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SPIS TREŚCI

In spi ra cje 2017 w rękach laureatów

Już po raz siód my przyznawane przez nasze
wydawnictwo „In spi ra cje” tra fi ły do rąk lau re -
atów. Z ich wy bo rem nie mie li śmy naj mniej -
szego pro ble mu. Po ra za tem ich przed sta wić! 

Kto nie był na In ter ma szu, ten stra cił!

IN TER MASZ, któ ry w tym ro ku po raz pierw -
szy od był się wraz z BUD MĄ oka zał się uda ną
im pre zą. Or ga ni za cja tar gów ma szyn bu dow -
la nych po za se zo nem ma sens!

Wszystkie drogi prowadzą do Kielc!

Już 8 ma ja Kiel ce go ścić bę dą uczest ni ków XXIII
edy cji Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu dow nic twa
Dro go we go Au to stra da -Pol ska. Or ga ni za to rzy
szy ku ją dla uczest ni ków moc atrak cji

Ko mat su zdaje eg za min 

Jed nym z miejsc o naj trud niej szych wa run -
kach pra cy dla ma szyn bu dow la nych są ko -
pal nie su row ców skal nych. Eg za min w nich są
w sta nie zdać tyl ko naj lep sze z nich

Dro żej nie za wsze zna czy le piej!

Rozmowa ze Zbigniewem Medyńskim,
prezesem zarządu Volvo Maszyny Budowlane

Ma ni tou – sta bil ność na wy so ko ści

Ma ni tou po waż nie trak tu je po trze by bran ży bu -
dow la nej. Po trze bu je ona ma szyn moc nych,
sta bil nych, uni wer sal nych i wy daj nych. Mo gą -
cych wy ko ny wać nie tyl ko ty po we pra ce

Me ca lac MWR – per fek cja na gro dzo na!

O tym, że nie jest tu zin ko wym pro du cen tem
Me ca lac sta ra się prze ko ny wać nas na każ dym
kro ku. Naj now szym te go przy kła dem są no wej
ge ne ra cji ko par ki Se rii MWR

Wy daj ność w gó rę, kosz ty w dół!

Trzy ko par ki po pu lar nej kla sy dwu dzie stu ton
fir my Ca ter pil lar – 320 GC, 320 oraz 323 – wy -
róż nia ją się efek tyw no ścią, kom for tem, ni ski mi
kosz ta mi bie żą cej eks plo ata cji i ser wi so wa nia

Hy un dai HX300 NLC w recyklingu 

Najnowszej ge ne ra cji ko par ka gą sie ni co wa Hy -
un dai HX300 NLC spraw dza się do sko na le pod -
czas in ten syw nej pra cy po le ga ją cej na za ła dun -
ku mo bil nych kru sza rek

JCB wkracza na nowy rynek  

JCB wpro wa dza no wą li nię pro duk tów, za mie -
rza jąc zo stać li czą cym się gra czem na świa to -
wym ryn ku urzą dzeń pod no śni ko wych. Przez
dwa la ta fir ma pra co wa ła nad tym w ta jem ni cy 

Lie bherr Likufix – wystarczy jeden przy ci sk

Z szyb ko złą cza Lie bherr Li ku fix ko rzy stać mo gą
za rów no ope ra to rzy ko pa rek, jak i śred niej wiel -
ko ści ła do wa rek ko ło wych. Dzię ki sys te mo wi Li -
ku fix zmia na osprzę tu od by wa się bły ska wicz nie
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Evo bruk – efek tyw na maszyna bru ka rska

Fir my z bran ży bru kar skiej z pew no ścią do ce -
nią za le ty ze sta wu Evo bruk. Skła da się on z mi -
ni ła do war ki Avant 420 oraz osprzę tu w po sta ci
chwy ta ka Hun klin ger P01 Pro fi
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Dro dzy Czy tel ni cy,
przez mo ment za sta na wia łem się, czy tym ra zem nie zre zy gno wać ze sło wa wstęp ne go. Do je go pi sa nia za bie ram się

na sam ko niec, gdy ga ze ta jest już nie mal cał ko wi cie go to wa, przy bie rze osta tecz ny kształt. Wstęp niak sta no wić ma

swe go ro dza ju roz bie gów kę, za chę cać do lek tu ry i pod kre ślać zna cze nie naj waż niej szych te ma tów po ru szo nych przez

na szych au to rów. No wła śnie, py tam sam sie bie czy jest sens się po wta rzać? Mo im zda niem jest, dla te go stu kam

w kla wi sze i kre ślę te sło wa. W gło wie kłę bią mi się róż ne te ma ty. Któ ry z nich jest naj waż niej szy? Mo że utrzy mu ją -

cy się bo om w bran ży, któ re go nie za sto po wa ła na wet zi ma. Po noć han dlow cy ma ją ty le ro bo ty, że nie po je cha li

na zi mo we fe rie. Ma szy ny sprze da wa li na wet na tar gach. Bez po śred nio ze sto isk po znań skie go In ter ma szu za bie ra li

je no wi wła ści cie le. Cu da, pa nie cu da… 

A wła śnie, je że li już wspo mnia łem In ter masz, to choć był on bar dzo uda ny, to nie mam z nim sa mych po zy tyw nych

sko ja rzeń. Na pa miąt kę zro bi łem so bie zdję cie pod wiel ką ta bli cą z lo go ty pa mi pa tro nów im pre zy. Mię dzy in ny mi

na sze go cza so pi sma i SDMB. A wła śnie, od no szę wra że nie, że skrót ten jest w sta nie roz szy fro wać co raz mniej osób,

na wet tych dzia ła ją cych w na szej bran ży. A wie le spo śród zna ją cych roz wi nię cie, zdą ży ło już za po mnieć nie tyl ko,

że ta ki twór ist nie je, ale być mo że, iż swe go cza su na wet go współ two rzy li. Dla te go słu żę wy ja śnie niem, cho dzi tu

o Sto wa rzy sze nie Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych. Po sta no wi li śmy w re dak cji strzep nąć nie co ku rzu co raz bar -

dziej okry wa ją ce go dzia łal ność SDMB, przy po mnieć, że ta ko we – mi mo wszel kich prze ciw no ści – ist nie je. Zro bi li -

śmy to na swój spo sób przy zna jąc na gro dę „In spi ra cje” od lat pre ze su ją ce mu Sto wa rzy sze niu Jac ko wi Ma łę czyń skie -

mu. Nie za kon kret ne do ko na nia, bo tych obiek tyw nie rzecz uj mu jąc bra ku je, ale za trwa nie na po ste run ku mi mo

wszel kich prze ciw no ści. Chcie li śmy w ten spo sób za chę cić wszyst kich człon ków SDMB do przy po mnie nia so bie o je -

go ist nie niu. I stwo rze nia od po wied nich wa run ków do pra cy za rów no pre ze so wi, jak i wszyst kim prze ja wia ją cym

chęć do dzia ła nia. Walcz my o Sto wa rzy sze nie, niech nie ustę pu je miej sca dziw nym two rom, któ re my ślą wy łącz nie

o czer pa niu pro fi tów, a po tra fią ro bić tyl ko za mie sza nie prze ni ka jąc do bran ży ni czym Con ra do Mo re no na sku te rze

do te le wi zyj ne go stu dia. Kto nie wie, co mam na my śli, w każdej chwili mo że to so bie obej rzeć w In ter ne cie…

￼ Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Ładowarka kołowa

Komatsu WA 500

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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W tym ro ku tra dy cyj nie „In spi -
ra cje” wrę czy li śmy dwóm fir -
mom – Gra co oraz Vo lvo Ma -
szy ny Bu dow la ne Pol ska. Na -
gro da in dy wi du al na przy zna -
na zo sta ła Jac ko wi Ma łę czyń -
skie mu, pre ze so wi Sto wa rzy -
sze nia Dys try bu to rów Ma szyn
Bu dow la nych. War to raz jesz -
cze wy ja śnić, za co wła ści wie
na gra dza my i co chce my w ten
spo sób za sy gna li zo wać. Co
przy świe ca ło nam, kie dy po -
sta no wi li śmy przy zna wać na -
gro dy na sze go wy daw nic twa
oso bom i fir mom z bran ży ma -
szyn bu dow la nych? Ja ki mi kry -
te ria mi się kie ro wa li śmy i na dal
kie ru je my? Ko go ho no ru je my?
Od pew ne go cza su po -
wszech nym zwy cza jem sta ło
się prze cież, że róż ne na gro dy
i ty tu ły fir my mo gą so bie
po pro stu ku pić – z za mian
za usta lo ną wpła tę uzy sku je
się pra wo do uży wa nia efek -
tow ne go ty tu łu, otrzy mu je sta -
tu et kę, pu char czy gra we ro wa -
ną fi gur kę. Kie dyś jed no z cza -
so pism na szej bran ży, dziś już
nie ist nie ją ce, przy zna wa ło na -
wet ty tuł de ale ra ro ku zu peł nie
się nie kry jąc z fak tem, iż
otrzy my wa ła go fir ma, któ ra
nie ty le mo gła się po chwa lić
suk ce sa mi w sprze da ży, co
po pro stu wy ku pi ła w tym cza -
so pi smie naj wię cej po wierzch -
ni re kla mo wej! Po zo sta wia jąc
to bez ko men ta rza, wra ca my
do na szych „In spi ra cji”.
Na gra dza my tych, któ rzy nas
in spi ru ją. Do kład nie ozna cza
to, że do ce nia my fir my i oso -
by, któ re w swo jej pra cy two -
rzą no we war to ści, kreu ją no -
we sy tu acje i dzię ki te mu
przy czy nia ją się do po wsta -
nia ory gi nal nych i cie ka wych
ar ty ku łów, zdjęć oraz fil mów.
Ta kich, któ re nie tyl ko przy -
no szą sa tys fak cję ich au to -

rom, ale przede wszyst kim są
atrak cyj ne dla na szych Czy -
tel ni ków. Ko rzyść z po czyt -
nych tre ści ma ją tak że opi sa -
ne w nich fir my. Do cie ra ją bo -
wiem ze swym prze ka zem
do li czą cej ty sią ce rze szy
czy tel ni ków, dzia ła ją po zy -
tyw nie na ich wy obraź nię i za -
pa da ją głę biej w ich pa mięć. 
Dla cze go wy róż ni li śmy fir mę
Gra co? To współ pra cu ją ce
z na mi od daw na pol skie

przed się bior stwo mo że być
wzo rem pod każ dym wzglę -
dem. Od wie dza jąc Gra co, by
re ali zo wać ko lej ne ar ty ku ły
czy fil my pre zen tu ją ce co raz
to no we ma szy ny i spe cja li -
stycz ne za bu do wy ma my
oka zję pod glą dać od środ ka
pra cę fir my, któ ra ce ni uni -
wer sal ne war to ści za rów no
w biz ne sie, jak i za rzą dza niu
ludź mi. Co chcie li śmy spe -
cjal nie pod kre ślić – kie dy
w Gra co po ja wia się no we,
do pie ro wcho dzą ce na pol ski
ry nek urzą dze nie Pal fin ge ra,
pre zes sam do pil no wu je, by
po wia do mić o tym dzien ni ka -
rzy. Za pra sza do fir my, by za -
pre zen to wać no we roz wią za -

nia. Za le ży mu, by je od po -
wied nio roz pro pa go wać,
szcze gó ło wo opi sać w na -
szych cza so pi smach i por ta -
lach. Co waż ne, w Gra co za -
wsze znaj dzie się ktoś, kto
słu ży nam swo ją fa cho wą
wie dzą. Na tym po le ga wspie -
ra nie na szej pra cy dzien ni kar -
skiej. A mię dzy in ny mi za to
wła śnie przy zna je my „In spi ra -
cje”. Z na szych wi zyt w Pło -
cho ci nie mi ło wspo mi na my

tak że sy tu ację, kie dy to wi ta -
jąc go ści za pro szo nych
na do rocz ne Dni Otwar te, pre -
zes Paw lu czuk zwró cił się
spe cjal nie do dzien ni ka rzy
dzię ku jąc za nasz wkład
w suk ce sy fir my. 
Przy zna jąc na gro dę Gra co kie -
ro wa li śmy się tak że tym, że nie
ogra ni cza ona swej ak tyw no ści
do han dlu. Dwa wła sne za kła -
dy pro duk cyj ne wy twa rza ją
spe cja li stycz ne za bu do wy.
Prak tycz nie nie ma ty go dnia,
by nie opusz cza ły ich cie ka we
kon struk cyj nie po jaz dy. 
Ze wska za niem ko lej ne go
lau re ata „In spi ra cji” tak że nie
mie li śmy naj mniej szych na -
wet trudności. Na sza na gro da

tra fi ła do Vo lvo Ma szy ny Bu -
dow la ne, bo aku rat ta fir ma
w każ dym ko lej nym ro ku udo -
wad nia, że na nią za słu gu je,
pro pa gu jąc cie ka we roz wią -
za nia, or ga ni zu jąc atrak cje
pod czas tar gów czy też nie -
za leż nie od nich. Dzia ła pro -
eko lo gicz nie, sta ra się oży wić
bran żę. Do strze ga śro do wi -
sko ope ra to rów. Pro wa dzi
na przy kład Klub Ope ra to ra,
któ ry łą czy i wy róż nia przed -
sta wi cie li tej gru py za wo do -
wej da jąc im po czu cie wspól -
no ty i przy na leż no ści do eli ty
za wo dów. Nie wy ma ga
przy tym opła ca nia skła dek
ani wy łącz no ści. Klub jest bo -
wiem otwar ty dla wszyst kich
po sia da ją cych ope ra tor skie
upraw nie nia, wa run kiem nie
jest po sia da nie czy pra ca
na ma szy nie wy pro du ko wa -
nej przez Vo lvo CE. Wła śnie
dla te go klub się roz wi ja,
do tej po ry we szło do nie go
po nad ty siąc osób z róż nych
za kąt ków Pol ski, a ca ły czas
do cho dzą ko lej ne. 
Po do ba się nam tak że ak tyw -
ność na sze go lau re ata w or -
ga ni za cji im prez dla użyt kow -
ni ków ma szyn. W ubie głym
ro ku go ści li śmy na kon fe ren -
cji po świę co nej ma szy nom
dro go wym, na któ rej do -
świad cze nia wy mie nia li na -
ukow cy i prak ty cy pra cu ją cy
na co dzień przy bu do wie
dróg. Jak zwy kle du że wra że -
nie zro bił na nas „Po -
ziom 308”. Spek ta ku lar ne
świę to bran ży kru szy wo wej
or ga ni zo wa ne na wy ro bi sku
czyn nej ko pal ni su row ców
skal nych. Roz mach i licz ba
zna ko mi tych po my słów or ga -
ni za to rów po tra fi za dzi wić.
Je śli ktoś jesz cze o „Po zio -
mie 308” nie sły szał, to za -
chę ca my do lek tu ry re la cji
na szych wy słan ni ków, choć -
by w por ta lu Po sbud. pl
Lau re atem na gro dy in dy wi du -
al nej zo stał Ja cek Ma łę czyń -
ski. Za co uho no ro wa li śmy
pre ze sa Sto wa rzy sze nia Dys -
try bu to rów Ma szyn Bu dow la -
nych? O od po wiedź na to py -
ta nie chy ba naj ła twiej. Za to,

In spi ra cje 2017 – na gro dy przy zna ne!
Po czą tek ro ku to dla nas czas snu cia pla nów, ale też wspo mnień.
W gro nie re dak cyj nym  sta ra li śmy się przy po mnieć so bie, co wy da rzy ło
się w nich wy jąt ko we go, spek ta ku lar ne go, po pro stu in ne go. Coś za
co na le ży się na sza na gro da „In spi ra cje”. Lau re atów wy ło ni li śmy jed -
no gło śnie i te raz mo że my ich z wielką satysfakcją przed sta wić
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Re dak tor Ja cek Ba rań ski wręczył na gro dę „In spi ra cje 2017” Zbi gnie wo wi Me dyń -
skie mu, pre ze so wi za rzą du Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska
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że się jesz cze nie pod dał!
Zwią za ny ze Sto wa rzy sze niem
Dys try bu to rów Ma szyn Bu -
dow la nych od dnia je go po -
wsta nia, a na wet jesz cze dłu -
żej, bo an ga żo wał się bar dzo
w pra ce przy go to wu ją ce stwo -
rze nie tej or ga ni za cji. Ja cek
Ma łę czyń ski dzia łał po cząt ko -
wo ja ko se kre tarz SDMB, po -
tem już wy bra ny na pre ze sa,
pra co wał i pra cu je na rzecz
na sze go śro do wi ska. Choć ni -
gdy nie by ła to pra ca ani lek -
ka, ani ła twa. Choć jak ma wia
Ja cek Ma łę czyń ski je go dzia -
ła nia czę sto przy po mi na ją or -
kę na ugo rze, to Sto wa rze nie
ma też osią gnię cia. Mal kon -
ten ci po wie dzieć mo gą, że
za ma łe, ale my od po wie my
im, że bez Jac ka Ma łę czyń -
skie go mia ło by jesz cze
mniej sze, al bo wręcz żad ne.
Sto wa rzy sze niu spo ro się
jed nak uda ło – choć by sam
fakt zor ga ni zo wa nia sied miu
„Pik ni ków Ma szy no wych”, ale
kto o nich dziś pa mię ta? Za -
miast po wró cić do wła snych
ko rze ni, człon ko wie SDMB
trwo nią si ły i środ ki na po goń
za al ter na ty wą, któ ra tak na -
praw dę żad ną al ter na ty wą nie
jest. W tym ro ku po znań ski In -

ter masz – choć od by wał się
w spe cy ficz nym ter mi nie i for -
mu le – był uda ną im pre zą. Nie
da je my gło wy, że od wie dza ją -
cy tar gi by li świa do mi fak tu, że
pa tro nat nad ni mi spra wo wa -
ło Sto wa rzy sze nie Dys try bu to -
rów Ma szyn Bu dow la nych.
Dziw nym tra fem w Po zna niu
za bra kło też pre ze sa Ma łę -
czyń skie go, choć prze cież po -
wi nien zna leźć się wśród spe -
cjal nych go ści. Po ra za sta no -
wić się, dla cze go pre zes
SDMB nie by wa w miej scach,
gdzie spo ty ka się bran -
ża. I dla cze go fakt ten prze -
szka dza tyl ko nie licz nym? Być
mo że to już ostat ni dzwo nek,
by po wal czyć o Sto wa rzy sze -
nie, o to by przy wró cić mu
choć by odro bi nę pre sti żu.
Do brze by ło by prze stać z za -
zdro ścią pa trzeć na pręż ną
dzia łal ność Izby Go spo dar -
czej Dro go wnic twa. Pod jej
egi dą or ga ni zo wa ne są kon -
gre sy, oko licz no ścio we im -
pre zy i za wo dy spor to we.
Z dro go wca mi wszy scy się li -
czą, są gru pą na ci sku, ich
Izba mo że nie tyl ko sku tecz -
nie ne go cjo wać ce ny po -
wierzch ni tar go wej, ale opi -
nio wać istot ne dla bran ży go -

spo dar cze uchwa ły i usta wy.
A my „ma szy nia rze”? Przez
chwi lę coś się też i u nas
dzia ło, by ły na wet na dzie je
na za ło że nie Izby Go spo dar -
czej, or ga ni zo wa no wła sne
im pre zy, gdy Pol ska wcho dzi -
ła do Unii Eu ro pej skiej pra co -
wa no nad sys te mem cer ty fi ka -
cji ma szyn uni fi ku ją cych prze -
pi sy bez pie czeń stwa ich użyt -
ko wa nia. SDMB wal czy ło z ruj -
nu ją cy mi bran żę za to ra mi płat -
ni czy mi. By ło też ini cja to rem
two rze nia ra por tów sprze da żo -
wych ob ra zu ją cych funk cjo no -

wa nie kra jo we go ryn ku.
Od pew ne go cza su za pa dła
jed nak ci sza, zro bi ło się smut -
no i tyl ko lo go SDMB, ten żół -
ty no so ro żec, upar te, sil ne
zwie rzę da je na dzie ję, że jesz -
cze po wal czy i ni gdy się nie
pod da. Głę bo ko w to wie rzy -
my, stąd też przy zna nie na -
szej in dy wi du al nej na gro dy
pre ze so wi Jac ko wi Ma łę czyń -
skie mu. W po dzię ko wa niu
za do tych cza so we za an ga żo -
wa nie i w na dziei na lep szą
przy szłość, nie tyl ko SDMB,
ale i ca łej bran ży.

Jacek Małęczyński – lau re at na gro dy „In spi ra cje 2017” w ka te go rii in dy wi du al nej

Swe go cza su po ku si li śmy się o so cjo lo gicz ny eks pe ry ment. Miał on za za da nie udo wod nić
sta wia ną przez nas te zę, że lau re at „In spi ra cji 2017” w ka te go rii in dy wi du al nej to czło wiek -
-in sty tu cja. Oka za ło się, że mie li śmy ra cję! Py ta ni przez nas o skład za rzą du Sto wa rzy sze -
nia Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych lu dzie czyn ni w bran ży by li w sta nie wy mie nić tyl -
ko jed no na zwi sko. Pre ze sa Jac ka Ma łę czyń skie go. Po zo sta łych osób, wcho dzą cych bądź
co bądź w skład za rzą du, już nie by li pew ni… Tak nie ste ty wy glą da sy tu acja zu peł nie osa -
mot nio ne go w dzia ła niach pre ze sa. – Czę sto za da je so bie py ta nie, czy mo ja pra ca ma jesz -
cze sens. Sto wa rzy sze nie funk cjo nu je nie ty le si łą roz pę du, co jej reszt ka mi. Mi mo wszyst -
ko sta ram się coś ro bić, ale na po ty kam na opór ma te rii. Sy tu acja jest dla mnie moc no nie -
kom for to wa – mó wił w z wy wia dzie udzie lo nym na szej re dak cji. A py ta ny, czy nie ma cza -
sa mi dość cią głej wal ki z wia tra ka mi od po wia da: – Nie raz chęt nie rzu cił bym to wszyst ko

w dia bły! My ślę so bie, po ra zwró cić się z wnio skiem o sa mo roz wią za nie SDMB. Ale szyb ko przy cho dzi re flek sja. Trak tu ję
Sto wa rzy sze nie jak wła sne dziec ko. A prze cież ro dzi ce nie po win ni po rzu cać swych po ciech. I tak trwam w Sto wa rzy sze -
niu, chciał bym być z nie go dum ny. Jest ono ta kie, ja kie jest, dzia ła tak, jak dzia ła, ale sta no wi to prze cież od bi cie sta nu,
w ja kim znaj du je się bran ża. Wie le osób nie wie rzy w szcze rość tych słów. Uwa ża ją, że Ma łę czyń ski czer pie ze swej pra -
cy nie  la da apa na że. Za ra bia kro cie i wo zi się służ bo wym autem. A na do da tek ro bi ty le, co nic… Tym cza sem rze czy wi -
stość jest zu peł nie in na. Pre zes pod jął pra cę w jed nej z firm z bran ży, bo gdy by zdał się na po bo ry z SDMB, to przy mie -
rał by gło dem. Nie ma biu ra ani służ bo we go sa mo cho du. Ostat nio do tar ły do nas in for ma cje, że Ma łę czyń ski roz stał się
ze swym pra co daw cą. Mo że to do bry mo ment, by człon ko wie SDMB stwo rzy li mu wa run ki do by cia ak tyw nym pre ze -
sem i sku pie nia się na pra cy wy łącz nie w Sto wa rzy sze niu? Go rą co o to ape lu je my, bo to ostat ni mo ment na
podjęcie dzia ła ń mo gą cych przy wró cić SDMB na leż ny pre stiż! 
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Re dak tor na czel na Po śred ni ka Bu dow la ne go, Mag da le na Ziem kie wicz prze ka zu je
na gro dę dla fir my Gra co jej pre ze so wi Krzysz to fo wi Paw lu czu ko wi
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Kto nie był na In ter ma szu, ten stra cił!
Tar gi bran ży ma szyn bu dow la nych są od pew ne go cza su te ma -
tem nie koń czą cych się dys ku sji. De cy zja nie jest pro sta – je chać,
nie je chać, wy sta wiać się czy tyl ko wy brać się z wi zy tą. A mo że
tar go we fun du sze prze zna czyć po pro stu na efek tow ny dzień
otwar ty w fir mie? Lub zor ga ni zo wać de mo -to ur po ca łej Pol sce?
Moż li wo ści jest wie le, po my słów na za pre zen to wa nie swo jej ofer -
ty nie bra ku je. Nie ma co ukry wać, że kil ka ostat nich edy cji im -
prez tar go wych i w Kiel cach, i w Po zna niu, roz cza ro wa ło wie lu
wy staw ców. Na rze ka no głów nie na fre kwen cję. Stąd swe go ro -
dza ju „bunt” i re zy gna cja z udzia łu w ko lej nych edy cjach spraw -
dzo nych już wy staw. Ale in ter net tar gów nie za stą pi. Tak mó wi li
go ście pierw szych w tym ro ku tar gów bran żo wych – czy li po -
znań skie go Intermaszu, któ ry od był się w nie ty po wym, zi mo wym
ter mi nie, na prze ło mie stycz nia i lu te go.  Intermasz do łą czył bo -
wiem do nie do ści gnio nej fre kwen cyj nie Budmy, aby od wie dza ją -
cy ją przed sta wi cie le firm wy ko naw czych za po zna li się nie ja ko
przy oka zji tak że z ofer tą ma szyn i sprzę tu. 

Moż na się by ło spo dzie wać, że ta idea się spraw dzi, a jed nak
nie wszy scy uwie rzy li, że tak bę dzie. Dla te go Intermasz nie był
w tym ro ku du żą im pre zą. Tar gi ma szyn i sprzę tu bu dow la ne -
go za ję ły dwa pa wi lo ny MTP, tym ra zem po ło żo ne naj da lej
od głów ne go wej ścia na tar gi, ale tuż przy moc no uczęsz cza -
nym wej ściu do stro ny uli cy Śnia dec kich. Prze pływ pu blicz no -
ści był więc bar dzo du ży, na wet je śli za ło żyć, że część z tych

osób zna la zła się tu przez zu peł ny przy pa dek. Sta ra li śmy się
do wie dzieć od zwie dza ją cych, jak tra fi li do in ter ma szo wych pa -
wi lo nów. Od po wie dzi by ły róż ne – część osób przy je cha ła
po pro stu na BUD MĘ i nie mia ła po ję cia o do łą cze niu do nich
ma szy no wej im pre zy. Spo tka li śmy tak że go ści po przed nich
edy cji Intermaszu. W ich opi nii zmia na ter mi nu na zi mo wy ma
sens, choć nie któ rym bra ko wa ło eks po zy cji na te re nie ze -
wnętrz nym. Ow szem, w tym ro ku moż na by by ło z przy jem no -
ścią po oglą dać ma szy ny pod go łym nie bem, ale pa mię ta my
BUD MY z dwu dzie sto stop nio wym mro zem. I nikt nie mo że za -

gwa ran to wać, że te cza sy nie wró cą. Od go ści od wie dza ją cych
Intermasz usły sze li śmy tak że, że in te re su ją ich ma szy ny i chęt -
nie wi dzie li by je na ko lej nych edy cjach Budmy. Chcie li by jed -
nak, aby by ły to ma szy ny i sprzęt bu dow la ny ty pu mi ni czy mi -
di, ja ko że pro wa dzą nie du że fir my wy ko naw cze i po trze bu ją
na co dzień tyl ko ta kich mo de li. 
Od kil ku osób usły sze li śmy, że nie ku pią ma szy ny, je śli jej nie
obej rzą. Ża den fol der ani film z in ter ne tu ich nie prze ko na, dla -
te go przy jeż dża ją i bę dą przy jeż dżać na imprezy tar go we. Chcą
tu prze py tać fa chow ca. I naj le piej, by można by ło od ra zu po -
rów nać po dob ne mo de le kil ku pro du cen tów, wte dy naj ła twiej
za uwa żyć szcze gó ły i prze ko nać się, skąd róż ni ce w ce nach.
Je śli cho dzi o wy staw ców… Spo tka li śmy za rów no bar dzo za do -
wo lo nych, jak i ta kich, któ rzy się nie co roz cza ro wa li. Ci pierw si
wiesz czy li po wrót tłu stych tar go wych lat, kie dy ma szy ny sprze -
da wa no nie mal ze sto iska. Prze ży li czte ry me ga pra co wi te tar -
go wy dni, by li zmę cze ni, ale za do wo le ni. Dru dzy na rze ka li
na ma łą fre kwen cję i nu dę. I bądź tu mą dry!
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Sce na jak z BAU MY – w sto isku tłocz no, han dlow cy Wac ker Neu son wręcz nie na -
dą ża ją z ob słu gi wa niem po ten cjal nych klien tów. Uda ło się na wet coś sprze dać!

Pod czas In ter ma szu han dlow com fir my Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska  uda ło się
sprze dać kil ka ma szyn, a z Po zna nia wy jeż dża li z per spek ty wa mi ko lej nych trans ak cji

Wie lu od wie dza ją cych nie mia ło po ję cia, że rów no le gle z Bud mą od by wa się też
In ter masz, jed nak z du żym za in te re so wa niem oglą da li sprzęt bu dow la ny 

Po za koń cze niu tar go we go dnia sto iska obej mo wa ły we wła da nie pa nie z ob słu gi
tech nicz nej da jąc wszyst kim do zro zu mie nia, że trze ba już so bie iść! 



Wszystkie cytaty zostały wyrwane z wywiadów i wypowiedzi udzielanych na łamach Pośrednika Budowlanego w roku 2017. 
Pragniemy zwrócić uwagę Czytelników, że wyrwano je nie tylko z gazety, ale również z… kontekstu.



Już od 8 do 10 ma ja w Tar gach Kiel ce od bę dzie się XXIII edy -
cja Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu dow nic twa Dro go we go Au -
to stra da -Pol ska. Ze szło rocz na im pre za zgro ma dzi ła czte ry stu
osiem na stu wy staw ców z dwu dzie stu kra jów ca łe go świa ta.
Za ję ła po nad trzy dzie ści ty się cy me trów kwa dra to wych, a przy -
by ło na nią prze szło czter na ście ty się cy zwie dza ją cych.
Tar gi od prze szło dwu dzie stu lat sta no wią prze gląd naj now -
szych osią gnięć bran ży bu dow la nej. Oprócz sze ro kiej ga my
ma szyn do bu do wy i utrzy ma nia dróg, mo stów, wia duk tów, tu -
ne li, sta cji ben zy no wych w sto iskach wy staw ców po ja wi się
tak że ca ły sze reg no wo ści tech no lo gicz nych. Z ca łą pew no -
ścią nie za brak nie za tem in no wa cyj nych roz wią zań, mię dzy in -
ny mi z za kre su dru ku 3D czy ro bo ty ki. 

O wa dze i pre sti żu kie lec kiej wy sta wy świad czy obec ność zna nych
oso bi sto ści bran ży. Ze szło rocz ną edy cję Au to stra dy od wie dził
Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie Bu dow nic twa In fra struk tu ry
i Bu dow nic twa – Je rzy Szmit oraz przed sta wi cie le wszyst kich bran -
żo wych in sty tu cji. W ro ku 2018, wy da rze nie ob ję ła ho no ro wym
Ogól no pol ska Izba Go spo dar cza Dro go wnic twa, Ge ne ral na Dy -
rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad oraz In sty tut Me cha ni za cji Bu -
dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go. W tar gach co ro ku udział bio rą
bran żo wi spe cja li ści, któ rych wspar cie owo cu je bo ga tą ofer tą wy -
da rzeń to wa rzy szą cych. Już te raz organizatorzy za pra szają na
kon fe ren cję „In fra struk tu ra dro go wo -ko le jo wa. Prze szłość, Te raź -
niej szość, Przy szłość” or ga ni zo wa ną przez Od dział Sto wa rzy sze -
nia In ży nie rów i Tech ni ków Ko mu ni ka cji Rzecz po spo li tej Pol skiej

w Kiel cach. Na uwa gę za słu gu je rów nież kon fe ren cja „No wo cze -
sna dia gno sty ka i na pra wy na wierzch ni dro go wych”, któ rej te go -
rocz na edy cja po świę co na zo sta nie no wo cze snej dia gno sty ce i na -
pra wom na wierzch ni dro go wych. Or ga ni za tor – In sty tut Ba daw czy
Dróg i Mo stów – za chę ca do udzia łu w pa ne lach poświęconych za -
gad nie niom mię dzy in ny mi z za kre su oce ny sta nu tech nicz ne go
na wierzch ni, za sto so wa nia ba dań nie nisz czą cych w dia gno sty ce
na wierzch ni, oce ny no śno ści na wierzch ni, czy nie nisz czą cych
me tod roz po zna wa nia kon struk cji na wierzch ni dro go wych. Pod -
czas tar gów pla no wa ne są po ka zy dy na micz ne sprzę tu bu dow la -
ne go w te re nie. Go spo da rzem wy da rze nia ma być ko pal nia PGS
Gó ra Mać ko wa we Wrzo sów ce. Po ka zy dy na micz ne ma szyn
i sprzę tu bu dow la ne go od bę dą się rów nież na te re nie tar gów. 
Dla ope ra to rów, jak co ro ku, zor ga ni zo wa ny zo sta nie Kon kurs Ope -
ra to rów Ma szyn Bu dow la nych Big  Bau Master. Ko lej na, pią ta już
edy cja upły nie pod zna kiem zma gań naj lep szych ope ra to rów z ca -
łej Pol ski. Wśród uczest ni ków BBM, znajduje się rów nież płeć pięk -
na. Po raz pierw szy w hi sto rii wszyst kich te go ty pu za wo dów or ga -
ni zo wa nych w Pol sce w minionym roku udział w ry wa li za cji  wzię ła
ko bie ta – Na ta lia Śnia dow ska z Prąd ni ka Korz kiew skie go.
Tar gom Au to stra da – Pol ska to wa rzy szą Mię dzy na ro do we Tar gi
Ma szyn Bu dow la nych i Po jaz dów Spe cja li stycz nych Maszbud
oraz Mię dzy na ro do we Tar gi Trans por tu Dro go we go – Po jaz dy
Użyt ko we Rotra. Or ga ni za to rzy za pra sza ją do od wie dze nia Tar -
gów Kiel ce w dniach od 8 do 10 ma ja 2018. Szcze gó ły za po -
wia da ją ce go się nie zwy kle obie cu ją co wy da rze nia są do stęp ne
na stro nie: www.au to stra da -pol ska.pl
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Ze szło rocz na edy cja tar gów Au to stra da -Pol ska by ła uda na, od wie dzi ło ją prze szło
czter na ście ty się cy go ści, tak że za gra nicz nych

W sto isku Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne po sia da ją cy od po wied nie upraw nie nia wziąć mo gą
udział w Kon kur sie Klu bu Ope ra to rów i zmie rzyć się z ko le ga mi po fa chu

Na te re nie otwar tym tar gów Au to stra da -Pol ska kró lu je cięż ki sprzęt, sto iska czo -
łów ki pro du cen tów są tłum nie od wie dza ne przez go ści im pre zy 

Oprócz sze ro kiej ga my ma szyn do bu do wy i utrzy ma nia dróg, mo stów, wia duk tów i tu -
ne li w sto iskach wy staw ców po ja wia się tak że wie le no wo ści tech no lo gicz nych

Autostrada-Polska 2018 – w maju wszystkie drogi prowadzą do Kielc!
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Wy ro bi sko ko pal ni Win na po ło -
żo nej w oko li cach Ła go wa to
w za sa dzie gi gan tycz na niec ka
wy ku ta w li tej ska le. Z te go po -
wo du te ren, z któ re go wy wo zi
się kru szy wo po kry ty jest ma są
ostrych odłam ków skal nych
oraz twar dych, kan cia stych ka -
mie ni. A je śli do te go do da my
za wie szo ny w po wie trzu gę sty
i agre syw ny pył, to otrzy ma my
pe łen ob raz tru dów, któ rym

na co dzień po do łać mu szą lu -
dzie i ma szy ny. – Eks plo ato -
wa ne przez nas zło że to ska ła
do lo mi to wa zbu do wa -
na głów nie z wę gla nu wap nia
i ma gne zu. Dla te go też ze
znacz nej czę ści wy do by wa ne -
go tu ma te ria łu wy twa rza my
na wóz wap nio wo -ma gne zo -
wy. Oprócz te go pro du ku je -
my tak że wy so kiej ja ko ści kru -
szy wo o róż nych frak cjach,
w tym gre sy, któ re są wy ko rzy -
sty wa ne ja ko kom po nent mas
bi tu micz nych sto so wa nych
pod czas bu do wy na wierzch ni
dro go wych – in for mu je Kon rad
Głuc, dy rek tor Ko pal ni Win -
na w Świę to krzy skich Ko pal -
niach Su row ców Mi ne ral nych.

Ko pal nia Win na wcho dzi
w skład trzech za kła dów gór -
ni czych na le żą cych do spół ki
bę dą cej w pew nym sen sie
kon ty nu ator ką bo ga tych tra -
dy cji Kie lec kich Ko pal ni Su -
row ców Mi ne ral nych, któ rych
po cząt ki się ga ją ro ku 1874.
Na to miast sa mo zło że od wie -
dzo nej przez nas ko pal ni Win -
na w Ła go wie zo sta ło udo ku -
men to wa ne po raz pierw szy

w ro ku 1957. Jed ną z klu czo -
wych eks plo ato wa nych tam
ma szyn jest ła do war ka ko ło wa
Ko mat su WA 470 -8. No wej ge -
ne ra cji ma szy na ja poń skie go
pro du cen ta na pę dza na jest
bar dzo eko lo gicz nym sil ni -
kiem speł nia ją cym nor mę emi -
sji spa lin EU Sta ge IV i – co
waż ne dla użyt kow ni ka – na -
praw dę oszczęd nym. Jed nost -
ka na pę do wa tej ge ne ra cji po -
zwa la ogra ni czyć zu ży cie pa li -
wa na wet o osiem pro cent.
Jest to moż li we mię dzy in ny mi
dzię ki ukła do wi Smart Lo ader
Lo gic au to ma tycz nie do sto so -
wu ją ce mu mo ment ob ro to wy
sil ni ka do wa run ków pra cy
i sys te mo wi au to ma tycz ne go

wy łą cza nia jed nost ki w sta nie
bez czyn no ści. Po za tym roz -
wi ja ją cy moc 272 KM sil nik wy -
po sa żo ny jest w filtr czą stek
sta łych, układ re cyr ku la cji
spa lin SCR oraz bar dzo za -
awan so wa ne ste row ni ki elek -
tro nicz ne, któ re opty ma li zu ją
je go wy daj ność przy jed no -
cze snym ob ni że niu ne ga tyw -
ne go wpły wu na śro do wi -
sko. – Dla nas istot ne jest, że
jed nost ka na pę do wa no wej
ła do war ki po za fil trem czą -
stek sta łych wy po sa żo na jest
tak że w układ AdBlue. Na sze
do świad cze nie wska zu je, że
w ko pal nia nych wa run kach
ta kie roz wią za nie spraw dza
się naj le piej. Zresz tą po -
twier dza to tak że za ku pio -
na przez nas ła do war ka ko ło -
wa Ko mat su WA 470-8, któ ra

pra cu je w na szej ko pal ni już
od bli sko ro ku. W tym cza sie
ma szy na pod le ga ją ca eks tre -
mal nym ob cią że niom jak do tej
po ry ani ra zu nas nie za wio -
dła – za uwa ża dy rek tor Głuc. 
Ła do war ka ko ło wa Ko mat su
Se rii 8, któ rej ofi cjal na pre mie -
ra mia ła miej sce pod czas tar -

gów Bau ma 2016, im po nu je
in no wa cyj ny mi roz wią za nia -
mi. Za sto so wa no w niej no wy
tryb pra cy E -li ght, zmo dy fi ko -
wa ną łyż kę uła twia ją cą na bie -
ra nie ma te ria łu oraz bar dzo
er go no micz ne sta no wi sko
pra cy ope ra to ra. Wszyst kie te
ele men ty spra wia ją, że ma -
szy na wy da je się być wprost
stwo rzo na do pra cy na wet
w eks tre mal nie trud nych wa -
run kach ce chu jąc się sta bil -
no ścią, wy daj no ścią i niskimi
kosztami eksploatacji.
Ope ra tor ma do swo jej dys po -
zy cji sied mio ca lo wy ko lo ro wy
mo ni tor, któ ry zo stał zin te gro -
wa ny z sys te mem ECO Gu idan -
ce. Za je go po śred nic twem ob -
słu gu ją cy ma szy nę na bie żą co
otrzy mu je wska zów ki do ty czą -
ce pre fe ro wa nych za cho wań

w sty lu pra cy. Do pa so wa nie go
do wa run ków ro bo czych po zwa -
la ob ni żyć zu ży cie pa li wa. W ka -
bi nie zna lazł się tak że no wy,
pneu ma tycz nie za wie szo ny fo tel,
bar dziej od por ny na wi bra cje. 
Ma szy ny Ko mat su już od lat
mo gą być sta wia ne za wzór er -
go no mii, tak że w za kre sie ob -

MASZYNY BUDOWLANE

Eks tre mal ny eg za min dla ła do wa rek i ko pa rek Ko mat su
Z ca łą pew no ścią jed nym z miejsc o naj trud niej szych wa run kach pra cy dla ma szyn bu dow la -
nych są ko pal nie su row ców skal nych. W tak eks tre mal nym śro do wi sku eg za min są w sta nie
zdać tyl ko naj lep sze, naj bar dziej wy trzy ma łe, wy daj ne i wszech stron ne ma szy ny. Ta kie, jak ła -
do war ki ko ło we i ko par ki gą sie ni co we Ko mat su, któ re od wie lu lat z du żym po wo dze niem eks -
plo ato wa ne są przez Świę to krzy skie Ko pal nie Su row ców Mi ne ral nych

Opty mal ny sto su nek si ły na pe�do wej do ma sy wła snej ła do war ki Ko mat su WA 470 -8
spra wia, że za ła du nek kru szy wa sta je się dzie cin ną igrasz ką 

Ko par ka gą sie ni co wa Ko mat su PC490 LC -10 in ten syw nie pra cu je w ko pal ni Win na
już trze ci rok i jak do tych czas zbie ra wy łącz nie po chleb ne opi nie
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słu gi ser wi so wej. W przy pad ku
WA 470 -8 nie ma więc w tym
wzglę dzie żad ne go za sko cze -
nia. Kon struk to rom uda ło się
za pew nić ła twiej szy do stęp
do fil trów, chłod ni cy i złącz dia -
gno stycz nych. Ope ra tor nie
ma też żad ne go pro ble mu
z uzu peł nie niem pły nu AdBlue. 
Istot ną za le tą jest też moż li -
wość ko rzy sta nia z do bro -
dziejstw te le ma tycz ne go sys -
te mu Ko mat su Kom trax, dzię -
ki któ re mu za rzą dza ją cy flo tą
lub wła ści ciel fir my mo że
na bie żą co mo ni to ro wać stan
ma szy ny, spo sób jej wy ko rzy -
sta nia oraz bły ska wicz nie re -
ago wać na przy kład w ra zie
wy stą pie nia awa rii. 
Po za ła do war ka mi WA 470 -8
na te re nie ko pal ni Win na spo -

tkać moż na tak że in ne ma -
szy ny Ko mat su. Za rzą dza ją cy
kie lec ką spół ką od lat chęt nie
się ga ją po ma szy ny te go
pro du cen ta wy ko rzy stu jąc je
we wszyst kich ko pal niach
wcho dzą cych w skład ŚKSM.
Dla przy kła du bar dzo do brą
opi nią cie szą się ko par ki gą -
sie ni co we Ko mat su. W ko -
pal ni Win na od ro ku 2016
eks plo ato wa ny jest mo del
PC490/LC -10. Ma szy na o ma -
sie oko ło 48 ton wy po sa żo -
na jest w sil nik o mo cy 270
kW (362 KM). W ko pal ni kru -
szy wa szcze gól nie ce nio -
na jest jej du ża si ła od spa ja -
nia i miesz czą ca 2,7 me tra

sze ścien ne go po jem na łyż ka
skalna. – W na szej ko pal ni
naj więk szą licz bę ma szyn sta -
no wią ła do war ki i wo zi dła.
Dla te go tak że spo śród ma -
szyn mar ki Ko mat su po sia da -
my naj wię cej ła do wa rek. Ale
ma my rów nież ko par ki gą sie -
ni co we, z któ rych jed na pra -
cu je w ko pal ni Win na. Ma szy -
nę za ku pi li śmy przed bli sko
trze ma la ty i jak do tych czas
spra wu je się wręcz ide al nie.
A przez ca ły czas pra cu je
z mak sy mal nym ob cią że -
niem, w trud nym pod wzglę -
dem wa run ków te re no wych
i du że go za py le nia śro do wi -
sku. A wia do mo, że w ta kich
wa run kach spraw dza ją się
wy łącz nie naj lep sze ma szy -
ny – pod kre śla Kon rad Głuc. 

Fak tycz nie naj now sza ge ne -
ra cja gą sie ni co wych ko pa rek
Ko mat su mo że im po no wać
nie tyl ko pod wzglę dem ja ko -
ści, wy trzy ma ło ści i bez pie -
czeń stwa, ale tak że ochro ny
śro do wi ska na tu ral ne go. Ko -
par ka PC490/LC -10 dzię ki za -
sto so wa nym w niej roz wią za -
niom tech nicz nym ide al nie
spraw dza się w wie lu róż nych
za sto so wa niach. Moc na i pre -
cy zyj na, rów nie do brze da je
so bie ra dę w wiel ko ga ba ry to -
wych ro bo tach ziem nych, jak
i mor der czych wa run kach pa -
nu ją cych w za kła dach wy do -
byw czych. Wszech stron ność
ma szy na za wdzię cza sze ściu

try bom pra cy, któ re opty mal -
nie do sto su ją wy da tek ukła du
hy drau licz ne go i sil ni ka na pę -
do we go do róż nych wy ma gań
zwią za nych z wa run ka mi ro -
bo czy mi. Rów nie du ży wpływ
na uni wer sal ność ma szy ny ma
moż li wość wy po sa że nia jej
w je den lub dwa ob wo dy hy -
drau licz ne, z któ rych pierw szy
moż na uru cho mić pe da łem
lub przy ci skiem na joy stic ku,
a dru gi za po mo cą przy ci sku.
W pa mię ci kom pu te ra ma szy -
ny moż na za pro gra mo wać
do dzie się ciu róż nych usta wień
osob no zdefinio wa nych na rzę -
dzi ro bo czych. W kom bi na cji
ze stan dar do wym wy po sa że -
niem, ja kim jest ste ro wa nie hy -
drau licz nym szyb ko złą czem,
zmia na ro dza ju pra cy ma szy -
ny sta je się du żo ła twiej sza.
Za le tą są tak że do dat ko we
opcje wy po sa że nia, któ re do -
sto so wu ją ko par kę do du żych
ob cią żeń, na przy kład pod -
czas prac prze ła dun ko wych.
Kon struk cja ta ka obej mu je:
krót ki, mie rzą cy 6,7 me tra wy -
się gnik, gą sie ni ce z po dwój -
ny mi ostro ga mi, osło ny ro lek
gą sie nic na ca łej dłu go ści
oraz do stęp ne opcjo nal nie
osło ny przed nie i gór ne ka bi -
ny. Na to miast do stan dar do -
we go wy po sa że nia wszyst kich
ma szyn PC490 -10 na le ży ła -
twa w uży ciu elek trycz na pom -
pa tan ko wa nia pa li wa z au to -
ma tycz nym za wo rem od ci na -
ją cym. Z ko lei prze stron na ka -

bi na mie ści nie zwy kle kom for -
to we sta no wi sko pra cy ope ra -
to ra. Bocz ne pul pi ty ste row ni -
cze zin te gro wa no z wy god -
nym pod grze wa nym, re gu lo -
wa nym wie lo płasz czy zno wo
fo te lem. Wy po sa że nie uzu peł -
nia au to ma tycz na kli ma ty za -
cja, a wy so ka szczel ność i wy -
daj ne fil try za pew nia ją wy jąt -
ko wo ni ski po ziom ha ła su, po -
rów ny wal ny z wnę trzem do -
brej kla sy sa mo cho du oso bo -
we go. Ste ro wa nie ma szy ną
uła twia ope ra to ro wi du ży, pa -
no ra micz ny mo ni tor o wy so -
kiej roz dziel czo ści oraz wie lo -
funk cyj ne przy ci ski, za po mo -
cą któ rych zy sku je on moż li -
wość wy ko rzy sty wa nia bo ga -
tej ga my funk cji i re gu lo wa -
nia pa ra me trów ro bo czych.
Bez piecz ną eks plo ata cję ko -
par ki za pew nia ją osło ny ter -
micz ne sil ni ka, mon to wa ne
w ce lu ogra ni cze nia ry zy ka
powstania po ża ru. Bez pie -
czeń stwo w tym za kre sie pod -
no si rów nież za sto so wa nie do -
dat ko wej prze gro dy od se pa ro -
wu ją cej ko mo rę sil ni ko wą. 
Otwie ra na do ty łu po kry wa
sil ni ka i roz lo ko wa ne wo kół
sil ni ka pły ty an ty po śli zgo we
uła twia ją do stęp do new ral -
gicz nych pod ze spo łów. Po -
ziom bez pie czeń stwa pod czas
co dzien nej ob słu gi ser wi so -
wej jesz cze bar dziej
zwiększa ją so lid nie
wy ko na ne po rę cze.

www.komatsupoland.pl

Ko par ki gą sie ni co we to klu czo we ma szy ny po zwa la ją ce za cho wać cią głość pro ce -
su tech no lo gicz ne go w wy do by ciu su row ców mi ne ral nych i pro duk cji kru szy wa

W czę sto kroć eks tre mal nie trud nych wa run kach pa nu ją cych w ko pal ni su row ców
skal nych ła do war ka Ko mat su spraw dza się bez zarzutu



– Przy zwy cza ili śmy się już, że bran ża bar dzo po wo li bu -
dzi się ze snu zi mo we go, a tu nie spo dzian ka! Do staw cy
ma szyn ma ją peł ne rę ce ro bo ty, tym bar dziej cie szę się,
że zgo dził się Pan na dłuż szą roz mo wę…
– Za wsze chęt nie spo ty kam się z pra są, choć w tym ro ku rze -
czy wi ście trud niej o wol ne ter mi ny. Okres zi mo wy ni gdy nie był
ko rzyst ny dla dys try bu to rów sprzę tu bu dow la ne go. Ten rok na -
to miast roz po czął się za dzi wia ją co do brze. 

– Pa ra dok sal nie, re kor do wa ko niunk tu ra nie po pra -
wia sy tu acji fi nan so wej firm bu dow la nych. Moż na za tem
za py tać, dla cze go jest tak do brze, sko ro jest tak źle? 
– Do cho dzą nas rów nież in for ma cje, że sy tu acja fi nan so wa wie -
lu firm nie po lep sza się. Nie mo gę stwier dzić, że to ogól na ten -
den cja ale fir my, któ re pod pi sy wa ły kon trak ty w cench sta łych
mu szą bo ry kać się te raz z ro sną cy mi kosz ta mi za ku pu su row -
ców i ma te ria łów bu dow la nych. To mo że mieć ne ga tyw ny
wpływ na ich ren tow ność. 

– Po noć ko pal nie su row ców skal nych wstrzy mu ją sprze -
daż kru szy wa, bo od wle ka jąc trans ak cje mo gą za ro bić
do dat ko we kil ka na ście pro cent… 
– Każ dy ma mo zli wość swo bod ne go kształ to wa nia swo jej po li -
ty ki sprze da ży i je że li rze czy wi ście tak sie dzie je – a nie wy da je
mi sie, że mo że to być glo bal na ten den cja – to wi docz nie w ten
spo sób chcą od ro bić stra ty po cięż kim okre sie, kie dy mu sia ły
moc no za ci skać pa sa. W ża den spo sób nie oce niam po li ty ki
sprze da ży in nych firm. 

– No tak, ale dzie je się to kosz tem wy ko naw ców. Jak tak
da lej pój dzie, to nie bę dą oni w sta nie do ko ny wać ko lej -
nych za ku pów. To prze cież dro ga do ni kąd… 
– Po waż niej szym pro ble mem bę dzie spię trze nie in we sty cji.
Zbyt dłu go trwa bo wiem okres od za pad nię cia de cy zji o bu do -
wie do mo men tu jej roz po czę cia. Wie le firm mia ło pro blem aby
prze trwać mar twy okres, cho ciaż ostat nio ra czej nie na rze ka ją
na brak kon trak tów. Te, któ re roz po czy na ją te raz no we, du że
bu do wy bo ry kać się bę dą z ca łym sze re giem pro ble mów – na -
pię ty mi do gra nic moż li wo ści ter mi na mi, wy so ki mi ce na mi ma -
te ria łów, a wresz cie bra kiem lu dzi, ma szyn, sprzę tu i środ ków
trans por tu. Po wie la my sta re błę dy. 

– Spię trze nie in we sty cji sta no wi też wy zwa nie dla do -
staw ców sprzę tu. Trze ba nie tyl ko spro wa dzić na czas
ma szy ny, ale i ob słu żyć pod wzglę dem ser wi so wym.
– Nie sta no wi to dla nas pro ble mu. Je ste śmy na le ży cie przy go -
to wa ni do ob słu gi ser wi so wej ma szyn. Na wet je że li ich licz -
ba – cze go so bie oczy wi ście ży czy my – bę dzie zna czą co ro sła. 

– Wszyst ko wska zu je na to, że kra jo wy ry nek w cią gu naj -
bliż szych dwóch lat bę dzie rósł, ale do staw cy wo lą dmu -
chać na zim ne, by nie za pe szyć…
– Jak po wie dzia łem, wszy scy ży czy li by śmy so bie wzro stu
sprze da ży, ale pol ski ry nek jest nie prze wi dy wal ny. Po pierw sze
dla te go, że jest sto sun ko wo nie wiel ki, a przez to po dat ny na za -
wi ro wa nia. Je że li w Niem czech w da nym ro ku sprze da się na -
wet o ty siąc ma szyn mniej, nie spo wo du je to więk szych per tur -
ba cji. W Pol sce by ło by to rów no znacz ne z głę bo kim za ła ma -
niem bran ży. Dru gim z czyn ni ków osła bia ją cych sta bil ność na -
sze go ryn ku jest je go uza leż nie nie od du żych pro jek tów in fra -

struk tu ral nych po zo sta ją cych w ge stii pań stwa. Bra ku je tu al ter -
na ty wy w po sta ci in we sty cji ze środ ków pry wat nych. 

– Na nie prze wi dy wal ność ryn ku z pew no ścią wpływ ma
tak że to, że fir my bar dzo czę sto zwle ka ją do ostat niej
chwi li z od no wą par ku ma szy no we go…
– Tu wra ca my do kon dy cji fi nan so wej firm bu dow la nych. Na si
klien ci co praw da twier dzą, że mo gli by dzia łać na szer szą ska lę,
ale ry zy ko z tym zwią za ne jest cią gle zbyt wiel kie. Roz wój wy -
ma ga in we sty cji, zor ga ni zo wa nia od po wied nie go za ple cza. Gdy
nie ma wie lo let nich per spek tyw, są z tym trud no ści, po dob nie
zresz tą jak z za trud nie niem ope ra to rów o od po wied nich kwa li fi -
ka cjach. Nie co ina czej wy glą da to w przy pad ku du żych wy ko -
naw ców ge ne ral nych. Te fir my re la tyw nie szyb ko uzu peł nia ją
swo ją ba zę sprzę to wą wraz z po zy ski wa niem no wych zle ceń.
Ku pu ją z za sa dy no wy sprzęt od spraw dzo nych do staw ców.

– Dziś ope ra tor nie mu si mieć ta kich umie jęt no ści i wie -
dzy prak tycz nej jak kie dyś…
– To praw da, ale na ra zie tyl ko w pew nym za kre sie. No wo cze -
sne ma szy ny – na wet w re kach osób o mniej szym do świad cze -
niu – są nie współ mier nie bar dziej pro duk tyw ne niż sprzęt star -
szej ge ne ra cji. Na dal jed nak do brze prze szko lo ny ope ra tor,
umie ją cy wy ko rzy stać wszyst kie mo zli wo ści no wo cze nej ma -
szy ny i od po wied nio zor ga ni zo wać so bie pra cę mo że znacz nie
zwięk szyć wy daj nośc pa li wo wą i pro duk tyw ność sprzę tu na któ -
rym pra cu je. Ten aspekt jest mo im zda niem nie do ce nia ny przez
wie le firm. Rów no le gle wi dzi my, że do dat ko we sy te my ste ro wa -
nia i wspar cia ope ra to rów spra wia ją, że pra cu je się szyb ciej,
wy daj niej i bar dziej pre cy zyj nie. Po stęp aku rat w tym ob sza rze
bę dzie przy spie szał.

– Czy to etap przej ścio wy na dro dze do au to ma ty za cji pro ce -
sów bu dow la nych? Cze ka nas era ma szyn au to no micz nych?
– Pró by w tym za kre sie trwa ją, kon struk to rzy osią ga ją naj lep sze
efek ty w miej scach, gdzie pa nu ją prze wi dy wal ne wa run ki,
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na przy kład w ko pal niach su row ców skal nych. Świa do mość, że
lu dzie mo gą zo stać za stą pie ni przez ma szy ny jest wpraw dzie
de pry mu ją ca, ale trud no bę dzie za wró cić z raz ob ra nej dro gi.
Do brze skon stru owa na au to no micz na ma szy na jest pro duk tyw -
na, mo że bez więk szych prze szkód funk cjo no wać w eks tre mal -
nych wa run kach szko dli wych dla czło wie ka. A przy tym nie mu -
si od po czy wać, nie cho ru je, nie bie rze urlo pów. Ma szy ny au to -
no micz ne to przy szłość bran ży, ale to nie będzie krótki proces.
Pa mię taj my jed nak, że to lu dzie two rzą sys te my, któ re da ją tak
wiel kie, wprost trud ne do opi sa nia moż li wo ści. 

– Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne nie ogra ni cza swych dzia łań
do sprze da ży i ser wi su ma szyn…
– Chce my, by ofe ro wa ny przez nas sprzęt pra co wał jak naj bar -
dziej wy daj nie i eko no micz nie, miał jak naj mniej bez pro duk tyw -
nych prze sto jów. Na szym ce lem jest mak sy mal ne ogra ni cze nie
glo bal nych kosz tów po sia da nia. Cho dzi rów nież o to, by sprzęt
był jak naj mniej uciąż li wy dla śro do wi ska na tu ral ne go i bez -
piecz ny. Za rów no dla sa me go ope ra to ra, jak i in nych osób znaj -
du ją cych się w je go po bli żu. Wy daj ność, eko lo gia i bez pie czeń -
stwo to trzy fi la ry, któ re przy świe ca ją na szym dzia ła niom. Ofe -
ru je my do sko na łe ma szy ny i słu ży my wszech stron nym, pro fe -
sjo nal nym wspar ciem ich użyt kow ni kom. 

– Po wie dział Pan kie dyś, że nie jest sztu ką gro ma dze -
nie da nych z czuj ni ków i sys te mów ma szy ny, ale sztu ką
jest ich od po wied nie prze two rze nie i wy ko rzy sta nie.
– Sa mo gro ma dze nie da nych nie ma więk sze go sen su. Cho dzi
o to, by je od po wied nio za go spo da ro wać i wy ko rzy stać w ce lu
zop ty ma li zo wa nia pra cy ma szyn i wy dłu że nia ich ży wot no ści.
Vo lvo CE na le ży do pre kur so rów ta kich dzia łań i prze zna cza
na nie re gu lar nie po kaź ne środ ki. 

– Dzia ła jąc pro eko lo gicz nie Vo lvo CE pro du ku je za awan so -
wa ne tech no lo gicz nie ma szy ny speł nia ją ce wszel kie nor -
my emi syj ne w za kre sie spa lin i ha ła su. Nie jest to sprzęt
na tak zwa ne ryn ki wscho dzą ce. Czy tym sa mym Vo lvo CE
nie ogra ni cza so bie moż li wo ści osią ga nia więk szych zy -
sków od da jąc po le kon ku ren cji? 
– Ry nek świa to wy ma szyn dzie li my na tak zwa ne ryn ki „re gu lo -

wa ne” oraz „mniej re gu lo wa ne”, róż nią ce sie mię dzy so bą obo -
wia zu ją cy mi nor ma mi do ty czą cy mi emi sji spa lin. Vo lvo CE, tak
jak in ni pro du cen ci, ofe ru je ma szy ny dla oby dwu seg men tów. Je -
ste śmy więc obec ni rów nież na tak zwa nych ryn kach wscho dzą -
cych. Jest kwe stią cza su kie dy te ostrzej sze nor my bę da obo wią -
zy wać rów nież i w in nych re gio nach świa ta. Pa mie tam gdy Vo lvo
Con struc tion Equ ip ment ja ko je den z pierw szych pro du cen tów
za czę ło re ali zo wać w prak ty ce za pi sy norm emi sji spa lin, spo ty -
ka łem się w Pol sce z opi nia mi, że brnie my w śle py za ułek. Scep -
ty cy twier dzi li, że nie ma co wy cho dzić przed sze reg, sko ro po -
za Eu ro pą i Ame ry ką Pół noc ną i tak nikt nie przej mu je się zbyt -
nio po stę pu ją cą de gra da cją śro do wi ska. O tym, że jest ina czej,
prze ko nu je to, co dzie je się te raz w Chi nach. Za nie czysz cze nie
śro do wi ska na tu ral ne go przy bra ło tam ta kie roz mia ry, że w więk -
szo ści wiel kich aglo me ra cji na uli cę wy cho dzi się co raz czę ściej
w ma sce prze ciw smo go wej. Naj praw do po dob niej za tem Chi ny
wpro wa dzą nie ba wem no we re gu la cje ogra ni cza ją ce tok sycz -
ność spa lin. Ma ją one na le żeć do naj ostrzej szych na świe cie. 

– Z ko lei w dłuż szej per spek ty wie, aby chro nić śro do wi -
sko na tu ral ne nie wy star czy sa ma mo der ni za cja ukła -
dów na pę do wych. Trze ba szu kać al ter na ty wy… 
– Przy zwy cza ili śmy się, że do na pę du ma szyn bu dow la nych sto -
so wa ne są naj czę ściej sil ni ki Die sla, ale wy da je się że co raz bliż -

szy jest zmierzch te go roz wią za nia. Wie le na to wska zu je, na -
wet je że li je go zwo len ni cy po wie dzą, że po win no ono trwać, bo
prze cież do tych czas nie wy my ślo no ni cze go lep sze go. Re la -
tyw nie ni ska spraw ność sil ni ków spa li no wych, po wo do wa ne
przez nie za nie czysz cze nie śro do wi ska, czy wresz cie kur czą ce
się za so by ro py naf to wej spra wia ją, że wszy scy li czą cy się pro -
du cen ci po szu ku ją al ter na tyw ne go na pę du dla cięż kie go sprzę -
tu. Kon struk to rzy od pew ne go cza su zde cy do wa nie sta wia ją
na sil ni ki elek trycz ne. Mo im zda niem mi mo wszel kich trud no ści
tech nicz nych, z ja ki mi przy cho dzi mie rzyć się kon struk to rom,
roz wią za nie to ma przy szłość. Są dzę też, że nie po win ni śmy
spo glą dać na ma szy ny elek trycz ne wy łącz nie przez pry zmat
obec nych moż li wo ści tech nicz nych. Wi dać prze cież ko lo sal ny
po stęp w roz wo ju tech no lo gii efek tyw ne go ma ga zy no wa nia
ener gii. Je stem prze ko na ny, że to co dziś wy da je się zu peł nie
abs trak cyj ne, ju tro zna leźć się mo że w po wszech nym użyt ku.
Ma my na to ca ły sze reg przy kła dów. Vo lvo CE jest wiel kim en -
tu zja stą re gu ły „ze ro emi sji” i w tym kie run ku dzia ła my od lat.
Ze ro emi sji osią gnie się jed nak do pie ro wte dy, gdy sil ni ki spa li -
no we zo sta ną za stą pio ne elek trycz ny mi.

– Po roz ma wiaj my o Sto wa rzy sze niu Dys try bu to rów Ma szyn
Bu dow la nych. Był Pan je go wi ce pre ze sem, po tem nie kan -
dy do wał do władz moc no ogra ni cza jąc swą ak tyw ność…
– Po sta no wi łem, że be dę an ga żo wał się w pra ce SDMB o ile po -
dob ną ini cja ty wę i za in te re so wa nie wy ka żą rów nież in ni, wio dą -
cy człon ko wie Sto wa rzy sze nia. W koń cu to mo że być je dy nie
pra ca ze spo ło wa. Jed nak że już dys ku sja na te mat ak tu ali za cji
ce lów i spo so bów pra cy Sto wa rzy sze nia po ka za ła, że za in te re -
so wa nie to jest moc no ogra ni czo ne. Naj wy raź niej bran ża nie
do strze ga obec nie po trze by ak tyw nie dzia ła ją ce go Sto wa rzy -
sze nia i ko rzy ści, ja kie mo gą z te go wy ni kać. Dla te go nie kan -
dy do wa łem po now nie do władz Sto wa rzy sze nia i ogra ni czy łem
swój udział w je go pra cach.

– Czy SDMB jest jesz cze do ura to wa nia? 
– Do pó ki nie zo sta ło roz wią za ne, za wsze ist nie je ta ka moż li -
wość. Wa run kiem ko niecz nym jest jed nak chęć do dzia ła nia
człon ków Sto wa rzy sze nia. Nikt prze cież nas w tym nie wy rę czy. 

– Wiem, że jest pan mi ło śni kiem mu zy ki. Ja ką pły tę wy brał -
by Pan dla po pra wie nia na stro ju?
– Bar dzo lu bię słu chać mu zy ki prak tycz nie każ de go ga tun ku.
Nie mam szcze gól nie ulu bio nych wy ko naw ców, dla te go trud no
mi by ło by do ko nać szyb kie go wy bo ru. Z pew no ścią się gnął -
bym po pły ty z do brą li nią me lo dycz ną i ład nym brzmie niem in -
stru men tów. I ra czej nie był by to kon cert sym fo nicz ny. 

– Po zo sta je jesz cze kwe stia sprzę tu. Waż ne jest prze cież
tak że to, na czym słu cha się mu zy ki… 
– Je że li praw dą jest, że me lo man słu cha mu zy ki, a au dio fil
sprzę tu, to okre ślił bym sie bie ja ko ko goś po mię dzy me lo ma -
nem i au dio fi lem. Uwa żam, że mier nej ja ko ści sprzęt nie jest
w sta nie od dać in ten cji ar ty sty, słu cha nie na nim mu zy ki nie
spra wia przy jem no ści. Zwracam uwa gę na ja kość dźwię ku, nie
uwa żam jed nak, że de ter mi nu ją ją dro gie kom po nen ty. Dro żej
nie za wsze zna czy le piej. Oczy wi ście wy so kiej kla sy wzmac -
niacz i ko lum ny ma ją klu czo we zna cze nie. Z brzmie nia tych,
któ re wy bra łem do swo je go ze sta wu, je stem bar dzo za do wo lo -
ny. Kło pot tyl ko w tym, że ro bio ne na za mó wie nie me ble
na sprzęt nie wy trzy mu ją je go cię ża ru. No cóż, do bry wzmac -
niacz i od twa rzacz mu szą od po wied nio wa żyć! 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Po wo dem ta kie go sta nu rze -
czy jest spa dek marż firm bu -
dow la nych. Wskaź nik zy skow -
no ści sprze da ży w bu dow nic -
twie jest zde cy do wa nie niż szy
niż dla ogó łu pod mio tów go -
spo dar czych. Przed sta wi cie le
firm bu dow la nych uwa ża ją, że
jest to po wo do wa ne ro sną cy -
mi ce na mi su row ców i ma te -
ria łów bu dow la nych. W ostat -
nim cza sie wie le z nich, choć -
by stal, kru szy wo, ma sy bi tu -
micz ne i tyn kar skie zdro ża ło
na wet o kil ka na ście pro cent.
Spo dzie wa ny jest dal szy

wzrost cen. Do cho dzi na wet
do te go, że ko pal nie su row -
ców skal nych ce lo wo zwle ka -
ją ze sprze da żą za le ga ją ce go
ich pla ce skła do we kru szy wa.
Je go prze cho wy wa nie prak -
tycz nie nic nie kosz tu je, a ce -
na mo że pójść jesz cze o kil ka
pro cent w gó rę. Oka zu je się,
że jesz cze do nie daw -
na nie cieszący się popytem
to war te raz sta je się obiek tem
po żą da nia. I jed no cze śnie do -
brą in we sty cją o po kaź nej sto -
pie zwro tu. To co cieszy jed -
nych, dla in nych jest praw dzi -

wym prze kleń stwem. Szcze -
gól nie je że li weź mie my
pod uwa gę, że ren tow ność
w sek to rze bu dow la nym
oscy lu je wo kół dwóch pro -
cent… Ro sną ce la wi no wo ce -
ny ma te ria łów i su row ców, ko -
niecz ność in we sto wa nia
w sprzęt i za trud nie nia wy kwa -
li fi ko wa nych pra cow ni ków
przy tak ogra ni czo nej ren tow -
no ści spra wia, że re ali za cja in -
we sty cji sta je nie opła cal na. Fir -
my tra cą po czu cie bez pie czeń -
stwa. Za miast za ra biać, do kła -
da ją do bie żą cej dzia łal no ści.

Trud ną, a czę sto wręcz nie -
moż li wą do wy gra nia wal kę
o prze trwa nie to czą na wet fir -
my ma ją ce wie lo let nie tra dy cje
i do ko na nia. Ich sy tu acja za -
miast się po pra wiać, po gar sza
się. Nie ste ty, pol skim fir mom
nie po ma ga ło pań stwo. Wprost
prze ciw nie, stwo rzy ło i dłu go
for so wa ło kry te rium naj niż szej
ce ny de wa stu ją ce bran żę bu -
dow la ną. Do tych cza so we zmia -
ny wy da ją się je dy nie spo wal -
niać marsz ku prze pa ści. Dla
wie lu firm ozna cza to nie ste ty je -
dy nie od wle cze nie egzekucji. 
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W bu dow nic twie re kor do wa ko niunk tu ra, a bran ża ma kło po ty… 
Na pa pie rze wszyst ko wy glą da bar dzo do brze. Bran ża chwa li się re kor do wą ko niunk tu rą, krzy -
wa wzro stu pro duk cji bu dow la no -mon ta żo wej pnie się ostro w gó rę, do staw cy ma szyn nie mo -
gą wprost opę dzić się od klien tów. Ma szy ny znaj du ją na byw ców na wet na tar gach… Nie ste ty,
w ża den spo sób nie prze kła da się to na po pra wę sy tu acji fi nan so wą firm wy ko naw czych. Wprost
prze ciw nie, ta jest zde cy do wa nie gor sza niż jesz cze przed ro kiem…

• Ja ki był ubie gły rok dla na szej bran ży? Plu sy i mi nu sy…
Ob ser wo wa li śmy znacz ną po pra wę w ko niunk tu rze bu do wal nej
w od nie sie niu do ro ku 2016, któ ry wszy scy wie my, ja ki był. Wzrost
in we sty cji z pew no ścią za li czyć moż na na plus ale ku mu la cja pro -
jek tów i prac do wy ko na nia za dzia ła ła w wie lu przy pad kach na ga -
tyw nie. Spraw dzi ły się za tem oba wy, że spię trze nie ro bót do wy -
ko na nia z ro ku na rok, do pro wa dzi do pod wyż szo ne go tęt -
na w bran ży. Do dat ko wo mi nu sem jest brak pra cow ni ków,
któ rym za le ża ło by na pod ję ciu pra cy i jej utrzy ma niu.

• Ja ki był ubie gły rok dla Pań stwa fir my?
Był to rok po zy tyw ny z moc nym przy śpie sze niem od je sie ni. No we
pro duk ty w na szym port fo lio przy spo rzy ły nam do dat ko wej pra cy
ale tak że do dat ko wych ob ro tów, co w isto cie cie szy. Na zy -
wam to au to ro zwo jem na szej fir my i ca łej Gru py Me ca lac.
In ny mi sło wy jest co ro bić i na sta gna cję nie na rze ka my.

• Ja kie są Pań skie pro gno zy na naj bliż szą przy szłość? Wy -
zwa nia, za gro że nia, szan se roz wo ju…
Me ca lac Pol ska w roku 2018 roz wi jać się bę dzie te ry to rial nie, za -
mie rzamy otwo rzyć punkt sprze da żo wo-ser wi so wy w War sza wie.
Po nad to uru cha mia my sprze daż na szych ma szyn przez deale -
rów, któ rych mia nu je my w Pol sce. To wszyst ko dla te go, aby być
bli żej na szych obec nych i przy szłych klien tów. Trze ba wy ko rzy -
stać ten czas jak naj le piej i bar dzo efek tyw nie, bo ko lej na per -
spek ty wa środ ków unij nych już nie bę dzie ta ka, jak do tej
po ry. I do te go też trze ba się przy go to wać.

Andrzej Getler
Wiceprezes i dyrektor operacyjny
Mecalac Polska

• Ja ki był ubie gły rok dla na szej bran ży? Plu sy i mi nu sy…
Z jed nej stro ny był bar dzo do bry, z dru giej zaś oka zał się fa tal ny
dla wie lu firm po pa da ją cych w co raz więk sze kło po ty fi nan so we.
Nic dziw ne go, że nie są w sta nie ry wa li zo wać o kon trak ty i nor mal -
nie się roz wi jać. Z punk tu wi dze nia do staw cy sprzę tu oce niam mi -
nio ny rok po zy tyw nie. Wi dać coraz wy raź niej oży wie nie
i zwięk szo ne za po trze bo wa nie ze stro ny firm wy ko naw czych
na sprzęt i ma szy ny.

• Ja ki był ubie gły rok dla Pań stwa fir my?
W dość krót kiej, bo do pie ro pię cio let niej hi sto rii SI TECH Po land
był to zde cy do wa nie naj lep szy rok. Ku mu la cja in we sty cji przy -
spa rza nam pew nych pro ble mów na tu ry lo gi stycz nej. Mu -
si my bo wiem spro stać ro sną cym po trze bom użyt kow ni -
ków na sze go sprzę tu. 

• Ja kie są Pań skie pro gno zy na naj bliż szą przy szłość? Wy -
zwa nia, za gro że nia, szan se roz wo ju…
Są dzę, że za po trze bo wa nie na ofe ro wa ne przez nas pro duk ty bę -
dzie ro sło w związ ku z ko niecz no ścią re ali za cji wie lu pro jek tów dro -
go wych i ko le jo wych. Sta ra my się pro gno zo wać po trze by na szych
klien tów, tak aby jak naj szyb ciej re ali zo wać za mó wie nia. Chce my
roz wi jać fir mę, ale za cho wu je my przy tym pew ną ostroż ność. Wia -
do mo, że po do brym okre sie na stą pi spo re wy ha mo wa nie in we sty -
cji. Cie szy my się z do brej ko niunk tu ry, ale nie po pa da my
w eu fo rię. Trze ba bę dzie przy go to wać się na gor sze cza sy,
ale to dla firm z na szej bran ży aku rat żad na no wość. 

Wojciech Żarnowski
Dyrektor generalny SITECH Poland 
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Oka zu je się za tem, że co raz
więk szej licz bie firm bo om bu -
dow la ny nie słu ży. Do bro -
dziej stwem dla nich nie jest
tak że obo wią zu ją cy od ubie -
głe go ro ku tak zwa ny od wró -
co ny VAT. Dla cze go? Otóż
pod wy ko naw cy, choć sa mi
zo bli go wa ni są do wy sta wia -
nia fak tur bez po dat ku, mu szą
uisz czać VAT ku pu jąc to wa ry
i usłu gi. A po tem ubie gać się
w urzę dzie skar bo wym
o zwrot nad pła ty i dłu go cze -
kać na pie nią dze. Dla nie któ -
rych okres ocze ki wa nia jest
zresz tą zbyt dłu gi, co spra wia,
że tra cą płyn ność fi nan so wą
i zdol ność do dzia ła nia.
Czy cze ka nas za tem po wrót
la wi ny ban kructw? Choć
w ubie głym ro ku, bę dą cym dla
wie lu firm cza sem wy cze ki wa -
nia na uru cho mie nie in we sty -
cji – nie od no to wa no zna czą ce -
go wzro stu licz by upa dło ści, fir -

my wy ko naw cze na rze ka ją
na brak wa run ków do osią gnię -
cia sta bil no ści. Ze wzglę du
na ro sną ce ce ny za ku pu ma te -
ria łów bu dow la nych i wią żą cy
się z tym spa dek ren tow no ści
kło po ty za czy na ją mieć in we -
sto rzy, któ rzy za war li kon trak ty
w mi nio nych dwóch la tach.
W wie lu przy pad kach ro sną ce
ce ny ma te ria łów i ro bo ci zny
spo wo do wać mo gą nie tyl ko
nie do trzy ma nie ter mi nów re ali -
za cji in we sty cji, ale za gro zić
mo gą egzystencji fir my i spo -
wo do wać na wet ko niecz ność
zmia ny wy ko naw cy. Nie ter mi -
no we lub cał ko wi te nie opła ca -
nie przez in we sto ra wy ko na -
nych ro bót jest na dłuż szą me -
tę za bój cze dla wy ko naw ców
i do staw ców sprzę tu. Po dob nie
zresz tą, jak przekładanie ter mi -
nów roz po czę cia in we sty cji.
A je że li na wet są one wresz cie
uru cha mia ne, to z przy to czo -

nych wcze śniej po wo dów, z bie -
giem cza su sta ją się nie ren tow -
ne. Fir mom wy ko naw czym bar -
dzo da ją się tu we zna ki tak że
cy klicz ne zmia ny zwią za ne z re -
ali za cją pro gra mów unij nych.
W re zul ta cie ma my do czy nie -
nia na prze mian ze spię trze -
niem in we sty cji wraz z je go ne -
ga tyw ny mi kon se kwen cja mi al -
bo, w przy pad ku za mro że nia
środ ków, z za sto jem skut ku ją -
cym wstrzy ma niem za mó wień
lub dra stycz nym ogra ni cze -
niem ich licz by. Nie ste ty, nie
po tra fi li śmy wy cią gnąć wnio -
sków i znów po wta rza się sy -
tu acja z lat 2011-12. Miał to
być do sko na ły okres dla
bran ży bu dow la nej, mię dzy
in ny mi ze wzglę du na bu do -
wę i re mon ty in fra struk tu ry
zwią za nej z wiel ką im pre zą
spor to wą, ja ką by ły fi na ły ME
w pił ce noż nej. Jed nak za -
miast czer pać pro fi ty, prak -

tycz nie ca ły sek tor bu dow la -
ny po grą żył się w głę bo -
kim kry zy sie. Błę dy w pla no -
wa niu in we sty cji wy wo ła ło
spię trze nie ter mi nów ich re ali -
za cji. Fir my, wal cząc o kon -
trak ty, nie uwzględ nia ły wzro -
stu kosz tów i nie two rzy ły re -
zerw na ich po kry cie. Wszel -
ki mi środ ka mi, naj czę ściej
dra stycz nie za ni ża jąc ce ny
wy ko na nia ro bót, wal czo no
o wy gra ne w prze tar gach.
Niestety, okazało się, że była
to zabójcza strategia.
Te raz fir my bu dow la ne znów
zna la zły się w po dob nej sy tu -
acji, a jak by by ło te go ma ło,
fir my wy ko naw cze mu szą
mie rzyć się z cał ko wi cie nie -
zna nym do tych czas wy zwa -
niem, któ re rów nież ne ga tyw -
nie wpły wa na opła cal ność re -
ali zo wa nych kon trak tów. Cho -
dzi o ro sną cą pre sję pła co wą,
wy wo ły wa ną nie do bo rem pra -

• Ja ki był ubie gły rok dla na szej bran ży? Plu sy i mi nu sy…
W dru giej po ło wie ro ku da ło się za ob ser wo wać oży wie nie. Ru -
szy ły dłu go wy cze ki wa ne in we sty cje, w związ ku z czym ogól -
ny po pyt na ma szy ny bu dow la ne wzrósł na wet o trzy dzie ści
pro cent. Jest to uwa run ko wa ne tak że wkro cze niem w fa zę cy -
klicz nej wy mia ny par ku ma szy no we go. Nie ste ty, do bra ko -
niunk tu ra w bu dow nic twie nie prze ło ży ła się jeszcze
na po pra wę sy tu acji fi nan so wej wie lu spo śród firm
dzia ła ją cych w tym sek to rze.

• Ja ki był ubie gły rok dla Pań stwa fir my?
To był dobry okres dla na szej fir my. Umoc ni li śmy swą po zy cję w wie -
lu seg men tach rynku. Udało się nam udoskonalić  struk tury we -
wnętrz ne w za kre sie ob słu gi ser wi so wej. Nasze działania dotyczyły
za rów no per so ne lu tech nicz ne go, jak i pro ce dur oraz wy po sa -
że nia warsz ta to we go. Je ste śmy dobrze przygotowani do
spełniania rosnących potrzeb naszych klientów.

• Ja kie są Pań skie pro gno zy na naj bliż szą przy szłość? Wy -
zwa nia, za gro że nia, szan se roz wo ju…
Ten rok rozpoczął się niezwykle optymistycznie. Nasz ry nek utrzy -
mu je ten den cję wzro sto wą. Zakładać należy, że zapotrzebowanie
na maszyny będzie jesz cze się zwięk szać. Ciężki specjalistyczny
sprzęt jest nie zbęd ny przy re ali za cji wielkich in we sty cji.  Py -
ta nie tyl ko, ja ki udział w sprze da ży mieć bę dą ma szy ny fa -
brycz nie no we, a ja ki sprzęt uży wa ny. 

Zbigniew Medyński
Prezes zarządu Volvo Maszyny
Budowlane Polska 

• Ja ki był ubie gły rok dla na szej bran ży? Plu sy i mi nu sy…
Rok 2017 zaliczyć należy do bar dzo uda nych. Choć jest to re la tyw -
na ocena to jed nak wi dać wy raź ną po pra wę sy tu acji eko no micz nej
w kra ju i zwięk szo ną sprzedaż ma szy n bu dow la nych. Nie wąt pli wie
plu sem dla bran ży był więk szy po pyt na ma szy ny, a mi nu -
sem bezpardonowa wal ka z „wy głod nia łą” kon ku ren cją,
a co za tym idzie du żo mniej sze mar że sprze da żo we.

• Ja ki był ubie gły rok dla Pań stwa fir my?
Dla Amago był to ko lej ny bar dzo po zy tyw ny rok. Zwięk szy li śmy
ob ro ty o oko ło 35, a zysk oko ło 50 procent. Po za tym, zwięk szy -
li śmy za trud nie nie o trzech no wych re gio nal nych han dlow ców,
dwie asy stent ki i dwóch ser wi san tów. Do nie wąt pli wych suk ce -
sów na le ży do star cze nie i uru cho mie nie pierw szej ame ry kań skiej
wy twór ni mas bi tu micz nych Astec, a tak że otrzy ma nie jed -
ne go z trzech „Osca rów” za naj więk szą ak tyw ność wsród
de ale rów mar ki Hyundai w Eu ro pie.

• Ja kie są Pań skie pro gno zy na naj bliż szą przy szłość? Wy -
zwa nia, za gro że nia, szan se roz wo ju…
Rok 2018 za po wia da się jesz cze le piej. Zwięk szy li śmy tar get sprze -
da ży ma szyn Hyundai i MST o oko ło sto pro cent, pla nu je my za -
trud nie nie ko lej nych trzech han dlow ców, chce my zwięk szyć udział
w ryn ku ma szyn wiert ni czych, fun da men to wych i dro go -
wych. Szan se roz wo ju są bar dzo du że, jed nak że pod wa -
run kiem sta bi li za cji po li tycz nej i go spo dar czej w kra ju.

Marek Wiącek
Prezes zarządu Amago Sp. z o.o.



cow ni ków. Ko niecz ne jest
w związ ku z tym an ga żo wa nie
pod wy ko naw ców, któ rzy mo -
gą jed nak dyk to wać co raz
wyż sze ce ny za swo je usłu gi.
Efekt jest wia do my, ce ny pro -
duk cji bu dow la no -mon ta żo -
wej ro sną, w ubie głym ro ku
zwięk szy ły się o 0,6 pro cen ta.
Dla po rów na nia, w ro ku 2016
mie li śmy do czy nie nia ze
spad kiem o 0,4 pro cen ta.
W re zul ta cie ofer ty fir m wy ko -
naw czych sta ją zbyt dro gie,
co po cią ga za so bą praw dzi -
wą la wi nę nie roz strzy gnię tych
lub od wo ła nych prze tar gów,
za czy na być co raz więk szym
pro ble mem. Do ty czy to
przede wszyst kim in we sty cji
sa mo rzą do wych. Zda rza się,
że do prze tar gu nie przy stę -
pu je nikt, al bo zgła sza się je -
den wy ko naw ca, któ ry pro po -
nu je ce nę wyż szą na wet dwu -
krot nie niż wid nie ją ca w in we -
stor skim kosz to ry sie. Dla te go

gmi ny mu szą wie lo krot nie
roz pi sy wać prze tar gi na no -
wo, co kosz tu je, a wie le jest
unie waż nia nych. Za ma wia ją -
cy co raz dłu żej szu ka ją wy ko -
naw ców lub mu szą po sta rać
się o do dat ko we fi nan so wa -
nie. Ma my za tem do czy nie nia
z sy tu acją cał ko wi cie od mien -
ną od tej, na któ rą rów nież na -
rze ka li śmy. Czę sto zda rza ło
się prze cież, że prze tar gi wy -
gry wa ły fir my de kla ru ją ce wy -
ko na nie ro bót za czter dzie ści
pro cent war to ści kosz to ry su
in we stor skie go. I choć by ło to
od sa me go po cząt ku nie moż -
li we do zre ali zo wa nia, brano
tak pa to lo gicz ne za cho wa nia
za do brą mo ne tę. Ni ko mu też
nie prze szka dza ło, że zwy cię -
ża ją ca w prze tar gu fir ma ca ła
mie ści ła się w tecz ce swe go
wła ści cie la. Nie mia ła ani re fe -
ren cji, ani do świad cze nia. Nie
wspo mi na jąc już o za ple czu
w po sta ci sprzę tu i lu dzi, któ -

rzy po tra fi li by go ob słu żyć.
W ry wa li za cji z hochsz ta ple ra -
mi fir my dzia ła ją ce na nor mal -
nych za sa dach sta ły na z gó -
ry stra co nej po zy cji. Wie le
z nich po zba wio na przez dłu -
gi czas zle ceń, a tym sa mym
moż li wo ści za rob ko wa nia, nie
by ła w sta nie do trwać do lep -
szych cza sów. Tak czy ina czej
pol scy wy ko naw cy nie ma ją
kom for tu dzia ła nia, mu szą do -
ko ny wać cią głych re or ga ni za -
cji i ogra ni czać swe aspi ra cje.
A te są co raz mniej sze. Choć
brzmi to jak kiep ski żart, nie -
rzad ko do cho dzi do sy tu acji,
że fir ma bu dow la na ma ją ca
do za pła ce nia fak tu rę na ty -
siąc zło tych sta je przed po -
waż nym pro ble mem płat ni -
czym. Mo że najlepszym roz -
wią za niem bę dzie za tem po -
szu ki wa nie szczę ścia po -
za Pol ską, wy gry wa nie i bu do -
wa nie w mniej szych kra jach
za wschod ni mi gra ni ca mi? 

Za sta na wia w tej sy tu acji, ko mu
sprze da wać ma szy ny w Pol sce,
sko ro kon dy cja firm bu dow la -
nych za miast się po pra wiać, to
się po gar sza. Fir my bu dow la ne
nie ma ją po czu cia bez pie czeń -
stwa i per spek tyw roz wo ju.
Koń cząc pra cę na jed nym pla -
cu bu do wy, po win ny na tych -
miast wkra czać na na stęp ny.
Ta ka cią głość jest u nas zja wi -
skiem nie zna nym! A mi mo to
nę ka na kil ku let nim osła bie niem
bran ża się nie pod da je, a ro dzi -
my ry nek po tra fi za ska ki wać.
Tak że po zy tyw nie, bo ten rok
roz po czął się dla de ale rów ma -
szyn i sprzę tu za dzi wia ją co do -
brze. Tej zimy ma szy ny sprze -
da ją się tak, jak by był to szczyt
se zo nu. Wszy scy z bio rą cych
udział w na szej an kie cie to po -
twier dza ją. Wi dzą jed nak za gro -
że nia i oba wia ją się, że okres
pro spe ri ty nie po trwa dłu go.
Trze ba więc za wcza su przy go -
to wy wać się na gor sze cza sy…
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• Ja ki był ubie gły rok dla na szej bran ży? Plu sy i mi nu sy…
– To był nie co dziw ny rok, trud no więc o jed no znacz ne oce ny. Ob -
ser wo wa li śmy wzrost in we sty cyj ny, nie ste ty też je go ne ga tyw ne skut ki
w po sta ci spad ku marż firm wy ko naw czych i spię trze nia ter mi nów re -
ali za cji naj więk szych pro jek tów bu dow la nych. Le kar stwem mo -
gło by być ra cjo nal ne roz ło że nie w cza sie re ali za cji in we sty cji
pu blicz nych, ale te raz jest już na to za póź no.

• Ja ki był ubie gły rok dla Pań stwa fir my?
– Do bry, a na wet bar dzo do bry. Za no to wa li śmy naj więk sze ob ro ty w na -
szej hi sto rii, za rów no je że li cho dzi o fi nan so wa nie środ ków trans por tu,
jak i sprzę tu bu dow la ne go. Pra co wa li śmy nad po sze rze niem ofer ty dla
bran ży bu dow la nej, tak aby speł nić ocze ki wa nia, co do szyb kiej
do stęp no ści sprzę tu. Nie jed no krot nie zda rza się, że w szczy -
cie se zo nu ma szy na jest po trzeb na „na wczo raj”.

• Ja kie są Pań skie pro gno zy na naj bliż szą przy szłość? 
Wy zwa nia, za gro że nia, szan se roz wo ju…
– Je że li nie wy da rzy się nic nie ocze ki wa ne go, to cze ka ją nas tłu ste la ta.
Py ta nie tyl ko, jak dłu go trwać bę dzie do bra ko niunk tu ra i co sta nie się po -
tem? Do staw cy sprzę tu już te raz sta ra ją się zna leźć ni sze i je za go spo da -
ro wy wać. Trud no dziś wy ro ko wać, czy po za koń cze niu obec nych in we sty -
cji, do staw cy sprzę tu i fir my wy ko naw cze bę dą do brze funk cjo no -
wać. Pew nie więk szość z nich da so bie ra dę, wszy scy mu szą mieć
jed nak świa do mość, że na dej dą trud niej sze cza sy.

Artur Słomka
dyrektor do spraw produktu 
i współpracy z dostawcami 
SG Equipment Leasing Polska

• Ja ki był ubie gły rok dla na szej bran ży? Plu sy i mi nu sy…
- Nie chcę czy nić pod su mo wań ubie głe go ro ku, gdyż pa trzę nań
przez pry zmat dia me tral nych zmian, któ re do ty czą na szej fir my.
Praw dę po wie dziaw szy od po ło wy ze szłe go ro ku całkowicie
sku pia li śmy się na wła snej dzia łal no ści. 

• Ja ki był ubie gły rok dla Pań stwa fir my?
- Dla na szej fir my był to pra co wi ty rok pe łen prze obra żeń zwią za nych ze
zmia ną udzia łow ców i wcho dze niem w struk tu ry fir my Kie sel. Zmia ny
z tym zwią za ne cią gle u nas trwa ją i bę dą trwa ły jesz cze za pew ne do koń -
ca ro ku. Na pierw szy ogień po szła roz bu do wa dzia łu han dlo we go, któ ra
zo sta ła za koń czo na w dzie więć dzie się ciu pro cen tach. Te raz z ko -
lei trwa ją głę bo kie zmia ny w dzia le ser wi su. Naszą sieć ser wi so -
wą bę dzie my sukcesywnie roz bu do wy wać w ca łym kra ju.

• Ja kie są Pań skie pro gno zy na naj bliż szą przy szłość? 
Wy zwa nia, za gro że nia, szan se roz wo ju…
- Je śli cho dzi o przy szłość to sku pia my się ab so lut nie tyl ko i wy łącz -
nie na na szych ce lach. Wy da je się że ry nek idzie do gó ry ale nie zbyt
gwał tow nie. Ta ka ten den cja utrzy mu je się zresz tą w ca łej Eu ro pie.
W od róż nie niu od mi nio nych lat tym ra zem je ste śmy przy go to wa ni jak
ni gdy z pla cem peł nym ma szyn oraz dal szy mi ogrom ny mi re zer -
wa mi na te re nie Nie miec. Wy da je mi się że w 2018 do stęp ność
ma szyn bę dzie jed nym z na szych naj więk szych atu tów.

Piotr Zoszak  
Dyrektor handlowy Kiesel Poland
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Głów nym ce lem, ja ki przy -
świe cał or ga ni za to rom spo tka -
nia by ło za pew nie nie wzro stu
ob ro tów na ryn kach roz wi nię -
tych po przez wzmoc nie nie
me cha ni zmów za rzą dza nia.
To pierw sze tak du że wy da -
rze nie or ga ni zo wa ne przez
Do osan In fra co re od po wro tu
fir my na ry nek ma szyn cięż -
kich. Wcze śniej za sek tor ma -
szyn cięż kich na ryn kach roz -
wi nię tych, w tym w Eu ro pie
i Ame ry ce Pół noc nej, od po -
wia da ła spół ka Do osan Bob -
cat. Pro ces prze nie sie nia dzia -
łal no ści, prze pro wa dzo ny
w ro ku 2017, umoż li wił fir mie
Do osan In fra co re po wrót
do gry na po cząt ku ro ku 2018. 
Dy rek tor za rzą dza ją cy fir my
Do osan In fra co re, Don gy oun
Sohn, po wie dział: – Je stem
nie zwy kle wdzięcz ny pra cow -
ni kom lo kal nym i de ale rom
za ich wkład w roz wój na szej
dzia łal no ści na ryn kach eu ro -
pej skich. Od tej po ry, przed -
sta wia jąc ofer tę po ten cjal nym
klien tom, bę dzie my sta le pod -
kre ślać kon ku ren cyj ność na -
szych pro duk tów – po rów ny -
wal nych z pro duk ta mi wio dą -
cych na świe cie pro du cen -
tów – i dą żyć do zwięk sze nia
sa tys fak cji obec nych klien tów,
jesz cze bar dziej zwięk sza jąc
kon ku ren cyj ność na szych
usług, ja kość pro duk tów i in -
no wa cyj ność roz wią zań.
Do osan In fra co re roz pocz nie
re ali za cję szcze gó ło we go pro -
gra mu, któ re go ce lem jest zna -
czą ca po pra wa efek tyw no ści
za rzą dza nia i kon ku ren cyj no -
ści oraz umoc nie nie się na po -
zy cji li de ra na ryn ku świa to -
wym po przez wzmoc nie nie ca -
łe go łań cu cha war to -
ści – od roz wo ju pro duk tów
i pro duk cję po sprze daż. W ra -

mach wy sił ków ukie run ko wa -
nych na zwięk sze nie udzia łu
na ryn kach roz wi nię tych Do -
osan In fra co re sku pi się
przede wszyst kim na roz sze -
rze niu za kre su za sto so wań
swo ich naj no wo cze śniej szych
roz wią zań tech no lo gicz nych
ba zu ją cych na opa ten to wa -
nym sys te mie te le ma tycz nym
DoosanCONNECT oraz uzna -
nych na ca łym świe cie
innowacyjnych tech no lo giach
in for ma tycz no -ko mu ni ka cyj -
nych (ICT), opra co wy wa niu no -
wych pro duk tów do sto so wa -
nych do wy mo gów lo kal nych
oraz ulep sza niu ob słu gi klien -
ta. – Pod czas spo tka nia wraz
z de ale ra mi omó wi li śmy na sze
stra te gie roz wo ju biznesowego
na ryn kach eu ro pej skich, co
wzmoc ni ło re la cje part ner skie
mię dzy na mi. Aby przy spie szyć
roz wój biz ne so wy na tym kon ty -
nen cie, za pew ni my na szym de -
ale rom peł ne wspar cie i szyb ką
re ak cję na za py ta nia, co bę dzie
moż li we dzię ki wie dzy i do -
świad cze niu zgro ma dzo nym
przez fir mę przez la ta dzia łal no -
ści – po wie dział je den z pra -
cow ni ków Do osan In fra co re.
Na ko niec trze cie go kwar ta łu
ubie głe go ro ku fir ma Do osan
In fra co re od no to wa ła przy -
chód ze sprze da ży rzę du 780
mi lio nów do la rów na ryn ku
ma szyn bu dow la nych w re -
gio nie EMEA (Eu ro pa/Bli ski
Wschód/Afry ka). Dla fir my Do -
osan In fra co re re gion EMEA
to trze ci – po pół noc no ame ry -
kań skim i ryn kach kra jów roz -
wi ja ją cych się – naj więk szy ry -
nek o osiem na sto pro cen to -
wym udzia le w glo bal nej
sprze da ży ma szyn bu dow la -
nych Do osan. Od 2012 ro ku
udział fir my Do osan In fra co re
na glo bal nym ryn ku ma szyn
bu dow la nych sta le ro śnie.
We dług naj now szych da nych
w 2016 ro ku fir ma Do osan In -
fra co re zaj mo wa ła szó ste
na świe cie miej sce pod wzglę -
dem sprze da ży (4,93 mi liar da
do la rów) i mia ła naj -
wyż szy w swo jej hi -
sto rii udział w ryn ku. 

Zlot eu ro pej skich de ale rów Do osan In fra co re 
Do osan In fra co re zor ga ni zo wał w hisz pań skiej Ma la dze spo tka nie
swych eu ro pej skich de ale rów. Udział w nim wzię ło stu czter dzie stu
uczest ni ków, w tym ka dra za rzą dza ją ca i dy rek to rzy wie lu eu ro pej skich
firm dys try bu cyj nych sprzę tu mar ki Do osan. By ło to pierw sze tak du że
spo tka nie de ale rów or ga ni zo wa ne przez Do osan In fra co re od mo men -
tu po now ne go wej ścia na ry nek ma szyn cięż kich 

www.doosanequipment.com

W nowej 52-tonowej koparce gąsienicowej DX530LC-5 zastosowano technologię
D-Ecopower, zapewniającą większą wydajność oraz mniejsze zużycie paliwa 

Kon struk to rom mi ni ko par ki DX19 dzię ki za sto so wa niu naj no wo cze śniej szych tech -
no lo gii uda ło się zna czą co skró cić cy kle ro bo cze

Uni wer sal na ko par ka Do osan DX160LC -5 HT, która zadebiutuje na targach Intermat
w Paryżu, ma wszel kie da ne ku te mu, by pod bić naj bar dziej wy ma ga ją ce ryn ki



Pa ra me try ro bo cze ła do wa -
rek te le sko po wych Ma ni tou
kon stru owa nych z my ślą
o po trze bach bran ży bu dow -
la nej pre de sty nu ją je do pra -
cy w naj trud niej szych wa run -
kach. Ma szy ny do sko na le ra -
dzą so bie za tem z pod no sze -
niem bar dzo cięż kich, wiel -
ko ga ba ry to wych ła dun ków
na znacz ną wy so kość. Moż -
li wość pra cy z róż ne go ro -
dza ju osprzę tem ro bo -
czym – na przy kład czer pa -
kiem zbie ra ko wym, żu ra wiem
z wy cią gar ką lub roz kła da nym

po mo stem ro bo czym – znacz -
nie zwięk sza ich uni wer sal -
ność i za kres za sto so wań.
Ma szy ny mo gą pra co wać ja -
ko ła do war ki, dźwi gi lub plat -
for my ro bo cze.
Naj więk szym spo śród „bu dow -
lań ców” w ofer cie Ma ni tou jest
ob ro to wa te le sko po wa ła do -
war ka MRT 3255 Pri vi le ge
Plus. Ma szy na o ma sie 24 ton
im po nu je ga ba ry ta mi. Jej dłu -
gość wy no si 8,5 me tra, a sze -
ro kość z roz ło żo ny mi sta bi li za -
to ra mi 7,1 me tra. Nad wo -
zie – do da chu ka bi ny – ma na -
to miast 3,2 me tra wy so ko ści.
Mi mo tak po kaź nych roz mia rów
ma szy na jest bar dzo szyb ka
i zwrot na. Mo że po ru szać się

z pręd ko ścią na wet do 40
km/h, a pro mień jej skrę tu wy -
no si za le d wie 4,9 me tra. 
Ma szy na za pro jek to wa na zo sta -
ła do prze miesz cza nia ła dun -
ków na du żą wy so kość. Jej
udźwig wy no si 5,5 to ny, mak -
sy mal na wy so kość pod no sze -
nia 32 me try, a za sięg nie co
po nad 27 me trów. Tak im po -
nu ją ce pa ra me try ro bo cze po -
zwa la osią gnąć wy daj ny układ
hy drau licz ny o prze pły wie
210 l/min i ci śnie niu 350 bar.
Du że wra że nie ro bi wy so kość
pod no sze nia ma szy ny, w peł ni

uży tecz na na wet na mak sy -
mal nym po zio mie wy no szą -
cym 32 me try. To w zu peł no ści
wy star cza ją cy wy sięg dla więk -
szo ści za sto so wań, za rów no
w ha lach prze my sło wych, jak
i na pla cach bu do wy.
Pod no sze nie cięż kie go ła dun -
ku na tak znacz ną wy so kość
wią że się oczy wi ście z pew -
nym ry zy kiem. Aby je zmi ni -
ma li zo wać, kon struk to rzy Ma -
ni tou wy po sa ży li ła do war kę
w ko rek tor prze chy łu oraz
pod po ry te le sko po we o du -
żym roz sta wie. Dzię ki te mu
ma szy na jest nie zwy kle sta bil -
na w każ dym za sto so wa niu.
In te re su ją cym roz wią za niem
po zwa la ją cą na bez piecz ną

pra cę ma szy ny przy ma ni pu -
lo wa niu ła dun kiem na du żej
wy so ko ści są pod po ry te le -
sko po we. Ma ją one wszyst kie
za le ty pod pór kla sycz nych,
a oprócz te go tak że moż li -
wość wy su wa nia z osob -
na każ dej z czte rech pod pór.

Spo sób ich roz sta wie nia – za -
leż ny od pod ło ża, na ja kim
pra cu je ma szy na – po zwa la
uzy skać opty mal ną sta bil -
ność. Dzię ki te mu ope ra tor
mo że w peł ni bez piecz nie
pra co wać na wet w gór nym
gra nicz nym za kre sie do -
pusz czal nych ob cią żeń. Bez -
pie czeń stwo ob słu gu ją ce go

ma szy nę i osób pra cu ją cych
w jej po bli żu za pew nia au to -
ma tycz ny sys tem roz po zna -
wa nia osprzę tu E -re co. W cza -
sie rze czy wi stym ana li zu je on
pa ra me try ro bo cze ma szy ny
i na tych miast okre śla mak sy -
mal ny do pusz czal ny za kres
ob cią żeń. Tym sa mym od pa -
da więc ry zy ko groź nych
w skut kach prze cią żeń. 
Ła do war ka wy po sa żo na zo -
sta ła w kom for to wą ka bi nę
o du żej sze ro ko ści. Za pew nia
to peł ną swo bo dę ru chów na -
wet ope ra to rom po kaź ne go

wzro stu. Ob słu gu ją cy ła do -
war kę za sia da ją w bar dzo
wy god nym, re gu lo wa nym
wie lo płasz czy zno wo fo te lu.
Do sko na ła, co jest dość ty po -
we dla ma szyn Ma ni tou, jest
też er go no mia miej sca pra cy
ope ra to ra. Co wię cej, ta ma -
szy na, po dob nie jak wszyst -
kie ob ro to we ła do war ki te le -
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Ma ni tou – sta bil ność na każ dej wy so ko ści
Ma ni tou bar dzo po waż nie trak tu je ocze ki wa nia bran ży bu dow la nej. Po -
trze bu je ona ma szyn moc nych, sta bil nych uni wer sal nych i wy daj nych. Mo -
gą cych wy ko ny wać nie tyl ko ty po we pra ce prze ła dun ko we i peł nić funk -
cję plat for my ro bo czej, ale tak że z po wo dze niem za stą pić dźwig

Ła do war ka MRT 3255 Pri vi le ge Plus pre zen tu je ty po we ce chy Ma ni tou – wy trzy ma -
łość, ja kość i nie stan dar do we moż li wo ści ro bo cze

Pod no sze nie ła dun ku na taką wy so kość wią że się z ry zy kiem, dla te go Ma ni tou wy po sa -
ża swe ma szy ny w ko rek tor prze chy łu oraz pod po ry te le sko po we 
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sko po we Ma ni tou, mo że być
wy po sa żo na w zdal ne ste ro -
wa nie ra dio we, co zwięk sza
za kres jej za sto so wań. 
Zwięk szo ny prze świt ma szy -
ny uła twia po ko ny wa nie prze -
szkód te re no wych i wy ko ny -
wa nie ma new rów. Na pęd
na czte ry ko ła i sze ro kie opo -
ny po pra wia ją wła ści wo ści
trak cyj ne ła do war ki, szcze -
gól nie pod czas prze jaz dów
z ła dun kiem po nie spo istym
pod ło żu, ta kim jak bło to, pia -
sek, czy za le ga ją ce na -
wierzch nię odłam ki skal ne.
Pra ca in ży nie rów Ma ni tou
przy nio sła efek ty w po sta ci
zop ty ma li zo wa nia mo men tu
ob ro to we go. Po zwo li ło to
uzy skać du żą si łę na pę do wą
przy jed no cze snym za cho wa -
niu bar dzo do bre go sto sun ku
ma sy do mo cy, z rów no mier -
nym roz kła dem ma sy na każ -
dą oś i sto sun ko wo nie wiel -
kim na ci skiem na pod ło że.
So lid ny wy się gnik zo stał wy -
po sa żo ny w sys tem roz po -
zna wa nia osprzę tu E -Re co,
dzię ki cze mu wy mia na na rzę -
dzi ro bo czych jest nie tyl ko
szyb ka, ale tak że bez piecz na. 
Kon struk to rzy Ma ni tou po zo -
sta ją w sta łym kon tak cie
z użyt kow ni ka mi swych ma -
szyn. Ma to na ce lu po zna nie
rze czy wi stych po trzeb i roz wi -
ja nie kon struk cji ła do wa rek,
któ re bę dą pra co wać wy daj nie
i bez piecz nie w naj trud niej -

szych na wet wa run kach. Ta -
kich, z ja ki mi ma my do czy nie -
nia w prze my śle i bu dow nic -
twie. Wy mia na do świad czeń
przy no si tak że wy mier ne efek -
ty w po sta ci opra co wy wa nia
kon struk cji na rzę dzi ro bo -
czych. Do brze do bra ny
osprzęt spra wia, że dla ma -
szyn znaj do wa ne są no we no -
we ob sza ry za sto so wań.
Oczy wi ście użyt kow ni cy zgła -
sza ją też po trze by co do sa -
mych ma szyn. In ży nie ro wie
Ma ni tou sta ra ją się je speł nić
i do star czyć pro dukt „skro jo -
ny na mia rę”. Naj now szy efekt
ich prac sta no wi ła do war ka
MRT 2470 Pri vi le ge Plus, któ ra
uj rza ła świa tło dzien ne w po -
ło wie ubie głe go ro ku. Jest to

pierw sza i jak do tej po ry je dy -
na na świe cie ma szy na z funk -
cją ob ro tu, udźwi giem 7 ton
i wy so ko ścią pod no sze nia
prze kra cza ją cą 20 me trów.
Dzię ki zmia nom kon struk cyj -
nym prze ciw wa gi uda ło się
po pra wić sta bil ność ma szy ny
pra cu ją cej z mak sy mal nym
za ła dun kiem na peł nym wy -
się gu. Ma ni tou MRT 2470 Pri -
vi le ge Plus wy róż nia się do -
sko na łą no śno ścią. Ma szy -
na bez naj mniej szych pro ble -
mów mo że unieść cię żar 7 ton
na wy so kość 11 me trów. Do -
daj my do te go, że mak sy mal -
na wy so kość pod no sze nia
wy no si 23,7, a mak sy mal ny

za sięg 20,5 me tra, co sta no wi
je den z naj lep szych re zul ta -
tów dla ma szyn tej ka te go rii. 
Do stęp na opcjo nal nie prze -
kład nia hy dro sta tycz na ty pu
„shift -on -fly” z dwo ma prze ło -
że nia mi mo że pra co wać za -
rów no w try bie au to ma tycz -
nym, jak i ma nu al nym. Mak -
sy mal na pręd kość MRT 2470
Pri vi le ge Plus wy no si 40 km/h.
No wa ła do war ka naj czę ściej
znaj du je za sto so wa nie na pla -
cach bu do wy, głów nie do ro bót
prze ła dun ko wych oraz prac
na wy so ko ści. Ma szy na spraw -
dza się do sko na le nie tyl ko
na bu do wie bu dyn ków miesz -
kal nych i przy wzno sze niu kon -
struk cji sta lo wych. Dzię ki moż li -
wo ści wy ko rzy sta nia do dat ko -
we go osprzę tu ro bo cze go
moż na zwięk szyć za kres jej za -
sto so wań. MRT 2470 Pri vi le ge
Plus bez naj mniej sze go pro -
ble mu jest w sta nie za stą pić aż
trzy ma szy ny – pod no śnik te -
le sko po wy, żu raw oraz plat for -
mę ro bo czą. Ma szy na wy ko rzy -
sty wa na do prac we wnątrz
obiek tów opcjo nal nie wy po sa -
żo na mo że być w sil nik elek -
trycz ny. Ma on tę za le tę, że nie
emi tu je szko dli wych spa lin
i jest – w po rów na niu z kon wen -
cjo nal ną jed nost ką
spa li nową – znacz nie
mniej ha ła śli wy.

www.manitou.com/pl

Ma ni tou MRT 2470 Pri vi le ge Plus to ma szy na „skrojona na mia rę”. Jej kon struk to -
rzy od po cząt ku prac kie ro wa li się bo wiem su ge stia mi przy szłych użyt kow ni ków

Ze wzglę du na swą uni wer sal ność ła do war ki te le sko po we są wprost nie za stą pio ne
w wy ko ny wa niu róż nych prac, od prze ła dun ko wych po bu dow la no -mon ta żo we

Ma ni tou MRT 2470 Pri vi le ge Plus to je dy na na świe cie ma szy na z funk cją ob ro tu
nad wo zia, udźwi giem 7 ton i wy so ko ścią pod no sze nia prze kra cza ją cą 20 me trów
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Na cze le ty po sze re gu sta nął
Me ca lac 15 MWR, dla któ re -
go prze stał funk cjo no wać
obo wią zu ją cy do tych czas
po dział na ka te go rie ma szyn.
No wa „pięt nast ka” wy my ka
się bo wiem wszel kim sche -
ma tom, cze ka jąc do pie ro
na po ja wie nie się kon ku ren -
cji, z któ rą mógł by ry wa li zo -
wać. Za ska ku je nie tyl ko
efekt dzia łań fran cu skich
kon struk to rów. Ma szy na sa -
ma w so bie ro bi im po nu ją ce
wra że nie, ale nie mniej sze
spo sób ro zu mo wa nia pro jek -
tan tów i kon struk to rów, któ rzy
pra co wa li nad jej kon struk cją.
Utwier dza on w prze ko na niu,
że twór cy no we go 15MWR -a,
nie wy bra li dro gi na skró ty,
zde cy do wa nie od rzu ca jąc
moż li wość pój ścia na ja kie -
kol wiek kom pro mi sy. Prak -
tycz nie we wszyst kich aspek -
tach do ty czą cych wzor nic -
twa, in no wa cyj no ści, sta bil -
no ści, funk cjo nal no ści, czy
wresz cie bez pie czeń stwa za -
rów no sa me go ope ra to ra, jak
i oto cze nia, w któ rym przyj -
dzie mu pra co wać. 
Dla te go też twór cy no wej ma -
szy ny nie ogra ni czy li się
do za adap to wa nia naj lep -
szych cech po przed nicz ki, ale
wpro wa dzi li do dat ko we in no -
wa cje w za kre sie mo bil no ści,
zwrot no ści, kom pak to wo ści
oraz mak sy mal ne go uła twie -
nia co dzien nej ob słu gi tech -
nicz nej. W efek cie zmo der ni -
zo wa na „pięt nast ka” sta ła się
ma szy ną kla sy Pre mium, któ -
rej wa lo ry spra wia ją, że ten,
kto choć by raz za sią dzie w jej
ka bi nie, nie bę dzie chciał się
już z nią roz stać. Bo w ja kiej
in nej ma szy nie ope ra tor mo -
że jed nym ru chem prze łą czyć
się na tryb dro go wy lub tryb
par ko wa nia, za miast tra cić

czas na wy ko ny wa nie
od sied miu do na wet dzie się -
ciu dodatkowych czynności
przy no szą cych iden tycz ny
efekt? Któ ra z in nych ma szyn
konkurencyjnych marek wy -
po sa żo na została w szyb ko -
złą cze cha rak te ry zu ją ce się
lek ko ścią, peł nym zin te gro -
wa niem, ła two ścią i bez pie -
czeń stwem ob słu gi? Ka bi na
jakiej in nej ma szy ny da je tak

nie by wa ły kom fort pra cy ope -
ra to ra? Któ ra za pew nia mu
tak zna ko mi tą wi docz ność
oraz ła twość wcho dze nia
i wy cho dze nia? Ja ka in na ma -
szy na wy róż nia się po dob ną
tak po żą da ną sta bil no ścią po -
łą czo ną z nie spo ty ka nym do -
tąd współ czyn ni kiem kom -
pak to wo ści oraz udźwi gu?
Za let za rów no sa mej no wej
„pięt nast ki”, jak i ca łej Se rii
MWR jest znacz nie wię cej,
ale jed no jest pew ne – aby je
do ce nić i zro zu mieć ich zna -
cze nie, trze ba po czuć je
na wła snej skó rze. Do pie ro
sie dząc w ka bi nie Me ca la ca,
ope ra to rzy sprzę tu bu dow la -

ne go będą w stanie do ce nić
je go in no wa cyj ność. – Nie jed -
no krot nie w swo jej pra cy spo -
ty kam się z ope ra to ra mi, któ rzy
twier dzą, że ich ży cie za wo do -
we moż na po dzie lić na okres
przed i po prze te sto wa niu na -
szych ma szyn. Dla te go za wsze
uczci wie ostrze gam, że je śli
ktoś nie jest go to wy na swo istą
re wo lu cję, to le piej niech nie
spraw dza moż li wo ści, ja kie da -

ją roz wią za nia za pro po no wa ne
przez kon struk to rów Me ca la -
ca. Mo że się bo wiem oka zać,
że nie bę dzie już so bie mógł
wy obra zić efek tyw nej, sku tecz -
nej i przy jem nej pra cy bez Me -
ca la ca. Ci, któ rzy spró bo wa li,
wie dzą, że dla twór ców na -
szych ma szyn pra ca ope ra to -
rów to już nie tyl ko zwy kłe rze -
mio sło, to sztu ka, a mi strzow -
skie wy ko ny wa nie swo jej pra -
cy wy ma ga nie tyl ko fe no me-
nal nych umie jęt no ści – choć
one oczy wi ście są nie do prze -
ce nie nia – ale rów nież nie za wod -
ne go i ob słu gi wa ne go in tu icyj nie
sprzę tu, któ ry spraw dza się w na -
wet naj bar dziej eks tre mal nych

wa run kach pra cy na pla cach bu -
dów XXI wie ku – mó wi An drzej
Ge tler, wi ce pre zes i dy rek tor
ope ra cyj ny Me ca lac Pol ska.
Wie le z roz wią zań sto so wa -
nych przez kon struk to rów
ma szyn Se rii MWR w za kre -
sie na tu ral ne go wy wa że nia,
ła two ści ma new ro wa nia, si ły
pod no sze nia czy wresz cie
kom pak to wo ści wy da je się
być czymś na tu ral nym, ale
sko ro tak, to za sta nów my się,
dla cze go do pie ro Me ca lac
po łą czył wszyst kie te ele men -
ty w ca łość – wdra ża jąc
do pro duk cji se ryj nej ma szy -
nę per fek cyj ną, któ ra słu żyć
ma nie tyl ko fa nom in no wa cji
tech nicz nych, ale przede
wszyst kim prak ty kom, ope ra -
to rom z pierw szej li nii fron -
tu. – Hen ri Mar chet ta, pre zes
Gru py Me ca lac i – prak tycz nie
rzecz uj mu jąc – oj ciec
chrzest ny wszyst kich ma szyn
tej mar ki, po wie dział kie dyś,
że nie wy star czy słu chać po -
trzeb użyt kow ni ków, trze ba je
prze wi dy wać i uprze dzać wy -
kra cza jąc po za sche ma ty oraz
dać lu dziom coś wy jąt ko we -
go i war to ścio we go, coś cze -
go nie dał nikt in ny. Sam głę -
bo ko wie rzę, że nie wy star czy
tyl ko być, trze ba być  kimś.
Trze ba stwo rzyć je dy ną w so -
bie ka te go rię, na wet dla sa -
mych sie bie, je śli nikt
przed na mi nie miał od wa gi
te go uczy nić. Me ca lac nie
chce być fir mą pro du ku ją cą
ko par ki, chce stać się „skró -
tem my ślo wym”, któ ry na trwa -
łe za ist nie je w gło wach na -
szych klien tów, sy no ni mem in -
no wa cyj no ści, funk cjo nal no -
ści, mo bil no ści, kom for tu pra -
cy oraz nie za wod no -
ści – pod su mo wu je
An drzej Ge tler. 

MASZYNY BUDOWLANE

Me ca lac Seria MWR – per fek cja do strze żo na i na gro dzo na!
O tym, że nie jest tu zin ko wym pro du cen tem ma szyn bu dow la nych, Me ca lac sta ra się prze ko ny -
wać nas na każ dym kro ku. Najnowszym tego przy kła dem jest wpro wa dze nie na ry nek no wej
ge ne ra cji koparek Se rii MWR. Maszyn wy my ka ją cych się wszel kim sche ma tom, nie da ją cych
się za szu flad ko wać. Wy róż nia ją cych się nie kon wen cjo nal nym wzornictwem, in no wa cyj ny mi
roz wią za nia mi kon struk cyj ny mi i nie spo ty ka nym do tych czas kom for tem pra cy ope ra to ra 

www.mecalac.pl

Wa lo ry ma szyn Me ca lac Se rii MWR do ce nio ne zo sta ły przez ju ry ta rów In ter masz.
An drzej Ge tler wraz ze swo imi współ pra cow ni ka mi pre zen tu je Zło ty Me dal Mię dzy -
na ro do wych Tar gów Po znań skich przy zna ny ko par ce ko ło wej Me ca lac 9MWR
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Kon struk to rzy no wych ko pa -
rek Cat 320 i 323 wy ko rzy stu -
jąc tech no lo gię CAT Con nect
wy so ko za wie si li po przecz kę
kon ku ren tom. Cho dzi przede
wszyst kim o istot ne zwięk -
sze nie pro duk tyw no ści ma -
szyn. Sta no wią ce wy po sa że -
nie fa brycz ne no wa tor skie
roz wią za nia tech no lo gicz ne
po zwo li ły bo wiem nie tyl ko
ogra ni czyć zu ży cie pa li wa
i na kła dy na kon ser wa cję ma -
szyn, ale tak że w istot ny spo -
sób ob ni żyć kosz ty bie żą cej
eks plo ata cji. I to nie tyl ko
w śred nich, ale tak że w trud -
nych wa run kach ro bo czych.
No wa ko par ka Cat 323 wy róż -
nia się naj więk szą mo cą
i udźwi giem w swej kla sie. Pa -
ra me try te w po łą cze niu z niż -
szym zu ży ciem pa li wa
i zmniej szo ny mi kosz ta mi
kon ser wa cji za pew niają mak -
sy mal ną eko no mi kę eks plo -

ata cji. Dzię ki wy ko rzy sta niu
do stęp ne go w stan dar dzie
sys te mu Cat Gra de 2D śred -
nią wy daj ność – w po rów na -
niu z ma szy na mi poprzedniej
ge ne ra cji – uda ło się zwięk -
szyć na wet o czter dzie ści
pięć pro cent. Sys tem ste ro -
wa nia pra cą Cat Gra de 2D
do bie ra ją cy na bie żą co pa ra -
me try pra cy ko par ki w za kre -
sie głę bo ko ści ko pa nia, na -
chy le nia oraz od le gło ści
w po zio mie do po chy ło ści,
po ma ga na wet mniej do -
świad czo nym ope ra to rom
szyb ko i do kład nie osią gnąć
za mie rzo ny efekt. Dzię ki wy -
ko rzy sta niu funk cji E -Fen ce
ope ra tor za po bie ga wy kra -
cza niu ja kie go kol wiek ele -
men tu ko par ki po za zde fi nio -
wa ny ob szar dzia ła nia. Dzię ki
te mu mo że on bez piecz nie
pra co wać pod kon struk cja mi
lub na dro gach przy otwar tym

ru chu. Stan dar do wy sys -
tem 2D moż na w za leż no ści
od po trzeb roz bu do wać o do -
dat ko we funk cje lub pod nieść
do Cat Gra de 3D. Za uwa żyć
jed nak wy pa da, że już sys tem
w pod sta wo wej wer sji za -
pew nia au to ma ty za cję ru -
chów wy się gni ka, ra mie nia
i łyż ki. Uła twia to zde cy do wa -
nie pra cę ope ra to rów.
Fa brycz ne wy po sa że nie ko -
pa rek Cat 320 oraz 323 sta no -
wi sys tem wa że nia Cat Pay lo -
ad. Je go za da niem jest ana li -
za wa gi znaj du ją ce go się
w łyż ce urob ku. Dzię ki te mu
ope ra tor ko par ki wie, ile ma -
te ria łu już za ła do wał na sa -
mo chód i ile mo że jesz cze
ewen tu al nie do sy pać. Nie
mu si więc do ko ny wać ko rekt,
co po zwa la ogra ni czyć licz bę
cy kli za ła dun ku, a tym sa mym
przy no si du że oszczęd no ści
cza su i kosz tów pa li wa. 

Sys tem Cat Link, w któ ry wy -
po sa żo ne są no we ko par ki,
za pew nia łącz ność mię dzy
ma szy ną a biu rem bu do wy
i do star cza za rzą dza ją cym
flo tą istot nych in for ma cji po -
zwa la ją cych na opty ma li za -
cję wy ko rzy sta nia sprzę tu.
No we ko par ki na pę dza ne są
sil ni ka mi o mo cy zna mio no -
wej od 90 do 121 kW. Jed -
nost ki na pę do we zu ży wa ją
na wet do dwu dzie stu pię ciu
pro cent mniej pa li wa niż mia -
ło to miej sce w przy pad ku
ma szyn po przed niej ge ne ra -
cji. Pod czas pra cy w no wym
try bie „smart” moc sil ni ka
i wy da tek ukła du hy drau licz -
ne go są au to ma tycz nie do pa -
so wy wa ne do po trzeb wy ni -
ka ją cych z wa run ków ro bo -
czych. Po zwa la to na opty ma -
li za cję za rów no zu ży cia pa li -
wa, jak i osią gów. Pręd kość
ob ro to wa sil ni ka jest au to ma -

MASZYNY BUDOWLANE

Ko par ki Cat no wej ge ne ra cji – wy daj ność w gó rę, kosz ty w dół!
Trzy ko par ki po pu lar nej kla sy dwu dzie stu ton fir my Ca ter pil lar – 320 GC, 320 oraz 323 – wy róż -
nia ją się efek tyw no ścią, kom for tem, ni ski mi kosz ta mi bie żą cej eks plo ata cji i ser wi so wa nia.
W po rów na niu do po przed nich modeli zużywają też mniej pa li wa oraz są bardziej kom for towe.
No we ko par ki za pew nia ją wy jąt ko wą funkcjonalność, zostały bowiem zaprojektowane w spo -
sób, któ ry umoż li wia użytkownikom osią gnię cie ce lów w najtrudniejszych nawet warunkach

Prze zna czo ne do prac o ma łym i śred nim stop niu trud no ści no we ko par ki Cat łą czą w swej konstrukcji do bra ne w od po wied nich pro por cjach funk cje, któ re umoż li wia ją
zwięk sze nie pro duk tyw no ści przy jednoczesnym zredukowaniu zu ży cia pa li wa oraz kosztów eks plo ata cji
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tycz nie ob ni ża na, za każ dym
ra zem gdy nie ma za po trze -
bo wa nia na moc hy drau licz -
ną. Funk cja ta do dat ko wo ob -
ni ża zu ży cie pa li wa. Zmo der -
ni zo wa ny układ hy drau licz ny
no wych ko pa rek za pro jek to -
wa no z my ślą o zwięk sze -
niu szyb ko ści re ago wa nia
i spraw no ści. Uprosz cze nie
kon struk cji głów ne go za wo ru
ste ru ją ce go, po le ga ją ce mię -
dzy in ny mi na wy eli mi no wa -
niu prze wo dów, po zwo li ło
zmniej szyć stra ty ci śnie nia.
Ogra ni cze nie licz by prze wo -
dów umoż li wi ło ogra ni cze nie
za le wa nia ukła du mniej szą
ilo ścią ole ju hydraulicznego.
Re duk cja wy no si dwa dzie -
ścia pro cent, co prze kła da
się na ob ni że nie kosz tów
eks plo ata cji i ser wi su. Do dat -
ko wo przy czy nia się do te go
wy dłu że nie i lep sze zsyn -
chro ni zo wa nie okre sów mię -
dzy prze glą do wych oraz wy -
dłu że nie cza su eks plo ata cji
czę ści pod le ga ją cych cy -
klicz nej wy mia nie. Filtr po -
wrot ny ole ju hy drau licz ne go
Cat, o zwięk szo nej po -
wierzch ni prze chwy ty wa nia
za nie czysz czeń, moż na te raz
eks plo ato wać przez 3.000
go dzin, co sta no wi pięć dzie -
się cio pro cen to wy wzrost
w po rów na niu z kom po nen ta -
mi po przed niej ge ne ra cji. 
Po dob nie rzecz ma się z fil -
trem po wie trza Cat. Zmia na
je go bu do wy spra wi ła, że
okres je go eks plo ata cji wy no -
sić mo że te raz na wet 1.000
go dzin, czy li dwu krot nie dłu -
żej niż mia ło to miej sce w po -
przed nich mo de lach. 
Wszyst kie co dzien ne czyn no -
ści ob słu go we do ty czą ce ole -
ju sil ni ko we go, se pa ra to ra
wo dy w ukła dzie pa li wo wym,
wo dy i osa du w zbior ni ku pa -
li wa oraz po zio mu cie czy eks -
plo ata cyj nych w ukła dzie
chło dze nia wy ko nu je się
z po zio mu pod ło ża, co spra -
wia, że od by wa się to szyb -
ciej, ła twiej i bez piecz niej .
Zgru po wa nie fil trów w jed -
nym ob sza rze znacznie skra -
ca czas ob słu gi tech nicz nej.

W za my śle kon struk to rów
kon cer nu Ca ter pil lar ka bi ny
no wych ko pa rek sta no wić
ma ją miej sce przy ja zne dla
ope ra to ra. Tyl ko w ten spo -
sób moż na osią gnąć szyb kie
efek ty za rów no pod wzglę -
dem zwięk sze nia bez pie czeń -
stwa pra cy, jak i wy daj no ści

ma szy ny. Ope ra to rzy no wych
ko pa rek Cat ko rzy stać mo gą
z sze re gu udo god nień, ta kich
jak bez klu czy ko we uru cha -
mia nie sil ni ka przy ci skiem,
czy du ży stan dar do wy do ty -
ko wy mo ni tor o prze kąt -
nej 203 mm z kla wi sza mi
szyb kie go wy bie ra nia funk cji

ro bo czych. No wa prze stron -
na ka bi na ko pa rek do stęp -
na jest w wer sjach – Com fort,
De lu xe lub Pre mium. Róż nią
się one przede wszyst kim wy -
koń cze niem wnę trza. Wszyst -
kie wer sje wy róż nia ni sko pro -
fi lo wa kon struk cja i du że
przed nie, tyl ne i bocz ne po -
wierzch nie prze szkleń za pew -
nia ją ce lep szą wi docz ność
do przo du i na bo ki. Opcja
„Wi docz ność 360 stop ni”
prze wi du je łą cze nie ob ra zów
z wie lu ka mer za mon to wa nych
na ma szy nie. Po sze rza to po le
wi dze nia ope ra to ra we wszyst -
kich kie run kach. Au to ma tycz -
na kli ma ty za cja utrzy mu je
kom fort we wnątrz ka bi ny nie -
za leż nie od tem pe ra tu ry oto -
cze nia. Ra dio z wbu do wa nym
in ter fej sem Blu eto oth i por ta -
mi USB do pod łą cza nia i ła do -
wa nia te le fo nów ko mór ko -
wych za pew nia do mo we udo -
god nie nia w miej scu pra cy. 
Ka bi ny no wych ko pa rek są
do sko na le wy głu szo ne i izo -
lo wa ne przed szko dli wy mi wi -
bra cja mi. Te sty prak tycz ne
wy ka za ły, że za awan so wa ne
tech no lo gicz nie ela stycz ne
ele men ty mo co wa nia ka bi ny
są w sta nie zre du ko wać drga -
nia na wet o pięć dzie siąt pro -
cent w po rów na niu z mo de la -
mi ko pa rek Cat należących
do po przed niej ge ne ra cji.
Od chy la na kon so la w kon -
struk cjach ka bin De lu xe i Pre -
mium uła twia wcho dze nie i wy -
cho dze nie z ka bi ny. Stan dar -
do wo wy po sa żo no je w kon -
struk cję chro nią cą przed skut -
ka mi prze wró ce nia się ma szy -
ny i spa da ją cy mi przed mio ta -
mi, któ re mógłby na ru szyć
struk tu rę ka bi ny. Aby za pew -
nić wyż szy po ziom kom for tu
pra cy ope ra to ra ma szy ny wy -
po sa żo no w „in te li gent ne” joy -
stic ki. Moż na je indywidualnie
pro gra mo wać – na przy kład
de fi niu jąc kąt ob ro tu nad wo -
zia – co jest szcze gól nie przy -
dat ne pod czas wy ko ny wa nia
po wta rzal nych czyn -
no ści, ta kich jak za ła -
du nek po jaz dów. 

www.b-m.pl

No we ko par ki wy ko rzy stu ją zin te gro wa ną tech no lo gię Cat Con nect, któ ra zwięk sza
ich efek tyw ność dzia ła nia na wet o czter dzie ści pięć pro cent 

Ze spół wen ty la to rów w układzie chło dze nia no wych ko pa rek utrzy mu je wła ści wą
tem pe ra tu rę cieczy eksploatacyjnych i po wie trza do ła do wu ją ce go tur bo sprę żar kę
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Wa run ki pa nu ją ce na pla cu re -
cy klin go wym z pew no ścią nie
na le żą do naj ła twiej szych. Ma -
szy na eks plo ato wa na jest bar -
dzo in ten syw nie, w cią gu ro ku
prze pra co wu je śred nio 1.500
go dzin. Z re gu ły ma szy ny wy -
mie nia ne są co sie dem lat i za -
stę po wa ne fa brycz nie no wy mi
eg zem pla rza mi. Te raz przy -
szła ko lej na ko par ki Hy un dai
naj now szej ge ne ra cji HX. 
Ty po sze reg ko pa rek hy drau -
licz nych Hy un dai He avy In du -
stries na pę dza nych sil ni ka mi
speł nia ją cy mi nor mę emi sji
spa lin Sta ge IV wy róż nia się
cał kiem no wym wzornictwem.
Obej mu je on trzy na ście ma -
szyn o cię ża rze ro bo czym
od 12 do 52 ton. Za sto so wa -
no w nich ca ły sze reg no wa -
tor skich roz wią zań i mo der ni -
za cji w za kre sie pod sta wo -
wych kom po nen tów i sys te -
mów ob słu gi.
Kon struk to rzy ko par ki za sto -
so wa li w niej bar dzo no wo cze -
sny układ pa li wo wy Xtra -High,
któ ry za pew nia sta łe ci śnie -
nie wtry sku bez wzglę du
na ob cią że nie. Dzię ki te mu
ope ra tor ma do dys po zy cji
bar dzo du żą moc w peł nym
za kre sie ob ro tów. Moż li wość
opty mal ne go wy ko rzy sta nia
mo cy po zwa la zmniej szyć zu -
ży cie pa li wa. W po rów na niu
z ma szy ną poprzedniej ge ne -
ra cji mo że być ono niż sze na -
wet o dzie więt na ście pro cent. 
Ko par kę pra cu ją cą na pla cu
re cy klin go wym wy po sa żo no
w wy się gnik ty pu mo no blok
o dłu go ści 6.250 mm i ra mie -
niem dłu go ści 3.050 mm. Ta ka
kon fi gu ra cja da je du ży za sięg,
a co za tym idzie po zwa la skró -
cić czas cy kli ro bo czych i ogra -
ni czyć czę sto tli wość prze sta -
wia nia ma szy ny. Sta bil ność
na ma ło spo istym pod ło żu za -

pew nia sze ro kie na 4.950 mm
pod wo zie i spe cjal ne pły ty gą -
sie nic o sze ro ko ści 600 mm
z trze ma ostro ga mi.
Ko par kę wy po sa żo no w zu peł -
nie no wą, prze stron niej szą i le -
piej wy ci szo ną ka bi nę z kom -
for to wym fo te lem, au to ma tycz -
ną kli ma ty za cją, ro le ta mi prze -
ciw sło necz ny mi, ra diem i ze -
sta wem gło śno mó wią cym. Pra -
cę uła twia ope ra to ro wi po więk -
szo ny te raz z sied miu do ośmiu
ca li ekran do ty ko wy. Za je go po -

mo cą ope ra tor mo że do ko ny wać
usta wień pa ra me trów ro bo -
czych ma szy ny. Wy świe tlacz
po kry ty po wło ką antyrefleksyjną
po zo sta je czy tel ny na wet w słoń -
cu, ope ra tor mo że bez stop nio -
wo re gu lo wać kąt je go na chy le -
nia i swo bod nie ob ra cać.
Na ekra nie mo ni to ra w for mie
ko lo ro we go wy kre su słup ko we -
go po ja wia ją się da ne z sys te -
mu ECO. Ko lo ro wy wy kres
słup ko wy po zwa la ope ra to ro wi
ope ra to ra pra co wać wy daj nie,
a za ra zem eko no micz nie. Wy -
star czy, że ob słu gu ją cy ma szy -

nę bę dzie utrzy my wał się w zie -
lo nym ob sza rze wska zań. Trzy
try by pra cy: ECO, Stan dard
i Po wer są za pi sy wa ne w ste ro -
wa niu i moż na je wy bie rać, na -
ci ska jąc przy cisk. W pa mię ci
sys te mu za pi sać moż na na sta -
wie nia wy dat ku sys te mu hy -
drau licz ne go dla dwu dzie stu
na rzę dzi ro bo czych. Po zmia nie
osprzę tu za po mo cą przy ci sku
na ekra nie do ty ko wym ope ra tor
mo że na tych miast wy wo łać
opty mal ne usta wie nia dla da ne -

go na rzę dzia. W przy pad ku ko -
rzy sta nia ze szcze gól nie wy -
ma ga ją ce go osprzę tu ro bo -
cze go – na przy kład cięż kie go
mło ta, no życ, łyż ki prze sie wa -
ją co -kru szą cej czy pul we ry za -
to ra, ope ra tor mo że – sprzę ga -
jąc obie pom py – sko ko wo
zwięk szyć tem po prze pły wu
w ukła dzie hy drau licz nym.
Funk cja ta jest bar dzo przy -
dat na przy wy bu rze niach i pra -
cach roz biór ko wych. 
Ope ra tor ko par ki mo że za pro -
gra mo wać funk cje po szcze -
gól nych na rzę dzi ro bo czych

zgod nie z wła sny mi pre fe ren -
cja mi. Hy un dai cał ko wi cie
zmo der ni zo wał układ hy drau -
licz ny, któ ry stał się te raz bar -
dziej pre cy zyj ny i oszczęd ny. 
Ka me ra wstecz na na le ży
do wy po sa że nia stan dar do we -
go ma szy ny. Opcjo nal nie ko -
par kę, po dob nie jak po zo sta łe
mo de le no wej Se rii HX, do po -
sa żyć moż na w sys tem AAVM
prze ka zu ją cy ob raz z ka mer
umiesz czo nych wo kół ma szy -
ny wprost na ekran w ka bi nie.
Dzię ki te mu ope ra tor ostrze -
ga ny jest o ry zy ku ko li zji, gdy
na je go dro dze po ja wi się ja -
kaś prze szko da. Do dat ko we
czuj ni ki sa me wy kry wa ją po -
ten cjal ne za gro że nie i ostrze -
ga ją przed tym ope ra to ra. 
Ko par ka mo że zo stać wy po sa -
żo na w układ te le ma tycz ny Hy -

un dai Hi -Ma te, któ ry umoż li wia
lo ka li za cję ko par ki w do wol -
nym miej scu na świe cie oraz
bie żą cą ana li zę jej efek tyw no -
ści. Cen trum ko or dy na cyj ne
otrzy mu je rów nież na tych mia -
sto wy sy gnał o wszel kich od -
stęp stwach od nor my w pra cy
ma szy ny. Po zwa la to od po -
wied nio wcze śnie wy kryć uster -
kę, do ko nać in ter wen cji ser wi -
so wej i tym sa mym za po biec
po waż niej szej awarii
po wo du ją cej bez pro -
duk tyw ny prze stój. 

MASZYNY BUDOWLANE

Hy un dai HX300 NLC – ko par ka no wej ge ne ra cji 
No wej ge ne ra cji ko par ka gą sie ni co wa Hy un dai HX300 NLC spraw dza
się do sko na le pod czas robót po le ga ją cych na prze ro bie od pa dów bu -
dow la nych. Głów nym za da niem ma szy ny wy po sa żo nej w łyż kę o po -
jem no ści 1,2 m³ jest za ła du nek mo bil nych kru sza rek gru zem be to no -
wym i ce gla nym po zy ska nym w wy ni ku prac roz biór ko wych 

www.amago.pl

Hy un dai pro du ku je wie le new ral gicz nych kom po nen tów ma szyn Se rii HX we wła snym za kre sie. Ma to na ce lu ich optymalne zin -
te gro wa nie z in te li gent nym ukła dem hy drau licz nym
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Wraz z koń cem ubie głe go ro -
ku w no wej ofer cie urzą dzeń
pod no śni ko wych JCB zna la zło
się dwa dzie ścia sie dem cał ko -
wi cie no wych plat form, w tym
pod no śni ki no ży co we oraz
urzą dze nia z wy się gni ka mi
prze gu bo wy mi i te le sko po wy -
mi. Bry tyj ski kon cern tym sa -
mym za mie rza prze jąć część
war te go osiem mi liar dów do la -
rów ame ry kań skich ryn ku,
na któ rym rocz nie sprze da je
się sto trzy dzie ści ty się cy ma -
szyn. Urzą dze nia pod no śni ko -
we spo ty ka się na ca łym świe -
cie w miej scach wy ma ga ją -
cych pro wa dze nia  cza so wych
prac na wy so ko ści, naj czę ściej
na róż ne go ro dza ju pla cach
bu do wy. Po cząt ko wo w skład
ofer ta urzą dzeń pod no śni ko -
wych JCB bę dzie obej mo wać:
• dwa na ście mo de li urzą dzeń

no ży co wych – w tym dzie -
więć elek trycz nych i trzy spa -
li no we – o wy so ko ści pod no -
sze nia od 4,6 do 13,8 me tra,

• pięć mode li pod no śni ków
z wy się gni ka mi prze gu bo -
wy mi – w tym czte ry spa li -
no we i je den elek trycz -
ny – o wy so ko ści pod no sze -
nia od 14,9 do 24,6 me tra,

• dzie sięć mo de li spa li no wych
pod no śni ków z wy się gni ka -
mi te le sko po wy mi o wy so -
ko ści od 20,6 do 41,6 me tra.

Lord Bam ford, głów ny wła ści -
ciel i dy rek tor za rzą dza ją cy
koncernu JCB, tak sko men to -
wał ten fakt: – Ry nek urzą dzeń
pod no śni ko wych przy brał na -
praw dę glo bal ny cha rak ter
i da je JCB ogrom ne moż li wo -
ści roz wo ju. Je stem prze ko na -
ny, że doj rzał do za ak cep to wa -
nia no we go do staw cy mo gą -
ce go za pro po no wać naj lep sze
w bran ży, ca ło do bo we wspar -
cie tech nicz ne użyt kow ni -
kom. Sied miu set sie dem dzie -

się ciu de ale rów oraz dwa ty -
sią ce dwie ście od dzia łów JCB
speł ni z nawiązką wszel kie
ocze ki wa nia na szych klien tów
na ca łym świe cie.
In ży nie ro wie JCB opra co wa li
kon struk cję urzą dzeń pod no -
śni ko wych za rów no z my ślą
o po trze bach wy po ży czal ni
sprzę tu bu dow la ne go, jak i in -
dy wi du al nych klien tów. Od sa -
me go po cząt ku pro duk cji urzą -
dze nia tra fia ją na wy ma ga ją ce
ryn ki Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji,
Nie miec i kra jów Ame ry ki Pół -
noc nej. No wa ga ma urzą dzeń
pod no śni ko wych JCB uzy ska -

ła cer ty fi kat TÜV przy zna wa ny
pro duk tom naj wyż szej ja ko ści.
Speł nia tak że naj now sze nor -
my okre śla ne prze pi sa mi or ga -
ni za cji AN SI i CSA. – Klien ci tej
bran ży ma ją te raz bar dzo du ży
wy bór róż nych cer ty fi ko wa nych
pro duk tów speł nia ją cych naj -
wyż sze stan dar dy. Bar dzo cie -
szy my się z moż li wo ści, ja kie
bę dzie my mo gli za ofe ro wać
na szym sta łym klien tom, ja ki mi
są wy po ży czal nie ma szyn – do -
dał lord Bam ford.
Wszy scy de ale rzy JCB prze -
szli peł ne prze szko le nie z za -
kre su sprze da ży i ob słu gi
urzą dzeń pod no śni ko wych,

dzię ki cze mu są w sta nie za -
pew nić wspar cie na świa to -
wym po zio mie dla wszyst kich
mo de li ma szyn. Ich dzia ła nia
uspraw ni moż li wość wy ko rzy -
sta nia sys tem mo ni to rin gu
JCB LiveLink mon to wa ne go
stan dar do wo we wszyst kich
pod no śni kach z wy się gni ka mi
oraz do stęp ne go opcjo nal nie
w plat for mach no ży co wych.
Pod no śni ki no ży co we JCB ma -
ją ma sę od 1.330 do 3.366 kg.
Dwa naj mniej sze mo de le
(S1530E i S1930E) wy po sa żo -
no w plat for my o dłu go -
ści 1,64 i sze ro ko ści 0,76 me -

tra. Wszyst kie więk sze mo de le
wy po sa żo ne są na to miast
w plat for my o dłu go ści 2,5 me -
tra. Je dy nym wy jąt kiem jest
naj więk szy mo del S4550E, któ -
re go ob szar ro bo czy ma dłu -
gość 2,64 metra. Udźwig ko szy
w tych ma szy nach wy no si
od 227 do na wet 550 kg.
Elek trycz ne pod no śni ki no -
ży co we są za si la ne czte re -
ma aku mu la to ra mi o na pię -
ciu 6 lub 12 V oraz po sia da ją
na pęd hy drau licz ny. Trzy ko -
lej ne mo de le spa li no we bę dą
suk ce syw nie wpro wa dza ne
do sprze da ży. JCB ofe ru je też
czte ry pod no śni ki z wy się gni -

ka mi prze gu bo wy mi o plat for -
mach wy no szo nych na wy so -
kość od 14,9 do 24,6 me tra.
Wszyst kie czte ry mo de le wy -
po sa żo no w na pęd na czte ry
ko ła oraz w dwie osie skręt ne.
Za pew nia to zdol ność po ko -
ny wa nia wznie sień o na chy le -
niu do czter dzie stu pro cent,
a po zło że niu wy się gni ka do po -
zy cji transportowej po zwa la tak -
że na jaz dę z pręd ko ścią do
7 km/h. Ofer ta pod no śni ków
z wy się gni ka mi prze gu bo wy mi
zo sta nie po sze rzo na w trze cim
kwar ta le o mo del AJ45E z na -
pę dem elek trycz nym i plat for -
mą wy no szo ną na wy so -
kość 13,7 me tra. Bę dzie on
wy po sa żo ny w na pęd na dwa
ko ła oraz w obie osie skręt ne,
co za pew ni zdol ność po ko ny -
wa nia wznie sień o na chy le niu
do trzy dzie stu pro cent.
Pod no śnik z wy się gni kiem
prze gu bo wym AJ50D jest na -
pę dza ny sil ni kiem spa li no -
wym mar ki Per kins. Po zo sta łe
trzy mo de le z wy się gni ka mi
prze gu bo wy mi oraz wszyst kie
mo de le z wy się gni ka mi te le -
sko po wy mi są wy po sa żo ne
w sil nik JCB Koh ler, któ ry
spraw dził się już w wie lu kom -
pak to wych ma szy nach pro du -
ko wa nych przez bry tyj ski kon -
cern. Sil ni ki speł nia ją nor my
emi sji spa lin Tier 4 Fi nal, dzię -
ki cze mu moż na ich uży wać
w Ame ry ce Pół noc nej i Eu ro -
pie. Udźwig ma szyn za wie ra -
ją cy się w prze dzia le od 227
do 250 kg w zu peł no ści wy -
star czy, by na plat for mie mo -
gły bez piecz nie pra co wać
dwie oso by i być skła do wa ne
skrzyn ki na rzę dzio we.
Ofer tę JCB uzu peł nia dzie sięć
mo de li pod no śni ków z wy się -
gni ka mi te le sko po wy mi na pę -
dza nych sil ni ka mi spa li no wy -
mi. Są one wy po sa żo ne w plat -
for my umoż li wia ją ce wy ko ny -
wa nie prac na wy so ko ści w za -
kre sie od 20,6 do 45,6 me tra.
W produkcji wszyst kich trzech
ty po sze re gów podnośników
JCB wy ko rzy sty wać
bę dzie wspól ne mo -
du ły pod ze spo łów.

MASZYNY BUDOWLANE

JCB wkracza na rynek urządzeń podnośnikowych
JCB wpro wa dza zu peł nie no wą li nię pro duk tów, za mie rza jąc zo stać
liczącym się gra czem na światowym ryn ku urzą dzeń pod no śni ko wych.
Przez ostat nie dwa la ta fir ma pra co wa ła w ta jem ni cy nad no wy mi mo de la -
mi tego typu maszyn. Te raz uchy la rąb ka ta jem ni cy, przed sta wia jąc pierw -
szych dzie więć elek trycz nych pod no śni ków no ży co wych

www.interhandler.pl

Długość platformy naj więk szego z podnośników JCB - S4550E wynosi 2,64 metra,
a udźwig ko sza na wet 550 kg, co pozwala na bezpieczną pracę dwóch osób
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Nie za leż nie od te go, czy cho -
dzi o bu do wę dróg, de mon -
taż, czysz cze nie ru ro cią gów
czy ka na li za cji, aby sku tecz -
nie dzia łać, wie le miejsc wy -
ma ga uży cia specyficznych
na rzę dzi ro bo czych. Wła śnie
tam wi docz ne są ko rzy ści
pły ną ce z Li ku fix. Za po mo cą
jed ne go przy ci sku ope ra tor
mo że bez piecz nie i szyb ko
zmie niać me cha nicz ne i hy -
drau licz ne na rzę dzia ro bo -
cze. Dzię ki sys te mo wi Li ku fix
ope ra tor ma szy ny zy sku je
bez cen ny czas, po nie waż po -
łą cze nie hy drau licz ne jest au -
to ma tycz ne. Pra ca w miej scu
bu do wy po zo sta je wy daj na.
Sys tem Li ku fix spra wia, iż   
ope ra tor wy ko nu je każ dą
czyn ność na pla cu bu do wy
za po mo cą naj bar dziej od po -
wied nie go na rzę dzia. Ich
szyb ka wy mia na nie jest pro -
ble mem dzię ki sys te mo wi 
Li ku fix. Spra wia on, że za po -
mo cą jed ne go przy ci sku wy -
mia na na rzę dzia zaj mu je to
za le d wie kil ka dzie siąt se kund. 
Li ku fix zwięk sza nie tyl ko ela -
stycz ność i wy daj ność ma szyn.
Hy drau licz ny sys tem szyb ko -
złą cza zwięk sza kom fort i bez -
pie czeń stwo na pla cu bu do wy.
Wcze śniej ope ra tor mu siał wy -
sia dać z ka bi ny, aby ręcz nie
zmie nić sprzęt. Dzi siaj mo że to
zro bić kom for to wo z ka bi ny. 
So lid ne szyb ko złą cze Li ku fix
prze zna czo ne jest do trud -
nych prac bu dow la nych. Blok
sprzę gła zo stał za mon to wa ny
na sprę ży nach. Dla te go si ły
dzia ła ją ce na hy drau licz ne
szyb ko złą cze nie prze no szą
się na ele men ty ukła du sprzę -
ga ją ce go. Na wet w przy pad ku
dłuż szych ope ra cji po łą cze nia
mię dzy obie ga mi hy drau licz -
ny mi są cał ko wi cie uszczel -
nio ne, co spra wia, że za nie -

czysz cze nia nie prze do sta ją
się do ukła du. Aby uła twić ob -
słu gę, wszyst kie czę ści ru cho -
me w sys te mie sprzę ga ją cym
Li ku fix są bar dzo ła two do -
stęp ne. Ope ra to rzy mo gą ła -
two za koń czyć czysz cze nie
i pro ste czyn no ści kon ser wa -
cyj ne, ta kie jak na przy kład
wy mia na uszczel nie nia. Kom -
bi na cja hy drau licz ne go szyb -
ko złą cza fir my Lie bherr z blo -
kiem łą czą cym Li ku fix po zwa -
la na szyb ką i bez piecz ną wy -
mia nę z ka bi ny me cha nicz -
nych i hy drau licz nych na rzę -
dzi ro bo czych. Dzię ki te mu

wzra sta ją moż li wo ści wy ko -
rzy sta nia ko par ki hy drau licz -
nej, a jej wy daj ność wzra sta
na wet o trzy dzie ści pro cent.
Głów ny mi za le ta mi szyb ko -
złą cza Li ku fix są: 
• następująca z kabiny szyb -

sza i bez piecz niej sza zmia -
na me cha nicz nych i hy -
drau licz nych na rzę dzi,

• zwięk sze nie zakresu wy ko -
rzy sta nia ma szy ny w in -
nych za sto so wa niach,

• zwięk sze nie wy daj no ści ma -
szy ny śred nio o 30%,

• zmak sy ma li zo wa nie wszech -
stron no ści dzię ki moż li wo ści
zmia ny na rzę dzi roboczych
we wszyst kich ko par kach
hy drau licz nych o ciężarze
roboczym od 8 do 120 to n,

• wy jąt ko we bez pie czeń stwo
pod czas zmia ny na rzę dzia,

• mo nito ro wa nie po zy cji sworz -
nia blo ku ją ce go po przez
elek tro nicz ny czuj nik, 

• pro ste i nie za wod ne ste ro wa -
nie blo ka dą z ka bi ny maszyny
dzię ki bez po śred nie mu wi do -
ko wi na sworzeń blo ku ją cy,

• opty mal ny prze pływ ole ju
przez hy drau licz ne  szyb ko -
złą cze o du żym prze kro -
ju   przy sto so wa ne do szyb -
kich ru chów ro bo czych na -
rzę dzia i wy so kiej efek tyw no -
ści zu ży cia pa li wa,

• hydromechaniczne   uło ży -
sko wa nie blo ku łą czą ce go
na rzę dzia znacząco wy dłu ża -
ją ce ży wot ność szybkozłącza
hy drau licz ne go,

• optycz ne oraz aku stycz ne
ostrze że nie ope ra to ra o otwar -
tym szyb ko złą czu,

• stan dar do we ha ki za ła dun -
ko we z za bez pie cza ją cy mi
za pad ka mi o pod wyż szo nej
trwa ło ści sto so wa -
ne dla zwięk sze nia
bez pie czeń stwa.  

SPRZĘT BUDOWLANY

Szyb ko złą cze Lie bherr Likufix – wystarczy jeden przy ci sk
Z w peł ni zauto ma ty zo wa nego szyb ko złą cza Liebherr Likufix korzystać mogą  za rów no
operatorzy koparek hy drau licz nych, jak i śred niej wiel ko ści ła do war ek ko ło wych.  Dzię ki sys te -
mo wi Likufix zmia ny osprzętu są szyb kie, co po zwa la za osz czę dzić czas , a tak że zwięk szyć
wy daj ność ma szyn aż o trzydzieści procent. Sys tem zwięk sza bez pie czeń stwo i kom fort, po nie -
waż ope ra tor mo że zmie nić na rzę dzia za po mo cą przy ci sku w ka bi nie

www.liebherr.pl

Dzię ki szyb ko złą czu Li ku fix zmia na osprzę tu ro bo cze go trwa se kun dy. Po zwa la to
za osz czę dzić czas i zwięk szyć wy daj ność ma szy ny na wet o trzy dzie ści pro cent

Za le ty sys te mu Li ku fix sta ją się szcze gól nie wi docz ne, gdy ope ra tor ma szy ny ko -
rzy stać mu si z wie lu na rzę dzi ro bo czych

Li ku fix jest w peł ni au to ma tycz nym sys -
te mem szyb kiej wy mia ny osprzętu 





Epi roc jest wio dą cym part ne -
rem dla ryn ku gór nic twa, in -
fra struk tu ry i eks plo ata cji za -
so bów na tu ral nych. Dzię ki
naj no wo cze śniej szej tech no -
lo gii Epi roc opra co wu je i pro -
du ku je in no wa cyj ne wiert ni ce
po wierzch nio we i po szu ki -
waw cze, na rzę dzia wiert ni cze
i hy drau licz ne oraz za pew nia
dla nich świa to wej kla sy ser -
wis. Fir ma zo sta ła za ło żo -
na w Sztok hol mie w Szwe cji
i obec nie dzia ła w po nad stu
pięć dzie się ciu kra jach.
Dy wi zja Na rzę dzi Hy drau licz -
nych Epi roc le gi ty mu je się
wie lo let nim do świad cze niem.
Od po nad pół wie ku jest li de -
rem ryn ku w za kre sie in no wa -

cyj nych tech no lo gii. Pierw sze
mło ty hy drau licz ne zo sta ły
wy pro du ko wa ne w ro ku 1963
przez nie miec ką fir mę Krupp
Ber co Bau tech nik, któ ra to
na stęp nie – przed pięt na sto -
ma la ty – sta ła się czę ścią
kon cer nu Atlas Cop co. Dziś
w port fo lio pro duk tów znaj -
du je się po nad set ka urzą -
dzeń hy drau licz nych mon to -
wa nych na ko par kach. Zo sta -
ły one za pro jek to wa ne w ta ki
spo sób, aby użyt kow nik
mógł za wsze do brać na rzę -
dzie od po wia da ją ce do kład -
nie je go in dy wi du al nym wy -
ma ga niom. Fir ma wy twa rza
naj więk sze mło ty hy drau licz -
ne na świe cie – HB 10000.

Cie ka wost kę sta no wi fakt, że
każ dy udar te go gi gan tycz ne -
go na rzę dzia od po wia da ma -
sie… stu trzy dzie stu sło ni. 
Zmia ny struk tu ral ne w kon cer -
nie oraz ofe ro wa nie osprzę tu
pod mar ką Epi roc nie bę dą
mia ły wpły wu na co dzien ną
pra cę dy wi zji Na rzę dzi Hy drau -
licz nych. Pro duk cja od by wać
się bę dzie na dal w tych sa -
mych fa bry kach. Wy ro by pod -
le gać bę dą kontroli ja ko ścio -
wej do ko ny wa nej przez te sa -
me ze spo ły. Dys try bu cja na ry -
nek tak że od by wać się bę dzie
za po śred nic twem do tych cza -
so wych sie ci sprze da ży. 
– Bu du je my na bar dzo so lid -
nych fun da men tach. W ra -

mach mar ki Epi roc ma my
moż li wość skon cen tro wać
się na tym, co dla nas naj waż -
niej sze, czy li do star cza niu
roz wią zań i wspar cia dla na -
szych klien tów roz sia nych
na ca łym świe cie. Epi roc to
wpraw dzie no wa fir ma, ale
dzia ła ją ca w opar ciu na dłu -
giej hi sto rii ryn ko wej Atlas
Cop co. Na szą am bi cją po zo -
sta je kon ty nu acja do tych cza -
so wych osią gnięć i po zo sta -
nie na po zy cji li de ra ryn ku
w każ dym seg men cie na szej
dzia łalno ści – po wie dział 
Go ran Po po vski, pre -
zy dent dzia łu Na rzę -
dzi Hy drau licz nych. 
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NARZĘDZIA I SPRZĘT BUDOWLANY

Dział Na rzę dzi Hy drau licz nych Atlas Cop co do łą czy do fir my Epi roc
Od pierwszego stycz nia 2018 ro ku dy wi zja Na rzę dzi Hy drau licz nych Atlas Cop co ofi cjal nie sta -
ła się czę ścią Epi roc – spół ki, któ ra cał ko wi cie wy dzie li się z Gru py Atlas Cop co w po ło wie tego
ro ku. Dy wi zja zaj mu je się pro duk cją oraz sprze da żą osprzę tu hy drau licz ne go mon to wa ne go
na ko par kach, mię dzy in ny mi  mło tów hy drau licz nych, no życ tną co -kru szą cych, kru sza rek i ły -
żek kru szą cych, chwy ta ków, no życ do sta li i ma gne sów. Od początku ro ku wszyst kie na rzę dzia
hy drau licz ne dy wi zji Na rzę dzi Hy drau licz nych Atlas Copco oferowane są pod mar ką Epi roc 

www.epiroc.com



Dla pol skie go od dzia łu fir my
jest to rok szcze gól ny, gdyż
mi mo że jest to śro dek zi my
in ten syw ność pra cy jest ta ka,
jak w środ ku se zo nu.
Po raz ko lej ny oka zu je się, że
ry nek sprze da ży ma szyn
w Pol sce jest nie prze wi dy wal -
ny i rzą dzi się swo imi pra wa -
mi. Do brym przy kła dem jest
ak tu al na sy tu acja. O ile
w zgod nej opi nii rok 2016 był
dla ca łej bran ży bar dzo trud -
ny, to w ubiegłym na stą pi ła
zna czą ca po pra wa. Jed nak
chy ba nikt się nie spo dzie -
wał, że ostat nie mie sią ce bę -
dą prze bie gać pod zna kiem
tak in ten syw nej pra cy zwią za -
nej z ob słu gą klien tów. Tak
w każ dym bądź ra zie dzie je
się w Wac ker Neuson Pol ska.
– Za zwy czaj prze łom ro ku
cha rak te ry zu je się osła bie -
niem tem pa pra cy i skon cen -
tro waniem na czynieniu pla -
nów i ana liz. Tym cza sem te -
raz u nas pra ca wre ni czym
w szczy cie se zo nu i mu si my
wy tę żać wszyst kie si ły, aby
za pew nić wła ści wą ob słu gę
klien tom – mó wi Sła wo mir
Tra wic ki, dy rek tor sprze da ży
Wac ker Neu son Pol ska. 
Na oży wio ny ruch wpływ mo -
że mieć dość ła god na zi ma.
Po go da dłu go umoż li wia ła

pro wa dze nie więk szo ści prac
bu dow la nych, ale nie wszyst -
ko da się wy tłu ma czyć sprzy -
ja ją cy mi wa run ka mi at mos fe -
rycz ny mi. Tym bar dziej, że
więk szość pra cow ni ków Wac -
ker Neu son Pol ska zaj mu je

się nie ob słu gą po sprze daż -
ną, a trans ak cja mi do ty czą cy -
mi no wych ma szyn. – To nas
szcze gól nie cie szy. Tak po zy -
tyw ne wy ni ki sprze da ży osią -
gnię te już te raz do brze ro ku ją
na ca ły se zon. Nie ukry wam,
że nie spo dzie wa li śmy się ta -
kiej sy tu acji i aby za spo ko ić
wy so kie za po trze bo wa nie mu -
sie li śmy w try bie pil nym spro -

wa dzać do dat ko we ma szy -
ny – ko men tu je z en tu zja -
zmem Sła wo mir Tra wic ki.
Z pew no ścią wpływ na do bre
wy ni ki sprze da ży ma róż no -
rod ność ofer ty obej mu ją cej
ma szy ny i urzą dze nia, któ re
z po wo dze niem wy ko rzy sty -
wa ne są nie tyl ko przez bran -
żę bu dow la ną, ale tak że ko -
mu nal ną. Pro du cent wy róż nia
się in no wa cyj ny mi roz wią za -
nia mi, któ re na przy kład w ła -
do war kach i ko par kach umoż -
li wia ją bez piecz ną oraz efek -

tyw ną pra cę na wet w naj trud -
niej szych wa run kach. – Sprze -
da je my ma szy ny, któ re co
praw da nie na le żą do naj tań -
szych, ale są wszech stron ne
i efek tyw ne. Ich wy so ka ja kość
wy ko na nia gwa ran tu je opty -
mal ną trwa łość. Do bry tego
przy kła d stanowią z pewnością
na sze ła do war ki, któ re są nie
tyl ko wy trzy ma łe, ale dzię ki

sze ro kiej ga mie stosowanego
wraz z nimi osprzę tu mo gą być
wy ko rzy sty wa ne prak tycz nie
we wszel kie go ro dza ju za sto -
so wań. Jed nak w Pol sce ła do -
war ki są na dal nie do ce nia ne
i po strze ga ne ja ko dro gie ma -
szy ny, wręcz zbyt dro gie. Te go
ro dza ju oce ny wy ni ka ją z nie -
zna jo mo ści spe cy fi ki tych ma -
szyn i bra ku wie dzy na te mat
ich moż li wo ści. Oczy wi ście
sta ra my się tłu ma czyć, że
wbrew po zo rom ce na tych ma -
szyn nie jest zbyt wy so ka, gdyż
dłu go fa lo wo ich za kup się
opła ci i umoż li wi sku tecz ne
kon ku ro wa nie na co raz bar -
dziej wy ma ga ją cym ryn ku – tłu -
ma czy Sławomir Tra wic ki.
Moż na więc po wie dzieć, że
do bre wy ni ki sprze da ży są
naj lep szym pre zen tem z oka -
zji przy pa da ją cych w tym ro ku
ju bi le uszy. Wac ker Neu son
świę to wać bę dzie je ze swo imi
klien ta mi, dla któ rych z tej oka -
zji przy go to wa no spe cjal ne
nie spo dzian ki. Ja kie kon kret -
nie? – Jed ną z nich jest udzie -
la na przez nas dwu dzie sto pię -
cio mie sięcz na gwa ran cja, któ -
ra pod kre ślać ma ćwierć wie -
ku dzia ła nia pol skie go od dzia -
łu Wac ker Neu son. Po za tym
klien ci, któ rzy za ku pią te raz
ma szy ny po wy żej pię ciu ton,
zo sta ną za pro sze ni do fa bry ki
Wac ker Neu son, gdzie bę dą
uczest ni czyć w cen tral nych
ob cho dach ju bi le uszu sie dem -
dzie się cio le cia fir -
my – do da je dy rek tor
Sła wo mir Tra wic ki.
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Śro dek se zo nu w… środ ku zi my
To nie zwy kły czas dla Wac ker Neu son. Przede
wszyst kim fir ma świę tu je ju bi le usz sie dem dzie -
się cio le cia ist nie nia. Z ko lei ćwierć wie cze dzia łal -
no ści ob cho dzi Wac ker Neu son Pol ska

www.wackerneuson.pl

Sła wo mir Tra wic ki pre zen tu je Zło ty Me dal tar gów In ter masz przy zna ny in no wa cyj -
nej mi ni ko par ce Wac ker Neu son 803D Du al Po wer 
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Na pę dza na sil ni kiem Ku bo -
ta o mo cy 20 KM lek ka mi ni ła -
do war ka Avant 420 jest nie -
zwy kle zwrot na, co w po łą cze -
niu z nie wiel ki mi ga ba ry ta mi
spra wia, że do sko na le ra dzi
so bie w miej scach o ogra ni -
czo nej prze strze ni. Jest to nie -
wąt pli wa za le ta pod czas wy -
ko ny wa nia prac bru kar skich.

Na czas ich trwa nia ma szy -
na pra cu je z chwy ta kiem Hun -
klin ger P01 Pro fi wy po sa żo -
nym w ru cho me bocz ne ra -
mio na z ada pte ra mi słu żą cy mi
do prze su wa nia kost ki oraz
w drą żek do ci sko wy umoż li -

wia ją cy ze pchnię cie ukła da nej
war stwy  kost ki bru ko wej. Naj -
wyż szą sku tecz ność i pre cy zję
dzia ła nia chwy ta ka za pew nia
opa ten to wa ny sys tem hy drau -
licz ne go ste ro wa nia fir my
Hun klin ger, któ ry po zwa la
na za ci ska nie się bocz nych
szczęk wy rów nu ją cych oraz
głów nych chwy ta ją cych w jed -

nym cią głym cy klu umoż li wia -
jąc przy tym prze rwa nie pra cy
w do wol nym mo men cie. Mi -
chał Sień ko z fir my P. U. H.
Se ra fin bę dą cej wy łącz nym
dys try bu to rem ze sta wu Evo -
bruk pod kre śla je go nad zwy -

czaj ną uni wer sal ność: – Mi ni -
ła do war ka Avant z za mon to wa -
nym chwy ta kiem Hun klin ger
speł nia wszyst kie funk cje sa -
mo jezd nej ukła dar ki kost ki bru -
ko wej. Po zmia nie osprzę tu

mo że wy ko ny wać tak że in ne
za da nia. Na przy kład ukła -
dać kra węż ni ki, prze no sić blo -
ki, pły ty i ba rie ry oraz ele men -
ty be to no we o naj róż niej szym
kształ cie i prze zna cze niu. Ma -
szy na słu żyć mo że rów nież
do za ła dun ku po jaz dów lub
do prac po rząd ko wych. Tym
sa mym jed no ra zo wa in we sty -
cja w Evo bruk po zwa la na re -

duk cję bie żą cych kosz tów. Po -
sia dacz ze sta wu mo że bo wiem
wy ko rzy sty wać mi ni ła do war kę
bę dą cą je go no śni kiem na ca -
ły sze reg spo so bów. Wy star czy
tyl ko, że do po sa ży ma szy nę
w od po wied ni osprzęt ro bo czy.
Wie lo funk cyj ność ze sta wu
Evo bruk to nie je dy ny ar gu -
ment, któ ry zdecydowanie
prze ma wia za je go za ku pem.
Rów nie istot ną za le tą jest tak -
że przy stęp na ce na zestawu.
Za mi ni ła do war kę z chwy ta -
kiem Hun klin ger P01 Pro fi na -

byw ca za pła ci zde cy do wa nie
mniej niż za sa mo jezd ną ukła -
dar kę. – De cy du jąc się na za -
kup ze stawu Evo bruk zy sku je -
my wie le pod wzglę dem fi nan -
so wym. In we sty cja w nie zwy -
kle funk cjo nal ną ma szy nę zwró -
ci się nam bar dzo
szyb ko – pod su mo -
wu je Mi chał Sień ko.

MASZYNY BUDOWLANE

Evo bruk – efek tyw na maszyna bru ka rska
Fir my z bran ży bru kar skiej ce nią ce so bie wy daj ność i pro sto tę ob słu gi
urzą dzeń, z pew no ścią do ce nią za le ty ze sta wu Evo bruk. Skła da się on
z wy ko rzy sty wa nej ja ko no śnik lek kiej mi ni ła do war ki Avant 420 oraz
osprzę tu w po sta ci chwy ta ka Hun klin ger P01 Pro fi, bę dą ce go w prak -
ty ce niezwykle efektywną ukła dar ką kost ki bru ko wej

www.serafin-maszyny.com

Mi ni ma szy na z chwy ta kiem Hunklinger speł nia wszyst kie funk cje sa mo jezd nej ukła -
dar ki kost ki bru ko wej, jed no cze śnie za cho wu jąc za le ty ła do war ki

Lek ka mi ni ła do war ka Avant 420 jest nie zwy kle zwrot na, co spra wia, że do sko na le
ra dzi so bie pod czas prac w miej scach o ogra ni czo nej prze strze ni
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Przy pro duk cji za bu dów ze zin -
te gro wa ny mi urzą dze nia mi
mar ki Pal fin ger Gra co współ -
pra cu je z czo ło wy mi pro du -
cen ta mi nad wo zi oraz fir ma mi
po sia da ją cy mi upraw nie nia
Urzę du Do zo ru Tech nicz ne go
do na pra wy i kon ser wa cji urzą -
dzeń pod do zo ro wych. Do bry
przy kład moż li wo ści pro duk -
cyj nych fir my sta no wi za bu -
do wa z żu ra wiem Pal fin ger ty -
pu PK48002 -EH na pod wo ziu
Vo lvo FM 6x4 460. Sta no wią -
cy jej wy po sa że nie HDS po -
sia da zdal ne ste ro wa nie ra -
dio we z sze ścio ma funk cja mi
pro por cjo nal ny mi z dźwi gnia -
mi li ne ar ny 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 no sić przy so bie.
Dzię ki te mu do za ła dun ku lub
roz ła dun ku nie jest mu ko -
niecz na po moc. 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 bu do wa pu sto sze -
je. Opcje do dat ko we ste ro wa -
nia ra dio we go to tak że układ
zdal ne go za łą cza nia i ga sze -
nia 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. Po zwa la to
tak że na oszczęd no ści, bo
sko ro ła du nek zo stał już pod -
nie sio ny, to 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 po pro -
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
pod no szą bez pie czeń stwo
i kom fort pra cy.
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 zna -
ko mi tej więk szo ści przy pad -
ków te go ro dza ju układ „dwa
w jed nym” w zu peł no ści za -
spo ka ja po trze by przed się bior -
stwa bu dow la ne go. Do dat ko -
wą za le tą ta kie go roz wią za nia
są tak że oszczęd no ści. 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 (około 6.600 x 2.450
x 600 mm) po zwa la ją za brać sze -
reg ła dun ków nie ko niecz nie
typowo bu dow la nych. Po zwa la to
na znacznie efek tyw niej sze wy ko -
rzy sta nie po jaz du, tak -
że po za szczytem se -
zo nu bu dow la nego. 

POJAZDY BUDOWLANE

Gra co ma receptę na bolączki branży budowlanej!
Mi mo wzro stu pro duk cji bu dow la no -mon ta żo wej pol skie fir my nie prze rwa nie bo ry ka ją się z pro -
ble mem ni skich sta wek, bra ku pra cow ni ków i spiętrzenia ter mi nów. Dla te go też nie zwy kle istot -
ne jest sto so wa nie sku tecz nych na rzę dzi ni we lu ją cych te nie ko rzyst ne zja wi ska. Na przy kład
żu ra wi hy drau licz nych sto so wa nych w trans por cie ma te ria łów i urzą dzeń bu dow la nych

www.graco.pl

Gra co po ma ga w usta le niu kom ple ta -
cji tech nicz nej ma szyn i do pa so wu je
urzą dze nia Pal fin ger do pod wo zia

Oszczę dza nie to je den ze spo so bów na prze trwa nie „cza sów ni skich sta wek”. Nie na le ży
za prze sta wać go tak że w okre sie pro spe ri ty, gdyż po zwo li osią gać lep sze efek ty. Mo gą je
za pew nić uni wer sal ne za bu do wy fir my Gra co

Prze no śna kon so la umoż li wia pra cę
w po je dyn kę, z da la od żu ra wia i ła -
twiejsze ma ni pu lo wanie ła dun kiem





38 Pośrednik Budowlany

Ty po sze reg, któ ry bę dzie po -
cząt ko wo pla so wa ny na ryn -
kach nie re gu lo wa nych, skła da
się z 45-to no we go R45D, 60-to -
no we go R60D, 72-to no we go
R70D oraz fla go we go mo de lu,
ja kim jest 100-to no we R100E.
Kon struk cja po jaz dów ba zu je
w du żej czę ści na wie lo let nim
do świad cze niu na le żą ce go
do Vo lvo CE Te rex Trucks,
w po łą cze niu z tech no lo gicz -
nym za awan so wa niem Gru py
Vo lvo. R100E to cał ko wi cie no -
wy mo del stu to no we go wo zi -
dła sztyw no ra mo we go (95 ton
me trycz nych) Vo lvo CE. Fla go -
wiec sta no wi kom bi na cję
spraw dzo nych w za sto so wa niu

prak tycz nym kom po nen tów,
in no wa cyj nych tech no lo gii
i no wo cze sne go wzornictwa.
Punk tem wyj ścia do bu do wy
wo zi deł sztyw no ra mo wych
Vo lvo R45D, R60D i R70D
z se rii D by ły wciąż eks plo ato -
wa ne, spraw dzo ne ma szy ny
Te rex Trucks z se rii TR. Pod -
czas prac zwró co no szcze -
gól ną uwa gę na kwe stie tech -
nicz ne, dba jąc, by wo zi dła
speł nia ły wy ma ga nia sta wia -
ne pro duk tom Vo lvo CE
na wszyst kich do ce lo wych

ryn kach zby tu i ich seg men -
tach bran żo wych. Udo sko na -
le nia obej mu ją po pra wie nie
wi docz no ści, zwięk sze nie po -
zio mu bez pie czeń stwa oraz
za pew nie nie użyt kow ni kom
jesz cze lep sze go wspar cia
tech nicz ne go. Re no ma mar ki
Vo lvo CE sta no wi tu gwa ran -
cję naj wyż szej ja ko ści.
No we wo zi dła sztyw no ra mo -
we Vo lvo bę dą pro du ko wa ne
w prze mia no wa nym za kła dzie
pro duk cyj nym Vo lvo po ło żo -
nym w Mo ther well, w Szko cji,
i sprze da wa ne wy łącz nie
przez sieć de ale rów Vo lvo.
W wy ni ku wpro wa dze nia sztyw -
no ra mo wych wo zi deł Vo lvo pro -

duk cja te go ty pu po jaz dów mar -
ki Te rex Trucks ma być suk ce -
syw nie wy ga sza na. – Prze ję cie
przez nas kon cer nu Te rex
Trucks w ro ku 2014 sta no wi ło
stra te gicz ną de cy zję, któ ra
umoż li wi ła Vo lvo CE po sze rze -
nie ofer ty i za ofe ro wa nie swym
klien tom tak że spe cja li stycz nych
po jaz dów w po sta ci wo zi deł
sztyw no ra mo wych. Od cza su
prze ję cia Te rex Trucks in ten syw -
nie pra cu je my nad kon cep cją
cał ko wi cie no we go wo zi dła
sztyw no ra mo we go ba zu ją cą

na li czą cej osiem dzie siąt czte ry
la ta hi sto rii Te rex Trucks, a jed -
no cze śnie wio dą ce tech no lo gie
Vo lvo CE. Wy ko rzy sty wa ne bę dą
ma ją ce klu czo we zna cze nia dla
szwedz kie go kon cer nu pod sta -
wy, ta kie jak ja kość, bez pie -
czeń stwo użyt ko wa nia oraz
ochro na śro do wi ska na tu ral ne -
go. Dziś wkra cza my w ko lej ną
fa zę. No we po jaz dy Vo lvo,
szcze gól nie bę dą cy cał ko wi cie
no wą kon struk cją mo del R100E,

sta no wią zwień cze nie tej pra cy.
Je ste śmy głę bo ko prze ko na ni,
że użyt kow ni cy z bran ży gór nic -
twa od kryw ko we go bę dą
pod wra że niem – tłu ma czy Tho -
mas Bit ter, star szy wi ce pre zes
do spraw mar ke tin gu i pro -
duk tów (MaPP) w Vo lvo CE.
Kon struk cja fla go we go R100E
po wsta ła spe cjal nie z my ślą
o użyt kow ni kach, któ rzy po -
trze bu ją wo zi dła sztyw no ra -
mo we go wy róż nia ją ce go się
du żą wy daj no ścią i pro duk -
tyw no ścią, ni ski mi cał ko wi ty -
mi kosz ta mi użyt ko wa nia, ła -
two ścią ser wi so wa nia oraz
wy so kim kom for tem pra cy
ope ra to ra. Dzię ki du żej po -
jem no ści i moż li wo ści szyb -
kie go trans por tu, no we mu

nad wo ziu w kształ cie li te ry V,
wy daj ne mu ukła do wi hy drau -
licz ne mu, in te li gent nym sys te -
mom mo ni to ro wa nia i opty -
mal nym wa run kom pra cy
ope ra to ra wo zi dło R100E po -
zwa la prze wo zić więk szą ilość
ma te ria łu w krót kim cza sie.
– Wo zi dła sztyw no ra mo we Te -
rex Trucks są zna ne ze swej wy -
daj no ści osią ga nej tak że w eks -
tre mal nie trud nych wa run kach.
Nie wąt pli wą za le tą tych spe cja -

li stycz nych po jaz dów jest tak że
ła twość ob słu gi ser wi so wej i ni -
skie kosz ty bie żą cej eks plo ata -
cji. Na sze spraw dzo ne roz wią -
za nia to swo isty kod ge ne tycz -
ny, któ ry po mógł spół ce Vo lvo
CE wejść na ry nek z li nią in no -
wa cyj nych ma szyn. Wo zi dło
R100E z se rii E to zu peł nie no -
wy po jazd, któ ry za pew nia sta -
bil ność dzia ła nia, dłu gi okres
użyt ko wa nia, du że zy ski, wy so -
ką trwa łość i opty mal ny kom fort
pra cy. A po nad to jest pro sty
kon struk cyj nie oraz ła twy w ob -
słu dze i bie żą cym utrzy ma -
niu – za pew nia Paul Do uglas,
wi ce pre zy dent dy wi zji
wo zi deł sztyw no ra mo -
wych w Vo lvo CE. 

POJAZDY BUDOWLANE

Vo lvo CE – pierw szy wła sny ty po sze reg wo zi deł sztyw no ra mo wych 
Vo lvo Con struc tion Equ ip ment za po wie dzia ło, że w dru gim kwar ta le te go ro ku wpro wa dzi do sprze da ży
wła snej kon struk cji ty po sze reg wo zi deł sztyw no ra mo wych. Kon struk cja czte rech mo de li cięż kich po jaz -
dów ba zu je w du żej czę ści na wie lo let nim do świad cze niu na le żą ce go do Vo lvo CE kon cer nu Te rex Trucks

www.volvoce.pl

Fla go we wo zi dło R100E po wsta ło spe cjal nie z my ślą o użyt kow ni kach, któ rzy po trze bu ją
po jaz du wy róż nia ją ce go się du żą wy daj no ścią i ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cji 

Na po czą tek w ofer cie Vo lvo CE znaj dzie się 45-to no we wo zi dło R45D, 60-to no we
R60D, 72-to no we R70D oraz fla go wiec, jakim jest stuto no wy R100E 



Ope ra tor sto ją cy obok po jaz -
du ostat ni raz po pra wia ochra -
nia cze na uszach przy ka sku
i uru cha mia sil nik – swo bod -
nie z nad garst ka, na ci ska jąc
przy cisk na pi lo cie. Po po -
now nym na ci śnię ciu przy ci -
sku 32-to no wy po jazd gło śno
ła pie głę bo ki od dech, przez
chwi lę drga, a na stęp nie je go
ma syw na za bu do wa za czy -
na hu czeć ni czym ogrom ny
od ku rzacz. Ona zresz tą nie
tyl ko tak brzmi, ale rze czy wi -
ście nim jest. Ste ro wa ne hy -

drau licz nie ra mię wy so kim łu -
kiem pro wa dzi wąż bez po -
śred nio do wy ko pu obok fun -
da men tu fa sa dy. Tam, pół to ra
pię tra ni żej, za gru bym mu rem
ro bot ni cy bu dow la ni roz ko pu -
ją piw ni cę w ce lu położenia
nowych in sta la cji.
Bez po mo cy ko par ki ssą cej
ro bot ni cy mu sie li by mo zol nie
wy wo zić gruz i zie mię z wy ko -
pu na ze wnątrz tacz ka mi. Na -
to miast te raz mi ni ko par ka tyl -
ko zgar nia ma te riał pod koń -
ców kę wę ża, a na stęp nie sil ny
stru mień po wie trza za sy sa
wszyst ko, za rów no gru be
odłam ki czer wo nych ce gieł,

jak i drob ne okru chy wa pie -
nia, do kon te ne ra o po jem no -
ści ośmiu me trów sze ścien -
nych na sto ją cym na gó rze
Aroc sie. Przy zdol no ści prze -
tła cza nia po wie trza na wet
do 44.000 m3 na go dzi nę
i mak sy mal nym pod ci śnie niu
na po zio mie 0,45 ba ra po jem -
nik za peł nia się bły ska wicz -
nie. Im po nu ją cą wy daj ność
za sy sa nia za pew nia ją dwa
nie zwy kłe wen ty la to ry o wy -
so kiej mo cy i pręd ko ści ob ro -
to wej do 4.100 obr./min, ja kie

pro du cent za bu dów, fir ma
RSP, mon tu je w swo im naj -
now szym mo de lu – ESE 8
RD 8000. Uży cie tak po tęż -
nych kom po nen tów jest moż -
li we, po nie waż wła śnie
w Aroc sie przy staw kę od bio -
ru mo cy na pę dza ją cą wen ty -
la to ry moż na uru cha miać
bez po śred nio po przez po -
wol ne za mknię cie sprzę gła
jezd ne go. Dzię ki te mu uru -
cha mia ją ce się wen ty la to ry
w du żo mniej szym stop niu
ob cią ża ją sil nik po jaz du.
Nie za wod ność jest jed ną
z głów nych cech sil ni ka Aroc -
sa. Zmo der ni zo wa ny sze ścio -

cy lin dro wy sil nik rzę do wy
OM 471 Eu ro VI, osią ga ją cy
te raz wyż szą moc 390 kW
(530 KM), jest do sko na le
przy go to wa ny do swo jej pra -
cy, tak że w dłu go trwa łym try -
bie za sy sa nia, jak przy obec -
nym za da niu. Opi sy wa na jed -

nost ka na pę do wa o po jem no -
ści sko ko wej 12,8 li tra więk -
szość swych go dzin ro bo -
czych prze pra co wu je nie
na dro dze, ale sta cjo nar nie.
Za ska ku je przy tym ci chość
pra cy Aroc sa. Źró dłem chwi -
lo we go ha ła su nie jest bo -
wiem sam po jazd, lecz wen ty -
la to ry oraz za sy sa ny ma te riał.
Kie row ca -ope ra tor na ci ska
po now nie przy ci ski na pi lo cie
zdal ne go ste ro wa nia i wy łą -
cza za bu do wa ne urzą dze nie,
dzię ki cze mu po ziom ha ła su
ob ni ża się, aż w koń cu sły -
chać je dy nie pra cę sil ni ka
Aroc sa na bie gu ja ło wym. Na -
stę pu ją ce po tem opróż nia nie
zbior ni ka z za ssa ne go ma te -
ria łu nie wy ma ga już ta kie go
„za wi ro wa nia”, bo wiem jed -
nym z cie kaw szych roz wią zań
w ESE 8 jest cał ko wi cie na no -
wo za pro jek to wa ny me cha -

nizm prze chy la ją cy. W tym ce -
lu ope ra tor prze sta wia po jazd
o kil ka me trów w przód, gdzie
jest bar dziej rów no, i wy su wa
z pod wo zia czte ry cięż kie, ste -
ro wa ne kom pu te ro wo pod po -
ry, któ re pod no szą Aroc sa
z za wie sze nia i au to ma tycz nie

go po zio mu ją. Na stęp nie
umiesz czo ny po środ ku po -
jem nik prze su wa się hy drau -
licz nie na wy so kość prze chy -
łu 2,5 me tra i za leż nie od po -
trzeb prze chy la się w le wo lub
w pra wo. Je go za war tość lą -
du je bez po śred nio w skrzy ni
ła dun ko wej cię ża rów ki za par -
ko wa nej obok ko par ki ssą -
cej – z nie zwy kłą jak na 32-to -
no wy po jazd ele gan cją,
a przede wszyst kim ela stycz -
nie. Do tych czas moż li we by ło
je dy nie opróż nia nie na stro nę
kie row cy i nie na du żej wy so -
ko ści. Na stęp nie kie row ca
pojazdu usta wia ogrom ny
od ku rzacz w pier wot nej po -
zy cji, na no wo pod łą cza wąż
ssą cy po czym na tych miast
mo że kon ty nu ować
oczysz cza nie piw ni cy
me to dą al ter na tyw ną.
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www.mercedes-benz.pl

Mer ce des -Benz Arocs 3253 L 8x4 – od ku rzacz w roz mia rze XXL
In no wa cyj ny po jazd spe cjal ny do ro bót ziem nych na ba zie Aroc sa 3253 L 8x4 pra co wał na bu -
do wie wo kół bu dyn ku miesz czą ce go par la ment kra jo wy w Mo na chium. Aby zo ba czyć, ja kie
kon kret nie pra ce wy ko nu je ma szy na, na le ża ło obej rzeć jej tył i wąż ssą cy. Ten kan cia sty czte -
ro osio wy po jazd jest bo wiem tak zwa ną ko par ką ssą cą, dzia ła ją cą na za sa dzie od ku rza cza,
choć od nie go kil ka roz mia rów więk szą i dys po nu ją cą znacz nie więk szą mo cą

Bez po mo cy ko par ki ssą cej ro bot ni cy mu sie li by mo zol nie wy wo zić za le ga ją ce wy -
kop gruz i zie mię na ze wnątrz, wy ko rzy stu jąc do te go tacz ki

Po tęż na przy staw ka od bio ru mo cy umoż li wia osią ga nie im po nu ją cej mo cy ssa nia.
Opty mal ną wy daj ność za pew nia ją dwa wen ty la to ry o wy so kiej mo cy



W cię ża rów kach bu dow la -
nych Re nault Trucks znaj dzie -
my ko lej ny ele ment wy po sa -
że nia. Tym ra zem jest to
zauto ma ty zo wa na prze kład -
nia z bie ga mi peł za ją cy mi
prze zna czo ny mi do użyt ku
w trud nym te re nie. W skrzy nię
Opti dri ver Exten ded wy po sa -
żyć moż na po jaz dy z Ga my C
oraz K. W za leż no ści od śro -
do wi ska, w któ rym naj czę -
ściej przy cho dzi pra co wać
po jaz do wi, je go na byw ca mo -

że wy brać kon fi gu ra cję z no -
wą prze kład nią ma ją cą je den
lub dwa bar dzo wol ne bie gi.
Umoż li wia ją one kie row cy jaz -
dę z bar dzo ma łą pręd ko ścią
(w za kre sie od 0,7 do 2 km/h).
Przy no si to użyt kow ni ko wi
cię ża rów ki ca ły sze reg wy -
mier nych ko rzy ści. Umoż li wia
na przy kład wy ko ny wa nie
bar dzo pre cy zyj nych ma new -
rów po jaz dem al bo płyn ne ru -
sza nie nim pod wy jąt ko wo
du żym ob cią że niem, na przy -

kład na pla cu bu do wy czy
w gę stej za bu do wie. Opti dri -
ver Xten ded po zwa la po nad -
to ogra ni czyć kosz ty bie żą cej
eks plo ata cji po jaz du, je go
sprzę gło jest bo wiem mniej
ob cią ża ne, dzię ki cze mu

uda ło się znacz nie wy dłu żyć
je go ży wot ność. Wer sja
z trzy na sto ma bie ga mi
z prze ło że niem 0,79 po le ca -
na jest użyt kow ni kom wy ko -
rzy stu ją cym po jaz dy w trud -
nym te re nie do ku ba tu ro -
wych prac ziem nych oraz
trans por tu ła dun ków po wy -
żej 80 ton. Skrzy nia trzy na -
sto bie go wa spraw dza się na -
to miast w za sto so wa niach
wy ma ga ją cych wol ne go
prze miesz cza nia się cię ża -
rów ki ze sta łą pręd ko ścią.
Su per wol na wer sja z czter -
na sto ma bie ga mi  (Di rect Dri -
ve i Over Dri ve) do stęp na jest
wy łącz nie w po jaz dach z na -
pę dem na wszyst kie ko ła.
Naj czę ściej są one eks plo -
ato wa ne w eks tre mal nie trud -
nych wa run kach pa -
nu ją cych w prze my -
śle wy do byw czym. 
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www.renault-trucks.pl

Rów nież Re nault Trucks ofe ru je te raz bie gi peł za ją ce
Re nault Trucks po sze rza swą ofer tę o zauto ma ty zo wa ną prze kład nię Opti dri ver Xten ded z bie -
ga mi peł za ją cy mi. Znaj du je ona za sto so wa nie w seg men cie po jaz dów bu dow la nych – C oraz K.
W za leż no ści od po trzeb no wa prze kła d nia ma je den lub dwa bar dzo wol ne bie gi, po zwa la ją ce
osią gnąć po jaz do wi pręd kość 0,7 lub 2 km/h. Umoż li wia to kie row cy wy ko ny wa nie bar dzo pre -
cy zyj nych ma new rów al bo też ru sza nie po jaz dem pod wy jąt ko wo du żym ob cią że niem

Bie gi peł za jące umoż li wia ją jaz dę z bar dzo ma łą pręd ko ścią (od 0,7 do 2 km/h). Przy -
no si to użyt kow ni ko wi cię ża rów ki ca ły sze reg wy mier nych ko rzy ści

Su per wol na wer sja z czter na sto ma bie ga mi  (Di rect Dri ve i Over Dri ve) do stęp na jest wy łącz nie w po jaz dach z na pę dem
na wszyst kie ko ła. Naj czę ściej są one eks plo ato wa ne w eks tre mal nie trud nych wa run kach kopalnianych

Skrzy nia wy po sa żo na w bie gi peł za ją ce po zwa la ogra ni czyć kosz ty bie żą cej eks plo -
ata cji po jaz du, je go sprzę gło pod le ga bo wiem znacz nie mniej szym ob cią że niom
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Roz le gły wi dok z okien na su -
wał wprost sko ja rze nia o sze -
ro kich per spek ty wach ry su ją -
cych się przed tą fir mą.
W bar dzo do brym dla bran -
ży 2017 ro ku za re je stro wa no
w Pol sce 25.314 no wych po -
jaz dów cię ża ro wych o DMC
po wy żej 16 ton. Vo lvo Trucks
rów nież mi nio ny rok za li cza
do bar dzo uda nych –  fir ma
utrzy ma ła po zy cję na po -
dium, od no to wu jąc wy so ki
udział w ryn ku. Ten suk ces
po twier dza, że klien ci do ce -
nia ją ja kość i nie za wod ność
po jaz dów szwedz kiej mar ki.
W ubie głym ro ku Vo lvo Trucks
w seg men cie, w któ rym naj -
bar dziej się spe cja li zu je, czy li
do star cza niu po jaz dów cię ża -
ro wych o DMC po wy żej 16 ton,
sprze da ło 4.356 po jaz dów.
To  da je 17,21  proc. udział
w ca łym ryn ku i świet ne trze cie
miej sce wśród firm do star cza -
ją cych klien tom cięż kie po jaz -
dy. W su mie w ca łym 2017 ro -
ku w Pol sce sprze da -
no 25.314 no wych po jaz dów
cię ża ro wych o DMC po wy -
żej 16 ton, co sta no wi 3,6
proc. wzrost w po rów na niu
z 2016 ro kiem. Re kor do we
wy ni ki sprze da ży bran ża od -
no to wa ła w koń ców ce ro -
ku – w grud niu za re je stro wa -
no aż 2.419 sa mo cho dów cię -
ża ro wych, czy li aż o 13,9 pro -
cent wię cej niż rok wcze śniej.
W ostat nim mie sią cu ro ku
w tej gru pie na pierw sze miej -
sce wy su nę ło się zde cy do wa -
nie Vo lvo Trucks, któ re w tym
waż nym dla sie bie seg men cie
sprze da ło aż 602 po jaz dy.
Do sko na ły mi wy ni ka mi Vo lvo
Trucks po chwa lić się mo że tak -
że w sprze da ży pod wo zi
(wzrost o 36 pro cent w po rów -
na niu z po przed nim ro kiem)
oraz sprze da ży czę ści (14 pro -

cen towy wzrost rok do ro ku).
Skąd takie do bre wy ni ki?
– Kil ka lat te mu stwo rzy li śmy
w Vo lvo Trucks spe cjal ny dział
od po wie dzial ny za sprze daż
pod wo zi na te re nie ca łej Pol -
ski, jed no cze śnie po za ku pie
za gwa ran to wa li śmy klien tom
wspar cie tech nicz ne. To
rozwiązanie się spraw dzi ło
i wzro sty sprze da ży, któ re od -
no to wa li śmy w ubie głym ro ku,
w ogrom nej mie rze są wła śnie
efek tem pra cy te go ze spo -

łu – pod kre śla Pa weł Wę cłow -
ski, dy rek tor sprze da ży Vo lvo
Trucks w Pol sce. Je go zda -
niem do bre wy ni ki bran ży w ro -
ku 2017 to przede wszyst kim
efekt ko niunk tu ry w go spo dar -
ce, a w dru gim pół ro czu do dat -
ko wo fir my bu dow la ne do ko ny -
wa ły więk szych za ku pów, roz -
po czy na jąc re ali za cję in we sty -
cji z fun du szy unij nych. – Spo -
dzie wa my się, że w ro ku 2018
sprze daż po jaz dów o DMC po -
wy żej 16 ton utrzy ma się
na ubie gło rocz nym po zio mie
czy li oko ło 25 ty się cy sztuk.
Da lej bę dzie się rów nież
zwięk sza ła sprze daż pod wo zi

w sto sun ku do cią gni ków sio -
dło wych. Jest to spo wo do wa -
ne przede wszyst kim tym, że
co raz więk szą licz bę po jaz dów
ku pu je się do ob słu gi ryn ku
kra jo we go, co sta no wi efekt
dy na micz ne go wzro stu go spo -
dar cze go. Kie dyś fir my ob słu -
gu ją ce kra jo wy ry nek prze wo -
zów ku po wa ły sa mo cho dy uży -
wa ne, te raz co raz czę ściej de -
cy du ją się na za kup po jaz dów
fabrycznie no wych – za zna cza
Pa weł Wę cłow ski. 

W ro ku 2017 Vo lvo Trucks
bar dzo ak tyw nie dzia ła ło
na rzecz pol skiej bran ży trans -
por to wej oraz zwięk sze nia
bez pie czeń stwa na dro gach.
Jed no cze śnie fir ma kon ty nu -
owa ła pra ce nad po pra wą wy -
daj no ści swo ich po jaz dów
przy jed no cze snym zwięk sze -
niu ich ener go osz częd no ści.
Efek tem tych sta rań by ły kon -
kur sy, kam pa nie sprze da żo -
we i ak cje mar ke tin go we. 
Roz wój pol skiej bran ży trans -
por to wej od lat jest w cen trum
za in te re so wa nia Vo lvo Trucks.
Po zy tyw ne do świad cze nia ze -
bra ne w kam pa nii Wspie ra my

Pol ski Trans port da ły im puls
do ko lej nej ak cji, tym ra zem
skie ro wa nej do gru py firm
dzia ła ją cych w trans por cie lo -
kal nym lub re gio nal nym.
W 2017 ro ku wy star to wa ła no -
wa kam pa nia 4 Po land, w ra -
mach któ rej Vo lvo Trucks za -
ofe ro wa ło klien tom po jaz dy
do sto so wa ne do kra jo wych
prze wo zów oraz pro duk ty
i usłu gi im to wa rzy szą ce. Tak -
że w 2018 ro ku fi lo zo fia sprze -
da ży 4 Po land, a tym sa mym
dal sze od no wie nie i uno wo -
cze śnie nie lo kal ne go ta bo ru
dro go we go, bę dzie jed nym
z prio ry te tów fir my.
Przez ca ły rok w cen trum za in -
te re so wa nia ze spo łu Vo lvo
Trucks po zo sta wa ła tak że wy -
daj ność i eko no mi ka pa li wo wa.
Spe cjal na edy cja po jaz dów Fu -
el & Per for man ce po zwo li ła
klien tom Vo lvo Trucks z jed nej
stro ny uzy skać wyż sze osią gi,
z dru giej po pra wić eko no mi kę
pa li wo wą – uda ło się to osią -
gnąć dzię ki uni ka to we mu ukła -
do wi na pę do we mu, opra co wa -
ne mu przez fir mę. Isto tą ak cji
by ło za pew nie nie ren tow no ści
klien tom Vo lvo Trucks. Ci, któ -
rzy za ku pi li po jaz dy z edy cji,
mo gli li czyć na zwięk sze nie
pręd ko ści śred niej sa mo cho -
du, oszczę dza jąc jed no cze śnie
zu ży cie pa li wa i zmniej sza jąc
swo je od dzia ły wa nie na śro do -
wi sko na tu ral ne.
Fir ma nie ustan nie pra cu je
nad zwięk sze niem bez pie -
czeń stwa kie row ców Vo lvo
oraz in nych użyt kow ni ków
dróg. Jed nym z przy kła dów
jest mar twe po le. Spe cjal nie
dla kie row ców cię ża ró wek Vo -
lvo Trucks przy go to wa ło kil ka
roz wią zań, któ re mi ni ma li zu ją
ry zy ko zwią za ne z wy ko ny wa -
niem ma new rów. Na le żą
do nich ostrze że nia świetl ne
czy mon taż do dat ko wej ka me -
ry mar twe go po la. Te go ty pu
roz wią za nia z za kre su bez pie -
czeń stwa ma ją po zwo lić po -
jaz dom cię ża ro wym „prze wi -
dzieć” nie mal wszyst -
kie nie bez piecz ne
zda rze nia na dro dze.

Vo lvo Trucks nie scho dzi z po dium!
W tym ro ku Vo lvo Trucks ob cho dzić bę dzie 90-le cie, a naj po pu lar niej szy
mo del mar ki – Vo lvo FH – ju bi le usz 25-le cia. War to jed nak cof nąć się jesz -
cze do po przed nich dwu na stu mie się cy, by oce nić rok 2017. Tra dy cyj -
na pod su mo wu ją ca kon fe ren cja pra so wa fir my Vo lvo Trucks tym ra zem
od by ła się na 38 pię trze war szaw skie go wie żow ca War saw Spi re

www.volvotrucks.pl

Tegoroczna pod su mo wu ją ca kon fe ren cja pra so wa fir my Vo lvo Trucks od by ła się
bardzo wysoko, bo aż na 38 pię trze war szaw skie go wie żow ca War saw Spi re
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Sło wo „au to no micz ny” po -
cho dzi z ję zy ka grec kie go
i ozna cza w do słow nym tłu -
ma cze niu ty le co „sa mo dziel -
ny”. Je że li cho dzi o ma szy ny
ro bo cze, po ję cie au to no mii
jest nad wy raz po jem ne. Przy -
glą da jąc się dzia ła niu ma szyn
pra cu ją cych sa mo dziel nie,
okre ślić mo że my róż ne po zio -
my au to no micz no ści. W przy -
pad ku sa mo cho dów mó wić
mo że my aż o pię ciu po zio -
mach au to no mii. Na naj niż -
szym (pierw szym stop niu)
znaj du ją się ła twe w in te gra cji
sys te my wspo ma ga ją ce kie -
row cę – na przy kład sto so wa -

ny co raz czę ściej przez pro -
du cen tów układ utrzy mu ją cy
po jazd w pa sie ru chu. Na ko -
lej nych po zio mach au to no -
micz no ści (stop nie 2-4) ma -
my do czy nie nia z sys te ma mi
pro wa dzą cy mi do lek kiej au -
to ma ty za cji dzia ła nia po jaz -
du. Na stęp nie prze cho dzi my
do au to ma ty za cji cał ko wi tej,
gdzie ro la kie row cy ogra ni cza
się je dy nie do ak ty wa cji po -
szcze gól nych sys te mów i nad -
zo ro wa nia po praw no ści ich
dzia ła nia. W ostat nim, pią tym
stop niu au to no micz no ści kie -
row ca okre śla je dy nie ce le

dzia ła nia, a po jazd prze -
miesz cza się w peł ni sa mo -
dziel nie bez je go in ge ren cji. 
A jak wy glą da dziś za sto so wa -
nie au to no micz nych ma szyn
w prak ty ce? Ame ry kań ski Ca -
ter pil lar wpro wa dza jąc sys tem
„Cat MineStar Au to ma tion”
po sta wił so bie za cel zre wo lu -
cjo ni zo wa nie pro ce sów wy do -
byw czych w ko pal niach od -
kryw ko wych. Po je dyn cze wo -
zi dła tech no lo gicz ne lub ca łe
ich flo ty zo sta ły za pro gra mo -
wa ne w ten spo sób, że by
w peł ni sa mo dziel nie zaj mo -
wać opty mal ną po zy cję do za -
ła dun ku i po ko ny wać opty mal -

nie wy ty czo ne tra sy do miejsc
zrzu tu urob ku. Wszyst ko to
od by wa się w peł ni au to ma -
tycz nie, bez udzia łu ope ra to -
rów. Ka bi ny po jaz dów po zo -
sta ją przez ca ły czas pu ste.
Wy zna czo ny pra cow nik za rzą -
dza ją cy flo tą zaj mu je się je dy -
nie ak ty wa cją po szcze gól nych
po jaz dów i śle dze niem prze -
bie gu za ła dun ku i roz ła dun ku
trans por to wa ne go przez nie
ma te ria łu. Jest to moż li we
dzię ki za sto so wa niu in te li gent -
nych sys te mów ste ro wa nia,
któ re okre śla ją za da nia do wy -
ko na nia przez wo zi dła i kie run -

ki, w ja kich ma ją się prze -
miesz czać. Dzię ki zin te gro wa -
ne mu opro gra mo wa niu każ de
z wo zi deł po dą ża za wsze dro -
gą, któ ra jest naj krót sza i naj -
bar dziej bez piecz na. Prze -
szko dy na za le ca nej tra sie są
wy kry wa ne i omi nię te. Ko rzy -
sta ją cy z sys te mu „Cat
MineStar Au to ma tion” mo gą

sa mi de cy do wać, ja ki po ziom
au to ma ty za cji ich pro jek tu jest
naj sen sow niej szy. W za leż no -
ści od po trzeb ak ty wo wa ny
mo że być je dy nie sys tem
wspo ma ga ją cy pra cę kie row -
cy lub peł na au to ma ty za cja
pro ce su trans por to we go. Ca -
ter pil lar za po mo cą tej au to -
no micz nej tech no lo gii mie rzy
się z ca łym sze re giem za gro -
żeń wy stę pu ją cych w ko pal -
niach od kryw ko wych. Wia do -
mo prze cież, że zmę cze nie
ope ra to rów spo wo do wa ne du -
ży mi ob cią że nia mi mo że pro -
wa dzić do błę dów ludz kich
i zwięk szo ne go ry zy ka wy pad -
ków. Ro sną cy nie do bór wy -
kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków
rów nież jest po waż nym pro -
ble mem. Au to no micz ne ma -

szy ny i po jaz dy z ca łą pew no -
ścią sta no wić mo gą nań zna -
ko mi tą od po wiedź. Ogra ni -
cze nie licz by per so ne lu na bu -
do wie po zwa la pod nieść bez -
pie czeń stwo pra cy. Zre du ko -
wa ne zo sta je bo wiem ry zy ko
wy pad ków, a pro duk tyw ność
zwięk sza się w istot ny spo sób
i to bez zwięk sza nia za trud nie -

nia czy wpro wa dza nia pra cy
na wię cej zmian.
Do ko na nia w au to ma ty za cji
trans por tu w ko pal niach su -
row ców skal nych ma rów nież
Ko mat su. Ja poń ski kon cern
kon se kwent nie wdra ża ko lej -
ne eta py wła sne go sys te mu
trans por tu „Au to no me Hau la -
ge Sys tem” (AHS) funk cjo nu -
ją ce go bez udzia łu kie row -
ców -ope ra to rów. Ko mat su
do star czy ło do na le żą cej
do hol din gu Rio Tin to ko pal -
ni od kryw ko wej ru dy że la -
za Pil ba ra w za chod niej Au -
stra lii sto pięć dzie siąt wo zi -
deł sztyw no ra mo wych wy po -
sa żo nych w sys tem AHS. 
Roz wią za nie to nie sta no wi
dla au stra lij skiej fir my przy -
sło wio wej czar nej ma gii. Rio

POJAZDY BUDOWLANE

Czy autonomiczne pojazdy zawładną placami budowy?
Po stęp tech nicz ny do ko nu ją cy się w bran ży bu dow la nej na trwa łe ją re wo lu cjo ni zu je. Praw dzi -
we go prze ło mu do świad czyć mo że my za spra wą ma szyn au to no micz nych prze cie ra ją cych so -
bie co raz śmie lej szla ki na pla cach bu do wy. Po dą ża ją one szla kiem prze tar tym przez sa mo cho -
dy au to no micz ne, któ re daw no prze sta ły być czystą abs trak cją i z po wo dze niem re ali zu ją za da -
nia na roz le głych pla cach bu do wy i w ko pal niach su row ców skal nych 

Pro to ty po we autonomiczne po jaz dy Liebherr uj rza ły świa tło dzien ne w ubie głym ro -
ku, teraz z powodzeniem testowane są w kopalniach surowców skalnych

Autonomiczne wo zi dła Ko mat su prze sy ła ją in for ma cje po cho dzą ce z wła snych czuj -
ni ków do cen trum ste ro wa nia, któ re prze twa rza określając kurs i pręd kość jaz dy
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Tin to w ko pal ni Pil ba ra pro -
wa dzi bo wiem już od grud -
nia 2008 ro ku te sty cięż kich
bez za ło go wych po jaz dów
Ko mat su. Wo zi dła do star cza -
ne przez ja poń ski kon cern
róż nią się od stan dar do wej
wer sji. Wy po sa żo ne są w au -
to no micz ny sys tem jaz dy,
pre cy zyj ny mo duł GPS, sen -
so ry po zwa la ją ce na wy kry -
wa nie prze szkód dro go wych
oraz bez prze wo do wy sys tem
trans mi sji da nych. Da ne do -
ty czą ce kur su i pręd ko ści

prze ka zy wa ne są do po jaz du
z cen tral ne go kom pu te ra
za po mo cą sie ci bez prze wo -
do wej, pod czas gdy mo duł
GPS usta la je go rze czy wi stą
po zy cję. Po zwa la to na po ru -
sza nie się wo zi dła bez kie -
row cy. Au to ma tycz nie zaj mu -
je ono też opty mal ną po zy cję
w miej scu za ła dun ku. Skrzy -
nia ła dun ko wa opróż nia -
na jest rów nież au to ma tycz -
nie z chwi lą osią gnię cia przez
wo zi dło do ce lo wej po zy cji. 
Ła do war ki i ko par ki słu żą ce
do za ła dun ku po jaz dów są
zin te gro wa ne z kom pu te rem
znaj du ją cym się w Cen trum
Ste ro wa nia i wy po sa żo ne
w sys tem GPS. Ko mat su
twier dzi, że AHS jest pierw -
szym na świe cie kom mer cyj -
nie sto so wa nym au to no micz -
nym sys te mem jaz dy, któ ry
te raz na szer szą ska lę wpro -
wa dza ny jest w au stra lij skiej
od kryw ce Rio Tin to. 

Dru gi co do wiel ko ści pro du -
cent ma szyn bu dow la nych
na świe cie Ko mat su wy ty cza
dro gę w kwe stii ma szyn au to -
no micz nych.
Vo lvo Con struc tion Equ ip -
ment tak że sta wia na roz wój
au to no micz nych ma szyn bu -
dow la nych. Szwe dzi za pre -
zen to wa li na przy kład „au to -
no micz ny tan dem” w po sta ci
efek tyw nie współ pra cu ją cych
bez za ło go wych: ła do war ki
ko ło wej i wo zi dła. Ła do war ka
L120 na peł nia ła mul dę wo zi -

dła A25F ma są as fal to wą. Po -
jazd po zo sta wał w wy zna czo -
nej po zy cji do cza su za ła do -
wa nia ści śle okre ślo nej ma sy
ła dun ku, by na stęp nie po ko -
nać wy ty czo ną tra sę do miej -
sca zrzu tu. Za da nie by ło wie -
lo krot nie po wta rza ne bez
udzia łu ope ra to rów i in nych
osób nad zo ru ją cych czyn no -
ści. Do pra wi dło we go wy ko -
na nia czyn no ści wy star czy ło
szcze gó ło we opro gra mo wa -
nie. Te sty prak tycz ne wy ka za -
ły, że pra cu ją ce w tan de mie
au to no micz ne ma szy ny Vo lvo
CE wy ka zu ją się pro duk tyw no -
ścią na po zio mie sie dem dzie -
się ciu pro cent te go, cze go są
w sta nie do ko nać do świad -
cze ni ope ra to rzy przy uży ciu
sprzę tu o iden tycz nych pa ra -
me trach ro bo czych. 
Szwedz ki kon cern bar dzo
po waż nie przy mie rza się
do ko mer cja li za cji au to no -
micz nych ma szyn re ali zu jąc

tak zwa ny plan „Trzech
Zer”. Cho dzi głów nie o to,
by ma szy na czy po jazd mia -
ły ze ro prze sto jów, emi to wa -
ły ze ro szko dli wych i by ły
uczest ni ka mi ze ra wy pad -
ków. Klu czo wą ro lę w pro -

jek cie „Trech Zer” od gry wa
au to no micz ne wo zi dło HX
o na pę dzie elek trycz nym.
Spe cja li ści Vo lvo CE zwró ci li
uwa gę na fakt, że pod czas
prac w ka mie nio ło mach
awa ria du że go wo zi dła pro -
wa dzi do cał ko wi te go
wstrzy ma nia prac trans por -
to wych. Roz wią za niem pro -
ble mu jest za sto so wa nie kil -
ku elek trycz nych bez za ło go -
wych wo zi deł HX1. Awa ria
któ re goś z nich nie za kłó ci
ca łe go cią gu tech no lo gicz -
ne go. Pro to typ naj wy raź niej
ma spo ry po ten cjał ko mer -
cja li za cji, bo wiem w mar cu
te go ro ku Vo lvo CE po in for -
mo wa ło o opra co wa niu no -
wej wer sji HX2, wy po sa żo nej
w pod ze spo ły z aut elek trycz -
nych Vo lvo Gro up (sil ni ki, fa -
low ni ki, pa kie ty aku mu la to -
rów). Wkrót ce po jaz dy te go
ty pu bę dą te sto wa ne przez
stra te gicz nych klien tów Vo -
lvo, aby pew nie w nie da le kiej
przy szło ści elek trycz ne, au -
to no micz ne wy wrot ki za czę ły
stop nio wo wy pie rać roz wią -
za nia kon wen cjo nal ne. Vo lvo
Con struc tion Equ ip ment po -
waż nie przy mie rza się do ko -
mer cja li za cji au to no micz -

nych ma szyn bu dow la -
nych/gór ni czych, w tym elek -
trycz nych wo zi deł. 
Tak że Lie bherr za an ga żo wał
się w pra ce nad stwo rze niem
au to no micz nych wo zi deł.
Pro to ty po we po jaz dy uj rza ły

świa tło dzien ne w ubie głym
ro ku, w tej chwi li pla no wa -
na jest se ria prak tycz nych te -
stów w wa run kach rze czy wi -
stych. Pra ce ba daw czo -roz -
wo jo we prze wi du ją trzy opcje
wspie ra nia zróż ni co wa ne go
po dej ścia użyt kow ni ków ma -
szyn do ich au to no mii. Co
ozna cza to w prak ty ce? Otóż
nie któ rzy z eks plo atu ją cych
wo zi dła w wa run kach ko pal -
nia nych chcie li by, aby je den
do staw ca przy go to wał kom -
plet ny sys tem trans por to wy,
in ni pre fe ru ją moż li wość zin -
te gro wa nia je go ele men tów
z po sia da nym już sprzę tem.
Lie bherr ro zu mie jąc te po trze -
by chce za ofe ro wać już nie ba -
wem naj bar dziej ela stycz ny
i opła cal ny spo sób re ali za cji
za dań trans por to wych w roz -
le głych ko pal niach su row ców
skal nych. Za mie rza bo wiem
umoż li wić klien tom uzu peł nie -
nie ich sys te mów trans por to -
wych nie tyl ko w au to no micz -
ne wo zi dła, ale tak że w sys te -
my te le ma tycz ne za pew nia ją -
ce ła twe oraz mak sy mal nie
efek tyw ne za rzą dza -
nie posiadaną flo tą
ma szyn i po jaz dów. 

www.posbud.pl

Wo zi dło wy pro du ko wa ne i za pro ga mo wa ne przez kon struk to rów kon cer nu Ca ter pil lar
bez naj mniej szych pro ble mów ra dzi so bie z za ła dun kiem i prze wo zem urob ku

Bez za ło go we, ma łe wo zi dło pro du ko wa ne Vo lvo CE spraw dzi ło się do sko na le w cza -
sie te stów pra cu jąc nie prze rwa nie na wet dwa dzie ścia go dzin na do bę
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 504 621 002, 
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

2/2018 16.03.2018 12.02.2018 26.02.2018 
3/2018 07.05.2018 03.04.2018 16.04.2018 
4/2018 16.07.2018 11.06.2018 25.06.2018 
5/2018 21.09.2018 13.08.2018 27.08.2018 
6/2018 16.11.2018 12.10.2018 29.10.2018 

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 1/2018 

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





Ko par ka Ko mat su to uoso bie nie ja ko ści, nie za wod no ści
i ni skich kosz tów eks plo ata cji. Na sze ko par ki są na tu ral -
nym wy bo rem dla firm bu dow la nych na ca łym świe cie.
Aby uczcić za kup Two jej no wej ko par ki Ko mat su, chce my
po ka zać Ci w ja ki spo sób ma szy ny Ko mat su po wsta ją w jed -
nej z na szych eu ro pej skich fa bryk w Es te we Wło szech.
Bę dziesz miał oka zję wy pró bo wać ga mę ma szyn Ko mat su
na na szym po lu de mon stra cyj nym i weź miesz udział
w wie lu atrak cjach, ta kich jak wi zy ta w mu zeum Fer ra ri
w Mo de nie, zwie dza nie We ne cji oraz de gu sta cja wspa nia -
łych po traw i win z re gio nu Ve ne to.

Kam pa nia pro mo cyj na „Od kryj Wło chy z Ko mat su” 
obej mu je peł ną ga mę no wych ko pa rek Ko mat su – ko par ki
gą sie ni co we (PC138US – PC800) oraz ko par ki ko ło we
(PW148 – PW180) za mó wio ne i do star czo ne po mię dzy
7 lu te go a 31 ma ja 2018 r.


