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SPIS TREŚCI

Porozmawiajmy poważnie!

Rozmowa z Krzysztofem Pawluczukiem, 
prezesem zarządu firmy Graco

Mer lo – na zie mi i pod zie mią…

Na sza re dak cja zło ży ła wi zy tę Ada mo wi Cze -
ladz kie mu, przed się bior cy i re pre zen tan to wi
Pol ski w szy bow nic twie. Roz ma wia li śmy jed -
nak nie o la ta niu, a o za le tach ła do wa rek te le -
sko po wych mar ki Mer lo 

Hy bry da w Ba zie Księż nicz ki Elż bie ty

Ko mat su Eu ro pe In ter na tio nal prze ka za ło nie od -
płat nie ko par kę hy bry do wą HB215LC -1 Hy brid
Mię dzy na ro do wej Fun da cji Po lar nej. Ja poń ski
kon cern wziął też na sie bie kosz ty trans por tu ma -
szy ny, któ ra dro gą mor ską tra fi ła na An tark ty dę

Maszyny „Premium”? A komu to potrzebne?!

Glo bal ny spa dek po py tu na ma szy ny bu dow la -
ne od bi ja się ne ga tyw nie na przy cho dach ze
sprze da ży nie mal wszyst kich li czą cych się pro -
du cen tów. Mu szą oni ogra ni czyć nie tyl ko kosz -
ty, ale tak że aspi ra cje

SITECH Po land – no wy przed sta wi ciel Trim ble

Fir ma SITECH Po land prze ję ła pie czę nad dzia -
łem In ży nie rii Lą do wej kon cer nu Trim ble. Zmia -
na po zwo li zop ty ma li zo wać ob słu gę użyt kow -
ni ków sys te mów tech no lo gii bu dow la nych.
Szczególnie w zakresie serwisu i szkoleń

Ca ter pil lar ulep szył ko par ko -ła do war ki

Ko niecz ność za sto so wa nia sil ni ków speł nia ją -
cych za pi sy naj now szych norm emi sji spa lin
wy mo gła wpro wa dze nie zmian kon struk cyj -
nych w ko par ko -ła do war kach Ca ter pil lar.
Na ryn ku po ja wi ły się ma szy ny Se rii F…

Mecalac MCR – in spi ra cja i fa scy na cja

Ko par ki gą sie ni co we Me ca lac MCR prze bo jem
wkra cza ją na świa to we ryn ki. W Eu ro pie, Afry -
ce Pół noc nej oraz Au stra lii sta le ro śnie gro no
za do wo lo nych użyt kow ni ków tych wy jąt ko -
wych ma szyn…

Ca mo plast So li de al – sza cu nek dla śro do wi ska

Gru pa Ca mo plast So li de al, czołowy producent
ogumienia przemysłowego kła dzie du ży na cisk
na ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go re spek tu -
jąc prze pi sy pra wa oraz in ne wy mo gi ma ją ce
za sto so wa nie w jej dzia łal no ści

Gra co za bu do wu je dla „bu dow lan ki”

Oprócz dzia łal no ści han dlo wej fir ma Gra co wy -
ko nu je też spe cja li stycz ne za bu do wy po jaz dów
ze zin te gro wa ny mi urzą dze nia mi prze ła dun ko wy -
mi fir my Pal fin ger. Za bu do wy po wsta ją w warsz -
ta tach w Gli wi cach i Pło cho ci nie

No wy Trak ker żadnej budowy się nie boi!

Kon cern Ive co za pew nia, że dla no we go Trak -
ke ra nie ma prze szkód nie do po ko na nia ani
gra nic, któ rych nie był by w sta nie prze kro czyć.
Po jazd spraw dza się w każ dym kli ma cie
i w naj trud niej szym te re nie…

Volvo na pięciu osiach zdało egzamin!

W eks tre mal nie trud nych wa run kach te re no -
wych Vo lvo Gro up Trucks prze pro wa dzi ło nie -
zwy kle uda ny test swe go naj now sze go po jaz -
du prze zna czo ne go do za sto so wań w ko pal -
niach su row ców skal nych

Da kar 2014 – trzy IVECO w dzie siąt ce

W te go rocz nym Raj dzie Da kar Ho len der De Ro oy
za kie row ni cą IVECO Po wer star do ostat niej chwi li
to czył wal kę o zwy cię stwo. Dru gie miej sce w im -
pre zie tej ran gi sta no wi po twier dze nie nie za wod -
no ści po jaz dów mar ki IVECO
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Dro dzy Czy tel ni cy,

tak się za sta na wiam, czy war to być w dzi siej szych cza sach pro du cen tem ma szyn bu dow la nych? Czy war -
to ni mi han dlo wać? No bo ta ki pro du cent czy de aler mu si naj pierw się nie źle na ha ro wać, by… No wła -
śnie, co? Nie ste ty, na wet tych naj lep szych co raz rza dziej spo ty ka na gro da. Za miast zy sku, czy choć by nie -
wiel kiej sa ty fak cji, spa da na nich ca łe pa smo udręk. Wal czyć mu szą z lo kal ną i świa to wą kon ku ren cją,
opra co wy wać stra te gie roz wo ju, za sta na wiać się, jak speł nić za pi sy norm i dy rek tyw wy my śla nych przez
mą drych urzęd ni ków. Cza sa mi wy ja śniać, dla cze go ry nek „Zie lo nej Wy spy” jest mniej mniej chłon ny niż
to prze wi dy wa no w dłu go okre so wych pro gno zach. Trze ba pła cić po dat ki i wy ja śniać „skar bów ce”, cze mu
na jej kon to tra fia ją te raz mniej sze kwo ty. 
Za py tać moż na tak że, czy war to być in no wa cyj nym, prze ści gać ry wa li w wy my śla niu no wi nek, pro du ko -
wać „in te li gent ne” ma szy ny, któ re pod czas pra cy po tra fią wy rę czać swe go ope ra to ra? A je że li tak, to gdzie
zna leźć na byw ców na swe za awan so wa ne tech no lo gicz nie pro duk ty? Naj bar dziej chłon ne ryn ki ich nie
po trze bu ją. W Chi nach, In diach i wie lu kra jach afry kań skich li czą się przede wszyst kim ni ska ce na i pro -
sto ta kon struk cji po zwa la ją ca prze pro wa dzić na pra wę przy po mo cy naj zwy klej sze go młot ka. Czy war to
być pro du cen tem ta nich ma szyn re zy gnu jąc z wła snych aspi ra cji? Szcze gól nie, je że li jest się fir mą, któ ra
we szła już na ko lej ny etap roz wo ju i wy twa rza sprzęt o kil ka klas lep szy? Z pew no ścią war to dla za rob ku.
Ale czy kosz tem utra ty pre sti żu? Ty le tyl ko, że z za chwy tów i kle pa nia po ple cach nikt nie wy ży je. Wi zjo -
ne rzy i per fek cjo ni ści cze kać za tem mu szą na wzbo ga ce nie ubo gich i po pra wę ko niunk tu ry u bo ga tych. In -
ne go wyj ścia nie ma…
Od wie dzi łem ostat nio ko le gę jesz cze ze stu diów dzien ni kar skich. Nie pra co wał ni gdy w za wo dzie, dziś
jest „ma szy nia rzem” i z ra cji te go bacz nie śle dzi kon dy cję bu dow lan ki. O oży wie niu lub za sto ju do wia du -
je się na tych miast z naj pew niej sze go z moż li wych źró dła. Wy star czy, że wyj rzy przez okno. Tak się bo -
wiem skła da, że z je go biu ra roz po ście ra się wspa nia ły wi dok na plac skła do wy fir my wy naj mu ją cej sza -
lun ki. Naj le piej dla bran ży, gdy jest pu sty. Nie ste ty, pod czas mo jej wi zy ty był szczel nie za peł nio ny. No
cóż, trze ba się z tym po go dzić. Przy naj mniej do wio sny. Sor ry, ale ta ki ma my kli mat…
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„Pośred nik Bu dow la ny 
– Ma szy ny, Narzędzia, Sprzęt” 

jest kol por to wa ny bezp∏at nie
do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną.

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na stronie 10.
każdego wydania

Nasza ok∏adka:

Wozidło przegubowe
Volvo A40E

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo -
wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.

http://posbud.com.pl/start/


jak to na budowie ładnie...

©PMB Sp. z o.o.

wiosną, mamy roztopy

jesień przynosi ulewy...

zakończył się kolejny dzień testów

...a zima mróz i śnieżyce

tylko piach,
suchy piach

jutro sprawdzimy
koparki co za szczęście, że

taki mamy klimat

widział ktoś moje
kalosze?!

deszczyk sobie pada,
a ja się zapadam!

latem kraj zmienia się w pustynię

światowi producenci
docenili warunki

klimatyczne panujące 
w naszym kraju

KOLEJNY WIELKI SUKCES POLSKI

akumulator zabieram
na noc do domu

polska to idealne miejsce
na testy maszyn

budowlanych. nie ma
takiego drugiego na świecie



Nie ma skoków bez ładowarki Case!
Po nie waż po czą tek zi my przy po mi nał wio snę, or ga ni za to rzy
za wo dów w sko kach nar ciar skich co tydzień sta wali przed nie
la da wy zwa niem. Z powodu zbyt wysokiej temperatury nie
można było sztucznie naśnieżyć skoczni. W wie lu miej scach
śnieg na ze skok trze ba by ło po pro stu do wozić kilometrami
z odległych re gio nów. Nie inaczej by ło i w au striac kim Bad
Mit ten dorf, gdzie na naj więk szej na tu ral nej skocz ni na świe -

cie – Kulm w dniach 11-12 stycz nia od by wa ły się za wo dy
o Pu char Świa ta. Że by im pre za w ogó le doszła do skutku,
nad przy go to wa niem are ny za wo dów mu sia ła po pra co wać
ła do war ka ko ło wa Ca se 721F. Okazała maszyna nie była
osamotniona.  Przez cały czas wspie ra ło ją sześć mniej szych
cią gni ków marki Steyr. 
Ma szy na zo sta ła do brze przy go to wa na do wy ko ny wa nia
swo ich za dań przy roz kła da niu śnie go wej po wło ki. Ła do war -
ka wy po sa żo na w sil nik o mo cy 195 KM, sku tecz ny układ hy -
drau licz ny i stan dar do wą łyż kę o po jem no ści 2,7 m3 po ra dzi -
ła so bie ide al nie w trud nych wa run kach. Au to ma tycz na blo -
ka da me cha ni zmu róż ni co we go na przed niej osi po zwo li ła
ła do war ce za cho wać opty mal ną trak cję na śnie gu i lo dzie.
Ca se 721F bez naj mniej szych pro ble mów po ru szał się po śli -
skiej na wierzch ni. Or ga ni za to rzy mo gli więc ode tchnąć.

Podgrzej sobie maszynę!
Zi mo wą po rą, mi mo śnieżnych za mie ci i mro zu ope ra to rzy ko -
par ko -ła do wa rek JCB 3CX i 4CX mo gą po czuć się jesz cze bar -
dziej kom for to wo w ka bi nach swych ma szyn. Bry tyj ski kon cern
po my ślał bo wiem o nich. Ope ra to rzy sko rzy stać mo gą ze sta -
no wią ce go wy po sa że nie opcjo nal ne au to ma tycz ne go pod -
grze wa nia ka bi ny. Moż na je za pro gra mo wać, dzię ki cze mu
włą czy się sa mo czyn nie o kon kret nej go dzi nie. Uła twia to po -
ran ny roz ruch ma szy ny, ope ra tor roz po czy na pra cę w kom for -
to wych wa run kach. – Ope ra tor po pro stu wsia da do ka bi ny,
uru cha mia sil nik i ru sza. Nie mu si od mra żać szyb ani cze kać,
aż sil nik osią gnie od po wied nią tem pe ra tu rę. Przynosi to
znaczną oszczędność czasu, który operator przeznaczyć może
na dokładniejsze wykonanie zadania. Nasz pod grze wacz nie
tyl ko pod no si kom fort pra cy ope ra to ra, ale tak że zwięk sza pro -
duk tyw ność ma szy ny – tłu ma czy Tim Bur ho pe z JCB. 
Producent podgrzewacza prze wi dzia ł za rów no moż li wość za -
pro gra mo wa nia jego au to ma tycz ne go włą cza nia (trzykrotnie
w cią gu 24 go dzin), jak i obsługi ma nu al nej. Jest to funkcja
przydatna na przykład w cią gu dnia, kiedy z jakiś przyczyn
ma szy na nie pra cu je, ale ope ra tor nie chce mar z nąć.
Pod grze wacz ofe ro wa ny przez JCB nie wy ma ga pod łą cza nia
do ze wnętrz nych źró deł za si la nia. Ta opcja po pra wia nie tyl -
ko kom fort pra cy ope ra to ra. Są też in ne ko rzy ści – przede
wszyst kim wy dłu ża się ży wot ność sil ni ka, któ re mu oszczę -
dza się zim nych star tów. 
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Ła do war ka ko ło wa Ca se 721F spraw dzi ła się do sko na le pod czas przy go to wań do za -
wo dów Pu cha ru Świa ta w sko kach nar ciar skich w Bad Mit ten dorf

Ofe ro wa ny przez JCB pod grze wacz ka bi ny nie zu ży wa wie le pa li wa (0,27-0,62 li tra
na go dzi nę) i wy łą cza się sam po osią gnię ciu za kła da nej tem pe ra tu ry

http://www.oponydokoparek.pl/


Easer jeździ i wierci
Rok dopiero się zaczął, a fir ma Atlas Cop co już za pre zen to wa -
ła no wą ma szy nę. Jest nią sa mo bież na wiert ni ca prze zna czo -
na do pro wa dze nia od wier tów ko pal nia nych. No wa ma szy na
otrzy ma ła na zwę Easer i zna la zła się w te go rocz nej ofer cie
sprze da żo wej szwedz kie go kon cer nu. Pro du cent li czy na za -
in te re so wa nie swoją nowością ze względu na ciekawe
parametry robocze. Za po mo cą Ease ra – na zwa ta po cho dzi
od an giel skie go wy ra że nia „ease off” ozna cza ją ce go sprę ża -
nie lub roz prę ża nie ska ły wy stę pu ją ce pod czas ro bót strza ło -
wych – wy ko ny wać moż na od wier ty stro po we i pro ste o śred -
ni cy 750 mm. jak rów nież kon wen cjo nal nych od wier tów szy bi -
ko wych o śred ni cy mak sy mal nej 1.200 mm.
Tech ni ka od wier tów szy bi ko wych zo sta ła zastosowana została
po raz pierwszy jesz cze w po ło wie lat sześćdziesiątych ubie -
głe go stu le cia. W chwi li obec nej uzna wa na jest za naj szyb szą
i naj bar dziej pro duk tyw ną me to dę pro wa dze nia od wier tów
w wa run kach ko pal nia nych. Wy ko ny wa nie od wier tów w za wa -
łach, eks plo ra cja niż szych po zio mów oraz wy ko ny wa nie du żej
licz by krót kich od wier tów umoż li wia przy go to wa nie otwo rów
na ska ły kru szo ne pod czas ro bót strzel ni czych. 
Tradycyjne maszyny do wierceń szybikowych wymagają
zazwyczaj betonowej platformy i śrub kotwowych, które
zapewniają stabilność podczas pracy. W efekcie suma czasu
wiercenia porównana do ogólnego czasu pracy nad odwiertem
często nie przekracza pięćdziesięciu procent. 
Zwięk szo ne za po trze bo wa nie na wszech stron ne, sa mo bież ne
wiert ni ce prze zna czo ne do bez piecz ne go wy ko ny wa nia otwo -
rów szy bi ko wych sta ły się głów nym im pul sem dla kon struk to -
rów Atlas Cop co opra co wu ją cych kon cep cję mo de lu Easer.
Efek tem ich prac jest po wsta nie Wiert ni ca mo że wy ko ny wać
otwo ry o mak sy mal nej śred ni cy 750 mm i głę bo ko ści 60 me -
trów. Wy ko rzy stu je stan dar do we żer dzie wiert ni cze 200 mm
(8”) oraz wier tło pro wa dzą ce 228 mm (39”). 
Ca łe nie zbęd ne wy po sa że nie, z wy jąt kiem żer dzi, sta no wi
część plat for my. Dla te go ma szy nę moż na usta wiać w do wol -
nym miej scu ko pal ni bez ko niecz no ści uprzed nie go spe cjal -
ne go przy go to wa nia sta no wi ska roboczego. 
– Nad rzęd nym ce lem dla ze spo łu na szych kon struk to rów pod -
czas pro jek to wa nia mo de lu Easer by ło osią gnię cie jak naj krót -

sze go cza su od wier tu. Łącz ny czas nie zbęd ny na wy ko na nie
czterdziestometrowego od wier tu, wli cza jąc w to czas nie zbęd -
ny na usta wie nie i przy go to wa nie ma szy ny, do pra cy wy no si
nie speł na trzy dzie ści go dzin. Przy czym sa mo usta wia nie ma -
szy ny trwa nie speł na go dzi nę – tłu ma czy John ny Ly ly spra wu -
ją cy funk cję sze fa pro duk tu w fir mie Atlas Cop co. 
Easer po zwa la wy ko ny wać ta kie sa me wier ce nia, jak tra dy cyj -
ne wiert ni ce szy bi ko we, to zna czy od wier ty stro po we, od wier -
ty pro ste i kon wen cjo nal ne od wier ty szy bi ko we. Aby prze sta -
wić ma szy nę z try bu od wier tu stro po we go na tryb od wier tu
pro ste go, wy star czy je dy nie ob ró cić prze kład nię o 180 stop ni.
Jest to nie zwy kle pro sta czyn ność, któ rą bez naj mniej szych
pro ble mów wy ko nać moż na w wa run kach ko pal nia nych. W try -
bie od wier tów szy bi ko wych Easer mo że wy ko ny wać otwo ry
o śred ni cy 1.200 mi li me trów. 
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Zmar∏ Woj ciech Ma lu si

W wie ku 64 lat zmarł Woj ciech Ma lu si. Współ za ło ży ciel i dłu go let ni pre zes Ogól no pol skiej Izby
Go spo dar czej Dro go wnic twa, jed nej z naj więk szych w Pol sce or ga ni za cji bu dow la nych. Był po -
sta cią nie tu zin ko wą, nie kwe stio no wa nym men to rem bran ży. Z wiel ką de ter mi na cją dzia łał na rzecz
in te gra cji śro do wi ska dro go we go oraz przy wró ce nia upraw nień bu dow la nych dla dro go wców
i mo stow ców. Wdra żał sys te my za rzą dza nia ja ko ścią w bran ży dro go wej. Wpro wa dził pierw szą
w Pol sce kom pu te ro wą re je stra cję sa mo cho dów. 
Za swą dzia łal ność był od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, Zło tym Krzy -
żem Za słu gi i wie lo ma od zna cze nia mi re sor to wy mi. Po śmiert nie po sta no wie niem Pre zy den ta Rzecz -
po spo li tej Pol skiej za wy bit ne za słu gi dla roz wo ju go spo dar ki na ro do wej, w szcze gól no ści za nie kwe stio no wa ne osią gnię cia
w dzia łal no ści na rzecz pol skie go dro go wnic twa, od zna czo ny zo stał Krzy żem Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski. 
Spo tka li śmy Go na ubie gło rocz nym in au gu ra cyj nym po sie dze niu Ra dy Pro gra mo wej kie lec kich tar gów Au to stra da -Pol -
ska. Jak zwy kle wy po wia dał się w spo sób cha rak te ry zu ją cy oso by nie za leż ne. Mi ło by ło słu chać ja sno spre cy zo wa nych
my śli, ana li zo wać przy ta cza ne ar gu men ty. Wiel ka szko da, że da ne nam to by ło uczy nić po raz ostat ni… 

Wy daw nic two Po land Mar ke ting Ba rań ski

Easer to na zwa no wej wiert ni cy sa mo bież nej mar ki Atlas Cop co prze zna czo nej
do wy ko ny wa nia od wier tów ko pal nia nych



Ghe lam co Are na na gro dzo na!
Sta dion w Gent, od da ny do użyt ku w ubie głym ro ku przez
Ghe lam co, otrzy mał pre sti żo wą na gro dę In te riors Award
w ka te go rii „Sports”. Or ga ni za to rem kon kur su jest re no mo -
wa ne cza so pi smo Con tract De sign Ma ga zi ne. 
Ghe lam co Are na to naj no wo cze śniej szy sta dion po wsta ły
w Bel gii od czterdziestu lat. Obiekt na 22.000 miejsc jest sta -
dio nem pierw szo li go wej dru ży ny KAA Gent. In we sty cja od da na
do użyt ku przez Ghe lam co w lip cu 2013 ro ku by ła pro wa dzo na
we współ pra cy z wła dza mi mia sta Gent i za rzą dem klu bu. 

Na gro dzo ne w No wym Jor ku wnę trza obiek tu są dzie łem re -
no mo wa ne go pol skie go ar chi tek ta wnętrz, Prze my sła wa Sto -
py, za ło ży cie la fir my Mas si ve De sign. Ju ry do ce ni ło kon -
cepcję, w któ rej ener gia pił ki noż nej zna la zła swo je prze ło że -
nie w ar chi tek tu rze, od da ją cej in ten syw ność spor to wych do -
znań gromadzących się na trybunach ki bi ców.
Ghe lam co Are na to przy kład kom plek so we go pro jek tu, któ -
re go ce lem jest stwo rze nie no wo cze sne go, wie lo funk cyj ne -
go ob sza ru miej skie go, któ ry za pew ni do sko na łe wa run ki
do pra cy i spę dza nia cza su wol ne go. W ubie głym ro ku w są -
siedz twie sta dio nu roz po czę to bu do wę ho te lu, pla no wa ne
jest rów nież cen trum han dlo we. W tym ro ku od da ne do użyt -
ku zo sta ną dwa bu dyn ki biu ro we, z któ rych je den jest już wy -
na ję ty bel gij skiej fir mie ubez pie cze nio wej Par te na.

Jest Hi ta chi, jest im pre za!
Przez trzy na ście lat pra cy w swej jed no oso bo wej fir mie
Szwaj car Paul We hr li po le gał na ko par ce Hi ta chi EX120. Ni -
gdy się nie za wiódł, stąd de cy zja o za ku pie ko lej nej ko par ki
tej mar ki. Tym ra zem by ła to Za xis 130-5. Ma szy na ide al nie
na da ją ca się do prac, któ re wy ko nu je przed się bior ca z Zu -
eber wan gen – ro bót ziem nych, urzą dza nia ogro dów, prac
ogól no bu dow la nych. Paul był tak za do wo lo ny z no we go na -
byt ku, że urzą dził z tej oka zji uro czy ste przy ję cie dla swo jej
ro dzi ny, przy ja ciół i klien tów. 
Ma szy na jest uni wer sal na, sta bil na i ła twa w ob słu dze. Przy -
da je się zwłasz cza do bu do wy ka mien nych ogro dzeń, z cze -
go szwaj car ski przed się bior ca zna ny jest w ca łym re gio nie.
Fir ma nie re kla mu je swo ich usług, a jed nak jej wła ści ciel
i ope ra tor w jed nym nie na rze ka na brak zle ceń. Wystarczy
re ko men da cja za do wo lo nych klien tów. Ma szy na Hi ta chi od -
gry wa zna czą cą ro le w tej stra te gii. Mu si być po pro stu nie -
za wod na! – Je stem praw dzi wym fa nem Hi ta chi, pra cu ję ty mi
ma szy na mi od dwu dzie stu dwóch lat i wiem, że ich hy drau li ka
nie ma so bie rów nych. Ja ko ope ra tor mam pew ność, że ma -
szy na wy ko na to, cze go od niej ocze ku ję, a ja ko wła ści cie la
cie szy mnie ni ski po ziom zu ży cia pa li wa – mó wi Paul We hr li.

IronPlanet i Ma scus współ pra cu ją
Po ro zu mie nie na te mat współ pra cy obu por ta li au kcyj nych
prze wi du je płyn ną in te gra cję ich ofert. W prak ty ce ozna cza to,
że ko rzy sta ją cy z por ta lu Ma scus bę dą mo gli bły ska wicz nie
prze no sić swe ofer ty au kcyj ne do por ta lu IronPlanet. Po zwo li
to na zde cy do wa ne przy spie sze nie trans ak cji i uła twi upłyn -
nie nie zbęd ne go sprzę tu. Re ali za cja za pi sów umo wy o współ -
pra cy umoż li wi użyt kow ni kom por ta lu IronPlanet lep szy do stęp
do wszyst kich ofert pu bli ko wa nych na stro nie Ma scus.
W zgod nej oce nie obu firm ich współ pra ca uła twi do stęp do in -
for ma cji, ta kich jak ce ny i lo ka li za cja sprzę tu. Zwięk szy też
atrak cyj ność in ter ne to wych giełd, ja ki mi są Ma scus
i IronPlanet, któ ra w cią gu mi nio nych dzie się ciu lat sprze da ła
on li ne uży wa ny sprzęt o war to ści po nad trzech mi liar dów do -
la rów. We dług da nych przed sta wio nych przez fir mę, po sia da
ona w chwi li obec nej po nad mi lion za re je stro wa nych użyt kow -
ni ków z nie mal każ de go kra ju na świe cie. W fir mie Ma scus zy -
sku je te raz do świad czo ne go part ne ra, współ pra ca z któ rym
umoż li wi dal szy har mo nij ny roz wój każ dej ze stron.
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Wnę trza imponującego obiektu, jakim jest Ghelamco Arena są dzie łem re no mo wa ne -
go pol skie go ar chi tek ta wnętrz, Prze my sła wa Sto py

Spe cjal no ścią fir my Pau la We hr lie go jest bu do wa ka mien nych ogro dzeń

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://filtracja.com.pl/


Most Przyjaźni Wietnamsko-Japońskiej
W sto li cy Wiet na mu, Ha noi, po wsta je dro ga łą czą ca cen trum
mia sta z lot ni skiem Noi Bai. Bę dzie mia ła po czte ry pa sy ru -
chu w każ dą stro nę. Po wsta nie tak że most przez Rze kę Czer -
wo ną, któ ra w tym miej scu osią ga sze ro kość 1.200 me trów.
Prze pra wa wraz z wia duk tem li czyć bę dzie w su mie 3.800 me -
trów. Bu do wą efek tow ne go pod wie sza ne go mo stu zaj mu je się
jo int -ven tu re, któ re go trzon two rzą ja poń skie fir my IHI In fra -
struc tu re Sys tems i Su mi to mo Mit sui Con struc tion. Stąd most
Nhat Tan by wa na zy wa ny tak że Mo stem Przy jaź ni Wiet nam -
sko -Ja poń skiej. Za sad ni czą część prze pra wy o dłu go ści 1.500
me trów two rzy pięć be to no wych py lo nów w kształ cie li te ry A,
do któ rych pod wie szo ne zo sta ły li ny no śne. Do ich bu do wy
wy ko rzy sta no pięć żu ra wi wie żo wych Lin den -Co man -

sa 21LC550 do star czo nych przez  de ale ra  z Sin ga pu ru. Dla
wła ści we go zmon to wa nia żu ra wi przy je cha ła do Wiet na mu eki -
pa hisz pań skich tech ni ków. Usta wie nie trzech spo śród pię ciu
maszyn sta no wi ło po waż ne wy zwa nie, po nie waż py lo ny są
w tym miej scu cał ko wi cie za nu rzo ne w nur cie rze ki. Trans port
ele men tów żu ra wi na miej sce ich mon ta żu uza leż nio ny był
od sta nu rze ki, któ ra chwi la mi utrud nia ła to za da nie. Urzą dze -
nia roz po czę ły pra cę na pla cu bu do wy w 2009 ro ku trans por -
tu jąc wszel kie ma te ria ły nie zbęd ne do bu do wy py lo nów, a tak -
że do umiesz cze nia na nich ele men tów ko twią cych li ny kon -
struk cyj ne. Na każ dym py lo nie znaj du je się dwadzieścia
dziewięć ta kich za ko twień, za to pio nych w be to nie, każ dy o wa -
dze 18 ton. Pra ce już się za koń czy ły i obec nie trwa de mon taż
żu ra wi. Jest trud niej szy od mon ta żu, po nie waż nie sie za so bą
ry zy ko uszko dze nia lin no śnych mo stu. A na wet nie wiel kie,
przy pad ko we na prę że nie po cią ga ko niecz ność wy mia ny
kompletnej, nie zwy kle dro giej li ny. 

Case składa wizyty 
Ze spół in ży nie rów z Ca se Con struc tion Equ ip ment i Su mi to -
mo Con struc tion Ma chi ne ry ko lej ny raz od wie dził eu ro pej skich
użyt kow ni ków ko pa rek, tym ra zem z pół noc nej czę ści kon ty -
nen tu. Ta kie wy jaz dy or ga ni zu je się, by po znać opi nie ope ra -
to rów i zmie nia ją ce się po trze by klien tów. Głos użyt kow ni ków
jest naj waż niej szy przy pro jek to wa niu no wych roz wią zań, a wi -
zy ty sta ły się nie zbęd nym ele men tem pra cy nad do sko na le -
niem kon struk cji ko pa rek Ca se.

Wi zy ta in ży nie rów Ca se i Su mi to mo to wy jąt ko we wy da rze -
nie – mó wi Jan ne Hir si kan gas pre zes fir my Hir si kan gas Grav
och Schakt AB ze Szwe cji. Ni gdy wcze śniej nie przy je chał
do nas ża den pro du cent ma szyn czy sil ni ków, aby za się gnąć
opi nii o tym, jak one dzia ła ją. Tym cza sem nie tyl ko py ta no nas
o zda nie, ale słu cha no nas z uwa gą, da jąc do zro zu mie nia, że
na sze spo strze że nia są bar dzo waż ne.
In ży nie rom uda ło się usta lić mię dzy in ny mi, że dla skan dy naw -
skich firm li czy się si ła ukła du hy drau licz ne go, jak rów nież ła -
twość ob słu gi co dzien nej. Wła ści cie le ko pa rek chwa li li także
ich wzornictwo oraz solidną kon struk cję.
Ca se i Su mi to mo od dwu dzie stu lat ści śle współ pra cu ją przy pro -
duk cji ko pa rek. Pra cu jąc nad udo sko na le nia mi przy szłych ko pa -
rek od wie dza ją ich użyt kow ni ków. Dzię ki te mu na dą ża ją za szyb -
ko zmie nia ją cy mi się po trze ba mi ope ra to rów, a wła ści cie lom ma -
szyn za pew nia ją mak sy mal ną opła cal ność za ku pu.
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Kon struk to rzy od wie dzi li użyt kow ni ków ko pa rek, by w bez po śred niej roz mo wie do -
wie dzieć się, jak oce nia ją oni owo ce ich pra cy…

Wykonawca zapowiada, że Most Nhat Tan zo sta nie otwar ty w paź dzier ni ku tego
roku po sześć dzie się ciu mie sią cach bu do wy

http://maszyny-lublin.pl/


Sprężarki Doosan na tory!
Fran cu ska fir ma bu dow la na Co las Ra il ko rzy sta w pra cy ze
sprę ża rek Do osan Por ta ble Po wer. We wrze śniu ubie głe go
ro ku za ku pi ła dwie prze no śne sprę żar ki 12/250 no wej ge ne -
ra cji, speł nia ją ce nor my emi sji spa lin Sta ge IIIB. Co las Ra il
wy ko rzy stu je urzą dze nia Do osan głów nie do roz pro wa dza -
nia szyb ko wią żą ce go be to nu na try sko we go we wnę trzach tu -
ne li pod czas prac re no wa cyj nych i re mon to wych. Mon to wa -
ne na wa go nach ko le jo wych mu szą wy trzy mać eks tre mal nie
niekorzystne wa run ki, w tym wy so kie tem pe ra tu ry pa nu ją ce
w trud no do stęp nych miej scach, w któ rych prowadzone są
pra ce. Aby sku tecz nie roz pro wa dzić szyb ko wią żą cy be ton
na try sko wy nie zbęd ne jest ab so lut nie su che po wie trze. Dzię -
ki sprę żar kom Do osan ze spół Co las Ra il RTS jest w sta nie

usu nąć oko ło 98 procent wil go ci z po wie trza. We wrze śniu
i paź dzier ni ku 2013 ro ku pra cow ni cy dzia łu RTS fir my Co las
Ra il pra co wa li w tu ne lu Ma de le ine w re gio nie Mau rien ne. Jak
w przy pad ku wie lu tu ne li ko le jo wych zbu do wa nych z ce gły
pod ko niec XIX wie ku Je go wy mia ry nie speł nia ły obec nych
stan dar dów ru chu ko le jo we go. Tu nel na le ża ło po sze rzyć,
Pra ce re mon to we do ty czy ły od cin ka o dłu go ści 359 me trów,
gdzie to ry za krę ca ły po łu ku. Naj trud niej sze dla pro jek tu by -
ły wa run ki pra cy. Prze bu do wa mu sia ła być wy ko na na bez
za trzy ma nia ru chu, w środ ku by ło go rą co, pa no wa ło du że
za py le nie i wil goć. Roz pro wa dza nie be to nu na try sko we go
by ło naj bar dziej klu czo wym eta pem, po nie waż od nie go za -
le żał czas wy ko na nia ca łej ope ra cji.  Do wy ko na nia tej pra cy
fir ma Co las Ra il RTS zde cy do wa ła się użyć no wej, wy so ko -
wy daj nej sprę żar ki Do osan 12/250. Jed nost kę skon fi gu ro -
wa no tak, aby do star cza ła po wie trze o sta łym ci śnie niu po -
mię dzy 8 a 12 ba rów przy naj mniej szej moż li wej wil got no -
ści – po ni żej 5 procent – aby za gwa ran to wać uzyskanie war -
stwy be to nu naj wyż szej ja ko ści. Sprę żar ka spraw dzi ła się
do sko na le pod czas dłu giej, nieprzerwanej pra cy w wy so kiej
tem pe ra tu rze oto cze nia (nie wspo mi na jąc o za py le niu).
Oprócz do sko na łej wy daj no ści za le tą sprę żar ki Do -
osan 12/250  są kom pak to we roz mia ry umoż li wia ją ce za -
mon to wa nie jej na wą skiej ra mie no śnej wa go nu kolejowego
i wyłączenie z ruchu tyl ko jed ne go to ru.

Terex rezygnuje z wozideł
Jak po da no w ko mu ni ka cie pra so wym, pro duk cja wo zi deł
sztyw no ra mo wych, jak i prze gu bo wych prze sta ła mie ścić się
w port fo lio fir my Te rex. Za kład wy twa rza ją cy wo zi dła w szkoc -
kim Mo ther well (ostat nio by ło to pięć mo de li sztyw no ra mo -
wych i trzy prze gu bo we) zo sta nie sprze da ny. Pro duk cję wo -
zi deł przej mie za su mę 160 mln do la rów Vo lvo Con struc tion
Equ ip ment. Umo wa sprze da ży zo sta nie sfi na li zo wa na

w pierw szej po ło wie 2014 ro ku.  Jak oświad czył Pat Ol ney,
pre zes Vo lvo CE, w okre sie przej ścio wym mar ka Te rex zo -
sta nie za cho wa na. Vo lvo przej mie tak że pię ciu set pra cow ni -
ków fir my Te rex. Obie stro ny wy ra zi ły za do wo le nie z trans ak -
cji. Te rex uznał sprze daż za ko rzyst ną, a Vo lvo li czy
na wzmoc nie nie swej po zy cji w seg men cie wo zi deł, szcze -
gól nie na ryn kach o szyb kim wzro ście.

JCB zatrudni 2,5 tysiąca osób!
Do ro ku 2018 bry tyj ski po ten tat w produkcji maszyn
budowlanych obie cu je stwo rzyć 2,5 ty sią ca no wych miejsc
pra cy. JCB za po wia da za in we sto wa nie w to 150 mi lio nów fun -
tów. To nie wszyst ko – eko no mi ści sza cu ją, że każ de z no -
wych miejsc pra cy w JCB skut ku je powstaniem trzech ko lej -
nych na ryn ku. Oznacza to, że dzię ki in we sty cjom JCB za trud -
nie nie znaj dzie 7.500 osób! Choć JCB dzia ła globalnie i ma
aż jedenaście zakładów produkcyjnych po za Wiel ką Bry ta nią,
in we stu je tak że w kraju, roz bu do wu jąc ist nie ją ce i bu du jąc no -
we fa bry ki. Obec nie w hrab stwach Staf ford i Der by zlo ka li zo -
wa nych jest jedenaście za kła dów pro duk cyj nych JCB.
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Za le tą sprę żar ki Do osan 12/250 są kom pak to we ga ba ry ty umoż li wia ją ce za mon to -
wa nie jej na wą skiej ra mie no śnej wa go nu i za ję cie tyl ko jed ne go to ru

Sir Anthony Bamford i pracownicy JCB gościli w Rochester brytyjskiego kanclerza
sakrbu Geroga Osoborna, który odwiedził siedzibę firmy z okazji ogłoszenia
pięcioletnich planów inwestycyjnych

Terex produkował ostatnio pięć modeli sztywnoramowych i trzy przegubowe.
Sprzedaż produkcji wozideł określono jako korzystną, doceniając potęgę Volvo CE
w tym segmencie rynku



Za kres bran żo wy tar gów bu dow nic twa dro go we go, któ re od 14
do 16 ma ja 2014 ro ku od bę dą się w Tar gach Kiel ce, to nie tyl ko
sprzęt do bu do wy dróg – jak mo że wy da wać się w pierw szej ko lej -
no ści. Trzy wy sta wy to wa rzy szą ce AUTOSTRADZIE-POLSKIEJ – Mię -
dzy na ro do we Tar gi Ma szyn Bu dow la nych i Po jaz dów Spe cja li stycz -
nych MASZBUD, Mię dzy na ro dowe Tar gi In fra struk tu ry, Sa lon Tech -
no lo gia i In fra struk tu ra Lot nisk TRAFFIC-EXPO – TIL oraz Mię dzy -
na ro do we Tar gi Trans por tu Dro go we go – Po jaz dy Użyt ko we
ROTRA, za pew nia ją za ple cze dla ca łej bran ży. 
Te go rocz na edy cja tar gów MASZBUD po trwa o je den dzień dłu żej
niż po zo sta łe rów no le głe wy sta wy – 17 ma ja w Tar gach Kiel ce od -
bę dzie się tzw. Show After Fa ir, wiel kie wy da rze nie ad re so wa ne
do wszyst kich zwie dza ją cych, pod czas któ re go na spe cjal nym po -
li go nie o po wierzch ni 1,6 ha nie za brak nie dy na micz nych po ka -
zów ma szyn, bar dzo wi do wi sko we go kon kur su dla ope ra tów ko -
pa rek, wie lu atrak cji dla dzie ci i ca łych ro dzin. Za pra sza my wszyst -
kie fir my do zgła sza nia ope ra to rów do kon kur su, pla no wa ne go
na trzy dni (od 15 do 17 ma ja), pod czas któ re go wy ło nio ny zo sta -
nie naj lep szy ope ra tor, któ ry w naj krót szym cza sie i z za cho wa -
niem obo wią zu ją cych norm i prze pi sów bez pie czeń stwa ukoń czy
cie ka we kon ku ren cje. Ofi cjal ne roz po czę cie kon kur su ope ra to rów
ma szyn po prze dzi wstęp o zdo by wa niu upraw nień oraz pre lek cja
o tym, jak wy ko rzy stać sy mu la tor w pro ce sie szko le nia.
Prze wi dzia no tak że de mon stra cję moż li wo ści symu la to ra i sys te -
mu, któ ry go ob słu gu je. Pierw szym eta pem kon kur su bę dą zma -
ga nia na sy mu la to rach, któ re bę dą moż li wo ścią spraw dze nia umie -
jęt no ści tech nicz nych. Dru gi etap kon kur su to kon ku ren cje na po li -

go nie. Wśród za dań nie za brak nie i tych wy ma ga ją cych pre cy -
zji – jak np. prze kłu wa nie ba lo ni ków trzy ma ną przez łyż kę ko -
par ki szpi lą czy ukła da nie pre cy zyj nej kon struk cji jak i ta kich,
w któ rych li czyć bę dzie się szyb kość dzia ła nia – jak wy ko pa nie
za ko pa nej na po li go nie becz ki z pi wem. Dla uczest ni ków prze -
wi dzia no atrak cyj ne na gro dy.
Kie lec kie świę to dro go wnic twa, jak po tocz nie na zy wa ją te tar gi
ich wy staw cy i go ście, to naj waż niej sza i naj więk sza wy sta wa tej
bran ży w kra ju. Li sta wy staw ców, któ rą zna leźć moż na stro nie
www.autostrada-polska.pl, jest sta le uzu peł nia na, a part ne rzy me -
ry to rycz ni przy go to wa li sze reg kon fe ren cji po ru sza ją cych za gad -
nie nia waż ne dla bran ży. War to wspo mnieć tu przy kła do wo kon fe -
ren cję No wa ge ne ra cja urzą dzeń bez pie czeń stwa ru chu dro go we -
go – pro jek to wa nie i ba da nia, któ rej or ga ni za to rem jest IBDiM czy
de ba tę or ga ni zo wa ną przez IMBIGS w ra mach Sa lo nu Kru szyw.
Na uczest ni ków ko lej nej edy cji tar gów w Kiel cach cze ka ją tak że
udo god nie nia zwią za ne z mo der ni za cją i roz bu do wą tar go wej in -
fra struk tu ry. Do użyt ku od da ny zo stał już par king wie lo po zio mo wy
na pół ty sią ca po jaz dów, przy go to wa no miej sca par kin go we
przed ha la mi w miej scu daw ne go biu row ca. Funk cjo no wać bę dzie
tak że no wo cze sne Cen trum Kon gre so we i no wy ter mi nal wej ścio -
wy od stro ny za chod niej, umoż li wia ją cy płyn ną re je stra cję, po zwa -
la ją cy jed no cze śnie na do star cza nie szcze gó ło wych da nych do ty -
czą cych od wie dza ją cych wy sta wę. Nie bez zna cze nia jest tak że to,
że do Tar gów Kiel ce moż na wy god nie do je chać, co umoż li wia sieć
no wych dróg wo kół te re nów tar go wych. Atu tem jest tak że bez ko li -
zyj ny zjazd z tra sy War sza wa-Kra ków na par king wie lo po zio mo wy.
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AUTOSTRADA i MASZBUD z no wym kon kur sem, dy na micz ny mi
po ka za mi i moc nym me ry to rycz nym wspar ciem

http://www.targikielce.pl/index.html?k=autostrada&s=index
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Do sta li śmy wła śnie bar dzo
miłą, no wo rocz ną prze sył kę
od fir my Grausch i Grausch
Ma szy ny Bu dow la ne. A w niej
coś bar dzo ory gi nal ne go – sin -
giel Le bow skie go. Do sko na ły
zresz tą. Prze słu cha li śmy. Ty -
tuł Do osan Way su ge ru je mo -
że ryk Die sla w tle, ale za pew -
nia my, że go tam nie sły chać. 

Ciekawy pomysł Dessty

No wy Eu ro car go Eu ro VI, jak pi sze Ive co „ulu bio na śred nia cię -
ża rów ka Eu ro pej czy ków” jest chęt nie użyt ko wa na tak że przez
fir my bu dow la ne. Pro du ko wa na w Bre scii, a tu mknie głów ny mi
uli ca mi War sza wy! Ład ny ob ra zek!

Nasz redakcyjny kolega Michał tradycyjnie rozstawił sobie pod
choinką tory i puszcza po nich pociągi. Nie zamarzają, ruch przebiega
bez zakłóceń  Żeby urozmaicić te zabawy daliśmy mu z posbudowych
zasobów model równiarki CAT. Także wozidło jest w odpowiedniej
skali. Pociąg nie załapał się na zdjęciu, bo za szybko przejeżdża!

To masz Do bras z po znań skie go od dzia łu Ko mat su Po land wy -
grał za wo dy dla me cha ni ków Ko mat su po ko nu jąc 36 kon ku ren -
tów z ca łej Eu ro py. Był naj lep szy w kon ku ren cji Tro uble Sho -
oting po le ga ją cej na zdia gno zow a niu i roz wią za niu pro ble mu.
Dru gi z pol skich me cha ni ków Mi chał Bo ro wiec osią gnął do bre
wy ni ki w Un der Car ria ge In spec tion (in spek cja pod wo zia),
WAI – Walk -Aro und -In spec tion (in spek cja tech nicz na ma szy ny)
i Talk to Cu sto mers (roz mo wa z klien tem). Gra tu lu je my me cha -
ni kom i fir mie Ko mat su Po land!

Kabina jest, joysticki są,
a fotel? Co tam ergonomia,
antywibracje i takie tam!
Siadamy sobie i pracujemy,
aż oparcie trzeszczy!

Spójrzcie na te szalejące wozidła! Góry, doły - a nic się nie
wysypie, gdyby tylko można nim było po naszych (niektórych)
drogach pośmigać...

Kto nie za glą da na nasz
fan pa ge, spo ro tra ci. 

To wy bit nie roz ryw ko we
miej sce. Po ja wia ją się tam
ta kie zdję cia i in for ma cje,
ja kich nie da się zo ba czyć

ni gdzie in dziej. 
Za glą daj cie do nas!

Roz bu do wa me cze tu w Mek ce (Ara bia Sau dyj ska). Rzą dek
czter na stu żu ra wi Lie bherr pra cu je w tem pe ra tu rach prze kra -
cza ją cych 45 stop ni. Ale wi dok!

https://www.facebook.com/pages/Posbudpl/398831876857667
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Ufff... jak go rą co nam się w re -
dak cji zro bi ło... hm... a wszyst -
ko przez gra fi kę zdo bią cą szy -
ko wa ne właśnie do dru ku wy da -
nie „Po śred ni ka Bu dow la ne go”.
Że by by ła ja sność – wszyst kie
na sze gra fi ki ry su je Ka sia Ja na -
sie wicz. Zdol na, praw da?

Żeń ska część re dak cji po zaz -
dro ści ła ko le gom i sku si ła się
na prze jażdż kę „raj do wą”
wer sją Ta try. Ten eg zem plarz
wy pró bo wa ny w Raj dzie Tu -
ne zji 2012, moż na by ło po dzi -
wiać w Kiel cach na tar gach
Au to stra da.

Ma ni tou Pol ska w wiel kim sty -
lu otwo rzy ło swo ją no wą sie -
dzi bę w Sę ko ci nie Sta rym
pod War sza wą, A z ja kie go kra -
ju po cho dzą ma szy ny Ma ni -
tou? Ła two od gad nąć oglą da -
jąc na sze zdję cia do ku men tu ją -
ce to wy da rze nie.

Jak wyrzeźbić Volvo z lodu? Szkoda, że odwilż się zrobiła, ale
spokojnie. Zima jeszcze trwa!

Naj więk sza w Pol sce i jed na z naj mniej szych ko pa rek pro du ko -
wa nych przez Ko mat su. Tę mniej szą moż na spo tkać na wet
na uli cy, ja ko że ta kie „ma leń stwa” są ide al ne do za sto so wań
ko mu nal nych. Gi gant, czy li PC1250, pra cu je w ko pal ni Mar gli
Kre do wych Fol wark nie da le ko Opo la, gdzie wstęp ma ją nie licz -
ni. Na sze zdję cie po ma ga wy obra zić so bie jej wy mia ry!

Ale po co mrozić samochód? Po to, by sprawdzić, jak będzie
się zachowywał w zimie! Inżynierowie Scanii testują ciężarówki
w specjalnym tunelu, który można ochłodzić do -35 lub
podgrzać do 55 stopni. Imitować deszcz lub śnieg. I rozpędzać
samochody na rolkach do 100 km/h. Ale jazda!

Kto lu bi wal ce dro go we i chciał by na nie pa trzeć ca ły rok?
Zdję cie z ka len da rza ścien ne go Bo mag (tu aku rat ma rzec). Wy śle -
my go oso bie, któ ra ja ko pierw sza wy ra zi ta ką chęć w ko men ta rzu.

Łał! To największa na świecie drukowana grafika 3D wpisana
do Księgi Rekordów Guinessa w kategorii Street Art. A na niej
pojazdy Renault Trucks. Grafika powstała na największym placu
w Lyonie - w tym mieście są bowiem produkowane pojazdy
ciężarowe Renault. Akcja uświetniła premierę wprowadzenia na
rynek nowej gamy pojazdów francuskiego producenta!

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


– Pro szę w kil ku sło wach przed sta wić hi sto rię fir my Gra co.
Kie dy po wsta ła i czym się zaj mu je?
– Ile mam cza su na od po wiedź? 

– Kon kret nie! Wie Pan, czy nie? 
– Gra co po wsta ło w ro ku 1991. Firma od ro ku 1992 zaj mu je
się ma szy na mi ro bo czy mi słu żą cy mi do prze miesz cza nia ła -
dun ków i wy ko ny wa nia prac na wy so ko ści. Ofe ru je my urzą -
dze nia świa to wych po ten ta tów – au striac kie go Pal fin ge ra i ja -
poń skie go Ta da no.

– Co jest Pań ską re cep tą na suk ces w nie pew nych go -
spo dar czo cza sach?
– Trud no mó wić o go to wej re cep cie na suk ces…

– Pod su nę za tem pe wien po mysł. Sko ro bu dow nic two
ma kło po ty, a rol nic two ja koś da je so bie ra dę, to czy
nie war to prze sta wić się na han del sprzę tem rol ni czym?
– Bardzo ciekawa koncepcja…

– Prze sta je my uda wać, czy koń czy my roz mo wę?
– Prze sta je my uda wać! Porozmawiajmy poważnie!

– Rze czy wi ście, do tej po ry nasza rozmowa była ma ło
po waż na. Za da wa łem Ci py ta nia wzię te żyw cem z „wy -
wia dów”, ja kich peł no w pra sie. Po dob ne sły sza łem na -
wet na kon fe ren cjach pra so wych…
– Wie rzę, ale mi mo to po pro szę o in ny ze staw py tań! 

– Wcze śniej jed nak czy tel ni kom na le ży się kil ka słów wy -
ja śnie nia, a To bie po dzię ko wa nie, że zgo dzi łeś się na roz -
po czę cie wy wia du w żar to bli wej „rej so wej” kon wen cji.
By ło to o ty le ła twiej sze, że obaj je ste śmy dy plo mo wa ny -
mi dzien ni ka rza mi, ko le ga mi z wy dzia łu i ro ku. Zna my się
od trzy dzie stu dwóch lat…
– Od ilu?! 

– Od trzy dzie stu dwóch! Na sze dzie ci są dziś star sze niż
my, kie dy się po zna li śmy… Po ukoń cze niu stu diów na -
sze dro gi się ro ze szły, a dziś znów się skrzy żo wa ły…
– To praw da, jednak tylko ty pozostałeś w zawodzie. Nie po -
wiem, że mo ja ka rie ra dzien ni kar ska trwa ła krótko, bo tak na do -
brą spra wę w ogó le się nie roz po czę ła. Po sze dłem na dzien ni -
kar stwo, bo nie wie dzia łem, co tak naprawdę chcę robić w życiu.
Traktowałem studia, jako prze dłu że nie szko ły ogól no kształ cą -
cej. Mo że pa mię tasz, że rów no le gle stu dio wa łem pra wo? Pra cę
ma gi ster ską na Wy dzia le Dzien ni kar stwa obroniłem, a z pra wa
zre zy gno wa łem sam po za li cze niu pią te go se me stru. Czu łem,
że tra cę czas. Zmie nia ła się Pol ska, zmie niał się ustrój, zmie -
nia ły się prze pi sy pra wa. Ciągnęło mnie do biznesu.  Rzu ci łem
dru gi fa kul tet i za czą łem pra cę w Me ta lek spor cie, cen tra li han -
dlu za gra nicz ne go zaj mu ją cej się han dlem ob ra biar ka mi i wy -
po sa że niem za kła dów prze my sło wych w kompletne linie
produkcyjne. Praca jak praca, ale bez większych perspektyw.
W zde rze niu z no wo cze sny mi tech no lo gia mi z Za cho du nie mie -
li śmy żad nych szans. Za czą łem się bardzo in te re so wać, jak
funk cjo nu ją za chod nie fir my, jak to moż li we, że pro du ku ją tak

fan ta stycz ne pro duk ty? Wresz cie ja ko mło de mu, ambitnemu
człowiekowi da no mi szan sę, bym mógł prze ko nać się o tym
oso bi ście. Otrzy ma łem moż li wość od by cia prak ty ki w do brze
zor ga ni zo wa nym za chod nim przed się bior stwie. Mo głem wy -
je chać do jed ne go z od dzia łów nie miec kie go giganta
przemysłowego, al bo do au striac kie go Pal fin ge ra. Wy bra łem
Au stria ków i pra co wa łem u nich pra wie pół to ra ro ku.

– Czas po ka zał, że do ko na łeś wła ści we go wy bo ru, wy -
jazd do Au strii pro cen tu je do dziś…
– Pal fin ger wy da wał się wów czas fir mą bar dziej przy ja zną dla
prak ty kan ta z Pol ski. Nie był mo lo chem, za trud niał kil ka set
osób, wy twa rzał prak tycz nie je den pro dukt – prze no śny żu -
raw hy drau licz ny na sa mo cho dy cię ża ro we. W fir mie pa no wa -
ła ro dzin na at mos fe ra. Syn za ło ży cie la, Hu bert Pal fin ger se -
nior był za an ga żo wa ny nie tyl ko w two rze nie stra te gii, ale rów -
nież w co dzien ne ży cie fir my. Im po no wa ła mi je go wi zja biz ne -
su. W ro ku 1964, gdy ja ko świe żo upie czo ny in ży nier przej mo -
wał fir mę od oj ca, zde cy do wał, że bę dzie się ona spe cja li zo -
wa ła w pro duk cji prze no śnych żu ra wii hy drau licz nych. Rzu cił
wy zwa nie świa to wym po ten ta tom za po wia da jąc, że bę dzie wy -
twa rzał naj lep sze żu ra wie na świe cie.

– I to się powiodło, Pal fin ger wszedł do ab so lut nej czo -
łów ki producentów i swą po zy cję utrzy mu je… 
– Kie dy za czy na łem swo je prak ty ki w Pal fin ge rze naj więk szym
żu ra wiem prze no śnym by ło urzą dze nie o momencie udźwi -
gu 45 to no me trów. Dziś jest to żu raw prawie dwu stu to no me -
tro wy. Dia me tral nie zmie ni ła się tak że sa ma fir ma, choć na dal
ma ro dzin ny i bardzo dynamiczny cha rak ter. Se nior ro du
Hubert Pal fin ger, mi mo, że nie peł ni już żad nych ofi cjal nych
funk cji w fir mie, na dal ma wielki wpływ na kie run ki jej roz wo -
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ju. Pal fin ger jest dziś dzia ła ją cym w ska li glo bal nej kon cer -
nem, pra cu je w nim prawie dzie sięć ty się cy lu dzi. Kon se -
kwent nie po sze rza swój pro gram pro duk cyj ny. Oprócz prze -
no śnych żu ra wi hy drau licz nych wy twa rza dziś urzą dze nia
do przeładunku drew na, bur ty za ła dun ko we, przewoźne wóz -
ki widłowe, ha kow ce i bra mow ce, po de sty ro bo cze, żu ra wie
ko le jo we i mor skie. O po ten cja le Pal fin ge ra świad czy w mo im
prze ko na niu na wią za nie współ pra cy z chiń skim kon cer nem
Sa ny. Chiń czy cy do ce nia jąc kom pe ten cje part ne ra zde cy do -
wa li się na za wią za nie z nim dwóch spół ek typu joint venture.
Za uwa żyć wy pa da, że naj czę ściej chiń skie kon cer ny za cho -
wu ją się ina czej, po prostu do ko nu ją  prze jęć in te re su ją cych
je firm. Do bry przy kład stanowią eu ro pej scy pro du cen ci pomp
do be to nu, któ rzy w kom ple cie zna leź li się w chiń skich rę kach. 

– Coś mi się przy po mnia ło. W ze szłym ro ku pod czas spo -
tka nia dla pra sy przed tar ga mi Bau ma od wie dzi łem
przed sta wi cie li Pal fin ge ra. Gdy do wie dzie li się, że znam
Cię oso bi ście, za miast o naj now szych pro duk tach przez
do bry kwa drans ra czy li mnie opo wie ścia mi o Two ich wy -
czy nach na par kie cie…
– Cie ka we, że ktoś jesz cze o tym pa mię ta. Nie był to prze cież
„Ta niec z Gwiaz da mi”, a siat ków ka na trze cio li go wym po zio -
mie. Jak wiesz tro chę gra łem w AZS w cza sie stu diów na Uni -
wer sy te cie War szaw skim. Trzy krot nie oka za li śmy się naj lep szą
dru ży ną uni wer sy tec ką w Pol sce. Świa do mie od pu ści li śmy wal -
kę o awans do dru giej li gi. Gra na takim poziomie wy ma gał by
więk sze go za an ga żo wa nia, a my siat ków ką się tyl ko ba wi li śmy,
waż niej sza by ła na uka. W Au strii oka za ło się, że Pal fin ger ma
za kła do wą dru ży nę siat ków ki. Po sze dłem po pa trzeć  jak tre nu -
ją i się za czę ło! Zdo by li śmy mi strzo stwo lan du Sal zburg. Mo ja
gra została doceniona, prze sze dłem na wet do moc niej szej dru -
ży ny i gra łem w trze ciej li dze. Oczy wi ście amatorsko, po pra cy! 

– Dobrze zaaklimatyzowałeś się w Au strii. Co skło ni ło Cię
zatem do po wro tu i pod ję cia dzia łal no ści biz ne so wej? 
– To praw da, nie mia łem prak tycz nie żad nych pro ble mów, wio -
dłem spo koj ne ży cie. Po zo sta nie na sta łe w do stat niej Au strii
mo gło sta no wić po ku sę. Jed nak nie dla mnie. Chcia łem wró -
cić do Pol ski i otwo rzyć wła sny biz nes zwią za ny z żu ra wia mi
Pal fin ger. W 1991 ro ku zda łem so bie spra wę, że to być mo że
ostat nia chwi la na pod ję cie ta kie go wy zwa nia. Pra co wa łem bo -
wiem w dzia le eks por tu fir my Pal fin ger i na mo je biur ko co raz
czę ściej tra fiać za czę ły ofer ty współ pra cy nad sy ła ne z ca łej
Eu ro py Za chod niej do ty czą ce ryn ku pol skie go. Wie dzia łem,
że u nas bra ku je ta kich urzą dzeń, a bar dzo by się przy da ły.
Mie li śmy co praw da jed ne go pro du cen ta żu ra wi, a ści ślej mó -
wiąc „hy drau licz nych dźwi gów sa mo cho do wych”. By ły jed nak
moc no prze sta rza łe i szyb ko za prze sta no ich pro duk cji.
Do dziś funk cjo nu je za to ich po tocz na na zwa. Wy star czy po -
wie dzieć – „HDS” i każ dy z bran ży wie o co cho dzi…

– Palfinger nie chciał Cię u siebie zatrzymać? 
– Au stria cy wi dzie li mo ją de ter mi na cję. Nie mó wi li nie, choć
po cząt ko wo od no si li się do mo je go po my słu ra czej scep tycz -
nie. Nie bar dzo wie rzy li, że po ra dzę so bie nie ma jąc w Pol -
sce warsz ta tu i wy kwa li fi ko wa nych współ pra cow ni ków.
O bra ku ka pi ta łu, pew nie przez grzecz ność, nie wspo mi na -
li… Ja się jed nak upar łem. W oso bi stej roz mo wie zy ska łem
przy chyl ność sa me go Hu ber ta Pal fin ge ra. Wró cłem do War -
sza wy i uru cho mi łem fir mę.

– Tak roz po czę ło dzia łal ność Gra co, ofi cjal ny przed sta -
wi ciel Pal fin ge ra… 
– Po cząt ki by ły trud ne, na szczę ście nasz pro dukt cie szył się
du żym za in te re so wa niem. Pierw szy żu raw uda ło się sprze -
dać jesz cze w cza sie, gdy koń czy łem pra cę w Au strii. Trafił
na Śląsk do firmy komunalnej. W Pol sce za czą łem dzia łać
prak tycz nie bez żad ne go za ple cza. Gra co mie ści ło się w wy -
na ję tym po ko ju biu ro wym, wykorzystywałem własny
samochód osobowy kupiony za oszczędzone podczas
praktyk pieniądze. Głów ny ka pi tał fir my sta no wił mój za pał
i zgoda Hu ber ta Pal fin ge ra na polski eksperyment. Krok
po kro ku czy ni li śmy po stę py, fir ma za czę ła się roz wi jać.
Świad czy ło o tym choć by to, że ko niecz ne sta wa ło się wy -
naj mo wa nie do dat ko wych po miesz czeń. Je den po kój
przestał wystarczać, pra co wa li śmy więc w dwóch, czte -
rech, pię ciu, w roku 2004 wynajęliśmy warsztat. Dziś ma my
no wo cze sną sie dzi bę z od po wied nim za ple czem tech nicz -
nym w pod war szaw skim Pło cho ci nie. Mu szę się tak że po -
chwa lić, że mój za pał zo stał na gro dzo ny, już na samym
początku zo sta łem bo wiem… in ży nie rem.

– Znalazłeś czas na studiowanie?!
– Nie, mój ty tuł jest ra czej… ho no ro wy. Po pro stu w kon tak -
tach z klien ta mi wy ko rzy sty wa łem swą wie dzę na by tą u Pal -
fin ge ra. Pod czas prak tyk nie ogra ni cza łem się do sie dze nia
przy biur ku. W każ dej wol nej chwi li za glą da łem do hal pro -
duk cyj nych, roz ma wia łem z kon struk to ra mi, co po zwo li ło mi
po znać bli żej wszyst kie pro duk ty. Po po wro cie do kra ju
w kon tak tach z klien ta mi o wy kształ ce niu tech nicz nym nie mu -
sia łem ogra ni czać się do wy gła sza nia for mu łek z ko lo ro wych
pro spek tów. Zo sta ło to za uwa żo ne, często zwra ca no się
do mnie per „pa nie in ży nie rze”. Naj pierw to pro sto wa łem,
a póź niej prze sta łem trak tu jąc ca łą spra wę humorystycznie,
ja ko swo istą for mę uzna nia dla mo ich kom pe ten cji.

– Ła twiej pro wa dzić fir mę han dlo wą, zdecydowanie zaś trud -
niej zor ga ni zo wać spraw nie dzia ła ją cą produkcję i ser wis.
Jak udało Ci się z tym po ra dzić?
– Roz po czy na li śmy nie ty po wo, bez wła sne go warsz ta tu. Sta -
no wi ło to wyzwanie. Żu raw do cza su za mon to wa nia na sa mo -
cho dzie cię ża ro wym jest bo wiem tyl ko pół pro duk tem. Aby go
za bu do wać trze ba mieć gdzie to zro bić. Po trzeb ni są fa chow -
cy, któ rzy do ko na ją ob li czeń sta tecz no ści, na ci sków na osie.
Wy ko na ją pro jekt warsz ta to wy i go zre ali zu ją. W pierw szym
okre sie trze ba by ło oprzeć się o fir my dzia ła ją ce w bran ży mo -
to ry za cyj nej i ma szyn bu dow la nych. Gra co szko li ło więc spe -
cja li stów, or ga ni zo wa ło dla nich spe cjal ne kur sy w Au strii.
Z cza sem na sza za ło ga po więk szy ła się. W dal szym cią gu bar -
dzo du ży na cisk kła dzie my na szko le nie. Obec nie po sia da my
wła sne za kła dy pro du ku ją ce za bu do wy po jaz dów. Je den funk -
cjo nu je w Gli wi cach, a dru gi w Pło cho ci nie. 

– Moż na Ci po zaz dro ścić za pa łu i kon dy cji. Czy masz na
to jakiś patent? Jak spę dzasz czas po za co dzien ną pra cą?
– Sta ram się za wsze zna leźć czas dla ro dzi ny, żo ny i trzech có -
rek. W wol nych chwi lach za ży wam ru chu. Re gu lar nie spa ce ru -
ję z psa mi, bie gam, jeż dżę na nar tach i gry wam w te ni sa. Chęt -
nie za grał bym tak że w siat ków kę. Z tym jest jed nak pro blem,
bo trud no by ło by dziś skrzyk nąć na szą dawną dru ży nę…

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Jak wia do mo, co ty dzień w por ta lu po sbud.pl pu bli ku je my jed no zdję cie. Zdję cie ty -
go dnia. Po nie waż fo to gra fu je my czę sto i chęt nie – tak że po pra cy – ma te ria łu ma my
pod do stat kiem. Pro ble mem jest wy bra nie tej jed nej je dy nej fo to gra fii, któ ra ma zo -
stać opu bli ko wa na. Po tem spraw dza my słusz ność te go wy bo ru, mie rzo ną licz bą od -
słon zdję cia. Prze waż nie oka zu je się, że do brze zna my gust na szych Czy tel ni ków!
W ro ku 2013 naj wię cej od słon mia ło zdję cie, na któ rym nie ma ma szy ny, a je dy nie
efek ty jej pra cy. Choć nie, ma szy nom dro go wym nie mo że my za rzu cić złej wo li, za -
nie dbań ani sto so wa nia złych tech no lo gii. Są po słusz ne w rę kach fa chow ców. A mo -
że ta sza lo na na wierzch nia na wy lo tów ce z Kra ko wa to spo sób na zmu sze nie kie row -
ców do zdję cia no gi z ga zu?

Mag da le na Ziem kie wicz

ListopadListopadPaździernikPaździernik

StyczeńStyczeń

MarzecMarzec

Maj

Maj

Czerwiec

Grunt to odpowiedni rozmiar klucza
i...fachowiec z krwi i kości!

Ci to mają widoki! 

Chwila nieuwagi i kąpiel gotowa! 

Przygotowania do zimy idą pełną parą. 
Z braku śniegu trening na…błotku 

Zestaw koparko-ładowarka plus przyczepka
w wersji eko (napęd nożny)

Droga czy skocznia? Początek „Zakopianki”

SierpieńSierpień

http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2182-zt0113.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2187-zt0213.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2194-zt0313.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2226-zt0913.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2232-zt1013.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2248-zt1213.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2259-zt1313.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2284-zt1813.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2291-zt1913.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2296-zt2013.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2322-zt2413.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2325-zt2513.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2336-zt2713.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2346-zt2813.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2364-zt3113.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2371-zt-33-13.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2378-zt3413.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2429-zt4113.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2450-zt4513.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2459-zt4613.html


GrudzieńGrudzień

Luty

KwiecieńKwiecień

LipiecLipiecCzerwiec

Obejrzeć, zapamiętać i wykonać 

Prezentacja Renault Trucks widziana inaczej... 

No, gdzie ta śrubka?Aktywny gość Baumy!

Czasem spod ziemi, niekiedy spod wody...

Jeśli w tle morze maszyn, 
a na pierwszym planie grupa
mężczyzn w bawarskich strojach,
to gdzie powstało zdjęcie?

WrzesieńWrzesień

http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2199-zt0413.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2204-zt0513.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2207-zt0613.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2214-zt0713.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2218-zt0813.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2238-zt1113.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2264-zt1413.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2270-zt1513.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2273-zt1613.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2281-zt172013.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2304-zt2113.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2309-zt2213.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2315-zt2313.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2331-zt2613.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2349-zt2913.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2354-zt3013.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2367-zt3213.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2384-zt3513.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2393-zt3613.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2399-zt3713.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2409-zt3813.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2413-zt3913.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2421-zt4013.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2435-zt4213.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2471-zt4813.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2477-zt4913.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2481-zt5013.html
http://posbud.com.pl/start/zdjcie-tygodnia/54-zdjecie-tygodnia-k/2483-zt5113.html
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IMPREZY TARGOWE

Dla cze go war to wy brać się na tar gi In ter masz
do Po zna nia? O udzie le nie od po wie dzi 
na to py ta nie po pro si li śmy me ne dże rów 
czo ło wych firm z bran ży ma szyn bu dow la nych…

War to wy brać się na tar gi In ter masz
do Po zna nia, po nie waż Dres sta po ka że
na nich kom ple men tar ną, spraw dzo ną
na ca łym świe cie ofer tę ma szyn bu dow -
la nych pro du ko wa nych w Pol sce dla ryn -
ku pol skie go – dla gór nic twa, ener ge ty -
ki, bu dow nic twa, go spo dar ki ko mu nal nej
i le śnic twa. Je ste śmy wszę dzie tam,
gdzie są na si obec ni i przy szli klien ci. 

LESZEK HOŁYSZ
PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR GENERALNY
DRESSTA  

Wy bie ra my się na In ter masz, po nie waż ma -
my na dzie ję, że no we miej sce, no wa formuła
tar gów, a tak że obec ność więk szo ści czo ło -
wych gra czy z ryn ku ma szyn bu dow la nych
przy cią gną wie lu zwie dza ją cych. Wie rzy my,
że no wa impreza oka że się atrak cyj na
zarówno dla go ści, jak i wy staw ców. 

MAREK WIĄCEK 
PREZES ZARZĄDU 
AMAGO SP. Z O.O.

Wy bie ra my sie na tar gi In ter masz do Po -
zna nia z pro ste go po wo du. Fir ma Ber ge rat
Mon noy eur ze swo ją sze ro ką ofer tą ma -
szyn mar ki Ca ter pil lar po ja wia się bo wiem
za wsze wszę dzie tam, gdzie dzie je się coś
cie ka we go i waż ne go dla na szej bran ży. DARIUSZ KOTARSKI

DYREKTOR SPRZEDAŻY 
I MARKETINGU BERGERAT

MONNOYEUR POLSKA

Cy klicz nie uczest ni czy li śmy w or ga ni zo -
wa nym w stycz niu poznańskim Bu maszu.
Te raz ter min tar gów jest o wie le bar dziej
do god ny, co daje moż li wość pre zen ta cji
ma szyn na terenie ze wnętrznym. Chce -
my z tego skorzystać i za pre zen to wać
no wą ofer tę ma szyn JCB,  jak rów nież no -
wość – mi niła do war ki kom pak to we
InterHandler. Mi mo że tar gi ma ją cha rak -

ter mię dzy na ro do wy ma my świa do mość że naj wię cej go ści
przyjedzie z wo je wódz twa wiel ko pol skie go i ościen nych, czy li z ryn -
ku, któ ry jest bar dzo dla nas istot ny. Klien ci z tych wo je wództw  ze
wzglę du na dużą od le głość rzadko do cie ra ją na tar gi w Kiel cach. Ze
względu na zmia nę ter mi nu oraz sze ro ko za kro jo ną ak cję re kla mo -
wo -pro mo cyj ną MTP li czy my rów nież na du żą fre kwen cję na tar gach. 

JERZY PETRYKOWSKI
KIEROWNIK DZIAŁU

MARKETINGU
INTERHANDLER  

Na sza fir ma sta ra się być za wsze bli sko
pro du cen tów ma szyn bu dow la nych, aby
po znać po trze by w za kre sie opon i gą sie -
nic gu mo wych. Je ste śmy w sta nie je za -
spo ko ić. Z tych dwóch po wo dów nie mo -
że nas za brak nąć w Po zna niu. A za tem
do zo ba cze nia na tar gach In ter masz!

GRZEGORZ SZKULTECKI
PREZES ZARZĄDU 
SOLIDEAL POLSKA  

W na szym kra ju po trzeb ne są du że cen -
tral ne tar gi ma szyn i urzą dzeń bu dow la -
nych co 2–3 la ta sku pia ją ce ca łą bran że
i jej klien tów. Chciał bym, aby In ter masz
oka zał się waż nym wy da rze niem za rów -
no go spo dar czym, jak i kul tu ro wym. Dla -
te go na le ży za dbać o sze ro ko ro zu mia ną
atrak cyj ność im pre zy po przez do sto so -
wa nie cy klów wy sta wien ni czych do ryt mu
no wo ści pro duk cyj nych, cie ka wą for mę eks po zy cji i im prez to wa rzy -
szą cych, rów no le głą or ga ni za cję kon fe ren cji bran żo wych czy wresz -
cie atrak cyj ność i do god ność ko mu ni ka cyj ną miej sca or ga ni za cji tar -
gów. Tar gi Po znań ma ją du że szan se, aby speł nić te po stu la ty!

MARIUSZ PIETRASZEWSKI
DYREKTOR GENERALNY

WACKER NEUSON 
POLSKA  



IMPREZY TARGOWE

Tar gi In ter masz to pierw sza w Pol sce
im pre za tar go wa zor ga ni zo wa na wo kół
ma szyn bu dow la nych, prze zna czo na
dla wszyst kich użyt kow ni ków bez
wzglę du na seg ment, w ja kim pro wa -
dzą dzia łal ność. Na te go rocz nej, in au -
gu ra cyj nej im pre zie Vo lvo przed sta wi
ca łą ga mę no wo ści, któ re obec nie
wpro wa dza my na ry nek, a jest ich spo -

ro. War to więc od wie dzić tar gi In ter masz 2014, a w szcze gól no -
ści sto isko Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska. Za pra sza my!

RAFAŁ ZIARKOWSKI
DYREKTOR MARKETINGU

VOLVO MASZYNY BUDOWLANE
POLSKA 

Przy je dzie my do Po zna nia, bo chce my
in spi ro wać klien tów i dą żyć do za fa scy -
no wa nia ich na szym pro duk tem. Ma my
na dzie ję, że na sze sta ra nia  uwień czo ne
zo sta ną póź niej szym za ku pem. A tar gi
In ter masz 2014 to zdecydowanie do bre
miej sce i czas, by za cząć in spi ro wać.

ANDRZEJ GETLER
WICEPREZES

I DYREKTOR SPRZEDAŻY
MECALAC POLSKA

Wy bie ra my się na Tar gi In ter masz w Po -
zna niu po nie waż ta ką de cy zję pod ję ło
Sto wa rzy sze nie Dys try bu to rów Ma szyn
Bu dow la nych. Udział w tar gach ma sens
jedynie wówczas, gdy uczest ni czy
w nich zde cy do wa na więk szość pro du -
cen tów i przed sta wi cie li bran ży. Mam
nadzieję, że tak będzie w Poznaniu!

Grupa firm

MARCELI BEDNAREK
DYREKTOR DS. SPRZEDAŻY

I MARKETINGU 
LIEBHERR-POLSKA  

Wy bie ra my się na In ter masz do Po zna -
nia, bo na sza bran ża z uwa gi na spo dzie -
wa ną wkrót ce poprawę ko niunk tu ry  zde -
cy do wa nie po trze bu je al ter na tyw nej for -
mu ły tar gów ma szyn bu dow la nych, od -
by wa ją cych się w cy klu dwulet nim
w atrak cyj nej lo gi stycz nie, za rów no dla
wy staw ców jak i go ści, lo ka li za cji.

PIOTR GRAUSCH
CZ∏ONEK ZARZĄDU 

GRAUSCH I GRAUSCH 
MASZYNY BUDOWLANE  

War to wy brać się do Po zna nia na In ter -
masz, bo jest to no wa for mu ła wy sta wo wa,
po przez któ rą wio dą ce na pol skim ryn ku
fir my chcą się zwró cić do klien ta ze swo ją
ofer tą. To rów nież no wy pro dukt me dial ny,
w któ rym bran ża ma szyn bu dow la nych
w Pol sce po kła da wiel kie na dzie je. Sze ro -
kie za an ga żo wa nie po stro nie or ga ni za to -

rów i wy staw ców oraz szan sa wy pro mo wa nia tar gów In ter masz ja ko
im pre zy wio dą cej w sek to rze ma szyn bu dow la nych w tej czę ści Eu ro -
py skła nia do kon klu zji, że na tych tar gach, na pew no nie bę dzie moż -
na się nu dzić. A to już wy star cza ją cy po wód, aby je od wie dzić!

ROBERT WRONA
MENADŻER SPRZEDAŻY CNH

Na tar gach In ter masz 2014 fir ma Gro -
ene veld za pre zen tu je ga mę naj no wo cze -
śniej szych sys te mów au to ma tycz ne go
sma ro wa nia, któ re za pew nia ją dłuż szą
ży wot ność ru cho mych czę ści po jaz dów,
ma szyn i po zo sta łych urzą dzeń, niż sze
kosz ty na praw i ser wi so wa nia, zmniej -
sze nie ry zy ka wy pad ków pod czas ma nu -
al ne go sma ro wa nia trud no do stęp nych punk tów smar nych, niż sze
zu ży cie sma ru, któ re przy czy nia się za rów no do ob ni że nia kosz tów,
jak i do ochro ny śro do wi ska, więk szą pro duk tyw ność po przez wy -
eli mi no wa nie nie pla no wa nych prze sto jów oraz wyż szą war tość po -
jaz du, ma szy ny czy urzą dze nia przy od sprze da ży. Ty le na  ra zie. Ca -
łość na szej ofer ty bę dzie moż na zo ba czyć w Po zna niu!

SŁAWOMIR KUCHARSKI
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

GROENEVELD POLSKA

Weź mie my udział w In ter ma szu, bo chce -
my po ka zać klien tom, że BOMAG ofe ru je
nie tyl ko wal ce, ale że jest pro du cen tem
kom plet nej li nii ma szyn do bu do wy dróg.
Wraz z in ny mi pro duk ta mi z Gru py
FAYAT je ste śmy w sta nie za pro po no wać
klien to wi ca ło ścio we roz wią za nie tech no -
lo gicz ne zwią za ne z bu do wą – po przez
pro duk cję mie sza nek mi ne ral no -as fal to -

wych, za gęsz cze nie i sta bi li za cję grun tu, roz ło że nie as fal tu, je go za -
gęsz cze nie, fre zo wa nie i kon ser wa cję pod ło ża. 

MIROSŁAW KRÓL
DYREKTOR GENERALNY
FAYAT BOMAG POLSKA 

Za pra szam wszyst kich   na tar gi In ter -
masz 2014 do Po zna nia! Je stem głę bo ko
prze ko na ny, że bę dzie to cał ko wi cie no we,
pro fe sjo nal ne roz da nie w pol skiej bran ży
ma szyn bu dow la nych. EWPA za pre zen tu je
w Po zna niu kil ka no wo ści, mię dzy in ny mi
ko par ko -ła do war kę Te rex TLB 990. Za de -
biu tu je my tak że ja ko de aler dźwi gów mar -
ki TEREX DEMAG.

SZYMON ATRASZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU 

EWPA MASZYNY BUDOWLANE
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Po czą tek roz mo wy jest dość
sztam po wy. Żad na ze stron nie
za mie rza uciec od py ta nia,
skąd u na sze go go spo da rza
ta kie za mi ło wa nie do ma szyn
bu dow la nych, a kon kret nie ła -
do wa rek te le sko po wych?
Adam Cze ladz ki od po wia da
py ta niem: – Któż w dzie ciń -
stwie nie miał ta kich fa scy na -
cji? Jak każ de mu chło pa ko wi
po do ba ły mi się cięż kie masz -
ny. Nasz go spo darz wspo mi -

na, że już w pod sta wów ce
prze ja wiał za cię cie in ży nier -
skie. Roz krę cał me cha ni zmy,
za wsze chciał po znać za sa dę
ich dzia ła nia. Z re gu ły uda wa -
ło się zmon to wać je z po wro -
tem. – Na szczę ście funk cjo -
no wa ły, a po zło że niu nie zo -
sta wa ły żad ne czę ści – wspo -
mi na z uśmie chem Cze ladz ki.
Z bie giem lat je go pa sją sta ły
się po jaz dy, tak że la ta ją ce.
Cze ladz ki dwu krot nie zdo by -
wał ty tuł mi strza Pol ski na go -
kar tach, la tał mo to lot nią, by
w koń cu prze siąść się na szy -
bow ce. Bły sko tli wą ka rie rę wy -
ha mo wał nie szczę śli wy wy pa -
dek. Przed pię cio ma la ty pod -
czas Mi strzostw Pol ski w kla -
sie 18-me tro wej szy bo wiec

Ada ma Cze ladz kie go lą du jąc
za rył dzio bem w mu ra wę lot ni -
ska. W efek cie pi lot do znał
cięż kich ura zów. – Zła ma łem
krę go słup, od te go cza su nie
ru szam no ga mi od ko lan w dół.
Z tru dem po ru szam się o wła -
snych si łach, je stem ska za ny
na wó zek in wa lidz ki – tłu ma czy
nasz go spo darz do da jąc na -
tych miast: – Ani na mo ment
nie zre zy gno wałem z re ali za cji
swych ma rzeń, ni gdy się nie

pod da łem! Hart du cha po zwo -
lił na po wrót do ak tyw ne go ży -
cia. Nie tyl ko za wo do we go,
ale tak że do spor to wej pa sji.
Cze ladz ki z po wo dze niem
pro wa dzi trzy wła sne fir my
i znów la ta na szy bow -
cach. I to nie re kre acyj nie,
w ubie głym ro ku re pre zen to -
wał bo wiem Pol skę na mi -
strzo stwach Eu ro py. – Moż li -
wość po now ne go sa mo dziel -
ne go pi lo to wa nia szy bow ca
oku pio na by ła nie zwy kle cięż -
ką pra cą. Re ha bi li ta cja by ła
co dzien ną wal ką z bó lem
w na dziei po ko na nia choć by
czę ści ba rier – wspo mi na.
Z pew no ścią Cze ladz ki nie na -
le ży do lu dzi, któ rzy zwy kli się
pod da wać. Nie kie dy jed nak

po tra fi od pu ścić, przy naj mniej
na pe wien czas. Tak, jak w ro -
ku 2005, jesz cze przed wy -
pad kiem, kie dy to roz po czę ła
się je go trwa ją ca do dziś przy -
go da z ma szy na mi bu dow la -
ny mi. W dość spe cy ficz nych
oko licz no ściach i eg zo tycz -
nym miej scu, bo na Cy -
prze. – Otrzy ma łem pro po zy cję
re or ga ni za cji i pro wa dze nia
jed nej z tam tej szych firm han -
dlu ją cych ma szy na mi bu dow -
la ny mi. Ubie ga ła się ona
o przed sta wi ciel stwo Vo lvo
Con struc tion, a to wy ma ga ło
zmian w za rzą dza niu. Mo im
za da niem, ja ko do świad czo -
ne go me ne dże ra, by ło przy -
go to wa nie fir my na no we wy -
zwa nia – wpo mi na nasz go -

spo darz. Przy szły dy rek tor
chciał naj pierw przyj rzeć się
bli żej fir mie. W tym ce lu wy -
brał się na dwa ty go dnie
na Cypr. – Przed sta wi łem swo -
je wy obra że nia na te mat funk -
cjo no wa nia fir my i wa run ki,
któ re mu sie li by speł nić przy szli
pra co daw cy, je że li chcie li by
mnie za trud nić. Osta tecz nie
nie do szli śmy do po ro zu mie -
nia – wspo mi na Cze ladz ki. By -

naj mniej nie dla te go, że po -
sta wił wy gó ro wa ne wa run -
ki. – Nie ocze ki wa łem ani gi -
gan tycz ne go wy na gro dze nia,
ani wil li z wi do kiem na mo rze.
Chcia łem po pro stu, aby w fir -
mie po ro zu mie wa no się w jed -
nym, zro zu mia łym dla wszyst -
kich ję zy ku. Trud no my śleć
o efek tyw nym dzia ła niu, je że li
pra cow ni cy komunikują się
po grec ku, ro syj sku, wiet nam -
sku i an giel sku. Choć by dla te -
go, że na Cy prze więk szość
spraw za ła twia ło się wów czas
przez zwy kły te le fon – tłu ma -
czy fia sko swej mi sji. 
Cze ladz ki wy je chał z Cy pru
bez po sa dy, ale jak sam mó -
wi, bo gat szy o in te re su ją -
ce do świad cze nia. Do ce -
nił moż li wo ści ła do wa rek te le -
sko po wych no wej ge ne ra cji.
Po sta no wił przyj rzeć się bli żej
pol skie mu ryn ko wi, po rów nać
moż li wo ści ma szyn. Naj pierw
na wła sny uży tek spo rzą dził
ta be le osią gów. Do ko nał
szcze gó ło wej ana li zy, świa -
do mie od rzu ca jąc ce ny. Nie -
ja ko przy oka zji za uwa żył, że

wło skie Mer lo nie ma w Pol -
sce przed sta wi cie la. Nie na -
my śla jąc się dłu go zło -
żył Wło chom ofer tę. Na pi sał,
że jed na z je go firm – De -
po – chęt nie ob ję ła by funk cję
przed sta wi ciel stwa. Cze ladz -
ki zwró cił się do Wło chów,
a po pew nym cza sie ode zwa -
li się do nie go Niem cy, któ -
rym pod le gał wów czas pol ski
ry nek. Nasz go spo darz

MASZYNY BUDOWLANE

Mer lo – na zie mi i pod zie mią…
In for ma cje o Ada mie Cze ladz kim ła two zna leźć w In ter ne cie. Wy star czy
chwi la, by do wie dzieć się, że to przed się bior ca i wy so kiej kla sy szy bow -
nik, któ ry co dzien nie wal czyć mu si z ogra ni cze nia mi wy ni ka ją cy mi z nie -
peł no spraw no ści. Wy bie ra jąc się na spo tka nie z Ada mem Cze ladz kim nie
na sta wia li śmy się jed nak na roz mo wę o la ta niu, ale o bu do wa niu…

Mimo przeciwności losu Adam Czeladzki wrócił do aktywnego życia. Oprócz pracy
zawodowej i pasji latania  bierze udział w akcjach typu „Sprzątanie świata”

Ma szy ny Mer lo wspo ma ga ją or ga ni za to rów im prez spor to wych, ta kich jak choć by
roz gry wa ny na dy stan sie dzie się ciu ki lo me trów war szaw ski bieg The Hu man Ra ce 
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MASZYNY BUDOWLANE

na po cząt ku nie był tym za -
chwy co ny, ce ni so bie bo -
wiem bez po śred ni kon takt.
Po dej ście Mer lo Deutsch land
jed nak po zy tyw nie go za sko -
czy ło. Współ pra ca od by wa ła
się bez zbęd nej biu ro kra cji,
cza sem wy star czył zwy kły
SMS, by za mó wić ma szy nę.
Cze ladz kie mu da ne by ło
współ pra co wać z ludź mi kom -
pe tent ny mi. Do dziś wspo mi -
na, że w trud niej szych przy -
pad kach otrzy my wał wspar cie
przez te le fon, a je go roz mów -
ca znał na pa mięć wszyst kie
ty py ła do wa rek. Na po cząt ku
Adam Cze ladz ki spro wa dzał
do Pol ski ma szy ny no we
i uży wa ne. Zor ga ni zo wał też
sieć ser wi su, wy szko lił wie lu
ope ra to rów i me cha ni ków.
Pro wa dził i pro wa dzi do dziś
wy po ży czal nie ma szyn Mer lo.
By wał za tem swo im klien -
tem. – To praw da i chy ba nie
naj gor szym. Przez mo ją fir mę
prze wi nę ło się po nad pięć -
dzie siąt te le sko pów Mer lo. No -
wych i uży wa nych. Ni gdy się

na nich nie za wio dłem. To na -
praw dę fan ta stycz ne ma szy ny.
Naj le piej świad czy o tym fakt,
że choć je stem ich wła ści cie -
lem, to wie lu z nich na wet ni -
gdy nie wi dzia łem. Nie ma ta -
kiej po trze by, sko ro funk cjo nu -
ją bez za rzu tu i pra cu ją na pla -
cach bu do wy w ca łej Pol sce.
Mo je za in te re so wa nie mo gły by
bu dzić tyl ko gdy by spra wia ły
pro ble my – tłu ma czy Adam

Cze ladz ki. Z je go wy po wie dzi
wnio sko wać moż na, że na le ży
on do gro na za do wo lo nych
klien tów Mer lo. W je go opi -
nii Mer lo to ma szy na na da ją ca
się do pra cy w trud nych wa -
run kach pa nu ją cych na pla -
cach bu do wy. Do sko na le
spraw dza się rów nież w wy po -
ży czal ni. A wia do mo, że
na wy naj mie ma szyn za ro bić
moż na tyl ko wów czas, gdy

po zo sta ją one w peł nej spraw -
no ści tech nicz nej i pra cu ją,
a nie cze ka ją na na pra wę…
Czas bie gnie nie ubła ga nie,
zmie nia się świa to wy i pol ski
ry nek ma szyn bu dow la nych.
De po nie jest już przed sta wi -
cie lem Mer lo, ale jej wła ści ciel
po zo sta je wier ny tej mar ce.
Nie uwa ża zresz tą, że zmia -
na ta spo wo do wa na by ła je go
sta nem zdro wia. – Pro wa dzę
fir mę tak jak przed wy pad -
kiem. Po go dzi łem się z tym, że
Wło si ma ją no wą kon cep cję
dzia ła nia na pol skim ryn ku. Te -
raz to za da nie Mer lo Pol ska.
Ja na dal zaj mu ję się wy naj -
mem ła do wa rek te le sko po -
wych Mer lo. Mam ta ką za sa -
dę, że wy naj mu ję ma szy nę
wraz z ope ra to rem. Od stęp -
stwa od re gu ły ro bię je dy nie
wów czas, gdy wiem kto bę -
dzie ob słu gi wał mo ją ma szy -
nę. To mo ja re cep ta na dłu gą,
bez a wa ryj ną eks plo -
ata cję i go dzi wą ce -
nę od sprze da ży…

www.merlo.com

Ma szy ny wy naj mo wa ne przez fir mę Ada ma Cze ladz kie go pra cu ją w wie lu nie ty po -
wych miej scach, tak że pod zie mią na bu do wie dru giej li nii war szaw skie go me tra…

http://merlo.com/home.aspx?nazione=PL%2fPOL
http://merlo.com/home.aspx?nazione=PL%2fPOL
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Wy bór in no wa cyj nej ma szy -
ny Ko mat su nie był oczy wi -
ście przy pad ko wy. Po lar ni -
kom cho dzi ło o to, by w jed -
nym z naj mniej za nie czysz -
czo nych miejsc na ku li ziem -
skiej pra co wa ła ma szy -
na emi tu ją ca nie wie le spa lin.
Ko par kę hy bry do wą śmia ło
więc okre ślić moż na mia -
nem „pro eko lo gicz nej”, co
do sko na le wpi su je się w fi lo -
zo fię dzia ła nia Mię dzy na ro -
do wej Fun da cji Po lar nej,
któ ra eks plo ato wać bę dzie
ma szy nę w Ba zie Księż nicz -
ki Elż bie ty, pierw szej na An -
tark ty dzie sta cji po lar nej cał -
ko wi cie wol nej od emi sji ga -
zów cie plar nia nych. Ener gię
na po trze by po lar ni ków wy -
twa rza się tam za po mo cą

far my wia tro wej wy ko rzy stu -
ją cej hu ra ga no we wia try,
któ re w tym re jo nie osią ga ją
pręd kość na wet 300 ki lo me -
trów na go dzi nę. 
Ko par ka HB215LC -1 Hy brid
pro du ko wa na w opar ciu o naj -
now sze zdo by cze tech no lo -
gicz ne na le ży bez sprzecz nie
do naj więk szych osią gnięć
kon struk to rów Ko mat su. God -
ne pod kre śle nia jest przy tym,
że ja poń ski kon cern, ja ko

pierw szy na świe cie wpro wa -
dził ko par ki o na pę dzie hy bry -
do wym do ma so wej pro duk cji.
Ma szy ny te go ro dza ju spraw -
dzi ły się w prak ty ce. Od daw -
na z po wo dze niem eks plo -
ato wa ne są w Ja po nii,
a od bli sko dwóch lat ich wa -
lo ry do ce nia ją także pol scy
ope ra to rzy. Po twier dzją oni,
że w po rów na niu z kon wen -
cjo nal ną ko par ką „hy bry da”
Ko mat su ma znacz nie
mniej szy ape tyt na pa li wo.
Pro wa dzo na dro bia zgo wo
ana li za pra cy te go ty pu ma -
szyn po ka zu je, że przy śred -
nio in ten syw nej eks plo ata -
cji – w ska li rocz nej 1.800-
2.000 go dzin w opty mal nych
wa run kach, oszczęd no ści pa li -
wa się gać mo gą na wet 35 pro -

cent. Wy ja śnij my, dla cze go
wy nik ten do ty czy je dy nie
opty mal nych wa run ków pra cy
i jak mu szą one wy glą dać?
Cho dzi o to, że ilość za osz czę -
dzo ne go pa li wa za leż na jest
w głów nej mie rze od czę sto tli -
wo ści wy ko ny wa nia ob ro tów
nad wo zia i ob cią żeń, ja kim
pod da wa na jest ma szy na. Dla -
te go „hy bry dy” nie na le ży trak -
to wać ja ko ma szy ny uni wer sal -
nej, któ ra nada wa ła by się

na przy kład do pra cy w ko pal -
ni su row ców skal nych. Jej do -
me ną jest ko pa nie w grun cie
pla stycz nym o ma łej spo isto -
ści, za ła du nek po jaz dów, czy
prze ła du nek ma te ria łów syp -
kich. Pod czas eks plo ata cji
w ta kich wa run kach użyt kow -
nik HB215LC -1 za osz czę dzić
mo że po kaź ną su mę na kosz -
tach pa li wa. Przy obec nych ce -
nach ole ju na pę do we go w je go
kie sze ni mo że zo stać rocz nie
na wet 50.000 zło tych. A po nie -
waż koszt za ku pu „hy bry dy”
sys te ma tycz nie spa da – Ko -
mat su Po land po da je, że w sto -
sun ku do ma szy ny o kon wen -
cjo nal nym na pę dzie z sil ni kiem
Tier 3b, jej ce na jest obec nie
nie mal iden tycz na – w praktyce
ozna cza to, że użyt kow nik mo -
że czy nić oszczęd no ści już
od mo men tu za ku pu… 
Oprócz oszczęd no ści na pa li -
wie użyt kow nik „hy bry dy” ma
jesz cze sa tys fak cję z przy czy -
nia nia się do ochro ny śro do -
wi ska. Je że li je go ma szy -
na prze pra cu je w cią gu ro -
ku 1.800 go dzin w opty mal -
nych dla „hy bry dy” wa run -
kach ro bo czych, to wy emi tu je
o ty le mniej dwu tlen ku wę gla,

ile wy twa rza rocz nie dwa dzie -
ścia sa mo cho dów oso bo -
wych. Je że li weź mie my jed -
nak pod uwa gę, że ca łym
świe cie pra cu je już ty sią ce
„hy bryd” Ko mat su, ogra ni -
cze nie emi sji dwu tlen ku wę -
gla sta je się zna czą ce.
Ko mat su jest prze ko na ne,
że „hy bry da” po da ro wa -
na po lar ni kom spraw dzi się
w eks tre mal nych, ark tycz -
nych wa run kach. Ja poń ski
kon cern udzie la peł nej gwa -
ran cji wy no szą cej dzie sięć
ty się cy go dzin na wszyst kie
pod ze spo ły na pę du hy bry -
do we go. Na bie żą co mo ni to -
ro wa na jest pra ca wszyst kich
ko pa rek hy bry do wych Ko -
mat su eks plo ato wa nych
w róż nych wa run kach na ca -
łym świe cie. Do daj my, że
ana li zy do ty czą funk cjo no wa -
nia ca łej ma szy ny, a nie tyl ko
ukła du na pę do we go. Jak
do tej po ry nie od no to wa no
ani jed nej awa rii ukła du na pę -
do we go. „Hy bry dy” są wy łą -
cza ne z nor mal nej eks plo ata -
cji je dy nie na czas
trwa nia ob li ga to ryj -
nych prze glą dów. 

MASZYNY BUDOWLANE

Hy bry da Ko mat su w Ba zie Księż nicz ki Elż bie ty
Ko mat su Eu ro pe In ter na tio nal prze ka za ło nie od płat nie ko par kę hy bry do wą HB215LC -1 Hy brid
Mię dzy na ro do wej Fun da cji Po lar nej. Do dat ko wo ja poń ski kon cern wziął na sie bie nie tyl ko kosz -
ty do po sa że nia, ale tak że trans por tu ma szy ny, któ ra dro gą mor ską tra fi ła do be lgij skiej sta cji
po lar nej „Ba za Księż nicz ki Elż bie ty” na An tark ty dzie

www.komatsupoland.pl

Uro czy ste prze ka za nie „po lar nicz ki Ko mat su”. Od le wej sto ją An dre as Wa gner (dy -
rek tor ge ne ral ny Międzynarodowej Fundacji Polarnej, Ke iko Fu ji wa ra (dy rek tor za -
rzą dza ją ca Ko mat su Eu ro pe In ter na tio nal) oraz Raf Co ols (dy re kor BIA Be ne lux)

Ofia ro wa na po lar ni kom ko par ka pod czas za ła dun ku na sta tek „Mary Arctica” w bel -
gij skim por cie Ze ebrug ge. Ma szy na do tar ła na miej sce prze zna cze nia po bli sko
dwu ty go dnio wej po dró ży

http://www.komatsupoland.pl/komatsu.html
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Chiń scy pro du cen ci do te go
stop nia zdo mi no wa li glo bal ny
ry nek, że co raz więk sza gru -
pa eks por tów pro po nu je, by
świa to wy prze mysł ma szyn
bu dow la nych, za stą pić przy -
miot ni kiem „chiń ski”. Jest
w tym spo ro ra cji, bo wiem
Chiń czy cy kon se kwent nie
zwięk sza ją swe udzia ły
w sprze da ży. Jest to szcze -
gól nie wi docz ne na tak zwa -
nych ryn kach wscho dzą cych
(Emer ging Mar kets). Co sta -
no wi naj istot niej szą pod sta wę
suk ce su? Po pro stu ofe ru ją
do kład nie to, cze go naj bar -
dziej po trze bu ją klien ci. So lid -
ny, mo że nie co to por ny tech -
nicz nie pro dukt w przy stęp -
nych ce nach. Na do da tek ta -
ki, któ ry moż na sa me mu na -
pra wić bez uży cia skom pli ko -
wa nych na rzę dzi apa ra tu ry.
Pod czas gdy w Eu ro pie żad -
na na pra wa nie obę dzie się
bez pod łą cza nia kom pu te ra,
tu wy star czy mło tek i ob cę gi. 
Za chod nie kon cer ny oczy wi -
ście nie re zy gnu ją z po pra wy
swej po zy cji na ryn kach kra -
jów roz wi ja ją cych się, ale
czy nią to jak by „na pół gwizd -
ka”. Kon cen tru ją się przy tym
na za go spo da ro wy wa niu ryn -
ko wych nisz. W po rów na niu
z Chiń czy ka mi bra ku je im
prze bo jo wo ści, zde cy do wa -
nia i szyb ko ści dzia ła nia. Aby
choć po czę ści nad ro bić stra -
co ny dy stans, za chod ni pro -
du cen ci zmu sze ni są nie tyl -
ko do pa so wać swą ofer tę
do po trzeb i moż li wo ści fi nan -
so wych ryn ków wscho dzą -
cych. Ozna cza to, że zmu -
sze ni bę dą po szu ki wać
oszczęd no ści, czy li po pro stu
pro du ko wać ta niej. Oznaczać
to bę dzie po szu ki wa nie no -
wych lo ka li za cji dla no wych
fa bryk i prze no sze nie pro duk -

cji naj le piej do kra jów wspo -
ma ga ją cych ob ce in we sty cje
i z tań szą si łą ro bo czą.
Eks per ci są zgod ni co do te -
go, że ostra wal ka o ryn ki
zby tu spo wo du je ogrom ną
fa lę kon so li da cyj ną. Prze wi -
du je się, że w cią gu naj bliż -
szych dwu dzie stu lat, na wet
po ło wa spo śród wszyst kich
pro du cen tów ma szyn bu -
dow la nych utra ci swą nie za -
leż ność. Za chod nie kon cer -
ny, na wet te naj więk sze, nie

ma ją zbyt wie lu moż li wo ści,
by się te mu prze ciw sta wić.
My śleć ra czej mu szą o dzia -
ła niach, któ re po zwo li ły by
choć by na pe wien czas od ro -
czyć ten wy rok.
Glo bal ny prze mysł ma szyn bu -
dow la nych w nad cho dzą cych
la tach ce cho wać bę dzie ten -
den cja wzro sto wa, choć nie
w ta kiej ska li, jak w „zło tym
okre sie” sprzed wy bu chu świa -
to we go kry zy su go spo dar cze -
go. Sza cu je się, że prze cięt ny
rocz ny wzrost utrzy my wać się
bę dzie na po zio mie 2,6 pro -
cent. Ozna cza to, że łącz -
na wiel kość ryn ku do ro -
ku 2020 zwięk szy się o bli -
sko 25 pro cent. Usta bi li zo wa -

ne ryn ki Ame ry ki Pół noc nej,
Ja po nii i Ko rei Po łu dnio wej ro -
snąć bę dą wol niej, śred nio
o 1,6 pro cent rocz nie. W ro -
ku 2012 ry nek eu ro pej ski od -
no to wał wzrost mie rzo ny rok
do ro ku. Wy niósł on 3,4 pro -
cent. By ło to jed nak moż li we
wy łącz nie dzię ki eks por to wi.
Eks pan sja na ryn ki ze wnętrz -
ne zo sta nie jed nak wy ha mo -
wa na. Trud no my śleć o utrzy -
ma niu ten den cji wzro sto wej,
sko ro bar dziej wy ma ga ją ce

ryn ki są na sy co ne ma szy na mi
kla sy Pre mium, a Eu ro pej czy -
cy nie ma ją wie le do za ofe ro -
wa nia ryn kom wscho dzą cym.
Ma ją też co raz więk sze pro ble -
my ze zby tem swych pro duk -
tów na ryn ku lo kal nym. Sprze -
daż w Eu ro pie ma szyn do ro -
bót ziem nych i dla dro go wnic -
twa spa dła od po wied nio o 20
i 30 pro cent. Jesz cze w ro -
ku 2007 Por tu ga lia, Hisz pa nia,
Wło chy i Gre cja ku po wa ły
aż 25 pro cent eu ro pej skiej
pro duk cji sprzę tu z tych
dwóch seg men tów. Dzi siaj ich
za po trze bo wa nie skur czy ło się
do… 3,5 pro cent. Sy tu ację,
oprócz eks por tu na ryn ki po -
za eu ro pej skie, ra tu je po pyt

na ma szy ny prze ła dun ko we
do prac na wy so ko ści. Tu naj -
więk sze za po trze bo wa nie
zgła sza ją Ro sja, Kra je Skan -
dy naw skie, Tur cja i Niem cy.
Py ta nie tyl ko, jak dłu go utrzy -
my wać się mo że ta ten den cja?
Im pet tra ci prze cież na wet bę -
dą cy mo to rem wzro stu ostat -
nich lat ry nek chiń ski. Ostre
spad ki w nie któ rych sek to -
rach ob ser wo wa ne od nie -
mal że dwóch lat spo wo do wa -
ne są znacz nym wy ha mo wa -
niem tem pa wzro stu go spo -
dar cze go w Chi nach. Do te go
do cho dzą nie wy ko rzy sty wa -
ne re zer wy, za rów no je że li
cho dzi o sto pień in ten syw no -
ści eks plo ata cji po sia da nych
ma szyn i urzą dzeń, jak i po -
ziom kwa li fi ka cji chiń skich
ope ra to rów. In te re su ją ce są
też da ne o stop niu na sy ce nia
tam tej sze go ryn ku. W Chi nach
licz ba ma szyn bu dow la nych
przy pa da ją cych na gło wę
miesz kań ca zbli ża się prak -
tycz nie do po zio mu za chod -
nie go. Szczę ściem dla wszyst -
kich pro du cen tów, nie tyl ko za -
gra nicz nych, ale i lo kal nych,
jest to, że mi mo du że go na sy -
ce nia ryn ku, Chiń czy cy bę dą
na dal ku po wać ma szy ny. Po -
sia da ny przez nich sprzęt ce -
chu je bo wiem awa ryj ność
i sła ba wy daj ność nie po zwa -
la ją ca na re ali za cję po tęż nych
pro jek tów bu dow la nych. 
Gdzie za tem – oprócz wspo -
mnia nych Chin – szu kać ryn -
ków zby tu? Co raz trud niej
zna leźć na byw ców – szcze -
gól nie na ma szy ny ko pal nia -
ne i do ro bót ziem nych w Eu -
ro pie, USA i Ja po nii. Je że li
chcie li by śmy stwo rzyć ma pę
naj le piej ro ku ją cych ryn ków,
to zna leźć je moż na głów nie
wzdłuż rów ni ka. W re gio nie
tym do ro ku 2020 moż li we są
rocz ne przy ro sty na po zio -
mie 4-5 pro cent, a w po -
szcze gól nych przy pad -
kach – na przy kład In do ne -
zji – na wet nie co wyż sze.
Oprócz roz wi ja ją cych się nie -
prze rwa nie dy na micz nie ryn -
ków Bra zy lii i In dii, świa to wi
pro du cen ci ry wa li zo wać bę -
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Maszyny „Premium”? A komu to potrzebne?!
Utrzy mu ją cy się glo bal ny spa dek po py tu na ma szy ny bu dow la ne od bi -
ja się ne ga tyw nie na przy cho dach ze sprze da ży nie mal wszyst kich li -
czą cych się pro du cen tów. By wyjść na pro stą kon cer ny mu szą po szu -
ki wać no wych ryn ków zby tu nie tyl ko oszczęd niej go spo da ru jąc fun du -
sza mi, ale tak że… ogra ni cza jąc swo je aspi ra cje

W ryn kach nie któ rych krajów afry kań skich drze mie ol brzy mi po ten cjał. Naj więk szą
po pu lar no ścią cie szą się tanie ma szy ny o pro stej kon struk cji



dą o klien tów z Wiet na mu,
Kam bo dży i czę ści kra jów
afry kań skich. Ryn ki tych
ostat nich są naj bar dziej per -
spek ty wicz ne, do chwi li
obec nej osią gnę ły bo wiem
do pie ro oko ło 20 pro cent do -
ce lo we go po ten cja łu. Dla po -
rów na nia ryn ki Eu ro py, Ame -
ry ki Pół noc nej i Ja po nii są na -
sy co ne w 85 pro cen tach,
a chiń ski w 75 pro cen tach.
We dług więk szo ści pro gnoz
kra je roz wi ja ją ce się po ło żo -
ne wzdłuż rów ni ka do ro -
ku 2020 zwięk szą po ten cjał
swych ryn ków o jed ną trze -
cią. Ozna cza to, że tra fiać bę -
dzie na nie co trze cia wy pro -
du ko wa na na świe cie ma szy -
na. Jest więc się o co bić.
Świa to wym pro du cen tom
cho dzi jed nak nie tyl ko o zdo -
by cie no wych ryn ków zby tu,
ale przede wszyst kim o utrzy -
ma nie ich na mak sy mal nie
dłu gi okres. 
W chwi li obec nej ry nek o naj -
więk szym po ten cja le sta no -
wią In die. Dru gi wśród naj lud -
niej szych kraj świa ta po trze -
bu je ma szyn. I bę dzie po trze -
bo wać ich co raz wię cej.
W ubie głym ro ku na byw ców
zna la zło tam bli sko 60 ty się cy
ma szyn róż ne go ty pu. Utrzy -
mu ją ce się tem po wzro stu po -
zwa la przy pusz czać, że w cią -
gu trzech lat licz ba ta się gnie
osiem dzie się ciu ty się cy. Bio -
rąc pod uwa gę za moż ność
hin du skich przed się bior ców
bu dow la nych dzi wi, że Hin du -
si naj chęt niej ku pu ją ko par ko -
-ła do war ki two rząc praw dzi wy
raj dla pro du cen tów te go ty -
pu ma szyn. Rocz nie na byw -
ców znaj du je tam bli sko trzy -
dzie ści ty się cy ko par ko -ła do -
wa rek. Eks per ci prze wi du ją,
że w naj bliż szych la tach stra -
cą one swą do mi nu ją cą po zy -
cję na rzecz ko pa rek gą sie ni -
co wych, a oba ty py ma szyn
już w ro ku 2016 zdo mi nu ją
w jed nej trze ciej ry nek In dii.
Choć wy ha mo wał on nie co
w koń ców ce ubie głe go ro ku,
to w dłuż szej per spek ty wie
wy da je się być od por ny
na wa ha nia ko niunk tu ry. Jed -

nym z naj waż niej szych mo to -
rów wzro stu jest ko niecz ność
szyb kie go nad ro bie nia za -
póź nień cy wi li za cyj nych. In -
die chcą ce za pew nić so bie
dy na micz ny wzrost go spo -
dar czy w naj bliż szym cza sie
roz wi jać bę dą sieć dro go wą
oraz bu do wać i mo der ni zo -
wać por ty lot ni cze i mor skie. 
Kto wyj dzie zwy cię sko z cięż -
kie go bo ju o ryn ki kra jów roz -
wi ja ją cych się? Wszyst ko
wska zu je na to, że Chiń czy -
cy. Przede wszyst kim dys po -
nu ją zde cy do wa nie naj szer -
szą ofer tą, nie tyl ko w za kre -
sie cięż kich spe cja li stycz -
nych ma szyn, ale tak że kom -
pak to wych. W po rów na niu
z ma szy na mi pro duk cji za -
chod niej ich sprzęt jest bar -
dziej uni wer sal ny, na da je się
do róż no rod nych za sto so -
wań. Je go za le tą jest też pro -
sta kon struk cja umoż li wia ją -
ca na pra wy przez mniej wy -
kwa li fi ko wa nych me cha ni ków
bez uży cia spe cja li stycz ne go
oprzy rzą do wa nia. Naj waż -
niej sze jest jed nak to, że

chiń skie ma szy ny są po pro -
stu znacz nie tań sze. 
Choć Chiń czy cy są świa do mi
swo jej prze wa gi, to by naj mniej
nie za mie rza ją spo czy wać
na lau rach. Wręcz prze ciw nie,
sta ra ją się ją po więk szyć wy -
ka zu jąc ol brzy mią ak tyw ność
w po zy ski wa niu no wych ob -
sza rów zby tu. In we stu ją tak że
co raz więk sze w kwo ty w pod -
nie sie nie ja ko ści pro duk tu. Po -

ma ga ją rów nież w sfi nan so wa -
niu za ku pów swo ich ma szyn.
Czy za chod nie fir my bę dą
w sta nie prze ciw sta wić się
chiń skiej ma chi nie? Je że li na -
byw cy nie roz cza ru ją się ja ko -
ścią chiń skich ma szyn, a ich
pro du cen ci upo ra ją się z pro -
ble mem wła ści we go funk cjo -
no wa nia sie ci ser wi su i za opa -
trze nia w czę ści za mien ne, to
bę dzie to ra czej przy sło wio wa
wal ka z wia tra ka mi. Tak czy
ina czej Za chód mu si pod jąć

rę ka wi ce. Każ dy dzień zwło ki
spra wi bo wiem, że kosz ty ry -
wa li za cji o naj bar dziej per -
spek ty wicz ne ryn ki zby tu bę dą
nie wy obra żal nie wy so kie.
W ta kich wa run kach na wet
naj więk si za chod ni gra cze ryn -
ku mo gą zo stać ska za ni
na wal kę o prze trwa nie. A ta
wy ma gać bę dzie re struk tu ry -
za cji i dra stycz nych prze obra -
żeń. Obec nie wśród pię ciu

przed się biorstw od no to wu ją -
cych naj więk sze ob ro ty (Ca -
ter pil lar, Ko mat su, Hi ta chi, Vo -
lvo i Lie bherr) nie ma Chiń czy -
ków. Jed nak dep czą oni
po pię tach po ten ta tom. Już
obec nie na miej scach szó -
stym i siód mym pla su ją się
Sa ny i Zoo m lion, któ re z pew -
no ścią nie po wie dzia ły jesz cze
ostat nie go sło wa. Groź -
na w skut kach dla dzi siej szych
li de rów bran ży bę dzie z pew -
no ścią kon so li da cja chiń skich
firm. W nie da le kiej przy szło ści
naj lep sze z nich wzmoc nio ne
wchło nię ciem słab szych lo kal -
nych ry wa li wy wal czą jesz cze
więk sze udzia ły w glo bal nym
ryn ku. Prze wi du je się, że licz -
ba pro du cen tów z ChRL zna -
czą co spad nie – z dzi siej szych
dwu stu w ro ku 2020 funk cjo -
no wać bę dzie tyl ko oko -
ło pięć dzie się ciu. Choć bę dzie
ich mniej, to bę dą znacz nie sil -
niej sze. Swą po zy cję umac -
niać bę dą po przez za ku py li -
cen cji i prze ję cia kon ku ren cyj -
nych za gra nicz nych przed się -
biorstw. Ce lem ta kie go dzia ła -
nia bę dzie nie tyl ko dą że nie
do po sze rze nia wa chla rza pro -
duk cyj ne go. Chiń czy cy bę dą
dą żyć nie tyl ko do te go, by je -
den pro du cent był w sta nie za -
opa trzyć od bior ców w ma szy -
ny róż ne go ro dza ju. Ich ce lem
bę dzie wy po sa ża nie fa bryk
w kom plet ne li nie tech no lo -
gicz ne chiń skiej pro duk cji, za -
trud nia nie w nich chiń skich
pra cow ni ków i przy swa ja nie
wie dzy tech nicz nej do ty czą cej
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Chiń skie in we sty cje za pi�era ją dech w pier siach. Urba ni za cja kra ju stwa rza ko lo sal -
ne moż�li woś�ci dla pro du cen tó�w specjalistycznego sprzę�tu bu dow la ne go

Indie to rynek o największym potencjale. A do tego chłonny i mało wymagający. Dla
większości Hindusów liczy się przede wszystkim niska cena…



W ro ku 2014 Wa ryń ski Tra de Sp. z o.o. ofe ru je sze ro ki wa chlarz ma szyn
i urzą dzeń nie zbęd nych na każdym no wo cze snym pla cu bu do wy. Ofer ta
obej mu je mi ni ła do war ki, ko par ko -ła do war ki, ła do war ki ko ło we, czo ło we
i te le sko po we, ko par ki gą sie ni co we i ko ło we, rów niar ki, wal ce, jak rów -
nież wóz ki wi dło we. Naj chęt niej wy bie ra ny mi mo de la mi ma szyn z ofer ty
Wa ryń ski Tra de są ła do war ki ko ło we Liu gong CLG 842 oraz Liu gong
CLG 856. Mo de le te cie szą się nie słab ną cym za in te re so wa niem od bli -
sko dziesięciu lat, kie dy to zo sta ły wpro wa dza ne do sprze da ży na ry nku
pol skim. Wszyst kie ma szy ny mo gą być do po sa żo ne w osprzęt do dat ko -
wy, taki jak: płu gi do śnie gu, mło ty, szczę ki tną co -kru szą ce, łyż ki spe cja li -
stycz ne, róż ne go ro dza ju chwy ta ki i wie le in nych narzędzi, któ re mo gą
być do bra ne i wy ko na ne spe cjal nie na ży cze nie klien ta. Ofe ro wa ne ma -
szy ny i urzą dze nia speł nia ją wy mo gi UE oraz po sia da ją cer ty fi ka ty CE.

Wszel kie in for ma cje uzy ska cie Pań stwo w biu rze han dlo wym fir my Wa ryń -
ski Tra de Sp. z o.o. lub na stro nie www.wa ryn ski -tra de.com.pl. Za pra sza my.

http://www.warynski-trade.com.pl/


naj waż niej szych kom po nen -
tów no wo cze snej ma szy ny bu -
dow la nej. Jak do tych czas
w więk szo ści przy pad ków nie
spraw dzi ły się na szczę ście
oba wy, że Chiń czy cy za in te re -
so wa ni są wy łącz nie po zy ska -
niem za chod niej tech no lo gii
i prze nie sie niem pro duk cji
do wła sne go kra ju. Sa ny
po prze ję ciu Put zme iste ra
zmo der ni zo wa ło li nie pro duk -
cyj ne i zwięk szy ło na kła dy
na pra ce ba daw czo -roz wo jo -
we. Po zo sta je tyl ko mieć na -
dzie ję, że po dob nie w Sta lo -
wej Wo li za cho wa się
LiuGong. Jak do tych czas za -
po wia da ne in we sty cje po zo -
sta ją na pa pie rze. Chiń czy cy
ma ją jed nak jesz cze trzy la ta
na speł nie nie swych obiet nic
wy re mon to wa nia hal pro duk -
cyj nych i wy bu do wa nia no -
wych wy po sa żo nych w naj no -
wo cze śniej sze li nie mon ta żo -
we. W efek cie w Sta lo wej Wo li
po wstać mia ło naj lep sze w Eu -
ro pie przed się bior stwo pro du -
ku ją ce ma szy ny bu dow la ne.
Pre zy dent Liu Gon ga Zeng za -
po wia dał, że w ro ku 2015
w Sta lo wej Wo li pro du ko wa -
nych bę dzie na wet pięć ty się -
cy ma szyn rocz nie. Bio rąc
pod uwa gę, że przed wy bu -
chem kry zy su go spo dar cze go
Hu ta Sta lo wa Wo la sprze da -
wa ła ich sześć set był by to nie -
sa mo wi ty po stęp pro wa dzą cy
do oży wie nia go spo dar ki
w ca łym re gio nie. Przy naj -
mniej na ra zie po zo sta je to je -
dy nie w sfe rze po boż nych ży -

czeń. Mi ło śni ka pol skich ma -
szyn bu dow la nych cie szyć
mo że na to miast zmia na stra te -
gii LiuGonga prze wi du ją cej
pier wot nie stop nio we wy ga -
sze nie mar ki HSW. Wprost
prze ciw nie, LiuGong zda je się
do ce niać pre stiż, ja kim na wie -
lu ryn kach ca łe go świa ta cie -
szą się ma szy ny pro du ko wa ne
w Sta lo wej Wo li. Mar ka Dres -

sta, na wią zu ją ca do tra dy cji
pol skie go prze my słu ma szyn
bu dow la nych, ma się na ty le
do brze, że Chiń czy cy po sta -
no wi li opa try wać nią ma szy ny
kla sy Pre mium. 
Za sa da jest pro sta. Prze ję cia
do ko nu je ten, kto ma pie nią -
dze. Dziś są to Chiń czy cy
i nic te go nie zmie ni. Nie po -
wró ci sy tu acja sprzed sze -
ściu lat, kie dy to Vo lvo CE za -
wią zu jąc spół kę jo int ven tu re
z chiń ską fir mą Shang dong
Lin gong Con struc tion Ma chi -

ne ry by ło w sta nie wy ło żyć
na to kwo tę po zwa la ją cą ob -
jąć sie dem dzie siąt pro cent
udzia łów. In we sty cja po zwo -
li ła Szwe dom stać się głów -
nym gra czem na chiń skim
ryn ku ła do wa rek ko ło wych.
Dziś słu cha się te go jak baj ki
o że la znym wil ku. Chiń czy cy
są zbyt bo ga ci i zbyt żąd ni
suk ce su, by ule gać kon ku -
ren cji. To oni do ko nu ją prze -
jęć sta ran nie wy se lek cjo no -
wa nych przed się biorstw.
Przede wszyst kim ta kich,
któ re dys po nu ją no wo cze -
sną tech no lo gią. Nic
dziwnego, że w chiń skich rę -
kach zna la zła się cała śmie -
tan ka eu ro pej skich pro du -
cen tów pomp do be to nu. Po -
ten tat bran ży, Put zme ister
zo stał prze ję ty przez kon cern
Sa ny. Schwing tra fił w rę ce
Xu zhou Con struc tion Ma chi -
ne ry Gro up (XCMG), a wło -
ska Ci fa sta ła się wła sno ścią
Zoo m lio na. Co raz więk sza

gru pa eks per tów wy ra ża
prze ko na nie – a z eu ro pej -
skie go punk tu wi dze nia oba -
wy – że już nie ba wem Chiń -
czy ków bę dą mo gli wziąć
na ce low nik prak tycz nie każ -
dy z za chod nich kon cer nów,
na wet te dzia ła ją ce glo bal nie
i cie szą ce się sta tu sem świa -
to wych li de rów. 
Za sta nów my się, czy świa to we
ryn ki po trze bu ją ma szyn kla sy
Pre mium? A je że li tak, to ilu?
Z ca łą pew no ścią ma szy ny,
któ rych kon struk cja opar ta jest

na naj bar dziej wy ra fi no wa -
nych tech no lo giach znaj dą na -
byw ców na okrze płych, wy ma -
ga ją cych ryn kach. W Eu ro pie,
Ame ry ce Pół noc nej, Ja po nii
czy Ko rei Po łu dnio wej. Kło pot
tyl ko w tym, że ryn ki te nę ka -
ne od lat kry zy sem są ma ło
chłon ne. I ta ki mi za pew ne po -
zo sta ną w cią gu naj bliż szych
lat, po pyt na nie ze wzglę du
na utrzy mu ją cy się kry zys i na -
sy ce nie ryn ku po zo sta nie
moc no ogra ni czo ny. Po dob ną
sy tu ację, acz kol wiek spo wo -
do wa ną in ny mi przy czy na mi,
za ob ser wo wać moż na w kra -
jach roz wi ja ją cych się. Tu tak -
że trud no sprze dać ma szy nę
kla sy Pre mium. Dla prze cięt -
ne go użyt kow ni ka jest bo wiem
zde cy do wa nie za dro ga i zbyt
skom pli ko wa na. Za chod ni
pro du cen ci chcą cy pod bi jać
ryn ki wscho dzą ce wpa dli
na do da tek w urzęd ni cze si -
dła, za ja kie uważać na le ży
ko niecz ność speł nie nia co raz
bar dziej re stryk cyj nych norm
emi sji spa lin. Pro du cen ci
z Eu ro py, USA, Ko rei Po łu -
dnio wej i Ja po nii ma ją zba -
wiać świat do ko nu jąc co raz
bar dziej wy ra fi no wa nych
zmian w tech ni ce na pę do wej.
To nie jest do bra ofer ta dla
naj dy na micz niej roz wi ja ją -
cych się ryn ków. Nor my emi -
sji, tech no lo gie ob rób ki spa -
lin, ko niecz ność tan ko wa nia
od po wied nie go pa li wa, to dla
po ten cjal ne go na byw cy ma -
szy ny z da le kiej Azji, Afry ki
czy bli skiej nam geo gra ficz nie
Wschod niej Eu ro py tyl ko
uciąż li wy ba last, pro ble my,
któ ry mi nie za mie rza ją so bie
za przą tać gło wy. Prze sta je za -
tem dzi wić tak ty ka ob ra -
na przez nie któ rych z eu ro pej -
skich pro du cen tów po le ga ją -
ca na stwa rza niu al ter na ty wy
dla mniej wy ma ga ją cych ryn -
ków. Nie tak daw no bry tyj skie
JCB za pro si ło dzien ni ka rzy
z ca łe go świa ta na pro mo cję
prze sta rza łych z punk tu wi -
dze nia Eu ro pej czy ka sil ni ków.
Po wrót do prze szło ści, ja kim
jest uru cho mie nie ich pro duk -
cji mo że oka zać się jed nak dla

Pośrednik Budowlany  25

MASZYNY BUDOWLANE

Tak sprze da wa no dział cy wil ny Hu ty Sta lo wa Wo la. Chiń ski LiuGong za pła cił trzy sta
mi lio nów zło tych i roz ta czał wiel kie pla ny na przy szłość

Chiński koncern Sany wybudował supernowoczesną fabrykę w Niemczech. Była
to jak do tej pory największa chińska inwestycja poza granicami kraju...



JCB przy sło wio wą ży łą zło ta.
Bry tyj czy cy bę dą ni mi mo to ry -
zo wać ma szy ny prze zna czo -
ne cho ciaż by na ryn ki Ro sji
i In dii, gdzie nor my emi sji spa -
lin trak to wa ne są dru go rzęd -
nie. Są to kra je, w któ rych bry -
ty ski kon cern ma tra dy cyj nie
do brą po zy cję. A dzię ki wspo -
mnia ne mu „za byt ko wi” mo że
być ona jesz cze lep sza…
Świa to wi po ten ta ci ma ją o co
wal czyć. Co trze ci żu raw wie -
żo wy wy pro du ko wa ny w Eu -
ro pie tra fia na ro syj ski plac
bu do wy. Fi nan so wa ne z ka sy
pań stwo wej i pry wat ne przed -
się wzię cia na trud ną do wy -
obra że nia ska lę sty mu lu ją po -
pyt na ma szy ny. Dość po wie -
dzieć, że kosz ty przy go to wa -
nia igrzysk w So czi prze kro -
czy ły wy dat ki na wszyst kie
zor ga ni zo wa ne do tej po ry te -
go ty pu im pre zy! Bo om zo stał
wy ha mo wa ny nie co przez
spa dek cen ro py naf to wej, ale
Ro sja cią gle po zo sta je jed nak
na dzie ją eu ro pej skie go prze -
my słu ma szyn bu dow la nych. 
Więk szość za chod nich pro -
du cen tów za in we sto wa ła jed -
nak tak wie le w tech no lo gię
na pę do wą, by do ko nać zna -
czą cych ko rekt stra te gii i po -
wró cić do pro duk cji ma szyn
mniej za awan so wa nych kon -
struk cyj nie, ale tań szych. Po -
zo sta je im za tem li czyć
na oży wie nie na lo kal nych
ryn kach i… wzrost aspi ra cji
chiń skich użyt kow ni ków, któ -
rzy re ali zu jąc gi gan tycz ne in -
we sty cje in fra struk tu ral ne ko -
rzy stać mu szą ze sprzę tu naj -
wyż szej kla sy. Nie bez po wo -
du prze cież Chi ny są dziś nie
tyl ko naj więk szym eks por te -
rem, ale rów nież im por te rem
ma szyn bu dow la nych. 
Kło po ty cze ka ją z pew no ścią
mniej szych pro du cen tów eu -
ro pej skich, któ rzy lwią część
pro duk cji sprze da ją na lo kal -
nym ryn ku. Za mro że nie in we -
sty cji bu dow la nych sek to ra
pu blicz ne go na po łu dniu Eu -
ro py sta no wi dla nich ol brzy -
mi pro blem po wo du ją cy ko -
niecz ność dra stycz nych cięć
fi nan so wych i ogra ni cza nia

pro duk cji. Tak czy ina czej
trud no im bę dzie uciec z rów -
ni po chy łej ku upa dło ści.
A je że li w ta kiej sy tu acji wy -
cią gną do nich po moc ną
dłoń Chiń czy cy, to rów nież
ozna czać bę dzie je dy nie
odło że nie eg ze ku cji. Azja ci
nie zro bią prze cież te go bez -
in te re sow nie, a z chę ci prze -
ję cia… Tu do cho dzi my znów
do ko niecz no ści współ pra cy
z Chiń czy ka mi. O ile ta
współ pra ca bę dzie moż li wa
na part ner skich za sa dach.
Z pew no ścią my śleć o tym
mo gą za chod ni po ten ta ci,

z któ ry mi chiń skie fir my – na -
wet te naj więk sze – mu szą się
li czyć. Au striac ki Pal fin ger,
któ ry prze był tra dy cyj ną dla
Eu ro py dro gę od warsz ta tu
ko wal skie go do za trud nia ją -
ce go bli sko dzie sięć ty się cy
osób świa to we go po ten ta ta
w pro duk cji prze no śnych żu -
ra wi hy drau licz nych, po tra fił
jesz cze oprzeć się chiń skiej
po tę dze. Kon cern Sa -
ny – choć da le ce bar dziej po -
tęż ny – nie do ko nał prze ję cia
au striac kiej fir my. Zde cy do -
wał się na za wią za nie dwóch
spół ek z mie sza nym ka pi ta -
łem, w któ rych obaj part ne rzy
ma ją rów ne pra wa. Py ta nie
tyl ko, czy ta ka kon ste la cja
ma szan se się utrzy mać? Czy
nie jest to aby je dy nie pre lu -
dium do dal szych dzia łań Sa -
ny, któ ra ma da le ce więk sze
moż li wo ści, by zdo mi no wać
do tych cza so we go part ne ra…

W tym kon tek ście pod kre ślić
na le ży da le ko wzrocz ność nie -
któ rych z za chod nich pro du -
cen tów. Oczy wi ście o „uciecz -
kę do przo du”, czy mo że ra -
czej „wy prze dza ją ce ude rze -
nie” po ku sić mo gli się je dy nie
po ten ta ci dys po nu ją cy wol -
nym ka pi ta łem. Ta cy, jak
wspo mnia ne już Vo lvo CE,
któ re dzię ki uzy ska niu kon tro li
nad chiń skim part ne rem nie -
źle so bie ra dzi na tam tej szym
ryn ku ła do wa rek ko ło wych.
Po dob ną dro gę ob rał tak że
po tęż ny Ca ter pil lar, któ ry nie
zde cy do wał się na przy sło -

wio wą wy mia nę cio sów
z chiń ski mi ry wa la mi. 
Ol brzy mie in we sty cje i wią za -
nie tam tej szych firm umo wa -
mi li cen cyj ny mi po zwo li ły
uzy skać Ame ry ka nom nie -
zwy kle sil ną po zy cję w Chi -
nach. Po dob nie za cho wu ją
się tak że in ni uzna ni gra cze
świa to we go ryn ku. Na by wa -
jąc udzia ły w chiń skich
przed się bior stwach zy sku ją
nad ni mi kon tro lę to ru jąc so -
bie dro gę na ryn ki kra jów roz -
wi ja ją cych się. 
Czy tak ty ka ta bę dzie przy no -
sić owo ce w dłuż szej per spek -
ty wie? Czy Za cho do wi uda się
spro stać chiń skiej kon ku ren cji
i utrzy mać nie za leż ność? Tyl -
ko wów czas, gdy do pa su je
swą ofer tę do rze czy wi stych
po trzeb klien tów z ryn ków kra -
jów roz wi ja ją cych się. W prak -
ty ce ozna cza to re zy gna cję
z czę ści aspi ra cji, za prze sta -

nie for so wa nia roz wo ju pro -
duk tów kla sy Pre mium. Tyl ko
w ten spo sób bę dą mo gli wy -
kro ić dla sie bie du ży ka wa łek
tor tu, czy li w od po wied nim
stop niu par ty cy po wać w zy -
skach ze sprze da ży ma szyn
na ryn kach kra jów roz wi ja ją -
cych się. Mu szą jed nak ofe ro -
wać ma szy ny zbli żo ne ce no wo
do pro duk tów chiń skich. Po -
zwo li to na wy ko rzy sta nie wła -
snej prze wa gi. Je że li ce na nie
bę dzie od stra sza ją ca, to dla
na byw cy de cy du ją ce zna cze -
nie zacznie mieć wysoka ja -
kość, pre stiż mar ki i „za chod -
nie” stan dar dy ob słu gi po -
sprze da żo wej. Or ga ni za cja
sie ci sprze da ży i ser wi su to
zresz tą praw dzi wy pro blem
Chiń czy ków ha mu ją cy ich eks -
pan sję na wy ma ga ją ce ryn ki
w Eu ro pie czy Ame ry ce Pół -
noc nej. Za kła dać na le ży, że ta -
ki stan nie bę dzie trwał dłu go.
Chiń czy cy uczą się chęt nie
i szyb ko, przej mu ją też kon ku -
ren tów dzia ła ją cych na wyż -
szym po zio mie or ga ni za cyj -
nym. Po zwa la to sys te ma tycz -
nie skra cać dy stans dzie lą cy
ich od świa to wej czo łów ki.
Za chód mo że bro nić się
przed chiń ską kon ku ren cją tyl -
ko w ten spo sób, że uru cho mi
na no wo pro duk cję ma szyn
o po zor nie prze sta rza łej kon -
struk cji. Ofe ro wa ne na ryn -
kach wscho dzą cych mo gą
przy czy nić się nie tyl ko do na -
tych mia sto we go wzro stu ob -
ro tów, ale tak że peł nić ro lę
„star te ra”. Ich wła ści cie le bo -
wiem wraz ze wzro stem za -
moż no ści, a tym sa mym wy -
ma gań co do pa ra me trów ro -
bo czych i kom for tu ma szy ny,
mo gą bo wiem pod jąć de cy zję
o na by ciu ja ko ko lej nej „praw -
dzi we go” Vo lvo, Ko mat su czy
Ca ter pil la ra. Re cep ta wy da je
się pro sta. Wal kę o prze trwa -
nie wy gra ją ci, któ rzy oprócz
ma szyn kla sy Pre mium wpro -
wa dzą do sprze da ży „ma sów -
kę”. Ma szy ny pro ste kon struk -
cyj nie, ła twe w ob słu -
dze i na pra wie, a na -
de wszyst ko ta nie.
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www.posbud.pl

Pomocną dłoń europejskim producentom podali przygotowujący zimowe igrzyska
olimpijskie Rosjanie. Szkoda, że taka impreza nie odbywa się co roku… 

http://posbud.com.pl/start/
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WYRWANE Z KONTEKSTU

Wszystkie cytaty zostały wyrwane z wywiadów i wypowiedzi udzielanych na łamach Pośrednika Budowlanego w roku 2013. 
Pragniemy zwrócić uwagę Czytelników, że wyrwano je nie tylko z gazety, ale również z… kontekstu.
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Re or ga ni za cja do ty czy sys te -
mów ste ro wa nia ma szy na mi,
sys te mów do roz kła da nia na -
wierzch ni as fal to wych, po zy -
cjo no wa nia oraz wa że nia i mo -
ni to ro wa nia. Zmia na nie wią że
się z ja ki mi kol wiek nie do god -
no ścia mi dla użyt kow ni ków
sprzę tu Trim ble. Wprost prze -
ciw nie, oprócz te go, że jak do -
tych czas ko rzy stać bę dą oni
na dal ze wspar cia zaj mu ją -
cych się ty mi pro duk ta mi tych
sa mych fa chow ców, czer pać
bę dą do dat ko we ko rzy ści. Le -
piej funk cjo no wać ma ją bo -
wiem ser wis i dział szko leń.
SITECH Po land za trud nia
w chwi li obec nej dzie wię ciu
in ży nie rów wspar cia, któ rzy
słu żą po mo cą w roz wią zy wa -

niu pro ble mów,  na jakie
napotkać mogą użyt kow ni cy
sprzę tu Trim ble.
SITECH Po land roz po czy -
na dzia łal ność w no wej sie dzi -
bie przy uli cy Wa do wic kiej 6
w Kra ko wie. Mie ści ono mię -
dzy in ny mi no wo cze sne, do -
sko na le zor ga ni zo wa ne Cen -
trum Szko le nio we. Z pew no -
ścią umoż li wi ono zin ten sy fi ko -
wa nie dzia łal no ści dy dak tycz -
nej. Szko le nia or ga ni zo wa ne
są z my ślą o ope ra to rach, geo -
de tach, za rzą dza ją cych par -

kiem ma szy no wym, pra cow ni -
kach biu ra bu do wy oraz kie -
row ni kach ro bót. Istot ne jest,
że szko le nia są przy go to wa ne
in dy wi du al nie, zgod nie z po -
trze ba mi kon kret ne go użyt -
kow ni ka. Czę sto pro wadz one
są bez po śred nio na pla cu bu -
do wy. Roz po czy na ją się w mo -
men cie sprze da ży sprzę tu, tak
aby na tych miast po uru cho -
mieniu mógł on być na le ży cie
ob słu gi wa ny. Klien ci SITECH
Po land ob ję ci są oczy wi ście
peł ną opie ką wspar cia tech -
nicz ne go w trak cie eks plo ata -
cji sprzę tu, tak by wy eli mi no -
wać ry zy ko dez or ga ni zu ją cych
pra cę prze sto jów.
SITECH Po land za mie rza kon -
se kwent nie pro pa go wać ko rzy -

ści wy ni ka ją ce z użyt ko wa nia
sys te mów tech no lo gii bu dow la -
nych Trim ble. SITECH Po land
pro wa dzi roz mo wy o współ pra -
cy z ośrod ka mi szko lą cy mi
ope ra to rów ma szyn bu dow la -
nych. Oferuje ich  wy po sa żenie
w sy mu la to ry pra cy Trim ble
GCS900 Gra de Con trol Sys -
tem. SITECH Po land pod kre śla,
że sys te my Trim ble moż na do -
wol nie roz bu do wy wać. Trim ble
ma w swo jej ofer cie róż no rod -
ne sys te my ste ro wa nia ma szy -
na mi. Każ dy z nich od zna cza

się ła twą ob słu gą, moż li wo ścią
peł nej mo der ni za cji oraz ela -
stycz no ścią w za kre sie wy mo -
gów i za sto so wań na pla cu bu -
do wy. Na przy kład wła ści cie le
ko pa rek, któ rzy do pie ro sta wia -
ją pierw sze kro ki w pra cy z sys -
te ma mi kon tro li na chy le nia,
mo gą na po czą tek wy brać opi -
sy wa ny już na na szych ła mach

ła twy w ob słu dze mo del
GCSFlex. Moż li wość je go mo -
dy fi ka cji ob ni ża ry zy ko, że
z cza sem oka że się on prze sta -
rza ły, a tym sa mym bez u ży -
tecz ny. Mniej sze fir my mo gą
naj pierw za in sta lo wać sys tem
o kon fi gu ra cji do sto so wa nej
do ich ak tu al nych po trzeb,
a w przy szło ści roz bu do wać go
o bar dziej za awan so wa ne roz -
wią za nia, ta kie ja kie po sia da
wspo mnia ny Trim ble GCS900
Gra de Con trol Sys tem. Je go
za awan so wa ne funk cje po zwa -
la ją mniej szym wy ko naw com
pra co wać nad bar dziej skom -
pli ko wa ny mi za da nia mi bu -
dow la ny mi wy ma ga ją cy mi pro -
jek to wa nia 3D.
Pro duk ty fir mo wa ne mar ką
Trim ble – choć nie zwy kle pre -
cy zyj ne – nie są wca le de li kat -
ne. Wprost prze ciw nie, wszyst -
kie urzą dze nia sły ną z so lid no -
ści wy ko na nia i od por no ści na -

wet na eks tre mal nie trud ne wa -
run ki pa nu ją ce na pla cach bu -
do wy. Oczy wi ście, w trak cie
eks plo ata cji mo że przy da rzyć
się awa ria czy uszko dze nie
me cha nicz ne sprzę tu. W ta -
kim przy pad ku każ dy z użyt -
kow ni ków sys te mów ste ro wa -
nia ma szy na mi Trim ble li czyć
mo że na wspar cie tech nicz ne.
Ofe ru je je wspomniane Cen -
trum Ser wi so we fir my SITECH
Po land pro wa dzą cej au to ry -
zo wa ną, cer ty fi ko wa ną dzia -
łal ność ser wi so wą dla sys te -
mów ste ro wa nia ma szy na mi,
ta chi me trów i od bior ni ków
GPS mar ki Trim ble.

Dy rek tor Ge ne ral ny SITECH
Po land Woj ciech Żar now ski,
czło wiek zna ją cy do sko na le
bran żę, jest prze ko na ny, że
zmia ny or ga ni za cyj ne szyb -
ko przy nio są efek ty w po sta -
ci dal sze go pod nie sie nia ja -
ko ści ofe ro wa nych usług
i stop nia zna jo mo ści no wo -
cze snych tech no lo gii bu -
dow la nych Trim ble: – Two -
rzy my sil nie zmo ty wo wa ny
ze spół fa chow ców z wie lo -
let nim doświad cze niem.
Zmia ny or ga ni za cyj ne uła twią
nam zre ali zo wa nie na sze go
ce lu. Chce my w jak naj krót -
szym cza sie stać się nie kwe -
stio no wa nym li de rem ryn ku.
Obie cu ję, że o efek tach na -
szych dzia łań bę dzie my
na bie żą co in for mo wać czy -
tel ni ków w ko lej nych
wy da niach „Po śred -
ni ka Bu dow la ne go”.

SPRZĘT BUDOWLANY

SITECH Po land – no wy przed sta wi ciel Trim ble
W grud niu ubie głe go ro ku fir ma SITECH Po land prze ję ła pie czę
nad dzia łem In ży nie rii Lą do wej koncernu Trim ble. Zmia na po dyk to wa -
na zo sta ła chę cią zop ty ma li zo wa nia ob słu gi obec nych i przy szłych użyt -
kow ni ków sys te mów tech no lo gii bu dow la nych 

www.sitech-poland.pl

Ce le są ja sno spre cy zo wa ne. SITECH Po land, któ rej za le ży na współ pra cy z użyt kow -
ni ka mi ma szyn bu dow la nych wszel kich ma rek chce osią gnąć po zy cję li de ra ryn ku

Sys te my tech no lo gii bu dow la nych Trim ble po zwa la ją zop ty ma li zo wać pra cę każ -
de go pla cu bu do wy, od naj mniej sze go po naj więk sze…

http://www.sitech-poland.pl/
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Zmia ny kon struk cyj ne nie
ogra ni czy ły się jed nak wy łącz -
nie do jed nost ki na pę do wej
i ukła du chło dze nia. No we
mo de le – 428F i 432F – ce -
chu ją lep sze pa ra me try ro bo -
cze – a tym sa mym wy daj -
ność, po pra wio na wi docz -
ność z ka bi ny i ła twiej szy do -
stęp do punk tów ser wi so -
wych. Pro du cent pod kre śla,

że udo sko na lo ny układ prze -
nie sie nia na pę du pod no si
eko no mi kę eks plo ata cji ma -
szyn. Na byw ca mo de lu 428F
wy brać mo że wer sję wy po -
sa żo ną w skrzy nię bie gów
Po wer shift lub w prze kład nię
au to ma tycz ną. Mo del 432F
wy po sa żo no rów nież w prze -
kładnię hy dro ki ne tycz ną
o zmie nio nej kon struk cji,
któ ra za pew nia więk szą wy -
daj ność pod czas prac za ła -
dun ko wych i prze jaz dów.
W obu mo de lach z Se rii F
prze zna czo nych na ryn ki Unii
Eu ro pej skiej są stan dar do wo
mon to wa ne ha mul ce ze
wspo ma ga niem. Cha rak te ry -
zu ju ją się one więk szą sku -
tecz no ścią. Dzię ki te mu ma -

szy na mo że pra co wać w peł -
ni bez piecz nie na wet w naj -
trud niej szych wa run kach.
Elek tro nicz ny układ ogra ni -
cza ją cy mo del ob ro to wy za -
sto so wa ny w mo de lu 432F
uła twia ste ro wa nie przy niż -
szej pręd ko ści ob ro to wej sil -
ni ka, co w jesz cze więk szym
stop niu zwięk sza pro duk tyw -
ność oraz wy go dę ope ra to ra.

No wej ge ne ra cji prze kład nia
hy dro ki ne tycz na ze sprzę -
głem blo ku ją cym jest do stęp -
na opcjo nal nie we wszyst kich
mo de lach z funk cją au to ma -
tycz nej zmiany bie gów. Za -
sto so wa nie tego rozwiązania
umoż li wia ogra ni cze nie zu ży -
cia pa li wa i zwięk sze nie śred -
niej pręd ko ści prze jaz dów,
tak że po dro gach. Ma to nie -
ba ga tel ny wpływ na pod nie -
sie nie ogól nej pro duk tyw no -
ści ma szyn.
W nowych mo de lach z Se rii F
za sto so wa no roz wią za nia
tech nicz ne po zwa la ją ce zna -
czą co zwięk szyć wy daj ność
sek cji ła do war ko wej. Za rów -
no w wer sji z po je dynczym,
jak i po dwój nym si łow ni kiem

prze chy la nia łyż ki zmie nio no
kon struk cję ra mion wy się gni -
ka. Zwięk szo no o trzy pro cent
mak sy mal ną wy so kość sworz -
nia oraz zrzu tu. W re zul ta cie
udźwig ma szy ny w po rów na -
niu z mo de la mi po przed niej
ge ne ra cji zwięk szył się o na -
wet pięt na ście pro cent. Do dat -
ko wo zmia ny w kon struk cji
wy się gni ka ła do war ki, ta kie

jak za sto so wa nie po je dyn cze -
go si łow ni ka wy wro tu i ra mion
rów no le głych, po zwo li ły nie
tyl ko po pra wić pa ra me try ro -
bo cze sek cji ła do war ko wej,
ale tak że wi docz ność z przo -
du ma szy ny. Zmo der ni zo wa -
ny wy się gnik za pew nia tak że
lep sze utrzy my wa nie urob ku
w łyż ce na wet pod czas szyb -
szych prze jaz dów po nie rów -
nym te re nie. Dzię ki opa da ją -
cej li nii po kry wy sil ni ka ope ra -
tor ma lep szą wi docz ność
na osprzęt ładowarkowy.
Za sto so wa nie wy się gni ka
o kształ cie ty po wym dla ko -
pa rek po pra wia pa ra me try
ma szyn w za kre sie sił od spa -
ja nia. Układ wy kry wa nia ob -
cią że nia uła twia ste ro wa nie

ma szy ną i ma wpływ na ogra -
ni cze nie zu ży cia pa li wa. Jest
to moż li we dzię ki do pa so wa -
niu wy dat ku ukła du hy drau -
licz ne go do po trzeb wy ni ka ją -
cych z wy ko ny wa nia kon kret -
ne go za da nia. Wą ski pro fil
wy się gni ka za pew nia ope ra -
to ro wi opty mal ną wi docz ność
na osprzęt, nie prze sła nia
rów nież ob sza ru ro bo cze go
z ty łu ma szy ny. 
Spe cjal ny sto pień za mon to -
wa ny na przed nim błot ni ku
uła twia ope ra to ro wi bez piecz -
ny do stęp do punk tów co -
dzien nej ob słu gi oraz kon tro -
lę po zio mu pły nów eks plo ata -
cyj nych. Dzię ki zmie nio nej

kon struk cji po kryw bocz nych
ich de mon taż nie wy ma ga
uży cia na rzę dzi. Uła twia to
do stęp me cha ni kom do ko -
mo ry sil ni ka i ukła du chło dze -
nia. Od chy la ne chłod ni ce
umoż li wia ją ich ła twiej sze
czysz cze nie z py łu, za pew nia -
jąc tym sa mym w pełni efek -
tyw ne dzia ła nie. 
Zmia na kon struk cji zbior ni ka
hy drau licz ne go wy po sa żo -
ne go w filtr ssą cy umoż li wi ła
za sto so wa nie wy mien ne go
wkła du o więk szej po -
wierzch ni. Dzię ki te mu wzra -
sta nie za wod ność te go new -
ral gicz ne go ukła du,
a tym sa mym bez -
awa ryj ność ma szyn.

MASZYNY BUDOWLANE

Ca ter pil lar ulep szył ko par ko -ła do war ki 
Ko par ko -ła do war ki Ca ter pil lar Se rii E sta no wi ły na ty le uda ną kon struk -
cję, że ich mo der ni za cja nie by ła by jesz cze dłu go po trzeb na. Jed nak ko -
niecz ność za sto so wa nia sil ni ków speł nia ją cych wy mo gi naj now szych
norm emi sji spa lin wy mo gła wpro wa dze nie na ry nek no wej Se rii F…

www.b-m.pl

Zmiany konstrukcyjne wysięgnika sekcji ładowarkowej pozwoliły na zwiększenie
udźwigu ma szy ny aż o pięt na ście pro cent

Wy się gnik o kształ cie ty po wym dla ko pa rek do sko na le spraw dza się pod czas pra -
cy. Ma szy na mo że ko pać na głę bo kość wy no szą cą na wet 4.306 mm 

http://www.b-m.pl/
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Trzy mo de le ga my MCR to
w peł ni ob ro to we ko par ki o
ciężarze roboczym 6, 8 i 10
ton.  Maszyny wyposażone
w pod wo zie gąsienicowe i
gumowe gą sie ni ce spełniać
mogą rolę:
• mi diko par ki gą sie ni co wej,

dla któ rej ko pa nie to głów -
na i pod sta wo wa sfera
działania, 

• ła do war ki o imponującym
za się gu ro bo czym i moż li -
wo ścią ob ro tu o 360°,

• ła do war ki bur to wej o wy so -
kiej mobilności,

• no śni ka ty pu „pod nieś i prze -
wieź”, któ ry dzię ki ukła do wi
ki ne ma tycz ne mu wy się gni -
ka może prze miesz cza ć ła -
dun ki o du żej ma sie,

• no śni ka wszel kie go osprzę -
tu (tak że ob ce go), któ ry
ma szy na jest w sta nie
unieść i za si lić z wła sne -
go ukła du hy drau licz ne go. 

Mak sy mal ną wszech stron -
ność ma szy ny MCR osią ga ją
nie ty ko dzię ki in no wa cyj ne -
mu na pę do wi gą sie ni co we mu
z le mie szem wspie ra ją cym
łyż kę ła do war ko wą, ale tak że
dzię ki cha rak te ry stycz ne mu
dla wszyst kich ko pa rek

MECALAC wy się gni ko wi wy -
po sa żo ne mu w ak tyw ne
szyb ko złą cze. Umoż li wia ono
wy mia nę osprzę tu w kil ka se -
kund bez ko niecz no ści opusz -
cza nia ka bi ny. 
Wy jąt ko wo wy daj ny wy się -
gnik – ide al ny w przy pad ku
pra cy w wą skich prze strze -
niach miast, w tu ne lach lub
przy ukła da niu ka bli i rur
w po bli żu ma szy ny – czy ni
z tej ma szy ny nie spo ty ka nie
spraw ne urzą dze nie. Opa -
ten to wa na kon struk cja wy -
się gni ka by ła do sko na lo -

na przez po nad trzydzieści
pięć lat w ce lu osią gnię cia
opty mal nych pa ra me trów
pra cy z łyż ką ko par ko wą, ła -
do war ko wą i wi dła mi do za -
ła dun ku. Środ ko wa część
wy się gni ka jest ła ma na, co
po zwa la ope ro wać osprzę -
tem rów no le gle do ma szy ny.
Si łow ni ki wy się gni ka wy po -
sa żo ne są w zam ki bez pie -
czeń stwa, któ re gwa ran tu ją
utrzy ma nie ła dun ku w za da -
nej po zy cji, na wet w przy -
pad ku awa rii wę ży hy drau -
licz nych. Na koń cu wy się gni -
ka za in sta lo wa ne jest ak tyw -
ne szyb ko złą cze wy po sa żo -

ne w opa ten to wa ny sys tem
blo ka dy hy drau licz nej.
Ko par ka MCR jest o wie le
szyb sza od kon ku ren cyj nych
ma szyn ty pu gą sie ni co we go.
Osią gnię cie nie spo ty ka nej
pręd ko ści 10 km/h (śred nia
pręd kość dla tej ka te go rii wy -

no si po ni żej 5 km/h) jest
moż li we dzię ki za sto so wa niu
prze kład ni hy dro sta tycz nej
z za mknię tym po dwój nym
ob wo dem. Ko lej ny opa ten to -
wa ny sys tem zo stał za pro -
jek to wa ny tak, by umoż li wić
rów no mier ne roz ło że nie sił
prze no szo nych czo ło wo
przez le miesz na ra mę głów -
ną, bez wpły wu na wy się gnik
i sa mą wie żę ma szy ny. Tył
ka bin ko pa rek MCR tyl ko nie -
znacz nie wy sta je po za ob rys
gą sie nic. Opcjo nal nie za sto -
so wać moż na do dat ko wą
prze ciw wa gę, co za pew nia
opty mal ną sta bil ność. 
Ka bi ny po sia da ją ce cer ty fi kat
FOPS ROPS im po nu ją prze -
stron no ścią, za pew nia ją do -
bre do świe tle nie i do sko na łą
wi docz ność. Efekt ten uzy ska -
no dzię ki zwę że niu słup ków
i za sto so wa niu kle jo nych szyb
bez wi docz nych uszcze lek.

Kra tow ni ca da cho wa i re flek -
to ry umiesz czo ne na gó rze
ka bi ny sta no wią wy po sa że nie
stan dar do we. Kli ma ty za cja
jest opcją wy po sa że nio wą.
Ka bi na za mo co wa na jest
na spe cjal nych ela stycz nych
po dusz kach sku tecz nie ni we -
lu ją cych wi bra cje. 
Ste ro wa ne elek tro nicz nie
czte rocy lin dro we sil ni ki Cum -
mins wy róż nia ją się zwartymi
gabarytami, nie wiel ką ma są,
a przede wszyst kim mo cą.
Jed nost ki te wy po sa żo ne
w układ Com mon Ra il o ci -

śnie niu wtry sku do 1.100
ba rów i tur bosprę żar kę z za -
wo rem we st ga te za po bie ga -
ją cym sko kom ci śnie nia
spełniają normy emi sji spa lin
bez stosowania systemu re -
cyr ku la cji spa lin (EGR). 
Stwo rze nie ma ni pu la to rów ste -
ru ją cych umoż li wia ją cych in tu -
icyj n ną ob słu gę licz nych funk -
cji ma szyn MCR nie by ło ła -
twym przed się wzię ciem. Kon -
struk to rzy fir my MECALAC wy -
wią za li się jed nak z te go za da -
nia ce lu ją co. Ko par ki MCR są
wprost stwo rzo ne, by pra co -
wać tam, gdzie za sto so wa nie
kon wen cjo nal nych ma szyn
jest ma ło efek tyw ne. Po tra fią
jed no cze śnie in spi ro wać i fa -
scy no wać nie tyl ko co raz
szer sze gro no swych użyt -
kow ni ków, ale rów -
nież mi ło śni ków ma -
szyn bu dow la nych. 

MASZYNY BUDOWLANE

Mecalac MCR – in spi ra cja i fa scy na cja
Szyb kie ko par ki gą sie ni co we MCR prze bo jem wkra cza ją na świa to we
ryn ki. W Eu ro pie, Afry ce Pół noc nej oraz Au stra lii sta le ro śnie gro no za -
do wo lo nych użyt kow ni ków tych wy jąt ko wych ma szyn. Wie lo funk cyj ność
i szyb kość to podstawowe zalety tych niesamowitych maszyn…

www.mecalac.pl

Wy się gnik o uni ka to wej kon struk cji czy ni z ko par ki MCR nie spo ty ka nie spraw ne
urzą dze nie po zwa la jąc na precyzyjne ope ro wa nie osprzę tem ro bo czym

Ka bi ny koparek MCR po sia da ją ce cer ty fi kat FOPS ROPS im po nu ją prze stron no ścią,
zapew nia ją do bre do świe tle nie i do sko na łą wi docz ność

http://www.mecalac.com/pl/
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Gru pa Ca mo plast So li de al
każ de go ro ku mo ni to ru je
wpływ swo ich dzia łań na śro -
do wi sko na tu ral ne, okre śla -
jąc jed no cze śnie ce le w dą -
że niu do cią głe go udo sko na -
la nia i za po bie ga nia po wsta -
wa nia za nie czysz czeń prze -
my sło wych oraz pro mu jąc
swo je osią gnię cia w tej dzie -
dzi nie. Ma jąc na uwa dze do -
bro śro do wi ska na tu ral ne go
Ca mo plast So li de al pro du ku -
je opo ny o bar dzo wy so kiej
wy trzy ma ło ści i trwa ło ści, co
prze kła da się na ogra ni cze -
nie czę sto tli wo ści ich wy mia -
ny. Kom po nen ty do pro duk -
cji ogu mie nia są do bie ra ne

w myśl za sa dy, by za wie ra ły
moż li wie jak naj mniej środ -
ków nie po żą da nych mo gą -
cych przynosić szkody śro -
do wi sku naturalnemu. 

Spe cjal nie do bra ne mie szan -
ki gu mo we re du ku ją opo ry
to cze nia wpły wa jąc na mniej -
sze zu ży cie pa li wa, a w kon -
se kwen cji na spa dek emi sji

tok sycz nych spa lin, przede
wszyst kim CO2. 
Na ma cal nym dzia ła niem każ -
dej firmy na rzecz po sza no -
wa nia śro do wi ska na tu ral ne -
go jest optymalizowanie pro -
ce su od bio ru zu ży tych opon
w ce lu ich prze two rze nia. Od -
zy ska ne w ten spo sób su row -
ce po zwa la ją oszczę dzać za -
so by na tu ral ne. 
Ca mo plast So li de al za mie rza
kon se kwent nie kon ty nu ować
swo je dzia ła nia, tak by na dal
za słu gi wać na mia no or ga ni -
za cji spo łecz nie od po wie -
dzial nej. Wszel kie ini cja ty wy
na rzecz po sza no wa nia śro -
do wi ska na tu ral ne go fir ma
pro mu je tak że po przez zwra -
ca nie uwa gi na aspek ty
ochro ny zdro wia i pod no sze -
nie ja ko ści ży cia pra cow ni ków
oraz spo łecz no ści lo kal nej,
uwzględ nia jąc śro -
do wi sko pra cy oraz
wa run ki ży cia lu dzi.

KOMPONENTY

Ca mo plast So li de al – sza cu nek dla śro do wi ska
Dzia ła nia na rzecz ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go są wi docz ne w wie -
lu dzie dzi nach dzia łal no ści prze my sło wej, rów nież przy pro duk cji ogu -
mie nia. Gru pa Ca mo plast So li de al kła dzie du ży na cisk na ten aspekt
wywiązując się ze zo bo wią zań do re spek to wa nia prze pi sów pra wa oraz
in nych wy mogów ma ją cych za sto so wa nie w jej  dzia łal no ści 

www.camoplastsolideal.com/pl/

SZACUNEK DLA ŚRODOWISKA
Trwałe opony = rzadsza wymiana
Zredukowanie tarcia = mniejsze zużycie energii
Mniejsze zużycie energii = mniejsza emisja CO2

http://www.camoplastsolideal.com/
http://www.camoplastsolideal.com/


C36. Gra co za bu do wu je dla „bu dow lan ki”

No wy Trak ker żadnej budowy się nie boi 38.V

Da kar 2014 – trzy po jaz dy IVECO w pierw szej dzie siąt ce 41.V

C40. Volvo na pięciu osiach zdało egzamin celująco!
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W za kre sie ma szyn pro du ko -
wa nych przez fir mę Pal fin ger
prze zna czo nych do za bu do -
wy na pod wo ziach sa mo cho -
dów cię ża ro wych Gra co
współ pra cu je z czo łów ką kra -
jo wych pro du cen tów nad wo -
zi, a tak że fir ma mi po sia da ją -
cy mi upraw nie nia Urzę du Do -
zo ru Tech nicz ne go do na pra -
wy i kon ser wa cji urzą dzeń
pod do zo ro wych. Gra co po -
ma ga w usta le niu od po wied -
niej kom ple ta cji tech nicz nej
ma szyn i do pa so wu je urzą -
dze nia do pod wo zia. W ten
spo sób po wsta ją po jaz dy,
któ re w naj trud niej szych wa -
run kach po zwa la ją pra co wać

wy daj nie i bez piecz nie. Kom -
plet ne za bu do wy po jaz dów
cię ża ro wych Gra co wy ko nu je
rów nież we wła snych za kła -
dach pro duk cyj no -ser wi so -
wych. Pierw szy z nich dzia ła
od ro ku 2004 w Gli wi cach. Po -
sia da upraw nie nia Urzę du Do -
zo ru Tech nicz ne go do na pra -
wy, mo der ni za cji i kon ser wa cji
żu ra wi, dźwi gni ków oraz po -
de stów ru cho mych. Kom plet -
ne sa mo cho dy cię ża ro we za -
bu do wy wa ne tu w krót kich se -
riach pod da wa ne są ba da -

niom ho mo lo ga cyj nym w In -
sty tu cie Trans por tu Sa mo cho -
do we go, po sia da ją też świa -
dec twa ho mo lo ga cyj ne Mi ni -
ster stwa In fra struk tu ry. Sta no -
wią ce in te gral ną część każ dej
za bu do wy urzą dze nia Pal fin -
ger speł nia ją wy ma ga nia no -
wej Dy rek ty wy Ma szy no wej
MD2006/42/EG, któ rej roz wi -
nię ciem jest obo wią zu ją ca
nor ma EN 12999 okre śla ją ca
sys te my ma szy n prze ła dun -
ko wych słu żą ce bez pie czeń -
stwu użyt kow ni ka.
W paź dzier ni ku 2012 ro ku Gra -
co uru cho mi ło ko lej ny za kład
pro duk cyj no -ser wi so wy. Mie ści
się on w pod war szaw skim Pło -

cho ci nie. Obiekt zlo ka li zo wa -
ny do god nie, bez po śred nio
przy tra sie War sza wa -Po znań,
w od le gło ści dzie się ciu ki lo -
me trów od wę zła Ko no to pa
au to stra dy A2, skła da się z do -
sko na le wy po sa żo nej ha li ser -
wi so wo -pro duk cyj nej o po -
wierzch ni dwóch ty się cy me -
trów kwa dra to wych, ma ga zy nu
wy so kie go skła do wa nia oraz
bu dyn ku biu ro we go miesz czą -
ce go cen trum kom pe ten cyj no -
-szko le nio we. Or ga ni zo wa ne
są tu szko le nia dla ope ra to rów

żu ra wi, któ re ma ją im po móc
w uzy ska niu upraw nień do zo -
ro wych. Na roz le głym utwar -
dzo nym pla cu ma new ro wym
od by wa ją się ba da nia i od biór
tech nicz ny żu ra wi oraz po de -
stów ro bo czych. 
Co raz licz niej szą gru pę od -
bior ców po jaz dów za bu do -
wa nych przez Gra co sta no -
wią fir my trans por tu ją ce ma -

te ria ły bu dow la ne. O funk cjo -
nal no ści za ma wia nych przez
nie ro dza jów za bu do wy sta -
no wią żu ra wie Pal fin ger, któ -
rych atu ta mi jest szyb kość,
bez pie czeń stwo i pre cy zja
pra cy. Funk cjo nal ność urzą -
dzeń zwięk sza się dzię ki
moż li wo ści za sto so wa nia bo -
ga te go wy po sa że nia opcjo -
nal ne go oraz sze ro kiej ga my
osprzę tu ro bo cze go. Gra co
ofe ru je chwy ta ki, ko sze ro bo -
cze, za wie sia, wcią gar ki, wi -
dły pa le to we i świ dry ziem ne.
Wśród firm z bran ży bu dow la -
nej sta le ro sną cą po pu lar no -
ścią cie szą się żu ra wie hy -
drau licz ne z ro dzi ny High Per -
for man ce. Ich ce chą cha rak te -
ry stycz ną jest duży mo ment
udźwi gu przy sto sun ko wo nie -
wiel kiej ma sie wła snej.

Żu ra wie Pal fin ger dzię ki za -
sto so wa niu za awan so wa -
nych sys te mów za pew nia ją
peł ne bez pie czeń stwo pra cy
ope ra to ra i in nych osób znaj -
du ją cych się w za się gu ma -
szy ny. Elek tro nicz nie ste ro -
wa ny sys tem prze ciw prze cią -
że nio wy „Pal tro nic” ostrze ga
ope ra to ra o zbli ża niu się
do mak sy mal ne go mo men tu
udźwi gu i wy łą cza żu raw
w mo men cie je go prze kro -
cze nia. Układ ten współ pra -
cu jąc z sys te mem kon tro li
pod par cia HPSC za pew nia
opty mal ne wy ko rzy sta nie
udźwi gu za leż nie od sta nu
roz sta wie nia pod pór.

Sys tem HPLS (High Po wer
Lifting Sys tem) po zwa la z kolei
zwięk szyć udźwig re du ku jąc
pręd kość ro bo czą po szcze gól -
nych ruchów urzą dze nia
po osią gnię ciu mak sy mal ne go
ob cią że nia. W ten sposób
znacz nie zmniej sza ją się ob cią -
że nia dy na micz ne po cho dzą ce
od prze miesz cza ne go ła dun ku.
W przy pad ku pra cy na gra ni -
cy mo men tu udźwi gu z po -
mo cą ope ra to ro wi przy cho -
dzi sys tem AOS (Ac ti ve Osci -
la tion Sup pre sion), któ ry
ogra ni cza jąc drga nia żu ra wia
spo wo do wa ne prze miesz -
cza niem cięż kie go ła dun ku
po pra wia pre cy zję ste ro wa -
nia i zmniej sza ob -
cią że nia w je go ukła -
dzie hy drau licz nym.
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Gra co za bu do wu je dla „bu dow lan ki”
Oprócz dzia łal no ści han dlo wej fir ma Gra co wy ko nu je też spe cja li stycz -
ne za bu do wy sa mo cho dów cię ża ro wych ze zin te gro wa ny mi urzą dze nia -
mi prze ła dun ko wy mi fir my Pal fin ger. Za bu do wy po wsta ją w na le żą cych
do Gra co warsz ta tach w Gli wi cach i pod war szaw skim Pło cho ci nie 

www.graco.pl

W Pło cho ci nie Gra co dys po nu je do sko na le wy po sa żo ną ha lą ser wi so wo -pro duk cyj ną o im -
po nu ją cej po wierzch ni dwóch ty się cy me trów kwa dra to wych

Kom plet nie za bu do wa ne po jaz dy przed głów ną sie dzi bą Gra co w Pło cho ci nie.
Za chwi lę wy ru szą w po dróż do od bior ców…

http://graco.pl/
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No wy Trak ker to po jazd
spraw dza ją cy się w naj trud -
niej szych wa run kach ro bo -
czych. Au to zo sta ło zbu do wa -
ne tak, aby mo gło być eks plo -
ato wa ne w róż nych wa run -
kach kli ma tycz nych i w bar -
dzo trud nym te re nie. Jed no -
cze śnie od zna cza się
przy tym kom for tem jaz dy ty -
po wym dla po jaz du szo so we -
go. Wy trzy ma łość ra my pod -
wo zia za wsze sta no wi ła je den
z naj waż niej szych atu tów sa -
mo cho dów Ive co. Nie ina czej
jest w No wym Trak ke rze. Po -
jazd ten wy po sa żo no w pod -
wo zie ze sta li o du żej wy trzy -
ma ło ści i róż ne ro dza je za -
wie sze nia. Do wy bo ru jest za -
wie sze nie me cha nicz ne z re -
so ro wa niem pa ra bo licz nym
lub me cha nicz ne z re so ro wa -
niem pół e lip tycz nym. Pro du -
ko wa ne są tak że mo de le
z za wie szeniem pneu ma tycz -
nym, współ pra cu ją cym z sys -
te mem ECAS.
Skrzy nie bie gów mon to wa ne
w No wym Trak ke rze to jed -
nost ki 16-bie go we ZF cha rak -
te ry zu ją ce się wy so ki mi pa ra -
me tra mi użyt ko wy mi. Za pew -
nia ją ni skie kosz ty ser wi so -
wa nia, ma ją pod wyż szo ne
pa ra me try wy daj no ścio we.
Są to skrzy nie o pro stej ob -
słu dze pod no szą ce ła twość
pro wa dze nia dzię ki ukła do wi
po dwój ne go „H”. Me cha nicz -
na 16-stop nio wa skrzy nia
bie gów wy po sa żo na jest
w sys tem wspo ma ga nia „se -
rvo shift” umoż li wia ją cy szyb -
szą i bar dziej pre cy zyj ną
zmia nę bie gów. Układ pneu -
ma tycz ne go wspo ma ga nia
zmniej sza wy si łek, ja ki kie -
row ca mu si wło żyć w zmia nę
bie gów o bli sko pięć dzie siąt
pro cent. Od le gło ści mię dzy
prze ło że nia mi zo sta ły zmniej -
szo ne o czter dzie ści pro cent.

No wy Trak ker jest rów nież
do stęp ny w wer sji wy po sa -
żo nej w do sko na łą tech no lo -
gicz nie, w peł ni zauto ma ty -
zo wa ną skrzy nię bie gów
EuroTronic. W tej wer sji
dźwi gnia wy bo ru prze ło że nia
jest wbu do wa na w ko lum nę
kie row ni cy. Oby dwa roz wią -
za nia ko rzyst nie wpły wa ją
na wy go dę pro wa dze nia po -
jaz du. Za le ty wy ni ka ją ce ze
sto so wa nia au to ma tycz nej
skrzy ni bie gów są nie pod wa -
żal ne. Po pierw sze cię żar

prze kład ni, w po rów na niu ze
skrzy nią ma nu al ną, jest
mniej szy o 60 kg. Po wtó re
mniej sze są też jej wy mia ry
ze wnętrz ne, a licz ba po łą czeń
pneu ma tycz nych i elek trycz -
nych znacz nie ogra ni czo na.
CEB (Com bi ned En gi ne Bra -
ke) to wspo ma ga ny ha mu lec
sil ni ko wy łą czą cy w swo jej
kon struk cji dwie funk cje – de -
kom pre sję oraz dła wie nie
spa lin. Je go dzia ła nie po le ga
na wy ko rzy sta niu za wo ru mo -
tyl ko we go, któ ry umiesz czo -
ny jest w ko lek to rze wy de -
cho wym wy twa rza ją cym ci -
śnie nie zwrot ne ga zów wy de -

cho wych, któ re z ko lei jest
wy ko rzy sty wa ne do spowal -
nia nia ob ro tów sil ni ka i zwięk -
sza nia si ły ha mo wa nia.
Kon struk cja tur bi ny i zin te -
gro wa ne go za wo ru upu sto -
we go umoż li wia wy twa rza nie
wyż sze go ci śnie nia do ła do -
wa nia na wet przy ni skich ob -
ro tach sil ni ka. Opty ma li zu je
to mo ment ob ro to wy i po pra -
wia eko no mi kę zu ży cia pa li -
wa. Jed nak z chwi lą osią -
gnię cia mak sy mal ne go ci -
śnie nia do ła do wa nia (od po -

wia da ją ce go wy so kim ob ro -
tom) nie zbęd na jest me cha -
niczna ochro na sil ni ka i sa -
mej tur bi ny. Za da nie to spo -
czy wa na ukła dzie za wo ru
upu sto we go, któ ry ogra ni cza
ci śnie nie w tur bi nie i utrzy -
mu je je na sta łym po zio mie,
stop nio wo uwal nia jąc nad -
miar ga zów bez po śred nio
do ko lek to ra wy lo to we go.
Sto so wa ne w No wym Trak ke -
rze sil ni ki Cur sor z tur bi ną
o zmien nej geo me trii za pew -
nia ją naj lep szą w swo jej kla sie
moc i mo ment ob ro to wy. Za -
sto so wa ne w nich roz wią za nia
tech no lo gicz ne po zwa la ją

ogra ni czyć zu ży cie pa li wa
i skró cić do nie zbęd ne go mi -
ni mum czas prze sto jów pod -
czas kon ser wa cji i ewen tu al -
nych na praw. Ga ma sil ni ków
Cur sor wy róż nia się mniej -
szym cię ża rem, wy ma ga niż -
szych na kła dów na na ser wis
i ob słu gę (okre sy mię dzy prze -
glą do we wy no szą do 150 ty -
się cy ki lo me trów) i gwa ran tu -
ją wyż szą nie za wod ność. 
Tech no lo gia ob rób ki spa lin
Hi-eSCR (se lek tyw na re duk -
cja ka ta li tycz na) wy ko rzy -
stu ją ca płyn ka ta li zu ją cy
(AdBlue) jest sto so wa na
przez Ive co we wszyst kich
po jaz dach śred nich i cięż -
kich. Wy dat nie zmniej sza
kosz ty eks plo ata cji, głów nie
dzię ki zmniej sze niu zu ży cia
pa li wa na wet o pięć pro cent. 

Istot ne zmia ny w No wym
Trak ke rze do ty czą ka bi ny.
Za sto so wa no tu roz wią za nia
za po ży czo ne z cięż kich Stra -
li sów szo so wych – Hi -Stre et
i Hi -Ro ad. Szofer ka wy po sa -
żo na w urzą dze nia te le ma -
tycz ne zo sta ła za pro jek to wa -
na pod ką tem zwięk sze nia
kom for tu pra cy i prze by wa nia
w jej wnę trzu, czy li czyn ni ków
uzna wa nych za fun da men tal -
ne dla wy daj no ści oraz bez -
pie czeń stwa. No we re so ro wa -
nie ka bi ny w spo sób
istot ny pod no si kom -
fort pra cy kie row cy.
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No wy Trak ker żadnej budowy się nie boi
Kon cern Ive co za pew nia, że dla no we go Trak ke ra nie ma prze szkód nie
do po ko na nia ani gra nic, któ rych nie był by w sta nie prze kro czyć. Po jazd
spraw dza się w każ dym kli ma cie i w naj trud niej szym te re nie, od zwy kłych
dróg as fal to wych aż po bez dro ża roz le głych pla ców bu do wy…

www.iveco.pl

No wy Trak ker jest spe cjal nie przy sto so wa ny do wy ko rzy sta nia w za sto so wa niach bu dow la nych. Ogrom na licz ba do stęp nych
kon fi gu ra cji spra wia, że każ dy użyt kow nik z tej bran ży znaj dzie opty mal ne dla sie bie roz wią za nie

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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Przed dzie wię cio ma la ty
w jed nej z naj więk szych
w Pol sce ko pal ni wa pie nia fir -
ma Bu do pol roz po czę ła eks -
plo ata cję sa mo cho dów cię -
ża ro wych Vo lvo, któ re za stą -
pi ły wy ko rzy sty wa ne tu wcze -
śniej do prze wo zu urob ku
wo zi dła prze gu bo we i sztyw -
no ra mo we. Zwy cię ży ła eko -
no mi ka eks plo ata cyj na, po -
jaz dy Vo lvo od po cząt ku od -
zna cza ły się bo wiem ni ską
awa ryj no ścią oraz sto sun ko -
wo ni skim zu ży ciem pa li wa.
W trud nych wa run kach pa nu -
ją cych w ko pal ni po ko nu ją
one co rocz nie dy stans bli -
sko 70 ty się cy ki lo me trów
prze wo żąc 400 ty się cy ton
ka mie nia. Po jaz dy prze -
miesz cza ją się z ła dun kiem
pięt na stu ton głów nie po nie -
rów nych dro gach szu tro -
wych, na któ rych spad ki do -
cho dzą do 11%. Spra wia to,
że ca ła ich kon struk cja i za -
wie sze nie pod da wa ne są nie -

ustan nie eks tre mal nym ob -
cią że niom. Piotr Smo lar czyk,
pre zes za rzą du fir my Bud pol,
użyt ku ją cej dwa dzie ścia ta -
kich aut, twier dzi, że mi mo in -
ten syw nej eks plo ata cji w tak
trud nym te re nie, spi su ją się
one do sko na le.
Chcąc sko rzy stać z do świad -
czeń fir my Bu do pol, Vo lvo
Gro up Trucks po sta no wi ło

prze pro wa dzić te sty swe go
naj now sze go mo de lu FMX
z pię cio osio wym pod wo ziem
na spraw dzo nym te re nie ko -
pal ni su row ców skal nych. Już
pierw szy dzień spę dzo ny
na ob ser wa cji za cho wa nia
po jaz du prze mie rza ją ce go re -
gu lar nie sied mio ki lo me tro wą
trud ną tra sę o róż ni cy po zio -
mów do cho dzą cych do stu

me trów, prze ko nał o je go za -
le tach. Dzię ki kon fi gu ra cji na -
pę do wej 10x4 no wy FMX
trans por to wać mo że 44 to ny
su row ca. Na za ła do wa nie
skrzy ni ła dun ko wej do peł -
na wy star cza ły za le d wie trzy
łyż ki ła do war ki. Tra sę od ścia -
ny do kru szar ni sa mo chód
po ko ny wał ze śred nią pręd -
ko ścią oko ło 30 km/h. Prze -
jazd wraz z za ła dun kiem oraz
roz ła dun kiem   zaj mo wał mu
oko ło dwudziestu mi nut.
No we Vo lvo FMX na pę dza
trzy na sto li tro wa jed nost ka
o mo cy 500 KM ce chu ją ca się
bar dzo do brą eko no mi ką pa -
li wo wą oraz do sko na ły mi
osią ga mi. Spra wia to, że na -
wet w peł ni za ła do wa ny po -
jazd ra dzi so bie bez naj mniej -
sze go tru du ze stro my mi pod -
jaz da mi. Sil nik ma du ży mo -
ment ob ro to wy już przy ni -
skich pręd ko ściach ob ro to -
wych. Mak si mum mo men tu
do stęp ne aż do pręd ko ści ob -
ro to wej mak sy mal nej mo cy.
Pod czas te stów cięż ki po jazd
im po no wał zwrot no ścią, co
jest ol brzy mią za le tą szcze -
gól nie na do le wy ro bi ska,
gdzie nie ma dróg tech no lo -
gicz nych, a prze strzeń do ma -
new rów jest moc no ogra ni -
czo na. Opusz cza na i skręt -
na pią ta oś za pew nia nie wiel -
ki pro mień skrę tu oraz pod no -
si sta bil ność sa mo cho du pod -
czas roz ła dun ku.
Te sty po twier dzi ły, że dzię ki
znacz ne mu zwięk sze niu ła -
dow no ści no wy sa mo chód
Vo lvo mo że się przy czy nić
do znacz ne go ob ni że nia
kosz tów trans por tu su row ca,
a tym sa mym sta no wić al ter -
na ty wę dla tra dy cyj nie sto so -
wa nych w ko pal niach su row -
ców skal nych wo zi deł sztyw -
no ra mo wych. Ta ką też opi nię
wy ra ził pre zes Bud po lu Piotr
Smo lar czyk. Mo że za tem wy -
co fy wa ne stop nio wo z eks -
plo ata cji wy słu żo ne po jaz dy
Vo lvo bę dą w przy szło ści za -
stę po wa ne wła śnie
no wym pię cio osio -
wym Vo lvo FMX?
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Volvo na pięciu osiach zdało egzamin celująco!
W eks tre mal nie trud nych wa run kach te re no wych Vo lvo Gro up Trucks
prze pro wa dzi ło uda ny test swe go naj now sze go po jaz du prze zna czo -
ne go do pra cy w ko pal niach su row ców skal nych

www.volvotrucks.com

Siedmiokilometrową tra sę od ścia ny do kru szar ni w pełni załadowany pojazd po ko ny wał
ze śred nią pręd ko ścią oko ło 30 km/h

Dzię ki znacz ne mu zwięk sze niu ła dow no ści no wy sa mo chód Volvo mo że stanowić alternatywę dla tra dy cyj nie sto so wa nych
w ko pal niach su row ców skal nych wo zi deł sztyw no ra mo wych

http://www.volvotrucks.com/trucks/poland-market/pl-pl/Pages/Home.aspx


Pośrednik Budowlany  41

POJAZDY BUDOWLANE

Hi sto ria raj du Pa ryż -Da kar
się ga roku 1977, ale po jaz dy
cię ża ro we wzię ły w nim
udział po raz pierw szy dwa
lata później. W roku 1982
przy go dę z rajdem, ja ko part -
ner tech nicz ny, roz po czę ło
tak że IVECO. W edy cji 2011
roz gry wa nej w Ame ry ce Po łu -
dnio wej fir ma wy sta wi ła ofi -
cjal ny ze spół fa brycz ny. 
Rok póź niej IVECO dzię ki
Ge rar do wi De Ro oy i je go ze -
spo ło wi od nio sło fan ta stycz -
ny suk ces. Kie row cy je go ze -
spo łu za ję li pierw sze, dru gie
i szó ste miej sce w kla sy fi ka -
cji ogól nej. W tym ro ku bli ski
po wtó rze nia suk ce su był Ge -
rard De Ro oy, któ ry do słow -
nie o włos prze grał wal kę
o zwy cię stwo. Bez po śred nio
po ukoń cze niu ostat nie go eta -
pu raj du Da kar 2014 Ge rard
de Ro oy po wie dział: – To był
cięż ki test. Wspól ny start po jaz -
dów cię ża ro wych i oso bo wych
nie był do brym po my słem. Do -
ty czy to tak że ubie gło rocz nej
edy cji, co sy gna li zo wa li śmy
A.S.O. (Amau ry Sport Or ga ni -
sa tion). Tak czy owak zro bi łem
wszyst ko, co w mo jej mo cy.
Za bra kło nie wie le. Mi mo to
mo że my być bar dzo za do wo -
le ni z ze spo łu, cię ża ró wek
IVECO i na szych wy ni ków.
God ne pod kre śle nia jest tak -
że, że wszyst kie po jaz dy
IVECO, któ re wy star to wa ły
na po cząt ku stycz nia z Ro sa -
rio, do tar ły do me ty w Val pa -
raíso. Ten świet ny wy nik po -
twier dza nie za wod ność, efek -
tyw ność i wy trzy ma łość sa -
mo cho dów uczest ni czą cych
w raj dzie. Wszyst kie trzy au ta
IVECO bio rą ce udział w raj -
dzie by ły stan dar do wy mi po -
jaz da mi. Ich kon struk cję do -
sto so wa no jed nak do eks tre -
mal nych wa run ków pa nu ją -
cych na tra sie.

Edy cja 2014 raj du Da kar by ła
szcze gól nie wy ma ga ją cym
te stem dla IVECO. Mar ka
zda ła go ce lu ją co po twier -
dza jąc so lid ność swo ich po -

jaz dów pod da wa nym wszel -
kie go ro dza ju eks tre mal nym
ob cią że niom. Po jaz dy ry wa li -
zu ją ce w raj dzie Da kar 2014
wy po sa żo ne by ły w sil ni ki

Cur sor 13 o po jem no ści 13 li -
trów. Jed nost ki na pę do we roz -
wi ja ją moc  900 KM i 1.100 Nm
mak sy mal ne go mo men tu ob -
ro to we go przy 3.800 obr./min.
Wy so ka moc, ela stycz ność,
mak sy mal na so lid ność wy ko -
na nia oraz nie za wod ność to
głów ne ce chy tych sil ni ków,
w któ rych za sto so wa no te sa -
me roz wią za nia tech nicz ne,
co w jed nost kach zgod nych
z nor mą Eu ro VI, prze zna czo -
nych do za sto so wa nia w cięż -
kich po jazdch IVECO. 
Da kar, naj słyn niej szy rajd te -
re no wy, przy cią ga ją cy uwa -
gę mi lio nów ki bi ców, roz po -
czął się 5 stycz nia w Ro sa rio
w Ar gen ty nie i za koń czył
w so bo tę, 18 stycz nia w Val -
pa ra iso w Chi le. Te go rocz -
na edy cja by ła naj dłuż sza
od cza su prze nie sie nia im -
pre zy do Ame ry ki Po łu dnio -
wej. Tra sa li czy ła łącz nie po -
nad 9.000 ki lo me trów, z cze -
go 5.000 sta no wi ły od cin ki
spe cjal ne. Tra sa skła da ła się
z 13 eta pów i pro wa dzi ła mię -
dzy in ny mi przez
naj wyż sze pa smo
An dów Bo li wij skich. 

Da kar 2014 – trzy po jaz dy IVECO w pierw szej dzie siąt ce 
W te go rocz nej edy cji Raj du Da kar Ho len der De Ro oy za kie row ni cą IVECO Po wer star do ostat -
niej chwi li to czył wal kę o zwy cię stwo. Do pie ro pod ko niec raj du mu siał uznać wyż szość An -
drieja Kar gi no wa pro wa dzą ce go ro syj skie go Ka ma za. Dru gie miej sce w im pre zie tej ran gi sta -
no wi wspa nia łe po twier dze nie nie za wod no ści po jaz dów mar ki IVECO 

www.iveco.pl

Zespół fabryczny IVECO kończył imprezę w dobrych nastrojach…

Zdobywca drugiego miejsca, Ge rard de Ro oy na trasie tegorocznego rajdu Dakar

Końcowa klasyfikacja Rajdu Dakar 2014 
1. Andriej Karginow (KAMAZ) 55h 00m 28s 
2. Gerard De Rooy  (IVECO) 55h 03m 39s 
3. Eduard Nikołajew (KAMAZ) 56h 35m 20s 
4. Dimitri Sotnikow (KAMAZ) 58h 22m 38s 
5. Anton Szibałow (KAMAZ) 59h 37m 53s 
6. Ales Loprais (TATRA) 60h 04m 29s 
7. Hans Stacey (IVECO) 60h 15m 25s 
8. Rene Kuipers (MAN) 61h 31m 36s 
9. Marcel van Vliet (MAN) 62h 07m 21s 

10. Pep Vila Roca (IVECO) 62h 54m 03s 
22. Jo Adua (IVECO) 77h 19m 26s 

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

http://www.komatsupoland.pl/komatsu.html
http://renox.pl/
http://www.mecalac.com/pl/
http://www.kurt-koenig.com.pl/
http://glimat.pl/
http://posbud.com.pl/start/
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Pami´taj 
o zamówieniu 

bezp∏atnej 
prenumeraty!

www.posbud.pl

http://ewpa.pl/
http://sf-filter.pl/
http://www.mista.eu/
http://www.baldwinfiltry.pl/
http://silniki.info.pl/
http://posbud.com.pl/start/


44 PoÊrednik Budowlany

PANORAMA OD A DO Z

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
fax +48 76 8522119
www.iowservice.com, 
www.tigraflex.pl
service@iow.pl

http://katpol.com/
http://iowservice.pl/
http://yanmar.pl/
http://maszynybudowlane-czesci.pl/
http://chabin.pl/
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http://iowservice.pl/
https://www.facebook.com/pages/Posbudpl/398831876857667
http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
http://www.bthfast.pl/
http://polsad.net/
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IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
fax +48 76 8522119
www.iowservice.com
www.erlau.pl
service@iow.pl

Centrala
Wolica

Al. Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn
tel: +48 22 641 02 03

Info@intrac.pl

Gdańsk
ul. Magnacka 15, 80-180 Gdańsk – Kowale

tel. +48 58 783 37 40
Łódź

Al. Jana Pawła II 15, 93-570 Łódź
tel. +48 42 205 41 94

Olkusz
Al. Tysiąclecia 1, 
32-300 Olkusz

tel. +48 32 645 53 00
Olsztyn

ul. Modrzewiowa 6, 11-010 Wójtowo
tel. +48 89 513 96 47

Poznań
ul. Platynowa 16, 
62-052 Komorniki

tel. +48 61 866 72 05
Rzeszów

Jasionka 587, 36-002 Rzeszów
tel. +48 17 859 16 03

Wrocław
ul. Orzechowa 2, 
50-540 Wrocław

tel. +48 71 333 45 10

www.intrac.pl

MASZYNY, SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNE 

http://www.interhandler.pl/
http://www.intrac.pl/pl/index.htm
http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm
http://iowservice.pl/
http://vero.zgora.pl/
http://www.camoplastsolideal.com/pl/
http://ewpa.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

FIRMY LEASINGOWE

OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

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

tel./fax (25) 758 38 96

www.ocsm.pl

INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel./fax 22 843-89-72, tel. 22 843-68-16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.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

http://posbud.com.pl/start/
http://osom.pl/
http://ocsm.pl/
http://imbigs.pl/
http://sdmb.pl/
http://www.pimb.com.pl/www/
http://maz-met.pl/
http://www.komatsupoland.pl/komatsu.html
http://www.mtp.pl/pl/
http://www.targikielce.pl/


CENNIK REKLAM

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

Nakład bezp∏atnie kolportowany 7.017 egz.
Na kład 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

2/2014 28.03.2014 17.02.2014 24.02.2014
3/2014 12.05.2014 10.04.2014 18.04.2014
4/2014 25.07.2014 10.06.2014 18.06.2014
5/2014 29.09.2014 18.08.2014 28.08.2014
6/2014 28.11.2014 17.10.2014 270.02.2014

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 1/2014 

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

http://posbud.com.pl/start/


http://tv.posbud.pl/


http://www.intermasz.pl/pl/

