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Drodzy Czytelnicy, 

regres rodzimej bran˝y
budowlanej nale˝y
do przesz∏oÊci. Tak
przynajmniej wynika
z niektórych raportów. K∏opot tylko w tym, ˝e ich twórcy ograniczajà si´
niekiedy wy∏àcznie do analizy papierowych wskaêników. Polskie budow-
nictwo tkwiç b´dzie w marazmie, je˝eli nie zmieni si´ mentalnoÊç nim
zarzàdzajàcych. Uczestnicy procesu budowlanego solidnie wykonujàcy
powierzone im zadania powinni byç terminowo wynagradzani. Tymcza-
sem po ponad dwóch latach obowiàzywania Ustawy o Gwarancjach Za-
p∏aty, okazuje si´, ˝e jej przepisy nie sprawdzajà si´ w praktyce, wymaga-
jà tak˝e zmian merytorycznych. Na takim stanowisku stojà cz∏onkowie
Inicjatywy Obywatelskiej, która wskazuje nie tylko na brak skutecznoÊci
obowiàzujàcych zapisów prawnych, ale wr´cz na ich niesprawiedliwoÊç.
Obecnie ustawowo zabezpieczone sà interesy wykonawców generalnych
i podwykonawców. A co z innymi, jak choçby dostawcami maszyn i sprz´-
tu budowlanego? Kto upomni si´ o uczestniczàcych w powstawaniu
inwestycji firm, które podpisa∏y umowy handlowe? Cz∏onkowie Inicjaty-
wy Obywatelskiej domagajà si´ obj´cia ochronà prawnà wszystkich
uczestników procesu budowlanego. Chcà by zasady tej ochrony sta∏y si´
przejrzyste i obligatoryjne. Dà˝à tak˝e do ustanowienia narz´dzi umo˝li-
wiajàcych egzekwowanie prawa. B´dziemy bacznie przyglàdaç si´ tym
staraniom i wspieraç je na naszych ∏amach. 
Âwiatowi producenci maszyn i sprz´tu budowlanego szykujà nowoÊci
na kwietniowe targi Intermat. Wielu fachowców sporo obiecuje sobie
po ekspozycji Chiƒczyków. Przed trzema laty ich plany pokazania si´
w Pary˝u zniweczy∏ strach przed epidemià SARS. Tym razem chiƒski
pawilon liczàcy ponad trzy tysiàce metrów kwadratowych powinien
t´tniç ˝yciem. Trzydziestu wystawców z Chin zamierza pokazaç 43 ma-
szyny. Wszystkie w przyst´pnych cenach, a niektóre ponoç zaprojekto-
wane specjalnie z myÊlà o europejskich u˝ytkownikach. Czy˝ mo˝na
si´ temu dziwiç, skoro mo˝liwoÊci produkcyjne chiƒskich fabryk zdecy-
dowanie przewy˝szajà potrzeby tamtejszego rynku? Jaka b´dzie zatem
odpowiedê Europy? Pewnie oka˝à si´ nià c∏a majàce zd∏awiç import.
Chiƒskie firmy nie ukrywajà wcale, ˝e w takim przypadku zacznà
otwieraç montownie na Starym Kontynencie. Ciekawe, kto ostatecznie
b´dzie górà w tej partii „chiƒskich szachów”? 

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa
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5. Leasing dewizowy od  lat cieszy si´ nie-
s∏abnàcà popularnoÊcià wÊród polskich
przedsi´biorców

7. Olej BP Vanellus E8 Ultra klasy SAE 5W-30
zapewnia nie tylko doskona∏e w∏asnoÊci
przeciwzu˝yciowe, ale tak˝e ograniczenie
kosztów eksploatacji pojazdu lub maszyny

8. Ditch Witch oferuje maszyn´ ∏àczàcà
cechy minikoparki oraz noÊnika 
a˝ siedemdziesi´ciu wymiennych 
narz´dzi budowlanych

12. Rozumiemy potrzeby ma∏ych i du˝ych!
- rozmowa z Markiem Dziokiem, dyrektorem

rozwoju rynku maszyn budowlanych
Europejskiego Funduszu Leasingowego

15. Generatory pràdu Atlas Copco 
serii QAX/QAS/QAC zaprojektowano
z myÊlà o firmach wykorzystujàcych
urzàdzenia w ekstremalnych warunkach

17. Novomat prezentuje liczne zalety nowych
maszyn Ammann Yanmar

18. Japoƒski koncern Takeuchi wyprodukowa∏
nowà generacj´ ∏adowarek kompaktowych

19. VB Leasing chwali si´ wynikami za rok
2005 i potwierdza zainteresowanie
bran˝à  budowlanà

20. Od samego poczàtku istnienia firmy
Rammax g∏ówny nacisk k∏adziono w niej
na rozwój technologii zag´szczania

22. Zestawy adaptacyjne szwajcarskiej
firmy Biodrive AG umo˝liwiajà  zasilanie
silników Diesla olejem roÊlinnym

24. Scania Polska przygotowa∏a specjalnà
ofert´ podwozi do zabudowy majàcych
zastosowanie w budownictwie

30. Najnowszy model koparko-∏adowarki
CATERPILLAR jest przyk∏adem rewolucji
konstrukcyjnej, która dokona∏a si´ w tego
typu maszynach

36. W ostatnich miesiàcach firma 
Weber MT odnotowa∏a dwucyfrowy
wzrost przychodów z eksportu

41. SOLIDEAL ma w ofercie opony 
do ró˝norakich zastosowaƒ

44. Koparka Volvo EC700B LC ∏atwo
sprosta∏a „chiƒskim torturom”
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Dynamiczny pokaz
maszyn JCB 

Wraz z poczàtkiem marca
wystartowa∏a organizowana
przez toruƒskà firm´ Inter-
handler objazdowa impreza
„DEMO TRUCK TOUR” ma-
jàca na celu zaprezentowa-
nie mo˝liwoÊci najnowszych
maszyn budowlanych pro-
dukowanych przez brytyjski

koncern JCB. Interhandler
b´dàcy polskim importerem
i dystrybutorem JCB rozpo-
czà∏ imprez´ w Toruniu,
póêniej kawalkada z∏o˝ona
ze specjalnego pojazdu
JCB oraz grupy maszyn od-
wiedzi∏a kolejno Poznaƒ,
Gdaƒsk, Olsztyn, Warsza-
w´, ¸ódê, Brzeg, Katowice
oraz Rzeszów. Wszyscy za-
interesowani ofertà firmy In-

terhandler otrzymali dosko-
na∏à okazj´ ku temu, by
uzupe∏niç swà wiedz´ na te-
mat sprz´tu wytwarzanego
przez JCB oraz wymieniç
uwagi ze specjalistami. 
Prezes Interhandlera, Ryszard
Lamczyk poproszony o krótkie
podsumowanie „DEMO TRUCK
TOUR” stwierdzi∏: – Postanowi-
liÊmy zorganizowaç imprez´
objazdowà, uznaliÊmy bowiem,

˝e b´dzie to doskona∏e uzupe∏-
nienie naszej obecnoÊci na tar-
gach budowlanych. Manka-
mentem rodzimych targów jest
bowiem ich typowo regionalny
charakter, a my chcemy docie-
raç ze swà ofertà do klientów
z ca∏ej Polski. Zanim doczeka-
my si´ zatem imprezy ponadre-
gionalnej z prawdziwego zda-
rzenia, postanowiliÊmy zapu-
kaç do drzwi potencjalnych
klientów i zaprezentowaç im
walory maszyn JCB.

Dalsze informacje Pb 001Z
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Zmiany na budowie A1?

Ministerstwo Transportu i Budownictwa planuje powierzenie
budowy jednego z odcinków autrostrady A1 instytucji paƒ-
stwowej. Powodem takiej decyzji jest  obawa, ˝e ruch na tra-
sie Toruƒ - Grudziàdz nie osiàgnie nat´˝enia, które nie wyma-
ga∏oby od paƒstwa asygnowania powa˝nych  dop∏at obecne-
mu inwestorowi - spó∏ce GTC.  Kosztowna (7,4 mln euro za ki-
lometr) budowa 62 kilometrowego odcinka ma zatem zostaç
powierzona Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad,
która z kolei wybierze w roku 2007 wykonawc´ tej inwestycji.
Budowa ma zostaç ukoƒczona w roku 2010.
Niedochodowe drogi powinny byç budowane przez paƒstwo,
a nie przez prywatne konsorcja, które muszà otrzymywaç
z bud˝etu odszkodowanie z racji nieosiàgania odpowiednich
zysków. Zmiana inwestora w przypadku trasy Toruƒ-Grudziàdz
oznacza∏aby tak˝e korzyÊç dla przysz∏ych u˝ytkowników 
drogi - w postaci ni˝szych op∏at za przejazd.

Odnawiamy…

W ramach kontynuacji projektu „Rehabilitacji i Odnowy Dróg
Krajowych” Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
zamierza odnowiç do koƒca roku 866 km dróg. Fundusze na
sfinansowanie tych prac pochodziç b´dà przede wszystkim
z zasobów Banku Âwiatowego i Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego. Kwota 1.100 mln z∏ wydana zostanie w ramach 181
kontraktów (25 z nich to kontynuacja ubieg∏orocznych). 

…i budujemy drogi oraz autostrady

Ponad 1.000 kilometrów autostrad i ponad 1.600 kilometrów
dróg ekspresowych powinno powstaç w ciàgu najbli˝szych
siedmiu lat. Takie plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad majà szanse realizacji dzi´ki wp∏ywom z akcyzy,
Krajowego Funduszu Drogowego oraz dotacjom z Unii Euro-
pejskiej. OczywiÊcie pozyskanie Êrodków unijnych b´dzie
mo˝liwe tylko pod warunkiem wczeÊniejszego przygotowania
inwestycji w ramach naszych funduszów oraz wydawania ich
ÊciÊle wed∏ug zak∏adanego harmonogramu. 
W samym 2006 roku na budow´ nowych odcinków dróg wyda-
nych zostanie co najmniej 9 miliardów z∏otych. Aby zrealizowaç
te plany nale˝y jednak uproÊciç obowiazujàce formalnoÊci
zwiàzane choçby z przygotowaniem inwestycji. Przeszkodà
wstrzymujàcà zdecydowanie post´py prac pozostajà równie˝
nie tyle zbyt ma∏e finanse, ile np. problemy z rozstrzygni´ciem
przetargów, protesty organizacji ekologicznych itd. Te ostat-
nie zablokowa∏y w ubieg∏ym roku 65 rozpoczynajàcych si´ in-
westycji drogowych.
Przyk∏adem takiej sytuacji mo˝e tu byç budowa drogi ekspreso-
wej S22 (Elblàg-Kaliningrad, woj. warmiƒsko-mazurskie), która
przebiegaç ma przez tereny majàce stanowiç obszar specjalnej
ochrony ptaków. Prowadzàc inwestycj´ nadrz´dnà ze wzgl´du
na interes publiczny mo˝na nie braç pod uwag´ opinii ekolo-
gów, jednak najpierw list´ takich terenów musi zatwierdziç Ko-
misja Europejska. Poniewa˝ oczekiwanie na t´ decyzj´ mo˝e
potrwaç nawet kilka lat, nie jest wykluczone, ˝e utracona zosta-
nie mo˝liwoÊç uzyskania 300 mln z∏ dotacji do tej budowy. 

Mieszanka firmowa
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Leasing dewizowy 
- ch∏odnym okiem

Media podnoszà coraz cz´-
Êciej problem ryzyka zwiàza-
nego z zad∏u˝aniem si´ w wa-
lutach innych ni˝ polski z∏oty.
Leasing dewizowy od wielu
lat cieszy si´ bowiem nies∏ab-
nàcà popularnoÊcià wÊród
przedsi´biorców.  G∏ównà te-
go przyczynà przez wiele lat
by∏a pot´˝na ró˝nica w kosz-
cie leasingu, wynikajàca z wy-
sokoÊci stóp procentowych
na rynku mi´dzybankowym
dla z∏otego i euro czy franka
szwajcarskiego. Poniewa˝
wartoÊç ta dla z∏otówki jesz-
cze cztery lata temu przekra-
cza∏a kilkanaÊcie procent, zaÊ
dla franka wynosi∏a poni˝ej
jednego procenta, nominalna
suma wszystkich p∏atnoÊci
dokonywanych podczas okre-
su finansowania, mog∏a byç
w leasingu z∏otówkowym wy˝-
sza nawet o ponad dwadzie-
Êcia procent wartoÊci finanso-

wanej maszyny. Przy plano-
waniu inwestycji w postaci le-
asingu dwóch nowych kopar-
ko-∏adowarek, wybór taƒsze-
go leasingu dewizowego
móg∏ oznaczaç „zaoszcz´-
dzenie” równowartoÊci nowej
minikoparki czy samochodu
Êredniej klasy. OczywiÊcie le-
asing walutowy zawsze wià-
za∏ si´ z ryzykiem zmian kur-
sów walut, ale nigdy nie znie-
ch´ca∏o to przedsi´biorców
do wyboru franka szwajcar-
skiego czy euro jako waluty fi-
nansowania inwestycji. W cià-
gu ostatnich kilku lat mogli-
Êmy jednak zaobserwowaç
znaczny spadek stóp procen-
towych dla z∏otego. Prognozy
ekonomistów wskazujà na ich
dalsze obni˝ki w roku 2006.
Ró˝nica w stopach procento-
wych dla z∏otówki oraz franka
i euro sta∏a si´ wi´c niewielka.
Ponadto stopy dla tych ostat-
nich zacz´∏y w ostatnich mie-
siàcach rosnàç, a polski z∏oty
umocni∏ si´ do poziomów nie-
spotykanych od trzech lat.

JednoczeÊnie nadzór banko-
wy stara si´ zniech´ciç pod-
mioty do zad∏u˝ania si´ w wa-
lutach obcych. Czy naprawd´
polski przedsi´biorca winien
rozwa˝aç wi´c tylko leasing
w rodzimej walucie? Wedle
opinii ekspertów odpowiedê
na to pytanie  nie jest jedno-
znaczna. Z ca∏à pewnoÊcià,
w przypadku finansowania
krótkiego, na przyk∏ad dwu-
letniego znaleêç mo˝na nie-
wiele przewag leasingu w eu-
ro lub franku szwajcarskim.
W tak krótkim okresie ró˝nica
pomi´dzy leasingiem z∏otów-
kowym, a dewizowym jest
niewielka, w porównaniu do
wszystkich ponoszonych
kosztów nie przekracza kilku
procent i mo˝e byç zniwelo-
wana nawet poprzez niewiel-
kie os∏abienie si´ z∏otego.
W przypadku inwestycji
o krótkim okresie sp∏aty na-
le˝y rekomendowaç wi´c
nieco dro˝sze, ale pozba-
wione ryzyka kursowego fi-
nansowanie w polskich z∏o-

tych. Dodatkowo mo˝na li-
czyç tu na zmniejszenie si´
wysokoÊci raty miesi´cznej
dzi´ki spadkowi stóp dla z∏o-
tego - warto wi´c wybieraç
leasing oparty o zmiennà sto-
p´ procentowà - pod warun-
kiem czytelnie i partnersko
zapisanych w umowie leasin-
gu i jej ogólnych warunkach
zasad przeliczania rat w takiej
sytuacji! Finansowanie Êred-
nio i d∏ugoterminowe w le-
asingu dewizowym pozostaje
jednak wcià˝ atrakcyjne i po-
winno byç rozwa˝ane rówole-
gle z leasingiem z∏otówko-
wym. Suma wszystkich p∏at-
noÊci w przypadku leasingu
trwajàcego pi´ç czy szeÊç lat,
mo˝e byç wcià˝ ni˝sza o dzie-
si´ç procent w przypadku fi-
nansowania na przyk∏ad we
franku szwajcarskim, w po-
równaniu do leasingu z∏otów-
kowego. Aby zupe∏nie zniwe-
lowaç t´ ró˝nic´, kurs z∏otego
musia∏by si´ os∏abiç jeszcze
przed zap∏atà pierwszej raty
miesi´cznej na przyk∏ad V
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z 3,80 z∏otego za euro do
4,18 z∏otego za euro i pozo-
staç na nie ni˝szym pozio-
mie do koƒca sp∏aty leasin-
gu. Jest to sytuacja ma∏o
prawdopodobna - choç na-
le˝y oczywiÊcie braç pod
uwag´ efekty, jakie pocià-
gajà za sobà wahania kur-
sów walut - rata przeliczona
na z∏otówki w jednym mie-
siàcu b´dzie wi´c wy˝sza,
a w drugim ni˝sza. Nale˝y
si´ zatem zastanowiç, czy
tego rodzaju wahania spo-
wodujà nieop∏acalnoÊç ca-
∏ej umowy, sk∏adajàcej si´
z kilkudziesi´ciu rat, p∏at-
nych w ciàgu kilku lat? Na
to pytanie powinien odpo-
wiedzieç sobie przedsi´-
biorca, przyjmujàc w∏asne
za∏o˝enie co do rozwoju sy-
tuacji polityczno-gospodar-
czej w Polsce i wartoÊci z∏o-
tego, na przestrzeni okresu,
w jakim chcia∏by sp∏acaç fi-
nansowanà poprzez le-
asing maszyn´. Nale˝y tu
za∏o˝yç zarówno okresy

wzrostu wartoÊci z∏otego,
jak i jego spadku. Firma,
która zawar∏a umow´ le-
asingu kilka lat temu na
przyk∏ad przy obowiàzujà-
cym wówczas kursie wyno-
szàcym 4,40 z∏otego za eu-
ro, p∏aci∏a raty zarówno po
kursie o dziesi´ç procent
wy˝szym, ale tak˝e nawet
o pi´tnaÊcie procent ni˝-
szym od poczàtkowego!
Z ca∏à pewnoÊcià nale˝y
wi´c doradzaç przedsi´-
biorcom staranne przepro-
wadzenie samodzielnej
analizy oferty leasingu z∏o-
tówkowego i porównanie jej
z ofertà leasingu dewizowe-
go, w oparciu o w∏asne za-
∏o˝enia ekonomiczne. Na
wypadek znaczàcych, nie-
korzystnych zmian kursów
walut warto tak˝e spraw-
dziç, czy finansujàcy do-
puszcza - a je˝eli tak, to na
jakich zasadach - wcze-
Êniejszà sp∏at´ leasingu lub
przewalutowanie umowy.

Dalsze informacje Pb 002Z
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Oleje BP Vanellus
klasy SAE 5W-30

Nowoczesne silniki stajà si´
coraz bardziej skomplikowa-
ne i wymagajàce, a warunki
w jakich pracujà coraz bar-
dziej ekstremalne. Zmienia
si´ równie˝ rynek, zwi´ksza
si´ liczba przeje˝d˝anych ki-
lometrów, zmieniajà si´ nor-
my dotyczàce emisji zanie-
czyszczeƒ. Wszystko to po-
woduje, ˝e producenci ole-
jów silnikowych muszà wyjÊç
naprzeciw kszta∏tujàcym si´
tendencjom rynkowym.
Coraz powszechniej na ryn-
ku olejowym pojazdów u˝yt-
kowych pojawiajà si´ oleje
silnikowe klasy SAE 5W-30.
Jaka jest zatem tego przy-
czyna i ró˝nica pomi´dzy
stosowanymi do tej pory
w pe∏ni syntetycznymi oleja-
mi klasy SAE 5W-40? Stosu-
jàc oleje nowej generacji
osiàgamy korzyÊci eksplo-
atacyjne. UnikatowoÊç synte-
tycznych olejów klasy SAE
5W-30 objawia si´ tym, i˝
przy zachowaniu warunku
lekkobie˝noÊci i zmniejsze-
nia zu˝ycia paliwa przez sil-
nik zachowano najwy˝sze
w∏asnoÊci przeciwzu˝yciowe. 
W porównaniu z olejami SAE
5W-40 oleje klasy SAE 5W-30
charakteryzujà si´ ni˝szà lep-
koÊcià w temperaturze 100
i 150°C. Dzi´ki niskim lepko-
Êciom oleje 5W-30 zmniej-
szajà wewn´trzne opory silni-

ka, zwi´kszajàc jego spraw-
noÊç i zmniejszajàc zu˝ycie
paliwa, co pozwala zmniej-
szyç koszty eksploatacji, po-
zawalajà tak˝e uzyskaç wi´k-
szà moc i zredukowaç emisj´
substancji szkodliwych do at-
mosfery. JednoczeÊnie za-
stosowana nadzwyczaj wy-
trzyma∏a syntetyczna baza
olejowa i odpowiedni pakiet
dodatków chronià silnik
przed zu˝yciem. Ponadto ole-
je klasy lepkoÊci SAE 5W-30
znacznie u∏atwiajà zimny roz-
ruch silnika, nawet podczas
silnych mrozów, a podczas
pracy w wysokich temperatu-
rach zwi´kszajà sprawnoÊç
silnika, zmniejszajàc tym sa-
mym zu˝ycie paliwa i emisje
substancji szkodliwych.
Nowoczesne silniki ci´˝aró-
wek od chwili wprowadze-
nia jednostek Euro 3, czyli
mniej wi´cej od roku 2000
przystosowane sà do sma-
rowania niskolepkimi oleja-
mi, nawet klasy 0W-30 i nie
trzeba si´ obawiaç zbyt wy-
sokich temperatur zewn´trz-
nych. Uk∏ady smarowania
sà skonstruowane tak, aby
energooszcz´dny olej silni-
kowy o niskiej lepkoÊci
móg∏ doskonale smarowaç
silnik w ka˝dych warunkach
klimatycznych. Najwy˝sza
jakoÊç olejów BP Vanellus
potwierdzona zosta∏a spe-
cjalistycznymi badaniami. 
Olej BP Vanellus E8 Ultra kla-
sy SAE 5W-30 jest paliwoosz-
cz´dnym olejem silnikowymi,

opartym na bazie syntetycz-
nej zaprojektowanej specjal-
nie w celu umo˝liwienia
szybkiej cyrkulacji oleju w sil-
niku i umo˝liwienia bezpiecz-
nego „zimnego startu”. Za-
pewnia doskona∏e w∏asnoÊci
przeciwzu˝yciowe w ka˝dych
warunkach jazdy i ogranicze-
nie kosztów eksploatacji sa-
mochodu poprzez zmniej-
szenie zu˝ycia paliwa. 
Badania przeprowadzone
na oleju BP Vanellus E8 Ul-
tra potwierdzi∏y  jeszcze lep-
sze w∏asnoÊci przeciwzu˝y-
ciowe ni˝ stosowana do tej
pory formulacja 5W-40. Wy-
kaza∏y, ˝e nie nale˝y si´
obawiaç niedostatecznego
ciÊnienia smarowania na
„wolnych obrotach”, gdy˝
pozostaje ono na podob-
nym poziomie jak podczas
u˝ywania oleju klasy SAE

5W-40. Badania te zosta∏y
tak˝e rozszerzone o naj-
nowsze testy przeciwzu˝y-
ciowe tak˝e na silnikach Eu-
ro 4 z katalizatorami SCR.
Uzyskane rezultaty znaczà-
co przewy˝szy∏y stawiane
wymagania, co skutkuje
uzyskaniem klasy jakoÊcio-
wej ACEA E7, a tak˝e E5
i E4, opisujàcych najwy˝-
szej jakoÊci oleje silnikowe
do pojazdów u˝ytkowych,
w tym tak˝e z silnikami Eu-
ro 4 wyposa˝onymi w kata-
lizatory SCR (AdBlue). 
Potwierdzeniem najwy˝sze-
go poziomu jakoÊci sà tak-
˝e najnowsze dopuszczenia
producentów pojazdów: MB
228.5, MAN M3277, Volvo
VDS-2, Scania LDF, Renault
VI RXD, DAF HP-1/HP-2,
Cummins, MTU i Mack. 

Dalsze informacje Pb 003Z

Komponenty
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Ma∏e jest pi´kne! 

JL Maskiner w Polsce - dealer
znanego producenta maszyn
marki Ditch Witch wprowadzi∏
do swojej oferty maszyn´ ∏à-
czàcà cechy minikoparki oraz
noÊnika a˝ siedemdziesi´ciu
wymiennych narz´dzi budow-
lanych. Maszyna oznaczona
symbolem XT850 sk∏ada si´
ze sta∏ej cz´Êci koparkowej
i umieszczonej po przeciwnej
stronie p∏yty monta˝owej, do
której przy pomocy szybko-
z∏àczek do∏àczyç mo˝na sie-
demdziesiàt ró˝nych narz´dzi
roboczych, takich jak: podno-
Ênik wid∏owy, m∏ot udarowy,
∏adowarka, pi∏a do ci´cia as-
faltu, koparka ∏aƒcuchowa,
p∏ugouk∏adacz wibracyjny,
Êwider pionowy, itd. Rami´
koparki ∏y˝kowej wychyla si´
tworzàc kàt pomi´dzy po∏o-
˝eniem skrajnym 260°. Bar-
dzo wa˝nà cechà minikoparki
jest mo˝liwoÊç kopania w po-
zycji offsetowej, tj. bocznej,

równoleg∏ej do osi maszyny,
co umo˝liwia prowadzenie
prac wzd∏u˝ Êciany. Maszyna
wa˝y 1.805 kg, co bardzo u∏a-
twia jej transport. Zwarta zaÊ
konstrukcja ramy i zerowy
promieƒ skr´tu zapewniajà
doskona∏à manewrowalnoÊç
na ma∏ych przestrzeniach. 
W zale˝noÊci od rodzaju na-
wierzchni XT850 mo˝e byç
wyposa˝ona w standardowe
lub terenowe gàsienice za-
pewniajàce dobrà trakcj´ i nie
powodujàce uszkodzeƒ na-

wierzchni. Zapewnia to niski
nacisk na powierzchni´ wyno-
szàcy tylko 4,0 psi/0,28 bar. 
Zamys∏em konstruktorów ma-
szyny XT850 by∏o stworzenie
wszechstronnego urzàdze-
nia, g∏ównie dla niewielkich,
ale pr´˝nych firm wykonaw-
czych. Firmy wykonawcze
zasadniczo charakteryzuje
wzgl´dnie wysoki poziom
kosztów sta∏ych, co ma
wp∏yw na ich mo˝liwoÊci in-
westycyjne. Kupujàc jednà
maszyn´ bazowà i uzupe∏-

niajàc jà o wymienne na-
rz´dzia zmniejszamy na-
k∏ady inwestycyjne na Êrod-
ki trwa∏e utrzymujàc jedno-
czeÊnie odpowiednio szero-
kà ofert´ us∏ug. 
XT 850, tak na rynkach ame-
rykaƒskich, jak i europej-
skich znajduje zastosowanie
g∏ównie w takich bran˝ach
jak: budownictwo sieci wod-
no-kanalizacyjnych, konser-
wacja sieci telekomunikacyj-
nych, budownictwo drogo-
we, budownictwo terenów
zielonych, komunalnych za-
k∏adach obs∏ugi technicznej
terenu, us∏ug dla rolnictwa,
budownictwo ogólne itp. 
Parafrazujàc znanà anegdot´
dla doros∏ych mo˝na zapy-
taç, co mo˝e nas spotkaç z∏e-
go w biznesie grupowym?
Odpowiedê brzmi – mo˝emy
zostaç pomini´ci. Kupujàc
i u˝ywajàc XT850 nie tylko nie
zostaniemy pomini´ci, ale
mo˝emy zrobiç du˝o dobre-
go na wielu polach pracy. 

Dalsze informacje Pb 004Z

JL Maskiner w Polsce 
Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114,
02-256 Warszawa 

tel./fax: (22) 846 24 12,
868 12 31

Przedstawiciele: 
Ireneusz Sas 
0 603 74 77 87

Henryk Trapik 
0 601 92 92 00

e-mail: jlm@jlm.pl
www.jlm.pl

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o. 
autoryzowany i wy∏àczny przedstawiciel w Polsce

marki HANIX oferuje najnowszy typoszereg
minikoparek w gamie od 0.8 do 8 ton

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o. 
autoryzowany i wy∏àczny przedstawiciel w Polsce

marki HANIX oferuje najnowszy typoszereg
minikoparek w gamie od 0.8 do 8 ton

XT850 sk∏ada si´ ze sta∏ej cz´Êci koparkowej i p∏yty monta˝owej, do której przy pomocy szybko-
z∏àczek do∏àczyç mo˝na siedemdziesiàt ró˝nych narz´dzi roboczych
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz dwumiesi´cznik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz i przes∏aç

go faksem na numer (022) 859-19-67  lub listownie pod adresem: 
PoÊrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasa˝ Ursynowski 1/45

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

imi´ i nazwisko: ............................................................................................................................................

nazwa firmy: ............................................................................................................................................

zakres dzia∏alnoÊci firmy: ............................................................................................................................................

ulica, numer domu: ............................................................................................................................................

kod pocztowy, miasto:  ............................................................................................................................................

numer telefonu i faksu: ............................................................................................................................................

e-mail: ............................................................................................................................................

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych przez wydawc´ „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”- firm´ Poland Marketing
Baraƒski Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasa˝ Ursynowski 1/45. Dane te b´dà wykorzystywane wy∏àcznie do celów marketingowych. B´d´ mieç prawo
do wglàdu w dane oraz mo˝liwoÊç ich poprawiania. Dane nie b´dà udost´pniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) piecz´ç osoby zamawiajàcej ............................................................................................................................................

Prosz´ o przes∏anie mi dodatkowych informacji dotyczàcych zamieszczonych w tym wydaniu tekstów oznaczonych
nast´pujàcymi kodami:

Pb Pb Pb Pb

W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa∏ mnie tekst dotyczàcy .............................................................................

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

Chcia∏bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat .................................................................

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

budowlany
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EASY-LIFT Polska Sp. z o.o.
ul. ¸ysakowska 29,   04-528  Warszawa

tel. (22) 815 20 27,  fax (22) 815 64 98,  kom.: 0-501 756 156,  0-501 265 341,  info@easylift.pl,  www.easylift.pl



Krótka charakterystyka
„PoÊrednik Budowlany - maszyny, narz´dzia, sprz´t” to fachowe czasopi-
smo poÊredniczàce w kontaktach firm z bran˝y budowlanej. Ukazuje si´ od
stycznia 1996 roku, a poczàwszy od wydania 5/98 w formie odr´bnego
zeszytu co dwa miesiàce przynosi  informacje o nowoÊciach na polskim
i Êwiatowym rynku maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji zwiàzanych
z bran˝à budowlanà w nak∏adzie 6.398 egzemplarzy. 

Adresaci
Bran˝a

1. Budownictwo ogólne 4.216
2. Roboty ziemne 72
3. In˝ynieria làdowa i wodna 983
4. Specjalistyczne roboty budowlane 52
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 108
6. Kopalnie w´gla kamiennego (Bazy Transportu i Sprz´tu) 53
7. Sprzedawcy maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego 138
8. Wypo˝yczalnie maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprz´tu budowlanego 49

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 57
12. Biblioteki 34
13. Szko∏y/Szko∏y wy˝sze/Pracownicy naukowi 21
14. Rzeczoznawcy 19

Poczàwszy od zeszytu 4/96 aktualne oraz archiwalne egzemplarze
„PoÊrednika Budowlanego” rozprowadzane sà na imprezach targowych
oraz przez punkty kolporta˝owe w Warszawie, ¸odzi, Katowicach, Miƒsku
Mazowieckim i Poznaniu. 

Nak∏ad bezp∏atnie kolportowany 6.398 egz.
Nak∏ad drukowany 7.150 egz.
Formy p∏atnoÊci
Faktura VAT zostanie przes∏ana wraz z egzemplarzem dowodowym. Nale˝-
noÊç nale˝y uiÊciç przelewem zgodnie z terminem p∏atnoÊci widniejàcym
na fakturze. Na ˝yczenie klienta wydawca zobowiàzany jest przedstawiç
potwierdzenie z poczty dotyczàce wysokoÊci kolportowanego nak∏adu.
Bank
BPH PBK S.A. Oddzia∏ w Warszawie
ul. Nowogrodzka 50
Nr konta 64 1060 0076 0000 4010 4011 6872
Dane techniczne
Format: A4, 210mm  x 297mm 
Powierzchnia zadruku: 182mm  x 260mm 
Liczba szpalt: 4, szerokoÊç szpalty 41mm
Rodzaj druku: offset, zeszyt zszywany
Materia∏y do druku: wy∏àcznie w formie elektronicznej. 

W przypadku koniecznoÊci opracowania 
graficznego reklamy redakcja dolicza 
poniesione koszty do ceny.

Formaty reklam i ceny

Format Szer. x wys. mm cz-b kolor 

1/8 strony 182 x 32    700,- z∏ 900,- z∏
88 x 64    700,- z∏ 900,- z∏

1/4 strony 182 x 64 1.000,- z∏ 1.500,- z∏
88 x 128 1.000,- z∏ 1.500,- z∏

1/3 strony 88 x 173 2.000,- z∏ 2.500,- z∏
182 x 85 2.000,- z∏ 2.500,- z∏

1/2 strony 182 x 128 3.500,- z∏ 4.000,- z∏
88 x 260 3.500,- z∏ 4.000,- z∏

2/3 strony 182 x 173 4.000,- z∏ 5.000,- z∏
1/1 strona 182 x 260 6.000,- z∏ 7.000,- z∏

II. i III. ok∏adka 210 x 297 6.500,- z∏ 7.500,- z∏

IV. ok∏adka 210 x 297 7.000,- z∏ 8.500,- z∏

Uwaga: Reklamodawcy przys∏uguje prawo bezp∏atnego zamieszczenia tekstu
promujàcego oferowane przez niego wyroby i us∏ugi. Obj´toÊç tekstu jest za-
le˝na od wykupionej powierzchni reklamowej i pozostaje kwestià negocjacji.

Tekst sponsorowany
Zamieszczenie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - z∏.
Tekst musi byç przed∏o˝ony zgodnie z harmonogramem wydawniczym do
akceptacji redakcji. 

Panorama firm od  A do Z
Zamieszczenie miniog∏oszenia (modu∏ 57 x 63 mm z logo firmy): 600, - z∏
za konkretnà grup´ produktów w trzech wydaniach. Miniog∏oszenie w sze-
Êciu wydaniach (rok og∏oszeniowy) kosztuje 1.000 z∏. Istnieje mo˝liwoÊç
zamieszczania miniog∏oszeƒ dwumodu∏owych (57 x 126 mm). Koszt takie-
go og∏oszenia wynosi odpowiednio: 1.600 z∏ w szeÊciu wydaniach (rok
og∏oszeniowy) oraz 1.000 z∏ (w trzech wydaniach).

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Zamieszczenie og∏oszenia: 30,- z∏ za ka˝dà ofert´ za jedno wydanie.
Zamieszczanie reklam o formatach inne ni˝ podane oraz reklama na pierwszej
stronie ok∏adki wymagajà dop∏at i sà mo˝liwe wy∏àcznie po otrzymaniu
akceptacji redakcji. Dop∏ata za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

Rabaty
Przy zamieszczeniu w ciàgu 12 miesi´cy (rok og∏oszeniowy):
3 og∏oszeƒ 5%
6 og∏oszeƒ 15%
Prowizja dla agencji reklamowych: 15%
Inserty:* 2-strony 4-strony 8-stron

4.000,- z∏ 8.000,- z∏ 20.000,- z∏

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

3/2006 04.05.2006    24.03.2006 31.03.2006
4/2006 27.07.2006    23.06.2006 29.06.2006
5/2006 28.09.2006    23.08.2006 30.08.2006
6/2006 29.11.2006    20.10.2006 27.10.2006

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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q 03-044 WARSZAWA, ul. P∏ochociƒska 35, tel. (0-22) 435 31 76, GSM: 0-501 295 707

q 20-228 LUBLIN, ul. Turystyczna 106, tel. (0-81) 746 48 98, GSM: 0-501 295 807

q 80-560 GDA¡SK, ul. ˚aglowa 2, tel. (0-58) 342 07 14, GSM: 0-501 295 844

q 02-255 WARSZAWA, ul. Wynalazek 3 (wjazd od ul. Marynarskiej), tel. (0-22) 852 24 31, 

GSM: 0-501 295 708

HAMER HAMER 
PROFESJONALNE NARZ¢DZIA DLA BUDOWNICTWA

WYZNACZAMY
NOWE STANDARDY

JesteÊmy jednostkà upowa˝nionà do oceny
maszyn pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa
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SPRZEDAM

< Minikoparka Hanix H 24A (sprowadzona z Niemiec) 
Rok produkcji 1997, ok. 2.080 motogodzin,
szybkoz∏àcze, ∏y˝ki podsi´bierne 580 mm i 300 mm 
z z´bami oraz 400 mm, ∏y˝ka skarpówka 1.000 mm,
stan maszyny: bardzo dobry
Cena: 8.500 euro netto
Kontakt: Anna Gajdzik: (032) 388 99 60, www.budokomis.pl

< Kontenery biurowe, szatnie, magazynowe, zestawy
Nowe oraz u˝ywane (po regeneracji). 
Sprzeda˝ lub wynajem.  
Kontakt: Damian Rydzkowski: 0601 99 10 44, (032) 388 99 46

Thomas Schulz: 0601 49 38 68, (032) 388 99 45
< Szalunki Êcienne i stropowe najtaniej w Polsce!

Podpory stalowe (stemple) nowe taƒsze ni˝ u˝ywane!
Lekkie deskowania do Êcian, s∏upów i stropów. 
Sklejka szalunkowa. Najtaƒsze w Europie drewniane
dêwigary szalunkowe H20 i GT24.
Kontakt: Marian Mi´sopust: 0605 59 34 33, (032) 388 99 40

Marek Wilk: 0601 54 82 97, (032) 388 99 41
< Ogrodzenia placu budowy

Dobra jakoÊç i skuteczne zabezpieczenie budowy,
produkt polski, cena 169 z∏/mb. 
Kontakt: Krzysztof Bieƒ: (032) 388 99 43, 0601 69 62 74

Regeneracja pomp t∏oczkowych 
- kompleksowe us∏ugi w zakresie naprawy, regeneracji i regulacji

pomp i silników t∏okowych firm: 
REXROTH, LINDE, SAUER i innych...

Diagnostyka pomp i regulacja z dojazdem do klienta.

ul. Krochmalna 39, Lublin, tel. (0-81) 532-42-80, (0-602) 295-705, 
baggero@web.de, www.baggero.de

Groty do m∏otów elektrycznych, hydraulicznych 
i pneumatycznych. Wszystkie typy i rodzaje.

Wysoka jakoÊç - umiarkowane ceny.

Wy∏àczny dystrybutor PPUH WOBIS
41-803 Zabrze, ul. Bytomska 135, tel. (032) 275 32 26, fax (032) 274 63 94

www.wobis.pl

< Spychark´ gàsienicowà STALOWA WOLA TD 25G
rok produkcji 1997, Cena: 480.000 z∏ + VAT
Kontakt: 0602 589 017 

< Kopark´ ko∏owà KOMATSU PW-130
rok produkcji 1996,  6.700 mtg, rami´ ∏amane 3 razy,
∏y˝ka na  szybkoz∏àcze 1m3, waga 15 ton,
cena: 112.000 z∏+VAT
Kontakt:  0605 763-794

Zabezpieczenia wykopów KRINGS, E+S

sprzeda˝ od 3,5 tys. z∏, wynajem,
polski certyfikat bezpieczeƒstwa

Kontakt: (081) 532-42-80, (0602) 295 705,
www.baggero.de
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PoÊrednik Budowlany: – W minionym roku czo∏ówka pol-
skiej bran˝y leasingowej odnotowa∏a oko∏o pi´tnastopro-
centowy wzrost. A jaki by∏ to rok dla lidera bran˝y, jakim po-
zostaje Europejski Fundusz Leasingowy?
Marek Dziok: – Ubieg∏y rok, choç nie∏atwy, okaza∏ si´ dla Eu-
ropejskiego Funduszu Leasingowego niezwykle udany. Pro-
sz´ pami´taç, ˝e to w minionym roku dosz∏o do zmian w za-
pisach ustawy o podatku VAT. W ich rezultacie ca∏kowicie znik-
n´∏y „samochody z kratkà”, a to z kolei pociàgn´∏o za so-
bà powa˝ne za∏amanie krajowego rynku motoryzacyjnego.
Powszechnie wiadomo, ˝e bran˝a leasingowa jest niezwykle
podatna na wszelkie zmiany prawne i makroekonomiczne. Po-
mimo tych niekorzystnych warunków EFL zakoƒczy∏ minio-
ny rok rekordem sprzeda˝y utrzymujàc, jak pan zauwa˝y∏,
pozycj´ lidera polskiej bran˝y leasingowej. Z pewnoÊcià czy-
telników „PoÊrednika Budowlanego” zainteresuje równie˝
nasza aktywnoÊç w segmencie maszyn i urzàdzeƒ. Dzi´ki
wydzieleniu ze struktur EFL linii biznesowej LEASING UNI-
WERSALNY rok 2005 zakoƒczyliÊmy na pierwszej pozycji
w tym segmencie rynku. Europejski Fundusz Leasingowy
odnotowa∏ równie˝ wzrosty w dziedzinie finansowania tech-
nologii informatycznych i infrastruktury telekomunikacyjnej. 

–  Firmom leasingowym przychodzi dzia∏aç w radykalnie
zmienionych warunkach. Z jednej strony muszà mierzyç
si´ z ostrà konkurencjà na rynku UE, z drugiej zaÊ rekom-
pensowaç niekorzystnà sytuacj´ wewn´trznà spowodo-
wanà lawinowym importem u˝ywanych pojazdów z zagra-
nicy oraz wspomnianà ju˝ w naszej rozmowie noweliza-
cjà ustawy o podatku VAT…
– Od samego poczàtku leasing pojazdów stanowi dla Eu-
ropejskiego Funduszu Leasingowego g∏ównà sfer´ dzia∏a-
nia. Obiektywnie rzecz bioràc, mimo wszelkich przeciwno-
Êci dajemy sobie nadal doskonale rad´ w tym wzgl´dzie.
Bezsprzecznym sukcesem Europejskiego Funduszu Le-
asiangowego by∏ 25-procentowy wzrost, jakim pochowaliç
mo˝emy si´ w segmencie samochodów ci´˝arowych. Co
si´ zaÊ tyczy konkurencji na rynku UE, to nie lekcewa˝ymy
jej, ale te˝ nie mamy  kompleksów. Sàdz´, ˝e polscy przed-
si´biorcy decydujàc si´ na leasing wybiorà  ofert´ doÊwiad-
czonego, kompetentnego lokalnego partnera, jakim jest
bezsprzecznie Europejski Fundusz Leasingowy…

– Nasi czytelnicy chcà wiedzieç, czy EFL nie jest
uprzedzony do wspó∏pracy z bran˝à budowlanà, chocia˝by
ze wzgl´du na jej sezonowoÊç?

– Zapewniam, ˝e Europejski Fundusz Leasingowy nie ma ab-
solutnie ˝adnych oporów przed zawieraniem umów z firma-
mi budowlanymi. Nie reagujemy na nie alergicznie, zresztà
w moim przekonaniu nie przysparzajà one wi´kszych k∏opo-
tów ni˝ inni leasingobiorcy. Europejski Fundusz Leasingowy
doskonale rozumie specyfik´ bran˝y budowlanej, dlatego
te˝ opracowane zosta∏y tak zwane harmonogramy sezono-
we. O ile tylko istnieje uzasadnienie ich stosowania, jeste-
Êmy w stanie dostosowaç ofert´ do potrzeb i mo˝liwoÊci
klienta, na∏o˝yç na niego wi´ksze obcià˝enia wówczas, kie-
dy ma wy˝sze wp∏ywy i odcià˝yç go w okresach zastoju. Na
pewno skorzystaç mogà na tym firmy wykonujàce roboty
ziemne. Zdajemy sobie spraw´, ˝e ci´˝ko je prowadziç
w warunkach zimowych. SezonowoÊç, o której pan wspo-
mnia∏, odgrywa zresztà coraz mniejsze znaczenie. Do prze-
sz∏oÊci odesz∏y czasy, kiedy zimà prace w budownictwie ca∏-
kowicie zamiera∏y. Nawet w czasie tak srogiej zimy, jakà mie-
liÊmy w tym roku na placach budowy stale coÊ si´ dzia∏o.
Kojarzona z budownictwem sezonowoÊç w chwili obecnej
nie stanowi zatem powa˝niejszej bariery, która uniemo˝liwia-
∏aby firmie dzia∏ajàcej w tej bran˝y ubieganie si´ z powodze-
niem o kredyt, czy podpisanie umowy leasingowej. 

– Pozycj´ lidera wzrostów dzier˝y teraz segment maszyn
i urzàdzeƒ przemys∏owych. Jaki procent umów z tego seg-
mentu Europejski Fundusz Leasingowy zawar∏ z firmami
budowlanymi?
– Szacujemy, ˝e spoÊród wszystkich umów zawartych
przez EFL oko∏o oÊmiu procent dotyczy leasingobiorców
dzia∏ajàcych w bran˝y budowlanej. OczywiÊcie umowy te
nie muszà dotyczyç wy∏àcznie specjalistycznego sprz´tu
budowlanego. Firmy budowlane w swej codziennej dzia∏al-
noÊci potrzebujà przecie˝ tak˝e Êrodków transportu, wypo-
sa˝enia biur, oprogramowania i nowoczesnych rozwiàzaƒ
technologicznych. 

– Co w praktyce oznacza, ˝e produkt finansowy oferowany
przez firm´ leasingowà przeznaczony jest dla firm z sektora
budowlanego?
– Mamy specjalny produkt i strategi´ dla firm dzia∏ajàcych
w bran˝y budowlanej. Nosi on nazw´ EUROBUD i dotyczy
leasingu ka˝dego rodzaju sprz´tu wykorzystywanego w bu-
downictwie. Oferta jest naprawd´ profesjonalna i komplet-
na. Przy zawieraniu umów EUROBUD obowiàzuje procedu-
ra uproszczona przeniesiona z umów dotyczàcych pojaz-
dów. Po przeprowadzeniu analiz doszliÊmy do wniosku, ˝e
leasing popularnego sprz´tu budowlanego nie jest obarczo-
ny zbyt wysokim ryzykiem, dlatego uznaliÊmy, ˝e mo˝emy
sobie na to pozwoliç. Zawieramy umowy na sprz´t fabrycz-
nie nowy, jak i u˝ywany. W tym drugim przypadku zawrzeç
mo˝na umow´ na sprz´t mogàcy mieç do dziesi´ciu lat.
Umowa w przypadku najstarszego sprz´tu mo˝e byç zawar-
ta na maksymalnie cztery lata. Ograniczenia te wprowadzo-
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Rozumiemy potrzeby ma∏ych i du˝ych!
Rozmowa z Markiem Dziokiem 

- dyrektorem rozwoju rynku leasingu maszyn budowlanych 
Europejskiego Funduszu Leasingowego





no dlatego, by po up∏ywie obowiàzywania umowy leasingo-
wej mo˝na by∏o jeszcze up∏ynniç sprz´t. Stosujemy proce-
dur´ uproszczonà, wystarczy wp∏ata w wysokoÊci dziesi´-
ciu procent, przedstawienie podstawowych dokumentów fir-
my i oÊwiadczenie leasingobiorcy o osiàganych wynikach
finansowych. Je˝eli zdarzy si´ tak, ˝e firma nie zostanie za-
kwalifikowana do zawarcia umowy w procedurze uprosz-
czonej, nie oznacza wcale, ˝e nie b´dzie ona móg∏a otrzy-
maç leasingu w EFL. Mo˝e wystàpiç bowiem o podpisanie
umowy w normalnym trybie wskazujàc na specyfik´ sytu-
acji, w jakiej si´ znajduje. Na przyk∏ad na perspektywy zwià-
zane z podpisaniem kontraktu. 

– W jaki sposób EFL pozyskuje nowych klientów?
– Dzia∏amy wielop∏aszczyznowo. Pozyskujemy klientów
wspó∏pracujàc z dostawcami sprz´tu zarówno fabrycznie
nowego, jak i u˝ywanego. Staramy si´ tak˝e dotrzeç bez-
poÊrednio do firm budowlanych, a konkretnie osób podej-
mujàcych decyzj´ o zakupie sprz´tu. Korzystamy te˝
z w∏asnej bazy danych. Spore nadzieje wià˝emy równie˝
z dzia∏alnoÊcià w ramach Stowarzyszenia Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych, do którego zg∏osiliÊmy swój akces.
Zamierzamy równie˝ braç udzia∏ w Piknikach Maszyno-
wych, na których u˝ytkownik mo˝e dok∏adnie zapoznaç
si´ z maszynà. My z kolei b´dziemy wskazywaç mu naj-
prostszà drog´ jej pozyskania. 

– Czy EFL zainteresowany jest wspó∏pracà z ma∏ymi i Êred-
nimi firmami budowlanymi? Czy istnieje dolna granica, od
której mo˝liwe jest zawarcie umowy leasingowej z EFL? 

– Leasing jest dla polskich przedsi´biorców najszybszym, naj-
taƒszym i najbardziej op∏acalnym podatkowo êród∏em finan-
sowania inwestycji. Rozwój gospodarczy w Polsce daje mo˝-
liwoÊç rozwoju ma∏ym i Êrednim przedsi´biorstwom. To w∏a-
Ênie one sà g∏ównymi klientami EFL. Widaç to z wyników
Êredniej wartoÊci umowy leasingowej, bowiem inne firmy le-
asingowe znacznie wyprzedzajà nas w tym wzgl´dzie. Âred-
nia wartoÊç umowy zawartej w EFL wynosi nieco ponad
osiemdziesiàt tysi´cy z∏otych. Pod tym wzgl´dem plasuje-
my si´ na ostatnim miejscu wÊród firm leasingowych, co po-
kazuje, ˝e nasz przeci´tny klient nie jest rynkowym gigan-
tem. WyroÊliÊmy z tradycji obs∏ugi ma∏ych przedsi´biorstw,
ten rynek jest nam bliski i doskonale znany. Choç koncen-
trujemy si´ na ma∏ych firmach rodzinnych, z powodzeniem
obs∏ugujemy tak˝e firmy Êrednie i du˝e. Co si´ zaÊ tyczy
dolnej granicy zawieranej umowy, to wynika ona tylko z czy-
stego rozsàdku. Zawrzemy nawet umow´ na pi´ç tysi´cy
z∏otych, leasingobiorca w takim przypadku musi sobie jed-
nak odpowiedzieç, czy op∏aca mu si´ ponosiç koszty ob-
s∏ugi umowy o takiej wartoÊci. 

Rozmawia∏ Jacek Baraƒski
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Waryƒski Trade 
w roku 2006

Firma Waryƒski Trade ofe-
ruje od wielu lat wysokiej
klasy maszyny budowlane.
W roku 2006 firma rozsze-
rza swojà ofert´ maszyn
produkowanych z firmà Hi-
dromek Hidrolik Mekanik
Makina Imalat LtD. (Turcja)
oraz producentem maszyn
budowlanych Guangxi Liu-
gong Machinery Co., LtD.
(Chiny). Poza znanymi ju˝
na rynku krajowym kopar-
ko-∏adowarkami Waryƒski
Hidromek HMK 102B ENER-

GY i HMK 102SENERGY oraz
koparkà ko∏owà HMK
200W i gàsienicowà HMK
220LC, w ofercie firmy znaj-
dzie si´ te˝ 30-tonowa ko-
parka gàsienicowa HMK
300LC, o pojemnoÊci ∏y˝ek
wed∏ug SAE 0,73÷2 m3

i g∏´bokoÊci kopania do
8,00 metrów. 
W tym roku firma przedsta-
wi propozycje dla ma∏ych
firm budowlanych. Jednà
z nich b´dzie koparko-∏ado-

warka z osprz´tem koparko-
wym zamontowanym cen-
tralnie z ty∏u maszyny. 
W nowej ofercie znajdà si´
równie˝ nowe typy ∏adowarek
ko∏owych Waryƒski Liugong
o masie od 13,0 t do 25,0 t
i pojemnoÊci ∏y˝ek wed∏ug
SAE  od 1,6 do 6,0 m3. 
Poza maszynami produko-
wanymi w kooperacji z fir-
mami zagranicznymi firma

Waryƒski Trade podtrzymu-
je tradycj´ zachowania mar-
ki rodzimej produkcji. Firma
Waryƒski Trade wznowi∏a
produkcj´ koparki ko∏owej
Waryƒski EX 110W. Jest to
nowoczesna i uniwersalna
maszyna budowlana o ma-
sie 11 ton i pojemnoÊci ∏y˝ek
wed∏ug SAE 0,25÷0,8 m3.
Koparka ko∏owa Waryƒski
EX 110W doskonale spraw-

dza si´ w pracach ziemnych
oraz prze∏adunkowych. 
Waryƒski Trade kieruje si´
zasadà spe∏niania indywi-
dualnych i specyficznych
zamówieƒ. Przyk∏adem te-
go jest produkcja palownicy
na podwoziu koparki gàsie-
nicowej Waryƒski M 250H
przeznaczonej na potrzeby
rynku krajowego. 

Dalsze informacje Pb 005Z

ul. Jana Kazimierza 1/29,  PL 01 - 248 Warszawa
Zarzàd: 022 632 11 64

Krajowe Biuro Maszyn:
telefon: 022 632 67 69 telefax: 022 631 97 00
fax: 022 632 67 69

www.warynski-trade.com.pl,    e - mail: bkm@warynski-trade.com.pl

WARY¡SKI TRADE Sp. z o.o.
BUMAR WARY¡SKI S.A. GRUPA HOLDINGOWA



Generatory pràdu
Atlas Copco

Profesjonalny producent
maszyn szybko reaguje na
zmiany rynkowe i b∏yska-
wicznie dostosowuje strate-
gie do zmieniajàcych si´
warunków. Jednym z takich
producentów jest firma
Atlas Copco, która majàc
na celu zaspokojenie po-
trzeb najbardziej wymagajà-
cych u˝ytkowników, zinten-
syfikowa∏a dzia∏ania kon-
strukcyjne oraz produkcj´
generatorów pràdu przezna-
czonych do pracy w najtrud-
niejszych warunkach. 
Generatory Atlas Copco se-
rii QAX/QAS/QAC zosta∏y
zaprojektowane z myÊlà
o firmach budowlanych,
drogowych, wynajmujàcych
sprz´t i obs∏ugujàcych im-
prezy plenerowe cz´sto wy-
korzystujàce te urzàdzenia
jako podstawowe êród∏o
pràdu. Najwa˝niejszymi za-

∏o˝eniami przy projektowa-
niu tych maszyn jest trwa-
∏oÊç, niezawodnoÊç, mo˝li-
woÊç pracy w najtrudniej-
szych warunkach, niski po-
ziom ha∏asu, prosta obs∏u-
ga, dba∏oÊç o Êrodowisko
oraz ekonomika u˝ytkowa-
nia. Stàd  w maszynie takie
elementy, jak niskoobroto-
we, trwa∏e, ekonomiczne sil-
niki wysokopr´˝ne o bardzo
dobrych w∏aÊciwoÊciach dy-
namicznych, mocna, wyci-
szona obudowa ze specjal-
nymi wzmocnieniami, bez-
wyciekowa rama z p∏ozami,
której sztywnoÊç jest du˝o
wi´ksza ni˝ w maszynach
przystosowanych do posa-
dowienia na fundamencie,
dwustopniowy filtr powietrza
i dwa filtry paliwa wraz z se-
paratorem wody.
Najnowsza linia agregatów
do pracy ciàg∏ej QAS w za-
kresie od 14 do 100kVA zo-
sta∏a wyposa˝ona w nowe
obudowy wyciszajàce,
wzmocniono ich konstruk-

cj´. Maszyny wi´ksze po-
zosta∏y w wersjach zaak-
ceptowanych i sprawdzo-
nych, QAS 325 otrzyma∏
nowy silnik VOLVO, a kon-
tenerowe elektrownie QAC
500 i QAC 1000 standardo-
wo wyposa˝ane sà w uk∏a-
dy pracy równoleg∏ej. Dla
odbiorców u˝ytkujàcych
maszyny na budowach, ale
ceniàcych sobie prostsze,
równie niezawodne kon-
strukcje przeznaczone sà
maszyny serii QAX dost´p-
ne od 12 do 30 kVA.
W wyniku zmian i ciàgle ro-
snàcego zapotrzebowania
na maszyny QAS, QAC
i QAX zarzàd firmy podpisa∏
porozumienie z jednà z firm
europejskich, na mocy któ-
rego najmniej zaawansowa-
ne technologicznie genera-
tory QIX do pracy doryw-
czej b´dà produkowane wg
dokumentacji i najwy˝szych
standardów Atlas Copco
w fabryce w Hiszpanii. Jest
to jeden z elementów stra-

tegii dzia∏u maszyn prze-
woênych Atlas Copco kon-
centrujàcej si´ na maszy-
nach dla najbardziej wyma-
gajàcych u˝ytkowników.
Dla klientów zainteresowa-
nych zakupem maszyn sta-
cjonarnych na rynku pol-
skim wcià˝ b´dà dost´pne
maszyny QIX zgodne ze
specyfikacjà i z pe∏nà gwa-
rancjà Atlas Copco.

Dalsze informacje Pb 006Z
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, 
S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. (022) 572 68 00, fax (022) 572 68 09

Specjalny telefon serwisowy 24/24   0691 916 116
Bezp∏atna infolinia 0800 100 036 www.atlascopco.pl

BIE˚ÑCA OFERTA Atlas Copco:

Mobilne generatory 
QAS 14 - QAS 325kVA  
Elektrownie kontenerowe
QAC500-QAC1000kVA
Mobilne maszty oÊwietleniowe
seria LT
Lekkie generatory budowlane
QAX 12 - 30kVA

NOWOÂCI W OBS¸UDZE:

Program Partnerski BUY-BACK
(opieka serwisowa
nad produktami Atlas Copco
przez ca∏y czas ich
technologicznej ˝ywotnoÊci).



Nowa minikoparka
Bobcat 319

Bobcat wprowadzi∏ do ofer-
ty nowà minikopark´ o wa-
dze 1,3 tony, która jako
pierwsza w klasie koparek
od 1,2 do 1,5 tony posiada
w standardzie rozszerzalne
podwozie. Przy wadze wy-
noszàcej 1.271 kg w wersji
z os∏onà kabiny i 1.400 kg
z zamykanà kabinà, nowa
minikoparka Bobcat 319
mo˝e byç z ∏atwoÊcià prze-
wo˝ona na przyczepie, cià-
gni´tej przez ma∏à ci´˝a-
rówk´, samochód dostaw-
czy lub nawet osobowy. 
Bobcat 319 sprawdza si´
doskonale w wielu dziedzi-
nach, takich jak prace ko-
munalne, kszta∏towanie te-
renów zielonych oraz w
budownictwie ogólnym.
Maszyna wyposa˝ona jest
w podwozie o regulowanym
rozsuwie. Gdy podwozie jest
zsuni´te, nowa minikoparka

ma tylko 980 mm szerokoÊci,
dzi´ki czemu mo˝e przeje-
chaç przez drzwi, bramy
i wàskie alejki. Po dotarciu
na stanowisko pracy pod-
wozie rozsuwa si´ hydrau-
licznie do 1.363 mm, co daje
maksymalnà stabilnoÊç pod-
czas kopania i ∏adowania.
Koparka nap´dzana jest  sil-
nikiem Kubota D722 o mocy
9,9 kW przy 2.500 obro-

tów/min, spe∏niajàcym normy
Tier II. Maksymalna g∏´bo-
koÊç kopania wynosi 2.008,
zaÊ maksymalna wysokoÊç
zrzutu 2.281 mm. Dzi´ki za-
si´gowi ramienia kopiàcego,
który na poziomie gruntu wy-
nosi 3.590 mm, Bobcat 319
nie wymaga cz´stej zmiany
pozycji podczas pracy. 
Nowa konstrukcja, w której
dodano si∏ownik do wysi´-

gnika, umo˝liwia zastoso-
wanie mocniejszego i l˝ej-
szego zestawu roboczego
oraz wi´kszà pr´dkoÊç ko-
pania. Jest to mo˝liwe dzi´-
ki zmniejszeniu masy ∏y˝ki.
Si∏a odspajania przy drà˝ku
czerpaka wynosi 9,3 kN, zaÊ
przy ∏y˝ce 12,3 kN. Bobcat
319 imponuje krótkimi cy-
klami roboczymi oraz wyso-
kà wydajnoÊcià.
Nowa minikoparka wyposa-
˝ona jest w szybko reagujà-
ce peda∏y umo˝liwiajàce
precyzyjnà kontrol´ pr´dko-
Êci a˝ do wartoÊci maksy-
malnej 1,66 km/h. Szerokie
gumowe gàsienice rozk∏a-
dajà ci´˝ar minikoparki na
du˝à powierzchni´, minima-
lizujàc zniszczenia pod∏o˝a.
Du˝a pokrywa z ty∏u kopar-
ki zapewnia ∏atwy dost´p
do silnika i punktów serwi-
sowych. Wszystkie pokrywy
serwisowe wyposa˝one sà
w zamki odporne na ewen-
tualne dzia∏ania wandali. 

Dalsze informacje Pb 007Z

Maszyny budowlane

16 PoÊrednik Budowlany

Bobcat 319 sprawdza si´ doskonale w wielu dziedzinach, takich jak prace komunalne,
kszta∏towanie terenów zielonych oraz w budownictwie ogólnym



Novomat prezentuje
nowoÊci Ammann-Yanmar

Ammann Yanmar twórca
koncepcji minikoparki, któ-
rej kabina  nie wychodzi po-
za obrys gàsienic  uzupe∏ni∏
gam´ maszyn typu ViO
o ósmy model - ViO25.
Podobnie jak inne maszyny
tego typu ViO25 dost´pna
jest w wersji z zadaszeniem
(2,6 t) lub kabinà (2,7 t) i spe∏-
nia restrykcyjne normy bez-
pieczeƒstwa ROPS, FOPS1
oraz TOPS. Maszyna nap´-
dzana silnikiem Yanmar
3TNV76 o mocy 20,7 KM
spe∏niajàcym normy EPA
Stage 2 mo˝e kopaç na g∏´-
bokoÊç 2.600 mm. 
Model ViO25  powsta∏ na ba-
zie maszyn z gamy ViO i ma
podobne atuty , m.in.  system
hydrauliczny VIPPS, który po-
zwala operatorowi pracowaç
maszynà na wi´kszych obro-
tach  i z wi´kszà precyzjà.
Dzi´ki wykorzystaniu niesy-
metrycznych gàsienic  pod-
wozie VICTAS zapewnia lep-
szà stabilnoÊç przy zachowa-
niu dotychczasowej szeroko-
Êci maszyny.  Szersze ni˝ do-
tychczas drzwi do kabiny u∏a-
twiajà  operatorowi dost´p do
stanowiska pracy. WydajnoÊç

pracy operatora zwi´ksza po-
nadto nowy zespó∏ peda∏ów,
a tak˝e sterowanie trzecim,
pomocniczym  obiegiem hy-
draulicznym, które odbywa
si´ w dwojaki sposób.  Pierw-
sza opcja zak∏ada wykorzy-
stanie peda∏u do prostego
osprz´tu  typu wiertnica, dru-
ga zaÊ u˝ycie guzika umiej-

scowionego na prawym joy-
sticku  przeznaczonego do
osprz´tu dwufunkcyjnego. 
Kolejnym czynnikiem zwi´k-
szajàcym wydajnoÊç pracy
jest mo˝liwoÊç przemiesz-
czania maszyny jedynie przy
u˝yciu peda∏ów. Operator
nie musi  ju˝ korzystaç ze
specjalnych dêwigni. Ostat-
nia z modyfikacji dotyczy ∏a-
twiejszego dost´pu  ze sta-
nowiska pracy do gniazdek
ciÊnienia i rozdzielacza hy-
draulicznego, co u∏atwia pra-
c´ mechaników.

Kolejnà nowoÊç firmy Am-
mann Yanmar stanowi mi-
dikoparka SV 100 nale˝à-
ca do klasy maszyn 8-10-
tonowych.  Jej mo˝liwoÊci
pozwalajà jednak na po-
równania z maszynami kla-
sy od 10 do 12 ton.
Podobnie jak jej konkurent-
ki, midikoparka SV100 do-
st´pna jest w dwóch wer-
sjach – na stalowych  bàdê
kauczukowych gàsienicach,
przy czym waga maszyny
wynosi odpowiednio 9.350
lub 9.250 kg.
Midikoparka SV100 dosko-
nale sprawdza si´ w pra-
cach, takich jak uk∏adanie
kanalizacji czy kopanie fun-
damentów  na wàskich  pla-
cach budowy. 
Jej nazwa - SV jako SEMI-
ViO  wskazuje na  podobieƒ-
stwo do typu ViO- kabina
wychodzi o zaledwie 17 cm
poza obrys gàsienic. Przed-
nie cz´Êci wie˝yczki pozo-
stajà jednak w obrysie gà-
sienic, co pozwala na prac´
jak najbli˝ej Êcian. Model
SV100 zachowuje swój kom-
paktowy charakter. Jego
szerokoÊç wynosi 2.320 mm
i  zaledwie o 50 mm wi´cej
w przypadku koparki oÊmio-
tonowej ViO75, a promieƒ
tylnego skr´tu równy jest

1.330 mm.  Pomimo niedu-
˝ych rozmiarów  posiada wy-
dajnoÊç koparek hydraulicz-
nych z g∏´bokoÊcià kopania
4.400 mm oraz wysokoÊcià
wysypu 5.200 mm. Dzi´ki
zastosowaniu silnika Turbo
osiàgajàcego moc 74,5 KM
przy 2.200 obr./min mo˝e
Êmia∏o zastàpiç koparki ko-
∏owe  od 12 do 13 ton. Sta-
bilnoÊç maszyny zapewnia
doskona∏e roz∏o˝enie wagi,
obni˝ony Êrodek ci´˝koÊci,
a tak˝e  u˝ycie niesyme-
trycznych gàsienic. 
Warto podkreÊliç zaskaku-
jàce mo˝liwoÊci podnosze-
nia, jak na kopark´ tej kate-
gorii. Konstruktorzy modelu
SV100 zatroszczyli si´ rów-
nie˝ o zapewnienie nale˝y-
tego komfortu operatorowi.
Kabina jest wyjàtkowo prze-
stronna i standardowo wy-
posa˝ona w klimatyzacj´.
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• ¸adowarki teleskopowe
• Koparko-∏adowarki
• Podesty ruchome
• PodnoÊniki koszowe

SPRZEDA˚ • WYNAJEM • SERWIS

• ¸adowarki 
• Koparko-∏adowarki • Wywrotki transportowe

www.novomat.pl

• Minikoparki 

MASZYNY BUDOWLANE I DROGOWE
62-070 Dopiewo, ul. Wi´ckowska 42
tel.: (061) 814-81-63, fax (061) 894-21-03
e-mail: info@novomat.pl



Nowe ∏adowarki
kompaktowe Takeuchi

Takeuchi, japoƒski produ-
cent maszyn kompakto-
wych ju˝ od dziesi´ciu lat 
- obok koparek - wytwarza
równie˝ ∏adowarki kompak-
towe z nap´dem gàsienico-
wym. Niedawno Takeuchi
zaprezentowa∏ dwa nowe
modele: TL 130 i TL 150. 
Dzi´ki wysokiej mocy oraz
mo˝liwoÊci manewrowania
w miejscach trudnodost´p-
nych obie maszyny stano-
wià dla ka˝dego przedsi´-
biorcy budowlanego w∏aÊci-
wà alternatyw´ dla tradycyj-
nych ∏adowarek kompakto-
wych czy ∏adowarek ko∏o-
wych. Masa maszyn – odpo-
wiednio 3.400 i 4.850 kg da-
je optymalny stosunek do
osiàganej przez nie mocy. 
Obie maszyny posiadajà
w pe∏ni hydrostatyczny na-
p´d i sà ob∏ugiwane joystic-
kami z hydraulicznym stero-
waniem wst´pnym. 
¸adowarki TL 130 i TL 150
zosta∏y tak skonstruowane,
aby bez problemu mog∏y
sprostaç wyzwaniom pod-
czas wykonywania codzien-
nych robót nawet w najci´-
˝szych warunkach. 

Niezwykle wysoka stabilnoÊç
w po∏àczeniu z du˝à mocà
hydraulicznà sprawiajà, ˝e ∏a-
dowarki Takeuchi sà nadzwy-
czaj wszechstronne. Osiàga-
ny przez nie udêwig przejaz-
du 735/1.120 kg oraz udêwig
roboczy wynoszàcy odpo-
wiednio 2.100 oraz 3.200 kg
pozwalajà na ∏atwy transport
europalet w terenie i na p∏a-
skich odcinkach. WysokoÊç
prze∏adunku 3.205 mm ∏ado-
warki TL150 pozwala na za-
∏adowywanie i roz∏adowywa-
nie wysokich ci´˝arówek.
Równie˝ palety z du˝ym ob-
cià˝eniem mogà byç z ∏a-
twoÊcià sztaplowane.

Pr´dkoÊç maksymalna wy-
noszàca 10,4/11,1 km/h po-
zwala na pokonywanie
wi´kszych odleg∏oÊci w sto-
sunkowo krótkim czasie. 
TL 130 i TL 150 sà seryjnie
wyposa˝one w dodatkowà
instalacj´ pod osprz´t o wy-
sokiej mocy hydraulicznej.
Do standardowego wypo-
sa˝enia najnowszej genera-
cji ∏adowarek Takeuchi nale-
˝à równie˝: klimatyzacja,
zamkni´ta kabina, komfor-
towy amortyzowany fotel
operatora oraz wyciàgana
szyba przednia. 
Dzi´ki zastosowaniu uchylnej
kabiny obydwa modele ∏ado-

warek Takeuchi sà niezwykle
∏atwe w serwisowaniu, a bez-
poÊredni i nieskomplikowa-
ny dost´p do wszystkich
podzespo∏ów skraca czas
przestojów maszyn do nie-
zb´dnego minimum. 
Przestronna kabina opera-
tora, przejrzysty panel ste-
rowania oraz ergonomicz-
nie po∏o˝one joysticki to
gwarancja pracy w komfor-
towych warunkach. Kabina
spe∏nia normy bezpieczeƒ-
stwa FOPS/ROPS. Dosko-
na∏a widocznoÊç z kabiny
zosta∏a poprawiona jesz-
cze bardziej poprzez za-
stosowanie pary dodatko-
wych lusterek wstecznych.
Por´czny i ∏atwy w obs∏u-
dze system szybkoz∏àcza
umo˝liwia szybkà wymian´
osprz´tu, co w znacznym
stopniu zwi´ksza uniwersal-
noÊç maszyn nowej serii TL.
Dzi´ki temu znajdujà one
zastosowanie na niemal˝e
ka˝dym placu budowy. 
Innymi atutami wyró˝niajàcy-
mi obie ∏adowarki kompakto-
we Takeuchi sà wszechstron-
noÊç, wytrzyma∏oÊç, moc
oraz ekstremalna ∏atwoÊç po-
ruszania si´ w trudnym tere-
nie. Obie maszyny posiadajà
certyfikat CE. RG
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43-300 Bielsko-Bia∏a - ARMAX  ul. Wyzwolenia 49, tel. 033-817 33 33

44-109 Gliwice - ZPS Bumar, ul. Mechaników 9, tel. 032-734 68 08

55-012 ˚erniki Wroc∏awskie - JAS, ul. Wroc∏awska 11, tel. 071-311 32 25

63-000 Âroda Wlkp. - ZAMA, ul. Brodkowska 30, tel. 061-653 13 90

66-400 Gorzów Wlkp. - COMPRESSOR, ul. Mieszka I 62, tel. 095-722 39 93

80-755 Gdaƒsk - ENERGOMASZ, ul. Szafarnia 10, tel. 058-305 32 64 

03-274 Warszawa - FULL, ul. Kopijników 13, tel. 022-811 38 87

93-193 ¸ódê - JUMIKOP, ul. ¸´czycka 11/13, tel. 042-684 68 54

30-418 Kraków - LAMBOR, ul. Zakopiaƒska 52a, tel. 012-266 22 10

36-130 Rani˝ów - RANLIP, ul. M∏yƒska 6, tel. 017-851 82 00

Minikoparki 0,8-14,0 t ¸adowarki gàsienicowe 3,5-5,0 t

---------------------------------------  szukamy dalszych dealerów  --------------------------------------- 
Wilhelm Schäfer GmbH - Rebhuhnstr. 2-4 - D-68307 Mannheim - tel. 0049- 621 7707 127 - fax 0049- 621 7707 129

Zatrudnimy na sta∏e:
in˝yniera-handlowca

wymagana 
znajomoÊç 

niemieckiego 
i angielskiego

Atutami wyró˝niajàcymi nowe ∏adowarki kompaktowe Takeuchi sà wszechstronnoÊç, wy-
trzyma∏oÊç, moc oraz ekstremalna ∏atwoÊç poruszania si´ w trudnym terenie
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VB Leasing docenia
bran˝´ budowlanà

Na specjalnie zwo∏anej kon-
ferencji prasowej w Warsza-
wie dokonano podsumowa-
nia ubieg∏orocznych wyni-
ków spó∏ki VB LEASING. 
- Miniony rok by∏ dla nas nie-
zwykle udany. Firma rozwija-
∏a si´ dynamicznie, szybciej
ni˝ rynek. Nasze wyniki
i zmiana struktury portfela
odzwierciedlajà pozytywne
tendencje na polskim rynku
leasingu. Istotnym dla nas
wydarzeniem by∏o podpisa-
nie umów o wspó∏pracy ze
wszystkimi zrzeszeniami ban-
ków spó∏dzielczych w Pol-
sce. Spó∏dzielczoÊç banko-
wa w Polsce dysponuje bar-
dzo rozbudowanà siecià od-
dzia∏ów, filii i punktów obs∏u-
gi klienta. Jej zaletà jest te˝
bardzo dobra znajomoÊç
miejscowych warunków eko-
nomicznych i potrzeb lokal-
nych przedsi´biorców - po-

wiedzia∏ Marek Forster, Pre-
zes Zarzàdu VB LEASING. 
Spó∏ka docenia bran˝´ bu-
dowlanà, dla której przygo-
towano specjalny produkt.
Dzi´ki u∏atwionej procedurze
bardzo szybko zawrzeç
mo˝na umow´ leasingu
operacyjnego i finansowego
na maszyny i urzàdzenia bu-
dowlane. Oferta dotyczy wy-
branych marek maszyn no-
wych i u˝ywanych, takich jak
koparko-∏adowarki, miniko-
parki, ∏adowarki ko∏owe, mi-
nikoparki, ∏adowarki ko∏owe,
spycharki gàsienicowe, wal-
ce drogowe i wózki wid∏owe.
Maksymalny czas trwania ta-
kiej umowy wynosi szeÊç-
dziesiàt miesi´cy, a wyma-
gany udzia∏ w∏asny leasingo-
biorcy to pi´ç procent. 
W Polsce VB LEASING jest ju˝
obecny w dziesi´ciu najwi´k-
szych miastach: w Warszawie,
Bydgoszczy, Gdaƒsku, Gorzo-
wie Wielkopolskim, Katowi-
cach, Krakowie, ¸odzi, Pozna-
niu, Rzeszowie i Wroc∏awiu,

gdzie mieÊci si´ centrala. VB
LEASING wspó∏pracuje te˝
z grupà oko∏o czterdziestu au-
toryzowanych przedstawicieli,
jest obecny w blisko 200 pla-
cówkach banków spó∏dziel-
czych. W roku 2006 zamierza
otworzyç kolejne oddzia∏y. 
- W bie˝àcym roku nadal b´-
dziemy rozwijaç sieç sprze-
da˝y, umacniaç pozycj´ na

rynku leasingu ruchomoÊci,
g∏ównie Êrodków transpor-
tu, maszyn i urzàdzeƒ oraz
kierowaç swojà ofert´
przede wszystkim do sekto-
ra ma∏ych i Êrednich przed-
si´biorstw - powiedzia∏ Ra-
dovan Polakoviç, Dyrektor
do Spraw Sprzeda˝y i Mar-
ketingu VB LEASING. 
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W warszawskiej konferencji prasowej podsumowujàcej ubieg∏orocznà dzia∏alnoÊç
VB Leasing  obok siedzàcego w Êrodku Prezesa Zarzàdu Marka Forstera udzia∏ wzi´li
tak˝e Cz∏onkowie Zarzàdu Jaros∏aw Borzymowski (z lewej) oraz Radovan Polakoviç



Rammax u∏atwia
zag´szczanie

Chcàc jeszcze bardziej spo-
pularyzowaç najnowocze-
Êniejsze rozwiàzania tech-
niczne w zakresie zag´sz-
czania gruntu przedstawiamy
sprz´t produkowany przez
firm´ Rammax wchodzàcà
w sk∏ad grupy Ammann. 
Historia marki Rammax si´-
ga roku 1960, osiem lat póê-
niej podj´to produkcj´ w fa-
bryce w Metzingen. Od roku
1995 firma w ca∏oÊci wesz∏a
w sk∏ad grupy Ammann. Bio-

ràc pod uwag´ bogate trady-
cje oraz bardzo dobry wize-
runek firmy nowi w∏aÊciciele
zdecydowali si´ na pozosta-
wienie nazwy Rammax. 
Od samego poczàtku istnie-
nia firmy Rammax olbrzymi
nacisk k∏adziono na rozwój
techniki i technologii za-
g´szczania. Te konsekwent-
ne dzia∏ania w bardzo szyb-
kim czasie doprowadzi∏y fir-
m´ na sam szczyt zarówno

jeÊli chodzi o parametry
techniczne sprz´tu, jak i je-
go niezawodnoÊç. Rammax
sta∏ si´ tym samym niekwe-
stionowanym Êwiatowym li-
derem w konstruowaniu
i wytwarzaniu walców oko∏-
kowanych. DoÊç wspo-
mnieç, ˝e Rammax jest je-
dynà na Êwiecie firmà udzie-
lajàcà u˝ytkownikom swego
sprz´tu pi´cioletniej gwa-
rancji na elementy wibracji. 
Do roku 2002 w Metzingen
Rammax produkowa∏ tak˝e
tak popularne na polskim
rynku ubijaki stopowe. Póê-
niej ich produkcj´ przenie-

siono do fabryki w Hennef. 
Obecnie Rammax oferuje
szerokà palet´ maszyn. U˝yt-
kownicy znajdà w niej r´cz-
nie prowadzone walce oko∏-
kowane, samojezdne walce
oko∏kowane, walce i p∏yty za-
g´szczajàce montowane na
ramieniu koparki hydraulicz-
nej. W ubieg∏ym roku firma
poszerzy∏a palet´ produkcyj-
nà o przesiewacz kruszyw. 
W segmencie r´cznie pro-

wadzonych walców mo˝na
znaleêç ró˝norodne wersje
maszyn o szerokoÊci robo-
czej od 70 do 140 cm, wa-
dze od 700 do 1.700 kg, tak-
˝e w wersji ze sterowaniem
na podczerwieƒ szczególnie

przydatne w ci´˝kim terenie,
gdzie wyst´puje  zagro˝enie
obsuni´cia ziemi. Tradycyj-
nie wi´c firma k∏adzie nacisk
na bezpieczeƒstwo pracy. 
Walce samojezdne od
dwóch do pi´ciu ton tak˝e
sà produkowane w ró˝no-
rodnych wersjach umo˝li-
wiajàcych dok∏adny dobór
maszyny do wymagaƒ u˝yt-
kownika. W tym segmencie
znajdziemy walce z hydrau-
licznymi spychami, umo˝li-
wiajàcymi przed zageszcze-
niem wyprofilowanie terenu
w zale˝noÊci od potrzeb.
Tak wi´c ta jedna maszy-
na w pewnych warunkach
zast´puje dwa urzàdze-
nia, co powoduje, ˝e jest
optymalnie wykorzystana
i przynosi w∏aÊcicielowi
wiele oszcz´dnoÊci. 

P∏yty zag´szczajàce oraz
walce montowane na ko-
parkach sà wr´cz niezastà-
pione przy zag´szczaniu
nasypów i skarp. P∏yty za-
g´szczajàce sà produkowa-
ne w wersjach wagowych

od 350 do 1.000 kg oraz
ró˝nych szerokoÊciach. Za-
letà tych maszyn jest tak˝e
mo˝liwoÊç szybkiego mon-
ta˝u na koparkach. 
W chwili obecnej Rammax
produkuje rocznie oko∏o
tysiàca maszyn w ró˝nych
wielkoÊciach i wersjach. Fa-
bryka znajdujàca si´ od
1995 roku w grupie Am-
mann zatrudnia sto osób.
Mamy nadziej´, ˝e przybli-
˝ajàc w skrócie histori´
i dzieƒ dzisiejszy jednej
z firm spod znaku Ammann,
zainteresujemy naszych
czytelników segmentem
maszyn oferowanych przez
Rammax, a co za tym
idzie stanà si´ one tak samo
po˝àdane jak pozosta∏e
maszyny tego koncernu. 
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5 lat gwarancji - tylko w !



Ammann Polska Sp.  z o.o.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 84
Phone +48 22 33 77 900, fax + 48 22 33 77 929

PPUH Ranlip
Sk∏ad Maszyn: Rudna Ma∏a 52 k/Rzeszowa
Phone +48 17 851 82 00, fax +48 17 851 62 84

Martex 
26-600 Radom, ul. Mieszka I, nr 3 paw. 2a
Phone + 48 48 333 25 96

Bis Bau - Serwis
80-394 Gdaƒsk, ul. Ko∏obrzeska 30
Phone + 48 58 55 36 753, fax + 48 58 76 18 850

Lifton Polska Sp. j.
41-800 Zabrze, ul. Knurowska 16 
Phone/fax  +48 32 27 61 428

Elmat
20-306 Lublin, ul. Firlejowska 32
Phone + 48 81 44 17 585, fax +48 81 74 41 321

HKL Baumaschinen Polska
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23
Phone +48 61 66 57 900, fax +48 61 84 25  701
41-708 Ruda Âlàska, ul. Zabrzaƒska 17
Phone +48 32 771 61 72, fax +48 32 77 16 175

Wakbud 
30-732 Kraków, ul. Mierzeja WiÊlana 6
Phone +48 12 65 32 567, fax +48 12 65 32 531

JAS Maszyny Budowlane
55-012 ˚erniki Wroc∏awskie, ul. Wroc∏awska 11
Phone +48 71 31 13 525, fax +48 71 31 13 524



Olej roÊlinny - ekologiczne
paliwo przysz∏oÊci 

W poprzednim numerze Po-
Êrednika Budowlanego przy-
bli˝yliÊmy ide´ zastosowania
oleju roÊlinnego jako alterna-
tywnego paliwa do silników
Diesla. Rozwiàzanie to zdoby-
wa sobie coraz wi´ksze rze-
sze usatysfakcjonowanych
u˝ytkowników. Szwajcarska
firma BIODRIVE AG, produ-
cent instalacji adaptacyjnych,
przeprowadzi∏a ostatnio mo-
dernizacj´ fabrycznie nowych
silników LIEBHERR u˝ywa-
nych w ci´˝kich maszynach
budowlanych w celu zwi´k-
szenia efektywnoÊci pracy
i poprawy norm ekologicz-
nych, które nowoczesne ma-
szyny muszà spe∏niaç. Bada-
nie przeprowadzone po insta-
lacji wykaza∏o, ˝e instalacja
poprawi∏a wyniki fabryczne!
Równie˝ wÊród producentów
samochodów ci´˝arowych
nast´puje coraz wi´ksze zain-
teresowanie produktami BIO-
DRIVE. Instalacje produkowa-
ne przez t´ firm´ znalaz∏y ju˝
zastosowanie w fabrycznie
nowych pojazdach Mercede-
sa ACTROS i ATEGO. Na po-
czàtku tego roku firma MAN
zamówi∏a w Szwajcarii po-
dobne instalacje do swych
ci´˝arówek TGA, a wkrótce
SCANIA i DAF zaoferujà na
rynku szwajcarskim fabrycz-

nie nowe pojazdy wyposa˝o-
ne w ten system alternatyw-
nego zasilania paliwem roÊlin-
nym. OczywiÊcie starsze ma-
szyny i pojazdy u˝ytkowe
równie˝ mogà spe∏niaç nor-
my EURO 2,3,4, po zastoso-
waniu tego typu instalacji. 
Przyk∏adem udanego zasto-
sowania systemu BIODRIVE
w fabrycznie nowej maszynie
jest nap´dzana najnowszej
generacji silnikiem Caterpil-
lar kruszarka GIPOREC
100C szwajcarskiego produ-
centa GIPO AG. Przed zabu-
dowaniem jednostki nap´do-
wej w kruszarce zosta∏a ona
przystosowana przez firm´
BIODRIVE AG do zasilania
olejem roÊlinnym. Silnik Ca-
terpillar o mocy 350 KM –
w zale˝noÊci od przerabiane-
go przez kruszark´ materia∏u
- zu˝ywa w ciàgu ka˝dej go-
dziny pracy 30÷45 litrów pa-
liwa. W ciàgu tego czasu ma-
szyna zale˝nie od za∏o˝one-
go stopnia ziarnistoÊci goto-
wego produktu przetworzyç
mo˝e nawet do trzystu
ton materia∏u. Urzàdzenie
przerabia mergiel, elementy
betonowe pochodzàce z wy-
burzeƒ, kamieƒ oraz odpady
asfaltowe. W przypadku ele-
mentów betonowych auto-
matycznie odbywa si´ sorto-
wanie elementów zbrojenia.
Zintegrowany przesiewacz
pozwala na uzyskanie mate-
ria∏u o ˝àdanej ziarnistoÊci. 

Ze wzgl´du na brak miejsca
silnik kruszarki poddano nie-
wielkim przeróbkom. Specja-
liÊci BIODRIVE AG zastoso-
wali grza∏k´ filtra i bloku silni-
ka. Przed rozpocz´ciem pra-
cy system jest podgrzewany
przez oko∏o kwadrans. Silnik
cechuje nadzwyczaj dobre
spalanie i - dzi´ki zastosowa-
niu oleju roÊlinnego - znacz-
nie cichsza praca. Tylko

w styczniu tego roku urzà-
dzenie zu˝y∏o niemal˝e 6.000
litrów oleju roÊlinnego prze-
rabiajàc przy tym 13.000 ton
materia∏u. Ustalenie tych da-
nych jest mo˝liwe dzi´ki od-
czytom wskazaƒ wagi wbu-
dowanej w przenoÊnik. 
Kruszarka GIPOREC 100C
wa˝y 44 tony i mierzy blisko
16 metrów d∏ugoÊci. 
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POSTAW NA PALIWA ODNAWIALNE

NAJWY˚SZEJ JAKOÂCI ZESTAWY ADAPTACYJNE
„BIODRIVE AG“ - SZWAJCARIA UMO˚LIWIAJÑCE
ZASILANIE I EKSPLOATACJ¢ SILNIKÓW DIESLA

Dystrybucja w Polsce – DE-PART
tel.: 018 267 55 24 JORDANÓW, 608 20 01 35, 600 21 64 00; www.fpx.pl

POSTAW NA PALIWA ODNAWIALNE

ZREDUKUJ KOSZTY
NAJWY˚SZEJ JAKOÂCI ZESTAWY ADAPTACYJNE
„BIODRIVE AG“ - SZWAJCARIA UMO˚LIWIAJÑCE
ZASILANIE I EKSPLOATACJ¢ SILNIKÓW DIESLA

Przyk∏adem udanego zastosowania systemu BIODRIVE w fabrycznie nowej maszynie
jest nap´dzana  silnikiem Caterpillar kruszarka GIPOREC 100C szwajcarskiego produ-
centa GIPO AG

Przed zabudowaniem jednostki nap´dowej w kruszarce zosta∏a ona przystosowana
przez firm´ BIODRIVE AG do zasilania olejem roÊlinnym



Czerpaki kruszàce
BEFRA

Obecnie dost´pnych jest
wiele ró˝norodnych urzà-
dzeƒ jak no˝yce, m∏oty,
chwytaki etc., które monto-
wane na ramieniu koparki
poszerzajà jej u˝ytecznoÊç.
Zdà˝yliÊmy si´ przyzwycza-
iç, i˝ koparka stanowi jednà
z podstawowych maszyn
pracujàcych przy wyburze-
niu czy rozbiórce. Ale do-
piero od niedawna do dys-
pozycji mamy czerpak kru-
szàcy, który daje nowe, nie-
spotykane mo˝liwoÊci.
Przypominajàcy z zewnàtrz
zwyk∏à ∏y˝k´, czerpak
BEFRA kryje w swej kon-
strukcji wysoko wydajnà
kruszark´ szcz´kowà. Mylo-
ny cz´sto z urzàdzeniami
do przesiewania czy roz-
drabniania materia∏u, czer-
pak BEFRA posiada pe∏nà

funkcjonalnoÊç kruszarki
szcz´kowej. Pozwala na
kruszenie wszelkiego ro-
dzaju odpadów budowla-
nych, równie˝ ze zbrojenia-
mi. Przy tym d∏ugoÊç zbro-
jeƒ zatopionych w materiale
nie ma wi´kszego znacze-
nia. Wszystko co da si´ na-
braç oraz podnieÊç zosta-
nie przekruszone (regulacja
szczeliny kruszàcej w zakre-
sie 20÷120 mm). Czerpaki
BEFRA wykorzystywane sà
do kruszenia nawet naj-
twardszych surowców mi-
neralnych na wysokiej jako-
Êci kruszywa budowlane. 
Najmniejszy z czerpaków
wymaga zastosowania ko-
parki o wadze min. 13 ton.
Nap´d hydrauliczny czerpa-
ka zasilany jest poprzez
uk∏ad hydrauliczny koparki.
Rodzaj przy∏àczy dostoso-
wywany jest ka˝dorazowo
do potrzeb u˝ytkownika.

Dalsze informacje Pb 013Z

Kruszarka RM70
RUBBLE MASTER 

Coraz wi´kszym uznaniem
cieszy si´ mobilny zak∏ad
kruszàcy RM70 marki
RUBBLE MASTER. Po licz-
nych nagrodach i wyró˝nie-
niach za wzornictwo i inno-
wacyjnoÊç, stwierdziç mo˝-
na, i˝ kruszarka RM70
otrzyma∏a t´ najwa˝niejszà -
- uznanie i zaufanie szero-
kiego grona u˝ytkowników. 

Kolejna RM70 znalaz∏a na-
bywc´ w Rogoênie, w Wiel-
kopolsce. Poniewa˝ maszy-
na wykorzystywana b´dzie
g∏ównie stacjonarnie, nabyw-
ca zrezygnowa∏ z podwozia
gàsienicowego. Wymiary
kruszarki i stosunkowo nie-
wielki ci´˝ar (17 ton) pozwa-
lajà na jej ∏atwy transport.
Kruszarka RM70 bez podwo-
zia gàsienicowego standar-
dowo przystosowana jest do
transportu hakowego.

Dalsze informacje Pb 014Z

Maszyny budowlane
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Scania - mocna
oferta budowlana

Scania Polska przygotowa∏a
specjalnà ofert´ podwozi do
zabudowy majàcych zasto-
sowanie w ró˝nych zada-
niach budowlanych. W ofer-
cie znajdujà si´ podwozia
trzy- i czteroosiowe, co wyni-
ka z ró˝norodnoÊci zastoso-
waƒ, warunków eksploatacji
oraz oczekiwaƒ u˝ytkowni-
ków. JednoczeÊnie Scania
oferuje pe∏ne wsparcie tech-
niczne dla firm specjalizujà-
cych si´ w adaptacji podwo-
zi pod zabudow´ dla szero-
kiego zakresu aplikacji. 
Oferta budowlana skierowa-
na jest dla u˝ytkowników
wykorzystujàcych podwozia
nie tylko na nawierzchniach
utwardzonych, ale tak˝e do
jazdy w terenie. 
Pojazdy budowlane nara˝o-

ne sà na trudne warunki
eksploatacyjne, dlatego wy-
magania stawiane przed ni-
mi sà bardzo wysokie. Dla
zaspokojenia potrzeb u˝yt-
kowników Scania opraco-
wa∏a konkurencyjnà ofert´
pojazdów budowlanych.
Obejmuje ona pojazdy z sil-
nikami o wysokim momen-
cie obrotowym i mocach od
230 do 620 KM. Tak wysokà
moc przenoszà zarówno
skrzynie biegów o ma∏ej
liczbie prze∏o˝eƒ przezna-
czone do jazdy w terenie,
jak równie˝ skrzynie biegów
z nadbiegiem przeznaczo-
ne do poruszania si´ na
wi´kszych odleg∏oÊciach.
W celu uzyskania maksy-
malnej niezawodnoÊci oraz
doskona∏ych w∏aÊciwoÊci
trakcyjnych pojazdu w trud-
nym terenie, nap´d na osie
przenoszony jest z zastoso-
waniem zwolnic. W opcji do

wszystkich uk∏adów nap´-
dowych dost´pny jest sys-
tem Scania Opticruise
i Scania Retarder. Uk∏ady
nap´dowe sà wyposa˝ane
w system ostrzegania i za-
pobiegania przecià˝eniu
sprz´g∏a. W celu poprawy
w∏asnoÊci jezdnych poza
drogami przewidziano sys-
tem kontroli trakcji, który
wspomaga ruszanie pojaz-
du na nieutwardzonej na-
wierzchni. Istnieje pe∏na ga-
ma uk∏adów nap´dowych. 
Pojazdy SCANIA wyró˝nia
trwa∏oÊç oraz wytrzyma∏oÊç.
Konstrukcja umo˝liwia uzy-
skanie masy technicznej po-
jazdu dwuosiowego 22 t, trzy-
osiowego 38 t i czteroosiowe-
go 48 t przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiego kom-
fortu pracy kierowcy oraz
eksploatacji zgodnej z obo-
wiàzujàcymi przepisami. 
Konstrukcja pojazdu zosta-

∏a dok∏adnie przemyÊlana,
aby w warunkach tereno-
wych wyeliminowaç uszko-
dzenia elementów podwo-
zia, a co za tym idzie, obni-
˝yç koszty eksploatacji.
Kratki os∏aniajàce reflektory,
reflektory robocze umiesz-
czone na wysokoÊci dachu
pojazdu, wysoko zamonto-
wany zderzak stalowy, pod-
wy˝szone mocowanie ele-
mentów osprz´tu bocznego
np. zbiornik paliwa dosko-
nale sprawdzajà si´ w trud-
nym terenie. 
Kabiny pojazdów to wielo-
funkcyjne wn´trza dostoso-
wane do indywidualnych
potrzeb u˝ytkownika. Aktu-
alnie oferujemy dwa rodza-
je kabin: P i R, które wyst´-
pujà w wersjach dziennych
i sypialnych. Opcje wyposa-
˝enia oraz ergonomia sà na
najwy˝szym poziomie. 

Dalsze informacje Pb 015Z

Pojazdy u˝ytkowe
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Silnik
• DC1214 – 6-cylindrowy, rz´dowy, 4 zawory na cylinder, EURO 3, EMS
• pojemnoÊç skokowa 11,7 l
• maksymalna moc 420 KM (309 kW) przy 1.900 obr./min
• maksymalny moment obr. 2.100 Nm w zakresie 1.050 do 1.300 obr./min
• turbo, intercooler
• ogranicznik dymienia
• ogranicznik pr´dkoÊci do 85 km/h

Skrzynia biegów
• GRS890 – dwunastobiegowa z dwoma biegami wstecznymi, 

dwuzakresowa, synchronizowana, z pó∏biegami
• skrzynia rozdzielcza z dwoma po∏o˝eniami: 

drogowym (0,890: 1) oraz terenowym (1,536; 1) 
• blokada mechanizmu ró˝nicowego w skrzyni rozdzielczej 
• przystawka odbioru mocy EG604 o prze∏o˝eniu 1,12/1,37 

i momencie max 700Nm

OÊ przednia
• zawieszenie na resorach parabolicznych 3x29 mm 

z drà˝kiem stabilizujàcym i amortyzatorami
• nominalna noÊnoÊç osi 8.500 kg
• wyposa˝ona w blokad´ mechanizmu ró˝nicowego

Osie tylne
• zawieszenie na resorach trapezowych 10x25mm
• nominalna noÊnoÊç osi 30.000 kg

• blokady mechanizmów ró˝nicowych w mostach oraz w przek∏adni
mi´dzymostowej

• przek∏adnia g∏ówna RBP835 o prze∏o˝eniu 4,27
• rozstaw osi 3.600 mm

Uk∏ad hamulcowy
• dwuobwodowy z uk∏adem ABS
• automatyczna regulacja luzu szcz´k hamulcowych
• obwód hamulcowy przyczepy
• automatyczny hamulec silnikowy (górski) 
• hamulce b´bnowe 

Uk∏ad paliwowy
• zbiornik paliwa 300 litrów – stalowy, z prawej strony
• zamykany korek wlewu paliwa

Kabina
• dzienna – CP14
• okno w tylnej Êcianie
• zawieszenie 4-punktowe mechaniczne
• regulacja Êwiecenia reflektorów
• wzmocniony stalowy zderzak przedni

Wyposa˝enie podwozia
• dwa akumulatory 175Ah, alternator 80A
• opony GoodYear 315/80 R 22,5 MSD
• belka holownicza DB190 
• g∏ówny wy∏àcznik akumulatorów

Przyk∏adowa specyfikacja podwozia Scania pod zabudow´ wywrotki





Sprz´t budowlany
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Silosy wymienne
firmy Normann Bock
Containersysteme

Stosowanie silosów wymien-
nych w znacznym stopniu
usprawnia transport i dozowa-
nie sypkich materia∏ów bu-
dowlanych. Specjalizujàca si´
w projektowaniu i wytwarza-
niu systemów logistycznych
dla bran˝y budowlanej, nie-
miecka firma Normann Bock
Containersysteme zaprezen-
towa∏a podczas tegorocznych
targów Bumasz w Poznaniu
sprawdzony w praktyce, tech-
nicznie zaawansowany sys-
tem silosów wymiennych.
Urzàdzenia cieszy∏y si´ du-
˝ym zainteresowaniem, spo-
dziewaç si´ zatem nale˝y, ˝e
ju˝ niebawem pojawià si´ na
polskich placach budowy. 
Silosy odznaczajà si´ niepo-
wtarzalnà konstrukcjà i do-
skona∏à jakoÊcià. Góra i lej si-
losa uformowane sà z jednej
cz´Êci oraz zespawane na

styk z korpusem. Pozwala to
na otrzymanie g∏adkiej po-
wierzchni Êcian wewn´trz-
nych silosa, co zapewnia ca∏-
kowity wysyp transportowa-
nego materia∏u. Zastosowa-
ne w urzàdzeniu systemy wi-
bracyjne wspomagajà wolno-
spadowe opró˝nianie mate-
ria∏ów zbijajàcych si´ w cza-

sie transportu. Do silosów
wymiennych b∏yskawicznie
pod∏àczyç mo˝na bezpo-
Êrednio wszelkiego rodzaju
maszyny przerabiajàce.
Stosowanie silosów wymien-
nych pozwala u˝ytkowniko-
wi na znaczne oszcz´dnoÊci
na opakowaniach jednostko-
wych. Materia∏y budowlane

transportowane w silosach
nie sà te˝ nara˝one na nega-
tywny wp∏yw czynników at-
mosferycznych. 
Transport, pozycjonowanie
oraz prze∏adunek silosów
wymiennych odbywa si´ za
pomocà specjalnego pojaz-
du wyposa˝onego w zabu-
dow´ typu COMBILIFT ofe-
rowanà przez firm´ Velsycon
GmbH. Do zabudowy nada-
jà si´ wszystkie trzy-i cztero-
osiowe ramy pojazdów ci´-
˝arowych. Za pomocà haka
COMBILIFT ca∏kowicie wy-
pe∏nione silosy wymienne
mogà byç w pozycji piono-
wej za∏adowywane i odsta-
wiane na przyczepy. Uniwer-
salny COMBILIFT pozwala
na za∏adunek i transport
wszystkich b´dàcych w u˝y-
ciu kontenerów o normach
DIN30722. Zarówno silosy
wymienne, jak i zabudowa
COMBILIFT znajdujà zasto-
sowanie w licznych krajach
Europy i Bliskiego Wschodu. 

Dalsze informacje Pb 016Z

Specjalizujàca si´ w projektowaniu i wytwarzaniu systemów logistycznych niemiecka firma Normann
Bock Containersysteme zaprezentowa∏a silosy wymienne podczas  targów Bumasz w Poznaniu



Profi-Tech - przecinarka
jezdna FSM 450 CH 

Przecinarki jezdne powinny
nie tylko posiadaç kompak-
towà budow´, ale równie˝
odznaczaç si´ cechami u∏a-
twiajàcymi ich obs∏ug´. Takie
zalety odnajdujemy w urzà-

dzeniach niemieckiej firmy
Profi-Tech. Posiadajà one: 
• ∏atwy w monta˝u zbiornik

na wod´ i bezpoÊrednie
po∏àczenie w´˝y wodnych, 

• optymalny, odÊrodkowy, wi-
rowy system wodny do ch∏o-
dzenia tarczy diamentowej, 

• dok∏adny i ∏atwy do usta-
wienia wskaênik wysoko-
Êci ci´cia. 

Dzi´ki zastosowaniu w przeci-
narkach Profi-Tech oryginal-
nego silnika Hondy o du˝ej
mocy, mo˝liwe jest zanurze-
nie tarczy diamentowej
o Êrednicy 450 mm do g∏´bo-

koÊci 170 mm w ró˝norod-
nych materia∏ach. Takie roz-
wiàzania zastosowano w na-
p´dzanej silnikiem o mocy
9,6 kW przecinarce jezdnej
FSM 450 CH. Pozwala ona
na ci´cie na g∏´bokoÊç do
170 mm. Wymiary przecinar-
ki wynoszà 1.240x590x950
mm, a masa oko∏o 90 kg. 

Przecinarki jezdne produk-
cji Profi-Tech znajdujà sze-
rokie zastosowanie w bu-
downictwie làdowym i dro-
gownictwie. Profi-Tech ofe-
ruje szerokà palet´ przeci-
narek jezdnych i odpowied-
nie tarcze diamentowe. 
Profi-Tech Diamant zapra-
sza do odwiedzenia swej
ekspozycji (stoisko numer
39 na terenie zewn´trznym)
na targach AUTOSTRADA-
POLSKA 2006 w Kielcach. 
GoÊcie imprezy b´dà mogli
naocznie przekonaç si´
o wysokiej jakoÊci i wydaj-

noÊci wszystkich oferowa-
nych produktów.
Firma Profi-Tech Diamant zo-
sta∏a za∏o˝ona 1 paêdziernika
1990 roku przez Jürgena Kim-
ma i jego ma∏˝onk´ Gudrun.
Trzy lata póêniej na terenie
o powierzchni 10.000 metrów
kwadratowych powsta∏ budy-
nek firmy. Na 1.700 metrach

kwadratowych mieÊci si´: ad-
ministracja, produkcja, maga-
zyn oraz dzia∏ ekspedycji.
Profi-Tech oferuje od ponad
pi´tnastu lat kompleksowy
asortyment narz´dzi diamento-
wych obejmujàcy wszystkie
warianty prac w zakresie ci´-
cia. Narz´dzia diamentowe
PTD tnà z powodzeniem nie
tylko zbrojony beton lub asfalt,
ale równie˝ twardy granit. 
Tarcze diamentowe sà indy-
widualnie dostowane do pi∏
Êciennych, przecinarek jezd-
nych, pi∏ sto∏owych oraz prze-
cinarek r´cznych. 

Dzi´ki swojemu wieloletnie-
mu doÊwiadczeniu Profi-
Tech dok∏adnie wie, jakie
optymalne cechy narz´dzi
diamentowych sà wymaga-
ne do ró˝norodnych prac. 
Nowa linia narz´dzi dia-
mentowych zosta∏a ju˝ wy-
próbowana na rynku i spo-
tka∏a si´ z pozytywnà ocenà

zarówno handlowców, jak
równie˝ u˝ytkowników. 
Nowe, niezwykle ciche tar-
cze diamentowe produkcji
Profi-Tech o nazwie Laser
Turbo S posiadajà specjal-
ny rdzeƒ stalowy, który
wydatnie zmniejsza szum
przy pracy tarczy. Laser Tur-
bo S tnie bez problemu
twardy beton, beton zbrojo-
ny, klinkier oraz rury lane na
sucho i na mokro. 
Tarcze Laser Turbo S ofero-
wane sà o Êrednicy w zakre-
sie od 115 do 450 mm. 

Dalsze informacje Pb 017Z
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Potrafimy wi´cej
Przecinarki stolikowe do profesjonalnych prac!

STC 350 II
Ârednica tarczy: 350 mm
G∏´bokoÊç ci´cia maks.: 107 mm
D∏ugoÊç ci´cia maks.: 600 mm

STC 351 J
Ârednica tarczy: 350 mm
G∏´bokoÊç ci´cia maks.: 107 mm
D∏ugoÊç ci´cia maks.: 500 mm

STC 400
Ârednica tarczy: 400 mm
G∏´bokoÊç ci´cia maks.: 132 mm
D∏ugoÊç ci´cia maks.: 600 mm

Bezstopniowe ustawienie 45° - Jolly

Zorngrabenstraße 6
D-34576 Homberg/Efze

tel. +49 (0) 5681/99 99 – 12
fax +49 (0) 5681/99 99 – 80

Przedstawiciel handlowy: Jerzy Boruta
telefon kom.: 0 509 205 160

www.profitech.de E-Mail: info@profitech.de E-Mail: j.boruta@profitech.de



Z Liebherrem doÊwiadczacie Paƒstwo
post´pu: ˝urawie samojezdne LTM 
przekonujà mobilnoÊcià, parametrami 
i bezpieczeƒstwem. Zaawansowane 
technologie sà naszym dzie∏em.

Liebherr-Polska Sp. z o.o.
ul. Katowicka 140 
PL-43-190 Miko∏ów
tel. (032) 326 29 79
fax (032) 326 29 70
www.liebherr.com



Grupa firm



Nowa generacja
koparko-∏adowarek
CATERPILLAR 

Koparko-∏adowarki sà sto-
sunkowo m∏odym produk-
tem Caterpillar. Produkcj´
pierwszych koparko-∏ado-
warek rozpocz´to w 1989
roku. Pierwsza seria ma-
szyn nieformalnie ozna-
czona jako „A” okaza∏a si´
nadzwyczaj niezawodnym
i trwa∏ym produktem. Ma-
szyny pierwszej serii pro-
dukcyjnej pracujà do dziÊ
i sà nadal chwalone. Przy-
k∏adem mogà tu byç ma-
szyny pracujàce na terenie
Wielkopolski o numerach
seryjnych 6TC00370 lub
6TC00498, których liczniki
godzin zbli˝ajà si´ do
30.000. Przez kolejne lata
Caterpillar rozwija∏ i dosko-
nali∏ swoje produkty. Po-
wstawa∏y kolejne serie kon-
strukcyjne nie mniej dosko-
na∏e ni˝ seria „A”. Najnow-
szym modelem wchodzà-
cym na polski rynek w 2006
roku jest maszyna serii „E”.
Najnowszy model koparko-
∏adowarki jest przyk∏adem
rewolucji konstrukcyjnej,
która dokona∏a si´ w tego
typu maszynach.
Silniki nowej serii maszyn
zapewniajà moc 102 KM, sà
ekonomiczne, spe∏niajà wy-
magania norm toksycznoÊci
spalin i ha∏asu zewn´trzne-
go. Praca maszynà wypo-
sa˝onà w takà jednostk´
nap´dowà jest wydajna i za-
pewnia komfort operatoro-
wi. Aby zapewniç wysokà
wydajnoÊç i ekonomicznà
eksploatacj´ maszyny,
pompy hydrauliczne ma-
szyn serii „E” sterowane sà
za pomocà uk∏adu „load
sensing”. W∏àczenie pomp
w taki system sterowania
zapewnia dostosowanie wy-
datku pompy do aktualne-
go zapotrzebowania na olej
w uk∏adzie hydraulicznym.
Moc hydrauliczna, jakà
pompa obcià˝a silnik jest

zawsze bliska (nieco wy˝-
sza) od tej, na którà aktual-
nie jest zapotrzebowanie.
W maszynach pracujàcych
z tego typu pompami nie
wyst´pujà straty mocy na
przet∏aczanie oleju. Dzi´ki
temu silnik zu˝ywa mniej
paliwa. Caterpillar jest jedy-
nym na rynku polskim pro-
ducentem maszyn sprzeda-
jàcym wszystkie modele ko-
parko-∏adowarek z takim ty-
pem pomp.
Nowa kabina koparko-∏ado-
warki zapewnia doskona∏à
widocznoÊç we wszystkich
kierunkach. W jej wn´trzu
znajduje si´ wiele praktycz-
nych schowków. Rozmiesz-
czenia elementów sterujà-
cych i wskaêników kontrol-
nych dokonano wed∏ug za-
sad ergonomii. Rozk∏ad
otworów wentylacyjnych za-
pewnia ciàg∏y dop∏yw Êwie-
˝ego powietrza i zapobiega
zaparowaniu szyb. Uk∏ad
wentylacji wyposa˝ony jest
w filtr przeciwpy∏owy. Latem
operator mo˝e w∏àczyç
uk∏ad klimatyzacji celem ob-
ni˝enia temperatury we-
wnàtrz kabiny. Aby poprawiç
komfort pracy operatora, za-
montowano fotel na podusz-
kach pneumatycznych.
Nowa, wzmocniona kon-
strukcja ramy noÊnej ma-
szyny pozwoli∏a na zwi´k-
szenie si∏ obcià˝ajàcych
osprz´t koparkowy i ∏ado-
warkowy. Wzmocnienie ra-
mienia i wysi´gnika osprz´-
tu koparkowego umo˝liwi∏o
- w stosunku do poprzed-
nich modeli maszyn - zwi´k-
szenie si∏y kopania o 11
procent i si∏y na wysi´gniku
o 15 procent. Na wysuwa-
nej cz´Êci wysi´gnika znaj-
dujà si´ z´by, dzi´ki którym
mo˝liwe jest chwytanie
stempli i pni drzew. Kàt ob-
rotu ∏y˝ki wynosi 205°. Mo-
sty nap´dowe sà ca∏kowicie
nowej konstrukcji. Caterpil-
lar zapewnia, ˝e ich trwa-
∏oÊç przekracza 25.000 go-
dzin. Uk∏ad hamulcowy zo-
sta∏ wzmocniony, trwa∏oÊç

tarcz hamulcowych wzros∏a
o 50 procent. W swojej ofer-
cie Caterpillar ma skrzynie
powershift i autoshift. Skrzy-
nie, w zale˝noÊci od zamó-
wienia, mogà mieç 4 lub 6
biegów. Przek∏adnia hydro-
kinetyczna wyposa˝ona jest
w sprz´g∏o blokujàce. Jego
zastosowanie pozwoli∏o na
zmniejszenie zu˝ycia paliwa
podczas przejazdów ma-
szynà o 13 procent oraz
skrócenie czasu przejazdu.
W celu obni˝enia kosztów
eksploatacji maszyny sworz-
nie osprz´tu koparkowego
i ∏adowarkowego wspó∏pra-
cujà z panwiami, których po-
wierzchnia posiada tekstur´
podobnà do pi∏ek golfo-
wych. Dzi´ki takiej teksturze
Êrodek smarny gromadzi si´
w zag∏´bieniach i nie wydo-
staje si´ poza w´ze∏ tràcy.
W ten sposób zmniejsza si´
zu˝ycie pary tràcej sworzeƒ
-tuleja. Aby poprawiç w∏aÊci-
woÊci trakcyjne maszyna
444E wyposa˝ona zosta∏a
w ko∏a o równej Êrednicy.

Model 444E ma wszystkie
ko∏a skr´tne, jest to wyposa-
˝enie standardowe. W in-
nych modelach taki uk∏ad
jest montowany opcjonalnie.
Caterpillar zaleca wykonywa-
nie przeglàdów produkowa-
nych przez siebie maszyn co
500 godzin pracy. P∏yny eks-
ploatacyjne, jak olej silniko-
wy, olej hydrauliczny, olej
przek∏adniowy nale˝à do naj-
wy˝szych klas jakoÊciowych.
NowoÊcià w tej grupie ma-
szyn jest wprowadzenie do
wyposa˝enia dodatkowego
systemu Accu GradeTM.
System Accu GradeTM s∏u-
˝y do monitorowania g∏´bo-
koÊci kopania. Dzi´ki cià-
g∏emu nadzorowi operator
mo˝e wykonaç wykop na
zadanà g∏´bokoÊç bez po-
pe∏niania b∏´dów. Oszcz´-
dza si´ w ten sposób czas
pracy na pog∏´bianie lub
zasypywanie wykopu. Ca-
terpillar szacuje, ˝e dzi´ki
temu systemowi mo˝na za-
oszcz´dziç 220 z∏/dzieƒ.
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Udane pokazy HKL
Baumaschinen Polska

Firma HKL Baumaschinen
Polska powsta∏a w roku
1993 w Poznaniu. Zajmuje
si´ sprzeda˝à, wynajmem
i serwisem maszyn budow-
lanych. Wozy serwisowe
obs∏ugujà równie˝ maszyny

pracujàce w terenie. 
W swojej dzia∏alnoÊci opiera
si´ na ponad trzydziestolet-
nim doÊwiadczeniu firmy HKL
w Niemczech. W Polsce firma
posiada obecnie osiem od-
dzia∏ów: w Poznaniu, gdzie
mieÊci si´ tak˝e centrala,
w Warszawie, Rudzie Âlà-
skiej, Wroc∏awiu, Toruniu,
Gdaƒsku, Strykowie i Rze-

szowie. Obecnie w spó∏ce
pracuje ponad szeÊçdziesi´-
ciu pracowników. HKL Bau-
maschinen Polska jest auto-
ryzowanym przedstawicie-
lem znanych europejskich
producentów maszyn bu-
dowlanych. W dniu 10 lutego
2006 we wroc∏awskim od-
dziale firmy HKL Baumaschi-
nen Polska, zorganizowany

zosta∏ pokaz maszyn marek
New Holland, Neuson
Kramer, Ammann oraz Tracto
Technik. Na zaproszenie do
udzia∏u w imprezie odpowie-
dzia∏o ponad szeÊçdziesiàt
osób z czterdziestu firm. 
Na poczàtek goÊcie zgro-
madzeni w sali konferencyj-
nej mieli okazj´ do zapozna-
nia si´ z bogatà historià oraz

JE˚ELI CHODZI O RÓWNIARKI DROGOWE TO JESTEÂMY
NAJLEPSI! Ich jakoÊç opiera si´ na technologii O&K, która sprawdza
si´ w najtrudniejszych warunkach. Konstrukcja przedniej osi umo˝liwia
przechy∏ kó∏ 22° podczas pracy na zboczach, a zasi´g lemiesza z obu
stron wynosi ponad 90°, ∏atwe manewrowanie zapewnia kàt ∏amania
maszyny ±S28°, a nowoczesny silnik zawsze zapewni nadmiar mocy.
To recepta na zwi´kszenie presti˝u twojej firmy.  

SPRZEDA˚ - WYNAJEM - SERWIS
HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 061 665 79 00, fax 061 842 57 01

Âlàsk 
ul. Zabrzaƒska 17

41-708 Ruda Âlàska 
tel. 601 47 07 77,
fax 032 771 61 75

Warszawa 
ul. Kr´ta 2, Bronisze

k/Warszawy 
05-850 O˝arów Maz.
tel. 022 721 14 34

Toruƒ
ul. Wapienna 6/8 

87-100 Toruƒ 
tel. 056 657 22 08

tel./fax 056 657 22 07

Wroc∏aw 
al. Karkonoska 45 
53-015 Wroc∏aw 
tel. 601 40 54 00 

www.hkl.pl

O
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GoÊcie zgromadzeni w sali konferencyjnej mieli okazj´ do zapoznania si´ z bogatà hi-
storià oraz najnowszymi osiàgni´ciami producentów reprezentowanych przez HKL
Baumaschinen Polska

Mimo typowo zimowej aury na placu panowa∏a goràca atmosfera podtrzymywana do-
datkowo serwowanymi przez ca∏y czas potrawami z grilla oraz ciep∏ymi napojami



najnowszymi osiàgni´ciami
ww. producentów oraz z no-
watorskimi rozwiàzaniami
technicznymi zastosowany-
mi w oferowanych przez
nich produktach. 
ObecnoÊç przedstawicieli
VB Leasing pozwoli∏a przy-
bli˝yç warunki leasingowa-
nia maszyn budowlanych.
Po multimedialnej prezenta-

cji uczestnicy spotkania mo-
gli osobiÊcie sprawdziç wa-
lory prezentowanych ma-
szyn na placu wystawowym
przed siedzibà firmy przy
Alejach Karkonoskich we
Wroc∏awiu. Mimo typowo zi-
mowej aury, na placu pano-
wa∏a goràca atmosfera pod-
trzymywana dodatkowo ser-
wowanymi przez ca∏y czas

potrawami z grilla oraz gorà-
cymi napojami. 
Kolejny pokaz maszyn znaj-
dujàcych si´ w ofercie firmy
HKL Baumaschinen Polska
zaplanowano na 24 marca.
Tym razem odby∏ si´ on
w oddziale HKL w Rudzie
Âlàskiej, gdzie zaprezento-
wane zosta∏y koparki ko∏o-
we, ∏adowarki ko∏owe, mini-

koparki gàsienicowe, kopar-
ko-∏adowarki oraz zag´sz-
czarki. Ponadto goÊcie mieli
mo˝noÊç zapoznania si´
z wizualizacjà maszyny do
przewiertów sterowanych.
Ka˝dy z przyby∏ych do Rudy
Âlàskiej otrzyma∏ pe∏nà ofer-
t´ maszyn budowlanych
wraz z cennikiem. 
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GENERALNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE: 
HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o.

60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 061 665 79 00, 
tel. kom. 601 755 177, fax 061 842 57 01, www.hkl.pl

Oddzia∏y: Ruda Âlàska tel. 601 470 777, Warszawa tel. 601 730 909, Wroc∏aw 601 405 400, Toruƒ 056 657 22 07

PE¸NA LINIA

Nr 1 W KA˚DEJ KLASIE
¸adowarki ko∏owe serii 50/80

¸adowarki teleskopowe serii 80

Kramer-Werke GmbH
D-88645 Überlingen/Bodensee

tel. (+49 7551) 802-0, fax (+49 7551) 802-234
info@kramer.de

www.neusonkramer.com

JESZCZE MOCNIEJSZE
Koparki • Dumpery • ¸adowarki kompaktowe

Dumpery gàsienicowe

Neuson Baumaschinen GmbH
A-4060 Linz-Leonding

tel. (+43 732) 90 590-0, fax (+43 732) 90 590-200
verkauf@neuson.com 

www.neusonkramer.com

Wszystkie prezentowane podczas pokazu maszyny doskonale spisywa∏y si´ w trudnych,
zimowych warunkach…

Uczestnicy spotkania mogli osobiÊcie sprawdziç walory prezentowanych maszyn na pla-
cu przed siedzibà HKL Baumaschinen Polska



MECALAC i AHLMANN
- gotowi na wszystko! 

Z jednej strony MECALAC -
wielofunkcyjna koparka
okreÊlana mianem „sprycia-
rza” na budowie, a z drugiej
AHLMANN - ∏adowarka
z obrotowym wysi´gnikiem. 
Maszyny te wzajemnie uzu-
pe∏niajà si´ przy wykonywa-
niu powierzonych im zadaƒ
budowlanych. Stanowià
swoistego rodzaju nieroze-
rwalny tandem, który szyb-
ko i efektywnie zmierza do
celu. Przyjrzymy si´, co tak
naprawd´ potrafià zrobiç! 
MECALAC - koparki ko∏o-
we, oparte na przegubowej
ramie, produkowane w za-
kresie 7,9÷13 ton masy
w∏asnej. Maszyny oznacza-
ne symbolami 10MSX, 
12 MSX/MXT oraz 14MBX.
Posiadajà obrót kabiny
o pe∏ne 360°, trójcz∏onowy
wysi´gnik o specjalnej kon-
strukcji ze Êrodkowym ∏a-
maniem umo˝liwiajàcym
kopanie równolegle do osi
poruszania si´ maszyny.
Osprz´t mocowany jest za

pomocà opatentowanego
szybkoz∏àcza, dzi´ki które-
mu, operator w szybki i ∏a-
twy sposób potrafi zmieniç
funkcj´  koparki. 
Maszyny Mecalac docenia
si´ mi´dzy innymi w cia-
snych, miejskich uliczkach,
gdzie standardowe koparki
lub koparko-∏adowarki nie

potrafià wykonaç zadania,
ze wzgl´du na swe parame-
try robocze. To dzi´ki obro-
towej kabinie i kinematyce
wysi´gnika, MECALAC jest
nie do pobicia. Stojàc
w miejscu kopie, ∏aduje ma-

teria∏ w zakresie wspomnia-
nych 360°, na 7 metrów do
góry i potrafi od∏o˝yç go na
trzy metry poni˝ej poziomu,
na którym stoi. Wysi´gnik
Mecalaca jest jak „trzecia
r´ka” operatora si´gajàca
w miejsca, do których inni
nie potrafià dotrzeç. 

Koparki Mecalac produko-
wane sà równie˝ w oparciu
o sztywnà ram´ i podwozie
gàsienicowe lub ko∏owe,
w zale˝noÊci od potrzeb.
Maszyny te oznaczane sà
odpowiednio symbolem
714 MC/MW. Modele 714, to
ju˝ 13,5 tonowe koparki, za-
projektowane do wykony-

wania prac przeznaczonych
najcz´Êciej dla maszyn
znacznie wi´kszych. 
Podczas zbli˝ajàcej si´ wy-
stawy INTERMAT w Pary˝u,
MECALAC przedstawi swo-
je najnowsze maszyny, któ-

re z pewnoÊcià przyciàgnà
uwag´ zwolenników kopa-
rek wielofunkcyjnych. 
System obrotowych ∏adowa-
rek Ahlmann obejmuje gam´
∏adowarek wyró˝niajàcych
si´ mo˝liwoÊcià obrotu wy-
si´gnika. Zakres obrotu wy-
nosi 180° (2x90°), co umo˝li-

wia mi´dzy innymi roz∏adu-
nek zawartoÊci ∏y˝ki na ci´-
˝arówk´ zaparkowanà rów-
nolegle do ∏adowarki. Po-
zwala to na unikni´cie zb´d-
nych ruchów maszyny cha-
rakterystycznych dla ∏ado-
warek przegubowych. ¸ado-
warki Ahlmann spe∏niajà wy-
magania wszelkich norm do-

tyczàcych stopnia emisji ha-
∏asu oraz bezpieczeƒstwa
i sà niezwykle ekonomiczne
w eksploatacji. ¸adowarki
obrotowe Ahlmann mogà
byç wyposa˝one w ∏y˝k´ ∏a-
dowarkowà, ∏y˝k´ koparko-
wà lub inny osprz´t. Stano-
wià zatem unikatowà kombi-
nacj´ ∏adowarki, wózka wi-
d∏owego, koparki oraz dêwi-
gu ko∏owego. PodkreÊlanà
przez u˝ytkowników zaletà
jest znakomita zwrotnoÊç
i wysoka stabilnoÊç maszy-
ny bez koniecznoÊci stoso-
wania stabilizatorów. ¸y˝ka
z pe∏nym obcià˝eniem mo-
˝e byç swobodnie przeno-
szona z jednej strony na
drugà bez u˝ycia stabiliza-
torów w najtrudniejszych
warunkach terenowych. 
Nowoczesne, efektywne silni-
ki z maksymalnie obni˝onym
poziomem ha∏asu i emisjà
spalin gwarantujà wysokie
osiàgi. Poziom ha∏asu spe∏nia
najsurowsze normy pracy na
terenach zurbanizowanych. 
Ergonomiczne rozmiesz-
czenie przyrzàdów sterow-
niczych, bardzo dobra wi-
docznoÊç z kabiny umo˝li-

wiajà operatorowi efektywnà
prac´ przez wiele godzin. 
Mecalac i Ahlmann to zna-
komici specjaliÊci na budo-
wie. To para aktorów Êwiet-
nie znajàcych swoje role.
Warto przekonaç si´ jak
grajà i jak wzajemnie si´
uzupe∏niajà. 
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Weber MT - dynamiczny
wzrost eksportu

Rozpoczynajàce si´ wkrótce
w Pary˝u Mi´dzynarodowe
Targi „INTERMAT” (impreza
odb´dzie si´ w dniach 24-29
kwietnia 2006) b´dà dla
firmy Weber MT „rozgrywkà
na w∏asnym boisku”. Od
dawna w Chassieu ko∏o
Lyonu z powodzeniem dzia-
∏a w∏asne przedsi´biorstwo
Weber Technologie S.A.R.L. 
W ostatnich miesiàcach We-
ber MT odnotowa∏ dwucy-
frowy wzrost przychodów
ze Êwiatowego eksportu
i spoglàdajàc wstecz anali-
zuje uwieƒczony sukcesem
rok 2005. Zdaniem kierujà-
cego przedsi´biorstwem
Wolfganga Webera pozy-
tywny trend powinien utrzy-

maç si´ tak˝e w roku 2006. 
Na targach „INTERMAT”
do wyciàgni´cia z r´kawa
Weber MT posiada dwa
asy: innowacyjny system
kontroli stopnia zag´szcza-
nia COMPATROL® oraz
nowà ci´˝kà zag´szczark´
gruntu CR 10. Poza tym
przedsi´biorstwo zamierza
zaprezentowaç kompletny
program produktów: od
zag´szczarek gruntu i ubi-
jaków, poprzez r´cznie

prowadzone walce, walce
do wykopów oraz przeci-
narki nawierzchni, a˝ po
bu∏awy wibracyjne i zacie-
raczki do betonu. 
W ostatnich latach Weber
MT wprowadzi∏ do swojego
programu wiele nowych
modeli maszyn. Podà˝ajàc
za rosnàcymi wymagania-
mi rynkowymi konstrukto-
rzy dokonali  licznych, in-
nowacyjnych zmian kon-
strukcyjnych zmierzajàc do
poprawy osiàgów technicz-
nych, jak równie˝ bezpie-
czeƒstwa i komfortu pracy.
W stoisku Weber MT w cza-
sie targów INTERMAT zwie-
dzajàcy b´dà mieli mo˝li-
woÊç zapoznania si´ z naj-
nowszymi rozwiàzaniami
technicznymi w dziedzinie
maszyn do zag´szczania
gruntu i obróbki betonu.

CR 10 dla robót ziemnych
i drogowych
Specjalnie dla du˝ych robót
ziemnych i drogowych We-
ber MT proponuje zag´sz-
czark´ o ci´˝arze 880 kilo-
gramów z si∏à odÊrodkowà
100 kN i p∏ytà roboczà
o wariantowej szerokoÊci 70
lub 95 cm. Maszyna ozna-
czona symbolem CR 10 zo-
stanie wprowadzona do
produkcji seryjnej latem bie-
˝àcego roku.

W pe∏ni hydrauliczna, rewer-
syjna zag´szczarka gruntu
daje si´ ∏atwo sterowaç po-
przez impulsowe prze∏àcza-
nie. Zabezpieczenie urzà-
dzeƒ rozruchowych ochrania
maszyn´ przed nieupowa˝-
nionym u˝yciem i wandali-
zmem. Pe∏na os∏ona jednost-
ki nap´dowej i p∏yta robocza
nowej konstrukcji gwarantujà
najwy˝sze bezpieczeƒstwo
eksploatacji. Zag´szczarka
nap´dzana jest wysokopr´˝-
nym, ch∏odzonym cieczà,
trzycylindrowym silnikiem
Lombardini o mocy maksy-
malnej 19,5 kW (26,5 KM). 
COMPATROL® - droga do
sukcesu  
COMPATROL® jest pierw-
szym nawierzchniowym sys-
temem ciàg∏ej kontroli za-
g´szczenia gruntu przezna-
czonym dla zag´szczarek
kierowanych r´cznie i jedno-
czeÊnie historià sukcesu po-
twierdzajàcà innowacyjnà si-
∏´ Êredniej wielkoÊci przed-
si´biorstwa Weber MT.
System umo˝liwia dozór
i kontrol´ prac ziemnych,
b´dàc wa˝nym czynni-
kiem zapewnienia wyso-
kiej jakoÊci. Poza tym
COMPATROL® sprawdza
czy pod∏o˝e w ogóle nada-
je si´ do zag´szczenia. Po-
przez ciàg∏y pomiar na ca-
∏ej powierzchni odkrywa
miejsca o s∏abej noÊnoÊci
i umo˝liwia ich szybkie na-
prawienie. System wpro-
wadzony do produkcji se-
ryjnej w 2004 roku poczàt-
kowo montowano w za-

g´szczarce CR 8. Po pierw-
szych miesiàcach pracy na
budowach okaza∏o si´, ˝e
nie tylko w fazie testów fa-
brycznych COMPATROL®
doskonale si´ sprawdza.
U˝ytkownicy docenili zale-
ty i funkcjonalnoÊç syste-
mu, a przede wszystkim
szereg korzyÊci jakie sami
otrzymujà z jego stosowa-
nia. Zapotrzebowanie ryn-
ku sprawi∏o, ˝e COMPA-
TROL® wkrótce wprowa-
dzono tak˝e do l˝ejszych
modeli CR7 CCD i CR6
CCD. B´dzie on oczywiÊcie
zastosowany równie˝ w no-
wej zag´szczarce CR 10.
Weber Maschinentechnik
GmbH z siedzibà w nie-
mieckim Bad Laasphe jest
kierowanym przez w∏aÊci-
ciela przedsi´biorstwem
produkcyjnym Êredniej wiel-
koÊci. Posiada szerokie kon-
takty handlowe na ca∏ym
Êwiecie. Udzia∏ eksportu
w ogólnej produkcji wynosi
60%. Wa˝nymi rynkami, na
których dzia∏ajà w∏asne fir-
my sà obok Europy - Stany
Zjednoczone oraz  Ameryka
Po∏udniowa i Ârodkowa.
Weber MT dysponuje w∏a-
snym centrum rozwoju. Po-
nadto w zakresie badaƒ
i rozwoju wspó∏pracuje
z uniwersytetem w Siegen.
¸àcznie zatrudnia 220 osób.
W Polsce od roku 1992
dzia∏alnoÊç prowadzi Weber
MT Sp. z o.o. powo∏ana
w celu profesjonalnej obs∏u-
gi sieci sprzeda˝y i serwisu.
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CR 10 - nowa zag´szczarka WEBER MT przeznaczona dla du˝ych zadaƒ. Maszyna ozna-
czona symbolem CR 10 zostanie wprowadzona do produkcji seryjnej latem 

Maszyny WEBER MT czekajàce na wysy∏k´. Wiele z nich trafi do zagranicznych
odbiorców, albowiem w ostatnich miesiàcach niemiecka firma odnotowa∏a dwucyfrowy
wzrost przychodów ze Êwiatowego eksportu



Weber Maschinentechnik Sp. z o.o. q ul. Grodziska 7, 05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ
tel.: (0 22) 739 70 80, (0 22) 739 70 81 q fax (0 22) 739 70 82

e-mail: info@webermt.com.pl q internet: www.webermt.com.pl

ROZWÓJ  q JAKOÂå  q INNOWACJE



MAN HydroDrive

MAN Nutzfahrzeuge AG jako
pierwszy z producentów po-
jazdów u˝ytkowych zapro-
ponowa∏ innowacyjne roz-
wiàzanie dodatkowego na-
p´du kó∏ w samochodach
u˝ytkowanych na szosie
i w trudnym terenie. Jest to
przy∏àczalny nap´d hydro-
statyczny przedniej osi, któ-
ry w samochodzie z klasycz-
nym uk∏adem nap´du zwi´k-
sza jego w∏aÊciwoÊci trakcyj-
ne w czasie jazdy w trudnym
terenie, na przyk∏ad na placu
budowy. W przeciwieƒstwie
do zwyczajnych, mechanicz-
nych nap´dów wszystkich
kó∏, system ten przeznaczony
jest zw∏aszcza do pojazdów,
które poruszajà si´ w ruchu
drogowym. W normalnych
warunkach pojazdy ci´˝aro-
we wyposa˝one w MAN Hy-
droDrive prowadzi si´ tak jak
nap´dzane tylko na oÊ tylnà.
W MAN HydroDrive pompa
hydrauliczna umieszczona
na koƒcu skrzyni biegów
nap´dza silniki w piastach
kó∏ osi przedniej. Jest to
bardzo proste, mocne i ∏a-
twe w obs∏udze rozwiàzanie
techniczne, porównywalne
pod wzgl´dem zu˝ycia pali-
wa i kosztów eksploatacji
z konwencjonalnym nap´-

dem osi tylnej i jednocze-
Ênie posiada szereg zalet
w porównaniu do klasycz-
nego uk∏adu na wszystkie
ko∏a. Poprzez zastosowanie
hydrostatycznych silników
do nap´du kó∏ zrezygnowa-
no z przek∏adni rozdziel-
czej, typowej dla nap´du na
wszystkie ko∏a. Poza tym,
w pojazdach wyposa˝o-
nych w MAN HydroDrive
w ruchu szosowym nap´-
dzane sà jedynie ko∏a osi
tylnej, natomiast pompa
i silniki nap´du kó∏ nie wy-
twarzajà ˝adnych oporów.  
Jednak na pod∏o˝u mi´kkim,
na wzniesieniach, placach
budowy lub w warunkach zi-
mowych ko∏om osi nap´do-
wej - szczególnie w nieobcià-
˝onym stanie - brakowaç b´-
dzie niezb´dnej trakcji, co

w efekcie mo˝e prowadziç
do ich poÊlizgu. W takim mo-
mencie kierowca aktywuje
system MAN HydroDrive. Od
tej chwili tak˝e oba nap´dy
hydrostatyczne w piastach,
zintegrowane w osi przedniej
nap´dzajà dodatkowo przed-
nie ko∏a i dzi´ki temu przy-
czyniajà si´ do lepszej trakcji
oraz pewniejszego toru jaz-
dy. Do∏àczanie systemu MAN
HydroDrive dzia∏a tak˝e pod
obcià˝eniem i do pr´dkoÊci
ok. 30 km/h, potem system
wy∏àcza si´ automatycznie
i jazda kontynuowana jest
z nap´dem na oÊ tylnà. 
Szczególnie podczas jazdy
bez ∏adunku, po drogach
nieutwardzonych, Êliskich
nawierzchniach i wzniesie-
niach w pojazdach nie dys-
ponujàcych nap´dem na

wszystkie ko∏a mo˝e dojÊç
do utraty przyczepnoÊci kó∏
nap´dowych. W czasie
opadów Êniegu lub go∏ole-
dzi na ko∏a muszà byç za-
k∏adane ∏aƒcuchy przeciw-
poÊlizgowe, co oznacza
strat´ czasu i zdenerwowa-
nie. Naprawd´ kosztownà
mo˝e okazaç si´ koniecz-
noÊç wyciàgania unierucho-
mionego na skutek ci´˝kich
warunków pojazdu. MAN
HydroDrive rozwiàzuje te
problemy. Kolejnym argu-
mentem przemawiajàcym
za stosowaniem tego roz-
wiàzania jest zwi´kszone
bezpieczeƒstwo jazdy, dzi´-
ki polepszeniu w∏aÊciwoÊci
trakcyjnych, a tym samym
utrzymywaniu w∏aÊciwego
toru jazdy na drogach nie-
utwardzonych oraz w wa-
runkach zimowych. 
MAN HydroDrive jest ideal-
nym nap´dem dla pojaz-
dów okazyjnie eksploato-
wanych w warunkach tere-
nowych i sytuacjach, w któ-
rych wymagane sà lepsze
w∏aÊciwoÊci trakcyjne osi
przedniej. Sà wi´c pojazda-
mi przeznaczonymi g∏ów-
nie do eksploatacji na szo-
sach, z mo˝liwoÊcià wjazdu
na drogi nieutwardzone,
drogi o Êliskiej nawierzchni
oraz drogi górskie. 

Dalsze informacje Pb 022Z
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Zalety nap´du MAN HydroDrive doceniç mo˝na szczególnie podczas jazdy bez ∏adun-
ku, po drogach nieutwardzonych, Êliskich nawierzchniach i wzniesieniach, kiedy to ∏atwo
mo˝e dojÊç do utraty przyczepnoÊci kó∏ nap´dowych
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Podesty ruchome 
w ofercie firmy GIZO

Firma GIZO dzia∏a na pol-
skim rynku maszyn budow-
lanych od pi´tnastu lat. Po-
czàtkowo zajmowa∏a si´
sprowadzaniem z krajów
Beneluksu u˝ywanych ma-
szyn budowlanych, z bie-
giem czasu zacz´∏a je rów-
nie˝ wynajmowaç. 
Od pi´ciu lat GIZO specjali-
zuje si´ w wynajmie i sprze-
da˝y nowych oraz u˝ywa-
nych podestów ruchomych.
W chwili obecnej grupa po-
destów do wynajmu sk∏ada
si´ z siedemdziesi´ciu ró˝ne-
go rodzaju urzàdzeƒ. 
Przed dwoma laty w∏aÊciele
GIZO podj´li decyzj´ o za-
kupie czterech podestów
firmy GENIE. Szybko prze-
konali si´, ˝e sà to urzàdze-
nia charakteryzujàce si´ wy-
sokà jakoÊcià i ma∏à awaryj-
noÊcià, nawet przy bardzo
intensywnej eksploatacji.
Efektem tego sta∏o si´ suk-
cesywne wymienianie ca∏ej
floty na maszyny tej marki
(na rok 2006 zakontrakto-
wano pi´çdziesiàt dziewi´ç
nowych maszyn). 
W czerwcu ubieg∏ego roku
firma GIZO osiàgn´∏a du˝y
sukces stajàc si´ autoryzo-
wanym dealerem firmy GE-
NIE. Jest to bezsprzecznie

jedna z najbardziej rozpozna-
walnych marek na Êwiato-
wym rynku podnoÊników. Ga-
ma produktów GENIE liczy
przesz∏o pó∏ setki podstawo-
wych modeli. Ka˝dy z nich
mo˝e posiadaç opcjonalne
wyposa˝enie. Najwi´kszà po-
pularnoÊcià wÊród firm bu-

dowlanych i instalatorskich
cieszà si´ nowoczesne pode-
sty no˝ycowe serii GS. Po-
szczególne modele tego ty-
poszeregu sà wysoko wyspe-
cjalizowanymi urzàdzeniami
do pracy w konkretnych wa-
runkach. U˝ytkownicy mogà
wybraç maszyn´ zdolnà

przejechaç przez standardo-
we drzwi, wyposa˝onà w bia-
∏e nie rysujàce kó∏ka i ciche
silniki elektryczne. Za ich po-
mocà prowadziç mo˝na pra-
ce wykoƒczeniowe i instala-
torskie w halach produkcyj-
nych, magazynach oraz
w dzia∏ajàcych sklepach
wielkopowierzchniowych.
W ofercie znajdujà si´ rów-
nie˝ du˝e platformy przezna-
czone do prac w ci´˝kim te-
renie. Posiadajà one nap´d
4x4 i udêwig 1.180 kg, co
sprawia, ˝e mogà byç wyko-
rzystywane jako wielkie sa-
mojezdne windy towarowe. 
A oto podstawowe parame-
try platform GENIE: 
• udêwig: 227÷1134 kg, 
• wysokoÊç robocza w zakre-

sie 6,6÷18,2 m,
• bardzo ciche silniki elek-

tryczne, 
• silniki spalinowe (dost´pne

w wersji 4x4),
• szerokoÊç od 78 cm

(umo˝liwia przejazd przez
standardowe drzwi),

• wysuwane z przodu i z ty-
∏u wyd∏u˝enia platformy,

• bia∏e ko∏a,
• ko∏a wype∏nione piankà

(w wersji przeznaczonej
do ci´˝kiego terenu), 

• wzmacniane, w razie po-
trzeby sk∏adane barierki
zabezpieczajàce,

• stemple stabilizujàce. 
Dalsze informacje Pb 023Z
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dealer

Platformy GENIE to urzàdzenia charakteryzujàce si´ wysokà jakoÊcià i ma∏à awaryjno-
Êcià, nawet w przypadku bardzo intensywnej eksploatacji



Opony MPT marki
SOLIDEAL

Nie wszyscy producenci
ogumienia do maszyn bu-
dowlanych posiadajà w swo-
jej ofercie opony MPT. Sà
one bowiem produktem spe-
cyficznym. W w naszym kra-
ju opony MPT nazywane sà
wielozadaniowymi. Trafniej-
szym jednak okreÊleniem
jest dos∏owne t∏umaczenie
ich nazwy z j´zyka angiel-
skiego - „multi purpose ty-
re”, czyli opony do wielu za-
stosowaƒ. Ze wzgl´du na
ich doÊç uniwersalne prze-
znaczenie muszà one spe∏-
niaç stawiane im bardzo wy-
sokie wymagania jakoÊcio-
we i wytrzyma∏oÊciowe. Ma-
my tu jednak na myÊli nie ro-
dzaj prac - budowa, ale
przede wszystkim mo˝liwoÊç
stosowania ich do ró˝nego
typu maszyn na przyk∏ad te-
renowych wózków wid∏o-
wych, koparko-∏adowarek,
koparek, noÊników telesko-

powych, a tak˝e Êrednich ∏a-
dowarek mi´dzy innymi tak
renomowanych marek jak:
JCB, CASE, CAT, KRAMER
ALLRAD, VOLVO, KOMATSU,
NEW HOLLAND, SCHAEFF,
MANITOU czy MECALAC.
Dlatego projektanci po-
szczególnych producentów

stale dà˝à do udoskonala-
nia konstrukcji opon MPT,
które muszà podo∏aç cza-
sem skrajnie odmiennym,
coraz to trudniejszym wa-
runkom pracy, stawianym
zarówno przez producen-
tów maszyn, jak i przez sa-
mych u˝ytkowników w okre-
sie eksploatacji posiadane-

go przez nich sprz´tu. 
Obecnie konstrukcje opon
MPT wielu producentów,
choç nie jest to regu∏à, po-
siadajà rozwiàzania, które
czynià z takiej opony mo˝li-
wie najlepszà, najbardziej
przystosowanà do wykony-
wanych obecnie przez ma-

szyny prac na budowach.
Nale˝y do nich zaliczyç: 
• wzgl´dnà sztywnoÊç kon-

strukcji opony,
• zwi´kszonà noÊnoÊç

opony,
• samooczyszczajàce si´

bie˝niki,
• kszta∏ty bie˝nika dajàce

znakomite parametry

trakcyjne: p∏ynnà jazd´
na drodze i optymalny
poziom przyczepnoÊci
w terenie,

• wzmocnienia boczne
opony, minimalizujàce
mo˝liwoÊç uszkodzenia,
przebicia opony przez jej
powierzchni´ bocznà.

Opony MPT z ww. rozwiàza-
niami konstrukcyjnymi znaj-
dujà si´ równie˝ w ofercie
ogumienia przemys∏owego
marki SOLIDEAL. Nale˝y
podkreÊliç, ˝e firma Solideal
Polska S.A. ostatnio znacz-
nie poszerzy∏a ofert´ opon
MPT, wprowadzajàc kolejne
rozmiary oraz wersje bie˝ni-
ków. Istotny jest tak˝e fakt, ˝e
dobór bie˝nika opony zale˝y
w du˝ej mierze od typu wyko-
nywanych prac oraz typu sa-
mej maszyny, do której opo-
ny te majà byç zastosowane. 
Dodatkowe informacje na
temat opon MPT marki
SOLIDEAL uzyskaç mo˝na
bezpoÊrednio w firmie Soli-
deal Polska S.A.

Dalsze informacje Pb 024Z
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Transtools - specjaliÊci
od hydrauliki si∏owej

Specjalizujàca si´ w hydrauli-
ce si∏owej lubelska firma
Transtools Sp. z o.o. dzia∏a od
roku 1993 zatrudniajàc obec-
nie ponad 100 osób. G∏ównà
sferà dzia∏alnoÊci pozostajà:
produkcja hydraulicznych
pomp i silników wielot∏oczko-
wych oraz cz´Êci zamiennych
(mi´dzy innymi cylindry, t∏ocz-
ki, tarcze rozrzàdcze, separa-
tory, wa∏y) oraz remonty
pomp i silników hydraulicz-
nych. Transtools jest tak˝e
autoryzowanym przedstawi-
cielem w Polsce renomowa-
nego Êwiatowego producen-
ta hydrauliki si∏owej firmy Lin-
de. W swojej ofercie posiada
równie˝ pompy o zaz´bieniu
wewn´trznym VOITH. 
Wysokim wymaganiom sta-
wianym maszynom i urzà-
dzeniom w przemyÊle mogà
sprostaç tylko produkty
o najwy˝szej jakoÊci. Nowo-
czesny park maszynowy
(najnowszej generacji cen-
tra obróbcze) oraz wykwali-
fikowana kadra produkcyjna
i konstruktorska firmy Trans-
tools stanowià gwarancj´
osiàgni´cia najwy˝szego

standardu oferowanych
przez nià wyrobów i us∏ug. 
Firma Transtools Êwiadczy
profesjonalne us∏ugi napraw
i regeneracji pomp oraz silni-
ków hydraulicznych marek:
REXROTH-HYDROMATIC,
BREUNINGHAUS, SAUER-
SUNSTRAND, KAWASAKI,
VOLVO, VICKERS, LINDE,
COMERCIAL-HYDRAULICS,
BUCHER, PARKER. Atutem
firmy jest profesjonalne sta-
nowisko testowe, za pomo-
cà którego dokonywana jest
diagnostyka pracy pomp

i silników hydraulicznych. 
Elementy i systemy hydrau-
liczne oferowane przez fir-
m´ Transtools znajdujà za-
stosowanie w maszynach
i urzàdzeniach pracujàcych
w wielu sektorach gospo-
darki: budownictwie drogo-
wym, górnictwie, hutnictwie,
s∏u˝bach komunalnych, pe-
trochemii, przemyÊle stocz-
niowym, przemyÊle maszy-
nowym i innych bran˝ach. 
SpecjaliÊci firmy Transtools
s∏u˝à doradztwem przy bu-
dowie maszyn i urzàdzeƒ

o nap´dzie hydraulicznym. 
Firma Transtools jest rów-
nie˝ wy∏àcznym dystrybuto-
rem w Polsce hydraulicz-
nych i pneumatycznych
przemys∏owych narz´dzi
SPITZNAS, takich jak: klu-
cze udarowe, pi∏y taÊmowe,
pi∏y brzeszczotowe, zakr´-
tarki kàtowe, szlifierki, zbija-
ki do rdzy. Godny podkre-
Êlenia jest fakt, ˝e Transto-
ols jest wspó∏producentem
tych narz´dzi. Produkuje
ponad 3.000 cz´Êci zamien-
nych i podzespo∏ów do
nich. Firma Êwiadczy rów-
nie˝ serwis gwarancyjny
oraz pogwarancyjny, a tak-
˝e oferuje dostaw´ oryginal-
nych cz´Êci zamiennych do
narz´dzi SPITZNAS. 
Transtools zaprasza do od-
wiedzenia swego stoiska
numer 73 w Pawilonie B na
Targach Autostrada-Polska
w Kielcach, które odb´dà si´
w dniach 17-19 maja 2006
roku. Podczas targów zapre-
zentowane zostanà elemen-
ty i systemy hydrauliki si∏o-
wej oraz narz´dzia pneuma-
tyczne i hydrauliczne SPIT-
ZNAS znajdujàce szerokie
zastosowanie w budownic-
twie drogowym. 

Dalsze informacje Pb 025Z

Najnowszej generacji centra obróbcze oraz wykwalifikowana kadra produkcyjna i kon-
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Przewóz koparek 
wa˝àcych 45 ton 

Czteroosiowy pojazd semi-
niskopodwoziowy z nieckà
koparkowà firmy Nooteboom
pozwala ∏atwo uporaç si´
z transportem koparek wa-
˝àcych nawet 45 ton. Prze-
wóz tak du˝ych maszyn nie
wymaga teraz stosowania
zag∏´bianych naczep nisko-
pod∏ogowych. Stosowanie
do transportu takich ci´˝a-
rów czteroosiowej semini-
skopod∏ogowej naczepy
Nooteboom gwarantuje nie
tylko t´ samà pewnoÊç
przemieszczania ∏adunku,
ale tak˝e pozwala na znacz-
nà obni˝k´ kosztów.  
Powierzchnia ∏adunkowa
czteroosiowego pojazdu se-
miniskopod∏ogowego jest
wprawdzie po∏o˝ona wy˝ej
ni˝ w naczepie z pok∏adem
zag∏´bianym, ale wi´kszoÊç
koparek o masie 45 ton
mo˝na transportowaç w ra-
mach obowiàzujàcych prze-
pisów dotyczàcych wysoko-
Êci ∏adunku dzi´ki szerokiej
i g∏´bokiej niecce na wysi´-
gnik, zintegrowanej z po-
wierzchnià ∏adunkowà. 
Pojazd seminiskopod∏ogo-
wy z nieckà wysi´gnikowà
Nooteboom stworzony zo-
sta∏ specjalnie do przewozu
ci´˝kich maszyn budowla-
nych o masie do 45 ton. 
Niezale˝nie od bogatego
wyposa˝enia standardowe-
go Nooteboom oferuje wy-

posa˝enie opcjonalne oraz
realizuje specjalne ˝yczenia
klientów. Inaczej mówiàc,
przy niskim nak∏adzie inwe-
stycyjnym u˝ytkownik otrzy-
muje pojazd cechujàcy si´

maksymalnà niezawodno-
Êcià i elastycznoÊcià. 
Zalety naczepy Nooteboom
typu Semi do koparek: 
• cena zakupu jest nawet

do 40% ni˝sza od ceny

naczepy z zag∏´bianym
pok∏adem o tej samej ∏a-
downoÊci u˝ytkowej, 

• w porównaniu z naczepà
niskopodwoziowà pojazd
seminiskopodwoziowy

daje oszcz´dnoÊç oko∏o
25% na masie w∏asnej, 

• d∏ugoÊç zestawu mieÊci
si´ w ramach ustawowo
dopuszczalnych 16,5 m, 

• znacznie d∏u˝sza - w po-

równaniu z pojazdem ni-
skopodwoziowym tej sa-
mej d∏ugoÊci - powierzch-
nia ∏adunkowa, w∏àcznie
z mo˝liwoÊcià roz∏o˝enia
ci´˝aru tak˝e na wysi´-
gniku (∏ab´dziej szyi), 

• lepszy rozk∏ad Êrodka
ci´˝koÊci ∏adunku, co po-
maga uniknàç indywidu-
alnego przekroczenia na-
cisku na oÊ, 

• szybki za- i wy∏adunek
dzi´ki prostym w obs∏udze
rampom najazdowym, 

• mo˝liwoÊç ∏awiejszego
dost´pu do miejsc za-
i wy∏adunkowych w trud-
no dost´pnym terenie
dzi´ki wi´kszemu prze-
Êwitowi nad ziemià, 

• prosta koncepcja trans-
portu przy niskich kosz-
tach operacyjnych. 

Dalsze informacje Pb 026Z
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Nowa koparka VOLVO
EC700B LC sprosta∏a
„chiƒskim torturom”

Do tradycji koncernu Volvo
wesz∏o ju˝ konsultowanie
rozwiàzaƒ konstrukcyjnych
nowych maszyn z doÊwiad-
czonymi praktykami z ca∏e-
go Êwiata. Nie inaczej by∏o
równie˝ w przypadku 70-to-
nowej koparki gàsienicowej
EC700B LC dzier˝àcej aktu-
alnie zaszczytne miano fla-
gowego modelu koncernu
Volvo. Koparka EC700B LC
zaliczana do grupy maszyn
nowej generacji ∏àczy wyso-
kà wydajnoÊç z niskimi
kosztami eksploatacji. Ma-
szyna legitymuje si´ zaleta-
mi typowymi dla  marki Vo-
lvo. Imponuje doskona∏ymi
osiàgami, stabilnoÊcià oraz
bezawaryjnoÊcià osiàgni´tà
dzi´ki zastosowaniu w niej
wy∏àcznie sprawdzonych
podzespo∏ów najwy˝szej ja-
koÊci. Kluczowe komponen-
ty uk∏adu hydrulicznego ma-
szyny podo∏aç mogà znacz-
nie wy˝szym obcià˝eniom,

ni˝by wynika∏o to ze standar-
dów przyj´tych dla maszyn
70-tonowych. Na uwag´
zas∏uguje cicha praca syste-
mu hydraulicznego osiàgni´-
ta dzi´ki przemyÊlanemu
prowadzeniu i podwieszeniu
wszystkich przewodów. 
Konstruktorom Volvo uda∏o
si´ osiàgnàç ponadprze-
ci´tne rezultaty w zakresie

obcià˝eƒ technologicznych
koparki przy zachowaniu
umiarkowanego poziomu
zu˝ycia paliwa. Koparka Vo-
lvo EC700B LC wyposa˝o-
na zosta∏a w najwi´kszà
w tej klasie maszyn jednost-
k´ nap´dowà Volvo D16C
o mocy 464 KM (przy 1.800
obr./min). Silnik skonstru-
owany zosta∏ w oparciu
o najnowszà technologi´ 
V-ACT (Volvo Advanced
Combustion Technology).
Odznacza si´ on doskona-
∏ymi osiàgami oraz niskà
emisjà spalin spe∏niajàc wy-
magania normy Tier 3/Sta-
ge IIIA. Pot´˝na przeciwwa-
ga oraz szerokie podwozie
zapewniajà maszynie stabil-
noÊç nawet podczas pracy
w najtrudniejszych warun-
kach terenowych. 
Zasi´g kopania EC700B LC
wynosi 13,17 m, maszyna
mo˝e kopaç na g∏´bokoÊç
8,4 m osiàgajàc si∏´ odspa-
jania 301 kN. Koparka mo˝e
byç wyposa˝ona, zale˝nie
od konkretnych potrzeb,
w ∏y˝ki o pojemnoÊci od 2,5
do 4,5 m3. Masa koparki,

w zale˝noÊci od wyposa˝e-
nia, waha si´ w granicach od
67.500 do 70.300 kg. Stan-
dardowy wysi´gnik maszyny
mierzy 7,7 m. Koparka do-
st´pna jest w dwóch wer-
sjach - standardowej oraz
ME. Ta druga przeznaczona
jest do pracy w przemyÊle
wydobywczym przy prze∏a-
dunku du˝ych mas urobku.

Komfort pracy operatora
i ∏atwoÊç serwisowania sta-
nowià kolejne zalety kopar-
ki. Miejsce pracy operatora
koparki Volvo EC700B LC
jest niezwykle komfortowe
i praktycznie urzàdzone.
Doskona∏a widocznoÊç na
wszystkie strony z kabiny,
wygodny, regulowany a˝
w dziewi´ciu p∏aszczy-
znach fotel, ergonomicznie
rozmieszczone elementy
sterowania, doskona∏a izo-
lacja akustyczna i t∏umienie
wibracji, wydajna klimaty-
zacja i bezpieczna drabin-
ka u∏atwiajàca dost´p do
wn´trza kabiny oraz klap
serwisowych, sà pozytyw-
nymi wyró˝nikami nowej
maszyny. Konstruktorzy
nowej koparki Volvo pomy-
Êleli o u∏atwieniu prac ser-
wisowych, co jest niezwy-
kle wa˝ne w przypadku
maszyny o tak du˝ych ga-
barytach. Filtry oleju silni-
kowego, paliwa i powietrza
sà ∏atwo dost´pne. Podob-
nie rzecz ma si´ z pozo-
sta∏ymi punktami serwiso-
wymi, do których dostaç
mo˝na si´ korzystajàc
z wygodnej drabinki i sze-
rokich podestów. Aby u∏a-
twiç transport maszyny
mo˝liwe jest zredukowa-
nie szerokoÊci podwozia.
Na miejsce europejskiej pre-
zentacji koparki EC700B LC

Volvo wybra∏o portugalski ka-
mienio∏om. Praca przy wyso-
kiej na sto metrów bazaltowej
Êcianie stanowi∏a ostatni
sprawdzian maszyny, przed
wyekspediowaniem jej do
pierwszych odbiorców. Wcze-
Êniej nowa konstrukcja prze-
sz∏a z powodzeniem morder-
cze testy w Chinach. Kraj ten
wybrano zresztà celowo. Ba-
dania wykaza∏y bowiem, ˝e
tamtejsi operatorzy legitymu-
jà si´… wyjàtkowo niskimi
umiej´tnoÊciami. Konstrukto-
rzy Volvo uznali, ˝e je˝eli ma-
szyna wyjdzie bez szwanku
z owych „chiƒskich tortur”,
oznaczaç to b´dzie jej pe∏nà
gotowoÊç do podj´cia co-
dziennych zadaƒ na placach
budowy ca∏ego Êwiata.  
- Przystàpienie do prac nad
maszynà EC700B LC stano-
wi∏o reakcj´ na Êwiatowe
zapotrzebowanie na kopar-
ki tej wielkoÊci. Rezultat
prac naszych konstruktorów
jest, nie tylko moim zda-
niem, imponujàcy. Uda∏o
si´ stworzyç doskona∏à
konstrukcj´ ∏àczàcà spraw-
dzone w najtrudniejszych
warunkach podzespo∏y
i komponenty z nowatorski-
mi rozwiàzaniami technolo-
gicznymi opatentowanymi
przez Volvo - skomentowa∏
Tony Helsham z Volvo Con-
struction Equipment. 
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Dzier˝àcej zaszczytne miano flagowego modelu koncernu Volvo koparka EC700B LC sta-
nowi zgrany tandem z wozid∏ami Volvo spotykanymi na wielkich budowach ca∏ego Êwiata 

Konstruktorzy Volvo pomyÊleli o u∏atwieniu prac serwisowych, co jest niezwykle wa˝ne w przy-
padku tak du˝ej maszyny. Filtry oleju silnikowego, paliwa i powietrza sà ∏atwo dost´pne





PEZAL radzi jak dbaç
o silnik spalinowy

Spróbujmy zastanowiç si´,
czy wszystkie awarie wyni-
kajà z wad materia∏owych
u˝ytkowanego sprz´tu?
Z ca∏à pewnoÊcià - nie. Naj-
cz´stszà przyczyn´ stano-
wià zaniedbania profilak-
tyczno-serwisowe oraz nie-
dostateczna kultura tech-
niczna pracownika obs∏u-
gujàcego maszyn´. Co za-
tem czyniç, aby maszyny
i urzàdzenia nie zawiod∏y
nas podczas codziennej
pracy na placu budowy?
Z ca∏à pewnoÊcià warto Êci-
Êle stosowaç si´ do zaleceƒ
zawartych w zamieszczo-
nych poni˝ej dziesi´ciu
przykazaniach dla u˝yt-
kowników maszyn z silni-
kami spalinowymI: 
1. Zawsze sprawdzaj stan
oleju przed ka˝dym rozru-
chem silnika oraz zapoznaj
si´ z zapisanym w ksià˝ce
serwisowej maszyny termi-
nem kolejnego przeglàdu,
podczas którego dokonana
zostanie wymiana oleju.
Bezwzgl´dnie pami´taç na-
le˝y, aby czynnoÊci obs∏u-
gowe nie by∏y wykonywane
na nierównym pod∏o˝u, 
2. Zawsze sprawdzaj stan
filtra powietrza oraz szczel-
noÊç uk∏adu ssàcego
przed uruchomieniem ma-

szyny. Nawet najdrobniej-
sze nieszczelnoÊci spowo-
dujà w efekcie przedosta-
wanie si´ drobinek py∏ów
i piasku z placu budowy, do
cylindrów silnika. Piasek to
zazwyczaj drobinki bardzo
twardego krzemu powodujà-
cego b∏yskawiczne i nieod-
wracalne zu˝ycie pierÊcieni
t∏okowych, g∏adzi cylindro-
wych oraz zaworów i gniazd
zaworowych, 
3. Nigdy nie stosuj nie zale-
canych przez producenta,
olejów i p∏ynów eksploata-
cyjnych. JeÊli u˝ytkowana
przez ciebie maszyna wy-
posa˝ona  jest w silnik Die-
sla, nie stosuj doƒ paliwa
opa∏owego. Paliwo takie po-
siada co prawda wy˝sze
wartoÊci energetyczne lecz
niedostateczne w∏aÊciwoÊci
smarujàce. Po∏àczenie tych
dwóch parametrów spowo-
duje w rezultacie przegrze-
wanie si´ silnika, a tym sa-
mym szybsze jego zu˝ycie,
a˝ do zatarcia w∏àcznie,
4. Zawsze sprawdzaj przed
uruchomieniem maszyny
oraz ponownie, po zakoƒ-
czeniu pracy poziom ch∏o-
dziwa oraz jego temperatu-
r´ zamarzania. Niski po-
ziom ch∏odziwa spowoduje
przegrzewanie si´ silnika,
a niew∏aÊciwie dobrana
temperatura zamarzania
w czasie sezonu zimowego
mo˝e pociàgnàç za sobà

ryzyko zniszczenia bloku
cylindrów, pompy obiegu
ch∏odziwa, ch∏odnicy  lub
g∏owicy cylindrów silnika,
5. Nigdy nie pozostawiaj
maszyny  po pracy z nie do-
∏adowanym akumulatorem.
Akumulator nie do∏adowa-
ny, pozostawiony na d∏u˝ej,
„zasiarcza” si´, a w konse-
kwencji jego pojemnoÊç
oraz mo˝liwy do uzyskania
pràd rozruchowy w znacz-
nym stopniu maleje,
6. Sprawdzaj i uzupe∏nij
w razie potrzeby, przed ka˝-
dym uruchomieniem, po-
ziom elektrolitu w akumula-
torze (dolewaj wy∏àcznie
wod´ destylowanà - nigdy
elektrolit). Zbyt niski poziom
elektrolitu zmniejsza war-
toÊç pràdu rozruchowego
akumulatora,
7. Nie zezwalaj u˝ytkowaç
ani serwisowaç swojej ma-
szyny osobom nie posiada-
jàcym ku temu uprawnieƒ
oraz nie przeszkolonym i nie
posiadajàcym odpowied-
nich narz´dzi, 
8. Nie rozpoczynaj pracy
maszynà, a˝ do czasu do-
statecznego rozgrzania si´
silnika. Pami´taj, ˝e silnik
spalinowy w twojej maszy-
nie zu˝ywa si´ oko∏o pi´ç
razy szybciej w fazie rozru-
chu oraz pracujàc jako „nie
dogrzany”, 
9. JeÊli w twojej maszynie
zastosowano silnik turbodo-

∏adowany, nigdy nie wy∏à-
czaj go bezpoÊrednio z wy-
sokich obrotów. Zaczekaj
cierpliwie, a˝ silnik wróci do
stabilnych wolnych obrotów
i dopiero wówczas zatrzy-
maj jego prac´. Turbospr´-
˝arka smarowana jest z ci-
Ênieniowej magistrali silnika
i wiruje z szybkoÊcià do stu
tysi´cy obrotów na minut´.
Gwa∏towne wy∏àczenie silni-
ka odcina smarowanie tur-
bospr´˝arki, która jeszcze
d∏ugo wiruje do ca∏kowitego
zatrzymania si´,
10. JeÊli u˝ytkowana przez
ciebie maszyna wyposa˝o-
na jest w silnik z tak zwa-
nym „Inter-Coolerem”, czyli
ch∏odnicà powietrza do∏a-
dowania, przynajmniej raz
w tygodniu sprawdzaj stan
techniczny w´˝y oraz
szczelnoÊci wszystkich po-
zosta∏ych elementów tego
systemu. Nawet drobne
granulki piasku przedosta-
jàce si´ przez nieszczelno-
Êci w uk∏adzie „Inter-Coole-
ra” spowodujà uszkodzenie
aluminiowych ∏opatek wirni-
ka turbospr´˝arki. Mikro-
ubytki nie wywa˝onych ∏o-
patek wirujàcych z szybko-
Êcià dochodzàcà do stu ty-
si´cy obrotów na minut´
w rezultacie pociàgnàç mu-
szà za sobà natychmiasto-
we i nieodwracalne zdewa-
stowanie turbiny. 
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Najcz´stszà przyczyn´ stanowià zaniedbania profilaktyczno-serwisowe oraz niedostateczna kultura techniczna pracownika obs∏ugujàcego maszyn´. Co zatem czyniç, aby maszy-
ny i urzàdzenia nie zawiod∏y nas podczas codziennej pracy na placu budowy? Z ca∏à pewnoÊcià warto ÊciÊle stosowaç si´ do zaleceƒ zawartych w powy˝szym tekÊcie

KG 200

KG 160

KG 690D

KG 55 KG 270





Shell - Êrodki smarne
w maszynach budowlanych

Maszyny wykorzystywane
w budownictwie sà skompli-
kowane w obs∏udze sma-
rowniczej. Zwiàzane jest to
z nagromadzeniem mecha-
nizmów roboczych o ró˝no-
rodnych zadaniach. Smaro-
wania wymagajà nie tylko
silnik, skrzynia biegów,
przek∏adnia g∏ówna, ko∏a
i inne elementy jezdne, ale
równie˝ si∏owniki, uk∏ady
przeniesienia mocy, mie-
szalniki, ubijaki, itp. Maszy-
ny robocze pracujà w eks-
tremalnych warunkach, cz´-
sto pod du˝ym obcià˝e-
niem przez d∏u˝szy czas.
Uszkodzenie podzespo∏u
w wyniku podwy˝szonego
tarcia mo˝e wyeliminowaç
maszyn´ z ruchu, przyczy-
niç si´ do opóênienia pracy
i powstania strat. Dlatego
u˝ycie w∏aÊciwych Êrodków
smarnych jest sprawà wy-
sokiej wagi. 
Gama dost´pnych produk-
tów Shell pozwala zapewniç
doskona∏e smarowanie
praktycznie we wszystkich
maszynach i urzàdzeniach
roboczych. 
Oferta Shell zawiera pe∏nà
gam´ olejów do silników
Diesla od najbardziej za-
awansowanych olejów syn-
tetycznych Rimula Ultra 5W-
30 i Rimula Ultra 10W-40
przez oleje mineralne Rimu-
la Super 15W-40 i Rimula
X 15W-40 po oleje do star-
szego typu silników Rimula
D 15W-40. Sztandarowym
produktem Shell do maszyn
budowlanych jest Rimula
X 15W-40. Jest to olej mine-
ralny przeznaczony do silni-
ków Diesla. O jego doskona-
∏ej jakoÊci Êwiadczyç mogà
wysokie specyfikacje jako-
Êciowe ACEA E3, API CH-4,
oraz dopuszczenia produ-
centów silników takie jak:
Cummins CES 20071, 72,75,
Komatsu KES07.851.1;
JASO, HINO. 

Rimula X 15W-40 stosowa-
na jest z powodzeniem
w wielu maszynach budow-
lanych na Êwiecie. Charak-
teryzuje si´ du˝à odporno-
Êcià na zmienne warunki
pracy oraz pozwala znacz-
nie ograniczyç wp∏yw zbyt
zasiarczonego paliwa na
zu˝ycie silnika.
Do pojazdów budowlanych
godna polecenia jest gama
jednosezonowych olejów:
RIMULA X 10W, X 30, X 40.
Sà to oleje silnikowe znaj-
dujàce zastosowanie
w uk∏adach przenoszenia
mocy i systemach hydrau-

licznych. Oleje te posiadajà
dopuszczenia: MIL-L-2104F,
Catepillar T0-02, Komatsu.
W powy˝szych systemach
bardzo cz´sto stosuje si´
równie˝ oleje klasy UTTO,
czyli uniwersalne oleje hy-
drauliczno-przek∏adniowe,
których zaletà jest ograni-
czenie stosowanych p∏ynów
roboczych do uk∏adu: 
olej utto + p∏yn hamulcowy
+ smary. 
Zalety olejów UTTO to:
• zabezpieczenie przek∏ad-

ni i uk∏adu przeniesienia
nap´du przed zu˝yciem,

• zapewnienie odpowied-
nich w∏asnoÊci ciernych
dla g∏adkiej i cichej pracy
sprz´gie∏ i hamulców,

• tolerowanie obecnoÊci
wody lub wilgoci,

• odpornoÊç na utlenianie w
wysokich temperaturach,

• zabezpieczenie powierzchni
przed oddzia∏ywaniem szko-
dliwych produktów spalania
(np. laków i nagarów),

• zabezpieczenie elementów
metalowych (np. w prze-
k∏adniach) przed zu˝yciem
lub zniszczeniem w trakcie
pracy w warunkach najwi´k-
szych pr´dkoÊci i obcià˝eƒ
typowych dla olejów UTTO

o klasie jakoÊci API GL-4,
• zapewnienie dobrych pa-

rametrów pracy syste-
mów hydraulicznych.

W gamie produktów Shell
szczególnie godne polece-
nia sà dwa mineralne pro-
dukty typu UTTO: DONAX
TD 5W-30 i DONAX TD
10W-30. Sà to uniwersalne
oleje przek∏adniowe hy-
drauliczne do maszyn u˝y-
wanych w przemyÊle bu-
dowlanym, leÊnictwie i rol-
nictwie posiadajà dopusz-
czenia Êwiatowych produ-
centów mi´dzy innymi: New
Holland M2C-134D;JDM-
J20C;MF M1135 1143;
Catepillar TO-2. W ofercie
Shell odnajdziemy równie˝
specjalne oleje DONAX TC
10W, TC 30 oraz TC 50 do
przek∏adni mocy i przetwor-
ników hydraulicznych zgod-
ne ze specyfikacjami
Caterpillar TO-4; Komatsu
KES 07.868.1. 
Stosowanie Êrodków smar-
nych wysokiej jakoÊci pozwa-
la u˝ytkownikowi maszyny
osiàgnàç realne oszcz´dno-
Êci poprzez ograniczenie
awarii i wyd∏u˝enie jej techno-
logicznej ˝ywotnoÊci.
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Nowoczesne maszyny wykorzystywane w budownictwie, takie jak prezentowana na zdj´ciu ∏adowarka ko∏owa Komatsu WA 480 w zwiàzku
z nagromadzeniem w ich konstrukcji mechanizmów roboczych o ró˝norodnych zadaniach sà skomplikowane w obs∏udze smarowniczej

Sztandarowym produktem Shell do ma-
szyn budowlanych jest Rimula X 15W-40
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FULL Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
www.full.com.pl

e-mail: full@full.com.pl

CENTRUM SPRZEDA˚Y MASZYN
U˚YWANYCH

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 

NAJTA¡SZE CZ¢ÂCI ZAMIENNE

DO MASZYN BOMAG

JEDYNY W POLSCE KOMPUTER

DIAGNOSTYCZNY EDS DO MASZYN O&K

ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa

tel./fax: (022) 819 40 40÷42,
(022) 811 31 00

AGREX  ARCON Sp. z o.o.
ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa,
telefony: (22) 648-08-10, 648-08-11,

fax 641-38-24
e-mail: office@agrex-arcon.pl

http://www.agrex-arcon.pl

Autoryzowany dealer

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

Biuro Handlowe RUDA
ul. Zegad∏owicza 10, 40-555 Katowice

tel./fax: (032) 251 25 53, 757 44 65
e-mail: bh-ruda@bh-ruda.pl, www.bh-ruda.pl

- wiertnice, kotwiarki, do górniczych
prac podziemnych i tunelowych

- samojezdne wiertnice hydrauliczne
dla kopalƒ odkrywkowych

- kruszarki szcz´kowe, udarowe,
sto˝kowe, granulatory 
i przesiewacze dla górnictwa
skalnego i rud metali

- przewoêne i mobilne stacje
kruszenia, recykling

- specjalistyczne ∏adowarki dla
górnictwa skalnego i podziemnego

- m∏oty, no˝yce i no˝yco-kruszarki
hydrauliczne

- przegubowe wozid∏a technologiczne

- specjalistyczne ∏adowarki przegubowe
oraz z obrotowym wysi´gnikiem

- wielofunkcyjne koparki ko∏owe

- spr´˝arki Êrubowe

- osuszacze i filtry spr´˝onego
powietrza

- silniki wysokopr´˝ne
i generatory pràdowe

- rowokoparki ∏aƒcuchowe, mini-
koparki, maszyny Êrodowiskowe

- PodnoÊniki teleskopowe, no˝ycowe 
i terenowe wózki wid∏owe

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I SERWIS FIRM:

EP Spó∏ka z o.o.
ul. Âw. Wincentego 10, 61-003 Poznaƒ
tel. (061) 651 87 11, fax (061) 651 87 00

www.ep.poznan.pl
• naprawy maszyn i urzàdzeƒ budowlanych
• autoryzowany dealer i serwis

Cummins Poland, HSW S.A.
• generalny dystrybutor agregatów

pràdotwórczych Heinkel
• specjalistyczne zabudowy pojazdów

samochodowych

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o.
ul. Grodziska 7

05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ
tel.: (0 22) 739 70 80, 739 70 81 

fax (0 22) 739 70 82
e-mail: info@webermt.com.pl
internet: www.webermt.com.pl

11-041 Olsztyn, ul. Sokola 4 
tel.: (089) 523 91 52, 523 91 53, 

fax (089) 523 90 82

- przesiewacze mobilne i stacjonarne na
sucho i mokro, sita strunowe i
plecione, cz´Êci zamienne, kruszarki
szcz´kowe i udarowe

- kruszarki szcz´kowe, udarowe,
sto˝kowe, granulatory, kompletne
zak∏ady produkcyjne

- elementy podwoziowe do maszyn
CATERPILLAR, VOLVO, HANOMAG
O&K, ATLAS, LIEBHERR, ZEPPELIN,
CASE, FIAT-HITACHI, HSW oraz cz´Êci
silnikowe, mechaniczne do wszystkich
maszyn

- minikoparki, koparko-∏adowarki,
koparki, ∏adowarki, spycharki, cz´Êci

- z´by i zabezpieczenia do ∏y˝ek,
lemiesze, materia∏y trudnoÊcieralne

- uniwersalne ∏y˝ki przesiewajàco-
kruszàce 

- m∏oty, no˝yce i no˝yco- kruszarki

- czeÊci zamienne, maszyny
- podzespo∏y podwoziowe i hydraulika

Oddzia∏y:  Bytom – tel. (032) 289 02 05
Wroc∏aw – tel. kom. 607 38 08 80
Wàgrowiec – tel. (067) 262 72 00

e-mail: renox@renox.pl;  www.renox.pl

M A S Z Y N Y  B U D O W L A N E
Maszyny budowlane. Sprzeda˝, serwis,
wynajem. Oryginalne cz´Êci zamienne.

Zag´szczarki gruntu, agregaty i narz´dzia
hydrauliczne, m∏oty wyburzeniowe,
wibratory i zacieraczki do betonu

Minikoparki gàsienicowe, silniki, cz´Êci

zamienne 

Groty do m∏otów wyburzeniowych

Zag´szczarki gruntu

Agregaty pràdotwórcze, silniki

przemys∏owe, pompy wodne i szlamowe,

pi∏y do nawierzchni, zag´szczarki 

Zag´szczarki gruntu, walce, wibratory do

betonu, oryginalne cz´Êci zamienne

Silniki wysokopr´˝ne, oryginalne cz´Êci

zamienne

Zag´szczarki gruntu, walce

Silniki spalinowe, oryginalne cz´Êci

zamienne

Silniki spalinowe, oryginalne cz´Êci

zamienne

M∏oty, kilofy pneumatyczne, m∏otowiertarki

Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Us∏ugowo-Handlowe

W O B I S
ul. Bytomska 135, 41-803 Zabrze

tel. (032) 275 32 26, fax (032) 274 63 94
www.wobis.pl, e-mail: wobis@wobis.pl

W&W

ALLU

T-130, T-170
K-611, M-250H
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AUTORYZOWANY 

SERWIS SILNIKÓW: 

DEUTZ & DEUTZ MWM 

SUBARU ROBIN

u SPRZEDA˚
ORYGINALNYCH CZ¢ÂCI

u NAPRAWY, REMONTY SILNIKÓW
u SERWIS MOBILNY

GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY

u SILNIKI WYMIENNE

43-100 Tychy
ul. Dojazdowa 9

tel./fax:(032) 219 70 77
tel. (032) 325 08 05 ÷06
tel. kom. 0 602 471 551
www.winter-service.com.pl

e-mail: biuro@winter-service.com.pl

CUMMINS POLAND
Oferuje:
• silniki wysokopr´˝ne spe∏niajàce normy

Stage 2; Euro 3; Euro 4 o poj. od 1,4 do 78 dm3

i mocy od 18 do 3500 KM,
• agregaty pràdotwórcze Cummins Power

Generation o mocy od 11 do 2.700 kVA
(prime i standby),

• silniki na spr´˝ony gaz ziemny CNG
Cummins Westport,

• filtry Cummins,
• olej Valvoline Premium Blue,
• zestawy naprawcze turbospr´˝arek

HOLSET,
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
• naprawy g∏ówne silników wysokopr´˝nych

(1 rok gwarancji).

CUMMINS ENGINE COMPANY LTD.
Sp. z o.o. Oddzia∏ w Polsce

ul. Stawowa 119; 31-346 Kraków
tel.: (012) 661-53-05; 661-53-25

fax (012) 661-53-15
www.cummins.pl

Cummins zaleca oleje

Generalny  Importer

ul. Odrowà˝a 13,  
03 - 310 Warszawa
tel. (22) 814-01-80
fax (22) 814-01-78

e-mail: biuro@tezana.pl,
www.tezana.pl

• AGREGATY

PRÑDOTWÓRCZE

• ZESPO Y̧ NAP¢DOWE

• SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE

• CZEÂCI ZAMIENNE

• SERWIS TECHNICZNY

www.ivecomotors.com

PEZAL Sp. z o.o.
80-635 Gdaƒsk, ul. K´pna 30 B

tel. (058) 303 80 80
e-mail: pezal@pezal.com.pl

www.pezal.com, 
www.kiporpolska.pl

SPRZEDA˚: 
SILNIKI SPALINOWE,

GENERATORY PRÑDU,

MOTOPOMPY,

SPAWARKI

SERWIS: 
POMPY WTRYSKOWE: MECH. 

i ELEKTRONICZNE: EDC,VP,VR

CR-COMMON RAIL,

POMPOWTRYSKIWACZE EUI,

SYSTEMY WTRYSKOWE PDE,

TURBOSPR¢˚ARKI,

SILNIKI

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

OFERUJE MASZYNY NOWE 
I U˚YWANE ORAZ SERWIS 

I CZ¢ÂCI ZAMIENNE

ul. Obornicka 1, 62-002 Z∏otkowo

tel.: (061) 65 777 77 – recepcja

65 777 70 – dzia∏ sprzeda˝y

65 777 80 – dzia∏ cz´Êci zamiennych

65 777 90 – dzia∏ serwisu

65 777 99 – sekretariat zarzàdu

fax (0-61) 65 777 78

e-mail: gig@maszynybudowlane.ple-mail: gig@maszynybudowlane.pl
recepcja@maszynybudowlane.plrecepcja@maszynybudowlane.pl

Wszystko o firmie orazWszystko o firmie oraz
szczegó∏owa oferta na:szczegó∏owa oferta na:

wwwwww.maszynybudowlane.p.maszynybudowlane.pl

® ®

®
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ul. Graniczna 73A
05-500 Nowa Iwiczna k. Warszawy

tel.: 022 711 08 51 do 53  
fax  022 711 08 54
www.bthfast.com.pl 
e-mail: info@bthfast.com.pl

Silniki wysokopr´˝ne, 
cz´Êci zamienne Deutz - nowe,
regenerowane, u˝ywane, Serwis   

Silniki benzynowe i wysokopr´˝ne,
cz´Êci zamienne Subaru Robin 
Motopompy, Agregaty, Serwis 

Pràdnice synchroniczne, 
cz´Êci zamienne, serwis Mecc Alte

Osprz´t do silników i agregatów 
pràdotwórczych

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL FIRM:

KATEIL – SYSTEM
KLAUDIUSZ KAP¸ON
ul. Jeleniogórska 18
60-179 Poznaƒ

fax (061) 650 78 92 tel. (061) 868 58 96 
PLUS GSM 0605 59 94 89

•podwozia do maszyn gàsienicowych

• gàsienice gumowe do minikoparek

• maszyny i urzàdzenia budowlane

• maszyny drogowe

• cz´Êci zamienne oraz serwis

www.kateilsystem.poznan.pl

®

CUMMINS POLAND
� Filtry powietrza
� Wst´pne filtry powietrza
� Filtry paliwa
� Filtry ch∏odziwa
� Filtry oleju silnikowego
� Filtry oleju hydraulicznego
� P∏yn ch∏odzàcy
� Uk∏ady filtracyjne
� Zestawy obs∏ugowe
� Uk∏ady wspomagajàce rozruch

silników Diesla

PROMOCYJNE CENY

CUMMINS ENGINE COMPANY LTD.
Sp. z o.o. Oddzia∏ w Polsce

ul. Stawowa 119; 31-346 Kraków
tel.: 012 661-53-05; 661-53-25

fax 012 661-53-15
www.cummins.pl

PRECYZJA, PERFEKCJA, KOMPLETNE
ROZWIÑZANIE

PRZEDSTAWICIEL  PRODUCENTA
W POLSCE:

AGREGATY  BETONIARSKIE
DO  WYLEWEK

- sprzeda˝  i  serwis
- maszyny  NOWE  i  u˝ywane
- cz´Êci, akcesoria  i  oprzyrzàdowanie
- wynajem  i  us∏ugi
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• ˚urawie samochodowe do 1.000 ton
(wynajem-serwis)

• ˚urawie wie˝owe
(sprzeda˝-wynajem-serwis)

• Transport ponadgabarytowy i ci´˝ki

80-531 Gdaƒsk
ul. Sucha 31

tel.: (058) 343 17 99, 342 24 07
fax (058) 342 24 06

e-mail: info@zuraw.pl
www.zurawgrohmann.pl

HAMER 
SPRZ¢T 
BUDOWLANY 
I DROGOWY

• 02-677 Warszawa, 
ul. Wynalazek 3, 

tel. (022) 852 24 31, 
GSM 0-501 29 57 08
• 03-044 Warszawa, 
ul. P∏ochociƒska 35, 
tel. (022) 425 31 76, 
GSM 0-501 29 57 07

Sprz´t budowlany w cenach fabrycznych

ul. Poznaƒska 152
62-052 Komorniki
tel./fax (061) 8107 513
tel. kom. 0607 631 866
e-mail: sklep@ewpa.pl

CZ¢ÂCI ZAMIENNE
DO MASZYN BUDOWLANYCH

FILTRY, CZ¢ÂCI DO SILNIKÓW, 
ELEMENTY PODWOZI GÑSIENICOWYCH, 

ELEMENTY UK¸ADÓW HYDRAULICZNYCH, 
OPONY PRZEMYS¸OWE, GÑSIENICE 

DO MINIKOPAREK, ¸A¡CUCHY DO KOPAREK

MASZYNY
BUDOWLANE

sp. z o.o.

EWPA
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Najwiekszy Êwiatowy producent
silników spalinowych ma∏ej mocy 

- do agregatów, pomp, myjek 
- wsz´dzie tam, gdzie potrzebny

jest niezawodny nap´d! 
Szukaj tej marki we wszystkich

sklepach!

Kontakt z nami :
CHABIN® - SERVICE  

93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  
Tel. (0-42) 684–98–72 lub 73, 

fax (0-42) 684– 98–75  
www.chabin.pl, 

e-mail: chabin@chabin.pol.pl   

SOCHA MOTOR 

Grzegorz Socha

Naprawy 

g∏ówne 

i bie˝àce

wysokopr´˝nych

silników 

przemys∏owych

96-316 Mi´dzyborów 
ul. Królowej Marysieƒki 11 

tel./fax (046) 855 51 89 
tel. kom. 0-601 255 901

Caterpillar 

Deutz

Hanomag

Yanmar

Kubota

Komatsu

Man

Mercedes

MWM

Liebherr

Rok Za∏o˝enia 1992

MASZYNY BUDOWLANE Sp. z o.o.
30-732 Kraków, ul. Mierzeja WiÊlana 6

BIURO: 
tel./fax. (012) 653 25 31, tel. (012) 653 25 37

SERWIS: 
tel. (012) 653 25 67, tel./fax. (012) 653 25 68
www.wakbud.pl, e-mail: biuro@wakbud.pl

SRZEDA˚ I SERWIS

• Autoryzowana Stacja Obs∏ugi 
- maszyny i urzàdzenia

• Autoryzowany Przedstawiciel Regionalny

firmy
- sprz´t zag´szczajàcy: walce, ubijaki stopowe,

zag´szczarki

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy

spr´˝arki Êrubowe i m∏oty, oleje, osprz´t

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy
pneumatyczne urzàdzenia 
do przecisków

• CZ¢ÂCI ZAMIENNE do maszyn budowlanych   
wszystkich typów

• NAPRAWY SILNIKÓW: Hatz, Deutz, Robin, 
Lombardini, Yanmar, Faryman Diesel, Honda

• WYNAJEM MASZYN
Ubijaki, zag´szczarki, walce, pi∏y

naprawy, sprzeda˝, diagnostyka

DAEWOO, SAMSUNG, HYUNDAI, KOMATSU,
CAT, LIEBHERR, CASE, KAWASAKI, LINDE

• pompy hydrauliczne g∏ówne

• elektronika sterujàca koparek

• silniki jazdy i reduktory

• ∏o˝yska wieƒcowe obrotu i przek∏adnie

• m∏oty hydrauliczne i cz´Êci

• cz´Êci do kruszarek i przesiewaczy

• maszyny nowe i u˝ywane

61-371 Poznaƒ, ul. Romana Maya 1
tel. (061) 87 15 202  fax (061) 87 15 203

e-mail: biuro@rtm.com.pl

MASZYNY BUDOWLANE
cz´Êci hydraulika si∏owa naprawy

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37

tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90
e-mail: biuro@auspolex.pl, www.auspolex.pl

• CZERPAKI 
KRUSZÑCE

• KRUSZARKI
• PRZESIEWACZE
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

ul. Budowlana 4, 05-300 Miƒsk Maz.
tel. (025) 758 34 66, 

tel./fax (025) 758 38 96
www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

INSTYTUTU 
MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

I GÓRNICTWA SKALNEGO
ul. Racjonalizacji 6/8, 

02-673 Warszawa
tel./fax 022 843-89-72, 

tel. 022 843-68-16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.org.pl

www.osom.pl

Szkolenia dla operatorów maszyn
budowlanych i drogowych. 

Mo˝liwoÊç odbycia praktyki na naszym poligonie.

UPUSTY DLA FIRM 

OÂRODEK SZKOLENIA
OPERATORÓW MASZYN

PN-ISO 9001:2001

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie Dystrybutorów 
Maszyn Budowlanych

ul. Baletowa 14, 
02-867 Warszawa

tel. (022) 648 08 10 wew. 303
tel./fax (022) 643 58 11

www.sdmb.pl 
e-mail: sdmb@sdmb.pl

STRZEGOMSKIE ZAK¸ADY MECHANICZNE

„ZREMB” S.A.
ul. Weso∏a 1; 58-150 STRZEGOM

• przemys∏owe wytwórnie betonu 
o wydajnoÊci 12–45 m3/h,

• betoniarki i mieszarki o wydajnoÊci 12 – 45 m3/h,
• tensometryczne wagi kruszyw i cementu,

• zbiorniki kruszyw i cementu,
• modernizacje wytwórni betonu typu 

„STETTER” wg normy EN 206-1,
• doradztwo techniczne, dostawa urzàdzeƒ, 

monta˝, serwis i cz´Êci zamienne.
telefon (074) 649 43 00; fax: (074) 855 09 29; 649 43 24

e-mail: zrembsa@zrembsa.com.pl;  www.zrembsa.com.pl

tel.: (022) 783 17 87, 783 35 89, 783 35 90
fax (022) 783 35 82

OPONY I FELGI DO MASZYN BUDOWLANYCH
I DROGOWYCH, WÓZKÓW WID¸OWYCH, 

GÑSIENICE DO MINIKOPAREK

Sprzeda˝, serwis, wynajem
• spr´˝arki przewoêne
• m∏oty wyburzeniowe
• no˝yce tnàco-kruszàce i kruszarki
• agregaty pràdotwórcze

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 

05-090 Raszyn
tel. 0-22 (prefix) 572 68 00
fax  0-22 (prefix) 572 68 09

SPRZEDA˚ • WYNAJEM • SERWIS

HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o.
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23

tel. (061) 665 79 00 
tel. kom. 0601 755 177

fax (061) 842 57 01
Oddzia∏y: Ruda Âlàska, Warszawa, Gdaƒsk, 

Olsztyn, Bydgoszcz, ¸ódê, Wroc∏aw

T¸OKOWE POMPY GEHO®

DO OBNI˚ANIA POZIOMU WÓD
GRUNTOWYCH 

PRZY POMOCY IG¸OFILTRÓW

Sprzeda˝ i bezp∏atne doradztwo:

WY¸ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL WEIR B.V. 

W  POLSCE: J.C. IMPEX s.c.

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel. (022) 670 02 95,  

tel./fax (022) 619 50 04
e-mail: jc_impex@medianet.pl

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, 

Trakt Brzeski 134
www.solideal.pl

biuro@solideal.pl

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 

ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929
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GÑSIENICE GUMOWE 
NOWEJ GENERACJI

TYPU „J’ TRACK” – wzmocnienie wewn´trzne
stanowi oplot z 46-krotnie nawini´tej ciàg∏ej

linki ze stali nierdzewnej.

26-600 Radom, ul. Lubelska 65
tel. (048) 384-78-32; fax (048) 365-60-02

59-800 Lubaƒ, ul. Stawowa 18
tel. (075) 721 35 33, fax (075) 721 02 11

e-mail: nonilion@nonilion.pl
www.nonilion.pl

• dobór opon 
• monta˝ u klienta
• profesjonalne naprawy

nonilion
OPONY PRZEMYS¸OWE

P.H. „VERO” Tomasz Walusiak
Os. Âlàskie 7e/12;        65-557 Zielona Góra
fax (068) 3258007;     tel. (0) 605 271458;

e-mail: tomasz.walusiak@wp.pl

OPLOT CIÑG Y̧
– zwi´kszenie
wytrzyma∏oÊci 
gàsienicy o 40%

POJAZDY U˚YTKOWE

KONTECH

NAPE¸NIANIE ELASTOMEREM
KÓ¸ JEZDNYCH 

POJAZDÓW ROBOCZYCH

ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice
tel./fax: (032)  302 00 90, 302 00 91

e-mail: biuro@kontech.pl

tel. (0-12) 686 11 44
e-mail: sekretariat@kamaz.pl

www.kamaz.pl

Produkujemy opony diagonalne:

• do maszyn do robót ziemnych
• do samochodów dostawczych

i samochodów ci´˝arowych
• do pojazdów przemys∏owych
• do wózków podnoÊnikowych
• z d´tkà z gumy gàbczastej
- mieszanki gumowe
- tkaniny gumowane

ISO 9001
AQAP 2110

T 42 S 29 S 28 AGSM-1

STOMIL-POZNA¡ S.A.
ul. Staro∏´cka 18, 61-361 Poznaƒ

tel: (061) 87 87 200, 277
fax: (061) 87 91 912, 87 87 228
e-mail: office@stomil-poznan.pl
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Wydawca
Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o.

CZ¸ONEK-ZA¸O˚YCIEL STOWARZYSZENIA
DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

Pasa˝ Ursynowski 1/45
02-784 Warszawa
tel.: (022) 644 28 80, 859 19 65, 859 19 66
tel./fax: (022) 859 19 67 
www.posbud.com.pl

Dyrektor Wydawnictwa
Jacek Baraƒski
tel. (0 602) 255 410
e-mail: baranski@posbud.com.pl

Dzia∏ Reklamy i Marketingu
Dyrektor 
Magdalena Ziemkiewicz
tel. (0 602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.com.pl

Katarzyna Janasiewicz
tel. (0 602) 44-88-90
e-mail: k.janasiewicz@posbud.com.pl

Sekretariat
Katarzyna Dymek  
tel. (0 608) 21-95-23
e-mail: k.dymek@posbud.com.pl

Przedstawicielstwo 
na Europ´ Zachodnià
Hans-Joachim Müller
Media-Service International
Niedernhart 17
D-94113 Tiefenbach/Niemcy
tel. 0049-8546-973744, 
fax 0049-8546-973745
e-mail: info@hjm-media.de
www.hjm-media.de

„PoÊrednik Budowlany 
- Maszyny,  Narz´dzia, Sprz´t” 

jest kolportowany bezp∏atnie do osób
i instytucji zwiàzanych z bran˝à budowlanà.

Materia∏ów nie zamówionych nie zwracamy. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
treÊç zamieszczanych reklam i og∏oszeƒ oraz
artyku∏ów reklamowych i informacji prasowych.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz
opatrywania ich tytu∏ami i Êródtytu∏ami.

Projekt graficzny, sk∏ad i ∏amanie: 
Trans Marketing Sp. z o.o.
ul. Kiwerska 2
01-682 Warszawa 
tel. (022) 498 16 77
e-mail: trans@tim.com.pl
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 29-21-14

Druk: Pozkal Inowroc∏aw

Aktualnie obowiàzujàcy cennik reklam 
znajduje si´ na str. 10

budowlany
POÂREDNIK

ORGANIZATORZY 
IMPREZ TARGOWYCH

TARGI KIELCE Sp. z o.o.

ul. Zak∏adowa 1, 25-672 Kielce
tel.(0-41) 365-12-22
fax (0-41) 345-62-61
www.targikielce.pl 

e-mail: biuro@targikielce.pl

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

ul. G∏ogowska 14, 
60-734 Poznaƒ

tel. (061) 869 20 00
fax (061) 866 58 27
e-mail: info@mtp.pl

www.mtp.pl

TOWARZYSTWA LEASINGOWE

SG Equipment Leasing Polska
Sp. z o.o.

ul. Marsza∏kowska 111, 
00-102 Warszawa

tel.: (022) 528 46 40, 528 46 00
fax (022) 528 46 11

e-mail: leasing@sgef.pl

Mi´dzynarodowe 
Targi - Polska Sp. z o.o.

ul. Marsza∏kowska 87 lok. 85
00-683 Warszawa

tel. (0-22) 622-31-79, 622-57-88,
fax: (0-22) 622-31-76, 622-57-89

e-mail: mtpolska@mtpolska.com.pl
http://www.mtpolska.com.pl 

Mocna 
oferta 
budowlana
informacje o naszej 

najnowszej ofercie dost´pne 
u dealerów Scania w ca∏ym kraju

www.scania.pl






