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SPIS TREŚCI

Roz pę dzo na AUTOSTRADA

Tar gi Kiel ce wcho dzą w de cy du ją cą fa zę przy -
go to wań do świę ta dro go wnic twa, ja kim są
Mię dzy na ro do we Tar gi Bu dow nic twa Dro go -
we go AUTOSTRADA-POLSKA

Po łą czo ny plac bu do wy 

Zna ne jest po wie dze nie, że w tym sa mym mo -
men cie, w któ rym ko par ka prze mie ści pierw -
szy metr sze ścien ny zie mi, wszel kie pla ny
i har mo no gra my moż na wy rzu cić do ko sza 

Yanmar dla motocyklistów

Mi ni ko par ki Yan mar po raz ko lej ny oka za ły się
nie zwy kle pomocne przy or ga ni za cji naj więk -
szych i naj star szych w Niem czech za wo dów
mo to cy klo wych Su per cross

Jestem altruistą!

Roz mo wa z Wło dzi mie rzem Ma zu rem, pre ze -
sem Sto wa rzy sze nia Ope ra to rów Ma szyn Ro -
bo czych „Ope ra tor”

IN TER MASZ – po kaz wiel kich moż li wo ści

W Po zna niu pod czas tar gów INTERMASZ cze -
ka nas ko lej ne spo tka nie z naj bar dziej za -
awan so wa nym tech no lo gicz nie sprzę tem
i ma szy na mi bu dow la ny mi

Me ca lac Pol ska nie zwal nia tem pa! 

Głów nym ce lem przed sta wi ciel stwa fir my Me ca -
lac w Pol sce jest skró ce nie dy stan su do pol skie -
go użyt kow ni ka. Po sta no wi li śmy spraw dzić, na ile
za miar ten uda je się re ali zo wać w prak ty ce…

Ogra ni cze niem jest tyl ko wy obraź nia

Mer lo na le ży do ści słej czo łów ki pro du cen tów
ła do wa rek te le sko po wych. Swą po zy cję osią -
gnę ła m.in. dzię ki umie jęt no ści do pa so wa nia
ofer ty do zmie nia ją cych się po trzeb 

LiuGong w pięknych okolicznościach 

Liu gong za pew nia, że je go ma szy ny na da ją
się do pra cy w każ dym śro do wi sku. Jed na wi -
zy ta w Beł cha to wie wystarczyła, by prze ko na ć
nas, że nie jest to jedynie czczy slo gan

Ra mi rent i Sie mens rozwijają współpracę

Ra mi rent SA pod pi sał z fir mą Sie mens War -
sza wa umo wę o współ pra cy w za kre sie kom -
plek so wej ob słu gi sprzę to wej bu do wy no we -
go blo ku ener ge tycz ne go

Ma szy ny Cat wy bu rza ją TVP

Prze sta rza łe i nie funk cjo nal ne bu dyn ki mu szą
ustą pić miej sca no wym. Wła śnie na ta ki krok
zde cy do wa ła się TVP, prze zna cza jąc do roz -
biór ki dwa obiek ty w Warszawie  

Hy bry da Ko mat su na Antarktydzie

Rok te mu in for mo wa li śmy o ko par ce Ko mat su
HB215LC -1 Hy brid, któ ra pracuje na An tark ty -
dzie. Te raz przyszła kolej na przedstawienie
wra że ń z eks plo ata cji in no wa cyj nej ma szy ny  

Wydajna i przyjazna technologia ALLU

Spo śród ły żek prze sie wa ją co -kru szą cych fiń -
skie go AL LU naj więk szą po pu lar no ścią w Pol -
sce cie szą się im po nu jące wy daj no ścią i efek -
tyw no ścią mo de le se rii D  
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Dro dzy Czy tel ni cy,

daw no, daw no te mu w Kielcach, na do pie ro co roz krę ca ją cych się tar gach Au to stra da -Pol ska spotkałem

zażywnego je go mo ścia, jak się póź niej oka za ło spe cja li stę od krajowych dróg i autostrad. Dziś my ślę so bie na -

wet, że pod pewnymi względami był to spe cja li sta wy bit ny. Bo oto za py ta ny, kie dy po mknie my do Kielc

na tar gi au to stra dą, od pa ro wał, że… ni gdy. Tłu ma czył, że sa mo bu do wa nie to naj mniej wdzięcz ny ele ment

ukła dan ki. Po pro stu się nie opła ca. In trat ne jest za to przy go to wy wa nie in we sty cji. To prawdziwy słoik

z kon fi tu rami. Wie dział, co mó wi, kie lec kie tar gi wcho dzą właśnie w trze cią de ka dę, a my nie jeź dzi my na nie

ani au to stra dą, ani na wet dokończoną esk spre sów ką… Raz za razem emocjonujemy się za to przy go to wa -

niami do ko lej nych in we sty cji. Choćby dziś, gdy do wzięcia na drogi jest 95 mi liar dów zło tych. Czy i kie dy

z tych pie nię dzy do sztu ko wa ny zo sta nie bra ku ją cy od ci nek dro gi eks pre so wej z War sza wy do Kielc? Chy ba

nie pręd ko. Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad ape lu je o cier pli wość. Obec ny rok to czas pla no -

wa nia prze tar gów i in we sty cji. No cóż, czuję się tak, jakbym cofnął się w czasie. O dwie dekady.

Od dwóch lat coraz częściej zainteresowanie budzą operatorzy. Najpierw może nie oni sami, lecz raczej ich

brak, gdy gremialnie zaczęli poszukiwać pracy za granicą. Tych, którzy pozostali, zaczęto traktować lepiej,

zainteresowali się nimi nawet organizatorzy targów chcący tworzyć imprezy dla praktyków. Operator zaczął

stawać się „panem operatorem”, ale tylko od święta. Chcą to zmienić ludzie z Ostrowca Świętokrzyskiego,

którzy do niezbędnego minimum ograniczyli trwanie w fazie „dyskusji i planowania”. Zaczęli budować.

Pozyskali zwolenników w całej Polsce i powołali do życia Stowarzyszenie Operatorów Maszyn Roboczych

„Operator”. Będziemy nie tylko trzymać kciuki za powodzenie, ale także wspomagać jego działania… 

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Równiarka drogowa Case

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.
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Pią ty li sto pa da 2014 ro ku wy da je się być waż ną da tą dla wy -
ko nu ją cych za wód ope ra to ra cięż kie go sprzę tu. Te go dnia za -
re je stro wa ne zo sta ło bo wiem Sto wa rzy sze nie Ope ra to rów Ma -
szyn Ro bo czych „Ope ra tor” z sie dzi bą w Ostrow cu Świę to krzy -
skim. Py ta ny o cel po wsta nia in sty tu cji pre zes SOMR „Ope ra -
tor” Wło dzi mierz Ma zur mó wi, że cho dzi przede wszyst kim
o zin te gro wa nie tej gru py za wo do wej. Za mie rza to czy nić mię -
dzy in ny mi po przez or ga ni zo wa nie spo tkań bran żo wych, kon -
fe ren cji, se mi na riów i kon kur sów. „Ope ra tor” chce wspie rać
ope ra to rów, uła twiać im pra cę, dbać o ich bez pie czeń stwo
i do ra dzać w pro wa dze niu dzia łal no ści go spo dar czej i po zy -
ski wa niu środ ków unij nych czy wresz cie prze ka zy wać im in -
for ma cje o ofer tach pra cy.
Po dob ne de kla ra cje pre zes Ma zur zło żył tak że 30 stycz nia
pod czas spo tka nia z re pre zen tan ta mi ośrod ków szko le nia
ope ra to rów z ca łe go kra ju oraz przed sta wi cie la mi or ga ni za cji
po za rzą do wych i lo kal ne go sa mo rzą du. W spo tka niu wziął też
udział Ja cek Ma łę czyń ski, pre zes Sto wa rzy sze nia Dys try bu to -
rów Ma szyn Bu dow la nych. Mu si my przy znać, że at mos fe ra
spo tka nia by ła go rą ca, a dys ku sję trze ba by ło mo de ro -
wać – oka za ło się, że pro ble my nur tu ją ce bran żę wy wo łu ją nie -
ma łe emo cje. To pierw szy do wód na za sad ność po wo ła nia
do ży cia SOMR i jak naj częst sze go or ga ni zo wa nia spo tkań je -
go człon ków. A tych sta le przy by wa. Pod czas spo tka nia
w Ostrow cu Świę to krzy skim do wie dzie li śmy się, że ak ces
do SOMR zgło si ło do tej po ry trzy stu ope ra to rów pra cu ją cych
w bu dow nic twie, le śnic twie, sze ro ko po ję tym prze my śle i rol -
nic twie. Przy by li na spo tka nie przed sta wi cie le ośrod ków za -
pew ni li, że dzię ki ich dzia ła niom w te re nie licz ba skła da ją cych
de kla ra cje szyb ko wzro śnie. 
Pod czas spo tka nia ujaw nio no tak że te go rocz ne pla ny SOMR.
Sto wa rzy sze nie za mie rza zor ga ni zo wać cykl kon kur sów ope -
ra tor skich w sys te mie dzie się ciu eli mi na cji oraz im pre zy fi na ło -
wej. Im pre zy eli mi na cyj ne roz gry wa ne bę dą na szcze blu po -
wia to wym na te re nach ośrod ków szko le nia ope ra to rów z ca łe -
go kra ju. Pierw szy kon kurs ma od być się w oko li cach Ostrow -
ca Świę to krzy skie go w ostat nią so bo tę mar ca.

SOMR da je moż li wość uczest nic twa wszyst kim fir mom do star -
cza ją cym ma szy ny i sprzęt bu dow la ny. Licz bę bio rą cych
w kon kur sach przed sta wi cie li firm bu dow la nych, hur tow ni,
przed sta wi cie li sa mo rzą dów oraz osób od po wie dzial nych
za in we sty cje SOMR sza cu je na 100-150. Pla no wa nych jest
pięć kon ku ren cji (na ła do war ce II kl., ko par ce gą sie ni co -
wej II kl., ko par ko -ła do war ce, mi ni ko par ce III kl. oraz mi ni ła do -
war ce III kl.). Pod czas im pre zy nie za brak nie też atrak cji dla
ro dzin i dzie ci ope ra to rów.
Sto wa rzy sze nie Ope ra to rów Ma szyn Ro bo czych chce tak że
usta no wie nia ofi cjal ne go Dnia Ope ra to ra, któ re go ob cho dom
to wa rzy szył by ogól no pol ski kon gres. Sto wa rzy sze nie bę dzie
roz wi jać sys tem ko re spon den cji z ope ra to ra mi po przez stwo -
rze nie por ta lu in ter ne to we go o te ma ty ce szko leń, eks plo ata cji
i ser wi su ma szyn oraz no wo ści z za kre su tech ni ki i tech no lo -
gii. Sta ły kon takt z ope ra to ra mi po zwo li na okre śle nie po sia -
da nych przez nich upraw nień, ro dza ju wy ko ny wa nych prac
oraz ro dza ju użyt ko wa ne go sprzę tu bu dow la ne go. Kon takt bę -
dzie rów nież po moc ny w okre śla niu stop nia za po trze bo wa nia
na sprzęt wśród po sia da czy ma szyn i sprzę tu bu dow la ne go. 

Tar gi In ter mat, któ re od bę dą się od 20 do 25 kwiet nia w Cen -
trum Wy sta wo wym Pa ris -Nord Vil le pin te sta ną się z pew no ścią
naj waż niej szym wy da rze niem dla wszyst kich bran ży ma szyn,
sprzę tu, tech no lo gii dla bu dow nic twa i prze my słu ma te ria łów
bu dow la nych. In ter mat bę dzie ide al ną oka zją do sko rzy sta nia
z dy na mi ki roz wo ju stre fy EMEA (Eu ro pa, Bli ski Wschód, Afry -
ka), dla któ rej In ter mat od lat sta no wi naj waż niej sze miej sce
spo tkań biz ne so wych.
Or ga ni za to ra mi tar gów In ter mat 2015 są: S. E. In ter mat, CI SMA
(Zwią zek Pro du cen tów Sprzę tu dla Bu dow nic twa, Ro bót In ży -
nie ryj nych, Me ta lur gii i Ma ga zy no wa nia), SE IMAT (Mię dzy na ro -
do wy Zwią zek Pro du cen tów i Im por te rów Ma szyn do Ro bót Dro -
go wych, Ko pal ni i Ka mie nio ło mów, Bu dow nic twa i Urzą dzeń
Dźwi go wych), Co me xpo sium. Or ga ni za to rzy im pre zy do kła da ją
wszel kich sta rań, aby przed sta wi cie le bran ży bu dow la nej mo gli
w peł ni wy ko rzy stać moż li wo ści ofe ro wa ne przez sa lon In ter -
mat. Od wie lu lat si ła i suk ces tar gów opie ra ją się na trzech
głów nych fi la rach: ba da niach, in no wa cjach i ne twor kin gu.

Am bi cją or ga ni za to rów tar gów In ter mat 2015 jest zgro ma dze -
nie w Pa ry żu naj waż niej szych przed sta wi cie li świa to wej bran ży
bu dow la nej. Dzię ki obec no ści 1.500 wy staw ców (w tym sie -
dem dzie siąt pro cent spo za Fran cji) tar gi In ter mat za pre zen tu ją
kom plek so wą ofer tę pro duk tów i usług. Za spra wą no wej sek -
to ry za cji uwzględ nia ją cej po szcze gól ne bran że tar gi bę dą bar -
dziej przy ja znym miej scem spo tkań biz ne so wych, umoż li wia ją -
cym po zy ska nie no wych ryn ków eks por to wych. Dwie ście ty się -
cy spo dzie wa nych od wie dza ją cych, w tym 34 pro cent spo -
za Fran cji, bę dzie mia ło oka zję za po znać się z in no wa cja mi
i no wo ścia mi z róż nych sek to rów. Wśród nich na le ży wy mie nić
utwo rze nie sa lo nu World of Con cre te Eu ro pe (WOC Eu ro pe),
któ ry zgro ma dzi przed sta wi cie li sek to ra be to nu i za pre zen tu je
kom plek so wą ofer tę z tej bran ży. In no wa cje po raz ko lej ny bę -
dą w cen trum za in te re so wa nia tar gów dzię ki wy róż nie niom In -
ter mat In no va tions Awards i spo tka niu Pré-In ter mat. Na tar gach
nie za brak nie atrak cji gwa ran to wa nych przez po ka zy Pa ris
Démo, umoż li wia ją ce za pre zen to wa nie ma szyn w ak cji.
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MIESZANKA FIRMOWA

Uczest ni cy spo tka nia w Ostrow cu Świę to krzy skim mie li oka zję do za po zna nia się
z pla na mi SOMR i rozmowy o spo so bach ich re ali za cji 

Operatorzy zjednoczeni!

Intermat zaprasza do Paryża, wiele obiecując…



http://www.mercedes-benz.pl


Roz pę dzo na AUTOSTRADA
Tar gi Kiel ce wcho dzą w de cy du ją cą fa zę przy go to wań do naj -
waż niej sze go w na szej czę ści Eu ro py świę ta dro go wnic twa,
ja kim są Mię dzy na ro do we Tar gi Bu dow nic twa Dro go we go
AUTOSTRADA-POLSKA. Te go rocz na, dwu dzie sta pierw sza już
edy cja im pre zy, od bę dzie się w dniach od 13 do 15 ma ja. 
Or ga ni za to rzy są dum ni z do tych cza so we go do rob ku im pre -
zy, ba zu ją na wie lo let nich do świad cze niach, ale chcą tak że
uno wo cze śniać tar gi, czy nić je bar dziej atrak cyj ny mi za rów no
dla pu blicz no ści, jak i wy staw ców. Da riusz Mi cha lak, dy rek tor
Wy dzia łu Tar gów w fir mie Tar gi Kiel ce, jest prze ko na ny, że ze -
spół współ pra cow ni ków od po wia da ją cych za or ga ni za cję im -
pre zy spra wi, że AU TO STRA DA -POL SKA na trwa łe sta nie się
czymś wię cej niż tyl ko nie za pa da ją cy mi prze sad nie w pa mięć
tar ga mi. Po pro szo ny o krót kie scha rak te ry zo wa nie nad cho -
dzą cej im pre zy, od po wia da: – Kil ka na ście ty się cy me trów kwa -
dra to wych po wierzch ni wy sta wien ni czej, naj więk si pro du cen -
ci i dys try bu to rzy sprzę tu z ca łe go świa ta, kon fe ren cje po ru -
sza ją ce te ma ty naj waż niej sze dla bran ży oraz dru ga edy cja
kon kur su dla ope ra to rów ma szyn bu dow la nych – tak w te le -
gra ficz nym skró cie opi sać moż na nad cho dzą ce tar gi. AU TO -
STRA DA -POL SKA jest i po zo sta nie miej scem spo tkań bran ży,
któ re ma ją dla niej klu czo we zna cze nie. Ba zu jąc na tra dy cji
i dwóch de ka dach do świad czeń stwo rzy li śmy w Kiel cach plat -
for mę roz mów, dys ku sji oraz ne go cja cji. Chcę pod kre ślić, że
co ro ku w wy sta wie udział bio rą nie tyl ko przed się bior stwa, ale
tak że naj waż niej sze or ga ni za cje, in sty tu cje, sto wa rzy sze nia
oraz bran żo we au to ry te ty. W cza sie tar gów od by wa się kil ka -
dzie siąt me ry to rycz nych spo tkań, co do wo dzi, że AU TO STRA -
DA -POL SKA ja ko je dy na w tej czę ści Eu ro py sta no wi prze -
strzeń do roz mów w sze ro kim ob sza rze i na nie zwy kle wy so -
kim po zio mie me ry to rycz nym. 
Dwu dzie sto let nią tra dy cją i siłą imprezy jest fakt, że  Mię dzy na -
ro do we Tar gi Bu dow nic twa Dro go we go AU TO STRA DA -POL -
SKA szczycić się mo gą wspar ciem me ry to rycz nym udzielanym
przez naj waż niej sze in sty tu cje bran ży dro go wnic twa. Wśród
głów nych part ne rów te go rocz nej wy sta wy jest mię dzy in ny mi
In sty tut Ba daw czy Dróg i Mo stów, któ ry za po wia da kon fe ren -
cję „Dia gno sty ka a re mon ty na wierzch ni dróg i lot nisk”. Spo -
tka nia me ry to rycz ne to od lat moc ny punkt w har mo no gra -
mie kie lec kich tar gów. Nie ina czej bę dzie w przy szłym ro ku.
Wszyst kie in sty tu cje do tych czas wspie ra ją ce me ry to rycz nie
tar gi Au to stra da -Pol ska – in sty tu ty, sto wa rzy sze nia czy izby
go spo dar cze po twier dzi ły swo ją obec ność na im pre zie w ro -
ku 2015. – Od by wa ją ce się w Kiel cach naj waż niej sze dla dro -
go wców sym po zja i kon fe ren cje sta no wią nasz nie kwe stio no -
wa ny do ro bek. Od po nad dwu dzie stu lat w opi nii bran ży tar gi
AU TO STRA DA -POL SKA są naj waż niej szym spo tka niem dro go -
wców w naszym kraju. Dzie je się tak rów nież za spra wą bo ga -
te go za ple cza na uko we go. Me ry to rycz ne wspar cie part ne rów
wy sta wy, ta kich jak mie dzy in ny mi Ge ne ral na Dy rek cja Dróg
Kra jo wych i Au to strad, In sty tut Ba daw czy Dróg i Mo stów,
Ogól no pol ska Izba Go spo dar cza Dro go wnic twa, In sty tut Me -
cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go oraz Pol ska Izba
Kon struk cji Sta lo wych owo cu je co ro ku dzie siąt ka mi spo tkań
po ru sza ją cych naj waż niej sze dla bran ży za gad nie nia. Licz ne
or ga ni zo wa ne pod czas tar gów Au to stra da -Pol ska kon fe ren cje
pro wa dzo ne by ły przez naj lep szych spe cja li stów, po śród któ -
rych zna la zły się naj bar dziej zna czą ce dla pol skie go dro go -

wnic twa na zwi ska. Tar gi Au to stra da Pol ska ob ję te są pa tro na -
tem ho no ro wym Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz wo ju, Ge ne -
ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad, Ogól no pol skiej
Izby Go spo dar czej Dro go wnic twa oraz Pol skie go Związ ku
Pra co daw ców Bu dow nic twa – mó wi Da riusz Mi cha lak.
Or ga ni za to rzy nie za po mi na ją o prak ty kach i szy ku ją dla nich
wie le atrak cji. Po dob nie jak pod czas ubie gło rocz nej edy cji, tar -
gom to wa rzy szyć bę dzie kon kurs ope ra to rów „Big Bau Ma ster
w Tar gach Kiel ce”, w któ rym wziąć udział bę dą mo gli wszy scy
le gi ty mu ją cy się od po wied ni mi kwa li fi ka cja mi. Współ or ga ni za -
to rem wy da rze nia jest no wo pow sta łe Sto wa rzy sze nie Ope ra to -
rów Ma szyn Ro bo czych „OPE RA TOR”.  
Kie lec kie świę to bran ży dro go wnic twa to wy da rze nie na któ re
co ro ku cze ka ją wszy scy zwią za ni z tym sek to rem go spo dar ki.
Naj bliż sza AUTOSTRADA-POLSKA w związ ku z no wym roz da -
niem środ ków unij nych nie sie ze so bą wie le per spek tyw. Swój
udział w nad cho dzą cym wy da rze niu po twier dzi ły już ta kie mar -
ki jak Am mann, Atlas Cop co, Ca ter pil lar, HBM-No bas, Hy un -
dai, Ko mat su, Lom bar di ni, Te rex, Vo lvo CE oraz Wirt gen.
Po raz pierw szy kie lec kiej wy sta wie po świę co nej dro go wnic -
twu to wa rzy szyć bę dzie Sa lon EU RO PAR KING. Wie my już, że
w pro gra mie wy da rze nia po świę co ne go sys te mom par kin go -
wym znaj du je się mię dzy in ny mi kon fe ren cja „Pro ble my par -
kin go we ob sza rów zur ba ni zo wa nych”, któ rej or ga ni za to rem
jest Sto wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków Ko mu ni ka cji – Od -
dział Kra ków oraz Po li tech ni ka Kra kow ska.

6 Pośrednik Budowlany

MIESZANKA FIRMOWA

Tak pre zen to wa ła się eks po zy cja ze wnętrz na ubie gło rocz nej, ju bi le uszo wej edy cji
Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu dow nic twa Dro go we go AUTOSTRADA-POLSKA

Lau re aci kon kur su dla ope ra to rów ma szyn bu dow la nych „Big Bau Ma ster w Tar -
gach Kiel ce”. W tym ro ku or gan iza to rzy li czą na jesz cze więk szą fre kwen cję



http://www.targikielce.pl/pl/autostrada.htm


Na szczęście spo sób ich pro -
wa dze nia ewo lu uje. Dzię ki In -
ter ne to wi i bez prze wo do wej
syn chro ni za cji da nych w cza -
sie rze czy wi stym, te ren bu do -
wy za czy na przy po mi nać
doskonale zgra ny wie lo funk -
cyj ny or ga nizm. Po po łą cze -
niu w całość biu ra budowy,

za ło gi i ma szyn obserwujemy
interesujące efekty.
Dzia ła ją ce w te re nie bry ga dy
ro bo cze zy sku ją bły ska wicz -
ny do stęp do ak tu al nych da -
nych pro jek to wych. Geo de ta
mo że otrzy mać pro jekt, wy -
ko nać no we po mia ry i ode -
słać je wraz z re zul ta ta mi ty -
cze nia z po wro tem do biu ra
w ce lu do ko na nia oce ny.
Zmia ny pro jek to we wpro wa -
dza ne w biu rze moż na wy sy -
łać do geo de ty, dzię ki cze mu
on sam i pod le ga ją cy mu pra -
cow ni cy w te re nie otrzy mu ją
na tych mia sto wy do stęp
do ak tu al nych in for ma cji.
Prze sył da nych nie wy ma ga
od cho dze nia od biur ka czy

opusz cza nia pla cu bu do wy.
Ozna cza to znacz ny wzrost
pro duk tyw no ści oraz zna czą -
cą re duk cję kosz tów.
Ma szy ny bu dow la ne są tak że
po łą czo ne. Dzię ki te mu kie ru -
ją cy pra ca mi bu dow la ny mi
za wsze ma pod gląd na to,
gdzie się ak tu al nie znaj du ją,

w ja ki spo sób są użyt ko wa ne
i czy wy ma ga ją kon ser wa cji.
Zy sku je rów nież informacje
na temat postępów pracy
operatorów. Te sty prak tycz ne
wy ka za ły, że dzię ki za sto so -
wa niu opi sy wa ne go roz wią -
za nia użyt kow nik ma szyn
mo że ogra ni czyć kosz ty pa li -
wa na wet o 43 procent. 
Współ cze sne stan dar dy obo -
wią zu ją ce na pla cach bu do wy
wy ma ga ją ści słe go prze strze -
ga nia za ło żeń okre ślo nych
w spe cy fi ka cji oraz na tych -
mia sto we go re ago wa nia
na ewen tu al ne pro ble my z do -
kład no ścią pro wa dzo nych
prac. Dla te go w dzi siej szych
cza sach ni we la tor la se ro wy

i kart ka pa pie ru nie wy star cza -
ją już do efek tyw ne go wy ko -
na nia po mia rów kon tro l nych.
Wy ko naw cy ro bót są za leż ni
od pra cy geo de tów – to
od nich otrzy mu ją do kład ne
ra por ty o po stę pie prac, kon -
tro lę spad ków oraz oce nę
zgod no ści wy ko na nej przez
ma szy ny po wierzch ni z pro -
jek tem 3D (w przy pad ku pra -
cy z sys te mem ste ro wa nia
ma szy na mi 3D Trim ble
GCS900 Gra de Con trol Sys -
tem). Je śli ta kie po mia ry kon -
tro l ne nie są wy ko ny wa ne re -
gu lar nie, nie ma moż li wo ści
szyb kie go wy chwy ce nia błę -

dów, któ re po wo du ją opóź nie -
nia w pra cy oraz ko niecz ność
prze pro wa dza nia kosz tow -
nych po pra wek.
Pra cow nik wy po sa żo ny w od -
bior nik ru cho my SPS985L
oraz kon tro ler Trim ble Si te
Mo bi le z opro gra mo wa niem
SCS900 posiada komplet
narzędzi nie zbęd nych do wy -
ko ny wa nia wszel kich po mia -
rów kon tro l nych. Opro gra mo -
wa nie SCS900 zo sta ło za pro -
jek to wa ne tak, aby mak sy -
mal nie upro ścić pra cę i za -
rzą dza nie da ny mi. Dzię ki te -
mu na wet oso ba nie po sia da -
ją ca specjalistycznej wie dzy
czy do świad cze nia geo de zyj -
ne go mo że bez pro ble mu ob -

słu gi wać opro gra mo wa nie.
Mo del 3D jest wcze śniej przy -
go to wy wa ny w opro gra mo -
wa niu biu ro wym Bu si ness
Cen ter – HCE i eks por to wa ny
do kon tro le ra Si te Mo bi le. Ma -
jąc wgra ny pro jekt, moż -
na szyb ko wy ko nać wszyst kie
nie zbęd ne po mia ry – łącz nie
ze wstęp ny mi po mia ra mi te -
re nu jesz cze przed roz po czę -
ciem bu do wy. Ma to na ce lu
spraw dze nie wy so ko ści oraz
ob li cze nie ob ję to ści mas
ziem nych dla kon kret ne go
pla cu bu do wy – nie za leż nie
od te go, czy jest to pro jekt
dro go wy, ko le jo wy, czy in ny. 

W czasie trwa nia budowy ze -
staw SPS985L z kon tro le rem
Si te Mo bi le mo że być wy ko -
rzy sty wa ny do co dzien nych
lub okre so wych po mia rów,
dzię ki któ rym kon tro lo wać
moż na na bie żą co po stęp
prac czy też ob li czać objętość
mas ziem nych. Usta wie nie
od bior ni ka jest bar dzo pro ste
i szyb kie. Od bior nik, an te na
GNSS, ra dio oraz ba te rie są
zin te gro wa ne w jed nej obu -
do wie, dzię ki cze mu nie są
po trzeb ne żad ne ka ble. 
Kon tro la spad ków w opro gra -
mo wa niu SCS900 jest in tu -
icyj na – in for ma cje o od chył -
kach wy so ko ścio wych od po -
wierzch ni pro jek to wej są wy -
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Po łą czo ny plac bu do wy 
Zna ne jest po wie dze nie, że w tym sa mym mo -
men cie, w któ rym ko par ka prze mie ści pierw szy
metr sze ścien ny zie mi, wszel kie pla ny i har mo -
no gra my moż na wy rzu cić do ko sza. Ta ka z re gu -
ły jest na tu ra te go ty pu ro bót

Dzię ki In ter ne to wi i bez prze wo do wej syn chro ni za cji da nych w cza sie rze czy wi stym, te ren bu do wy za czy na przy po mi nać doskonale zgra ny wie lo funk cyj ny or ga nizm. Po po łą -
cze niu w całość biu ra budowy, za ło gi i ma szyn obserwujemy interesujące efekty



świe tla ne w po sta ci strza łek
gó ra/dół dla każ de go miej -
sca na po wierzch ni pro jek -
to wej. Wy ko ny wa nie po mia -
rów za po mo cą od bior ni ka
SPS985L po zwa la otrzy mać
do kład ne wy ni ki w każ dym
miej scu pro jek tu, a nie tyl ko
w wy bra nych punk tach, jak to
ma miej sce przy kon tro li tra -
dy cyj ny mi me to da mi. Użyt -
kow nik mo że za pi sać ca łą po -
wierzch nię, ob li czyć ob ję tość
mas ziem nych i – je śli wy stą -
pi ja kiś pro blem – na tych -
miast pod jąć dzia ła nia nie -
zbęd ne do je go roz wią za nia. 
Opro gra mo wa nie SCS900
umoż li wia użyt kow ni ko wi kon -
tro lo wa nie spad ków, wy ko ny -
wa nie po mia rów in wen ta ry za -
cyj nych, wy ty cza nie spad ków,
prze bie gu sie ci uzbro je nia te -
re nu, dro gi czy in nych ele -
men tów. Przy wszyst kich tych
ope ra cjach SCS900 za pi su je
każ dy punkt umoż li wia jąc
póź niej sze wy ko rzy sta nie tych
da nych do kon tro li warstw
ma te ria ło wych, do kład no ści
ma szy ny, a tak że do spo rzą -
dza nia do ku men ta cji. 
Kon tro ler Trim ble Si te Mo bi le
po sia da sze ro kie moż li wo ści
ko mu ni ka cyj ne włą cza jąc te le -
fon ko mór ko wy oraz Wi -Fi, aby
za pew nić prze pływ in for ma cji
po mię dzy geo de tą te re no wym,
kie row ni kiem bu do wy oraz po -
zo sta ły mi pra cow ni ka mi na pla -
cu bu do wy oraz w biu rze.
Zmia ny pro jek to we, wy ni ki po -
mia rów, czy też po mia ry in wen -
ta ry za cyj ne mo gą być prze sy -
ła ne do pra cow ni ków od po wia -
da ją cych za da ne roz wią za -
nie – bez wzglę du na to, gdzie
znaj du ją się oni w da nym mo -
men cie. Geo de ta te re no wy
mo że prze sy łać bez po śred nio
do biu ra bu do wy ra por ty
na te mat po stę pów prac, na -
po tka nych na pla cu bu do wy
pro ble mów czy kon tro li po wy -
ko naw czej. Umoż li wia to kie ru -
ją cym pra ca mi po dej mo wa nie
bły ska wicz nych de cy zji.
Ko rzy sta nie z moż li wo ści
bez prze wo do we go prze sy ła -
nia da nych za po bie ga opóź -
nie niom i ewen tu al nym po -

praw kom zwią za nych z wy ko -
rzy sty wa niem nie ak tu al nych
in for ma cji i nie wy star cza ją ce -
go syn chro ni zo wa nia in for -
ma cji. Uni ka się w ten spo sób
pro ble mów, ja kie po ja wia ją
się, gdy syn chro ni za cja da -
nych od by wa się tyl ko
pod ko niec dnia pra cy geo -
de ty te re no we go.
Trim ble Re mo te As si stant
mo że zo stać po nad to wy ko -

rzy sty wa ny do uzy ska nia
zdal ne go wspar cia tech nicz -
ne go lub pro wa dze nia szko -
leń na od le głość. Je śli po ja -
wia ją się ja kie kol wiek wąt pli -
wo ści na te mat pli ków pro jek -
to wych lub pra cow nik roz po -
czy na ją cy do pie ro ko rzy sta -
nie z GNSS po trze bu je do -
dat ko we go wspar cia, Trim ble
Re mo te As si stant umoż li wia
pra cow ni kom biu ra asy sto -

wa nie mu w pra cy. Od by wa
się ono zdal nie bez ko niecz -
no ści opusz cza nia biu ra.
Pozwala to uniknąć opóź nień
w roz wią zy wa niu pro ble mów,
co zwięk sza praw do po do -
bień stwo, że pro jekt zo sta nie
ukoń czo ny w ter mi nie, a je go
re ali za cja nie prze kro czy za -
kła da ne go bu dże tu.
No wy ze staw po mia ro wy
Trim ble to ła twy w uży ciu sys -
tem po zy cjo no wa nia prze -
zna czo ny dla geo de tów te re -
no wych, in ży nie rów bu do wy,
ma łych przed się biorstw, ope -
ra to rów -wła ści cie li firm oraz
wy ko naw ców, któ rzy do pie ro
roz po czy na ją ko rzy sta nie
z tech no lo gii GNSS. Na sys -
tem skła da się: od bior nik ru -
cho my Trim ble SPS985L
GNSS, kon tro ler Trim ble Si te
Mo bi le, opro gra mo wa nie po -
lo we Trim ble SCS900 wraz
z mo du ła mi: Me asu re ment,
Sta ke out, In fra struc tu re, Con -
nec ted Con trol ler. Naj wyż -
szej ja ko ści ze staw o ty po wej
dla wy ro bów Trim ble pre cy zji
do stęp ny jest w przy stęp nej
ce nie, co po zwa la uzy skać
szyb ki zwrot z in we sty cji.
Ul trawy trzy ma ły od bior nik ru -
cho my SPS985L GNSS Smart
An ten na zo stał za pro jek to wa -
ny w ten spo sób, aby spro -
stać cięż kim wa run kom pa nu -
ją cym na bu do wie. Urzą dze -
nie od zna cza się nie zrów na -
ną nie za wod no ścią. Kon tro ler
Si te Mo bi le to po łą cze nie
apa ra tu, kon tro le ra i smart fo -
na w jed nym lek kim urzą dze -
niu. Trim ble Si te Mo bi le jest
ła twy w ob słu dze, dla te go na -
wet mniej do świad cze ni pra -
cow ni cy po trze bu ją nie ca łej
go dzi ny, by wy ko rzy sty wać
urzą dze nie do re ali za cji pro -
stych za dań. Te raz prak tycz -
nie wszy scy pra cow ni cy pla -
cu bu do wy mo gą zo stać
wy po sa że ni w spe cja li stycz -
ne, pre cy zyj ne na rzę dzia,
dzię ki któ rym pra co wać mo -
gą bez prze sto jów oszczę -
dza jąc w ten spo -
sób czas i pie nią dze
swo je go pra co daw cy.
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www.sitech-poland.pl

Ul trawy trzy ma ły od bior nik ru cho my SPS985L GNSS Smart An ten na zo stał za pro jek -
to wa ny tak, aby spro stać cięż kim wa run kom pa nu ją cym na bu do wie 

Opro gra mo wa nie SCS900 jest łatwe w obsłudze, bez pro ble mów korzystać z niego
mo że na wet oso ba nie po sia da ją ca do świad cze nia geo de zyj ne go 

http://www.sitech-poland.pl/




Za wo dy Su per cross, bę dą ce
czę ścią cy klu SX -Cross za wo -
dów Pu cha ru Świa ta, ro ze gra -
no w dniach od 9 do 11 stycz -
nia w do rt mundz kiej ha li
West fa len hal le. W ich
przygotowaniu istotną rolę
odegrały już tradycyjnie
minikoparki mar ki Yan mar.
Maszyny po słu ży ły do przy -
go to wa nia ca łej tra sy za wo -
dów. Mi ni ko par ki roz ło ży ły
na pod ło dze ha li na ob wo dzie
trzy stu me trów ol brzy mie ma -
sy zie mi i gli ny, by na stęp nie
ufor mo wać z nich wznie sie nia
i szy ka ny, z któ ry mi pod czas
za wo dów mu sie li zma gać się
wy ko nu ją cy spek ta ku lar ne
sko ki mo to cy kli ści. Mi ni ko par -

ki z wor ków wy peł nio nych
sło mą zbu do wa ły też ban dy
oka la ją ce to ry. 
Fir ma SX Ra ce Track zaj mu je
się bu do wą to rów mo to cros -
so wych w Eu ro pie i Azji na za -
wo dy se rii SX -Cross. Re ali zu -
je pro jek ty za rów no pod da -
chem, jak i na otwar tym te re -
nie. Oso by od po wie dzial ne
za stro nę tech nicz ną przy go -
to wań już od dwu dzie stu lat
wy ko rzy stu ją do prac bu dow -
la nych ma szy ny Yan mar. Wy -
bór na nie padł tak że dzię ki
pręż nie dzia ła ją cej sie ci de -
ale rów Yan mar bę dą cej w sta -
nie do star czyć ma szy ny
do wska za ne go przez or ga ni -
za to rów miej sca.

Jo achim Mit tag, dy rek tor fir my
SX Ra ce Track De sign, któ ra
zbu do wa ła tor w Do rt mun dzie
za py ta ny o kry te ria wy bo ru
sprzę tu bu dow la ne go po wie -
dział: – Do skom pli ko wa nych
prac ziem nych pro wa dzo nych
na ogra ni czo nej prze strze ni

ha li wi do wi sko wej nie zbęd ne
nam są ma szy ny nie tyl ko
zwrot ne i wy daj ne, ale tak że
bez a wa ryj ne i ła twe w ob słu -
dze. Wła śnie z tych wzglę dów
do wy ko na nia prac wy bra li śmy
mi ni ko par ki mar ki Yan mar. Jak
wia do mo, ko rzy sta my z nich
od dwu dzie stu lat i ni gdy do -
tych czas się na nich nie za wie -
dli śmy. W tym cza sie mi mo in -
ten syw nej eks plo ata cji żad -
na z ma szyn nie ule gła awa rii. 
Frank Thoss, re gio nal ny dy -
rek tor sprze da ży na Niem cy
i Pol skę nie krył satysfakcji.
– Re ali za cja te go ro dza ju pro -
jek tu spra wia po prostu
olbrzymią radość i po ka zu je,
jak uni wer sal ne są na sze mi ni -
ko par ki. Nie tyl ko za wod ni cy
star tu ją cy w im pre zie tej rangi,
jaką jest Su per cross mu szą
wy ka zy wać się umie jęt no ścia -
mi tech nicz ny mi. Tak że na sze
ma szy ny speł niać mu szą wy -
so kie wy ma ga nia w za kre sie
ela stycz no ści i efek tyw no ści. 
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Za suk ces od nie sio ny na ro -
dzi mym ryn ku na gro dzo ny zo -
stał je dy ny au to ry zo wa ny de -
aler mar ki Do osan w Pol -
sce – fir ma Grausch i Grausch,
któ ra w po rów na niu z ro -
kiem 2013 osią gnę ła je den
z naj więk szych wzro stów
sprze da ży w Eu ro pie. 
W dwu dnio wym zjeź dzie
udział wzię ło po nad sie dem -
dzie się ciu de ale rów z trzy -
dzie stu je den eu ro pej skich
kra jów, co jest ab so lut nym
re kor dem w hi sto rii spo tkań
part ne rów han dlo wych fir my
Do osan. Po zo sta je to oczy wi -
ście w ści słym związ ku z nie -
zwy kle dy na micz nym roz wo -
jem wszyst kich spół ek ko re -
ań skie go pro du cen ta oraz
wpro wa dze niem zu peł nie
no wej se rii ma szyn „-5” speł -
nia ją cej wy mo gi nor my emi -
sji spa lin Eu ro IV.

Pod czas se sji ple nar nej, któ -
ra od by ła się pierw sze go
dnia głos za bra li mię dzy in ny -
mi: Scott Park, pre zes i dy -
rek tor ge ne ral ny DI CE, Mar tin
Kno et gen, pre zes DI CE w Eu -
ro pie, na Bli skim Wscho dzie
i w Afry ce (EMEA) oraz Gu ilia -

no Pa ro di – wi ce pre zes ds
Sprze da ży, Mar ke tin gu i Roz -
wo ju Sie ci De ale rów DI CE
w re gio nie EMEA.
Wszy scy zgod nie pod kre śla li,
że na mię dzy na ro do wy suk -
ces mar ki Do osan skła da się
przede wszyst kim in no wa cyj -

ność po łą czo na z wy so ką ja -
kością pro duk tów, pro fe sjo -
nal na ob słu ga ser wi so wa,
dba łość o klien ta i lo jal na sieć
dealerska, któ ra po tra fi prze -
ku wać naj lep sze ce chy pro -
duk tów Do osan w co raz lep -
sze wy ni ki sprze da ży. 
Pod czas spo tka nia w Ein dho -
ven Do osan za pre zen to wał
wie le no wych ini cja tyw fir my
wpro wa dzo nych w ce lu kon ty -
nu owa nia i zwięk sza nia tem pa
wzro stu. Wśród nich naj now -
sze ma szy ny se rii „-5” wy po -
sa żo ne w stan dar dzie w sys -
te my za rzą dza nia flo tą opar te
na mo du łach GPS (CoreTMS)
oraz speł nia ją ce naj wyż sze
stan dar dy emi sji spa lin – Eu -
ro IV – bez uży cia fil tra czą stek
sta łych (DPF). 
Do osan in we stu je dziś nie tyl ko
w in no wa cyj ne roz wią za nia pro -
duk to we, ale tak że no wo cze sne
cen tra szko le nio we, ta kie jak
choć by to funk cjo nu ją ce w cze -
skim Do bris. Wszyst ko to jest
czę ścią dłu go fa lo wej stra te gii
fir my ukie run ko wa nej na po zy -
ski wa nie lo jal nych part ne rów
biz ne so wych na ca łym świe cie. 

Pol ski suk ces na Do osan De aler Fo rum
Do bre wie ści na pły nę ły do Pol ski z ho len der skie go Ein dho ven, gdzie
w koń cu stycz nia od by ło się pierw sze od pię ciu lat ogól no eu ro pej skie
spo tka nie de ale rów cięż kie go sprzę tu mar ki Do osan

Pra cow ni cy fir my Grausch i Grausch z pa miąt ko wą sta tu et ką, któ rą otrzy ma li za osią gnię -
cie wzro stu sprze da ży ma szyn Do osan. Był to je den z naj lep szych wy ni ków w Eu ro pie

Mi ni ko par ki Yan mar pra co wa ły
przy bu do wie to ru za wo dów Su per -
cross w do rt mundz kiej West fa len hal le

Yanmar dla motocyklistów
Mi ni ko par ki Yan mar po raz ko lej ny oka za ły się
nie zwy kle pomocne przy or ga ni za cji naj więk -
szych i naj star szych w Niem czech za wo dów
mo to cy klo wych Su per cross



– Na po czą tek po zwo lę so bie za dać Pa nu py ta nie o… wia rę.
– Nie mam nic do ukry cia, je stem czło wie kiem wie rzą cym.

– Nie chcę in ge ro wać w Pań skie ży cie du cho we. In te re -
su je mnie na to miast, czy wie rzy Pan w te le pa tię?
– Cho dzi pew nie Pa nu o nasz pierw szy kon takt? Przy znać trze -
ba, że wpa dli śmy na sie bie w do sko na łym mo men cie. Za dzwo -
nił Pan do mnie by za pro po no wać fil my Po sbud TV. Ja z ko lei
aku rat do pi na łem na ostat ni gu zik or ga ni za cję za wo dów dla
ope ra to rów i za sta na wia łem się, jak je roz pro pa go wać. Wy ni -
ka z te go, że w te le pa tię trze ba wie rzyć. 

– Wie rzy Pan, że uda się zin te gro wać śro do wi sko ope -
ra to rów? In te gra cja, choć nie wąt pli wie po trzeb na, po -
stę pu je nie zwy kle opor nie …
– Wie rzę. Gdy by by ło ina czej, to bym się za to nie za bie rał.
Praw dą jest na to miast, że ope ra to rzy są zu peł nie nie zor ga ni zo -
wa ni. Wspo mi na się o nich je dy nie wów czas, gdy wy da rzy się
wy pa dek lub ktoś na roz ra bia pra cu jąc po pi ja ne mu.

– Jest Pan pre ze sem po wsta łe go w li sto pa dzie ubie głe -
go ro ku Sto wa rzy sze nia Ope ra to rów Ma szyn Ro bo czych
„Operator”. Skąd po mysł po wo ła nia go do ży cia?
– Sto wa rzy sze nie ma być po moc ne w bu do wa niu pre sti żu za -
wo du. Ope ra to rzy ma ją wresz cie swo ją or ga ni za cję umoż li wia -
ją cą in te gra cję śro do wi ska i wal kę o wspól ne ce le. 

– Sie dzi ba SOMR „Operator” znaj du je się w Ostrow cu
Świę to krzy skim. Sto wa rzy sze nie ma mieć jed nak cha rak -
ter ogól no pol ski. Jak za mie rza Pan te go do ko nać?
– Od lat pro wa dzę ośro dek szko le nia ma szy ni stów i kie row ców
w Ostrow cu Świę to krzy skim. Mam kon tak ty z po dob ny mi pla -
ców ka mi w ca łym kra ju. Na wią za łem kon takt z dwu dzie sto ma
z nich i je stem prze ko na ny, że mo gą być one po moc ne w roz -
wi ja niu dzia łal no ści SOMR. Ak ces do na szej or ga ni za cji zgło si ły
ośrod ki z wie lu, tak że dość od le głych re gio nów Pol ski. Chcą
dzia łać, co na stra ja opty mi stycz nie.

– Py ta nie tyl ko, czy nie stra cą za pa łu? Uda się stwo rzyć
coś na więk szą ska lę?
– Je stem prze ko na ny, że „Operator” dzię ki wspar ciu ośrod ków
szko le nio wych z ca łe go kra ju w krót kim cza sie roz wi nie swój
za sięg i prze sta nie być in sty tu cją re gio nal ną. 

– Czy nie jest Pan zbyt nim opty mi stą? Eks pan sja po przez
ośrod ki szko le nia ma szy ni stów mo że oka zać się przy sło -
wio wą dro gą do ni kąd. Dla cze go ośro dek szko le nio wy
z dru gie go krań ca Pol ski ma się Pa nu pod po rząd ko wy -
wać i re ali zo wać Pań ską stra te gię?
– No cóż, mó wi się, że gdzie pię ciu Po la ków, tam sześć opi nii
na ten sam te mat. Te go po pro stu nie da się unik nąć, dla te go
nie po zo sta je nic in ne go, jak zmie rzyć się z tym pro ble mem. Je -
że li oka że się, że ktoś ma lep szy po mysł od na sze go, by dzia -
łać na rzecz bran ży i bu do wać pre stiż za wo du ope ra to ra, to bę -
dzie my go wspo ma gać. Za wsze szu kam dro gi po ro zu mie nia,
ta ki mam cha rak ter. Cho dzi prze cież o to, by coś wspól nie bu -
do wać, a nie zwal czać się dla sa mej za sa dy. Na  ra zie roz ma -

wia my w ka te go riach abs trak cyj nych, bo nie wi dać ni ko go
oprócz nas, kto prze ja wiał by chęć dzia ła nia. 

– Do ro bek na szej bran ży nie jest im po nu ją cy. Pre stiż
pra cow ni ka bu dow la ne go jest ni ski, dys try bu to rzy ma -
szyn i sprzę tu nie ma ją Izby Go spo dar czej, nie do pra -
co wa li się wio dą cej im pre zy tar go wej bę dą cej fo rum wy -
mia ny do świad czeń. Dzia ła nia na rzecz bran ży przy po -
mi na ją nie raz wal kę z wia tra ka mi. Moż na więc za py -
tać: Pa nie Ma zur, po co to Pa nu?!
– Spo ty kam się z py ta niem, czy chce mi się na sta re la ta tak
szar pać. Od po wia dam, że chce mi się. Ca łe za wo do we ży cie
zaj mo wa łem się sprzę tem bu dow la nym i środ ka mi trans por tu.
Od wie lu lat pro wa dzę fir mę szko lą cą ope ra to rów i kie row ców.
Wi dzę za rów no ich po ten cjał, jak rów nież to, że ja ko gru pa za -
wo do wa są bar dzo nie do ce nia ni. To w zna ko mi tej więk szo ści
bar dzo in te re su ją cy, in te li gent ni lu dzie, któ rzy po strze ga ni są
bar dzo nie ko rzyst nie. Naj wyż szy czas, by to zmie nić!

– Bę dzie Pan to czy nił po zo sta jąc al tru istą?
– An ga żu jąc się w dzia ła nia Sto wa rzy sze nia Ope ra to rów Ma szyn
Ro bo czych nie li czę na ja kie kol wiek fi nan so we apa na że. Mo że
je dy nie na re kla mę dla mo jej fir my, w któ rej za ra biam na chleb.
Mo że mi Pan nie wie rzyć, ale mo im ce lem nie jest grub szy port -
fel, ale osią gnię cie sa tys fak cji z dzia ła nia. Za wszę się cie szę, gdy
uda mi się zro bić coś dla lu dzi.

– W sta tu cie SOMR za pi sa no szczyt ne ce le, na przy kład
dba nie o wi ze ru nek ope ra to ra i pro mo wa nie te go za wo -
du. W ja ki spo sób chce Pan to osią gnąć?
– Uświa da mia jąc ope ra to rów trak tu ją cych po waż nie swój za wód,
że są kimś waż nym w fir mie. Po koń co wym eg za mi nie za wsze
spo ty kam się z kur san ta mi. Ape lu ję do nich by dba li o pre stiż za -
wo du, o swą po zy cję w fir mie. Roz mo wa ope ra to ra z sze fem nie
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Rozmowa z Włodzimierzem Mazurem,
prezesem Stowarzyszenia Operatorów

Maszyn Roboczych „Operator”

Jestem altruistą!



po win na prze ra dzać się w słow ne utarcz ki. Ope ra tor po wi nien bu -
dzić au to ry tet swo imi umie jęt no ścia mi. Na sze sto wa rzy sze nie ma
am bi cje pro mo wa nia na szych naj lep szych kur san tów, chce my
po le cać ich rze tel nym pra co daw com. W po ło wie ro ku przy SOMR
po wsta nie Agen cja Za trud nie nia, któ ra do dat ko wo wspo ma gać
bę dzie ope ra to rów w po szu ki wa niu za trud nie nia na go dzi wych
wa run kach. Są dzę, że znaj dzie się ono tak że w Pol sce. 

– Po są dzą Pa na o han del ży wym to wa rem…
– Trud no, trze ba się z tym po go dzić. Je że li je stem do cze goś
prze ko na ny, to sta ram się za wsze ro bić swo je. Mam ta ką za sa -
dę, że słu cham lu dzi przy chyl nych. Sta ram się ko rzy stać
z ich rad. Nie przej mu ję się na to miast gło sa mi mal kon ten tów.
Pań skie ar ty ku ły też prze cież nie mu szą się wszyst kim po do bać.
A mi mo to pi sze pan ko lej ne…

– Przez Pań ską pla ców kę dy dak tycz ną prze wi ja się co rocz -
nie wie lu kur san tów. Utrzy mu je cie kon takt z naj lep szy mi? 
– Więk szość na szych słu cha czy po ukoń cze niu kur su po dej mu je
pra cę w re gio nie. Znaj du ją za trud nie nie w fir mach bu dow la nych
i dro go wych, w oko licz nych ko pal niach su row ców skal nych. Wie -
lu z nich wra ca do nas, by od być ko lej ne kur sy, pod nieść ka te -
go rię lub zdo być upraw nie nia na ko lej ny typ ma szy ny. Sta ra my
się wy ła wiać naj lep szych, pod trzy my wać z ni mi kon takt. Do ce -
nia my tych, któ rzy chcą wy ko ny wać ten za wód, do sko na lić swe
umie jęt no ści i być mi strza mi w swym fa chu. Pro po nu je my za pre -
zen to wa nie moż li wo ści po przez udział w or ga ni zo wa nych przez
nas tur nie jach dla ope ra to rów pod na zwą Big Bau Ma ster.

– Jak wpadł Pan na po mysł or ga ni zo wa nia za wo dów dla
ope ra to rów Big Bau Ma ster?
– Za in spi ro wa li mnie są sie dzi z Bał to wa, fir ma Bez tro skie Bez -
dro ża, któ ra zwró ci ła się o po moc w przy go to wa niu to ru sa mo -
cho do wych raj dów te re no wych. Mo ja fir ma mia ła wy ko pać do ły
i usy pać szy ka ny, tak aby kie row com jeź dzi ło się nie co trud niej.
Po sta no wi łem po móc są sia dom, uży czy łem im ko par ki z ope ra -
to rem. Wła śnie wów czas po my śla łem so bie, że moż na po łą czyć
do świad cze nia i wspól nie zor ga ni zo wać za wo dy dla ope ra to rów
ma szyn bu dow la nych. Mój po mysł tra fił na po dat ny grunt, szyb -
ko więc do szli śmy do po ro zu mie nia. Na je sie ni 2013 ro ku
w Skarb ce od był się pierw szy kon kurs Big Bau Ma ster. Fre kwen -
cja za wod ni ków oka za ła się za dzi wia ją co wy so ka.

– Co spra wia, że Pań ski po mysł „chwy cił” i Big Bau Ma -
ster bu dzi tak du że za in te re so wa nie?
– Po wo dy są róż ne, jed ni zgła sza ją się do za wo -
dów, bo chcą się spraw dzić w ry wa li za cji, in ni nie kry ją za in te re -
so wa nia na gro da mi, któ re są do zdo by cia. Za in te re so wa nie na -
szy mi za wo da mi ro śnie. Od li sto pa da wzię cie w nich udzia -
łu uwa run ko wa ne jest wcze śniej szym przy stą pie niem do Sto wa -
rzy sze nia Ope ra to rów Ma szyn Ro bo czych.

– Są dzi Pan, że mo że to za owo co wać po wsta niem no -
wej ka sty ope ra to rów, na zwij my to „łow ców na gród”?
– Być mo że. Na Za cho dzie funk cjo nu je prze cież co raz bar dziej
licz na gru pa de mon stra to rów nie pra cu ją cych w za wo dzie, a ob -
my śla ją cych cyr ko we sztucz ki, ja kie moż na wy ko nać na ma szy -
nie. Nie wy ko nu ją nor mal nej pra cy, a przy go to wu ją się do ry -
wa li za cji w gro nie naj lep szych. Do sko na lą do per fek cji swe
umie jęt no ści. Nie są dzę, że by w Pol sce szyb ko ze bra ła się gru -
pa ope ra to rów, któ rzy zre zy gno wa li by z eta tów i jeź dzi li by z za -

wo dów na za wo dy i za ra bia li na swo je utrzy ma nie spie nię ża jąc
zdo by te tro fea. Na Za cho dzie naj zdol niej szych ope ra to rów za -
trud nia ją pro du cen ci, któ rzy wy ko rzy stu ją ich umie jęt no ści
na róż ne go ro dza ju po ka zach, gdzie po tra fią za de mon stro wać
peł nię wa lo rów sprzę tu. W Pol sce to nie ste ty nie moż li we, bo
prak tycz nie nie ma u nas pro du cen tów… 

– Ope ra to rzy jesz cze do nie daw na zu peł nie nie do ce nia -
ni, na gle zna leź li się w cen trum za in te re so wań or ga ni -
za to rów im prez tar go wych, któ rzy chcą mieć im pre zy
dla prak ty ków. Skąd Pań skim zda niem wzię ła się ta
zmia na w po dej ściu do tej grupy zawodowej?
– Z bie giem lat tar gi sta wa ły się co raz mniej atrak cyj ne dla prak -
ty ków. Ope ra to rzy nie znaj dy wa li tu wie le dla sie bie, a prze -
cież – szcze gól nie w mniej szych fir mach – to oni de cy du ją lub
współ de cy du ją o za ku pie sprzę tu. Po na szych za wo dach
w Skarb ce, pierw szej edy cji Big Bau Ma ster, tak że dzię ki re la -
cji w Po śred ni ku Bu dow la nym i w PosBud TV zgło si ły się
do mnie Tar gi Kiel ce z po my słem zor ga ni zo wa nia ko lej nej edy -
cji im pre zy pod czas tar gów Au to stra da. Wpi sy wa ło się to w mój
po mysł oży wie nia im pre zy tar go wej dzię ki ope ra to rom, któ rzy
w prak ty ce za pre zen to wa li by wa lo ry ma szyn. Pierw sza pró ba
za na mi, w mo im prze ko na niu nie naj bar dziej uda na, głów nie
ze wzglę du na za ła ma nie po go dy i sąż ni ste ule wy. No cóż,
na to nikt nie miał naj mniej sze go wpły wu. Po zo sta je mieć je dy -
nie na dzie ję, że te raz bę dzie le piej. Pod czas te go rocz nej Au to -
stra dy Big Bau Ma ster znów na niej za go ści. Liczymy, że
pogoda tym razem dopisze, a za in te re so wa nie ope ra to ra mi po -
zo sta nie trwa łą ten den cją. 

– Za wo dy ope ra to rów ma ją od by wać się nie tyl ko
przy oka zji tar gów. Ma rzą się Pa nu Mi strzo stwa Pol ski?
– Oczy wi ście, że tak! W mar cu już tra dy cyj nie spo tka my się
na tur nie ju w Skarb ce. Chce my, by po dob ne za wo dy od by wa ły
się w ca łej Pol sce. Lo kal ne tur nie je or ga ni zo wa ne przez na le żą -
ce do SOMR ośrod ki szko le nia ma szy ni stów sta no wi ły by eli mi -
na cje do tur nie ju fi na ło we go. W nim ry wa li zo wa li by naj lep si. Tym
sa mym tur niej moż na  by trak to wać w ka te go rii mi strzostw kra ju.

– Pro szę wy ba czyć, ale dla więk szo ści osób z bran ży jest
Pan po sta cią ano ni mo wą… Pro szę po wie dzieć kil ka słów
o so bie. Czym zaj mu je się Pan po za pra cą za wo do wą
i dzia ła nia mi na rzecz in te gra cji śro do wi ska ope ra to rów?
– W tym ro ku koń czę sześć dzie siąt lat. Od trzy dzie stu ośmiu lat
dzia łam w bran ży zaj mu jąc się sprzę tem bu dow la nym. W mi nio -
nej epo ce zaj mo wa łem kie row ni cze sta no wi ska w fir mach wy ko -
naw czych re ali zu ją cych du że in we sty cje za gra ni cą. W 1989 ro -
ku roz po czą łem dzia łal ność na wła sną rę kę. Za ło ży łem fir mę
Maz -Met, któ ra świad czy ła usłu gi sprzę to we i trans por to we. Z bie -
giem cza su za czę ła ona pro wa dzić dzia łal ność dy dak tycz ną. 

– Ma Pan ko goś w ro dzi nie, kto mo że kon ty nu ować Pań -
skie dzie ło?
– Być mo że wnuk. Ma co praw da do pie ro pięć lat, ale jest
wprost za fa scy no wa ny cięż kim sprzę tem.

– Po le cał by mu Pan zo sta nie ope ra to rem?
– Jesz cze nie te raz. Naj pierw dzia dek po sta ra się pod nieść pre -
stiż te go za wo du!

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Przed na mi ko lej ne spo tka nie z naj bar dziej za awan so wa nym
tech no lo gicz nie sprzę tem, któ ry mo że my na co dzień po dzi -
wiać przy pra cy nad in fra struk tu ral ną roz bu do wą na sze go kra -
ju. Majowe targi INTERMASZ (6-9.05.2015 R.), ponownie będą
areną szerokiej oferty producentów i dystrybutorów branży
maszyn, urządzeń, sprzętu budowlanego i specjalistycznego.
Jak zapowiadają już dzisiaj niektórzy wystawcy, w Poznaniu
zobaczymy także sporo nowości wprowadzanych dopiero na
polski rynek!
Swój udział w naj bliż szym INTERMASZU po twier dzi ła więk -
szość firm, uzna wa nych za li de rów bran ży. Swo je uczest nic -
two w INTERMASZU za po wie dzie li m.in. dys try bu to rzy ta kich
ma rek jak: Aries Po wer Equ ip ment, Ber ge rat Mon noy eur, Bax
Bau ma schi nen, Ca se Con struc tion, EWPA, Fay at Bo mag,
Fendt, Grausch i Grausch, Gro ene veld, HKL Bau ma schi nen,
In ter han dler, Ko pras, Kor ba nek, Liu gong Dres sta, Lu pher,
Noo te bo om, Mas sey Fer gu son, Me ca lac, Po wers (Wirt gen),
So li de al, Wac ker Neu son, czy We ber Ma schi nen tech nik. Po ja -
wią się tak że fir my, któ rych wcze śniej na INTERMASZU nie by -
ło, jak np. Fay mo nvil le oraz Wa ryń ski Tra de. Tar gi kie ro wa ne
są do ka dry firm bu dow la nych, wła ści cie li ko palń kru szyw, od -
kry wek, żwi row ni, skła dów drew na, por tów prze ła dun ko wych,
przed sta wi cie li za kła dów ko mu nal nych jak i ope ra to rów ma -

szyn. Każ dy kto ma w ofer cie sprzęt wła śnie do tych grup klien -
tów, po wi nien po waż nie roz wa żyć, czy nie war to po ja wić się
w tym ro ku w Po zna niu.
Jak za pew nia ją or ga ni za to rzy, roz bu do wa na zo sta nie for mu ła
tar gów na sta wio na na in te rak cję ze zwie dza ją cy mi, a więc pre -
zen tu ją ca sze reg do dat ko wych, an ga żu ją cych pu blicz ność wy -
da rzeń. Na spe cjal nie za aran żo wa nej prze strze ni pre zen to wa -
ne bę dą moż li wo ści ma szyn i sprzę tu bu dow la ne go pod czas
po ka zów. Do emo cjo nu ją cej ry wa li za cji w wal ce o atrak cyj ne
na gro dy oraz ty tuł Po grom cy Ma szyn po now nie sta ną ope ra -
to rzy ma szyn bu dow la nych. 
Zbli ża ją ce się wiel ki mi kro ka mi tar gi IN TER MASZ bę dą do sko -
na łą oka zją do roz mów na te mat przy szło ści pol skiej in fra struk -
tu ry trans por to wej, pla no wa nych oraz re ali zo wa nych in we sty cji.
Wszyst ko to za spra wą I Kon gre su In fra struk tu ry Trans por to wej,
pod czas któ re go po ru szo ne zo sta ną za gad nie nia zwią za ne
z wy ko rzy sta niem unij nych środ ków z bu dże tu na la ta 2014-

2020, czy tak że prze wi dy wa ne go za po trze bo wa nia sprzę to we -
go w dro go wnic twie i ko lej nic twie. Ho no ro wy Pa tro nat nad Kon -
gre sem ob ję ło Cen trum Unij nych Pro jek tów Trans por to wych.
So bo ta 9 ma ja po now nie sta nie się biz ne so wym spo tka niem
z wy staw ca mi tar gów IN TER MASZ w ro dzin nej at mos fe rze. Po -
dob nie jak pod czas pierw szej edy cji tar gów, dla zwie dza ją -
cych, w szcze gól no ści ope ra to rów ma szyn oraz ich ro dzin, or -
ga ni za to rzy przy go to wu ją sze reg do dat ko wych atrak cji. Wspo -
mnia ny wcze śniej kon kurs „Po grom cy Ma szyn” po zwo li ope -
ra to rom nie tyl ko na spraw dze nie swych umie jęt no ści, ale też
na wy pró bo wa nie ma szyn wy zna czo nych do kon kur su i prze -
ko na nie się o ich wa lo rach. War to za zna czyć, że eli mi na cje
do fi na łu od by wać się bę dą w poszczególnych sto iskach na

sprzę cie udostępnionym przez wy staw ców bę dą cych part ne -
ra mi kon kur su. Dla odwiedzających imprezę pań oraz dzie ci
rów nież prze wi dzia no moc atrakcji. MTP za po wia da ją kil ka
istot nych zmian i no wych ele men tów INTERMASZU, któ re ma -
ją spra wić, że sta ną się jesz cze bar dziej atrak cyj ne za rów no
dla biz ne su czy li firm ko rzy sta ją cych z ma szyn, jak i dla pu -
blicz no ści w Dniu Ope ra to ra. Szcze gó ły wkrót ce w „Po śred ni -
ku Bu dow la nym” oraz na po sbud.pl!
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MIESZANKA FIRMOWA

IN TER MASZ 2015 – po kaz wiel kich moż li wo ści

Or ga ni za to rzy tar gów nie kry ją am bi cji roz wo ju INTERMASZU. W tym ro ku eks po zy -
cja na te re nie ze wnętrz nym ma pre zen to wać się jesz cze oka za lej 

Pod czas ubie gło rocz nej edy cji INTERMASZU licz ną gru pę od wie dza ją cych sta no -
wi li mło dzi lu dzie, któ rzy już nie ba wem de cy do wać bę dą o ob li czu bran ży…

INTERMASZ ma być tar ga mi dla prak ty ków. Stąd też licz ne kon kur sy, po ka zy i „pik -
ni ko wa” so bo ta dla ope ra to rów i ich ro dzin 



http://www.intermasz.pl/pl/
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An drzej Ge tler, Dy rek tor Ope -
ra cyj ny Me ca lac Pol ska py ta -
ny o do tych cza so we efek ty
dzia łań, od po wia da, że są
one w cią głym to ku. Nie moż -
na bo wiem trak to wać pro ce -
su zbli że nia do klien ta, ja ko
cze goś, co ma za koń czyć się
w za ło żo nym z gó ry ter mi -
nie. – Two rzy my co raz bar -
dziej zgra ny ze spół, któ ry
chce być jak najbliżej na -
szych klien tów, użyt kow ni ków
ma szyn Me ca lac. Chce my
być bli żej klien ta, by móc za -
ofe ro wać mu wię cej. To ha sło
prze wod nie na szych dzia łań.
Roz wi ja my się, co idzie w pa -
rze z roz wo jem na szych klien -
tów – mó wi An drzej Ge tler. 
W cią gu po nad dwóch lat,
któ re upły nę ły od ofi cjal ne go
otwar cia przed sta wi ciel stwa
Me ca lac w Pol sce, fir ma roz -
wi ja ła się. Świad czy o tym
wzrost za trud nie nia, roz bu -
do wa dzia łu ser wi su i otwar -
cie od dzia łu na Dol nym Ślą -
sku. An drzej Ge tler nie kry je
za do wo le nia z wy ni ków osią -
gnię tych w ubie głym ro -
ku: – Mi mo wciąż trud nej sy -
tu acji w bran ży uda ło się nam
zwięk szyć ob ro ty, po zy skać
no wych klien tów, za ofe ro wać
wspar cie ser wi so we do tych -
cza so wym, nie za leż nie w ja -
kim re gio nie Pol ski dzia ła ją.
Re ali zu je my tu fi lo zo fię Gru py
Me ca lac. Wy za je my za sa dę,
że sko ro ofe ru je my ma szy ny
kla sy Pre mium, to na iden -
tycz nym po zio mie mu si też
być ich ob słu ga ser wi so wa. 
Przed dwo ma la ty Andrzej
Ge tler po wie dział, że two rząc
ze spół pra cow ni ków czu je
się ni czym me ne dżer Bay er -
nu Mo na chium. Je go ce lem
by ło zbu do wa nie su per dru ży -
ny, któ ra nie bę dzie mia ła
rów nych so bie w bran -
ży. – Nie zmie ni łem zda nia,

chcę współ pra co wać wy łącz -
nie z naj lep szy mi. Tyl ko w ten
spo sób moż na iść do przo -
du – mó wi An drzej Ge tler. 
Me ca lac Pol ska się roz wi ja,
ale mal kon ten ci mo gą wy -
tknąć fir mie, że czy ni to wy -
łącz nie na po łu dniu kra ju za -
nie dbu jąc w ten spo sób klien -
tów z in nych re gio nów. Cen -
tra la Me ca lac Pol ska znaj du je
się w Ła zi skach, je dy ny jak
do tej po ry od dział uru cho -
mio no na Dol nym Ślą sku. Czy
fir ma po szu ki wać bę dzie part -

ne rów han dlo wych w in nych
czę ściach kra ju? Tam prze -
cież tak że nie bra ku je użyt -
kow ni ków ma szyn Me ca -
lac. – Je ste śmy fir mą, któ ra
nie dzia ła w spo sób po chop -
ny. Wszyst kie de cy zje są sta -
ran nie prze my śla ne. Ce lem
na ten rok jest ugrun to wa nie
po zy cji na po łu dniu Pol ski.
Rok 2014 za li czyć na le ży
do uda nych, był to wy ma ga -
ją cy okres, ale uda ło się
spro stać tym wy ma ga niom.
Mie li śmy po wo dy, by świę to -

wać, choć po przecz kę sa mi
so bie za wie śli śmy mak sy mal -
nie wy so ko. Do pin gu je nas to
do te go, by mie rzyć się
z więk szy mi wy so ko ścia mi,
wsko czyć na wyż szy pu łap.
A zatem „wy rów nu je my tęt no”
i po dą ża my w wy zna czo nym kie -
run ku! – mó wi An drzej Ge tler.
Me ca lac Pol ska sta wia so bie
zatem ce le ugrun to wa nia po -
zy cji w po łu dnio wej czę ści
kra ju, za rów no je że li cho dzi
o sprze daż, jak i ob słu gę ser -
wi so wą ma szyn. Inne regiony
Polski po zo sta ją w krę gu za -
in te re so wań firmy, ale jej od -
dzia ły mo gą być tam two rzo -
ne naj wcze śniej w ro ku 2016. 
Czy tel ni ków z pew no ścią za -
in te re su je przy czy na eks pan -
sji na Dol ny Śląsk. Dla cze go
wła śnie ten re gion, już
w pierw szej fa zie, oka zał się
naj bar dziej in te re su ją cy?
W Me ca lac Pol ska tłu ma czą,
że by ło to nie ja ko ko niecz no -
ścią, bo wiem to wła śnie
na Dol nym Ślą sku użyt ko wa -
nych jest naj wię cej w Pol sce
ma szyn Me ca lac. Ich ob słu ga
z cen tra li w Ła zi skach
przy wspar ciu mo bil ne go ser -
wi su oka za ła się nie wy star -
cza ją ca. Osta tecz nie fir ma
po sta no wi ła stwo rzyć tam od -
dział. Re gio nal nym kie row ni -
kiem sprze da ży jest w nim ko -
bie ta. Choć An na Czaj kow ska
nie jest oso bą ano ni mo wą,
pra co wa ła bo wiem uprzed nio
w kil ku fir mach z bran ży, po -
mysł po wie rze nia jej ta kie go
sta no wi ska z po cząt ku wy da -
wał się nie co kon tro wer syj -
ny. – Po wie rze nie kie row ni -
czej funk cji ko bie cie spraw -
dzi ło się. An na Czaj kow ska
ma do sko na ły kon takt z użyt -
kow ni ka mi ma szyn, od po -
wied nią wie dzę i kom pe ten -
cje. Po sia da upraw nie nia ope -
ra tor skie. Czę sto sły szę od na -
szych klien tów, że ro bi do brą
ro bo tę. Tym bar dziej cie szę
się, że pod ją łem wła ści wą de -
cy zję – mó wi An drzej Ge tler.
Me ca lac Pol ska ro śnie w si łę
na po łu dniu kra ju i za mie rza
ugrun to wy wać tu swo ją po zy -
cję. Nie ozna cza to, że za nie -

MASZYNY BUDOWLANE

Me ca lac Pol ska nie zwal nia tem pa! 
Gdy przed dwo ma la ty go ści li śmy na otwar ciu przed sta wi ciel stwa fir my
Me ca lac w Pol sce do wie dzie li śmy się, że głów nym ce lem przed się wzię -
cia jest skró ce nie dy stan su do pol skie go użyt kow ni ka. Po sta no wi li śmy
spraw dzić, na ile za miar ten uda je się zre ali zo wać w prak ty ce… 

Cen tra la Me ca lac Pol ska mie ści się w no wo cze snym obiek cie w Ła zi skach na Ślą -
sku. Tu two rzone są kon cep cje rozwoju firmy dotyczące sprze da ży ma szyn
i zapewnienia klien tom kompleksowego wspar cia ser wi so we go

Kon struk cję ko pa rek Me ca lac opar to na prze ło mo wych roz wią za niach tech no lo gicz -
nych. Ich konstruktorzy dba ją o to, by ma szy ny by ły wy daj ne, wszech stron ne i wie lo -
funk cyj ne, a dzię ki te mu eko no micz ne w eks plo ata cji

V
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dbu je klien tów z in nych re gio -
nów kra ju. Fir ma sta ra się
utrzy my wać z ni mi konk takt,
udzie lać im wspar cia w sze ro -
kim za kre sie, oto czyć opie ką
ser wi so wą. Na  ra zie od by wa
się to po przez han dlow ców
z cen tra li w Ła zi skach i ser wis
mo bil ny w te re nie. Funk cjo -
nu je on na ty le do brze, że
klien ci z pół noc nych re gio -
nów kra ju nie oba wia ją się, że
w ra zie kło po tów ze sprzę tem
po zo sta ną bez po mo cy. 
Me ca lac Pol ska sza cu je, że
w rę kach pol skich użyt kow ni -
ków po zo sta je oko ło ty sią ca
ma szyn tej mar ki. Z więk szo -
ścią z nich fir mie uda ło się
na wią zać kon takt. Me ca lac
Pol ska za chę ca ich do ko rzy -
sta nia z au to ry zo wa ne go ser -
wi su i ory gi nal nych czę ści za -
mien nych. Ma to na ce lu wy -
dłu że nie ży wot no ści sprzę tu,
a co za tym idzie lep sze po -
strze ga nie mar ki. Przy oka zji
py ta my o uprze dze nia co
do Me ca la ca. Ma szy ny tej

mar ki już na pierw szy rzut
oka wy da ją się dość skom pli -
ko wa ne kon struk cyj nie, a co
za tym idzie trud ne w ob słu -
dze i po dat ne na awa rie. An -
drzej Ge tler twier dzi, że z te -
go ro dza ju ste reo ty pa mi nie
mu si wal czyć, gdyż funk cjo -
nu ją one co raz rza -
dziej: – Trzy maj my się fak tów.
Na co dzień spo ty ka my „wie -
ko we” ma szy ny w do brym
sta nie tech nicz nym. War tość

Me ca la ca na ryn ku wtór nym
jest wy so ka. Nie ozna cza to,
że spo czy wa my na lau rach.
Każ de go dnia pra cu je my
nad wi ze run kiem mar ki Me ca -
lac. Me ca lac po tra fi im po no -
wać pod wzglę dem ży wot no -
ści pod ze spo łów, wy so kiej
nie za wod no ści. Aby tak by ło,
ko niecz na jest od po wied nia
ob słu ga tech nicz na ma szy ny.
Sta ra my się uzmy sła wiać
użyt kow ni ko wi, że je że li nie
bę dzie na le ży cie dbał o swój
sprzęt, to cze ka ją go nie -
uchron nie kło po ty.
Mec lac mo że za stą pić na bu -
do wie kil ka ma szyn, ale czy
każ dy ope ra tor jest w sta nie
wy ci snąć mak si mum ze swo -
jej ma szy ny? Dy rek tor Ope ra -
cyj ny Me ca lac Pol ska uwa ża,
że oce ny trak tu ją ce ma szy ny
ja ko trud ne w ob słu dze są
krzyw dzą ce. Wy star czy odro -
bi na chę ci i za an ga żo wa nia,
by wy ko rzy stać peł nię moż li -
wo ści sprzę tu. Wspar ciem
w tym wzglę dzie słu żą ope ra -

to rom pra cow ni cy Me ca lac
Pol ska. Każ da z za trud nio nych
tu osób po sia da upraw nie nia
ope ra to ra ko par ki jed no na czy -
nio wej. Me ca lac Pol ska ma
pla ny in te gro wa nia ope ra to -
rów swych ma szyn. Zy ska ją
oni w ten spo sób moż li wość
do sko na le nia umie jęt no ści
ope ra tor skich, otrzy my wa nia
po rad eks plo ata cyj nych oraz
po moc w roz wią zy wa niu pro -
ble mów tech nicz nych. W tym

ce lu Me ca lac Pol ska ści śle
współ pra cu je z kon struk to ra -
mi i fa brycz ny mi de mon stra to -
ra mi, któ rzy na Me ca la cu po -
tra fią zro bić wszyst ko. – Me -
ca lac Pol ska do ce nia zna cze -
nie śro do wi ska ope ra to rów
uzna jąc, że jest ono nie zwy kle
opi nio twór cze. My śli my o zrze -
sze niu klien tów w Klu bie Ope -
ra to ra Me ca lac. Chce my po -

dzie lić go na sek cje zgod nie
z ty pem ma szyn, na któ rych
oni pra cu ją. Mam na dzie ję, że
na sze za my sły uda się zre ali -
zo wać jesz cze w tym ro -
ku – mó wi An drzej Ge tler.
Ja kie go ty pu ma szy ny wy bie -
ra pol ski klient? Ko par ki czy
ła do war ki? – Na szą do me ną
po zo sta ją ko par ki. Uwa run -
ko wa ne jest to ich wa lo ra mi,
ta ki mi jak ob rót o 360 stop ni,
wie lo funk cyj ne ra mię czy da -
ją cy się bły ska wicz nie wy mie -
niać osprzęt ro bo czy. Nie jed -
no krot nie ro bi my kon ku ren -
cję dla sa mych sie bie. By wa
bo wiem, że klient za in te re so -
wa ny ła do war ką po za po zna -
niu się z moż li wo ścia mi ko pa -
rek zmie nia de cy zję i za ma -
wia te go ro dza ju ma szy nę.
Na ma wia my klien tów do two -
rze nia tan de mów skła da ją -
cych się z ko par ki i ła do war ki
mar ki Me ca lac, któ re bar dzo
do brze się uzu peł nia ją – tłu -
ma czy An drzej Ge tler.
Pi sząc o fir mie Me ca lac nie
moż na po mi nąć fak tu odej -
ścia z niej Geo r ga Sic ka. Miał

on prze cież da le ko sięż ne pla -
ny uczy nie nia z Me ca la ca
świa to wej po tę gi. Mó wił
o tym przed dwo ma la ty
w wy wia dzie, ja kie go udzie lił
na szej re dak cji. Twier dził
wów czas, że Me ca lac mu si
prze stać za do wa lać się kon -
stru owa niem in no wa cyj nych
ma szyn, a za jąć się na po -
waż nie edu ka cją użyt kow ni -

ków, tak aby mo gli oni wy ci -
snąć mak si mum ze swo je go
sprzę tu. Po przez po ka zy
moż li wo ści ma szyn, pre zen -
to wa nie ich wa lo rów bez po -
śred nio na pla cach bu do wy
zbli żać się do użyt kow ni ka,
by zgod nie z ideą fir my „móc
wię cej”. Tak że móc wię cej
sprze da wać. Czy ozna cza to,
że ma szy ny ma ją bro nić się
sa me, a odej ście bę dą ce go
współ udzia łow cem fir my
Geo r ga Sic ka uwa run ko wa ne
by ło chę cią ogra ni cze nia wy -
dat ków na mar ke ting? Mo że
rze czy wi ście wy star czy  pro -
du ko wać fan ta stycz ne ma szy -
ny, by od nieść ryn ko wy suk -
ces? An drzej Ge tler za pew nia,
że Me ca lac nie za nie dba żad -
nej ze sfer swej dzia łal no ści.
Bę dzie na dal kłaść na cisk
na roz wój kon struk cji, nie za -
po mi na jąc przy tym o przy bli -
ża niu wa lo rów ma szyn klien -
tom. Ma my się o tym prze ko -
nać już nie ba wem,
bo na tar gach In ter -
mat w Pa ry żu.

MASZYNY BUDOWLANE

www.mecalac.pl 

Po wie rze nie ko bie cie sta no wi ska re gio nal ne go kie row ni ka sprze da ży w dol no ślą -
skim od dzia le Me ca lac Pol ska oka za ło się strza łem w dzie siąt kę. An na Czaj kow ska
po tra fi ła na wią zać do sko na ły kon takt z użyt kow ni ka mi ma szyn  

Ła do war ki ob ro to we Me ca lac ce chu je wie lo funk cjo nal ność. Dzię ki niej moż na nie
tyl ko ogra ni czyć licz bę ma szyn na pla cu bu do wy, ale tak że ilość ma new rów ma -
szy ny ko niecz nych do wy ko na nia kon kret ne go za da nia 

V
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Jednym ze sposobów było
sukcesywne wprowadzanie
co raz szer szej ga my na rzę dzi
ro bo czych. Aby za pew nić ich
naj wyż szą ja kość i jak naj le -
piej do pa so wać do ma szyn
ba zo wych, fir ma zde cy do wa -
ła się na pro duk cję osprzę tu
we wła snym za kre sie. Od by -
wa się ona w zgo dzie z czte -
re ma fun da men tal ny mi za sa -
da mi, któ ry mi są: wszech -
stron ność, bez pie czeń stwo,
kom fort oraz wy daj ność. 
Wszech stron ność wy ni ka
z fak tu ofe ro wa nia po nad stu
stan dar do wych na rzę dzi do -
stęp nych w ka ta lo gu, jak rów -
nież roz wią zań jed nost ko -
wych. Moż li wo ści tech nicz ne
i pro duk cyj ne Mer lo po zwa la ją
bo wiem na re ali za cję naj bar -
dziej nie ty po wych urzą dzeń
od po wia da ją cym in dy wi du al -
nym wy mo gom. Wło si bar dzo
szyb ko urze czy wist nia ją róż ne
po my sły, do strze ga jąc moż li -
wość „za go spo da ro wa nia”
per spek ty wicz nej ni szy. 
W celu za pew nie nia od po -
wied nie go po zio mu bez pie -
czeń stwa opra co wa no m.in.
sys tem au to ma tycz ne go
„roz po zna wa nia” osprzę -
tu MCDC, współ pra cu ją cy
z czuj ni ka mi za mon to wa ny mi
we wszyst kich na rzę dziach
ro bo czych Mer lo. Po uzy ska -
niu nie zbęd nych in for ma cji
do ty czą cych ak tu al nie wy ko -
rzy sty wa ne go osprzę tu, pa ra -
me try ta kie jak ma sa ła dun -
ku, kąt na chy le nia ra mie nia
czy wskaź nik sta bil no ści są
wy świe tla ne na 8,5-ca lo wym
ekra nie we wnątrz ka bi ny.
Ope ra tor kon tro lu je pra cę
ma szy ny śledząc położenie
punk tu świetl ne go na wy kre -
sie ob cią że nia. Je śli ma on
kolor zie lo ny, osprzęt za cho -
wu je peł ną ma new ro wość,
ale gdy zmie ni się na żół ty,
ko niecz ne jest za cho wa nie
ostroż no ści, bo przy czer wo -

nym są już za blo ko wa ne
wszyst kie ru chy „ob cią ża ją -
ce”. Sys tem MCDC dzia ła na -
wet pod czas jaz dy, a swy mi
moż li wo ścia mi prze wyż sza
wy ma ga nia określone przez
nor mę EN 15000.
Naj wyż szy kom fort i wy daj -
ność gwa ran tu je z ko lei opa -
ten to wa ny przez Merlo sys -
tem Tac -Lock, po zwa la ją cy
na ła twą wy mia nę osprzę tu
bez po śred nio z ka bi ny. Je go
za sad ni czą część sta no wi
ste ro wa ny hy drau licz nie swo -
rzeń, któ ry mo cu je na rzę dzie

do ka ret ki te le sko po wa ne go
wy się gni ka. Je śli osprzęt wy -
ma ga za si la nia hy drau licz ne -
go, pro ces zmia ny na rzę dzia
przy spie sza ją szyb ko złą cza.
W gór nej czę ści ra mie nia za -
mon to wać moż na gniaz do
elek trycz ne do za si la nia i wy -
bo ru ewen tu al nych funk cji ro -
bo czych osprzę tu.
Mer lo dys po nu je roz bu do wa -
ną ofer tą roz wią zań spe cja li -
stycz nych. Zna ko mi ty ich
przy kład sta no wi wy się gnik
z dwie ma pa ra mi okuć
do mo co wa nia za wie si, wy -

ko rzy sty wa ny przy prze ła -
dun ku ka mien nych pły t, choć
świetnie na da je się on rów -
nież do ope ro wa nia ta fla mi
szkła. In nym cie ka wym
osprzę tem jest pod wie sza ny
kosz ro bo czy uła twia ją cy
prze pro wa dza nie in spek cji
i drob nych prac bu dow la -
no-re mon to wych na wszel -
kie go ro dza ju mo stach i wia -
duk tach, pod czas któ rych ma -
szy na ba zo wa prze -
miesz cza się po ob -
słu gi wa nym obiek cie.

Ogra ni cze niem jest tyl ko wy obraź nia
Firma Mer lo na le ży do ści słej czo łów ki pro du cen tów ła do wa rek te le sko -
po wych. Swo ją po zy cję osiągnęła m.in. dzię ki umie jęt no ści do pa so wa nia
ofer ty do zmieniających się po trzeb użyt kow ni ków ma szyn

www.merlo.com

Wy się gnik z ko szem umoż li wia pro -
wa dze nie in spek cji na praw mo stów
i wia duk tów

Merlo wprowadza coraz szerszą gamę osprzętu roboczego. Prezentowane
narzędzie po zwa la na wy god ny i bez piecz ny za ła du nek ka mien nych płyt przez tyl -
ne drzwi na cze py, a tym sa mym rów nież do kon te ne ra

http://www.merlo.com
http://www.merlo.com
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Przed się bior stwo Bu dow la -
no -Sprzę to wo -Trans por to we
BST eks plo atu je dzie więć du -
żych ma szyn mar ki LiuGong.
Osiem ko pa rek gą sie ni co -
wych (mo de le 922, 925 i naj -
więk szy w ak tu al nej ofer -
cie 936 o ma sie ro bo czej 37
ton) oraz ła do war kę ko ło wą
(mo del 877 z łyż ką o po jem -
no ści 5 m3). Ma szy ny wy ko -
rzy sty wa ne są naj czę ściej
przy bu do wie sys te mu od -
wod nień. Wy ko nu ją ro bo ty
ziem ne za kro jo ne na trud ną
do wy obra że nia dla prze cięt -
ne go śmier tel ni ka ska lę. Wa -
run ki ich pra cy bu dzą za in te -
re so wa nie chiń skich kon -
struk to rów. Czę sto gosz czą
oni w Beł cha to wie, po dob nie
zresz tą jak przed sta wi cie le
firm za in te re so wa nych na by -
ciem ma szyn Liu Gong. Wi -
dzą, że za kup ta ki jest god ny
roz wa że nia. Sprzęt daje sobie
bowiem do sko na le  ra dę za -
rów no w tu ma nach wę glo we -
go py łu, w głę bo kim bło cie,
jak i na ka mie ni stym pod ło żu.
Wa run ki pra cy są na praw dę
trud ne. Naj więk sze pro ble my,
jak to w Beł cha to wie, stwarza
wysokie zapylenie. Ope ra to -
rom i ma szy nom da je się ono
szcze gól nie we zna ki w po -
god ne wietrz ne dni. Nie jed no -
krot nie wów czas mamy  do
czynienia z sy tu acją, w której
ma szy ny trze ba za trzy mać,
bo ogra ni czo na do mi ni mum
wi docz ność nie po zwa la
na bez piecz ną pra cę.
Sprzęt spraw dza się się na ty -
le do brze, że fir ma BST kil ka -
krot nie już de cy do wa ła się
na następne za ku py. Ko lej ne
ge ne ra cje ma szyn są co raz
lep sze. Liu gong do ko nał
w tym cza sie sko ku ja ko ścio -
we go. Wszyst kie głów ne pod -
ze spo ły w ma szy nach po cho -
dzą od re no mo wa nych pod -

do staw ców. Sil ni ki, prze kład -
nie, pom py – wszyst ko mar ko -
we. Chiń czy cy udo sko na li li
pro ces pro duk cyj ny, chcą
rów nać do naj lep szych ofe ru -
jąc do brej ja ko ści ma szy ny
w przy stęp nych ce nach. Li czy
się tak że od po wied nie wspar -
cie ser wi so we i ter mi no wość
do staw czę ści za mien nych.
BST za trud nia wła snych me -
cha ni ków, co po zwa la ser wi -
so wać i na pra wiać ma szy ny
we wła snym za kre sie. Fir ma
nie na rze ka na opóź nie nia do -
staw czę ści i kom po nen tów
nie zbęd nych me cha ni kom. Są
one do star cza ne ter mi no wo. 
W tym ro ku po go da nas
oszczę dza, zi my jak na ra zie
nie wi dać. Przed trze ma la ty
tem pe ra tu ra po tra fi ła jed nak
spaść do mi nus 28 stop ni.
Choć w ta kich wa run kach za -
kres ro bót mu siał być oczy wi -
ście znacz nie ogra ni czo ny, to
ko par ki pra co wa ły. Ope ra to -
rzy nie mie li naj mniej szych
kło po tów z roz ru chem żad nej
z nich. Ope ra to rzy i me cha ni -
cy BST nie wi dzą w tym nic
nad zwy czaj ne go. Je że li dba
się o ma szy nę, sto su je od po -
wied nie do po ry ro ku pa li wo
i środ ki smar ne, to sprzęt nie
spra wia pro ble mów. Nie wol -
no cze kać na to, że zi ma nas
za sko czy. Zi mą nie oglą da jąc
się na pro gno zy po go dy le piej
tan ko wać pa li wo ark tycz ne. 
Po cząt ko wo nie wszy scy
ope ra to rzy BST by li na sta -
wie ni przy chyl nie do ma szyn
LiuGonga. Nie któ rzy nie
chcie li się wręcz na nie prze -
siąść. Dziś ob ser wu jąc ma -
szy ny w ak cji w więk szo ści
zmie ni li zda nie. Pra cu ją na do -
brej kla sy sprzę cie, w wa run -
kach nie od bie ga ją -
cych od te go, co ofe -
ru ją in ni pro du cen ci.

MASZYNY BUDOWLANE

W tak pięk nych oko licz no ściach przy ro dy…
Liu gong za pew nia, że je go ma szy ny na da ją się do pra cy w każ dym śro do wi sku. Jed na wi zy ta
w Beł cha to wie prze ko na ła nas, że nie jest to czczy slo gan. Ma szy ny chiń skiej mar ki nie tyl ko
do sko na le pre zen tu ją się w sce ne rii beł cha tow skiej od kryw ki, ale tak że dzień po dniu udo wad -
nia ją swą war tość pra cu jąc w eks tre mal nie trud nych wa run kach

www.warynski-trade.com.pl

To praw da, że sce ne ria two rzy wi ze ru nek ma szy ny. Pra ca w gi gan tycz nej beł cha -
tow skiej od kryw ce sta no wi wy zwa nie dla lu dzi i ob słu gi wa ne go przez nich sprzę tu 

Firma BST eksploatuje dziewięć maszyn marki LiuGong. Choć nie widać tego na
powyższym zdjęciu, w zdecydowanej przewadze są koparki chińskiego producenta

Ko par ki LiuGong wy ko rzy sty wa ne są do wiel ko ga ba ry to wych ro bót ziem nych. Naj -
czę ściej pra cu ją przy od wod nie niach oraz re no wa cji skarp i wa łów

http://www.warynski-trade.com.pl/
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Umo wa do ty czy współ pra cy
na re ali zo wa nej przez Sie -
mens In du strial Tur bo ma chi -
ne ry AB – Szwe cja na rzecz
PGE Gór nic two i Ener ge ty ka
Kon wen cjo nal na SA bu do wie
no we go blo ku ga zo wo -pa ro -
we go o mo cy 138 MWe
w Elek tro cie płow ni Go rzów.
Łącz na war tość kon trak tu wy -
no si 686 mi lio nów zło tych,
w tym war tość in we sty -
cji 562 mi lio ny zło tych. Kon -
trakt ma zo stać zre ali zo wa -
ny w cią gu 28 mie się cy.
W re zul ta cie prze pro wa dzo -
ne go po stę po wa nia we ry fi ku -
ją ce go kwa li fi ka cje pod wy ko -
naw ców Ra mi rent wy bra ny
zo stał na wy łącz ne go do staw -
cę kon te ne rów i rusz to wań.

Fir ma sta ła się rów nież głów -
nym do staw cą po zo sta łe go
sprzę tu ogól no bu dow la ne go. 
Umo wa, ja ką Ra mi rent za warł
z fir mą Sie mens, sta no wi je -
den z przy kła dów kom plek so -
wej ob słu gi du żych in we sty -
cji. W ra mach przy ję tych
na sie bie obo wiąz ków Ra mi -
rent od po wie dzial ny jest
za ca ło ścio wą re ali za cję mo -
du ło we go za ple cza bu do wy

po cząw szy od przy go to wa nia
pro jek tu, po przez do sta wę,
mon taż, wy ko na nie przy łą czy
elek trycz nych i wod nych, aż
po je go tech nicz ną ob słu gę
pod czas wy naj mu.
W trak cie ca łe go pro ce su bu -
do wy oraz uru cha mia nia no -
we go blo ku ener ge tycz ne go
Ra mi rent na za sa dzie wy -
łącz no ści re ali zo wać bę dzie
pra ce rusztowaniowe za rów -
no na po trze by ge ne ral ne go
wy ko naw cy, jak i wszyst kich
pod wy ko naw ców. In ten cją
fir my Sie mens In du strial
Tur bo ma chi ne ry AB jest po -
wie rze nie do świad czo ne mu
part ne ro wi peł nej od po wie -
dzial no ści za wy ko na nie i ko -
or dy na cję prac rusz to wa nio -

wych. W ra mach kom plek so -
wej usłu gi Ra mi rent za pew ni
wy ko ny wa nie pro jek tów i ob -
li czeń, mon taż oraz de mon -
taż rusz to wań a tak że ich sta -
łą ob słu gę tech nicz ną.
Zgod nie z za pi sa mi umo wy
Ra mi rent do star czy wy ko -
naw com sze ro ką ga mę
sprzę tu ogól no bu dow la ne go.
W pierw szej fa zie re ali za cji in -
we sty cji bę dzie to głów nie

sprzęt do ro bót ziem nych,
na stęp nie ma szy ny słu żą ce
do pro wa dze nia prac mon ta -
żo wych i wy koń cze nio wych. 
Mi ka el Kämpe, dy rek tor za -
rzą dza ją cy Ra mi rent SA,
stwier dził że pod pi sa nie tej
umo wy by ło moż li we dzię ki
do świad cze niom i re fe ren -
cjom zdo by tym przez Ra mi -
rent SA pod czas re ali za cji
pro jek tów elek tro ener ge -
tycz nych w ostat nich la -
tach: – Wie dza oraz za an ga żo -
wa nie na szej ka dry tech nicz -
nej i han dlo wej po zwo li ły nam
wy grać ry wa li za cję z kon ku -
ren cją. Sie mens wy brał opty -
mal ne z je go punk tu wi dze nia
roz wią za nie biz ne so we, któ re
umoż li wia mu sku pie nie się

na za gad nie niach zwią za nych
z pro wa dze niem bu do wy. To
Ra mi rent od po wie dzial ny bę -
dzie za od po wied nie do bra nie
sprzę tu i roz wią zań dla po -
szcze gól nych eta pów bu do -
wy. Po jej za koń cze niu Sie -
mens zwią za ny bę dzie z PGE
przez okres dwu na stu lat umo -
wą ser wi so wą o war to ści 124
mi lio nów zło tych net to. Ce -
lem, ja ki sta wia my so bie
w trak cie obec nej re ali za cji,
bę dzie prze ko na nie na sze go
part ne ra o pro fe sjo na li zmie
oraz so lid no ści fir my Ra mi -
rent, tak by na sza współ pra ca
by ła kon ty nu owa na rów nież
w okre sie ser wi so wym.
W naj bliż szej przy szło ści Sie -
mens pla nu je roz po czę cie re -
ali za cji sze re gu in we sty cji
elek tro ener ge tycz nych i prze -
my sło wych. Mi ka el Kämpe
upa tru je w tym szan -
sę na kon ty nu ację
współ pra cy obu firm. 

Ra mi rent i Sie mens rozwijają współpracę
W dniu 10 li sto pa da 2014 ro ku Ra mi rent SA pod pi sał z fir mą Sie mens
Sp. z o.o. War sza wa umo wę o współ pra cy w za kre sie kom plek so wej ob -
słu gi sprzę to wej bu do wy no we go blo ku ener ge tycz ne go

www.ramirent.pl

Ra mi rent SA w ostat nich la tach pod czas re ali za cji pro jek tów elek tro ener ge tycz nych
zebrał szereg doświadczeń i uzyskał referencje od renomowanych partnerów

Ra mi rent współ pra cu jąc z wy ko naw ca mi spek ta ku lar nych in we sty cji wy ko nu je i ko -
or dy nu je na za sa dzie wy łącz no ści skom pli ko wa ne pra ce rusz to wa nio we 

http://www.ramirent.pl/
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Szcze gól nie war ty uwa gi jest
li czą cy czter na ście kon dy -
gna cji biu ro wiec „A”, któ ry
po wstał w la tach sie dem dzie -
sią tych ubie głe go wie ku,
a do 1998 ro ku znaj do wał się
w nim mię dzy in ny mi za rząd
Te le wi zji Pol skiej. To ostat ni
bu dy nek w ca łym kra ju po -
sia da ją cy tzw. kon struk cję li -
no wą. Jej za sad ni czą część
sta no wi żel be to wy trzon,
od któ re go od cho dzą sta lo -
we cię gna pod trzy mu ją ce po -
szcze gól ne stro py.
Prze targ na roz biór kę biu row -
ca zo stał ogło szo ny na po -
cząt ku 2014 ro ku. We wstęp -
nym po stę po wa niu wy ło nio -
no trzy fir my, ale osta tecz nie
do zło że nia kon kret nych ofert
za pro szo no tyl ko dwa przed -
się bior stwa. Stro na za ma wia -
ją ca, świa do ma uni ka to wej
kon struk cji bu dyn ku, zna czą -
co za ostrzy ła kry te ria do bo ru
wy ko naw ców zle ce nia.
Wśród naj waż niej szych by ły:
do świad cze nie w roz biór ce
wy so kich obiek tów sta lo wych
i żel be to wych oraz sto sow ny
za sób sprzę to wy, obej mu ją -
cy ko par kę do wy bu rzeń
o wy się gu co naj mniej 42 me -
try, ale tak że eli mi nu ją cy po -
trze bę an ga żo wa nia pod wy -
ko naw ców. Istot nym kry te -
rium by ły też moż li wo ści fi -
nan so we fir my re ali zu ją cej
roz biór kę, choć by ze wzglę -
du na ko niecz ność za ku pu
wła ści wego ubez pie cze nia
dla ta kich pra c czy kwar tal -
ne go roz li cze nia ze zle ce -
nio daw cą. Na „pla cu bo ju”
po zo sta ła spół ka Tree Pol -
ska oraz kon sor cjum Przed -
się bior stwa Bu dow nic twa
In ży nie ryj ne go Trans -Ziem
i Przed się bior stwa Bu dow la -
ne go Mia zga. Zwy cięz cą
prze tar gu zo sta ła więc spół -
ka z pod war szaw skiej Wo li

Goł kow skiej, któ ra roz biór kę
obiek tów TVP wy ko na za kwo -
tę 3,27 miliona złotych.
Oprócz prac wy bu rze nio -
wych za mó wie nie do ty czy
rów nież uty li za cji od pa dów
i za go spo da ro wa nia te re nu,
w skład któ re go wcho dzi
m.in. od two rze nie na wierzch -
ni, dróg do jaz do wych i zie le -
ni. Dla Tree Pol ska nie jest to
pro ble mem, bo fir ma od wie -
lu lat spe cja li zu je się w wy ko -
ny wa niu ro bót ziem nych
pod obiek ty ko le jo we, dro go -
we i ku ba tu ro we. 
Kwo ta te go rzę du wy da je się
du ża, ale jak za pew nia To -
masz Wą sek, Dy rek tor ds.
Kon trak tu w fir mie Tree Pol -

ska, jest ona adekwatna
do zakresu oraz stopnia
skomplikowania prac. Wy ni ka
tak że z ko niecz no ści za sto so -
wa nia bar dzo spe cja li stycz ne -
go i dro gie go sprzę tu, a każ -
da z wy ko rzy sty wa nych ma -
szyn mo że w ła twy spo sób
ulec znisz cze niu lub po waż -
ne mu uszko dze niu. Sam
osprzęt, któ re pod le ga naj -
bar dziej in ten syw ne mu zu ży -
ciu kosz tu je oko ło 200-300
tysięcy złotych za sztu kę,
a jest tam wy ko rzy sty wa nych
aż pięć na rzę dzi. 
Spół ka Tree Pol ska przy stą -
pi ła do prac na prze ło mie
wrze śnia i paź dzier ni ka ubie -
głe go ro ku. Roz po czę to je

od za sto so wa nia róż ne go ro -
dza ju za bez pie czeń ści śle
okre ślo nych w pro jek cie roz -
biór ki. Szcze gól nie do ty czą
one m.in. czerp ni po wie rza,
sys te mów wen ty la cyj nych
oraz kli ma ty za cji, ale tak że
urzą dzeń zwią za nych z emi -
sją te le wi zji. Du żo cza su za ję -
ło sa mo przy go to wa nie wyż -
sze go bu dyn ku „A” do roz -
biór ki. Naj pierw trze ba by ło
usu nąć róż ne go ro dza ju in -
sta la cje, wy kła dzi ny pod ło go -
we czy me ble, by po zy ska ny
gruz był czy sty, a do pie ro po -
tem przejść do de mon ta żu
okien i ścian. Każ da z nich
skła da ła się z nie wiel kich
blocz ków bę dą cych po łą cze -
niem płyt azbe sto wo -sty ro pia -
no wo -ce men to wych przy krę -
co nych do sta lo wej kon struk -
cji, dla te go wbrew po zo rom
nie by ła cięż ka. Stąd zde cy -
do wa no się na wy mon to wa -
nie ścian do środ ka bu dyn ku
i usu nię cie ich spe cjal ny mi
szy ba mi. Oczy wi ście są moż -
li we jesz cze in ne tech no lo gie,
np. za po mo cą rusz to wa nia,
ale w tym przy pad ku by ło by
ono bar dzo wy so kie i trud ne
do za ko twi cze nia. Sto sun ko -
wo wie le cza su za ję ła też
ręcz na roz biór ka naj wyż -
szej, czternastej kon dy gna cji,
któ ra by ła „nad bu dów ką”.
Me cha nicz ne pro wa dze nie
ro bót i do cią że nie stro pu
od gó ry mo gło by w tym przy -
pad ku do pro wa dzić do nie -
kon tro lo wa ne go za wa le nia
się bu dyn ku. W cza sie prac
przy go to waw czych ro ze bra -
no mniej szy obiekt „F”, co
w pe wien spo sób po mo gło
przy wy bu rze niu wie żow ca,
m.in. po przez za pew nie nie
do nie go lep sze go do stę pu.
Pierw szy etap wła ści wej roz -
biór ki bu dyn ku „A” jest pro -
wa dzo ny za po mo cą ko par ki
wy bu rze nio wej Cat 385 UHD.
To naj więk sza ma szy na te go
ty pu, ja ką dys po nu je fir ma
Tree Pol ska, o wy się gu pio -
no wym rów nym 42 m. Zo sta -
ła ona za ku pio na w 2010 ro -
ku, ale ma sto sun ko wo nie -
wiel ką licz bę prze pra co wa -

MASZYNY BUDOWLANE

Ma szy ny Cat wy bu rza ją TVP
Co raz czę ściej zda rza się, że prze sta rza łe i nie funk cjo nal ne bu dyn ki
mu szą ustą pić miej sca no wym in we sty cjom. Wła śnie na ta ki krok zde -
cy do wa ła się TVP, prze zna cza jąc do roz biór ki dwa obiek ty miesz czą ce
się w Warszawie przy słyn nej Wo ro ni cza 17

Uni ka to wa kon struk cja bu dyn ku spra wia, że mu si być on roz bie ra ny od do łu do gó -
ry. W prze ciw nym ra zie mo gło by dojść o nie kon tro lo wa ne go za wa le nia obiek tu
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nych go dzin, bo jest wy ko rzy -
sty wa na głów nie do naj więk -
szych bu dyn ków i tyl ko
do okre ślo nej wy so ko ści, co
gwa ran tu je mak sy mal ną wy -
daj ność. Po ni żej dwudziestu
metrów opty mal nym roz wią -
za niem są mniej sze ma szy ny,
umoż li wia ją ce za sto so wa nie
więk sze go na rzę dzia ro bo -
cze go i mniej szej prze ciw wa -
gi. W ten spo sób mo gą one
pra co wać jesz cze bar dziej
efek tyw nie i ła twiej ni mi ma -
new ro wać. Ko par ki ty pu
Cat 328D LCR wy ko nu ją też
wie le ro bót do dat ko wych, po -
le ga ją cych np. na sor to wa niu
gru zu i za ła dun ku go na po -
jaz dy cię ża ro we czy przy go -
to wa niu sta bil ne go pod ło ża
pod ma szy nę Cat 385 UHD.
Sprzęt, ja ki wy ko rzy stu je fir ma
Tree Pol ska, li czy obec nie sto
dziesięć jed no stek. W za kre -
sie ma szyn sto so wa nych
do wy bu rzeń do mi nu ją pro -
duk ty Ca ter pil lar. Wy bór do -
staw cy ta kie go sprzę tu nie był
przy pad ko wy, bo ame ry kań -
ski kon cern ma wie lo let nie do -
świad cze nie w wy twa rza niu
ko pa rek prze zna czo nych
do prac roz biór ko wych. Stąd
ich wy się gni ki, ra mio na, po łą -
cze nia sworz nio we czy ukła dy
hy drau licz ne są od po wied nio
trwa łe i przy sto so wa ne do wy -
tę żo nej eks plo ata cji w eks tre -
mal nie trud nych wa run -
kach. – Tree Pol ska sta ra się
in we sto wać tyl ko w naj lep sze
mar ki, któ re da ją gwa ran cję
cią gło ści prac po przez ja kość
ma szyn i kom pe tent ną ob słu -
gę ser wi so wą, ale mu szą też
mieć od po wied nią war tość,
bo sta no wi ona du żą war tość
ca łej na szej fir my. My oce nia -
my sprzęt głów nie pod ką tem
zu ży cia czę ści, spa la nia, trwa -
ło ści i ce ny przy od sprze da ży,
a Cat wszyst kie te kry te ria
speł nia bar dzo do brze. W do -
dat ku, ba zu jąc na spraw dzo -
nych ma szy nach, ła twiej ofe -
ro wać nam usłu gi, z któ rych
się wy wią że my, a za ufa nie
w dzi siej szych cza sach od gry -
wa klu czo wą ro lę – za pew nia
To masz Wą sek.

Pra ce roz biór ko we na te re nie
TVP przy uli cy Wo ro ni cza 17
ma ją za koń czyć się w mar cu,
na to miast re ali za cję wszyst -
kich ro bót za pla no wa no łącz -
nie na 10 mie się cy. W przy -
szło ści w miej scu ro ze bra ne -
go wie żow ca naj praw do po -
dob niej po wsta nie no wa sie -
dzi ba dla Te le wi zyj nej Agen -
cji In for ma cyj nej, czy li re dak -
cji „Wia do mo ści”, „Pa no ra -
my”, „Te le expre su” czy TVP
In fo, któ re obec nie miesz czą
się w oddalonym o dziesięć
kilometrów gma chu
przy pla cu Po wstań -
ców War sza wy.

www.b-m.pl

Prze szklo ny dach ma szy ny Cat 385 UHD jest osło nię ty so lid ną kra tą, bo odłam ki
spa da ją ce z wy so ko ści po nad 40 m są du żym za gro że niem dla ope ra to ra

Naj wię cej ku rzu po wsta je wca le nie przy od ci na niu gru zu, ale w mo men cie opa da nia odłam ków, dla te go pod ło że jest na bie żą -
co zra sza ne sil nym stru mie niem wo dy

Każ dej roz biór ce to wa rzy szą mniej sze ma szy ny po moc ni cze, jak np. Cat 328 LCR,
wy ko rzy sty wa ne na przykład do przy go to wa nia pod ło ża pod ko par kę Cat 385 UHD

Na wstęp nym eta pie prac roz biór ko -
wych są sto so wa ne no ży ce wy bu rze -
nio we

http://www.b-m.pl/
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Ko par ki hy bry do we pro du ko -
wa ne w opar ciu o naj now sze
zdo by cze tech no lo gicz ne na -
le żą do naj więk szych osią -
gnięć in ży nie rów Ko mat su. Ja -
poń ski kon cern nie tyl ko ja ko
pierw szy na świe cie wpro wa -
dził „hy bry dy” do ma so wej
pro duk cji, ale też kon se kwent -
nie je ulepsza. W efekcie,
do użyt kow ni ków na ca łym
świe cie tra fia ją ko lej ne ge ne ra -
cje te go ty pu ma szyn.

Nie od płat ne prze ka za nie ko -
par ki hy bry do wej po lar ni -
kom trak to wać trze ba oczy -
wi ście w ka te go rii za bie gu
mar ke tin go we go. Nie ja ko
przy oka zji Ko mat su zy ska ło
też moż li wość prze te sto wa -
nia ma szy ny w eks tre mal -
nych wa run kach kli ma tycz -
nych pa nu ją cych na An tark -
ty dzie bę dą cej naj bar dziej
su chym i jed nym z naj zim -
niej szych miejsc na na szej
pla ne cie. Rocz ne opa dy się -
ga ją tam za le d wie 10 mi li -

me trów. W nie któ rych miej -
scach te go kon ty nen tu
deszcz nie pa dał od…
dwóch mi lio nów lat. Na An -
tark ty dzie znaj du je się dzie -
więć dzie siąt pro cent ziem -
skie go lo du. Gdy by do szło
do je go stop nie nia, po ziom
oce anów wzrósł by aż o 61
me trów. Na ra zie nie ma my
się jed nak cze go oba wiać,
śred nia tem pe ra tu ra na An -
tark ty dzie wy no szą ca -37

stop ni Cel sju sza spra wia, że
za zim no jest tam na wet po -
lar nym niedź wie dziom. Ko -
par ka HB215LC -1 jest po nad -
to wy sta wio na na dzia ła nie hu -
ra ga no wych wia trów, któ re
w re jo nie jej pra cy po tra fią
osią gać pręd kość do cho -
dzą cą na wet do trzystu ki lo -
me trów na go dzi nę. 
Ko mat su wy sy ła jąc ko par kę
HB215LC-1 do pra cy w tak
trud nych wa run kach by ło wy -
star cza ją co pew ne swe go,
by udzie lić na wszyst kie pod -

ze spo ły na pę du hy bry do we -
go ma szy ny peł nej gwa ran -
cji wy no szą cej dzie sięć ty -
się cy go dzin. 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. 
Ko mat su do ko nu je do kład nej

ana li zy pra cy swych roz sia nych
po ca łym świe cie „hy bryd”. We -
dług da nych pro du cen ta do tej
po ry nie od no to wa no ani jed nej
awa rii ukła du na pę do we go. In -
no wa cyj ne ko par ki 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. 
Ope ra tor pra cu ją cej na An -
tark ty dzie „hy bry dy” naj bar -
dziej na rze kał na ni skie tem pe -
ra tu ry. Siar czy ste mro zy utrud -
nia ją eks plo ata cję ma szyn bu -
dow la nych, a w nie któ rych

przy pad kach wręcz unie moż li -
wia ją nor mal ne wy ko ny wa nie
ro bót. Przede wszyst kim po -
cią ga ją za so bą nie do god no -
ści w po sta ci za wod nie nia pa -
li wa i środ ków smar nych. Ni -
skie tem pe ra tu ry po wo do wa ły
też zmia nę wła sno ści ele men -
tów wy ko na nych z two rzyw
sztucz nych i gu my, mia ły też
wpływ na zmia nę cech wy trzy -
ma ło ścio wych me ta li i zwią za -
nej z tym moż li wo ści pę ka nia.
Dla te go też wszel kie pra ce
po prze dza ne by ły wstęp nym
kru sze niem zmar z nię te go
pod ło ża za po mo cą mło ta hy -
drau licz ne go.
Pod czas pra cy na mro zie
zwięk sza ją się też opo ry me -
cha nicz ne. Na sku tek wzro stu
lep ko ści ole jów sma ro wych
utrud nio ny jest za płon, a me -
ta lo we czę ści ma szy ny sta ją
się bar dziej kru che. Przy naj -
mniej szych prze cią że niach
czę sto do cho dzi do pęk nięć
śrub mo cu ją cych, ele men tów
osprzę tu ro bo cze go, co cał ko -
wi cie unie moż li wia dal szą eks -
plo ata cję ma szy ny. Co cie ka -
we, do te go ro dza ju uste rek
do cho dzi naj czę ściej pod czas
wy ko ny wa nych w wa run kach
po lo wych re gu la cji me cha ni -
zmów. Dla te go też po lar ni cy
ze sta cji „Ba za Księż nicz ki Elż -
bie ty” za dba li o to, by wszel kie
re gu la cje prze pro wa dza ne by -
ły w ogrze wa nym po miesz cze -
niu. Ope ra tor „hy bry dy” po in -
stru owa ny zo stał tak że, iż
w ra zie ko niecz no ści do ko na -
nia ko rek ty usta wień na te re -
nie otwar tym, mu si bez -
względ nie prze pro wa dzać je
z wiel kim wy czu ciem.
Ko par ka po da ro wa na po lar ni -
kom nie wy ma ga ła żad nych
nad zwy czaj nych prze ró bek,
po nie waż każ da se ryj na ma -
szy na Ko mat su przy sto so wa -
na jest do pra cy w ni -
skich tempe ra tu rach. Wy star -
czy ło za tem sto so wać się
do stan dar do wych za le ceń pro -
du cen ta do ty czą cych spo so bu
eks plo ata cji „hy bry -
dy” w eks tre mal nie
ni skiej tem pe ra tu rze. 

Hy bry da Ko mat su sprawdza się na Antarktydzie
Do kład nie rok te mu in for mo wa li śmy o ko par ce Ko mat su HB215LC -1
Hy brid, któ ra tra fi ła do bel gij skiej sta cji po lar nej „Ba za Księż nicz ki Elż -
bie ty” na An tark ty dzie. Te raz pu bli ku je my wra że nia z eks plo ata cji in no -
wa cyj nej ma szy ny w eks tre mal nych wa run kach

www.komatsupoland.pl

Ko parka  podarowana belgijskim polarnikom  nie wy ma ga ła żad nych nad zwy czaj nych prze ró bek, po nie waż każ da se ryj na ma szy na
Ko mat su przy sto so wa na jest do pra cy w niskich tem pe ra tu rach

http://komatsupoland.pl
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Czte ry no we mo de le o ma sie
ope ra cyj nej od 25 do 40 ton
z sil ni kiem speł nia ją cym nor -
mę Tier 4 Fi nal (Sta ge IV) wy -
po sa żo no w no we funk cje
i ulep sze nia. Cha rak te ry zu je
je lep sza ste ro wal ność, wy so -
ki kom fort oraz nie za wod -
ność. Se ria D ofe ru je wy so ką
pro duk tyw ność, kom fort i bez -
pie czeń stwo w po łą cze niu
z ni ski mi kosz ta mi eks plo ata -
cyj ny mi, któ rych po szu ku ją fir -
my bu dow la ne.
No wą se rię D ko pa rek gą sie -
ni co wych cha rak te ry zu je in te -
li gent ny układ hy drau licz ny
Ca se, któ ry lo ku je ko par ki
Serii CX wśród naj lep szych
na ryn ku pod względem im po -
nu ją cej ste ro wal no ści i wy daj -
no ści. No we elek tro nicz nie ste -
ro wa ne pom py hy drau licz ne

oraz więk szy roz dzie lacz do -
dat ko wo zwięk sza ją pro duk -
tyw ność no wej se rii: po pra wia -
ją szyb kość re ak cji ma szy ny,
co ozna cza, że cza sy cy klów
ro bo czych są do 12% krótsze
w po rów na niu do ma szyn po -
przed niej ge ne ra cji; zwięk sza -
ją o mak sy mal nie 6% si łę zry -
wa ją cą w po rów na niu do ma -
szyn z se rii C  oraz zwięk sza ją
udźwig mo de li. Po nad to mo -
del CX370D wy po sa żo no
w więk sze pom py o mak sy -
mal nym na tę że niu prze pły -
wu 2x300 li trów/mi nu tę.
No wa ge ne ra cja ko pa rek gą -
sie ni co wych se rii D wzmac nia
wio dą cą po zy cję Ca se w za -
kre sie wy daj no ści pa li wa, któ -
ra jest aż do 8% wyż sza w po -
rów na niu do ma szyn po przed -
niej ge ne ra cji dzię ki tech no lo -

gii sil ni ka i udo sko na lo nej hy -
drau li ce. No we mo de le są wy -
po sa żo ne w w sil ni ki zgod ne
z nor mą emi sji Tier 4 Fi nal
(Sta ge IV). Bez ob słu go wy
sys tem ob rób ki spa lin SCR
Ca se nie wy ma ga sto so wa nia
fil tra czą stek sta łych i re ge ne -
ra cji, a to pro wa dzi do mi ni -
ma li za cji cza sów prze sto ju
i niż szych kosz tów eks plo ata -
cyj nych. Du ży zbior nik oraz
ni skie zu ży cie AdBlue po wo -
du ją, że wy star czy je uzu peł -
niać co pią te tan ko wa nie pa li -
wa. Dzię ki te mu klien ci Ca se
bę dą mo gli pra co wać dłu żej
bez żad nych przerw. 
Ka bi na ci śnie nio wa z sys te -
mem amor ty zu ją cym za pew -
nia nie zwy kle ni ski po ziom
ha ła su i drgań, tym sa mym
se ria D za pew nia naj cich sze

śro do wi sko pra cy wśród ma -
szyn tej kla sy. 
Ka bi na speł nia nor my bez pie -
czeń stwa ROPS i FOPS po -
ziom II, zapewniając tym sa -
mym ope ra to ro wi mak sy mal ną
ochro nę. Punk ty ser wi so we są
ła two do stęp ne i moż na się
do nich do stać w bez piecz ny
spo sób ko rzy sta jąc z po rę czy
ofe ro wa nych w stan dar dzie.
Do sko na łą wi docz ność, rów -
nież po zmro ku, zy sku je my
dzię ki opcjo nal ne mu pa kie to wi
oświe tle nio we mu LED, któ ry
za pew nia głęb sze i szer sze po -
kry cie ob sza ru wo kół ma szy ny.
Do stęp ny w opcji mon to wa ny
fa brycz nie alarm pod czas jaz -
dy przy czy nia się do po pra wy
bez pie czeń stwa na pla cu bu -
do wy wo kół ma szy ny.
Sto so wa ny sys tem te le ma -
tycz ny SiteWatch po zwa la śle -
dzić ma szy ny i opty ma li zo wać
ich wy ko rzy sta nie, a blo ku ją -
cy kod za bez pie cza -
ją cy chro ni sprzęt
przed kra dzie żą. 

No wa generacja koparek gąsienicowych Case 
Podczas zbliżających się wielkimi krokami paryskich targów In ter -
mat Ca se Con struc tion Equ ip ment zaprezentuje szerokiej publiczności
no wą ge ne ra cję ko pa rek gą sie ni co wych se rii D  

www.intrac.pl

http://www.intrac.pl/pl/index.htm
http://www.intrac.pl/pl/index.htm


Fir ma AL LU ofe ru je po nad 40
róż nych mo de li ły żek prze sie -
wa ją co kru szą cych z se rii D.
Sto so wa ne są one na ma szy -
nach ba zo wych, ta kich jak
ko par ki o cię ża rze ro bo -
czym 4-45 ton lub ła do war ki
ko ło we (4-30 ton). W ubie -
głym ro ku AL LU uru cho mi ło
pro duk cję ły żek Se rii M prze -
zna czo nych do kru sze nia lub
od sie wa nia mięk kich skał
oraz wę gla. Łyż ki M o po jem -
no ści od 3 do 6,2 m3 sto so -
wa ne są do ko pa rek gą sie ni -
co wych od 50 do 160 ton.
Na ła do war kach ko ło wych
od 30 do 90 ton sto su je się
z ko lei łyż ki o po jem no ści
od 3,6 do 8,5 m3. No we urzą -
dze nia znaj du ją za sto so wa -
nie przede wszyst kim w gór -

nic twie skal nym i ko pal niach
przy kru sze niu mięk kich skał,
włą cza jąc w to wa pie nie, ka -
olin, do lo mit i gip sy lub od -
sie wa niu drob nej frak cji i np.
gli ny. Pod ziem ne za kła dy
gór ni cze – na przy kład ko pal -
nie so li – mo gą rów nież wy -
ko rzy sty wać łyż ki AL LU
na pod ziem nych ła do war -
kach ko ło wych.
Za kres pro duk cyj ny no wych
urzą dzeń otwie ra mo del M3 -20
o po jem no ści 4,0 m3 za pro jek -
to wa ny do ko pa rek o ma sie
oko ło 50-70 ton. Mo del M3 -32
o po jem no ści 7,0 m3 wy ko rzy -
sty wa ny jest na ła do war kach
ko ło wych o ma sie w gra ni -
cach 55 ton. Jed nak że fiń ska
fir ma za po wia da uru cho mie nie
pro duk cji więk sze go mo de lu

do ła do wa rek ko ło wych o ma -
sie na wet 130 ton i in nych ła -
do wa rek czo ło wych do 200
ton. We dług da nych pro du -

cen ta, w opty mal nych wa run -
kach naj więk szy mo del po wi -
nien osią gać wy daj ność po -
nad 600 ton na go dzi nę, za kła -
da jąc, że pro ces prze sie wa nia
jed nej łyż ki miesz czą cej 12 ton
ma te ria łu trwać bę dzie 30-40
se kund. Każ da z ły żek AL LU
mo że być wy po sa żo na w od -
po wied nio do bra ne wa ły, co
po zwa la otrzy mać ma te riał
o po żą da nej frak cji – stan dar -
do wo jest to 50, 75, 100
oraz 150 mi li me trów. 
Do podstawowych ko rzy ści
wynikających ze stosowania
łyżek ALLU zaliczyć należy: 
• prze kształ ce nie ma szy ny

ba zo wej w mo bil ne urzą dze -
nie prze sie wa ją co -kru szą ce, 

• kru szenie i załadunek w jed -
nej ope ra cji ma szy ny,

• odsiewanie od padu lub
nad ga ba rytu na wy ro bi sku,

• ograniczenie kosztów,
• zwiększenie wy daj no ści,  
• istot ne pod nie sie -

nie mo bil no ści ma -
szy ny ba zo wej. 

Wydajna i przyjazna technologia ALLU
Spo śród ły żek prze sie wa ją co -kru szą cych fiń skie go pro du cen ta AL LU naj -
więk szą po pu lar no ścią w Pol sce cie szą się mo de le se rii D. Sto so wa ne
przy prze sie wa niu, na po wie trza niu, mie sza niu, kru sze niu i roz drab nia niu
róż ne go ro dza ju ma te ria łów im po nu ją wy daj no ścią i efek tyw no ścią 
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www.renox.pl

Łyż ka M4 -32 o po jem no ści 8,5 m3

i wa dze 13.500 kg jest w chwi li obec -
nej jed ną z naj więk szych kru sza rek
mo bil nych na świe cie

http://renox.pl/
http://renox.pl/
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O jej naj now szych do ko na -
niach i moż li wo ściach pro -
duk cyj nych moż na się by ło
prze ko nać pod czas zor ga ni -
zo wa ne go nie daw no dnia
otwar te go. Im pre zę, która
odbyła się na te re nie za kła du
Gra co w pod war szaw skim
Pło cho ci nie wy ko rzy sta no
rów nież na pre zen ta cję kil ku
go to wych po jaz dów prze zna -
czo nych do róż nych branż.
Jed nym z nich był ze staw
do trans por tu ma te ria łów bu -
dow la nych skom ple to wa ny
na 3-osio wym pod wo ziu
MAN TGS 26.400 z ukła dem
na pę do wym 6x4 i ka bi ną ty -
pu „L” z jed ną le żan ką.
Na tyl nym zwi sie za mon to -
wa no żu raw Pal fin ger
PK 160001-K z dwie ma sek -
cja mi wy su wa nym hy drau -
licz nie, o mak sy mal nym wy -
się gu do 9,8 metra. W ta kiej
kon fi gu ra cji urzą dze nie za -
pew nia udźwig rów ny 1,5 to -
ny, umoż li wia jąc swo bod ne
i bez piecz ne ope ro wa nie róż -
ny mi pre fa bry ka ta mi be to no -
wy mi, spa le ty zo wa ny mi ma -
te ria ła mi bu dow la ny mi, kom -
pak to wy mi ma szy na mi do ro -
bót ziem nych itp. Za miast ha -
ka naj częściej wy ko rzy sty -
wa nym osprzę tem ro bo -
czym są chwy tak za ci sko wy
i wi dły do pa let. Te ostat nie
ma ją dłu gość 1.150 mm
i udźwig 2.000 kg, ale ich naj -
waż niej szą za le tą jest hy drau -
licz ne po zio mo wa nie i ob ra -
ca nie (za po mo cą ro ta to ra),
co w zna czą cy spo sób uła -
twia ope ro wa nie ła dun kiem.
Ste ro wa nie pra cą żu ra wia od -
by wa się z sie dzi ska za mon -
to wa ne go z pra wej stro ny ko -
lum ny, dzię ki cze mu ma on
od po wied ni wi dok na ob szar
pra cy. In ny mi waż ny mi za le -
ta mi za pre zen to wa ne go mo -
de lu są tak że prze prost ra -
mie nia zgi na ne go o 15°, któ -

ry umoż li wia wy god ne ope ro -
wa nie żu ra wiem w ni skich
po miesz cze niach, jak rów -
nież układ przy spie szo ne go
te le sko po wa nia re ali zo wa ny
po przez wtór ne wy ko rzy sta -
nie ole ju z prze strze ni tło czy -
sko wej w prze strze ni tło ko -
wej. Dzię ki te mu pra ca żu ra -

wia w fa zie zwięk sza nia dłu -
go ści wy się gni ka mo że być
szyb sza na wet o 20%. W ce -
lu za pew nie nia mak sy mal ne -
go po zio mu bez pie czeń stwa,
bo ga te wy po sa że nie urzą -
dze nia obej mu je tak że sys -
tem HPSC, któ ry w za awan -
so wa ny spo sób kon tro lu je je -

go sta tecz ność w peł nym za -
kre sie ob ro tu (360°), do sto so -
wu jąc bez stop nio wo mak sy -
mal ny udźwig, ja ki jest moż -
li wy do uzy ska nia przy ak tu -
al nym roz su nię ciu pod pór.
Przy zmia nie kon fi gu ra cji
do po zy cji trans por to wej, żu -
raw jest skła da ny w li te rę
„Z”, dzię ki cze mu nie zaj mu -
je miej sca nad skrzy nią i tym
sa mym umoż li wia trans port
wyż szych ła dun ków.
Pal fin ger do kła da wszel kich
sta rań, aby pro jek to wa ne
przez nie go żu ra wie by ły nie
tyl ko wy daj ne, funk cjo nal ne
i bez piecz ne, ale tak że nie -
za wod ne i trwa łe. Dla te go
te le sko po wa ne wy się gni ki
są wy po sa żane w śli zgi te -
flo no we, któ re nie wy ma ga -
ją sma ro wa nia i tym sa mym
ła twiej utrzy mać je w czy -
sto ści, a prze wo dy hy drau -
licz ne znaj du ją ce się
przy prze gu bach są chro nio -
ne przed uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi (na przykład
prze tar ciem) spe cjal nym oplo -
tem two rzy wo wym. Ca ła kon -
struk cja jest grun to wa na me -
to dą ka ta fo re zy (KTL), gwa ran -
tu jąc od po wied nie za bez pie -
cze nie prze ciw ko ro zyj ne.
Oprócz żu ra wia, po jazd zo -
stał rów nież wy po sa żo ny
w skrzy nię ła dun ko wą o wy -
mia rach we wnętrz nych (dł. x
szer. x wys.) 6.500 x 2.450
x 800 mm. Dzie lo ne bur ty zo -
sta ły wy ko na ne z alu mi nium,
na tomiast do bu do wy pod -
ło gi o gru bo ści 27 mi li me -
trów wy ko rzy sta no sklej kę
z po wierzch nią an ty po śli zgo -
wą. Pod wo zie zo sta ło rów -
nież wy po sa żo ne w sprzęg
Ring fe der, bo umiesz cze nie
żu ra wia na tyl nym zwi sie
po zwa la rów nież
na nie skrę po wa ną
ob słu gę przy cze py.

POJAZDY BUDOWLANE

Gra co – sa mo dziel ny roz ła du nek w trud no do stęp nych miej scach
Bie żą cy rok za po wia da się dla bran ży bu dow la nej dość per spek ty wicz nie, co dla wie lu przed się bior -
ców ozna cza ko niecz ność roz bu do wy lub wy mia ny eks plo ato wa ne go sprzę tu. Je śli ma to być sa mo -
chód cię ża ro wy z żu ra wiem prze ła dun ko wym, war to wziąć pod uwa gę ofer tę fir my Gra co 

www.graco.pl

Tak skompletowany pojazd ma masę własną 13.800 kg, co przy DMC równej
26.000 kg oznacza ładowność przekraczającą 12 t

Składanie żurawia w literę „Z” na tylnym zwisie umożliwia swobodne przewożenie
ładunków o większej wysokości

http://graco.pl/
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Cho dzi łącz nie o sześć dzie -
siąt pięć pro duk tów, z cze go
pięć dzie siąt to na cze py,
a pięt na ście – za bu do wy sa -
mo wy ła dow cze. Zo sta ną one
do star czo ne do Turk me ni sta -
nu. To kraj po ło żo ny w Azji
Środ ko wej, któ re go prze wa -
ża ją cą część (na wet do 80%)
sta no wi nie za miesz ka ła pu -
sty nia. Klien tem, któ ry za ku -
pił te pro duk ty, jest szwaj car -
ska fir ma z sie dzi bą w St. Gal -
len, zaj mu ją ca się roz wo jem
no wo cze snych tech no lo gii
w trans por cie oraz do radz -
twem w bu do wie efek tyw -
nych roz wią zań lo gi stycz -
nych. Za mó wio ne po jaz dy
do trą na miej sce prze zna cze -
nia w lu tym bie żą ce go ro ku.
Nie wąt pli wie bę dzie to nie co -
dzien ny prze jazd, bo zgod nie
z ży cze niem klien ta na cze py
zo sta ły po ma lo wa ne w pię ciu
róż nych ko lo rach – czer wo -
nym, zie lo nym, nie bie skim,
sza rym i żół tym.
Je śli cho dzi o za bu do wy, są
one mon to wa ne na 3-osio -
wych pod wo ziach Sca nia
i ma ją po jem ność 16 m3. Kla -
sycz na kon struk cja skrzy ni ty -
pu „squ are” zo sta ła wy ko na na
przy za sto so wa niu wy so ko ga -
tun ko wych sta li – na ścia ny
bocz ne wy ko rzy sta no 6-mi li -
me tro wą bla chę Do mex 700,
na to miast do bu do wy pod ło gi
uży to 8-mi li me tro wej sta li Har -
dox 450. Po za tym z obu stron
skrzy ni znaj du ją się gę sto roz -
miesz czo ne pio no we uże bro -
wa nia, któ re zwięk sza ją wy -
trzy ma łość za bu do wy pod -
czas trud nych wa run ków eks -
plo ata cji. Spraw ny wy ła du nek
urob ku za pew nia układ hy -
drau licz ny fir my Hy va.
Rów nie so lid ną kon struk cję
ma ją na cze py i po dob nie jak

w przy pad ku za bu dów ich
ścia ny zo sta ły wy ko na ne ze
sta li Do mex, a pod ło ga ze sta li
Har dox. Oprócz pio no wych
wzmoc nień, ścia ny na cze py
są pro fi lo wa ne, co po lep sza
sztyw ność ca łe go nad wo zia.
Po jem ność każ dej za mó wio -
ne na cze py wy no si 54 m3.
Turk me ni stan jest jed nym
z po nad trzy dzie stu miejsc
na świe cie, do któ rych tra fia -
ją wy ro by Wiel to nu. Jed ną

z naj bar dziej od da lo nych lo -
ka li za cji (o po nad sześć ty się -
cy ki lo me trów), gdzie pra cu ją
wy wrot ki z lo giem wiel błą da
jest Bur ki na Fa so w Afry ce.
Za po śred nic twem punk tu

de aler skie go we Fran cji, na -
cze py Wiel ton jeż dżą tak że
po dro gach No wej Ka le do nii.
To fran cu skie te ry to rium za -
mor skie w za chod niej czę ści
Oce anu Spo koj ne go, po ło żo -

ne oko ło ty sią ca czte ry stu ki -
lo me trów na wschód od Au -
stra lii i ty sią ca pię ciu set
na pół noc ny za chód od No -
wej Ze lan dii.
W Eu ro pie Wiel ton pla su je się
obec nie na pią tym miej scu
wśród pro du cen tów swo jej
bran ży. W ak tu al nej ofer cie
spół ki jest sześć dzie siąt ty -
pów pro duk tów, z któ rych ko -
rzy sta ją fir my trans por to we,
bu dow la ne, pro duk cyj ne,
dys try bu cyj ne i rol ni cze.
Dzię ki roz bu do wa nej sie ci
sprze da ży na cze py z Wie lu -
nia tra fia ją między innymi
do Ro sji, Włoch,
Fran cji, a tak że kra -
jów Azji oraz Afry ki. 

POJAZDY BUDOWLANE

Z Wie lu nia do Turk me ni sta nu
Jeż dżąc po dro gach ca łe go świa ta co raz czę -
ściej moż na zo ba czyć za bu do wy, przy cze py
i na cze py fir my Wiel ton. W ostat nim cza sie ko -
lej ne par tie pro duk tów po ko na ją po nad czte ry
ty sią ce ki lo me trów, aby do trzeć do „eg zo tycz -
ne go” miej sca za mó wie nia

www.wielton.pl

Pro duk ty Wiel ton pod bi ja ją świat! Dla od bior cy z da le kie go Turk me ni sta nu wie luń ska spół ka przy go to wu je pięć dzie siąt na czep
wy wro tek i pięt na ście za bu dów sa mo wy ła dow czych – w czte rech róż nych ko lo rach

Wszyst kie za bu do wy ma ją pro sto pa dło ścien ny kształt i posiadają po jem ność rów -
ną szesnaście metrów sześciennych

Na swo im kon cie Wiel ton ma już m.in. kon trakt opie wa ją cy na do star cze nie czter -
dzie stu na czep do Bur ki na Fa so w re gio nie Afry ki Za chod niej

http://wielton.pl/
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Tych wszyst kich użyt kow ni -
ków łą czy du ża róż no rod -
ność i nie prze wi dy wal ność
miej sca wy ko ny wa nia co -
dzien nych za dań. W jed nym
dniu mo że to być mia sto
z gę stą za bu do wą, w in -
nym – szcze re po le pod czas
wio sen nych roz to pów. Dla te -
go wy ma ga ją one od po jaz -
dów kom pak to wej bu do wy,
od po wied niej zwrot no ści
i wy so kiej mo bil no ści w te re -
nie. Wa run ki te do sko na le
speł nia no we Vo lvo FL, ofe ru -
jąc jed no cze śnie wie le in nych
ko rzy ści, jak np. ni skie zu ży -
cie pa li wa szcze gól nie istot ne
w „mie sza nych” wa run kach
eks plo ata cji, no wo cze sną, er -
go no micz ną ka bi nę z roz wią -
za nia mi spo ty ka ny mi w po -
jaz dach da le ko dy stan so wych
i sze ro kie moż li wo ści kon fi -
gu ra cyj ne, po zwa la ją ce na ła -
twe do pa so wa nie sa mo cho -
du do kon kret nych po trzeb.

– Wie lu spośród na szych
klien tów pra cu je na co dzień
w bar dzo zmien nych wa run -
kach at mos fe rycz nych i dro -
go wych. No we Vo lvo FL z na -
pę dem na czte ry ko ła cha rak -
te ry zu je się uni wer sal no ścią
gwa ran tu ją cą wy ko ny wa nie
róż norodnych za dań na wy -
ma ga ją cych na wierzch niach
i pod ło żach grun to wych, któ -
re w prze ciw nym ra zie wy ma -
ga ły by za sto so wa nia od ręb -
ne go po jaz du – prze ko nu je
Per nil la Su sto vic, pełniąca
funkcję me ne dżera do spraw
seg men tu trans por tu dys try -
bu cyj ne go w Vo lvo Trucks.
Do pusz czal na ma sa cał ko wi -
ta mo de lu FL 4x4 wy no si
od 12 do 16 ton. Dzię ki te mu
mo że być on wy ko rzy sty wa -
ny nie tyl ko ja ko „lek ka” wy -
wrot ka, ale tak że plat for ma
pod be to no mie szar kę, pod -
no śnik ko szo wy czy żu raw.
W za da niach trans por to wych

prak tycz nym roz wią za niem
jest za sto so wa nie przy cze py,
bo no we Vo lvo po zwa la
na two rze nie ze sta wów dro -
go wych o do pusz czal nej ma -
sie cał ko wi tej rów nej 25 ton.
– Naj bar dziej za uwa żal ną ce -
chą no we go Vo lvo FL 4x4 jest
wy żej umiesz czo na ra ma po -
jaz du, a co za tym idzie rów -
nież więk szy prze świt – w po -
rów na niu do wer sji 4x2 – o nie -
co po nad sześć cen ty me -
trów z przo du i dzie sięć z ty łu.
Wyż sze pod wo zie ozna cza
tak że więk szy kąt na tar cia.
W Vo lvo FL 4x4 wy no si on 25
stop ni, co w istot ny spo sób
uła twia wy jazd z wy ko pów
i głę bo kich ko le in – do da je
Per nil la Su sto vic. W od mia nie
z na pę dem na wszyst kie ko ła
i przy za sto so wa niu opon
o roz mia rze 11R22,5 prze świt
pod przed nią osią ma war -
tość 329 mi li me trów, na to -
miast pod tyl ną – 329. Kom -
plet na ga ma do stęp ne go
ogu mie nia obej mu je jesz cze
roz mia ry 10R22,5 oraz
275/70R22,5.
Kon fi gu ru jąc Vo lvo FL 4x4
moż na wy brać sil nik D8K o mo -
cy 250 lub 280 KM speł nia ją cy
nor mę emi sji spa lin Eu ro 6,
a tak że ręcz ną lub au to ma tycz -
ną skrzy nię bie gów. Obie prze -
kład nie są 6-stop nio we. W sta -
łym prze ka zy wa niu mo men tu
na pę do we go na obie osie po -
śred ni czy dwu bie go wa skrzyn -
ka roz dziel cza. Zmia na prze -
ło że nia do jaz dy szo so wej/te -
re no wej od by wa się za po -
mo cą przy ci sku na ta bli cy
roz dziel czej. Za kres za sto so -
wań no we go Vo lvo FL roz -
sze rza tak że du ży wy bór ka -
bin. Za leż nie od po trzeb po -
jazd mo że być wy po sa żo ny
w „szo fer kę” dzien ną, ty pu
„kom fort” lub za ło go wą.
Opcjonalnie do stęp ny jest
też do dat ko wy punkt po bo ru
sprę żo ne go po wie trza, po -
zwa la ją cy na wy god ne pom -
po wa nie opon czy za si la nie
ze wnętrz nych urzą -
dzeń na pę dza nych
pneu ma tycz nie. 

Vo lvo FL 4x4 – do mia sta i w te ren
W ga mie po jaz dów ofe ro wa nych przez Vo lvo Trucks jest już do stęp ny
no wy mo del FL z na pę dem obu osi. Po jazd ten sta no wi atrak cyj ną al ter -
na ty wę nie tyl ko dla firm bu dow la nych czy ser wi sów mo bil nych, ale tak -
że przed się biorstw z bran ży ener ge tycz nej, wo do cią go wej i ga zo wej

www.volvotrucks.pl

Plat for ma za mon to wa na na pod wo zu FL 4x4 umoż li wia użytkującemu pojazd wy god ne do star cza nie i od biór ma szyn bu dow la -
nych bez po śred nio z miej sca ich eksploatacji

Sta ły na pęd obu osi za pew nia mniej -
sze zu ży cie ele men tów ukła du na pę -
do we go i za po bie ga sy tu acjom, w któ -
rych kie row ca jest za sko czo ny na głym
po gor sze niem wa run ków dro go wych

http://www.volvotrucks.com/trucks/poland-market/pl-pl/Pages/Home.aspx
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Do ta kich za dań ide al nie na -
da je się Mer ce des -Benz
Sprin ter. Wer sja, ja ką otrzy -
ma li śmy do te stów, mia ła do -
pusz czal ną ma sę cał ko wi tą
rów ną 3,5 tony, roz staw
osi 4.325 mm oraz trój stron -
ną skrzy nię sa mo wy ła dow -
czą. Opra co wu jąc ko lej ną ge -
ne ra cję te go po pu lar ne go
mo de lu nie miec ki kon cern
nie zde cy do wał się na grun -
tow ne zmia ny wy glą du.
Sprinter   ma teraz bar dziej
pio no wą atra pę chłod ni cy
z wy raź niej na kre ślo ny mi kra -
wę dzia mi, na to miast z ty łu
(oczy wi ście w wer sji z za -
mknię tym nad wo ziem) – cha -
rak te ry stycz ne, dwu czę ścio -
we lam py. Nie ty le wi docz ną,
co istot ną zmia ną by ło
zmniej sze nie prze świ tu
o około 30 milimetrów. Wpły -
wa to nie tyllko na ogra ni cze -
nie opo ru po wie trza i tym sa -
mym zu ży cia pa li wa, ale tak -
że po pra wę pro wa dze nia sa -
mo cho du ze wzglę du na niż -
szy śro dek cięż ko ści. Wy god -
niej szy stał się też za ła du nek,
jak rów nież sa mo wcho dze -
nie i wy cho dze nie z kabiny.
Zmniejszenie prześwitu stan -
dar do wo do ty czy wszyst kich
Sprin te rów o DMC 3,5 tony,
choć je śli użyt kow nik prze wi -
du je eks plo ata cję po jaz du
na gor szych dro gach, mo że
z nie go zre zy gno wać bez
ponoszenia kosztów. 
Za cho waw czo po stą pio no
tak że w przy pad ku wnę trza,
wpro wa dzo ne zmia ny okre -
ślić moż na mia nem ko sme -
tycz nych. Do ty czą one m.in.
zwięk sze nia gru bo ści kie row -
ni cy i no wej, sztyw niej szej
pian ki fo te li z pod szew ką
o lep szej prze pusz czal no ści
po wie trza. Brak „eks pe ry -
men tów” z wnę trzem jest zro -
zu mia ły – w Sprin te rze trud no

zna leźć ja kieś man ka men ty.
Do brze prze my śla na ka bi -
na jest wy god na na wet dla
kie row cy i pa sa że rów o więk -
szym wzro ście, za pew nia od -
po wied nią wi docz ność i nie
bra ku je w niej pół ek oraz
schow ków na do ku men ty
i róż ne go ro dza ju pod ręcz ne
przed mio ty. Te sto wy eg zem -
plarz był wy po sa żo ny bar dzo
do brze, choć nie mal wszyst -
kie opcje zwięk sza ją ce kom -
fort jaz dy wy ma ga ją do pła ty.
Moż na je za ma wiać oddziel -

nie, ale naj le piej sko rzy -
stać z do stęp nych pa kie tów,
oszczę dza jąc na wet ty siąc
zło tych. W no wym Sprin te rze
za de biu to wa ło kil ka do dat -
ko wych sys te mów bez pie -
czeń stwa, m.in. układ ogra -
ni cza ją cy wpływ bocz ne go
wia tru (dla fur go nów), układ
chro nią cy przed na je cha -
niem na tył po prze dza ją ce -
go po jaz du czy asy stent tak
zwa ne go mar twe go po la.
Do na pę du te sto wanego
przez nas eg zem pla rza za -

sto so wa no 3-li tro wy sil nik V6
OM 642 z cy lin dra mi roz wi -
dlo ny mi o kąt 72°. No wo cze -
sna jed nost ka ma czte ry wał -
ki roz rzą du na pę dza ne łań cu -
chem oraz sys tem wtry sku
com mon ra il z pie zo elek -
trycz ny mi, ośmiootwor ko wy -
mi wtry ski wa cza mi. To naj -
więk szy i naj moc niej szy sil nik
sto so wa ny w no wym Sprin te -
rze. Rozwija moc 140 kW
(190 KM) i mak sy mal ny mo -
ment 440 Nm do stęp ny
w sze ro kim za kre sie od 1.600
do 2.600 obr./min. Na pęd
na tyl ną oś z prze kład nią
głów ną o prze ło że niu 4,182
prze ka zy wa ny jest za po śred -
nic twem ręcz nej, 6-stop nio -
wej skrzy ni bie gów ECO Ge -
ar 480. Ma ona „krót ki” bieg
pierw szy i „dłu gi” ostat ni, co

za pew nia ła twe roz pę dza nie
po jaz du i sto sun ko wo ni ską
pręd kość ob ro to wą sil ni ka
przy szyb szej jeź dzie.
Układ na pę do wy te sto we go
Sprin te ra nie po zo sta wia
prak tycz nie nic do ży cze nia.
Choć sil nik jest du ży, to wy -
ka zu je umiar ko wa ne za po -
trze bo wa nie na pa li wo, bo
do dy na micz ne go przy spie -
sza nia nie jest ko niecz ne
szyb kie i głę bo kie wci ska nie
pe da łu „ga zu”. Na wet
pod peł nym ob cią że niem sa -
mo chód za cho wu je się tak,

POJAZDY BUDOWLANE

No wy Sprin ter z „pią tą” bur tą
Trans port bu dow la ny w pierw szej ko lej no ści ko ja rzy się z cięż ki mi wy -
wrot ka mi, ale rów nie waż ną ro lę od gry wa ją w nim mniej sze po jaz dy,
nie za stą pio ne przy pra cach wy koń cze nio wych czy dys try bu cji lżej -
szych ma te ria łów bu dow la nych

Te sto wy Sprin ter ma ma sę wła sną 2.885 kg, co przy do pusz czal nej ma sie cał ko wi tej rów nej 3.500 kg ozna cza ła dow ność 615
kg. W ten sposób najlepiej nadaje się do przewożenia lżejszych materiałów, ale mogących zajmować dużo miejsca 

Gę sto roz miesz czo ne wzmoc nie nia pod ło gi zapewniają wysoką sztywność i trwa -
łość za bu do wy w róż nych za sto so wa niach
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jak by był bez ła dun ku. Ła two
na bie ra pręd ko ści na wyż -
szych prze ło że niach i nie wy -
mu sza czę stych re duk cji.
Oszczę dza niu pa li wa sprzy ja -
ją mo dy fi ka cje ukła du na pę -
do we go. Do naj waż niej szych
moż na za li czyć zmia nę geo -
me trii zę bów w prze kład ni dy -
fe ren cja łu, uspraw nie nie
prze pły wu ole ju w mo ście
w ce lu zmniej sze nia zja wi ska
spie nia nia pły nu oraz zmia ny
w osprzę cie sil ni ka, w szcze -
gól no ści do ty czą ce al ter na to -
ra i sprę żar ki kli ma ty za cji.
Trój stron na za bu do wa sa mo -
wy ła dow cza wy ko na na zo sta -
ła przez fir mę Iglo pol. Za sto -
so wa no w niej tak zwaną pią -
tą bur tę peł nią cą funk cję
środ ko wej prze gro dy. Po zwa -
la ona na ła twe roz dzie le nie
dwóch róż nych ła dun ków,
bądź te go sa me go ro dza ju,
ale mającego trafić na
przykład do dwóch różnych
odbiorców – naj pierw opróż -
nia na jest tyl na część skrzy ni,
a po uchy le niu środ ko wej
bur ty – przed nia. Czę ścio -
wego roz ła du nku moż na też
dokonać przy bocz nym prze -
chy le niu nad wo zia, bo z obu
stron ma ono dzie lo ne bur ty.
Pod no sze nie skrzy ni jest re -
ali zo wa ne przez trójstop nio -
wy si łow nik hy drau licz ny za -
si la ny z tzw. po wer pac ka,
obej mu ją ce go sil nik elek -
trycz ny na pę dza ją cy pom pę
hy drau licz ną. Ste ro wa nie
nim od by wa się za po mo cą
wy god ne go pi lo ta „na ka -
blu”, choć w eg zem pla rzu te -
sto wym za sto so wa no do dat -
ko wy za wór hy drau licz ny
umoż li wia ją cy bar dziej po -
wol ne opusz cza nie skrzy ni.
Ca ła kon struk cja jest wy ko na -
na bar dzo so lid nie. Sta lo wa
ra ma po śred nia przy krę co na
do pod wo zia po sia da ma syw -
ne po przecz ki gwa ran tu ją ce
od po wied nią sztyw ność za -
bu do wy pod czas pod no sze -
nia skrzy ni i trans por tu cięż -
szych ła dun ków. W rów nie
„su mien ny” spo sób wy ko na -
no sta lo wą pod ło gę o gru bo -
ści 3 mm, wzmoc nio ną

od spodu gę sto roz miesz czo -
ny mi ką tow ni ka mi oraz za -
mknię ty mi pro fi la mi. Wszyst -
kie bur ty są alu mi nio we i ma -
ją zam ki cho wa ne w ob ry sie
słup ków. Bocz ne bur ty otwie -
ra ją się w dół, na to miast tyl na
mo że od chy lać się rów nież
do gó ry. Nad przed nią sta łą
bur tą za mon to wa no siat ko wą
nad staw kę, któ ra chro ni ka bi -
nę przed źle za bez pie czo nym
ła dun kiem. Trud no go jed nak

pra wi dło wo za mo co wać, bo
skrzy nia nie zo sta ła wy po sa -
żo na w oku cia do za cze pia nia
pa sów z na pi na cza mi.
„Oczka” cho wa ne w pod ło -
dze są dzi siaj stan dar dem,
na wet je śli prze zna cze niem
sa mo cho du ma być trans port
ma te ria łów syp kich. Przy da ła -
by się też moż li wość za mon -
to wa nia do dat ko wej bur ty np.
przy przed niej ścia nie, bo nie
za wsze jest ona po trzeb na.

In nym, drob niej szym man ka -
men tem, któ ry trak tu je my ja -
ko „wy pa dek przy pra cy”,
jest brak gu mo wych od boj ni -
ków al bo do dat ko we go (gór -
ne go) kom ple tu pa ne li prze -
ciw wjaz do wych, co spra wia,
że przy pod no sze niu skrzy ni
do cho dzi do ko li zji alu mi nio -
we go pro fi lu z otwar tą bur tą.
Pojazd za pro po no wa ny przez
Mer ce de sa jest dość uni wer -
sal ny, ale dłu gi roz staw osi
i co za tym idzie od po wied nia
za bu do wa ro bią swo je, więc
je go ła dow ność wy no si nie co
po nad 600 kilogramów. Trzy -
ma jąc się prze pi sów, opty -
mal nym prze zna cze niem ta -
kie go sa mo cho du nie jest
więc trans port ma te ria łów
syp kich, a ra czej lek kie ła -
dun ki zaj mu ją ce du żo miej -
sca, jak na przykład siat ka
ogro dze nio wa, ru ry PCV, pa -
pa, sto lar ka drzwio -
wa i okien na, weł na
mi ne ral na itp.

www.mercedes-benz.pl

Wnę trze no we go Sprin te ra nie ule gło po waż niej szym zmia nom, za cho wało ono
swą wy so ką er go no mię, prze stron ność i kom fort

Do dat ko wa bur ta umożliwia łatwe po dzie le nie prze strze ni ła dun ko wej, co w istot ny
spo sób zwięk sza uni wer sal ność po jaz du

Brak od boj ni ków gu mo wych lub do dat -
ko wej li stwy prze ciw wjaz do wej po wo du -
je ko li zję bur ty z alu mi nio wym pro fi lem

Fo te le no we go Sprin te ra ma ją te raz
sztyw niej szą pian kę i pod szew kę
le piej prze pusz cza ją cą po wie trze

Podnoszenie skrzyni odbywa się za pomocą tzw. power packa, czyli pompy
hydraulicznej napędzanej niewielkim silnikiem elektrycznym

http://www.mercedes-benz.pl
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Naj waż niej szą ro lę od gry wa -
ją w niej trój stron ne za bu do -
wy sa mo wy ła dow cze mon to -
wa ne na po jaz dach róż nych
klas to na żo wych – od cięż -
kich wy wro tek 4-osio wych,
po naj lżej sze sa mo cho dy
użyt ko we. Ma ją one od po -
wied nio sztyw ną kon struk cję,
dzię ki cze mu na da ją się nie
tyl ko do prze wo zu kru szyw
czy spa le ty zo wa nych ma te -
ria łów bu dow la nych, ale tak -
że wy ma ga ją cych prac roz -
biór ko wych. W naj now szym

wy ko na niu prze pro jek to wa no
oku cia cho wa ne w pod ło dze,
któ re te raz są ła twiej sze
w ob słu dze i po zwa la ją
na wy god ne oraz bez piecz ne
mo co wa nie du żych, cięż kich
ła dun ków zgod nie z nor mą
DIN EN 12640, jak np. po sy -
py wa rek do zi mo we go
uszorst nia nia na wierzch ni.
Wie le uwa gi po świe co no mo -
der ni za cji wy wro tek tyl noz sy -
po wych. Za leż nie od za sto so -
wa nia są one ofe ro wa ne
w trzech wa rian tach: lek kim,

śred nim lub cięż kim. No we
mul dy ła two roz po znać
po zmie nio nych prze kro jach,
któ re są szer sze u do łu i ma ją
mniej szą wy so kość. Dzię ki te -
mu uda ło się ob ni żyć śro dek
cięż ko ści po jaz du, przy za -
cho wa niu do tych cza so wej ob -
ję to ści nad wo zia. Wpły wa to
na po pra wę sta bil no ści po jaz -
du, ale uła twia też za ła du nek,
bo ope ra tor ła do war ki czy ko -
par ki le piej wi dzi wnę trze mul -
dy. Istot ną ro lę od gry wa rów -
nież wpro wa dze nie no wych

na ścia nie przed niej za bez pie -
czeń za po bie ga ją cych prze sy -
py wa niu urob ku i mo dy fi ka cje
kon struk cji no śnej, dzię ki któ -
rym zre du ko wa no ma sę wła -
sną te go ty pu pro duk tów
o nie mal 100 kg, a w wy ko na -
niach spe cjal nych zop ty ma li -
zo wa nych wa go wo na wet
o 300 kg. Na ży cze nie za bu do -
wa tyl noz sy po wa mo że być
wy po sa żo na w hy drau licz nie
ste ro wa ną tyl ną bel kę prze -
ciw jaz do wą i hy drau licz nie
otwie ra ną bur tę. Prak tycz nym
roz wią za niem jest rów nież au -
to ma tycz nie za cią ga na plan -
de ka, któ ra zna czą co ogra ni -
cza czas ob słu gi po jaz du.
Po dob ne zmia ny wpro wa -
dzo no w na czepach-wy wro -
tkach ty pu hal fpi pe. Ich mul -
dy stały się niż sze i szer sze
u do łu, a ca ła kon struk cja
lżej sza na wet o 100 kg. Jed -
no cze śnie za cho wa no ich
wy so ką trwa łość, nie za wod -
ność i od por ność na zu ży cie,
cha rak te ry stycz ne dla po -
przed nich ge ne ra cji tych po -
jaz dów. Na ob ni że nie ma sy
wła snej wpły nę ło tak że prze -
kon stru owa nie sta lo wej ra my
przy uży ciu MES, zwłasz cza
je śli cho dzi o wzmoc nie nia
po przecz ne i ich mo co wa nie
do po dłuż nic. W no wych na -
cze pach te go ty pu, opcjo nal -
ny po most ro bo czy jest wy -
ko ny wa ny z alu mi nium, a tyl -
na bel ka prze ciw wjaz do wa
wy ma ga obec nie znacz nie
mniej si ły, by ją usta wić
w gór nej po zy cji. Tyl na kla pa

POJAZDY BUDOWLANE

Trans port bu dow la ny zde fi nio wa ny na no wo
Ostra kon ku ren cja zmu sza prze woź ni ków do po szu ki wa nia co raz bar -
dziej wy daj nych roz wią zań. Fir ma F.X. Me il ler wy cho dzi na prze ciw tym
ocze ki wa niom, pre zen tu jąc roz bu do wa ną ga mę no wo cze snych pro duk -
tów cechujących się niż szą ma są wła sną, po pra wą wła ści wo ści jezd -
nych i mak sy mal ną funk cjo nal nością w róż nych za sto so wa niach

Fir ma F.X. Me il ler wy twa rza rocz nie oko ło 7.500 pro duk tów, wśród któ rych naj więk szą licz bę sta no wią za bu do wy trój stron ne,
mon to wa ne za rów no na cięż kich pod wo ziach 4-osio wych, jak i lek kich po jaz dach użyt ko wych kla sy 3,5 to ny

Przy cze py cen tral no osio we naj czę ściej sto so wa ne są z wy wrot ka mi 3-osio wy mi. Do obu po jaz dów do stęp na jest au to ma tycz nie za cią ga na plan de ka. Rozwiązanie to przyczynia
się do istotnego zmniejszenia czasu ob słu gi pojazdów
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jest do stęp na w wer sji stan -
dar do wej lub otwie ra nej hy -
drau licz nie. Droż sza opcja
zna ko mi cie spraw dza się
przy pra cach roz biór ko wych,
bo wy so kie pod nie sie nie kla -
py po zwa la na ła twe opróż -
nie nie skrzy ni wy peł nio nej
du ży mi odłam ka mi gru zu.
W ofer cie F.X. Me il ler jest
rów nież do stęp na no wa ge -
ne ra cja przy czep cen tral no -
osio wych, naj czę ściej wy ko -
rzy sty wa nych do współ pra cy
z 3-osio wy mi wy wrot ka mi.
Zo sta ły one za pro jek to wa ne
przy uży ciu MES i na da ją się
do wie lu zróż ni co wa nych za -
sto so wań. Po dob nie, jak w za -
bu do wach i na cze pach, wie le
zmian ukie run ko wa no na ob -
ni że nie ma sy wła snej po jaz -
du, m.in. po przez mo dy fi ka cję
kon struk cji ra my. Więk szą ła -
dow ność za pew nia też sa ma
skrzy nia, w któ rej bur ty bocz -
ne i tyl ną wy ko na no z alu mi -
nium, na to miast do bu do wy
pod ło gi i przed niej ścia ny za -
sto so wa no wy so ko ja ko ścio -
wą stal. We wnę trzu skrzy ni
za mon to wa no wie le uchwy -
tów do za cze pia nia pa sów
z na pi na cza mi, któ re po zwa la -
ją na ła twe za mo co wa nie na -
wet mniej szych ła dun ków,
w tym o nie re gu lar nych kształ -
tach. Wszyst kie są cho wa ne
w pod ło dze i nie wy sta ją po -
za jej płasz czy znę. Na wyż szą
ma sę uży tecz ną wpły wa ją też
zbior ni ki po wie trza oraz ob rę -
cze kół wy ko na ne ze sto pów

lek kich. Zmia ny ob ję ły rów -
nież dy szel, któ ry w obec nej
po sta ci ma więk szą dłu gość
i jest po ło żo ny ni żej, za pew -
nia jąc po pra wę sta bil no ści ze -
sta wu pod czas jaz dy. No we
oświe tle nie jest wy daj niej sze
i le piej od por ne na trud ne wa -
run ki wie lo let niej eks plo ata cji.
W pro duk tach F.X. Me il ler jest
do stęp ny sys tem zdal ne go
ste ro wa nia i.s.a.r.-con trol.
Za je go po mo cą moż na re ali -
zo wać funk cje pod sta wo we,
ta kie jak pod no sze nie/opusz -
cza nie skrzy ni czy hy drau licz -
nej bur ty, ale tak że do dat ko -
we, np. za cią ga nie plan de ki,
a na wet wy łą cza nie i włą cza -
nie sil ni ka. Pi lot sys te mu dzia -
ła w od le gło ści do 30 metrów
od po jaz du i jest mo co wa ny
w spe cjal nej sta cji w ka bi nie,
któ ra jed no cze śnie słu ży
do ła do wa nia ba te rii. Oprócz
pod świe tla nych przy ci sków,
ma wbu do wa ne po krę tło
do kom for to we go i pre cy zyj -
ne go ste ro wa nia nad wo ziem,
a tak że czer wo ny przy cisk
awa ryj ny do na tych mia sto we -
go za trzy ma nia urzą dze nia.
Roz wią za nie i. s. a. r.-con trol
cie szy się co raz więk szym za -
in te re so wa niem w wie lu bran -
żach, bo ste ro wa nie naj waż -
niej szy mi funk cja mi po jaz du
z ze wnątrz gwa ran tu je więk -
sze bez pie czeń stwo pra cy
i bar dziej pre cy zyj ne
wy ko na nie kon kret -
ne go za da nia.

www.meillerpolska.pl

No we na cze py-wy wrot ki ma ją prze pro jek to wa ne mul dy. Powoduje to ob ni że nie
środ ka cięż ko ści, a tym sa mym lep sze pro wa dze nie ze sta wu i łatwiejszy za ła du nek

http://www.meiller.com/pl.html
http://www.meiller.com/pl.html
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Rok 2014 roz po czął się dla
DAF Trucks Pol ska dość trud -
no, bo fir ma nie po sia da ła sto -
ku sa mo cho dów Eu ro 5.
Wszyst kie ta kie po jaz dy zo sta -
ły sprze da ne w 2013 ro ku,
więc tak na praw dę je dy nie re -
ali zo wa no ich do sta wy. Kon ku -
ren cja dys po no wa ła łącz ny mi
za pa sa mi wy no szą cy mi 2.500
sztuk, co w cięż kim seg men cie
(DMC po wy żej 16 t) sta no wi ło
udział wynoszący 16%. Bio rąc
pod uwa gę tyl ko po jaz dy speł -
nia ją ce nor mę Eu ro 6, mar ka
DAF utrzy ma ła po zy cję li de ra.
Jej udział w tej ka te go rii wy -
niósł 20%, a „dy stans” do naj -
bliż sze go ry wa la był rów ny 182
po jaz dom. War to pod kre ślić,
że na wet bez od li cza nia sa mo -
cho dów Eu ro 5, DAF na dal
wiódł prym w sprze da ży cią -
gni ków sio dło wych, osią ga jąc
udział o 4,3 punk tu pro cen to -
we go więk szy od kon ku ren ta,
któ ry upla so wał się na dru gim
miej scu. Wy no sił on 19,3%.
Mi nio ny rok był też re kor do -
wy pod wzglę dem sprze da -
ży flo to wej. Do bez po śred nio
ob słu gi wa nych klien tów fir -
ma DAF Trucks Pol ska do -
star czy ła po nad 500 po jaz -
dów, a dru gie ty le de ale rzy,
co świad czy o wy so kiej oce -
nie pro duk tów DAF przez
naj więk szych pol skich prze -
woź ni ków.
W przy pad ku seg men tu lek -
kie go (DMC 6-16 t) po jaz dy
Eu ro 5 sta no wi ły aż 35%
ubie gło rocz nej sprze da ży.
Wo bec bra ku sto ku i moż li -
wo ści ofe ro wa nia je dy nie sa -
mo cho dów Eu ro 6, udział
DAF Trucks Pol ska wy niósł
w tym seg men cie 5,3%.
Du że zmia ny od no to wa no
na ryn ku po jaz dów uży wa -
nych. Wzrósł on o 19% prze -
kra cza jąc 23 ty sią ce no wych

re je stra cji. Im port sa mo cho -
dów DAF zwięk szył się
w tym cza sie aż o 48%, osią -
ga jąc re kor do wy wy -
nik 3.740 pojazdów.
Dla pol skie go im por te ra po -
cie sza ją cy jest też fakt, że nie -
mal jed na czwar ta wszyst kich
no wych po jaz dów DAF do -
star czo nych klien tom w ubie -

głym ro ku by ła ob ję ta kon -
trak ta mi ser wi so wy mi DAF
Mul ti sup port. Wie le firm zde -
cy do wa ło się rów nież na po -
moc w fi nan so wa niu, bo co
pią ty no wy DAF zo stał za ku -
pio ny po przez Pac car Fi nan -
cial Pol ska. Mi nio ny rok przej -
dzie też do hi sto rii ja ko re kor -
do wy pod wzglę dem „ab -

sorp cji” de ale rów oraz sprze -
da ży czę ści za mien nych,
w tym z ka ta lo gu TRP. Istot -
nym suk ce sem mo że też po -
chwa lić się 24-go dzin ny ser -
wis ITS w Pol sce, któ ry po ra -
dził so bie z 86% wszyst kich
zgło szo nych pro ble mów
w cza sie nie prze kra cza ją -
cym 6 go dzin. Jest to wy nik
po wy żej śred niej eu ro pej skiej
dla wszyst kich de ale rów DAF,
za co m.in. pol ski przed sta wi -
ciel po raz dru gi ode brał na -
gro dę dla naj lep sze go ser wi -
su 2014 ro ku w ca łej or ga ni -
za cji DAF. Wy róż nie nie jest
przy zna wa ne w opar ciu
o oce nę ta kich kry te riów, jak
szyb kość re ak cji ser wi su ITS
na we zwa nie klien ta, po praw -
ne wy ko na nie nie zbęd nych
czyn no ści za pierw szym ra -
zem, ja kość wy ko ny wa nych
usług, ja kość ob słu gi klien ta
i sprze daż kon trak tów DAF
Mul ti sup port. W prze szło ści
fir ma DAF Trucks Pol ska
otrzy ma ła na gro dy za naj lep -
sze osią gnię cia w sprze da ży
po jaz dów oraz dwu krot nie
za naj wyż szy wzrost sprze da -
ży czę ści za mien nych DAF
i TRP/AllMakes.
Na po cząt ku 2015 ro ku DAF
wpro wa dził do swo ich po jaz -
dów licz ne in no wa cje, któ re
w wy mier ny spo sób przy czy -
nia ją się do wzro stu efek tyw -
no ści trans por tu. Sta no wią
one za sad ni czą część no we -
go pro gra mu „DAF Trans port
Ef fi cien cy” i za pew nia ją łącz -
ną oszczęd ność pa li wa się ga -
ją cą na wet 4-5%. Wśród naj -
waż niej szych zmian jest mo -
der ni za cja sil ni ków Pac -
car MX-11 i MX-13. W mniej -
szej jed no st ce o po jem no -
ści 10,8 dm3 zop ty ma li zo wa -
no prze pływ ole ju, prze pro -
jek to wa no ko mo ry spa la nia
i za sto so wa no no we opro gra -
mo wa nie ste ru ją ce fa za mi
wtry sku. Z ko lei no wa tur bo -
sprę żar ka w sil ni ku o po jem -
no ści 12,9 dm3 ofe ru je lep szy
prze pływ po wie rza, a no wy wał
roz rzą du po pra wia syn chro ni -
za cję za wo rów. Obec nie ofe ro -
wa na jed nost ka Pac car MX-13

POJAZDY BUDOWLANE

Z opty mi zmem w przy szłość
Fir ma DAF Trucks Pol ska mo że być za do wo lo na z wy ni ków osią gnię -
tych w ubie głym ro ku, a bie żą cy za po wia da się dla niej jesz cze le piej.
Z jed nej stro ny wy ni ka to z oży wie nia ryn ku, z dru giej zaś z prak tycz -
nych zmian w po jaz dach ho len der skie go pro du cen ta, któ ry ma szan sę
na zna czą ce umoc nie nie swej po zy cji

Zaawansowany tempomat Driver Performance Assistant razem z systemem
Predictive Shifting umożliwiają na pagórkowatym terenie redukcję zużycia paliwa
nawet o trzy procent

Sys tem Dri ver Per for man ce As si stant wy świe tla te raz in for ma cje z ta cho gra fu
i w przejrzysty spo sób in for mu je kie row cę o cza sie po zo sta łym do końca pra cy czy
dłu go ści koniecznego od po czyn ku
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cha rak te ry zu je się tak że
uspraw nio nym prze pły wem
ole ju, mniej szymi stra ta mi
na opo ry we wnętrz ne i ko rzy -
sta z dwu stop nio wej pom py
cie czy chło dzą cej o zwięk szo -
nej wy daj no ści. W po rów na -
niu do wcze śniej szych wer sji
no we sil ni ki ofe ru ją mniej sze
zu ży cie pa li wa o ok. 2%.
Uspraw nie nia sil ni ków nie tyl -
ko za pew nia ją ko rzyst niej sze
spa la nie, ale tak że wpły wa ją

po zy tyw nie na pra cę ha mul ca
sil ni ko we go, któ re go moc ha -
mu ją ca przy 2.000 obr./min
wy no si 360 kW. Dzię ki no -
wym roz wią za niom w ukła -
dzie roz rzą du i tur bo sprę żar -
kach, osią gi MX En gi ne Bra ke
przy 1.500 obr./min wzro sły
aż o 20%. Obec nie ofe ru je on
trzy za kre sy sku tecz no ści
dzia ła nia, za łą cza ne wie lo -
funk cyj ną dźwi gnią z pra wej
stro ny ko lum ny kie row ni cy.
Waż ną ro lę w ga mie roz wią -
zań DAF Trans port Ef fi cien cy
od gry wa też tryb Eco, na le żą -
cy do stan dar do we go wy po -
sa że nia wszyst kich mo de li
Eu ro 6 se rii CF i XF na pę dza -
nych jed nost ka mi Pac car MX.
Re du ku je on mo ment ob ro to -
wy sil ni ka o 10% na pierw -
szych je de na stu bie gach, za -
pew nia jąc oszczęd ność pa li -
wa rzę du 1% pod czas „nor -
mal nej” eks plo ata cji po jaz du,
czy li bez gwał tow ne go przy -

spie sza nia. Tę opcję moż na
oczy wi ście wy łą czyć. W mo -
de lach Eu ro 6 se rii CF i XF
jest rów nież do stęp ny Tem -
po mat Pre dic ti ve Cru ise Con -
trol, któ ry wy ko rzy stu je tech -
no lo gię GPS w ce lu usta le nia
ak tu al nej po zy cji po jaz du,
nie zbęd nej do naj bar dziej
roz sąd ne go pod wzglę dem
zu ży cia pa li wa prze je cha nia
naj bliż szych 1-2 ki lo me trów
dro gi. Z in for ma cji tych ko rzy -

sta sys tem Pre dic ti ve Shi ftng,
od po wie dzial ny za do bór od -
po wied nie go bie gu. Punk tem
wyj ścia obu roz wią zań jest jak
naj dłuż sza jaz da z moż li wie
naj wyż szym prze ło że niem.
Ogra ni cze nie licz by re duk cji
i pra ca sil ni ka na ni skich ob -
ro tach w wy mier ny spo sób
prze kła da się na zmniej sze nie
zu ży cia pa li wa.
W prak ty ce wy glą da to tak,
że po zbliżaniu się do szczy -
tu wznie sie nia sys tem za po -
bie ga zmia nie bie gu na niż -
szy. Je śli za szczy tem te ren
na tych miast się ob ni ża,
wcze śniej do sil ni ka jest
wtry ski wa na mniej sza ilość
pa li wa, bo ma sa po jaz du
umoż li wia „prze pchnię cie”
go przez wznie sie nie. W nie -
któ rych sy tu acjach moż li wa
jest też jaz da z pręd ko ścią
po ni żej za pro gra mo wa nej
na tem po ma cie, np. gdy po -
jazd znaj du je się w po bli żu

szczy tu, a sys tem „wie”, że
ener gia po ten cjal na spo wo -
du je szyb kie osią gnię cie
na zjeź dzie wy ma ga nej
pręd ko ści. Z dru giej stro ny
Tem po mat Pre dic ti ve Cru ise
Con trol mo że też cza so wo
do pu ścić jaz dę z pręd ko ścią
wyż szą od za da nej, ale
w za kre sie wcze śniej okre -
ślo nych ogra ni czeń, co rów -
nież mo że przy czy nić się
do po lep sze nia eko no mi ki

po jaz du. Tem po mat Pre dic -
ti ve Cru ise Con trol oraz sys -
tem Pre dic ti ve Shi fting
umoż li wia ją zmniej sze nie
zu ży cia pa li wa oraz emi sji
CO2 na wet o 3%, zwłasz cza
w pa gór ko wa tym te re nie.
W ra mach pro gra mu DAF
Trans port Ef fi cien cy po sze rzo -
no ga mę do stęp nych owie wek
i spo ile rów, za pew nia ją cych
opty mal ną ae ro dy na mi kę, a co
za tym idzie – dal sze ogra ni -
cze nie spa la nia. Mo de le Eu -
ro 6 se rii CF z ka bi ną sy pial ną
ma ją no wy pa kiet ae ro dy na -
micz ny, obej mu ją cy spoj ler
da cho wy wyż szy od do tych -
cza so we go o 10 cm, jak rów -
nież spoj le ry bocz ne o sze ro -
ko ści 2,55 m, zmniej sza ją ce
nie ko rzyst ną ze wzglę du
na za wi ro wa nia po wie trza
prze rwę mię dzy ka bi ną, a za -
bu do wą do za le d wie 5 cm.
Wpro wa dzo ne zmia ny do ty -
czą też sys te mu Dri ver Per for -

man ce As si stant. Ma on no wą
funk cję, któ ra po le ga na wy -
świe tla niu in for ma cji z ta cho -
gra fu, uła twia jąc kie row cy
pla no wa nie jaz dy i od po czyn -
ków. Po za tym, na pod sta wie
da nych z kar ty kie row cy, sys -
tem DPA au to ma tycz nie roz -
po zna je wła ści wy dla użyt -
kow ni ka ję zyk in ter fej su.
Zda niem DAF Trucks Pol ska
bie żą cy rok za po wia da się
dość opty mi stycz nie. Fir ma

za kła da zna czą cy wzrost ryn -
ku po jaz dów cię ża ro wych
w seg men cie po wy żej 16 ton
DMC o ok. 10%, czy li do po -
zio mu 17 ty się cy jed no stek
i rów nie przy zwo ity wzrost
sprze da ży w seg men cie lek -
kim – o 8%, do po zio -
mu 2.200 no wych sa mo cho -
dów. Po wo dem ta kiej sy tu -
acji ma być wzrost PKB
w Pol sce i UE, prze wi dy wa ny
wzrost pro duk cji prze my sło -
wej w Pol sce i UE, wzrost
eks por tu, a tak że wy mia na
po jaz dów Eu ro 5 na po jaz dy
Eu ro 6. Ta ostat nia ma być
spo wo do wa na ob ni że niem
staw ki MAUT na po jaz dy Eu -
ro 6 o dwa eu ro cen ty, a tak -
że więk szy mi oszczęd no -
ścia mi pa li wa, ja kie za pew -
nia ją sa mo cho dy cię ża ro we
speł nia ją ce naj bar -
dziej re stryk cyj ne
nor my emi sji spa lin.

www.daftrucks.pl

Nowy hamulec MX Engine Brake
zapewnia większą skuteczność i ma
trzy zakresy działania uruchamiane
dźwigienką przy kierownicy

W cięż kim trans por cie bu dow la nym zu ży cie pa li wa od gry wa nie zwy kle waż ną ro lę, a dzię ki prze pro wa dzo nym mo der ni za cjom,
sil ni ki Pac car MX -11 oraz MX -13 są jesz cze bar dziej eko no micz ne i cha rak te ry zu ją się wyż szą kul tu rą pra cy

http://www.daftrucks.pl/


40 Pośrednik Budowlany

Do te stów otrzy ma li śmy mo del
AD 380T41 z ukła dem na pę do -
wym 6x4 i roz sta wem
osi 3.500 mm. Za sto so wa no
w nim 6-cy lin dro wy sil nik rzę -
do wy Cur sor 13 o po jem no -
ści 12,9 dm3, w wer sji za pew -
nia ją cej moc 302 kW (410 KM)
i mak sy mal ny mo ment 2.100
Nm osią ga ny już przy 1000
obr./min. Jest on wy po sa żo ny
we wtrysk pa li wa ty pu com -
mon ra il, tur bo sprę żar kę z za -
wo rem upu sto wym oraz
chłod ni cę po wie trza do ła do -
wu ją ce go. Za ob rób kę spa lin
zgod nie z nor mą Eu ro 6 od po -
wia da wy łącz nie układ SCR
(HI -eSCR), po zwa la ją cy na za -
cho wa nie, a na wet ob ni że nie
po zio mu zu ży cia pa li wa w sto -
sun ku do jed no stek pod po -
rząd ko wa nych wy ma ga niom
Eu ro 5. Ca ły mo duł obej mu ją -
cy tak że pa syw ny filtr czą stek
sta łych ma lek ką, zwar tą kon -
struk cję i jest umiesz czo ny
w jed nej obu do wie z bo ku ra -
my pod wo zia. Brak re cyr ku la -
cji spa lin uprasz cza ob słu gę
po jaz du, ale też za pew nia
wzrost ma sy użyt ko wej.

Na pęd na ze spo lo ną tyl ną oś
z prze kład nią głów ną o prze ło -
że niu 4,23 i zwol ni ca mi w pia -
stach kół jest prze no szo ny
za po śred nic twem zauto ma ty -
zo wa nej, 16-stop nio wej skrzy -
ni bie gów EuroTronic. Ob słu -
gu je się ją ko rzy sta jąc z przy -
ci sków w ta bli cy roz dziel czej
oraz wie lo funk cyj nej dźwi gien -
ki z pra wej stro ny ko lum ny kie -
row ni cy, któ ra po zwa la
na ręcz ną zmia nę prze ło żeń.
Ta ka prze kład nia to praw dzi -
we do bro dziej stwo, z któ rym
trud no się roz stać i prze siąść

do po jaz du ze skrzy nią ręcz -
ną. Bez wzglę du na sy tu ację,
do bór bie gów jest wła ści wy
i od by wa się bez wy czu wal -
nych szarp nięć. Przy de li kat -
nym wci ska niu pe da łu „ga -
zu” są one zmie nia ne wcze -
śnie, na to miast przy głęb -
szym – póź niej, za pew nia jąc
lep sze przy spie sze nie. Du żą
„in te li gen cją” za sto so wa na
skrzy nia wy ka zu je się też pod -
czas ru sza nia, uza leż nia jąc
wy bór bie gu od ak tu al ne go
ob cią że nia po jaz du – bez ła -
dun ku mo że to być na wet

„czwór ka”, gwa ran tu jąc spraw -
ne po ru sza nie się po mie ście
z du żą licz bą sy gna li za to rów
zmu sza ją cych do czę stych za -
trzy mań. Przy zauto ma ty zo wa -
nej skrzy ni bie gów po jazd nie
jest unie ru cha mia ny na wznie -
sie niu, dzię ki cze mu łatwo za -
uwa żyć bar dzo szyb ką re ak cję
prze kład ni na wci śnię cie „ga -
zu” pod czas ru sza nia, eli mi nu -
ją cą ko niecz ność sto so wa nia
ha mul ca ręcz ne go na mniej -
szych po chy ło ściach.
Pod czas jaz dy w trud nym te -
re nie kie row ca mo że się
wspo móc mię dzy osio wą
i osio wy mi blo ka da mi me cha -
ni zmów róż ni co wych. Są one
ob słu gi wa ne po krę tłem na ta -
bli cy roz dziel czej, na rzu ca jąc
pra wi dło wą ko lej ność za łą -
cza nia blo kad. Ta kim Trak ke -
rem bez obaw moż na się też
„za pu ścić” na bez dro ża, bo
prze świt pod tyl ną osią ma
war tość 311 mm, a ką ty na -
jaz do wy, zjaz do wy i ram po -
wy wy no szą od po wied -
nio 24, 22 i 19°.
Za sto so wa na jed nost ka na -
pę do wa to naj słab sza od -
mia na sil ni ka Cur sor 13 ofe -
ro wa ne go w Trak ke rze, ale
je go pa ra me try są w zu peł -
no ści wy star cza ją ce. Na wet
pod peł nym ob cią że niem
(DMC 26 ton) sa mo chód na -
dal jest dy na micz ny i ła two
po ko nu je wznie sie nia, ale
przede wszyst kim za pew nia
ni skie zu ży cie pa li wa. Bez ła -
dun ku osią gnę li śmy wy nik
na po zio mie 29 li trów/100 km,
na to miast z mak sy mal nym
ob cią że niem śred nie spa la nie
wzro sło do nie ca łych 34 li -
trów/100 kilometrów. Przy ła -
god niej szym ope ro wa niu pe -
da łem „ga zu”, a zwłasz cza
wci ska niu go w mia rę na bie -
ra nia pręd ko ści, osią gnię te
re zul ta ty z pew no ścią by ły by
jesz cze lep sze. Du ża w tym
za słu ga od po wied nio ze stop -
nio wa nej i wła ści wie za pro -
gra mo wa nej skrzy ni bie gów,
któ ra przy zwy kłej jeź dzie sta -
ra się utrzy my wać jak naj niż -
sze ob ro ty sil ni ka. Na 16. bie -
gu przy pręd ko ści 70 km/h

POJAZDY BUDOWLANE

Ive co Trak ker? Bez kom pro mi sów!
Ive co Trak ker za wsze cie szył się opi nią nie zwy kle wy trzy ma łe go po jaz du
bu dow la ne go, ale za rzu ca no mu su ro we, ma ło atrak cyj ne wnę trze. No wa
ge ne ra cja E6 wło skie go „wszę do ła za” ła mie te ste reo ty py i posiada jesz -
cze cały szereg in nych za let

Wysoko zawieszone podwozie Trakkera z odpowiednio zabezpieczonym silnikiem zachęca kierowcę do śmielszego
pokonywania wymagających bezdroży

Lewa burta otwierana hydraulicznie powoli staje się standardem. W najnowszym
wykonaniu firmy KH-Kipper jest otwierana całkowicie do pionu

V
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wska zów ka ob ro to mie rza za -
trzy mu je się na 1.200
obr./min, na to miast przy 80
km/h prze miesz cza się
do war to ści 1.350 obr./min. To
naj bar dziej ko rzyst ny za kres
tak zwa ne go zie lo ne go po la
ob ro to mie rza, któ ry w te sto -
wym po jeź dzie roz cią ga się
od 1.000 do 1.500 obr./min.
Waż ną za le tą obec ne go Trak -
ke ra, ale tak że po przed nich
ge ne ra cji jest za wie sze nie
oraz układ kie row ni czy. Spra -
wia ją one, że tym sa mo cho -
dem jeź dzi się po pro stu ła -
two, bo nie trze ba „pil no wać”
go na kiep skiej na wierzch ni,
a wia do mo, że cię ża rów ka
bu dow la na zwy kle nie po ru -
sza się po au to stra dach, tyl ko
głów nie są to dro gi tech no lo -
gicz ne, tym cza so we al bo ob -
jaz dy. Więk szość z nich jest
wą ska i bez po bo cza, nie
wspo mi na jąc już o głę bo kich
ko le inach, dla te go jak ni gdzie
in dziej li czy się tu pre cy zja
pro wa dze nia. Trak ker na każ -
dej na wierzch ni za cho wu je
się prze wi dy wal nie i ła two
utrzy mać go na za mie rzo nym
to rze jaz dy, co nie zmu sza
do kur czo we go trzy ma nia kie -
row ni cy czy zmniej sze nia
pręd ko ści, aby bez piecz nie
wy mi nąć się z in ną cię ża rów -
ką. Z przo du za sto so wa no
wzmoc nio ne re so ry pa ra bo -
licz ne, z ty łu – pół e lip tycz ne.
Nad mier ne mu prze chy la niu
nad wo zia w za krę tach za po -
bie ga ją ma syw ne sta bi li za to -
ry za mon to wa ne przy pierw -
szej i dru giej osi.
Po jazd jest za trzy my wa ny
za po mo cą wen ty lo wa nych
ha mul ców tar czo wych z przo -
du oraz me cha ni zmów bęb -
no wych z ty łu. Mie sza ny
układ to opty mal ne roz wią za -
nie dla sa mo cho du ope ru ją -
ce go w róż nych wa run kach,
w tym np. na te re nach błot ni -
stych, bo za pew nia wła ści wą
sku tecz ność, a do te go jest
bar dziej od por ny na za nie -
czysz cze nia. Ha mul ce za sad -
ni cze te sto we go Trak ke ra są
uru cha mia ne bez opóź nie nia
i już przy lek kim na ci śnię ciu

pe da łu czuć ich re ak cję.
Na zjaz dach lub pod czas „za -
pla no wa ne go” wy tra ca nia
pręd ko ści moż na się wspo -
móc de kom pre syj nym ha mul -
cem sil ni ko wym, po łą czo nym
z ha mul cem wy de cho wym.
Ma on dwa stop nie in ten syw -
no ści dzia ła nia i jest za łą cza ny
wie lo funk cyj ną dźwi gnią
umiesz czo ną z pra wej stro ny
ko lum ny kie row ni cy.
Te sto wa ny przez nas Trak ker
był wy po sa żo ny w dzien ną
ka bi nę Hi -Land prze zna czo ną
do pra cy na krót kich tra sach.
Ma ona sze ro kość 2.280 mm
i dłu gość 1.600 mm, co w zu -
peł no ści wy star cza pod czas
jed no dnio wych wy jaz dów.
Na wet przy naj da lej od su nię -
tych fo te lach po zo sta je w niej
dość miej sca, by zmie ścić
kurt ki i bu ty ro bo cze, ka ski,
na rzę dzia i pod no śnik hy -
drau licz ny. Na du że bu tel ki,
trój kąt ostrze gaw czy oraz ap -
tecz kę przy go to wa no wnę ki

i kie szeń mię dzy fo te la mi, za -
pew nia jąc do nich wy god ny
i szyb ki do stęp z obu sie -
dzeń. Ta bli ca roz dziel cza zo -
sta ła wy ko na na z jesz cze lep -
szych ma te ria łów, któ re są
mi łe dla oka i uła twia ją utrzy -
ma nie wnę trza w czy sto ści.
Prze my śla ne roz miesz cze nie
wszyst kich przy rzą dów spra -
wia, że do brze je wi dać z po -
zy cji kie row cy, a się ga nie
do nich nie wy ma ga od ry wa -
nia ple ców od fo te la. Cie ka -
wym i prak tycz nym roz wią za -
niem jest sys tem Ive con nect,
w któ rym mo gą być zin te gro -
wa ne ta kie udo god nie nia jak
ra dio od twa rzacz, te le fon czy
na wi ga cja. Jest on ob słu gi -
wa ny za po mo cą du że go, ko -
lo ro we go mo ni to ra do ty ko -
we go umiesz czo ne go w ru -
cho mej obu do wie na środ ku
ta bli cy roz dziel czej. 
Eg zem plarz te sto wy by ł wy -
po sa żo ny w za bu do wę trój -
stron ną KH -Kip per W3H z le -

wą bur tą otwie ra ną hy drau -
licz nie o kąt 180°. Dzię ki te mu
po jazd zna ko mi cie na da je się
do trans por tu ma te ria łów
syp kich i współ pra cy z wóz -
ka mi wi dło wy mi. Skrzy nia ma
wy mia ry ze wnętrz ne (dł. x
szer. x wys.) rów ne 5.190
x 2.500 x 1.100 mm, ofe ru jąc
po jem ność bez nad sy pu wy -
no szą cą 13 m3. Jej pod ło ga
zo sta ła wy ko na z bla chy Har -
dox o gru bo ści 6 mm,
na ścia ny bocz ne uży to bla -
chy Do mex o gru bo ści 4 mm.
Ste ro wa nie za bu do wą od by -
wa się za po mo cą dwóch
dźwi gie nek, z któ rych jed na
zo sta ła umiesz czo na u pod -
sta wy fo te la kie row cy i od po -
wia da za pod no sze nie nad wo -
zia, na to miast dru ga – u do łu
le wej po rę czy wej ścio wej
i prze zna czo na jest do ob słu gi
bur ty hy drau licz nej. Za bu do -
wa nie bu dzi ja kich kol wiek za -
strze żeń pod wzglę dem ja ko -
ści, ale ko rzy sta jąc z le we go
wy sy pu war to pa mię tać o mio -
tle, bo drobniejszy żwir ła two
wcho dzi w za wias bur ty
i trud no ją po tem do mknąć.
Te sto wy po jazd ra zem z za -
bu do wą ma ma sę wła -
sną 13.919 kg, co przy
DMC 3-osio we go pod wo zia
rów nej 26.000 kg ozna cza ła -
dow ność 12.081 kg. Bio rąc
pod uwa gę so lid ną kon struk -
cję Trak ke ra, ta ki wy nik jest
bar dzo do bry i po zwa la
na wszech stron ne za sto so -
wa nie po jaz du.
W naj now szym Trak ke rze nie
znaj du je my man ka men tów,
na któ re na le ża ło by przy my kać
oczy. Przez kil ka ge ne ra cji po -
jazd ten zo stał bar dzo sta ran -
nie do pra co wa ny, sta jąc się
dla Ive co sku tecz nym na rzę -
dziem wal ki o naj bar dziej wy -
ma ga ją cych klien tów z bran ży
bu dow la nej. Dzi siaj ce chu ją go
nie tyl ko zna ko mi te pa ra me try
użyt ko we i wy so ki po ziom nie -
za wod no ści, ale tak że ja kość
i kom fort, któ re wcze śniej za -
re zer wo wa ne by ły
dla sa mo cho dów dłu -
go dy stan so wych.

POJAZDY BUDOWLANE

www.iveco.pl

Sto pień na błot ni ku oraz po ręcz da -
chowa umożliwiają przej ście na za bu do -
wę bez ko niecz no ści roz kła da nia za -
mon to wa nej przy skrzy ni dra bin ki

No wa ta bli ca roz dziel cza Trak ke ra wy glą da bar dzo es te tycz nie i zy ska ła na funk -
cjo nal no ści. Wy świe tlacz sys te mu Ive con nect moż na ob ró cić w stro nę kie row cy

Fo te le, w które wyposażono pojazd
są bar dzo wy god ne, ale decydując
się na skrzy nię zauto ma ty zo wa ną
war to za mó wić także pod ło kiet nik

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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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
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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

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

IMPREZY TARGOWE

ul. G∏ogowska 14, 60-734 Poznaƒ
tel. 61 869 20 00, fax 61 866 58 27

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

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

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

2/2015 27.03.2015 16.02.2015 03.03.2015
3/2015 04.05.2015 30.03.2015 14.04.2015
4/2015 17.07.2015 08.06.2015 22.06.2015
5/2015 17.09.2015 07.08.2015 21.08.2015

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 1/2015 

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/index.php/czasopisma/prenumerata
http://posbud.com.pl/start/index.php/czasopisma/posrednik-budowlany


http://komatsupoland.pl


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

