, ale tak że mniej tok sycz -
ne spa li ny. Co waż ne nie od -
by wa się to kosz tem mo cy
sil ni ka i wy daj ności ma szy ny. 
Za wór re cyr ku la cyjny (AGR)
za pew nia pre cy zyj ne daw -
ko wa nie spa lin z ko lek to ra
wy lo to we go do ukła du ssą -
ce go. Z kolei filtr czą stek
sta łych (KDPF) zin te gro wa -
no w sys te mie tak, by je go
re ge ne ra cja mo gła od by -
wać się bez ko niecz no ści
prze ry wa nia nor mal nej pra -
cy ma szy ny. Na pa ne lu
w ka bi nie na bie żą co po ja -
wia ją się in for ma cje o ak tu -
al nym sta nie fil tra KDPF. 
Sil nik na pę dza ją cy no wą

ła do war kę Ko mat su wy po -
sa żo no układ ste ru ją cy Ko -
mat su Smart Lo ader Lo gic.
Je go za da niem jest do pa -
so wa nie war to ści mo men tu
ob ro to we go do kon kret -
nych po trzeb wy ni ka ją cych
z wy ko ny wa ne go za da nia.
Po prze ana li zo wa niu przez
układ da nych pły ną cych
z czuj ni ków, mo ment ob ro -
to wy jest au to ma tycz nie re -
du ko wa ny, je że li ma szy -
na nie jest pod da wa na du -
żym ob ciąże niom. Dzie je
się tak na przy kład pod -
czas prze jaz dów z pu stą
łyż ką. War to pod kre ślić, że
Ko mat su Smart Lo ader Lo -
gic funk cjo nu je sku tecz -
nie, po zwa la wy ko rzy sty -
wać opty mal nie jed nost kę
na pę do wą przy jed no cze -
snym ogra ni cze niu zu ży -
cia pa li wa. Przy no si to
użyt kow ni ko wi wy mier ne
oszczęd no ści na kosz tach
eks plo ata cyj nych. 
Wy po sa że nie stan dar do we
ła do war ki WA 500 -7 sta no wi
se kwen cyj na blo ka da prze -
kład ni hy dro ki ne tycz nej.
Ope ra tor mo że za łą czać ją
na bie gu dru gim, trze cim
i czwar tym. Dzię ki uzy ska -
ne mu w ten spo sób wzro -
sto wi si ły na pę do wej ma -
szy na ła twiej przy spie sza,
na wet pod czas jaz dy pod
gó rę. To z ko lei po zwa la
ope ra to ro wi prze cho dzić
szyb ciej na wyż sze bie gi
i utrzy my wać wy so ką pręd -
kość na każ dym z nich. 
To trud na do prze ce nie nia
za le ta szczegól nie pod czas
prze jaz dów zwią za nych
z prze miesz cza niem ła dun -
ku na bli skie od le gło ści.
Przy spie sza to zde cy do wa -
nie cy kle ro bo cze przy no -
sząc jed no cze śnie
od czu wal ne oszczę-
dności pa li wa.

MASZYNY BUDOWLANE

Ko mat su WA 500 -7 – ulepszanie bardzo dobrego…
Zmia ny kon struk cyj ne ładowarki WA500 po dyk to wa ne by ły ko niecz no ścią za sto so wa nia sil ni ka
speł nia ją ce go nor my emi sji spa lin EU IIIB/EPA Tier 4 In te rim. Niejako przy oka zji kon struk to rzy
Ko mat su za dba li, by zmodernizowana maszyna była efektywna i oszczędna

www.komatsupoland.pl

Kon struk to rzy WA 500 -7 pra co wa li przede wszyst kim nad ukła dem na pę do wym ma szy -
ny. Wy ni ka ło to z ko niecz no ści do sto so wa nia go do obo wią zu ją cych norm emi syj nych…

http://komatsupoland.pl/strona_glowna3.html
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No we wy po sa że nie ka bi ny
ko par ki Wac ker Neu son EZ28
jest per fek cyj nie prze my śla -
ne, z pew no ścią speł ni wy so -
kie ocze ki wa nia ope ra to ra
w sto sun ku do bez pie czeń -
stwa i kom for tu – czy bę dzie
to me cha nizm szy by przed -
niej, kon so la dźwi gni ste ru ją -
cej, wej ście do ka bi ny, czy też
roz miesz cze nie i przej rzy -
stość ele men tów ob słu go -
wych i wy świe tla czy. Ha słem
prze wod nim jest er go no mia,
po nie waż ope ra tor, któ ry czu -
je się do brze w ka bi nie, pra -
cu je le piej i wy daj niej.
Szcze gól nie prak tycz ny i wy -
god ny jest in no wa cyj ny sys -
tem otwie ra nia przed niej szy -

by. Me cha nizm otwie ra nia szy -
by przed niej w no wych mo de -
lach ET18 do EZ28 po zwa la
ope ra to ro wi otwo rzyć za rów -
no dol ną, jak i gór ną jej część,
a na stęp nie pod piąć pod da -
chem ka bi ny. To nie tyl ko uła -
twia wie trze nie ka bi ny, nie
trze ba już wyj mo wać dol nej
czę ści szy by i prze cho wy wać
jej po za ko par ką. Szy ba za blo -
kow na pod da chem jest bez -
piecz na. Po nad to szy bę moż -
na otwie rać na róż ne spo so by,

któ re umoż li wia ją wie trze nie
lub roz mo wę z oso bą na ze -
wnątrz, po wsu nię ciu dol nej
czę ści szy by pod gór ną.
Mo du ło we kon so le dźwi gni
ste ro wa nia to zu peł nie no wa
kon cep cja ob słu gi, za pew -
nia ją ca naj wyż szą przej rzy -
stość i bez pie czeń stwo. Dzię -
ki per fek cyj ne mu roz miesz -
cze niu li stwy przy ci sków, wy -
świe tla cza, joy stic ków, dźwi -
gni ga zu, re gu lo wa nych pod -
ło kiet ni ków oraz dźwi gni le -
mie sza w no wej ko par ce Ze -
ro Ta il wszyst ko jest w za się -
gu rę ki. Barw ne ozna cze nie
prze łącz ni ka prze chyl ne go
za po bie ga po mył kom, a no -
we ste ro wa nie pro por cjo nal -

ne do do dat ko wych ob wo -
dów ste row ni czych za pew nia
pre cy zyj ną pra cę i mak sy -
mal ny kom fort ob słu gi. Po -
my śla no tak że o bez pie czeń -
stwie przy wsia da niu i wy sia -
da niu, a no wa dźwi gnia blo -
ku ją ca za bez pie cza przed
przy pad ko wym roz ru chem.
Przed uru cho mie niem sil ni ka
Die sla trze ba pod nieść kon -
so lę dźwi gni ste ro wa nia z le -
wej stro ny, ina czej nie moż -
na uru cho mić ko par ki. Za po -

bie ga to nie za mie rzo ne mu
prze miesz cze niu się ko par ki.
Sze ro kie wej ście na nie wiel -
kiej wy so ko ści nie spra wi
żad nych kło po tów ope ra to ro -
wi EZ28. Ma on du żo miej sca
na no gi, pod ło ga nie ma żad -
nych wgłę bień ani wnęk, więc
moż na ją ła two sprząt nąć.

Tak że pe da ły ob słu go we
zwięk sza ją bez pie czeń stwo. 
Ko par ka EZ28 od zna cza się
kom pak to wy mi wy mia ra mi
i mak sy mal ną zwrot no ścią.
Nad wo zie bez na wi su, któ re
w naj mniej szym stop niu nie
zmniej sza sta bil no ści, czy ni
ko par kę Ze ro Ta il mar ki Wac -
ker Neu son ide al ną ma szy ną
do pra cy w prze strze ni miej -

skiej, gdzie nie ma du żo miej -
sca. Opcjo nal ny sys tem Ver ti -
cal Dig ging oraz bez stop nio -
wy prze chył nad wo zia do 15
stop ni umoż li wia ją kom pen sa -
cję nie rów no ści te re nu do 27
pro cent. Dzię ki do kład nie pio -
no wym ścia nom wy ko pu moż -
na za osz czę dzić do 25 pro -

cent ma te ria łu i cza su po trzeb -
ne go na wy ko na nie wy ko pu,
a na stęp nie je go za sy pa nie.
Rów nież er go no mia przy no si
ko rzy ści, po nie waż pro ste sie -
dze nie od cią ża ple cy i jest na -
tu ral ną po zy cją. Ko par ki kom -
pak to we EZ28 znaj -
dą się w sprze da ży
w ma ju te go ro ku.

MASZYNY BUDOWLANE

Wac ker Neu son EZ28 – pe łen kom fort mi mo zwar tej bu do wy
W cen trum uwa gi kon struk to rów kon cer nu Wac ker Neu son znaj du je się użyt kow nik. Dla te go
w no wej ko par ce kom pak to wej za sto so wa li in no wa cyj ną, kom for to wą ka bi nę

www.wackerneuson.pl

Naj now sza ko par ka kom pak to wa Wac ker Neu son EZ 28 jest nie tyl ko bez a wa ryj na,
wy daj na i ta nia w eks plo ata cji, ale tak że kom for to wa i bez piecz na

Operator nowej koparki kompaktowej Wacker Neuson EZ 28 ma du żo miej sca na no -
gi. Pod ło gę kabiny pozbawioną wgłę bień i wnęk łatwo utrzymać w czystości 

Wy po sa że nie ka bi ny ko par ki Wac ker Neu son EZ28 jest per fek cyj nie prze my śla ne, z pew no -
ścią speł ni wszelkie ocze ki wa nia ope ra to ra co do bez pie czeń stwa i kom for tu

http://www.wackerneuson.pl/en/wacker-neuson-polska/home.html
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Kon struk to rzy amer ykań skie -
go kon cer nu Ca ter pil lar za -
sto so wa li w ko par ce Cat 336E
H no wa tor ską tech no lo gię hy -
bry do we go na pę du hy drau -
licz ne go. Udo wod ni li tym sa -
mym, że na pęd hy bry do wy
nie ko niecz nie mu si być spa -
li no wo -elek trycz ny. – Ist nie ją
roz licz ne spo so by od zy ski wa -
nia, ma ga zy no wa nia i po wtór -
ne go wy ko rzy sta nia ener gii,
w tym nasz opa ten to wa ny hy -
drau licz ny układ hy bry do wy,
w któ ry wy po sa żo no ko par kę
Cat 336E H. Umoż li wia on od -
zysk i po now ne wy ko rzy sta nie
ener gii przy uży ciu hy drau licz -
ne go hy bry do we go ukła du
ob ro tu, któ ry  ma ga zy nu je
ener gię ha mo wa nia ob ro tu
nad wo zia ko par ki w aku mu la -
to rach, a na stęp nie wy ko rzy -
stu je ją ja ko za strzyk do dat ko -
wej ener gii pod czas pra -
cy – po wie dział Ken Gray, szef
pro jek tu du żych ko pa rek hy -
drau licz nych w dzia le Exca va -
tion Di vi sion fir my Ca ter pil lar. 
Ame ry kań ski kon cern zde cy -
do wał się na no wa tor skie roz -
wią za nie, po nie waż uprzed nio
for so wa ne kon struk cje ko pa -
rek z na pę dem spa li no wo -
-elek trycz nym na pę dem hy -
bry do wym nie po zwo li ły uzy -
skać efek tów, któ re przy czy ni -
ły by się do rze czy wi ste go ob -
ni że nia kosz tów eks plo ata -
cji. – Du że ko par ki są eks plo -
ato wa ne bar dzo in ten syw nie
w eks tre mal nie trud nych wa -
run kach, dla te go koszt pa li wa
sta no wi w ich przy pad ku bar -
dzo zna czą cy czyn nik dla użyt -
kow ni ków. Ko par ka 336E H
bę dą ca hy bry do wą wer sją mo -
de lu 336E na da je się ide al nie
do ta kich za sto so wań. A dzię ki
no wej tech no lo gii hy bry do we -
go na pę du hy drau licz ne go
opar tej na po nad trzy stu roz -
wią za niach opa ten to wa nych
przez kon cern Ca ter pil lar

użyt kow nik po czy nić mo że
du że oszczęd no ści na kosz -
tach pa li wa – do dał Ken Gray.
Ca ter pil lar ma pew ność, że
ob rał wła ści wą dro gę roz wo ju
tech no lo gii na pę du hy bry do -
we go. Żad ne in ne roz wią za nie
kon struk cyj ne nie za pew nia
bo wiem ta kiej gę sto ści mo cy
jak hy drau li ka. Po zwa la to
zna czą co ob ni żyć zu ży cie pa -
li wa, na wet pod czas pra cy

w naj trud niej szych wa run -
kach. Sil nik spa li no wy za sto -
so wa ny w ko par ce 336E H
speł nia oczy wi ście ak tu al nie
obo wią zu ją ce nor my emi sji
spa lin (Tier 4 In te rim/Sta ge
IIIB). Jest rów nież wy jąt ko wo
ci chy, co jest istot ne pod czas
za sto so wań na miej skich pla -
cach bu do wy. Po rów na nie pa -
ra me trów ro bo czych ma szy ny
hy bry do wej z jej stan dar do wą
od po wied nicz ką pod wzglę -
dem wy daj no ści, mo cy, pręd -
ko ści cy kli ro bo czych i pro -
duk tyw no ści wy pa da po dob -
nie. Kosz ty eks plo ata cji ko par -
ki 336E H są za to zde cy do wa -
nie niż sze. W po rów na niu
z ko par ka mi o tra dy cyj nym
na pę dzie ma szy na 336E H
zu ży wać mo że na wet o 33
pro cent mniej pa li wa.
Oszczęd no ści są wy raź ne
na wet pod czas prac o ma łej

in ten syw no ści. Wia do mo też,
że na zu ży cie pa li wa – nie za -
leż nie od ro dza ju za sto so wa -
ne go na pę du wpływ ma ją
tak że in ne czyn ni ki, ta kie jak
umie jęt no ści ope ra to ra lub
wa run ki pa nu ją ce w miej scu
pra cy. W ce lu uzy ska nia do -
dat ko wej oszczęd no ści pa li -
wa w mo de lu 336E H za sto -
so wa no pom pę Cat Elec tro -
nic Stan dar di zed Pro gram -

ma ble (ESP) umoż li wia ją
płyn ne prze łą cza nie po mię -
dzy hy drau licz ny mi hy bry do -
wy mi źró dła mi za si la nia, sil ni -
kiem i aku mu la to rem.
Opty ma li za cję wy daj no ści
ko par ki osią gnię to dzię ki uży -
ciu opa ten to wa ne go za wo ru
Cat Ada pti ve Con trol Sys tem
(ACS) umoż li wia ją ce go in te li -
gent ne ste ro wa nie prze pły -
wem. Gwa ran tu je to płyn ną
kon tro lę ru chów ma szy ny
bez utra ty mo cy. Ste ro wa nie,
udźwig oraz moc są ta kie sa -
me jak w przy pad ku ma szy ny
stan dar do wej. Te sto wa ny
od ro ku 2008 za wór ACS
wy ka zał się wy daj no ścią
i nie za wod no ścią. Współ -
pra cu je on do sko na le
z ukła dem hy bry do wym, co
za pew nia mak sy mal ną wy -
daj ność i moż li wość pre cy -
zyj ne go ste ro wa nia osprzę -

tem ro bo czym, ta kim jak
mło ty, no ży ce i chwy ta ki. 
Po ten cjal nych na byw ców
„hy bry dy” Ca ter pil lar za in te -
re su je z pew no ścią czas
zwro tu ta kiej in we sty cji. Pro -
du cent po da je, że ze wzglę -
du na mniej sze zu ży cie pa -
li wa przez ko par kę 336E H
oraz ogra ni cze nie emi sji
spa lin i CO2 kosz ty eks plo -
ata cji tej ma szy ny są zna -
czą co niż sze w po rów na niu
z mo de lem stan dar do wym.
Czas zwro tu z in we sty cji za -
le ży w głów nej mie rze
od cen pa li wa oraz spo so -
bu użyt ko wa nia ma szy ny.
Przy dzi siej szych świa to -
wych ce nach pa li wa oraz
za ło że niu in ten syw ne go
użyt ko wa nia ko par ki 336E
H, fir ma Ca ter pil lar sza cu je,
że re ali stycz ny czas zwro tu
z in we sty cji w „hy bry dę”
mo że być krót szy niż rok.
Fir ma Ca ter pil lar za pro jek -
to wa ła ko par kę 336E H
w ta ki spo sób, aby za pew -
nić jej trwa łość i nie za wod -
ność. W kon struk cji ma szy -
ny wy ko rzy sta no spraw dzo -
ne od lat pod ze spo ły hy -
drau licz ne Cat. Po dob nie
jak w przy pad ku stan dar do -
wej ma szy ny, kom po nen ty
w mo de lu 336E H moż -
na wy mie nić lub re ge ne ro -
wać w ce lu wy dłu że nia cza -
su eks plo ata cji. 
Na byw cy ko par ki z na pę dem
hy bry do wym otrzy ma ją peł ne
wspar cie tech nicz ne. Ca ter -
pil lar od po wied nio wy po sa żył
swe pla ców ki oraz prze szko -
lił per so nel w za kre sie ob słu -
gi ser wi so wej i spo so bu dzia -
ła nia no wa tor skich ukła dów
na pę do wych. Ko par ka 336E
H bę dzie do stęp na w pa kie -
cie z roz sze rzo ną
gwa ran cją i umo wa -
mi ser wi so wy mi. 

Ca ter pil lar ma nową „hy bry dę”!  Nieco inną niż konkurenci
Pod czas spe cjal nej kon fe ren cji pra so wej „The Next Ge ne ra tion is He re” fir ma Ca ter pil lar 
za pre zen to wa ła ko par kę hy bry do wą 336E H. Choć ma szy na oficjalnie za de biu tu je dopiero 
pod czas tar gów Bau ma 2013 w Mo na chium, można już składać na nią zamówienia 

www.b-m.pl

Pod czas te stów no wej „hy bry dy” prze pro wa dzo nych w sierp niu 2012 ro ku uzy ska no
im po nu ją ce wy ni ki zwią za ne z oszczęd no ścią pa li wa oraz zmniej szo ną emi sją ha ła su

http://www.b-m.pl/


Co ro ku Rit chie Bros. pro wa -
dzi set ki au kcji na ca łym
świe cie, w tym w ośmiu
obiek tach au kcyj nych w Eu -
ro pie. Tyl ko w ubie głym ro ku
na or ga ni zo wa nych na ca łym
świe cie au kcjach do mu au -
kcyj ne go Rit chie Bros. sprze -
da no po nad 277.000 po zy cji,
co przy nio sło przy cho dy
w wy so ko ści 3,7 mi liar da do -
la rów ame ry kań skich.  
Po czy na jąc od skrom nych
po cząt ków dom au kcyj ny Rit -
chie Bros. za wsze hoł do wał
za sa dzie pro wa dze nia au kcji
„bez ce ny mi ni mal nej”.
W przy pad ku au kcji te go ro -
dza ju nie ma ofert mi ni mal -
nych ani cen mi ni mal nych na -
rzu co nych dla sprze da wa -
nych po zy cji. Spra wia to, że
śro do wi sko pro wa dze nia au -
kcji sta je się przej rzy ste, po -
nie waż to wy łącz nie li cy tu ją cy
usta la ją ce nę. Zasada ta przy -
cią ga ogrom ne tłu my li cy tu ją -
cych z róż nych branż i róż -
nych kra jów. Ku pu ją cy są
w na tu ral ny spo sób za in te re -
so wa ni au kcja mi bez ce ny mi -
ni mal nej, po nie waż nie chcą
prze pu ścić oka zji dokonania
ko rzyst nej trans ak cji i licz nie
uczest ni czą w au kcjach oso -
bi ście al bo w try bie on li ne.
Sprze da ją cy sprzęt ma te raz
set ki po waż nych li cy tu ją cych,
któ rym mo że za ofe ro wać
swój zbęd ny sprzęt. Za wsze
sta no wi to je dy ną w swo im ro -
dza ju oka zję wyj ścia do sze -
ro kie go gro na ku pu ją cych
z róż nych kra jów i sprze da ży
na rzecz li cy tu ją ce go zgła sza -
ją ce go naj wyż szą ofer tę. 
Na ty po wej au kcji Rit chie
Bros spo tkać moż na wie le
róż nych ma rek, ro dza jów
i mo de li urzą dzeń sto so wa -
nych w bu dow nic twie, rol nic -
twie, prze my śle wy do byw -
czym, trans por cie le śnic twie
i in nych bran żach. Au kcje
Rit chie Bros. sły ną z bo gac -

twa ofer ty sprzę tu bu dow la -
ne go. Nie mal na każ dej au -
kcji wy sta wia ny jest sze ro ki
asor ty ment ko pa rek, wy wro -
tek, ła do wa rek ko ło wych, za -
gęsz cza czy, cią gni ków gą -
sie ni co wych i wie lu in nych
po zy cji. Sprze da ją cy swe
urzą dze nia na au kcjach Rit -
chie Bros. to za rów no nie -
wiel kie i śred nie fir my, jak
i ol brzy mie, dzia ła ją ce w ska -
li glo bal nej kon cer ny. 

Wie le firm, także polskich ko -
rzy sta czę sto z au kcji ja ko
efek tyw ne go pod wzglę dem
kosz tów na rzę dzia za rzą dza -
nia par kiem ma szy no wym.
Wy so ka sku tecz ność i pew -
ność transakcji po łą czo na
z moż li wo ścią sprze da ży
urzą dzeń ku pu ją cym na ryn -
ku mię dzy na ro do wym, sta no -
wią istot ny czyn nik mo ty wa -
cyj ny do te go, by zwró cić się
do Rit chie Bros. Ac tio ne ers.
Fir ma współ pra cu je z ku pu ją -
cy mi i po ma ga im w uzy ska -
niu naj lep szych moż li wych
cen w dniu au kcji. 
Co ro ku Rit chie Bros. sprze -
da je set ki ty się cy urzą dzeń
i sa mo cho dów cię ża ro wych li -
cy tu ją cym z ca łe go świa -
ta – każ de urzą dze nie sprze -
da wa ne jest w dniu au kcji
„w sta nie, w ja kim jest
i w miej scu, w ja kim się znaj -

du je”. Ku pu ją cy bar dzo ce nią
so bie moż li wość oso bi ste go
skon tro lo wa nia i prze pro wa -
dze nia oglę dzin przed mio -
tów, któ re wzbu dza ją ich za -
in te re so wa nie. Stan urzą dzeń
sprze da wa nych w ra mach au -
kcji mo że wa hać się od sta -
rych do no wych i nie uży wa -
nych ma szyn. Rit chie Bros.
sprze da je je sku tecz nie.
Z uwa gi na fakt, że urzą dze -
nia ofe ro wa ne są na ca łym

świe cie, za wsze znaj dzie się
na nie na byw ca. W przy pad -
ku sła bej ko niunk tu ry na ryn -
ku lo kal nym sprze daż w Rit -
chie Bros. ozna cza sprze da -
wa nie urzą dzeń li cy tu ją cym
z ca łe go świa ta. Po ma ga to
ku pu ją cym osią gać jak naj -
lep sze wy ni ki w dniu au kcji.
Rit chie Bros. jest na wet w sta -
nie kon sul to wać i ko or dy no -
wać pro ces od no wy urzą -
dzeń, kie dy jest to po trzeb ne
przed au kcją w ce lu mak sy -
mal ne go zwięk sze nia przy -
cho dów. 
Bez u ży tecz ne urzą dze nie bu -
dow la ne, któ re po sia da jesz -
cze ja kąś war tość pro duk cyj -
ną, jest nie wie le war te dla je go
wła ści cie la, ale mo że mieć
zna czą cą war tość na ryn ku
glo bal nym. Każ dy dzień,
w któ rym urzą dze nie nie jest
użyt ko wa ne, ge ne ru je kosz ty

dla wła ści cie la. Jest na to miast
w sta nie w cią gu kil ku ty go dni
za ro bić pie nią dze je śli zo sta -
nie sprze dane na au kcji.
W przy pad ku sprze da nia ele -
men tu ma jąt ku na au kcji środ -
ki z te go ty tu łu są wy pła ca ne
i moż na je po now nie za in we -
sto wać w pro wa dzo ną dzia łal -
ność lub wy ko rzy stać do za ku -
pu ja kie goś in ne go urzą dze nia. 
Je śli wła ści ciel urzą dzenia
chce je sprze dać na au kcji Rit -
chie Bros., wy kwa li fi ko wa ny
przed stawi ciel fir my skła da wi -
zy tę, aby do ko nać in spek cji
sprzę tu, do ko nać oce ny i zro -
bić zdję cia. Spo rzą dza ny jest
pro jekt umo wy au kcyj nej,
zgod ny z po trze ba mi sprze da -
ją ce go. Na stęp nie sprze da ją -
cy (z po mo cą Rit chie Bros.
lub bez ta kiej po mo cy) or ga -
ni zu je trans port do miej sca
au kcji. Dzię ki po wią za niom
part ner skim do mu au kcyj ne -
go z do bry mi fir ma mi prze wo -
zo wy mi, sprze da ją cy mo że
ko rzy stać z do sko na łe go
trans por tu po ni skich staw -
kach. Moż na zor ga ni zo wać
do dat ko we, opcjo nal ne kosz -
ty ubez pie cze nia trans por tu.
Im wię cej cza su po zo sta ło
do dnia au kcji, tym le piej moż -
na wy sta wić urzą dze nie po -
ten cjal nym li cy tu ją cym dzię ki
sze ro ko za kro jo ne mu pro gra -
mo wi mar ke tin go we mu. 
W dniu au kcji wszyst kie urzą -
dze nia są sprze da wa ne oso -
bie, któ ra wy li cy tu je naj wyż -
szą ce nę. Dom au kcyj ny Rit -
chie Bros. ob słu gu je wszyst -
kie trans ak cje z ku pu ją cym
i w cią gu kil ku ty go dni
po sprze da ży środ ki zo sta ną
prze la ne na ra chu nek ban ko -
wy sprze da ją ce go. To efek -
tyw ny i nie kło po tli wy spo sób
za mia ny urzą dzeń na go tów -
kę. W ro ku 2013 po dej mą
dzia łal ność ko lej ne lo ka li za cje
w Eu ro pie. Or ga ni zo wa nych
bę dzie wie le au kcji. Za in te re -
so wa ni sprze da żą al bo za ku -
pem urzą dzeń na jed nej z nich
win ni skon tak to wać
się z biu rem Rit chie
Bros. w Pol sce. 
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Dlaczego warto wziąć udział w au kcji Rit chie Bros.?
Po wsta ła w ro ku 1958 w Ka na dzie spół ka Rit chie Bros. jest naj więk szym
na świe cie do mem au kcyj nym ofe ru ją cym urzą dze nia prze my sło we 

www.rbauction.com

Każ de go ro ku Rit chie Bros. prze pro wa dza set ki au kcji na ca łym świe cie. Bar dzo du żą ak -
tyw ność w tym wzglę dzie prze ja wia osiem obiek tów au kcyj nych działających w Eu ro pie

http://www.rbauction.pl/
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Po za mak sy mal ną zgod no -
ścią z nor ma mi ochro ny śro -
do wi ska, Arocs re pre zen tu je
trzy zna ko mi te ce chy: si ła,
wy trzy ma łość i wy daj ność.
Ga ma Aroc sa zawiera nie -
spo ty ka ny do tychczas wy bór
mo de li pre cy zyj nie do pa so -
wa nych do wy ma gań
użytkowników w tym nie zwy -
kle zróż ni co wa nym seg men -
cie. No we wy wrot ki, wy wrot ki
z na pę dem na wszyst kie ko -
ła, be to no mie szar ki, cią gni ki
sio dło we i mo de le z za bu do -
wą skrzy nio wą do stęp ne są
ja ko po jaz dy z dwie ma, trze -
ma lub czte re ma osia mi
w szesnastu wa rian tach mo -
cy: od 175 kW (238 KM)
do 460 kW (625 KM). Od po -
cząt ku wszyst kie sil ni ki stan -
dar do wo bę dą zgod ne
z przy szłą nor mą emi sji spa -
lin Eu ro VI.
Po dzie lo ny na wy raź ne seg -
men ty sek tor bu dow la ny wy -
ma ga po jaz dów ide al nie do pa -
so wa nych do spe cy ficz nych
wa run ków użyt ko wa nia. Oko ło
po ło wa spo śród wszyst kich
po jaz dów bu dow la nych pra cu -
je bez po śred nio na bu do wach,
a jed na trze cia do star cza tam
sprzęt lub ma te ria ły bu dow la -
ne. Ko lej ne piętnaście procent
wy ko rzy stu je się do prze wo zu
be to nu to wa ro we go. 
Sze ro ki pro fil wy ma gań obej -
mu je rów nież środ ki trans por -
tu uży wa ne w bran żach po -
krew nych oraz trans port po -
nadnor ma tyw ny. Tak że ope -

ra to rzy po jaz dów służb pu -
blicz nych wy ma ga ją zin dy wi -
du ali zo wa nych po jaz dów. 
Wraz z no wym Aroc sem za -
da nia trans por to we w bran ży
bu dow la nej mo gą być re ali -
zo wa ne bar dziej efek tyw nie
niż kie dy kol wiek. By jesz cze
sku tecz niej spro stać ocze ki -
wa niom klien tów, w za kre sie
za sto so wań istot nych ze
wzglę du na ob cią że nia (jak
w przy pad ku cią gni ków sio -
dło wych z na cze pą wy wrot ką
lub be to no mie sza rek) opra -
co wa no wer sje Arocs Lo ader
oraz Arocs Gro un der.
Arocs Lo ader za pew nia opty -
mal ną ła dow ność cią gni -
ka 4x2 – jed ne go z naj lżej -
szych w sek to rze bu dow la -
nym, a tak że be to no mie szar -
ki 8x4/4 o do pusz czal nej ma -
sie cał ko wi tej 32 ton. Przy wy -
jąt ko wo ni skiej ma sie wła snej
(mak sy mal nie 9.250 kg) ta
dru ga mo że jed no ra zo wo
prze wo zić 8 me trów sze -
ścien nych go to we go be to nu.
Arocs Gro un der to mo del
prze zna czo ny do pra cy
w szcze gól nie trud nych wa -
run kach, np. w ka mie nio ło -
mach. Dzię ki licz nym mo dy fi -
ka cjom tech nicz nym, ta kim
jak bel ki po przecz ne o gru bo -
ści 9 milimetrów, jest on eks -
tre mal nie wy trzy ma ły i sta bil -
ny, za pew nia jąc przy tym wy -
so ką ła dow ność.
Lo ader i Gro un der na le żą
do sze ro kiej ga my po jaz dów
Aroc sa. Ich do pusz czal na

ma sa cał ko wi ta wy no si od 18
ton w przy pad ku mo de li dwu -
osio wych aż do 41 ton dla off -
ro ado wych, czte ro osio wych
wer sji Gro un der.
Ro dzi na mo de li Aroc sa zo -
sta ła za pro jek to wa na spe cjal -
nie z my ślą o wsze la kich ro -
dza jach za sto so wań. 
Dwu osio wy cią gnik sio dło wy
Arocs wy stę pu je w stan dar -
do wej wer sji 4x2 ze sta lo wym
lub pneu ma tycz nym za wie -
sze niem, zop ty ma li zo wa nej
pod ką tem ob cią że nia od mia -
nie 4x2 Arocs Lo ader, ja -
ko 20-to no wy wa riant 4x4
z na pę dem na wszyst kie ko ła
lub 4x4 Arocs Gro un der. Ga -
ma po jaz dów spe cjal nych
obej mu je tak że wer sje do -
stęp ne wcze śniej wy łącz nie
w ra mach prze bu do wy. Czte -
ro osio we mo de le z przed nią
i trze ma tyl ny mi osia mi są te -
raz pro du ko wa ne se ryj nie
w naj więk szej na świe cie fa -
bry ce cię ża ró wek w Wörth.
Czte ro osio wa wer sja ba zu je
na mo de lu trzy osio wym z kie -
ro wa ną osią wle czo ną i dwie -
ma osia mi na pę do wy mi tyl -
ny mi z po dwój nym ogu mie -
niem. Za ni mi za mon to wa na
jest do dat ko wa, pod no szo na
i kie ro wa na oś wle czo na
z po je dyn czym ogu mie niem.
Wer sja ta mo że zna leźć za sto -
so wa nie na przy kład ja ko po -
jazd do trans por tu ma te ria łów
bu dow la nych z żu ra wiem sa -
mo cho do wym. Po jazd trzy -
osio wy, czy na wet kla sycz ny

wa riant czte ro osio wy, ze
wzglę du na roz kład ob cią że nia
nie był by w sta nie po ra dzić so -
bie żu ra wiem za ka bi -
ną – w prze ci wień stwie do wer -
sji z trze ma osia mi z ty łu.
By zgod nie z pra wem prze -
wieźć 8 m3 be to nu to wa ro we -
go – zwy kle do stęp ne go
w sprze da ży w par tiach
po 0,5 m3 – ma sa wła sna
czte ro osio wej be to no mie -
szar ki nie mo gła by prze kro -
czyć 9,25 to ny. Dla no we go
Aroc sa to jed nak ża den pro -
blem. Be to no mie szar ka
w wer sji Lo ader to po łą cze nie
lek kie go, 10,7-li tro we go sil ni -
ka OM 470 z ka bi ną
ClassicSpace w roz mia rze S.
Stan dar do wa, po dwój na oś
na pę do wa z po dwój nym
ogu mie niem zo sta ła za stą -
pio na przez tyl ną oś z po je -
dyn czym ogu mie niem w roz -
mia rze 385/65.
Aby uzy skać do sta tecz nie
sze ro ki roz staw kół, istot nie
wpły wa ją cy na sta bil ność,
obie tyl ne osie zo sta ły spe -
cjal nie zmo dy fi ko wa ne
pod ką tem za sto so wa nia po -
je dyn cze go ogu mie nia. Dzię -
ki prze su nię ciu mo co wa nia
ko ła na ze wnątrz, kra wędź
sze ro kich opon trak cyj nych
w roz mia rze „na cze po wym”,
wy pro du ko wa nych spe cjal -
nie dla Mer ce des -Benz, znaj -
du je się na rów ni z ze wnętrz -
ną kra wę dzią nad wo zia,
w ob rę bie osłon kół. 
Mer ce des -Benz Arocs do -
stęp ny jest z sze ro ką ga mą
wy so ko pręż nych sil ni ków
BlueEfficiency, speł nia ją cych
nor mę emi sji spa lin Eu ro VI.  
Rzę do we, sze ścio cy lin dro we
jed nost ki Blu etec 6 z tur bo -
sprę żar ką i chło dze niem po -
wie trza do ła do wu ją ce go ge ne -

POJAZDY BUDOWLANE

Arocs – no wa si ła w bu dow nic twie
Pa le ta cięż kich po jaz dów Mercedesa po sze rza się o model Aroc s
przeznaczony do trans por tu bu do wal ne go. Do łą cza on do wy spe cja li zo -
wa ne go w trans por cie dys try bu cyj nym An to sa, za pre zen to wa ne go w 2012
ro ku, oraz da le ko bież ne go Ac tro sa, de biu tu ją ce go w ro ku 2011

http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/trucks_.flash.skipintro.html#_int_passengercars:home:product-worlds:trucks_
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ru ją wy so ki mo ment ob ro to wy
już od naj niż szych ob ro tów.
Je go mak sy mal na war tość się -
ga od 1000 do 3000 Nm; po -
jem ność sil ni ków wy no -
si: 7,7, 10,7, 12,8 lub 15,6 li tra. 
Mak sy mal na wy daj ność to
stan dard dla no wej ge ne ra -
cji sil ni ków BlueEfficiency
Po wer: każ dy z nich łą czy
ży wą re ak cję na wci śnię cie
pe da łu ga zu, gład ką pra cę
i przy ja zną cha rak te ry sty kę
z nie wiel kim zu ży ciem pa li -
wa, czyn ni ka AdBlue oraz
ole ju sil ni ko we go. Istot na
jest rów nież dba łość o śro -
do wi sko i dłu gie okre sy mię -
dzy prze glą do we. 
Za trans fer si ły na pę do wej we
wszyst kich wer sjach Aroc sa
od po wia da ją w peł ni zauto -
ma ty zo wa ne, szyb kie skrzy -
nie Mer ce des PowerShift 3
o ośmiu, dwu na stu lub opcjo -
nal nie szes na stu prze ło że -
niach. Znacz nie uła twia ją one
pra cę kie row cy, zwłasz cza
pod czas trud nych ma new rów
lub w cięż kim ter nie. Za do -
pła tą do stęp ne są ręcz ne
skrzy nie o dzie wię ciu lub
szes na stu prze ło że niach. Za -
awan so wa ny sys tem czuj ni -
ków Mer ce des PowerShift 3
za pew nia pre cy zyj ny do bór
bie gów, opty mal ny dla ak tu -
al nych wa run ków po nau ją -
cych na dro dze i ob cią że nia.
Jed ną z klu czo wych cech
prze kład ni jest moż li wość wy -
kry cia zjaz du ze wznie sie nia i
w re zul ta cie, utrzy ma nia prze -
ło że nia. No wa funk cja peł za -
nia (zwięk szo ny mo ment
pod czas ru sza nia) ze zin te -
gro wa nym try bem ma new ro -
wa nia po zwa la na ła twiej sze
ru sza nie lub wy ko ny wa nie
pre cy zyj nych ma new rów. Po -
nad to, zróż ni co wa ne try by

pra cy skrzy ni i do dat ko we
funk cje wspo ma ga ją pra cę
na bu do wie. Tryb uwal nia nia
(roc king -free) umoż li wia
na przy kład sa mo dziel ne wy -
do sta nie się z błot ni ste go lub
pod mo kłe go pod ło ża.
Me cha nizm bez po śred niej
zmia ny prze ło żeń, któ ry za -
pew nia przej ście z pierw sze -
go bie gu do bie gu wstecz ne -
go bez ko niecz no ści prze cho -
dze nia przez po zy cję neu tral -
ną, to ko lej na za le ta prze kład -
ni. Szyb kie co fa nie, przy dat ne
na przy kład pod czas pra cy
przy bu do wie dróg czy  też
linii kolejowych, umoż li wia ją
do stęp ne „szyb kie” prze ło że -
nia wstecz ne go bie gu. 
Za leż nie od ty pu po jaz du,
Arocs wy po sa żo ny jest
w pro gram jaz dy Off -ro ad lub
Po wer, opcjo nal nie do stęp ny
jest tak że dru gi z nich. Oba
ofe ru ją trzy try by pra cy prze -
kład ni. Stan dar do wy, z se ryj -
ną funk cją eco -roll, wspie ra
eko no micz ny styl jaz dy w ru -
chu dro go wym. Tryb ma nu al -
ny za pew nia cał ko wi tą kon -
tro lę nad Aroc sem w eks tre -
mal nie trud nym te re nie. 
W trybie po wer zmia na bie -
gów od by wa się przy pręd ko -
ści ob ro to wej o 100 obr./min
wyż szej niż w try bie stan dar -
do wym. Tryb po wer zo sta je
au to ma tycz nie wy łą czo ny,
gdy od po wied nia war tość
mo men tu ob ro to we go nie
jest ak tu al nie do stęp na. 
Na to miast tryb off -ro ad, cha -
rak te ry zu je się sta le zwięk -
szo ną daw ką mo men tu ob ro -
to we go do dys po zy cji kie -
row cy Aroc sa.
Za rów no stan dar do wa skrzy -
nia Mer ce des PowerShift 3,
jak i prze kład nia ma nu al na
współ pra cu ją z no wą ge ne ra -

cją sprzę gła z za bez pie cze -
niem przed prze ła do wa niem
i sys te mem ostrze gaw czym.
W przy pad ku po jaz dów z jed -
ną osią na pę do wą jed no tar -
czo we sprzę gło mo że prze -
nieść mo ment ob ro to wy
do 2.600 Nm. W przy pad ku
Aroc sa z kil ko ma osia mi na -
pę do wy mi i mo men tem
do 3.000 Nm sto so wa ne jest
sprzę gło dwu tar czo we.
Ofe ro wa ny opcjo nal nie zin te -
gro wa ny ze sprzę głem tur bo -
re ta der za pew nia mak sy mal -
ną wy daj ność pod czas ru sza -
nia oraz ma new ro wa nia,
zwłasz cza gdy wy ma ga te go
znacz ne ob cią że nie. W tym
sa mym cza sie peł ni on ro lę
re tar de ra i za pew nia do dat -
ko we bez pie czeń stwo.
Dla za sto so wań obej mu ją -
cych du ży udział cią głe go ha -
mo wa nia w za kre sie wyż -
szych pręd ko ści za le ca ny
jest do dat ko wy re tar der wod -
ny. Je go mo ment ha mo wa nia
się ga 3500 Nm. Aby za pew -
nić bez piecz ne ha mo wa nie
cią głe, mo że on utrzy mać
wła ści wą tem pe ra tu rę sil ni ka
pod czas dłu gich zjaz dów. 
Po za wer sja mi Aroc sa z jed ną
lub dwie ma osia mi na pę do -
wy mi, za pro jek to wa ny mi
do jaz dy po utwar dzo nych
dro gach, klien ci użyt ku ją cy
cię ża rów ki w te re nie ma ją te -
raz do wy bo ru trzy wa rian ty
na pę du na wszyst kie ko ła, za -
pew nia ją ce opty mal ną trak cję
w trud nych wa run kach.
No wy sys tem Hy drau lic Au -
xi lia ry Dri ve prze zna czo ny
jest do za sto so wań dro go -
wych i oka zjo nal nych sy tu -
acji wy ma ga ją cych do dat ko -
wej si ły na pę do wej. Za miast
tra dy cyj nych wa łów na pę do -
wych wy ko rzy stu je on hy dro -

dy na micz nie na pę dza ne sil -
ni ki w pia stach przed nich
kół. Po zwa la to ogra ni czyć
ma sę wła sną i zu ży cie pa li -
wa. Oszczęd ność ma sy
wzglę dem mo de li z per ma -
nent nym na pę dem na
wszyst kie ko ła do cięż kich
za sto so wań off -ro ado wych
do cho dzi do 500 kg.
W szcze gól nie wy ma ga ją cym
te re nie, na przy kład pod czas
ru sza nia na wznie sie niu o nie -
utwar dzo nej na wierzch ni,
Arocs mo że być opcjo nal nie
za opa trzo ny w sta ły na pęd
na wszyst kie ko ła (skrzy nia
roz dziel cza VG 1600 ze 100-
pro cen to wą blo ka dą) oraz
do dat ko we prze ło że nie te re -
no we. Każ dy Arocs z na pę -
dem na wszyst kie ko ła jest se -
ryj nie uzbro jo ny w odłą cza ny
układ ABS. Za pew nia on bez -
pie czeń stwo pod czas pra cy
w cięż kim te re nie, blo ko wa nie
kół mo że bo wiem do pro wa -
dzić do na gro ma dze nia mięk -
kie go bu dul ca na wierzch ni
w for mie kli na i przy czy nić się
w ten spo sób do skró ce nia
dro gi ha mo wa nia.
Mer ce des -Benz Arocs zwra -
ca uwa gę wy ra zi stym wzor -
nic twem. Je go ma syw -
na osło na chłod ni cy z cha -
rak te ry stycz ny mi ele men ta -
mi ma ją cy mi przy po mi nać
zę by łyż ki ma szy ny bu dow -
la nej wy sy ła ja sny ko mu ni -
kat: niech nikt nie sta je mi
na dro dze, za bie ram się
do pra cy. Sta lo we osło ny
zde rza ków, funk cjo nal ne
pa ne le ochron ne i opcjo -
nal ne, zin te gro wa ne stop -
nie wej ścio we sku tecz nie
łą czą so lid ną for mę
z funk cjo nal no ścią
pro fe sjo na li sty.

www.mercedes-benz.pl
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Gru pa Vo lvo prze pro wa dzi ła
prze gląd sie ci han dlo wych
i ser wi so wych Vo lvo Trucks
i Re nault Trucks w Eu ro pie,
z my ślą o pod nie sie niu ja ko -
ści ob słu gi klien tów i zwięk -
sze niu gę sto ści tych sie ci
w po szcze gól nych kra jach.
Do tych cza so wa struk tu ra
sie ci ser wi so wej Gru py Vo lvo
Trucks w Euro pie obej mo wa -
ła dwie od ręb ne or ga ni za cje:
Vo lvo Trucks i Re nault
Trucks. W kra jach, w któ rych
każ da z tych sie ci zaj mu je
ugrun to wa ną po zy cję ryn ko -
wą, stan ten zo sta nie utrzy -
ma ny. W przy pad ku in nych
ryn ków, na któ rych jed na,
bądź żad na ze wspo mnia -
nych ma rek nie ma wy star -
cza ją co ugrun to wa nej po zy -
cji, Gru pa Vo lvo upa tru je
więk sze szan se w in te gra cji

oby dwu sie ci ser wi so wych.
Dzię ki te mu klien ci zy ska ją
do stęp do bar dziej roz wi nię -
tej sie ci i szer szej ofer ty pro -
duk tów. W re zul ta cie zmian
w Pol sce zo sta ną czę ścio -
wo utrzy ma ne od ręb ne sie -
ci han dlo we i ser wi so we Vo -
lvo Trucks i Re nault Trucks,
za rzą dza ne przez osob ne
or ga ni za cje ryn ko we – Vo -
lvo Truck Cen ter Pol ska
oraz Re nault Trucks Pol ska.
Po zwo li to sku pić się na in -
dy wi du al nych ce chach da -
nej mar ki, istot nych z punk -
tu wi dze nia jej toż sa mo ści
oraz re la cji z klien ta mi.
W ce lu za pew nie nia klien tom
mak sy mal nie bli skie go do -
stę pu do ser wi su, w nie któ -
rych re gio nach Pol ski funk -
cjo no wać bę dą rów nież sta -
cje ob słu gi wspól ne dla oby -

dwu ma rek. Pierw szy ta ki
punkt zo sta nie już wkrót ce
uru cho mio ny w Vo lvo Truck
Cen ter w Mło cho wie.
Wy bo ru struk tu ry sie ci do ko -
na no in dy wi du al nie dla każ -
de go kra ju. W kon se kwen cji,
bę dą na dal funk cjo no wa ły

kra je z cał ko wi cie od ręb ny mi
sie cia mi. Bę dzie tak że wie le
kra jów z w peł ni zin te gro wa -
ną sie cią, a tak że kra je o mie -
sza nej struk tu rze sie ci, obej -
mu ją cej punk ty ser wi so we za -
rów no od dziel ne, jak i wspól -
ne dla oby dwu ma rek. 

Ive co za pre zen tu je na tar gach
peł ny asor ty ment swo ich po -
jaz dów te re no wych: od ma -
łych fur go nów po 18-ko ło we
cię ża rów ki, ma łe i 60-to no we
wy wrot ki ko pal nia ne. Wszyst -
kie po jaz dy ce chu ją wy jąt ko -
we pa ra me try pra cy, wy go da

ka bi ny i er go no mia ob słu gi,
za sto so wa nie ela stycz nych
roz wią zań oraz moż li wość
pro wa dze nia na trud nym te re -
nie. Za sto so wa ne roz wią za nia
Astra spraw dza ją się w naj -
trud niej szych wa run kach dro -
go wych i te re no wych.

Asor ty ment po jaz dów kla sy
śred niej i cięż kiej pre zen to -
wa ny na tar gach Bau ma 2013
to: no wy Trak ker, cię ża rów ka
z zu peł nie no wą ka bi ną, któ -
ra na da je się tak do pra cy
w te re nie, jak i prze wo zu au -
to stra do we go; no wy Stra lis
Hi -Way, uzna ny za Cię ża rów -
kę Ro ku 2013, w wer sji z sil ni -
kiem EuroVI; cią gni kiem Eu ro -
car go w wer sji 75 „E” oraz
pod wo zie 80 „E”; a tak że no -
we wo zi dło Astra HHD9 8x6
ADT 30m z ka bi ną od wra ca ną.
W kla sie lek kiej po ja wi się po -
jazd Da ily w wer sji 55S17DW
ze skrzy nią bie gów Son n tag
oraz róż ny mi roz wią za nia mi
trans por to wy mi, np. osob ny mi
kon te ne ra mi.
Wszyst kie po jaz dy po sia da ją
sil ni ki opra co wa ne przez FTP

In du strial, któ re cha rak te ry zu -
je wy daj ność w zu ży ciu pa li -
wa i ogra ni czo na emi sja spa -
lin. No wy Trak ker i No wy
Stra lis Hi -Way są wy po sa żo -
ne w tech no lo gię HI-eSCR,
któ ra dzia ła bez sys te mu
EGR (re cyr ku la cji spa lin) i ma
wie le za let, je śli cho dzi o pra -
cę w ka mie nio ło mach, gdzie
sil ni ki mu szą dzia łać w trud -
nych wa run kach i pra co wać
na więk szych ob ro tach.
Oprócz Ive co swo je pro duk ty
bę dą pre zen to wać też mar ki
New Hol land Con struc tion
i FPT In du strial – ko lej ni
przed sta wi cie le Fiat In du strial
Gro up ofe ru ją cy pro fe sjo nal -
nym użyt kow ni kom z bran ży
bu dow la nej i gór ni czej za -
awan so wa ne roz wią za nia
tech no lo gicz ne.

Od dnia 1 stycznia 2013 roku w Grupie Volvo obowiązywać zaczęła nowa struktura organizacyjna
sieci serwisowej samochodów ciężarowych na rynku Europy Centralno-Wschodniej

Nowa struktura organizacyjna sieci serwisowej w Grupie Volvo 

Na tegorocznych międzynarodowych targach Bauma w Monachium firma Iveco
zaprezentuje pełny asortyment pojazdów terenowych

Iveco gotowe do udziału w targach Bauma 2013

Gru pa Vo lvo upa tru je więk sze szan se w in te gra cji oby dwu sie ci ser wi so wych. Dzię ki te mu
klien ci zy ska ją łatwiejszy do stęp do serwisu i szer okiej ofer ty pro duk tów

No wy Trak ker – cię ża rów ka z zu peł nie no wą ka bi ną, któ ra na da je się tak do pra cy
w te re nie, jak i prze wo zu au to stra do we go



Ru szy ła ko lej na edy cja Sca -
nia Top Te am. To pro gram
tre nin go wy, a za ra zem kon -
kurs dla me cha ni ków i spe -
cja li stów zaj mu ją cych się
czę ścia mi za mien ny mi. Swo -
je wy so kie kwa li fi ka cje za pre -
zen tu je osiem tysięcy uczest -
ni ków z 60 kra jów. Po łą czą
oni wie dzę i umie jęt ność pra -
cy w ze spo le. Ko rzyść od nio -
są jed nak przede wszyst kim
klien ci ser wi sów Sca nia.
Sca nia Top Te am jest uni kal -
nym szko le niem w for mie ry -
wa li za cji. Przy czy nia się
do sys te ma tycz ne go do sko -
na le nia umie jęt no ści i wie dzy
oraz pro fe sjo nal ne go, ze spo -
ło we go dzia ła nia we wszyst -
kich warsz ta tach Sca nia.
Przy cią ga rów nież do pra cy
w bran ży wy so kiej kla sy spe -
cja li stów. – Klu czo wym ce lem

ser wi sów Sca nia na ca łym
świe cie jest do star cza nie
usług, któ re bę dą wspar ciem
dla przed się wzięć na szych
klien tów. Wy ma ga to lu dzi nie -
sły cha nie bie głych w pra cy.
Sca nia Top Te am jest fan ta -
stycz nym spo so bem, aby do -
ce nić wie dzę, spraw ność
tech nicz ną i du cha pra cy ze -
spo ło wej, ja ki mi cha rak te ry zu -
ją się lu dzie dzia ła ją cy dzień
po dniu na pierw szej li nii – mó -
wi Chri stian Le vin, wi ce pre -
zes do spraw sprze da ży
i ser wi su w fir mie Sca nia.
Zgod nie z fi lo zo fią sta łe go
roz wo ju fir my Sca nia, kon -
kurs Sca nia Top Te am prze -
kształ cił się z kra jo we go pro -
gra mu tre nin go we go, ja kim
był 23 la ta te mu, w pro gram
glo bal ny.  Run dy kra jo we
roz pocz ną się od za dań teo -

re tycz nych i za koń czą fi na ła -
mi z teo rii i prak ty ki. Zwy cięz -
cy bę dą re pre zen to wać swo -
je pań stwa w dru giej tu rze
kon kur su, na pię ciu mię dzy -
na ro do wych spo tka niach.
Osta tecz ny po je dy nek ro ze -

gra się po mię dzy dzie się cio -
ma ze spo ła mi, któ re zo sta ną
za kwa li fi ko wa ne do świa to -
we go fi na łu. Od bę dzie się on
w Szwe cji, w Södertälje
w dniach 21-24 paź dzier ni -
ka 2013 roku. 

MAN Truck & Bus Pol ska
wspól nie z Re ihn me tal MAN
Mi li ta ry Ve hic les wy grał dwa
du że prze tar gi i do star czy -
ło 38 po jaz dów cię ża ro wych
za mó wio nych przez Mi ni ster -
stwa Obro ny Na ro do wej RP.
W dniu 5 wrze śnia 2012 roku

pod pi sa ne zo sta ło za mó wie -
nie na trzydzieści po jaz dów
MAN TGM 26.340 6x4 BB
z za bu do wą wy wrot czą fir my
Al tech oraz 8 po jaz dów MAN
TGM 26.290 6x2 – 4 BL z za -
bu do wą ty pu po le wacz -
ko – zmy war ki. Te ostat nie

po jaz dy bę dą eks plo ato wa ne
na ośmiu woj sko wych lot ni -
skach, gdzie ich za da niem
bę dzie od la dza nie, zmy wa nie
ku rzu, czy li w skró cie ca ło -
rocz ne utrzy ma nie pły ty star -
to wej. W tym ce lu zo sta ły one
m.in. wy po sa żo ne w lan ce
o dłu go ści 25 m, któ re po -
zwo lą im szyb ko i sku tecz nie
re ali zo wać po wie rzo ne ce le.
Ten spe cja li stycz ny sprzęt
za bu do wa ła fir ma Do bro wol -
ski ze Wscho wy.
Re ali zo wa ne za mó wie nie to
dla MAN ogrom ny suk ces
i pre stiż. Jest to jed no z naj -
więk szych te go rocz nych za -
mó wień po jaz dów cię ża ro -
wych MAN dla woj ska w ca łej
Eu ro pie.
– Nie zmier nie się cie szy my, że
Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do -

wej zde cy do wa ło się na za kup
po jaz dów mar ki MAN. To do bry
wy bór. Na sze po jaz dy są do -
sko na le przy go to wa ne do pra -
cy w każ dych wa run kach i zna -
ne ze swo jej nie za wod no ści.
Je ste śmy prze ko na ni, że do -
brze bę dą słu żyć Woj sku Pol -
skie mu – po wie dział Ja nusz
Ci żyń ski, dy rek tor dzia łu Bu -
si ness Cen ter Key Ac co unt
w MAN, od po wie dzial ny rów -
nież za po jaz dy mi li tar ne.
Wy gra ny przez fir mę MAN
prze targ jest rów nież po twier -
dze niem dłu go let nich do -
brych re la cji mie dzy MON-em
a fir mą MAN Truck & Bus Pol -
ska, oraz do wo dem, iż fir ma
dys po nu je sze ro ką pa le tą po -
jaz dów mo gą cych w peł ni
speł nić wy mo gi prze tar gów
dla pol skiej ar mii.
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Osiem tysięcy mechaników weźmie udział w ogólnoświatowym konkursie serwisowym
organizowanym przez firmę Scania

Sca nia Top Te am 2013

MAN Truck & Bus Polska we współpracy z RMMV dostarczył 38 pojazdów MAN,

zamówionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Kiedy MAN-y szły do wojska… 

W tym ro ku Scania Top Team od by wa się już po raz ósmy w gro nie mię dzy na ro do -
wym i ma za sięg więk szy niż kie dy kol wiek wcze śniej.

Przez 19 lat działalności firmy na polskim rynku MAN wielokrotnie dostarczał do MON-u
pojazdy logistyczne jak np. STAR 1466, STAR 266M, STAR 12.225, STAR 14.225, STAR 1444



Lie bherr MK88 cha rak te ry -
zu je się bar dzo zwrot ną
i zwar tą kon struk cją, dzię ki
cze mu z du żym po wo dze -
niem spraw dza się w sze ro -
kim spek trum za sto so wań,
głów nie w ogra ni czo nej
prze strze ni mię dzy bu dyn -

ka mi, ty po wej dla cen trów
miast. Żu raw znaj du je za -
sto so wa nie wszę dzie tam,
gdzie nie opła cal ne jest za -
in sta lo wa nie żu ra wia wie -
żo we go lub nie moż li we za -
sto so wa nia żu ra wia sa mo -
jezd ne go. Wy ko rzy sta nie
pierw sze go nie jest uza -
sad nio ne eko no micz nie
z uwa gi na krót ki czas, dru -
gi nie wszę dzie mo że mieć
wy star cza ją co du żo miej -

sca do za ję cia opty mal nej
po zy cji ro bo czej.
Ważący 48 ton mo bil ny żu -
raw MK88 cha rak te ry zu je
się udźwi giem mak sy mal -
nym 8.000 kg. Udźwig
na koń cu wy się gni ka
wynosi 1.850 kg i mo że być

zwięk szo ny do 2.050 kg
po za mon to wa niu do dat ko -
we go prze ciw ba la stu. Za -
sto so wa no w nim wy się gnik
o mak sy mal nej dłu go ści 45
me trów. No mi nal na wy so -
kość pod ha kiem wy no -
si 30,20 me tra i mo że być
zwięk szo na do 69,10 me tra.
Bez piecz ną i wy daj ną pra cę
za pew nia ope ra to ro wi ka bi -
na wy po sa żo na w bez stop -
nio wą re gu la cję wy so ko ści.

Roz wią za nie to umoż li wia
ob słu gu ją ce mu urzą dze nie
ob ser wa cję ła dun ku w każ -
dej po zy cji. Sa mo jezd ny żu -
raw Lie bherr MK88 jest tak -
że wy po sa żo ny w ra dio wy
układ zdal ne go ste ro wa nia,
za pew nia ją cy ła twe przy go -

to wa nie do pra cy (co zaj -
mu je za le d wie oko ło je de -
na stu mi nut) i ob słu gi wa nie
ma szy ny do cze go z po wo -
dze niem wy star czy za le d -
wie jed na oso ba. Pra cę
ope ra to ra uła twia au to ma -
tycz ne tłu mie nie ru chów ob -
ro to wych ła dun ku oraz tryb
po zy cjo no wa nia, umoż li -
wia ją cy eks tre mal nie po -
wol ne pręd ko ści ru chu za -
wie szo ne go ła dun ku. Za -
sto so wa na funk cja te le ser -
wi su po zwa la łą czyć ma szy -
nę z punk tem ser wi so wym,
co z jed nej stro ny umoż li wia
bły ska wicz ne wspar cie
tech nicz ne, z dru giej zaś
w mak sy mal ny spo sób
zwięk sza dys po zy cyj ność
i efek tyw ność wy ko rzy sta -
nia ma szy ny.
Ener gii elek trycz nej żu ra -
wio wi MK88 do star cza ukry -
ty w nad wo ziu kom pak to wy
ge ne ra tor o mo cy 48kVA,

na pę dza ny sil ni kiem Die sla.
Je go du żym atu tem jest to,
że jest oszczęd ny i ci chy,
dzię ki cze mu żu ra wiem
moż na pra co wać rów nież
na ob sza rach spe cjal nie
chro nio nych przed ha ła -
sem. Do dat ko wym atu tem
jest rów nież moż li wość
pod pię cia ze wnętrz ne go
źró dła za si la nia.
Czte ro osio wy żu raw wy po -
sa żo ny jest w pięć pro gra -
mów jaz dy: tryb dro go wy,
tryb za pew nia ją cy mi ni mal -

ny pro mień skrę tu, tryb jaz -
dy po sko sie, tryb ze
zmniej szo nym „za cho dze -
niem” ty łu oraz tryb nie za -
leż ne go kie ro wa nia tyl ną
osią. Pod wo zie sa mo jezd ne
na pę dza ne jest sze ścio cy -
lin dro wym sil ni kiem wy so -
ko pręż nym Lie bherr o mo -
cy 408 KM (300 kW). Prze -
kład nia AS-Tro nic fir my ZF
za pew nia dwa na ście prze -
ło żeń do jaz dy do przo du
i dwa bie gi wstecz ne.
Lie bherr MK88 na wet mi mo
utrzy mu ją ce go się kry zy su
w bran ży bu dow la nej cie szy
się nie zmien nie du żym za in -
te re so wa niem pol skich
klien tów. Nie wąt pli wym atu -
tem urzą dze nia jest tak że
sto sun ko wo ła twe uzy ska nie
ze zwo le nia dla czte ro osio -
wej ma szy ny na po -
ru sza nie się po dro -
gach pu blicz nych.

www.liebherr.pl
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Lie bherr -Pol ska – żu ra wie sa mo jezd ne jak wie żo we
Lie bherr -Pol ska ofe ru je in no wa cyj ne żu ra wie se rii MK. Przed sta wi cie -
lem tej ga my ma szyn jest mo del MK88 łą czą cy w so bie wa lo ry żu ra wia
sa mo jezd ne go i wie żo we go

Żu raw Lie bherr MK88 łą czy mo bil ność szyb ko bież ne go żu ra wia jezd ne go oraz róż no -
rod ność za sto so wań ty po wą dla żu ra wia wie żo we go

Samojezdny żu raw MK88 jest łatwy w przy go to wa niu do pra cy. Jednemu pracownikowi
czynność ta pochłania zaledwie oko ło je de na stu mi nut

http://www.liebherr.pl/pl-PL/default_pl-lh.wfw


PoÊrednik Budowlany  43

PANORAMA OD A DO Z

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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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

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



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
www.carraro24.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

PoÊrednik Budowlany  45

PANORAMA OD A DO Z

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego

„STOMIL” S.A.
85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 155

tel. 52 326 41 00, fax 52 326 44 14

e-mail: info@stomil.bydgoszcz.pl 

www.stomil.bydgoszcz.pl
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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.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

♦

♦

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.erlau.pl
www.carrero24.com
www.spicer24.com
service@iow.pl
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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. Makowska 95, 04-307 Warszawa
tel. 22 529 39 00 / 50

faks 22 529 39 30
e-mail: recepcja@mttargi.pl

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

POJAZDY U˚YTKOWE

Przedstawicielstwo firmy
Goldhofer w Polsce

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

tel./fax (22) 8 79 94 78
e-mail: piotr.ziemnicki@wp.pl



http://www.rbauction.pl/


http://www.facebook.com/pages/Posbudpl/398831876857667

