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SPIS TREŚCI

Dwadzieścia lat minęło…

Wła śnie mi nę ło dwa dzie ścia lat od star tu na sze -
go cza so pi sma. Cie szy my się, że nasz ju bi le usz
nie prze szedł bez echa. Dzię ku je my za gra tu la -
cje i mi łe sło wa pod na szym ad re sem…  

Gorzki pączek w Tłusty Czwartek

Dwa dzie ścia lat te mu za czę li śmy pi sać o bran -
ży ma szyn bu dow la nych. Dziś czy ni my to
z daw nym za pa łem i tyl ko ry nek wy daw ni czy
moc no się zmie nił, i wca le nie na lep sze 

EL KON Mo bi le Ma ster 150 Ele phant

Pod czas ostat niej edy cji tar gów Ma szbud/Au -
to stra da -Pol ska Złotym Medalem uho no ro wa -
ny został mo bil ny wę zeł be to niar ski EL KON
Mo bi le Ma ster 150 Ele phant

Nasi szanowni rozmówcy…

Dłu go za sta na wia li śmy się, ko go tym ra zem po -
pro sić o udzie le nie do wy wia du. Zna leź li śmy sa lo -
mo no we roz wią za nie de cy du jąc się na przy po mnie -
nie wszyst kich do tych cza so wych roz mów ców

Me dien dia log, czy li de ser na przy staw kę

W stycz niu w Mo na chium nasi wysłannicy
mogli dowiedzieć się od kil ku set firm, ja kie
atrak cje szy ku ją dla tych, któ rzy w kwietniu
zde cy du ją się na przy jazd na Bau mę…

Me ca lac? Wy daj ny, eko no micz ny i… ład ny

Wła ściciel Gro upe Me ca lac, Hen ri Mar chet ta
od sa me go po cząt ku ol brzy mi na cisk kładł nie
tyl ko na tech nicz ne kom pe ten cje, wy ma gał
rów nież prze strze ga nia stan dar dów etycz nych

No wa ko par ka ko ło wa Do osan DX57W-5

Na tar gach Bau ma 2016 Do osan Con struc tion
Equ ip ment  za pre zen tu je no wą pięcioto no wą
ko par kę ko ło wą DX57W -5 speł nia ją cą wy ma -
ga nia nor my Sta ge IIIB 

Sen ne bo gen w Polsce – czas na zmia ny!

Sen ne bo gen do ko nał zmian w funk cjo no wa -
niu pol skiej sie ci dys try bu cyj nej. Dru gim obok
Bax Bau ma schi nen de ale rem ma szyn Gre en
Li ne zo sta ła fir ma Ko mat su Po land 

Cat 950M potrafi zmierzyć ma sę ła dun ku  

Fir ma „Czy stość” eks plo atu je ła do war kę ko ło wą
Cat 950M. Ma szy na wy róż nia się mon to wa nym
fa brycz nie sys te mem dy na micz ne go wa że nia
urob ku w roz bi ciu na po szcze gól ne frak cje

Astec Warm Mix Sys tem – same zalety

Man ka men tem więk szo ści tech no lo gii pro duk -
cji mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych na cie pło
są wy so kie kosz ty. Kra kow ska spół ka Ama go
pro po nu je dro go wcom al ter na ty wę

Ko mat su – trzy la ta z „in te li gent ną” ko par ką

Ko mat su PC210LCi-10 to pierw sza na świe cie
ko par ka hy drau licz na, która zo sta ła fa brycz -
nie wy po sa żo na w sys tem ste ro wa nia pra cą
„in tel li gent Ma chi ne Con trol”

ATUT REN TAL – waż ne są sprze daż i ser wis 

ATUT REN TAL od ro ku 1990 kom plek so wo ob -
słu gu je klien tów poprzez sieć wy po ży czal ni.
Firma umac nia swo ją po zy cję także w za kre sie
sprze da ży i ser wi su ma szyn bu dow la nych
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Dro dzy Czy tel ni cy,
„Po śred ni ko wi Bu dow la ne mu” stuk nę ło wła śnie dwa dzie ścia lat. Dwa dzie ścia! Komunikuję, że ju bi lat ma się
do brze i mimo „zaawansowanego” wieku za mie rza jeszcze podkręcić tem po i pobuszować po placach budowy.
A swo ją dro gę cie ka we, ile to cza su z tych dwu dzie stu lat spę dzi li śmy przy biurkach, a ile wśród użyt kow ni ków
ma szyn i sprzę tu? Tro chę się tych wizyt uzbie ra ło, jest co wspo mi nać… Choć trze ba iść do przo du, to war to jed -
nak czasem za trzy mać się choć by na chwilę i zastanowić, dokąd dotarliśmy po dwóch de ka dach naszej wędrówki?
Często pytamy samych siebie, co naj bar dziej utkwi ło nam w pa mię ci z mi nio nych dwu dzie stu lat? Z pew no ścią
cie ka we miej sca i waż ne dla bran ży wy da rze nia, ale przede wszyst kim lu dzie. Na swo jej dro dze na po tka li śmy
różne postaci. Osoby różnych nacji, różniące się poglądami i sposobem bycia. Zdecydowana większość to
ludzie nietuzinkowi, sym pa tycz ni i przede wszystkim szcze rzy, tacy, od któ rych bez naj mniej sze go wa ha nia ku -
pi li by śmy uży wa ny sa mo chód. Nie bę dę przy wo ły wać funkcji ani na zwisk. Z pro ste go po wo du. Jest ich tyle, że
niechcący mógł bym ko goś po mi nąć. 
O stanie bran ży decydują ludzie. Spoglądając wstecz, często py ta my o jej, a więc i nasz, do ro bek. Na rze ka my
na słabą sta bil ność i marniejącą kondycję huś ta jąc się wraz z „maszyniarzami” w za leż no ści od ko niunk tu ry. Od
lewa do prawa, do przodu i do tyłu. Kiedyś znaleźliśmy się w korzystniejszym położeniu i  nie wie le za bra kło, by
dys try bu to rzy ma szyn bu dow la nych zrze szy li się w Izbie Go spo dar czej. No cóż, nie udało się. Mia ła być Izba,
skoń czy ło się na Sto wa rzy sze niu. Stan określany etapem przej ścio wym utrzymuje się do dziś. Choć jed nak z
pewnymi zmianami, se kre tarz Sto wa rzy sze nia Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych z biegiem lat stał się je go
pre ze sem i bar dzo czę sto narzeka, że przychodzi mu bić głową o mur i wal czyć z wia tra ka mi. Narzeka, ale walczy.
Mo że  jest uparty, albo po prostu to lu bi? Już o to pre ze sa py ta łem, ale co mi szko dzi, za py tam raz jesz cze…
Przywódca dystrybutorów ma trudną robotę. Dziennikarzom jednak wcale nie łatwiej. Dowód? Bardzo proszę!
Chcąc na pi sać co nie co o ten den cjach panujących na pol skim ryn ku, mu szę zga dy wać dane, wróżyć z fusów,
al bo za ciężkie pieniądze ku pić so bie szczegółowy ra port w… Wiel kiej Bry ta nii. A tak na mar gi ne sie, czy
zastanawiali się kiedyś Państwo, skąd angielska fir ma bierze naj now sze da ne do swych raportów? 
Na ko niec chciał bym po dzię ko wać wszyst kim, któ rzy nie za po mnie li o na szym ju bi le uszu. Otrzy ma li śmy wie le ży -
czeń, naj czę ściej skła da no je przez te le fon. Tych, któ rzy zde cy do wa li się do nas na pi sać, ho no ru je my pu bli ku jąc
ich li sty. Ce ni my bar dzo się ga ją cych po pió ro. Nie tyl ko dla te go, że pi sa nie to za ję cie spra wia ją ce nam ra dość. 

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Mamy dwadzieścia lat!

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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Karol Wójtowicz, tel. 512 011 055
e-mail: wojtowicz@posbud.pl

NOWE MEDIA
Jan Barański, tel. 602 719 281
e-mail: janab@posbud.pl

SPRZEDAŻ REKLAM
tel. 602 711 376
e-mail: reklama@posbud.pl

Hans-Joachim Müller, 
tel. +49-8546-973744
e-mail: info@hjm-media.de 

Druk:  GREG, Otwock

WYDAWNICTWO 
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.
CZŁONEK-ZAŁOŻYCIEL STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

Pasaż Ursynowski 1/45, 02-784 Warszawa, tel.: 22 859 19 65, 22 859 19 66, fax: 22 859 19 67, www.posbud.pl
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Ze swo jej stro ny dzię ku ję za la ta ra zem i ży czę ca łe mu wy daw nic twu i współ -

pra cow ni kom dal szych suk ce sów na tym, jak że trud nym ryn ku…

Cho ciaż w bran ży ma szyn bu dow la nych dzia łam od kil ku lat, o „Po śred ni ku

Bu dow la nym” sły sza łem już wcze śniej. Ak tyw ną współ pra cę z wy daw nic twem na -

wią za łem od pierw szych dni pra cy dla Gru py FAY AT w Pol sce. Każ de pa pie ro we

wy da nie Po śred ni ka Bu dow la ne go sta no wi dla mnie kom pen dium wie dzy o ryn ku,

kon ku ren cji, no wo ściach, a in ter ne to wy po sbud. pl do star cza co dzien nych new sów

z bran ży. Wszyst kim pra cow ni kom i wy daw cy gra tu lu ję nie złom no ści w stwo rze niu

tak waż nej dla nas pu bli ka cji i ży czę na stęp nych, okrą głych ju bi le uszy. 

Mi ro sław Król

Dy rek tor Ge ne ral ny

Fay at Bo mag Pol ska Sp. z o.o.

Bar dzo czę sto wra ca my z sen ty men tem do prze szło ści, oczy wi ście je śli
są to mi łe wspo mnie nia. Ja oso bi ście wła śnie ta kie do świad cze nia mam
z wie lo let niej współ pra cy z pierw szym i je dy nym zna nym mi wówczas fa -
cho wym pi smem bran ży bu do wal nej, ja kim był i jest „Po śred nik Bu dow la -
ny”. Do świad cze nia w za kre sie two rze nia pierw szych tek stów dla bran ży
bu dow la nej i użyt kow ni ków ma szyn, by ły czymś szcze gól nym, co po zwa la ło
my śleć, że wpro wa dza my do sze ro kie go gre mium wie dzę o ma szy nach, ich
eks plo ata cji oraz roz wią za niach do nich sto so wa nych, zwięk sza jąc tym sa -
mym świa do mość i kul tu rę pra cy. Od no szę wra że nie, że oprócz sa me go oto -
cze nia i na sze go wy glą du, nie wie le się zmie ni ło w sa mym Wy daw nic twie,
któ re jest da lej świe że, ak tyw ne, bar dzo pro fe sjo nal ne, za an ga żo wa ne i chęt -
ne do dzia łań na rzecz bran ży bu dow la nej i firm w niej dzia ła ją cych, a któ -
rej czę ścią jest tak że CAM SO Pol ska S.A. Dla te go gra tu lu ję ca łe mu wy daw nic twu, a szcze gól nie Pa nu Jac ko wi

Ba rań skie mu ju bi le uszu dwu dzie sto le cia i ży czę ko lej nych dwu dzie stu w ta -
kiej for mie. Wszyst kie go naj lep sze go!

Krzysz tof Po le siak
Pre zes Za rzą du

CAM SO Pol ska S.A.

Na sza współ pra ca z „Po śred ni kiem Bu dow la nym” trwa od mo men -
tu po wsta nia cza so pi sma w dru giej po ło wie lat dzie więć dzie sią tych
ubie głe go stu le cia, kie dy to Wa ryń ski Tra de w ra mach hol din gu Bu mar
Wa ryń ski S.A. ofe ro wał sze ro ki asor ty ment ko pa rek i ko par ko - ła do wa -
rek wła snej pro duk cji.

Z wiel kim sen ty men tem wspo mi nam or ga ni zo wa ne pod pa tro na -
tem Cza so pi sma Śnia da nia Pre ze sów, bę dą ce zna ko mi tą oka zją do wy -
mia ny wie dzy i do świad czeń mię dzy przed sta wi cie la mi na szej bran ży.
Ini cja ty wa ta wy da wa ła mi się za wsze szcze gól nie cen na, bo przy czy nia
się do in te gra cji na sze go śro do wi ska, a tak że two rze nia do brych prak tyk
na ryn ku ma szyn bu dow la nych.      

W cią gu dwu dzie stu lat ist nie nia „Po śred nik Bu dow la ny” zna czą -
co wpły nął na kształ to wa nie się biz ne so wych i etycz nych stan dar dów
w me diach bran żo wych. Pa sja, pro fe sjo na lizm i wie dza dzien ni ka rzy
zwią za nych z Pań stwa wy daw nic twem spra wi ły, że sta ło się ono wio -
dą cym źró dłem wia ry god nej in for ma cji o no wo ściach pro duk to wych,
wy da rze niach i tren dach na ryn ku sprzę tu bu dow la ne go.

W związ ku z ob cho da mi 20. rocz ni cy po wsta nia Pi sma, pra gnę ży -
czyć je go twór com wie lu suk ce sów, dal sze go roz wo ju oraz wciąż ro sną cej
gru py za do wo lo nych czy tel ni ków i part ne rów. Mam na dzie ję, że zy ska
ono co raz więk szą po pu lar ność rów nież w in ter ne to wych ka na łach ko -
mu ni ka cji, gdzie ist nie je du że za po trze bo wa nie na pu bli ka cje o tak wy -
so kim po zio mie me ry to rycz nym i edy tor skim.

My ślę, że roz sze rze nie te ma ty ki po ru sza nej na ła mach Ma ga zy nu
o opi nie użyt kow ni ków ma szyn oraz sta ty sty ki i ana li zy sy tu acji na ryn -
ku sprzę tu bu dow la ne go do peł ni ły by je go kom plek so wą ofer tę

i przy czy ni ły by się do dal sze go wzro stu je go po pu lar no ści.

Ro bert Kę dzier ski
Pre zes Za rzą du

Wa ryń ski Tra de Sp. z o.o.

Wiel ce ce ni my so bie ze spół re dak cyj ny „Po śred ni ka Bu do wal ne go”. Skła da

się on z pro fe sjo nal nych dzien ni ka rzy, któ rzy przy two rze niu pi sma ce chu ją się

du żą kre atyw no ścią. Ma te ria ły, ja kie uka zu ją się w Pań stwa ga ze cie są cie ka we

i ory gi nal ne. Re dak to rzy nie kon ce tru ją się na opi sy wa niu sprzę tu na pod sta wie

fol de rów, nie cze ka ją aż te mat sam się po ja wi, ma ją wła sne cie ka we po my sły

i kon se kwent nie je re ali zu ją. „Po śred nik Bu dow la ny” śle dzi wy da rze nia w śro -

do wi sku prze my słu bu dow la ne go, zna leźć w nim moż na du żo cie ka wo stek, któ -

re za in te re su ją nie tyl ko oso by stric te z bran ży. Bar dzo chwa li my so bie obiek -

tyw ność tek stów, ale przede wszyst kim cie szy nas fakt, że „Po śred nik Bu dow la -

ny” jest pi smem, któ re kreu je wspól ną prze strzeń bran ży bu dow la nej w Pol sce.

Dariusz Kotarski

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu 

Bergerat Monnoyeur



Na rę ce Wy daw cy Pa na Jac ka Ba rań skie go skła dam gra tu la cje dla Pa -na i ze spo łu re dak cyj ne go za to, co osią gnę li ście w cią gu dwu dzie stu lat.Chciał bym przy tej oka zji wy ra zić mo je szcze re uzna nie za wiel ki wkład,ja ki wnie śli Pań stwo w roz wój na szej bran ży. Za wsze do ce nia łem Wa szeuczci we i otwar te po dej ście do wszyst kich gra czy bran ży ma szyn bu dow la -nych i re gu lar ne do star cza nie nam ak tu al nych in for ma cji. Każ dy ju bi le -usz jest oka zją nie tyl ko do te go, by pod su mo wać mi nio ne la ta, ale tak że,by na kre ślić ma rze nia i z pa sją po dej mo wać ko lej ne wy zwa nia, któ re cze -ka ją nas w przy szło ści. 
My, Ko mat su Po land, ob cho dzi my w tym ro ku ju bi le usz dzie się cio le -cia, co jest tyl ko po ło wą do rob ku Wa sze go Wy daw nic twa. Ale cie szy my sięna ko lej ne cze ka ją ce nas wy zwa nia, wie rząc w wiel ki po ten cjał pol skiej go -spo dar ki, któ rą cze ka moc ny i nie ustan ny wzrost. Na po cząt ku XX wie ku Ja po nia w po rów na niu z Eu ro pą Za chod niąi USA, by ła bar dzo bied nym kra jem. Ja poń czy cy mie li nie złom ną wo lę, bynad ro bić dy stans i stać się kra jem z eli tar nych krę gów „First -Class Po wer”.W tam tych cza sach po ję cie to nie ozna cza ło pań stwa o wiel kim po ten cja lemi li tar nym, ale ta kie, któ re go oby wa te le są dum ni i szczę śli wi, że tu sięuro dzi li i tu przy szło im żyć. 

Uwa żam, że Pol ska jest na do brej dro dze, by po dłu giej prze rwie zna -leźć się po now nie wśród kra jów „First -Class Po wer”. Je stem prze ko na ny, żePo la cy dą żą do te go po dą ża jąc we wła ści wym kie run ku. Je stem tak że pe -wien, że na sza bran ża od gry wa bar dzo waż ną ro lę na tej dro dze, a Wa szewy daw nic two sta no wi dla nas okno, przez któ re spo glą da my na ry nek.Okne mu po ma ga ją cym nam kre ślić pla ny na przy szłość. Dzię ku jąc raz jesz -cze za rów no oso bi ście Pa nu Jac ko wi Ba rań skie mu, jak i wszyst kim pra cow -ni kom „Po śred ni ka Bu dow la ne go za wiel ki wy si łek, ży czę ko lej nych suk ce -sów w na stęp nych la tach. 

Ta ka hi de Oshi ta ni
Dyrektor Zarządzający

Ko mat su Po land Sp. z o.o.
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To nie zwy kłe osią gnię cie, że „Po śred nik Bu dow la ny” to wa rzy szy bran ży

bu dow la nej w Pol sce już od dwu dzie stu lat. Tak wie le lat do świad czeń to wa -

rzy szą cych roz wi ja ją cej się pol skiej go spo dar ce, a w szcze gól no ści bu dow nic -

twu jest na praw dę god ne po dzi wu.

Mo je pierw sze oso bi ste kon tak ty z „Po śred ni kiem” za czę ły się już po kil ku la -

tach od wy da nia pierw sze go nu me ru – oko ło ro ku 2004. Wte dy to pod ję li śmy

współ pra cę, a na ła mach Po śred ni ka po ja wia ło się wie le ar ty ku łów to wa rzy szą -

cych roz wo jo wi sie ci de aler skiej Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne w Pol sce.

Wy da je mi się, że to, co szcze gól nie wy róż nia „Po śred ni ka Bu dow la ne go”

na ryn ku pra sy bran żo wej to nie zwy kłe, oso bi ste za an ga żo wa nie je go ze spo łu

w spra wy bran ży, w kon se kwen cji – świet ne, bu do wa ne przez la ta re la cje z fir -

ma mi dzia ła ją cy mi na ryn ku. Z tych re la cji i do świad cze nia wy ni ka z ko lei do -

sko na łe ro ze zna nie ro dzi me go ryn ku. „Po śred nik Bu dow la ny” to coś wię cej niż

ga ze ta. To pew ne go ro dza ju in sty tu cja two rzą ca wspól ną prze strzeń dla bran ży,

któ rą my, jej uczest ni cy wy peł nia my swo imi dzia ła nia mi.

Chciał bym zło żyć naj ser decz niej sze ży cze nia Re dak cji Po śred ni ka Bu dow la -

ne go – ko lej nych dwu dzie stu lat sa mych suk ce sów. Dzię ku je my za Wa szą obec ność! 

Zbigniew Me dyń ski

Prezes Zarządu 

Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o.

Je że li do brze się gam pa mię cią, by ła to je sień 2010 ro ku. Aż chcia -ło by się przy to czyć sło wa pio sen ki „pa mię tasz by ła je sień…”. Od wie dzi -łem wów czas po raz pierw szy Wa szą re dak cję. Spo tka nie by ło dość dłu -gie, ale in te re su ją ce. Roz mo wa to czy ła się w mi łej at mos fe rze. Mó wi li -śmy o ryn ku, ma szy nach, „Po śred ni ku”. Mi ło to spo tka nie wspo mi nam.Czy coś, co związane jest z Pośrednikiem Budowlanym szczególnieutkwiło mi w pamięci? Z pewnością był to realizowany wraz z Wamireportaż na hałdzie w okolicach Katowic, gdzie wszyscy dość solidnieprzemarzliśmy, ale było ciekawie…
„Po śred nik Bu dow la ny” jest interesującym pi smem, je że li Re dak cjachcia ła by wy ko rzy stać mo je po my sły na ko lej ne la ta wy da wa niaCzasopisma, to su ge ro wał bym do da nie cze goś z ży cia go spo dar cze -go – GDDKiA, pro jek ty, no we in we sty cje, blo ki ener ge tycz ne, li nie ko -le jo we… War to opi sy wać też du że pro jek ty i re ali za cje ze świa ta. Mo żeza miesz czać też sta ty sty ki do ty czą ce czy tel nic twia ar ty ku łów?Pozdrawiam i raz jeszcze gratuluję jubileuszu!

Robert Wrona
Przedstawiciel koncernu CNH Industrial  odpowiedzialny za markę Case
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Mój pierw szy kont kat z Pań stwa ga ze tą miał miej sce na ty le daw no,
że dziś nie bar dzo po tra fię umiej sco wić go w cza sie. Z pew no ścią utkwił mi
w pa mię ci rok 2012 i or ga ni zo wa ne przez przez Wa szą re dak cję Śnia da -
nie Pre ze sów. Był to waż ny okres rów nież i dla mnie, wów czas kształ to wa -
ła się or ga ni za cyj nie Spół ka Me ca lac Pol ska. At mos fe ra pod czas wspo -
mnia ne go Śnia da nia Pre ze sów wy ni ka ją ca z sy tu acji ryn ko wej by ła de li -
kat nie rzecz uj mu jąc – za smu ca ją ca. Pa mię tam, że Wy daw ca za sta na -
wiał się wte dy gło śno nad dal szym sen sem wy da wa nia pra sy bran żo wej.
Mi ło za tem, że mi mo wszyst ko nie stra ci li ście Pań stwo za pa łu. Mi ło wra -
cać do nu me rów ar chi wal nych i cze kać na te go rocz ne wy da nia „Po śred ni -
ka”, któ re za po wia da ją się cie ka wie choć by ze wzglę du na za po wia da ne
przez Was re la cje z mo na chij skiej Bau my.A ko lej ne la ta? Czas po ka że! Z pew no ścią In ter net jest i szan są, i za gro -

że niem dla wy daw nictw, ta kich jak „Pośrednik Budowlany”. 

Andrzej Ge tler
Dyrektor SprzedażyMecalac Polska Sp. z o.o.

Przede wszyst kim gra tu lu ję tych dwu dzie stu już lat! To prze cież

nie mal ca łe po ko le nie… Ży czę ko lej nych lat, tym ra zem srebr nych i da -

lej zło tych go dów w... jesz cze lep szej kon dy cji! 

Po raz pierw szy eg zem plarz „Po śred ni ka Bu dow la ne go” wpadł mi

w rę ce nie w Pol sce, a w da le kim Pa ry żu. By ło to w ro ku 1999, przy -

znam, że na po cząt ku by łem do Wa sze go wy daw nic twa na sta wio ny dość

chłod ny. Cho dzi ły bo wiem słu chy, że je ste ście zwią za ni z na szą kon ku -

ren cją. Uczci wa i mo zol na pra ca po pła ca, jak obaj wie my da je efek ty

po cza sie, a nie na tych mia sto wo. Zmie ni łem zda nie na Wasz temat

i w la tach 2004-2005 sta łem się czy tel ni kiem „Po śred ni ka Bu dow la ne -

go”. Uzna łem go za ga ze tę obiek tyw ną i pro fe sjo na ną, do dziś po dzi -

wiam Was za stu pro cen to wy pol ski ka pi tał i pol skie ko rze nie.

Mo ja su ge stia dla Was na przy szłość to „nie pod da wać się prze ciw -

no ściom”, kon ty nu ować pra cę w tym sa mym sty lu, a w od po wied nim

mo men cie po my śleć o od da niu po la młod sze mu po ko le niu. Oby tyl ko

mło dzież ze chcia ła sko rzy stać na Wa sze go do świad cze nia… 

Czego raz jeszcze życzę i gratuluję!

Marek Wiącek

Prezes Zarządu 

Amago Sp. z o.o.

Emmanuel Ficot
Od po cząt ku „Po śred nik Bu dow la ny” sta no wi punkt od nie sie niana ryn ku wy daw nictw bran żo wych. Nie sztu ką jest wejść na szczyt, aleprzez wie le lat utrzy my wać po zy cję li de ra. To cza so pi smo ma swój cha rak -te ry stycz ny styl i sta łą, wy so ką ja kość, bo two rzy je ze spół pro fe sjo na li stów,u któ rych do sko na le wi dać pa sję i za an ga żo wa nie w to, co ro bią. Bar dzoso bie ce ni łem sa mo dziel ność Wa sze go wy daw nic twa w opra co wy wa niu ar -ty ku łów, któ ra od pew ne go cza su prze sta ła być stan dar dem w pol skimdzien ni kar stwie, jak rów nież zgła sza nie licz nych, cie ka wych ini cja tyw,nie zwy kle po moc nych w kre owa niu wi ze run ku fir my, za co przez wie le latby łem od po wie dzial ny w firmie Ber ge rat Mon noy eur. Dla mnie waż najest też at mos fe ra współ pra cy, do któ rej w tym przy pad ku ni gdy nie mia -łem ja kich kol wiek za strze żeń. Cie szę się, że mo je ulu bio ne branżowe wy -daw nic two sta le się roz wi ja i dzi siaj oprócz „Po śred ni ka Budowlanego” sąjesz cze dwa in ne ty tu ły dru ko wa ne, dwie stro ny in ter ne to we, bar dzo ce -nio ny w bran ży PosBudNews oraz te le wi zja. Choć te raz pra cu ję już w in -nej bran ży, na dal zaglądam na łamy „Po śred ni ka Budowlanego”. Nie dla -te go, że mu szę, lecz lu bię i chcę. Trzy mam za Was kciu ki i szcze rze ży czędal szych suk ce sów oraz ko lej nych okrą głych ju bi le uszy!

Emmanuel Ficot
Dziś osoba prywatna, niegdyś pracownik polskiego oddziału Bergerat Monnoyeur 

Dwa dzie ścia lat to bar dzo do bry wy nik na tak cięż kim ryn ku, ja kim są

wy daw nic twa. Sa mi w tym ro ku za li cza my „XXV -le cie”, tak więc je ste śmy

nie wie le star si. Gdzieś tam na sa mym po cząt ku po ja wie nia się na ryn ku „Po -

śred ni ka Bu dow la ne go” wy pa trzy łem ten ty tuł. W mo ich zbio rach naj star szy

za cho wa ny eg zem plarz Wa sze go cza so pi sma to nu mer 5 z ro ku 1997 – ko lej -

ny dzie wią ty przez Was wy da ny. Mam więc nie zbi ty do wód że na sze dro gi,

jak mó wią Ro sja nie, „pro sie ka ły” się od daw na. Z ko lej nych lat, po mi mo wie -

lu prze pro wa dzek i zmian lo ka lo wych, rów nież za cho wa ło mi się wie le nu -

me rów. Gdy by więc w Pań stwa ar chi wum ja kie goś za bra kło, to słu żę po mo cą,

bo nie wy klu czo ne że mam go w swo ich zbio rach.

Pa trzę z roz rzew nie niem na wspo mnia ny eg zem plarz z ro ku 1997– nie

ma w nim jesz cze re kla my „MI STY” – mo że już by ła, al bo za raz się po ja -

wi – nikt nie po da je ad re sów e -ma il, ani stro nic www. To zna ko mi cie ob ra -

zu je, ja ki skok i w tej kwe stii rów nież do ko nał i jak w tam tych „przed in ter ne -

to wych” cza sach waż na by ła ro la pism bran żo wych wła śnie w two rze niu do -

stę pu do in for ma cji, kształ to wa nia ryn ku, sy gna li zo wa niu tren dów czy edu -

ka cji tech nicz nej. I nie bój my się du żych słów: „Po śred nik Bu dow la ny” – wła -

śnie w ta kiej a nie in nej sza cie gra ficz nej – przy stęp ny ję zyk, przy ja zna po li -

ty ka ce no wa (za umiesz cza ne re kla my) – tra fiał „pod strze chy” i przez te

dwa dzie ścia lat moc no się dla bran ży za słu żył. A kto te go nie wi dzi, ten kiep!

Z naj lep szy mi ży cze nia mi na ko lej ne wie le, wie le lat 

dla Wy daw cy i ca łe go Ze spo łu Re dak cyj ne go.

Krzysz tof Ma dziń ski

Wi ce pre zes Za rzą du i Dy rek tor Han dlo wy 

Mi sta Sp. z o. o.
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Wy róż nio ny pro dukt – EL KON
Mo bi le Ma ster 150 Ele phant 
– to mo del, któ ry po ja wił się
w ofer cie pro du cen ta w 2012
ro ku. Oprócz niezwykle ła -
twej zmia ny miej sca pra cy
je go głów ną za le tą jest
także uni ka to wy mie szal nik
dwu wa ło wy 6750/4500 l,
w któ rym ło pat ki mie sza ją -
ce zna czą co róż nią się
od ana lo gicz nych ele men -
tów sto so wa nych w stan -
dar do wych mie szal ni kach
te go ty pu. Dzię ki te mu po -
zwa la on na pro duk cję be to -
nów chu dych, sta bi li za tu czy
też be to nu na wierzch nio we -
go, w przy pad ku któ re go sto -
so wa ne są śla do we ilo ści wo -
dy, a mie szal nik pra cu je
pod peł nym ob cią że niem.
Choć ma szy na ma sto sun ko -
wo du że ga ba ry ty, to nie wpły -
wa ją one ne ga tyw nie na tak
waż ne ce chy użyt ko we, jak
szyb ki i ła twy mon taż, ni skie
kosz ty po sa do wie nia wy ni ka -
ją ce z bra ku ko niecz no ści wy -
ko ny wa nia spe cjal nych fun da -
men tów czy wy go spo da ro wa -
nia du żej po wierzch ni te re nu,
wy ma ga nej do uru cho mie nia
be to niar ni. Istot ne znacz nie
ma rów nież fakt, że za sad ni -
cza jed nost ka in sta la cji mo że
być trans por to wa na tyl ko
za po mo cą jed ne go cią gni ka
sio dło we go, co rów nież wpły -
wa na ob ni że nie cał ko wi tych
kosz tów eks plo ata cji, zwłasz -
cza przy czę stych zmia nach
miej sca pra cy.

W ma ju ze szłe go ro ku mo bil -
na wy twór nia EL KON Mo bi le
Ma ster 150 Ele phant zo sta ła
uru cho mio na w fir mie Bud -
pol. Za mon to wa no ją ra zem
z kie sze nio wy mi za sob ni ka mi

kru szy wa 4 x 30 m3, wy po sa -
żo ny mi w spe cjal ny kla py wy -
ła dun ko we, za pew nia ją ce
więk szą do kład ność na wa ża -
nia ma te ria łów. Pro ces ich
do star cza nia jest re ali zo wa ny

za po mo cą sys te mu za ła dun -
ku kru szyw, obej mu ją ce go
kosz za sy po wy, ta śmo ciąg
oraz ob rot ni cę roz dzie la ją cą
ma te riał do od po wied nich
kie sze ni za sob ni ka. Ste ro wa -
nie nim od by wa się za po mo -
cą er go no micz ne go pi lo ta
z ka bi ny ła do war ki. W ce lu
ła twiej szej ob słu gi ser wi so -
wej, za wo ry pneu ma tycz ne
mar ki Fe sto są umie szo ne
w jed nej roz dziel ni pneu ma -
tycz nej, na to miast układ
pneu ma tycz ny za si la ny jest
wy daj nym kom pre so rem fir -
my Eko mak. Na kom plet ny
wę zeł za in sta lo wa ny w Wo li
Ra ko wej ko ło Rzgo wa skła -
da ją się jesz cze dwa si lo sy
na cement o ła dow no ści
po 150 ton każ dy. Je go rze -
czy wi sta wy daj ność przy pro -
duk cji be to nu B10 wy no si
aż 146 m3 na go dzi nę.
W peł ni au to ma tycz ną kon -
tro lę nad pra wi dło wą pra cą
in sta la cji za pew nia no wo -
cze sny sys tem ste ro wa nia
firmy Sie mens z do ty ko wym
pa ne lem ob słu go wym, a tak -
że spe cjal ne opro gra mo wa -
nie kom pu te ro we z czy tel ną
wi zu ali za cją pro ce su pro -
duk cji. Wy cho dząc na prze -
ciw róż nym po trze bom,
w szcze gól no ści du żych firm
bu dow la nych, firma EL KON
umoż li wia zmia nę au to ma ty -
ki oraz sys te mów
ste ru ją cych na wła -
sne roz wią za nia.

www.elkonpolska.pl

Mo bil ny wę zeł be to niar ski EL KON Mo bi le Ma ster 150 Ele phant
Zło ty Me dal tar gów Ma szbud/Au to stra da -Pol ska sta no wi sku tecz ne na rzę dzie pro mo cyj ne, po -
nie waż jest po twier dze niem wy so kiej ja ko ści cech użyt ko wych pro duk tu i za sto so wa nia naj no -
wo cze śniej szych roz wią zań tech nicz nych. Pod czas ostat niej edy cji po łą czo nych im prez zo stał
nim uho no ro wa ny mo bil ny wę zeł be to niar ski EL KON Mo bi le Ma ster 150 Ele phant

Wy daj ność be to niar ni EL KON Mo bi le Ma ster 150 Ele phant mo że być po rów na na
do wy daj no ści kil ku mo bil nych wę złów be to niar skich ra zem wzię tych, po nie waż jej
zdol ność pro duk cyj na wy no si aż 130-140 m3/godz

Za sad ni cza część be to niar ni EL KON Mo bi le Ma ster 150 Ele phant w kon fi gu ra cji
trans por to wej ma po stać trójosio wej na cze py, dzię ki cze mu moż na zmie niać jej
miej sce pra cy tyl ko przy uży ciu jed ne go cią gni ka sio dło we go

http://elkonpolska.pl/
http://www.targikielce.pl/pl/


Gorz ki pą czek w Tłu sty Czwar tek
Dwa dzie ścia lat te mu roz po czę li śmy wy da wa nie „Po śred ni ka Bu -
dow la ne go”. Dy plo mo wa ni dzien ni ka rze wspie ra ni przez in ży nie -
rów od po cząt ku mie li za pał, sto sow ną wie dzę i na rzę dzia, by pi -
sać o no wo ściach bran ży ma szyn bu dow la nych. Nic się nie zmie -
ni ło – za pał po zo stał, na rzę dzia sta ją się co raz do sko nal sze, tyl -
ko ry nek wy daw ni czy moc no się zmie nił i nie ste ty, nie na lep sze.
Spo ro osób my śli bo wiem, że wy da nie ga ze ty czy pro wa dze -
nie por ta lu to pest ka, biz nes jak każ dy in ny. Oczy wi ście, moż -
na tak do te go pod cho dzić, pod wa run kiem jed nak, że za trud -
ni się od po wied ni ze spół, za ku pi sprzęt fo to gra ficz ny – sło -
wem jak w każ dym biz ne sie – naj pierw się za in we stu je, by
po ja kimś cza sie osią gnąć zy ski.
Nie ste ty, są i ta cy, któ rym wy da je się, że wy dat ki są zbęd ne.
W koń cu in ter net pe łen jest tek stów i zdjęć. Że cu dzych, to
szcze gół. Kto by tam wni kał w ta kie niu an se. Nikt się nie za sta -
na wia, że au tor da ne go ar ty ku łu za dał so bie wie le tru du, by go
na pi sać. Po je chał w miej sce, gdzie pra cu je ma szy na, obej rzał.
Ob fo to gra fo wał, prze py tał ope ra to ra, wła ści cie la fir my. Czę sto
na mro zie, wie trze lub w upa le. W ku rzu lub bło cie. Prze tłu ma -
czył tek sty pro du cen ta. Po świę cił wie le go dzin, by po wstał zu -
peł nie no wy ar ty kuł. Nie po to prze cież, by trzy mać go w szu -
fla dzie. Tekst uka zu je się więc w dru ku, po tem pu bli ko wa ny jest
w In ter ne cie. Chce my upo wszech niać na sze ar ty ku ły jak naj -
sze rzej. I ro bi my to, jed no cze śnie wy da jąc je na pa stwę osób
nie uczci wych czy le ni wych. Cwa nia ków, któ rzy bio rą, jak swo je
i nie ma ją przy tym żad nych moralnych wąt pli wo ści.
Czy wie cie Pań stwo, że są ta kie por ta le, któ re nie ma jąc żad nych
po my słów, nie za trud nia jąc żad nych au to rów ko piu ją po pro stu
cu dze tek sty? Nie wszyst kie ta kie przy pad ki je ste śmy w sta nie
wy ła pać, trud no nie ustan nie sie dzieć i ska no wać in ter net
pod tym ką tem. Nie któ rzy są tak bez myśl ni, że ko piu ją bez czy -
ta nia. Kil ka lat te mu PosBudNews za pra szał na im pre zę bran żo -
wą, do da jąc do ko mu ni ka tu or ga ni za to ra, że „i my też tam bę -
dzie my, zro bi my dla na szych Czy tel ni ków re la cję, prze czy ta cie
o tym już we czwar tek w na szym new slet te rze PosBudNews.
Por tal, któ ry to dzień póź niej opu bli ko wał, to tal nie się tym skom -
pro mi to wał, wi dać by ło od ra zu, że bez myśl nie sko pio wa li cu -
dzy tekst. Co cie ka we, nie czu li się win ni, kie dy in ter we nio wa li -
śmy, nie tyl ko „po szli w za par te,” ale wręcz na le ga li na na wią -
za nie współ pra cy przy zna jąc się, że nie ma u nich kto pi sać
o ma szy nach, a ich biz ne splan po le ga na pu bli ko wa niu cu dzych
tek stów. By li moc no zdzi wie ni, że ma my pra wo się nie zgo dzić
na wy ko rzy sta nie na szych tek stów, trud no im by ło tak że uwie -
rzyć, że nie chce my żad nej współ pra cy. 
Zda rza się i tak, że ktoś pro si nas o zgo dę na wy ko rzy sta nie
tek stu lub zdję cia, i je śli po da au to ra oraz źró dło, zga dza my
się na to. Wy jąt kiem są sy tu acje, gdy ktoś chce wy ko rzy stać
ta ki tekst w ce lach ko mer cyj nych – czy li na przy kła dy na mó -
wić ja kąś fir mę, by ku pi ła u nie go re kla mę na za chę tę obie cu -
jąc jej ar ty kuł. A że nie umie go na pi sać, chce wy dru ko wać
nasz tekst ja ko swój. Oczy wi ście nie prze wi du je ho no ra rium
dla au to ra. Dla cze go mie li by śmy się na to zga dzać? 
Tra fi li śmy kie dyś w Kiel cach pod czas tar gów Au to stra da
na tar go wy do da tek do ja kiejś ga ze ty. Ta ka bro szur ka – kil ka
du żych re klam, do te go ja kieś ar ty ku ły. Je den z nich dziw nie
zna jo my. Pod pi sa ny, a jak że. Ktoś go po pro stu wy dru ko wał
ja ko swój. Nasz au tor za dzwo nił do wy daw cy te go do dat ku
i otrzy mał na mia ry na „au to ra”, a wła ści wie zło dzie ja – nie bój -

my się te go sło wa! Jak tłu ma czył się ów za rad ny pseu do -
dzien ni karz? Na py ta nie, skąd wziął tekst, od parł na iw nie „By -
ło w in ter ne cie”. W je go po ję ciu in ter net to po pro stu skar biec
pe łen go to wych do wy ko rzy sta nia ar ty ku łów i zdjęć. Są, więc
ko rzy sta. Ko rzy sta też je go kon to w ban ku. 
Cza sa mi, kie dy tłu ma czy my tekst z ma te ria łów pro du cen ta,
trud no udo wod nić, że wy ko rzy sta no na szą pra cę, nikt z nas
nie ma cza su na ana li zo wa nie, czy prze kład jest iden tycz ny
w 100%, czy tyl ko po dob ny.
By ła jed nak sy tu acja od wrot na – do sta li śmy cie ka wy tekst
o ma szy nach pra cu ją cych w wa run kach pod bie gu no wych. Au -
tor tłu ma cze nia chciał wzbo ga cić nie co treść ar ty ku łu. Do dał
szcze gó ły geo gra ficz ne, cie ka wost ki, sło wem po wstał ory gi -
nal ny, uni ka to wy tekst, któ ry opu bli ko wa li śmy w PosBudNews.
Dwa dni póź niej przez przy pa dek au tor od krył, że ten wła śnie,
na pi sa ny przez nie go ory gi nal ny frag ment ktoś umie ścił ja ko
wła sny post na fa ce bo oku. Za dzwo nił do wła ści cie la fan pa -
ge'u, by za py tać, skąd wziął ten ar ty kuł. I usły szał roz bra ja ją cą
od po wiedź zdzi wio ne go wi no waj cy – „By ło w ma ilu”.
Fa ce bo ok to zresz tą zu peł nie inna spra wa. Tu nie ja ko za pla no -
wa no wy ko rzy sty wa nie cu dzych tek stów i zdjęć. Stąd funk cja
udo stęp nia nia – ko rzyst ne dla obu stron na rzę dzie. Ktoś zy sku -
je atrak cyj ną treść na swój fan pa ge, au tor zaś pod pi sy wa ny jest
au to ma tycz nie i mo że dzię ki te mu zy skać fa nów, czy tel ni ków,
cza sem na wet sła wę. Ale są i ta cy, któ rym udo stęp nia nie się
nie po do ba. Po co bo wiem ko goś pro mo wać? To wła śnie dla -
te go na na szych zdję ciach po ja wia się za zwy czaj „znak wod -
ny”, na sze lo go. Ma my bar dzo złe do świad cze nia – nie raz i nie
dwa od kry wa li śmy posbudowe zdję cia pu bli ko wa ne przez ja -
kieś fir my ja ko wła sne. Ktoś in ny zbie rał za nie laj ki i za chwy ty.
Oj, nie ład nie, nieładnie! 
Do na pi sa nia te go tek stu skło nił nas ko lej ny wy bryk, któ ry za truł
nam nie co smak pącz ków w Tłu sty Czwar tek. Otóż dwa la ta te -
mu chcąc wy wo łać uśmiech na twa rzy na szych Czy tel ni ków, za -
mó wi li śmy u na sze go re dak cyj ne go mi strza Mi cha ła ob ra zek
pącz ka na ma szy nie. Twór ca wy brał ła do war kę Vo lvo i umie ścił
ciast ko na jej łyż ce. Gra fi ka wy szła świet nie, spodo ba ła się nie
tyl ko fa nom szwedz kie go kon cer nu. Rok te mu pą czek „je chał”
na Ma ni tou. A w tym ro ku od wie dza jąc fan pa ge Vo lvo Ma szy ny
Bu dow la ne Pol ska od kry li śmy nasz ob ra zek z ro ku 2014, opu -
bli ko wa ny na no wo i to wca le nie przez nas. I ab so lut nie nie
przez Vo lvo, któ re po pro stu udo stęp ni ło faj ną pącz ko wą gra fi -
kę. Pew na fir ma zwią za na z bran żą wrzu ci ła so bie tak po pro stu
na sze dzie ło. Tu już nie za da wa li śmy py tań, po pro si li śmy
po pro stu o usu nię cie po sta z ta bli cy. I ode chcia ło się nam wy -
my ślać no we ob raz ki, zdję cia, ko men ta rze (są też i ta cy, któ rzy
po tra fią kre atyw nie wy ko rzy stać czyjś ko men tarz). 
Czy kto kol wiek z Pań stwa zgo dził by się bez ża lu na wy ko rzy -
sta nie przez ko goś wła snej pra cy? Na przy kład sie dział no cą
nad pre zen ta cją ma szy ny, a na stęp ne go dnia uj rzał ko le gę wy -
gła sza ją ce go tę wła śnie pre zen ta cję ja ko swo ją?
Po krót kim znie chę ce niu wró ci li śmy do twór czej pra cy, na dal
wkła da my w nią du żo ser ca, an ga żu je my się i po świę ca my na -
wet week en dy. Zdję cia ma szyn ro bi my na wet na wa ka cyj nych
wy jaz dach, na nie dziel nych spa ce rach, ro we ro wych wy pra -
wach. Wie my, że na si Czy tel ni cy to do ce nia ją i po tra fią od róż -
nić rze tel ne, pro fe sjo nal ne dzien ni kar stwo od ama torsz czy zny.

Mag da le na Ziem kie wicz
Re dak tor Na czel na „Po śred ni ka Bu dow la ne go”
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WYRWANE Z KONTEKSTU

Wszystkie cytaty zostały wyrwane z wywiadów i wypowiedzi udzielanych na łamach Pośrednika Budowlanego w roku 2015. 
Pragniemy zwrócić uwagę Czytelników, że wyrwano je nie tylko z gazety, ale również z… kontekstu.
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WYWIADY POŚREDNIKA

Dłu go za sta na wia li śmy się w re dak cji, ko go po pro sić o udzie le nie wy wia du w wy da niu szcze gól nym, bo wień -
czą cym dwu dzie sto le cie wy da wa nia na sze go cza so pi sma. Wresz cie zna leź li śmy sa lo mo no we roz wią za nie de -
cy du jąc się na przy po mnie nie wszyst kich do tych cza so wych roz mów ców. A by ło ich po nad sześć dzie się cio ro.
Z kil ko ma oso ba mi roz ma wia li śmy wię cej niż raz. Dla te go, że wy da li się nam cie ka wy mi roz mów ca mi, i dla te go
że zmie nia li pra co daw ców lub peł nić za czę li no we funk cje. Tak, jak Ja cek Ma łę czyń ski, któ ry na na szych ła -
mach po ja wił się naj pierw w ro li se kre ta rza Sto wa rzy sze nia Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych, a póź niej kil -
ku krot nie ja ko je go pre zes. Cie szy, że nikt do tej po ry nie od mó wił nam wy wia du. Przy zna je my jed nak, że nie -
któ rych z na szych sza now nych roz mów ców trze ba by ło dłu żej na ma wiać. Są też oso by zna czą ce w bran ży,
któ re jesz cze nie za go ści ły na na szych ła mach. Ma my na dzie ję, że ry chło uda się nam i z ni mi po roz ma wiać…

IVECO aifo inwestuje w przysz∏ość
Reinhold Heim, 
szef sprawującego opiekę nad polskim rynkiem 
IVECO MOTORS Deutschland

Warto wybrać się do Paryża! 
Maryse Baur, komisarz paryskich targów Intermat

Solideal – w dążeniu do perfekcji 
Grzegorz Szkultecki,
prezes zarządu Solideal S.A.

Europa pozostanie ważnym rynkiem! 
Reinhold Heim, 
szef sprawującego opiekę nad polskim rynkiem 
IVECO MOTORS Deutschland

DAF pomaga budować! 
Bart∏omiej Piwnicki, 
dyrektor marketingu i sprzedaży 
firmy DAF Trucks Polska

Holendrzy w Warszawie 
Peter Niemantsverdriet, 
dyrektor firmy Targi Rotterdam
Anna Rębelska, 
komisarz targów Infratech Polska

Nasze targi będą inne niż wszystkie!
Jacek Ma∏ęczyński, 
sekretarz Stowarzyszenia Dystrybutorów 
Maszyn Budowlanych

Buduj ekspresowo z VB LEASING! 
Waldemar Topiński, 
dyrektor Departamentu Transportu 
i Maszyn Budowlanych VB Leasing

Volvo zna potrzeby swych klientów!
Zbi gniew Me dyń ski, 
pre zes za rzą du fir my 
Volvo Maszyny Budowlane Polska  Sp. z o.o.

Cummins pracuje w dzień i w nocy
Paweł Gospodarczyk, 
dyrektor generalny Cummins Poland

Etap przejściowy! 
Jacek Zawadzki, 
prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych 
Jacek Ma∏ęczyński, sekretarz Stowarzyszenia
Dystrybutorów Maszyn Budowlanych

2002

2004

2005

2003

Nasi szanowni rozmówcy…
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VB LEASING podkręca tempo
Waldemar Topiński, 
prokurent, dyrektor Departamentu Transportu 
i Maszyn Budowlanych VB LEASING

Euro 2012 to szansa dla naszej branży!
Ryszard Lamczyk, 
prezes zarządu, dyrektor zarządzający 
firmy Interhandler Sp. z o.o.

2008

Bax i Intrac dwa bratanki…
Thomas Bax, 
prezes firmy Bax Baumaschinen Sp. z o.o. 
Darisz Pachulski, 
dyrektor zarządzający Intrac Polska Sp. z o.o.

Bomag nie jest w Polsce na chwilę!
Zbigniew Brinken, 
prezes zarządu Bomag Polska Sp. z o.o.

Polski kryzys może być nietypowy!
Ryo Onodera, 
prezes zarządu Komatsu Poland Sp. z o.o.

Amago będzie się rozwijać!
Marek Wiącek, 
prezes zarządu Amago Sp. z o.o.

Nowe otwarcie skonsolidowa∏o branżę!
Jacek Ma∏ęczyński, 
prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów 
Maszyn Budowlanych

2009
Rozumiemy potrzeby ma∏ych i dużych!
Marek Dziok,
dyrektor rozwoju rynku leasingu maszyn budowlanych
Europejskiego Funduszu Leasingowego

2006

Bauma znów zachwyci!
Georg Moller,
komisarz monachijskich targów Bauma

2010

Komatsu produkuje z pasją!
Takahide Oshitani, 
dyrektor zarządzający Komatsu Poland  Sp. z o.o.

Nie stosujemy ograniczeń!
Maciej Soroka, 
dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami
Millennium Leasing

2007

Mamy dla was dobre maszyny!
Guo Chunming, 
dyrektor generalny firmy SANY Europe

Maszyny nadejdą w terminie!
Zbi gniew Me dyń ski, pre zes za rzą du fir my 
Volvo Maszyny Budowlane Polska  Sp. z o.o.

Stawiamy na Caterpillara!
Jan Za∏uski, 
prezes zarządu i dyrektor generalny
spó∏ki Kopalnie Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach

Manitou tworzy nadal zgraną rodzinę!
Wojciech Rzewuski, 
dyrektor generalny Manitou Polska Sp. z o.o.

W przysz∏ość patrzę z optymizmem!
Jean-marie Basset, 
dyrektor generalny Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
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Dobry klient to klient zadowolony!
Wladimir Kozlowskij, 
dyrektor generalny 
Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

Stać stabilnie na trzech nogach!
Raul Rand, 
dyrektor zarządzający firmy Intrac Polska Sp. z o.o.

Zapraszam do wspó∏pracy każdego!
Jan Szablewski, 
za stęp ca dy rek to ra Pio nu Wsparcia Sprzedaży BRE Le asing 
i wi ce pre ze s Sto wa rzy sze nia Dys try bu to rów 
Ma szyn Bu dow la nych

2011

Delikatesy z maszynami
Jacek Ruda, 
w∏aściciel i dyrektor zarządzający firmy B.H. Ruda

Jesteśmy gotowi do nowego otwarcia!
Piotr Grausch, 
cz∏onek zarządu firmy Grausch i Grausch 
Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

Lubię to co robię!
Jacek Ma∏ęczyński, 
prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów 
Maszyn Budowlanych

To piękne być przedsiębiorcą!
Georg Sick, 
dyrektor zarządzający i udziałowiec 
Groupe Mecalac S.A.

Za jakością musi stać doświadczenie
Ma riusz Pie tra szew ski, 
dy rek tor ge ne ral ny i pro ku rent 
fir my Wac ker Neu son Pol ska Sp. z o.o.

Nikogo nie szykanujemy!
Stefan Góralczyk,
dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Z Waryńskim od dziecka!
Robert Kędzierski, 
prezes zarządu firmy Waryński Trade Sp. z o.o.

Mam pomysł na targi!
Urszula Potęga, 
prezes zarządu MT Targi Sp. z o.o.

To nie są czasy dla romantyków!
Jacek Zawadzki,
prezes firmy Agrex-Eco Sp. z o.o.

2012

Usatysfakcjonować klientów!
Tomasz Przeradzki, 
prezes zarządu firmy Dynapac Poland Sp. z o.o.

Chcemy sprzedawać zadowolenie!
Grzegorz Szkultecki,
prezes zarządu firmy Solideal Polska S.A.

Tona będzie liderem branży!
Piotr Zoszak, 
wspó∏w∏aściciel i dyrektor handlowy 
firmy Tona Sp. z o.o.

Polacy mogą na nas polegać!
Marcus Rosenkranz, 
dyrektor sprzedaży na Europę Wschodnią 
koncernu Terex Construction

2013

2010
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Aktywnie, pomimo niełatwych czasów…
Małgorzata Kulis, 
dyrektor zarządzający firmy Volvo Truck Center Polska

Porozmawiajmy poważnie!
Krzysztof Pawluczuk, 
prezes zarządu firmy Graco

Cyfry to za mało!
Ar tu r Słom ka, 
dy rek to r do spraw Pro duk tu i Współ pra cy 
z Do staw ca mi SG Equ ip ment Le asing Pol ska

2014

Realizuję dziecięce marzenia!
Mirosław Wróbel, 
dyrektor handlowy i członek zarządu Merlo Polska

Mi sta to nie mon tow nia!
Krzysztof Madziński,
wi ce pre zes za rzą du i dy rek tor han dlo wy firmy Mi sta 

Lichtenstein ma potencjał!
Markus Kaiser, 
właściciel i dyrektor generalny firmy Kaiser AG

Myśleć kategoriami klienta!
Takahide Oshitani, 
dyrektor zarządzający firmy Komatsu Poland  Sp. z o.o.

Czekam na huragan
Roman Starczewski, 
prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Transportu, Energetyki, Mechanizacji 
Budownictwa i Ochrony Pracy

2015

Mamy podobne marzenia!
Michał Fersten, 
dyrektor marketingu i produktu firmy Iveco Poland

Polska to niezwykle ważny rynek!
Andy Blandford, 
wiceprezydent Construction Equipment 
EMEA CNH Industrial 

Sam tego chciałem
Robert Wrona, 
przedstawiciel koncernu CNH Industrial w Polsce
odpowiedzialny za markę Case  

Nie da się długo stać na jednej nodze…

Lo uis Bro ekhu ize n, 
ge ne ral ny dy rek to r do spraw sprze da ży

fir my Ro tar In ter na tio nal BV

Są projekty, będzie budowanie!
Marek Wiącek, 
prezes zarządu firmy Amago Sp. z o.o.

Bywa, że śnię o maszynach…
Lesław Hołysz, 
prezes zarządu i dyrektor generalny
firmy Dressta Sp. z o.o.

Chętnie dzielimy się wiedzą!
Andrzej Jaroszewicz, 
dyrektor zarządzający TPI Sp. z o.o.

Lepiej próbować, niż żałować!
Mirosław Król, 
dyrektor generalny Fayat Bomag Polska Sp. z o.o.

Jestem altruistą
Włodzimierz Mazur, 
prezes Stowarzyszenia Operatorów Maszyn
Roboczych „Operator”
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Po sBudNews: – Go ści li -
ście na sta no wią cej swo -
istą przy gryw kę do Bau my
im pre zie dla pra sy bran -
żo wej Me dien dia log. Jak
w wa szej oce nie wy pa dło
to wy da rze nie?
Ka rol Wój to wicz: – Me dien -
dia log stwa rza do sko na łą
oka zję nie tyl ko do po zy ska -
nia naj bar dziej ak tu al nych
in for ma cji na te mat świa to -
we go ryn ku ma szyn i po jaz -
dów bu dow la nych, za po wia -
da nych no wo ści czy w koń -
cu aran ża cji sto isk na mo na -
chij skiej im pre zie, ale tak że
od świe że nia kon tak tów, któ -
re są nie zwy kle cen ne w co -
dzien nej pra cy re dak cyj nej.

Moż na jedynie ubo le wać, że
po dob nych spo tkań nie or -
ga ni zu je się przed kra jo wy -
mi tar ga mi…
Jan Ba rań ski: – Bau ma zbli ża
się wiel ki mi kro ka mi, a jej or -
ga ni za to rzy umie jęt nie po tę -
gu ją emo cje. W li sto pa dzie
mia łem oka zję prze ko nać się
o tym oso bi ście bio rąc udział
w kon fe ren cji dla pra sy bran -
żo wej w cze skiej Pra dze. Tam -
ta im pre za mia ła cha rak ter
ogól ny, te raz przy szedł czas
na pierw sze kon kre ty. W stycz -
niu w Mo na chium od kil ku set
firm mo gli śmy do wie dzieć się,
ja kie atrak cje szy ku ją dla tych,
któ rzy zde cy du ją się na przy -
jazd na Bau mę.

Po sBudNews: – Wiel kość
i tem po im pre zy pew nie
nie co przy tła cza ły?
Ka rol Wój to wicz: – Pod czas
Me dien dia lo gu wszyst ko
dzie je się bar dzo szyb ko,
po zy tyw nie za ska ku je jed -
nak otwar tość firm i zna ko -
mi te przy go to wa nie do spo -
tkań z dzien ni ka rza mi. U nas
pro fe sjo nal ne ma te ria ły pra -
so we jesz cze dłu go nie bę dą
stan dar dem, mi mo że na -
kład pra cy i kosz ty po trzeb -
ne do ich opra co wa nia są
nie współ mier nie ni skie
do za an ga żo wa nia sił i środ -
ków nie zbęd nych do udzia łu
w tar gach. W Pol sce na ta kiej
im pre zie naj więk szą wie dzą
dys po nu ją han dlow cy, dla
któ rych prio ry te tem są roz -
mo wy z klien ta mi, więc dla
pra sy nie za wsze ma ją czas. 
Jan Ba rań ski: – Oczy wi ście,
wiel kość im pre zy by ła ade -
kwat na do cha rak te ru świa to -
we go wy da rze nia, ja kim są
bez wąt pie nia tar gi Bau ma. Za -
miast wie lo ki lo me tro wej po -
wierzch ni wy sta wien ni czej,
dzien ni ka rze mie li do prze mie -
rze nia dwa pię tra, w ca ło ści
wy peł nio ne sto li ka mi, któ rych
go spo da rza mi by li przed sta wi -
cie le po szcze gól nych wy staw -
ców. Od nio słem po zy tyw ne
wra że nie co do wa run ków i or -

ga ni za cji Me dien dia log. Za -
wsze by ła moż li wość zna le zie -
nia ko goś, kto był wol ny i sko -
ry do roz mo wy, a ko lej ki
do po ten ta tów bran ży nie oka -
zy wa ły się wca le tak dłu gie. 

Po sBudNews: – Wszyst -
ko chwa li cie, w zasadzie
na nic nie na rze ka cie…
Ka rol Wój to wicz: – Pew nym
man ka men tem by ło to, że Me -
dien dia log 2016 trwał prak -
tycz nie pół to ra dnia, czy li zde -
cy do wa nie zbyt krót ko aby
za siąść przy sto li kach 220
firm, któ re wzię ły w nim udział,
zwłasz cza że nie któ rzy z ich
przed sta wi cie li ro bi li praw dzi -
we wy kła dy o no wo ściach, ja -
kie po ka żą na tar gach Bau -
ma. Mi mo wszyst ko uda ło
nam się od wie dzić bli sko trzy -
dzie ści firm. Nie jest to wy nik,
któ rym by li by śmy w peł ni usa -
tys fak cjo no wa ni, ale przy ta -
kim cha rak te rze spo tkań na -
praw dę trud no o lep szy. Prze -
pro wa dzi li śmy wie le cie ka -
wych roz mów i po zy ska li śmy
mnó stwo ma te ria łów. Bę dzie -
my się z ni mi dzie lić sys te ma -
tycz nie w każ dą śro dę w for -
mie spe cjal ne go wy da nia
PosBudNews aż do roz po czę -
cia tar gów Bau ma. 
Jan Ba rań ski: – Wra ca jąc do
poruszanej już kwe stii or ga ni -

IMPREZY TARGOWE

Bau ma 2016 Me dien dia log, czy li de ser na przy staw kę 

Na Me dien dia log nie mo gło oczywiście za brak nąć fir my Ca ter pil lar. Re pre zen to -
wa ła ją Fran ci ne M. Sho re, od któ rej re gu lar nie otrzy mu je my ma te ria ły pra so we.
W Mo na chium wspie rał ją spe cja li sta ds. tech nicz nych – Ja vier Ta ibo Po se
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za cji chciał bym zwró cić uwa -
gę na pe wien pro blem. Choć
jak wspo mniał Ka rol, Me dien -
dia log trwał tyl ko nie ca łe dwa
dni, nie któ rzy z wy staw ców
nie do trwa li do koń ca. Już
w po ło wie dru gie go dnia
spotkania da ło się za ob ser -
wo wać pu ste sto li ki. Po cząt -
ko wo po je dyn cze, jed nak
z cza sem by ło ich co raz wię -
cej, a kie dy o go dzi nie sie -
dem na stej or ga ni za to rzy ofi -
cjal nie za koń czy li im pre zę,
ma ło któ ry sto lik był jesz cze
ob sa dzo ny. Tro chę to przy -
kre, ale my w Pol sce, bio rąc
udział w bran żo wych tar gach,
zdą ży li śmy się do ta kiej sy tu -
acji przy zwy cza ić. 

Po sBudNews: – Czy pod -
czas Me dien dia log coś was
szcze gól nie za sko czy ło?
Ka rol Wój to wicz: – Za uwa ży li -
śmy „zdro wą” prak ty kę wy mia -
ny in for ma cji pra so wych mię -
dzy fir ma mi bio rą cy mi udział
w mo na chij skim spo tka niu.
Swo ista gieł da funk cjo nu je
więc z udzia łem firm bę dą cych
na co dzień kon ku ren ta mi. My -
ślę, że ko rzy sta ją na tym za rów -
no wy staw cy, któ rzy za wcza su
wie dzą o po czy na niach kon ku -
ren cji i mo gą le piej przy go to -
wać się do tar gów, jak i sa mi
klien ci, bo po ziom za sad ni czej
czę ści Bau my bę dzie jesz cze
wyż szy. Na myśl przy cho dzi
py ta nie, czy po dob na prak ty ka
roz wi nę ła by się wśród pol skich
wy staw ców na kra jo wych im -
pre zach tar go wych? 
Jan Ba rań ski: – Mia łem już
oka zję być na po dob nej im pre -
zie or ga ni zo wa nej przed fran -
cu skim In ter ma tem, wie dzia -
łem więc cze go moż na się spo -
dzie wać po Me dien dia log. Im -
pre za z ca łą pew no ścią po ma -
ga zro zu mieć spe cy fi kę tak
ogrom nych tar gów, jak wła ści -
wa Bau ma. Bo gat szy o do -
świad cze nie i wie dzę prze ka -
za ną przez wy staw ców i or ga -
ni za to rów wiem, że Me dien dia -
log to do pie ro przy staw ka
przed głów nym da niem, choć
mi sma ko wa ła ona jak wy -
kwint ny de ser.

Przed sta wi cie le fir my Top con, Stu art Proc tor i Ju lia Kirch ner in te re so wa li się, jak w Po -
śred ni ku Bu dow la nym pre zen tu je się ich kon ku ren cja. Obo je prze ka za li nam mnó stwo
in te re su ją cych ma te ria łów. Cze ka my te raz na ko lej ny krok i… zle ce nia re kla mo we 

Stolik Sennebogena widać było z każdego końca sali. To zasługa stojących na nim
miniaturowych modeli nowości, jakie firma szykuje na Baumę. W szczegółach
opowiadał nam o nich szef biura prasowego Florian Attenhauser 

Stef fe na Kle ina z Mer lo Deutsch land (z le wej) po zna li śmy jeszcze na lot ni sku, gdzie
od bie rał ko le gę z cen tra li – Con stan ti no Ra di sa. Steffen Klein opowiadał nam wiele
o nowościach Merlo i po chwa lił się, że rok te mu oże nił się z... Po lką

Do Ko mat su trze ba by ło za cze kać w ko lej ce. W Mo na chium ja poń ski kon cern re -
pre zen to wa li do brze nam zna ni Be eti na Me euw i Lars Lu der, któ ry jak zwy kle im -
po no wał ol brzy mią wie dzą na te mat tech nicz nych niu an sów ma szyn

Grupa firm

Podczas Mediendialog 2016
zasiedliśmy przy stolikach firm:
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Fir ma Sen ne bo gen to sta ły
uczest nik tar gów Bau ma, po -
cząw szy od ich pierw szej
edy cji. W bie żą cym ro ku za -
pra sza do ze wnętrz ne go sto -
iska FM 712, gdzie na po -
wierzch ni 2.112 m2 za pre zen -
tu je aż dzie sięć cał ko wi cie no -
wych ma szyn. Bę dą wśród
nich mię dzy in ny mi żu ra wie
gą sie ni co we, uni wer sal ny mo -
bil ny żu raw te le sko po wy oraz
ko par ki prze ła dun ko we do re -
cy klin gu i prze my słu drzew ne -
go. Pod czas tar gów ba war ska
fir ma po chwa li się rów nież no -
wym sys te mem te le ma tycz -

nym SENtrack, za ło żo ną
na po cząt ku 2015 ro ku, szko łą
dla ope ra to rów a tak że roz bu -
do wą za kła du w Strau bing.
Wśród eks po na tów szy ko wa -
nych na Bau mę na szcz egól ną
uwa gę za słu gu je ma szy -
na prze ła dun ko wa Sen ne bo -
gen 870E. Naj cie kaw sze za -
sto so wa ne roz wią za nie obej -
mu je jed nak do dat ko wy cy lin -
der hy drau licz ny za mon to wa -
ny mię dzy si łow ni ka mi pod no -
sze nia wy się gni ka, któ ry w mo -
men cie opusz cza nia osprzę tu
po wo du je sprę ża nie po wie trza
w bu tlach ga zo wych umiesz -

czo nych w tyl nej czę ści ma -
szy ny. Zgro ma dzo na w ten
spo sób ener gia jest na stęp nie
wy ko rzy sty wa na do pod no -

sze nia wy się gni ka, co w sku -
tecz ny spo sób ogra ni cza
kosz ty eks plo ata cyj ne zmniej -
sza jąc zu ży cie pa li wa.

Zielone serce Baumy

Fir ma Vo lvo Con struc tion Equ -
ip ment bę dzie uczest ni czy ła
w naj bliż szej edy cji tar gów
Bau ma pod ha słem „Bu du je -
my ju tro”. Slo gan pod kre ślać
ma za an ga żo wa nie kon cer nu
w roz wój in no wa cyj nych i wy -
daj nych ma szyn, za pew nia ją -
cych ich na byw com jesz cze
więk szą kon ku ren cyj ność.
Na go ści Ba my bę dą cze ka ły
dwa sto iska. „Stand” pod da -
chem (C4: 327) o po wierzch -
ni 2.300 m2 zo sta nie prze zna -
czo ny na eks po zy cje sta łe,
po ka zy mul ti me dial ne oraz
sklep z ga dże ta mi. W sto isku

ze wnętrz nym FM510 o po -
wierzch ni 6.400 m2 za pla no -
wa no na to miast licz ne wy da -
rze nia, jak np. od by wa ją ce się
cy klicz nie dy na micz ne pre -
zen ta cje ma szyn w atrak cyj -
nym ukła dzie cho re ogra ficz -
nym i z pod kła dem mu zycz -
nym, pre zen ta cje osprzę tu
oraz po ka zy bu do wy na -
wierzch ni dro go wej. 
Na tar gi Bau ma fir ma Vo lvo
szy ku je łącz nie 16 no wo ści.
Do naj cie kaw szych z pew no -
ścią należeć bę dzie 60-to no -
we wo zi dło prze gu bo we
A60H, któ re go pre mie ra

zbiega się z jubileuszem
opra co wa nia przez Vo lvo
kon cep cji takiej maszyny.
Z tej oka zji do Mo na chium

zo sta nie spro wa dzo ny hi sto -
rycz ne wozidło DR631 z ro -
ku 1966, na zy wa ne piesz czo -
tli wie „Gra vel Char lie”. 

Volvo już dziś bu du je  ju tro

Eks po zy cja Vo lvo Con struc tion Equ ip ment przed sta wia się im po nu ją co. W Mo na -
chim szwedz ki kon cern za pre zen tu je aż szes na ście no wo ści

Pro duk ty, ja kie Ma ni tou szy -
ku je na tar gi Bau ma, z pew -
no ścią jesz cze bar dziej
umoc nią po zy cję fran cu skiej
fir my wśród czo ło wych do -
staw ców ła do wa rek te le sko -
po wych. W sto isku o po -
wierzch ni 1.600 m2 za pre -
zen tu je ona aż 25 ma szyn!
Jed ną z naj cie kaw szych bę -
dzie między innymi no wy
„te le skop” MT 625 HA, ofe -
ro wa ny z dwie ma plat for ma -
mi ro bo czy mi do wy bo ru, ale
to nie je dy ne je go za le ty.
No wa ma szy na, któ ra po ja wi
się w sprze da ży w pierw szym

kwar ta le bie żą ce go ro ku mo -
że być wy po sa żo na w jed ną
z dwóch plat form ro bo czych,
tj. o no śno ści 200 kg i sze ro -
ko ści 1,2 me tra lub o no śno -
ści 365 kg i sze ro ko ści 2 me -
trów, po zwa la jąc na pra cę
w „ko szu” na wet trzech osób.
Jest prze zna czo na dla klien -
tów, któ rzy po szu ku ją kom -
pak to wej ła do war ki te le sko -
po wej o sze ro kich za sto so -
wa niach. Dzię ki sil ni ko wi Ku -
bo ta o mo cy 75 KM i wy daj -
ne mu ukła do wi hy drau licz ne -
mu, mo del MT 625 HA zna ko -
mi cie na da je się bo wiem tak -
że do pra cy z wi dła mi pa le to -
wy mi, łyż ką czy za mia tar ką.

MT 625 HA – uni wer sal ny „te le skop” Ma ni tou 

No wa ma szy na, któ ra po ja wi się w sprze da ży w pierw szym kwar ta le bie żą ce go ro -
ku, doskonale spisuje się z plat formą ro bo czą

Eks po zy cja fir my Sen ne bo gen na trwa łe wpi sa na zo sta ła w pej zaż Bau my. Zie lo ne
ma szy ny ci szą się za wsze du żym za in te re so wa niem od wie dza ją cych tar gi



In ży nie ro wie za trud nia ni przez
Gro upe Me ca lac są za wsze
„pod pa rą”, pra co daw ca nie
po zwa la im ani na mo ment
spo cząć na lau rach. Me ca lac
od po cząt ku swe go ist nie nia
nie za mie rzał za do wa lać się
bo wiem po zy cją „śred nia ka”,
jed ne go spo śród wie lu do -
staw ców ma szyn bu dow la -
nych. Bio rąc pod uwa gę ska lę
ob ro tów, na kła dy Gro upe Me -
ca lac na pra ce ba daw czo -roz -
wo jo we są pro cen to wo po -
nad dwa ra zy więk sze niż świa -
to wych po ten ta tów bran ży. Fir -
ma czy ni wszyst ko, by jej ma -
szy ny pod wzglę dem no wa tor -
stwa kon struk cji już dziś za słu -
gi wa ły na mia no na stęp ców
sprzę tu obec nej ge ne ra cji. Ten
spo sób my śle nia obo wią zy wał
za wsze, na wet w okre sie naj -
więk sze go kry zy su nę ka ją ce go
bran żę. W ten spo sób fir ma
two rzy ła so lid ną ba zę roz wo ju,
swo isty fun da ment, na któ rym
bu do wać moż na coś no wa tor -
skie go, po tęż niej sze go. Wy -
zna cza ją ce go tren dy. I to
na ska lę nie tyl ko ro dzi me go
ryn ku, ale mię dzy na ro do wą. 
Dzia ła nia Gro upe Me ca lac
bar dzo dłu go kon cen tro wa ły
się na kwe stiach tech nicz -
nych. Na czo ło prio ry te tów
wy su wa ło się opra co wy wa nie
i roz wój kon struk cji ma szyn,
któ re sta wa ły się co raz bar -
dziej in no wa cyj ne, oszczęd -
ne, wy daj ne i uni wer sal ne.
Fir ma dba ła rów nież o to, by
pro du ko wa ne przez nią ma -
szy ny by ły po pro stu… ład ne.
Zde cy do wa nie mniej szą wa -
gę przy wią zy wa ła na to miast
do dys try bu cji i sze ro ko po ję -
tej ob słu gi po sprze da żo wej
uwa ża jąc, że do bry pro dukt
obro ni się sam. 
Aby zin ten sy fi ko wać sprze -
daż, nie zbęd ne jest od po -
wied nie za pre zen to wa nie nie -

prze cięt nych moż li wo ści ma -
szyn, dia log z użyt kow ni kiem
bez po śred nio na pla cach bu -
do wy. Me ca lac jest fir mą ro -
dzin ną kul ty wu ją ją cą tra dy -
cje.  Jej udzia łow cy idą
pod prąd, działają wbrew
obo wią zu ją cym ten den cjom
do glo ba li za cji i uni fi ka cji. Ze
wszech miar dba ją o wi ze ru -
nek i pre stiż mar ki. O jej si le
i roz po zna wal no ści świad czy

choć by fakt, że po prze ję ciu
nie miec kie go Ahl man na,
gdy Me ca lac wszedł do gro -
na uzna nych pro du cen tów ła -
do wa rek ko ło wych, zde cy do -
wa nie po sta wił na wła sną
mar kę. No cóż, je że li chce się
być sil nym na świa to wych
ryn kach, nie moż na po zwo lić
so bie na sen ty men ty w po -
sta ci pro mo wa nia mar ki prze -
ję te go przed się bior stwa.
Moż na za py tać, w ja kim kie -
run ku po dą żać bę dzie Gro -
upe Me ca lac? Udzia łow cy fir -
my ma ją ja sną wi zję. Chcą,
by fir ma dzia ła ła kon se kwent -
nie i dłu go fa lo wo; stra te gie
roz wo ju kre ślo ne są na co
naj mniej dzie sięć lat w przód.

Mar ka Me ca lac ma ro snąć
w si łę, fir ma zaś się roz wi jać
i umac niać po zy cję na świa -
to wych ryn kach. Jed nak nie
za wszel ką ce nę. Dro ga
na skró ty pro wa dzi prze cież
naj czę ściej do ni kąd. Gro upe
Me ca lac ja sno wy ty cza cel,
de kla ru je, że w jej stra te gii
roz wo ju nie ma miej sca
na nie prze my śla ne po su nię -
cia. Na ja sno wy ty czo nej dro -

dze na świa to we szczy ty nie
wol no kie ro wać się emo cja -
mi. Pod uwa gę bra ne są jed -
nak prze ję cia firm pa su ją cych
do ob ra nej stra te gii i wspól ne
przed się wzię cia z god ny mi
za ufa nia part ne ra mi. De fi cy ty
w pro mo wa niu ma szyn Me -
ca lac tkwią w zwal cza niu ste -
reo ty pów. Nie bra ku je twier -
dzeń, że je den ze sztan da ro -
wych pro duk tów, ja kim jest
wie lo funk cyj na ko par ka wy -
po sa żo na w spe cy ficz nie ła -
ma ny wy się gnik jest bar dzo
trud na do opa now nia przez
ope ra to ra, a przez to ma ło
efek tyw na. To pół praw da.
Opa no wa nie ob słu gi ma szy -
ny jest bar dziej cza so chłon -

ne, ale prze cież nie trwa
wiecz nie. Ope ra tor Me ca la ca
po od po wied nim prze szko le -
niu po tra fi ob słu gi wać tę wy -
jąt ko wą ma szy nę, umie pra -
co wać efek tyw nie i oszczęd -
nie. A to prze cież w dzi siej -
szych cza sach li czy się
szcze gól nie. To co jest
bardzo waż ne, to za po zna nie
ze spe cy ficz ną ko struk cją ra -
mie nia wy się gni ka Me ca lac.
Tyl ko ten, kto zo ba czy to
na wła sne oczy, bę dzie prze -
ko na ny o je go wa lo rach. Mi -
ni ko par kę lub ko par kę kom -
pak to wą moż na ku pić za po -
znaw szy się z jej moż li wo -
ścia mi i da ny mi tech nicz ny mi
w in ter ne cie. Ma szy nę Me ca -
lac trze ba obej rzeć oso bi ście
na pla cu bu do wy. 
Me ca lac ofe ru je ta ką mno -
gość in no wa cyj nych pro duk -
tów, że nie są one po wszech -
nie zna ne. Dla te go też fir ma
wy ko rzy stu je tar gi, ta kie jak
mo na chij ska Bau ma, by bez -
po śred nio za po znać z roz wią -
za nia mi tech no lo gicz ny mi jak
naj więk szą rze szę użyt kow ni -
ków. Jak już wspo mnia no,
Gro upe Me ca lac nie za mie rza
kon cen tro wać się wy łącz nie
na kwe stiach tech nicz nych,
choć te po zo sta ną na dal
na pierw szym pla nie. W fir mie
uzna no, że pro du ko wa ne
przez nią ma szy ny oprócz
wszel kich za let zwią za nych
z eko no mi ką eks plo ata cji mu -
szą być tak że… ład ne. Fran -
cu ska fir ma zgło si ła no wą se -
rię ko pa rek MWR do na gro dy
In ter na tio nal Bau ma In no va -
tion Award. Zwy cięz ców po -
zna my już dzie sią te go kwiet -
nia, a w ku lu arach mó wi się,
że w ka te go rii „De sign” Me ca -
lac pozostaje naj -
moc niej szym kan dy -
da tem do na gro dy…

Me ca lac? In no wa cyj ny, wy daj ny, eko no micz ny i… ład ny
Wła ściel Gro upe Me ca lac, Hen ri Mar chet ta konsekwentnie dą żył do te go, by stwo rzo na przez
nie go fir ma po strze ga na by ła ja ko li der in no wa cji wśród pro du cen tów ma szyn bu dow la nych.
Za wsze, od sa me go po cząt ku kładł ol brzy mi na cisk nie tyl ko na tech nicz ne kom pe ten cje, wy -
ma gał rów nież bezwzględnego prze strze ga nia stan dar dów etycz nych
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I kto po wie dział, że ma szy na bu dow la na nie mo że być ład na? No wa se ria ko pa rek Me -
ca lac MWR zgło szo na zo sta ła do pre sti żo wej na gro dy In ter na tio nal Bau ma In no va tion
Award i wy da je się naj po waż niej szym kan dy da tem do zwy cię stwa

http://www.mecalac.com/pl/


Ko par ka DX57W -5 jest na pę -
dza na przez 4-cy lin dro wy sil -
nik Do osan D24, któ ry za -
pew nia więk szą moc wy no -
szą cą 42,5 kW (52,3 KM).
Speł nia on wy ma ga nia nor -
my Sta ge IIIB w za kre sie emi -
sji spa lin i to bez ko niecz no -
ści uży cia fil tra czą stek sta -
łych (DPF), dzię ki za sto so wa -
niu tech no lo gii oczysz cza nia
spa lin – chło dzo ne go sys te -
mu re cyr ku la cji spa lin (EGR)
oraz ukła du utle nia nia ka ta li -
tycz ne go (DOC). 
Te sty fa brycz ne wy ka za ły, że
oszczęd ność pa li wa zwięk -
szy ła się o 15 pro cent w za leż -
no ści od try bu pra cy i ro dza ju
wy ko ny wa nych za dań. No wy
wskaź nik ECO znaj du ją cy się
na pa ne lu ste ro wa nia po zwa la
ope ra to ro wi na zmniej sze nie
zu ży cia pa li wa dzię ki kon tro li

spa la nia w cza sie rze czy wi -
stym, a tak że po przez me nu
funk cji au to ma tycz nej re duk cji
ob ro tów i oszczę dza nia pa li wa.
Moż li wość wy bo ru trzech try -
bów ro bo czych (Eco, Stan dard
i Po wer) oraz trzech try bów
pra cy (ko pa nia, kru sze nia i ści -
na nia) spra wia, że ko par ka ce -
chu je się łatwością sterowania
i wszech stron no ścią. 

No wa ka bi na mo de lu DX57W -5
jest bar dziej prze stron na. Po -
pra wio no układ ele men tów
ste ru ją cych, któ re zo sta ły po -
gru po wa ne w ce lu za pew nie -
nia naj wyż szej er go no mii. Ko -
par ka DX57W -5 po sia da rów -
nież no wy pa nel ste ro wa nia
wy po sa żo ny w re gu lo wa ny,
czy tel ny i bar dzo funk cjo nal -
ny 7-ca lo wy ko lo ro wy mo ni tor
TFT LCD o do sko na łej ja ko ści
ob ra zu. Ste ro wa nie ci śnie -
niem i prze pły wem w osprzę -
cie hy drau licz nym za mon to -
wa nym na ko par ce do stęp ne
jest z po zio mu głów ne go mo -
ni to ra w ka bi nie. In ne roz wią -
za nia zwięk sza ją ce kom fort
pra cy obej mu ją w peł ni
zauto ma ty zo wa ną kli ma ty za -
cję po sia da ją cą więk szą licz -
bę dysz na wiew nych oraz do -
dat ko we schow ki. 

Du ża pręd kość pra cy osprzę -
tu ko par ki DX57W -5 umoż li -
wia osią ga nie wy so kiej wy -
daj no ści. Mak sy mal na głę bo -
kość ko pa nia dla te go mo de -
lu wy no si 3.795 mm, mak sy -
mal na wy so kość ko pa -
nia – 6.170 mm, na to miast
mak sy mal ny za sięg na po zio -
mie pod ło ża – 6.400 mm. 
Przy stan dar do wym wy po sa -

że niu w opo ny po je dyn cze
ko par ka DX57W -5 cha rak te -
ry zu je się ma są ro bo czą wy -
no szą cą 5,79 to ny. War to jed -
nak pa mię tać, że do stęp ne
są tak że opcjo nal ne opo ny
po dwój ne. Mo del DX57W -5
po sia da dwa try by pręd ko ści
jaz dy, przy czym pręd kość
mak sy mal na wy no si 30 km/h.
Ope ra tor mo że do sto so wać
po ło że nie kie row ni cy do wła -
snych pre fe ren cji. Po ło że nie
i kąt na chy le nia po dusz ki fo -
te la oraz po ło że nie kon so li
ste ro wa nia mo gą być re gu lo -
wa ne nie za leż nie od sie bie.
Re gu lo wa ne opar cie fo te la
oraz pod par cie czę ści lę dź -
wio wej do dat ko wo zwięk sza -
ją wy go dę. Opcjo nal nie do -
stęp ny jest fo tel ogrze wa ny.
Oświe tle nie, osło na prze ciw -
sło necz na i lu ster ko bocz ne
są na to miast stan dar do wym
wy po sa że niem ka bi ny. 
Sztyw na spa wa na ra ma pod -
wo zia za pew nia nie za wod ną
wy trzy ma łość. Spo sób po -
pro wa dze nia wę ży hy drau -
licz nych, ochro na skrzy ni bie -
gów i wy trzy ma łe osie spra -
wia ją, że ta kie pod wo zie do -
sko na le spraw dza się w ko -
par ce ko ło wej. 

Dzię ki wy jąt ko wej sta bil no ści
i udźwi go wi mo de lu DX57W -5
wy ko ny wa ne pra ce wca le nie
mu szą ogra ni czać się do ko -
pa nia i ro bót ziem nych. Ko -
par kę moż na wy ko rzy sty wać
rów nież do za ła dun ku i roz ła -
dun ku cię ża ró wek, a tak że
do prze miesz cza nia rur i in -
nych ma te ria łów w ob sza rze
ro bo czym. Dla za pew nie nia
mak sy mal ne go po zio mu bez -
pie czeń stwa pod czas wszel -
kich prac obej mu ją cych pod -
no sze nie, w ma szy nie za -
mon to wa no sy gna li za tor
prze cią że nia, a tak że za wo ry
bez pie czeń stwa w wy się gni -
ku oraz w ukła dach hy drau -
licz nych le mie szy.
W ce lu do dat ko we go zwięk sze -
nia wy trzy ma ło ści wy się gnik
i ra mię ko par ki DX57W -5 wy po -
sa żo no w tu le je EM (En han ced
Ma cro -sur fa ce), któ re po na -
sma ro wa niu są du żo bar dziej
nie za wod ne niż stan dar do we
tu le je. Z te go sa me go po wo du
ogra ni czo no licz bę spa wów
na wy się gni ku i ra mie niu ma -
szy ny, a w ko mo rze pom py
zmie nio no umiej sco -
wie nie fil trów, aby uła -
twić pra ce ser wi so we. 

No wa pięcioto no wa ko par ka ko ło wa Do osan DX57W-5
Na tar gach Bau ma 2016 fir ma Do osan Con struc tion Equ ip ment po raz pierw szy za pre zen tu je
swo ją no wą pięcioto no wą ko par kę ko ło wą DX57W -5 speł nia ją cą wy ma ga nia nor my Sta ge IIIB.
Mo del DX57W -5 do dat ko wo wy po sa żo ny jest w sze ro ką ga mę no wych roz wią zań, któ re za pew -
nia ją zwięk szo ną wy daj ność, wy trzy ma łość i oszczęd ność pa li wa
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Dzię ki wy jąt ko wej sta bil no ści i udźwi go wi mo de lu DX57W -5 wy ko ny wa ne pra ce
wca le nie mu szą ogra ni czać się do ko pa nia i ro bót ziem nych. Ko par kę moż na wy -
ko rzy sty wać rów nież między innymi do za ła dun ku i roz ła dun ku cię ża ró wek

Du ża pręd kość pra cy osprzę tu ko par ki DX57W -5 umoż li wia osią ga nie wy so kiej wy -
daj no ści. Mak sy mal na głę bo kość ko pa nia dla te go mo de lu wy no si 3.795 mm, na -
to miast mak sy mal ny za sięg na po zio mie pod ło ża – 6.400 mm

http://www.doosanequipment.com/


Stoisko Lie bherra  na te re nie
otwar tym będzie mieć po -
wierzch nię 14.000 m² czy li jest
tak du że jak dwa peł no wy mia -
ro we bo iska pił kar skie. Znaj -
dzie się tu miej sce dla po nad
sześć dzie się ciu eks po na tów.
Lie bherr wy ku pił rów nież 300
m² w ha li A4, gdzie pre zen to -
wać bę dzie kom po nen ty, sys -
te my ste ro wa nia i ele men ty
tech ni ki na pę do wej.
W Mo na chium Lie bherr za -
pre zen tu je ma szy ny bu dow -
la ne, gór ni cze, osprzęt i kom -
po nen ty. Łącz ny cię żar wszy -
st kich eks po na tów wy nie -

sie 5.000 ton. PR 776 Li tro nic,
naj więk sza spy char ka, ja ką
do tej po ry wy pro du ko wał
Lie bherr, bę dzie mia ła swą
świa to wą pre mie rę wła śnie
na tar gach Bau ma 2016. Za -
pre zen to wa ny bę dzie tak że
żu raw por to wy LH 110 C
High Ri se Port Li tro nic. Ko lej -
ną no wość sta no wi ko par ka
wy po sa żo na w łyż kę, w któ -
rej zmie ści się za war -
tość 16.500 bu te lek wo dy mi -
ne ral nej. To naj więk sza ko -
par ka, ja ką Lie bherr po ka że
na tar gach. Naj cięż szym eks -
po na tem w sto isku Lie bher ra
bę dzie żu raw gą sie ni co wy
LR 1500, wa żą cy 425 to ny. 
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Fir ma Ca ter pil lar i jej nie miec ki
de aler Zep pe lin Bau ma schi nen
GmbH po ka żą w Mo na chium
łącz nie bli sko sześć dzie siąt
pro duk tów prze zna czo nych
do za sto so wań w sze ro ko po -
ję tym sek to rze bu dow la nym,
wy do byw czym, prze my sło -
wym, ko mu nal nym oraz le -
śnym. Na go ści Bau my bę dzie
rów nież cze ka ła naj now sza
ofer ta do ty czą ca usług fi nan so -
wych, wy naj mu oraz po sia da -
ją cych cer ty fi kat pro du cen ta
ma szyn uży wa nych.
Obie fir my za re zer wo wa ły
wspól nie po nad 8.200 m2 po -

wierzch ni wy sta wien ni czej,
przy czym zde cy do wa na więk -
szość eks po zy cji znaj dzie się

„pod da chem” w ha li B6.
Udział Ca ter pil la ra i Zep pe li -
na w tar gach Bau ma 2016 od -
by wa się pod ha słem „Bu ilt for
It”. Je go za da niem jest prze ko -

na nie obec nych i przy szłych
użyt kow ni ków ma szyn Cat
o ich per fek cyj nej ja ko ści i ide -
al nym do pa so wa niu do kon -
kret nych po trzeb.

Ca ter pil lar z roz ma chem

Pod czas tar gów Bau ma fir ma
Hy un dai za pre zen tu je mię dzy
in ny mi czte ry no we mo de le ła -
do wa rek ko ło wych se rii HL. Bę -
dą to mo de le HL940 TM, HL955
TM, HL970 i HL980. Skrót TM
ozna cza ma szy nę w wer sji To ol
Ma ster wy po sa żo ną, za miast
tra dy cyj ne go wy się gni ka o ki -
ne ma ty ce ty pu Z, w rów no le gły
me cha nizm ro bo czy. 
No we ma szy ny za pro jek to wa -
no z my ślą o bez a wa ryj nym
dzia ła niu, wy daj no ści i efek -
tyw no ści. Te sty prak tycz ne wy -
ka za ły, że są one aż o pięć
pro cent bar dziej wy daj ne i zu -

ży wa ją o dzie sięć pro cent
mniej pa li wa niż ła do war ki
z po przed niej se rii 9A.
Dział ba dań i roz wo ju fir my
Hy un dai cięż ko pra co wał
nad no wą se rią ma szyn, sta -
ra jąc się za spo ko ić po trze by
za rów no wła ści cie li, jak i ope -
ra to rów sprzę tu. Ma szy ny te
sta no wią do sko na łą kon struk -
cję dzię ki zde cy do wa ne mu
ukie run ko wa niu dzia łań in ży -
nie rów kon cer nu Hy un -
dai na ja kość i bez pie czeń -
stwo (np. ulep szo nej er go no -
mii), ogra ni cze niu kosz tów
(po przez zwięk sze nie wy daj -

no ści i zmniej sze nie zu ży cia
pa li wa) oraz zmak sy ma li zo -
wa niu kom for tu ope ra to ra
(np. za po mo cą sys te mu In fo -

ta in ment). Hy un dai jest prze -
ko na ny, że no we ła do war ki
znaj dą uzna nie użyt kow ni ków
z ca łe go świa ta. 

Hy un dai – no we ła do war ki

Konstruktorzy koncernu Hy un dai cięż ko pra co wali nad no wą se rią ma szyn, sta ra jąc się
za spo ko ić wszelkie po trze by za rów no wła ści cie li, jak i ope ra to rów

Lie bherr – dwa bo iska na Bau mie

Sto isko Lie bher ra na te re nie otwar tym bę dzie mieć po wierzch nię 14.000 m². Od po wia da
to po wierzch ni dwóch peł no wy mia ro wych bo isk do pił ki noż nej

Firma Ca ter pil lar i jej nie miec ki partner Zep pe lin po ka żą w Mo na chium łącz nie bli sko sześć dzie siąt maszyn i urządzeń prze zna czo nych do za -
sto so wań w sze ro ko po ję tym sek to rze bu dow la nym, wy do byw czym, prze my sło wym, ko mu nal nym oraz le śnym
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Zie lo ne ma szy ny z lo go Sen -
ne bo gen od lat cie szą się
uzna niem pol skich użyt kow -
ni ków. Przede wszyst kim ze
wzglę du na no wo cze sną
kon struk cję, trwa łość i nie za -
wod ność. Tyl ko we dług po -
bież nych sza cun ków licz ba
sprzę tu tej mar ki eks plo ato -
wa ne go w na szym kra ju
prze kra cza gru bo ty siąc
sztuk. Wie le z nich tra fi ło
do Pol ski w sta nie uży wa -
nym w dro dze pry wat ne go
im por tu. Nic za tem dziw ne -
go, że ob ser wu ją cy bacz nie
roz wój pol skie go ryn ku Sen -
ne bo gen swe go cza su usta -
no wił ofi cjal nych au to ry zo -
wa nych de ale rów. Od ro -
ku 2009 sprze da żą i ser wi sem
ma szyn prze ła dun ko wych na -
le żą cych do ka te go rii Gre en
Li ne zaj mo wa ła się na za sa -
dach wy łącz no ści po znań ska
fir ma Bax Bau ma schi nen.
Wraz z po cząt kiem ro ku w pol -
skiej sie ci dys try bu cji na stą pi -
ły istot ne zmia ny. Jesz cze
w grud niu ubie głe go ro ku
w głów nej sie dzi bie Sen ne bo -
ge na w ba war skim Strau bing
pod pi sa no umo wę, na mo cy
któ rej do ko na no po dzia łu pol -
skie go ryn ku usta na wia jąc
dru gie go au to ry zo wa ne go
dys try bu to ra ma szyn Sen ne -
bo gen Gre en Li ne. Na te re nie
wo je wódz twa po mor skie go,
war miń sko -ma zur skie go,
pod la skie go, ma zo wiec kie -
go, lu bel skie go, łódz kie go,
świę to krzy skie go, pod kar -
pac kie go oraz ma ło pol skie -
go zo sta ła nim fir ma Ko mat su
Po land, któ ra po przez wła sną
sieć dys try bu cyj ną ofe ro wać
bę dzie no we i uży wa ne ma -
szy ny prze ła dun ko we wy ko -
rzy sty wa ne przez fir my zaj mu -
ją ce się prze rób ką od pa dów,
prze ła dun kiem zło mu i sze ro -

ko po ję tym re cy klin giem.
W ofer cie znaj dą się tak że ła -
do war ki te le sko po we. Ro nald
Haupt, re gio nal ny dy rek tor
sprze da ży Sen ne bo gen, tak
ko men tu je ten fakt: – Zmia -
na nie wy ni ka w żad nej mie rze
z bra ku za ufa nia do Bax Bau -
ma schi nen. Wprost prze ciw -
nie, na szą do tych cza so wą
współ pra cę oce nia my po zy -
tyw nie. Na si do tych cza so wi
part ne rzy uczy ni li wie le dla
zwięk sze nia roz po zna wal no ści
na szej mar ki wśród Po la ków,
zor ga ni zo wa li sieć sprze da ży
i ser wi su. Ana li zu jąc sy tu ację
do szli śmy jed nak do wnio sku,
że ob szar dzia ła nia jest dla Bax
Bau ma schi nen zbyt du ży.
Uzna li śmy, że je den de aler nie
jest w sta nie ob słu żyć ca łe go
pol skie go ryn ku. Choć by ze
wzglę du na du ży ob szar i ro -
sną cą licz bę ma szyn na szej
mar ki. Prio ry te tem dla Sen ne -
bo ge na by ło i jest utrzy my wa -
nie bli skich wię zi z użyt kow ni -
ka mi ma szyn i słu że nie im
wszech stron nym wspar ciem.
Dla te go też pod ję li śmy de cy -
zję o po dzia le pol skie go ryn -
ku na li nii wschód -za chód
i usta no wie nie dru gie go obok
Bax Bau ma schi nen de ale ra.
Ogra ni cze nie ob sza ru dzia ła -
nia z pew no ścią nie osła bi
Bax Bau ma schi nen. Wprost
prze ciw nie, po zwo li skon cen -
tro wać si ły i środ ki na ob sza -
rze za chod niej Pol ski, co po -
win no umoc nić po zy cję fir my. 
Thomas Bax,  pre zes za rzą du
Bax Bau ma schi nen zda je się
po dzie lać tę oce nę. Ko mat su
Po land trak tu je ja ko part ne ra,
a nie ry wa la: – Po dział pol skie -
go ryn ku po mię dzy dwóch au -
to ry zo wa nych przed sta wi cie li,
stwa rza nam moż li wość więk -
szej in ten sy fi ka cji dzia łań
na pod le ga ją cym nam te re nie.

Do ty czy to dzia łań za rów no
sprze da żo wych jak i ser wi so -
wych. Od sa me go po cząt ku
na szej dzia łal no ści ja ko przed -
sta wi cie la Sen ne bo gen, czy li
ro ku 2009, kła dzie my du ży na -
cisk na roz wój sie ci ser wi so -
wej po nie waż zda je my so bie
spra wę, że sa tys fak cja klien -
tów z ob słu gi po sprze da żo wej
ma klu czo we zna cze nie. Wie -
my jak bar dzo waż na jest ja -
kość świad czo nych przez nas
usług, dla te go dba my o pod -
no sze nie kom pe ten cji na szych
ser wi san tów. Szcze gól ne zna -
cze nie ma ją tu oczy wi ście
szko le nia u pro du cen ta – fir my
Sen ne bo gen. Pla nu je my sys -
te ma tycz ne zwięk sza nie licz by
ser wi san tów w ko re la cji ze
wzro stem wo lu me nu po trzeb
na szych klien tów, w szcze gól -
no ści w za kre sie prze glą dów
i kon ser wa cji. Roz wój ryn ku
ma szyn prze ła dun ko wych wy -
ni ka ze wzro stu świa do mo ści
i pro fe sjo na li zmu na szych
klien tów. To z ko lei prze kła da
się dla nas na sprze daż ko lej -
nych ma szyn Sen ne bo gen, co
w peł ni rów no wa ży skut ki po -
dzia łu te ry to rium. 
Umów de ter mi nu ją cych
dzia ła nia i zwią za ny z ni mi
roz wój fir my nie za wie ra się
co dzien nie. Przy go to wa nie
po ro zu mie nia po prze dzo ne
być mu si sta ran ną ana li zą,
wy ma ga roz wa że nia wszel -
kich za i prze ciw oraz na kre -
śle nia dłu go fa lo wych pla nów.
Pre zes Ko mat su Po land Ta ka -
hi de Oshi ta ni, któ ry oso bi ście
ne go cjo wał wa run ki po ro zu -
mie nia z Sen ne bo ge nem,
a póź niej pa ra fo wał je w Strau -
bing, od sa me go po cząt ku był
en tu zja stą na wią za nia współ -
pra cy z nie miec ką fir mą. – Wy -
so ce ce nię so bie mar kę Sen -
ne bo gen i do ko na nia tej fir my

bę dą cej wio dą cym pro du cen -
tem spe cja li stycz nych ma szyn
prze ła dun ko wych i dźwi gów.
Je stem głę bo ko prze ko na ny,
że współ pra ca przy nie sie ko -
rzy ści za rów no nam, jak i nie -
miec kim part ne rom. Po zwo li
bo wiem na uzu peł nie nie ofer -
ty Ko mat su Po land czy niąc ją
bar dziej kom plek so wą. Nie
do prze ce nie nia jest rów nież
ry su ją ca się przed na mi szan -
sa na lep sze wy ko rzy sta nie
struk tur or ga ni za cyj nych Ko -
mat su Po land. Sen ne bo gen
pod pi su jąc umo wę z na mi,
mo że zaś li czyć na zwięk sze -
nie sprze da ży na ryn ku pol -
skim. Ko mat su Eu ro pe już
od pew ne go cza su współ pra -
cu je z Sen ne bo ge nem w Au strii
i Niem czech two rząc w tych
kra jach wspól ne ka na ły dys try -
bu cji. Je że li roz wią za nie ta kie
do brze spraw dza się tam, to
dlacze go nie mia ło by funk cjo -
no wać w Pol sce? – py ta re to -
rycz nie Ta ka hi de Oshi ta ni. 
Z usta no wie nia dru gie go de -
ale ra ma szyn Sen ne bo gen
Gre en Li ne za do wo lo ne wy da -
ją się być wszyst kie stro ny.
Pro du cent uwa ża, że do pro wa -
dzi to do wzro stu sprze da ży
ma szyn oraz po zwo li za pew nić
roz sia nym po ca łym kra ju użyt -
kow ni kom ser wis i ob słu gę po -
sprze da żo wą na naj wyż szym
po zio mie. – Pod pi su jąc umo wę
z Ko mat su Po land chcie li śmy
pod kre ślić na sze za an ga żo wa -
nie w pol ski ry nek. Sen ne bo -
gen dą ży do per fek cji i chce
być je go li de rem w za kre sie
ma szyn prze ła dun ko wych – tłu -
ma czy Ro nald Haupt. 
By urze czy wist nić te am bit -
ne pla ny, Sen ne bo gen po -
trze bu je sil nych part ne rów,
któ rzy nie bę dą ze so bą ry -
wa li zo wać, a na sta wią się
na dłu go fa lo wą współ pra cę.
Po dzia ły ryn ko we nie za -
wsze przy no szą spo dzie wa -
ne efek ty. Czy obaj part ne -
rzy – Bax Bau ma schi nen
i Ko mat su Po land na dłuż -
szą me tę znaj dą wspól ny ję -
zyk? Wy da je się, że nie po -
win no być z tym pro ble mów.
Tho mas Bax ma na dzie ję
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Sen ne bo gen w Pol sce – czas na zmia ny!
Na po cząt ku ist nie nia, w ro ku 1952 nie miec ka fir ma Sen ne bo gen za trud -
nia ła trzy na stu pra cow ni ków i wy twa rza ła pro ste na rzę dzia rol ni cze.
Dziś dzia ła na kil ku kon ty nen tach pro du ku jąc za awan so wa ne tech no lo -
gicz nie dźwi gi te le sko po we, ko par ki kra tow ni co we, żu ra wie oraz nie -
zwy kle sze ro ką ga mę spe cja li stycz nych ma szyn prze ła dun ko wych
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na do brą współ pra cę z Ko -
mat su Po land. Je go zda -
niem mo że ona przy nieść
ko rzy ści obu stro nom: – Nie
by li śmy za sko cze ni po ja wie -
niem się no we go de ale ra.
Na sza fir ma dłu go przy go to -
wy wa ła się do pla no wa ne go
po dzia łu pol skie go ryn ku.
Od by li śmy wie le spo tkań
z przed sta wi cie la mi Ko mat su
Po land, prze pro wa dzi li śmy
sze reg roz mów, w cza sie
któ rych prze ka za li śmy wie -
le in for ma cji i do świad -
czeń. Ma my na dzie ję, że
przy czy ną się one do do -
bre go star tu Ko mat su w ro li
dys try bu to ra Sen ne bo gen.
Głę bo ko wie rzy my, że po -
dział te re nów dzia ła nia przy -
czy ni się do wie lu ko rzy ści
dla klien tów mar ki, przede
wszyst kim w za kre sie do -
stęp no ści ser wi su i ofer -
ty sprze da ży. W efek cie moż -
na się spo dzie wać dal sze go
umoc nie nia mar ki Sen ne bo -
gen w Pol sce – tłu ma czy.
Obaj de ale rzy mo gą czer pać
ko rzy ści ze współ pra cy wy ko -
rzy stu jąc efekt sy ner gii. Za -
uważ my, że pod pi su jąc umo -
wę z Sen ne bo ge nem Ko mat su
Po land zy ska ło moż li wość uzu -
peł nie nia swej ofer ty o spe cja -
li stycz ne ma szy ny. Mo że  ofe ro -
wać je klien tom, któ rzy eks plo -
atu ją sprzęt Ko mat su. I od wrot -
nie, po sia da cze ma szyn Sen -
ne bo ge na z ra cji cha rak te ru
wy ko ny wa nych za dań, czę sto
po trze bu ją ła do wa rek ko ło -
wych. Współ pra ca z Ko mat su
Po land da je im więc moż li wość
na by cia róż no rod nych ma szyn
u jed ne go do staw cy. 
Je że li cho dzi o bran żę bu dow -
la ną, to no wy de aler Sen ne bo -
ge na li czy na za in te re so wa nie
ła do war ka mi te le sko po wy mi,
któ rych Ko mat su od pew ne go
cza su już nie pro du ku je. Sta -
no wią one do bre uzu peł nie nie
ofer ty, po dob nie zresz tą, jak
ma to miej sce w przy pad ku
po zo sta łych ma szyn Sen ne bo -
gen Gre en Li ne. Ko mat su Po -
land ma szan sę zna le zie nia
na nie na byw ców wśród firm
zaj mu ją cych się prze ła dun -

kiem róż ne go ro dza ju ma te ria -
łów, zło mu oraz dzia ła ją cych
w bran ży ko mu nal nej przy za -
go spo da ro wy wa niu od pa dów.
Mo że przy tym ko rzy stać z do -
świad czeń Bax Bau ma schi -
nen. – Na si klien ci to przede
wszyst kim fir my dzia ła ją ce
w sze ro ko po ję tej sfe rze re cy -
klin gu, prze my słu i lo gi sty ki.
Ma szy ny pro du ko wa ne przez
fir mę Sen ne bo gen pre zen tu ją
tak wy so ką ja kość i są na ty le
uni wer sal ne, że mo gą zna leźć
za sto so wa nie u bar dzo sze ro -
kie go spek trum użyt kow ni -
ków. Trze ba jed nak pa mię tać,
ze wiel kość ma szyn i zwią za -

ny z tym koszt na by cia, ogra -
ni cza ją wiel kość i wzrost ryn -
ku. Na za kup ma szyn Sen ne -
bo gen de cy do wać się mo gą
fir my ma ją ce du że po trze by
w za kre sie prze ła dun ków i bę -
dą ce w sta nie w peł ni wy ko -
rzy stać po ten cjał sprzę tu.
W efek cie pol ski ry nek nie jest
jesz cze na ty le głę bo ki, by
uza sad nia ło to spe cja li za cję
bran żo wą. Za sa dą na sze go
dzia ła nia jest mak sy mal nie
in dy wi du al ne po dej ście
do każ de go pro jek tu sprze -
da żo we go. Wy ma ga to roz po -
zna nia spe cy fi ki po trzeb na -
szych klien tów w wie lu ob -
sza rach dzia łal no ści i tak wła -

śnie poj mu je my na szą mi -
sję – tłu ma czy Tho mas Bax.
Ko mat su Po land na tych miast
po pod pi sa niu umo wy z Sen -
ne bo ge nem przy stą pi ło
do re ali za cji jej za pi sów. Jak
wy glą da to w prak ty ce?
Głów nym ce lem dla no we go
de ale ra jest oczy wi ście sprze -
daż fa brycz nie no wych ma -
szyn. Nie mal na tych miast
po pod pi sa niu umo wy z Sen -
ne bo ge nem w Ko mat su Po -
land roz po czę to two rze nie
ba zy klien tów. Cho dzi o to,
by od po wied nio przy go to wać
się choć by do prze ję cia opie -
ki ser wi so wej nad użyt ko wa -

ny mi przez nich ma szy na mi. 
– Na kre śli li śmy szcze gó ło we
pla ny dzia ła nia. Ma my am bi -
cje na wią za nia oso bi ste go
kon tak tu ze wszyst ki mi użyt -
kow ni ka mi ma szyn Sen ne bo -
gen pra cu ją cych na te re nach
ob ję tych na szym dzia ła niem.
Każ de mu z nich za ofe ru je my
usłu gi ser wi so we oraz za opa -
trzenie w kom po nen ty i czę -
ści za mien ne. Tak w chwi li
obec nej przed sta wia ją się
na sze głów ne prio ry te ty,
do re ali za cji któ rych przy stą -
pi li śmy wraz z chwi lą zło że nia
pod pi sów pa ra fu ją cych umo -
wę z Sen ne bo ge nem – mó wi
Ta ka hi de Oshi ta ni. 

Od stycz nia te go ro ku Ko mat -
su Po land przej mie też opie kę
ser wi so wą nad ma szy na mi
Sen ne bo gen. Ser wis opar ty
bę dzie na struk tu rach Ko mat -
su Po land, ale na pra wy wy ko -
ny wa ne bę dą przez osob nych
me cha ni ków spe cja li zu ją cych
się w ob słu dze ma szyn Sen -
ne bo gen. Spra wia to, że ko -
niecz ne bę dzie za trud nie nie
do dat ko wych me cha ni ków
oraz zwięk sze nie licz by po jaz -
dów ser wi su mo bil ne go. Pra -
cow ni cy ser wi su przej dą od po -
wied nie prze szko le nie. Już
na po cząt ku stycz nia go ści li oni
w Niem czech, gdzie wzię li
udział w szko le niach obej mu ją -
cych na pra wę ma szyn, kwe stie
lo gi stycz ne przy re ali za cji za -
mó wień na ma szy ny i czę ści
za mien ne oraz wspar cia tech -
nicz ne go do ty czą ce go do bo ru
i wła ści wej eks plo ata cji ma -
szyn mar ki Sen ne bo gen. 
Ko mat su Po land utrzy my wać
bę dzie wła sny ma ga zyn czę -
ści za mien nych. Je go sta ny
ko or dy no wa ne bę dą przez
pro du cen ta. – Jak już wspo -
mnia łem, do ko nu je my sys te -
ma tycz nej we ry fi ka cji li sty po -
sia da czy ma szyn Sen ne bo gen.
Uzu peł nia my ją na bie żą co,
a gdy upo ra my się z tym za -
da niem, znać bę dzie my nie
tyl ko licz bę i typ użyt ko wa ne -
go sprzę tu, ale tak że sto pień
je go wy eks plo ato wa nia. Dzię ki
te mu dość pre cy zyj nie usta lić
bę dzie my mo gli licz bę i ro dzaj
czę ści za mien nych oraz wszel -
kich kom po nen tów, któ re bez -
względ nie zna leźć się bę dą
mu sia ły w na szym ma ga zy nie
i być do stęp ne od rę ki. Są one
bo wiem nie zbęd ne do utrzy -
mania ma szyn w na le ży tym
sta nie tech nicz nym. Je że li
jed nak zda rzy się sy tu acja, że
z ja kich kol wiek przy czyn da -
nej czę ści nie bę dzie w na -
szych za so bach, to w try bie
pil nym spro wa dzi my ją z cen -
tral ne go ma ga zy nu fir my Sen -
ne bo gen znaj du ją ce go się
na te re nie Nie -
miec – pod su mo wu je
Ta ka hi de Oshi ta ni.

www.sennebogen.com

Uścisk dło ni pre ze sów. Tho mas Bax i Ta ka hi de Oshi ta ni w chwi lę po za koń cze niu
roz mów na te mat koegzystencji Bax Bau ma schi nen i Ko mat su Po land w dys try bu cji
ma szyn i urzą dzeń Sen ne bo gen Gre en Li ne na pol skim ryn ku

http://www.sennebogen.com/en.html
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W po rów na niu z ma szy na -
mi wcze śniej szej ge ne ra cji K,
ła do war ka Cat 950M ma lep -
sze osią gi i więk szą o dzie sięć
pro cent wy daj ność pa li wo wą.
To za słu ga mię dzy in ny mi no -
we go sil ni ka Cat C7.1 Acert,
któ ry nie tyl ko speł nia naj -
wyż sze stan dar dy pod wzglę -
dem emi sji spa lin, ale przede
wszyst kim pra cu je z niż szą
pręd ko ścią ob ro to wą i po sia -
da więk szą spraw ność ciepl -
ną. Waż ną ro lę z punk tu wi -
dze nia zu ży cia ole ju na pę do -
we go od gry wa tak że no -
wa, pię cio stop nio wa skrzy nia
bie gów Cat Po wer -Shift,
umoż li wia ją ca zmia nę prze ło -
żeń przy włą czo nej blo ka dzie
prze kład ni hy dro ki ne tycz nej.
Dzię ki te mu stra ty ener gii
w ukła dzie prze nie sie nia na -
pę du są ogra ni czo ne do mi ni -
mum nie tyl ko pod czas jaz dy
ze sta łą pręd ko ścią, ale tak że
w trak cie przy spie sza nia.
Konstruując ła do war kę 950M
du żo uwa gi po świę co no rów -
nież hy drau li ce. Głów ny roz -
dzie lacz ma te raz kon struk cję
mo no blo ko wą i obej mu je sek -
cję kon tro li kom for tu jaz dy
współ pra cu ją cą z dwo ma
aku mu la to ra mi hy drau licz ny -
mi. No we roz wią za nie zmniej -
szy ło ma sę wła sną ukła du
i ogra ni czy ło o czter dzie ści
pro cent licz bę miejsc, w któ -
rych mo gło by dojść do wy cie -
ku.
Nie uj mu jąc ni cze go po wyż -
szym za le tom, za uwa żyć trze -
ba, że dla wie lu użyt kow ni ków
szcze gól ne zna cze nie ma jed -
nak mon to wa ny stan dar do wo
we wszyst kich ła do war kach
Cat – po cząw szy wła śnie
od se rii M – sys tem Cat Pro -
duc tion Me asu re ment (CPM).
Pod czas na peł nia nia łyż ki po -
zwa la on na pre cy zyj ne okre -
śle nie ma sy urob ku bez prze -

ry wa nia cy klu za ła dun ku czy
wy ko ny wa nia do dat ko we go
ru chu. Wy ni ki po mia ru są wy -
świe tla ne w cza sie rze czy wi -
stym na spe cjal nym, ko lo ro -
wym ekra nie do ty ko wym, wy -
ko rzy sta nym rów nież do po ka -
zy wa nia ob ra zu z ka me ry co fa -
nia. No wo cze sne roz wią za nie
po zwa la sku tecz nie wy eli mi no -
wać za ła do wa nie zbyt ma łej
lub zbyt du żej ilo ści ma te ria łu,
a tym sa mym za po biec wie lu
kło po tli wym sy tu acjom. „Prze -
wa że nie” wy wrot ki wią że się
bo wiem z ko niecz no ścią cał -

ko wi te go opróż nie nia skrzy ni
i po wtór nym za ła dun kiem, na -
to miast „nie do wa że nie” po wo -
du je stra ty wy ni ka ją ce z nie peł -
ne go wy ko rzy sta nia ła dow no -
ści sa mo cho du cię ża ro we go.
Jest to szcze gól nie od czu wal -
ne przy wie lu kur sach na dłu -
gich tra sach. Sys tem wa go wy
CPM ofe ro wa ny przez fir mę
Ca ter pil lar na wet w wer sji tech -
no lo gicz nej (do wy bo ru jest
jesz cze wer sja cer ty fi ko wa na)
za pew nia bar dzo wy so ką do -
kład ność na po zio mie ±1%.
Dzię ki te mu z po wo dze niem

mo że być on wy ko rzy sty wa ny
w za kła dach pra cu ją cych
w opar ciu o re cep tu ry (ce men -
tow nie, wę zły be to niar skie, wy -
twór nie mas bi tu micz nych), jak
rów nież punk tach sprze da ży
kru szyw, opa łu, pło dów rol -
nych itp. Po nad to moż li wy jest
po miar ma sy za ła do wy wa nych
ma te ria łów z po dzia łem
na frak cje, co uła twia i przy -
spie sza pro ce sy pro duk cyj ne,
ale tak że po ma ga w in wen ta ry -
za cji sta nów ma ga zy no wych.
Gro ma dzo ne da ne za pi sy wa -
ne są w sys te mie CPM, a na -
stęp nie eks por to wa ne do me -
ne dże ra flo ty za po mo cą tech -
no lo gii Cat Con nect Pay lo ad.
Ak tu al nie ze staw in for ma cji
prze sy ła nych dro gą sa te li tar ną
nie obej mu je jesz cze da nych
z po dzia łem na frak cje. Moż -
na je po brać bez po śred nio
z sys te mu CPM lub zdal nie, ale
przy wy ko rzy sta niu tech no lo gii
GSM. Obec nie roz wią za nie to
do star cza Si tech, wkrótce po -
ja wi się ono rów nież w ofer cie
fir my Ca ter pil lar. Do ana li zy,
prze twa rza nia po bra nych in for -
ma cji i two rze nia szcze gó ło wych
ra por tów słu ży do brze zna ny in -
ter fejs użyt kow ni ka – VisionLink,

MASZYNY BUDOWLANE

Cat 950M – po miar ma sy ła dun ku z po dzia łem na frak cje 
Od po ło wy ubie głe go ro ku fir ma „Czy stość” z pod war szaw skie go Wo ło mi na eks plo atu je ła do -
war kę ko ło wą Cat 950M. Pierw sza ma szy na tej se rii do star czo na pol skie mu użyt kow ni ko wi wy -
róż nia się mię dzy in ny mi mon to wa nym fa brycz nie no wo cze snym sys te mem dy na micz ne go wa -
że nia urob ku w roz bi ciu na po szcze gól ne frak cje

Właściciele firmy „Czystość”, od lewej Dawid, Jerzy i Jacek Szpańscy nie kryją
zadowolenia z najnowszego nabytku. Ładowarkę Cat chwalą głównie za niskie
zużycie paliwa i zaawansowany system ważący

Fir ma „Czy stość” jest pierw szym w Pol sce użyt kow ni kiem ła do war ki Cat 950M. Eks plo ato wa na przez nią ma szy na wy ko rzy sty -
wa na jest przede wszyst kim do hał do wa nia kru szyw oraz za ła dun ku ma te ria łów do ko szy za sy po wych wy twór ni mas bi tu micz -
nych. Pra cu je oko ło ośmiu -dzie się ciu go dzin na do bę
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po zwa la ją cy na wy god ne mo -
ni to ro wa nie ma szy ny z do -
wol ne go kom pu te ra pod łą -
czo ne go do in ter ne tu.
Do po mia ru ma sy urob ku wy -
ko rzy sty wa ne są czuj ni ki po ło -
że nia łyż ki oraz czuj ni ki ci śnie -
nia w ukła dzie hy drau licz nym.
Wraz z od po wied nim opro gra -
mo wa niem umoż li wia ją one
nie tyl ko do kład ne wa że nie za -
ła do wy wa ne go ma te ria łu, ale
tak że po zwa la ją na pre cy zyj ne
usy py wa nie urob ku. W trak cie
wy ko ny wa nia ta kiej czyn no ści
ope ra tor mo że ob ser wo wać
zmia ny ma sy ła dun ku w cza -
sie rze czy wi stym, nie mu si
więc po wtór nie na bie rać urob -
ku. Cat Pro duc tion Me asu re -
ment mo że do dat ko wo współ -
pra co wać z sys te mem Ag gre -
ga te Au to dig po zwa la ją cym
na au to ma ty za cję wie lo krot nie
po wta rza nych ope ra cji. Roz -
wią za nie to po zwa la wy eli mi -
no wać błę dy pra cow ni ków
spo wo do wa ne na przy kład
zmę cze niem i za pew nia jed na -
ko wą, wy so ką wy daj ność pra -
cy w cią gu ca łej zmia ny.
O za le tach no wej ła do war ki
Cat 950M i sys te mu CPM ja ko
pierw sza w Pol sce mo gła
prze ko nać się wo ło miń ska fir -
ma „Czy stość”. Przed się bior -
stwo za ło żo ne w ro ku 1991
przez Je rze go Szpań skie go
po cząt ko wo zaj mo wa ło się
eks plo ata cją i re kul ty wa cją
skła do wisk od pa dów (stąd
też je go na zwa), od trzy na stu
lat sku pia się na to miast
na kom plek so wej bu do wie
dróg. Obec nie fir mę ro dzin ną
pro wa dzi Je rzy Szpań ski
wraz z sy na mi Jac kiem i Da -
wi dem. Spół ka „Czy stość”
wy ko nu je pra ce głów nie na te -
re nie wo je wódz twa ma zo -
wiec kie go, ale w swo im do -
rob ku ma też kil ka in we sty cji
zre ali zo wa nych w in nych czę -
ściach Pol ski. Fir ma po sia da
sprzęt róż nych ma rek, bo jak
tłu ma czą jej wła ści cie le po -
zwa la to im na spraw dza nie
ja ko ści róż nych ma szyn oraz
stan dar dów ob słu gi po sprze -
da żo wej de kla ro wa nych przez
ich dys try bu to rów. Kie ru jąc

się tą za sa dą wła ści cie le fir my
„Czy stość” zde cy do wa li się
na za kup ła do war ki pro duk cji
Ca ter pil lar, choć wpływ na ich
wy bór mia ło jesz cze kil ka in -
nych czyn ni ków. – Zde cy do -
wa li śmy się na Ca ta głów nie
z dwóch po wo dów. Jed nym
z nich by ła ni ska utra ta war to -
ści. Ma szy ny Cat utrzy mu ją ce -
nę. Ła two to za uwa żyć prze -
glą da jąc ofer ty z ryn ku wtór ne -
go. Po za tym uwa ża my, że Cat
to do mi nu ją ca mar ka, więc
po sta no wi li śmy za pła cić wię -
cej, aby mieć do bry sprzęt.
Roz wa ża li śmy jesz cze ła do -
war ki kon ku ren cyj nych pro du -
cen tów, któ re pod wzglę dem
zu ży cia pa li wa czy er go no mii
w na szych te stach wy pa dły
po dob nie, ale ar gu men tem
na ko rzyść Ca ta był bar dzo no -
wo cze sny sys tem wa gi z mo -

ni to rin giem ma szy ny on -li ne.
Jest on fa brycz ny i po zwa la
na do kład ną in wen ta ry za cję
kru szyw z po dzia łem na frak -
cje. Na bie żą co ma my więc
pod gląd ilo ści każ de go ma te -
ria łu za ła do wa ne go do ko sza
za sy po we go wy twór ni czy cię -
ża rów ki i nie mu si my cho dzić
do ma szy ny, aby sczy ty wać ta -
kie in for ma cje. W zna czą cy
spo sób uła twia nam to pra cę,
po nie waż do kład nie wie my, ile
da ne go kru szy wa już wy ko rzy -
sta li śmy, a ile po zo sta ło go
na pla cu – tłu ma czy Da wid
Szpań ski. O no wej ma szy nie
za ku pio nej przez fir mę „Czy -
stość” w po chleb ny spo sób
wy po wia da się też jej ope ra tor
Grze gorz Mi chal ski. – Do tej
po ry pra co wa łem na ła do war -
kach, któ re mia ły po kil ka na -
ście lat, dla te go kom fort, wy -

daj ność czy zu ży cie pa li wa, ja -
kie ofe ru je ta ma szy na są ol -
brzy mim prze sko kiem. Z łyż -
ką 3,6 m3 ła do war ka Cat wła -
ści wie nie czu je ob cią że nia,
a jej spa la nie przy ob słu dze
wy twór ni oscy lu je na po zio -
mie 10 li trów na go dzi nę. Każ -
dy, kto wej dzie do tej ma szy ny
i po pra cu je na niej cho ciaż
chwi lę, od ra zu za uwa ży bar -
dzo do brą wi docz ność we
wszyst kich kie run kach i zna ko -
mi te wy ci sze nie wnę trza.
Ja cek Szpań ski pod kre śla, że
bu do wa dróg to pra ca se zo no -
wa. – Z naj więk szą in ten sy fi ka -
cją ro bót ma my do czy nie nia
od wcze snej wio sny do koń ca
ro ku bu dże to we go, peł na do -
stęp ność ma szyn ma więc klu -
czo we zna cze nie dla ter mi no -
wej re ali za cji zle ceń. Przed za -
ku pem sprzę tu za wsze bie rze -
my więc pod uwa gę po ziom
ob słu gi po sprze da żo wej. Rów -
nież pod tym wzglę dem de aler
ma szyn Cat, czy li fir ma Ber ge rat
Mon noy eur, ma wie le do za ofe -
ro wa nia, po sia da bo wiem bli -
sko set kę po jaz dów ser wi so -
wych i stu dwudziestu me cha ni -
ków. Wie rzy my za tem, że na sza
ła do war ka za wsze bę dzie go to -
wa do pra cy, a my unik nie my
pro ble mów wy ni ka ją cych z bez -
pro duk tyw nych prze -
sto jów – komentuje
Ja cek Szpań ski.

www.b-m.pl

Dane dotyczące masy kruszyw załadowywanych do wytwórni oraz szczegółowe
informacje dotyczące eksploatacji maszyny mogą być wyświetlane na dowolnym
komputerze w biurze firmy. Umożliwia to aplikacja internetowa VisionLink

Ob słu ga sys te mu Cat Pro duc tion Me asu re ment jest pro sta i in tu icyj na. Mo ni tor z ekra nem do ty ko wym za mon to wa ny zo stał
na pra wym słup ku mię dzy okien nym w je go gór nej czę ści, ope ra tor nie mu si więc od ry wać sta le wzro ku od osprzę tu. Do ty ko wy
ekran słu ży rów nież do wy świe tla nia ob ra zu z ka me ry co fa nia

http://b-m.pl/


Ko rzy ści pły ną ce ze sto so wa -
nia tech no lo gii wy twa rza nia
mie sza nek na cie pło, ta kie jak
ogra ni cze nie zu ży cia ener gii
i emi sji szko dli wych sub stan -
cji oraz eli mi na cja two rzą ce go
się dy mu i wy zie wów są do ce -
nia ne przez bran żę dro go wą.
Tech no lo gia WMA po zwa la
po nad to na wy twa rza nie i roz -
kła da nie mie szan ki mi ne ral -
no -as fal to wej w znacz nie niż -
szej tem pe ra tu rze – za zwy czaj
od dzie się ciu do czter dzie stu
stop ni Cel sju sza – niż ma to
miej sce w przy pad ku me to dy
tra dy cyj nej. Aby to osią gnąć,
ob ni żyć naj pierw na le ży lep -
kość as fal tu. Utrzy ma nie ni skie -
go po zio mu lep ko ści po mi mo
sto sun ko wo ni skiej tem pe ra tu -
ry mie szan ki, po zwa la na jej
swo bod ne mie sza nie, ukła da -
nie  i za gęsz cza nie. Nie ste ty,
wie le spo śród tech no lo gii pro -
duk cji cie płej mie szan ki na cie -
pło jest dro gich. Ich sto so wa -
nie wią że się z wy so ki mi kosz -
ta mi do dat ków oraz ko niecz no -
ścią prze strze ga nia spe cjal -
nych pro ce dur. Na przy kład
sto so wa ne być mu szą spe cjal -
ne sys te my trans por tu as fal tu
za pew nia ją ce osią gnię cie pra -
wi dło wej lep ko ści w ni skich
tem pe ra tu rach. Al ter na ty wę sta -
no wi wy ko rzy sty wa nie as fal tów
mo dy fi ko wa nych. Za rów no do -
dat ki do as fal tu, jak i sam as falt
mo dy fi ko wa ny są bar dzo dro -
gie. Od bi ja się to za uwa żal nie
na ce nie go to wej ma sy.
Roz wią za nie pro ble mu sta no -
wi Astec Warm Mix Asphalt
Sys tem. Tech no lo gia ta po le -
ga ją ca na spie nia niu zwy kłe -
go as fal tu, nie wy ma ga bo -
wiem sto so wa nia ani dro gich
do dat ków, ani as fal tów mo dy -
fi ko wa nych, nie ma też po -
trze by mo dy fi ka cji re cep tu ry
mie szan ki MMA. Do dat ko wą

za le tą jest moż li wość sto so -
wa nia tej me to dy bez ob ni ża -
nia tem pe ra tu ry mie szan ki.
Umoż li wia to trans por to wa nie
ma sy na więk sze od le gło ści
i ukła da nie jej w niż szej tem -
pe ra tu rze w nie sprzy ja ją cych
wa run kach at mos fe rycz nych.
Tak zwa ny as falt spie nio ny
moż na uzy skać za po mo cą

kil ku róż nych me tod. Naj star -
szą z nich jest tak zwa ny pro -
ces WAM -Fo am. Po le ga on
na tym, że wy su szo ne kru szy -
wo po da je się do ota czar ki,
na stęp nie do da je mięk ki as -
falt, a na koń cu spie nio ny
twar dy as falt. W efek cie otrzy -
mu je się mie szan kę o wy ma -
ga nych wła ści wo ściach. 
Dru gą me to dą jest te cho no lo -
gia  pro po no wa na przez kon -
cern Astec Inc. Po le ga ona
na wstrzy ki wa niu wo dy do go -
rą ce go as fal tu tuż przed mie -
szal ni kiem. Wdro że nie tej tech -
no lo gi spro wa dza się do za in -
sta lo wa nia przy staw ki do spie -
nia nia as fal tu i zin te gro wa nia
jej z mo der ni zo wa ną ota czar -
nią. Urzą dze nie mon to wa ne

jest na in sta la cji do star cza ją cej
as falt ze zbior ni ka. Me to da ta
po le ga na wstrzy ki wa niu nie -
wiel kiej ilo ści wo dy do go rą ce -
go as fal tu. Wo da za czy na pa -
ro wać i two rzą się mi kro sko pij -
ne pę che rzy ki po wie trza, wła -
śnie one re du ku ją lep kość as -
fal tu  po mi mo  ob ni żo nej  tem -
pe ra tu ry. Wo da do star cza na

jest do ukła du za po mo cą
pom py któ ra po przez sys tem
za wo rów po zwa la na do kład ne
do zo wa nie jej do sys te mu, jej
ilość do zo wa na jest pre cy zyj -
nie za po mo cą mi kro pro ce so -
ro we go ukła du ste ru ją ce go,
któ ry ana li zu je prze pływ as fal -
tu. Wo da wstrzy ki wa na jest
do cie kłe go as fal tu po przez wy -
ko na ne ze sta li nie rdzew nej
wtry ski wa cze umiesz czo ne
nad ko mo rą spie nia nia. As falt
prze pły wa przez ko mo ry pie nią -
ce, gdzie jest do kład nie mie -
sza ny z po wie trzem po wsta łym
w pro ce sie od pa ro wa nia wo dy.
Ilość wo dy do da wa na do as -
fal tu jest nie wiel ka. Śred nio
do wy pro du ko wa nia jed nej to -
ny WMA po trze ba za le d wie

jed ne go li tra wo dy, a jej ilość
za war ta w go to wej mie szan ce
jest na wet dzie się cio krot nie
mniej sza. Jej więk szość od pa -
ru je bo wiem w trak cie pro ce -
su spie nia nia.
W skład sys te mu kon cer nu
Astec wcho dzi od por ny na ko -
ro zję zbior nik wo dy. Jest on
wy po sa żo ny w au to ma tycz ny

za wór na peł nia ją cy. Je śli wo -
dy jest za ma ło, sys tem na -
tych miast alar mu je ope ra to ra
o jej ni skim po zio mie. Dzię ki
te mu nie do bór mo że zo stać
szyb ko uzu peł nio ny i mie -
szan ka nie jest mar no wa na. 
Tech no lo gia as fal tu spie nio ne -
go kon cer nu Astec mo że być
wy ko rzy sty wa na w ota czar -
niach wszel kich ty pów i wiel -
ko ści. Ja ko że sys tem jest
kom pak to wy, da je się bar dzo
ła two „wprzę gnąć” w ist nie ją -
cą in sta la cję ma ją cą za da nie
do star cza nia as fal tu do mie -
szal ni ka. Bez pro ble mu moż -
na go więc sto so wać
tak że w ota czar niach
in nych pro du cen tów.
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Astec Warm Mix Asphalt System – niższa temperatura i zużycie energii
W cią gu mi nio nych pięt na stu lat wy pra co wa no ca ły sze reg me tod pro duk cji mie sza nek mi ne ral -
no -as fal to wych na cie pło (WMA). Man ka men tem więk szo ści z nich są wy so kie kosz ty do dat ków
i ko niecz ność prze strze ga nia ści słych pro ce dur. Kra kow ska spół ka Ama go pro po nu je dro go wcom
roz wią za nie pro ble mu. Tech no lo gia re pre zen to wa ne go przez nią ame ry kań skie go kon cer nu Astec
Inc. jest nie tyl ko mniej skom pli ko wa na, ale przede wszyst kim znacz nie tań sza

www.amago.pl

Za le ty pły ną ce ze sto so wa nia mie sza nek przygotowanych w technologii koncernu Astec Inc. po le ga ją ce na ogra ni cze niu zu ży cia ener gii
i emi sji szko dli wych wy zie wów po zwa la ją lepiej chro nić drogi oddechowe za ło gi roz ście ła cza

http://www.amago.pl/


Firma AMAGO Sp. z o.o. jest wy∏àcznym dystrybutorem wytwórni mas bitumicznych
amerykaƒskiej firmy ASTEC Inc. W ofercie znajdà Paƒstwo zarówno wytwórnie o dzia∏aniu
ciàg∏ym, jak i cyklicznym. Gama produktów obejmuje otaczarnie mobilne, semi-mobilne oraz
stacjonarne o wydajnoÊci od 80 do 600 t/h

http://www.amago.pl/


Ko mat su uzna ło, że zbli ża ją -
ca się edy cja tar gów Bau ma
sta no wi do sko na łą oka zję
do pu blicz ne go pod su mo wa -
nia efek tów z po nad dwóch
lat eks plo ata cji in no wa cyj -
nych ma szyn. W Mo na chium
ja poń ski kon cern za mie rza
osta tecz nie udo wod nić, że
sys tem iMC pod no si efek tyw -
ność wy ko rzy sta nia ma szyn
i spraw dza się nie tyl ko
na spy char kach. 
Ko mat su za mie rza w Mo na -
chium de fi ni tyw nie za dać kłam
twier dze niom mal kon ten tów
uwa ża ją cych, że iMC za mon -
to wa ny na ko par ce nie po zwa -
la w peł ni kon tro lo wać jej ru -
chów ro bo czych ze wzglę du
na ich zło żo ność. Wprost
prze ciw nie, kon se kwent nie
roz wi ja na przez Ko mat su we
współ pra cy z fir mą Top con
tech no lo gia iMC ma wszel kie
da ne ku te mu, by trwa le zre -
wo lu cjo ni zo wać wy ko rzy sta -
nie ko pa rek hy drau licz nych.
Ana li za da nych eks plo ata cyj -
nych ma szyn pra cu ją cych
w róż nych wa run kach, po ka -
zu je, że iMC pod no si efek tyw -
ność wy ko rzy sta nia ko par ki.
Na wet mniej do świad czo ny
ope ra tor PC210LCi-10 mo że
uzy skać do sko na ły re zul tat
pra cy wier nie od po wia da ją cy
za ło że niom pro jek tu. Dzię ki
sys te mo wi in tel li gent Ma chi ne
Con trol ob słu gu ją cy ma szy nę
mo że w peł ni skon cen tro wać
się na wy ko ny wa nym za da niu
bez ry zy ka zbyt głę bo kie go
ko pa nia, od spo je nia za gru bej
war stwy pod ło ża czy zde for -
mo wa nia skar py. Ryt micz -
na pra ca bez ko niecz no ści
prze pro wa dza nia po pra wek
i ko rekt nie tyl ko pod no si efek -
tyw ność dzia ła nia i ogra ni cza
kosz ty eks plo ata cyj ne, ale tak -
że zwięk sza bez pie czeń stwo

sa me go ope ra to ra oraz in nych
pra cow ni ków prze by wa ją cych
na pla cu bu do wy.
Sys tem Ko mat su iMC po wsta -
ły i roz wi ja ny we współ pra cy
z fir mą Top con skła da się
z ze spo łu czuj ni ków umiesz -
czo nych na wy się gni ku, ra -
mie niu i łyż ce, si łow ni ków hy -
drau licz nych ze zin te gro wa -
ny mi sen so ra mi oraz mo du łu
ste ru ją ce go IMU+. Sta no wi

on ser ce ukła du i – naj pro -
ściej rzecz uj mu jąc – słu ży
do okre śla nia orien ta cji za -
rów no ma szy ny, jak kra wę dzi
łyż ki oraz sta bi li za cji ich po ło -
że nia wzglę dem da nych za -
war tych w pro jek cie cy fro -
wym. Mo duł ste ru ją cy okre śla
kąt po ło że nia ma szy ny dzię ki
moż li wo ści per ma nent ne go
prze twa rza nia da nych zbie ra -
nych przez czuj ni ki ką ta ob ro -
tu i przy spie sze nia, tak zwa -
ne ak ce le ro me try. Pre cy zyj ne
an te ny od bior ni ka GNSS
zbie ra ją sy gna ły z sa te li tów
po zwa la jąc usta lić do kład ną

po zy cję sa mej ko par ki i kra -
wę dzi jej łyż ki. W prze ci wień -
stwie do wy mo gów sys te mu
mon to wa ne go na spy char ce,
w przy pad ku ko par ki nie wy -
star czy za sto so wa nie po je -
dyn czej an te ny GNSS. Nie -
zbęd ne jest za sto so wa nie
dwóch, po ru sza ją cy się wy -
się gnik za kłó ca bo wiem od -
biór sy gna łów sa te li tar nych.
Ope ra tor ma szy ny każ de go

dnia przed roz po czę ciem pra -
cy mu si tak że spraw dzać pra -
wi dło wość dzia ła nia an ten.
Klu czo we zna cze nie dla po -
praw no ści i efek tyw no ści
dzia ła nia sys te mu iMC ma ją
pa ra me try sen so rów. Dla te go
też Ko mat su zde cy do wa ło
się na za sto so wa nie pod ze -
spo łów no wej ge ne ra cji wła -
snej kon struk cji. Wy róż nia ją
się one ni skim po zio mem
szu mów, du żą czu ło ścią oraz
sze ro kim za kre sem dzia ła nia
umoż li wia ją cym wie lo osio wy
od czyt da nych o po ło że niu
ma szy ny oraz do kład nej po -

zy cji za rów no jej wy się gni ka,
jak i osprzę tu roboczego. 
Opa no wa nie funk cji sys te mu
iMC nie jest skom pli ko wa ne.
Ob słu gu je się go in tu icyj nie.
Ope ra tor pod czas pra cy otrzy -
mu je „pod po wie dzi” w for mie
sy gna łów aku stycz nych oraz
wi zu al nych po ja wia ją cych się
na du żym, bo mie rzą cym
aż 12,1 ca la ko lo ro wym ekra -
nie do ty ko wym. Za pew nia peł -
ne, trój wy mia ro we od wzo ro -
wa nie te re nu. W za leż no ści
od in dy wi du al nych pre fe ren cji
i cha rak te ru wy ko ny wa ne go
za da nia ope ra tor mo że wy wo -
łać na ekra nie kon kret ną funk -
cję. Mo że na przy kład śle dzić
ak tu al ny po stęp ro bót. Sko rzy -
stać mo że z po więk szo ne go
ob ra zu lub trój wy mia ro we go
wi do ku z lo tu pta ka uła twia ją -
ce go oce nę re zul ta tu prac ni -
we la cyj nych. In for ma cje mo gą
być wy świe tla ne na ekra nie
jed no cze śnie – wów czas dzie -
lo ny jest on na trzy czę ści – al -
bo też być se kwen cyj nie wy -
wo ły wa ne przez ope ra to ra.
Mo ni tor umoż li wia też śle dze -
nie w cza sie rze czy wi stym po -
ło że nia kra wę dzi łyż ki. Ko rzy -
sta jąc z sys te mu Ko mat su
iMC, w któ rym nie wy stę pu je
pro blem z opóź nie niem trans -
mi sji da nych, ogra ni czyć moż -
na ty cze nie i czyn no ści we ry fi -
ka cyj ne na pla cu bu do wy lub
na wet kom plet nie je wy eli mi -
no wać. Pod no si to bez pie -
czeń stwo pra cy, cho ciaż by
z ra cji te go, że w po bli żu pra -
cu ją cych ma szyn prze by wać
mu si mniej pra cow ni ków. 
Ko mat su zwra ca uwa gę, że
na efek tyw ność dzia ła nia
sys te mu iMC wpływ ma tak -
że od po wied nio do bra ny
osprzęt ro bo czy. Pod czas
kwiet nio wych tar gów Bau ma
ja poń ski kon cern za pre zen tu -
je ko par kę PC210LCi-10 wy -
po sa żo ną w spe cja li stycz ną
łyż kę ob ro to wą. Osprzęt sta -
no wi je den z pierw szych
efek tów współ pra cy z dzia -
łem kon struk cyj nym prze ję tej
przez Ko mat su nie miec kiej
fir my Lehn hoff. Jak wia do mo,
ma ona istot ne do ko na nia
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Ko mat su – trzy la ta z „in te li gent ną” ko par ką
Ko par ka hy drau licz na Ko mat su PC210LCi-10 mia ła swój ofi cjal ny de biut
pod czas tar gów Bau ma 2013. W li sto pa dzie te go sa me go ro ku pierw sze
eg zem pla rze za czę ły tra fiać na pla ce bu do wy w ca łej Eu ro pie. Ma szy -
na ta, ja ko pierw sza na świe cie ko par ka hy drau licz na, zo sta ła fa brycz nie
wy po sa żo na w sys tem ste ro wa nia pra cą „in tel li gent Ma chi ne Con trol”

Du ży kolorowy ekran do ty ko wy w ka bi nie ko par ki Ko mat su PC210LCi-10 umoż li wia
ope ra to ro wi bły ska wicz ne usta wie nie wie lu pa ra me trów funk cji au to ma ty zu ją cych
cy kle ro bo cze. Aż chce się pra co wać!



w kon stru owa niu i pro duk cji
na rzę dzi ro bo czych, ły żek
oraz szyb ko złą czy. No wa łyż -
ka ob ro to wa umoż li wia pre cy -
zyj ne pro fi lo wa nie lub ko ry to -
wa nie te re nu, przy jed no cze -
snym ogra ni cze niu ko niecz -
no ści do ko ny wa nia cią głych
ko rekt po zy cji ma szy ny. 
Po pro sze ni o wy mie nie nie
naj waż niej szej za le ty sys te mu
iMC, spe cja li ści Ko mat su od -
po wia da ją bez wa ha nia, że
jest nią zwięk szo na pro duk -
tyw ność. Au to ma ty za cja ko -
pa nia czy skar po wa nia po -
zwa la bo wiem ogra ni czyć licz -
bę cy kli ro bo czych, prak tycz -
nie wy eli mi no wać ry zy ko po -
peł nie nia błę du, a tym sa mym
ko niecz ność prze pro wa dza -
nia cza so chłon nych i kosz -
tow nych po pra wek. Dzię ki te -
mu wła ści ciel ma szy ny mo że
ogra ni czyć kosz ty eks plo ata -
cyj ne, cho ciaż by ze wzglę du
na niż sze zu ży cie pa li wa. 
Użyt kow ni cy „in te li gent nej”
ko par ki mo gą śle dzić pod sta -
wo we pa ra me try ro bo cze
sys te mu iMC i za rzą dzać je -
go pod sta wo wy mi funk cja mi
za po mo cą sys te mu te le ma -
tycz ne go Kom trax. Ci któ rym
to nie wy star czy, opcjo nal nie
sko rzy stać mo gą z ofe rowa -
ne go przez Top con sys te mu
Si te link 3D En ter pri se słu żą -
ce go do cen tral ne go za rzą -
dza nia pla cem bu do wy. Dzię -
ki nie mu oso ba znaj du ją ca

się w biu rze mo ni to ro wać
mo że pra cę w te re nie, na wet
na róż nych od da lo nych
od sie bie pla cach bu do wy.
Si te link 3D En ter pri se umoż li -
wia szcze gó ło wą kon tro lę
pra cy sys te mu iMC, a tak że
prze sył da nych za rów no
od ma szy ny, jak i w od wrot -
nym kie run ku. Moż li we jest
wgry wa nie pro jek tów, prze -
sy ła nie da nych, do ko ny wa nie
ak tu ali za cji opro gra mo wa nia,
wy sy ła nie ko mu ni ka tów dla
ope ra to ra czy oglą da nie
efek tów wy ko na nej pra cy
za po śred nic twem ka me ry.
Si te link 3D En ter pri se po zwa -
la tak że śle dzić pa ra me try
pra cy ma szy ny w za kre sie
spa la nia, ob cią żeń po szcze -
gól nych pod ze spo łów, lo ka li -

za cji miej sca pra cy oraz sta -
nu tech nicz ne go wszystkich
new ral gicz nych ukła dów. 
Ko par ka PC210LCi-10 ze zin -
te gro wa nym fa brycz nie sys te -
mem iMC zna la zła się
w sprze da ży przed po -
nad dwo ma la ty. Do tej po ry
na ca łym świe cie na byw ców
zna la zło oko ło sze ściu set
sztuk ko pa rek wy po sa żo -
nych fa brycz nie w sys tem
iMC. Zwa żyw szy, że to ma -
szy ny na le żą ce do po pu la nej
kla sy 21 ton, za py tać moż -
na – du żo to, czy ma ło?
Z ca łą pew no ścią ta kich ko -
pa rek mo gło by być w uży ciu
zde cy do wa nie wię cej. Szcze -
gól nie w cza sach, gdy dla
każ de go przed się bior cy bu -
dow la ne go co raz więk sze
zna cze nie ma mak sy mal ne
skró ce nie cza su trwa nia ro -
bót i ogra ni cze nie kosz tów
bie żą cej eks plo ata cji. „In te li -
gent na” ko par ka Ko mat su
po win na cie szyć się co raz
więk szym za in te re so wa niem.
Tym bar dziej, że za mon to wa -
ny w niej fa brycz nie sys tem
iMC w ża den spo sób nie de -
ter mi nu je, ani nie ogra ni cza
cha rak te ru ro bót, do któ rych
mo że być wy ko rzy sty wa na.
Wprost prze ciw nie, bez naj -
mniej szej oba wy przed uszko -

dze niem za mon to wa nych fa -
brycz nie pod ze spo łów iMC,
moż na ją eks plo ato wać w naj -
trud niej szych wa run kach na -
wet z mło tem hy drau licz nym. 
Wy pa da mieć za tem na dzie ję,
że fir my za in te re so wa ne za ku -
pem ko par ki za czną kal ku lo -
wać kosz ty per spek ty wicz nie.
Prze sta ną uwa żać, że sys tem
iMC to tyl ko ga dżet win du ją -
cy ce nę ma szy ny. Da dzą się
prze ko nać, że w dłuż szej per -
spek ty wie ogra ni cza on wy -
dat nie kosz ty eks plo ata cyj ne
i przy spie sza wy ko na nie
prac. Ba rie rą w zmia nie spo -
só bu my śle nia mo że być
zmien ny cha rak ter ro bót.
Trud no otrzy mać na dłu żej
zle ce nia ko pa nia na za da ną
głę bo kość, czy wy ko ny wa -
nia skarp na sy pów. A mo że
w Pol sce moż na po ku sić się
o opty mizm? Z ra cji ostat -
nie go już tak du że go za -
strzy ku środ ków unij nych,
któ ry zin ten sy fi ku je in we sty -
cje, ist nie je szan sa na wzrost
za in te re so wa nia „in te li gent -
ną” ko par ką. Z pew no ścią
spraw dzi się ona przy bu do wie
i mo der ni za cji dróg, au to strad,
szla ków ko le jo wych,
wo do cią gów i sys te -
mów ka na li za cji.
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Zda niem eks per tów „in tel li gent Ma chi ne Con trol” ma wszel kie da ne ku te mu, by zre -
wo lu cjo ni zo wać efek tyw ność użyt ko wa nia ko pa rek hy drau licz nych. Dzię ki in no wa cyj ne -
mu sys te mo wi na wet mniej do świad czo ny ope ra tor pracuje precyzyjnie i wydajnie 

Dzię ki sys te mo wi in tel li gent Ma chi ne Con trol ob słu gu ją cy ma szy nę mo że w peł ni skon -
cen tro wać się na wy ko ny wa nym za da niu bez ry zy ka zbyt głę bo kie go ko pa nia, od spo je nia
za gru bej war stwy pod ło ża czy zde for mo wa nia skar py

Ko mat su zwra ca uwa gę, że na efek tyw -
ność sys te mu iMC wpływ ma tak że od -
po wied nio do bra ny osprzęt ro bo czy

http://komatsupoland.pl/
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ATUT REN TAL spe cja li zu je
się w sprze da ży sprzę tu
do ob rób ki mo kre go be to nu
i po wierzch ni be to no wych,
prac dro go wych i wy bu rze -
nio wych oraz ro bót ziem nych
i za gęsz cza nia. Ja ko de aler
naj lep szych świa to wych ma -
rek ofe ru je sprzęt, któ ry każ -
de go dnia spraw dza się
w trud nych wa run kach wy po -
ży czal ni. Od ro ku 2005 ATUT
REN TAL jest wy łącz nym de -
ale rem ma szyn mar ki Bob cat
w re gio nie Ma zow sza.
W ofer cie znaj du ją się za rów -
no mi ni ko par ki, mi ni ła do war -
ki i ła do war ki te le sko po we,
jak i peł na ga ma ak ce so riów,
któ re spra wia ją, że jed -
na ma szy na mo że wy ko nać
sze reg bar dzo zróż ni co wa -
nych prac – od ko pa nia ro -
wów, po wy cin kę drzew.
Wśród no wo ści w ofer cie
sprze da ży ATUT REN TAL
znaj du ją się m.in. myj ki ci -

śnie nio we Bren don Po wer -
wa shers z pod grze wa czem
wo dy, czy no wa li nia wóz ków
trans por to wych Thwa ites.
Myj ki czysz czą ce cie szą się
co raz więk szym za in te re so -
wa niem m.in. ze wzglę du
na obo wią zek my cia po jaz -

dów i ma szyn opusz cza ją -
cych pla ce bu do wy. ATUT
REN TAL ja ko im por ter fir my
Bren don Po wer wa shers ofe ru -
je bo ga ty wy bór my jek ci śnie -
nio wych dla bran ży bu dow la -
nej, go spo dar ki ko mu nal nej,
rol nic twa czy prze my słu. Myj ki
Bren don Po wer wa shers im po -
nu ją sku tecz no ścią dzię ki wy -

so kie mu ci śnie niu wo dy
od 207 do 345 bar, wy daj nym
sil ni kom Hon da lub Yan mar
oraz moż li wo ści wy ko rzy sta nia
środ ków che micz nych po da -
wa nych z od dziel ne go zbior ni -
ka. W sy tu acji utrud nio ne go
do stę pu do bie żą cej wo dy do -

sko na le spraw dza ją się prze -
woź ne myj ki ci śnie nio we
z wła snym zbior ni kiem na wo -
dę o po jem no ści 940 litrów.
No wa li nia wóz ków trans por -
to wych Thwa ites wy po sa żo -
nych w au to ma tycz ną prze -
kład nię, cie szy się uzna niem
klien tów. Dzię ki te mu roz -
wią za niu ogranicza się ry zy -
ko prze cią że nia ma szy ny
i uszko dze nia ele men tów na -
pę do wych, np. pod czas pod -
jaz du z ła dun kiem pod wznie -
sie nie. Naj bar dziej po pu lar ne
są wóz ki o po jem no ści od 2
do 4 ton, wy ko rzy sty wa ne za -
rów no na du żych, jak i mniej -
szych bu do wach. Co raz
więk szym po wo dze niem cie -
szą się tak że więk sze ma szy -
ny o po jem no ści 6 oraz 9 ton,
któ re wy ko rzy sty wa ne są
przede wszyst kim w dro go -
wnic twie do trans por tu ziem i
na nie rów nym te re nie.
Pod sta wo we kry te ria, któ re
mu szą speł niać wszyst kie ofe -
ro wa ne przez ATUT REN TAL
ma szy ny, to wy trzy ma łość,
nie za wod ność oraz ła twość
ob słu gi i ser wi su. Ma szy ny są
do stęp ne od rę ki, a przed za -
ku pem każ dy klient ma moż -
li wość ich prze te sto wa nia.
Po za sze ro ką ofer tą ma szyn

no wych i uży wa nych, czę sto
spro wa dza nych na spe cjal -
ne za mó wie nie, ATUT REN -
TAL dys po nu je bo ga tym ma -
ga zy nem sta le do stęp nych
czę ści za mien nych i ak ce so -
riów do mło tów, fre za rek, za -
cie ra czek itp.
Wszyst kim po sia da ją cym
wła sny sprzęt bu dow la ny
ATUT REN TAL ofe ru je usłu gi
pro fe sjo nal ne go, ma ją ce go
po nad 25-let nie do świad cze -
nie ser wi su. Je go dzia łal ność
w każ dym przy pad ku pod po -
rząd ko wa na jest ocze ki wa -
niom klien tów co do sku tecz -
no ści prze pro wa dzo nych na -
praw. Wszyst ko to jest moż li -
we dzię ki du że mu do świad -
cze niu i cy klicz nym szko le -
niom me cha ni ków, bę dą cych
eks per ta mi w na pra wie okre -
ślo nych ty pów ma szyn. Dzię -
ki te mu po tra fią pra wi dło wo
roz po znać przy czy ny pro ble -
mów i za pro po no wać naj bar -
dziej ko rzyst ne dla klien ta
roz wią za nie. Czas na pra wy
zde cy do wa nie skra ca do brze
za opa trzo ny ma ga zyn czę ści
za mien nych oraz wy po sa że -
nie hal warsz ta to wych, po -
zwa la ją ce na spraw ne ser wi -
so wa nie rów nież więk szych
ma szyn. Mniej sze na pra wy
i prze glą dy wy ko ny wa ne są
czę sto u klien ta. W ra zie ko -
niecz no ści or ga ni zo wa ny jest
od biór i do sta wa ser wi so wa -
nych ma szyn do klien ta.
Klien ci ser wi su mo gą sko rzy -
stać z usług wy po ży czal ni
i bez pro ble mo wo kon ty nu -
ować pra ce w cza sie do ko ny -
wa nia na pra wy. 
ATUT REN TAL jest au to ry zo -
wa nym ser wi sem ma rek, ta -
kich jak: Bob cat, Bo mag, Con -
tec, Do osan, Enar,
Mac do nald Pneu ma -
tic To ols, Thwa ites. 

ATUT REN TAL – sprzedaż i serwis traktowane na równi  
Fir ma ATUT REN TAL od ro ku 1990 kom plek so wo ob słu gu je klien tów po szu ku ją cych naj lep sze -
go sprzę tu bu dow la ne go. Po za sta le po więk sza ją cą się sie cią wy po ży czal ni, li czą cą obec -
nie szes na ście od dzia łów na te re nie ca łej Pol ski, ATUT REN TAL sta le umac nia swo ją po zy cję
w za kre sie sprze da ży i ser wi su ma szyn bu dow la nych
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Ofe ro wa ne przez ATUT REN TAL wóz ki trans por to we Thwa ites spraw dza ją się do -
sko na le za rów no na ma łych, jak i naj więk szych pla cach bu do wy

ATUT REN TAL ofe ru je usłu gi pro fe sjo nal ne go ser wi su. Je go dzia łal ność pod po -
rząd ko wa na jest pełnej sku tecz no ści prze pro wa dzo nych na praw 

http://atutrental.pl/
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Au tos w no wym ob sza rze
dzia ła nia sta wia wy łącz nie
na uzna ne i spraw dzo ne mar -
ki. Już na wstę pie do współ -
pra cy po zy ska no ta kich pro -
du cen tów, jak: BLACK IRON,
EXI DE, COR TE CO, HENGST,
FUCHS, BOSCH, WIX, FLE -
ET GU ARD czy MANN FIL -
TER. Na wią za nie ko ope ra cji
z re no mo wa ny mi do staw ca -
mi po zwo li ło zgro ma dzić bo -
ga ty asor ty ment wyj ścio wy
prze zna czo ny do wy bra nych
mo de li ko par ko -ła do wa rek
dwóch producentów: JCB
do mo de li 3CX, 4CX oraz Ca -
ter pil lar (Cat) sto so wa ny
do ma szyn Cat 428 i Cat 432.
W ofer cie zna la zły się rów -
nież fil try, ole je, sma ry i pły ny
eks plo ata cyj ne do po zo sta -
łych mo de li ko par ko -ła do wa -
rek i in nych ro dza jów ma szyn
JCB i Cat, a tak że in nych pro -
du cen tów ma szyn i sprzę tu
bu dow la ne go. 
W wy ni ku de cy zji o po sze rze niu
za kre su dzia ła nia na pół kach
ma ga zy no wych w trzy dzie stu
trzech fi liach fir my Au tos zna la -
zły się spraw dzo ne czę ści
oraz pod ze spo ły do ma szyn
bu dow la nych:
• pod ze spo ły ukła du na pę -

do we go: ło ży ska, uszczel -

nia cze, pół osie, wa ły, krzy -
ża ki, tarcz ki cier ne, prze -
kład ki, drąż ki kie row ni cze,
podz. zwol ni cy, podz. me -
chan. róż ni co we go, pom py
trans mi syj ne, flan sze;

• wkła dy fil trów: po wie trza,
pa li wa, ole ju, ka bi no wych
oraz hy drau licz nych;

• pod ze spo ły ukła du hy drau -
licz ne go: szyb ko złącz ki,
kom ple ty uszczel nień do si -
łow ni ków hy drau licz nych
oraz elek tro za wo ry;

• pod ze spo ły ukła du elek -
trycz ne go: roz rusz ni ki, al -
ter na to ry, czuj ni ki, prze -
łącz ni ki, sta cyj ki, prze kaź ni -
ki, lam py, aku mu la to ry;

• pod ze spo ły ra mion ro bo -
czych ma szyn: sworz nie,
tu lej ki, uszczel nia cze, ele -
men ty śli zgo we, ele men ty
za bez pie cza ją ce i zę by;

• pod ze spo ły sta no wią ce wy -
po sa że nie ka bi ny ope ra to -
ra: lu ster ka, klam ki oraz
klu czy ki do sta cyj ki;

• pod ze spo ły sil ni ka: uszczel -
nia cze, kom ple ty uszcze lek,
tło ki, tu le je, pa new ki, za wo ry,
pa ski osprzę tu i na pi na cze;

• pod ze spo ły ukła du pa li wa:
pomp ki pa li wa, pod sta wy
fil trów pa li wa, od stoj ni ki,
koń ców ki wtry sków, wtry -

ski wa cze, prze wo dy pa li -
wo we, lin ki ga zu, kor ki
zbior ni ka pa li wa;

• pod ze spo ły ukła du chło -
dze nia: pom py wo dy, ter -
mo sta ty, prze wo dy ukła du
chło dze nia, chłod ni ce;

• pod ze spo ły ukła du ha mul -
co we go: pomp ki ha mul co -
we, se rva, tarcz ki cier ne,
prze kład ki, uszczel nia cze
oraz kloc ki i lin ki ha mul ca
po sto jo we go.

Pro fe sjo na lizm i naj wyż sza
ja kość sta no wią fun da men ty
dzia ła nia fir my Au tos. Jej ce -
lem stra te gicz nym jest roz -
bu do wa nie ka na łów dys try -
bu cji za rów no w Pol sce, jak
i na ryn kach Eu ro py po łu -
dnio wo -wschod niej. W ce lu
urze czy wist nie nia pla nów
Au tos dba o do sto so wa nie
stan dar dów ob słu gi do po -
trzeb klien tów, po szu ku je in -
no wa cyj nych roz wią zań
tech no lo gicz nych oraz no -
wych do staw ców, wdra ża
no wa tor skie roz wią za nia
sprze da żo we, roz bu do wu je
po wierzch nie ma ga zy no we,
opty ma li zu je sys tem kon tro li
ja ko ści. Ol brzy mią wa gę fir -
ma przy wią zu je do kwe stii
lo gi stycz nych. Utrzy my wa -
nie, sta ła mo der ni za cja

i opty ma li za cja funk cjo no -
wa nia flo ty li czą cej bli sko sto
pięć dzie siąt po jaz dów do -
staw czych ob słu gu ją cych
co dzien nie tra sy na te re nie
ca łej Pol ski i za gra ni cą, za -
pew nia klien tom bły ska wicz -
ną do stęp ność czę ści i pod -
ze spo łów. Pod kre ślić war to,
że uru cho mie nie sprze da ży
tej ka te go rii pro duk tów po -
prze dził sze reg spe cja li -
stycz nych szko leń pra cow -
ni ków Au tos. Dzię ki nim
w każ dej z trzy dzie stu trzech
fi lii pro wa dzą cej sprze daż
czę ści za mien nych i kom po -
nen tów do ma szyn bu dow -
la nych na klien tów cze ka
dys po nu ją cy pro fe sjo nal ną
wie dzą spe cja li sta. Wkro -
cze nie w no wą, nie zwy kle
roz le głą sfe rę obej mu ją cą
czę ści i kom po nen ty do ma -
szyn bu dow la nych, wy ma -
ga ło od po wied nich przy go -
to wań, wie le cza su i za an ga -
żo wa nia. Au tos do kła da
wszel kich sta rań, by je go
naj now szy dział dy na micz -
nie się roz wi jał. Ne go cjo wa -
na jest współ pra ca z ko lej ny -
mi do staw ca mi. Na stęp nym
kro kiem bę dzie roz sze rze nie
ofer ty o czę ści do mi ni ko pa -
rek i ła do wa rek te le sko po -
wych. Na stro nie in ter ne to wej 
www.au tos.com.pl/ma szy ny
zna leźć moż na ak tu al ne in for -
ma cje na te mat do stęp ne go
asor ty men tu, do staw ców,
pro mo cji oraz kon -
tak ty do spe cja li stów
w od dzia łach fir my.

Au tos wkra cza w świat ma szyn bu dow la nych
Au tos na le ży do gro na naj więk szych w Pol sce dys try bu to rów czę ści za mien -
nych do po jaz dów użyt ko wych. Ba zu jąc na bli sko 25-let nim do świad cze niu
wraz z po cząt kiem ro ku 2016 ofer ta sie ci zo sta ła po sze rzo na o czę ści i kom -
po nen ty do ma szyn bu dow la nych, któ re są do stęp ne w trzy dzie stu trzech
z sie dem dzie się ciu czte rech od dzia łów dzia ła ją cych na te re nie Pol ski

www.autos.com.pl
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Oso ba Krzysz to fa Po le sia ka
gwa ran tu je re ali za cję stra te gii
Cam so Pol ska. Fir ma dą ży
kon se kwent nie do umoc nie -
nia po zy cji li de ra w seg men -
cie off -the -ro ad obej mu ją cym
opo ny do wóz ków wi dło wych
i ma szyn bu dow la nych, gą -
sie ni ce gu mo we, fel gi prze -
my sło we oraz sys te my gą -
sie ni co we. – Cam so Pol ska
roz po czę ło ko lej ny etap roz -
wo ju. Moż na śmia ło po wie -
dzieć, że two rzy my dziś fun -
da men ty pod mio tu, któ ry
swo imi dzia ła nia mi, no wy mi
pro duk ta mi, pro fe sjo nal nym
po dej ściem, wie dzą tech -
nicz ną i sze ro ko po ję tym
wspar ciem sie ci part ner skiej
oraz użyt kow ni ków bę dzie
kon ty nu ować ob ra ny kie ru -

nek, ugrun to wu jąc i wzmac -
nia jąc po zy cję Gru py Cam so
w Pol sce. Ry nek B2B, na któ -
rym dzia ła my, to biz nes moc -
no re la cyj ny, gdzie o suk ce sie
de cy du je szyb ki i efek tyw ny
pro ces de cy zyj ny. Je stem
prze ko na ny, że łą cząc funk cję
pre ze sa za rzą du spół ki w Pol -
sce, ale tak że dy rek to ra re gio -
nu Eu ro py Cen tral no -Wschod -
niej, w peł ni to gwa ran tu -
ję – mó wi Krzysz tof Po le siak.
No we go preze sa Cam so Pol -
ska S.A. po pro si li śmy o po -
twier dze nie i sko men to wa nie
de cy zji cen tra li fir my o re zy -
gna cji z uczest nic twa w te go -
rocz nej edy cji mo na chij skich
tar gów Bau ma. – Wiem, że dla
nie któ rych sta no wi to spo re za -
sko cze nie, ale rze czy wi ście

Cam so pod ję ło de cy zję o nie -
uczest ni cze niu w te go rocz nej
edy cji tar gów Bau ma. Re zy -
gna cja nie wy ni kła z te go, że
na sza fir ma nie ma do za ofe -
ro wa nia bran ży ni cze go in te re -

su ją ce go. Wprost prze ciw nie,
na po cząt ku ro ku Cam so wpro -
wa dzi ło na ry nek ca ły sze reg in -
te re su ją cych no wo ści, ta kich jak
cho ciaż by skon stru owa ne do eks -
plo ata cji w naj trud niej szych wa run -
kach opo ny do ła do wa rek – tłu -
ma czy Krzysz tof Po le siak. 
Mi mo, że Cam so tym ra zem
za brak nie wśród wy staw ców
Bau my, od wie dza ją cy mo na -
chij skie tar gi bę dą mo gli obej -
rzeć ogu mie nie tej mar ki od wie -
dza jąc eks po zy cję wie lu pro du -
cen tów ma szyn bu dow la nych.
Cam so od lat uda nie współ pra -
cu je bo wiem z wie lo ma uzna -
ny mi fir ma mi do star cza jąc do
ich fabryk opo ny
i gą sie ni ce na pierw -
sze wy po sa że nie.

Cam so Polska S.A. – nowy prezes, nowe wyzwania 
Cam so Pol ska S.A. (daw niej So li de al Pol ska S.A.) ma no we go pre ze sa za rzą du. Sta no wi sko
to ob jął Krzysz tof Po le siak, któ ry peł nił do tych czas funk cję pro ku ren ta, dy rek to ra ge ne ral ne -
go Dzia łu Opon i Gą sie nic Bu dow la nych na Pol skę oraz dy rek to ra Dzia łu Opon i Gą sie nic Bu -
dow la nych na Stre fę Eu ro py Cen tral no -Wschod niej

www.camso.co

Krzysz tof Po le siak od po nad pięt na stu
lat zwią za ny jest z bran żą opo niar ską
w seg men cie prze my sło wym (OTR) 

http://camso.co/
http://camso.co/


C36. Mer ce des -Benz Arocs na te stach w Sas -Trans -Pol

Układ HI-SCR – moc na stro na po jaz dów Ive co 40.V

Pół wie ku wo zi deł prze gu bo wych 48.V

Schwarzmüller – cie ka we roz wią za nia konstrukcyjne 44.V

C42. Efek tyw ny trans por t bu dow la ny z Gra co

C46. Spe cja li stycz ne na cze py Lan gen dorf

http://download.posbud.pl/e/PB_1_2016/#/39
http://download.posbud.pl/e/PB_1_2016/#/39
http://download.posbud.pl/e/PB_1_2016/#/43
http://download.posbud.pl/e/PB_1_2016/#/43
http://download.posbud.pl/e/PB_1_2016/#/45
http://download.posbud.pl/e/PB_1_2016/#/45
http://download.posbud.pl/e/PB_1_2016/#/47
http://download.posbud.pl/e/PB_1_2016/#/47
http://download.posbud.pl/e/PB_1_2016/#/49
http://download.posbud.pl/e/PB_1_2016/#/49
http://download.posbud.pl/e/PB_1_2016/#/51
http://download.posbud.pl/e/PB_1_2016/#/51
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Sza now ni Czy tel ni cy,

z ro kiem, któ ry roz po czął się kil ka ty go dni te mu, bran ża bu dow la na wią że du że na dzie je. Ma być le piej i mu si być le piej, bo
je śli nie te raz, to kie dy? Zna my wiel kość unij nych środ ków i ma my na co je wy ko rzy stać. Do zro bie nia jest wciąż wie le. Wi dać
to nie tyl ko na bocz nych dro gach kra jo wych, ale tak że w mia stach, rów nież tych więk szych. Któż z nas nie de ner wo wał się
na głę bo kie ko le iny, dziu ry czy po ła ma ne skraj nie dróg jeż dżąc po War sza wie, Po zna niu, Ło dzi, Gdań sku czy Kra ko wie? Aby
wy ko nać za pla no wa ne od daw na re mon ty i mo der ni za cje, po trzeb ne są nie tyl ko pie nią dze, ale i sprzęt. Ten, któ ry za ku pio no
w cza sach ko niunk tu ry, jest już nie co wy słu żo ny i prze sta rza ły, a tym sa mym ma ło wy daj ny i awa ryj ny. 
Czas za tem ro zej rzeć się za czymś no wym. Chce my w tym po móc, zwłasz cza je śli cho dzi o po jaz dy cię ża ro we. To fakt, że nie
jeź dzi my ni mi na co dzień, ale wy da jąc Po śred ni ka Bu dow la ne go od dwu dzie stu lat i sta le ma jąc do czy nie nia ze wszyst ki mi
mar ka mi, umie my je po rów ny wać i obiek tyw nie oce niać ko rzy sta jąc przy tym z do świad cze nia uzna nych firm bu dow la nych.
Wła śnie tak po stę pu je my aran żu jąc od pew ne go cza su te sty dłu go dy stan so we wy wro tek. Ja ko pierw szy do te sto wa nia od dał
nam swój po jazd Mer ce des -Benz Pol ska, je ste śmy prze ko na ni, że na szą ini cja ty wę do ce nią też in ni dys try bu to rzy po jaz dów
bu dow la nych. Nie bę dą się prze cież za do wa lać pi sa niem o ich sa mo cho dach zza biur ka. Wie rzy my, że każ da z firm bę dzie
chcia ła po chwa lić się swo ją ofer tą dla od ra dza ją cej się bran ży i uży czy nam po jazd dla „bu dow lan ki”. 
Za sa dy te stu są przej rzy ste. De aler prze ka zu je nam po jazd, któ ry na stęp nie uży cza my trzem wy bra nym wspól nie fir mom bu -
dow la nym. Każ da z nich przez oko ło dwa ty go dnie bę dzie spraw dzać go w rze czy wi stych wa run kach pra cy. Te stu ją cy nie są
przy pad ko wi. Wy bie ra jąc part ne ra te stu zwra ca my rów nież uwa gę, aby by ła to fir ma, któ ra do tej po ry nie mia ła do świad czeń
z mar ką te sto wa ne go po jaz du, dzię ki cze mu mo że nie zo bo wią zu ją co za po znać się z je go za le ta mi. Z każ de go te stu po wsta ją
łącz nie czte ry ar ty ku ły (je den tech nicz ny, trzy o cha rak te rze re por ta żu), pu bli ko wa ne w trzech na stę pu ją cych po so bie wy da -
niach „Po śred ni ka Bu dow la ne go”. W cza sie te stu pra cu je rów nież eki pa Po sbud TV krę cąc pro fe sjo nal ne fil my do ku men tu ją -
cy prze bieg prób. Nie wy obra ża my so bie, aby w na szym pro jek cie za bra kło któ re goś z dys try bu to rów sa mo cho dów cię ża ro -
wych, dla te go już te raz na mawiamy wszyst kich coś zna czą cych w „bu dow lan ce” dys try bu to rów po jaz dów do wy ty po wa nia
i uży cze nia nam na te sty sa mo cho du, któ ry za przę gnie my do cięż kiej pra cy w trud nym te re nie pla ców bu do wy… 

Ka rol Wój to wicz

Re dak tor Pro wa dzą cy

POJAZDY BUDOWLANE

Scania P410 6x4 z zabudową trójstronną KH-Kipper v

c Iveco Daily 50C17 4x2 z zabudową trójstronną Meiller-Kipper 

DAF CF 440 FT z naczepą tylnozsypową Meiller-Kipper v

c Iveco Trakker AD380T41 6x4 z zabudową trójstronną KH-Kipper

Mercedes-Benz Sprinter 516 Bluetec 4x2 v
z zabudową trójstronną Iglopol 

c Iveco Daily 70C17V 4x2 z nadwoziem furgonowym

Mercedes-Benz Arocs 4445 8x6 v
z zabudową tylnozsypową Skibicki

Oto samochody, które poddane zostały testom przez 

Dział Pojazdów „Pośrednika Budowlanego”

JAZDA TESTOWA

www.posbud.pl
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Po śred nik Bu dow la ny:
– Chcie li by śmy po znać
Pań stwa oce nę ubie głe go
ro ku i pla ny na obec ny…
Mer ce des -Benz Trucks: – Mi -
nio ny rok na pew no był cie ka -
wy, bo nikt nie spo dzie wał się
aż 27-pro cen to we go wzro stu
sprze da ży. By ło to przede
wszyst kim za słu gą po py tu
na cią gni ki sio dło we, któ re
sta no wią 80 procent ryn ku.
Ana li zu jąc seg ment bu dow la -
ny,  spo dzie wa li śmy się, że
ubie gły rok bę dzie prze ło mo -
wy, ze wzglę du na uru cho mie -
nie środ ków unij nych po zwa la -
ją cych na re ali za cję du żych in -
we sty cji. Rze czy wi stość roz -
cza ro wa ła. Do pie ro nie daw no
roz strzy gnię to kil ka prze tar -
gów i ru szy ły pro jek ty bu dow -
la ne, ale jesz cze nie na ocze ki -
wa ną ska lę. Tak więc z du żą
na dzie ją pa trzy my na bie żą cy
rok i licz my, że w koń cu wzro -
śnie sprze daż po jaz dów dla
sek to ra bu dow la ne go. Czymś
prze cież trze ba zbu do wać za -
pla no wa ne ob wod ni ce, eks -
pre sów ki czy au to stra dy. 

PB: – Ja kie go po zio mu
sprze da ży po jaz dów po -
wy żej 16 ton DMC bę dzie
moż na spo dzie wać się
w bie żą cym ro ku?
MBT: – Z te go ro dza ju sza cun -
ka mi jest tro chę, jak z grą w to -
to lot ka. Na ra zie go spo dar ka ro -
śnie, ry nek nie miec ki, mi mo
pew nych pro ble mów, na dal ma
się do brze, a do kło po tów z Ro -
sją już się przy zwy cza ili śmy.
W dłuż szej per spek ty wie nie wi -
dać więc po waż nych za gro żeń,
któ re kła dły by się cie niem na sy -
tu ację w trans por cie kra jo wym
i za gra nicz nym. Za kła da my
więc, że sprze daż  naj cięż szych
po jaz dów użyt ko wych bę dzie
po dob na do ubie gło rocz nej,
a więc w gra ni cach 20-21 ty się -
cy sztuk. Je śli zaś cho dzi o ry -

nek po jaz dów bu dow la nych, to
naszym zdaniem po wi nien on
wzro snąć o ja kieś 10-15%.
Więcej raczej nie będzie, mimo
to za bu dow cy są więk szy mi
opty mi sta mi i chcą bu do wać
sto ki. Trze ba jed nak za cho wać
pew ną ostroż ność, bo wciąż nie
wi dać jesz cze klien ta sto ją ce go
u drzwi. Ma my tu na my śli głów -
nie po pyt na po jaz dy z na pę -
dem wie lo osio wy m, w czym za -
wsze by li śmy bar dzo do brzy.

PB: – Czy brak uru cho mie -
nia środ ków unij nych to
je dy ny po wód dłu giej sta -
gna cji w sprzedaży po jaz -
dów bu dow la nych?
MBT: – Na szym zda niem nieje -
dy ny. Uwa ża my, że wie le firm
wciąż ma jesz cze w pa mię ci
kło po ty z lat 2007-2010 po wo -
do wa ne nie wy pła cal no ścią zle -
ce nio daw ców. Obec nie za cho -
wu ją ostroż ność, ale chcąc
sko rzy stać na no wych in we sty -
cjach mu szą w koń cu zde cy do -
wać się na za ku py, bo ich sa -
mo cho dy się po pro stu sta rze -
ją. Na ryn ku wtór nym bra ku je
po jaz dów bu dow la nych w do -
brym sta nie tech nicz nym, stąd
naj lep szą al ter na ty wą po zo sta -
ją sa mo cho dy no we, któ re są
wpraw dzie droż sze w za ku pie,
ale z pełną gwa ran cją i tań sze
w codziennej eks plo ata cji.

PB: – Jak za mier za cie wal -
czyć o klien tów?
MBT: – Ubo le wa my, że na -
wet w seg men cie naj bar -
dziej zło żo nych po jaz dów,
ja ki mi są od mia ny z na pę da -
mi wie lo osio wy mi, wie lu
klien tów wciąż kie ru je się
naj niż szą ce ną. Sta ra my się
im tłu ma czyć, że w na -
szym przy pad ku wyż sza ce -
na jest w peł ni uza sad nio na.
Arocs, czy li nasz fla go wy

pro dukt dla bu dow nic twa,
speł nia wszel kie wy mo gi.
Za pew nia wy so ką mo bil -
ność w trud nym te re nie, jest
trwa ły, nie za wod ny i bar dzo
kom for to wy, ale przede
wszyst kim moż na go bar dzo
ela stycz nie spe cy fi ko wać,
ko rzy sta jąc przy tym z tak
uni ka to wych roz wią zań, jak
tur bo sprzę gło z re tar de rem
czy hy drau licz ny na pęd
przed niej osi. Nie ukry wa my,
że naj bar dziej li czy my
na sprze daż po jaz dów z na -
pę drm 8x6 czy 8x8, bo zwy -
kłe pod wo zia ty pu 8x4
czy 6x4 ma ją wszy scy i trud -
no z ni mi kon ku ro wać. Sta -
ra my się zatem po dą żać
w kie run ku tych roz wią zań,
któ re nas wy róż nia ją.
PB: – Na wet naj lep szy pro -
dukt po trze bu je wspar cia,

w za kre sie ob słu gi po sprze -
da żo wej. Czy pla nu je cie ja -
kieś spe cjal ne dzia ła nia?
MBT: – Uważamy, że naj ła -
twiej jest za chę cić klien ta
do za ku pu po jaz du, gdy
wcze śniej mo że sam prze -
ko nać się o je go wła ści wo -
ściach. Dlatego też utrzy mu -
je my bar dzo du ży park po -
jaz dów de mon stra cyj nych
dla róż nych branż. Nie jest
to ła twe, choć by ze wzglę -
dów or ga ni za cyj nych, ale
przy no si wy mier ne efek ty.
Ca ły czas utrzy mu je my też
du żą flo tę sa mo cho dów sto -
ko wych w naj czę ściej wy -
bie ra nych kon fi gu ra cjach,
aby klient, któ ry bę dzie po -
trze bo wał cze goś „od rę ki”,
nie wy szedł od nas bez sa -
mo cho du. W tym ro ku
chce my rów nież sku pić się
na ser wi sie mo bil nym, któ -
ry po zwo li na ob słu gę po -
jaz dów w miej scu ich pra -
cy. Jest to szcze gól nie waż -
ne w przy pad ku jed no stek
z na pę dem wie lu osi, któ -
rych do jazd do ser wi su sta -
cjo nar ne go jest droż szy niż
sa mo cho dów po ru sza ją -
cych się głów nie po dro -
gach utwar dzo nych. Je śli
zaś cho dzi o dzia ła nia pro -
mo cyj ne, to ma my za miar
po wtó rzyć im pre zę z ze -
szłe go ro ku, któ rej go ście
mie li moż li wość w jed nym
miej scu za po zna nia się
z peł ną ga mę na szych sa -
mo cho dów dla bu dow lan ki.
Z pew no ścią weź mie my też
udział w naj waż niej szych
tar gach bran żo wych, wy -
sta wia jąc się na nich
wspólnie z na szy mi part ne -
ra mi od za bu dów.

Pytania zadawali: 
Ka rol Wój to wicz, 

Ja cek Ba rań ski 
i Mi chał Mar kie wicz

rozmawiał z firmą: Mercedes-Benz Trucks

Uczest ni cy roz mo wy w sie dzi bie Mer ce des-Benz Trucks, od le wej: Ja kub Do la niec -
ki, To masz Cie siel ski, Prze my sław Ra jew ski, Ka rol Wój to wicz i Ja cek Ba rań ski

Na pytania odpowiadali: Prze my sła w Ra jew ski, Dy rek to r Za rzą dza ją cy Mer ce des -Benz Trucks, 
To ma sz Cie siel ski, kie row ni k mar ke tin gu Mer ce des -Benz Trucks 

oraz Ja ku b Do la niec ki, kie row ni k ds. klu czo wych klien tów dzia łu za bu dów Mer ce des -Benz Trucks
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Sas -Trans -Pol zaj mu je się
obec nie wy ko ny wa niem ro bót
ziem nych, pro duk cją i dys try -
bu cją kru szyw, pra ca mi roz -
biór ko wy mi i wy bu rze nio wy mi,
wy naj mem sprzę tu bu dow la -
ne go wraz ob słu gą ope ra tor -
ską, a tak że trans por tem. Ak -
tu al nie w swo jej flo cie ma 35
po jaz dów, z cze go więk szość
sta no wią wy wrot ki (20 sztuk)
i ze sta wy z na cze pa mi sa mo -
wy ła dow czy mi (10 sztuk). Po -
zo sta łą część wy ko rzy sty wa -
nej flo ty two rzą jed nost ki po -
moc ni cze, m.in. ze sta wy ni -
sko po dwo zio we do prze wo zu
ma szyn, ha ko wiec i cy ster na.
Fir ma Sas -Trans -Pol cie szy się
du żym uzna niem i po wo dze -
niem na ryn ku usług bu dow la -
nych i sta le bie rze udział
w wie lu róż nych in we sty cjach,
więc dla prze ka za ne go do te -
stów Aroc sa od ra zu zna la zło
się za ję cie. „No wy” po jazd zo -
stał od de le go wa ny do wy wóz -
ki zie mi z sze ro ko prze strzen -
ne go wy ko pu otwar te go
przy uli cy Kon struk tor skiej
w War sza wie, re ali zo wa ne go

na zle ce nie spół ki Mo sto stal
War sza wa. Już nie ba wem po -
wsta nie tam ze spół czte rech
bu dyn ków miesz kal nych ze
wspól nym ga ra żem. Wy kop
ma ob ję tość oko ło 50 tysięcy
metrów sześciennych, dla te go
mi mo za stosowania wie lu ko -
pa rek i środ ków trans por tu
na je go wy ko na nie prze wi dzia -
no kil ka mie się cy. Ma te riał po -
cho dzą cy z bu do wy był wy wo -
żo ny na od da lo ne o kil ka na ście
ki lo me trów skła do wi sko od pa -
dów, znaj du jąc za sto so wa nie
przy re kul ty wa cji obiek tu.

– Te sto wy Arocs zo stał włą -
czo ny do na szej flo ty ty dzień
te mu. Od po cząt ku eks plo atu -
je my go bar dzo in ten syw nie.
Każ de go dnia wykonujemy
nim 4-5 kur sów, po ko nu jąc
oko ło 300 km. Do tej po ry jeź -
dzi ło nim trzech kie row ców
i każ dy z nich wy po wia dał się
o Aroc sie bar dzo po zy tyw nie.
Od wszyst kich naj wię cej
usły sza łem o zauto ma ty zo wa -
nej skrzy ni Mer ce des
PowerShift 3, być mo że dla te -
go, że w żad nym sa mo cho -
dzie na szej flo ty nie ma ta kiej
prze kład ni. Zda niem kie row -
ców, któ rzy mie li oka zję nim
jeź dzić, w zna czą cy spo sób
uła twia ona pro wa dze nie po -
jaz du pod czas ma new ro wa nia
oraz w gę stym ru chu ulicz -
nym, bo po zwa la le piej sku pić
się na ob ser wa cji oto cze nia.
Po za tym zna ko mi cie do bie ra
prze ło że nia i szyb ko re agu je
na każ de wci śnię cie ga zu,
więc na wet wy prze dza nie
pod ob cią że niem nie spra wia
żad ne go pro ble mu – opo wia -
da Ja cek Sa sin, wła ści ciel fir -
my Sas -Trans -Pol.
Przy wy jeź dzie z wy ko pu
o głę bo ko ści pię ciu me trów
sa mo chód po ko ny wał 12-
stop nio we wznie sie nie utwar -
dzo ne pły ta mi mo now ski mi,
a da lej kil ku set me tro wy od ci -
nek dro gi tech no lo gicz -
nej. – Kie dy za czą łem jeź dzić
te sto wym Aroc sem, od ra zu
za uwa ży łam, że ten sa mo -
chód ru sza nie zwy kle ła two
i płyn nie bez wzglę du na ob -
cią że nie. To bar dzo waż na za -
le ta, zwłasz cza kie dy po za ła -
dun ku trze ba roz po cząć jaz dę
sto jąc na wznie sie niu, czę sto
na wet grzą skim, a przez to
stwa rza ją cym do dat ko we
opo ry ru chu. W po jeź dzie
z ręcz ną skrzy nią bie gów
w ta kiej sy tu acji ko niecz ne

POJAZDY BUDOWLANE

Mer ce des -Benz Arocs na te stach w Sas -Trans -Pol
Dru gim z part ne rów, któ rych za pro si li śmy do udzia łu w or ga izo wa nym przez na szą re dak cję te -
ście dłu go dy stan so wym Aroc sa 4445 8x6, był Sas -Trans -Pol. Uzna li śmy, że war szaw skie przed -
się bior stwo na da je się do te go ide al nie. Każ de go dnia re ali zu je bo wiem wie le za dań, w któ -
rych czte ro osio wa wy wrot ka sta no wić mo że pod sta wo we na rzę dzie pra cy

Dzięki zastosowaniu turbosprzęgła z retarderem ruszanie na wzniesieniu nawet w pełni załadowanym Arocsem odbywa się
bardzo łatwo i płynnie. O jego aktywacji kierowca jest informowany za pomocą specjalnego piktogramu 

Wy sta ją ca po za tyl ną kla pę pod ło ga skrzy ni ła dun ko wej nie tyl ko za po bie ga przy sy py wa -
niu kół i bel ki oświe tle nio wej, ale sta no wi też pół kę uła twia ją cą ope ro wa nie plan de ką

Wła ści ciel fir my Sas -Trans -Pol, Ja cek
Sa sin chwa li te sto we go Aroc sa za ni -
skie zu ży cie pa li wa, bo wy nik oko ło 38
l/100 km jest trud ny do osią gnię cia
przy wy ma ga ją cych ro bo tach 
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jest uży cie pół sprze gła, co
nie po zo sta je obo jęt ne dla
ukła du na pę do we go. Wiem,
że uni ka to wa ce cha Aroc sa to
efekt za sto so wa nia tur bo -
sprzę gła, o któ re go dzia ła niu
kie row ca jest in for mo wa ny
spe cjal nym pik to gra mem
w głów nym ze sta wie wskaź ni -
ków. Dzia ła nie tyl ko przy ru -
sza niu, ale tak że po zwol nie -
niu do pręd ko ści ma new ro -
wej, uła twia jąc na przy kład
pod jazd do miej sca wy ła dun -
ku. Za wo żąc zie mię na skła -
do wi sko mo głem rów nież
prze ko nać się o do brych wła -
ści wo ściach te re no wych
Aroc sa. Do bez pro ble mo wej
jaz dy na wet po mniej za gęsz -
czo nych od pa dach wy star cza
spię cie blo ka dy mię dzy osio -
we go me cha ni zmu róż ni co -
we go – prze ko nu je Hu bert
Kli ma szew ski, kie row ca w fir -
mie Sas -Trans -Pol. Wszy scy
te stu ją cy Aroc sa by li też

zgod ni w oce nie je go ka bi ny.
Chwa li li ją przede wszyst kim
za prze stron ne wnę trze z du -
żą ilo ścią miej sca za opar -
cia mi sie dzeń, wy god ne fo -
te le z re gu la cją w wie lu
płasz czy znach, a tak że no -
wo cze sną, zna ko mi cie roz -
pla no wa ną ta bli cę roz dziel -
czą na wią zu ją cą sty li sty ką
do fla go we go Ac tro sa. – Nie
po dzie lam zda nia, że sko ro
wy wrot ka -so lów ka pra cu je
zwy kle bli sko ba zy i nie trze -
ba w niej spę dzać no cy, to
mo że być w niej sto so wa -
na naj krót sza ka bi na. Ow -
szem, moż na so bie po ra dzić
i w ta kiej szo fer ce, ale dzie je
się to kosz tem kom for tu.
Uwa żam, że ka bi na te sto wa -
ne go Aroc sa jest opty mal -
na dla po jaz du bu dow la ne go.
Z ła two ścią moż na by ło zmie -
ścić w niej ubra nia ro bo cze,
ka ski, ja kiś do dat ko we na rzę -
dzia czy też na ty le da le ko od -

su nąć fo tel, aby wy god nie
zjeść dru gie śnia da nie. Po zy -
tyw nie za sko czy ła mnie też
wy so ka kul tu ra pra cy sil ni ka
i zna ko mi te wy ci sze nie wnę -
trza kabi ny. Dzię ki te mu na -
wet wie lo go dzin na jaz da nie
sta je się uciąż li wa i mę czą ca.
Moż na pod czas niej swo bod nie
słu chać ra dia al bo roz ma wiać
przez ze staw gło śno mó wią -
cy – do da je Hu bert Kli ma szew ski.
W te sto wym Aroc sie nie -
zbęd ne przed mio ty, ta kie jak
pod no śnik hy drau licz ny czy
klu cze są umiesz czo ne
w two rzy wo wych schow kach
za fo te la mi. Ma ją one so lid ne
za mknię cia, więc dla unik nię -
cia stłu cze nia przed niej szy -
by prze wo żo ny ekwi pu nek
nie mu si być wyj mo wa ny
na czas pod no sze nia ka bi ny.
W przy pad ku pre zen to wa ne -
go po jaz du, czyn ność tę uła -
twia na pęd elek trycz ny, ste -
ro wa ny za po mo cą pi lo ta
„na ka blu”. Zo stał on umiesz -
czo ny pod przed nią atra pą,
dla te go też kie row ca ni gdy
nie za po mni o jej wcze śniej -
szym pod nie sie niu.
Mimo, że firma Sas -Trans -Pol
testowała pojazd tylko kil ka na -
ście dni, uda ło się oce nić zu ży -
cie pa li wa bu dow la nej „de -
mów ki”. – Ja ko wła ści cie la fir -
my mu szą mnie in te re so wać
kosz ty eks plo ata cji, a pod tym
wzglę dem rów nież nie mam
do Aroc sa żad nych za strze żeń.
Oczy wi ście w tak krót kim te -

ście by li śmy w sta nie przyj rzeć
się tyl ko spa la niu, któ re
przy wy ko ny wa nych przez nas
pra cach oscy lo wa ło w gra -
niach 38 li trów na 100 km.
Uwa żam, że to bar dzo do bry
wy nik, bo od cin ki po ko ny wa ne
po dro gach utwar dzo nych by ły
sto sun ko wo krót kie, a w miej -
scach za ła dun ku i roz ła dun ku
sa mo chód mu siał po ru szać się
z nie wiel ki mi pręd ko ścia mi,
w do dat ku po stro mych pod jaz -
dach i grzą skim te re nie – pod -
su mo wu je Ja cek Sa sin. 
Szcze gó ło wy opis tech nicz ny
te sto we go Aroc sa zo stał
umiesz czo ny w po przed nim
wy da niu Po śred ni ka Bu dow la -
ne go (nr 6/2015), do stęp nym
m.in. w wer sji elek -
tro nicz nej na stro nie:
www.po sbud.pl 

www.mercedes-benz.pl

Do spraw ne go pod jaz du po mniej za gęsz czo nych od pa dach w ce lu wy ła dun ku urob -
ku wy star cza ło je dy nie zblo ko wa nie mię dzy osio we go me cha ni zmu róż ni co we go

Hu bert Kli ma szew ski, kie row ca w fir mie
Sas -Trans -Pol, za pew nia że przy umie jęt -
nym wy ko rzy sta niu nie zwy kle sku tecz ne -
go re tar de ra za sto so wa ne go w Aroc sie,
moż na ogra ni czyć uży wa nie ha mul ców
za sad ni czych tyl ko do sy tu acji awa ryj -
nych i cał ko wi te go za trzy ma nia po jaz du

Na pęd do pro wa dzo ny do przed niej osi tyl ko w nie znacz nym stop niu zmniej sza
pod nią prze świt. Ułatwia to po ru sza nie się w te re nie z głę bo ki mi ko le ina mi

Ka bi na prze chyl na o kąt 55° da je ide al ny do stęp do sil ni ka i osprzę tu. Pod no sze nie
szo fer ki od by wa się za po mo cą pi lo ta „na ka blu” umiesz czo ne go pod przed nią atra pą

http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/trucks_.flash.html#_int_passengercars:home:product-worlds:trucks_
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Po śred nik Bu dow la ny:
– Spo ty ka my się na po cząt -
ku lu te go, a więc w do sko -
na łym mo men cie na pod su -
mo wa nie mi nio ne go ro ku.
Czy Ive co Po land za li czy go
do uda nych?
Da niel Wolsz czak: – Z pew no -
ścią tak, zwłasz cza je śli cho dzi
o seg ment lek kich po jaz dów
użyt ko wych, któ ry w ze szłym
ro ku wzrósł o 22%. Na to miast
sprze daż Ive co Da ily zwięk -
szy ła się aż o 55%, co ozna -
cza, że ro sła nie mal 2,5 ra zy
szyb ciej niż ry nek. Są dwa te -
go po wo dy. Po pierw sze
wciąż ma my do czy nie nia ze
sto sun ko wo du żą kon sump cją
we wnętrz ną, któ ra sty mu lu je
po pyt na po jaz dy do staw cze.
Po dru gie, wię cej uwa gi sku pi -
li śmy na sprze da ży lżej szych
od mian Da ily z po je dynczy mi
ko ła mi na tyl nej osi. W ten
spo sób do tar li śmy do no -
wych klien tów i zwal czy li śmy
ste reo typ, że Da ily to wy trzy -
ma ły i moc ny sa mo chód,
ale cięż szy od swo ich od po -
wied ni ków. Te raz bę dą więc
mo gli oso bi ście prze ko nać
się o za le tach kon struk cji
opar tej na ra mie, co uła twi im
wy bór od po wied nie go po jaz -
du w przy szło ści. Łącz nie
sprze da li śmy oko ło 3.900 po -
jaz dów o DMC w za kre sie
od 3,5 do 7 ton. Naj cięż sze od -
mia ny z bliź nia czym ogu mie -
niem tyl nej osi by ły głów nie za -
bu do wy wa ne nad wo zia mi sa -
mo wy ła dow czy mi, urzą dze nia -
mi ha ko wy mi oraz plat for ma -
mi do prze wo zu sa mo cho dów.

PB: – Jak kształ to wa ła się
sprze daż po jaz dów w cięż -
szych seg men tach?
DW: – Ry nek po jaz dów śred -
nie go to na żu, któ re w na szej
fir mie re pre zen tu je Eu ro car go
skur czył się, ale nie by ło to
zwią za ne ani z bran żą bu -
dow la ną, ani ko mu nal ną, bo

obie ro sną w si łę, tyl ko sy tu -
acją w trans por cie mię dzy na -
ro do wym. Re ali zu ją cy prze -
wo zy do Nie miec, z uwa gi
na zmia ny w tam tej szych
prze pi sach, zre zy gno wa li
z sa mo cho dów 8- czy 12-to -
no wych na rzecz cięż szych.
Mi mo to obro ni li śmy po zy cję
li de ra, do star cza jąc oko ło 400

sztuk Eu ro car go. W ze szłym
ro ku bar dzo moc no za zna -
czy li śmy też swo ją obec ność
w bran ży po żar ni czej. Do ta -
kich za sto so wań bar dzo czę -
sto wy bie ra no wer sje z na pę -
dem 4x4 i ka bi ną bry ga do wą.
Ra zem z Trak ke rem w mi nio -
nym ro ku uda ło się nam
sprze dać do tej bran ży oko -
ło 70 po jaz dów. Je śli zaś cho -
dzi o Trak ke ra do ty po wych
za sto so wań bu dow la nych, to
w ubie głym ro ku na byw ców
zna la zło oko ło 40 sztuk. Wi -
dać że wresz cie za czę ły po ja -
wiać się za mó wie nia opie wa -
ją ce na kil ka, a na wet kil ka na -
ście po jaz dów.

PB: – Trzy la ta te mu Ive co
Po land zaczęło oferować
mo del Astra. Do cho dzą
nas jed nak słu chy, że wy -
co fu je cie się z te go pro -
jek tu. Czy to praw da?

DW: – Tak, ale tyl ko na pe -
wien czas. Kiep ska ko niunk -
tu ra nie sprzy ja bar dziej spe -
cja li stycz nym, a przez to
droż szym roz wią za niom, wo -
bec cze go sprze daż po jaz -
dów ty po wo bu dow la nych by -
ła w ostat nich la tach moc no
zdo mi no wa na przez wer -
sje 8x4 czy 6x4. Z dru giej stro -

ny chce my jesz cze le piej
przy go to wać się do wpro wa -
dze nia Astry i nie mam tu
na my śli ob słu gi ser wi so wej,
bo na sze pla ców ki są do brze
prze szko lo ne, a wie le czę ści
jest ta kich sa mych, co w Trak -
ke rze. Cho dzi ra czej o stra te -
gię ce no wą no we go po jaz du.
Ko niecz ne jest też zbu do wa -
nie efek tyw nej sie ci sprze da -
ży i od da nie do dys po zy cji
klien tów przy naj mniej kil ku
„de mó wek”. Wyj ście do klien -
ta z no wym pro duk tem, w do -
dat ku ma ło zna nym, nie jest
ła twe, więc każ dy mu si go
wcze śniej wy pró bo wać. My -
ślę, że do sprze da ży po jaz -
dów mar ki Astra po wró ci my
w dru giej po ło wie ro ku.

PB: – Przed nami Bauma
i szereg in we sty cji bu dow -
la nych. Jak pla nu jecie się
do nich przy go to wać?

DW: – Tar gi Bau ma to bar dzo
waż ne wy da rze nie dla bran ży
bu dow la nej, dla te go bie rze
w nim udział na sza cen tra la.
Ive co Po land przy mie rza się
do uczest nic twa w kra jo wych
im pre zach wy sta wien ni czych,
ale nie pod ję li śmy jesz cze
osta tecz nej de cy zji, w któ -
rych. Je śli cho dzi o sy tu ację

w bu dow lan ce, to od ja kie goś
cza su wi dzi my pew ne oży wie -
nie i sta ra my się to wy ko rzy -
stać. Uru cho mi li śmy pro mo -
cję na Trak ke ra, któ ra po le ga
na roz sze rze niu usług ser wi -
so wych przy tej sa mej ce nie,
wspie ra ną bar dzo atrak cyj -
nym fi nan so wa niem fa brycz -
nym Ive co Ca pi tal. Po nad to
je ste śmy na eta pie za bu do -
wy wa nia kil ku na stu po jaz -
dów „na stok” w naj bar dziej
po pu lar nych kon fi gu ra cjach,
więc je śli ja kiś klient bę dzie
po trze bo wał sa mo cho du
„od rę ki”, u nas na pew no
go do sta nie. Po za tą pu lą
bę dą też czte ry po jaz dy de -
mon stra cyj ne udo stęp nia ne
fir mom na te sty.

Roz ma wia li: 
Ka rol Wój to wicz, 

Ja cek Ba rań ski 
i Mi chał Mar kie wicz

POJAZDY BUDOWLANE

W rozmowie w siedzibie Iveco Poland udział wzięli (od le wej): Mi chał Mar kie wicz, Ja cek Ba rań ski, Ka rol Wój to wicz i Da niel
Wolsz czak, dy rek tor ge ne ral ny Ive co Po land 

rozmawiał z firmą: Iveco Poland

Na pytania odpowiadał: Da nie l Wolsz cza k, dy rek to r ge ne ral ny Ive co Po land



http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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Ana li zy tech nicz ne prze pro -
wa dzo ne przez wło ski kon -
cern wy ka za ły bo wiem, że
tech no lo gie opar te na EGR
ma ją kil ka man ka men tów
wpły wa ją cych na wy daj ność,
nie za wod ność i bez pie czeń -
stwo po jaz dów. Wy mu sza ją
one po wtór ne skie ro wa nie
do sil ni ka czę ści ga zów spa -
li no wych, co za leż nie od ich
ilo ści ma ne ga tyw ny wpływ
na efek tyw ność pro ce su spa -
la nia i tym sa mym przy czy nia
się do wzro stu zu ży cia pa li -
wa. Przy 20-30% spa lin za -
wra ca nych do ko mo ry spa la -
nia sto sun ko wo szyb ko na -
stę pu je za py cha nie się fil tra
czą stek sta łych. W więk szo -
ści przy pad ków do ich spa le -
nia nie wy star czy re ge ne ra cja
pa syw na (w nor mal nej tem -
pe ra tu rze ukła du wy de cho -
we go), lecz ko niecz na jest re -
ge ne ra cja wy mu szo na. Od -
by wa się ona po przez spa la -
nie pa li wa wtry ski wa ne go
do ukła du wy de cho we go.
Pro ces ten po wo du je zwięk -
sze nie zu ży cie ole ju na pę do -
we go, a przede wszyst kim
wzrost tem pe ra tu ry wa run ku -
ją cy do pa le nie na gro ma dzo -

nych czą stek sta łych, na -
wet do 800°C. Po nad to je śli
wa run ki eks plo ata cji sa mo -
cho du cię ża ro we go nie gwa -
ran tu ją wy star cza ją cej licz by
cy kli ak tyw nej re ge ne ra cji
pod czas jaz dy, kie row cy wy -
ko rzy stu ją cy roz wią za nia
opar te na tech no lo gii EGR
są zmu sze ni do ręcz ne go
uru cha mia nia re ge ne ra cji fil -

tra DPF na po sto ju. Czyn -
ność ta mo że zaj mo wać
od 45 do 70 mi nut.
Fir ma Ive co prze ko na na
o wyż szo ści tech no lo gii re -
duk cji ka ta li tycz nej ofe ru je
roz wią za nie HI -SCR do stęp -
ne dla ca łej ga my sa mo cho -
dów użyt ko wych o śred niej
i du żej ła dow no ści. Ak tu al nie
ko rzy sta z nie go po nad 500

ty się cy po jaz dów na ca łym
świe cie. Sys tem ten przede
wszyst kim nie wy ma ga ak -
tyw nej re ge ne ra cji fil tra DPF i
nie po wo du je nad mier ne go
wzro stu tem pe ra tu ry spa lin.
Brak ko niecz no ści do pa la nia
czą stek sta łych spra wia, że
po jazd mo że być nor mal nie
eks plo ato wa ny w każ dych
wa run kach i nie sta no wi po -

POJAZDY BUDOWLANE

Układ oczysz cza nia spa lin HI-SCR – moc na stro na po jaz dów Ive co
W 2014 ro ku we szły w ży cie nor my emi sji spa lin Eu ro VI ma ją ce na ce lu ogra ni cze nie za nie -
czysz czeń emi to wa nych do at mos fe ry przez sa mo cho dy cię ża ro we. Chcąc je speł nić więk szość
pro du cen tów ta kich po jaz dów za sto so wa ła po łą cze nie tech no lo gii re cyr ku la cji spa lin (EGR)
i se lek tyw nej re duk cji ka ta li tycz nej (SCR). Fir ma Ive co po szła wła sną dro gą, uzna jąc za lep sze
wy ko rzy sta nie je dy nie dru gie go ukła du

Dzię ki za sto so wa niu wy łącz nie ukła du SCR zu ży cie pa li wa po jaz dów Ive co Eu ro VI po zo sta ło na tym sa mym, ni skim po zio mie,
ja kim le gi ty mo wa ły się wcze śniej sze mo de le pod po rząd ko wa ne wy mo gom Eu ro V

Sche mat ukła du oczysz cza nia spa lin HI -SCR sto so wa ne go w po jaz dach Ive co Eu -
ro VI. Okre sy mię dzy kontrolami stanu fil tra czą stek sta łych wy no szą od 450 tys. km
w przy pad ku Trak ke ra do na wet 600 tys. km w przy pad ku mo de lu Stra lis

Mo duł oczysz cza nia spa lin Ive co HI -SCR ma roz bu do wa ny ze staw czuj ni ków ci -
śnie nia i tem pe ra tu ry, któ re za pew nia ją opty mal ną re ge ne ra cję ukła du, a jed no -
cze śnie od po wied ni sto pień oczysz cze nia spa lin
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Utlenianie CO
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ten cjal ne go źró dła nie bez -
pie czeń stwa przy wy mu szo -
nej re ge ne ra cji, np. w tu ne -
lach, miej scach o du żym za -
py le niu czy stre fach za gro -
że nia wy bu chem, jak np. sta -
no wi ska do tan ko wa nia.
Roz wią za nie sto so wa ne
przez Ive co za po bie ga tak że
ry zy ku uszko dze nia na -
wierzch ni spo wo do wa ne mu
pod wyż szą tem pe ra tu rą
ukła du wy de cho we go oraz
wzro sto wi ha ła su sil ni ka pra -
cu ją ce go w try bie wy mu szo -
nej re ge ne ra cji. Eli mi na cja
ukła du re cyr ku la cji spa lin za -
pew nia po nad to niż szą ma -
sę wła sną pod wo zia, jak
rów nież uła twia kon stru owa -
nie i mon taż za bu dów.
Sto so wa ny przez Ive co sys -
tem koń co we go oczysz cza -
nia spa lin two rzy jed no czę -

ścio wy mo duł o zwar tej bu -
do wie, przy krę ca ny z bo ku
ra my pod wo zia. Kie ro wa ne
do nie go ga zy wy lo to we sil ni -
ka naj pierw tra fia ją na ka ta li -
za tor utle nia ją cy (DOC), któ -
ry spa la wę glo wo do ry (HC)
i tle nek wę gla (CO) oraz prze -
kształ ca tlen ki azo tu (NOx)
w dwu tle nek azo tu (NO2). Ma
to na ce lu mak sy mal ne przy -
spie sze nie re ak cji ka ta li tycz -
nej w blo ku SCR. Da lej znaj -
du je się pa syw ny filtr DPF,
któ re go per fo ro wa ne ścian ki
za trzy mu ją cząst ki sa dzy. Ich
nad miar jest usu wa ny w trak -
cie pa syw nej re ge ne ra cji,
któ rej au to ma tycz ne uru cho -
mie nie na stę pu je w wy ni ku
spad ku prze pu sto wo ści fil tra,
mie rzo nej za po mo cą czuj ni -
ków ci śnie nia spa lin na wej -
ściu i wyj ściu DPF. Od by wa

się ona w trak cie nor mal nej
eks plo ata cji po jaz du, bez
wpły wu na zu ży cie pa li wa.
Prze ciw nie do roz wią za nia
EGR, w któ rym do sil ni ka są
kie ro wa ne schła dza ne spa li -
ny, w ukła dzie SCR moż na
opty ma li zo wać ilość wy twa -
rza nych czą stek sta łych, np.
po przez pod wyż sze nie ci -
śnie nia i tem pe ra tu ry spa la -
nia. Przy mniej szej ilo ści sa -
dzy re ge ne ro wa ny pa syw nie
DPF jest więc w zu peł no ści

wy star cza ją cy. Po twier dza to
je go dłu ga ży wot ność.
W przy pad ku mo de lu Trak -
ker, pro du cent za le ca
oczysz cze nie lub wy mia nę
fil tra czą stek sta łych po oko -
ło 450 tys. km. Nie jest to jed -
nak re gu łą, bo je śli eks plo -
ata cja po jaz du od by wa się
w spe cy ficz nych wa run kach,
np. na bar dzo krót kich tra -
sach, któ re nie po zwa la ją
na osią gnię cie przez sil nik
no mi nal nej tem pe ra tu ry pra -
cy, de kla ro wa ny prze bieg
mo że być mniej szy. Czysz -
cze niem fil trów nie zaj mu ją
się ser wi sy lo kal ne – wy ko -
nu ją to wy spe cja li zo wa ne
jed nost ki na po zio mie cen -
tral nym. Oczysz czo ny DPF
tra fia do ofer ty czę ści re ge -
ne ro wa nych, dzię ki cze mu
każ dy klient od rę ki mo że ku -
pić tań szy filtr, oczy wi ście
pod wa run kiem, że do star czy
sta ry. Ive co sto su je kil ka ro -
dza jów fil trów DPF, do sto so -
wa nych do mo de lu po jaz du

i wiel ko ści jed nost ki na pę -
do wej. Ce na re ge ne ro wa ne -
go fil tra wy no si 3,5 ty sią ca
zło tych, a za no wy trze ba za -
pła cić trzy ra zy wię cej.
Ko lej ny etap oczysz cza nia
spa lin od by wa się przy udzia -
le AdBlue, czy li wod ne go roz -
two ru mocz ni ka. Pod wpły -
wem cie pła za mie nia się on
w amo niak (NH3) i dwu tle nek
wę gla (CO2). To wła śnie
amo niak sta no wi sub stan cję
czyn ną i od gry wa za sad ni czą

ro lę dla pro ce su ja ki za cho dzi
w ka ta li za to rze SCR, po le ga -
ją cym na re duk cji tlen ków
azo tu na czy sty, nie szko dli wy
azot (N2) i pa rę wod ną (H2O).
Tak ob ro bio ne spa li ny, za nim
wy do sta ną się na ze wnątrz,
prze cho dzą jesz cze przez ka -
ta li za tor oczysz cza ją cy CUC
wbu do wa ny w ka ta li za tor
SCR, któ ry słu ży do usu wa nia
resz tek amo nia ku.
Do star cza nie do sil ni ka wy łącz -
nie czy ste go po wie trza w tech -
no lo gii przy ję tej przez Ive co
po zwa la na osią ga nie wyż szej
gę sto ści mo cy, dzię ki cze mu
jed nost ki na pę do we mo gą być
mniej sze, a tym sa mym tań sze
i bar dziej oszczęd ne. I tak, dla
przy kła du sil nik Cur sor 9 o po -
jem no ści 8,9 dm3 ma mak sy -
mal ną moc 360 KM i mo ment
ob ro to wy 1.650 Nm, na to miast
Cur sor 13 o po jem no ści wy no -
szą cej 12,9 dm3

– 500 KM i i mo ment
ob ro to wy 2.300 Nm.

www.iveco.pl

W fil trze DPF sa dza gro ma dzi się na po ro wa tych ścian kach, na to miast spa li ny wol -
ne od czą stek sta łych prze cho dzą do ka ta li za to ra SCR, gdzie są pod da wa ne dal -
szej ob rób ce, eli mi nu ją cej szko dli we tlen ki azo tu

W po jaz dach Ive co za ob rób kę spa lin od po wia da ze staw fil trów z ukła dem do zu ją cym
AdBlue, zin te gro wa ny w kom pak to wej obu do wie mon to wa nej z bo ku ra my pod wo zia

Zu ży cie AdBlue wzglę dem zu ży cia ON wy no si oko ło 5 pro cent, dla te go jest ono
prze cho wy wa ne w du żo mniej szym zbior ni ku (z nie bie skim kor kiem)

Przepływ spalin
i cząstek sadzy

Kanał filtra DPF
(z porowatymi

ściankami)

Osad sadzy na
porowatej
ściance

Czyste 
spaliny

Czyste 
spaliny

Porowata struktura

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx


Jed na ko wa kom ple ta cja roz -
po czy na się od pod wo zia
Sca nia R410 z ukła dem na -
pę do wym 6x4, roz sta wem
osi 5.500 mm i ka bi ną ty pu
CR19. W obu przy pad kach
na je go tyl nym zwi sie za mon -
to wa no żu raw Pal fin ger
PK41002 -EH. Urzą dze nie to
ma pięć sek cji wy su wa nych
hy drau licz nie, dzię ki cze mu
osią ga za sięg 14 me trów.
W ta kiej kon fi gu ra cji za pew -
nia udźwig rów ny 2.250 kg,
na to miast po zmniej sze niu
wy się gu na przy kład
do 8 me trów, żu raw mo że już

ope ro wać ła dun kiem o ma -
sie aż 4.300 kg. Bo ga te wy -
po sa że nie urzą dze nia obej -
mu je wie le no wo cze snych
i prak tycz nych roz wią zań,
któ re w zna czą cy spo sób
zwięk sza ją wy daj ność i bez -
pie czeń stwo pra cy. Za przy -
kład mo że po słu żyć układ
HPSC, któ ry na bie żą co kon -
tro lu je sta tecz ność po jaz du
w za kre sie 360° i bez stop nio -
wo do sto so wu je udźwig
do ak tu al ne go roz su nię cia
pod pór. W wie lu sy tu acjach
bar dzo po moc ny jest 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
jest szyb sza na wet o 20 pro -
cent. W ce lu mak sy mal ne go
wy dłu że nia ży wot no ści urzą -
dze nia, a tak że ogra ni cze nia
do mi ni mum kosz tów ser wi -
so wych, za sto so wa no w nim

bez ob słu go wy – nie wy ma -
ga ją cy sma ro wa nia – sys -
tem wy su wu sek cji wy się gni -
ka, a wszyst kie prze wo dy
hy drau licz ne „te le sko pu”

umiesz czo no we wnę trzu
kon struk cji, dzię ki cze mu nie
są one na ra żo ne na uszko -
dze nia me cha nicz ne.
Oba żu ra wie zo sta ły wy po -
sa żo ne w zdal ne ste ro wa nie
ra dio we Scan re co z sze ścio -
ma funk cja mi pro por cjo nal -
ny mi, re ali zo wa ny mi za po -
mo cą dźwi gni li nio wych,
choć na ży cze nie klien ta są
rów nież do stęp ne dźwi gnie
krzy żo we. W ce lu za pew nie -
nia mak sy mal ne go bez pie -
czeń stwa pra cy, prze no śny
pul pit ma wi zu al ny i aku -
stycz ny wskaź nik ob cią że -

nia i prze cią że nia, a tak że
prak tycz ną funk cję au to ma -
tycz ne go prze łą cza nia czę -
sto tli wo ści w przy pad ku wy -
stą pie nia za kłó ceń. W ze -
sta wie jest rów nież dzie się -
cio me tro wy ka bel do al ter -
na tyw ne go ste ro wa nia oraz
pas szyj ny i bio dro wy do za -
mo co wa nia pul pi tu.
Oprócz żu ra wi, fir ma Gra co
wy po sa ży ła oba po jaz dy
w skrzy nię ła dun ko wą o wy -
mia rach we wnętrz nych (dł. x

szer. x wys.) 6.600 x 2.450
x 800 mm. Dzie lo ne bur ty zo -
sta ły wy ko na ne z alu mi nium,
na to miast do bu do wy pod ło -
gi o gru bo ści 30 mm wy ko rzy -
sta no sklej kę z po wierzch nią
prze ciw po śli zgo wą. Środ ko -
we słup ki mar ki Kin ne grip są
de mon to wal ne, co znacz nie
uła twia za ła du nek dłu gich
przed mio tów. W pod ło dze za -
mon to wa no zam ki do mo co wa -
nia kon te ne rów, któ re zwięk -
sza ją wszech stron -
ność wy ko rzy sta nia
obu po jaz dów.
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Efek tyw ny trans por t bu dow la ny z Gra co
Za kład pro duk cyj ny Gra co w pod war szaw skim Pło cho ci nie co chwi la opusz -
cza ją bar dzo cie ka we sa mo cho dy cię ża ro we prze zna czo ne dla użyt kow ni -
ków z róż no rod nych branż. Wśród naj now szych re ali za cji zna la zły się dwa
iden tycz nie skom ple to wa ne po jaz dy, któ rych prze zna cze niem bę dzie trans -
port ma te ria łów bu dow la nych oraz kontenerów różnego typu

www.graco.pl

Żu raw Pal fin ger PK41002 -EH ma wy su wa nych pięć sek cji. Prze wo dy hy drau licz ne
zo sta ły umiesz czo ne we wnątrz wy się gni ka, co w spo sób opty mal ny za bez pie cza je
przed uszko dze nia mi me cha nicz ny mi

Spo sób roz sta wie nia pod pór jest sy -
gna li zo wa ny na bocz nym pa ne lu ste -
ru ją cym za po mo cą przej rzy ste go
sche ma tu z dio da mi za pa la ny mi
przy pra wi dło wym wy su nię ciu po -
szcze gól nych ele men tów

Dzie lo ne bur ty bocz ne są mniej na ra żo ne na wy bo cze nie i znacz nie ła twiej pod no -
sić je do za mknię cia. De mon to wal ne słup ki środ ko we po zwa la ją na wy god ny za ła -
du nek z bo ku dłu gich przed mio tów

Pod pod ło gą skrzy ni ła dun ko wej znaj du ją się blo ka dy do mo co wa nia kon te ne rów,
sku tecz nie roz sze rza jąc moż li wo ści trans por to we po jaz du. Na pod ło gę wy ko rzy -
sta no 30-mi li me tro wą wod no od por ną sklej kę z po wierzch nią prze ciw po śli zgo wą

http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol


http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol
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Pro duk ty mar ki Schwarzmüller
prze zna czo ne dla bran ży bu -
dow la nej naj więk szym po wo -
dze niem cie szy ły się w Niem -
czech, choć pod wzglę dem
war to ści sprze da ży do brze
wy padł rów nież re gion Eu ro -
py Wschod niej. Łącz nie w ro -
ku 2015 na ry nek eu ro pej ski
tra fi ło bli sko 1.900 ta kich po -
jaz dów (w tym wy wro tek, na -
czep i przy czep ni sko po dwo -
zio wych oraz cy stern do bi tu -
mu), co sta no wi 25 pro cent
wszyst kich pro duk tów do star -
czo nych przez au striac ką fir -
mę klien tom w Eu ro pie.
W Niem czech oraz na ro dzi -
mym ryn ku na byw ców zna la -
zło łącz nie 1.150 po jaz dów bu -
dow la nych. Naj więk szy po pyt
od no to wa no w przy pad ku sta -
lo wych na czep wy wro tek,
na ko lej nych dwóch miej scach
w ran kin gu po pu lar no ści upla -
so wa ły się nad wo zia sa mo wy -
ła dow cze i na cze py izo lo wa ne,
a tuż po nich po jaz dy ni sko po -
dwo zio we i przy cze py z wy -
wro tem trój stron nym. Na ryn ku
eu ro pej skim udział po szcze -
gól nych ty pów pro duk tów był
po dob ny, z naj wyż szą sprze -
da żą na czep wy wro tek.
Opra co wu jąc kon struk cje po -
jaz dów dla bran ży bu dow la nej
Schwarzmüller szcze gól ny na -
cisk kła dzie na ła dow ność
i „in te li gent ne” roz wią za nia
do sto so wa ne do spe cy ficz -
nych wy ma gań te go sek to ra.
Au striac kie przed się bior stwo
na le ży do ści słej czo łów ki
firm sto su ją cych alu mi nium
do bu do wy ram i nad wo zi.
Ozna cza to moż li wość wy ko -
rzy sta nia ide al ne go ma te ria -
łu do wy ko na nia pro duk tu,
któ ry mo że być zop ty ma li zo -
wa ny pod wzglę dem ma sy
wła snej dla róż nych za sto so -
wań. War to zwró cić uwa gę,
że pod wo zie wy ko na ne z alu -

mi nium jest lżej sze od ana lo -
gicz nej kon struk cji ze sta li aż
o 250 kg. W przy pad ku naj -
bar dziej wy ma ga ją cych za -
dań trans por to wych, lep -
szym roz wią za niem jest jed -
nak za sto so wa nie sta li. Stąd
też w ofer cie fir my znaj du ją
się po jaz dy z nad wo zia mi

wy ko na ny mi przy uży ciu sta li
Har dox o wy so kiej wy trzy ma -
ło ści. Mo gą być one wy po sa -
żo ne w prak tycz ny sys tem
prze suw nej plan de ki, dzię ki
któ re mu na wet przy stoż ko -
wo usy pa nym ma te ria le nie
do cho dzi do jej bez po śred -
nie go kon tak tu z prze wo żo -

nym ła dun kiem. Roz wią za nie
to jest prak tycz ne, je go ob -
słu ga nie wy ma ga żad ne go
wy sił ku ze stro ny kie row cy.
Ni ska ma sa wła sna do ty czy
rów nież no wych izo lo wa nych
na czep sa mo wy ła dow czych.
Spe cy fi ku jąc je moż na bo -
wiem wy brać nie tyl ko pod wo -
zie i nad wo zie wy ko na ne ze
sta li lub alu mi nium, ale tak że
cie szą cą się du żą po pu lar no -
ścią mul dę alu mi nio wą ze sta -
lo wą pod ło gą. Ostat nia z wer -
sji sta no wi uda ny kom pro mis
mię dzy ni ską ma są wła sną
nad wo zia, a wy trzy ma ło ścią
i po zwa la na trans port róż ne -
go ro dza ju ma te ria łów. We
wszyst kim przy pad kach sto -
so wa na jest od por na na wil -
goć i wy so kie tem pe ra tu ry
(do 200°C) izo la cja, któ ra wraz
z ter micz nie izo lo wa ną plan -
de ką sku tecz nie za po bie ga
szyb kie mu sty gnię ciu prze wo -
żo nej ma sy bi tu micz nej.
Prak tycz nym roz wią za niem,
po zwa la ją cym zwięk szyć
moż li wo ści trans por to we wy -
wro tek, mo gą być sa mo wy ła -
dow cze przy cze py tan de mo -
we mar ki Schwarzmüller. Są
one przy sto so wa ne do prze -
wo zu różnego rodzaju ma te -
ria łów syp kich oraz spa le ty zo -
wa nych, dzię ki cze mu na da ją
się do wie lu za sto so wań.
Wyposażone zostały w ze -
staw cho wa nych w pod ło dze
uchwy tów, któ re po zwa la ją
na wy god ne i bez piecz ne
mo co wa nie ła dun ków.
Każ da z trój stron nych przy -
cze p sa mo wy ła dow czych
Schwarzmüller ma bar dzo
wy trzy ma łą kon struk cję.
Oprócz wzmoc nio nej ścia ny
alu mi nio wej z pra wej stro ny,
ca łe nad wo zie wy ko na ne
zostało ze sta li Har dox. Le wa
i tyl na bur ta są otwie ra ne i za -
my ka ne hy drau licz nie (sys -

Schwarzmüller – cie ka we roz wią za nia stymulują wzro st sprze da ży 
W cią gu ostat nich trzech lat Gru pa Schwarzmüller ofe ru jąca kom plet ną ga mę po jaz dów skla sy -
fi ko wa nych w ośmiu ty po sze re gach, od no to wa ła w seg men cie bu dow la nym 43-pro cen to wy
wzrost sprze da ży. To du ży suk ces, po nie waż jest on znacz nie wyż szy niż ca łe go ryn ku ze wzro -
stem wy no szą cym 28 procent

Dy szel przy cze py tan de mo wej Schwarzmüller wy po sa żo ny jest w pły tę mon ta żo -
wą, któ ra po zwa la na błyskawiczne do pa so wa nie wy so ko ści ucha za cze pu
do sprzę gu po jaz du cią gną ce go

Za sad ni czą część sta lo wej mul dy na cze py Schwarzmüller two rzą trzy ar ku sze bla chy,
ze spa wa ne „na za kład kę” u do łu ścian bocz nych. Dzię ki te mu prze krój po przecz ny
nad wo zia jest bar dziej pro sto kąt ny, co pozwala na ob ni że nie środ ka cięż ko ści

Przy wy bo rze alu mi nio wej ra my i nad wo zia oraz za sto so wa niu kom po nen tów ze
sto pów lek kich, ta kich jak ob rę cze czy no gi pod po ro we, ma sa wła sna izo lo wa nej
na cze py Schwarzmüller wy no si tyl ko 4.700 kg



Pośrednik Budowlany  45

POJAZDY BUDOWLANE

tem Bo ard ma tic) z ka bi ny kie -
row cy. Ta kie roz wią za nie nie
tyl ko uła twia ob słu gę po jaz -
du, ale w przy pad ku bocz nej
bur ty umoż li wia też wy ła du -
nek prze wo żo ne go urob ku
w pew nej od le gło ści od przy -
cze py, np. w celu unik nię cia
przy sy pa nia kół czy za sy py -
wa nia po dłuż nych wy ko pów.
Je śli cho dzi o po jaz dy ni sko -
po dwo zio we Schwarzmüller,
wy stę pu ją one w róż nych spe -
cy fi ka cjach, z roz bu do wa ną li -
stą wy po sa że nia do dat ko we -
go. Uła twia to kon fi gu ra cję
zgod ną z in dy wi du al ny mi wy -
ma ga nia mi klien tów. Dla przy -
kła du mo gą oni wy brać na -
cze pę z mak sy mal nie pię cio -
ma lub przy cze pę na wet
z sze ścio ma osia mi. Do stęp -
na jest też wer sja „tan dem”
prze zna czo na dla użyt kow ni -
ków, któ rym szcze gól nie za -
le ży na ła two ści ma new ro -
wa nia ta kim po jaz dem. Kom -
ple tu jąc „ni sko po dwo ziów -
kę” Schwarzmüller, klient mo -
że rów nież wy brać m.in. licz -

bę osi skręt nych czy funk cje,
któ re ma ją być re ali zo wa ne
hy drau licz nie. Przy trans por -
cie ko pa rek prak tycz nym roz -
wią za niem jest za głę bie nie
na łyż kę, dzię ki cze mu na wet
w przy pad ku prze wo zu więk -
szych ma szyn nie do cho dzi
do prze kro cze nia do pusz czal -
nej wy so ko ści ze sta wu, co eli -
mi nu je ko niecz ność po sia da -
nia do dat ko wych ze zwo leń.
Po jaz dy Schwarzmüller cie -
szą się du żym po wo dze niem
nie tyl ko ze wzglę du na swą
wy so ką ja kość i no wa tor skie
roz wią za nia kon struk cyj ne,
ale tak że pro fe sjo nal ną ob słu -
gę po sprze da żo wą. Za sad ni -
czą jej część sta no wi ser wis
re ali zo wa ny w Eu ro pie za po -
śred nic twem pięt na stu wła -
snych pla có wek i oko ło czte -
ry stu warsz ta tów sta ran nie
do bra nych part ne rów, a tak że
do brze roz wi nię ta sieć dys try -
bu cji czę ści za mien -
nych bez po śred nio
z cen tra li w Au strii.

www.schwarzmueller.com

Dla użyt kow ni ków ocze ku ją cych od po jaz du mak sy mal nej uni wer sal no ści, naj lep -
szym roz wią za niem są trój stron ne wy wrot ki skrzy nio we, któ re oprócz kru szyw umoż -
li wia ją tak że trans port ma te ria łów spa le ty zo wa nych

W ofer cie Schwarzmüller znaj du je się bar dzo sze ro ka ga ma przy czep i na czep ni sko -
po dwo zio wych, co w po łą cze niu z licz ny mi roz wią za nia mi opcjo nal ny mi, po zwa la na ła -
twe do pa so wa nie ta kich po jaz dów do kon kret nych za dań trans por to wych

http://schwarzmueller.com/en/
http://schwarzmueller.com/en/
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No we na cze py „bez osio we”
ty pu SB 15-9.5 wy stę pu ją ce
pod na zwą han dlo wą Fla tli -
ner posiadają sze reg ulep -
szeń kon struk cyj nych. Są
prze zna czo ne do współ pra cy
z 2- lub 3-osio wy mi cią gni ka -
mi sio dło wy mi i za leż nie
od spe cy fi ka cji umoż li wia ją
re duk cję ma sy wła snej ze sta -
wu na wet o 500 kg. Dzię ki
spraw dzo ne mu, in dy wi du al -
ne mu za wie sze niu każ de go
ko ła, prze strzeń ła dun ko wa
ta kiej na cze py ma dłu -
gość 9.500 i sze ro -
kość 1.550 mm. Umożliwia to
prze wóz kon struk cji o dłu go -
ści prze kra cza ją cej 9 i wy so -
ko ści 3,7 metra. Ta kie ła dun -
ki mo gą być oczy wi ście
trans por to wa ne na zwy kłych
na cze pach ni sko po dwo zio -
wych, ale wów czas wią że się
z to ko niecz no ścią uzy ska nia
do dat ko wych ze zwo leń. Pły ta
ze sworz niem kró lew skim mo -
de lu SB 15-9.5 jest za mon to -
wa na na hy drau licz nie re gu lo -
wa nym ra mie niu, umoż li wia -
jąc współ pra cę po jaz du z cią -
gni ka mi o róż nej wy so ko ści
sprzę gu sio dło we go.

Sys tem hy drau licz ny mo że
być ste ro wa ny za po mo cą
jed nost ki elek trycz nej mon to -
wa nej w na cze pie. Po zwa la
on rów nież na za rzą dza nie
pra cą trzech par mo co wań
hy drau licz nych, któ re mo gą
być re gu lo wa ne pio no wo
i po zio mo, a tak że prze su wa -
ne wzdłuż na cze py w ce lu jak
naj lep sze go pod par cia prze -
wo żo ne go ele men tu. Do za -
bez pie cze nia ła dun ku za po -
mo cą od cią gów łań cu cho -
wych lub pa sów mo cu ją cych
przy go to wa no sie dem par
skła da nych uchwy tów, każ dy
o wy trzy ma ło ści 5.000 daN.

Na tar gach Bauma bę dzie też
moż na zo ba czyć na cze pę
niskopodwoziową SA TU 30-9.7
re pre zen tu ją cą sze ro ką ga mę
po jaz dów te go ty pu, ja ka
znaj du je się w ak tu al nej ofer -
cie fir my Lan gen dorf. Mo del
ten jest za pro jek to wa ny głów -
nie do współ pra cy z trzy osio -
wy mi cią gni ka mi sio dło wy mi.
Bez żad nych do dat ko wych
ze zwo leń po zwa la na trans -
port ła dun ków o ma sie oko -
ło 20 ton, ale je go tech nicz na
ła dow ność prze kra cza 36 ton.
Dzię ki dwóm pa rom za głę bień
o głę bo ko ści 320 mm, na na -
cze pie SA TU 30-9.7 mo gą być

prze wo żo ne ła do war ki i ko par -
ki ko ło we o ma sie do 26 ton,
z roz sta wem osi od 2.850
do 3.450 mm. W kom ple cie są
do star cza ne wy peł nie nia za -
głę bień ogra ni cza ją ce ich głę -
bo kość do 190 mm. Umoż li wia
to bez piecz ny wjazd i trans port
po jaz dów oraz ma szyn
o mniej szym prze świ cie.
W pre zen to wa nej na cze pie do -
stęp ne są rów nież po sze rze nia,
dzię ki któ rym sze ro kość po kła -
du ła dun ko we go wy no si na -
wet 3.000 mm.
Hy drau licz nie roz kła da ne
i skła da ne ram py za ła dun ko -
we o dłu go ści 4.650 mm za -
pew nia ją kąt na jaz du rów ny
jedynie 9°, co w po łą cze niu
z ich sze ro ko ścią wy no szą -
cą 900 mm każ da i moż li wo -
ścią prze su wu o 500 mm, po -
zwa la na ła twy za ła du nek
róż nych ma szyn, ta kich jak
wal ce czy rów niar ki. Za mo co -
wa nie sprzę tu uła twia ją licz ne
uchwy ty mo cu ją ce, z któ rych
część jest prze staw na. Dzię ki
te mu od ciąg łań cu cho wy mo -
że być umiesz czo ny w naj -
bar dziej ko rzyst nym miej scu.
Łącz nie jest aż 18 par uchwy -
tów: pięć par o wy trzy ma ło -
ści 10.000 daN z przo du na -
cze py oraz 13 par w głów -
nym po kła dzie ła dun ko wym,
z cze go 10 przy sto so wa nych
jest do ob cią że nia 10.000
daN, a trzy po 3.000 daN.
W przy pad ku mniej szych ma -
szyn al bo osprzę tu war to
sko rzy stać z ła bę dziej szyi
na cze py, po nie waż ma ona
dłu gość rów ną 3.500 mm
oraz ła two de mon to wa ne
ścia ny bocz ne i tyl ną. Do stęp
do „bal ko nu” uła twia ją do dat -
ko we ra my za ła dun ko we. Na -
cze pa w głów nym ob sza rze
za ła dun ku ma za głę bie nie
o dłu go ści 5.170 mm, po zwa -
la ją ce na ła twe scho wa nie ra -
mie nia ko par ki w ce lu ob ni że -
nia cał ko wi tej wy so ko ści ze -
sta wu i tym sa mym unik nię -
cia ko niecz no ści po zy ski wa -
nia do dat ko wych ze zwo leń.
W miej scach pod da wa nych
naj więk szym ob cią że niom,
plat for ma jest wy koń czo -

POJAZDY BUDOWLANE

Spe cja li stycz ne na cze py Lan gen dorf
Pod czas tar gów Bau ma w sto isku ze wnętrz nym 825/2 fir ma Lan gen -
dorf za pre zen tu je łącz nie czte ry po jaz dy. Mo na chij ska im pre za ma być
miej scem pre mie ry mię dzy in ny mi no wej ge ne ra cji spe cja li stycz nych
na czep do prze wo zu du żych, pre fa bry ko wa nych ele men tów kon struk -
cyj nych bez prze kra cza nia do pusz czal nej wy so ko ści

W na cze pie „bez osio wej” ty pu SB 15-9.5 przed nie i tyl ne ko ła mo gą być uno szo -
ne, co zmniej sza zu ży cie opon i za pew nia niż sze opo ry to cze nia ze sta wu 

Tyl na oś na cze py SA TU 30-9.7 jest kie ro wa na, co uła twia ma new ro wa nie w ogra ni czo nej prze strze ni.  Pochylenie tylnej części pokładu
ładunkowego i odpowiednio długie najazdy gwarantują bezpieczne wprowadzanie maszyn z niskim prześwitem i długimi zwisami
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na 40-mi li me tro wy mi de ska -
mi z drew na Ke ru ing, któ re
cha rak te ry zu je się du żą wy -
trzy ma ło ścią i wy so ką od por -
no ścią na ście ra nie.
Dla fir my Lan gen dorf tar gi
Bau ma bę dą rów nież oka zją
do po now nej pro mo cji na -
czep sa mo wy ła dow czych ty -
pu half -pi pe z alu mi nio wym
nad wo ziem i sta lo wą ra mą.
No wą ga mę „za anon su je”
mo del SKA -HS 24-7.5, w któ -
rym ła two do strzec dłu gą tra -
dy cję i du że do świad cze nie
nie miec kie go pro du cen ta
w kon stru owa niu po jaz dów te -
go ty pu. Na cze pa, ja ka zo sta nie
za pre zen to wa na w Mo na chium,
ma nad wo zie o wy so ko ści ścian
bocz nych rów nej 1.500 mm i za -
pew nia po jem ność pra wie 24
m3. Ścia ny bocz ne ma ją gru -
bość 7 mm, pod ło ga jest o 3 mm
gru b sza. Tyl na bur ta na chy lo na
pod ką tem 15° otwie ra się
na gór nych za wia sach i jest przy -
trzy my wa na dwo ma blo ka da mi.
Pod czas wy ła dun ku skrzy nia wy -

chy la się mak sy mal nie o 52°, za -
po bie ga jąc po zo sta wa niu w jej
wnę trzu resz tek urob ku. Aby
zwięk szyć sta bil ność po jaz du
przy pod no sze niu nad wo zia,
przed nia oś w trzy osio wym
wóz ku jezd nym jest au to ma -
tycz nie opusz cza na. Po wy ła -
dun ku urob ku na stę pu je jej
pod nie sie nie, co ogra ni cza
stopień zu ży cia ogu mie nia
i pa li wa, bo opo ry ru chu po -
jaz du są mniej sze.

W sto isku fir my Lan gen dorf
nie za brak nie rów nież izo lo -
wa nej na cze py do prze wo zu
ma sy bi tu micz nej. Mo del
SKS -HS 24-7.5 za pew nia po -
jem ność rów ną 24 m3, a je go
ma sa wła sna wy no si po ni -
żej 6.400 kg. Ma on 50-mi li -
me tro wą izo la cję umiesz czo -
ną mię dzy ze wnętrz ną i we -
wnętrz ną po wło ką mul dy.
W przy pad ku przed niej ścia -
ny, z obu stron za sto so wa no

bla chę ze sta li o wy so kiej wy -
trzy ma ło ści, któ rej gru bość
wy no si 4 mi li me try. Po zo sta ła
część nad wo zia od we wnątrz
zo sta ła wy ko na na ze sta li Har -
dox 450, przy czym ścia ny
bocz ne i tyl ną two rzą bla chy
o gru bo ści 4 mi li me trów, na to -
miast do bu do wy pod ło gi wy -
ko rzy sta no bla chę o gru bo -
ści 5 mi li me trów. W ce lu
ogra ni cze nia ma sy wła snej,
od ze wnątrz ścia ny bocz ne
i tyl na zo sta ły wy koń czo ne
bla chą alu mi nio wą, od po -
wied nio o gru bo ści jed ne -
go i trzech mi li me trów. Ro -
dzaj uży tych ma te ria łów
oraz gru bość za sto so wa -
nych blach mo gą być jed nak
do bra ne in dy wi du al nie, aby
jak naj le piej do pa so wać po -
jazd do kon kret nych za sto so -
wań. Wy łącz nym dys try bu to -
rem pro duk tów mar ki Lan gen -
dorf na te re nie na -
sze go kra ju jest fir -
ma PTM Pol ska.

www.langendorf.pl

Ła du nek prze wo żo ny w na cze pie izo lo wa nej SKS -HS 24-7.5 jest za bez pie cza ny
au to ma tycz nie za su wa ną plan de ką, ste ro wa ną za po mo cą pi lo ta

http://www.ptmpolska.pl/
http://www.ptmpolska.pl/
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Ludz kość od bar dzo daw na
bo ry ka ła się z pro ble mem
trans por tu cięż kich ła dun ków
po bez dro żach na krót kich
od le gło ściach. Naj pierw wy -
ko rzy sty wa no do te go ce lu
ko nie lub wo ły, któ re cią gnę -
ły wóz. Po ja wie nie się cią gni -
ka rol ni cze go oraz sa mo cho -
du cię ża ro we go ze skrzy nią
sa mo wy ła dow czą wy eli mi no -
wa ło zwie rzę ta, ale po jaz dy te
na dal dość kiep sko ra dzi ły
so bie w naj trud niej szych wa -
run kach te re no wych. Sy tu -
ację od mie nił cał ko wi cie no -
wy ro dzaj wo zi dła, któ ry po -
wstał w wy ni ku po łą cze nia
wy wrot ki tyl noz sy po wej i cią -
gni ka rol ni cze go z trwa le usu -
nię tą przed nią osią. Nie by ło
ono sztyw ne, lecz skręt no -
-ob ro to we, za pew nia jąc
względ ny ruch obu czło nów
w płasz czyź nie pio no wej i po -
zio mej. Dwu ko ło wy na pęd
za pew niał ogra ni czo ną mo -
bil ność w trud nym te re nie,
ale ko rzy ści wy ni ka ją ce
z przy ję tej kon cep cji za chę -
ca ły do jej roz wo ju. Nie dłu go

po tem Vo lvo wpro wa dzi ło
mo del DR 631 – pierw sze wo -
zi dło prze gu bo we pro du ko -
wa ne ma so wo. No wy po jazd
był sto sun ko wo po wol ny
i miał sztyw ne za wie sze nie,
ale dzię ki spe cjal nie opra co -
wa ne mu przed nie mu czło no -
wi, jest uzna wa ny za pro to -
pla stę współ cze snych kon -
struk cji te go ty pu. Wbrew
ocze ki wa niom zo stał dość
chłod no przy ję ty przez ry nek,
dla te go nie dzi wi fakt, że po -
cząt ko wo je go sprze daż by ła
ogra ni czo na tyl ko do ro dzi -
mej Szwe cji. Za le d wie rok
póź niej Vo lvo zmo der ni zo wa -
ło swój pro jekt, opra co wu -
jąc 3-osio wy mo del DR 860.
Miał on pio nier ski wó zek
jezd ny z dwie ma osia mi, któ -
ry za pew niał lep szy kon takt
kół z pod ło żem. W ten spo -
sób wo zi dło by ło mniej na ra -
żo ne na ob cią że nia od nie -
rów no ści te re nu i po zwa la ło
na więk szą ła dow ność. Z ko -
lei kie ro wa nie po przez skręt
ra my, spra wia ło że ta ki po -
jazd o wie le ła twiej pro wa dził

się w cia snych prze strze -
niach, a po nad to umoż li wiał
szyb sze „uwol nie nie się”
z bło ta lub gli ny przez wy ko -
rzy sta nie ru chu dwu czło no -

wej ra my raz w jed ną, raz
w dru gą stro nę, tak zwa nym
ka czym cho dem. Przy ję ty
układ za po bie gał też prze no -
sze niu na kie row ni cę drgań
od nie rów no ści dro gi i gwa -
ran to wał bez piecz ne kie ro -
wa nie po jaz dem za rów no
przy ni skiej, jak i wy so kiej
pręd ko ści jaz dy.
Od tej po ry roz wój wo zi deł
prze gu bo wych prze bie gał
bar dzo szyb ko, dzię ki cze mu
po jaz dy te sta wa ły się co raz
bar dziej wy daj ne i wszech -
stron ne. Ich pro duk cją
na prze strze ni lat za czę ło zaj -
mo wać się wie le firm, z któ -
rych część za prze sta ło zwią -
za nej z ni mi dzia łal no ści, na -
to miast po zo sta łe nie ustan -
nie mo der ni zu ją i roz sze rza ją
ofe ro wa ną ga mę. W od po -
wie dzi na za po trze bo wa nie
ryn ku wo zi dła prze gu bo we
już wie le lat te mu po dzie li ły

się na dwa za sad ni cze ro dza -
je, tj. wo zi dła o ła dow no ści
w za kre sie 10-16 ton kon stru -
owa ne z my ślą o mniej szych
pla cach bu do wy i do pusz -
cze niu do ru chu po dro gach
pu blicz nych, oraz wo zi dła
naj więk sze go ka li bru, mo gą -
ce prze wo zić 40-50, a obec -
nie na wet 60 ton. Bio rąc
pod uwa gę uni ka to we wła ści -
wo ści te re no we, z cza sem
roz sze rzo no ich za sto so wa -
nie i oprócz skrzyń sa mo wy -
ła dow czych, na prze gu bo -
wych pod wo ziach mon to wa -
no za bu do wy ko ja rzo ne

do tej po ry głów nie z sa mo -
cho da mi cię ża ro wy mi. Wśród
sztan da ro wych przy kła dów
są m.in. urzą dze nia ha ko we,
cy ster ny z sys te mem dysz
na try sko wych do zra sza nia
dróg tech no lo gicz nych czy
w koń cu nad wo zia ser wi so -
we, po zwa la ją ce na ła twy do -
jazd mo bil ne go warsz ta tu
bez po śred nio do ma szy ny
pra cu ją cej w miej scu nie do -
stęp nym dla in nych po jaz -
dów. Na prze strze ni lat roz wi -
nię to też kil ka ro dza jów pod -
wo zi. Po za naj bar dziej po pu -
lar ny mi od mia na mi ko ło wy mi
z ukła dem na pę do wym 4x4
i 6x6, po ja wi ły się także wer -
sje dwu droż ne i gą sie ni co we.
Pierw szy typ pod wo zia
stanowi je den ze zna ków roz -
po znaw czych duń skiej fir my
Hy dre ma. Takie podwozie
umoż li wia pra cę wo zi dła za -
rów no w grzą skim te re nie, jak

POJAZDY BUDOWLANE

Pół wie ku wo zi deł prze gu bo wych
W ro ku 1966 na Księ ży cu wy lą do wa ła sowiecka bez za ło go wa son da ko -
smicz na Łu na 9, w Chi nach roz po czę ła się re wo lu cja kul tu ral na, An gli -
cy wy gra li Mun dial, a Rol ling Sto ne si od by wa jąc tra sę kon cer to wą
po USA zo sta li wy rzu ce ni z czter na stu no wo jor skich ho te li. Przy tak wie -
lu róż nych wy da rze niach ła two prze oczyć opra co wa nie przez Vo lvo kon -
cep cji wo zi dła prze gu bo we go, któ ra zre wo lu cjo ni zo wa ła wy so ko wy daj -
ny trans port bu dow la ny w naj trud niej szych wa run kach te re no wych

Dwuosiowe wozidło Volvo DR 631 to pierwszy pojazd tego typu produkowany
masowo. Był wyposażony w silnik o mocy 67 KM i zapewniał ładowność 11 ton

Takie warunki najlepiej obrazują przyczyny powstania wozideł przegubowych –
błoto i koleiny praktycznie wykluczają zastosowanie innych środków transportu
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i na to rach – dzię ki do dat ko -
wym, sta lo wym ko łom opusz -
cza nym na szy ny. Wer sję wy -
po sa żo ną w czte ry gą sie ni ce
gu mo we w ukła dzie trój kąt -
nym za pre zen to wa ła w ro -
ku 2010 na tar gach Bau ma
po łu dnio wo afry kań ska fir ma
Bell Equ ip ment. Ta kie pod -
wo zie za pew nia bar dzo ni -
skie na ci ski jed nost ko we
na pod ło że, umoż li wia jąc
bez piecz ny wjazd w skraj nie
grzą ski te ren, jak na przykład
głębokie tor fo wi sko.
Ko lej ne mo de le wo zi deł prze -
gu bo wych opra co wy wa ne
przez róż nych pro du cen tów
mia ły co raz moc niej sze sil ni -
ki, dzię ki cze mu mo gły uzy -
ski wać wyż szą pręd kość jaz -
dy, szcze gól nie istot ną
przy du żych od le gło ściach
trans por to wych. Ręcz ne
skrzy nie bie gów z cza sem
zo sta ły wy par te przez prze -

kład nie au to ma tycz ne, któ re
nie tyl ko uła twia ły pra cę, ale
przede wszyst kim wy dłu ża ły
ży wot ność ukła du na pę do -
we go, po nie waż był on mniej
na ra żo ny na nie wła ści wą ob -
słu gę, zwłasz cza przy po ko -
ny wa niu grzą skich od cin ków
dróg tech no lo gicz nych, stro -
mych wznie sień i zjaz dów.
Dla wła ści wej eks plo ata cji
wo zi deł, ale tak że ła two ści
ich użyt ko wa nia ol brzy mie
zna cze nie mia ło wpro wa dze -
nie sys te mu kon tro li trak cji.
Układ ATC (Au to ma tic Trac -
tion Con trol) opra co wa ny
przez Vo lvo w 2000 ro ku zdjął
z ope ra to ra ko niecz ność sa -
mo dziel ne go za łą cza nia blo -
kad me cha ni zmów róż ni co -
wych, bo ana li zu jąc pręd ko -
ści ob ro to we po szcze gól -
nych kół, sam do bie rał naj -
lep szą dla da nej sy tu acji kon -
fi gu ra cję na pę du. Istot nym

wy da rze niem w roz wo ju wo -
zi deł prze gu bo wych by ło
rów nież opra co wa nie sie dem
lat póź niej przez ten sam kon -
cern hy drau licz ne go za wie -
sze nia Full Su spen sion. Dzię -
ki funk cji au to ma tycz ne go
po zio mo wa nia i kon tro li sta -
bil no ści po jaz du po zwo li ło
ono na jaz dę po nie rów nym
te re nie z du żo wyż szą pręd -
ko ścią, na wet 60 km/h.
Od ju bi le uszu czterdziestole -
cia powstania konstrukcji wo -
zi deł prze gu bo wych, naj wię -
cej uwa gi po świę co no roz wo -
jo wi sto so wa nych w nich sil -
ni ków wy so ko pręż nych. By ło
to spo wo do wa ne ko niecz no -
ścią speł nia nia przez jed nost -
ki spa li no we wy śru bo wa nych
norm eko lo gicz nych: Tier 4In -
te rim/Sta ge IIIB, a na stęp nie
Tier 4Fi nal/Sta ge IV. Mi mo to
wie le uwa gi po świę ca no rów -

nież za gad nie niom er go no mii
pra cy ope ra to ra, a tak że roz -
wo jo wi sys te mów te le ma tycz -
nych, któ re w naj now szych
wy da niach współ pra cu ją
z za awan so wa ny mi sys te ma -
mi po mia ru ma sy ła dun ku.
W obec nej po sta ci po zwa la ją
one nie tyl ko na zdal ne mo ni -
to ro wa nie i za rzą dza nie pra -
cą wo zi dła, ale tak że nie zwy -
kle do kład ną in wen ta ry za cję
trans por to wa nych ma te ria -
łów, po miar wy daj no ści czy
w koń cu opty ma li za cję pro -
ce su za ła dun ku, tak aby
w mak sy mal nym stop niu wy -
dłu żyć ży wot ność ukła du na -
pę do we go, ogu mie nia, po łą -
czeń sworz nio wych itp.
W naj now szych kon struk -
cjach pro du cen ci wo zi deł
prze gu bo wych chcą uzy skać
jesz cze więk szą wy daj ność,
prze ła mu jąc do tych cza so wą

Z uwagi na dodatkowe osie wyposażone w stalowe koła, wozidła dwudrożne mają
mniejsze kąty najazdu i zjazdu, ale mogą pracować również na torach kolejowych

Urządzenie hakowe zamontowane na tylnym członie wozidła przegubowego
pozwala na obsługę kontenerów lub transport cystern albo platform kłonicowych

Praktycznym rozwiązaniem jest płyta spychająca umożliwiająca szybki i bezpieczny
wyładunek w tunelach, pod liniami energetycznymi czy na niestabilnym podłożu

Pod wo zie z czte re ma trój kąt ny mi gą sie ni ca mi zmniej sza na ci ski jed nost ko we na grunt,
co po sze rza za kres za sto so wań wo zi dła na skraj nie grzą skim, roz mięk nię tym po dłu żu
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ba rie rę 50 ton ła dow no ści.
Na spo tka niu Me dien dia log
fir ma Vo lvo za po wie dzia ła
de biut sześć dzie się cio to no -
we go mo de lu A60H. Je go
świa to wą pre mie rę za pla no -
wa no w trak cie kwiet nio wych
tar gów Bau ma, dla te go też

na ra zie nie są zna ne je go
szcze gó łowe parametry. Zu -
peł nie ina czej po stą pi ła fir ma
Bell Equ ip ment, któ ra już
w stycz niu udo stęp ni ła zdję -
cia oraz bo ga ty opis pro to ty -
pu B60D, rów nież o ła dow no -
ści 60 ton, bę dą ce go uni ka to -

wym po łą cze niem wo zi dła
prze gu bo we go i sztyw no ra -
mo we go. Po jazd o nie spo ty -
ka nej do tej po ry kon struk cji
posiada tyl ko dwie osie,
przy czym tyl na wy po sa żo na
została w ogu mie nie bliź nia -
cze, i sze ro ką skrzy nię ła dun -
ko wą z uko śną pod ło gą. Nie
wia do mo, jak po to czą się dal -
sze lo sy ory gi nal ne go pro jek -
tu Bell Equ ip ment, ale z ca -
łą pew no ścią ma on szan sę
sta nia się du żą sen sa cją naj -
bliż szej edycji Bau my.
Kon cern Vo lvo, któ re mu przy -
pi sy wa ne jest wy na le zie nie

wo zi dła prze gu bo we go, nie
kry je swych am bi cji w wy zna -
cza niu stan dar dów roz wo ju
tych po jaz dów. Czy tak bę -
dzie w przy pad ku mo de lu
A60H oka że się za pa rę lat,
na to miast w od le glej szej
przy szło ści moż na się spo -

dzie wać znacz nie bar dziej
ory gi nal nych kon struk cji.
W 2010 ro ku, rów nież pod -
czas tar gów Bau ma, szwedz -
ki kon cern za pre zen to wał
mo del „w ska li” o na zwie
Cen taur. Wy róż nia ły go du że
ko ła i nie za leż ne za wie sze nie
każ de go z nich. Z ty łu za sto -
so wa no wa ha cze wle czo ne,
z przo du pcha ne. By ło to
moż li we dzię ki wy eli mi no wa -
niu kla sycz ne go ukła du prze -
nie sie nia na pę du i wpro wa -
dze niu sil ni ków elek trycz nych
przy każ dym ko le. Dłu gie wa -
ha cze umoż li wia ją znacz ną

re gu la cję wy so ko ści po jaz du,
np. w ce lu ob ni że nia środ ka
cięż ko ści dla bez piecz niej -
szej jaz dy na śli skich na -
wierzch niach, uła twie nia za ła -
dun ku czy wjaz du do ni skie -
go tu ne lu, ale tak że „przy klę -
ku” ka bi ny, aby mógł wejść
do niej ope ra tor. W prze ło -
mo wym „kon cep cie” uwa gę
zwra ca ła też moż li wość roz -
czło no wa nia ra my, po zwa la -
jąc na wy ko rzy sta nie cią gni -
ka z in ną przy cze pą. Dzię ki
wy ko rzy sta niu efek tu ży ro -
sko po we go, w trak cie ta kiej
ope ra cji przed ni człon nie wy -
ma gał by żad nych pod pór.
Czy moż li we są jesz cze in ne,
bar dziej śmia łe roz wią za nia?
O tym z pew no ścią prze ko na -
my się już nie ba wem, bo
w kwiet niu w Mo na -
chium pod czas tar -
gów Bau ma.

POJAZDY BUDOWLANE

www.posbud.pl

Całkowicie nowy model B60E firmy Bell Equipment o ładowności 60 ton jest
połączeniem wozidła przegubowego i sztywnoramowego

Wozidło Centaur to śmiały koncept firmy Volvo zaprezentowany na Baumie w 2010 roku. Jego podwozie może być
rozczłonowane, umożliwiając wykorzystanie przedniego członu do pracy z innymi przyczepami

Wozidła przegubowe wykorzystywane są do utrzymania dróg technologicznych, na
przykład poprzez zraszanie ich wodą w celu ograniczenia powstawania kurzu

Przy wywróceniu skrzyni ładunkowej przednia cześć wozidła nadal może stać na
podłożu, dzięki czemu operator jest bezpieczny, a uszkodzeniom nie ulega cały pojazd

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

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



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

2/2016 18.03.2016 09.02.2016 24.02.2016
3/2016 25.05.2016 19.04.2016 05.05.2016
4/2016 15.07.2016 06.06.2016 20.06.2016
5/2016 16.09.2016 08.08.2016 25.08.2016
6/2016 18.11.2016 02.11.2016 26.10.2016

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 1/2016 

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://b-m.pl/


http://www.mecalac.com/pl/

