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SPIS TREŚCI

BUD MA 2017 – do bra zi ma dla bran ży

Te go rocz na Bud ma, czy li Mię dzy na ro do we
Tar gi Bu dow nic twa i Ar chi tek tu ry, już za na mi.
Na od by wa ją cej się w środ ku zi my wy sta wie
za pre zen to wa ło się tak że kil ku „ma szy nia rzy” 

Ca se za pre zen to wał no we mi ni ko par ki 

Świę tu ją cy ju bi le usz 175-le cia ist nie nia kon cern
Ca se CE nie tyl ko na wią zu je do bo ga tych tra -
dy cji, ale kre śli też pla ny na przy szłość. Na rok
ju bi le uszu za pla no wa no ca ły sze reg pre mier

W go ści nie u Hy dro sprzę tu
Za gu bio na po mię dzy wznie sie nia mi Po gó rza
Wi śnic kie go wieś Łąk ta Dol na jest do brze zna -
na w bran ży ma szyn bu dow la nych. Tu bo -
wiem ma swo ją sie dzi bę fir ma Hy dro sprzęt

Współ pra ca mu si być kom for to wa!

Roz mo wa z Ma cie jem Wak smundz kim, 
pre ze sem za rzą du fir my Atut Ren tal

Ca ter pil lar – mo der ni za cja da je efek ty!

Ca ter pil lar uda nie zmo der ni zo wał ko par ki ko ło -
we Se rii F. Zmia ny spra wia ją, że ma szy ny speł -
nia ją naj wyż sze stan dar dy w za kre sie ja ko ści,
nie za wod no ści, kom for tu i bez pie czeń stwa 

Ma ni tou nie spo czy wa na lau rach! 

Ma ni tou Pol ska po ka zu je, jak ra dzić so bie
z pro ble ma mi. Woj ciech Rze wu ski, dy rek tor
za rzą dza ją cy fir my za miast na rze kać wo li dzia -
łać. I zbie rać te go owo ce

Dres sta się ga po zło to!

Po ło żo ne wy so ko w gó rach Kir gi sta nu Zło że
Dże ruj kry je w so bie nie zwy kle bo ga te po kła dy
zło ta. Przy je go wy do by ciu pra cu ją w eks tre -
mal nych wa run kach ma szy ny mar ki Dres sta

Vo lvo CE zwie ra szy ki

Obec ny rok bę dzie dla Vo lvo CE cza sem kon so -
li da cji dzia łań. Szwedz ki kon cern sta wia na roz -
wój tech no lo gicz ny ma szyn, któ re ma ją naj więk -
sze szan se na pod bój świa to wych ryn ków 

Hy bry da Ko mat su ulży nie tyl ko port fe lo wi 

Ko mat su nie tyl ko ja ko pierw sze na świe cie
wpro wa dzi ło hy bry dy do ma so wej pro duk cji, ale
też cią gle je mo der ni zu je. Na pla ce bu do wy tra -
fia ją ko lej ne ge ne ra cje in no wa cyj nych ma szyn

Bu si ness Cen ter -HCE szyb ko się zwra ca! 

Trim ble ofe ru je opro gra mo wa nie uspraw nia ją -
ce współ pra cę wszyst kich uczest ni ków cy klu
bu dow la ne go. Umie jęt ne łą cze nie ma szyn i lu -
dzi po zwa la ogra ni czyć kosz ty 

JCB za ska ku je i sztur mu je świa to we ryn ki!

JCB jak zwy kle przy go to wał nie spo dzian ki dla
swych klien tów. Praw dzi wą bom bą by ła in for -
ma cja o tym, że Bry tyj czy cy wkra cza ją na trud -
ny ry nek urzą dzeń pod no śni ko wych

Hy un dai czu je du cha mia sta

Ma szy ny – szcze gól nie eks plo ato wa ne w wa -
run kach miej skich – mu szą pra co wać na moc -
no ogra ni czo nej prze strze ni. Dla ko par ki Hy -
un dai HX235 LCR -2 to nie pro blem
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Dro dzy Czy tel ni cy,
w bran ży bez więk szych zmian. Wszy scy wy pa tru ją pierw szych oznak wio sny. A tak że unij nych pie nię dzy, któ rych łak ną ni -
czym ka nia dżdżu. Tyl ko one wpra wić mo gą w ruch in we sty cje pu blicz ne. Pew nie jed nak przez naj bliż sze mie sią ce nie wy da -
rzy się nic zna mien ne go. Z po zy ski wa niem środ ków unij nych bę dą na dal kło po ty. Ca ła na dzie ja w re ali za cji Pla nu Mo ra -
wiec kie go prze wi du ją ce znacz ne zwięk sze nie na kła dów pu blicz nych na in we sty cje, co sty mu lo wa ło by wzrost w bu dow nic -
twie. Cze ka my na to od daw na i do cze kać się nie mo że my. Opty mi ści wiesz czą, że wzrost na dej dzie, dru gie pół ro cze ma być
już lep sze, a w grud niu nie bę dzie nie za do wo lo nych. Ma ją szan sę za mknąć rok 2017 co naj mniej tak, jak 2011, naj lep szy
prze cież w mi nio nym cy klu ko niunk tu ral nym. Wy pa da trzy mać kciu ki, by tak się sta ło. Prze cież to ostat ni dzwo nek by przy -
go to wać się na gor sze cza sy. Wal czyć trze ba, choć strat z okre su za ła ma nia ko niunk tu ry ni jak nie uda się od ro bić. Wszak
ban kruc two pra wie ty sią ca – na wet bar dzo du żych i wy da wa ło by się pręż nych – firm bu dow la nych jest nie do po we to wa nia.
A gdy już wszyst ko wy bu du je my? Pra cy nie za brak nie. Wszak in fra struk tu rę trze ba kon ser wo wać re mon to wać, tak, by nie
prze szła do ka te go rii za byt ków. Kło po ty bę dą z pie niędz mi. Do te go zdą ży li śmy się już jed nak przy zwy cza ić…
W ro ku 1945 Bry tyj czyk Jo seph Cy ril Bam ford w wy na ję tym ga ra żu da wał pod wa li ny kon cer no wi JCB. Wie sław Ku kla, za -
ło ży ciel Hy dro sprzę tu też roz po czy nał od nie wiel kie go warsz ta tu. Ty le, że kil ka dzie siąt lat póź niej i w wa run kach nie zbyt
sprzy ja ją cym pry wat nym przed się wzię ciom. Suk ces od nie śli obaj. Bry tyj czyk na ska lę świa to wą, a Po lak krajową. JCB ma
fa bry ki na wie lu kon ty nen tach i pod bi ja świa to we ryn ki, Hy dro sprzęt cie szy się re no mą, w ha lach warsz ta to wych cią gle
coś się dzie je. I uno si się za pach ty po wy dla fa bryk, a nie mon tow ni. 
Ta ki bu dzą cy wspo mnie nia za pach czu łem w Sta lo wej Wo li i w Wa ryń skim. W ro ku 1982, ja ko stu dent mu sia łem przez
trzy ty go dnie by wać w cen trum ob li cze nio wym Uni wer sy te tu War szaw skie go, któ re mie ści ło się w po miesz cze niach od naj -
mo wa nych wła śnie od Wa ryń skie go. By do stać się do środ ka, trze ba by ło przejść przez fa brycz ne ha le. Nie by ło to pro ste,
trwał bo wiem stan wo jen ny, a Wa ryń ski był za kła dem zmi li ta ry zo wa nym. Straż prze my sło wa wpusz cza ła po stron nych tyl -
ko w gru pach, w wy zna czo nych go dzi nach. Wy star czy ło spóź nić się chwil kę i z wej ścia ni ci. Za czą łem roz my ślać, jak tu
wy mi gać się od wcze sne go wsta wa nia i wy cze ki wa nia na wej ście. Swo istym klu czem do wszyst kich drzwi Wa ryń skie go,
dzia ła ją cym na wet w sta nie wo jen nym oka za ła się… ku faj ka! Ta ka chro nią ca przed zim nem blu za z dre li chu no szo na za -
zwy czaj w pa rze z czap ką uszan ką. Za uwa ży łem, że lu dzie w ku faj kach sta ją się dla straż ni ków nie wi dzial ni, nie są zu peł -
nie kon tro lo wa ni. Ku pi łem więc so bie ku faj kę na ba za rze. Bar dzo ta nio, na wet jak na kie szeń stu den ta, bo by ła uży wa na.
Ta ka zresz tą być mu sia ła, by „klucz” za dzia łał. Uda ło się! Mój wy na la zek dzia łał bez pu dła. Dzię ki te mu zo ba czy łem, jak
pro du ku je się ko par ki, mo głem za glą dać w każ dy za ka ma rek, wcho dzić i wy cho dzić z Wa ryń skie go kie dy tyl ko chcia łem.
By ły to mo je pierw sze tak bli skie kon tak ty z ma szy na mi bu dow la ny mi. Wów czas na wet nie śni ło mi się, że od gry wać bę dą
one tak waż ną ro lę w mo im ży ciu za wo do wym…

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Ładowarka
teleskopowa 

Manitou MT 1840

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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WYRWANE Z KONTEKSTU

Wszystkie cytaty zostały wyrwane z wywiadów i wypowiedzi udzielanych na łamach Pośrednika Budowlanego w roku 2016. 
Pragniemy zwrócić uwagę Czytelników, że wyrwano je nie tylko z gazety, ale również z… kontekstu.
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OPINIE

Od lat w Kiel cach pre zen to wa ny jest naj no wo cze śniej szy sprzęt i ma te ria ły do bu do wy dróg. Wia do mo, że pod ko -
niec ubie głe go ro ku Mi ni ster stwo In fra struk tu ry i Bu dow nic twa za twier dzi ło pro gra my in we sty cyj ne dla za dań o war -
to ści 323 mi lio nów zło tych. Środ ki te zo sta ną prze zna czo ne na przy go to wa nie ko lej nych cią gów dróg eks pre so -
wych, re mon ty dróg i li kwi da cję miejsc nie bez piecz nych. Dla te go udział w tar gach bran ży zwią za nej z in fra struk tu rą
dro go wą, za in te re so wa ną no wym „unij nym roz da niem”, jest jak naj bar dziej za sad ny. Jak co ro ku w Kiel cach bę dzie
moż na za po znać się z bo ga tym wa chla rzem in no wa cyj nych pro duk tów, a tak że sze ro ką ofer tą usług pre zen to wa nych przez kil ka set firm z kra ju
i za gra ni cy. Świa to we pre mie ry sprzę tu bu dow la ne go, emo cjo nu ją ce po ka zy dy na micz ne or ga ni zo wa ne na spe cjal nie przy go to wa nym te re nie,
uzu peł niać bę dą spo tka nia me ry to rycz ne. Wspar cie naj waż niej szych bran żo wych in sty tu cji i sto wa rzy szeń co ro ku owo cu je in te re su ją cym pro -
gra mem wy da rzeń to wa rzy szą cych – kon gre sa mi, kon fe ren cja mi i de ba ta mi, któ re po ru sza ją te ma ty naj waż niej sze dla bran ży dro go wnic twa.
Pod czas nad cho dzą cej edy cji za pla no wa no mię dzy in ny mi kon ty nu ację kon fe ren cji do ty czą cej Bia łej Księ gi Dro go wnic twa, któ ra od by ła się
w ubie głym ro ku. Te ma ty ka te go rocz nych spo tkań sku piać się bę dzie rów nież na in no wa cjach w bu dow nic twie. Przy cią ga my do nas za rów no
wy staw ców, ja k i zwie dza ją cych, pro po nu jąc no we for my pro mo cji. Ogrom nym za in te re so wa niem w ubie głym ro ku cie szył się Press Day, któ ry
już na sta łe za pi su je się w pro gram tar gów AU TO STRA DA -POL SKA. 

Sek tor bu dow la ny w ro ku 2016 mu siał zmie rzyć się z wie lo ma wy zwa nia mi. Stąd za pew ne istot ny spa dek na stro -
jów bran ży, ja ki ob ser wo wa li śmy w ostat nim kwar ta le. Wi dać go w mniej szej skłon no ści sek to ra bu dow la ne go
do in we sty cji, a tak że w wy ni kach sprze da żo wych ban ków i le asin go daw ców dla bran ży bu dow la nej. Co przy nie -
sie nam po czą tek 2017 ro ku? Czy bu dow lan ka od zy ska po zy tyw ne na sta wie nie do in we sty cji? Głów ny Urząd
Sta ty stycz ny prze pro wa dził w trze cim kwar ta le 2016 ro ku cy klicz ną son dę wśród przed sta wi cie li firm bu dow la -

nych. Wy ka za ła ona, że wskaź nik na stro jów wśród bu dow lań ców jest ujem ny i wy no si aż – 12,3. Ne ga tyw ne na stro je są czę ścio wo na stęp -
stwem za sto ju w prze tar gach cen tral nych i sa mo rzą do wych. Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad w ostat nim pół ro czu uru cho mi -
ła ich za le d wie pięć. Głów ne po stę po wa nia prze tar go we ru szy ły do pie ro we wrze śniu. W zde cy do wa nie lep szej sy tu acji jest seg ment bu -
dow nic twa miesz ka nio we go. We dług da nych GUS, w okre sie od stycz nia do paź dzier ni ka od da no do użyt ko wa nia po nad 12,7 ty sią ca miesz -
kań. To aż o 9,2 procent wię cej niż w tym sa mym okre sie ro ku 2015. Co waż ne, wzro sła rów nież licz ba miesz kań, któ rych bu do wę już roz po -
czę to – do 14,8 ty sią ca, czy li o 4,3 procent wię cej niż przed ro kiem. Sy tu acja na ryn ku miesz ka nio wym jest opty mi stycz nym sy gna łem dla
bran ży bu dow la nej. Ale czy to wy star czy, aby po pra wić na stro je przed się bior ców? 
Ne ga tyw ne na stro je w oczy wi sty spo sób wpły wa ją na ich skłon ność do in we sty cji. W ro ku 2016 ni ska skłon ność do in we sty cji w sek to rze
bu dow la nym od bi ła się ne ga tyw nie na wy ni kach firm le asin go wych. Seg ment le asin gu ma szyn i urzą dzeń po trzech kwar ta łach ro ku 2016
od no to wał ujem ną dy na mi kę na po zio mie -5,9 procent. Spo dzie wa my się jed nak, że na po cząt ku 2017 ro ku mo że na stą pić spo re oży wie nie.
Wszyst ko za spra wą za koń cze nia klu czo wych prze tar gów i bar dzo do brą ko niunk tu rą bu dow nic twa miesz ka nio we go. 
Nie pew ne na stro je bran ży bu dow la nej po twier dza ją wy ni ki ba da nia prze pro wa dzo ne go na zle ce nie Ra if fe isen Le asing, po ka zu ją ce, że
aż 31 procent firm bu dow la nych w Pol sce nie od czu wa swo bo dy w pro wa dze niu biz ne su. Wie le pol skich firm funk cjo nu je „od prze tar gu
do prze tar gu”, nie ma jąc gwa ran cji, czy po za koń cze niu obec ne go zle ce nia uda im się wy grać ko lej ne. W spo sób oczy wi sty wpły wa to
na sta bil ność firm i ich skłon ność do roz wo ju. Za zwy czaj de cy du ją się one na od waż ne in we sty cje, do pie ro kie dy wie dzą, że zle ce nia
są za gwa ran to wa ne. Co za tym idzie – zo sta je im ma ło cza su na po zy ska nie środ ków i za kup sprzę tu. Po twier dza to fakt, że aż 39% firm
z bran ży bu dow la nej de kla ru je, że prost sze pro ce du ry i szyb sze pro ce sy de cy zyj ne in sty tu cji fi nan so wych za pew ni ły by im więk szą swo -
bo dę w dzia ła niu. Dla te go też głównym prio ry te tem firm le asin go wych na rok 2017 po win no być skró ce nie cza su ocze ki wa nia na de cy -
zję oraz ulep sze nie ofer ty dla firm bu dow la nych.

Drogowcy czekają na Autostradę!

Zmienne nastroje w branży budowlanej

Da riusz Mi cha lak, dy rek tor Gru py Pro jek tów Tar gów Kiel ce, 
or ga ni za to ra XXIII Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu dow nic twa Dro go wego Autostrada Polska

Kon stan ty Ro kic ki, dy rek tor Ryn ku Ma szyn i Urzą dzeń Bu dow la nych w Ra if fe isen Le asing 

http://www.multitelpolska.pl/
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Te go rocz na, 26. Bud ma, czy li Mię dzy na ro do we Tar gi Bu dow -
nic twa i Ar chi tek tu ry, w Po zna niu już za na mi. Wy sta wa, od by -
wa ją ca się w dniach 7-10 lu te go, wy pa da w środ ku zi my.
Po raz pierw szy od kil ku lat chłod niej sza po ra ro ku spo wo do -
wa ła, że pra ce bu dow la ne w wie lu miej scach spo wol ni ły lub
na wet zu peł nie sta nę ły. Oka za ło się to korzystne dla tar gów,
jak i wy staw ców gdyż do Po zna nia ścią gnę ły tłu my zwie dza ją -
cych bu dow lań ców. Już pierw sze go dnia wy staw cy z nie ukry -
wa nym za do wo le niem do ce nia li rze sze zwie dza ją cych – do -
daj my nie „łow ców ga dże tów”, ale praw dzi wych klien tów. Ter -
min eks po zy cji jesz cze je sie nią wy da wał się ma ło atrak cyj ny,
ale prze niósł spo dzie wa ny efekt. 
Pro gno za sła bej zi my uśpi ła na to miast czuj ność gi gan tów
bran ży ma szy no wo -trans por to wej. W gru pie po nad 800 wy -
staw ców pol skich i za gra nicz nych, pre zen tu ją cych swo je ofer -
ty na te go rocz nych tar gach, ma rek ma szyn do ro bót ziem nych,
be to niar skich czy żu ra wi by ło do słow nie kil ka. Or ga ni za to rzy
sza cu ją, że tar gi od wie dzi ło co naj mniej pięćdziesiąt ty się cy
osób. Je śli, jak pod kre śla li wy staw cy, są to kon kret ni klien ci,
to na tegorocznej Bud mie zy ska li nie licz ni, nie wiel cy ale in te -
re su ją cy do staw cy. Co moż na by ło zo ba czyć w Poznaniu?

Za cznij my od bo ga te go sto iska Wac ker Neu son. Za gęsz czar -
ki, wal ce, ko par ki i ła do war ki szczel nie wy peł ni ły me traż wy -
staw cy. No wo ścią tar go wą by ła elek trycz na ła do war ka ko ło -
wa WL20e. To mo del wy po sa żo ny w dwa sil ni ki elek trycz ne
za si la ją ce na pęd jezd ny i ro bo czy ma szy ny. Aku mu la tor znaj -
du ją cy się w miej scu sil ni ka spa li no we go wy star cza na pięć
go dzin efek tyw nej pra cy, to zna czy ta kiej w któ rej ma szy -
na rze czy wi ście pra cu je, a nie na bie gu ja ło wym, gdyż ta kie -
go po pro stu nie ma. Dzię ki za si la niu prą dem elek trycz nym
ma szy na mo że po ru szać się wszę dzie tam, gdzie wska za ne
jest po wie trze wol ne od spa lin: w bu dyn kach, wśród lu dzi
i zwie rząt czy w szklar niach. Cho ciaż koszt za ku pu „na star -
cie” jest wyż szy, ła do war ka szyb ko się amor ty zu je, gdyż każ -
da ki lo wa to go dzi na pra cy jest tań sza niż „die slow ska” o oko -
ło 40%, a ener gia elek trycz na jest tań sza i nie mal wszę dzie
do stęp na. Jak pod kre śla li pol scy przed sta wi cie le pro du cen ta
te go ty pu ma szy ny zy sku ją po wo li uzna nie wśród pol skich bu -
dow lań ców, po dob nie jak elek trycz ne ubi ja ki aku mu la to ro we

czy mi ni ko par ki spa li no wo -elek trycz ne. Mo del WL20e o ma -
sie 2.350 kg stan dar do wo wy po sa ża ny jest w łyż kę o po jem no -
ści 0,2 m3. Cię żar wy wra ca ją cy ła do war ki wy no si 1.416 kg
i jest o 200 kg więk szy niż w kon wen cjo nal nej ma szy nie. 
Du żą li czeb nie gru pę eks po na tów wy sta wi li dys try bu to rzy
urzą dzeń pod no szą cych. Tu wy róż nia ła się fir ma Jek ko, któ -
ra spe cja li zu je się w mi ni żu ra wiach. Te nie wiel kie ma szy ny
ide al nie na da ją się do prac mon ta żo wych wy ko ny wa nych
czę sto gru pą pra cow ni ków mon ta że okien, fa sad, pie ców
itp. Czy to na ko łach, czy na gu mo wych gą sie ni cach zdal -
nie ste ro wa ne ma szy ny Jek ko wja dą przez naj węż sze drzwi
do bu dyn ku i tam wy ko na ją swą pra cę. Nie ta nie urzą dze nia
po wo li do cie ra ją do pol skich przed się bior ców, któ rzy ma ją
pro ble my ka dro we. Za miast metodą „kil ku chło pa” piec
moż na wsta wić do ko tłow ni w pojedynkę. Co waż ne, w wie -
lu przy pad kach tyl ko mi ni żu ra wie są w sta nie roz wią zać pro -
blem, z uwa gi na cia sną prze strzeń wy klu cza ją cą za sto so -
wa nie eki py pra cow ni ków. Bo ga ta ofer ta obej mu je róż ne go
ro dza ju ak ce so ria, ta kie jak ma ni pu la tor pod ci śnie nio wy
do ta fli szkła, wcią gar kę, zdal ne ste ro wa nie, kil ka ro dza jów
„bo cian ków”, do dat ko we wy się gni ki po moc ni cze, elek trycz -
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BUD MA 2017 – do bra zi ma dla bran ży

Moż li wość spraw dze nia na rzę dzi w prak ty ce by ła dla wie lu zwie dza ją cych bar dzo
atrak cyj na. Nic dziwnego, że ze wsząd do cho dzi ły dźwię ki te sto wa nych urzą dzeń

Cywilizuje się rynek ciężkich prac ręcznych. Zamiast w „kilku chłopa” targać do
kotłowni ciężki piec, lepiej zrobić to przy pomocy miniżurawia

Do pra cy trze ba się od po wied nio ubrać. Po moc w tym wzglę dzie za pew niał dzia ła -
ją cy na za sa dzie fran czy zy mo bil ny sklep z odzie żą BHP 



ny mo duł za si la nia czy sys tem za po bie ga ją cy ko li zji z roz -
po zna niem ob sza ru pra cy. 
Fir ma Lift Pol ska, przed sta wi ciel mar ki Kla as, tak że wy stą pi ła
na Bud mie. Jej spe cjal no ścią są urzą dze nia dźwi go we wspie -
ra ją ce wy ko naw ców da chów i po kryć da cho wych. W Po zna -
niu fir ma za pre zen to wa ła mię dzy in ny mi mo de le K23 -33 TSR
Ci ty na pod wo ziu przy cze po wym oraz K900 RSX na pod wo ziu
Ive co Eu ro car go. Ten dru gi mo del dys po nu je atrak cyj ny mi pa -
ra me tra mi: wy so kość ha ka 36 metrów, mak sy mal ny udźwig 5
ton, 25 metrów za się gu bocz ne go przy udźwi gu jednej to ny
oraz moż li wość wy ko ny wa nia prac w trzy oso bo wym po de ście
ro bo czym. Wzo rem firm za chod nich pol scy de ka rze co raz czę -
ściej się ga ją po te go ty pu roz wią za nia przy śpie sza ją ce pra ce
na wy so ko ści. Do nie daw na by ły to naj czę ściej urzą dze nia uży -
wa ne, ale obec nie przed się bior stwa cie siel sko -de kar skie pre -
fe ru ją już jed nost ki no we. 
Je dy nym z przed sta wi cie li pro du cen tów cię ża ró wek by ła mar -
ka MAN Truck & Bus. Klu czo wym na jej sto isku był du et po jaz -
dów do staw czych MAN TGE w kon fi gu ra cjach mo gą cych za in -
te re so wać bu dow lań ców. Fur gon z wy po sa że niem warsz ta to -
wym oraz sa mo wy ła dow czy z ka bi ną za ło go wą jak ma gnes
ścią ga ły zwie dza ją cych. Nie ste ty, to jesz cze nie po ra na za kup
tych po jaz dów, gdyż sprze daż ofi cjal nie ru szy ona w 2018 ro ku.
Tak wcze sna pre zen ta cja TGE to świa do my wy bieg pro du cen -
ta, po now nie wra ca ją ce go do sek to ra lek kie go. Zda niem przed -
sta wi cie li kon cer nu lep sza jest dłuż sza za po wiedź te go ty pu
no wo ści niż gwał tow na i szyb ka pre mie ra. TGE mu si za ist nieć
w świa do mo ści od bior ców wcze śniej niż au to oso bo we, któ re

czę sto ku pu je się ser cem. Kon cern MAN obec nie bu du je ca łą
otocz kę oko ło pro duk to wą dla no we go mo de lu, aby nie róż nił
się on ni czym pod wzglę dem biz ne so wym od cięż szych „bra -
ci”, a to wy ma ga cza su – po dob nie jak roz ruch no wej fa bry ki. 
Pa sku dna po go da tej zi my prze rwa ła spo ro prac w bu dow nic -
twie lub zna czą co je wy ha mo wa ła. Bu dow lań cy umie jęt nie go -
spo da ru ją cy cza sem nie spo czę li jed nak na lau rach i wy bra li
się na Bud mę. Każ dy, kto się tam wy sta wiał, zwie dzał i ne go -
cjo wał umo wy, z pew no ścią na tej nie po go dzie zy skał.

Po trzech la tach prze rwy Mię dzy na ro do we Tar gi Ma szyn Ko -
mu nal nych, Bu dow la nych i Gór nicz nych po wra ca ją do Sa ra -
gos sy. I jest to po wrót z praw dzi wym im pe tem. W terminie
od 25 do 29 kwiet nia 2017 ro ku oczy branży zwrócone będą
na ara goń skie cen trum wy sta wien ni cze. SMO PYC jest do sko -
na łym miej scem pro mo cji dla firm, któ re in te re su ją się ryn -
kiem eu ro pej skim. Or ga ni zo wa ne po raz sie dem na sty tar gi
ma ją am bi cje po wro tu do ka len da rza mię dzy na ro do wych im -
prez wystawienniczych. 
Na trzy mie sią ce przed roz po czę ciem im pre zy, któ ra od by wa
się cy klicz nie co trzy la ta, po bi te zo sta ły wszel kie do tych cza -
so we re kor dy. Wia do mo, że na po wierzch ni co naj mniej sześć -
dzie się ciu czte rech ty się cy me trów kwa dra to wych za pre zen to -
wa ne zo sta ną ma szy ny i sprzęt po nad czte ry stu pięć dzie się -
ciu ma rek. Te licz by po twier dza ją do bit nie, że pro fe sjo na li ści
z bran ży po strze ga ją Za ra go za Exi bi tion Cen tre ja ko miej sce
spo tkań mię dzy na ro do wych po ten ta tów.
Or ga ni za to rzy nie po prze sta ją jed nak na za pew nie niu miej sca
do spo tkań, przy go to wa li tak że am bit ny pro gram pre zen ta cji,
za wo dów i fo rów. W po łą cze niu z eks po zy cją sta tycz ną za pre -
zen tu ją tu waż ne no we tech no lo gie. Jed nym z naj cie kaw szych
miej sce bę dzie SMO PYC DE MO – are na de mon stra cyj na za pro -
jek to wa na w ta ki spo sób, aby wy staw cy mo gli tu po ka zać peł -
nię moż li wo ści swo ich ma szyn, a zwie dza ją cy mo gli zo ba czyć
to na ży wo. Po my śla no o kon kur sach dla ope ra to rów, or ga ni -
zo wa nych po raz pierw szy, pod czas któ rych za wo dow cy bę dą
mo gli spraw dzić się na wie lu róż ne go ro dza ju ma szy nach.
Na tar gach SMO PYC 2017 po ja wią się wio dą ce mar ki mię dzy -
na ro do we go ryn ku, pre zen to wa ne bę dą naj no wo cze śniej sze

osią gnię cia tech no lo gicz ne, a obec ni pro fe sjo na li ści z bran ży.
Za ra go za Exi bi tion Cen tre bę dzie wy jąt ko wym miej scem dla
firm pla nu ją cych eks pan sję, a za ra zem drzwia mi do Eu ro py dla
przed się bior ców z Hisz pa nii, Por tu ga lii oraz Pół noc nej Afry ki. 
Na pięć kwiet nio wych dni hisz pań ska Sa ra gos sa sta nie się sto -
li cą ma szyn, sprzę tu i tech no lo gii dla bu dow nic twa oraz are ną
dys ku sji i re flek sji. To do bre miej sce na spo tka nia han dlo we,
kon fe ren cje, a na wet na do ko na nie trans ak cji. SMO PYC 2107
ma am bi cję być więk szy i lep szy niż kie dy kol wiek.
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Polski rynek powoli otwiera się na maszyny zasilane prądem elektrycznym. To
idealne rozwiązanie na przykład w małych węzłach betoniarskich

Już na trzy mie sią ce przed roz po czę ciem tar gów SMO PYC zdo ła ły one po bić
wszel kie ze swych do tych cza so wych re kor dów

SMO PYC wra ca do Sa ra gos sy
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Ca se CE po ka zał no we ma -
szy ny na spe cjal nej pre zen ta -
cji we Wło szech. Se rię C, któ -
ra ma zo stać wkrót ce uzu peł -
nio na, two rzy w tej chwi li
sześć mi ni ko pa rek o cię ża rze
ro bo czym od 1,7 do 6,0
ton. – Ca se za ofe ru je te raz
wię cej mo de li mi ni ko pa rek niż
mia ło to miej sce w przy pad ku
po przed niej ge ne ra cji. Bę dą
one też bar dziej zróż ni co wa ne
pod wzglę dem cię ża ru ro bo -
cze go. Ma szy ny od zna czać się
lep szy mi pa ra me tra mi ro bo -
czy mi i eko no micz ną eks plo -
ata cją. Wyż sza szyb kość cy -
klów pra cy, więk sza si ła udźwi -
gu i sze reg za awan so wa nych
funk cji sta no wią ich nie wąt pli -
we za le ty. No we mi ni ła do war ki
są le piej wy po sa żo ne już
w wa rian cie ba zo wym. Pięć
z sze ściu mo de li na pę dza nych
jest sil ni ka mi speł nia ją cy mi
nor mę emi sji spa lin Tier 4
Final – tłu ma czy Ro bert Wro -
na, dy rek tor sprze da ży i mar -
ke tin gu CNH In du strial na Eu -
ro pę Środ ko wą i Wschod nią.
No we ma szy ny zo sta ły wprost
na szpi ko wa ne in no wa cyj ny mi
roz wią za nia mi kon struk cyj ny -
mi. Na le żą do nich re duk cja
ob ro tów pod czas dłuż szej
bez czyn no ści, czy au to ma -
tycz na zmia na bie gu na niż szy
pod czas po ko ny wa nia prze -
szkód czy wznie sień. Oprócz
te go na uwa gę za słu gu je no wy
cy fro wy wy świe tlacz, na któ rym
po ka zu ją się nie tyl ko in for ma -
cje o pra cy ma szy ny, ale tak że
sy gna ły ostrze gaw cze, do stęp -
ne w stan dar dzie za bez pie cze -
nie przed kra dzie żą i nie upraw -
nio nym uży ciem Engine Start
Limitation (ESL), hy drau licz ne
szyb ko złą cze i elek trycz -
na pom pa tan ko wa nia. 
W Pol sce ofe ro wa nych bę dzie
do kład nie ty le sa mo mo de li, co
na in nych ryn kach. Pierw sze do -

sta wy ma szyn na stą pią nie ba -
wem. W pierw szej fa zie do stęp -
nych bę dzie sześć mo de li. Do -
ce lo wo pol scy klien ci wy bie rać
bę dą mo gli spo śród dzie się ciu.
Ostat ni mi cza sy Ca se CE po -
czy nił ol brzy mie in we sty cje
w swe wło skie fa bry ki. Cho dzi
o za kła dy pro du ku ją ce ko par -
ki hy drau licz ne w San Mau ro
oraz ła do war ki ko ło we w Lec -
ce. Oba za kła dy pod da no
grun tow nej re struk tu ry za cji.
W San Mau ro pro du ko wa ne
bę dą ko par ki hy drau licz ne
prze zna czo ne na ryn ki eu ro -
pej skie przy wy ko rzy sta niu
tech no lo gii pro duk cyj nej Su -

mi to mo. Fa bry ka pra cu je
w iden tycz ny spo sób, jak je go
ja poń ski part ner tech no lo gicz -
ny, ko rzy sta rów nież z ta kich
sa mych kom po nen tów i pod -
ze spo łów po zy ski wa nych
od tych sa mych do staw ców.
W za kła dach uru cho mio no
pro duk cję czte rech no wych
mo de li z no wej se rii mi ni ko pa -
rek. Z Włoch ma szy ny tra fiać
ma ją na ryn ki ca łe go świa ta. 
Ca se dą ży kon se kwent nie
do pod nie sie nia po zio mu sie -
ci sprze da ży. Po le ga ono
na roz bu do wie sie ci sprze da -
ży, prze pro wa dza niu szko leń
spe cja li stycz nych. Każ dy

z de ale rów na ca łym świe cie
jest od po wied nio cer ty fi ko wa -
ny. Pod czas ubie gło rocz nych
tar gów Bau ma Ca se na kre ślił
am bit ne pla ny pod bo ju świa -
to wych ryn ków. Za po wie dział
tak że opie ra nie się na wie lo -
let nich tra dy cjach. No we
wzor nic two Ca se ma na ce lu
pod kre śle nie no wo cze sno ści
i funk cjo nal no ści ma szyn
przy jed no cze snym na wią za -
niu do bo ga tych tra dy cji. Wi -
dać to wy raź nie we wszyst -
kich no wych ma szy nach. Czy
uda ło się re ali zo wać am bit ne
pla ny na kre ślo ne w Mo na -
chium na Bau mie? Ro bert
Wro na nie ma naj mniej szych
wąt pli wo ści co do te go, że
Ca se CE znaj du je się na wła -
ści wej dro dze: – Wła śnie prze -
pro wa dzi li śmy pierw sze ana li -
zy sprze da ży. Rok 2016 uda ło
nam się za mknąć nie tyl ko

zgod nie z za ło żo ny mi wcze -
śniej pla na mi, uda ło się nam
sprze dać wię cej ma szyn, niż
wcze śniej za kła da li śmy. Mi -
nio ny rok moż na więc za li czyć
do uda nych. Nie ozna cza to,
że po pa da my w sa mo za do -
wo le nie. Ca se CE ma am bit ne
pla ny, chce my w tym ro ku
sprze dać o dwa dzie ścia pro -
cent wię cej ma szyn niż w ro -
ku 2016. Mi ni ko par ki, któ rych
pre mie ra wła śnie się od by ła
mo gą ode grać w tych pla nach
klu czo wą ro lę. Cie szą się bo -
wiem za in te re so wa niem ryn ku
i sta no wią bar dzo waż ny ele -
ment na sze go pla nu sprze da ży.

MASZYNY BUDOWLANE

Ca se zaprezentował no we mi ni ko par ki 
Kon cern Ca se CE, świę tu ją cy wła śnie ju bi le usz 175-le cia ist nie nia, nie
tyl ko chęt nie na wią zu je do bo ga tych tra dy cji, ale kre śli też da le ko sięż -
ne pla ny na przy szłość. Na rok ju bi le uszu za pla no wa no ca ły sze reg pre -
mier no wych ma szyn. Po czą tek se rii da ły mi ni ko par ki Se rii C 

Pre zen ta cja no wych mi ni ko pa rek roz po czę ła się pod da chem. Po tem przy szedł
czas na uka za nie wa lo rów ma szyn w wa run kach rze czy wi ste go pla cu bu do wy

Ro bert Wro na wy ra ził prze ko na nie, że no we mi ni ko par ki znaj dą szyb ko wie lu zwo -
len ni ków wśród pol skich klien tów. Nie tyl ko z bran ży bu dow la nej…

Za pro jek to wa ne na no wo lo go CA SE CE
sta no wi na wią za nie do bo ga tych tra dy cji
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Pro du cen ci mi ni ko pa rek ma ją
o co wal czyć. Co rocz nie
w Eu ro pie na byw ców znaj du -
je 53 ty sią ce ta kich ma szyn.
A ry nek mo że wchło nąć ich
wię cej. Ro bert Wro na tak ko -
men tu je ten fakt: – Mi ni ko par -
ki są bar dzo waż ny mi ma szy na -

mi dla firm bu dow la nych.
Sprze da ją się na ryn kach eu ro -
pej skich w licz bie 53.000, co
sta no wi naj lep szy wy nik w ma -
szy nach. A ry nek ten ro śnie
z ro ku na rok. Z Se rią C ofe ru -
je my na szym klien tom to cze go
zgod nie z ich opi nia mi ocze ku -
ją od ma szyn te go ty pu czy li
nad zwy czaj ną pro duk tyw ność,
kom fort i bez pie czeń stwo.
Mi ni ko par ki Se rii C sta no wią
pierw szy owoc współ pra cy
Case CE i Hy un dai He avy In -
du stries. Za pre zen to wa ne
w stycz niu mo de le o cię ża rze
ro bo czym 5,7 oraz 6,0 ton wy -
twa rza ne są w fa bry ce na le żą -
cej do Koreańczyków. Za kła -
dy Case CE we wło skim San
Mau ro otrzy ma ły natomiast
za da nie uru cho mie nia pro -
duk cji czte rech mo de li o cię -
ża rze ro bo czym po ni żej pię -
ciu ton. Ma ją one tra fiać
na ryn ki ca łe go świa ta.
Pod czas pre zen ta cji du żo cza -
su po świę cono kwe stiom bez -
pie czeń stwa. Ka bi ny maszyn
po sia da ją za bez pie cze nia
ROPS, TOPS oraz FOPS. Ma -
szy ny ma ją wy łącz nik bez pie -
czeń stwa i sy gnał ostrze gaw -
czy emi to wa ny pod czas prze -
jaz dów. Za wo ry bez pie czeń -

stwa w przy pad ku uszko dzo -
nych wę ży hy drau licz nych za -
po bie ga ją cięż kim wy pad kom,
któ re mo gły by być spo wo do -
wa ne prze wró ce niem się ma -
szy ny. Kon den sa tor ci śnie nia
w ob wo dzie hy drau li czym po -
zwa la ope ra to ro wi bez piecz -

nie opu ścić osprzęt ro bo czy
na wet przy wy łą czo nym sil ni -
ku. Spe cjal na bu do wa kół na -
pi na ją cych gą sie ni ce mi ni ma -
li zu je ry zy ko ich spad ku i do -
dat ko wo sta bi li zu je ma szy ny.
Do sko na ły wi dok na wszyst kie
stro ny z ka bi ny i ka me ra
wstecz na do dat ko wo po pra -
wia ją bez pie czeń stwo. 
Modele CX17C oraz CX18C
dzię ki zwar tej bu do wie
i zwrot no ści mogą pra co wać
na wet na moc no ogra ni czo -
nej po wierzch ni. Wy po sa żo -
no je w hy drau licz nie roz su -
wa ne pod wo zie gą sie ni co we,
je że li ope ra tor je zsu nie,
maszy ny ma ją mniej niż metr
sze ro ko ści. CX17C ma ścię ty
tył, co umoż li wia pra cę w wą -
skich prze strze niach. 
W no wych ma szy nach in ży nie -
ro wie Ca se CE zde cy do wa li się
na za sto so wa nie ukła du hy -
drau licz ne go o zwięk szo nym
prze pły wie. Je go war tość spra -
wia, że si ła ko pa nia mo gła zo -
stać zwięk szo na śred nio o pięć
pro cent w po rów na niu z mo de -
la mi po przed niej ge ne ra cji. Au -
to ma tycz na zmia na bie gów
jaz dy w ma szy nie CX17C opty -
ma li zu je trak cję i pręd kość.
Do dat ko wy ob wód hy drau licz -

ny jest ste ro wa ny pro por cjo -
nal nie za po mo cą joy sti ka.
Modele CX26C oraz CX37C
do stęp ne są z dłuż szym lub
krót szym ra mie niem wy się gni -
ka, co spra wia, że CX26C mo -
że ko pać na mak sy mal ną głę -
bo kość 2.645 lub 2.420 mm
a CX37C 3.440 lub 3.135 mm.
Funk cjo nal ność no wych mi ni -
ko pa rek pod no si moż li wość
wy po sa że nia ich w do dat ko wą
prze ciw wa gę jak rów nież gą -
sie ni ce gu mo we. Ma szy -
na CX37C mo że być po nad to
wy po sa żo na w gą sie ni ce sta -
lo we. Wy po sa że nie stan dar -
do we da je moż li wość po ru -
sza nia się z dwie ma pręd ko -
ścia mi i au to ma tycz ną re duk -
cję bie gu, skła da ny wy się gnik,
sys tem prze ciw kra dzie żo wy
ESL, układ cen tral ne go sma -
ro wa nia i od por ny na wo dę
i za bru dze nia cy fro wy wy świe -

tlacz. Za po mo cą pierw sze go
i do dat ko we go ste ro wa ne go
pro por cjo nal nie za po mo cą
joy sti ka ob wo du hy drau licz ne -
go mo gą być za si la ne roz licz -
ne na rzę dzia ro bo cze. Ich sze -
ro ki wa chlarz do stęp ny jest
w ofer cie Ca se CE.
Ma szy ny CX57C oraz CX60C
wy róż nia ją się bo ga tym wy -
po sa że niem stan dar do wym
i ca łym sze re giem opcji do -
dat ko wych. W efek cie na byw -
ca mo że w ła twy spo sób
skon fi gu ro wać ma szy nę, tak
aby za pew nia ła opty mal ny
kom fort ope ra to ro wi. – Mo że

on kon cen tro wać się na wy -
ko ny wa niu po wie rzo nych za -
dań, a dzię ki te mu pra co wać
zde cy do wa nie bar dziej efek -
tyw nie – mó wi Ro bert Wro na.
Ka bi na no wych ma szyn jest
nad zwy czaj prze stron na, ope -
ra tor zy skał te raz wię cej miej -
sca na no gi. Pod grze wa ny fo -
tel moż na re gu lo wać wie lo -
płasz czy zno wo. Ele men ty ob -
słu gi roz miesz czo no w zgo dzie
z za sa da mi er go no mii. Licz ne
schow ki i pół ki są do dys po zy -
cji ope ra to ra. Osło na prze ciw -
sło necz na chro ni go przed ra -
żą cym świa tłem. Pro du cent
pod kre śla ni ski po ziom ha ła su
i wi bra cji prze do sta ją cych się
do ka bi ny. Ka bi nę po sa do wio -
no na spe cjal nych amor ty za to -
rach, co rów nież przy czy nia się
do pod nie sie nia kom for tu ope -
ra to ra. A kie dy ma szy na po zo -
sta je w bez czyn no ści wcho dzi

au to ma tycz nie na bieg ja ło wy,
co rów nież przy czy nia się
do ogra ni cze nia po zio mu ha ła -
su i zu ży cia pa li wa. Mo de le
z prze dzia łu wa go we go 5,7-
6,0 ton wy po sa żo no w ko lo ro -
wy mo ni tor do ty ko wy LCD
o prze kąt nej 5,7 ca la. Udo -
god nie nia mi dla ope ra to rów
nowych minikoparek są rów -
nież ze staw gło śno mó wią cy
z wej ścia mi USB oraz AUX,
czyt nik kart SD i gniaz -
do 12 V. Umoż li wia
to ko rzy sta nie z urzą -
dzeń mo bil nych. 

www.casece.com

Wa run ki ide al ne do pre zen ta cji – sło necz na sce ne ria, naj now sza ma szy na i po tra -
fią cy do ko ny wać rze czy wprost nie moż li wych ope ra tor 

Skąpane w zachodzącym słońcu maszyny prezentowały się niezwykle interesująco.
Producent zapewnia, że imponować będą również na zwykłych placach budowy 

https://www.casece.com/emea/pl-pl
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Już na pierw szy rzut oka fir ma
ro bi wra że nie. Na pla cu
przed ha la mi warsz ta to wy mi
tłocz no od ma szyn. W środ ku
też już się żad nej nie wci -
śnie – jed na przy dru giej są
w trak cie na pra wy. – Ta zi ma
jest dla nas do bra – mó wi Da niel
Ku kla, współ wła ści ciel Hy dro -
sprzę tu. – Ma my du żo wię cej
pra cy, bo wła śnie te raz jest

naj lep szy czas na re mon ty
ma szyn, na prze pro wa dze nie
nie zbęd nych przed se zo nem
na praw – do da je. Od wie dza -
jąc ko lej ne ha le mo że my się
prze ko nać, że to praw da.
Przy każ dym sta no wi sku pra -
ca wre, obok ma szyn cze ka ją
już sta ran nie usta wio ne pod -
ze spo ły na wy mia nę. 
Ma my oka zję prze ko nać się,
co zna czy fa cho wa na pra wa.
W Hy dro sprzę cie to o wie le
wię cej niż usu nię cie uster ki.
Je śli klient so bie te go za ży -
czy, mo że to być na wet no -
wo cze sna usłu ga, coś jak
„con sier ge” u naj lep szych sa -
mo cho do wych de ale rów.
Usłu ga kla sy de lu xe. Mo że
być bo wiem i tak, że po na -
szą ze psu tą ma szy nę przy -
sła ny zo sta nie fir mo wy ze -
staw trans por to wy któ ry, je śli

ma my ta ką po trze bę, przy -
wie zie nam ma szy nę za stęp -
czą. Po na pra wie oczy wi ście
ca ły cykl od bę dzie się w dru -
gą stro nę. Szyb ko, spraw nie,
ko rzyst nie dla klien ta.
Hi sto ria fir my Hy dro sprzęt za -
czy na się do kład nie tak, jak
hi sto rie wszyst kich świa to -
wych gi gan tów bran ży ma -
szyn bu dow la nych, bo od nie -

wiel kie go warsz ta tu. Se nior
ro du, Wie sław Ku kla, po la -
tach pra cy w za wo dzie me -
cha ni ka ma szyn bu dow la nych
w Pol sce, Ira ku oraz Zjed no -
czo nych Emi ra tach Arab skich
wy bu do wał w Łąk cie Dol nej
dom i ma ły warsz tat. Z po cząt -
ku za mie rzał się na pra wiać
sa mo cho dy oso bo we, oka za -
ło się jed nak, że nie jest to
zbyt opła cal ne. Znacz nie lep -
szym po my słem by ło za ję cie
się cięż szym sprzę tem, na po -
czą tek wy ko rzy sta nie wie dzy
i do świad cze nia w na pra wia -
niu ta kich ele men tów ma szyn,
jak pom py czy si łow ni ki.
Wkrót ce pra cy by ło tak du żo,
że warsz tat stał się za ma ły.
Trze ba by ło wy bu do wać ha lę,
po tem ko lej ną, wresz cie biu -
ro. Obec nie Hy dro sprzęt mie -
ści się po obu stro nach dro gi,

a ha le two rzą spo ry kom pleks,
w któ rym moż na się nie mal
za gu bić. Po dwu dzie stu
trzech la tach ist nie nia fir ma
nie ustan nie się roz wi ja, a jej
wła ści cie le – bo w pra cę
zaangażowali się te raz tak że
sy no wie wraz z mał żon ka mi -
szu ka ją wciąż no wych po my -
słów. Przy kła dem ta kiej kre -
atyw no ści jest na przy kład
sta no wi sko do dia gno sty ki hy -
drau li ki si ło wej „Ma de in Hy -
dro sprzęt”. Za pro jek to wa ne
na Po li tech ni ce Kra kow skiej,
zo sta ło wy ko na ne na miej scu
przez pra cow ni ków fir my. 
Hy dro sprzęt nie tyl ko współ -
pra cu je z ka drą na uko wą kra -
kow skiej uczel ni, ale tak że
sam sta no wi miej sce na uki
za wo du. Umoż li wia od by cie
prak tyk uczniom szkół za wo -

do wych. – Ci, któ rzy są u nas
od pierw szej kla sy szko ły za -
wo do wej, sta li się naj wyż szej
kla sy spe cja li sta mi. W pierw -
szej kla sie pra cu ją w na szej
fir mie je den dzień w ty go dniu,
w trze ciej już czte ry. Dzię ki te -
mu łą czą na ukę teo rii z jej
prak tycz nym wy ko rzy sta niem.
Hy dro sprzęt za trud nia obec -
nie sto dwa dzie ścia osób,
z cze go dwa dzie ścia w biu -
rze. Zna ko mi tą więk szość ka -
dry sta no wią pra cow ni cy ser -
wi su i me cha ni cy warsz ta to -
wi – mó wi Da niel Ku kla.
Ser wi so wa nie, re mon ty, ale
i sprze daż ma szyn bu dow la -
nych – no wych i uży wa -
nych – to fi la ry dzia łal no ści fir -
my. Hy dro sprzęt jest au to ry zo -
wa nym dys try bu to rem ma szyn
bu dow la nych Liu gong Dres sta
Ma chi ne ry, szwaj car skich ko -
pa rek kro czą cych Men zi Muck
oraz ja poń skich wo zi deł gą sie -
ni co wych Mo ro oka. Ser wi su je
sil ni ki Cum mins, sprze da je
pod wo zia gą sie ni co we Lin ser
In du strie Se rvi ce oraz łyż ki
kru szą ce i prze sie wa ją ce fiń -
skiej mar ki Re mu. Oprócz te go
z ma ga zy nu Hy dro sprzę tu
moż na ku pić pod ze spo ły i czę -
ści za mien ne do więk szo ści
ma rek ma szyn bu dow la nych
spo ty ka nych w Pol sce.
– Re mon ty ma szyn to bar dzo
waż na dzie dzi na dzia łal no ści
fir my – mó wi Da niel Ku kla.
– Zaj mu je my się ob rób ką ele -
men tów do ma szyn, do ra bia -
my ele men ty ta kie, jak tło czy -
ska, tu le je, łyż ki, chwy ta ki. To
nie jest oczy wi ście pro duk cja
na wiel ką ska lę, jed nak
do ma szyn, któ re sprze da je -
my, je ste śmy w sta nie wy ko -
nać te go ty pu osprzęt we wła -
snym za kre sie – do da je.
Co moż na zro bić z ma szy ną
w Hy dro sprzę cie? – W za sa -

MASZYNY BUDOWLANE

Hy dro sprzęt otworzył przed nami podwoje!
Za gu bio na po mię dzy ma low ni czy mi wznie sie nia mi Po gó rza Wi śnic kie go
po mię dzy Boch nią a Li ma no wą wieś Łąk ta Dol na jest do brze zna -
na w bran ży ma szyn bu dow la nych. Tu bo wiem ma swo ją sie dzi bę 
Hy dro sprzęt – przed się bior stwo o zna ko mi tej re no mie i cie ka wej hi sto rii

Hydrosprzęt wykonuje kompleksową odbudowę maszyn. Barierą opłacalności
takiego przedsięwzięcia jest wyłącznie cena części i podzespołów

Sta no wi sko do dia gno sty ki hy drau li ki si ło wej „Ma de in Hy dro sprzęt”. Za pro jek to wa ne
na Po li tech ni ce Kra kow skiej, wy ko na ne na miej scu przez pra cow ni ków fir my

Da niel Ku kla z du mą opro wa dzał nas
po swo im „kró le stwie”
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dzie ma szy nę mo że my na pra -
wić w każ dym za kre sie, mo że
to być na przy kład sam sil nik.
Cza sa mi po wie rza się nam re -
mont sa mej hydrauliki czy
osprzę tu ro bo cze go. Na ży cze -
nie klien ta mo że my tak że do -
po sa żyć ma szy nę, na przy kład
w do dat ko wą łyż kę al bo zwięk -
szyć wy sięg. W spy char kach
prze pro wa dza my za bu do wę
osprzętu do prze su wa nia ta -
śmo cią gów i zagęszczania
hałd węglowych. Nie ma rze -
czy, któ rej by się nie da ło zro -

bić w Hy dro sprzę cie! – tłu ma -
czy Da niel Ku kla. Rze czy wi -
ście, zwie dza jąc ha le warsz ta -
to we tra fi li śmy w ta kie miej sca,
jak sta no wi sko ta pi cer skie,
sta no wi ska do re ge ne ra cji
otwo rów, pro duk cji sworz ni,
tu le jek czy re ge ne ra cji ukła -
dów hy drau li ki si ło wej. Wnio -

sek wy da je się oczy wi -
sty – każ da część, któ ra się ze -
psu je, mo że być tu na pra wio -
na lub wy mie nio na.
A jak wy glą da spra wa ob słu gi
ser wi so wej? Je że li cho dzi
o no we ma szy ny, to Hy dro -
sprzęt mo że ser wi so wać tyl ko
ma szy ny Liu gong Dres sta Ma -
chi ne ry, na to miast bez pro ble -
mu po dej mu je się na praw po -
gwa ran cyj nych i re mon tów
sprzę tu wszyst kich ma rek. To
oczy wi ste że pod pi su jąc umo -
wy ser wi so we fir ma mu si się

li czyć z tym, że jej klien ci ma -
ją w swych par kach ma szy no -
wych ma szy ny wie lu pro du -
cen tów. Chcą w ra mach ta kiej
umo wy otrzy my wać od za ufa -
ne go do staw cy czę ści i usłu gi
do wszyst kich swo ich ma -
szyn. Hy dro sprzęt mu si być
za tem ela stycz ny i otwar ty

na ry nek. In we stu je w za kup
opro gra mo wa nia, w szko le nia
pra cow ni ków, w wy po sa że nie
sa mo cho dów ser wi so wych
w od po wied nie na rzę dzia.
Dzię ki te mu je go pra cow ni cy
są przy go to wa ni do zmie rze -
nia się z uster ką nie za leż nie
od mar ki i mo de lu ma szy ny.
Naj więk sze, ja kie tra fia ły
do warsz ta tów w Łąk cie Dol -
nej, mia ły cię żar ro bo czy sie -
dem dzie się ciu ton. Pod czas
na praw w te re nie tra fia ły się
jesz cze więk sze oka zy. 
War to do dać, że fir ma dzia ła
na te re nie ca łej Pol ski. Stra te -

gicz nym klien tem Hy dro -
sprzę tu są ko pal nie i cie płow -
nie – fir ma ma umo wę na ob -
słu gę ser wi so wą ma szyn
w dwu dzie stu sze ściu ta kich
za kła dach. Nic dziw ne go, że
nie ustan nie w dro dze jest
jest trzy na ście sa mo cho dów
ser wi so wych, a w pla nach
uzu peł nie nie flo ty o ko lej ne
dwa po jaz dy.
Ale Hy dro sprzęt nie tyl ko re -
mon tu je i ser wi su je. Ko lej ną
sferą dzia łal no ści fir my jest
sprze daż ma szyn. I to nie tyl ko
no wych, ale tak że uży wa nych.
Oprócz klien tów, któ rych in te -
re su ją wy łącz nie ma szy ny pro -
sto z fa bry ki, w Hydrosprzęcie
po ja wia ją się tak że chęt ni
na za kup so lid nej ma szy ny
uży wa nej. Naj czę ściej dzie je
się tak w sy tu acji, kie dy fir ma
wy ko naw cza wy gry wa prze -
targ na re ali za cję robót, do któ -
rych nie zbęd na jest kon kret na

ma szy na. Nie dysponując nią,
a za ra zem nie wie dząc, czy
w przy szło ści otrzy ma zle ce -
nia na po dob ne pra ce, nie wi -
dzi sen su ku po wa nia „nów ki”.
In we sty cja w sprzęt uży wa ny
nabyty u spraw dzo ne go
sprze daw cy to w tej sy tu acji
naj lep sze wyj ście.
Kil ka dni przed na szą wi zy tą
w Łąk cie Dol nej Hy dro sprzęt
zo stał no mi no wa ny, a na stęp -
nie wy róż nio ny przez ka pi tu łę
Ma ło pol skiej Na gro dy Ryn ku
Pra cy. Na gro dę o na zwie
„Pra co daw ca Przy ja zny Pra -
cow ni kom” przy zna je się fir -

mom, któ re po ma ga ją miesz -
kań com re gio nu w roz wo ju
za wo do wym, a przed się bior -
com w zwięk sze niu swo jej
kon ku ren cyj no ści. Do ce nio no
tych pra co daw ców, któ rzy
wspie ra ją roz wój za wo do wy
pra cow ni ków oraz wpro wa -
dza ją roz wią za nia uła twia ją ce
go dze nie ży cia za wo do we go
z ro dzin nym. Czym za słu żył
na ta kie wy róż nie nie Hy dro -
sprzęt? Na przy kład tym, że
dba o za wo do wy roz wój
i pod no sze nie kwa li fi ka cji
swo ich pra cow ni ków. W cią -
gu ostat nie go ro ku skie ro -
wał na bran żo we szko le nia
aż osiem dzie siąt pro cent
z nich. Dzię ki te mu pod nie śli
oni swo je za wo do we kwa li fi -
ka cje. Punk ty przy zna no Hy -
dro sprzę to wi tak że
ze po sia da nie wzo ro -
we go za ple cza BHP. 

www.hydrosprzet.pl

Do wyboru, do koloru. Hydrosprzęt nie tylko remontuje maszyny budowlane, ale
także prowadzi ich sprzedaż. W ofercie jest sprzęt zarówno nowy, jak i używany

Pracownicy firmy da ją so bie ra dę z od bu do wą ma szyn nie za leż nie od ich sta nu
tech nicz ne go. Po za koń cze niu prac ta ła do war ka wy glą dać bę dzie jak no wa

W ha lach pra ca wre. Na miej scu wy ko ny wa na jest więk szość prac re mon to wych.
Fir ma rzad ko ko rzy sta z usług ze wnętrz nych pod wy ko naw ców

http://emh.com.pl/en/home/


– Pański wybór na sta no wi sko pre ze sa za rzą du Atut Ren tal
to dla mnie to praw dzi wie re wo lu cyj na zmia na…
– Dla cze go Pan tak uwa ża?

– Dla te go, że choć po przed ni pre zes John Monaghan peł -
nił swą funk cję przez dwa dzie ścia pięć lat, to nie uda ło
mi się na mó wić go na wy wiad. Z Pa nem po szło ła twiej…
– No cóż, mo że to kwe stia te go, że mó wię le piej po pol sku! Mó wiąc
jed nak po waż nie, to nie prze wi du ję ra dy kal nych zmian. Atut Ren tal
po dą żać bę dzie dro gą na kre ślo ną przez po przed ni za rząd. Oczy wi -
ście fir ma mu si się zmie niać do pa so wu jąc swe dzia ła nia do zmie -
nia ją cych się re aliów i uwa run ko wań. No wy za rząd oprócz mnie to
trzy oso by o dłu go let nim sta żu pra cy w Atut Ren tal. Każ dy z nas
jest spe cja li stą w swo im za wo dzie. Je ste śmy zwo len ni ka mi ewo lu -
cji nie re wo lu cji. Z ca łą pew no ścią pod na szym kie row nic twem nie
zmie ni jed nak swo je go ro dzin ne go cha rak te ru. 

– Mó wiąc o ro dzin nym cha rak te rze ma Pan na my śli fakt,
że w Atut Ren tal pra cu ją lu dzie po wią za ni ro dzin nie, czy
też ra czej  pa nu ją cą w fir mie at mos fe rę?
– Cho dzi o obie rze czy. Atut Ren tal to fir ma o szcze gól nym cha -
rak te rze. Mi mo, że za trud nio nych jest w niej kil ku set pra cow ni ków,
zde cy do wa ną więk szość z nich znam z imie nia i na zwi ska. Wiem
co i od kie dy ro bią w fir mie. Oczy wi ście Atut Ren tal się roz ra sta
i jest mi co raz trud niej na wią zać kon takt ze wszyst ki mi. Od wie dza -
jąc na sze od dzia ły za wsze sta ram się jed nak zna leźć czas na roz -
mo wę z pra cow ni ka mi. Do bre re la cje z ni mi ma ją dla mnie ogrom -
ne znacz nie. Cho dzi o to, by ze so bą współ pra co wać, dzie lić się
po my sła mi i do świad cze nia mi, a nie kon ku ro wać. 

– Po noć jest Pan po wią za ny ro dzin nie z Mał go rza tą 
Fe lic ką, współza ło ży ciel ką Atut Ren tal?
– Nie bę dę ro bił ta jem ni cy z te go, że je stem jej sy nem, jed nak ni -
gdy nie by łem pod da wa ny pre sji, że mu szę pra co wać w Atut Ren -
tal. To był mój wy bór, jak naj bar dziej świa do my. Bę dąc dziec kiem
czę sto by wa łem u ma my w pra cy, w cza sach li ce al nych do wo zi łem
sprzęt na bu do wę. W ten spo sób krok po kro ku po zna wa łem fir mę
od środ ka. Pra cu ję w Atut Ren tal od dzie wię ciu lat, roz po czy na łem
od pro stych czyn no ści, a na stęp nie wcho dzi łem na wyż sze po zio -
my, jak sze ro ko ro zu mia na or ga ni za cja pra cy, kon tro ling i mar ke -
ting. Po trzech la tach awan so wa łem na sta no wi sko dy rek to ra wy -
po ży czal ni. Po sze ściu ko lej nych otrzy ma łem pro po zy cję ob ję cia
sta no wi ska pre ze sa za rzą du fir my. Jest to dla mnie za rów no no bi li -
ta cja, jak i spo re wy zwa nie. Do tej po ry ca ły swój czas w fir mie po -
świę ca łem wy łącz nie wy po ży czal ni, te raz pod mo ją pie czą zna la zły
się tak że po zo sta łe dzia ły ope ra cyj ne. 

– Jest Pan z za wo du bu dow lań cem? 
Z wy kształ ce nia nie. Każ de go dnia uczę się tej dzie dzi ny. Ma my
w swo im ze spo le życz li we oso by, któ re w kwe stiach bu dow la -
nych wie dzą znacz nie wię cej niż ja. Ukoń czy łem eko no mię mię -
dzy na ro do wą na Uni wer sy te cie War szaw skim. Wy kształ ce nie
po zwa la mi spoj rzeć na pro ble ma ty kę za spo ko je nia po trzeb pla -
cu bu do wy z nie co in nej per spek ty wy.

– Eko no mi sta na cze le fir my! I gdzie tu miej sce na miłą ro -
dzin ną at mos fe rę?!
– Eko no mia to bar dzo wszech stron na na uka. To nie tyl ko na uka
o pie nią dzu i o tym jak osią gnąć zysk, to rów nież psy cho lo gia, za -

rzą dza nie, ra cjo na lizm w po dej mo wa niu de cy zji. Umie jęt ność li -
cze nia pie nię dzy bar dzo się przy da je przy pro wa dze niu fir my, ale
nie kłó ci się ze zdro wym roz sąd kiem. Jed no dru gie mu nie prze -
szka dza. Wia do mo prze cież, że naj tań sze z po zo ru roz wią za nia
w prak ty ce czę sto oka zu ją się być naj bar dziej kosz tow ne.

– Czy wy po ży czal nia to do bry biz nes? 
– Jest to biznes wymagający permanentnych inwestycji. Działamy
w trudnej branży, ale konsekwentnie robimy swoje. Atut Rental
zawsze działał perspektywicznie, właściciele firmy nigdy nie byli i
nie są nastawieni na osiąganie szybkich zysków za wszelką cenę.
Czerpiemy satysfakcję, że nigdy nie zboczyliśmy z raz obranego
kursu. Oczywiście nikt nie powinien dokładać do interesu. By
działać i się rozwijać, firma musi być rentowna.

– Gdy Atut Ren tal star to wał, wy na jem nie był w Pol sce po -
pu lar ny. A jak wy glą da to dzi siaj? 
– W po cząt kach na szej dzia łal no ści, wszy scy by li śmy nie wol ni ka -
mi chę ci po sia da nia. Fir ma nie ma ją ca wła snych ma szyn by ła wiel -
ce po dej rza na. Sta ra li śmy się tłu ma czyć klien tom, że nie ko niecz -
nie mu szą po sia dać sprzęt, sko ro mo gą go wy na jąć. Cza sy się
zmie ni ły, dziś wy po ży czyć moż na prak tycz nie wszyst ko. Pol ski ry -
nek bu dow la ny w po rów na niu z Eu ro pą Za chod nią po zo sta je jed -
nak na dal da le ko w ty le. W kra jach za chod nich czo ło we wy po ży -
czal nie ma ją po kil ka set od dzia łów. W Pol sce wy glą da to ina czej.
Dla cze go tak się dzie je? Mam wy ja śnie nie, wcze śniej po zwo lę so -
bie jed nak za dać Pa nu py ta nie. Czy ma pan w do mu wier tar kę?

– Mam. Na wet nie zły mo del, dzia ła od lat… 
– No wła śnie, tu do cho dzi my do sed na pro ble mu. Pro szę się za -
sta no wić, ile ra zy w ro ku Pan z niej ko rzy sta? Praw da, że rzad -
ko? A prze cież mu siał Pan ją ku pić, a dziś przez więk szość cza -
su za le ga gdzieś bez u ży tecz nie, zaj mu je miej sce, mo że się po -
psuć, wy ma ga kon ser wa cji. Na Za cho dzie lu dzie my ślą in ny mi
ka te go ria mi, nie gro ma dzą nie po trzeb nych im na co dzień na rzę -
dzi. Po lak lu bi mieć je na wła sność. Wła śnie dla te go w Pol sce ten
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seg ment ryn ku jest bar dzo per spek ty wicz ny i li czy my na je go roz -
wój w przy szło ści. Ina czej jest z du ży mi przed się bior stwa mi.
Więk szość z nich to od dzia ły za chod nich kor po ra cji ma ją ce wy -
pra co wa ne sche ma ty dzia ła nia, tak że w za kre sie po zy ski wa nia
sprzę tu i ma szyn. Oczy wi ście nie wszyst ko uda się im wy na jąć.
Wy po ży czal nie nie ma ją w swej ofer cie du żych, spe cja li stycz nych
ma szyn. Wy mu sza to na fir mach za ku py sprzę tu na wła sność.

– Ja ki naj mniej szy, a ja ki naj więk szy sprzęt moż na wy po -
ży czyć w Atut Ren tal?
– Klien ci znaj dą u nas prak tycz nie wszyst ko od młot ka gu mo -
we go i dra bi ny, po trzy to no we wal ce i czte ro to no we ko par ki i ła -
do war ki. Naj więk sze pod wzglę dem ga ba ry tów są w tej chwi li
agre ga ty prą do twór cze o mo cy 500 kVA.

– Po trze by ryn ku się zmie nia ją, klien ci za in te re so wa ni są
co raz więk szy mi i cięż szy mi ma szy na mi. Czy Atut Ren tal
bę dzie się sta rał spro stać ich po trze bom? 
–To dla nas nic no we go. Od dwu dzie stu sied miu lat sta ra my się
od po wia dać na po trze by ryn ku. Ob ser wu je my, że klien ci za in te -
re so wa ni są za rów no ma łym jak i du żym sprzę tem. Naj więk szą
ba rie rę sta no wią pro ble my zwią za ne z trans por to wa niem i ser -
wi so wa niem du żych ma szyn, ale nie są to ba rie ry nie do po ko -
na nia. Zresz tą żad na z wy po ży czal ni nie jest w sta nie za spo ko -
ić po trzeb wszyst kich klien tów. Atut Ren tal spe cja li zu je się
w sprzę cie kom pak to wym. I tak też po zo sta nie. Chce my, by Atut
Ren tal ko ja rzył się z nim jed no znacz nie i za wsze po zy tyw nie.

– Pań stwa fir ma nie ogra ni cza się je dy nie do wy naj mu. Jest
au to ry zo wa nym de ale rem ma szyn kil ku pro du cen tów. 
– Oprócz wy naj mu Atut Ren tal sprze da je sprzęt i ma szy ny kil ku -
na stu pro du cen tów, mię dzy in ny mi Bob cat, Whi te man, Con tec,
Thwa ites czy Mac do nald. Ofe ru je też ser wis. Dzia ły wy naj mu,
sprze da ży i ser wi su wza jem nie się uzu peł nia ją, co po zwa la ła twiej
prze zwy cię żać po ja wia ją ce się pro ble my i umoż li wia dal szy roz -
wój fir mie. Chce my rów nież do pa so wać na szą ofer tę do po trzeb
klien tów, z któ rych je den chce wy po ży czyć sprzęt, dru gi za ku pić
go na wła sność, a trze cie mu po trzeb ny jest tyl ko ser wis. Dziś,
w okre sie pa nu ją cej w bran ży bu dow la nej nie pew no ści, mo to rem
na pę do wym Atut Ren tal jest wy po ży czal nia. Kto jed nak wie, co
sta nie się za kil ka lat? W każ dym ra zie Atut Ren tal jest od po wied -
nio przy go to wa ny na zmie nia ją ce się uwa run ko wa nia ryn ku. 

– Czy ser wis Atut Ren tal dzia ła tyl ko na po trze by wy po ży -
czal ni? Czy też ob słu gu je rów nież klien tów ze wnętrz nych?
– Trze ba od róż nić dwa ro dza je ser wi sów – w od dzia łach wy po ży -
czal ni oraz ser wis cen tral ny w War sza wie. Głów nym za da niem ser -
wi sów dzia ła ją cych w każ dym z na szych od dzia łów wy po ży czal ni
jest utrzy my wa nie wy naj mo wa ne go sprzę tu w na le ży tym sta nie
tech nicz nym. Naj trud niej sze na pra wy po wie rza ne są na sze mu
ser wi so wi cen tral ne mu w War sza wie. Zaj mu je się on jed nak
przede wszyst kim ob słu gą klien tów ze wnętrz nych, po sia da ją cych
wła sny sprzęt. Ma on naj lep sze wa run ki warsz ta to we do do ko ny -
wa nia na wet naj bar dziej skom pli ko wa nych na praw. 

– Gdzie moż na wy po ży czyć sprzęt w Atut Ren tal?
– Atut Ren tal dzia ła w ca łej Pol sce. Na te re nie kra ju po sia da my
szes na ście od dzia łów zlo ka li zo wa nych w więk szych mia stach.
Ma my am bi cje być wszę dzie tam, gdzie coś się dzie je, jak naj -
bli żej pla no wa nych lub już re ali zo wa nych in we sty cji. Tyl ko wów -
czas moż na je na le ży cie ob słu gi wać. Ob ser wu je my ry nek i do -
sto so wu je my się do je go po trzeb. Już w po ło wie mar ca otwo -
rzy my od dział w Ko sza li nie. 

– Jak zor ga ni zo wa ne są pla ców ki Atut Ren tal? Ja ką ro lę
od gry wa głów na sie dzi ba fir my w War sza wie?
– Każ dy od dział wy po ży czal ni Atut Ren tal jest przede wszyst -
kim sa mo wy star czal ny. Ma od po wied nią ilość sprzę tu oraz
wa run ki warsz ta to we po zwa la ją ce spraw nie ob słu żyć wszyst -
kie in we sty cje w re gio nie. W głów nej sie dzi bie, po za ca łą ad -
mi ni stra cją, mie ści się je den z od dzia łów wy po ży czal ni oraz
dzia ły sprze da ży i Bob cat. Bar dzo ce ni my so bie ta ki układ.
Przez trzy la ta biu ro ad mi ni stra cji by ło bo wiem roz dzie lo ne
od po zo sta łych dzia łów i bra ko wa ło nam co dzien nych kon -
tak tów z ich pra cow ni ka mi. 

– Do ra dza cie klien tom w do bo rze sprzę tu, pod po wia da -
cie, jak wy ko rzy stać go w spo sób opty mal ny? Czy moż -
na wy na jąć spe cja li stycz ną ma szy nę z ope ra to rem?
– Jed nym z za dań na szych do rad ców han dlo wych jest or ga ni -
zo wa nie pre zen ta cji i po ka zów ma szyn i na rzę dzi na pla cu bu -
do wy. Przed pod ję ciem de cy zji o wy po ży cze niu sprzę tu klient
mo że więc do kład nie za po znać się z ich pa ra me tra mi i pra wi -
dło wą ob słu gą. Jest to o ty le waż ne, że Atut Ren tal nie wy naj -
mu je ma szyn z ob słu gą ope ra tor ską. 

– Ja kie go ty pu fir my ko rzy sta ją ze sprzę tu ofe ro wa ne go
przez Atut Ren tal? Na sta wia cie się na więk szych klien tów,
czy też nie ma to spe cjal ne go zna cze nia?
– Na szy mi klien ta mi są za rów no naj więk sze spo śród przed się -
biorstw bu dow la nych dzia ła ją cych w Pol sce, jak i mniej sze fir my
oraz oso by pry wat ne. Nasz sprzęt spo tkać moż na nie tyl ko
przy re ali za cji du żych in we sty cji. Waż ny dla nas jest każ dy
z klien tów, nie za leż nie od je go wiel ko ści.

– W Pol sce dzia ła kil ka pręż nych wy po ży czal ni. Czym za -
chę cił by Pan klien tów do wy bo ru ofer ty Atut Ren tal?
– Przede wszyst kim po tra fi my do sto so wać się do ocze ki wań
klien tów. Za trud nia my wy kwa li fi ko wa nych przed sta wi cie li han -
dlo wych, któ rzy słu żą im po mo cą. Ma my do bre ce ny, wy naj mu -
je my ma szy ny spraw ne tech nicz nie, za pew nia my ich szyb ki do -
wóz na plac bu do wy i od biór po za koń cze niu wy naj mu. Klu czo -
we zna cze nie ma dla nas ja kość ob słu gi ser wi so wej. W ra zie
awa rii na si me cha ni cy in ter we niu ją tak że po za stan dar do wy mi
go dzi na mi pra cy. Je że li usu nię cie uster ki się prze dłu ża, do star -
cza my klien to wi ma szy nę za stęp czą. Sto su je my tak że róż ne go
ro dza ju pro mo cje se zo no we. Każ de go ro ku prze pro wa dza my
sze reg szko leń we wnętrz nych i ze wnętrz nych, aby być jesz cze
le piej przy go to wa nym do ob słu gi klien ta. Ogól nie rzecz uj mu -
jąc sta ra my się, aby współ pra ca z Atut Ren tal by ła dla klien tów
ze wszech miar kom for to wa. 

– Na ko niec pro szę zdra dzić coś ze swej sfe ry pry wat nej.
W koń cu nie sa mym sprzę tem czło wiek ży je… 
– Pra ca to mo ja pa sja. Z dru giej stro ny bar dzo ce nię so bie ży -
cie ro dzin ne i od po czy nek. Mam żo nę i dwój kę dzie ci w wie ku
pię ciu i trzech lat. Po pra cy sta ram się po świę cać jak naj wię cej
cza su ro dzi nie. Mo ją wiel ką pa sją jest sport, a przede wszyst -
kim pił ka noż na. Nie gdyś spę dza łem ca ły czas wol ny na bo -
isku, la tem i zi mą. Ak tu al nie mniej gram w pił kę noż ną, za to
upra wiam in ne spor ty jak squ ash, nar ty, ro wer. Je stem też ki bi -
cem re pre zen ta cji Pol ski, Le gii War sza wa i Re alu Ma dryt. Szy -
ko wa łem się na mecz tych ostat nich w War sza wie, ale ro ze gra -
no go bez pu blicz no ści. Nie mu szę chy ba tłu ma czyć, jak wiel -
kie by ło mo je roz cza ro wa nie.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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In ży nie ro wie koncernu Ca ter -
pil la r szcze gól ny na cisk po ło -
ży li na ogra ni cze nie zu ży cia
pa li wa, wszech stron ność za -
sto so wań oraz bez pie czeń -
stwo i kom fort pra cy ope ra to -
rów. Słu żyć te mu ma ją licz ne
udo sko na le nia kon struk cji
ma szyn. I tak, ko par ki ko ło we
M314F i M316F zo sta ły wy po -
sa żo ne w sil nik Cat C4.4
ACERT, na to miast mo de le
M318F, M320F i M322F na -
pę dza ne są sil ni kiem C7.1
ACERT. Obie jed nost ki na pę -

do we speł nia ją ce nor my emi -
sji spa lin UE Sta ge IV ce chu -
je wy so ki mo ment ob ro to wy
i szyb ka re ak cja na zmia ny
ob cią że nia. Mo duł Cat
oczysz cza nia ga zów spa li no -
wych (CEM) obej mu je układ
re duk cji NOx, se lek tyw ny re -
duk tor ka ta li tycz ny, ka ta li za -
tor DOC oraz filtr czą stek sta -
łych. No wi nę sta no wi układ
re gu la cji pręd ko ści ob ro to wej
sil ni ka, któ ry do pa so wu je ją
do wa run ków pra cy. Za pew -
nia to opty mal ne do pa so wa -
nie po zio mu mo cy do wy ma -
gań wy ni ka ją cych z kon kret -
ne go za da nia. Prze kła da się
na ogra ni cze nie zu ży cia pa -
li wa i po zio mu ha ła su.

W ma szy nach za sto so wa no
no we szyb ko złą cze ob słu gi -
wa ne te raz za po mo cą prze -
łącz ni ka, a nie mo ni to ra. Roz -
wią za nie to umoż li wia szyb -
szą wy mia nę osprzę tu.
Opcjo nal nie no we ko par ki
wy po sa żyć moż na w pa kiet
po zwa la ją cy na ste ro wa nie
ob ro to wym szyb ko złą czem
Cat Tilt -Ro ta tor. Za le ta te go
roz wią za nia po le ga na tym,
że nie wy ma ga ono sto so wa -
nia do dat ko we go mo ni to ra.
Wszyst kich usta wień i od czy -

tów pa ra me trów pra cy na rzę -
dzi ro bo czych ope ra tor do ko -
nu je bez po śred nio na mo ni -
to rze ma szy ny. Pa kiet obej -
mu je rów nież no we, za awan -
so wa ne joy stic ki. Pod no szą
one za rów no funk cjo nal ność
ma szy ny, jak i bez pie czeń -
stwo oraz kom fort pra cy. Ich
er go no micz na kon struk cja
i gu mo wa ne po wierzch nia
umoż li wia ją pre cy zyj ne ste ro -
wa nie osprzę tem. Dwa su wa -
ki i pięć przy ci sków na każ -
dym joy stic ku po zwa la ją
z ko lei na in te gra cję do dat ko -
wych funk cji, ta kich jak ob rót
czy prze chy le nie na rzę dzia.
Ko par ki Cat M314F, M316F
oraz M318F moż na wy ko rzy -

sty wać do cią gnię cia przy -
cze py. Do stęp ne opcjo nal nie
roz wią za nie zin te gro wa ne
z ukła dem elek trycz nym i hy -
drau licz nym ma szy ny pod no -
si jej efek tyw ność i ela stycz -
ność za sto so wań. Wy ko rzy -
sta nie ko par ki ja ko cią gni ka
po zwa la szyb ko trans por to -
wać osprzęt, na rzę dzia i pa li -

wo na miej sce pra cy lub
prze wo zić ma te ria ły bez po -
śred nio na plac bu do wy. 
Stan dar do we wy po sa że nie
no wych ko pa rek ko ło wych
sta no wi te raz rów nież funk cja
umoż li wia ją ca ste ro wa nie
prze pły wem po moc ni cze go,
ob wo du hy drau licz ne go da -
ją ca ope ra to ro wi moż li wość
peł nej kon tro li nad osprzę -
tem ro bo czym wy ma ga ją cym
sta łych ob ro tów, ta kim jak
ko siar ki ob ro to we czy gło wi -
ce do roz drab nia nia. Ope ra -
tor mo że te raz na ci snąć przy -
cisk ste ro wa nia i włą czyć
funk cję sta łe go prze pły wu. 
No wo ścią jest tak że moż li -
wość ogra ni cze nia pręd ko ści
jaz dy ma szy ny pod czas co fa -
nia. Pod no si to bez pie czeń -
stwo pra cy, szcze gól nie
na pla cach bu do wy o ogra ni -
czo nej prze strze ni. Ma new ry

uła twia też  dzie lo ny ekran dla
ka me ry bocz nej i tyl nej umoż -
li wia ją cy jed no cze sne ob ser -
wo wa nie ob ra zów z obu ob -
sza rów. Za sto so wa nie do dat -
ko we go oświe tle nia LED ob -
sza ru obej mo wa ne go przez
ka me rę bocz ną po zwa la uzy -
skać ope ra to ro wi opty mal ną
wi docz ność z pra wej stro ny

na tył ma szy ny. W no wych
„ko łów kach” za sto so wa no
rów nież elek trycz nie ste ro wa -
ne lu ster ka, któ rych po ło że -
nie moż na usta wiać bez po -
śred nio z fo te la w ka bi nie.
Funk cja ta po zwa la wy eli mi -
no wać ko niecz ność wspi na -
nia się na ma szy nę sta no -
wiąc znacz ne ulep sze nie
w za kre sie bez pie czeń stwa.
Zmo dy fi ko wa na blo ka da me -
cha ni zmu ob ro tu dzia ła te raz
nie za leż nie od ukła du blo ku -
ją ce go ją prze łącz ni ka. Funk -
cja ta spraw dza się pod czas
za ła dun ku ko par ki na przy -
cze pę za pew nia jąc więk szą
ma new ro wość i moż li wość
re gu la cji po ło że nia osprzę tu
przy jed no cze snym wy eli mi -
no wa niu ry zy ka przy -
pad ko we go ob ro tu
gór nej ra my.

MASZYNY BUDOWLANE

Ko par ki ko ło we Cat Se rii F – modernizacja daje efekty!
Ca ter pil lar prze pro wa dził grun tow ną mo der ni za cję ko pa rek ko ło wych Cat z se rii F. Wpro wa dza -
ne co rocz nie zmia ny spra wia ją, że ofe ro wa ne ak tu al nie ma szy ny speł nia ją naj wyż sze stan dar dy
w za kre sie ja ko ści, nie za wod no ści, kom for tu i bez pie czeń stwa ope ra to ra, pro sto ty ob słu gi, ni -
skich kosz tów ob słu gi tech nicz nej oraz bie żą ce go utrzy ma nia 

www.b-m.pl

Kon struk to rzy no wych ko pa rek szcze gól ny na cisk po ło ży li na ogra ni cze nie zu ży cia
pa li wa, uni wer sal ność za sto so wań oraz bez pie czeń stwo i kom fort pra cy ope ra to rów

Opcjo nal nie no we ko par ki wy po sa żyć moż na w pa kiet po zwa la ją cy na ste ro wa nie
ob ro to wym szyb ko złą czem Cat Tilt -Ro ta tor

http://b-m.pl/
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Ma szy ny Ma ni tou spraw dza -
ją się w róż no ra kich za sto so -
wa niach. Wi dać je na pla cach
bu do wy, w więk szych go spo -
dar stwach rol nych, sor tow -
niach od pa dów i róż ne go ro -
dza ju za kła dach prze my sło -
wych. Sze ro kie spek trum
klien tów da je fir mie więk sze
moż li wo ści bro nie nia się
przed spad kiem po py tu
na ma szy ny. Gdy jed -
na z branż ku le je, stra ty kom -
pen su ją po zo sta łe. I tak, stra -
ty po wo do wa ne bes są bran -
ży bu dow la nej po zwa la ło
kom pen so wać rol nic two. Pra -
wi dło wość ta zo sta ła jed nak
za bu rzo na. – W ubie głym ro -
ku naj trud niej by ło w rol nic -
twie, spa dek po py tu na ła do -
war ki te le sko po we się gnął
pięć dzie się ciu pro cent. Z ma -
ra zmu nie po tra fi ło wy do być
się rów nież bu dow nic two. Na -
stą pi ły kil ku na sto pro cen to we
spad ki pro duk cji bu dow la nej,
o bli sko czter dzie ści pro cent
zma lał im port ma szyn i urzą -
dzeń – tłu maczy Woj ciech
Rze wu ski, dy rek tor za rzą -
dza ją cy Ma ni tou Pol ska. 
Czy moż na po ra dzić so bie
w ta kiej sy tu acji? Ze słów
Woj cie cha Rze wu skie go wy -
ni ka, że moż na. Ma ni tou Pol -
ska uda ło się bo wiem wyjść
z opre sji obron ną rę -
ką: – W ubie głym ro ku zwięk -
szy li śmy udział w ryn ku. We
współ pra cy z fir mą Le mar pol
uda ło się nam sprze dać wię -
cej wóz ków wi dło wych, a z fir -
mą Gi zo plat form ro bo czych.
Z każ dym mie sią cem le piej
ukła da ła się też na sza współ -
pra ca z fir ma mi ren ta lo wy mi.
Po zwo li ło to nam za koń czyć
rok z nie wie le gor szym wy ni -
kiem niż w 2015, któ ry na le żał
do uda nych. Nie ozna cza to,
że po pa da my w sa mo za do wo -
le nie i spo cznie my na lau rach. 

Co bę dzie da lej? Co cze ka fir -
mę w tym ro ku? Ma ni tou Pol -
ska, po dob nie zresz tą jak in ni
do staw cy ma szyn, li czy na ry -
chłe prze bu dze nie bran ży bu -
dow la nej. By ło by to bo wiem
rów no znacz ne ze zwięk sze -
niem sprze da ży ła do wa rek te le -
sko po wych. Ta po zo sta wia bo -
wiem wie le do ży cze nia. – Za -
po trze bo wa nie pol skie go ryn -
ku na fa brycz nie no we ła do -
war ki te le sko po we wy no si sto
sztuk rocz nie. To nie wie le,
w ta kim cza sie ty le sa mo ma -
szyn te go ro dza ju za ku pu je
bo wiem po je dyn cza fir ma ren -
ta lo wa dzia ła ją ca na te re nie
Be ne luk su. Chy ba nie mu szę
ni ko mu tłu ma czyć, co to ozna -
cza dla de ale rów sprzę tu – za -
uwa ża Woj ciech Rze wu ski. 
Ma ni tou pro du ku je ma szy ny
do wszel kich za sto so wań, tak -
że prze zna czo ne spe cjal nie
dla bran ży bu dow la nej. Dy -
rek tor Za rzą dza ją cy Ma ni tou
Pol ska jest prze ko na ny, że
po pyt ze stro ny firm bu dow la -
nych na te go ty pu sprzęt bę -
dzie ro snąć. Wy ma gać to bę -
dzie jed nak wie le pra cy i dzia -
łań czy sto edu ka cyj nych ze
stro ny dys try bu to rów. Oprócz
cią gle od czu wal nych skut ków
kry zy su głów ną prze szko dę
w roz wo ju te go seg men tu ryn -
ku sta no wią bo wiem kwe stie
men tal no ścio we, ste reo ty py
i uprze dze nia funk cjo nu ją ce
w bran ży bu dow la nej. Ła do -
war ka te le sko po wa cią gle
jesz cze by wa nie do ce nia -
na ja ko ma szy na uni wer sal -
na na da ją ca się do wie lo ra -
kich za sto so wań. Wła śnie dla -
te go Ma ni tou Pol ska zwra ca
szcze gól ną uwa gę na wła ści -
wy do bór ma szy ny i na rzę dzi
ro bo czych oraz jej od po wied -
nią kon fi gu ra cję. O efek tyw no -
ści ła do war ki te le sko po we
de cy du je osprzęt. Ope ra tor

ma szy ny ob ro to wej mo że ko -
rzy stać na pla cu bu do wy
z kil ku na stu ty pów na rzę dzi.
Wcią ga rek, dźwi gów, spe cja -
li stycz nych ły żek, wi deł, re gu -
lo wa nych za wie si, za mia ta rek,
ko szy ro bo czych. – Ma szy ny
Ma ni tou pra cu ją w wie lu miej -
scach w Pol sce. Eks plo ato wa -
ne in ten syw nie, prze pra co wu -
jąc bez a wa ryj nie na wet po pięć
ty się cy go dzin rocz nie, do sko -
na le ra dzą so bie na wet w naj -
trud niej szych wa run kach. Wa -
run kiem te go jest wła ści wy do -
bór sa mej ma szy ny, jak
i osprzę tu. Ma ni tou Pol ska
dzia ła kon se kwent nie na sta -
wia jąc się na dłu go fa lo wą
współ pra cę z na byw ca mi ofe -
ro wa nych przez nas ma szyn.
Dla te go też przy wią zu je my
szcze gól ną wa gę do pod no sze -
nia kom pe ten cji na szych han -
dlow ców. Ich wie dza i zro zu -
mie nie po trzeb klien ta po zwa la -
ją unik nąć pro ble mów eks plo -
ata cyj nych. Nie twier dzę, że na -
si han dlow cy nie po peł nia ją
błę dów, ale za wsze wy cią ga my
z nich wnio ski, tak aby nie po -
wtó rzy ły się w przy szło ści. Nie
moż na prze cież po stę po wać
ina czej, bo nie za do wo lo ny
klient, to klient stra co ny – tłu ma -
czy Woj ciech Rze wu ski. 
Am bi cją Ma ni tou Pol ska jest
edu ko wa nie użyt kow ni ków ma -
szyn, po moc fir mom w pod no -
sze niu umie jęt no ści ope ra to -
rów. Istot ną ro lę w pla nach Ma -
ni tou Pol ska od gry wa ją rów -
nież dzia ła nia ma ją ce na ce lu
za pew nie nie bez pie czeń stwa
i zwięk sze nie efek tyw no ści pra -
cy. Fir ma or ga ni zu je w tym ce -
lu cy klicz nie szko le nia pro duk -
to we i tech nicz ne oraz po ka zy
ma szyn w wa run kach rze czy -
wi ste go pla cu bu do wy. Dba
rów nież o utrzy my wa nie
na naj wyż szym po zio mie wie -
dzy me cha ni ków. Tyl ko w mi -

nio nym ro ku spe cja li stycz ne
kur sy zor ga ni zo wa no dla pra -
wie trzy stu osób. – Kur sy po -
zwa la ją ce pod nieść po ziom
kwa li fi ka cji me cha ni ków są
nie odzow ne. Je że li ser wis
nie bę dzie funk cjo no wał na -
le ży cie, bez pow rot nie utra ci -
my klien tów. Ob słu ga po -
sprze da żna to kwe stia
szcze gól nie istot na w cza sie
gor szej ko niunk tu ry, kie dy
sprze daż ma szyn sta je się
trud niej sza. Za pew nie nie naj -
wyż sze go pozio mu ob słu gi
wy ma ga in we sty cji za rów no
w per so nel tech nicz ny, jak
i sys te my dia gno stycz ne. Ma ni -
tou Pol ska wy pra co wa ło w tym
wzglę dzie do bre wzor ce. I za -
wsze ści śle się do nich sto su -
je – mó wi Woj ciech Rze wu ski. 
Ma ni tou Pol ska nie za mie rza
usta wać w dzia ła niach ma ją -
cych na ce lu prze ko na nie
użyt kow ni ków swych ma -
szyn, że przy uży ciu „te le sko -
pów” moż na pra co wać wy -
daj niej i bez piecz niej. I to
wca le nie ko niecz nie na by wa -
jąc ma szy nę na wła sność.
Obie cu ją co roz wi ja się bo -
wiem współ pra ca Ma ni tou
Pol ska z fir ma mi ren ta lo wy mi.
Choć licz ba ma szyn Ma ni tou
znaj du ją cych się w ofer cie
dzia ła ją cych w Pol sce wy po -
ży czal ni nie jest im po nu ją ca,
to za kła dać na le ży, że ry nek
wy naj mu bę dzie się roz wi jał.
Kon cern Ma ni tou na kre ślił
pla ny roz wo jo we na la -
ta 2018-22. Nie prze wi dzia no
w nich zmian wła ści ciel skich,
więk szość udzia łów w fir mie
po zo sta nie na dal w rę kach
ro dzi ny Braud. – Kon cep cja
wła ści cie li Ma ni tou zo sta ła ja -
sno na kre ślo na, prze wi du je
ona po zy ski wa nie do współ -
pra cy naj lep szych fa chow -
ców, roz wój no wa tor skich
tech no lo gii i pro duk cję in no -
wa cyj nych ma szyn. A wszyst -
ko to przy za cho wa niu peł nej
kon tro li nad fir mą. Ma ni tou
two rzy wy jąt ko wy ro dzin ny kli -
mat. Chce się tu pra -
co wać – koń czy
Woj ciech Rze wu ski. 

MASZYNY BUDOWLANE

Ma ni tou Pol ska – dzia łać, nie spo czy wać na lau rach!
Choć mi nio ny rok oka zał się trud ny dla do staw ców ma szyn, Ma ni tou
Pol ska udo wod ni ło, że z więk szo ścią pro ble mów moż na so bie uda nie
ra dzić. Woj ciech Rze wu ski, dy rek tor za rzą dza ją cy fir my twier dzi, że nie
war to tra cić cza su na na rze ka nia. Le piej dzia łać i zbie rać te go owo ce

www.manitou.com/pl/

https://www.manitou.com/pl/
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Nic dziw ne go, że po od zy -
ska niu przez Kir gi stan nie -
pod le gło ści – co mia ło miej -
sce w ro ku 1991 – chęć eks -
plo ato wa nia Zło ża Dże ruj
zgło si ło wie lu in we sto rów.
Że by uru cho mić wy do by cie
krusz cu, do ko na no za ku pu

ma szyn bu dow la nych mar ki
Dres sta w Sta lo wej Wo li.
Do da le kie go Kir gi sta nu tra fi -
ły ła do war ki ko ło we o po jem -
no ści łyż ki 3,4 m³ i cięż kie
spy char ki gą sie ni co we o mo -
cy sil ni ka od 320 do 515 KM.
Za da nie ma szyn w pierw szej

ko lej no ści po le ga ło na wy ko -
na niu dróg do jaz do wych
do sztol ni oraz utwo rze niu
pla cu po przez ścię cie wierz -
choł ka gó ry na wy so ko ści
oko ło 3.800 me trów nad po -
zio mem mo rza. Na pla cu
utwo rzo nym przez ma szy ny

Dres sta sta nąć mia ła fa bry ka
wzbo ga ca nia ru dy zło ta.
Mon taż sta lo wo wol skich ma -
szyn oraz szko le nie ope ra to -
rów od by wa ły się w ba zie fir -
my „Dże ruj Ał tyn” na wy so -
ko ści oko ło 1.800 me trów
nad po zio mem mo rza. Stam -
tąd ma szy ny prze jeż dża ły
na miej sce pra cy po ko nu jąc
od le głość oko ło trzy na stu ki -
lo me trów i wspi na jąc się
na wy so kość 3.800 me trów
nad po zio mem mo rza. Je dy -
nym łącz ni kiem by ła dro ga
ser wi so wa po mię dzy ba zą
a ko pal nią zło ta. Ka dra tech -

nicz no -ser wi so wa po ko ny -
wa ła co dzien nie tę tra sę, za -
rów no la tem, jak i zi mą.
Po przy by ciu na gó rę wszy -
scy pod da wa ni by li obo wiąz -
ko we mu ba da niu le kar skie -
mu. Oprócz wa run ków zdro -
wot nych kła dzio no du ży na -
cisk na bez pie czeń stwo i hi -
gie nę pra cy. Prze ja wia ło się
to w tym, że oso by nie po sia -
da ją ce oku la rów prze ciw sło -
necz nych nie by ły do pusz -
cza ne do pra cy. Tem pe ra tu -
ra wa ha się od +40 do –35°C.
Na tej wy so ko ści wy stę pu ją

tam tak że rap tow ne za ła ma -
nia po go dy. W cią gu kil ku mi -
nut nie bo mo że za snuć się
chmu ra mi, na wet la tem czę -
sto ma ją miej sce opa dy śnie -
gu, zaś róż ni ca tem pe ra tu ry
po mię dzy ba zą i miej scem
pra cy ma szyn wy no sić mo że
na wet trzy dzie ści stop ni. 
Ma jąc na uwa dze tak du żą
roz pię tość tem pe ra tu ry po -
mię dzy la tem i zi mą oraz brak
ba zy na wy so ko ści, na któ rej
pra co wa ły ma szy ny, zo sta ły
one wy po sa żo ne w nie zbęd -
ne do dat ko we oprzy rzą do -
wa nie. Do pra cy w okre sie

Dres sta – kir gi skie zło to dla zu chwa łych!
W ro ku 1968 geo lo dzy od kry li wy so ko w gó rach Kir gi sta nu bo ga te po -
kła dy zło ta. A le piej po wie dziaw szy – nie zwy kle bo ga te. Oka za ło się
bo wiem, że Zło że Dże ruj oprócz na wet stu ton te go po żą da ne go przez
wszyst kich krusz cu za wie ra też trzy na ście ton sre bra

W ro ku 2007 w za chod nim Kir gi sta nie nie da le ko mia sta Ta łas, fir ma „Dże ruj Ał tyn” roz po czę ła bu do wę no wej ko pal ni zło ta. Za da nie ma szyn Dres sta wy ko rzy sty wa nych w re ali -
za cji tej in we sty cji po le ga ło w pierw szej ko lej no ści na wy ko na niu dróg do jaz do wych do sztol ni oraz utwo rze niu pla cu po przez ścię cie wierz choł ka gó ry

Na dużych wy so ko ściach wy stę pu ją rap tow ne za ła ma nia po go dy. W cią gu kil ku
mi nut nie bo mo że za snuć się chmu ra mi, na wet la tem czę sto pada śnieg
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let nim za sto so wa no kli ma ty -
za to ry, na to miast w okre sie
zi mo wym za sto so wa no peł ne
pa kie ty wer sji ark tycz nej.
Skła da ją się na nie po dwój ne
szy by ka bi ny, pod grze wacz
pły nu chło dzą ce go, pod grze -
wacz aku mu la to rów i ka bi ny,
grzał ki 230 V dla pod no sze -
nia tem pe ra tu ry pły nu chło -
dzą ce go oraz ole ju ukła du ro -
bo cze go. Po kil ku la tach eks -
plo ata cji w tak eks tre mal nych
wa run kach moż na jed no -
znacz nie oce nić, że ma szy ny
wy pro du ko wa ne w Sta lo wej
Wo li zda ły eg za min ce lu ją co.
Oprócz po do ła nia trud nym
wa run kom kli ma tycz nym, za -
ma wia ją cy ma szy ny po sta wi li
rów nież wa ru nek pra cy
sprzę tu na twar dym grun cie.
Lo kal na ska ła po sia da ła

wskaź nik zwię zło ści od dzie -
wię ciu do je de na stu stop ni
w dwu na sto stop nio wej ska li
Pro to dia ko no wa. Aby spro -
stać te mu za da niu w ma szy -
nach mar ki Dres sta za sto so -
wa no wzmoc nie nia ukła du
ro bo cze go w po sta ci do dat -
ko wych na kła dek na le miesz,
pio no wych ostrzy wy mien -
nych na bocz nych czę ściach
le mie sza oraz na kła dek na je -
go bel ki. Już po pierw szej go -
dzi nie pra cy ma szyn moż -
na by ło za ob ser wo wać miej -
sca naj bar dziej na ra żo ne
na ście ra nie. Po zwa la ło to
stwier dzić służ bom ser wi so -
wym pro du cen ta, że ce lo wym
by ło za sto so wa nie wszyst kich
wy żej wy mie nio nych wzmoc -
nień. Z ko lei pio no we ostrza
le mie sza umoż li wia ły spy -

char ce pra cę na skar pie gó ry,
cze go wy ma ga ły pra ce zwią -
za ne z bu do wą dość stro mej
dro gi ser wi so wej.
Bio rąc pod uwa gę wa run ki
kli ma tycz ne pa nu ją ce w za -
chod nim Kir gi sta nie, du żą wy -
so kość nad po zio mem mo rza,
pra cę na zbo czu gó ry, gdzie
prze paść nie jed no krot nie mie -
rzy nawet kil ka set me trów
moż na jed no znacz nie stwier -
dzić, że lu dzie pra co wa li tam
do słow nie na gra ni cy bez pie -
czeń stwa, a ma szy ny pod da -
ne zo sta ły trud ne mu i cięż kie -
mu te sto wi spraw no ścio we -
mu. Stan tech nicz ny ma szyn,
spraw ność wszyst kich pod ze -
spo łów, sku tecz ność ser wi su
mu szą być pew ne na sto pro -
cent. Nie każ dy ope ra tor spro -
sta pra cy w ta kich wa run kach,

więc wśród nich znaj du ją się
wy łącz nie pro fe sjo na li ści.
Pierw sze go dzi ny pra cy ope -
ra to rów na ma szy nach Dres -
sta oraz szko le nia wy ko ny wa -
no w niż szych par tiach gór,
gdyż ope ra to rzy przed przy -
stą pie niem do pra cy w tak
eks tre mal nych wa run kach
mu sie li naj pierw za po znać się
ze sprzę tem, wy czuć ma szy -
ny. Wy star czy ło jed nak kil ku -
go dzin ne szko le nie, by współ -
pra ca ope ra tor -ma szy na sta ła
się wręcz ide al na. 
Choć w Kir gi sta nie PKB
na oso bę jest dzi sięć ra zy
mniej szy niż w są sied nim bo -
ga tym w ro pę naf to wą Ka zach -
sta nie, to kraj ten po sia da bo -
ga te zło ża cen nych i rzad kich
me ta li szla chet nych oraz rtę ci.
In te re sy lo kal nych kla nów, nie -
rzad ko sprzecz ne z in te re sem
kra ju, od stra sza ją jed nak
od Kir gi sta nu in we sto rów stra -
te gicz nych. Kir gi stan jest trze -
cim na świe cie pro du cen tem
rtę ci oraz dwu dzie stym dru gim
pro du cen tem zło ta, któ re sta -
no wi czter dzie ści pro cent eks -
por tu. Po nad to kraj po sia -
da udo ku men to wa ne zło ża
oko ło 187 ty się cy ton alu mi -
nium, 117 ty się cy ton tung ste -
nu oraz 1,377 mi liar da ton wę -
gla, a tak że mo lib den, an ty -
mon, gaz ziem ny i ro pę naf to -
wą. Sek tor gór ni czy jest pod -
po rą go spo dar ki przy -
no sząc nie mal czter -
na ście pro cent PKB.

MASZYNY BUDOWLANE

www.dressta.com

W ma szy nach za sto so wa no wzmoc nie nia ukła du ro bo cze go w po sta ci do dat ko -
wych na kła dek na le miesz oraz na kła dek na je go bel ki

Ope ra to rzy przed przy stą pie niem do pra cy w eks tre mal nych wa run kach mu sie li naj pierw za po znać się ze sprzę tem. Wy star czy ło jed nak
kil ku go dzin ne szko le nie, by współ pra ca ope ra tor -ma szy na sta ła się wręcz ide al na

Ma szy ny prze jeż dża ły na miej sce pra cy po ko nu jąc od le głość oko ło trzy na stu ki lo -
me trów i wspi na jąc się na wy so kość 3.800 me trów nad po zio mem mo rza

http://www.dressta.com/pl_PL
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No wa stra te gia nie po zo sta -
nie oczy wi ście bez wpły wu
na pol ski ry nek. Gosz cząc
w sto isku Vo lvo Con struc tion
Equ ip ment na ubie gło rocz -
nych tar gach Bau ma z ust go -
spo da rzy raz po raz sły sze li -
śmy za pew nie nia, że szwedz -
ki kon cern trak tu je nasz ry nek
nie zmier nie po waż nie i chce
umac niać swą po zy cję w Pol -
sce. Nie tyl ko w za kre sie cięż -
kich ma szyn pro duk cyj nych,
któ re wi dać na pol skich pla -
cach bu do wy i ko pal niach
su row ców skal nych. Je że li
cho dzi o cięż kie ko par ki hy -
drau licz ne, wo zi dła prze gu -
bo we i du że ła do war ki ko ło -
we, Vo lvo CE nie za mie rza
od da wać po la kon ku ren tom
w wal ce o naj wyż szy sto pień

po dium wśród świa to wych
pro du cen tów. Pod kre ślał to
roz mach eks po zy cji na Bau -
mie. W Mo na chium za pre -
zen to wa no aż szes na ście no -
wo ści, co mó wi sa mo za sie -
bie. Naj więk szą uwa gę pu -
blicz no ści przy cią ga ły gi gan -
ty w po sta ci naj więk sze go
na świe cie wo zi dła prze gu bo -
we go o ła dow no ści 55 ton

oraz naj więk szych jak do tej
po ry ko pa rek hy drau licz nych
skon stru owa nych i wy pro du -
ko wa nych przez Vo lvo CE. 
Czy pla ny Vo lvo Ma szy ny Bu -
dow la ne, pol skie go dys try bu -
to ra Vo lvo CE bę dą szły w kie -
run ku fo ro wa nia sprze da ży
cięż kie go sprzę tu? – Vo lvo Ma -
szy ny Bu dow la ne Pol ska nie fa -
wo ry zu je żad ne go z seg men -
tów ryn ku. Waż ny dla nas jest
każ dy klient, za rów no za in te re -
so wa ny cięż kim sprzę tem, jak
i ma szy na mi kom pak to wy mi.
Dla każ de go ma my do brą ofer -
tę. Nie tyl ko je że li cho dzi o sam
sprzęt, ale tak że sfe rę usług
po sprze daż nych – tłu ma czy
pre zes za rzą du Vo lvo Ma szy ny
Bu dow la ne, Zbi gniew Me dyń -
ski. W tym kon tek ście ni czym

bu me rang wra ca pod ję ta w ro -
ku 2014 de cy zja szwedz kie go
kon cer nu o za nie cha niu wy -
twa rza nia ko par ko -ła do wa rek
we Wro cła wiu. Po sia da nie fa -
bry ki w na szym kra ju by ło
z pew no ścią no śne mar ke tin -
go wo, zwięk sza ło bo wiem roz -
po zna wal ność i pre stiż mar ki
Vo lvo wśród pol skich klien tów
i sty mu lo wa ło sprze daż. No

cóż, zmia ny wy mógł ry nek…
Py ta ny o pla ny na „czas
po wro cław skich ko par ko -ła -
do war kach” Zbi gniew Me dyń -
ski od po wia da: – Vo lvo CE
de fi ni tyw nie wy co fa ło się
z pro duk cji ko par ko -ła do wa rek
pod mar ką Vo lvo. Ma szy ny te -
go ty pu wy twa rza na to miast
w na le żą cej w du żej czę ści
do Vo lvo CE fa bry ce chiń skie -
go pro du cen ta SLDG. Ma szy ny
ofe ro wa ne pod mar ką SLDG
prze zna czo ne są na ryn ki,
na któ rych nie obo wią zu ją naj -
wyż sze nor my emi sji spa lin.
Dla te go też nie ma moż li wo ści
ich dys try bu cji w Pol sce.
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
Pol ska bę dzie chcia ło prze ko -
ny wać klien tów, że war to za -
stę po wać ko par ko -ła do war ki
bar dziej wy daj ny mi, spe cja li -
stycz ny mi ma szy na mi. Je że li
pol ski ry nek bę dzie się roz wi -
jał, w dłuż szej per spek ty wie
nie po win no być z tym pro ble -
mów. W kra jach za chod nich,
ta kich jak Wiel ka Bry ta nia,
Niem cy czy Fran cja, swe go
cza su sprze da wa no po kaź ne
ilo ści tych uni wer sal nych ma -
szyn. Wraz z roz wo jem tam -

tej szych ryn ków, ko par ko -ła -
do war ki po szły w za po mnie -
nie. Zbi gniew Me dyń ski jest
prze ko na ny, że także Pol ska
stop nio wo po dą żać bę dzie
tym śla dem. Wyraźnie spa da -
ją cy w ro ku 2016 po pyt
na ko par ko -ła do war ki wy da je
się tę ten den cję po twier dzać:
– Ana li za efek tyw no ści wy ko -

rzy sta nia ma szyn i ich wy daj -
no ści prze ma wia zde cy do wa -
nie na ko rzyść mi ni ko pa rek
i ma łych ła do wa rek lub ko pa -
rek ko ło wych – tłu ma czy. Pre -
zes Vo lvo Ma szy ny Bu dow la -
ne jest prze ko na ny, że lu kę
po ko par ko -ła do war kach uda
się szyb ko za peł nić ma szy na -
mi kom pak to wy mi. To przy -
szło ścio wy seg ment, choć
„kom pak ty” by wa ją czę sto
nie do ce nia ne. Han del ni mi
nie wią że się bo wiem ze
spek ta ku lar ny mi trans ak cja -
mi. Ce na po je dyn czej ma szy -
ny nie jest im po nu ją ca, wy ni -
ki sprze da ży za le żą więc
od ob ro tów. Per spek ty wy są
jed nak obie cu ją ce. W Eu ro -
pie co rocz nie na byw ców
znaj du je po nad pięć dzie siąt
ty się cy mi ni ko pa rek, a jesz -

MASZYNY BUDOWLANE

Vo lvo Con struc tion Equ ip ment zwie ra szy ki
Wie le wska zu je na to, że obec ny rok bę dzie dla Vo lvo Con struc tion Equ ip ment cza sem kon so li -
da cji dzia łań. Szwedz ki kon cern sta wia zde cy do wa nie na roz wój tech no lo gicz ny kon struk cji
ma szyn, któ re ma ją naj więk sze szan se ku te mu, by pod bi jać świa to we ryn ki. Jed nym z prze ja -
wów zwie ra nia sze re gów jest prze pro wadz ka głów nej sie dzi by z Bruk se li  do Göte bor ga. Ma to
umoż li wić lep sze wy ko rzy sta nie kom pe ten cji i za so bów ca łej Gru py Vo lvo 

Mi ni ko par ki cie szą się co raz więk szym za in te re so wa niem. Rocz nie na byw ców
w Eu ro pie znaj du je po nad pięć dzie siąt ty się cy ma szyn te go ty pu

Małe ładowarki Volvo pracujące w tandemie z minikoparkami są w stanie udanie
zastąpić tak popularne w Polsce koparko-ładowarki 
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cze wię cej ma łych ła do wa -
rek. Udział ma szyn kom pak -
to wych w po rów na niu z cięż -
ki mi bę dzie się zwięk szał.
Wy ni ka to tak że ze zmian
men tal no ścio wych. Ro bot ni -
ków wy rę cza ją ma szy ny, czę -
sto też bra ku je chęt nych
do cięż kiej pra cy fi zycz nej. -
Ry nek ma szyn kom pak to -
wych jest bar dzo per spek ty -
wicz ny. W Pol sce ro śnie wol -
niej, ale za to od zna cza się
sta bil no ścią. Na wet w cza sie
naj więk sze go za ła ma nia ryn -
ku mi ni ko par ki cie szy ły się
nie słab ną cym za in te re so wa -
niem na byw ców – pod su mo -
wu je Zbi gniew Me dyń ski. 
Na wet eks per tom z branży
często umy ka fakt, że Vo lvo
CE jest tak że pro du cen tem
ma szyn drogo wych, roz ście ła -
czy i wal ców. Przy czyn ta kie -
go sta nu rze czy upa try wać
na le ży w po dej ściu sa me go
kon cer nu, któ ry zre zy gno wał
z agre syw nej eks pan sji w tym
ob sza rze. Wy ni ka to przede
wszyst kim z mniej sze go niż za -
kłada no tem pa wzro stu świa to -
we go bu dow nic twa dro go we -
go. W Pol sce Vo lvo CE ma
moc ną po zy cję w za kre sie roz -
ście ła czy. Szwedz ki kon cern
ofe ru je bar dzo do bre ma szy -
ny, w opi nii użyt kow ni ków jest
to sprzęt z naj wyż szej pół ki.
Nie dzi wi za tem, że za kres pro -
duk cyj ny jest suk ce syw nie po -
sze rza ny, do ofer ty wcho dzą
mniej sze ma szy ny, któ rych
w niej do tych czas bra ko wa ło.

Ina czej rzecz ma się z wal ca -
mi. Przez dłu gi czas ich kon -
struk cja opie ra ła się na tech -
no lo gii prze ję tej od ame ry kań -
skie go In ger soll Rand. W efek -
cie do ma szyn nie by li w sta -
nie się do koń ca prze ko nać
eu ro pej scy klien ci. Do sprze -
da ży wcho dzą jed nak ma szy -
ny opra co wa ne przez kon -
struk to rów Vo lvo CE. Szwedz -
ki kon cern chce wal czyć o ryn -
ko we udzia ły, ale je go sy tu -
acja jest trud na. Na ryn ku kró -
lu ją le gi ty mu ją cy się bo ga ty mi
do świad cze nia mi po ten ta ci,

któ rzy nie za mie rza ją od dać
po la, a na do da tek łą czą si ły
uzna jąc, że to naj lep szy spo -
sób na ugrun to wa nie swej po -
zy cji. Wy da je się za tem, że Vo -
lvo CE w ka te go rii ma szyn
dro go wych skon cen tru je się
na roz wo ju kon struk cji roz -

ście ła czy, gdzie na le ży bez -
sprzecz nie do li de rów ryn ku. 
By utrzy mać po zy cję wśród
po ten ta tów, Vo lvo CE nie mo -
że ogra ni czać się je dy nie
do roz wi ja nia kon struk cji ma -
szyn, wdra ża nia in no wa cyj -
nych tech no lo gii i roz bu do -
wy glo bal nej sie ci sprze da -
ży. Nie zbęd ne jest ofe ro wa -
nie usług z za kre su ob słu gi
po sprze da żo wej oraz ser wi -
su na naj wyż szym po zio -
mie. – Zmie nia się ro la de ale -
ra, któ ry nie mo że ogra ni czyć
się wy łącz nie do sprze da ży.
To nie od wra cal na ten den cja.

Mo im zda niem ry nek bę dzie
roz wi jał się w dwóch kie run -
kach. W głów nej sfe rze za in te -
re so wa nia mniej szych firm po -
zo sta wać bę dzie na dal ma szy -
na i jej ser wis. Sta le ro sną ca
gru pa więk szych przed się -
biorstw wy ma gać bę dzie

od de ale ra znacz nie wię -
cej – tłu ma czy Zbi gniew Me -
dyń ski. Zda niem pre ze sa Vo -
lvo Ma szy ny Bu dow la ne klucz
do suk ce su tkwi w wy ko rzy -
sta niu moż li wo ści stwa rza -
nych przez sys te my te le ma -
tycz ne. – Użyt kow ni cy ma szyn
je dy nie w nie wiel kim stop niu
ko rzy sta ją z za let te le ma ty ki.
Chcąc to zmie nić Vo lvo CE
pra cu je nad stwo rze niem sys -
te mu po zwa la ją ce go na jak
naj lep sze za go spo da ro wa nie
da nych spły wa ją cych z sys te -
mów te le ma tycz nych. Cho dzi
o ogra ni cze nie cha osu in for -

ma cyj ne go, do ko na nie rze -
czo wej ana li zy da nych, wy cią -
gnię cie wnio sków da ją cych
moż li wość za pro po no wa nia
użyt kow ni ko wi ma szy ny roz -
wią zań pod no szą cych efek -
tyw ność wy ko rzy sta nia ma szy -
ny, zwięk sze nie jej pro duk tyw -
no ści przy jed no cze snym
istot nym wy dłu że niu ży wot no -
ści. W du żym skró cie cho dzi
o to, by od po wied nio za go -
spo da ro wać da ne spły wa ją ce
z sys te mów te le ma tycz nych
i zy skać moż li wość efek tyw -
ne go za rzą dza nia pro duk tyw -
no ścią oraz nie za wod no ścią
sprzę tu. Vo lvo CE ma w tym
wzglę dzie im po nu ją ce osią -
gnię cia, z któ rych w co raz
więk szej mie rze ko rzy sta ją
tak że pol scy użyt kow ni cy ma -
szyn na szej mar -
ki – pod su mo wu je
Zbi gniew Me dyń ski.

www.volvoce.pl

Roz ście ła cze Vo lvo do as fal tu to ma szy ny uda nie łą czą ce po nad 75 lat do świad -
czeń w dzie dzi nie tech no lo gii bu do wy na wierzch ni z licz ny mi in no wa cja mi

W projekcie „Volvo MIS”, polegającym na analizowaniu pracy maszyn w trudnych
warunkach kopalni surowców skalnych biorą udział także polscy użytkownicy

Vo lvo CE na le ży do czo łów ki pro du cen tów cięż kie go sprzę tu. Ko par ki, wo zi dła i ła -
do war ki tej mar ki spraw dza ją się w naj trud niej szych wa run kach

https://www.volvoce.com/polska/pl-pl/
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W pierw szym ro ku po uru -
cho mie niu se ryj nej pro duk cji
do klien tów – głów nie ja poń -
skich – tra fi ło trzy dzie ści hy -
bryd. Dziś pra cu je ich na ca -
łym świe cie bli sko czte ry ty -
sią ce. Roz wój pro duk cji
i zwią za ne z nim na kła dy czy -
nio ne przez Ko mat su na pra -
ce ba daw czo -roz wo jo we wy -
ni ka z po zy tyw nych opi nii

użyt kow ni ków ce nią cych so -
bie nie za wod ność i oszczęd -
no ści eks plo ata cyj ne. 
Na byw cy hy bryd Ko mat su
pierw szej ge ne ra cji – w sto sun -
ku do eks plo ato wa nych w po -
rów ny wal nych wa run kach ma -
szyn kon wen cjo nal nych – mo -
gli za osz czę dzić śred nio dwa -
dzie ścia pięć pro cent pa li wa
wy ko nu jąc tę sa mą pra cę.
Wraz z roz wo jem tech ni ki na -
pę do wej hy bry dy Ko mat su
sta wa ły się co raz bar dziej
oszczęd ne. Ma szy na trze ciej
ge ne ra cji, któ ra za de biu to wa -
ła w Eu ro pie na ubie gło rocz -
nej Bau mie, przy za ło że -
niu śred nio in ten syw nej eks -
plo ata cji w opty mal nych wa -
run kach wy no szą cej w ska li
ro ku oko ło dwóch ty się cy go -
dzin, zu ży wa prze cięt nie na -

wet trzy dzie ści pięć pro cent
mniej pa li wa niż ko par ka kon -
wen cjo nal na. Wy ja śnij my,
dla cze go wy nik ten do ty czy
je dy nie opty mal nych wa run -
ków pra cy i jak mu szą one wy -
glą dać? O po moc w roz wi kła -
niu pro ble mu po pro si li śmy
Ma riu sza Ste fa nia ka, ope ra to -
ra pierw szej eks plo ato wa nej
w Pol sce hy bry dy HB215 LC

pra cu ją ce go w fir mie Trans -
tom z Do bro sła wo wa w wo je -
wódz twie lu bel skim. – Na sza
hy bry da od sa me go po cząt ku
pra cu je bar dzo in ten syw nie,
rocz nie po nad dwa i pół ty sią -
ca go dzin, głów nie przy bu -
do wie na sy pów pod pa sy
dro go we oraz pra cach ziem -
nych. Jej moż li wo ści te sto -
wa li śmy na wet roz biór kach
i wy bu rze niach – opo wia da.
Py ta ny o zu ży cie pa li wa po -
twier dza, że w po rów na niu
z ko par ką o kon wen cjo nal -
nym na pę dzie jest ono za -
uwa żal nie mniej sze pod -
czas wy ko ny wa nia prac wy -
ma ga ją cych czę stych ob ro -
tów nad wo zia. Na przy kład
przy za ła dun ku wa go nów
i po jaz dów. Jest to zro zu -
mia łe, po nie waż hy bry da

od zy sku je ener gię z ha mul -
ca ob ro tu. – Już przy ob ro -
tach o 45°, nie za leż nie od te -
go czy ma szy na pra cu je
w try bie Po wer czy Eco no -
my, oszczęd no ści pa li wa są
od czu wal ne. Pod czas prac
wy ma ga ją cych ob ro tu o 90
lub wię cej stop ni zu ży cie pa -
li wa ma le je jesz cze bar dziej.
Ma szy na bie rze bo wiem
więk szy za mach, co gwa ran -
tu je wyż szą war tość ener gii
od zy ski wa nej w mo men cie
wy ha mo wy wa nia – tłu ma czy
Ma riusz Ste fa niak. Ogól nie
rzecz uj mu jąc za sa da jest
pro sta – hy bry dę naj le piej
wy ko rzy sty wać do prac wy -
ma ga ją cych wy ko ny wa nia
per ma nent nych ob ro tów. Im
ich wię cej, tym peł niej szy

zbior nik pa li wa i grub szy
port fel wła ści cie la ma szy ny.
Naj więk sze oszczęd no ści
po czy nić moż na przy za ła -
dun ku po jaz dów i wa go nów.
Pod czas pra cy w ta kich wa -
run kach, wy ma ga ją cych sta -
łe go wy ko ny wa nia ob ro tów
o 180°, hy bry da Trans to mu
zu ży wa ła śred nio o 5 li trów
ole ju na pę do we go na go dzi -
nę mniej w po rów na niu

do wer sji stan dar do wej ko par -
ki PC210 -8. Oszczęd no ści są
więc zna czą ce na wet w ska li
dni i ty go dni, nie mó wiąc już
o dłuż szej per spek ty wie użyt -
ko wa nia ma szy ny o in no wa -
cyj nym ukła dzie na pę do wym.
Ilość za osz czę dzo ne go pa li wa
za leż na jest w głów nej mie rze
od czę sto tli wo ści wy ko ny wa -
nia ob ro tów nad wo zia i ob cią -
żeń, ja kim pod da wa na jest ma -
szy na. Dla te go też ko par ki
o na pę dzie hy bry do wym nie
na le ży trak to wać ja ko ma szy -
ny uni wer sal nej, któ ra nada wa -
ła by się na przy kład do pra cy
w ko pal ni su row ców skal nych
czy za sto so wa niach wy ma ga -
ją cych dłuż szych prze jaz dów.
Do me ną hy bry dy jest ko pa nie
w grun cie pla stycz nym o ma łej
spo isto ści, za ła du nek po jaz -
dów, czy prze ła du nek ma te ria -
łów syp kich. Pod czas eks plo -
ata cji w ta kich wa run kach użyt -
kow nik in no wa cyj nej ma szy ny
za osz czę dzić mo że po kaź ną
su mę na kosz tach pa li wa.
Przy obec nych ce nach ole ju
na pę do we go w je go kie sze ni

po zo stać mo że rocz nie kwo ta
na wet sześć dzie się ciu ty się -
cy zło tych. A po nie waż ce na
za ku pu ko par ki o na pę dzie hy -
bry do wym sys te ma tycz nie
spa da – Ko mat su Po land po -
da je, że jest ona obec nie nie -
mal iden tycz na, jak po dob nej
ka te go rii ma szy ny kon wen cjo -
nal nej – w prak ty ce na byw -
ca mo że za cząć czy nić
oszczęd no ści już w mo men cie

MASZYNY BUDOWLANE

Hy bry da Ko mat su – ulga dla port fe la i po wie trza!
Ko par ki o na pę dzie hy bry do wym na le żą do naj więk szych osią gnięć kon struk -
to rów Ko mat su. Ja poń ski kon cern nie tyl ko ja ko pierw szy na świe cie wpro -
wa dził hy bry dy do ma so wej pro duk cji, ale też kon se kwent nie mo der ni zu je ich
kon struk cję. W efek cie, do użyt kow ni ków na ca łym świe cie, tak że w Pol sce,
tra fia ją ko lej ne ge ne ra cje tych in no wa cyj nych ma szyn

Ma riusz Ste fa niak ma za so bą kilka tysięcy go dzin prze pra co wa nych na hy bry dzie.
Ża den in ny ope ra tor w Pol sce nie mo że po chwa lić się ta kim wy ni kiem 

Ma szy na na le żą ca do fir my Trans tom od sa me go po cząt ku eks plo ato wa na jest bar -
dzo in ten syw nie, rocz nie prze pra co wu je śred nio dwa i pół ty sią ca go dzin
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do ko na nia za ku pu… Oprócz
oszczęd no ści na kosz tach pa -
li wa użyt kow nik hy bry dy ma
jesz cze sa tys fak cję z przy czy -
nia nia się do ochro ny śro do -
wi ska. To obec nie nie zwy kle
no śny te mat w chwi li, gdy nie -
mal wszy scy w Pol sce dys ku -
tu ją o ja ko ści po wie trza i za -
gro że niu smo giem. Ko mat su
po da je, że ma szy na prze pra -
co wu ją ca w cią gu ro ku oko ło
dwóch ty się cy go dzin w opty -
mal nych dla hy bry dy wa run -
kach ro bo czych,  emi tu je o ty -

le mniej dwu tlen ku wę gla, ile
wy twa rza rocz nie dwa dzie -
ścia sa mo cho dów oso bo -
wych na pę dza nych sil ni ka mi
Die sla. Ktoś mo że stwier dzić,
że to nie wie le, ale je że li weź -
mie my pod uwa gę, że na ca -
łym świe cie pra cu je już ty sią -
ce hy bryd Ko mat su, to uj rzy -
my ten wy nik w zu peł nie in -
nym świe tle. Ogra ni cze nie
emi sji dwu tlen ku wę gla sta je
się bar dziej zna czą ce. 
Pa ra me try ro bo cze ko pa rek Ko -
mat su z wie lo źró dło wym ukła -
dem na pę do wym są co raz lep -
sze. Na ubie gło rocz nych tar -
gach Bau ma w Mo na chium
ja poń ski kon cern za pre zen to -
wał ko par kę HB365LC Hy brid
na le żą cą do trze ciej już ge -
ne ra cji ko pa rek o in no wa -
cyj nym na pę dzie. Co cie ka -
we jed nym z pierw szych
kra jów, do kąd tra fi ła ma szy -
na jest Pol ska.Eks plo atu je
ją fir ma CGL z My śle nic. 
Ma sa eks plo ata cyj na hy bry dy

trze ciej ge ne ra cji wy no si oko -
ło 36 ton. Ser ce hy bry do we go
na pę du Ko mat su trze ciej ge -
ne ra cji sta no wi ul tra kon den sa -
tor o du żej po jem no ści, któ ry
za pew nia szyb kie ma ga zy no -
wa nie i na tych mia sto we od da -
wa nie ener gii. Sa ma za sa da
dzia ła nia hy bry do we go na pę -
du Ko mat su po zo sta je nie -
zmie nio na. Ener gia ki ne tycz -
na wy two rzo na w fa zie ha mo -
wa nia ob ro tu ma szy ny zo sta je
prze kształ co na w ener gię
elek trycz ną. Ta po przez fa low -

nik tra fia do ul tra kon den sa to ra
Ko mat su, gdzie jest ma ga zy -
no wa na. Pod czas po wtór ne go
ob ro tu nad wo zia ener gia ta
mo że wspo ma gać sil nik wy so -
ko pręż ny lub być wy ko rzy sty -
wa na do za si la nia sil ni ka ob ro -
tu, co po zwa la zmak sy ma li zo -
wać wy daj ność ko par ki. 
No wa hy bry da wy po sa żo -
na zo sta ła w nie zwy kle sku -
tecz ny ka ta li za tor utle nia jący
Ko mat su (KDOC). W ten spo -
sób wy eli mi no wa no ko niecz -
ność do pa la nia czą stek sta łych
(PM), co po zwo li ło zre zy gno -
wać ze sto so wa nia fil tra
(KDPF). Roz wią za nie to uprasz -
cza kon struk cję ukła du re duk -
cji spa lin umoż li wia jąc sto so -
wa nie prost szych al go ryt mów
ste ro wa nia pra cą jed nost ki na -
pę do wej. Ka ta li za tor utle nia -
jący Ko mat su (KDOC) zin te -
gro wa ny jest z tłu mi kiem, co
pozwala do dat ko wo ob ni żyć
po ziom ha ła su emi to wa ne go
przez ma szy nę.

Naj waż niej szą za le tą hy bryd
Ko mat su trze ciej ge ne ra cji
jest dal sze ogra ni cze nie zu ży -
cia pa li wa. W po rów na niu
z ana lo gicz ną ko par ką o stan -
dar do wej kon struk cji pra cu ją -
cą w zbli żo nych wa run kach,
róż ni ca w spa la niu się gać
mo że na wet trzy dzie stu pię -
ciu pro cent. De kla ra cje pro -
du cen ta w tym wzglę dzie po -
twier dza ją ob ser wa cje wła ści -
cie la ma szy ny. Sła wo mir Leń -
czow ski pod kre śla, że hy bry -
da spraw dzi ła się pod czas
prac w ko pal ni pia sku, gdzie

wy ko rzy sty wa no ją do za ła -
dun ku sa mo cho dów cię ża ro -
wych ob słu gu ją cych bu do wę
dro gi eks pre so wej S5. Ma szy -
na pra co wa ła nie zwy kle in ten -
syw nie, wy wrot ki sta ły sznu -
rem w ko lej ce do za ła dun ku.
Spa la nie rze czy wi ście by ło
du żo mniej sze. Wy no si ło

śred nio oko ło osiem na stu li -
trów na go dzi nę, na to miast
ape tyt na pa li wo in nej no wej
ko par ki tej sa mej kla sy, ale
kon ku ren cyj nej mar ki się ga ło
na wet dwu dzie stu sied miu li -
trów na go dzi nę. Wła ści ciel
pod kre ślał też nie co więk szą
wy daj ność hy bry dy w sto sun -
ku do osią gów po rów ny wal -
nej ma szy ny kon wen cjo nal -
nej. Przy czy nia się do te go
elek trycz ny na pęd ob ro tu
nad wo zia spra wia ją cy, że je -
go roz pę dza nie i wy ha mo wy -
wa nie trwa kró cej.

Układ na pę do wy hy bry dy Ko -
mat su ob ję ty jest gwa ran cją
wy no szą cą pięć lat lub dzie -
sięć ty się cy go dzin pra cy, ale
na wet w dłu żej eks plo ato wa -
nych ma szy nach nie
spra wia naj mniej -
szych pro ble mów. 

www.komatsupoland.pl

Hybryda trzeciej generacji Ko mat su mniej pali, odznacza się krót szymi cy klami ro -
bo czymi, a tym sa mym więk szą wy daj nością 

Przy za ła dun ku po jaz dów hy bry da Ko mat su pra cu je w ide al nych wa run kach. Cha -
rak ter wy ko ny wa ne go za da nia wy ma ga wy ko ny wa nia cy klicz nych ob ro tów o kąt 180°

Użyt kow ni cy ko pa rek hy bry do wych pod kre śla ją ich więk szą efektywność w sto -
sun ku do osią gów  ma szyn kon wen cjo nal nych po rów ny wal nej kla sy

http://komatsupoland.pl/
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Firma Trim ble udo stęp nia róż -
ne go ro dza ju specjalistyczne
opro gra mo wa nie po zwa la ją ce
na nie skrę po wa ne pro wa dze -
nie pro ce su bu dow la ne go – po -
cząw szy od fa zy kon cep cji, aż
po eks plo ata cję oddanego do
użytku obiek tu. Jed nym z pro -
gra mów jest Bu si ness Cen ter -
-HCE, któ re dzię ki moż li wo ści
za sto so wa nia za awan so wa -
nych tech no lo gicz nie prze ni ka -
ją cych się i uzu peł nia ją cych
mo du łów umoż li wia ko rzy sta ją -
cym z nie go fir mom za cho wa nie
peł nej kon tro li nad re ali zo wa ny -
mi pro jek ta mi. – Bu si ness Cen -
ter -HCE do star cza na rzę dzi
i funk cji do ana li zo wa nia da -
nych, pro jek to wa nia i two rze nia
mo de li 3D dróg i in nych obiek -
tów. Po ma ga efek tyw nie za -
rzą dzać prze pły wem da nych
mię dzy biu rem bu do wy, ma -
szy na mi wy po sa żo ny mi w sys -
te my ste ro wa nia Trim ble oraz
ze spo ła mi po mia ro wy mi pra -
cu ją cy mi na opro gra mo wa niu
SCS900 – tłu ma czy Mar ta Sa to -
ła, in ży nier do spraw pro jek tów
i sys te mów ste ro wa nia ma szyn
w fir mie SI TECH Po land. 
Pod sta wo wa wer sja opro gra -
mo wa nia Bu si ness Cen ter -HCE
jest cał ko wi cie bez płat na. Pro -
gram moż na po brać ze stro ny
http://he avy ci vil.trim ble.com/bu -
si nesscen ter down lo ad.html
– Pod sta wo wa wer sja opro gra -
mo wa nia, mi mo że udo stęp nia -
na przez Trim ble bez płat nie,
jest w peł ni funk cjo nal na. Po -
zwa la mię dzy in ny mi na przy go -
to wa nie mo de lu 3D tra sy dro -
go wej, two rze nie po wierzch -
ni czy ob li cza nie ob ję to ści
mas ziem nych. Jest to
w chwi li obec nej je dy ne dar -
mo we opro gra mo wa nie, któ re
da je użyt kow ni ko wi tak du że
moż li wo ści. Ko rzy sta nie z opro -
gra mo wa nia ma ją ce go po dob -
ne funk cje, ale do star cza ne go

przez in nych do staw ców, wy -
ma ga wy ku pie nia dro giej li cen -
cji – pod kre śla Mar ta Sa to ła.
Wer sja pod sta wo wa Bu si -
ness Cen ter -HCE umoż li wia
two rze nie mo de li 3D. Są one
w peł ni funk cjo nal ne, po wsta -
ją bo wiem z wy ko rzy sta niem
szcze gó ło wych da nych i mo -
gą słu żyć ja ko pod sta wa pla -

no wa nia i re ali zo wa nia pro -
jek tów bu dow la nych. Two rzo -
ne w Bu si ness Cen ter -HCE
mo de le 3D moż na w ra zie po -
trze by ak tu ali zo wać, dla te go
też mo gą być one wy ko rzy -
sty wa ne we wszyst kich fa -
zach cy klu bu dow la ne go. Ko -
rzy stać z nich mo gą za rów no

ope ra to rzy do sys te mów ste -
ro wa nia pra cą ma szyn, jak
i pra cu ją cy w te re nie geo de -
ci do ty cze nia. 
Już wer sja pod sta wo wa
opro gra mo wa nia Bu si ness
Cen ter -HCE da je użyt kow ni ko -
wi moż li wość ko rzy sta nia
z wie lu róż ne go ro dza ju funk -
cji. Wśród nich są nie tyl ko

funk cje ty po we dla pro gra mów
CAD, ale tak że umoż li wia ją ce
na przy kład ob li cza nie ob ję to -
ści hałd, czy pod gląd chmu ry
punk tów otrzy ma nej z na lo tu
dro nem. Za awan so wa ni użyt -
kow ni cy chcą cy zwięk szyć
funk cjo nal ność opro gra mo wa -
nia sko rzy stać mo gą z pięt na -

stu mo du łów te ma tycz nych.
Roz bu do wa pod sta wo wej
wer sji opro gra mo wa nia Bu si -
ness Cen ter -HCE wy ma ga wy -
ku pie nia li cen cji na wy bra ny
mo duł. Spo śród mo du łów do -
dat ko wych naj więk szą po pu -
lar no ścią w fir mach zaj mu ją -
cych się bu dow nic twem dro -
go wym cie szy się Cor ri dor

Mass Haul. Po zwa la on nie tyl -
ko zop ty ma li zo wać prze bieg
ro bót ziem nych, ale tak że do -
kład nie osza co wać ich kosz ty.
Za je go po mo cą użyt kow nik
do ko nać mo że wszech stron -
nej ana li zy trans por tu i wy ko -
rzy sta nia mas ziem nych. – Aby
prze pro wa dzić te go ro dza ju

NARZĘDZIA I SPRZĘT BUDOWLANY

Bu si ness Cen ter -HCE – in we sty cja od Trim ble, któ ra szyb ko się zwra ca!
Firma Trimble dzieli się swymi kompetencjami oferując oprogramowanie uspraw niające ko mu -
ni ka cję oraz współ pra cę wszystkich uczestników cy klu bu dow la nego. Umiejętne łą cze nie ma -
szyn i ludzi realizujących pro jek ty skut ku je nie tylko zwięk sze niem pro duk tyw no ści, ale pozwala
także ograniczyć koszty oraz podnieść bezpieczeństwo na każdym placu budowy

Bu si ness Cen ter -HCE do star cza na rzę dzi i funk cji do ana li zo wa nia da nych, pro jek to wa nia oraz two rze nia mo de li 3D. Po ma ga
efek tyw nie za rzą dzać prze pły wem da nych mię dzy biu rem, ma szy na mi i ze spo ła mi po mia ro wy mi 
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ana li zę, na le ży naj pierw wy ko -
nać po mia ry to po gra ficz ne te -
re nu, po któ rym przebiegać
bę dzie bu do wa na dro ga.
Zgro ma dzo ne da ne po zwo lą
nam stwo rzyć mo del 3D te go
te re nu. W na stęp nej ko lej no -
ści nie zbęd ne jest przy go to -
wa nie mo de lu 3D pro jek to wa -
nej dro gi, co rów nież bez pro -
ble mu wy ko nać mo że my
w bez płat nej, pod sta wo wej
wer sji Bu si ness Cen ter – wy ja -
śnia Mar ta Sa to ła. 
Je śli wy ko naw ca dys po nu je in -
for ma cja mi na te mat ro dza ju
pod ło ża i gru bo ści po szcze -
gól nych warstw geo lo gicz nych
na te re nie pla cu bu do wy, to
mo że je rów nież wpro wa dzić
do pro jek tu two rzo ne go w Bu -
si ness Cen ter. Do dat ko wo dla
każ de go ro dza ju ma te ria łu
mo że okre ślić sto pień i za kres

je go wy ko rzy sta nia. Na przy -
kład ilość mas ziem nych, któ re
mo gą po słu żyć do wy ko na nia
na sy pów. Po zwa la to na ob li -
cze nie ob ję to ści po szcze gól -
nych ro dza jów ma te ria łów oraz
okre śle nie, ile ja kie go ro dza ju
ma te ria łu mo że my wy ko rzy -
stać, a ile je go trze ba bę dzie
wy wieźć z pla cu bu do wy.
Na pod sta wie tych da nych
moż na do ko nać wstęp nej ana -
li zy mas ziem nych, któ rej gra -
ficz nym od zwier cie dle niem
jest wy kres przed sta wia ją cy
ich na ra sta ją cą ob ję tość
wzdłuż ro sną ce go ki lo me tra ża
osi bu do wa nej tra sy. Użyt kow -
nik pro gra mu wzbogaconego
o moduł Cor ri dor Mass Haul
otrzymuje tak że moż li wość
przed sta wie nia na wy kre sie
chwi lo wych ilo ści wy ko pów
i na sy pów wzdłuż osi. Dzię ki

cze mu mo że zo ba czyć, w któ -
rych miej scach ko niecz ne bę -
dzie pro wa dze nie ro bót
w więk szym za kre sie.
W ce lu zy ska nia pew no ści, że
ro bo ty ziem ne prze wi dzia ne
w da nym pro jek cie się zbi lan -
su ją, na le ży wpro wa dzić do nie -
go lo ka li za cję miejsc, do któ -
rych wy wo żo ny bę dzie zbęd ny
ma te riał oraz na nieść do staw -
ców, na przy kład ko palnie,
z któ rych pozyskiwać się bę -
dzie ma te riał na wy mia nę. Dla
każ de go z miej sc, z któ rych
dowożony bę dzie ma te riał, zde -
fi nio wać moż na ca ły sze reg pa -
ra me trów, ta kich jak na
przykład mak sy mal na ob ję -
tość, kosz ty wy wo zu zbęd ne -
go ma te ria łu czy ce na za ku pu
me tra sze ścien ne go su row ca
na wy mia nę grun tu gwa ran tu -
ją cą na le ży te wy ko na nie ro bót.

Użyt kow nik pro gra mu mo że
tak że wska zać tra sy, któ ry mi
ma te riał bę dzie prze wo żo ny
z miejsc za ła dun ku. Wy ko rzy -
stu jąc opro gra mo wa nie mo -
że rów nież zde fi nio wać dla
każ dej z tras koszt trans por tu
w prze li cze niu na ki lo metr, co
w efek cie po zwo li okre ślić
naj tań szą opcję prze wo zu
ma te ria łu. Ana li za uwzględ -
nia rów nież na tu ral nie wy stę -
pu ją ce w danym te re nie ba -
rie ry, na przy kład rze ki czy
zbiorniki wodne ma jące nie -
ba ga tel ny wpływ na wy bór
osta tecz nej tra sy prze wo zu.
Wy ni kiem ana li zy jest szcze -
gó ło wy ra port do ty czą cy ob -
ję to ści mas ziem nych. Przed -
sta wia on ob ję to ści na prze -
kro jach w za da nym przez
użyt kow ni ka in ter wa le, z do -
kład nym po dzia łem na ro dza -
je ma te ria łów.
Oprócz ob li czeń ob ję to ści
mas ziem nych, mo duł Cor ri -
dor Mass Haul po zwa la rów -
nież wy zna czyć, ile ja kie go ro -
dza ju ma szyn po trze bo wać
bę dzie wy ko naw ca do wy ko -
na nia za da nia. Mo duł po zwa -
la tak że wy zna czyć miej sca,
w któ rych po win ny znaj do wać
się po szcze gól ne ma szy ny,
tak aby od le głość mię dzy ni -
mi po zwo li ła zop ty ma li zo wać
pro ces bu do wy. Dla każ dej
z wy ko rzy sty wa nych ma szyn,
na pod sta wie zde fi nio wa ne go
przez użyt kow ni ka za kre su
pra cy, wy li czo ny zo sta je za -
kres ki lo me tra ża, w któ rym
po win na ona pra co wać oraz
ob ję tość ma te ria łu, któ ry ma
prze wieźć lub prze pchać.
Fir ma SI TECH Po land chcąc
po móc w pod ję ciu wła ści wej
de cy zji ofe ru je wszyst kim za -
in te re so wa nym opro gramo -
wa niem bez płat ny trzy dzie -
sto dnio wy klucz ak ty wu ją cy
wszyst kie funk cje we wszyst -
kich mo du łach. W ten
właśnie spo sób da je moż li -
wość prze te sto wa nia wy bra ne -
go mo du łu i oce ny je go przy -
dat no ści przed pod -
ję ciem osta tecz nej
de cy zji o za ku pie.

www.sitech-poland.pl

Mo duł Cor ri dor Mass Haul po zwa la wy zna czyć miej sca, w któ rych po win ny znaj do wać się po szcze gól ne ma szy ny, tak aby od le głość mię -
dzy ni mi po zwo li ła zop ty ma li zo wać ich wykorzystanie i cały pro ces bu do wy

Bu si ness Cen ter -HCE umoż li wia two rze nie mo de li 3D. Są one w peł ni funk cjo nal ne, po wsta ją bo wiem z wy ko rzy sta niem szcze gó ło -
wych da nych, mo gą słu żyć ja ko pod sta wa pla no wa nia i re ali zo wa nia pro jek tów bu dow la nych

http://www.sitech-poland.pl/
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In ży nie ro wie JCB przez ostat -
nie dwa la ta w naj więk szej ta -
jem ni cy pra co wa li nad przy -
go to wa niem pro duk cji róż ne -
go ro dza ju plat form ro bo -
czych. W lu tym te go ro ku
pod czas spe cjal nej kon fe ren -
cji pra so wej po raz pierw szy
za pre zen to wa no owo ce ich
pra cy w po sta ci dzie wię ciu
mo de li elek trycz nych pod no -

śni ków no ży co wych. Bar dzo
po chleb nie wy po wia dał się
o no wych ma szy nach lord
Bam ford. Pre zes JCB, któ ry
za szczy cił swo ją obec no ścią
pre mie ro wy po kaz kil ku krot -
nie pod kre ślał zna cze nie no -
we go ob sza ru dzia ła nia. JCB
chce wal czyć o jak naj więk -
sze udzia ły w ryn ku. Do koń -
ca ro ku do sprze da ży ma tra -
fić dwa na ście mo de li pod no -
śni ków no ży co wych, pięć
z wy się gni ka mi prze gu bo wy -
mi i dzie sięć ro dza jów spa li -
no wych pod no śni ków z wy -
się gni ka mi te le sko po wy mi.
Tym samym w ofer cie urzą -
dzeń pod no śni ko wych JCB
znaj dzie się aż dwa dzie ścia
sie dem no wych plat form.
JCB chce prze jąć część ryn ku,
na któ rym rocz nie sprze da je

się 130.000 ma szyn. – Ry nek
urzą dzeń pod no śni ko wych ma
cha rak ter na praw dę glo bal ny
i da je JCB ogrom ne moż li wo -
ści roz wo ju. Uwa ża my, że jest
na nim miej sce dla no we go do -
staw cy mo gą ce go za pro po no -
wać naj lep sze w bran ży wspar -
cie dla użyt kow ni ków. Je stem
pe wien, że 770 de ale rów
i 2.200 od dzia łów fir my JCB

jest w sta nie speł nić ocze ki wa -
nia klien tów na ca łym świe -
cie – po wie dział lord Bam ford. 
No wa ga ma urzą dzeń pod -
no śni ko wych JCB uzy ska ła
cer ty fi ka ty w za kre sie ja ko ści
pro duk cji i bez pie czeń stwa
użyt ko wa nia. De ale rzy JCB
prze szli peł ne szko le nie z za -
kre su sprze da ży i ob słu gi,
dzię ki cze mu mo gą za pew nić
wspar cie na świa to wym po -
zio mie dla wszyst kich mo de li
urzą dzeń pod no śni ko wych.
Sys tem te le ma tycz ny JCB
LiveLink bę dzie mon to wa ny
w stan dar dzie we wszyst kich
pod no śni kach po za no ży co -
wy mi, gdzie sta no wić ma wy -
po sa że nie opcjo nal ne.
Ko lej nym waż nym punk tem
lu to wej pre zen ta cji no wo ści
JCB by ła pre mie ra trzy li tro we -

go sil ni ka JCB430 DieselMax.
Prze wyż sza on po pu lar ną jed -
nost kę 4,4 li tro wą pod dwo ma
wzglę da mi – jest o trzy dzie ści
pro cent lżej szy i po zwa la
zmniej szyć zu ży cie pa li wa aż
o osiem pro cent. Po za tym
jest zgod ny z nor mą emi sji
spa lin Tier 4 Fi nal i nie wy ma -
ga sto so wa nia spe cjal ne go
sma ro wa nia, fil tra DPF ani
czyn ni ka AdBlu. JCB430
DieselMax zo stał za pro jek to -
wa ny z uwzględ nie niem spe -
cy fi ki cy klów ro bocz nych ma -
szyn śred niej wiel ko ści.

Spek ta ku lar nym wy da rze -
niem oka za ła się pre mie ra ła -
do war ki te le sko po wej 540-
180 HiViz. JCB pod kre śla, że
jej pa ra me try ro bo cze to
praw dzi wy skok roz wo jo wy
w kon struk cji te go ty pu ma -
szyn. Pod czas pre zen ta cji
wska zy wa no na ogra ni cze nie
ga ba ry tów ma szy ny o dwa -
dzie ścia pro cent wzglę dem
po przed nie go mo de lu i wpro -
wa dze nie sze re gu uspraw -
nień (zwięk szo na wy so kość
pod no sze nia, więk szy za sięg
do przo du i po pra wio na wi -
docz ność z ka bi ny). Ła do -
war ka ma wy mia ry 2,35

na 6,26 me tra, co znacz nie
uła twia jej trans port. Ma szy na
zo sta ła za pro jek to wa na, by
speł niać wy ma ga nia wy po ży -
czal ni sprzę tu budowlanego.
Ko lej na no wość to ob szer -
na ka bi na CommandPlus – no -
wy stan dard funk cji do ty czą -
cych in for mo wa nia, ste ro wa -
nia i kom for tu w mo de lach
JCB 411 i 417. Ka bi na za pew -
nia zna ko mi tą wi docz ność
i lep sze tłu mie nie ha ła su.
Usu wa nie za ro sze nia szyb
trwa kró cej dzię ki au to ma -
tycz nej kli ma ty za cji. Do stęp -
ne są dwa stan dar dy wy po -
sa że nia ka bi ny. Pod sta wo we
obej mu je re gu lo wa ną ko lum -
nę kie row ni cy, fo tel z za wie -
sze niem pneu ma tycz nym, ro -
le tę szy by przed niej, pod -
grze wa ne lu ster ka ze wnętrz -
ne oraz gniaz do za si la -
nia 12 V. Wyż sza opcja prze -

wi du je fo tel w wer sji de lu xe,
dwie ro le ty prze ciw sło necz ne
oraz wyj mo wa ne gu mo we
ma ty w schow kach po obu
stro nach ze sta wu wskaź ni -
ków. Po nad to do stęp ny
w niej jest dru gi ekran in for -
ma cyj ny ze zin te gro wa ną ka -
me rą co fa nia oraz sys tem
CommandPlus Con trol, któ ry
umoż li wia re gu la cję po moc -
ni cze go prze pły wu ole ju,
opcjo nal ne go ukła du za wie -
sze nia wy się gni ka oraz od -
stę pów cza so wych dla funk -
cji zmia ny kie run ku ob ro tów
wen ty la to ra z po zio mu ka bi -
ny. Ope ra to rzy mo gą wy ko -

MASZYNY BUDOWLANE

JCB rozpoczyna szturm światowych rynków!
Lu to wa kon wen cja JCB na dłu go za pad nie w pa mięć klien tów i sym pa -
ty ków bry tyj skiej mar ki. Kon cern ujaw nił bo wiem sze reg no wych pro -
duk tów i zwią za ne z tym pla ny na przy szłość. Praw dzi wą bom bą oka -
za ła się in for ma cja o tym, że JCB wkra cza na wart osiem mi liar dów do -
la rów ry nek urzą dzeń pod no śni ko wych

Chwi la dla fo to re por te rów. Pre zen ta cja no we go trzy li tro we go sil ni ka JCB Die sel -
max wy wo ła ła du że poruszenie wśród gości imprezy

Jed ną z naj więk szych gwiazd wie czo ru, nie tyl ko z ra cji efek tow ne go oświe tle nia,
oka za ła ła do war ka te le sko po wa 540-180 
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ny wać ru ty no we kon tro le
ser wi so we nie opusz cza -
jąc ka bi ny, na przy kład
spraw dzać po ziom ole ju sil -
ni ko we go i pły nu AdBlue.
Po zwa la to nie tyl ko oszczę -
dzić czas, ale rów nież za -
chę ca ope ra to rów do wy ko -
ny wa nia re gu lar nych in -
spek cji sprzę tu. 
Ko lej ną pre mie rą tej wio sny
bę dzie dla JCB kom pak to -
wa  ła do war ka ko ło wa
JCB 403 o ma sie 2,5 to ny. Ma
ona pod wo zie prze gu bo we,
co po zwa la jej pra co wać na -
wet w moc no ogra ni czo nej

prze strze ni. Jej in ne ce chy to
m.in. cał ko wi cie no wy, dwu za -
kre so wy hy dro sta tycz ny układ
na pę do wy po zwa la ją cy na jaz -
dę z pręd ko ścią do cho dzą cą
do 30 km/h oraz otwar ty me -
cha nizm róż ni co wy lub me -
cha nizm róż ni co wy z ręcz ną
blo ka dą osi do prac cięż kich
po zwa la ją cy na pra cę za rów -
no na twar dym i ba gni stym
pod ło żu. Ma szy na jest bar dzo
do brze wy po sa żo na. W stan -
dar dzie ma do stęp ne roz wią -
za nia pod no sze nia rów no le -
głe go, hy drau licz ne go ry glo -
wa nia osprzę tu oraz ste ro wa -

nia ukła dem hy drau licz nym
i prze kład nią za po mo cą joy -
stic ka. Wy so ki mo ment ob ro -
to wy i do kład na re gu la cja
pręd ko ści to głów ne za le ty ni -
skie go za kre su prze kład ni,
któ ry ide al nie spraw dza się
pod czas za głę bia nia ra mie nia
w ma te ria le oraz pre cy zyj ne go
prze no sze nia Funk cja jaz dy
po wol nej, ob słu gi wa na pe da -
łem ha mul ca, po zwa la ope ra -
to ro wi ko rzy stać z mo cy hy -
drau licz nej ła do war ki do od -
spa ja nia i pod no sze nia ma te -
ria łów bez nie po trzeb ne go zu -
ży wa nia ukła du ha mul co we go
i prze kład ni. Nie wiel ka ma sa
ro bo cza mo de lu JCB 403
umoż li wia trans port ma szy ny
na przy cze pie pod łą czo nej
do sa mo cho du te re no we go
lub do staw cze go. Na wet z ka -

bi ną ma szy na ma mniej
niż 2,2 m wy so ko ści i tyl -
ko 1,1 m sze ro ko ści (po za -
mon to wa niu wą skich opon),
co po zwa la na bez piecz ne
ope ro wa nie nią na wet w naj -
cia śniej szych miej scach. 
Co jesz cze wi dzie li śmy w Ro ce -
ster? Ko ło wą ko par kę Hy dra dig
okre śla ną mia nem no śni ka
osprzę tu, któ ra otrzy ma ła sil nik
speł nia ją cy wy mo gi nor my emi -
sji spa lin Tier 4 Fi nal. Jed nost -
kę na pę do wą wy róż nia mniej -
sze zu ży cie pa li wa o cze ry pro -
cent w sto sun ku do sto so wa ne -
go do tych czas sil ni ka oraz
zmniej sze nie emi sji tlen ków
azo tu aż o osiem dzie siąt osiem
pro cent. Hy dra dig od po cząt ku
był pro jek to wa ny u my ślą o sil -

ni ku Tier 4 Fi nal EcoMAX, zmo -
der ni zo wa nym ukła dzie wy de -
cho wym, zbior ni ku AdBlu i wy -
po sa że niu do zu ją cym. Po pyt
na Hy dra di gi w Eu ro pie prze rósł
wszel kie ocze ki wa nia, a dzię ki
za sto so wa niu sil ni ka EcoMAX
Tier 4 Fi nal ma szy ny te bę dą
mogły trafić tak że na rynek USA.
Co więcej? Wpro wa dzo no
do sprze da ży no wą ła do war -
kę ko ło wą TM320. Zo stał
ujaw nio ny no wy sys tem bez -
pie czeń stwa PBS dla ła do wa -
rek ko ło wych, któ ry ma wy eli -
mi no wać nie bez pie czeń stwo
dla pie szych w trak cie pra cy
JCB po in for mo wa ło, że jego
od dział Po wer Sys tems in we -
stu je dziesięć mi lio nów funtów
w fa bry kę w Wiel kiej Bry ta nii.
Praw dzi wa la wi na pre mier.
A to wszyst ko w cią gu za le d -

wie dwóch dni i trzech kon fe -
ren cji pra so wych. Wy po wie -
dzi dla Po śred ni ka Bu dow la -
ne go udzie lił Ste ve Smith,
dyrektor sprze da ży w JCB.
Wska zy wał na to, że choć
pol ski ry nek jest dla nich
istot ny, to przed wpro wa dze -
niem na nie go li nii urzą dzeń
pod no śni ko wych JCB,  mu si
wraz z fir mą In ter han dler zna -
leźć od po wied nie za in te re -
so wa nie i klien tów na te go
ty pu ma szyny. Po wie dział
też, że JCB bar dzo po zy tyw -
nie oce nia ubie gły rok,
a 2017 uwa ża za obie cu ją cy
za rów no w uję ciu
Pol ski, jak i całego
ryn ku glo bal ne go.

www.interhandler.pl

Na uroczystej premierze platform roboczych był obecny sam Lord Bamford,
którego osoba pozwoliła uświetnić imprezę 

W kompaktowej ładowarce kołowej JCB 403 warto zwrócić uwagę na konstrukcję
kabiny. Łączy ona doskonały komfort i bezpieczeństwo pracy

Ła do war ka te le sko po wa JCB 540-180 w efek tow nej sce ne rii. Cie ka we czy zdo ła
do się gnąć wierz choł ka wie ży Eif fla?

http://www.interhandler.pl/
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Ser ce ukła du na pę do we -
go 24-to no wej ko par ki HX235
LCR -2 sta no wi sil nik mar ki
Cum mins o mo cy 183 KM
speł nia ją cy fi nal ną nor mę
emi sji spa lin Sta ge IV. Dzia ła -
ją ce w tan de mie pom py tłocz -
ko we za si la ją układ jezd ny
ma szy ny i osprzęt ro bo czy.
Szcze gól nym uzna niem na -
byw ców z Eu ro py cie szy się
dzie lo ny wy się gnik. On sam

ma dłu gość 5,65 me tra i mo -
że być skon fi gu ro wa ny z trze -
ma różnymi ra mio na mi o dłu -
go ści w za kre sie od 2,00
do 2,92 me tra. W ko par ce za -
sto so wać moż na łyż kę o po -
jem no ści 1,34 m³. 
W ko par ce za in sta lo wa no
sys tem te le ma tyczny Hi -Ma te
da ją cy zdal ny do stęp do da -
nych dia gno stycz nych i po -
zwa la ją cy na lokalizację miej -

sca pra cy ma szy ny. Użyt -
kow nik mo że też zde fi nio wać
ob szar pra cy ma szy ny, swo -
iste wir tu al ne „ogro dze nie”.
W mo men cie opusz cze nia
przez ko par kę zde fi nio wa nej
stre fy wła ści ciel zo sta je o tym
na tych miast po wia do mio ny.
Pra cę ope ra to ra uła twia
układ pod no szą cy pre cy zję
do ko ny wa nia ob ro tów. W ra -
zie po trze by ob słu gu ją cy ma-

szy nę mo że   za blo ko wać
me cha nizm ob ro tu. Mo że te -
go do ko nać w do wol nym
punk cie lub na sta łe. Pre cy -
zja wy ko ny wa nia ma new rów
jest szcze gól nie waż na
przy pra cach, ta kich jak ukła -
da nie rur w wy ko pach. Blo ka -
da ob ro tu jest przy dat na w cza -
sie trans por tu ko par ki.
W ko par ce HX235 LCR -2 za -
sto so wa no skła da ją cy się
z dwóch ele men tów sys tem
AAVM (Ad van ced Aro und
View Mo ni to ring). Pierw szy
z nich po zwa la ope ra to ro wi
ob ser wo wać ob szar ro bo czy
w ob rę bie 360°, dru gi na to -
miast pozwala wykryć obiek -
ty, któ re mo gły by wejść w ko -
li zję z ma szy ną. 
Ca ły sze reg new ral gicz nych
kom po nen tów ko par ki,
na przy kład sil nik ob ro tu, Hy -
un dai pro du ku je we wła snym
za kre sie. Po zwa la to na opty -
mal ne ze stro je nie ukła du hy -
drau licz ne go. Naj wyż szej kla sy
kom po nen ty nie zwy kle efek -
tyw ne go ukła du hy drau licz ne -
go i na pę dza ją cy ma szy nę sil -
nik wy so ko pręż ny Cum mins
po zwa la ją na znacz ne ogra ni -
cze nie zu ży cia pa li wa. Pro du -
cent po da je, że w za leż no ści
od wa run ków ro bo czych mo że
być ono na wet o trzy na ście
pro cent niż sze w po rów na niu
z osią ga mi ma szyn po przed -
niej ge ne ra cji. Ko par kę wy po -
sa żo no też w układ au to ma -
tycz ne go wy łą cza nia sil ni ka
po okre ślo nym przez ope ra to -
ra cza sie bez czyn no ści. 
Oszczęd niej szą eks plo ata cję
umoż li wia też zmia na sty lu
pra cy ope ra to ra. Ko rzy sta jąc
ze wskaź ni ka Eco Gau ge mo -
że on śle dzić na bie żą co pa -
ra me try ro bo cze ma szy ny, ta -
kie jak mo ment ob ro to wy sil -
ni ka czy po ziom efek tyw no -
ści pa li wo wej. Nad od po -
wied nim do bo rem mo cy czu -
wa ste row nik IPC (In tel li gent
Po wer Con trol) do sto so wu ją -
cy jej wy da tek do ak tu al -
nych po trzeb wy ni -
ka ją cych z wa run -
ków ro bo czych.

MASZYNY BUDOWLANE

Hy un dai HX235 LCR -2 czu je du cha mia sta
Pla ce bu do wy sta ją się co raz cia śniej sze, dla te go ma szy ny – szcze gól -
nie te eks plo ato wa ne w wa run kach miej skich – pra co wać mu szą na bar -
dzo ogra ni czo nej prze strze ni. Hy un dai He avy In du stries do strze ga jąc
pro ble my, za ja ki mi bo ry ka ją się fir my bu dow la ne, dał im do rę ki na rzę -
dzie w po sta ci efek tyw nej i bez piecz nej ko par ki z krót kim ty łem 

www.amago.pl

Hy un dai HX 235 LCR -2 im po nu je pod wzglę dem efek tyw no ści i eko no micz nej eks plo ata cji. W po rów ny wal nych wa run kach ro -
bo czych po tra fi zu żyć na wet o trzy na ście pro cent mniej pa li wa niż ma szy ny po przed niej ge ne ra cji 

Ko par kę wy po sa żo no w bardziej prze -
stron ną, kom for to wą i bez piecz ną ka bi nę 

Możliwość wykonywania codziennych czynności obsługowych z poziomu gruntu
pozwala ograniczyć czas wyłączania maszyny z normalnej eksploatacji 

http://www.amago.pl/


Tyle, ile zapłacisz miesięcznie za bezawaryjną (lub naprawianą bezpłatnie) maszynę 

TO PRO STE: spro wadź jej koszt do jed nej mie sięcz nej kwo ty za wie ra ją cej:
– ce nę ma szy ny
– koszt ser wi su
– war tość roz sze rzo nej gwa ran cji w okre sie fi nan so wa nia
– koszt fi nan so wa nia

Tyl ko JED NA kwo ta po zwo li Ci na:
– do bre za rzą dza nie kosz ta mi fir my
– unik nię cie „wpa dek” i przy krych nie spo dzia nek 

z ty tu łu nie spo dzie wa nych kosz tów ser wi su
– sta łe utrzy ma nie ma szyn w ru chu

AMA GO gwa ran tu je:AMA GO gwa ran tu je:
– – re ak cję ser wi su wre ak cję ser wi su w cią gucią gu 8-128-12

go dzin nago dzin na pla cu bu do wypla cu bu do wy
– – na pra wę ma szy ny na pra wę ma szy ny 

ww cią gucią gu 4-5 dni ro bo czych4-5 dni ro bo czych
– – naj lep szy nanaj lep szy na ryn ku sto su nekryn ku sto su nek

jakości dojakości do cenyceny
– – JE DENJE DEN mie sięcz ny mie sięcz ny STA ŁYSTA ŁY kosztkoszt

Sko rzy staj z pro mo cji – gwa ran cja 4 la ta/7.000 go dzin w ce nie ma szy ny

PRZYKŁAD  koparki HYUNDAIPRZYKŁAD  koparki HYUNDAI
MODEL HX300 (koparka gąsienicowa, ciężar roboczy około 30 ton)MODEL HX300 (koparka gąsienicowa, ciężar roboczy około 30 ton)

- - gwarancja - 4 lata lub 7.000 godzingwarancja - 4 lata lub 7.000 godzin
- - koszt pełnego serwisowania koszt pełnego serwisowania 

(dojazd, robocizna, materiały) przez 4 lata lub 7.000 godzin(dojazd, robocizna, materiały) przez 4 lata lub 7.000 godzin
- - finansowanie - 4 lata w złotówkach, wpłata 10%, wykup 1%finansowanie - 4 lata w złotówkach, wpłata 10%, wykup 1%
- - JEDNA miesięczna kwota (koszt) około 15.900 złotych nettoJEDNA miesięczna kwota (koszt) około 15.900 złotych netto
(nie jest to oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ostateczna kwota zależeć będzie (nie jest to oferta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ostateczna kwota zależeć będzie 
od aktualnego kursu euro, finalnej ceny maszyny i pozytywnej decyzji o kredytowaniu)od aktualnego kursu euro, finalnej ceny maszyny i pozytywnej decyzji o kredytowaniu)

http://www.amago.pl/


32 Pośrednik Budowlany

Spół ka Yan mar przej mu jąc
od Te rex Cor po ra tion w paź -
dzier ni ku 2016 ro ku seg ment
kom pak to wych ma szyn bu -
dow la nych pro du ko wa nych
w Cra il she im, po sta no wi ła
kon ty nu ować osiem dzie się -
cio let nią tra dy cję fir my.
Od stycz nia te go ro ku mi ni ko -
par ki, mi di ko par ki, ko par ki
i ła do war ki ko ło we po now nie

wej dą do ofer ty pod mar ką
Scha eff. Pe ter Hir schel, dy -
rek tor Yan mar Com pact Ger -
ma ny po wie dział: – Mar ka
Scha eff to sym bol kom pak to -
wych ma szyn bu dow la nych,
pro jek to wa nych i pro du ko wa -
nych w Niem czech. Fir ma
Scha eff by ła i jest spe cja li stą
oraz in no wa to rem w tym seg -
men cie ma szyn. Yan mar za -
mie rza kon ty nu ować tę tra dy -
cję. Je ste śmy dum ni z te go,
że Yan mar zde cy do wał się po -
dą żać ra zem z na mi tą dro gą.
Za rząd Yan mar Com pact
Ger ma ny do strze ga du ży po -
ten cjał mar ki Scha eff. – Nie
ma chy ba na świe cie in nej
mar ki, któ ra bu dzi ła by ty le
emo cji co Scha eff. Firma

Scha eff cie szy się sza cun -
kiem swo ich pra cow ni ków,
klien tów i dys try bu to rów. Ma -
my wie lu praw dzi wych fa nów.
To fun da ment, na któ rym
chce my bu do wać przy szłość.
Cie szy nas tak że fakt, że na -
sze cen trum czę ści za mien -
nych w Ro then bur gu jest rów -
nież czę ścią gru py Yan mar,
dzię ki te mu gwa ran tu je my za -

opa trze nie w czę ści za mien -
ne – podkreślił Pe ter Hir schel. 
Dy rek tor fa bry ki Pe ter Ber ger
wi dzi wie le moż li wo ści współ -
pra cy w ob sza rze pro duk -
cji: – W ostat nich la tach do ko -
na li śmy wie lu zmian i grun -
tow nie zmo der ni zo wa li śmy
za kład prze kształ ca jąc go
w no wo cze sny ośro dek, któ ry
speł nia wszel kie wy ma ga nia
współ cze snej pro duk cji ma -
szyn. Sto so wa ne przez nas
me to dy pro duk cji ba zu ją
na spraw dzo nym w wa run -
kach prak tycz nych sys te mie
wdroż nym swe go cza su przez
ja poń ską To yo tę. Jest on na -
sta wio ny na sta łe do sko na le -
nie wy daj no ści, ja ko ści oraz
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -

cy. Cią głe dą że nie do per fek -
cji jest ele men tem, któ ry łą czy
nas z na szy mi ja poń ski mi ko -
le ga mi. Na co dzień mó wi my
tym sa mym ję zy kiem, je śli
cho dzi o spo so by pro duk cji,
ja kość i roz wią za nia lo gi stycz -
ne. To nie zwy kle so lid ny fun -
da ment gwa ran tu ją cy uda ną
współ pra cę oraz bu do wa nie
wspól nej przy szło ści.

Pro duk cję se ryj ną ma szyn
ofe ro wa nych pod mar ką
Scha eff wzno wio no w stycz -
niu te go ro ku. Na po czą -
tek – w pierw szym kwar ta -
le 2017 ro ku – na eu ro pej skie
ryn ki tra fią trzy no we ma szy -
ny na pę dza ne no wo cze sny mi
sil ni ka mi speł nia ją cy mi nor -
mę emi sji spa lin Eu ro Sta -
ge IV. Bę dą to ko par ka ko ło -
wa Scha eff TW95, mi di ko par -
ka Scha eff TC125 oraz ła do -
war ka ko ło wa Scha eff TL120.
W ko lej nych mie sią cach ofer -
ta w za kre sie mi ni ko pa rek
uzu peł nio na zo sta nie o mo -
de le Scha eff TC08 oraz TC10.
Scha eff to fir ma z tra dy cja mi.
Za ło żo na zo sta ła w ro ku 1937
przez Kar la Scha ef fa. W po -
cząt ko wym okre sie dzia ła nia
bę dąc nie wiel ką kuź nią fir ma
zaj mo wa ła się głów nie pro -
duk cją urzą dzeń dla rol nic twa.
W la tach po wo jen nych na stą -
pi ły pierw sze kon tak ty z prze -
my słem ma szyn bu dow la -
nych. W ro ku 1947 in ży nie ro -
wie Scha ef fa kon stru ować za -
czę li na rzę dzia ro bo cze.
Pierw szą ma szy ną bu dow la ną

skon stru owa ną przez in ży nie -
rów Scha ef fa by ła ła do war ka
za się rzut na. Do lat dzie więć -
dzie sią tych fir ma opra co wa ła
i wdro ży ła do pro duk cji cały
szereg in no wa cyj nych roz wią -
zań kon struk cyj nych, któ re
mia ły fun da men tal ne zna cze -
nie dla roz wo ju ca łej bran ży. 
W ro ku 2001 fir ma Scha eff zo -
sta ła prze ję ta przez kor po ra -

cję Te rex. Od paź dzier ni -
ka 2016 ro ku fa bry ka w Cra il -
she im sta ła się czę ścią gru py
Yan mar, a od pierw sze go
stycz nia 2017 ro ku wcho dzi
w skład Yan mar Com pact
Ger ma ny. Oprócz za kła dów
pro duk cyj nych do Yan mar
Com pact Ger ma ny na le ży tak -
że cen trum czę ści za mien -
nych z sie dzi bą w Ro then burg
ob der Tau ber. Spół ka za trud -
nia w su mie oko ło czte ry stu
pięć dzie się ciu pra cow ni ków.
W ofer cie pro duk cyj nej za kła -
dów w Cra il she im znaj du je
się obec nie dwa dzie ścia mo -
de li kom pak to wych ma szyn
bu dow la nych. Yan mar po sia -
da tak że in ne fa bry ki ma szyn
bu dow la nych zlo ka li zo wa ne
we Fran cji i Ja po nii.
Pol skim de ale rem ma szyn
pro du ko wa nych przez Yan -
mar Com pact Ger ma ny jest
ASbud z sie dzi bą głów ną
w Ka to wi cach i licz ny mi punk -
ta mi sprze da ży i ser wi su w ca -
ły mo kra ju. Gwa ran -
tu je to opty mal ną
ob słu gę klien tów.

MASZYNY BUDOWLANE

Mar ka Scha eff powra ca! 
Nie mal do kład nie w osiem dzie sią tą rocz ni cę
za ło że nia fir my mar ka Scha eff zo sta je przy wró -
co na! Od stycz nia te go ro ku sy gno wa ne nią
kom pak to we ma szy ny bu dow la ne oglą dać bę -
dzie moż na na pla cach bu do wy ca łej Eu ro py 

www.asbud.com.pl

Pro duk cję se ryj ną ma szyn ofe ro wa nych na wszystkich rynkach pod mar ką Scha eff
wzno wio no w stycz niu te go ro ku

W pro gra mie pro duk cyj nym za kła dów w Cra il she im znaj du je się obec nie dwa dzie ścia
mo de li kom pak to wych ma szyn bu dow la nych, mię dzy in ny mi ła do war ka ko ło wa TL80

http://asbud.com.pl/
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Oczy wi ście, to żad ne „od kry -
cie Ame ry ki”, ale moż li we że
na stał czas, aby fir my bu dow -
la ne jesz cze bar dziej wy ko -
rzy sta ły za le ty HDS-ów,
zwłasz cza że jest w czym wy -
bie rać. Przy kła dem jest ofer -
ta fir my Gra co, któ ra nie tyl ko
do star cza, ale i za bu do wu je
pod wo zia cię ża ro we żu ra wia -

mi Pal fin ger wraz z za bu do -
wa mi plat for mo wo -skrzy nio -
wy mi. Przyj rzyj my się za bu -
do wie Gra co skła da ją cej się
z żu ra wia Pal fin ger ty pu
PK48002 -EH na pod wo ziu
Vo lvo FM 6x4 460. W ja ki
spo sób na rzę dzie to pomaga
roz wią zać pro ble my ka dro we
i ni skich sta wek? 
Za cznij my od kwe stii pra cow -
ni czych. Kie row ca -ope ra tor
ta kie go po jaz du to jak sa ma
na zwa wska zu je „dwa w jed -
nym”. Przy zwy cza ili śmy się

już do te go. Jed nak obec -
na sy tu acja na pol skich pla -
cach bu do wy po ka zu je, że nie
ma od te go od wro tu. Do staw -
ca użyt ku ją cy ty po wy po jazd
skrzy nio wy bez HDS -a co
praw da uzy sku je więk szą ła -
dow ność (po więk szo ną
o ma sę zwol nio ną przez nie -
za in sta lo wa ny żu raw), ale

przy każ dym roz ła dun ku ska -
zy wa ny jest na ła skę – a ra -
czej nie ła skę – in nych ro bot -
ni ków bu dow la nych. Nikt
prze cież nie od de le gu je pra -
cow ni ka – za trud nio ne go
na przy kład przy zbro je -
niu – do po mo cy w roz ła dun -
ku. Mi nę ły już też cza sy, gdy
ope ra tor żu ra wia wie żo we go

zie wał z nu dów w swo jej ka -
bi nie, bo te go ro dza ju dźwi -
gni ce pra cu ją obec nie
na okrą gło, a gdy nie są już
po trzeb ne, szyb ko prze no si
się je na in ną bu do wę. Żu -
raw mo że też w da nym mo -
men cie wy ko ny wać bar -
dziej pil ną pra cę, na przy -
kład po da wać świe ży be ton.
Po za tym żu raw wie żo wy
mo że nie się gać tam, gdzie
na le ży ulo ko wać do pie ro co
przy wie zio ny ła du nek, jak
cho ciaż by dru gą kon dy gna -
cję z go to wym stro pem. Mo -
gą też po ja wić się bra ki si ły
fi zycz nej do ob słu gi sze kli
za wie sia. W ta kiej sy tu acji
kie row ca zo sta je po zo sta wio -
ny sam so bie, a czas nie do -
cho do wej pra cy pły nie… 
Na szczę ście wie lu do staw -
ców ma te ria łów bu dow la nych
już daw no do strze gło ten pro -
blem i za in we sto wa ło w po jaz -
dy wy po sa żo ne w HDS -y.
Obec nie przy da ło by się aby
fir my bu dow la ne czę sto prze -
miesz cza ją ce ba ra ki, na rzę -
dzia, urzą dze nia i in ne ele -
men ty wy po sa że nia pla cu bu -
do wy do ce ni ły ko rzy ści pły ną -
ce z użyt ko wa nia cię ża ró wek
z żu ra wia mi hy drau licz ny mi.
W ja ki spo sób ofer ta Gra co
przy czy nia się do roz wią za nia
pro ble mów ka dro wych? HDS
Pal fin ger ty pu PK48002 -EH
wy po sa żo ny jest w zdal ne ste -
ro wa nie ra dio we SCAN RE CO
lub HE TRO NIC z sze ścio ma
funk cja mi pro por cjo nal ny mi
z dźwi gnia mi li ne ar ny mi
(na ży cze nie z dźwi gnia mi
krzy żo wy mi). Ozna cza to, że
ope ra tor mo że sa mo dziel nie
za piąć za wie sia do ła dun ku,
gdyż prze no śne ra dio ste ru ją -
ce mo że mieć ze so bą. Dzię ki
te mu do za ła dun ku lub roz ła -
dun ku nie jest ko niecz na po -
moc dru gie go pra cow ni ka.
Zdal ne ste ro wa nie „so lo”
przy dat ne jest szcze gól nie
pod czas roz ła dun ku do staw
po go dzi nach pra cy, gdy
na bu do wie nie ma już ni ko -
go. Opcje do dat ko we ste ro -
wa nia ra dio we go SCAN RE CO
to tak że układ START/STOP,

POJAZDY BUDOWLANE

Żu ra wie z Gra co receptą na kłopoty!
Obec ne pro ble my pol skich przed się bior ców bu dow la nych co raz czę -
ściej ob ra ca ją się wo kół bra ków ka dro wych i ni skich sta wek. Dla te go
też niezwykle li czą się sku tecz ne spo so by niwelujące te zja wi ska. Jed -
nym z nich jest za sto so wa nie w trans por cie ma te ria łów i urzą dzeń bu -
dow la nych po jaz dów cię ża ro wych z żu ra wia mi hy drau licz ny mi 

Zabudowa z po kaź nym żu rawiem hy drau licz nym posadowionym na so lid nym pod wo ziu to dzie ło fir my Gra co. Stanowi ono receptę
na kło po ty nur tu ją ce bran żę związane z bra kami ka dro wymi i ni skimi staw kami

Przenośna konsola umożliwia pracę w pojedynkę i z dala od żurawia. Dzięki temu
kierowca-operator może łatwiej nadzorować manipulowanie ładunkiem



http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol
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czy li zdal ne za łą cza nie i wy łą -
cza nie sil ni ka po jaz du z pul pi -
tu ste ro wa nia ra dio we go żu ra -
wia czy pod wyż sza nie ob ro -
tów sil ni ka z pul pi tu ste ro wa -
nia ra dio we go. Te go ty pu
funk cje przy dat ne są przy pra -
cach roz ła dun ko wych z jed -
no cze snym mon ta żem. To
tak że oszczęd ność na „czyn -
ni ku ludz kim” – sko ro ła du nek
zo stał już pod nie sio ny, le piej
go od ra zu za mon to wać, za -

miast od kła dać to i spro wa -
dzać po now nie sprzęt i lu dzi.
Unie sio ny ele ment moż -
na bez piecz nie mon to wać
dzię ki HPSC – za awan so wa -
ne mu sys te mo wi kon tro li sta -
tecz no ści w peł nym za kre sie
ob ro tu (360°) z bez stop nio -
wym do sto so wa niem udźwi gu
do ak tu al ne go roz su nię cia
pod pór. W pra cy przy da je się

wy świe tlacz sta nu pod par cia
z obu stron żu ra wia, kon tro la
po ło że nia trans por to we go
(gdy ra mio na żu ra wia są roz -
ło żo ne nad skrzy nią) oraz
układ kon tro li pod pór w po ło -
że niu trans por to wym AUSW.
Ope ra cje we wnątrz ni skich
po miesz czeń – na przy kład
mon taż agre ga tów we wnątrz
bu dyn ku – umoż li wia prze -
prost ra mie nia PO WER LINK
PLUS zgi na ne go o kąt 15°,

a 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 po -
mo że szyb ko po wró cić ha -
kiem po ko lej ny ła du nek. Po -
nie waż prze wo dy hy drau licz -
ne popro wa dzo no we wnątrz
wy się gni ków, nie ma obaw że
przy ta kich pra cach doj dzie

do ich uszko dze nia po przez
kon takt z ele men ta mi bu dyn -
ku. Z ko lei sys tem za bez pie -
cze nia prze ciw prze cią że nio -
we go PAL 50 i NOT -AUS za -
po bie ga ją nie bez piecz nym
sy tu acjom wy ni ka ją cym z nie -
do sza co wa nia wa gi ła dun ku
na dłu go ści ra mie nia – wszak
nie za wsze moż na do kład nie
okre ślić ma sę urzą dzeń lub
od le głość od po jaz du na ja -
kiej ma ją się zna leźć. Stan dar -
do wo za in sta lo wa no wi zu al ny
i aku stycz ny wskaź nik ob cią -
że nia i prze cią że nia, dzie sięć
me trów ka bla do al ter na tyw -
ne go ste ro wa nia pi lo tem,
dwie ba te rie oraz ła do war kę
do nich. Au to ma tycz ne prze -

łą cza nie czę sto tli wo ści
w przy pad ku za kłó ceń oraz
pro cen to wy wy świe tlacz ob -
cią że nia żu ra wia do dat ko wo
za pew nia ją kom fort psy chicz -
ny kie row cy -ope ra to ra. 
W ja ki spo sób za bu do wa Gra -
co po zwa la zni we lo wać pro -
blem ni skich sta wek bu dow -
la nych? Po za ty po wym ma ni -
pu lo wa niem ła dun kiem żu raw
o mo men cie udźwi gu 456,3
kNm (46,5 tm dla wy się gu 7,7
me tra) mo że wy ko ny wać pra -
ce ty po wo dźwi go we, zwłasz -
cza, że ulo ko wa no go na tyl -
nym zwi sie. Gdy bra ku je zle -
ceń trans por to wych żu raw
moż na wy ko rzy sty wać do re -
ali za cji za dań ty po wych dla
żu ra wi sa mo jezd nych. Dzię ki
te mu jed no pod wo zie, je den
sil nik, jed na ra ta le asin go wa
oraz je den ope ra tor są w sta -

nie za stą pić dwa po jaz dy:
cię ża rów kę skrzy nio wą oraz
żu raw sa mo jezd ny. W więk -
szo ści przy pad ków ta kie
„2w1” w zu peł no ści za spo ka ja
po trze by przed się bior stwa bu -
dow la ne go. To za wsze o je -
den po da tek od środ ków
trans por tu, jed no ubez pie cze -
nie i je den etat mniej. 
Wy mia ry we wnętrz ne skrzy ni
ła dun ko wej (ok. 6.600 x 2.450
x 600 mm) po zwa la ją za brać
sze reg ła dun ków nie ko niecz -
nie bu dow la nych, czy li wpro -
wa dza ją po jazd do świa ta
trans por tu. Tu tak że moż -
na po szu ki wać do dat ko we go
gro si wa, zwłasz cza po za se zo -
nem bu dow la nym. Układ na -

pę do wy 6x4 w po łą cze niu
z 460 ko nia mi me cha nicz ny mi
mo cy oraz tyl ny sprzęg
do przy cze py spra wia ją, że po -
jazd ten spraw dza się na wet
na gor szych dro gach. Ni ska,
dzien na ka bi na nie prze szka -
dza w po zio mych ru chach ra -
mie niem żu ra wia, a przy tym
jest – jak przy sta ło na Vo -
lvo – wy god na i er go no micz na. 
Oszczę dza nie to je den ze spo -
so bów na prze trwa nie „cza -
sów ni skich sta wek”. Nie
należy zaprzestawać go tak że
w okre sie pro spe ri ty, gdyż
pozwoli osiągać więk sze zy -
ski. War to jed nak za zna czyć,
że rzad ko co, i rzad ko kie dy,
mo że za pew nić ta k pokaźne
oszczęd no ści, jak
uni wer sal na pro po zy -
cja fir my Gra co. 

POJAZDY BUDOWLANE

www.graco.pl

Zdolności transportowe Volvo FM z żurawiem na tylnym zwisie można powiększyć
przez dodanie przyczepy, na przykład skrzyniowej lub lawety do transportu maszyn

„Je den” naj le piej okre śla ofer tę Gra co skła da ją cą się z pod wo zia Vo lvo z za bu do wą
oraz żu ra wia Pal fin ger. Je den sil nik, jed na ra ta, je den po da tek dro go wy i je den ope ra tor 

Ka ta fo re tycz ne za bez pie cze nie an ty ko ro zyj ne i prze wo dy po pro wa dzo ne we wnątrz
ra mie nia żu ra wia pod no szą dłu go wiecz ność urzą dze nia

http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol
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DAF Trucks dys po nu je za kła -
da mi pro duk cyj ny mi w Ein -
dho ven w Ho lan dii, We ster lo
w Bel gii, Ley land w Wiel kiej
Bry ta nii i Pon ta Gros sa w Bra -
zy lii oraz po nad ty sią cem
punk tów de aler skich i ser wi -
so wych na ca łym świe cie.
DAF dą ży kon se kwent nie
do umac nia nia swej po zy cji
na ryn ku eu ro pej skim. Od no -
si w tym suk ce sy, o czym
świad czą ubie gło rocz ne wy -
ni ki sprze da ży. Udział ryn ko -
wy w seg men cie po jaz dów
cięż kich (po wy żej 16 ton)
wzrósł o 0,9 pro cen ta do po -
zio mu 15,5 pro cent. Fir ma
DAF umoc ni ła swo ją po zy cję
w nie mal wszyst kich kra jach

eu ro pej skich i jest li de rem
ryn ku w Ho lan dii, Wiel kiej
Bry ta nii, Pol sce, na Wę grzech
i w Buł ga rii. Nie prze rwa ne
suk ce sy DAF ilu stru je wzrost
łącz ne go udzia łu w ryn ku eu -
ro pej skim w seg men cie po -
jaz dów cięż kich z po zio -
mu 14,6 pro cent w ro ku 2015
do 15,5 pro cent w ro ku ubie -
głym. Na nie mal wszyst kich
waż niej szych ryn kach mar ka
DAF od no to wa ła wzrost
udzia łu: we Fran cji (13,1 pro -
cen ta), we Wło szech (11,6

pro cen ta), w Hisz pa nii (11,4
pro cen ta) i Bel gii (19,1 pro -
cen ta). Udział w ryn ku nie -
miec kim wy niósł 10,8 pro cent.
Fir ma DAF utrzy ma ła po zy cję
li de ra pod wzglę dem udzia łu
w ryn ku w Ho lan dii (31,9 pro -
cent), Wiel kiej Bry ta nii (29,2
pro cen ta), Pol sce (19,4 pro -
cen ta) i na Wę grzech (25,8
pro cent). Po nad to mar ka DAF
zo sta ła li de rem ryn ku w Buł -
ga rii (20,4 pro cent). W ro -
ku 2016 w Eu ro pie za re je -
stro wa no po nad 46.700 cięż -

kich cię ża ró wek DAF, co sta -
no wi hi sto rycz ny re kord
i ozna cza wzrost o 19 pro -
cent w po rów na niu z licz bą
re je stra cji w ro ku 2015 (za -
no to wa no ich wó wczas po -
nad 39.400). 
Łącz nie ry nek cięż kich sa mo -
cho dów cię ża ro wych w ro -
ku 2016 wzrósł o 12 pro cent
do po zio mu 302.500 po jaz -
dów, w po rów na niu z nie co
po nad 269.000 w ro ku 2015.
Fir ma DAF ocze ku je, że wiel -
kość ryn ku w ro ku 2017

w seg men cie po wy żej 16
ton DMC wy nie sie od 260.000
do 290.000 po jaz dów. W seg -
men cie lek kim (6-16 ton
DMC) udział DAF w ryn ku
wzrósł z 9,0 w ro ku 2015
do 10,1 pro cent w ro ku ubie -
głym. Wzrost od no to wa no
w nie mal wszyst kich kra jach
eu ro pej skich, a przo du ją cy

udział w ryn ku bry tyj skim
wzrósł z 36,2 pro cent do 37,9
pro cent. Eu ro pej ski ry nek cię -
ża ró wek lek kich wzrósł o 8
pro cent w ro ku 2016 do bli -
sko 53.000 po jaz dów. DAF
umoc nił też swo ją po zy cję
ryn ko wą po za Unią Eu ro pej -
ską. Wszedł na ry nek Zjed -
no czo nych Emi ra tów Arab -
skich oraz otwo rzy ł swo je
przed sta wi ciel stwo w Tur -
cji. – Ro sną cy udział w ryn ku
za wdzię cza my na szym wio dą -
cym w bran ży kon struk cjom
cię ża ró wek, sil ni kom i in no -
wa cyj nym usłu gom. Klien ci
do ce nia ją wio dą cą w bran ży
ja kość i spraw ność na szych
cię ża ró wek LF, CF i XF, wspie -
ra nych przez do sko na łą sieć
de ale rów DAF i ze spół DAF
w Eu ro pie i na ca łym świe cie.
W nad cho dzą cych la tach spo -
dzie wa my się dal sze go wzro -
stu – stwier dził Ri chard Zink,
czło nek Za rzą du od -
po wie dzial ny za mar -
ke ting i sprze daż. 

DAF Trucks – dla każ de go coś faj ne go!
DAF Trucks pro du ku je sze ro ką ga mę cią gni ków sio dło wych i pod wo -
zi, dzię ki cze mu jest w sta nie za ofe ro wać roz wią za nia do wszyst kich
za sto so wań trans por to wych. Fir ma jest rów nież wio dą cym do staw cą
usług ser wi so wych DAF MultiSupport i fi nan so wych PAC CAR Fi nan -
cial. Gwa ran tu je tak że za opa trze nie w naj wyż szej kla sy czę ści za mien -
ne do star cza ne przez fir mę PAC CAR Parts 

www.daftrucks.pl.

DAF CF bę dąc po jaz dem do sko na le przy sto so wa nym do ta kich prac jak: trans port pia sku, żwi ru, as fal tu czy be to nu jest bar dzo
czę sto wykorzystywany w sze ro ko po ję tym sek to rze bu dow la nym 

Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i doskonałe wykończenie są gwarancją trwałości wyposażenia kabiny DAF-a CF.
Kabina pojazdów budowlanych jest również dostępna z winylowym wykończeniem ścian, które są dzięki temu łatwe w czyszczeniu

http://www.daftrucks.pl/pl-pl
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Pol skie im pre zy tar go we nie
ma ją ta kiej ran gi, jak na przy -
kład nie miec kie, ale prze cież
każ dy kie dyś za czy nał od ze -
ra. Ty le że w pol skim przy -
pad ku nie mo że to być zwy kłe
na śla dow nic two kon ku ren cji,
ani co do cza su, ani co do te -

ma ty ki. Nie je ste śmy tak du -
żym i bo ga tym ryn kiem, aby
so bie na to po zwo lić. Co mo -
że my pod po wie dzieć or ga ni -
za to rom im prez tar go wych? 
Za cznij my od błę dów któ rych
mo gą unik nąć. Je że li ktoś nie
pla nu je wy pra wy na tar gi

o na zwie A, a wy bie ra się
na wy sta wę B do te go sa me -
go mia sta, to po przy jeź dzie
sko rzy sta z eks po zy cji
A+B+C – ta ka jest obec nie
fi lo zo fia w Kiel cach i Po zna -
niu. Jest z grun tu słusz na, ale
pod jed nym wa run kiem: że

każ da z dwóch do dat ko wych
im prez mu si być ta kich sa -
mych roz mia rów, jak pierw -
sza. W pol skiej prak ty ce
A+B+C ozna cza co naj wy żej
tar gi roz mia rów A+B.
Przy de biu cie no wej wy sta wy
ma to sens, ale nie moż na się

w tym miej scu za trzy -
mać – trze ba iść da lej, aby
po wsta ła z te go sa mo dziel -
na im pre za wy sta wien ni cza.
Pol skie tar gi mu szą za aran -
żo wać coś tak wy jąt ko we go,
jak np. eu ro pej ska czy pol ska
pre mie ra. W Pol sce, z re gu ły

roz głos tej spra wie na da je
wy staw ca, jed nak na przy -
kład pre mie ry dwóch ge ne ra -
cji Vo lvo FMX by ły wspó lym
dzie łem i tar gów Bau ma, i Vo -
lvo Trucks. – Na na szych tar -
gach bra ku je zna czą cych no -
wo ści – stwier dza Wi told Je -
zio rec ki, wła ści ciel fir my Ko -
nar. – Sko ro mnie, ja ko pro -
du cen ta, nu dzą te sa me roz -
wią za nia to z pew no ścią i in -
nych. Ja dąc na tar gi chcę zo -
ba czyć coś no we go, pod pa -
trzyć coś u kon ku ren tów. Tar -
gi to dla mnie źró dło in for ma -

cji i po my słów – do da je ten
do świad czo ny pro du cent.
Wy ma ga to ści ślej szej współ -
pra cy z wy staw ca mi, ale i in -
sty tu cja mi na uko wy mi spe -
cja li zu ją cy mi się w da nej
bran ży. Ko lej na spra wa: mu si
na stą pić ko or dy na cja mię dzy

kon ku ren cyj ny mi wy sta wa mi.
Przy kła dem są na si za chod ni
są sie dzi, któ rzy po tłu stych
la tach 90-tych, od czu li kry zys
bran ży tar go wej i zre du ko wa li
licz bę wy staw. Po nad to zde -
cy do wa li się na po dział ryn -
ku, spe cja li za cję oraz wza -
jem ną cy klicz ność. U nas
mo gło by być po dob nie. Za -
miast kon ku ro wać ze so bą
moż na by ło by umó wić się
co do po dzia łu ról i wza jem -
nie wspie rać w „chu dym ro -
ku”. Ko lej ną spra wą, ja ką
moż na po ra dzilć tar gom jest

POJAZDY BUDOWLANE

Pol skie im pre zy tar go we ma ją przy szłość
Ko lej ny rok za na mi. Był do syć bo ga ty w bran żo we im pre zy tar go we, któ rych część - po mi -
mo dwu-trzyletniego cy klu wy sta wien ni cze go - wy pa dła aku rat w ubiegłym ro ku. Ma my tu na my -
śli Bau mę i IAA. Co przy nie sie nam rok 2017? Wy staw bę dzie mniej, ale to na wet i do brze. Jest
oka zja, aby pol scy or ga ni za to rzy tego typu wy da rzeń wy ko rzy sta li chwi lo wy le targ kon ku ren cji
i za pro po no wa li coś, co mi le za sko czy. I to zarówno wy staw ców, jak i zwie dza ją cych

Od po wied nio „ob sta wio ne” te re ny otwar te wska zu ją, że w ha lach jest jesz cze cie -
ka wiej i świad czą o ran dze eks po zy cji 

Obec ność wie lu kon ku ren cyj nych ma rek na tar gach świad czy o ich do brej po zy -
cji. Ła twiej też o zwie dza ją cych, gdy jest w czym wy bie rać

O randze imprezy świadczy ilość nie wy ko rzy sta nej po wierzch ni. Im mniej – tym le -
piej. Niewykorzystaną trzeba za go spo da ro wać, aby nie ro bi ła złe go wra że nia



http://targikielce.pl/pl/rotra.htm
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prze ana li zo wa nie sta wek
za metr kwa dra to wy eks po -
zy cji. – Dro go, ma ło, nie cie -
ka wie – tak oce nia pol skie
tar ge Mar cin Burz miń ski z fir -
my Her schel -Au to mo ti ve Pol -
ska, wie lo let ni wy staw -
ca. – Co raz rza dziej moż na od -
czuć za do wo le nie z obec no -
ści na tar gach w sto sun ku
do za in we sto wa nych pie nię -
dzy. Moi za chod nio eu ro pej scy
ko le dzy pła cą nie wie le wię cej
za obec ność na bar dziej pre -

sti żo wych wy sta wach – do da -
je. – Mo ja obec ność ja ko wy -
staw cy na ostat nich tar gach
by ła bar dzo kosz tow na, trud -
no przez to mó wić o pla nach
po ja wie nia się na ko lej nej
edy cji – mó wi Jan We ngrzyn,
wła ści ciel fir my We ngrzyn
zaj mu ją cej się han dlem ma -
szy na mi. Oczy wi ście, nie bę -

dzie to ozna czać kil ku krot nie
niż szych cen, ale mar ki nie
bu du je się dro ży zną. Na stęp -
nie na le ża ło by się przyj rzeć,
czym się wy róż nia my na tle
kon ku ren cji. War to za aran żo -
wać do dat ko we wy da rze nia,
bo nie wszyst kim moż na ob -
cią żyć wy staw ców. To przy -
cią ga zwie dza ją cych, a po -
tem wy staw ców. Przy kła dem
jest pol skie Agro Show, któ re
sta ło się wiel ką, nie za leż ną
im pre zą, bo ga tą w atrak cje

i to nie tyl ko z uwa gi na po let -
ka upraw ne – wszak rów nie
uda na nie miec ka Agri tech ni -
ka od by wa się w du żym mie -
ście, ja kim jest Ha no wer. 
Tar gom na ca łym świe cie
moc no za szko dził In ter net.
Pre mie ry cię ża ró wek „on -li -
ne” to już nor ma. A tar gi do -
mo we upowszech nia ją się

w ca łej Pol sce. Dla te go ko -
niecz ne jest zde cy do wa ne
dzia ła nie, naj le piej wspól ne.
Po trze ba we ry fi ka cji licz by,
czę sto tli wo ści i cy klicz no ści
im prez. Nie mo że za brak nąć
bran żo wych nisz, któ rych
jesz cze nie spe ne tro wa ła
kon ku ren cja, roz wią zań za -
chę ca ją cych wy staw ców
do bar dziej wi do wi sko wej
pre zen ta cji pro duk tów. Za -
miast ofe ro wać wy łącz nie sto -
iska i wpis do ka ta lo gu, war to
od kry wać in ne moż li wo ści.
Tar gi w Ha no we rze od lat
współ pra cu ją z Volks wa ge -
nem, któ ry uży cza po jaz dy ja -
ko tak sów ki dla dzien ni ka -
rzy – kon cern Volks wa gen
czu je się wręcz go spo da rzem
mia sta. Na pew no war to bu -
do wać te go ty pu alian se
z pol ski mi fir ma mi. Mo że war -
to po my śleć o bez płat nej li nii
au to bu so wej dla zwie dza ją -

cych de cy du ją cych się po zo -
sta wić au ta na na obrze żach
miast, wza jem nych ra ba tach
na bi le ty i sto iska w kon ku ren -
cyj nym mie ście na ko lej ne
wy da rze nia tar go we. Al -
bo – wzo rem nie miec kie go
Lip ska – gło sić wszem i wo -
bec, że u nas ce ny w ho te lach
są ta kie sa me przez ca ły rok,
tak że w ter mi nach od by wa nia
się im prez tar go wych? To su -
ge stie, któ re z pew no ścią
war to wziąć pod uwa gę, ale
jak ła two za uwa żyć wy ma ga -
ją wyj ścia z te re nów tar go -
wych, in we sto wa nia cza su, sił
i środ ków w in ne ob sza ry,
a tak że współ pra cy. I wła -
śnie ten ostat ni ele ment mo że
być naj trud niej szy. W ko lej nej
od sło nie dys ku sji o tar gach
za py ta my czo ło wych pro du -
cen tów po jaz dów użyt ko wych
o wra że nia i opi nie na te mat
ich kra jo wej ofer ty.

POJAZDY BUDOWLANE

Dy na micz ne po ka zy to je den ze spo so bów uatrak cyj nie nia tar gów. Gdy by tak jesz -
cze by ła moż li wość samodzielnego po pro wa dze nia po jaz dów lub ma szyn…

Od po wied nio skal ku lo wa ne staw ki za metr eks po zy cji przy bli żą pro duk ty zwie dza -
ją cym. W prze ciw nym ra zie te go ty pu „ka nap ki” bę dą jesz cze po wszech niej sze

Organizatorzy powinni walczyć o pre mie rę – nie ko niecz nie świa to wą. Modne
ostatnio są pre mie ry in ter ne to we, ale i tak za wsze po trze ba fi zycz ne go po ka zu

W Kiel cach moż na zo ba czyć coś wię cej niż tyl ko sta tycz ną eks po zy cję. Or ga ni za -
to rzy po win ni roz wi jać tę kon cep cję, jest ona bo wiem ze wszech miar słusz na 
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Hy un dai H350 to zu peł nie no -
wy, opra co wa ny od pod staw
sa mo chód, do stęp ny w dwóch
wer sjach roz sta wu osi i dwóch
dłu go ściach, przy czym fur gon
bę dzie wy stę po wał w dwóch
wer sjach – krót kiej i dłu giej
o do pusz czal nej ma sie cał ko -
wi tej 3,5 t i z jed ną wy so ko ścią
da chu, mi ni bus bę dzie tyl ko
z dłu gim nad wo ziem, ale bę -
dzie miał DMC 4,0 to ny, na to -
miast wer sja pod wo zia
pod spe cja li stycz ną za bu do wę
bę dzie ofe ro wa na z ni ską ka bi -
ną i w dwóch roz sta wach osi
(3,44 i 3,67 me tra) i dłu go -
ściach (5,52 i 6,20 me tra)
z DMC 3,5 to ny. Wszyst kie ty -
py nad wo zia H350 są nie zwy -
kle po jem ne. Mo del z dłuż -
szym roz sta wem osi, dzię ki
pod ło dze o dłu go ści 3,67 me -
tra oraz po jem no ści prze strze -
ni ła dun ko wej 12,9 me tra sze -
ścien ne go sta no wi ob szer ne
wnę trze, któ re mo że po mie -
ścić na wet pięć eu ro pa let.
Naj lep szy w swo jej kla sie mo -
del z krót szym roz sta wem osi
mo że na to miast swo bod nie
po mie ścić czte ry eu ro pa le ty
dzię ki prze strze ni ła dun ko wej
do 10,5 me tra sze ścien ne go. 

Hy un dai H350 do stęp ny jest
w trzech wer sjach: do staw -
czej, oso bo wej i do za bu do -
wy. H350 ma wy róż niać się
atrak cyj ną sty li sty ką, a tak że 
– co jest nie zmier nie waż ne
w tym seg men cie – wy so ki mi
zdol no ścia mi trans por to wy mi.
In ży nie ro wie Hy un da ia pra cu -
ją cy nad H350 skon cen tro wa li
się na sze ściu klu czo wych ob -
sza rach, ja ki mi są wy daj ność,
war tość od sprze da ży, prze -

strzeń ła dun ko wa, bez pie -
czeń stwo, nie za wod ność oraz
osią gi. – Hy un dai H350 to po -
jazd użyt ko wy na da ją cy się
do za bu do wy na róż ne spo so -
by. To pierw szy od lat no wy ry -
wal w gru pie du żych sa mo cho -
dów do staw czych w Eu ro pie.
Po za tym to sa mo chód za pro -
jek to wa ny w Eu ro pie i dla Eu ro -
pej czy ków. W trak cie prac kon -
struk cyj nych pro to ty py prze je -
cha ły po nad pięć mi lio nów ki -

lo me trów w naj róż niej szych wa -
run kach kli ma tycz nych – od upal -
nej po łu dnio wej Tur cji, po mroź -
ną Skan dy na wię i Ro sję. Pro du -
ko wa ny jest już w na szych tu -
rec kich za kła dach Kar san
i na po cząt ku la ta suk ce syw nie
bę dzie wpro wa dza ny na dzie -
więć eu ro pej skich ryn ków,
w tym do Pol ski. Po cząt ko we
pla ny prze wi du ją wy pro du ko -
wa nie pię ciu ty się cy tych sa -
mo cho dów, moż li wo ści wy -
twór cze fa bry ki to trzy dzie ści
pięć ty się cy aut rocz nie. Wkra -
cza my na cał ko wi cie no wy
seg ment ryn ku, wie my, że jest
on bar dzo wy ma ga ją cy, dla te -
go bar dzo sta ran nie przy go to -
wa li śmy się do ry wa li za cji
o klien ta – po wie dział Tho mas
A. Schmid, dy rek tor ope ra cyj -
ny Hy un dai Mo tor Eu ro pe. 
H350 zwra ca uwa gę nie zwy -
kle so lid nym i za ra zem ele -
ganc kim wy glą dem, a je go
cha rak te ry stycz ny, hek sa go -
nal ny grill przydaje mu wy ra -

zi ste go, moc ne go cha rak te ru. 
Na szcze gól ną uwa gę za słu -
gu ją wa run ki gwa ran cji. Pro -
du cent prze wi dział trzy la ta
peł nej gwa ran cji me cha nicz -
nej. I to bez li mi tu prze bie gu,
co w tym seg men cie aut użyt -
ko wych jest ewe ne men tem.
Do te go do cho dzi jesz -
cze dzie się cio let nia
gwa ran cja na per fo -
ra cję nad wo zia. 

Hy un dai H350 – Koreańczyk w eu ro pej skim sty lu
Hy un dai H350 to pierw szy 3,5-to no wy sa mo chód do staw czy ko re ań -
skie go kon cer nu, któ ry od podstaw za pro jek to wa no w je go eu ro pej -
skim cen trum kon struk cyj nym. Pojazd zadebiutował we wrześniu
ubiegłego roku podczas prestiżowych targów IAA w Hanowerze

www.hyundai.pl

Hyundai H350 w wersji do zabudowy wyposażony w wywrotem sprawdza się
doskonale na mniejszych placach budowy 

Opra co wa ną od pod staw kon struk cję nad wo zia cha rak te ry zu je wysoka sztyw ność
i ma ła ma sa wła sna. Do jej bu do wy wy ko rzy sta no stal o pod wyż szo nej wy trzy ma ło ści

Wnętrze pojazdu jest komfortowe i miłe dla oka. Koło kierownicy i przełączniki są
przyjemne w dotyku, łatwe w obsłudze i działają bez zbędnego oporu

http://www.hyundai.pl/
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Ta kie wła śnie py ta nia sta wiał
so bie Ra fał Wa liew dy rek tor
ro syj skiej fir my „Ma gi stral”
ob słu gu ją cej naf to we po la
Sy be rii. Od pię ciu lat zaj mu je
się ona trans por tem wy po sa -
że nia nie zbęd ne go przy po -
szu ki wa niu ro py naf to wej
na da le kiej Sy be rii. Trans por -
ty pro wa dzo ne są w eks tre -
mal nie nie sprzy ja ją cych wa -
run kach at mos fe rycz nych,
przy tem pe ra tu rze, któ ra
w skraj nych przy pad kach po -
tra fi spaść na wet do -60°C.
Jed nak trans port dro gą lą do -

wą moż li wy jest na więk szo -
ści sy be ryj skich te re nów je -
dy nie zi mą. La tem bo wiem
znacz ną ich część po kry wa ją
ba gna i bło ta. Pod ni mi zni ka -
ją ty sią ce ki lo me trów dróg
grun to wych. Na moż li wość
trans por to wa nia to wa rów sa -
mo cho da mi trze ba cze kać
do zi my. Gdy ba gna i rze ki
za ma rza ją two rzy się „zim ni -
ki”, dro gi któ rych ja kość po -
zo sta wia tak wie le do ży cze -
nia, że po ru szać się po nich
mo gą je dy nie naj bar dziej od -
por ne po jaz dy i naj od waż -

niej si kie row cy. Naj więk szą
ich zmo rą są mul dy, ko ła
wpa da ją z jed nej dziu ry w ko -
lej ną. Dzie ki tym trans por tom
mo że ist nieć wie le sy be ryj -
skich miej sco wo ści. Do stęp -
ne tyl ko po rą zi mo wą za mar -
z nię te bło ta, rze ki, je zio ra za -
mie nia ją się w je dy ne w swo -
im ro dza ju zi mo we au to stra -
dy. Sy tu ację po gar sza jesz -
cze fakt, że nie ma zor ga ni zo -
wa nej wzdłuż dróg in fra struk -
tu ry, a brak sy gna łu te le fo nii
ko mór ko wej ozna cza, że kie -
row cy mu szą li czyć tyl ko

na sie bie i na nie za wod ność
swo ich po jaz dów. 
Nie dzi wi więc fakt, że za nim
pod ję to de cy zję o za ku pu je
no wych po jaz dów pod da no je
naj su row sze mu z moż li wych
te sto wi, co dzien nej pra cy
w sy be ryj skich wa run kach.

Dwa cią gni ki sio dło we Re nault
Trucks K480, 6x6 ru szy ły
z trans por tem rur z Bo gu cha -
ny do Bay kit w Re jo nie Ewen -
kij skim. W tak eks tre mal nych
wa run kach rze czy tak zwy kłe
jak np. tem pe ra tu ra w ka bi nie
ura sta ją do nie zwy kle waż nej
ran gi. Po dob nie jak wy daj ny
układ na pę do wy, któ ry ogra -
ni cza ko niecz ność uży cia
łań cu chów, czy du ży prze -
świt zmniej sza ją cy
ry zy ko uszko dze nia
zbior ni ków pa li wa.

POJAZDY BUDOWLANE

Renault Trucks K sprawdził się na „zimniku”
Czy „eu ro pej ski” sa mo chód może po ra dzić so bie w eks tre mal nie trud -
nych, syberyjskich wa run kach? Czy „zim nik” czy li ist nie ją ca je dy nie
podczas ro syj skiej zi my dro ga biegnąca przez za mar z nię te bło ta, rze ki
i je zio ra to odpowiednie miej sce dla Re nault Trucks K?

www.renault-trucks.pl

Przewożenie towarów dro gą lą do wą  na więk szo ści sy be ryj skich obszarów może odbywać się je dy nie zi mą. W porze letniej bo wiem znacz ną część tamtejszych terenów po -
kry wa ją ba gna i bło ta. Pod ni mi zni kają ty sią ce ki lo me trów dróg grun to wych

Po jaz dy po ru sza ją ce się po „zim ni ku” eks plo ato wa ne są w eks tre mal nie nie sprzy ja -
ją cych wa run kach at mos fe rycz nych. Re nault dał so bie z ni mi do sko na le ra dę

Dwa cią gni ki sio dło we Re nault Trucks K480, 6x6 prze mie rzy ły tra sę z Bo gu cha ny
do Bay kit w Re jo nie Ewen kij skim trans por tu jąc ru ry 

http://www.renault-trucks.com/
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Wspól na de kla ra cja szwedz -
kie go pre mie ra Ste fa na Löfve -
na i kanc lerz An ge li Mer kel
za ty tu ło wa na „In no wa cje
i współ pra ca na rzecz zrów -
no wa żo ne go trans por tu” ma
wzmoc nić go spo dar kę i kon -
ku ren cyj ność obu państw. 
Głów nym ce lem part ner stwa
bę dzie roz wój tech no lo gii ze -
lek try fi ko wa nych dróg, pro -
jek tu za ini cjo wa ne go przez
in ży nie rów Sca nia w po ro zu -
mie niu z fir mą Sie mens. Rzą -
dy obu państw za po wie dzia -
ły wzmoc nie nie ko ope ra cji
przy do sko na le niu i wdra ża -
niu do stęp nych tech no lo gii,
co po zwo li na wdro że nie lep -
szych, bar dziej zrów no wa żo -
nych roz wią zań trans por to -
wych w szyb ko zmie nia ją -
cym się świe cie. 
Roz po czę cie ini cja ty wy przez
wła dze Szwe cji i Nie miec zo -
sta ło za po wie dzia ne pod ko -
niec stycz nia 2017 r. pod czas
wi zy ty kanc lerz An ge li Mer kel
w Szwe cji. Po ro zu mie nie
pod kre śla war tość po dej mo -
wa nia stra te gicz ne go part -
ner stwa w te go ty pu ini cja ty -
wach, któ re go przy kła dem
jest współ pra ca mię dzy fir ma -
mi Sca nia i Sie mens, obej mu -
ją ca elek try fi ka cję dróg. Za -
owo co wa ła ona uru cho mie -
niem pierw sze go na świe cie,
ze lek try fi ko wa ne go od cin ka
dro gi pu blicz nej w Gävle,
w cen tral nej Szwe cji w czerw -
cu ubiegłego roku.
Dwu ki lo me tro wy frag ment ze -
lek try fi ko wa nej au to stra dy E16
prze bie ga w re gio nie Gävle -
borg w po bli żu San dvi ken
i Gävle. Jest wy ni kiem wspól -
nej ini cja ty wy przed sta wi cie li
sek to ra pry wat ne go i pu blicz -
ne go ze Szwe cji i Nie miec. 
– Je stem dum ny, że mo głem
za pre zen to wać kanc lerz Mer -
kel efek ty prac nad elek try fi -
ka cją dróg, któ re pro wa dzą

in ży nie ro wie Sca nia. Szwedz -
ko -nie miec kie po ro zu mie nie
pod kre śla war tość po dej mo -
wa nia stra te gicz ne go part ner -
stwa w two rze niu roz wią zań
dla przy szłe go, zrów no wa żo -
ne go trans por tu, co w peł ni
re ali zu je my w Sca nia. Cie szy -
my się też, że mo że my dzie lić
się na szym do świad cze niem,
zdo by tym wraz z fir mą Sie -
mens i wła dza mi re gio nu
Gävle borg, pod czas eks plo -
ata cji na szych hy bry do wych
po jaz dów na ze lek try fi ko wa -

nym od cin ku dro gi E16
w oko li cy Gävle – ko men tu je
Hen rik Hen riks son, pre zes
i dy rek tor ge ne ral ny Sca -
nia CV AB. Zda niem przed -
sta wi cie li Sca nia elek try fi ka -
cja dróg sta no wi klucz
do przy szłe go, zrów no wa żo -
ne go trans por tu, dla te go są
oni go to wi pod jąć ko lej ny
krok i od te stów przejść do jej
prak tycz ne go wy ko rzy sta nia. 
Sca nia Pol ska S.A. jest ge ne -
ral nym dys try bu to rem i przed -

sta wi cie lem Sca nia CV AB,
świa to we go li de ra w pro duk -
cji po jaz dów cię ża ro wych
prze zna czo nych dla cięż kie -
go trans por tu, au to bu sów
miej skich (rów nież na pę dza -
nych eta no lem) i tu ry stycz -
nych oraz sil ni ków prze my -
sło wych i mor skich. W Pol sce
sieć Sca nia two rzą: 11 di le -
rów i 38 au to ry zo wa nych ser -
wi sów oraz wła sne cen trum
szko le nio we. Sca nia Pol ska
S. A ofe ru je sze ro ki wa chlarz
usług do dat ko wych, m.in.

umo wy ob słu go wo -na praw -
cze, szko le nia kie row ców
w Szko le Jaz dy Sca nia, 24h
ser wis dro go wy Sca nia As si -
stan ce, wy na jem krót ko ter mi -
no wy i dłu go ter mi no wy oraz
usłu gi le asin go we Sca nia Fi -
nan ce Pol ska. Po zy cja Sca nia
na pol skim ryn ku i roz wi nię ta
sieć ser wi sów da ją użyt kow -
ni kom po jaz dów Sca nia
w Pol sce gwa ran cję usług
na naj wyż szym po zio mie.
Sca nia jest czę ścią kon cer nu

Volks wa gen Truck & Bus
GmbH i jed nym z wio dą cych
świa to wych pro du cen tów sa -
mo cho dów cię ża ro wych, au -
to bu sów oraz sil ni ków prze -
my sło wych i mor skich. Co raz
więk szy udział w dzia łal no ści
fir my ma ją pro duk ty i usłu gi
fi nan so we oraz ser wi so we,
za pew nia ją ce klien tom Sca -
nia opła cal ne roz wią za nia
trans por to we i mak sy mal ną
dys po zy cyj ność. Sca nia za -
trud nia 44.000 pra cow ni ków
i dzia ła w bli sko stu kra jach.

Pra ce ba daw czo -roz wo jo we
skon cen tro wa ne są w Szwe -
cji, pod czas gdy pro duk cja
oby wa się w Eu ro pie i Ame ry -
ce Po łu dnio wej, w ra mach
stra te gii glo bal nej wy mien no -
ści za rów no pod ze spo łów,
jak i kom plet nych po jaz dów.
W ro ku 2015 war tość sprze -
da ży wy nio sła 95 mld ko ron
szwedz kich, przy zy -
sku net to na po zio -
mie 6,8 mld ko ron.

Szwedz ko -nie miec ka współ pra ca nad roz wo jem elek try fi ka cji dróg 
Współ pra ca rzą dów Szwe cji i Nie miec mo że przy czy nić się do przy spie sze nia roz wo ju mo bil no -
ści i elek try fi ka cji dróg, któ ra trak to wa na ja ko zrów no wa żo ne roz wią za nie trans por to we.
Od pew ne go cza su ta wizja jest już te sto wa na przez eks per tów Sca nia w prak ty ce

www.scania.pl

Po wsta nie dwu ki lo me tro we go frag men tu ze lek try fi ko wa nej au to stra dy E16 prze bie ga ją ce go w po bli żu miej sco wo ści San dvi ken i Gävle
jest wy ni kiem wspól nej ini cja ty wy przed sta wi cie li sek to ra pry wat ne go i pu blicz ne go ze Szwe cji i Nie miec

https://www.scania.com/pl/pl/home.html
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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

2/2017 20.03.2017 06.02.2017 20.02.2017
3/2017 05.05.2017 03.04.2017 17.04.2017
4/2017 17.07.2017 05.06.2017 19.06.2017
5/2017 18.09.2017 07.08.2017 21.08.2017
6/2017 17.11.2017 12.11.2017 30.10.2017

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 129 mm 1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 1.200,- z∏
modu∏ 57 x 129 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 1/2017 

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


https://www.volvoce.com/polska/pl-pl/


https://www.manitou.com/pl/

