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Kie dy to mi nę ło... 

„Po śred nik Bu dow la ny” skoń czył wła śnie dwa -
dzie ścia pięć lat. To na praw dę pięk ny ju bi le -
usz, oka zja do wspo mnień i re flek sji. Choć by
o tym, jak przez te la ta zmie niał się świat 

Połączenie wy daj ności i bez pie czeń stwa

HL975A CVT to pierw sza ła do war ka ko ło wa
Hy un dai, któ rą wy po sa żo no w skrzy nię bie -
gów CVT łą czą cą za le ty tra dy cyj nej prze kład ni
Po wer shift i prze kład ni hy dro sta tycz nej

Dressta potwierdza walory

Kon struk to rzy LiuGong Dres sta Ma chi ne ry nie
zwal nia ją tem pa. W ofer cie fir my po ja wi ła się
wła śnie spy char ka TD-15M dru giej ge ne ra cji
o in no wa cyj nej kon struk cji 

Do osan chce być li de rem  

Fir ma Do osan In fra co re wpro wa dzi ła do sprze -
da ży je de na ście mo de li ła do wa rek ko ło wych
Se rii „DL-7”. Ma szy ny no wej ge ne ra cji ma ją
być ryn ko wym prze bo jem

Ma ni tou wspie ra gdyń skich drogowców

W ba zie let nie go i zi mo we go utrzy ma nia gdyń -
skich dróg istot ną ro lę od gry wa ją dwie te le sko -
po we ła do war ki Ma ni tou. Obec nie po ma ga ją
w za ła dun ku so li dro go wej na płu go pia skar ki 

Kle emann – bez pie czeń stwo i er go no mia 

Mi mo wy sił ków kon struk to rów co dzien na ob -
słu ga du żych ma szyn zwią za na jest z pew ną
do zą ry zy ka. Do ty czy to rów nież mo bil nych
za kła dów prze sie wa ją co -kru szą cych

Mocny duet MBI skru szy ł su per mar ket 

Fir ma Mehl Re cyc ling otrzy ma ła zle ce nie roz -
biór ki bu dyn ku jed ne go z su per mar ke tów. Pra -
ce obej mu ją ce wy bu rze nia pier wot ne i wtór ne
prze bie gły bez naj mniej szych pro ble mów 

Gło wi ca do bra na wszyst ko

Zmo der ni zo wa ny me cha nizm prze chy łu gło wi -
cy Lie bherr LiTiU pod no si funk cjo nal ność
osprzę tu ro bo cze go. Uła twia ma new ro wa nie
nim, po sze rza jąc za kres za sto so wań ma szy ny

Bob cat ma no we „te le sko py” 

W ko ope ra cji z uzna ną wło ską fir mą Ma gni TH
Bob cat wpro wa dza po sze rzo ną ofer tę ob ro to -
wych ła do wa rek te le sko po wych. Li nia ma szyn
no wej ge ne ra cji obej mu je dzie sięć mo de li 

Łyż ki Dekpol Steel na każde warunki

Dek pol Ste el jest jed nym z naj więk szych w Eu -
ro pie wy twór cą osprzę tu do ma szyn bu dow la -
nych. Spół ka pro du ku je łyż ki ide al nie do pa so -
wa ne do in dy wi du al nych po trzeb użyt kow ni ków

JCB rzu ca wy zwa nie konkurentom

Wy daj ność, kom fort ob słu gi oraz bez pie czeń -
stwo użyt ko wa nia to głów ne ce le, ja kie przy -
świe ca ły kon struk to rom mo der ni zu ją cym tan -
de mo we wal ce wi bra cyj ne JCB 

Vo lvo stawia na mo bil ność elek trycz ną

W stycz niu 2019 ro ku Vo lvo CE pod ję ło de cy -
zję o ze lek try fi ko wa niu ma szyn kom pak to -
wych. Ko lej ne mie sią ce i la ta przy nio sły kon -
kret ne efek ty w tej kwe stii
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Dro dzy Czy tel ni cy,
do cze ka li śmy pięk ne go ju bi le uszu. Aż nie chce się wie rzyć, że za na mi ćwierć wie ku od zło że nia do dru ku pierw sze -
go wy da nia „Po śred ni ka Bu dow la ne go”. Ju bi le usz jest za wsze do brą oka zją do re flek sji, spoj rze nia wstecz, ale tak że
snu cia pla nów na przy szłość. Z tym ma my jed nak pro blem. Wie my, co by ło, nie wie my, co bę dzie. Od po nad ro ku
na sze ży cie nisz czy wi rus, po zba wia per spek tyw na wet na naj bliż szą przy szłość. A prze cież każ dy z nas chciał by po -
wro tu do nor mal no ści. Zna nej nam z prze szło ści, trak to wa nej ja ko oczy wi stość i dla te go tak nie do ce nia nej. Wszy scy
bez wy jąt ku je ste śmy zmę cze ni ogra ni cze nia mi i sta nem za wie sze nia. Chiń ska klą twa – no men omen! – się zi ści ła.
Ży je my w cie ka wych cza sach.
Ży je my i przy zwy cza ja my się do no wej rze czy wi sto ści. Nie ma my wyj ścia, bo sko ro nie mo że my po zbyć się nie pro szo -
ne go go ścia, to mu si my z nim żyć i przy naj mniej do pew ne go stop nia go oswo ić. Ro bić swo je, jak czy ni to pol ska bran -
ża bu dow la na. To praw da, że nie wszy scy jej uczest ni cy wio dą ży cie bez kło po tów, ale ogól nie nie jest naj go rzej. Do -
brze ma ją się in we sty cje in fra struk tu ral ne. Ubie gły pan de micz ny rok oka zał się pa ra dok sal nie jed nym z naj lep -
szych. Ko ro na wi rus nie spa ra li żo wał po czy nań bu dow lań ców. Co chwi la wkra cza ją na ko lej ny plac bu do wy, co mo -
że być sku tecz nym le kiem na ko ro na kry zys. Jest co ro bić na ko lei. I to na dłu gie la ta, zmian wy ma ga tak że sieć dro -
go wa. Choć dro gi wy glą da ją znacz nie le piej niż to ro wi ska, to i tak wy ma ga ją prze obra żeń. Eks per ci re pre zen tu ją cy
róż ne śro do wi ska są za dzi wia ją co zgod ni w swych oce nach. Nie ma ją wąt pli wo ści, że gdy pan de mia ustą pi, na sze
dro gi i li nie ko le jo we nie wy trzy ma ją zwięk szo ne go na tę że nia ru chu. Dla te go też, mi mo ze szło rocz ne go spad ku
prze wo zów, nikt nie za mie rza re zy gno wać z za pla no wa nych wcze śniej in we sty cji. Do ty czy to za rów no bu dzą cych
ol brzy mie emo cje prze ko pu Mie rzei Wi śla nej, bu do wy Cen tral ne go Por tu Ko mu ni ka cyj ne go, jak i mniej szych i nie
tak spek ta ku lar nych. Rzą dzą cy tłu ma czą, że wszyst kie ma ją klu czo we zna cze nie dla od bu do wy ca łej pol skiej go spo -
dar ki nę ka nej od ro ku pan de mią. Do re ali za cji za dań po trze ba wi zji, lu dzi i ma szyn. Wy da je się za tem, że ich do -
staw cy mo gą za cie rać rę ce z ra do ści. Nie któ rzy z nich tro chę się mar twią, że spo dzie wa na ku mu la cja prac mo że się
oka zać zbyt du żym wy zwa niem. Oby się my li li!

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Ładowarka teleskopowa
Manitou MT1335

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 ogło 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 nadsyłanych tekstów oraz opatrywania ich tytułami i śródtytułami.
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„Pośred nik Bu dow la ny  – Ma szy ny, Narzędzia, Sprzęt” jest kol por to wa ny bezp∏at nie do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną. Aktualnie obowiązujący cennik reklam znajduje się  na ostatniej stronie  każdego wydania.





Kie dy to mi nę ło... 
„Po śred nik Bu dow la ny” skoń czył wła śnie 25 lat. To na praw dę
pięk ny ju bi le usz, oka zja do wspo mnień i re flek sji. Choć by
o tym, jak przez te la ta zmie niał się świat. Ży cie przy spie szy ło,
po ja wi ło się wie le uła twia ją cych je tech no lo gii i ga dże tów. Ina -
czej pra cu je my, ina czej spę dza my wol ny czas. Oczy wi ście
od ro ku wszyst ko to jesz cze do dat ko wo zmie ni ła pan de mia
ko ro na wi ru sa. Tak czy ina czej – po wspo mi naj my.

Nie jest tak ła two wy trwać w czymś ty le cza su, dzi siaj na wet kil -
ku let ni staż w związ ku czy w miej scu pra cy uwa ża ny jest
za dłu gi. A my wciąż ro bi my to sa mo – wy da je my cza so pi smo
o ma szy nach bu dow la nych. Je ste śmy jed nak prze ko na ni, że
wciąż war to to ro bić. A przede wszyst kim, że war to to ro bić do -
kład nie w ten spo sób – dba jąc o sza tę gra ficz ną i ak tu al ność
tre ści, ale przede wszyst kim o ja sny, ła twy i atrak cyj ny dla czy -
tel ni ków prze kaz, o sta ran ny i po praw ny ję zyk, o pu bli ko wa nie
waż nych dla bran ży in for ma cji, po ru sza nie istot nych te ma tów.
Po co ko mu ga ze ty i cza so pi sma, za py ta ktoś. Prze cież
wszyst ko jest w in ter ne cie. Wszyst ko moż na so bie sa me mu
zna leźć. Za dar mo, w każ dej chwi li, a po za tym bez su ge stii
i pod po wie dzi. Czy rze czy wi ście? 
Po wszech na do stęp ność in for ma cji za war tych w nie zmie rzo -
nych od mę tach in ter ne tu to nie za prze czal ny fakt. Jak jed nak
do nich tra fić? Ile cza su trze ba by po świę cić na przej rze nie
wszyst kie go, co mo że nas za in te re so wać? Czy na pew no ni -
cze go nie prze oczy my? A skąd ma my wie dzieć, że fir ma, któ ra
nas in te re su je, wła śnie wy pu ści ła na ry nek ja kąś no wość? Co -
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Od te go za czy na li śmy. W la tach dzie więć dzie sią tych XX wie ku kom pu te ry w re dak -
cjach by ły jesz cze rzad ko ścią. A my od po cząt ku by li śmy w awan gar dzie! Za wsze
wier ni sprzę tom z ja błusz kiem, choć trosz kę się przez te 25 lat zmie ni ły!

Kto jesz cze pa mię ta, jak wy glą da ły kie dyś Tar gi Kiel ce? Ha le

tar go we smut ne i za nie dba ne, ale w środ ku peł ne firm i od -

wie dza ją cych. Wie le dzia ło się też na ze wnątrz. (1998)

Kto wy my ślił pik ni ki ma szyn bu dow la nych? Ja cek Za wadz kiz Agre xu i Bo gu sław Ja ne czek z Ośrod ka Szko leń Ope ra to róww Miń sku Ma zo wiec kim. Pod egi dą Sto wa rzy sze nia Dys try bu to -rów Ma szyn Bu dow la nych od by ły się pik ni ki pod War sza wą(na zdję ciu rok 2006) i w in nych lo ka li za cjach. At mos fe ra i fre -kwen cja by ły su per, ale wie le firm wo la ło tar gi w Kiel cach i Po -zna niu ze wzglę du na lep szą in fra struk tu rę. Po tem oka za ło się,że przy zwo ita ła zien ka i kli ma ty za cja jed nak nie są po trzeb ne...

Ba lo ni ki z lo go Po śred ni ka Bu dow la ne go to był kie dyś nie -

zwy kły ga dżet. No wo cze sny i uni ka to wy. Bud ma 1998. Od le -

wej Mi chał Mar kie wicz, Ka sia Ja na sie wicz, Ja cek Ba rań ski

W ro ku 1996 m.in.
– W stycz niu opu bli ko wa li śmy pierw szy nu mer Po śred ni ka Bu dow la ne go. – W mar cu Adam Ma łysz wy grał swój pierw szy kon kurs Pu cha ru Świa ta w sko -kach nar ciar skich
– W kwiet niu uka zał się pierw szy nu mer CD-Ac tion, po wstał też ka nał Eu ro sport Pol ska
– W ma ju od by ły się pre mie ry fil mów: „Puł kow nik Kwiat kow ski”, „Mło de wil ki”, „Gry ulicz ne”
– W czerw cu ru szył onet. pl, a w Ja po nii do sprze da ży we szła kon so la Nin ten do 64– We wrze śniu po wsta ła sieć ko mór ko wa Era, a w War sza wie od był się kon cert Mi cha ela Jack so na
– W paź dzier ni ku po wsta ła sieć ko mór ko wa Plus, a Wi sła wa Szym bor ska otrzy ma ła li te rac ką Na gro dę No bla.– W grud niu wy star to wa ła pol ska wer sja ka na łu Pla ne teW ro ku 1996 w Pol sce pre zy den tem był Alek san der Kwa śniew ski, a pre mie rem Wło dzi mierz Ci mo sze wicz. Lud ność Pol ski osią gnę ła naj więk szą w hi sto rii licz bę 38,294 mln.



dzien nie od wie dzać wszyst kie stro ny, por ta le i fo ra? Tak się
ra czej nie da. Nie po ma ga nam tak że mo da na prze no sze -
nie się fir mo we go mar ke tin gu do me diów spo łecz no ścio -
wych. By ły cza sy, gdy to świet nie dzia ła ło, ostat nio jed nak
np. fejs buk moc no tnie za się gi wszel kich kont, naj cie kaw sze
na wet new sy nie do cie ra ją do za in te re so wa nych, tym cza -
sem oni tkwią w prze ko na niu, że sko ro na ich „wal lu” coś nie
po ja wi ło, to te go nie ma. 
W cza sie pan de mii do in ter ne tu prze nio sło się zresz tą tak wie -
le osób, firm, skle pów, spraw, że bez prze wod ni ka po tej
dżun gli nie wie le zy ska my na sa mot nym jej prze mie rza niu. Tak

wi dzi my dzi siej szą ro lę cza so pism. Pre zen to wać w spo sób
rze tel ny i od po wie dzial ny rze czy naj waż niej sze i naj cie kaw -
sze, pod po wia dać, gdzie szu kać no wo ści, wy szu ki wać dla
czy tel ni ków to, na co sa mi nie wpad ną tak ła two. Kie ro wać ich
w od po wied nie miej sca w in ter ne cie, pro gno zo wać i pod su -
mo wy wać. Omi jać rze czy zbęd ne i za śmie ca ją ce. Bez ta kiej
po mo cy nie ma my szan sy prze mie rzyć wszyst kich stron
i spraw dzić na wła sną rę kę wszyst kich god nych uwa gi miejsc.
Jest te go wszyst kie go tak po pro stu za du żo. Po myśl my tak -
że, jak przy jem nie jest czy tać pro sty czar ny tekst na bia łym tle,
bez wy ska ku ją cych, oka la ją cych, mi ga ją cych re klam, bez roz -
pra sza ją cych ty tu łów po bo kach. 
Do sko na le orien tu je my się w tren dach, za tem wie my, że obec -
nie dla wie lu osób do świad cze nie aż tak się nie li czy. Ba, mo że
dzia łać na nie ko rzyść. Na praw dę ro bi cie to od 25 lat? Nie znu -
dzi ło się wam?– spy ta współ cze sny smart fo no wy czy tel nik. On
po tra fi sku pić uwa gę na ko lej nym ekra nie przez 10 se kund i szu -
ka da lej. Do te go przy zwy cza ił go do mi nu ją cy obec nie spo sób
pu bli ko wa nia in for ma cji w in ter ne cie, w któ rym tekst ma się
przede wszyst kim „kli kać”, a to czy jest zgod ny z praw dą, war to -
ścio wy, etycz ny, informatywny, w więk szo ści stra ci ło zna cze nie. 
Choć na dal dru ku je my na sze cza so pi smo na pa pie rze i roz sy -
ła my je do czy tel ni ków dro gą pocz to wą, od po cząt ku elek tro -
nicz nej re wo lu cji by li śmy w jej awan gar dzie. Uru cho mi li śmy
por tal, by mieć gdzie pu bli ko wać ak tu al ne in for ma cje z bran ży.
Cykl wy daw ni czy dwu mie sięcz ni ka spra wiał, że czę sto mu sia -
ły by one za dłu go cze kać na pu bli ka cję. Za czę li śmy wy sy łać
do pre nu me ra to rów elek tro nicz ną ga ze tę (zwa ną po tocz nie
new slet te rem) PosBudNews, któ ra czę sto za po wia da ła, co
uka że się w ko lej nych wy da niach dru ko wa ne go ma ga zy nu.
Już od wie lu lat wy ko rzy stu je my ten me dial ny ka nał do kon tak -
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Kiedy do redakcji przewożono cały nakład Pośrednika padało hasło - wszystkie
ręce na pokład. Pakowaliśmy nasze czasopisma z zapałem dumni, że tworzymy coś
wyjątkowego i wartościowego. Dziś wyręcza nas drukarnia... trochę szkoda!

Rok 2008. SDMB. Czy ko muś mó wi coś ta ki skrót? Sto wa rzy -

sze nie Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych by ło pięk ną

i waż ną ideą ma ją cą ze wrzeć sze re gi me ne dże rów dla wy pra -

co wa nia wspól nych ko rzy ści po przez re pe re zen to wa nie śro -

do wi ska choć by w ne go cjo wa niu sta wek z or ga ni za to ra mi tar -

gów. Ba, mia ła po wstać na wet Izba Go spo dar cza. Nie uda ło

się, wszyst ko się roz my ło. Dro go wcy po tra fi li, my nie. Szko da

Co ro bił Ma riusz Pu dzia now ski na tar gach w ro ku 2005? Dźwi gałcię ża ry z na pi sem „Po śred nik Bu dow la ny”! Ta kie tłu my przy na -szym sto isku wi dzie li śmy tyl ko raz. Po ka zy strong ma na przy cią gnę -ły chy ba po ło wę Kielc i ich oko lic. Wspól nie z fir ma mi Ma scus i SG Equ ip ment Le asing za pro si li śmy słyn ne go si ła cza, któ ry oka -zał się też nie złym show ma nem i zna ko mi cie ba wił pu blicz ność 

Si łę na sze go ty tu łu moż na z ła two ścią zmie rzyć licz bą me ne dże -

rów na tym zdję ciu. W tam tym cza sie (a mo że i te raz) byli to naj -

waż niej si lu dzie z bran ży ma szyn bu dow la nych. Przy by li na na sze

za pro sze nie na Śnia da nie Pre ze sów. Mo gli się po znać, po roz ma -

wiać o wspól nych pro ble mach, pod jąć ini cja ty wę czy za ła twić

coś w ku lu arach. Takich spo tkań nam bra ku je... War sza wa,  Targi

In fra struk tu ra 2010. Dziś w tym miejscu jest market budowlany... 

By ły cza sy, gdy ko bie ty rzad ko pia sto wa ły w fir mach kie row ni czesta no wi ska. Na na szych do rocz nych Śnia da niach Pre ze sów pa -nie w za sa dzie nie by wa ły, dla te go na sze re dak cyj ne ko le żan ki:od le wej Mag da le na Ziem kie wicz i Ka ta rzy na Ja na sie wicz by ły je -dy ną ozdo bą sza cow ne go me ne dżer skie go gro na (rok 2009)



tu z czy tel ni ka mi re la cjo nu jąc na ży wo tar gi ma szyn bu dow la -
nych. Dzię ki nam oso by, któ rym na tar gi nie uda się do trzeć,
do sko na le wie dzą, co stra ci ły. Wy staw cy zaś zy sku ją moż li -
wość „za trzy ma nia w ka drze” swo jej tar go wej ofer ty, za pre zen -
to wa nia czę sto bar dzo efek tow ne go sto iska, któ re po wsta je
tyl ko na kon kret ną im pre zę, po któ rej na tych miast zni ka. Tym -
cza sem dzię ki nam po zo sta je w świa do mo ści bran ży jesz -
cze dłu go po tar gach. Co waż ne, wy sy ła my na sze new slet te ry
z te re nu tar gów, bo tyl ko ta kie tek sty ma ją war tość. Moż -
na oczy wi ście pu bli ko wać go tow ce opi su ją ce kto i z czym
na te tar gi przy je chał, ale szko da na to cza su. Jest to przede

wszyst kim wtór ne i nud ne. Kto
raz otwo rzy ma il z ta kim new -
slet te rem, wię cej się nie na bie -
rze. Pro ste?
Kie dy uka zał się pierw szy nu -
mer „Po śred ni ka Bu dow la ne -
go”? Jak ła two po li czyć, by ło
to na po cząt ku 1996 ro ku.
Kwar tal nik opi sa ny ja ko „in for -
ma cje dla bu dow nic twa”, jesz -
cze bez pre cy zu ją ce go wy li -
cze nia: ma szy ny, na rzę dzia,
sprzęt, choć wy da ny na do -
sko na łym pa pie rze (co nie by -
ło wte dy tak oczy wi ste) dru ko -

wa ny był czar no -bia ło. Nie wy ni ka ło to z oszczęd no ści, a z po -
trze by do bit ne go za pre zen to wa nia czy tel ni kom po wa gi ma ga -
zy nu. Ko lo ro we go, nie daj Bo -
że błysz czą ce go, cza so pi sma,
nikt w bran ży nie po trak to wał -
by po waż nie. Mo że cza sy i cza -
so pi sma się zmie ni ły, ale na dal
nie wy pa da po waż nej, fa cho -
wej ga ze cie przy po mi nać wy -
glą dem plot kar skie go pi śmi -
deł ka. Tak więc je śli cho dzi
o ko lo ry i okład ki, na dal pa nu je
u nas pew na po wścią gli wość
i za cho waw czość, któ rej o wie -
le bli żej do kla sy niż za co fa nia. 
Pierw szy ma ga zyn li czył 28
stron. Kto chciał by go przej -
rzeć, ma ta ką moż li wość się ga jąc do wer sji elek tro nicz nej,
któ ra jest do stęp na na stro nie www.po sbud.pl
W la tach 90 ubie głe go wie ku, jak i na po cząt ku wie ku XXI, pra -
ca re dak cyj no -wy daw ni cza by ła mo że nie co trud niej sza, ale
da wa ła wię cej sa tys fak cji. Dla cze go? Choć by to, że zdję cia
trze ba by ło ro bić cięż kim apa ra tem, mieć w za pa sie kli sze, ro -
bić od bit ki, po tem je ska no wać. Tak że dyk ta fo nu nie by ło w te -
le fo nie – trze ba by ło no sić osob ne urzą dze nie. Do dru kar ni wy -
sy ła li śmy pły tę z go to wą ga ze tą, po tem co praw da by ły już in -
ter ne to we łą cza, ale nie sta bil ne. Cza sa mi prze sła nie ca ło ści
ma ga zy nu do wy dru ku trwa ło wie le go dzin. Ba, na wet prze sła -
nie jed ne go zdję cia w ja ko ści na da ją cej się do dru ku mo gło
trwać i trwać. Po tem ca ły na kład przy jeż dżał do re dak cji, gdzie
mo zol nie pa ko wa li śmy cza so pi sma do ko pert i na le pia li śmy
ad re so we na klej ki. Wszyst ko by ło pra co chłon ne, ale za to
w bran ży by ło mi ło, kul tu ral nie, nie po ja wi li się jesz cze spry cia -
rze i lu dzie nie uczci wi. Roz li cze nia, umo wy – wszyst ko dzia ła ło
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MIESZANKA FIRMOWA

Rok 2011. Piękna pogoda, jeszcze piękniejsze perspektywy.Pierwszy dzień targów Autostrada. Robimy sobie zdjęcie i szybkopublikujemy w newsletterze PosBudNews, aby każdy, kto naszobaczy wiedział, kim jesteśmy. Cały dzień odwiedzamy stoiska,a choć wielkością nie jest to może Bauma, pracy nam niezabraknie, za to czasu na wszystko na pewno

Jedną z naszych tradycji było wyróżnianie firm i osób, które

najbardziej pomagały nam w naszej dziennikarskiej pracy

aranżując wyjazdy w miejsca, w których pracowały najciekawsze

maszyny czy też naświetlając nam jakieś branżowe problemy,

zawsze chętnie dzieląc się fachową wiedzą czy zwracając naszą

uwagę na ważne kwestie. Oprócz statuetki nagrodzony dostawał

od nas specjalnie wydrukowaną okładkę „Pośrednika” ze swoją

podobizną. Tu Andrzej Tokarczyk z Komastu Poland (rok 2010)

Był czas, gdy MTP moc no za an ga żo wa ły się w zor ga ni zo wa niew Po zna niu wiel kiej ma szy no wej im pre zy. Tar gi ma szyn mia ły byćna wet gdzieś pod mia stem, na te re nie do któ re go z cen trum wo -żo no by pu blicz ność au to bu sa mi. Po mysł świet ny, ale po zo stałw sfe rze pla nów. Wte dy jed nak bar dzo czę sto za pra sza no na vi -pow skiej im pre zy do Po zna nia (rok 2013) me ne dże rów bran ży,co sprzy ja ło jej kon so li da cji. I te go nam też bar dzo szko da...

Rok 2016. Intermasz. Czerwiec, piękna pogoda, a my pracujemy

na zapleczu stoiska. Zapał do pracy – jak zwykle – ogromny. Targi

były dla nas zawsze niezwykle wyczerpującym okresem,

żartowaliśmy, że po nich należy się co najmniej urlop. Rozmowy,

zdjęcia, teksty, nagrania filmowe – na obiad był czas dopiero

wieczorem, a potem wszyscy padaliśmy na nos. 



bez za rzu tu. Ju bi le usz to mo że nie czas na wspo mi na nie rze -
czy złych i nie przy jem nych, nie da się jed nak za po mnieć, że
by ły w na szej hi sto rii tak że nie mi łe in cy den ty. Ktoś się nie roz li -
czył, ktoś coś za mó wił, a po tem splaj to wał. To aku rat by ła do -
me na agen cji mar ke tin go wych, któ re bra ły od firm pie nią dze
za swo je usłu gi, za ma wia ły re kla my, a po tem zni ka ły nie prze -
ka zu jąc nam ani zło tów ki za na sze usłu gi... Nie praw do po dob -
na wy da je się nam do dziś myśl, że oso ba z kon ku ren cyj ne go
wy daw nic twa po wa ży ła się za re je stro wać nasz ty tuł „Po śred nik
Bu dow la ny” ja ko swo ją wła sność – w pierw szych la tach na szej
dzia łal no ści nie by ło wy mo gu są do wej re je stra cji, a gdy chcie -
li śmy do peł nić for mal no ści, oka za ło się że ktoś nas ubiegł! Nie
mo gąc po ra dzić so bie z na mi me ry to rycz nie, nie po tra fiąc wy -
grać w wal ce o czy tel ni ków i re kla mo daw ców, po su nię to się
do dzia łań ab so lut nie nie etycz nych... Ko mu przy szło w ogó le
do gło wy coś ta kie go? Cięż ko to na wet po rów nać, ale np. jak -

by idąc za re je stro wać swój sa mo chód, za re je stro wać przy oka -
zji i au to są sia da! Oczy wi ście z sa mo cho dem by się to nie uda -
ło, ale nie do sko na ły sys tem ewi den cji pra sy po zwa la każ de mu
pró bo wać za re je stro wać na sie bie prak tycz nie każ dy ty tuł.
Spra wę uda ło się oczy wi ście „od krę cić”, by ła bo wiem ewi dent -
nie pró bą oszu stwa, jed nak nie smak po zo stał. Nie by ła to osta -
nia pró ba za szko dze nia nam w nor mal nej, rze tel nej pra cy. Są
bo wiem i ta cy „biz nes me ni”, któ rzy nie ma jąc żad nych au tor -
skich po my słów ko pio wa li po pro stu kon cept na sze go ma ga -
zy nu, na śla du jąc wręcz krop ka w krop kę nasz spo sób wy da -
wa nia, nasz spo sób or ga ni za cji pre nu me ra ty itd. Na wet opis
cza so pi sma i je go cha rak te ry sty kę wraz ze wzo rem do cie ra nia
do pre nu me ra to rów ko pio wa li nie mal sło wo w sło wo. I ko rzy -
sta jąc z te go, że przez la ta wy pra co wa li śmy w bran ży uzna nie,
pod kra da li nam re kla mo daw ców sto su jąc dum pin go we ce ny.
Pa trzy my z za że no wa niem wie dząc z wie lo let nie go do świad -
cze nia, że ta cy ama to rzy dłu go się na ryn ku nie utrzy mu ją. No,
cóż... tak że sprze daw cy ma szyn mu szą wal czyć z pod rób ka mi
swo ich pro duk tów nie ustan nie prze ko nu jąc klien tów, że tań sze
nie zna czy lep sze ani na wet ta kie sa mo. 
Na za koń cze nie za pra sza my na szych Czy tel ni ków na ko lej ny
ju bi le usz – na stęp ne wy da nie na sze go ma ga zy nu bę dzie 150!
Obie cu je my wię cej wspo mnień i wię cej zdjęć. Cie szy my się, że
uda ło się nam prze trwać rok 2020, z na dzie ją pa trzy my w ko lej -
ne la ta, któ re przy nieść ma ją wie le in fra struk tu ral nych pro jek -
tów. Na pa pie rze, w ta ble cie czy smart fo nie – do zo ba cze nia!
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Śnia da nie Pre ze sów w Po zna niu od by ło się dwa ra zy przy oka zji

tar gów In ter masz. I oba te spo tka nia od nio sły wiel ki suk ces fre -

kwen cyj ny, ale też me ry to rycz ny. Bran ża po trze bu je ta kich ini cja -

tyw – po wta rza li wszy scy dzię ku jąc nam za po mysł i umoż li wie nie

wy mia ny opi nii, przed sta wie nie wła snych ini cja tyw, po pro stu

za spo tka nie w ta kim gro nie. Rok 2015, MTP

Pił kar skie atrak cje by ły prze bo jem tar gów w la tach mun dia lo -wych i pod czas Mi strzostw Eu ro py. My ogra ni cza li śmy się do wy -da wa nia ter mi na rzy roz gry wek, ale wystawcyAutostrady szy ko wa lidla od wie dza ją cych wie le nie spo dzia nek. Z nie któ rych uda wa łosię nam sko rzy stać! (Mi chał Mar kie wicz i Ka sia Ja na sie wicz)

Ter mi na rze spo tkań pił kar skich – czy to na Eu ro, czy na Mun dial

– za wsze roz cho dzi ły się jak świe że bu łecz ki. I to nie za leż nie

od suk ce sów pol skich pił ka rzy. To po pro stu przy dat ny ga dżet,

a fir my, któ re spon so ro wa ły je go wy da wa nie, wie dzia ły, że ich lo -

go dzię ki te mu za wi śnie na ścia nach wie lu biur i miesz kań 

Rok  2017, Kielce. Re dak cja tro chę zmie ni ła skład. Za si li ła nas no -wa krew – do świad czo ny dzien ni karz Krzysz tof Ma łysz ko (drugi odlewej), któ ry na co dzień spe cja li zu je się w bran ży ko mu nal nej, aleze znaw stwem pi sze też o sprzę cie bu dow la nym. Pierwszy od lewejJo nasz Frąc kie wicz to tak że sta ry wy ja dacz – w bran ży zna ny jest je -go mi ły uśmiech i kul tu ra oso bi sta, a spo so bem by cia zjed nu je so -bie sym pa tię każ de go roz mów cy. 

MIESZANKA FIRMOWA

Jacek Barański, Magdalena Ziemkiewicz, Katarzyna Janasiewicz, Michał Markiewicz
w czasie targów Autostrada-Polska. Kto przypuszczał, że ta kultowa impreza zniknie
z kalendarzy targowych? Może nie wszyscy to nawet zauważyli?



An drzej Kuch tyk
Pre zes Za rzą du DEKPOL STEEL Sp. z o.o.

Rok 2020 był ze wszech miar wy jąt ko wy dla mo jej Spół ki. Od pierw sze go stycz nia na stą pi ło wy -
dzie le nie pro duk cji osprzę tu do ma szyn bu dow la nych do spół ki ce lo wej DEKPOL STEEL Sp. z o.
o., któ rej pre ze sem mia łem za szczyt zo stać. Prze nie sie nie pro duk cji osprzę tu do od dziel ne go
pod mio tu by ło po twier dze niem re ali za cji stra te gii Za rzą du Dek pol S.A. Wy od ręb nie nie dzia łal no -
ści zwią za ne by ło z dy na micz nym wzro stem ska li dzia ła nia seg men tu oraz osią gnię ciem już
przed kil ko ma la ty peł nej sa mo dziel no ści pod wzglę dem ope ra cyj nym i fi nan so wym. Wy dzie le -
nie za pew ni dal szy dy na micz ny roz wój spół ki, przy jed no cze snym zwięk sze niu przej rzy sto ści or -
ga ni za cyj nej i fi nan so wej w ra mach Gru py Ka pi ta ło wej.
Naj trud niej szy okres czy li II i III kwar tał, prze szli śmy bez za trzy ma nia pro duk cji ani rów nież więk -

sze go spo wol nie nia. Na prze kór wszyst kim, w tym okre sie zwięk szy li śmy za trud nie nie w Spół ce, po zy sku jąc wie lu bar dzo do -
brych pra cow ni ków, któ rzy w po przed nich miej scach pra cy stra ci li za trud nie nie. By ła to naj więk sza kam pa nia re kru ta cyj na
na te re nie wo je wódz twa po mor skie go. Chwi lo we zmniej sze nia za mó wień zo sta ło wy ko rzy sta ne do szko le nia no wych pra cow -
ni ków, jak rów nież do nie usta ją cej po pra wy pro ce su pro duk cji. Dzię ki dzia ło wi han dlo we mu uda ło się po zy skać no wych stra -
te gicz nych klien tów ope ru ją cych w bran ży wy do byw czej na te re nie Pol ski.
W trze cim kwar ta le roz po czą łem roz mo wy z naj więk szym pro du cen tem ma szyn bu dow la nych na świe cie pod ką tem prze nie -
sie nia znacz nej czę ści pro duk cji do DEKPOL STEEL. Je stem prze ko na ny, że w 2021 za koń czy my po myśl nie ten bar dzo cie ka -
wy i zło żo ny pro jekt, któ ry bę dzie ka mie niem mi lo wym w ca łej hi sto rii za rzą dza nej prze ze mnie Spół ki.
Rok 2020 był rów nież okre sem lau rów dla Spół ki DEKPOL STEEL. Spo śród po nad sie dem dzie się ciu naj więk szych przed się -
biorstw w wo je wódz twie po mor skim mo ja Spół ka, w ra mach 21 edy cji kon kur su „Gryf Go spo dar czy 2020”, zwy cię ży ła w ka te -
go rii Li der Eks por tu w pod ka te go rii -śred nie i du że przed się bior stwa. Laur ten jest do wo dem na usta wicz ne zwięk sza nie pro -
duk cji dzię ki du że mu za an ga żo wa niu wszyst kich pra cow ni ków DEKPOL STEEL, któ rzy two rzą jed ną wiel ką ro dzi nę. I jak to
w ro dzi nie, są lep sze i gor sze mo men ty, jed nak dzię ki we wnętrz nej wię zi uda je się prze zwy cię żać chwi lo we kry zy sy.
W czwar tym kwar ta le roz po czę ła się in sta la cja ko lej ne go zro bo ty zo wa ne go sta no wi ska spa wal ni cze go, tym ra zem w peł ni
zsyn chro ni zo wa nych dwóch ra mion spa wal ni czych. Jest to ko lej ny krok w re ali za cji pla nu zwięk sze nia zro bo ty zo wa ne go pro -
ce su spa wa nia w pla no wa nej na rok 2021 roz bu do wie ha li pro duk cyj nej o ko lej ne 10.000 me trów kwa dra to wych.
Pod su mo wu jąc ubie gły rok, po mi mo bra ku wspar cia ze stro ny rzą du (ze wzglę du na okres re je stra cji Spół ki), śmiem twier dzić,
że naj gor szy okres za koń czy li śmy z „tar czą”. Trud ne mo men ty wzmoc ni ły nas i zjed no czy ły, sła bo ści i nie do cią gnię cia zo sta -
ły wy eli mi no wa ne. Przed na mi no we wy zwa nia i pla ny. Wbrew sze ro ko za kro jo ne mu czar no widz twu wie lu przed się bior ców,
z opty mi zmem pa trzę w przy szłość i na ce le, któ re sto ją przed DEKPOL STEEL.
Ko rzy sta jąc z oka zji, chciał bym ca łej Re dak cji „Po śred ni ka Bu dow la ne go” ży czyć wie le zdro wia i ko lej nych suk ce sów w na -
stęp nych dwu dzie stu pię ciu la tach dzia łal no ści twór czej.

Ma rek Wią cek
Pre zes Za rzą du Ama go Sp. z o.o.

Nie wąt pli wie wy da rze nia ro ku 2020 zmnieniły naszą codzienność i na dłu go po zo sta ną w na szej
świa do mo ści. Pan de mia ko ro na wi ru sa za sko czy ła nas i – nie ukry waj my – przynajmniej w
początkowej fazie spo wo do wa ła ma łą pa ni kę. Sy tu acja od samego początku była poważna i wy -
ma ga ła na tych mia sto wej re ak cji. Nie zwłocz nie wpro wa dzi łem za tem ade kwat ne ob ostrze nia
w ca łej Spół ce. Do ty czy ły one przede wszyst kim ogra ni cze nia bez po śred nich kon tak tów po mię -
dzy pra cow ni ka mi wewnątrz Spółki i naszych pra cow ni ków z klien ta mi, spe dy to ra mi i part ne ra mi
biz ne so wy mi. Za rzą dzi łem no sze nie ma se czek, uży wa nie rę ka wic i de zyn fek cję. 
Pan de mia wywołała oczy wi ście re per ku sje. Od no to wa li śmy spa dek sprze da ży, ale nie zma la ła
ona tak dra stycz nie, jak w kry zy so wym ro ku 2013. Tym razem nie mie li śmy do czy nie nia z
głębokim za ła ma niem, według naszych szacunków by ło to zmniej sze nie sprze da ży o oko ło dwadzieścia procent. Z upływem
cza su zaczęliśmy jed nak wychodzić na pro stą i krok po kroku od zy ski wa li śmy stra co ny grunt, by w dru giej po ło wie ro ku za cząć
od no to wy wać zy ski. Ostatecznie rok 2020 za koń czy li śmy w do brej sy tu acji fi nan so wej, a ca ły zysk prze ka zu je my na dal sze in -
we stycje w Spół kę. Za trud ni li śmy no we oso by, roz wi ja my na sze od dzia ły. Od no wi li śmy też dy rek cję Spółki  wpro wa dza jąc
do niej no wych, mło dych, pręż nych i am bit nych pra cow ni ków. Li czy my, że ta in we sty cja po zwo li nam na dal szy roz wój  i znacz -
ne zwięk sze nie udzia łu na szej Spół ki w ryn ku ma szyn bu dow la nych. Je ste śmy moc no zmo ty wo wa ni do „wal ki” i peł ni opty mi -
zmu. Wie rzy my, że rok 2021 bę dzie należał do AMAGO.
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Zbi gniew Me dyń ski
Dy rek tor za rzą dza ją cy Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska Sp. z o.o.

Rok 2020 po sta wił przed na mi ogrom ne i ab so lut nie bez pre ce den so we wy zwa nia. W at mos fe -
rze to wa rzy szą cej nam pod wyż szo nej nie pew no ści, pod sta wą wszyst kich na szych de cy zji
i dzia łań by ły dwie kwe stie: zdro wie i bez pie czeń stwo na szych pra cow ni ków i klien tów oraz za -
cho wa nie cią gło ści ob słu gi klien tów i dzia ła nia ser wi su ma szyn.
Mam po czu cie, że ja ko fir ma sta nę li śmy na wy so ko ści za da nia i w obu ob sza rach zda li śmy eg za -
min. Nie zwłocz nie po wy bu chu pan de mii po wo ła li śmy sztab kry zy so wy, któ ry wpro wa dził i mo ni -
to ro wał no we for my dzia ła nia. Prze or ga ni zo wa li śmy pra cę fir my, aby zmi ni ma li zo wać ry zy ko
zwią za ne z pan de mią. Na si me cha ni cy i pra cow ni cy biur zo sta li wy po sa że ni w nie zbęd ne środ ki
ochro ny in dy wi du al nej. Za sto so wa li śmy sys tem pra cy zdal nej wszę dzie tam, gdzie by ło to moż li -
we, a spe cjal ne pro ce du ry bez pie czeń stwa tam, gdzie kon takt oso bi sty jest nie unik nio ny. Prze szko li li śmy na szych me na dże rów ,
jak za rzą dzać zdal nie ze spo ła mi i ich pra cą. W ten spo sób ser wis, ma ga zyn czę ści za mien nych, a tak że dział sprze da ży ma szyn
re ali zo wa ły swo je za da nia spraw nie i na moż li wie naj wyż szym po zio mie. Jest god nym od no to wa nia, jak szyb ko by li śmy wszy scy
w sta nie „prze sta wić” się na no wy mo del funk cjo no wa nia i jak bar dzo no we tech no lo gie uła twi ły nam te zmia ny.
We dług na szych sza cun ków ry nek w Pol sce w ro ku 2020 spadł o kil ka na ście pro cent wzglę dem ro ku 2019. Naj sil niej sze spad -
ki od no to wa li śmy na po cząt ku pan de mii, a w dru giej po ło wie ro ku ry nek za czął się od bu do wy wać. Te go ty pu ten den cję za ob -
ser wo wać moż na by ło w ca łej Eu ro pie. Więk szy spa dek ce cho wał seg ment ma szyn cięż kich co ozna cza, że war to ścio wo spa -
dek ryn ku ma szyn bu dow la nych był wyż szy niż w uję ciu ilo ścio wym. Mia ło to rów nież wpływ na na sze ob ro ty. Rów no le gle jed -
nak za ob ser wo wa li śmy zwięk szo ne za in te re so wa nie ma szy na mi uży wa ny mi.
Da ne te le ma tycz ne wska zu ją, że w ro ku 2020 ma szy ny bu dow la ne wy ko rzy sty wa ne by ły nie co mniej in ten syw nie niż w ro ku po -
przed nim. Po mi mo te go uda ło nam się zwięk szyć ob ro ty ge ne ro wa ne przez usłu gi po sprze daż ne. Ry nek bu dow la ny nie ucier piał
tak jak nie któ re in ne bran że go spo dar ki i fi nal nie je ste śmy za do wo le ni z ca ło rocz ne go wy ni ku. Na po cząt ku pan de mii oba wia li śmy
się, że bę dzie go rzej. Per spek ty wy roz wo ju bu dow nic twa w okre sie naj bliż szych kil ku lat oce nia my po zy tyw nie. W na szym ob sza rze
istot ne zna cze nie bę dzie miał czas uru cho mie nia ko lej nych, du żych kon trak tów in fra struk tu ral nych oraz wpływ, ja ki bę dą mia ły po -
tęż ne, eu ro pej skie fun du sze od bu do wy na bu dow nic two. Pod zna kiem za py ta nia sto ją na ra zie in we sty cje sa mo rzą do we. Ja ki bę -
dzie rok 2021? Cho ciaż dzię ki szcze pion kom wi dać szan se przy naj mniej czę ścio we go opa no wa nia pan de mii, to nie pew ność oto -
cze nia go spo dar cze go jest na dal du ża. At mos fe ra wśród więk szo ści na szych klien tów jest na to miast do bra i wi dać to po port fe lu na szych
za mó wień, któ ry jest więk szy niż o tej po rze w ze szłym ro ku. Dla te go też z na dzie ją pa trzy my na nad cho dzą ce mie sią ce.

Ad rian Win nic ki
Me ne dżer okrę gu Do osan Bob cat EMEA w Pol sce 

Bio rąc pod uwa gę ska lę wy zwań, któ re przy niósł rok 2020 oraz na stro je, ja kie pa no wa ły na po cząt -
ku pan de mii, bez wa ha nia stwier dzam, że rok ten był bar dzo uda ny dla mar ki Bob cat EMEA.
Po cięż kim dru gim kwar ta le sprze daż za czę ła ro snąć, a trend ten jesz cze się umoc nił pod ko niec
ro ku. Na szym prio ry te tem nu mer je den jest bez pie czeń stwo i zdro wie pra cow ni ków, co przy tak
du żej ope ra cji, ja ka jest pro wa dzo na w na szych fa bry kach, by ło nie ma łym wy zwa niem, ale
w 2020 ro ku, od nie śli śmy do sko na ły wy nik i na tej płasz czyź nie. W ca łym re gio nie EMEA osią gnę -
li śmy dwu cy fro wy wzrost sprze da ży mi ni ko pa rek, po nad to utrzy ma li śmy po zy cję nu mer je den
w ła do war kach o ste ro wa niu bur to wym oraz kom pak to wych ła do war kach gą sie ni co wych.
Sta wia my czo ła obec nym wy zwa niom, wpro wa dza jąc no we pro duk ty i roz sze rza jąc port fo lio

o no we ka te go rie pro duk tów.„Next is Now” to na sza fi lo zo fia, przez któ rą ro zu mie my in no wa cje i dy wer sy fi ka cję pro duk tów.
Rok 2020 był pod wzglę dem licz by no wych pro duk tów, ta kich jak ro ta cyj ne ła do war ki te le sko po we, kom pak to we ła do war ki
prze gu bo we, sze ro ka ga ma za gęsz cza rek oraz zu peł nie no we mo de le pod sta wo wych pro duk tów, ta kich jak ła do war ki gą sie -
ni co we oraz o ste ro wa niu bur to wym czy mi ni ko par ki.
Sy tu acja mar ki Bob cat w na szym, pol skim ryn ku, nie od bie ga ła od tren dów w ca łym re gio nie. W przy pad ku ła do wa rek kom -
pak to wych pol ski ry nek nie jest du ży, ale utrzy mu je my na szą sil ną po zy cję nu mer je den za rów no wśród ła do wa rek o ste ro wa -
niu bur to wym, jak i kom pak to wych ła do wa rek gą sie ni co wych. Mi ni ko par ki to naj le piej sprze da ją cy się pro dukt pod ką tem ilo -
ścio wym. Po mi mo nie wiel kie go spad ku sprze da ży mi ni ko pa rek uda ło nam się utrzy mać nasz udział w ryn ku w 2020 ro ku
na tym sa mym po zio mie co ro ku po przed nim. Ob ser wu je my zwięk sza ją cą się po pu lar ność pro duk tów w kla sie 2-3 to ny oraz 5-
6 to n.. Wie rzy my, że se ria R wpro wa dzo na w 2018 ro ku speł ni ła ocze ki wa nia klien tów i ma my du że ocze ki wa nia w sto sun ku
do mi ni ko pa rek ser ji R2 kla sy 4-6 ton za pre zen to wa nych na ko niec 2020 ro ku. Pierw sze do sta wy tych ma szyn pla no wa ne są
na dru gi i trze ci kwar tał 2021 ro ku, a re pre zen to wać je bę dą mo de le E5 0z, E5 5z i E6 0.
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Piotr Grausch
Członek Zarządu Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

Oceniając rok 2020 z naszej perspektywy musimy być przede wszystkim obiektywni. To był
naprawdę dobry rok, zwłaszcza w kontekście ekstremalnych warunków pracy lub wręcz
braku tej pracy w ogóle w przypadku wielu innych branż. Mimo, iż nie ominęły naszych firm
przypadki zachorowań na COVID 19 i w związku z tym konieczność wprowadzenia znaczącej
reorganizacji pracy, to na szczęście fabryki maszyn czy nasze mobilne serwisy pracowały
praktycznie bez odczuwalnych zakłóceń.
Mimo wszystko wierzę, że w dłuższej perspektywie docenimy zachodzące w naszym życiu
zmiany, które narzuciła nam rzeczywistość w trakcie pandemii. Myślę tu o nowym spojrzeniu na
kwestię organizacji czasu pracy zawodowej, organizację naszego życia prywatnego i tak
górnolotnie – naszej uważności na sprawy otaczającego nas świata. Wszyscy jesteśmy już mocno zmęczeni aktualną sytuacją.
Brak rozsądnego planu działania nie okazał się dobrym planem, ciągła dezinformacja i chaos związany ze szczepieniami pokazują
i utwierdzają nas w tym, że musimy wykazać jeszcze dużo cierpliwości i dalej pracować w warunkach podwyższonej gotowości.
Wracając do spraw biznesowych to mimo wszystko jesteśmy optymistami. Dobry sprzedażowo początek roku 2021, względnie
sprzyjająca robotom budowlanym pogoda dają nadzieję na najbliższe miesiące. Filozofia naszej firmy od początku jej działania
znajduje odbicie w genialnie prostych i jakże aktualnych słowach Wojciecha Młynarskiego „Róbmy swoje”. Ja dodałbym
jeszcze  - rzetelnie i na przekór przeciwnościom.
Składam reż gratulacje dla całego zespołu „Pośrednika Budowlanego” za dzielne trwanie już od dwadziestu pięciu lat niezmiennie
na dobrym poziomie, skuteczne informowanie o wszystkim, co dzieje się w branży, która nie należy do łatwych w naszym kraju.
Życzę kolejnych lat samych sukcesów!

Tomasz Prze radz ki
Prezes Zarządu Dynapac Sp. z o.o.

Jeśli spojrzymy na ubiegły rok w pełnej perspek ty wie ryn ku sprze da ży na szej fir my, to mu si my po -
dzie lić go na dwie fa zy. Mie li śmy do czy nie nia ze świet nym po cząt kiem, póź niej oczy wi ście przy -
szedł ko ro na wi rus i ten den cje się zmie ni ły. Spa dek za mó wień stał się fak tem. Mi mo wszyst ko mi -
nio ny rok za koń czy li śmy tyl ko nie wiel kim spad kiem ob ro tów w sto sun ku do ro ku 2019. Je ste śmy
z te go za do wo le ni, tym bar dziej, że od wy bu chu pan de mii li czy li śmy się z ko niecz no ścią cięć bu -
dże to wych i ogra ni czeń w za trud nie niu. Na szczę ście nic ta kie go nie mia ło miej sca. 
Ne ga tyw nie na sy tu ację ryn ko wą wpły wał fakt, że du że fir my wy ko naw cze wstrzy ma ły za ku py. By ło
to spo wo do wa ne nie pew no ścią wy wo ła ną roz prze strze nia niem się ko ro na wi ru sa. Z ko lei mniej sze
fir my przez ca ły czas ko rzy sta ły z róż ne go ro dza ju do ta cji, środ ków unij nych, o któ re wy stę po wa ły

jesz cze przed pan de mią. A to wła śnie ma łe i śred nie fir my sta ły się na szy mi głów ny mi od bior ca mi. Oczy wi ście po zo sta wa li śmy
w sta łych re la cjach z du ży mi fir ma mi wy ko naw czy mi, te mia ły bo wiem za pla no wa ne dłu go ter mi no we in we sty cje.
We wrze śniu sy tu acja zde cy do wa nie się po pra wi ła. Du zi gra cze zno wu za czę li mó wić o kon kret nych za ku pach, two rzy li pla ny za ku po -
we rów nież na la ta 2021-22. Po zwa la to po zy tyw nie spo glą dać w przy szłość. Tym bar dziej, że od po cząt ku te go ro ku ob ser wu je my
wzrost za mó wień na sprzęt dro go wy w gra ni cach dwu dzie stu -trzy dzie stu pro cent. Scep tycz ne po dej ście do in we sty cji dro go wych to
już prze szłość, wi dać opty mizm w bran ży. Ale to tyl ko jed na stro na me da lu. Zwięk szo ny po pyt wpły wa na czas re ali za cji za mó wień. Po -
wra ca pro blem łań cu chów do staw prze rwa nych przez pan de mię ko ro na wi ru sa. Im port sil ni ków ha mu ją ogra ni cze nia po wo do wa ne
bre xi tem. Mi mo tych wszyst kich oko licz no ści, re ali zu je my do sta wy zgod nie z wcze śniej usta lo nym, cza sa mi dłuż szym niż do tych czas,
ter mi nem. Je ste śmy wdzięcz ni na szym klien tom za oka za ne nam za ufa nie, że do ce nia ją na sze za an ga żo wa nie, wie dzę i kom plek so we
wspar cie przy wy bo rze ma szyn speł nia ją cych naj bar dziej wy ma ga ją ce ocze ki wa nia pro jek tów.
Czę sto je stem py ta ny, czy Dy na pac w tej jed nak nie pew nej sy tu acji ryn ko wej nie bę dzie szu kać oszczęd no ści zmniej sza jąc na -
kła dy na pra ce ba daw czo -roz wo jo we. Mo gę za pew nić, że jest wręcz od wrot nie. De cy zja na sze go wła ści cie la, Gru py Fay at, jest
ta ka, by wszyst kie pro jek ty R&D w za kre sie ma szyn i no wych tech no lo gii ru szy ły zde cy do wa nie do przo du. Nie bę dzie my szu kać
oszczęd no ści w wąt pli wy spo sób. Na sze ma szy ny ma ją być przy ja zne dla ope ra to ra, sys te my wspo ma ga nia pra cy ma ją być uła -
twie niem. Idzie my w kie run ku kom for tu, bez pie czeń stwa, efek tyw no ści eko no micz nej i no wych tech no lo gii. W 2020 ro ku wpro -
wa dzi li śmy wie le no wo ści. Roz kła dar ka ste ro wa na ra dio wo, stół roz kła dar ki umoż li wia ją cy wy so kie za gęsz cza nie gru bych
warstw, no we wal ce oscy la cyj ne to świet ne przy kła dy po twier dza ją ce kie ru nek roz wo ju na szej fir my. Nie mo gę nie wspo mnieć
o re wo lu cyj nej tech no lo gii za gęsz cza nia Se ismic, któ rą do ce ni ły już naj więk sze fir my dro go we w Pol sce. Dba my i bę dzie my
dbać o ope ra to rów. Kom fort pra cy prze kła da się bo wiem na wzrost efektywności.
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Piotr Zoszak
Dyrektor handlowy Reschke Polska Sp. z o.o.

Spoglądając wstecz powiedzieć trzeba, że  przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Rok 2020
był dla Re sch ke Pol ska pierw szym peł nym ro kiem obrachunkowym . Mamy jeszcze zbyt ma ło
da nych sta ty stycz nych, aby wy cią ga ć wnio ski, a po rów nania z rokiem 2019, w któ rym
skupialiśmy się na  in we stycjach umożliwiających roz po czę cie dzia łal no ści, nie ma sen su.
Moja nowa firma nie działa w branży bezpośrednio dotkniętej kryzysem spowodowanym
pandemią. Nasze problemy są inne niż większości naszych konkurentów.
Ubiegły rok okazał się dla nas dobry. Ustabilizowała się nasza działalność polegająca na
regularnych dostawach osprzętu głównie na polski rynek. Udało się dywersyfikować rynki
odbiorców, a także rozwijać  specjalizację w dostawach takich narzędzi, jak łyżki wysokiego
wysypu oraz chwytaki do drewna. Oczywiście naszymi najbardziej rozpoznawalnymi produktami pozostają skarpówki klasy
premium oraz wzmocnione łyżki do koparek i ładowarek. Obserwuję tu zmianę trendów, widać  wyraźnie rosnący popyt na
skarpówki do większych koparek,głównie gąsienicowych o wadze powyżej 20 ton, głównie w przedziale 23-25 ton oraz 28-35
ton. Coraz częściej rozmawiamy z naszym klientami o łyżkach uchylnych hydraulicznie do maszyn klasy 50 ton, przy czym są
to nie klasyczne skarpówki, ale raczej uchylne łyżki do kopania. 
Bar dzo też cie szy wzrost do staw do pro du cen tów kru szyw, ryn ku trud ne go i dość her me tycz ne go, gdzie nie wy star czy być pro du -
cen tem ły żek z trzy dzie sto let nią hi sto rią, ale trze ba każ de go dnia zdo by wać re fe ren cje i po twier dzać ja kość i so lid ność swo ich pro -
duk tów. Osob nym te ma tem jest roz wój do staw osprzę tu dla de ale rów ma szyn. Jest to chy ba naj bar dziej wy ma ga ją ca gru pa klien -
tów, gdzie ko niecz ne są wła ści we pro ce du ry, or ga ni za cja pra cy, a przede wszyst kim peł na ja ko ścio wa po wta rzal ność pro duk tów.
Wobec wszystkich naszych klientów staramy się stosować jednakowe podejście odnośnie serwisu i wsparcia
posprzedażowego, gdyż ten element działalności jest zawsze najbardziej kluczowy dla każdego dostawcy. I my staramy się
budować naszą reputację na tym polu, by jakość naszych usług serwisowych dorównywała jakości naszych produktów.
Ko rzy sta jąc z oka zji chciał bym ży czyć wszyst kim czy tel ni kom Po śred ni ka Bu dow la ne go oraz ca łej bran ży bu dow la nej i oko ło -
bu dow la nej, że by rok 2021 był dla Wszyst kich lep szy od po przed nie go, głę bo ko wie rząc w speł nie nie te go ży cze nia

Tomasz Wegner
Dy rek tor han dlo wy In ter han dler Sp. z o.o.

Z sytuacji trudnych, a do takich należy uznać rok 2020 i globalną walkę z COVID, wychodzimy
silniejsi. To doskonała lekcja na wielu frontach.
Możemy ją odnieść do otoczenia biznesowego, warunków rynkowych. Szczęśliwie nasza branża
wbrew obawom wychodzi z tego obronną ręką. Siła rozpędu, wyzwania i terminy dały siłę i
determinację,aby zadania dowieźć do celu. Pomimo dystansu społecznego udało się zacieśnić
relacje biznesowe. Wiedząc, że nie jest łatwo, byliśmy dla siebie bardziej życzliwi i wyrozumiali.
Nauczyliśmy się cierpliwości i wzajemnej empatii.
Przekonaliśmy się, jaką mamy własną organizację. Dostosowując systemy pracy w działach,
jako wartość nadrzędną przyjęliśmy bezpieczeństwo oraz satysfakcję klienta. Staliśmy się

ekspertami rozmów i prezentacji online. Równocześnie utrzymaliśmy bezpośredni kontakt, bo ta branża nie działa
wirtualnie. Wyraźnie częściej się do siebie uśmiechamy. Mogę się pochwalić, że nasza organizacja bardzo szybko
adaptowała się do nowych warunków i realiów. Priorytety i podejście do klienta zostało zachowane. Sprzedaż maszyn i
obsługa serwisowa klientów pozostała na najwyższym poziomie. W tym czasie zarówno producent jak i my przygotowaliśmy
wiele innowacji, niespodzianek i zupełnie nowych rozwiązań. Zrobiliśmy ogromny krok w kierunku redukcji emisji spalin
nawet do 0, poprzez nowe silniki stage V do coraz szerszej gamy maszyn elektrycznych. Maszyny elektryczne są
początkiem dużego projektu, który już nadchodzi. Nasze flagowe maszyny przeszły gruntowny lifting i mamy parę
niespodzianek do zaprezentowania. Również nasza maszyna dwudrogowa nabrała rozpędu, a w odpowiedzi na
oczekiwania użytkowników podnieśliśmy jej funkcjonalność.
Rynek nie daje wytchnienia. Sprawia to, że cały nasz zespół, bez wyjątku, pracuje bardziej efektywnie i silniej zmotywowany.
Zatem na długie refleksje i rozpamiętywanie przeszłości nie tracimy czasu.
Reasumując, roku 2020 nie postrzegamy negatywnie i jesteśmy ostatnimi, którzy chcieliby narzekać. Pokornie odrobiliśmy
lekcje, wzmocniliśmy zespół i z niecierpliwością czekamy na to, co nastąpi za chwilę.     
Prognozy 2021 mówią, że na pewno nudy nie będzie. Chcemy w stu procentach wykorzystać to, co daje rynek i śmiało mogę
powiedzieć, że jesteśmy na to gotowi. Do zboczenia na palcach budów, miastach, wsiach, drogach i bezdrożach. 
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Zbigniew Brinken, 
Prezes Zarządu

Bomag Polska Sp. z o.o.

Ryo Onodera, 
Prezes Zarządu Komatsu Poland Sp. z o.o.

Marek Wiącek, 
Prezes Zarządu Amago Sp. z o.o.

Georg Moller,
Komisarz monachijskich 

targów Bauma

Jean-marie Basset, 
Dyrektor generalny Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

Wladimir Kozlowskij, 
Dyrektor generalny 

Atlas Copco Polska Sp. z o.o. Raul Rand, 
Dyrektor Zarządzający firmy 
Intrac Polska Sp. z o.o.

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

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

Marcus Rosenkranz, 
Dyrektor sprzedaży na Europę Wschodnią 

koncernu Terex Construction

Małgorzata Kulis, 
Dyrektor zarządzający firmy 
Volvo Truck Center Polska

Robert Wrona, 
Przedstawiciel koncernu CNH Industrial w Polsce
odpowiedzialny za markę Case  

Woj cie ch Rze wu ski,  
Dy rek to r za rzą dza ją cy Ma ni tou Pol ska

Ho war d Da le,
Prze wod ni czą cy za rzą du 

LiuGong Dres sta Ma chi ne ry

Mi ro sła w Ja ku bia k,
Prezes Zarządu fir my 

Full Ma szy ny Bu dow la ne

Tomasz Przeradzki,
Prezes Zarządu Dynapac Sp. z o.o.

Łukasz Karczewski,  
Dyrektor handlowy KH-KIPPER

Lesław Hołysz, 
Prezes Zarządu i Dyrektor generalny
firmy Dressta Sp. z o.o.

Krzysztof Pawluczuk, 
Prezes Zarządu firmy Graco

Mirosław Wróbel, 
Dyrektor handlowy i Członek Zarządu 
Merlo Polska

Krzysztof Madziński,
Wi ce pre zes Za rzą du i Dy rek tor han dlo wy 

firmy Mi sta 

Ar tu r Słom ka, 
Dy rek to r do Spraw Pro duk tu i Współ pra cy 
z Do staw ca mi SG Equ ip ment Le asing Pol ska

Grzegorz Grabarczyk, 
Dyrektor Biura Targów Monachijskich w Polsce

Ute Graff, 
Prezes Zarządu Kiesel Poland Sp. z o.o.

Tomasz Kozłowski, 
Współzałożyciel i Członek Zarządu firmy SkySnap

Jacek Korczak,
Właściciel firm Polsad i Agroma

Jan Za∏uski, 
Prezes Zarządu i Dyrektor generalny
spó∏ki Kopalnie Porfiru i Diabazu
w Krzeszowicach

Maciej Soroka, 
Dyrektor Departamentu Zarządzania 

Produktami Millennium Leasing

Guo Chunming, 
Dyrektor generalny 
firmy SANY Europe

Takahide Oshitani, 
Dyrektor zarządzający 

Komatsu Poland  Sp. z o.o.

Reinhold Heim, 
Opiekun polskigo rynku 

w IVECO MOTORS Deutschland

Maryse Baur, 
Komisarz paryskich 
targów Intermat

Anna Rębelska, 
komisarz targów Infratech Polska

Nasi rozmówcy  
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Jacek Ruda, 
W∏aściciel i Dyrektor zarządzający

firmy B.H. Ruda
Piotr Grausch, 
Cz∏onek zarządu firmy Grausch i Grausch 
Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

Urszula Potęga, 
Prezes Zarządu MT Targi Sp. z o.o.

Piotr Zoszak, 
Wspó∏w∏aściciel i Dyrektor handlowy 

firmy Tona Sp. z o.o.

Stefan Góralczyk,
Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa 
i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Georg Sick, 
Dyrektor Zzarządzający i udziałowiec 

Groupe Mecalac S.A.

Robert Kędzierski, 
Prezes Zarządu firmy Waryński Trade Sp. z o.o.

Roman Starczewski, 
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Transportu, Energetyki, Mechanizacji 
Budownictwa i Ochrony Pracy

Michał Fersten, 
Dyrektor marketingu i produktu 

firmy Iveco Poland
Marcin Grześkowiak,  

Wiceprezes Tecnosumit North-East

Rob Markus,   
Prezes Zarządu firmy Interhandler

Andy Blandford, 
Wiceprezydent Construction Equipment 

EMEA CNH Industrial 

Andrzej Kuchtyk, 
Prezes Zarządu 

Dekpol Steel Sp. z o.o.

Bartosz Sołtyszewski, 
Kierownik ds. e-innowacji 

w firmie Interhandler

Adrian Winnicki, 
Menedżer okręgu w Polsce

Doosan Bobcat EMEA

Ja cek Kru piń ski, 
Współ wła ści ciel i Główny konstruktor

fir my Kru piń ski Cra nes

Andrzej Jaroszewicz, 
Dyrektor zarządzający TPI Sp. z o.o.

Mirosław Król, 
Dyrektor generalny 
Fayat Bomag Polska Sp. z o.o.

Andrzej Serafin, 
Właściciel firmy P.U.H. Serafin

Louis Broekhuizen, 
Dyrektor handlowy w firmie Rotar BV 

Włodzimierz Mazur, 
Prezes Stowarzyszenia Operatorów
Maszyn Roboczych „Operator”

Maciej Waksmundzki, 
prezes zarządu firmy Atut Rental

Krzysztof Polesiak, 
Prezes Zarządu Camso Polska S.A.

Darisz Pachulski, 
Dyrektor zarządzający 

Intrac Polska Sp. z o.o.

Thomas Bax, 
Prezes firmy
Bax Baumaschinen Sp. z o.o. 

Ryszard Lamczyk, 
Prezes Zarządu, Dyrektor zarządzający 

firmy Interhandler Sp. z o.o.

Waldemar Topiński, 
Prokurent, Dyrektor Departamentu Transportu 

i Maszyn Budowlanych VB LEASING

Zbi gniew Me dyń ski, 
Pre zes Za rzą du fir my 

Volvo Maszyny Budowlane Polska  Sp. z o.o.Bart∏omiej Piwnicki, 
Dyrektor marketingu i sprzedaży 
firmy DAF Trucks Polska Grzegorz Szkultecki,

prezes zarządu Solideal S.A.

Paweł Gospodarczyk, 
Dyrektor generalny 
Cummins Poland

Jacek Ma∏ęczyński, 
Prezes Stowarzyszenia
Dystrybutorów Maszyn

Budowlanych

Jacek Zawadzki, 
Prezes Stowarzyszenia
Dystrybutorów Maszyn Budowlanych Marek Dziok,

Dyrektor rozwoju rynku leasingu maszyn
budowlanych Europejskiego 

Funduszu Leasingowego

Peter Niemantsverdriet, 
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Skrzy nia CVT umoż li wia au to -
ma tycz ny do bór opty mal ne -
go prze ło że nia. Dzię ki te mu
sil nik na pę do wy ma szy ny
pra cu je płyn nie, bez nad -
mier nych ob cią żeń. Nie sie to
za so bą ca ły sze reg za let.
Wśród naj waż niej szych wy -
mie nić na le ży mniej sze spa -
la nie, ob ni że nie tem pe ra tu ry
pra cy oraz zop ty ma li zo wa nie
mo cy wyj ścio wej. Jest to
moż li we dzię ki au to ma tycz -
ne mu do bo ro wi opty mal ne go
sto sun ku ener gii hy drau licz -
nej do me cha nicz nej. Kom pi -
la cja obu ro dza jów ener gii
po zwa la utrzy my wać jed nost -
kę na pę do wą w ni skim za kre -
sie pręd ko ści ob ro to wej.
Dzię ki te mu ma szy na przy -
spie sza rów no mier nie, bez
szarp nięć. Ope ra tor do ce ni
to szcze gól nie ja dąc z wy peł -
nio ną łyż ką oraz pod czas
zwal nia nia, gdy prze kład nia
CVT za czy na dzia łać jak ha -
mu lec, co znacz nie ogra ni cza
zu ży cie ukła du ha mul co we go
i wy dłu ża ży wot ność ole ju
w osiach na pę do wych.
Te sty prze kład ni CVT prze -
pro wa dzo ne przez pro du cen -
ta wy ka za ły, że w po rów na niu
z kon wen cjo nal ny mi skrzy nia -
mi bie gów umoż li wia ona
ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa
na wet o trzy dzie ści pro cent.
Co istot ne, nie dzie je się to
kosz tem osią gów. 
Do stęp ny w wy po sa że niu
stan dar do wym ła do war ki
HL975 A CVT zin te gro wa ny
sys tem wa że nia ła dun ku oraz
ukła dy te le ma tycz ne przy czy -
nia ją się do pod nie sie nia jej
wy daj no ści. Opcjo nal nie ma -
szy na mo że być wy po sa żo -
na w sys te my bez pie czeń -
stwa. Na przy kład w skła da ją -
cy się z dzie wię ciu ka mer sys -

tem AAVM umoż li wia ją cy
ope ra to ro wi ob ser wa cję
w cza sie rze czy wi stym ca ło -
ści ob sza ru wo kół ma szy ny.
Sys tem AAVM wzbo ga cić
moż na o funk cję in te li gent ne -
go wy kry wa nia po ru sza ją cych
się obiek tów (IMOD). Po nad to
ła do war ka HL975 A CVT mo że
być opcjo nal nie wy po sa żo -
na w sys tem ra da ro wy, któ ry

wy kry wa prze szko dy znaj du ją -
ce się za ma szy ną. Od le głość
mię dzy prze szko dą a ła do war -
ką wy świe tla na jest na mo ni to -
rze pre zen tu ją cym ob raz z ka -
mer sys te mu AAVM.
Więk szość ope ra to rów cięż -
kich ma szyn ma dłu gie zmia -
ny. Aby pra co wać w peł ni wy -
daj nie, mu szą się czuć bez -
piecz nie i kom for to wo. Dla te -
go kon struk to rzy ła do war ki
HL975 A CVT za dba li też o wy -
go dę ope ra to rów. Grun tow nie
zmo der ni zo wa ną, prze stron -
ną ka bi nę za pro jek to wa no
tak, aby za pew nić im jak naj -
lep sze wa run ki pra cy. Dla te go

wy po sa żo no ją w nie zwy kle
sku tecz ne sys te my wy głu sza -
ją ce. Po zwa la ją one ogra ni -
czyć do mi ni mum ha łas i wi -
bra cje. Po ziom dźwię ku do -
cie ra ją ce go do wnę trza ka bi -
ny wy no si tyl ko 70 dB, nie wy -
wie ra tym sa mym szko dli we -
go wpły wu na stan psy cho lo -
gicz ny i fi zycz ny ob słu gu ją ce -
go ma szy nę. Opcjo nal ny pi lot

umoż li wia zdal ne otwie ra nie
drzwi do ka bi ny. Fo tel z amor -
ty za cją pneu ma tycz ną jest
stan dar do wo wy po sa żo ny
w ogrze wa nie. Sie dzi sko i pod -
ło kiet nik moż na re gu lo wać
wie lo płasz czy zno wo. Sied mio -
ca lo wy mo ni tor z ekra nem do -
ty ko wym jest zop ty ma li zo wa -
ny w ce lu szyb kie go i ła twe -
go do stę pu w cza sie rze czy -
wi stym do usta wień ma szy -
ny i in for ma cji z sys te mów
mo ni to ro wa nia. W wy po sa -
że niu fa brycz nym znaj du je
się rów nież wy so kiej ja ko ści
sys tem au dio z wej ścia mi
Blu eto oth, USB oraz Aux.

Kon struk to rzy za dba li rów nież
o maksymalne skró ce nie
i uła twie nie prze glą dów oraz
ewen tu al nych na praw. Pod -
no szo na elek trycz nie ma ska
sil ni ka otwie ra się bar dzo sze -
ro ko, co uła twia do stęp
do new ral gicz nych pod ze -
spo łów. Każ dy z nich zo stał
sta ran nie do bra ny z my ślą
o dłu giej, bez a wa ryj nej pra cy.
Użyt kow nik ma szy ny ko rzy -
stać mo że z sys te mu te le ma -
tycz ne go HiMate fir my Hy un -
dai. Dzia ła on nie za leż nie
od lo ka li za cji ma szy ny da jąc
do stęp do istot nych in for ma -
cji na te mat sta nu ma szy ny,
za rów no pod wzglę dem dia -
gno stycz nym, jak i ser wi so -
wym. Z ko lei układ MCD,
umoż li wia ją cy dia gno sty kę
ma szy ny w sie ci, gro ma dzi
i ana li zu je róż no rod ne da ne
do ty czą ce wy daj no ści. Ich
ana li za po zwa la na sko ry go -
wa nie błę dów w ob słu dze
ma szy ny, a tym sa mym pod -
nie sie nie efek tyw no ści wy -
ko rzy sta nia ła do war ki.
Me cha ni cy au to ry zo wa ne go
ser wi su mo gą bły ska wicz nie
usu nąć wszel kie uster ki
jed nost ki na pę do wej ła do -
war ki ko rzy sta jąc z ra por -
tów dia gno stycz nych ge ne -
ro wa nych przez sys tem
ECD. Otrzy my wać je mo gą
rów nież zdal nie przez e -ma il,
urzą dze nie mo bil ne, apli ka -
cję kom pu te ro wą lub sys tem
te le ma tycz ny HiMate. Dzię ki
te mu przed wy ru sze niem
na miej sce, w któ rym znaj -
du je się unie ru cho mio na ma -
szy na, mo gą się przy go to -
wać do jej na pra wy. Za brać
nie zbęd ne czę ści
i do ko nać jej za jed -
nym po dej ściem.

MASZYNY BUDOWLANE

Hy un dai HL975 A CVT udanie łączy wy daj ność i bez pie czeń stwo 
Hy un dai HL975 A CVT to pierw sza ła do war ka ko ło wa ko re ań skiej mar ki, któ rą wy po sa żo no w skrzy -
nię bie gów CVT (Con ti nu ously Va ria ble Trans mis sion) łą czą cą w so bie za le ty tra dy cyj nej prze kład -
ni Po wer shift i prze kład ni hy dro sta tycz nej. W no wej ma szy nie, na pę dza nej sil ni kiem speł nia ją -
cym nor my emi sji spa lin Sta ge V, za sto so wa no ca ły sze reg in no wa cyj nych roz wią zań kon struk -
cyj nych po zwa la ją cych na osią gnię cie mak sy mal nej wy daj no ści przy jed no cze snym zmi ni ma li zo -
wa niu kosz tów eks plo ata cyj nych. Na wet pod czas pra cy w szcze gól nie trud nych wa run kach

www.amago.pl

Układ kon tro li trak cji i au to ma tycz ne ste ro wa nie blo ka dą me cha ni zmu róż ni co we go za -
pew nia ją do sko na łą przy czep ność na wet pod czas pra cy w trudnych warunkach
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LiuGong Dres sta Ma chi ne ry
lan su je ha sło „Rip ping In -
to 2021”. Fir ma po sta no wi ła
wejść w no wy rok z przy tu -
pem. Moc nym ak cen tem, ko -
re spon du ją cym z wy ty czo ną
stra te gią, jest ko lej na od sło -
na spy char ki gą sie ni co wej
TD-15M. Ma szy na dru giej ge -
ne ra cji prze szła spo re prze -
obra że nia, choć oczy wi ście

wy ko rzy sta no w niej ca ły sze -
reg roz wią zań kon struk cyj -
nych sto so wa nych w ma szy -
nach po przed niej ge ne ra cji. 
Pod sta wę kon struk cji da je
so lid na ra ma z efek tyw -
nym le mie szem ła ma nym
po łą czo na z pod wo ziem ofe -
ro wa nym w róż nych wa rian -
tach. W stan dar dzie na byw -
ca otrzy mu je ma szy nę z pod -
wo ziem LT o wy dłu żo nej ra -
mie trak cyj nej, co zwięk sza

sta bil ność w czasie jaz dy na -
przód pod czas ni we la cji te re -
nu. Do stęp ne są rów nież ma -
szy ny na pod wo ziu WT
o sze ro kiej ra mie trak cyj nej
oraz LGP o ni skim na ci sku
na pod ło że, do pra cy w te re -
nie pod mo kłym lub błot ni -
stym. Zwięk sza to moż li wo -
ści sto so wa nia spy char ki.
Naj now sze dzie ło kon struk to -

rów LiuGong Dres sta Ma chi -
ne ry z po wo dze niem wy ko rzy -
sty wać moż na nie tyl ko w dro -
go wnic twie, ale tak że w bu -
dow nic twie in fra struk tu ral -
nym, prze my śle wy do byw -
czym i na skła do wi skach od -
pa dów. Funk cjo nal ność spy -
char ki pod no si rów nież moż -
li wość za mó wie nia jej z róż -
no rod ny mi pa kie ta mi wy po -
sa że nia opcjo nal ne go. W ma -
szy nie – w za leż no ści od wa -

run ków eks plo ata cyj nych
– za sto so wać moż na sze ro ką
ga mę le mie szy i zry wa ków.
Na szcze gól ną uwa gę za słu -
gu je naj więk szy w tej kla sie
spy cha rek le miesz ła ma ny.
Ma on po jem ność 5,95 me -
trów sze ścien nych po jem -
ność, co po zwa la na zwięk -
sze nie wy daj no ści. W cią gu
go dzi ny ma szy na mo że ze -

pchnąć na wet pięćset me -
trów sze ścien nych urob ku.
Spy char ka TD-15M Se ries 2
na pę dza na jest naj now szej
ge ne ra cji sil ni kiem Cum mins
B6.7 wy po sa żo nym w układ
re duk cji spa lin speł nia ją -
cy eu ro pej ską nor mę emi sji
spa lin Sta ge V. Jed nost ka
o po jem no ści 6,7 li tra roz wi ja
moc 235 KM, co spra wia, że
ma szy na spi su je się do sko na -
le przy prze py cha niu urob ku,

za sy py wa niu wy ko pów, ni we -
lo wa niu po wierzch ni czy pra cy
z wy ko rzy sta niem zry wa ka.
Bez pro ble mów po ko nu je też
wznie sie nia, na wet te o na chy -
le niu się ga ją cym 45 stop ni.
Jed nost ka na pę do wa wy po -
sa żo na jest w spraw dzo ny
sys tem elek tro nicz ne go ste -
ro wa nia (ECM), któ ry za pew -
nia jej bez a wa ryj ne dzia ła nie

oraz po zwa la wydłużyć in ter -
wa ły mię dzy ob słu go we.
Na szczególne pod kre śle nie
za słu gu je efek tyw ność zmo -
der ni zo wa ne go ukła du hy -
drau licz ne go ty pu Lo ad Sen -
sing. Je go za le ta mi, oprócz
doskonałej płyn no ści pro wa -
dze nia le mie sza, jest zwięk -
szo na ener go osz częd ność
osią ga na dzię ki sa mo czyn ne -
mu do pa so wy wa niu wy daj no -
ści pom py do za po trze bo wa -

MASZYNY BUDOWLANE

Dressta TD-15 Series 2 potwierdza walory
Kon struk to rzy LiuGong Dres sta Ma chi ne ry nie zwal nia ją tem pa. W ofer cie fir my po ja wi ła się wła -
śnie spy char ka TD-15M dru giej ge ne ra cji. Pro du cent pod kre śla in no wa cyj ny cha rak ter kon struk -
cji ma szy ny, któ ra po win na za in te re so wać nie tyl ko kra jo wą bran żę dro go wą

Głów ne za le ty, na któ re zwra ca uwagę pro du cent, to wy so ka wy daj ność, moż li wość spy cha nia więk szej ilo ści urob ku w krót szym cza sie, sta bil ność i bez pie czeń stwo pra cy,
wszech stron ność ma szy ny, wspar cie ser wi so we oraz wy go da ope ra to ra i do sko na ła wi docz ność z ka bi ny
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nia wy ni ka ją ce go z wy ko ny -
wa ne go ak tu al nie za da nia.
Mo dy fi ka cjom pod da no tak że
układ prze no sze nia na pę du.
In ży nie ro wie Liu gong Dres sta
Ma chi ne ry skon cen tro wa li swe
dzia ła nia na za po bie ga niu po -
wsta wa nia wstrzą sów, osią -
gnię ciu opty mal ne go po zio mu
sił spy cha nia i zry wa nia oraz
zwięk sze niu mo men tu ob ro to -
we go nie zbęd ne go do osią -
gnię cia sze ściu pręd ko ści jaz -
dy, za rów no do przo du, jak
i do ty łu. Mo du ło wa bu do wa
ukła du na pę do we go, na któ ry
skła da ją się sil nik wy so ko pręż -
ny, zmien nik mo men tu, skrzy -
nia bie gów, me cha nizm skrę tu
i prze kład nie bocz ne umoż li wia
ich ła twą i szyb ką wy mia nę.
Skra ca to do ab so lut ne go mi ni -
mum czas na pra wy, a tym sa -
mym bez pro duk tyw ne prze sto -
je, pod no sząc efek tyw ność
eks plo ata cyj ną spy char ki. 
Sta no wią cy swo isty znak roz -
po znaw czy spy cha rek Dres sta
dwu bie go wy me cha nizm skrę -
tu da je pre cy zję dzia ła nia. Ope -
ra tor mo że wy ko ny wać zwro ty
w miej scu oraz ła god nie po ko -
ny wać za krę ty z za cho wa niem
peł nej mo cy na obu gą sie ni -
cach. Kon struk cja za pew nia
osią gnię cie opty mal nych sił
ucią gu we wszyst kich fa -
zach różnego rodzaju prac na -
wet wy ko ny wa nych w eks tre -
mal nie trud nych wa run kach.
Prak tycz nie wszy scy li czą cy
się pro du cen ci ma szyn bu -
dow la nych do ce nia ją zna cze -
nie kom for tu ope ra to ra po zwa -
la ją ce go mu osią gnąć mak sy -
mal ną wy daj ność. Dla te go też
in ży nie ro wie Liu gong Dres sta
Ma chi ne ry sta ra li się, by stwo -
rzyć jak naj lep sze wa run ki pra -
cy w ka bi nie. Klu czo we zna -
cze nie mia ło oczy wi ście zop -
ty ma li zo wa nie wi docz no ści
ob sza ru ro bo cze go. W ma szy -
nie za sto so wa no no wej ge ne -
ra cji ka bi nę o więk szej po -
wierzch ni prze szkleń. Przy -
ciem nia ne szy by i ro le ta prze -
ciw sło necz na chro nią ope ra -
to ra przed ośle pie niem. Więk -
sza po wierzch nia przed niej
szy by w po łą cze niu z wy pro fi -

lo wa ną opa da ją cą ma ską po -
zwo li ły ogra ni czyć mar twe
po le i za pew nić bar dzo do bry
wi dok na kra wę dzie le mie sza. 
Ka bi na no wej spy char ki jest
prze stron niej sza i kom for to -
wa. Wy po sa żo no ją w wy so -
kiej kla sy fo tel z za wie sze -
niem pneu ma tycz nym i w peł -
ni re gu lo wa ny mi pod ło kiet ni -
ka mi oraz er go no micz ne joy -
stic ki. Pa nel ste ro wa nia kli ma -
ty za cją zo stał prze nie sio ny
w bar dziej do god ne miej sce.
Moż li we jest też do po sa że nie
spy char ki w układ fil tra cyj ny
umoż li wia ją cy za sto so wa nie
jej w cięż kich wa run kach ro bo -
czych, na przy kład w śro do wi -
sku o du żym za py le niu. Du -
żym za in te re so wa niem cie szą
się tak że in ne opcje do po sa -
że nia ma szy ny, ta kie jak do -
dat ko we oświe tle nie ro bo cze,
osło ny, cen tral ne sma ro wa nie
czy sys tem ste ro wa nia pra cą.
Spy char ka TD-15 pierw szej ge -
ne ra cji cie szy ła się du żym
uzna niem użyt kow ni ków. Na le -
ży za tem ocze ki wać, że w dru -
giej od sło nie po grun tow nej
mo der ni za cji zde cy -
do wa nie zdy stan su je
swą po przed nicz kę. 

www.dressta.com

Sku tecz ne oświe tle nie ro bo cze za pew nia moż li wość kon ty nu owa nia pra cy po za pad -
nię ciu zmro ku lub w wa run kach ogra ni czo nej wi dzial no ści

Nowa spycharka bardzo dobrze radzi sobie podczas wykonywania zadań w trudnych warunkach terenowych. Maszyna bez najmniejszych
pro ble mów po ko nu je wznie sie nia, na wet o na chy le niu się ga ją cym 45 stopni

Wnę trze ka bi ny jest prze stron ne i kom for to we. Jej cen tral ne miej sce zaj mu je czy tel -
ny pa nel LCD, na któ rym ope ra tor śle dzić mo że pa ra me try ro bo cze ma szy ny
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No wa se ria DL-7 jest efek tem
pierw szych od de ka dy tak
kom plek so wych zmian pro -
jek to wych w seg men cie ła do -
wa rek ko ło wych Do osan.
W szcze gól no ści prze szła cał -
ko wi te prze obra że nie prze szła
ze wnętrz na kon struk cja, któ rą
za sto so wa no we wszyst kich
mo de lach se rii DL-7. Tym sa -
mym stwo rzo no efekt trój wy -
mia ro wy dzię ki in no wa cyj ne -
mu kształ to wi po kry wy i ży -
wy, dy na micz ny wi ze ru nek
ca łej se rii, któ ra zy ska ła so bie
glo bal ne uzna nie. 
Zmieniona kon struk cja ły żek
o zwięk szo nej o sie dem pro -
cent po jem no ści – mo że wy -
no sić ona od 2,8 do 6,4 m3.
spra wia, że no we ła do war ki
ko ło we Do osan DL-7 gwa ran -
tu ją ła twiej sze i szyb sze ła do -
wa nie. Po zwa la to osią gnąć
zwięk szo ną wy daj ność w sze -
ro kim za kre sie prze miesz cza -
nia ma te ria łów. 
Ra mio na wy się gni ka w ukła -
dzie ki ne ma tycz nym ty pu
„Z” za pew nia du żą moc wy ry -
wa ją cą i udźwig, co przy da je
się w przy pad ku cięż kich ma -
te ria łów, a du ży kąt zrzu tu po -
zwa la na efek tyw ny wy ła du -
nek ma te ria łów lep kich.
Ła do war ki DL-7 wy po sa żo ne
są też w płyn nie dzia ła ją cy
i re spon syw ny układ hy drau -
licz ny oraz złą cza po moc ni -
cze go ukła du hy drau licz ne -
go. Wszyst kie no we ła do war ki
ko ło we DL-7 wy po sa żo ne są
w stan dar dzie w trzy cew ko wy
za wór z funk cją re gu lo wa ne go
prze pły wu i blo ka dy dla
osprzę tu na pę dza ne go hy -
drau licz nie. Ope ra to rzy mo gą
pre cy zyj nie ste ro wać osprzę -
tem za po mo cą prze łącz ni ka
pro por cjo nal ne go na joy stic -
ku. Do stęp ne są też róż ne ro -
dza je opon dia go nal nych i ra -
dial nych naj lep szych pro du -

cen tów, któ re do sto so wa ne są
do sze ro kie go za kre su za sto -
so wań i wa run ków ro bo czych.
We wnątrz ka bi ny ła do war ki
ko ło we DL-7 ofe ru ją znacz nie
wyż szy kom fort ope ra to ra,
lep szy układ kie row ni czy i za -
awan so wa ny elek tro nicz ny
układ ste ro wa nia. 
No wy joy stick EMCV (elek -
trycz ny głów ny za wór ste ru ją -
cy) wbu do wa ny w pod ło kiet -

nik to ko lej na stan dar do wa
funk cja w ka bi nie, któ ra umoż -
li wia ope ra to ro wi płyn ne i pre -
cy zyj ne ste ro wa nie ra mie -
niem pod no szą cym i osprzę -
tem ła do wa rek ko ło wych.
Funk cje do stęp ne za po śred -
nic twem sys te mu EMCV obej -
mu ją au to ma tycz ny po wrót
do po ło że nia ko pa nia, prze -
chy la nia łyż ki, po zy cję za trzy -
ma nia na gar nia nia łyż ką i za -
po bie ga nie wstrzą som. 
Er go no micz ny joy stick za pro -
jek to wa ny z my ślą o za gwa -
ran to wa niu ope ra to ro wi bar -
dziej pre cy zyj ne go ste ro wa -
nia, co zmniej sza zmę cze nie,
mo że być re gu lo wa ny i usta -
wia ny zgod nie z pre fe ren cja -
mi ope ra to ra za po śred nic -
twem ekra nu do ty ko we go.

Układ odłą cza nia ob cią że nia
LIS (Lo ad Iso la tion Sys tem)
za pew nia płyn ną jaz dę i więk -
szą wy go dę ope ra to ra oraz
więk szą wy daj ność dzię ki po -
pra wio nej sta bil no ści pod -
czas ru chu ła do war ki. 
Dzię ki do stęp nym w stan dar -
dzie, au to ma tycz nej pię cio -
bie go wej skrzy ni PowerShift
i hy drau licz nej blo ka dzie
me cha ni zmu róż ni co we go

ła do war ka DL-7 spraw dza się
wy jąt ko wo do brze, szcze gól -
nie podczas pracy w eks tre -
mal nie trud nych wa run kach.
Hy drau licz na stu pro cen to wa
blo ka da me cha ni zmu róż ni -
co we go mo że być au to ma -
tycz nie za łą cza na przy peł -
nym mo men cie ob ro to wym
bez ja kiej kol wiek in ge ren cji
ze stro ny ope ra to ra. 
Grun tow nie zmo der ni zo wa ny
układ hy drau licz ny gwa ran tu -
je lep szą wy trzy ma łość i dłuż -
szą eks plo ata cję. Aby za pew -
nić klien to wi więk szy spo kój,
nie za wod ne ła do war ki ko ło -
we DL-7 wy so kiej ja ko ści ob -
ję te są peł ną gwa ran cją
na trzy la ta lub 5.000 go dzin.
Dzię ki mo cy za pew nia nej
przez sze ścio cy lin dro wy sil -

nik Sca nia Sta ge V ła do war ki
ko ło we DL-7 za pew nia ją
o 5% mniej sze spa la nie pa li -
wa w po rów na niu do ma szyn
po przed niej ge ne ra cji, jed no -
cze śnie gwa ran tu jąc im po nu -
ją cą moc i mo ment ob ro to wy. 
No we sil ni ki speł nia ją wy ma -
ga nia nor my emisji spalin Sta -
ge V bez ko niecz no ści sto so -
wa nia ukła du re cyr ku la cji
spa lin (EGR) dzię ki tech no lo -
giom se lek tyw nej re duk cji ka -
ta li tycz nej i utle nia nia ka ta li -
tycz ne go oraz fil tro wi czą stek
sta łych (DPF). Okres oczysz -
cza nia z sa dzy w fil trze DPF
zo stał wy dłu żo ny do po -
nad 6.000 go dzin, a ope ra tor
otrzy mu je peł ne in for ma cje
o sta tu sie DPF na ekra nie do -
ty ko wym w ka bi nie.
In te li gent ny sys tem ste ro wa -
nia Do osan (DSGS) to no wa
funk cja, któ ra ana li zu je spo -
sób jaz dy i za cho wa nie ope -
ra to ra i po ma ga mu uzy skać
opty mal ne zu ży cie pa li wa.
DSGS za pew nia oce nę
i prze wod nik (wy kres oce ny)
do ty czą ce spo so bu jaz dy
ope ra to ra, któ re przed sta wia -
ją eko no mię pa li wa, wy daj -
ność i wy trzy ma łość w od po -
wied nich ka te go riach. 
Ła do war ki ko ło we DL-7 po -
sia da ją fa brycz nie za in sta lo -
wa ny naj now szy bez prze wo -
do wy sys tem za rzą dza nia flo -
tą DoosanCONNECT do star -
cza ją cy dro gą sa te li tar ną
i sie ci GSM ob szer ne in for ma -
cje na te mat pa ra me trów ro -
bo czych ma szy ny. Sys tem
DoosanCONNECT to roz wią -
za nie nie zwy kle przy dat ne
w przy pad ku spra wo wa nia
kon tro li nad wy daj no ścią
i bez pie czeń stwem pra cy ma -
szyn, pod kre śla ją ce
zna cze nie kon ser wa -
cji za po bie gaw czej. 

MASZYNY BUDOWLANE

Do osan chce być li de rem seg men tu ła do wa rek ko ło wych 
Fir ma Do osan In fra co re wpro wa dzi ła do sprze da ży je de na ście mo de li ła do wa rek ko ło wych Se rii
„DL-7”. Ma szy ny no wej ge ne ra cji na pę dza ne po tęż ny mi sil ni ka mi zgod ny mi z nor mą emi sji spa lin
Sta ge V wy róż nia ją się no wa tor ski mi roz wią za nia mi kon struk cyj ny mi, któ re gwa ran tu ją naj wyż szą
pro duk tyw ność i bez a wa ryj ność przy umiar ko wa nych kosz tach bie żą cej eks plo ata cji 

www.maszynybudowlane.pl

Bez kon ku ren cyj ne, bo sub wen cjo no wa ne przez pro du cen ta maszyn fi nan so wa nie
le asin go we oraz peł na gwa ran cja (3 la ta/5.000 mth) w stan dar dzie to ko lej ne z po -
za tech nicz nych atu tów ła do wa rek kołowych Do osan
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Po wsta nie no wej ba zy to mię -
dzy in ny mi efekt przy ję tej
przez wła dze Gdy ni no wej
strategii do ty czą cej utrzy ma -
nia pod le głej mia stu sie ci
dróg. Gdy nia ja ko pierw sze
z du żych miast Pol ski od se -
zo nu 2020/21 wpro wa dzi ła
no wy mo del oczysz cza nia
dróg, któ ry opar ty zo stał o za -
so by ko mu nal ne. Ma on za -
pew nić więk szą wy daj ność,
nie za leż ność, ela stycz ność,
wy so ką ja kość, a we dług sza -
cun ków po zwo li za osz czę dzić
mia stu na wet dzie sięć mi lio -
nów zło tych w cią gu dwóch -
-trzech lat. W efek cie od li sto -
pa da ubie głe go ro ku utrzy ma -
nie gdyń skich cią gów ko mu -
ni ka cyj nych re ali zo wa ne jest
w sys te mie zin te gro wa nym.
Je go za ło że nia prze wi du ją, że
fir my pod wy ko naw cze ma ją
dbać mię dzy in ny mi o za bez -
pie cza nie mniej szych ulic,
chod ni ków oraz ście żek ro we -
ro wych, a na ar te riach two rzą -
cych głów ny układ ko mu ni ka -
cyj ny dzia ła ją z ko lei służ by
Let nie go i Zi mo we go Utrzy -
ma nia Dróg (LIZUD). 
Do utrzy ma nia po rząd ku
na gdyń skich dro gach wy ko -
rzy sty wa na jest po kaź na flo ta
spe cja li stycz nych po jaz dów.
Obec nie skła da się ona
z osiem na stu jed no stek,
w tym z trzy - oraz dwu osio -
wych płu go -po sy py war ko -so -
la rek. Każ da z nich wy po sa żo -
na jest w no wo cze sny sys tem
roz po zna wa nia na wierzch ni
dro go wej, któ ry umoż li wia re -
gu la cję gę sto ści i sze ro ko ści
pa sa sy pa nia so li. Do za bu do -
wy po jaz dów wykorzystano
pod wo zia Sca nia o do pusz -
czal nej ma sie cał ko wi tej
(DMC) 26 ton. Za bu do wy
skła da ją się mię dzy in ny mi
z płu gu, skrzy ni ła dun ko wej,
prze no śni ka ta śmo we go, roz -

rzut ni ka, na pę du oraz ukła du
ste ro wa nia. Co istot ne kie ro -
wa nie funk cja mi po sy py war -
ko -so lar ki od by wa się wy łącz -
nie z ka bi ny kie row cy. Ko rzy -
sta jąc z ana lo go we go pul pi tu
ob słu gu ją cy ma szy nę mo że ją
włą czać i wy łą czać, za łą czać

ob ro ty ro bo cze sil ni ka oraz
re gu lo wać gęstość i sze ro -
kość stru mie nia sy pa nia.
I to wła śnie w okre sie zi mo -
wym do za ła dun ku tych sa -
mo cho dów wy ko rzy sty wa ne
są dwie no wo cze sne ła do -
war ki te le sko po we Ma ni tou
MLT 733-115. Jed nak gdyń -
scy dro go wcy prze wi du ją dla
nich tak że in ne za sto so wa nia.
Z my ślą o tym za pa dła de cy -
zja o za ku pie do nich do dat -
ko we go osprzę tu ro bo cze go.
Po za ty po wą łyż ką za ła dun -
ko wą oraz wi dła mi ope ra to rzy
ma szyn wy ko rzy stu ją te raz
bar dzo czę sto za mia tar kę. 
Ła do war ki MLT 733-115 na -
pę dza sil nik wy so ko pręż ny
o mo cy 85 kW. Du ża zwrot -
ność ma szyn po zwa la na wy -
ko ny wa nie pre cy zyj nych ma -
new rów na wet w moc no ogra -
ni czo nej prze strze ni, a dłu gie,
te le sko po we ra mię ła do war -
ko we umoż li wia bły ska wicz ny
za ła du nek skrzy ni pia ska rek.
Ope ra to rzy mo gą ste ro wać
ma szy na mi uży wa jąc płyn nie
funk cjo nu ją ce go, er go no -
micz ne go joy stic ka. 

Ma ni tou wspie ra gdyń skich drogowców
W otwar tej pod ko niec ubie głe go ro ku ba zie let nie go i zi mo we go utrzy ma -
nia gdyń skich dróg istot ną ro lę od gry wa ją dwie te le sko po we ła do war ki
Ma ni tou. Obec nie po ma ga ją w za ła dun ku so li dro go wej na płu go -pia skar -
ki, ale no wi wła ści cie le ma ją co do ich wy ko rzy sta nia du żo szer sze pla ny  

Du żą część za dań w se zo nie zi mo wym ma szy ny wy ko nu ją w za mknię tych po miesz -
cze niach, co wy ma ga prze jaz dów przez bra mę 

Wa run ki eks plo ata cyj ne ła do wa rek nie na le żą do naj ła twiej szych. Pry zmo wa na sól
dro go wa jest bo wiem minerałem o żrą cych wła ści wo ściach 

Duża zwrotność i zwarte gabaryty  ładowarek teleskopowych Manitou pozwalają ich operatorom na wykonywanie precyzyjnych
manewrów nawet w miejscach o mocno ograniczonej przestrzeni
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Obie ma szy ny wy po sa żo no
w od por ne na uszko dze -
nia opo ny prze my sło we umoż -
li wia ją ce prze jaz dy przy peł -
nym ob cią że niu na wet w naj -
trud niej szych wa run kach te re -
no wych. Pa ra me try ro bo cze
ła do wa rek te le sko po wych Ma -
ni tou MLT 733-115 po zwa la ją
im bez naj mniej sze go pro ble -
mu upo rać się z prze no sze -
niem ła dun ku o ma sie 3,3 ton.

A dzię ki wy su wa ne mu ra mie -
niu unieść go na wet na wy so -
kość do 6,9 me tra. – Są dzę, że
war to pod kre ślić wy jąt ko wość
ła do war ki MLT 733-115. Od -
zna cza się ona im po nu ją -
cym udźwi giem wy no szą -
cym 3,3 to ny w ca łym za kre sie
pod no sze nia, czy li od 0 do 6,9
me tra. To uni ka to wa ce cha
wśród ła do wa rek te le sko po -

wych. Z re gu ły ma my bo wiem
do czy nie nia z za sa dą, że im
wy żej się ga ją ma szy ny, tym
mniej szy cię żar są w sta nie
unieść. Po za tym ła do war ka
jest w sta nie wy su nąć tak du ży
cię żar na od le głość 1,9 me tra
mie rzo nych od przed nich kół.
Ko lej ne roz wią za nie, któ re uła -
twia pra cę i ogra ni cza wy si łek
ope ra to rów, to sys tem ECS
umoż li wia ją cy bły ska wicz ną

wy mia nę osprzę tu hy drau licz -
ne go. Gwa ran tu je szyb kie
i pro ste pod łą cze nie prze wo -
dów hy drau licz nych za si la ją -
cych do dat ko wy osprzęt,
na przy kład  ta ki jak za mia tar ka
– wy ja śnia Krzysz tof Ły ko, do -
rad ca tech nicz no -han -
dlo wy w fir mie Zep -
pe lin Pol ska.

MASZYNY BUDOWLANE

Wszech stron ne Ma ni tou

Woj ciech Fo le jew ski 
dy rek tor Za rzą du Dróg 
i Zie le ni w Gdy ni

Na te re nie pierw szej ba zy tech nicz nej Let nie go i Zi mo we -
go Utrzy ma nia Dróg przy uli cy Sta ro chwasz czyń skiej
w Gdy ni eks plo ato wa ne są dwie ła do war ki te le sko po we
Ma ni tou MLT 733-115. Obec nie, w se zo nie zi mo wym ma -
szy ny wy ko rzy sty wa ne są przede wszyst kim do za ła dun ku
so li dro go wej, pia sku i so lan ki na na sze płu go -po sy py war -
ki. Po za tym uży wa ne są tak że in ten syw nie do za dań po le -
ga ją cych na hał do wa niu so li i pia sku na te re nie ha li sol nej.
Za kup oraz do sta wa ła do wa rek Ma ni tou MLT 733-115 jest
wy ni kiem po stę po wa nia prze tar go we go. W tym przy pad -
ku za wa ży ła ce na ma szyn, któ ra oka za ła się ko rzyst niej -
sza od pro po no wa nych przez in nych ofe ren tów. Oczy wi -
ście ce na za ku pu ma zna cze nie, ale najważniejsze jest dla
nas to, że by ma szy ny speł nia ły na sze ocze ki wa nia. Bio rąc
pod uwa gę po zy tyw ne opi nie rynku do ty czą ce mar ki Ma -
ni tou ocze ku je my, że tak wła śnie się sta nie.
Ak tu al nie pod czas „Ak cji Zi ma”, ła do war ki Ma ni tou pra cu -
ją przede wszyst kim z łyż ką, któ rą ła do wa ne są ma te ria ły
syp kie na na sze płu go -po sy py war ki. Na to miast w se zo nie
let nim pla nu je my wy ko rzy stać po ten cjał po zo sta łe go
osprzę tu w ak cjach oczysz cza nia ulic, pra cach po rząd ko -
wych na te re nie ba zy czy też te re nów zie lo nych mia sta.
Do te go wy ko rzy sta my do dat ko wy osprzęt, któ ry znaj du je
się już w na szym po sia da niu. Ma my bo wiem moż li wość
wy mia ny łyż ki na za wie sie ha ko we, wi dły pa le to we czy za -
mia tar ki z po jem ni kiem na od pa dy.
Ła do war ki Ma ni tou eks plo atu je my od li sto pa da ubie głe go
ro ku. Jak do tych czas bar dzo po zy tyw nie oce nia my współ -
pra cę z fir mą Zeppelin Pol ska, któ ra do star czy ła ma szy ny
i spra wu je nad ni mi opie kę ser wi so wą. Jesz cze przed uru -
cho mie niem ba zy tech nicz nej Let nie go i Zi mo we go Utrzy -
ma nia Dróg na si pra cow ni cy – kie row cy oraz kon ser wa to -
rzy sprzę tu – prze szli kom plek so we szko le nia z za kre su
pra wi dło wej ob słu gi tych ma szyn. Zgod nie pod kre śla li, że
ste ro wa nie funk cja mi ła do wa rek Ma ni tou jest in tu icyj ne
i nie zwy kle kom for to we. Pod czas eks plo ata cji zda rzy ły się
drob ne uster ki, ale dzię ki spraw no ści ser wi su fir my
Zeppelin Pol ska zo sta ły szyb ko i sku tecz nie usu nię te. Za -
ple cze ser wi so we ła do wa rek zlo ka li zo wa ne jest w Gdań -
sku Ko kosz kach, co bez sprzecz nie uła twia i przy śpie sza
ewen tu al ne czyn no ści na praw cze.
Do tych czas sprzęt Ma ni tou speł nia na sze ocze ki wa nia.
Zda je my so bie jed nak spra wę, że czę ste pra ce za ład unko -
we so li dro go wej, któ ra ma wła ści wo ści żrą ce, mo gą spo -
wo do wać ko ro zję ele men tów ła do war ki. O fi nal ne oce ny
ła do wa rek Ma ni tou po ku sić się bę dzie moż na do pie ro
po zre ali zo wa niu wszyst kich za dań z se zo nu zi mo we go.

Ma ni tou MLT 733-115 po tra fią bez naj mniej sze go pro ble mu upo rać się z ła dun kiem
o ma sie 3,3 ton uno sząc go na wet na wy so kość 6,9 me tra

Maszyny Manitou pracują na te re nie pierw szej ba zy tech nicz nej Let nie go i Zi mo we -
go Utrzy ma nia Dróg przy uli cy Sta ro chwasz czyń skiej w Gdy ni 

www.manitou.com/pl/
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Za pew nie nie opty mal ne go
bez pie czeń stwa ope ra to ro wi
nie mo że sta no wić prze szko -
dy w ob słu dze ma szy ny.
Wprost prze ciw nie, po win no
być zin te gro wa ne z pro ce -
sem tech no lo gicz nym, tak
aby je go ele men ty po zo sta -
wa ły nie zau wa żal ne. 
Choć no wo cze sne sys te my
bez pie czeń stwa sta ją się co -
raz bar dziej zło żo ne, to ze -
spół kon struk to rów Kle emann
dba, aby ob słu ga i kon ser wa -
cja ma szyn by ły jak naj prost -
sze. Cho dzi też o to, by ope -
ra to rzy nie mu sie li od by wać
dłu go trwa łych szko leń, by
pra co wać w peł ni efek tyw nie,
bez piecz nie i wy daj nie.
Roz wią za nia kon struk cyj ne
sto so wa ne przez fir mę Kle -
emann umoż li wia ją ob ni że nie
ha ła śli wo ści ma szyn. Do ce -
nia ją to ope ra to rzy kru sza rek
i prze sie wa czy, któ rzy każ de -
go dnia przez wie le go dzin
prze by wać mu szą w po bli żu
pra cu ją cych ma szyn. W przy -
pad ku kru sza rek klu czem
do suk ce su w ob ni że niu ich
ha ła śli wo ści oka zu je się
utrzy my wa nie sta łych ob ro -
tów jed nost ki na pę do wej.
Dzię ki te mu sil nik nie wy je,
nie sły chać też przy kre go dla
uszu „łu pa nia” szczęk. Da je
to kom fort pra cy za rów no sa -
me mu ope ra to ro wi, jak i in -
nym pra cow ni kom pla cu bu -
do wy znaj du ją cym się w po -
bli żu ma szy ny. Co raz czę -
ściej mo bil ne za kła dy prze -
sie wa ją co -kru szą ce, wy ko -
rzy sty wa ne do re cy klin gu od -
pa dów bu dow la nych na te re -
nie za bu do wa nym, kon tro lo -
wa ne są przez Straż Miej ską.
Pod czas in spek cji mie rzo ny
jest tak że po ziom emi to wa ne -
go ha ła su. Naj mniej sze na -
wet prze kro cze nie do pusz -

czal nych war to ści wią że się
z do tkli wy mi ka ra mi. Użyt -
kow ni cy ma szyn Kle emann
do po sa żo nych w spe cjal ny
pa kiet ogra ni cza ją cy ich ha -
ła śli wość mo gą być pew ni,
że ta ka sy tu acja na pew no
nie bę dzie mia ła miej sca. 

No wy opcjo nal ny pa kiet obej -
mu je sze reg ele men tów po -
zwa la ją cych sku tecz nie zre -
du ko wać ha łas emi to wa ny
przez kru szar kę uda ro wą.
Wy ni ki te stów prak tycz nych
po twier dzi ły, że gło śność ma -
szy ny zre du ko wać moż -

na śred nio o sześć de cy be li.
To do sko na ły re zul tat. War to
bo wiem wie dzieć, że ska la
de cy be li jest lo ga ryt micz na.
Re duk cja o każ de trzy de cy -
be le ozna cza za tem po dwo je -
nie spad ku in ten syw no ści od -
czu wal ne go ha ła su. Zwięk sza
to nie tyl ko kom fort pra cy
ope ra to ra prze by wa ją ce go
w po bli żu ma szy ny, ale tak że
chro ni śro do wi sko na tu ral ne
i umoż li wia sto so wa nie mo -
bil nych za kła dów prze sie wa -
ją co -kru szą cych na ob sza -
rach wraż li wych, na przy kład
w wa run kach miej skich. 

Opcjo nal ny pa kiet an ty ha ła -
so wy prze wi du je mon taż
z bo ku ma szy ny na po zio mie
sil ni ka, dźwię kosz czel nych
osłon, któ re tłu mią ha łas
i spra wia ją, że nie przy jem ne
dla ludz kie go ucha dźwię ki
nie roz cho dzą się na bo ki,
lecz są roz pra sza ne ku gó rze.
Na czas prze wo że nia ma szy -
ny osło ny moż na w pro sty
spo sób zło żyć, dla te go nie
ma ją one wpły wu na jej sze ro -
kość trans por to wą. Dzia ła nia
fir my Kle emann na rzecz
ogra ni cze nia ha ła śli wo ści ma -
szyn zo sta ły do ce nio ne za -
rów no przez samych użyt -
kow ni ków, jak i nie za leż nych

MASZYNY BUDOWLANE

Kle emann – bez pie czeń stwo i er go no mia 
Mi mo wy sił ków kon struk to rów co dzien na ob słu ga du żych ma szyn cią -
gle zwią za na jest z pew ną do zą ry zy ka. Do ty czy to rów nież mo bil nych
za kła dów prze sie wa ją co -kru szą cych, któ rych dzia ła nie opie ra się
na wy ko rzy sty wa niu ogrom nych sił. Mię dzy in ny mi z te go po wo du
ochro na operatorów sta no wi dla fir my Kle emann naj wyż szy prio ry tet

Dwu na sto ca lo wy ekran do ty ko wy systemu SPECTIVE dzię ki opty mal nym usta wie -
niom ja sno ści i kon tra stu za pew nia za wsze wy raź ne wy świe tla nie da nych

Ogra ni cze nie ha ła śli wo ści mo bil nych ze spo łów prze sie wa ją co -kru szą cych zwięk sza kom fort pra cy per so ne lu ob słu ją ce go
i umoż li wia ich sto so wa nie w gę sto zaludnionych ob sza rach centrów miej skich
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eks per tów zaj mu ją cych się
ochro ną śro do wi ska. 
Punk tem stycz nym po mię dzy
czło wie kiem a ma szy ną jest
za wsze układ ste ro wa nia. Ma -
jąc to na uwa dze, kon struk -
to rzy fir my Kle emann stwo -
rzy li i kon se kwent nie roz wi -
ja ją in tu icyj ny sys tem ste ro -
wa nia SPECTIVE wspo ma ga -
ją cy użyt kow ni ka na wszyst -
kich eta pach pro ce su eks -
plo ata cyj ne go kru szar ki. 
Ser cem sys te mu SPECTIVE
jest pa nel do ty ko wy umoż li -
wia ją cy za rzą dza nie wszyst ki -
mi funk cja mi ma szy ny. Na -
tych miast po uru cho mie niu
ma szy ny na ekra nie star to -
wym w for mie gra ficz nej po ja -
wia się pre zen ta cja ca łej in -
sta la cji wraz ze wszyst ki mi
kon fi gu ro wal ny mi funk cja mi.

Wy bór od po wied nich na staw
uła twia ją po ja wia ją ce się
na ekra nie in struk cje. Ope ra -
tor mo że się ni mi wspo ma -
gać na wszyst kich eta pach
pra cy ma szy ny. Dwu na sto ca -
lo wy ekran do ty ko wy jest nie -
za wod nie chro nio ny
przed py łem, a dzię ki opty -
mal nym usta wie niom ja sno -
ści i kon tra stu za wsze za pew -
nia wy raź ne wy świe tla nie da -
nych. Ekran re agu je na do tyk
nie tyl ko spe cjal nym ry si -
kiem, ale tak że pal cem, na -
wet gdy ope ra tor pra cu je
w rę ka wi cach. Pro sta na wi ga -
cja w me nu za pew nia, że   

na każ dej stro nie wy świe tla ne
jest tyl ko to, co jest ak tu al nie
nie zbęd ne. Ta ka kon cep cja
umoż li wia pra wi dło wą ob słu -
gę kru szar ki w moż li wie naj -
prost szy spo sób i peł ne wy -
ko rzy sta nie jej moż li wo ści.
W przy pad ku wystąpienia
awa rii na wy świe tla czu po ja -
wia się na tych miast ekran
dia gno stycz ny. Dzię ki moż li -
wo ści szyb kie go zdia gno zo -
wa nia przy czyn uster ki, a tak -
że po ra dom do ty czą cym
spo so bu jej usu nię cia, czas
prze sto ju kru szar ki mo że zo -
stać znacz nie skró co ny.
Jed nak w co dzien nym użyt ko -
wa niu waż na jest nie tyl ko ła -
twość ste ro wa nia ma szy ną, ale
tak że wy god ny do stęp do jej
pod ze spo łów. Dzię ki prze my -
śla nej kon struk cji wszyst kie

new ral gicz ne pod ze spo ły
i punk ty ser wi so we są ła two
do stęp ne. Pod czas prac ser -
wi so wych i na praw wy ma ga ją -
cych wcho dze nia na ma szy nę
me cha ni cy ko rzy stać mo gą ze
spe cjal nej plat for my wy po sa -
żo nej w sze ro kie stop nie i od -
po wied nio wy pro fi lo wa ne po -
rę cze. Dzię ki te mu wszel kie
czyn no ści ser wi so we mo gą
być prze pro wa dzo ne szyb ko
i spraw nie, co prze kła da się
na ogra ni cze nie do nie zbęd -
ne go mi ni mum cza su bez pro -
duk tyw nych prze sto jów.
Swo istym zna kiem roz po znaw -
czym fir my Kle emann jest cer -

ty fi kowa ny przez cen trum ba -
dań Eu ro test i wie lo krot nie na -
gra dza ny sys tem „Lock&Turn”.
Za pew nia on mak sy mal ne bez -
pie czeń stwo pod czas wy mia ny
czę ści zu ży wa ją cych się lub
usu wa nia za to rów. W ce lu
unik nię cia za gro żeń zdro wia

i ży cia pra cow ni ków do stęp
do wir ni ka ma szy ny uzy skać
moż na do pie ro po przej ściu
przez wie lo stop nio wy sys tem
za bez pie czeń. Wir nik moż -
na ob ra cać ręcz nie od ze -
wnątrz, usta wiać i w bar dzo
pro sty spo sób za blo ko wać
w po ło że niu ser wi so wym. Roz -
wią za nie to umoż li wia bez -
piecz ne prze pro wa dza nie kon -
ser wa cji i na praw. Do ich wy -
ko na nia nie zbęd ne są też spe -
cjal ne klu cze, któ re umoż li wia -

ją pra cę w stre fach nie bez -
piecz nych tyl ko wte dy, gdy
ma szy na jest wy łą czo na, a jej
pod ze spo ły znaj du ją się w po -
ło że niu ser wi so wym. Do pie ro
wów czas moż na otwo rzyć po -
kry wy oraz po lu zo wać i wy -
mie nić kom po nen ty. Je śli na -

pra wa wy ma ga wy ko na nia
czyn no ści w róż nych stre -
fach ma szy ny, me cha nik
przed prze nie sie niem się
w ko lej ne miej sce mu si naj -
pierw wy jąć klucz ser wi so wy,
co au to ma tycz nie za blo ku je
pod ze spo ły w ob sza rze, któ ry
wła śnie opusz cza. Po zwa la to
unik nąć po mył ki, któ ra mo -
gła by skut ko wać za -
gra ża ją cym zdro wiu
i ży ciu wy pad kiem.

www.powers.pl

Sys tem „Lock & Turn” za pew nia mak sy mal ne bez pie czeń stwo pod czas czę stej wy -
mia ny czę ści i kom po nen tów pod le ga ją cych na tu ral ne mu zu ży ciu 

Mechanicy przeprowadzający czynności serwisowe i naprawy wymagające
wspinania się na maszynę korzystać mogą ze specjalnych ramp 

Prze my śla na kon struk cja ma szyn po zwa la uła twić ich ob słu gę tech nicz ną za spra -
wą nie skrę po wa ne go do stę pu do kom po nen tów i punk tów ser wi so wych
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Od po wia da ją cy za do bór ma -
szyn i sprzę tu za de cy do wa li,
że ro bo ty pro wa dzo ne bę dą
przy wy ko rzy sta niu ko pa rek
hy drau licz nych. Cha rak ter
prac i czas prze wi dzia ny
na ich wy ko na nie spra wia ły,
że wy ko naw ca za sto so wać
no ży ce tną co -kru szą ce. Po -
sia da ne przez fir mę no ży ce
z ob ro tem MBI RP18 oka za ły
się za ma łe i nie mo gły spro -

stać wy mo gom sta wia nym
przed wy ko naw cą ro bót. Ko -
niecz ne za tem oka za ło się
za sto so wa nie więk sze go na -
rzę dzia. Po dob nie jak w przy -
pad ku RP18 osprzęt mu siał
spraw dzać się za rów no
w wy bu rze niach pier wot -
nych, jak i wtór nych. Z te go
po wo du fir ma wy bu rze nio wa
zde cy do wa ła się na ob ro to -
we no ży ce tną co -kru szą ce
RP3 0 -IT o ma sie wła snej wy -
no szą cej pra wie trzy to ny.
De cy du ją ce zna cze nie przy po -
dej mo wa niu de cy zji o wy bo rze
te go wła śnie na rzę dzia by ły je -
go pa ra me try. Przede wszyst -
kim sze ro kość rozwarcia

szczęk wy no szą ca 900 mi li -
me trów oraz moc za pew nia -
ją ca mak sy mal nie krót kie
cza sy cy kli ro bo czych. 
Do ko nu ją ca wy bu rzeń fir ma
po szu ki wa ła też od po wied -
nie go fre zu wy bu rze nio we go.
Wy bór padł na no ży ce wy bu -
rze nio we tną ce MBI CC3 5.
Du żą za le tą te go na rzę dzia
jest cen tral ny po dwój ny ry -
giel. No ży ce są nie zwy kle

moc ne, ma ją zwar tą so lid ną
kon struk cję i z ła two ścią
wgry za ją się w be ton. Im po -
nu ją ce wra że nie ro bi też sze -
ro kość roz war cia szczęk, któ -
ra wy no si aż 1.100 mi li me -
trów. Nie wąt pli wą za le tą na -
rzę dzia jest tak że moż li wość
za si la nia z ukła du hy drau licz -
ne go mniej szych ko pa rek.
Wy bu rza nie bu dyn ku su per -
mar ke tu mu sia ło zo stać prze -
pro wa dzo ne w krót kim cza sie.
Dla te go szcze gól ne zna cze -
nie mia ło tu nie tyl ko do świad -
cze nie ope ra to rów, ale tak że
bez a wa ryj ność i wy daj ność
sprzę tu. Za rów no sa mych ko -
pa rek, jak i osprzę tu. Kon -

struk cja wy bu rza ne go obiek tu
opar ta by ła na so lid nych kra -
tow ni cach wy ko na nych ze
zbro jo ne go be to nu. Te z ko lei
po sa do wio no na żel be to wych

wspor ni kach, do któ rych przy -
twier dzo no ścia ny z be to nu
ko mór ko we go. Po wstęp -
nym de mon ta żu ele men ty
z be to nu ko mór ko we go by ły
dzie lo ne na mniej sze ka wał ki
za po mo cą no życ tną co -kru -

szą cych. Ele men ty żel be to we
cię to bez po śred nio na pod ło -
żu na po ręcz niej sze ka wał ki
za po mo cą no życ tną cych MBI
CC3 5, a na stęp nie prze twa rza -
ne w mo bil nym za kła dzie prze -
sie wa ją co -kru szą cym. Tym sa -
mym te ren wy bu rzeń zo stał
oczysz czo ny i przy go to wa ny
pod za bu do wę.

Spe cja li stycz ne na rzę dzia
wy bu rze nio we MBI do stęp ne
są tak że w Pol sce. Dys try bu -
to rem wy so kiej kla sy osprzę -
tu jest po znań ska fir ma

Grausch i Grausch Ma szy ny
Bu dow la ne. Pro wa dzi ona nie
tyl ko sprze daż i ser wis urzą -
dzeń, ale tak że zaj -
mu je się do radz -
twem tech nicz nym.
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Mocny duet MBI skru szy ł su per mar ket 
W koń cu ubie głe go ro ku fir ma Mehl Re cyc ling otrzy ma ła zle ce nie
roz biór ki wy słu żo ne go bu dyn ku jed ne go z su per mar ke tów. Pra ce
obej mu ją ce wy bu rze nia pier wot ne i wtór ne prze bie gły bez naj mniej -
szych pro ble mów. Po żą da ne efek ty osią gnię to dzię ki prze my śla ne -
mu spo so bo wi dzia ła nia i efek tyw no ści ko pa rek hydraulicznych wy -
po sa żo nych w spe cja li stycz ny osprzęt wy bu rze nio wy MBI

www.maszynybudowlane.pl

Odrywane od konstrukcji ele men ty z be to nu ko mór ko we go by ły następnie dzie lo ne
na mniej sze ka wał ki za po mo cą soecjalistycznych no życ MBI

Ro bo ty pro wa dzo ne by ły przy uży ciu ko pa rek hy drau licz nych wy po sa żo nych w spe -
cja li stycz ny osprzęt wy bu rze nio wy mar ki MBI

Zde mon to wa ne ele men ty żel be to we dzie lo no bez po śred nio na pod ło żu na po ręcz niej sze
ka wał ki za po mo cą no życ tną cych MBI CC3 5, a na stęp nie kru szo no na kil ka frak cji 
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– Otwar te stan dar dy ułatwiają
codzienne ży cie, bez względu
na to, czy chodzi o gniaz da
elek trycz ne, złącza kom pu te -
ro we czy szybkozłącza ko pa -
rek – prze ko nu je Ste fan Stoc -
khaus, dy rek tor ge ne ral ny
w Ste elw rist AB. – Open -S
bazuje na niezależnej, dobrze
już znanej  i w pełni ak cep to -
wa nej przez ry nek kon cep cji
szybkozłącza, ja kim jest
„Stan dard S” – do da je. 
To własnie Ste fan Stoc khaus,
wraz z An der sem Jons so -
nem, dy rek to rem za rzą dza -
ją cym w fir mie Ro to tilt Gro up
AB, za po czątko wał swe go

cza su pra ce nad Open -S.
– Wy zna je my re gu ły zdro wej
kon ku ren cji, w myśl których
ryn ko wi gra cze sta ra ją się na -
wza jem prześcigać przede
wszyst kim ja kością ofe ro wa -
nych produktów – tłu ma czy
An ders Jons son. – Nie chce -
my utrudniać� klien tom ich
działalności, wy mu szając
ogra ni cza nie się przez nich
do te go czy in ne go za -
strzeżone go stan dar du. Ku pu -
jąc gło wi cę uchyl no -ob ro to wą�
pro duk cji Ro to tilt, na byw ca
po wi nien mieć� pew ność�,
że bę�dzie do niej pasowało
każde narzędzie hy drau licz ne

skon stru owa ne w sposób
zgodny ze stan dar dem Open -S
– do da je dy rek tor za rzą dza ją -
cy Ro to tilt Gro up AB. 
No wy stan dard opar ty zo -
stał na trzech fi la rach. Pierw -
szym z nich jest swo bo da wy -
bo ru pre fe ro wa ne go osprzę tu
przez użyt kow ni ków końco -
wych. Ko lej ną zaś moż li wo ść
ko rzy sta nia przez nich z nie -

za wod nych roz wiazań w kwe -
stii bez pie czeństwa oraz ko -
rzy ści pły nących z nie prze -
rwa ne go roz wo ju tech no lo -
gicz ne go pro duk tów.
– Po nie waż uzgod ni li śmy, w ja -
ki spo sób po szcze gól ne urzą -
dze nia ma ją się ze so bą łą czyć
�, na byw cy zy ska li moż li wość
swo bod ne go do bo ru na rzę dzia
z asor ty men tu każ de go z pro -
du cen tó�w, któ�rzy przy ję li za sa -
dy no we go stan dar du. Za sa dy,
na ja kich zo stał opar ty no wy
stan dard, spra wia ją, że ja sno
spre cy zo wa no kom pa ty bil ność
urzą dzeń oraz wszel kie za strze -
że nia gwa ran cyj ne – tłu ma czy
An ders Jons son. 

Za rów no Ste elw rist, jak i Ro -
to tilt od no to wu ją po stę pu ją cy
wzrost licz by klien tów skłon -
nych wdra żać ta kie roz wiąza -
nia jak stan dard Open -S. Uła -
twia to pod wy ko naw com po -
dej mo wa nie dzia łań na rzecz
peł nej au to ma ty za cji wy ko -
rzy sty wa nych przez nich sys -
te mów szyb ko złą czy.
Wła ści cie lem praw do stan -
dar du Open -S i za ra zem pod -
mio tem od po wie dzial nym
za za rzą dza nie nim jest nie -
za leż na or ga ni za cja Open -S
Al lian ce. Jej kie row nic two
sta no wi ra da zło żo na z in ży -
nie rów re pre zen tu ją cych fir -
my człon kow skie. W chwili
obec nej są ni mi pro du cen ci
gło wic uchyl no -ob ro to wych
Ste elw rist i Ro to tilt. Oba

przed się bior stwa wy ra ża ją
prze ko na nie, że już wkrót ce
do łą czą do nich ko lej ne fir -
my. – Chciał bym pod kre ślić
zna cze nie kom pa ty bil no ści
urzą dzeń. Od gry wa ona za -
sad ni czą ro lę, dla te go z ra -
doś�cią powitamy w na szym
gro nie każ de go re no mo wa -
ne go pro du cen ta, któ ry jest
do koń ca prze ko na ny o uży -
tecz no ści otwar te go stan dar -
du. Pro wa dzi my za awa n so -
wa ne� rozmowy z ca łym sze re -
giem firm, które za mie rza ją�
ko rzy stać ze stan dar -
du Open -S – mó wi
Ste fan Stoc khaus.
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Open -S – otwar ty stan dard dla szyb ko złą�czy
Open -S, otwar ty stan dard dla w peł ni au to ma tycz nych szyb ko złą�czy
do ko pa rek, ma na celu ułatwienie życia użytkownikom. Dzięki niemu�
ope ra to rzy ma szyn będą teraz mogli sprzęgać� szybkozłącza, gło wi ce
uchyl no -ob ro to we i narzędzia ro bo cze pochodzące od różnych
wykorzystujących ten standard producentów – z peł nym prze ko na niem,
że łączone elementy będą doskonale współpracowały. Pro duk ty zgod -
ne z wy ma ga nia mi stan dar du noszą ozna cze nie „Open -S”

www.steelwrist.com

Open -S, otwar ty stan dard dla w peł ni au to ma tycz nych szyb ko złą�czy prze zna czo -
nych do ko pa rek, ma na ce lu uła twie nie wa run ków pra cy użyt kow ni ków
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Za sto so wa nie no wych ada pte -
rów RSQ wy ma ga ło cał ko wi te -
go prze pro jek to wa nia ro ta to -
rów osprzę tu. W efek cie in ży -
nie rom Ro tar uda ło się cał ko -
wi cie zin te gro wać ada pte ry
RSQ z kon struk cją na rzę dzi
ro bo czych. Nie tylko własnej
produkcji, ale także Oilqu ick,
Ste elw rist czy Ro to tilt.

C ał ko wi cie znor ma li zo wa ne
wę że hy drau licz ne, za wo ry
i złącz ki uloko wa no w ca ło ści
we wnątrz kon struk cji, co zmniej -
sza ich po dat ność na uszko dze -
nia me cha nicz ne. Awa rie wę -
ży hy drau licz nych, do któ -
rych czę sto do cho dzi pod -
czas wy bu rzeń i prac roz biór -
ko wych na le żą tym sa mym
do prze szło ści. Zwięk sza to
nie tyl ko bez pie czeń stwo
pra cy, ale ogra ni cza tak że
kosz ty bie żą cej eks plo ata cji.
Ma rów nież po zy tyw ny
wpływ na ogra ni cze nie de -
gra da cji śro do wi ska.
No we ada pte ry RSQ mon to -
wa ne są bez po śred nio
na wień cu ob ro to wym. No wa -
tor ska ul tra kom pak to wa kom -
bi na cja osprzę tu i no we go
ada pte ra RSQ ma wie le za let.

W za leż no ści od wiel ko ści na -
rzę dzia ro bo cze go ca łość
kon struk cji mo że być na wet
o 200 mi li me trów krót sza
i do 200 ki lo gra mów lżej sza
w po rów na niu z tra dy cyj ny mi
roz wią za nia mi. Ze wzglę du
na ko rzyst niej sze po ło że nie
punk tu cięż ko ści ope ra tor od -
czu je tak że znacz ną po pra wę

sta bil no ści ma szy ny. Jest to
szcze gól nie istot ne w ko par -
kach wy po sa żo nych w dłu -
gie wy się gni ki pra cu ją cych
na peł nym za się gu.
Użyt kow ni cy mo gą za mó wić
osprzęt ze zin te gro wa nym fa -
brycz nie ada pte rem RSQ.
Po do tar ciu na plac bu do wy
tak skon fi gu ro wa ne na rzę -
dzie nie wy ma ga do dat ko -
wych re gu la cji i jest na tych -
miast go to we do działania.
Kon struk to rzy ada pte ra RSQ
zmo dy fi ko wa li też gór ną po -
kry wę na rzę dzi. Uła twi li tym
sa mym do stęp do kom po -
nen tów w gór nej czę ści
osprzę tu, co znacznie przy -
pie sza wy ko ny wa nie
czyn no ści ser wi so -
wych lub na praw. 

Ro tar RSQ? Ko lej na in no wa cja!
Ro tar In ter na tio nal BV, pro du ku ją cy naj wyż -
szej ja ko ści spe ja li stycz ny osprzęt hy drau licz -
ny do wy bu rzeń i re cy klin gu od pa dów bu dow -
la nych, wpro wa dza ko lej ną in no wa cję w po sta -
ci w peł ni zin te gro wa nych ada pte rów RSQ

www.rotar.com

Peł na fa brycz na in te gra cja na rzę dzia ro bo cze go i ada pte ra RSQ spra wia, że kon -
struk cja na tych miast po do tar ciu do użyt kow ni ka na da je się do pra cy 
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Ba zu jąc na wie lo let nich do -
świad cze niach i wy ko rzy stu -
jąc naj now sze zdo by cze tech -
ni ki fir ma Lie bherr -Hy drau lik -
bag ger GmbH pro jek tu je
i pro du ku je rocz nie na wet
dzie sięć ty się cy sztuk osprzę -
tu i sys te mów szyb ko złą czy.
Wszyst kie pro duk ty po wsta ją
zgod nie z naj wyż szy mi stan -
dar da mi ja ko ści. Moż na je
sto so wać za rów no do ko pa -
rek hy drau licz nych i prze ła -
dun ko wych oraz ła do wa rek
ko ło wych mar ki Lie bherr, jak
i do ma szyn in nych pro du cen -
tów. Ofer ta obej mu je za rów no
sys te my szyb ko złą czy, jak

i spe cja li stycz ne łyż ki do ro -
bót ziem nych oraz chwy ta ki.
W ce lu za pew nie nia wy daj no -
ści i nie za wod no ści na rzę dzi
fir ma Lie bherr nie ustan nie
wdra ża no wa tor skie roz wią -
za nia tech no lo gicz ne słu żą ce
roz wo jo wi kon struk cji i wy go -
dzie użyt kow ni ków. 
Jed nym z cie kaw szych urzą -
dzeń w tym seg men cie jest
do stęp na w dwóch roz mia -

rach i wer sjach z mo co wa niem
kla sycz nym lub ka ska do wym
gło wi ca ob ro to wo -uchyl na.
Spraw dza się ona naj le piej we
wszel kie go ro dza ju pra cach,
w któ rych kąt wy chy le nia
osprzę tu po zwa la na po sze -
rze nie ob sza ru ro bo cze go. 
Za si la na z ukła du hy drau licz -
ne go ma szy ny gło wi ca po -
zwa la zwięk szyć efek tyw ność
i za kres za sto so wań ko pa rek
ko ło wych i gą sie ni co wych.
Ich ope ra to rzy mo gą pra co -
wać szyb ko i pre cy zyj nie,
a co za tym idzie z opty mal ną
wy daj no ścią. Do po sa żo ne
w ten spo sób ma szy ny prze -

sta ją być je dy nie pro sty mi
na rzę dzia mi do ko pa nia.
Po za mon to wa niu gło wi cy
LiTiU po zwa la ją cej prze -
kształ cić   każ de na rzę dzie
sta łe w ob ro to we, ko par ki
słu żyć mo gą tak że do ni we lo -
wa nia oraz pro fi lo wa nia na sy -
pów, oczysz cza nia ro wów
i zbior ni ków wod nych, za -
gęsz cza nia dna wy ko pów,
pro wa dze nia prac wy bu rze -

nio wych czy re cy klin gu od pa -
dów bu dow la nych. Po nad to
z gło wi cą łą czyć moż na tak -
że spe cja li stycz ne na rzę dzia
hy drau licz ne, ta kie jak chwy -
ta ki do sor to wa nia, łyż ki
skarpowe i do czysz cze nia
ro wów, a na wet pły ty wi bra -

cyj ne czy mul cze ry. W ta kiej
kon fi gu ra cji ope ra tor ko par ki
ko rzy stać mo że z za let, ja kie
przy no si zwięk szo ny kąt ob -
ro tu na rzę dzia. A wszyst ko to
bez ko niecz no ści cią głe go
prze miesz cza nia po pla cu
bu do wy i czę stej wy mia ny
osprzę tu ro bo cze go. 
Ope ra tor ko par ki wy po sa żo -
nej w gło wi cę LiTiU zy sku -
je swo bo dę dzia ła nia. Gło wi -
ca LiTiU umoż li wia bo wiem
wy ko ny wa nie do dat ko wych
ru chów na rzę dziem. Mo że
być ono za rów no ob ra ca ne
o 360° wo kół wła snej osi,
jak i bez stop nio wo wy chy la -
ne na bo ki na wet o kąt 75°.
Umoż li wia to operatorowi
lepsze do tar cie do trud no

do stęp nych miejsc bez ko -
niecz no ści czę stych zmian
po ło że nia ko par ki.
Gło wi ca spra wia, że ope ra tor
mo że od po wied nio do bie rać
pręd kość ob ro to wą oraz kąt
oraz kie ru nek wy chy le nia
osprzę tu ro bo cze go. Dzię ki
za sto so wa niu gło wi cy LiTiU
użyt kow nik ko par ki ma moż li -
wość zmie nie nia do wol nej łyż -
ki, na przy kład skar po wej,
w na rzę dzie ob ro to wo -uchyl ne.
Gło wi ca LiTiU jest w peł ni kom -
pa ty bil na za równo z szyb ko złą -
cza mi Lie bherr SWA oraz
w peł ni au to ma tycz ny mi

LIKUFIX. Jest to o ty le istot ne,
że ko par ki co raz czę ściej pra -
cu ją z róż nym, zmie nia nym
na pla cu bu do wy osprzę tem.
Spraw na wy mia na na rzę dzi sta -
je się za tem jed ną z klu czo -
wych kwe stii de ter mi nu ją cych
wy daj ność i pro duk tyw ność
ma szyn. Gło wi ca LiTiU w kom -
bi na cji ze zauto ma ty zo wa nym
szyb ko złą czem LIKUFIX da je
du że moż li wo ści bły ska wicz -
nej wy mia ny na rzę dzi ro bo -
czych. Ope ra tor ko par ki
za po mo cą jed ne go przy ci sku
mo że do ko ny wać za mia ny
me cha nicz ne go i hy drau licz -
ne go oprzy rzą do wa -
nie nie opusz cza jąc
przy tym ka bi ny.
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Lie bherr LiTiU – gło wi ca do bra na wszyst ko
Skon stru owa na przez in ży nie rów fir my Lie bherr gło wi ca uchyl no -ob ro -
to wa LiTiU zwięk sza moż li wo ści ko pa rek ko ło wych i gą sie ni co wych.
Opra co wa ny na no wo me cha nizm prze chy łu gło wi cy pod no si funk cjo -
nal ność osprzę tu ro bo cze go. Nie tyl ko uła twia ma new ro wa nie nim, ale
tak że w istot ny spo sób po sze rza zakres zastosowań ma szyny

www.liebherr.pl

Gło wi ca uchyl no -ob ro to wa Lie bherr LiTiU to urzą dze nie, dzię ki któ re mu ma szy -
na sta je się bar dziej wy daj na i znacz nie tań sza w co dzien nej eks plo ata cji 

Głowica uchylno-obrotowa Lie bherr LiTiU umoż li wia poszerzenie za kre su za sto so -
wań ko pa rek ko ło wych oraz gą sie ni co wych 
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Pre mie ra no wych ma szyn od -
by ła się w grud niu ubie głe go
ro ku w for mie in ter ne to wej
pre zen ta cji. Od te go cza su
pro du cent otrzy mał mnó stwo
za mó wień, a pierw sze ła do -
war ki zo sta ły już do star czo ne
do od bior ców w Eu ro pie. To
kon ty nu acja stra te gii „Next is
Now” po raz pierw szy przed -
sta wio nej sze ro kiej pu blicz -
no ści pod czas in ter ne to wej
pre zen ta cji, ja ka od by ła się
w paź dzier ni ku ubie głe go ro -
ku. Fir ma Bob cat ogło si ła
wów czas wpro wa dze nie na ry -
nek bli sko pół set ki pro duk tów
w dwu na stu ka te go riach.
Oli vier Trac cuc ci, głów ny me -
ne dżer ds. ła do wa rek te le -
sko po wych w fir mie Bob cat,
po wie dział: – Na sza no wa
ofer ta ob ro to wych ła do wa rek
te le sko po wych zwięk sza wy -
bór do stęp nych mo de li oraz
za pew nia więk szą wy so kość
pod no sze nia i udźwig. No wa
li nia wy po sa żo na jest w naj -
no wo cze śniej sze roz wią za -
nia, któ re wpi su ją się w trend
in no wa cji bę dą cy pod sta wą
na szej fi lo zo fii „Next is Now”.
W efek cie ma szy ny wy róż nia ją
się zwięk szo ną wy daj no ścią
w ca łym za kre sie ru chu, two -
rząc naj do sko nal sze na rzę -
dzia do naj bar dziej zło żo nych
za dań trans por to wych. Sze ro -
ki wy bór po nad dwu dzie stu
ro dza jów osprzę tu i róż ne
opcje do dat ko we da ją gwa -
ran cję, że pra ca na wy so ko -
ści jest wszech stron na, efek -
tyw na, wy god na i bez piecz -
na jak ni gdy przed tem.
Świa to wy ry nek ob ro to wych
ła do wa rek te le sko po wych
od no to wu je sys te ma tycz ne
wzro sty. Na przy kład w Eu ro -
pie sprze daż ta kich ma szyn
zwięk szy ła się w cią gu ostat -
nich pię ciu lat aż o 23 pro -
cent i w ro ku 2019 po raz

pierw szy osią gnę ła trzy ty sią -
ce sztuk. Aż 85 pro cent ob ro -
tów do ty czy re gio nu EMEA.
Ob ro to we ła do war ki te le sko -
po we czę sto okre śla ne by wa -
ją ma szy na mi „trzy w jed -
nym”, gdyż łą czą one ce chy
ła do war ki te le sko po wej z za -
le ta mi plat for my ro bo czej
i dźwi gu. Dla te go są one naj -
czę ściej wy ko rzy sty wa ne
w bran ży bu dow la nej (osiem -
dzie siąt pro cent), ale rów nież
w za sto so wa niach prze my sło -
wych. Ła do war ka te le sko po -
wa mar ki Bob cat wy po sa żo -
na jest w czte ry sa mo po zio -
mu ją ce pod po ry, któ re za -
pew nia ją jej pew ne po ło że nie
pod czas pra cy z peł ną wy daj -
no ścią. Ob rót gór nej ra my
w za kre sie 360° po zwa la
na prze no sze nie ła dun ków
w peł nym ob sza rze ro bo czym
bez ko niecz no ści zmia ny po -
ło że nia ma szy ny. Jest to ide -
al ne roz wią za nie w wa run -
kach miej skich, gdzie czę sto
brak miej sca, a moż li wo ści

ma new ro wa nia są ogra ni czo -
ne. Moż li wość wy ko ny wa nia
za dań na roz le głym ob sza rze
bez ko niecz no ści cią głe go
prze sta wia nia ma szy ny oraz
sze ro ki za kres za sto so wań
spra wia ją, że ob ro to we ła do -
war ki te le sko po we sta ją się
co raz bar dziej do ce nia ne. 
Kom fort ope ra to ra był prio ry -
te tem kon struk to rów no wych

ob ro to wych ła do wa rek te le -
sko po wych Bob cat. No wa tor -
ska, opa ten to wa na kon struk -
cja nad ci śnie nio wej ka bi ny
za pew nia kom fort i bez pie -
czeń stwo pra cy w te re nie. Za -
sto so wa no w niej roz wią za -
nia, ta kie jak: 
• peł na fil tra cja po wie trza, 
• ogrze wa nie i kli ma ty za cja,
• du ża po wierzch nia prze -

MASZYNY BUDOWLANE

Bob cat – ob ro to we ła do war ki te le sko po we no wej ge ne ra cji 
Za in spi ro wa ny fi lo zo fią „Next is Now” Bob cat wpro wa dza istot ne zmia ny w ofer cie ła do wa rek te -
le sko po wych. W ko ope ra cji z uzna ną wło ską fir mą Ma gni TH wpro wa dza po sze rzo ną ofer tę ob -
ro to wych ła do wa rek te le sko po wych. Li nia ma szyn no wej ge ne ra cji obej mu je dzie sięć mo de li
o wy so ko ści pod no sze nia 18-39 me trów oraz udźwi gu w za kre sie od 4 do 7 ton 

Mo duł ste ro wa nia ra dio we go z ekra nem po zwa la na zdal ną jaz dę ma szy ną i ob słu gę
podpór stabilizacyjnych bez po śred nio z ko sza

No wa ga ma ob ro to wych ła do wa rek te le sko po wych Bob cat prze zna czo nych na ry nek eu ro pej ski w chwi li obec nej obej mu je dzie -
sięć mo de li na pę dza nych sil ni ka mi zgod ny mi z nor mą emi sji spa lin Sta ge V
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szkleń za pew nia ją ca opty -
mal ną wi docz ność,

• za bez pie cze nia ROPS/FOPS,
• ła two re gu lo wa na ko lum -

na kie row ni cy,
• wy god ny fo tel z peł ną, wie -

lo płasz czy zno wą re gu la cją. 
Wszyst kie ob ro to we ła do war -
ki te le sko po we Bob cat no wej
ge ne ra cji ma ją w ka bi nie du -
ży, czy tel ny wy świe tlacz do -
ty ko wy umoż li wia ją cy in tu -
icyj ne ste ro wa nie ma szy ną.
Usta wie nia pa ra me trów ro bo -
czych moż na zmie niać
na pię ciu po de kra nach. Prze -
cho dze nie po mię dzy ni mi
przy uży ciu wy świe tla cza do -

ty ko we go lub po krę tła ste ru -
ją ce go jest bar dzo ła twe i od -
by wa się in tu icyj nie. 
Osprzęt ro bo czy ob ro to wych
ła do wa rek te le sko po wych
Bob cat jest nie mal rów nie
waż ny co sa me ma szy ny. Za -
pew nia on bo wiem wszech -
stron ność nie zbęd ną pod -
czas co dzien nej pra cy na pla -
cu bu do wy. Wy ko rzy sty wa ny
osprzęt to za zwy czaj sta no -
wią ce wy po sa że nie stan dar -
do we wi dły, żu ra wie, wcią gar -
ki, wcią gar ki z wy się gni kiem,
plat for my ro bo cze oraz róż ne -
go ro dza ju łyż ki. Więk szość
no wych ob ro to wych ła do wa -

rek te le sko po wych Bob cat wy -
po sa żo na zo sta ła w układ zdal -
ne go ste ro wa nia, po zwa la ją cy
na ob słu gę ma szy ny z ze -
wnątrz ka bi ny, na przy kład
z kosza ro bo cze go.
Dzię ki sys te mo wi RFID ob ro -
to we ła do war ki te le sko po we
Bob cat au to ma tycz nie roz po -
zna ją ro dzaj za mon to wa ne go
osprzę tu. Na wy świe tla czu
w ka bi nie po ja wia ją się wy -
kre sy no śno ści dla kon kret -
ne go na rzę dzia. Tym sa mym
ma szy na jest go to wa do pra -

cy w cią gu za le d wie kil ku se -
kund, a wy świe tlacz do ty ko -
wy po ka zu je dy na micz ny wy -
kres no śno ści, dzię ki cze mu
ope ra tor mo że pra co wać
bez piecz nie kon tro lu jąc po ło -
że nie środ ka cięż ko ści ła dun -
ku. Z ko lei zde fi nio wa nie war -
to ści gra nicz nych po zwa la
ope ra to ro wi ogra ni czyć pręd -
kość ro bo czą oraz stre fę
dzia ła nia w trzech wy mia -
rach, co spra wia że przez ca -
ły czas utrzy mu je on peł ną
kon tro lę nad ma szy ną.
Aby do sto so wać ma szy ny
ide al nie do po trzeb użyt kow -
ni ków, Bob cat pro po nu je
sze ro ki wy bór do dat ko wych
opcji, z któ rych wie le uznać
na le ży za wy jąt ko we w tym
seg men cie. Wśród nich wy -
mie nić na le ży:
• zdal ne ste ro wa nie ze zin te -

gro wa ną funk cją jaz dy. Mo -
duł ste ro wa nia ra dio we go

z du żym ekra nem po zwa la
na zdal ne kie ro wa nie funk -
cją jaz dy ma szy ny oraz ob -
słu gę łap sta bi li zu ją cych.
Ope ra tor mo że kon tro lo -
wać te funk cje zdal nie, spo -
za ka bi ny, na przy kład bez -
po śred nio z ko sza ro bo cze -
go. Da je to swo bo dę dzia ła -
nia i pod no si pro duk tyw -
ność oraz efek tyw ność pod -
czas wy ko ny wa nia prac
z wy ko rzy sta niem osprzę tu
w ro dza ju wcią gar ki, żu ra wi -
ka czy plat for my ro bo czej,

• funk cja Twin Po wer po zwa -
la na użyt ko wa nie ma szy ny
z al ter na tyw nym na pę dem
bez ko niecz no ści uru cha -
mia nia sil ni ka wy so ko pręż -
ne go, co re du ku je do ze ra
emi sję spa lin i za pew nia ci -
chą pra cę. Ma szy nę moż -
na za si lać pod łą cza jąc ją
bez po śred nio do ze wnętrz -
ne go źró dła ener gii elek -
trycz nej (380 Volt). Umoż li -
wia to ko rzy sta nie ze
wszyst kich pod sta wo wych
funk cji ma szy ny do ty czą -
cych pod no sze nia i prze -
miesz cza nia ła dun ku. Do -
dat ko wy sil nik elek trycz ny
roz wi ja ją cy moc 15 kW
oraz pom pa tło ko wa o wy -
daj no ści 90 li trów na mi nu tę
za pew nia ją od po wied nią
efek tyw ność i pre -
cy zję dla każ de go
cy klu ro bo cze go.

www.bobcat.com

Wszyst kie ob ro to we ła do war ki te le sko po we Bob cat ma ją w ka bi nie du ży, czytelny
ekran do ty ko wy umożliwiający in tu icyj ne ste ro wa nie ma szy ną

No wa tor ska, opa ten to wa na kon struk cja ka bi ny ma de cy du ją ce zna cze nie dla bez -
piecz nej i efektywnej pra cy operatora 

Pi lot ste ro wa nia ra dio we go z du żym ekra nem umoż li wia zdal ne kie ro wa nie ma szy -
ną oraz za rzą dza nie funk cja mi sta bi li za to rów
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Łyż ki skal ne pro du ko wa ne
przez Dek pol Ste el eks plo -
ato wa ne są bez po śred nio
przy wy do by ciu w ko pal niach
su row ców skal nych. Na rzę -
dzia ro bo cze są pro jek to wa -
ne we współ pra cy z prak ty ka -
mi wy ko rzy stu ją cy mi te go ty -
pu osprzęt na co dzień. Ze
wzglę du na in ten syw ność
eks plo ata cji ma szyn i wa run -
ki wy do by cia su row ca su ge -
stie prze ka zy wa ne przez
użyt kow ni ków są nie zwy kle
cen ne dla pro du cen ta. Ich do -

głęb na ana li za umoż li wia
ulep sza nie osprzę tu, wpro wa -
dza nie zmian kon struk cyj nych
wy dłu ża ją cych ży wot ność na -
rzę dzi i gwa ran tu ją cych bez a -
wa ryj ną eks plo ata cję. Mi -
mo cią głe go kon tak tu z ma te -
ria ła mi abra syw ny mi łyż ki

skal ne Dek pol Ste el spi su ją
się bez za rzu tu nie wy ka zu jąc
ja kich kol wiek zna mion przed -
wcze sne go zu ży cia. Nie do -
cho dzi w do po waż niej szych
uszko dzeń, któ re po wo do wa -
ły by dłuż sze prze sto je. Na wet
je że li łyż ki mon to wa ne są
na du żych ko par kach eks plo -
ato wa nych in ten syw nie bez -
po śred nio przy wy do by ciu.
Ma to miej sce w ko pal ni su -
row ców skal nych w ko pal ni
Pi ła wa Gór na, gdzie w łyż ki
skal ne Dek pol Ste el wy po sa -

żo no mię dzy in ny mi sie dem -
dzie się cio to no wą ko par kę
Vo lvo EC700 oraz wa żą cą bli -
sko sto dwa dzie ścia ton Ko -
mat su PC1250. Na ma szy nie
Vo lvo za mon to wa no łyż kę
o po jem no ści czte rech me -
trów sze ścien nych, na Ko mat -

su na to miast praw dzi wie gi -
gan tycz ne na rzę dzie mo gą ce
po mie ścić aż sie dem me trów
sze ścien nych cięż kie go urob -
ku. Wa run ki wy do by cia, któ re -
go śred nia wiel kość wy no si
pięt na ście ty się cy ton ka mie -
nia na do bę, są do syć trud ne.

Tym więk szym ob cią że niom
pod le ga ją obie ko par ki od gry -
wa ją ce klu czo wą ro lę w pro ce -
sie tech no lo gicz nym po zy ski -
wa nia ka mie nia. Eks plo ato wa -
ne są na wy ro bi sku, bez po -
śred nio pod ścia ną przez sie -
dem dni w ty go dniu. Na trzy
zmia ny prze miesz cza ją ka mie -
nie i odła my skal ne, któ rych
wa ga i kształt sta no wią ol brzy -
mie wy zwa nie dla osprzę tu.
Łyż ki skal ne Dek pol Ste el nie -
mal przez ca ły czas na ra żo ne
są na eks tre mal ne ob cią że nia.
Dla te go też mu szą speł niać sze -
reg ry go ry stycz nych wy mo gów.
Przede wszyst kim w za kre sie
spe cjal nych wzmoc nień da ją -
cych mak sy mal ną od por ność
na uszko dze nia me cha nicz ne

wy woły wa ne przez ude rze nia
oraz ście ra nie. 
Aby spro stać tym wy ma ga -
niom, Dek pol Ste el sto su je
w swo ich pro duk tach stal
o pod wyż szo nej wy trzy ma ło -
ści. Ma jąc na uwa dze wszyst -
kie za le ty Dek pol Ste el kon se -

kwent nie sta wia na za sto so -
wa nie szwedz kiej sta li Har -
dox. Przede wszyst kim jest
sto so wa na w osprzę cie pra -
cu ją cym w cięż kim śro do wi -
sku ta kim jak ka mie nio ło my,
czy ko pal nie, ale tak że w łyż -
kach eks por to wa nych na ry -
nek skan dy naw ski. Nie tyl ko
tam, ale tak że na po zo sta łych
ryn kach za gra nicz nych, ja -
kość po twier dzo na cer ty fi ka -
tem „Har dox in my bo dy” no -
bi li tu je pro du cen ta i zde cy do -
wa nie uła twia po zy ska nie no -
wych klien tów. Do ce nia ją oni
ja kość osprzę tu Dek pol Ste el.
Fir ma pod kre śla, że in spi ra -
cją in ży nie rów two rzą cych
kon struk cje no wych pro duk -
tów jest sztu ka. To po ję cie,

KOMPONENTY

Łyż ki Dek pol Ste el spraw dza ją się w naj trud niej szych wa run kach
Dek pol Ste el jest naj więk szym w Pol sce oraz jed nym z naj więk szych w Eu ro pie pro du cen tem
osprzę tu do ma szyn bu dow la nych. Na prze strze ni lat fir ma zy ska ła so bie re no mę. Dzię ki ol brzy -
mie mu do świad cze niu w konstruowaniu osprzętu, spół ka jest w sta nie wyprodukować naj wyż -
szej ja ko ści łyż ki ide al nie do pa so wa ne do in dy wi du al nych po trzeb użyt kow ni ków. Wy so ka ja -
kość wy ko na nia i sto so wa nie do pro duk cji naj lep szych ma te ria łów, spra wia ją, że osprzęt ro bo -
czy Dek pol Ste el nie za wo dzi na wet w naj bar dziej eks tre mal nych za sto so wa niach

Na ko par ce Ko mat su PC1250 pra cu ją cej na wy ro bi sku bez po śred nio pod ścia ną
za mon to wa no łyż kę -gi gant mo gą cą po mie ścić aż 7 m3 cięż kie go urob ku

Wy ko na na ze sta li Har dox w stan dar dzie XHD łyż ka pod się bier na skal na prze zna czo -
na jest spe cjal nie do eks plo ata cji w ko pal niach od kryw ko wych 
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któ re wią że się ści śle z twór -
czo ścią, rze mio słem, ory gi -
nal no ścią i in no wa cyj no ścią
do sko na le od da je cha rak ter
dzia łań pro du cen ta. Mo ty wa -
cja do osią gnię cia do sko na -
ło ści czer pa na jest z wie lu
źró deł, jed nak pro jek tu ją cy
łyż ki Dek pol Ste el kie ru ją się
w szcze gól no ści su ge stia mi
użyt kow ni ków okre śla ją cy mi
swe ocze ki wa nia, co do funk -
cjo nal no ści osprzę tu. Szcze -
gól nie waż ne w tym aspek cie
jest kom plek so we po dej ście
do pro duk cji ły żek. Je go
prze ja wem jest nie tyl ko dą że -
nie do nada nia im ide al ne go

pro fi lu, ale przede wszyst kim
nie ustan ny roz wój in ży nie rii
ma te ria ło wej i mo dy fi ko wa -
nie tech no lo gii pro duk cji. No -
wo cze sne me to dy fa bry ka cji,
sze ro ka wie dza tech no lo gicz -
na i bo ga te do świad cze nie
po zwa la ją na pro duk cję
osprzę tu ide al nie do sto so wa -
ne go do prze miesz cza nia
róż no rod nych ma te ria łów.
Wy ko rzy sty wa nie do pro duk -
cji wy so ko wy trzy ma łej sta li
Strenx i Har dox, stwa rza zu -
peł nie no we moż li wo ści pro -
jek to wa nia lżej szych, a za ra -
zem moc niej szych na rzę dzi
ro bo czych. Ma to klu czo we
zna cze nie, bo osprzęt bu dow -
la ny per ma nent nie pod da wa -
ny by wa ogrom nym si łom tar -

cia. A stal Har dox w po rów na -
niu ze zwy kłą sta lą cha rak te ry -
zu je się trzy krot nie wyż szą od -
por no ścią na ście ra nie oraz
znacz nie wyż szą twar do ścią,
dzię ki cze mu ide al nie na da je
się do pro duk cji osprzę tu ma -
szyn bu dow la nych pra cu ją -
cych na przy kład przy pra -
cach wy bu rze nio wych. Wy ko -
rzy sty wa ne do nich ko par ki
hy drau licz ne od spa ja ją ele -
men ty kon struk cyj ne, usu wa -
ją od pa dy bu dow la ne, od gru -
zo wu ją te ren i za ła do wu ją po -
jaz dy. Ta kie za da nia wy ko nu -
je ope ra tor fir my TREE pra cu -
ją cy na ko par ce gą sie ni co wej

Lie bherr 946 od no wo ści wy -
po sa żo nej w łyż kę pod się -
bier ną o po jem no ści 2,5 m3

pro duk cji Dek pol Ste el. Jest
to łyż ka o zmo dy fi ko wa nej
kon struk cji. Dzię ki za sto so -
wa niu spe cjal nych osłon oraz
wzmoc nień, sta je się nie zwy -
kle od por na na zu ży cie i spraw -
dza się bar dzo do brze za rów -
no przy wy ko pach, jak i za ła -
dun ku twar de go i abra syw ne -
go ma te ria łu z wy bu rzeń.
Po rząd ko wa nie te re nów po -
roz biór ko wych ozna cza pra -
cę w spe cy ficz nych wa run -
kach. Łyż ka wy ko rzy sty wa -
na jest w nie stan dar do wych
po zy cjach, czę sto ope ra tor
za jej po mo cą od ry wa i kru -
szy ele men ty kon struk cyj ne

bu rzo nych obiek tów. Nie kie -
dy łyż ki mon to wa ne są na ko -
par kach ty po wo wy bu rze nio -
wych z wy się gni ka mi o wy -
dłu żo nych ra mio nach. Ta kie
roz wią za nie zwięk sza za sięg
ro bo czy, ale zmie nia rów no -
cze śnie po ło że nie środ ka
cięż ko ści ma szy ny ob ni ża jąc
si łę na ra mie niu. Dla te go też
za sad ne jest sto so wa nie lżej -
sze go osprzę tu o bar dzo du -
żej wy trzy ma ło ści. Z te go po -
wo du łyż ka za mon to wa -
na na ko par ce Lie bherr 946
ma wzmoc nio ne kra wę dzie
na tar cia. Zo sta ły one wy ko -
na ne z wy ko rzy sta niem spe -
cjal nej sta li HX5 00, co zwięk -
sza ich ży wot ność. Na bo -
kach za mo co wa no osło ny,
tak zwa ne „cia stecz ka” w for -
mie krąż ków ze sta li trud no -
ście ral nej. Ta kie roz wią za nie
po zwa la dwu krot nie zwięk szyć
od por ność ścier ną bez zwięk -
sza nia ma sy łyż ki. Po szy cie
obu do wa ne jest na bo kach
przez „ko lan ka”, a w środ ko -
wej czę ści przez wrę gi.
W środ ku za sto so wa no we -
wnętrz ne wzmoc nie nia w po -
sta ci pa sów ze sta li HX5 00.
Sa ma kon struk cja no śna
wy ko na na zo sta ła z cień -
szej bla chy w po rów na niu
do stan dar do wych ły żek pod -
się bier nych, na to miast jest
obu do wa na wzmoc nie nia mi
o naj więk szej od por no ści
na ście ra nie. Ta ka kon fi gu ra -

cja spra wia, że łyż ka jest co
praw da lek ka, ale jed no cze -
śnie bar dzo wy trzy ma ła. Jej
mo du ło wa kon struk cja uła -
twia na pra wy i re ge ne ra cję.
Wy mie niać moż na bo wiem
tyl ko po szcze gól ne ele men ty. 
Wy ko rzy sta nie sta li Har dox
umoż li wia pro jek to wa nie ły -
żek, któ re przy sto sun ko wo
nie wiel kiej wa dze wy róż nia ją
się ol brzy mią od por no ścią
na ście ra nie. Za le tą ły żek wy -
ko na nych ze sta li Har dox jest
ich od por ność na od kształ ce -
nia pla stycz ne i wszel kie go
ro dza ju pęk nię cia. Przy za -
cho wa niu od po wied nich pro -
ce dur tech no lo gicz nych, stal
Har dox wy ka zu je się też du żą
po dat no ścią na ob rób kę
warsz ta to wą, ta ką jak gię cie,
wal co wa nie oraz spa wa nie.
Po za tym  sto so wa nie sta li
o pod wyż szo nej wy trzy ma -
ło ści nie tyl ko wy dłu ża ży -
wot ność osprzę tu, ale rów -
nież, dzię ki moż li wo ści wy ko -
rzy sty wa nia blach o mniej -
szej gru bo ści, zmniej sza je -
go cię żar. Stal Har dox ofe ro -
wa na jest w sze ro kim za kre -
sie ga tun ków oraz wy mia -
rów. Umoż li wia to pro du cen -
to wi osią gnię cie więk szej ela -
stycz no ści w pro jek to wa niu
osprzę tu ide al nie do pa so wa -
ne go do in dy wi du al -
nych po trzeb je go
użyt kow ni ków. 

www.dekpolsteel.pl

Na bo kach łyż ki za mo co wa no osło ny w for mie krąż ków ze sta li trud no ście ral nej, co
po zwo li ło dwu krot nie zwięk szyć od por ność na uszko dze nia po wo do wa ne tar ciem 

Ko par ce gą sie ni co wej Lie bherr 946 wy po sa żo nej w łyż kę pod się bier ną o po jem no -
ści 2,5 m3 czę sto przy cho dzi pra co wać w eks tre mal nie trud nych wa run kach
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Naj now szej ge ne ra cji tan de -
mo we wal ce wi bra cyj ne JCB
CT160 i CT260 są uni wer sal -
ne. Do sko na le na da ją się za -
rów no do za gęsz cza nia grun -
tu, jak i na wierzch ni as fal to -
wych. Ope ra tor uzy sku je do -
sko na łe efek ty w po sta ci
rów nej i gład kiej po wierzch ni
nie tyl ko dzię ki sta no wią ce -
mu wy po sa że nie stan dar do -
we au to ma tycz ne mu sys te -
mo wi kon tro li wi bra cji AVC,
ale tak że moż li wo ści pra cy
w try bie ręcz nym. Pod czas
pra cy na trud nym w ob rób ce,
nie spo istym grun cie ope ra tor
mo że za łą czać wi bra cje
na obu bęb nach jed no cze -
śnie lub też od dziel nie
na bęb nie przed nim i tyl nym.
Gwa ran tu je to od po wied nie
za gęsz cze nie bez po pra wek,
co prze kła da się na ogra ni -
cze nie licz by prze jaz dów.
Pa trząc na no we wal ce z lo tu
pta ka do strzec moż na że
nada no im kształt klep sy dry.
Za pew nia to do sko na łą wi -
docz ność z fo te la ope ra to ra
na kra wę dzie bęb nów i ob -
szar ro bo czy wo kół ma szy ny.
Kra wę dzie tyl ne go bęb na nie
wy sta ją po za ob rys ka ro se rii,
co da je pew ność unik nię cia
ko li zji pod czas pra cy wzdłuż
prze szkód ta kich, jak kra węż -
ni ki. Pre cy zja pro wa dze nia
i opty mal ny do cisk bęb nów
do pod ło ża to ko lej na ol brzy -
mia za le ta no wych wal ców.
Ope ra tor do ce ni to szcze gól -
nie pod czas sta bi li zo wa nia
kra wę dzi za gęsz cza nej po ła ci. 
Wy daj ność ma szyn de ter mi nu -
ją nie tyl ko osią gi, ale tak że
wa run ki pra cy ope ra to rów.
Wła śnie dla te go in ży nie ro wie
JCB szcze gól ny na cisk po ło ży -
li na wła ści we roz pla no wa nie
ich miej sca pra cy. Plat for ma
ope ra to ra zy ska ła te raz do dat -
ko wą po wierzch nię. Na pła -

skiej pod ło dze za in sta lo wa no
re gu lo wa ny wie lo płasz czy zno -
wo fo tel. Ob słu gu ją cy ma szy -
nę mo że za jąć w nim wy god ną
po zy cję ma jąc od po wied nio
du żo miej sca na sto py i ko la -
na, a tak że nie skrę po wa ny do -
stęp do przej rzy stej de ski roz -
dziel czej z er go no micz ny mi
prze łącz ni ka mi. W znacz nym
stop niu uła twia to ob słu gę
wszyst kich funk cji ma szy ny.
Co istot ne, ope ra tor ma do -
stęp do plat for my z obu stron.
Da je to moż li wość wy god ne -
go wsia da nia i wy sia da nia
z ma szy ny bez ko niecz no ści

jej ciągłego, a przez to cza so -
chłon ne go prze sta wia nia. 
No we wal ce wi bra cyj ne JCB
wy po sa żo ne zo sta ły w nie -
zwy kle sku tecz ne sys te my
ochron ne po zwa la ją ce tłu mić
szko dli we wi bra cje prze no -
szo ne  na dło nie i ra mio na ob -
słu gu ją ce go ma szy nę. Dzię ki
te mu mo że on pra co wać wy -
daj niej za cho wu jąc dłu żej peł -
ną kon cen tra cję.
Ma szy ny im po nu ją nie za wod -
no ścią spraw dza jąc się na wet
w naj bar dziej eks tre mal nych
wa run kach. Ich kon struk to -
rom uda ło się ogra ni czyć

do ab so lut ne go mi ni mum
bez pro duk tyw ne prze sto je
po wo du ją ce wy mier ne stra ty.
Wal ce tan de mo we JCB to ma -
szy ny o bar dzo so lid nej kon -
struk cji. Do ich pro duk cji wy -
ko rzy sty wa ne są wy łącz nie
ma te ria ły i kom po nen ty naj -
wyż szej ja ko ści. Prze kła da się
to na znacz nie mniej szą awa -
ryj ność oraz wy dłu że nie in ter -
wa łów po mię dzy prze glą da mi
przy niż szych kosz tach bie żą -
cej eks plo ata cji. Efek tyw ność
wy ko rzy sta nia ma szyn osią -
gnię to tak że dzię ki pro ste mu
za bie go wi, ja kim by ło wy po -

sa że nie zmo der ni zo wa nych
ma szyn w po nad ga ba ry to we
zbior ni ki na wo dę i olej na pę -
do wy. Użyt kow nik wal ca 
CT1 60 mo że za tan ko wać 45
li trów pa li wa i 125 li trów wo dy,
zaś CT260 od po wied nio 95 li -
trów ole ju na pę do we go i 230
li trów wo dy. Tym sa mym oba
wal ce na wet pra cu jąc z mak -
sy mal ną wy daj no ścią mo gą
funk cjo no wać nie mal dwu -
krot nie dłu żej niż po -
rów ny wal ne ma szy ny
in nych pro du cen tów.

MASZYNY BUDOWLANE

Tan de mo we wal ce wi bra cyj ne – JCB rzu ca wy zwa nie konkurentom
Wy daj ność, kom fort ob słu gi oraz bez pie czeń stwo użyt ko wa nia to głów ne ce le, ja kie za mie rza li
osią gnąć kon struk to rzy mo der ni zu ją cy tan de mo we wal ce wi bra cyj ne JCB. Co dzien na eks plo -
ata cja w naj trud niej szych wa run kach ro bo czych po ka zu je, że uda ło się im po do łać za da niu.
Stwo rzy li bo wiem naj bar dziej pro duk tyw ne ma szy ny w tym seg men cie ryn ku 

www.interhandler.pl

Tan de mo we wal ce wibracyjne JCB moż na prze wo zić na nie wiel kiej przy cze pie,co pozwala do dat ko wo ogra ni czać kosz ty eks -
plo ata cyj ne i za pew nia więk szą ela stycz ność dzia ła nia użyt kow ni kom maszyn

Wa lec dro go wy JCB CT1 60 zo stał skon stru owa ny z myślą o osiągnięciu wy so kiej wy -
daj no ści i nie za wod no ści przy mak sy mal nych oszczęd no ściach eks plo ata cyj nych
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Przed nie mal dwo ma la ty,
na mo na chij skich tar gach
Bau ma Vo lvo CE po ka za ło
pierw sze w peł ni elek trycz ne
ma szy ny kom pak to we – mi ni -
ko par kę ECR 25 oraz ła do -
war kę L2 5. Obie pod da no na -
stęp nie wie lo mie sięcz nym te -
stom na pla cach bu do wy. Po -
zy tyw ne opi nie użyt kow ni ków
spra wi ły, że za czę to przyj mo -
wać wstęp ne za mó wie nia.
Na po czą tek z pię ciu kra jów
za chod nio eu ro pej skich. Za -
mó wień przy by wa ło z każ dym
dniem, Vo lvo CE za de cy do -
wa ło więc o uru cho mie niu se -
ryj nej pro duk cji. W lip cu ubie -
głe go ro ku ta śmy pro duk cyj -
ne opu ści ła pierw sza ła do war -
ka kom pak to wa L25 Elec tric.
A mie siąc póź niej do pro duk -
cji we szła z ko lei ze lek try fi ko -
wa na mi ni ko par ka ECR25.
Vo lvo CE kon se kwent nie roz -

wi ja swą kon cep cję ma szyn
elek trycz nych. Nie za ha mo -
wa ła jej na wet nę ka ją ca świa -
to wą go spo dar kę pan de mia
ko ro na wi ru sa. – Świa to wy ry -
nek kom pak to we go sprzę tu
bu dow la ne go, na któ ry skła da -

ją się mi ni ko par ki, ko ło we i gą -
sie ni co we ła do war ki o ste ro -
wa niu bur to wym oraz ła do war -
ki ko ło we, od no to wu je sta łe
wzro sty. Sza cu je się, że w per -
spek ty wie naj bliż szych pię ciu
lat je go war tość osią gnie pięt -
na ście mi liar dów do la rów.
Świa to wi pro du cen ci ma ją za -
tem o co wal czyć. Je że li weź -
mie my pod uwa gę ten den cję
do ogra ni cza nia użyt ko wa nia
po jaz dów z sil ni ka mi Die sla
w śro do wi sku miej skim, to za -
kła dać na le ży, że w dłuż szej
per spek ty wie ob ostrze nia do -
ty czyć bę dą tak że pra cu ją cych
tam ma szyn bu dow la nych czy
ko mu nal nych. Wią zać się to
bę dzie z ko niecz no ścią opra -
co wa nia al ter na tyw nych sys te -
mów na pę do wych. Wia do mo
już, że po cen trum sto li cy Nor -
we gii, Oslo, już za dzie sięć lat
nie bę dą mo gły jeź dzić po jaz -

dy na pę dza ne sil ni ka mi Die -
sla. To nie tak od le gła per -
spek ty wa; Vo lvo CE prze ko nu -
je, że z wy zwa niem na le ży mie -
rzyć się już dziś. I stąd wła śnie
wy ni ka za an ga żo wa nie w elek -
try fi ka cję kom pak to wych ma -

szyn bu dow la nych – tłu ma czy
Ra fał Ziar kow ski, dy rek tor ds.
Mar ke tin gu i Wspar cia Sprze -
da ży w fir mie Vo lvo Ma szy ny
Bu dow la ne Pol ska.
Wio sną ubie głe go ro ku Vo lvo
CE na wy bra nych ryn kach
roz po czę ło kam pa nię mar ke -

tin go wą „Włącz Ci szę”, pro -
mu ją cą ofer tę ma szyn elek -
trycz nych ide al nie na da ją -
cych się do pra cy w prze -
strze ni miej skiej. Szwedz ki
kon cern po zo sta jąc w zgo -
dzie ze swą filozofią dzia ła nia
an ga żu je siły i środki na rzecz
ogra ni cze nia emi sji tok sycz -
nych sub stan cji, uciążliwego
ha ła su i in nych ne ga tyw nych
czyn ni ków wpły wa ją cych źle
na ja kość ży cia miesz kań ców
miast. Wpi su je się w to stra te -
gia peł nej elek try fi ka cji ma -
szyn bu dow la nych. Na pierw -
szy ogień po szły ko par ki
kom pak to we i ma łe ła do war ki
ko ło we, któ re po przej ściu
na na pęd elek trycz ny nie tra -
cą nic ze swych wa lo rów.
Szwedz ki kon cern udo wad nia
jed nak, że do elek try fi ka cji
na da ją się tak że więk sze ma -
szy ny. Na tar gach Bau ma

Chi na 2020 Szwe dzi za pre -
zen to wa li dwa dzia ła ją ce pro -
to ty py ma szyn elek trycz nych.
By ła to 5,5-to no wa ko par ka
EC55 Elec tric oraz aż 22-
tonowa EC230 Elec tric.
Mniejsza z nich jest pierw szą
ma szy ną mar ki Vo lvo za pro -

jek to wa ną od pod staw w Chi -
nach i prze zna czo ną na tam -
tej szy ry nek. Więk sza z ko pa -
rek, EC230 sta no wi na to miast
dzie ło in ży nie rów po łu dnio -
wo ko re ań skiej fa bry ki Vo lvo
CE. Na po czą tek in no wa cyj -
na ma szy na tra fiać ma
wyłącznie na ryn ki azja tyc -
kie. – Eks pan sja w tym wła -
śnie re gionie spe cjal nie nie
dzi wi. Chi ny są prze cież
zdecydowanie  naj więk szym
świa to wym ryn kiem zby tu na
ma szyny elek trycz ne. Z ca łą
pew no ścią ten den cja ta oka że
się  wzro sto wa. Pamiętać
trzeba, że chiń skie wła dze za -
po wie dzia ły bo wiem nie daw -
no odej ście od sil ni ków spa li -
no wych, co naj praw do po dob -
niej bę dzie urze czy wist nio ne
szyb ciej niż w po zo sta łych re -
gio nach świa ta – ko men tu je
Ra fał Ziar kow ski. 

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Vo lvo CE kon se kwent nie stawia na mo bil ność elek trycz ną
Vo lvo CE od za wsze znaj du je się w an wan gar dzie pro du cen tów wpro wa dza ją cych in no wa cyj ne
roz wią za nia tech no lo gicz ne. Tak że te pro eko lo gicz ne. Wszak od po wie dzial ność za śro do wi sko
na tu ral ne już od ro ku 1972 wpi sa na jest w fi lo zo fię dzia ła nia szwedz kie go kon cer nu. Nic dziw ne -
go, że to wła śnie Vo lvo CE w styczniu 2019 ro ku ogło si ło za an ga żo wa nie w elek try fi ka cję ma -
szyn kom pak to wych. Ko lej ne mie sią ce i la ta przy nio sły kon kret ne dzia ła nia w tym wzglę dzie

Już wcze snym świ tem na pę dza ne elek trycz nie mi ni ko par ki Vo lvo wy ru sza ją w dro gę
do klien tów. By podołać zamówieniom fa bry ka pra cu je na najwyższych obrotach

Do sko na łe wy ni ki te stów prak tycz nych spra wi ły, że Vo lvo CE bar dzo szyb ko zde cy -
do wa ło się na wdro że nie elek trycz nych kom pak tów do pro duk cji se ryj nej
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Czy to ozna cza, że Vo lvo CE
uzna je na pęd spa li no wy
za ma ło przy szło ścio wy?
Szwe dzi za po wia da li swe go
cza su, że za prze sta ną prac
nad roz wo jem tech no lo gii sil -
ni ków wy so ko pręż nych słu żą -
cych do na pę du ma szyn
kom pak to wych. De cy zję tę,
mi mo kry zy su wy wo ła ne go
pan de mią, pod trzy mu ją. Jest
ona od waż na, Vo lvo CE rzu ca
rę ka wi cę kon ku ren cji zaj mu -
jąc od sa me go star tu po zy cję
li de ra wśród pro du cen tów
ma szyn bu dow la nych za si la -
nych ener gią elek trycz ną.
To, że Vo lvo CE za nie cha ło
prac nad roz wo jem tech no lo gii
sil ni ków wy so ko pręż nych sta -
no wią cych na pęd mniej szych
ma szyn, nie ozna cza wca le, że   
znik ną one na tych miast z ofer ty.
Jed nost ki na pę do we kom pak -
to wych ko pa rek i ła do wa rek Vo -
lvo CE speł nia ją naj now szą nor -
mę Sta ge V. Z pew no ścią po zo -
sta ną za tem w ofer cie, co naj -
mniej do cza su wpro wa dze nia
na stęp nej nor my emi sji spa lin.
Tak na le ża ło by in ter pre to wać
za po wie dzi Vo lvo CE o nie -
podej mo wa niu żad nych dzia łań
ma ją cych na ce lu do sto so wa nie
sil ni ków spa li no wych mniej -
szych ma szyn do norm, któ re
na stą pią po wspo mnia nej Sta -
ge V. Kon struk to rzy szwedz kie -
go kon cer nu skon cen tru ją się
cał ko wi cie na roz wi ja niu al ter -

na tyw nych tech no lo gii na pę do -
wych. Ce lem jest oczy wi ście
przej ście na elek tro mo bil ność
w jak naj więk szych ma szy nach.
Po wo dze nie tej stra te gii za le ży
w głów nej mie rze od do stęp no -
ści i spraw no ści aku mu la to rów.
Ma ga zy no wa nie ener gii to pod -
sta wa, a pro gno zy co do tech -
no lo gicz ne go roz wo ju źró deł
ener gii są obie cu ją ce. Przy kła -
do wo au to no micz ne wo zi dło,
któ re by ło pod da ne dłu go trwa -
łym te stom w ra mach w peł ni
ze lek try fi ko wa nych ma szyn
i po jaz dów ob słu gu ją cych ko -
pal nie skal ne, wy po sa żo ne by ło
w aku mu la to ry dwóch ge ne ra -
cji. Ich po jem ność mię dzy
pierw szą a dru gą ge ne ra cją po -
dwo iła się. Vo lvo CE prze wi du je
za tem, że do staw cy aku mu la to -
rów po czy nią szyb kie i zna czą -
ce po stę py w ich roz wo ju tech -
no lo gicz nym, po dob nie jak ma
to miej sce w przy pad ku no śni -
ków da nych. Szwedz ki kon cern
de kla ru je, że do ce lo wo każ da
ze lek try fi ko wa na ma szy na, bez
wzglę du na ro dzaj, bę dzie pra -
co wa ła ca ły dzień bez ła do wa -
nia. A do osią gnię cia te go ce lu
jesz cze nie co bra ku je. Obec nie
aku mu la to ry więk szych ma szyn
wy po sa żo nych w na pęd elek -
trycz ny mu szą być ła do wa ne
w po ło wie dnia pra cy. Z oczy wi -
stych wzglę dów nie jest to ak -
cep to wal ne przez więk szość
użyt kow ni ków. Py ta nie za tem,

kie dy więk sze ma szy ny elek -
trycz ne znaj dą się w po wszech -
nej sprze da ży? Wpraw dzie obie
pre zen to wa ne na chiń skiej
Bau mie ko par ki elek trycz ne
znaj du ją się wciąż w fa zie roz -
wo ju, ale szwedz ki kon cern za -
po wia da ry chłe uru cho mie nie
se ryj nej pro duk cji i de kla ru je,
że elek trycz ne wer sje ko pa rek
nie bę dą od bie gać pa ra me tra -
mi od ma szyn o na pę dzie kon -
wen cjo nal nym. A do dat ko wo
bę dą mieć nad ni mi prze wa gę
w po sta ci ze ro wej emi sji spa lin,
mniej szej ha ła śli wo ści i niż szych
kosz tów eks plo ata cyj nych. 
Da je to do bre per spek ty wy
na przy szłość. Vo lvo CE chce
sto so wać ma szy ny elek trycz -
ne tak że w prze my śle wy do -
byw czym pro mu jąc kon cep -
cję „Vo lvo Elec tric Si te”. Obej -
mu je ona tak że ko pal nię od -

kryw ko wą przy szło ści, funk -
cjo nu ją cą tak, by zmniej szyć
do ze ra emi sję spa lin, licz bę
wy pad ków i nie pla no wa nych
prze sto jów. W kon se kwen cji
moż na dzię ki te mu osią gnąć
dzie się cio krot nie wyż szą wy -
daj ność pro duk cji niż w tra dy -
cyj nej od kryw ce. „Vo lvo Elec -
tric Si te” co praw da nie sta no -
wi jesz cze ofer ty ryn ko wej fir -
my, ale okre śla punkt od nie -
sie nia, jak – mię dzy in ny mi
przy uży ciu ma szyn elek trycz -
nych – w przy szło ści kształ to -
wać pro duk cję kru szyw. Po -
zwa la zop ty ma li zo wać wy daj -
ność przy jed no cze snym po -

sza no wa niu śro do wi ska na tu -
ral ne go i za pew nie niu bez pie -
czeń stwa pra cy. Kon cep cja
oczy wi ście mo że zna leźć za -
sto so wa nie nie tyl ko w gór nic -
twie skal nym, ale tak że we
wszel kich dzia ła niach z uży -
ciem ma szyn bu dow la nych.
W ra mach pro jek tu „Vo lvo Elec -
tric Si te” pra cu ją au to no micz ne,
elek trycz ne wo zi dła HX02, pro -
to typ au to no micz nej, elek trycz -
nej ła do war ki ko ło wej LX01
i zasilana ka blo wo elek trycz -
na 70-to no wa ko par ka EX01.
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne dą -
ży do jak naj szyb sze go wpro -
wa dze nia kom pak to wych ma -
szyn elek trycz nych na pol -
ski ry nek. – Dba łość o śro do wi -
sko na tu ral ne jest nie zwy kle
istot na dla Vo lvo CE na ca łym
świe cie i chcie li by śmy za ofe -
ro wać te in no wa cyj ne pro duk -

ty pol skim użyt kow ni kom.
Oczy wi ście do strze ga my pro -
blem ce ny, któ ra jest wyż sza
niż ma szyn tra dy cyj nych. Do -
dat ko wo mu si zo stać wdro żo -
ny pro ces go spo da ro wa nia
ba te ria mi w ca łym cy klu ich
ży cia. Są to istot ne ba rie ry
i dla te go uwa ża my, że rzą -
do we wspar cie fi nan so we
dla użyt kow ni ków ma szyn
elek trycz nych jest klu czo we
dla roz wo ju te go seg men tu
ryn ku. Jed nak do osią gnię -
cia prze ło mu cią gle
jesz cze da le ko – mó -
wi Ra fał Ziar kow ski. 

www.volvoce.pl

„Tankowanie” maszyn prądem elektrycznym przyczynia się do zmniej sze nia emi sji
spa lin i ha ła su wpły wa ją cych ne ga tyw nie na zdrowie i ja kość ży cia 

Wykorzystanie maszyn elektrycznych Volvo w gór nic twie skal nym po zwa la zop ty ma li zo -
wać wy daj ność, chronić śro do wi sko na tu ral ne  i podnieść bez pie czeń stwo pra cy
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W ga mie agre ga tów JCB znaj -
du ją się urzą dze nia z czte re -
ma lub ośmio ma li to wo -jo no -
wy mi ba te ria mi da ją cy mi po -
jem ność 23 lub 46 kWh. Blo ki
ba te rii są w peł ni bez ob słu go -
we, nie jest za tem wy ma ga -
na ich co dzien na kon tro la.
Dzię ki te mu urzą dze nia te ide -
al nie za spo ka ja ją po trze by za -
rów no firm wy ko naw czych,
jak i wy po ży czal ni ma szyn
i sprzę tu bu dow la ne go.
Sto pień roz ła do wa nia ba te rii
jest opty ma li zo wa ny, co po -
zwa la wy dłu żyć ich ży wot ność
i spra wia, że na wet po dwóch
ty sią cach peł nych cy kli roz ła -
do wa nia/na ła do wa nia (sza cu -
je się, że trwać to bę dzie po -
nad dzie sięć lat), ba te rie na -
dal za cho wa ją gwa ran to wa ną

po jem ność po wy żej osiem -
dzie się ciu pię ciu pro cent. 
Za bu do wa ny agre gat JCB z ma -
syw nym sta lo wym dasz kiem
mo że być ła do wa ny z sie ci lub
miej sco we go ge ne ra to ra. Mo że
za tem być usta wia ny w stre fach
wraż li wych na emi sję spa lin i ha -
ła su, na przy kład we wnątrz bu -

dyn ków lub w tu ne lach. W ta -
kich wa run kach za pew nia moż -
li wość ze ro emi syj ne go ła do wa -
nia elek trycz nych ma szyn JCB.
Agre ga tów JCB moż na tak że
użyć ja ko źró dła za si la nia re -
zer wo we go na pla cu bu do wy,
na przy kład do oświe tle nia
go w no cy, gdy sta cjo nar ne ge -
ne ra to ry mu szą być wy łą czo -
ne. Dzię ki kom pak to wym ga -
ba ry tom i roz miesz czo nym
po obu stro nach urzą dze nia
kie sze niom na wi dły, agre gat
moż na ła two prze no sić
z miej sca na miej scu, ukła dać
na pa le tach lub w sto sy. Po -
zwa la to oszczę dzać miej sce
pod czas skła do wa nia.
Agre ga ty ser wi so we JCB są
ko lej nym do wo dem na wio -
dą cą ro lę bry tyj skie go kon -

cer nu w dą że niu do czyst szej,
ni sko emi syj nej przy szło ści
ma szyn bu do wal nych. Pod -
sta wa dzia ła nia JCB opie ra się
na ro sną cym zna cze niu ma -
szyn elek trycz nych E -TECH,
któ re cie szą się co raz bar dziej
ro sną cym za in te re so wa niem
i uzna niem użyt kow ni ków.

Kon struk to rzy JCB opra co wa li
no we uni wer sal ne urzą dze nie
prze zna czo ne do  szyb kie go
ła do wa nia ma szyn elek trycz -
nych. Jest w peł ni kom pa ty bil -
ne z ak tu al ny mi i przy szły mi
mo de la mi o na pę dzie elek -
trycz nym. Uni wer sal na ła do -
war ka JCB, współ pra cu ją ca

z sys te ma mi elek trycz ny mi
ma szyn od 48 do 96 Volt i po -
wy żej, jest urzą dze niem ze -
wnętrz nym za pew nia ją cym
użyt kow ni kom przy szło ścio -
we roz wią za nie szyb kie go ła -
do wa nia ba te rii, co wy dłu ży
zdol ność ope ra cyj ną za rów -
no mo bil nych ma szyn wy po -
sa żo nych w ba te rie trak cyj ne,
jak i prze my sło wych. 
Wy po sa że nie fa brycz ne ma -
szyn JCB E -TECH sta no wi
po kła do wa ła do war ka. Oczy -
wi ście ich użyt kow nik sko rzy -
stać mo że także z szyb kiej ła -
do war ki. Ozna cza to, że w ra -
zie po trze by mo że po pro stu
wpiąć się do szyb kiej ła do -
war ki uni wer sal nej JCB
i w krót kim cza sie do ła do wać
ba te rię trak cyj ną, by kon ty nu -

ować pra cę. Szyb ka ła do war -
ka jest bar dzo ła twa w trans -
por cie. Jej trans port na miej -
sce prze zna cze nia nie przy -
spa rza kło po tów. Zwar te ga -
ba ry ty urzą dze nia spra wia ją,
że nie za bie ra ono wie le miej -
sca i nie stwarza zagrażenia
kolizjami na placu budowy. 
Ofe ru jąc uni wer sal ne urzą -
dze nie za miast ła do wa rek
prze zna czo nych do po szcze -
gól nych li nii pro duk to wych
JCB uprasz cza ob słu gę ma -
szyn o na pę dzie elek trycz -
nym. Roz wią zu je w ten spo -
sób pro blem z trwa ją cym zbyt
dłu go ła do wa niem ma szyn

elek trycz nych róż ne go ty pu.
Tę sa mą ła do war kę sto so wać
moż na do ca łej flo ty. 
Za po mo cą uni wer sal ne go
urzą dze nia moż na na ła do wać
mi ni ko par kę elek trycz ną
JCB 19C -1E od ze ra do peł ne -
go sta nu za le d wie w cią gu 2,5
go dzi ny. Ła do war ka mo że
być uży wa na do pod ła do wa -
nia ba te rii ma szyn w prze -
rwach na po si łek lub pod czas
pla no wych prze sto jów. 
Uni wer sal na ze wnętrz na ła do -
war ka JCB wy ma ga ją ca ty po -
we go trój fa zo we go gniaz da
za si la nia 415V do star cza -
na jest z wty kiem kom pa ty bil -
nym z sys te ma mi sto -
so wa ny mi w róż nych
re gio nach Eu ro py. 

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Czyste ładowanie maszyn elektrycznych JCB 
JCB wy pu ści ło ga mę agre ga tów w ce lu wspar cia swej ro sną cej li nii cał ko wi cie
elek trycz nych ma szyn, ofe ru jąc ze ro -emi syj ne wspar cie elek trycz ne dla od le -
głych i miej skich pro jek tów bu dow la nych. Specjaliści brytyjskiego koncernu
opra co wali też uni wer sal ną ła do war kę do szyb kie go ła do wa nia, kom pa ty bil ną
z ak tu al ny mi i przy szły mi maszynami elek trycz ny mi JCB E -TECH

www.interhandler.pl

W ra zie po trze by użyt kow nik ma szy ny E -TECH mo że sko rzy stać z ła do war ki uni wer sal nej
JCB i w krót kim cza sie uzu peł nić stan ba te rii trak cyj nej

Agre ga ty JCB sta no wią ze ro emi syj ne roz wią za nie dla zmien ne go za po trze bo wa nia
na ener gię nie emi tu jąc ha ła su ani wi bra cji w miej scu sto so wa nia
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Ca ły wy sięg na przód

Spe cja li sta trans por tu bu dow la ne go sprzę tu
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Gra co nie tyl ko wy ko nu je spe -
cja li stycz ne za bu do wy po jaz -
dów cię ża ro wych, ale tak że
za pew nia opty mal ne ze sta -
wie nie urzą dzeń pod wzglę -
dem tech nicz nym oraz sze ro -
ką ga mę osprzę tu ro bo cze go
do żu ra wi zwięk sza ją ce go za -
kres ich za sto so wa nia. W ofer -
cie Gra co zna leźć moż na róż -
ne go ro dza ju osprzęt ro bo czy
nie zbęd ny w za sto so wa niach
bu dow la nych. Na le żą do nie -
go chwy ta ki, ko sze ro bo cze,
za wie sia, wcią gar ki, wi dły pa -
le to we czy świ dry ziem ne.
Po jaz dom wy ko rzy sty wa nym
przez fir my z sek to ra ko mu -
nal ne go bar dzo czę sto przy -
cho dzi pra co wać w eks tre -
mal nie cięż kim te re nie. Ta kim
wa run kom po tra fi bez naj -
mniej sze go pro ble mu spro -
stać przy go to wa ny przez
Gra co wie lo funk cyj ny po jazd
za bu do wa ny na pod wo ziu
MAN TGS 33.430 z ukła dem
na pę do wym 6x4.
Wy po sa żo no go w skrzy nię
ła dun ko wą ze sta lo wą pod ło -
gą o wy mia rach we wnętrz -
nych 6.200 x 2.450 x 800 mm.
Sys tem uchwy tów w obrzeż ni -
cach umoż li wia bez piecz ne
mo co wa nie ła dun ku. Wy so ka,
ma syw na przed nia ścia na sku -
tecz nie chro ni przed uszko -
dze niem  ka bi nę po jaz du. 
In te gral ną część za bu do wy
sta no wi żu raw za ka bi no wy
Pal fin ger PK 24001 z ko lum ną
ob ra ca ną w za kre sie 400°.
Bez pie czeń stwo pra cy urzą -
dze nia za pew nia sys tem kon -
tro li sta tecz no ści dzia ła ją cy
w peł nym za kre sie ob ro tu.
W spo sób bez stop nio wy
do sto so wu je on udźwig
do stop nia roz su nię cia pod -

pór. Ope ra tor żu ra wia jest
ostrze ga ny przed gro żą cym
mu po ten cjal nie nie bez pie -
czeń stwem za po mo cą
wskaź ni ka po ka zu ją ce go ob -
cią że nie żu ra wia oraz sy gna -
li zu ją ce go je go prze cią że nie. 
Wy się gnik urzą dze nia kla -
sy 23,9 tm ma czte ry sek cje
wy su wa ne hy drau licz nie, co
po zwa la uzy skać w po zio mie

za sięg 16,7 me tra. W ta kiej
kon fi gu ra cji udźwig żu ra wia
Pal fin ger PK 24001 wy no -
si 1.000, a udźwig mak sy mal -
ny to 8.050 kilogramów. Sys -
tem wy su wu obu sek cji wy -
się gni ka jest bez ob słu go wy,
przez ca ły czas eks plo ata cji
nie wy ma ga sma ro wa nia.
Sta no wi sko ob słu gu ją ce go
żu raw znaj du je się za ka bi ną

po jaz du. Wej ście do nie go jest
wy god ne dzię ki spe cjal nej
dra bin ce. Z miej sca ste ro wa -
nia ope ra tor mo że tak że
– w za leż no ści od po trzeb
– włą czać i wy łą czać sil nik na -
pę do wy oraz re gu lo wać je go
ob ro ty. Po my śla no też o wła -
ści wych wa run kach pra cy
po zmro ku i w wa run kach
ogra ni czo nej wi docz no ści. Re -

flek tor oświe tla ją cy po le pra cy
za mon to wa ny jest fa brycz nie
na zgi na nym ra mie niu.
Optymalną sta bil ność po jaz -
du podczas pra cy za pew nia ją
dwie roz su wa ne hy drau licz -
nie pod po ry. Ich pod pór wy -
no si 5,6 me tra, a ste ro wa nie
ni mi od by wa się z umiej sco -
wio ne go pod sta no wi skiem
ste row ni czym roz dzie la cza.
Przed osta tecz nym prze ka za -
niem go to wej za bu do wy jej
użyt kow ni ko wi  spe cja li ści fir -
my Gra co prze pro wa dza ją
kalibrację z ogra ni cze niem
udźwi gu żu ra wia w za leż no ści
od sze ro ko ści roz sta wie nia
pod pór oraz w ob sza rach
bra ku sta tecz no ści po jaz du.
Dba ją tak że o od biór i ba da -
nia UDT oraz szko lą ope ra to -
rów w za kre sie pra wi dło wej
ob słu gi za rów no sa me go żu -
ra wia, jak i po szcze -
gól nych czę ści skła -
do wych za bu do wy.

POJAZDY BUDOWLANE

Ca ły wy sięg, cała na przód!
Za in tre so wa ni na by ciem sa mo cho du cię ża ro we go z żu ra wiem prze ła -
dun ko wym z ca łą pew no ścią po win ni brać pod uwagę ofer tę fir my Gra -
co. Po sia da ona pro fe sjo nal ny za kład pro duk cyj ny i dłu go let nie do -
świad cze nie w za bu do wy wa niu po jaz dów spe cja li stycz nych i jest w sta -
nie re ali zo wać spe cy ficz ne za mó wie nia użyt kow ni ków z bran ży
budowlanej. Tym bar dziej, że wy ko ny wa ne przez nią kon struk cje wy po -
sa żo ne są w urzą dze nia prze ła dun ko we re no mo wa nej mar ki Pal fin ger

www.graco.pl

Firma Gra co jest w sta nie re ali zo wać spe cy ficz ne za mó wie nia użyt kow ni ków z bran ży bu dow la nej, tym bar dziej, że wy ko ny wa ne
przez nią kon struk cje wy po sa żo ne są w urzą dze nia prze ła dun ko we renomowanej marki Pal fin ger

Za bu do wy Gra co wy po sa żo ne zostają
w wydajne i bezpieczne urzą dze nia
prze ła dun ko we mar ki Pal fin ger

Sta no wi sko ob słu gu ją ce go żu raw
znaj du je się w bez piecz nym miej scu
za ka bi ną po jaz du
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Fliegl mo że po szczy cić się
trzy dzie sto let nim do świad -
cze niem w pro duk cji środ -
ków trans por tu słu żą cych
do prze wo zu ma szyn i ma te -
ria łów bu dow la nych. Bo ga ta
ofer ta fir my obej mu je róż ne -
go ro dza ju na cze py (kur ty no -

we, wy wrot ki, pod kon te ne ro -
we, ni sko po dwo zio we), a tak -
że przy cze py ni sko po dwo zio -
we oraz bu dow la ne ty pu tan -
dem i tri dem. Za le tą wszyst -
kich po jaz dów jest so lid ność
kon struk cji przy ni skiej ma sie
wła snej, co ma ko rzyst ny
wpływ na eko no mi kę trans -
por to wą. In no wa cyj ne roz -
wią za nia sto so wa ne przez
kon struk to rów fir my Fliegl po -
zwa la ją spraw nie prze wieźć
nie mal każ dy ła du nek i mak -
sy mal nie zmi ni ma li zo wać
kosz ty eks plo ata cyj ne.
Ga ma pro duk tów Fliegl obej -
mu je za rów no lek kie, cen tral -
no osio we (z dwie ma osia mi)
przy cze py wy po sa żo ne w roz -
kła da ne na jaz dy na da ją ce się
do prze wo że nia nie wiel kich

ko pa rek, ła do wa rek lub wóz -
ków wi dło wych, po przez wy -
po sa żo ne w na jaz dy dwu -
i trzy osio we (z przed nią osią
kie ro wa ną) przy cze py plat for -
mo we prze zna czo ne do trans -
por tu ma szyn śred niej wiel ko -
ści, aż po ni sko po dwo zio we

na cze py ma ją ce dwie, trzy
lub wię cej osi oraz hy drau licz -
nie roz kła da ne na jaz dy. Naj -
więk sze z po jaz dów z moż li -
wo ścią po sze rze nia po kła du

do trzech me trów wy po sa żo no
w so lid ną pod ło gę z drew na
oraz sys tem uchwy tów do mo -
co wa nia ła dun ku. Za pew nia to
opty mal ne bez pie czeń stwo.
Do trans por tu cięż kich ma -
szyn bu dow la nych do sko na -
le na da ją się przy cze py ni -

sko po dwo zio we Fliegl ty pu
DTS i VTS. Spo śród nich
szcze gól nym uzna niem użyt -
kow ni ków cie szy się ni sko po -
dło go wa przy cze pa trzy osio -

wa DTS 300. Wy po sa żo no ją
w cał ko wi cie ocyn ko wa ną ra -
mę nośną, osie SAF, me cha -
nicz ne za wie sze nie i ha mul -
ce bęb no we. Dzię ki za sto so -
wa niu wy su wa nych be lek,
na czas trans por tu po nad ga -
ba ry to wej ma szy ny po kład
przy cze py po sze rzyć moż -
na na wet do trzech me trów.
W kom ple cie wy po sa że nia
znaj du ją sią na jaz dy i uchwy -
ty do mo co wa nia ła dun ku:
osiem par 10-to no wych i sie -
dem par 5-to no wych.
DTS 300 wy stę pu je tak że
w wer sji z pro stą, wy dłu żo ną
pod ło gą. Dłu gość prze strze ni
za ła dun ko wej wy no si wów -
czas 8,2 me tra. 
Do trans por tu cięż kich ma -
szyn bu dow la nych moż na też
z po wo dze niem wy ko rzy sty -
wać 2-, 3-, 4- i 5-osio we na cze -
py ni sko po dwo zio we. W za leż -
no ści od wer sji ich DMC wy no -
si od 21.000 kg do 57.000 kg.
Wy po sa żo ne je w me cha nicz -
ne lub hy drau licz ne na jaz dy
oraz tyl ne pod po ry umoż li wia -
ją ce bez piecz ny wjazd i za mo -
co wa nie na czas trans por tu
cięż kie go sprzę tu.
Na cze pę SDS 470 wy po sa żo no
w na jaz dy pod no szo ne i roz su -
wa ne hy drau licz nie o dłu go ści
do 4.200 mm, w dwa na ście
par 5-to no wych uchwy tów
do mo co wa nia ła dun ku oraz
dze sięć par 10-to no wych. Dol -
ny po kład po jaz du ma opcję
po sze rze nia do trzech me trów.
Z ra cji sze ro kich moż li wo ści za -
sto so wa nia in te re su ją cym po -
jaz dem jest przy cze pa z trój -
stron nym wy wro tem. Na da je
się ona nie tyl ko do trans por tu
kru szy wa, ale tak że do prze wo -
zu lek kich ma szyn bu dow la -
nych. Mi mo lek kiej kon struk cji
(ma sa po jaz du za czy na się
od 2.600 kg) przy cze pa mo że
prze wo zić ła dun ki o cię ża rze
do na wet 16.000 kg. Funk cjo -
nal ność po jaz du zwięk sza re -
gu lo wa ny na wy so kość dy -
szel. Wy po sa żo na w ocyn ko -
wa ną ra mę oraz cho wa ne
pod po wierzch nią za ła dun ko -
wą na jaz dy, wy wrot ka wy stę -
pu je w wer sjach ze skrzy nia mi

POJAZDY BUDOWLANE

Efektywny trans por t sprzę tu bu dow la ne go 
Spraw ny i bez piecz ny przewóz ma szyn, urzą dzeń i ma te ria łów bu dow la -
nych to je den z pod sta wo wych ele men tów co dzien nej dzia łal no ści firm
wy ko naw czych. Do prze miesz cza nia te go ty pu ła dun ków naj le piej na da ją
się przy cze py ni sko po dwo zio we. Jed nym z naj bar dziej re no mo wa nych
pro du cen tów te go ty pu spe cja li stycz nych po jaz dów jest fir ma Fliegl

Fliegl mo że po szczy cić się trzy dzie sto let nim do świad cze niem w pro duk cji po jaz dów spe cja li stycz nych. W ofer cie fir my znaj du ją
się środ ki trans por tu, któ re mo gą być wy ko rzy sta ne do prze wo zu prak tycz nie każ dej ma szy ny bu dow la nej

Na cze pa ni sko po dwo zio wa Fliegl SDS 470 z hy drau licz nie opusz cza ny mi na jaz da -
mi na da je się ide al nie do trans por tu cięż szych ma szyn bu dow la nych
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ła dun ko wy mi o dłu go ści od 4,5
do 5 me trów. Stan dar do wa trzy -
osio wa na cze pa ni sko po dwo zio -
wa SDS 470 jest se ryj nie wy po -
sa żo na w 10-to no we uchwy ty
do mo co wa nia cięż kich ma -
szyn. Opcjo nal nie sto so wa na
jest trze cia oś, któ ra jest skręt -
na z moż li wo ścią blo ko wa nia.
Uzu peł nie nie ga my pro duk -
tów prze zna czo nych dla bran -

ży bu dow la nej sta no wi se ria
przy czep TTS. Wy róż nia je
sze ro kość we wnętrz na wy no -
szą ca 2.050 mm oraz ła dow -
ność od 3.550 do 8.050 kg. 
Na cze py TTS wy ko rzy sty wa ne
są naj czę ściej do trans por tu
mniej szych ma szyn bu dow la -
nych, ale dzię ki spe cjal nym
uchwy tom mo cu ją cym z po -
wo dze niem mo gą być sto so -

wa ne do prze wo zu kon te ne -
rów bra mo wych oraz ma te ria -
łów bu dow la nych. 
Do trans por tu wóz ków wi dło -
wych, ła do wa rek, plat form no -
ży co wych, czy ko pa rek użyć
moż na na cze py ni sko po dwo -
zio wej LiftMaster. Wy po sa żo -
no ją w hy drau licz ne na jaz dy
i wy ko na ną w for mie kra tow ni -
cy pod ło gę oraz nie za leż ne

hy drau licz ne za wie sze nie,
dzię ki któ re mu moż na opty -
mal nie do brać wy so kość dol -
ne go po kła du do ak tu al nych
wy ma gań. DMC na cze py wy -
no si 47 ton, a jej ma sa wła -
sna 11.800 ki lo gra mów. Do -
pusz czal na ła dow -
ność wy no si na to -
miast 35,2 to ny. 

www.fliegl.pl

Przy cze pa z trój stron nym wy wro tem po za prze wo zem kru szy wa bez tru du po ra dzi
so bie tak że z bez piecz nym trans por tem kom pak to wych ma szyn bu dow la nych

Przy cze pa TTS tan dem na co dzień do sko na le spraw dza się tak że pod czas trans -
por to wa nia mniej szych ma szyn bu dow la nych
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W bia th lo no wym Pu cha rze
Świa ta mia ło wziąć udział
oko ło trzy stu za wod ni ków
z trzy dzie stu je den kra jów.
Na po cząt ku stycz nia sy tu -
acja na tra sach nie wy glą da ła
naj le piej z po wo du bra ku
śnie gu. Or ga ni za to rzy za wo -
dów by li jed nak przy go to wa -
ni na ta ką sy tu ację, zawczasu
zgro ma dzi li za pa sy białego
puchu do naśnieżania.
Pra ce nad przy go to wa niem
dzie się cio ki lo me tro wej tra sy,
któ ra mia ła być po kry ta war -
stwą śnie gu co naj mniej sześć -
dzie się cio cen ty me tro wej gru -
bo ści, roz po czę to w koń cu
grud nia. Przez dzie sięć dni wy -
wrot ki Mer ce des -Benz Arocs
trans por to wa ły ma sy śnież ne
na tra sę bie gu. W po ło wie
stycz nia sy tu acja od wró ci ła się
– opa dy śnie gu by ły tak du że,
że cię ża rów ki mu sia ły wy wo zić
go z te re nu za ple cza za wo dów.
Wa run ki dro go we by ły na ty le
trud ne, że miej sca mi jaz da
moż li wa by ła tyl ko przy uży ciu
łań cu chów śnie go wych. – Pro -
wa dząc po jaz dy w ta kich wa -
run kach kie row cy do ce ni li
zwłasz cza MirrorCam. Sys tem

za pew niał szer sze po le wi dze -
nia, co po ma ga ło na przy kład
na wą skich le śnych duk tach.
Przy sła bej wi docz no ści wy -
świe tla cze za wsze za pew -
nia ły ja śniej szy niż tra dy cyj ne
lu ster ka wi dok oto cze nia
z du żym kon tra stem. Ka me ry
za wsze po zo sta wa ły czy ste,
na wet w naj trud niej szych
wa run kach, więc jaz da sa -
mo cho da mi wy po sa żo ny mi
w MirrorCam by ła o wie le bez -

piecz niej sza – po wie dział Chri -
stian Schle icher z Da im ler
Truck Sa les Ma na ge ment, któ -
ry ja ko wo lon ta riusz pro wa dził
jed ną z ośmiu wy wro tek Arocs.
Czte ry cię ża rów ki naj now szej
ge ne ra cji udo stęp ni ła fa bry ka
Da im ler Truck w Wörth, po zo -
sta łe czte ry wy na ję to w fir mie
Mer ce des -Benz CharterWay.
Kon fi gu ra cje po jaz dów wa ha -
ły się od trzy osio wych cię ża -

ró wek 6x4 do czte ro osio -
wych 8x8. Po jaz dy by ły ide al -
nie przy go to wa ne do jaz dy
po cia snych, śli skich i stro -
mych dro gach dzię ki wy po -
sa że niu te re no we mu z wy so -
ko wy daj nym ha mul cem sil ni -
ko wym, blo ka dą me cha ni -
zmu róż ni co we go i tur bo -
sprzę głem z re tar de rem. – Za -
wo dy bia th lo ni stów w Obe rho -

fie w ro ku 2021 by ły wy jąt ko we
– i to nie tyl ko z po wo du pan -
de mii ko ro na wi ru sa. W każ dym
ra zie nasz Arocs po ka zał, że
ra dzi so bie ze wszyst ki mi trud -
no ścia mi na wet w eks tre mal -
nych wa run kach i bez naj -
mniej szych pro ble mów spro -
stał wszel kim próbom
– pod su mo wał Chri -
stian Schle icher.

POJAZDY BUDOWLANE

Arocs ru szył z po mocą bia th lo ni stom
Nie tyl ko pan de mia, ale tak że nie ko rzyst ne wa run ki śnie go we, ja kie pa -
no wa ły jesz cze w stycz niu, stwo rzy ły du że wy zwa nie dla or ga ni za to rów
za wo dów bia th lo no we go Pu cha ru Świa ta w Obe rho fie. Aby bia th lo ni ści
mo gli wy star to wać na ide al nie przy go to wa nych tra sach, z po mo cą
przy szło osiem sa mo cho dów cię ża ro wych Mer ce des -Benz Arocs, któ re
mu sia ły prze trans por to wać oko ło trzy dzie stu ty się cy me trów sze ścien -
nych śnie gu. Po tem sy tu acja diametralnie się zmieniła...

www.mercedes-benz-trucks.com

Pra ce nad przy go to wa niem dzie się cio ki lo me tro wej tra sy, któ ra mia ła być po kry ta war stwą śnie gu co naj mniej sześć dzie się cio -
cen ty me tro wej gru bo ści, roz po czę to jeszcze w grud niu ubiegłego roku

Przez dzie sięć dni wy wrot ki Mer ce des -Benz Arocs trans por to wa ły ma ga zy no wa ne
uprzed nio ma sy śnież ne na tra sę za wo dów bia th lo no we go Pu cha ru Świa ta

Przy sła bej wi docz no ści wy świe tla cze MirrorCam za wsze za pew nia ły ja śniej szy niż
tra dy cyj ne lu ster ka wi dok oto cze nia z du żym kon tra stem
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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

2/2021       26.03.2021       19.02.2021                  10.03.2021
3/2021       28.05.2021       23.04.2021                  12.05.2021
4/2021       23.07.2021       18.06.2021                  07.07.2021
5/2021       17.09.2021       13.08.2021                  01.09.2021
6/2021       19.11.2021       08.10.2021                  03.11.2021  

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 ją 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∏

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 1/2021 

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






