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Drodzy Czytelnicy,
polskie firmy potrafià budowaç szybko. K∏opot tylko
w tym, ˝e nie wsz´dzie i nie wszystko. Nikogo z nas
nie dziwià przecie˝ wyrastajàce b∏yskawicznie wo-
kó∏ nas biurowce, osiedla mieszkaniowe czy super-
markety. Za to drogi powstajà w iÊcie Êlimaczym
tempie. Dotychczas uwa˝ano, ˝e przyspieszenie
nie jest mo˝liwe z braku pieni´dzy i konieczno-
Êci ciàg∏ego zmagania si´ z nie˝yciowymi prze-
pisami. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e skoro drogo-
wcy do roku 2013 mogà dysponowaç gigantycz-
nà sumà 80 miliardów z∏otych, pierwszy z pro-
blemów zosta∏ definitywnie przezwyci´˝ony. Nic
tylko si´gaç g∏´boko do kasy i budowaç, budowaç, budowaç… Niestety, deszcz,
a mo˝e nawet grad pieni´dzy nie sprawi raczej, ˝e szybko przyb´dzie nam wiele
z zaplanowanych 2.700 km autostrad i dróg ekspresowych. Firmy drogowe pra-
cujàce dziÊ a˝ w 160 miejscach w Polsce narzekajà bowiem na coraz bardziej do-
tykliwy brak ràk do pracy i specjalistycznego sprz´tu niezb´dnego do realizacji
inwestycji. A gdyby nawet szybko uda∏o si´ kupiç maszyny i pozyskaç fachow-
ców – ponoç niebawem grozi nam prawdziwy zalew robotników z Chin, a na po-
∏udniu kraju pojawili si´ ju˝ austriaccy drogowcy – firmy stanà przed widmem
braku kruszyw i asfaltu… Czy starczy im jeszcze si∏ na walk´ z biurokracjà? Prze-
pisy dotyczàce zamówieƒ publicznych nadal pozwalajà przeciàgaç w nieskoƒczo-
noÊç przetargi. Realizacj´ inwestycji odwlekaç b´dà tak˝e protesty ekologów. Kon-
trowersje wokó∏ obwodnicy Augustowa przerodzi∏y si´ w ostry spór Warszawy
z Brukselà. Wcale zresztà niewykluczone, ˝e racje w nim przyznawaç b´dà w…
Strasburgu. Istna kwadratura ko∏a, które w polskich warunkach ma raczej nik∏e
szanse, by napotkaç na równà nawierzchni´…
U˝ytkowników ceniàcych solidnoÊç konstrukcji maszyn budowlanych powinno
zainteresowaç niecodzienne wydarzenie, do jakiego dosz∏o niedawno na jednej
z dróg w Szwajcarii. Wyje˝d˝ajàca z po∏o˝onego w szczerym polu placu budo-
wy koparka Kubota zderzy∏a si´ z zamykajàcym wojskowà kolumn´… czo∏-
giem. Wypadek wyglàda∏ bardzo groênie, na szcz´Êcie nikt z kierujàcych
pojazdami specjalnie nie ucierpia∏. Za to szeÊçdziesi´ciotonowy Leopard straci∏
gàsienic´ i wylàdowa∏ w rowie. Zdaniem przyby∏ych na miejsce mechaników
dysponujàca o wiele mniejszà masà koparka nadawa∏a si´ do naprawy. To do-
piero reklama dla marki! A˝ wierzyç si´ nie chce, ˝e ca∏e wydarzenie nie zosta-
∏o starannie wyre˝yserowane…

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa
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skomplikowane rusztowania
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W Sejmie o zatrudnieniu w budownictwie

W dniu 14 lutego Sejmowa Komisja Infrastruktury zaj´∏a si´
problemem zatrudnienia w budownictwie. O ocen´ sytuacji
i p∏ynàce z niej wnioski poproszono fachowców z mini-
sterstw: Budownictwa, Gospodarki oraz Pracy i Polityki Spo-
∏ecznej. Swoje opinie oraz propozycje rozwiàzaƒ przedsta-
wili tak˝e przedstawiciele ministerstw – Edukacji Narodowej
oraz Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego.
W 2006 roku (dane bez ostatniego kwarta∏u) w budownic-
twie pracowa∏o 329,7 tys. osób – o 8,9 tys. wi´cej ni˝ rok
wczeÊniej. Jest to bran˝a zdominowana przez m´˝czyzn
(zatrudnionych jest tylko 6 procent kobiet) i mieszkaƒców
miast (64 procent). Niemal po∏owa tych osób posiada wy-
kszta∏cenie zasadnicze zawodowe.
Z danych przedstawionych przez Polski Zwiàzek Praco-
dawców Budownictwa wynika, i˝ w bran˝y tej brakuje obec-
nie oko∏o 150 tysi´cy fachowców. A przecie˝ potrzeby bu-
downictwa mieszkaniowego, jak równie˝ realizacja inwe-
stycji drogowych, jak i zwiàzanych z ochronà Êrodowiska
wymagajà zatrudnienia w ciàgu najbli˝szych kilku lat wielo-
krotnie wi´kszej liczby pracowników. 
Zasadniczym problemem jest jednak w∏aÊciwa ocena sytu-
acji – tak naprawd´ nikt dok∏adnie nie wie, ile jest wakatów
w budownictwie i ile osób faktycznie w nim pracuje. Ile
osób zarejestrowa∏o si´ w charakterze bezrobotnych, by
nast´pnie pracowaç „na czarno” albo te˝ wyjechaç za gra-
nic´. W 2006 roku w urz´dach pracy zarejestrowano po-
nad 261 tysi´cy bezrobotnych pracowników budowlanych. 
Z badaƒ przeprowadzonych przez GUS w roku 2004 wyni-
ka, ˝e w ciàgu przebadanych 9 miesi´cy prac´ nierejestro-
wanà wykonywa∏o w Polsce 1mln 317 tysi´cy osób, z cze-
go ponad 330 tys. w ramach Êwiadczenia us∏ug budowla-
nych i instalacyjnych lub remontów i napraw budowlano-
-instalacyjnych. Pracodawcà by∏a z regu∏y osoba prywat-
na lub prywatna firma, a osiem tysi´cy osób, które wykony-
wa∏y us∏ugi budowlane i instalacyjne pracowa∏o na w∏asny
rachunek. Badania udowodni∏y ogólnie znane zjawisko po-
wszechnoÊci nierejestrowanej pracy w „budowlance”
– w ciàgu badanego okresu ponad 600 tysi´cy gospo-
darstw domowych zatrudni∏o „na czarno” pracowników
do remontów lub napraw budowlano-instalacyjnych.
W ocenie urz´dów pracy wysoka liczba bezrobotnych pra-
cowników budowlanych przy jednoczesnym braku ràk
do pracy na placach budowy wynika z braku wykwalifiko-
wanych pracowników. Pracodawcy szukajà fachowców,

majà wysokie oczekiwania, tymczasem bezrobotni cz´sto
poprzestajà na wiedzy zdobytej przed laty w szkole, nie sà
wi´c w stanie sprostaç zadaniom stawianym przez wcià˝
udoskonalane nowoczesne technologie budowlane. 
Problemem jest równie˝ forma zatrudnienia – wi´kszoÊç
ofert dotyczy pracy na podstawie umowy o dzie∏o lub zle-
cenie, a obie te formy nie sà ch´tnie przyjmowane nawet
przez osoby d∏ugo poszukujàce pracy. 
Praca w budownictwie wymaga tak˝e du˝ej mobilnoÊci,
a to jest kolejny problem na polskim rynku pracy. Nie wy-
kszta∏ci∏ si´ jeszcze zwyczaj zmiany miejsca zamieszkania
w zwiàzku z podejmowaniem nowej pracy, mimo ˝e coraz
∏atwiej jest wynajàç czy sprzedaç i kupiç mieszkanie.
W ocenie Ministerstwa Gospodarki sytuacja na rynku pracy
w budownictwie mo˝e si´ nieco ustabilizowaç dzi´ki takim
zjawiskom, jak wzrost p∏ac zmniejszajàcy ró˝nic´ mi´dzy
wynagrodzeniami w Polsce i w krajach Unii, który mo˝e
zniech´ciç nowo wykszta∏cone kadry do wyjazdu, a tak˝e
sk∏oniç emigrantów do powrotu. W opinii ministerstwa wy-
jazdy do pracy za granic´ majà charakter ÊciÊle zarobkowy
i ich d∏ugoÊç rzadko przekracza rok.
Przedyskutowano równie˝ bardzo istotny problem, jakim
jest otwarcie rynku pracy dla naszych wschodnich sàsia-
dów. Ocenia si´, ˝e obecnie w Polsce pracuje kilkadziesiàt,
a mo˝e nawet kilkaset tysi´cy Ukraiƒców, jednak dane te
mogà byç wy∏àcznie szacunkowe. Kiedy zalegalizowanie
pracy stanie si´ ∏atwiejsze i nie tak kosztowne, jak obecnie,
nap∏yw pracowników zza granicy mo˝e nieco zmieniç sytu-
acj´ w bran˝y. W Sejmie przywo∏ywano przyk∏ad umowy
polsko-niemieckiej z przedunijnych czasów, kiedy to nasi
zachodni sàsiedzi zmuszeni sytuacjà na rynku budowlanym
podpisywali umowy rzàdowe okreÊlajàce liczb´ pracowni-
ków z Polski, którzy mogli legalnie pracowaç na niemiec-
kich budowach. Zawarcie podobnych umów pomi´dzy Pol-
skà a Ukrainà z pewnoÊcià uzdrowi∏oby sytuacj´. 
Innym pomys∏em jest zatrudnienie pracowników z… Chin.

Mieszanka firmowa
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Place budowy w wielu miejscach Êwiecà pustkami, tymczasem w rejestrach urz´dów
pracy odnotowanych jest ponad 260 tysi´cy bezrobotnych pracowników budowlanych…
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Kraj ten prze˝ywa wielki boom gospodarczy, ma jednak
wcià˝ nadmiar ràk do pracy (300 mln bezrobotnych).
A p∏ace sà tam o wiele ni˝sze ni˝ w Polsce. Mo˝e wi´c
oprócz chiƒskich maszyn budowlanych zaczniemy sprowa-
dzaç tak˝e ich operatorów? 
Pracodawcy zobligowani terminami umów od pewnego
czasu decydujà si´ tak˝e na zatrudnianie pracowników od-
siadujàcych wyroki w wi´zieniach. Mo˝liwoÊç pracy po-
za murami zak∏adu karnego majà jednak wy∏àcznie skazani
za pospolite przest´pstwa, w dodatku zachowujàcy si´ nie-
nagannie i po odbyciu cz´Êci kary. Tacy pracownicy sà za-
trudniani bardzo ch´tnie – zachowujà si´ wzorowo, a nie
trzeba im p∏aciç wi´cej ni˝ po∏ow´ wymaganej stawki. Ko-
rzyÊci sà obopólne – oprócz wynagrodzenia wi´êniowie
majà szans´ zdobyç zawód. Jednak oczywiÊcie korzystniej-
sza jest tradycyjna droga uzyskania wykszta∏cenia w bu-

dowlanym fachu. Komisja Infrastruktury po zapoznaniu si´
z sytuacjà szkolnictwa zawodowego stwierdzi∏a potrzeb´
wprowadzenia w niej pilnych zmian. Chocia˝ w bie˝àcym
roku szkolnym do zawodu technika budownictwa przygo-
towuje si´ prawie 30 tysi´cy osób, murarza – 7.600
uczniów, malarza tapeciarza prawie trzy tysiàce, technika
drogownictwa – ponad 3 tysiàce, mechanika maszyn i urzà-
dzeƒ drogowych 148 osób, ocenia si´ jednak, ˝e zbyt ma-
∏o uczniów po ukoƒczeniu gimnazjum podejmuje nauk´ za-
wodu. Prawie 45 procent ogó∏u absolwentów kontynuuje
nauk´ w liceach, 30 procent w technikach, a zaledwie
18 procent w szko∏ach zawodowych.
Z relacji dyrektorów szkó∏ budowlanych wynika, i˝ od kilku
lat wcià˝ zmniejsza si´ liczba kandydatów do tych placó-
wek. W bie˝àcym roku szkolnym sytuacja w pewnym stop-
niu poprawi∏a si´, jednak mimo wszystko system szkolnic-
twa zawodowego wymaga nie tylko przebudowy, ale i zde-
cydowanych dzia∏aƒ promocyjnych, zach´cania kandyda-
tów do nauki tego zawodu itp.
Komisja Infrastruktury uwa˝a za konieczne reaktywowa-
nie dwuletnich zasadniczych szkó∏ zawodowych, wprowa-
dzenie do obowiàzujàcej klasyfikacji zawodów nowych spe-
cjalnoÊci, dostosowanie programu nauczania w Êrednich

i wy˝szych szko∏ach do potrzeb rynku ze szczególnym
uwzgl´dnieniem najnowszych technik i technologii oraz
ustalenie w∏aÊciwych proporcji czasu szkolenia teoretycz-
nego i praktycznego. Pos∏owie apelujà mi´dzy innymi
o wprowadzenie obowiàzkowych, kilkumiesi´cznych prak-
tyk studenckich na budowach dla s∏uchaczy wy˝szych
uczelni technicznych. Dla m∏odych bezrobotnych przygo-
towano propozycj´ przyspieszonego przeszkolenia w za-
sadniczych szko∏ach zawodowych w specjalnoÊciach:
monter szalunków, betoniarz, zbrojarz. Innym pomys∏em
pos∏ów jest przekszta∏cenie zasi∏ków dla bezrobotnych
w swego rodzaju stypendia wyp∏acane szkolàcym si´ oso-
bom po spe∏nieniu przez nie okreÊlonych warunków.
Jednym z najnowszych projektów, krytycznie ocenianym
przez cz´Êç obecnych na spotkaniu w Sejmie, jest urucho-
mienie przez Ministerstwo Budownictwa portalu dla osób
pragnàcych podnieÊç swoje kwalifikacje zawodowe. Ju˝ we
wrzeÊniu br. powinien byç udost´pniony wszystkim ch´t-
nym program nauki zawodu poprzez internetowe lekcje,
uzupe∏niane o filmy szkoleniowe itp. Kursy majà byç zakoƒ-
czone zdaniem (równie˝ drogà elektronicznà) egzaminu.
Propozycja ta jest adresowana do osób ze Êrednim wy-
kszta∏ceniem technicznym.
Redakcja „PoÊrednika Budowlanego” mo˝e jednak na pod-
stawie w∏asnych doÊwiadczeƒ oceniç, i˝ pomys∏ zdobycia
nawet tak technicznego i praktycznego zawodu za poÊred-
nictwem komputera, cieszy∏by si´ du˝ym zainteresowa-
niem. W ciàgu dwóch tygodni wiadomoÊç pod tytu∏em „Na-
ucz si´ budowlanki przez internet” zosta∏a przeczytana
przez kilkadziesiàt osób!

Choç w szko∏ach budowlanych odnotowano lekki wzrost liczby uczniów, nikt nie wàtpi,
˝e potrzebne sà powa˝ne zmiany w ca∏ym systemie szkolnictwa zawodowego



Pre-Bauma, czyli przedsmak Baumy

Najwi´ksza w historii BAUMA zbli˝a si´ wielkimi krokami. W
Monachium oczekiwana jest rekordowa liczba ponad 
3 tysi´cy wystawców z bran˝y budowlanej  i górniczej. Za-
równo stoiska wewnàtrz, jaki powierzchnia wystawiennicza
na terenie otwartym zosta∏y wyprzedane w ca∏oÊci. Ogó∏em
targi zajmà 540 tysi´cy metrów kwadratowych.
Liczba wystawców  w porównaniu z poprzednià edycjà wzro-
s∏a o dziesi´ç procent.  Ponad po∏owa firm przyb´dzie do
Niemiec z 49 krajów. W specjalnych stoiskach narodowych
zaprezentujà si´ firmy z Brazylii, Chin, Niemiec, Finlandii,
Wielkiej Brytanii, Indii, Kanady, Korei, Hiszpanii, Czech oraz
Stanów Zjednoczonych.
Obawiajàc si´ nieco „zagubienia” w tej olbrzymiej liczbie sto-
isk cz´Êç wystawców zaprasza dziennikarzy na wczeÊniejsze
spotkanie organizowane tradycyjnie na trzy miesiàce przed
targami. Jest to doskona∏y pomys∏ oraz rozsàdny termin.
Wi´kszoÊç firm jest bowiem w stanie zaprezentowaç maszy-
ny, którymi ma zamiar pochwaliç si´ w czasie imprezy, z ko-
lei prasa mo˝e s∏u˝yç czytelnikom radà, gdzie znaleêç naj-
bardziej interesujàce nowoÊci. Nasza redakcja jest zawsze
zapraszana na takie imprezy i ch´tnie bierze w nich udzia∏. W
tym roku z przyjemnoÊcià spotkaliÊmy wÊród firm- wystaw-
ców Baumy polski Budosprz´t z Bytomia. Udzia∏ w tak reno-
mowanej, mi´dzynarodowej imprezie mo˝e dla polskiej firmy
byç wyjàtkowà okazjà do nawiàzania owocnych, bezpoÊred-
nich kontaktów  z producentami maszyn i  sprz´tu, który od
pi´tnastu lat sprzedaje, dzier˝awi oraz wynajmuje. 

Targi odbywaç si´ b´dà od poniedzia∏ku 23 do niedzieli 29
kwietnia na terenach Neue Messe München. Godziny otwar-
cia imprezy: poniedzia∏ek-piàtek od 9.30 do 18.30, w sobo-
t´ od 8.30 do 18.30 i w niedziel´ od 9.30 do 16.30.
Bilety wst´pu mo˝na zamówiç rejestrujàc si´ na stronie
www.bauma.de. Jest to oszcz´dnoÊç  czasu – kupujàc bi-
let na miejscu trzeba si´ liczyç z d∏ugimi kolejkami. Dodat-
kowo posiadacze biletów lub kart goÊcia mogà na ich pod-
stawie bezp∏atnie korzystaç z komunikacji miejskiej w dro-
dze na targi i z powrotem. Dotyczy to metra (U-Bahn), ko-
lejki miejskiej (S-Bahn), a tak˝e tramwajów i autobusów. 

Mieszanka firmowa
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Pre-Bauma, czyli tradycyjne spotkanie informacyjne wystawców z przedstawicielami
prasy fachowej z ca∏ego Êwiata stanowi doskona∏e preludium zasadniczej imprezy

Z wizytà w JCB

W dniach 12-13 marca 2007 dziennikarze z pism bran˝o-
wych, prasy ogólnopolskiej oraz TVP w towarzystwie przed-
stawicieli firmy Interhandler, wy∏àcznego importera i dystry-
butora maszyn marki JCB w Polsce, mieli okazj´ odwiedziç
siedzib´ firmy JCB w Rocester w Anglii. 
Celem wyprawy by∏ udzia∏ w konferencji prasowej zwiàza-
nej z przygotowaniami JCB do targów BAUMA 2007.
W spotkaniu udzia∏ wzi´∏o stu dwudziestu dziennikarzy
z USA, Hiszpanii, Belgii, Rosji, Niemiec, Holandii, Rumunii,
Turcji, Francji i Polski. Podczas uroczystej kolacji integra-
cyjnej w zabytkowym wiktoriaƒskim pa∏acu Crewe Hall mie-
li oni okazj´ poznaç osobiÊcie przedstawicieli JCB.
Drugi dzieƒ wizyty mia∏ ju˝ bardziej formalny charakter.
Podczas konferencji prasowej Matthew Taylor najpierw za-
pozna∏ dziennikarzy z planami firmy,  a nast´pnie przedsta-
wi∏ zgromadzonym trzy nowoÊci, które zostanà po raz
pierwszy zaprezentowane szerokiej publicznoÊci podczas
targów BAUMA w Monachium. By∏y to: walec wibracyjny ty-
pu tandem JCB Vibromax VMT 160-90, koparko-∏adowarka
MIDI CX oraz mini∏adowarka ze sterowaniem burtowym
z serii Robot. Szerzej o tych maszynach piszemy w dalszej
cz´Êci tego wydania. 
Po konferencji prasowej dziennikarze mieli mo˝liwoÊç zwie-
dzenia wystawy JCB-WORLD OF INNOVATION, w której
zgromadzono pe∏nà lini´ maszyn produkowanych przez
JCB. Centralnym punktem ekspozycji jest duma koncernu
– futurystyczny bolid JCB Dieselmax, szczycàcy si´ pobi-

ciem rekordu szybkoÊci w kategorii pojazdów nap´dzanych
silnikiem Diesla, który w sierpniu 2006 osiàgnà∏ na s∏onym
jeziorze w Utah pr´dkoÊç 563 km/h.
Wszystkie nowoÊci zaprezentowano przedstawicielom pra-
sy tak˝e w warunkach ich naturalnego Êrodowiska pracy
– podczas dynamicznego pokazu w JCB Theatre. 
Obserwacja maszyn w rzeczywistych warunkach by∏a oka-
zjà do wykonania niepowtarzalnych zdj´ç oraz zadania py-
taƒ fachowcom z JCB. W ocenie dziennikarzy by∏ to znako-
mity pomys∏, poniewa˝ w czasie tak gigantycznej imprezy,
jakà jest BAUMA, ∏atwo jest przegapiç nawet te najbardziej
interesujàce nowoÊci.

Na terenie ekspozycji JCB World of Innovation znalaz∏o si´ miejsce dla wyeksponowania
ca∏ych serii maszyn produkowanych przez angielskà firm´ 



VB LEASING mocny w bran˝y budowlanej

Miniony rok okaza∏ si´ rekordowy dla VB LEASING. – Po raz
pierwszy w historii przekazaliÊmy w leasing aktywa o wartoÊci
ponad 1 mld z∏ - podkreÊla Marek Forster, prezes Zarzàdu 
VB Leasing Polska S.A.  - W porównaniu do roku 2005, kiedy
to wartoÊç nowej sprzeda˝y wynios∏a ok. 689 mln z∏, uzyskali-
Êmy ponad 56-procentowy wzrost, co oznacza, ˝e rozwijamy
si´ bardzo dynamicznie, szybciej ni˝ rynek.
Do koƒca grudnia 2006 spó∏ka podpisa∏a 10.930 nowych umów
leasingowych, czyli o ponad po∏ow´ wi´cej ni˝ w roku 2005.
Ubieg∏y rok by∏ dla VB LEASING rekordowy tak˝e pod wzgl´-

dem osiàgni´tego zysku netto. Po wzroÊcie o oko∏o 33 procent
wyniós∏ on ponad 19 mln z∏. Udzia∏ VB LEASING w rynku leasin-
gu ruchomoÊci wzrós∏ natomiast do 5,5 procent. 
Waldemar Topiƒski, dyrektor Departamentu Transportu i Ma-
szyn Budowlanych VB LEASING zauwa˝a, ˝e na uwag´ za-
s∏ugujà dwa segmenty rynku – budownictwo oraz ciàgniki sio-
d∏owe, czyli pojazdy powy˝ej 16 ton. – Dobra koniunktura
na rynku budowlanym, wzrost popytu wewn´trznego, nap∏yw in-
westycji zagranicznych i Êrodków unijnych przeznaczonych
na budow´ infrastruktury drogowej przyczyni∏y si´ do osiàgni´-
cia bardzo dobrych wyników sprzeda˝y VB LEASING.
W roku 2006 wartoÊç sfinansowanych przez spó∏k´ maszyn
budowlanych wynios∏a oko∏o 136 milionów z∏otych, czyli
o ponad 170 procent wi´cej ni˝ w roku 2005. 
Przygotowana przez VB LEASING oferta leasingu sprz´tu bu-
dowlanego odpowiada specyfice bran˝y i umo˝liwia ∏atwy do-
st´p do maszyn. Uproszczona i szybka procedura, dogodne
warunki finansowania, dost´pnoÊç, a tak˝e fachowe doradz-
two, indywidualne podejÊcie do klientów oraz elastyczne reago-
wanie na zmiany rynkowe zosta∏y docenione tak˝e przez me-
dia. VB Leasing Polska S.A. otrzyma∏ mi´dzy innymi Laury Buil-
dera, nagrod´ za przygotowanie i wdro˝enie specjalnych pro-
duktów leasingowych dla sektora budowlanego, skierowanych
do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. AktywnoÊç VB LEASING
w dynamicznie rozwijajàcym si´ sektorze MÂP jest jednym
z najistotniejszych elementów strategii i rozwoju firmy. 
Tegoroczne, dobre perspektywy gospodarcze, planowane
inwestycje drogowe (m.in. budowa kolejnych odcinków au-
tostrad A1 i A2) oraz wiedza na temat ju˝ z∏o˝onych u do-
stawców nowych kontraktów na rok 2007 pozwalajà sà-
dziç, ˝e mo˝e byç to kolejny okres bardzo dobrych wyni-
ków VB LEASING. Plan spó∏ki zak∏ada, ˝e wartoÊç sfinan-
sowanych w roku 2007 ruchomoÊci wyniesie 1,43 mld z∏. 

Dalsze informacje Pb 001Z
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Promove zainteresowane polskim rynkiem

W∏oskie przedsi´biorstwo Promove podj´∏o produkcj´ m∏o-
tów hydraulicznych i no˝yc do wyburzeƒ w roku 1989. Typo-
szereg m∏otów obejmuje urzàdzenia o ci´˝arze roboczym
w zakresie od 90 do 4.500 kg. Narz´dzia montowaç mo˝na
na koparkach hydraulicznych o masie do 70 ton. Promove
zamierza konsekwentnie poszerzaç ofert´ m∏otów. W tym ce-
lu dokona∏o kompleksowej modernizacji swej fabryki.
M∏oty hydrauliczne Promove cieszà si´ du˝ym uznaniem
u˝ytkowników. Uwa˝ane sà przez nich za niezawodne narz´-
dzia o doskona∏ych parametrach u˝ytkowych. M∏oty spraw-
dzajà si´ doskonale w tradycyjnych zastosowaniach, ale rów-
nie˝ podczas prac prowadzonych w tunelach i pod po-
wierzchnià wody. Firma stworzy∏a ogólnoÊwiatowà, niezwy-
kle sprawnà sieç sprzeda˝y i serwisu. Zamierza tak˝e zainte-

resowaç swymi produktami szersze grono polskich firm dzia-
∏ajàcych w bran˝y wyburzeniowej. 
Do g∏ównych cech charakterystycznych m∏otów hydraulicz-
nych produkowanych przez Promove nale˝à:
• dopuszczalne ciÊnienie zwrotne do 25 barów pozwalajàce

na skutecznà i bezawaryjnà prac´ narz´dzia,
• wysoka energia udaru, 
• ∏atwe dopasowania cz´stotliwoÊci/energii udaru zwi´ksza-

jàce produktywnoÊç,
• zabezpieczenie przed niekontrolowanym udarem eliminu-

jàce mo˝liwoÊç uszkodzenia elementów m∏ota,
• dzia∏ajàcy automatycznie system centralnego smarowania
• emitowanie minimalnych wibracji i ha∏asu dzi´ki zastoso-

waniu skutecznych elementów wyg∏uszenia skrzyni m∏ota.
Paleta produkcyjna no˝yc wyburzeniowych zawiera modele
o ci´˝arze od 380 do 2.900 kg. Mo˝na je wykorzystywaç na
maszynach do 50 ton. Wyró˝niajàcymi cechami no˝yc wy-
burzeniowych Promove sà:
• konstrukcja umo˝liwiajàca stosowanie w ekstremalnie

trudnych warunkach,
• mo˝liwoÊç wyboru pomi´dzy hydraulicznym lub mecha-

nicznym obrotem narz´dzia o 360°,
• ∏atwa wymiana szcz´k no˝yc pozwalajàca przystosowaç

je do rozdrabniania i ci´cia elementów zbrojeƒ stalowych.
Dalsze informacje Pb 002Z
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Istniejàce od roku 1989 w∏oskie przedsi´biorstwo Promove produkuje m∏oty hydrauliczne
i no˝yce do wyburzeƒ
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Leasing „dla poczàtkujàcych”

Poj´cie leasingu pojawi∏o si´ w Polsce na poczàtku lat dziewi´ç-
dziesiàtych. Poczàtkowo kojarzy∏ si´ przede wszystkim ze spo-
sobem finansowania samochodów, g∏ównie z tak zwanà „krat-
kà”, czyli osobowych przerabianych na  ci´˝arowe, ku uzyska-
niu po˝àdanych korzyÊci podatkowych. Po roku 2000 leasing
doczeka∏ si´ regulacji w kodeksie cywilnym, a nast´pnie tak˝e
w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowoÊci. Na rynku
us∏ug leasingowych pozosta∏y tak˝e prawie wy∏àcznie firmy po-
wiàzane kapita∏owo z mi´dzynarodowymi koncernami, grupami
finansowymi czy bankami, co daje firmom zawierajàcym umo-
wy leasingu gwarancje bezpieczeƒstwa i stabilnoÊci partnera. 
Czym jest wi´c obecnie leasing? Badani w sonda˝ach oce-
niajà go jako form´ finansowania coraz cz´Êciej atrakcyjniej-
szà ni˝ kredyt bankowy, szybkà w uzyskaniu, tanià i niosàcà
ze sobà wiele innych korzyÊci pozakosztowych. O ile jeszcze
kilka lat temu podkreÊlano uniwersalne zasady leasingu,
a do porównania kosztów leasing i kredytu stosowano cz´-
sto skomplikowanà analiz´ z uwzgl´dnieniem korzyÊci po-
datkowych, to sytuacja w ciàgu ostatnich kilku lat zmieni∏a
si´ diametralnie. Oprocentowanie leasingu zrówna∏o si´
z oprocentowaniem kredytów dla przedsi´biorstw, a wi´c
pod tym wzgl´dem obie formy finansowania sà porównywal-
ne. Wszystkie pozosta∏e elementy analizy wskazujà jedno-
znacznie przewagi leasingu. ZnajomoÊç specyfiki danej bran-
˝y przez specjalistów leasingowych, uproszczone procedury
realizacji transakcji, wspólne promocyjne programy finanso-
wania tworzone przez firmy leasingowe we wspó∏pracy z do-

stawcami maszyn, niewielka liczba wymaganych dokumen-
tów, krótki czas decyzji kredytowej, brak dodatkowych za-
bezpieczeƒ sp∏aty poza finansowanà maszynà, to tylko nie-
które z zalet leasingu. Nie znajdziemy ich w przypadku oferty
kredytu bankowego. Do tego dochodzà jeszcze specjalne
rozwiàzania tworzone przez poszczególne firmy leasingowe.
Tak˝e sami przedsi´biorcy zawieszajà coraz wy˝ej poprzecz-
k´ firmom leasingowym, zwracajàc szczególnà uwag´
na koszt oferty (zarówno oprocentowanie jak i mo˝liwie naj-
mniejszà rat´ miesi´cznà), zapisy umów leasingu i ich ogól-
nych warunków, profesjonalizm i znajomoÊç bran˝y przez ob-
s∏ugujàcych ich doradców, czas decyzji kredytowej, wyma-
gane zabezpieczenia sp∏aty lub ich brak. Na rynku leasingo-
wym pojawiajà si´ stale nowe oferty, jak choçby leasing z 0%
wp∏atà poczàtkowà, czy finansowanie na okres szeÊciu-sied-
miu lat, z wysokà wartoÊcià koƒcowà i zmniejszonymi ratami
poczàtkowymi (karencja w sp∏acie kapita∏u), pozwalajàcy re-
alizowaç przedsi´biorcom du˝e inwestycje bez znaczàcego
zwi´kszenia sta∏ych kosztów miesi´cznej dzia∏alnoÊci. 
Programy unijne przygotowane na lata 2007-2013 pozwalajà
nareszcie na budowanie równie atrakcyjnego planu finanso-
wania inwestycji z udzia∏em dotacji po∏àczonej z leasingiem,
jak w przypadku kredytu. Firmy leasingowe kierowaç b´dà
w zwiàzku z tym do przedsi´biorców pakiety rozwiàzaƒ opar-
te o maksymalizacj´ korzyÊci z dofinansowania z punktu wi-
dzenia klienta, przy minimalnym zaanga˝owaniu jego Êrod-
ków w∏asnych, u∏o˝one w prostych, szybkich Êcie˝kach re-
alizacji projektu z perspektywy zarówno klienta, jak i partne-
ra dostarczajàcego mu maszyny i urzàdzenia.

Dalsze informacje Pb 003Z
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Leasing maszyn budowlanych i drogowych 

z Millennium Leasing

Rok 2006 by∏ dla bran˝y leasingowej kolejnym rekordowym
okresem wzrostu wartoÊci przedmiotów oddanych w le-
asing. Ogó∏em wartoÊç inwestycji sfinansowanych poprzez
leasing wynios∏a w tym czasie 20,95 miliardów z∏otych, co
stanowi∏o wzrost o 28,8 procent w stosunku do roku 2005.
Millennium Leasing Sp. z o.o. sfinansowa∏a ogó∏em przedmio-
ty o wartoÊci 1.301,3 miliona z∏otych, co w stosunku do ro-
ku 2005 stanowi wzrost o 41,4 procent. W bran˝y maszyn dro-
gowych wzrost ten wyniós∏ 50 procent, a w bran˝y maszyn
budowlanych 27 procent. Âwiadczy to o tym, ˝e klienci, któ-
rzy skorzystali z us∏ugi leasingu Millennium Leasing, docenili
ofert´ spó∏ki i w coraz wi´kszym zakresie korzystajà z ofero-
wanej im, dogodnej formy finansowania inwestycji.
Doskona∏e wyniki spó∏ki docenili równie˝ dostawcy sprz´-
tu, dla których Millennium Leasing pozostaje pewnym i wia-
rygodnym partnerem finansowym. 
Od niemal˝e siedemnastu lat dzia∏alnoÊci na rynku mottem
Millennium Leasing jest dzia∏anie na partnerskich zasadach
oraz dà˝enie do indywidualnego dopasowywania finanso-
wania inwestycji do potrzeb ka˝dej firmy.
Dla bran˝y maszyn budowlanych i drogowych Millennium
Leasing stworzy∏o specjalne programy z uproszczonymi kry-
teriami akceptacji umo˝liwiajàce klientom o ró˝nym poten-
cjale finansowym zawarcie umowy leasingu bez dodatko-
wych zabezpieczeƒ. Oferta jest dostosowana zarówno do
potrzeb ma∏ych i Êrednich firm, jak i du˝ych przedsi´biorstw.

Program dla bran˝y budowlanej dotyczy zarówno maszyn
nowych, jak i u˝ywanych. Leasingowane sà maszyny do ro-
bót ziemnych i budowlanych, maszyny do robót drogo-
wych, w tym mi´dzy innymi koparki, koparko-∏adowarki, ∏a-
dowarki, rozÊcie∏acze asfaltu, remontery oraz wytwórnie
mas bitumicznych i betonowych, walce, równiarki, zrywarki
nawierzchni dróg, noÊniki teleskopowo-budowlane i inne
maszyny i urzàdzenia budowlane. Obni˝ona do minimum
op∏ata wst´pna oraz mo˝liwoÊç indywidualnego ustalania
z leasingobiorcà maksymalnej wartoÊci resztowej daje
mo˝liwoÊç obni˝enia wysokoÊci raty miesi´cznej oraz do-
stosowania jej do finansowych mo˝liwoÊci partnera. 
O elastycznoÊci oferty Millennium Leasing Êwiadczy te˝ do-
stosowanie wysokoÊci rat do sezonowoÊci przychodów
klienta, co jest niezwykle istotne w tej posiadajàcej swà
specyfik´ bran˝y. Dodatkowym elementem oferty jest te˝
mo˝liwoÊç skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpiecze-
niowego dla sprz´tu, na który zawarto umow´. 
Leasing z Millennium Leasing to prosta, szybka i korzyst-
na podatkowo forma finansowania maszyn i urzàdzeƒ w
bran˝y budowlanej i drogowej. Oferta Spó∏ki jest na bie˝à-
co dostosowywana do potrzeb rynku. Aktualnie Millennium 
Leasing przygotowa∏a ofert´ promocyjnà z pi´çdziesi´cio-
procentowà redukcjà rat na wybrane maszyny budowlane i
drogowe, w której pierwsze trzy raty sà ni˝sze o 50 procent
od pozosta∏ych, przy wysokoÊci op∏aty wst´pnej ju˝ od 10
procent. Promocja trwa do koƒca marca bie˝àcego roku, ale
i po tym okresie Millennium Leasing mo˝e dostosowaç raty
do indywidualnych oczekiwaƒ klientów.

Dalsze informacje Pb 004Z
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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 .............................................................................

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

budowlany
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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. Na-
le˝noÊç nale˝y uiÊciç przelewem zgodnie z terminem p∏atnoÊci widniejà-
cym 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

3/2007 07.05.2007    28.03.2007 02.04.2007
4/2007 27.07.2007    22.06.2007 29.06.2007
5/2007 28.09.2007    23.08.2007 30.08.2007
6/2007 29.11.2007    19.10.2007 26.10.2007

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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Cennik reklam

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:

EWPA – Maszyny Budowlane Sp. z o.o., Komorniki k/Poznania
tel./fax 061 8107 513, www.ewpa.pl

ODDZIA¸Y: Bydgoszcz, tel. 052 346 61 84; Cz´stochowa, tel. 034 366 45 90;
Gdaƒsk, tel. 058 343 21 91; Katowice, tel. 032 352 04 56; Koszalin,  tel. 094 342 23 71;

Kraków, tel. 012 415 80 12; Lublin, tel. 0607 605 990; ¸ódê, tel. 042 650 89 69; 
Rzeszów, tel. 017 860 06 45; Szczecin, tel. 091 464 51 05; Wroc∏aw, tel. 071 325 51 62

EWPA
MASZYNY
BUDOWLANE

sp. z o.o.
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SPRZEDAM

< Wiertnice do ska∏ twardych „Udarex-2” 

produkcji polskiej, przeznaczone do wiercenia 
otworów strza∏owych w zakresie 48÷102 mm 
w ska∏ach zwi´z∏ych
- 1 szt. nowa
- 1 szt. u˝ywana
Kontakt telefoniczny: 032 205 81 28 

< U˝ywane cz´Êci zamienne

do koparko-∏adowarek i ∏adowarek typu Case, JCB,
MF, Ford, Hydrema i innych marek
Cena: od 50 z∏otych
Kontakt telefoniczny: 0601 610 042, 058 629 09 52

< Kopark´ ko∏owà ATLAS 1704

Rok produkcji 1991, waga 22 tony, podpory,
stabilizatory, monoblok, instalacja do m∏ota,
Cena: 75.000 z∏ + VAT
Kontakt telefoniczny: 0602 238 495

Sprzedam:
Koparko-∏adowark´ FERMEC 

rok produkcji 2001, 4x4, turbo, 
∏y˝ka 4w1, wid∏y, teleskop,
szybkoz∏àcze hydrauliczne, 

stan techniczny bdb.
Cena: 135.000 z∏ netto

Kontakt telefoniczny: 0502 374 275

Zatrudni´  handlowca 
z dobrà znajomoÊcià 

rynku maszyn budowlanych

Wymagana znajomoÊç 
j´zyka niemieckiego lub angielskiego,

prawo jazdy, dyspozycyjnoÊç, kreatywnoÊç

kontakt:

Iwona Góra

Ruszków II 62

62-604 KoÊcielec 

tel. 0602-150-451

W piàtek, 30 marca 2007, od godz. 10.30 
odb´dzie si´ licytacja ró˝nych maszyn budowlanych, 

pojazdów i sprz´tu w miejscu: 

Gewerbepark Am Ufo 3-4, D-54636 Fließem
ok. 500 pozycji m.in. przesiewacze, prod. Nordberg, prasy, prod. Krone, ci´-
˝arówki marki Mercedes Benz, IVECO i MAN, Unimog, pojazdy specjalne, jak
pompy do betonu na podwoziu Mercedes Benz, do przewozu substancji nie-
bezpiecznych Mercedes Benz, hakowiec DB, ch∏odnia Renault, ró˝ne ciàgniki,
np. siod∏owe dwu-i jednoosiowe, lawety samochodowe, prod. Kotschenreuter,
Ackermann, Trailor, Harbeck, przyczepy niskopodwoziowe Goldhofer, Klin-
gler, Blomroehr, ró˝ne przyczepy, tandemy do przewozu zbo˝a, transporter
Mercedes Benz, DB, VW, Fiat, Ford, sanitarki, samochody osobowe Fiat, Ford,
Multicar M 25, traktory MB, CARRARO, John Deere, Doppstadt, Holzspalter,
˝urawie Ferro, Case, kontenery, ∏adowarki teleskopowe, ko∏owe, sterowane
burtowo, prod. Merlo, CAT, Kramer, Schaeff, Ahlmann, Hanomag, koparki ko-
∏owe i gàsienicowe, prod. CAT, Furukawa, Jumbo, Sennebogen, Halla, Da-
ewoo, O&K, minikoparki i koparki kompaktowe Kubota, Schaeff, Volvo, gàsie-
nicowe CAT, Fiat, walce Dynapac, Vibromax, Hamm, zag´szczarki Hanomag,
ró˝ne rodzaje osprz´tu Anbaugeräte, wózki wid∏owe Yale, podesty no˝ycowe,
ubijaki, spawarki, kompresory, opony, agregaty pràdotwórcze, pompy do wo-
dy, ma∏e urzàdzenia i wiele innych.
Ponadto na miejscu w pobli˝u Heilbronn: dwie hale stalowe, d∏./szer./wys. ok.
20/10/3,80 m, ocynkowane, nadajàce si´ do demonta˝u.

Prawo do pomy∏ek i wycofania przedmiotów z licytacji zastrze˝one!

Godz. otwarcia: 29.03.2007 od 08.00 do 17.00 
30.03.2007 od 08.00 do 10.00 

Odbiór: 02.04.2007 od 09.00 do 16.00 
Uwaga! Nast´pna du˝a aukcja sprz´tu budowlanego odb´dzie

si´  17.04.2007 w  Gau-Algesheim (55435, Niemcy)

Informacje i katalogi: TAG TradeAuction Auktionshandelsgesellschaft GmbH,

Fichtenweg 45 · D-99198 Erfurt-Kerspleben · tel. +49 36203.9411-0,
fax +49 36203.9411-28 · e-mail: tradeauction@tradeauctions.de

WIELKA AUKCJA PRZEMYS¸OWA
MASZYNY BUDOWLANE · POJAZDY

SZYBY
DO  MASZYN  BUDOWLANYCH

ROLNICZYCH  I KOMUNALNYCH

tel.: 0513-109-436, 0501-290-251, 0508-398-721
www.agroglas.pl, e-mail: agroglas@agroglas.pl



PoÊrednik Budowlany: – Warunki panujàce w zarzàdzanej
przez Pana kopalni wydajà si´ byç trudniejsze ni˝ w innych
zak∏adach tego typu…
Jan Za∏uski: – Eksploatowane przez nas ska∏y sà wylewne,
a wi´c twarde. Na wyrobisku panujà trudne warunki, na no-
wootwieranych poziomach mamy do czynienia z du˝ymi
spadkami i wysokimi Êcianami, a tym samym z wysokimi
usypami. Nasza kopalnia jest zawodniona. Strzelania odby-
wajà si´ praktycznie codziennie, konieczne jest zatem cià-
g∏e przemieszczanie maszyn poza zagro˝onà stref´. Wyma-
ga to od operatorów szczególnych umiej´tnoÊci i pe∏nej
koncentracji. Maszyny, na których pracujà muszà byç wy-
trzyma∏e, efektywne i bezawaryjne. W∏aÊnie z tego powodu
postawiliÊmy na sprz´t Caterpillara.

– Jakie konkretnie czynniki przemawia∏y w∏aÊnie za tà markà?
– Jestem dyrektorem kopalni od szesnastu lat. Prze˝y∏em
w niej tak˝e trudny okres poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych,
kiedy to nowoczesne maszyny by∏y poza naszym finanso-
wym zasi´giem. O zakupach decydowa∏a cena. DziÊ sytu-
acja wyglàda zgo∏a odmiennie. Potrzeba zwi´kszenia pro-
dukcji wymaga∏a unowoczeÊnienia parku maszynowego.
W doborze sprz´tu kierowaliÊmy si´ oczywiÊcie jego para-
metrami, które pozwala∏yby mu podo∏aç warunkom pracy
w naszej kopalni. Kolejnymi czynnikami branymi pod uwa-
g´ by∏a tak˝e cena, ale przede wszystkim szeroko poj´ta
obs∏uga posprzeda˝na. Zdecydowanie si´ na konkretnà
mark´ stanowi wypadkowà ich parametrów, doÊwiadczeƒ
z dotychczasowej eksploatacji i wspó∏pracy z serwisem.
Potrzebujàc ró˝nych typów maszyn chcieliÊmy, aby by∏y tej
samej marki. Zakup maszyn ró˝nych producentów w d∏u-
˝ym okresie z pewnoÊcià nie by∏by korzystny. Chocia˝by
ze wzgl´du na wy˝sze koszty obs∏ugi. MusielibyÊmy anga-
˝owaç wi´kszà liczb´ pracowników do kontaktów z ró˝ny-
mi serwisami, dostawcami komponentów i Êrodków smar-
nych. Jak to si´ mówi, co za du˝o to nie zdrowo… 

– Kiedy zacz´liÊcie eksploatowaç maszyny marki Caterpillar?
– W roku 2003 zakupiliÊmy ∏adowark´ ko∏owà 966, potem
kolejnà – 972H. Obie maszyny przeznaczyliÊmy od poczàku
wy∏àcznie do za∏adunku gotowego kruszywa. Na wyrobisku,
ze wzgl´du na wysokie Êciany, nie by∏yby nale˝ycie wyko-
rzystane. OczywiÊcie, gdyby dosz∏o do awarii pracujàcych
na wyrobisku koparek, mog∏yby je na pewien czas zastàpiç.
Eksploatowane przez nas ∏adowarki doskonale spisujà si´
przy za∏adunku wagonów. Imponujà du˝à zwrotnoÊcià
i szybkoÊcià, co sprawia, ˝e w porównywalnym czasie sà
w stanie za∏adowaç tyle samo, co wi´ksze maszyny innej
marki. Zwa˝ywszy na liczb´ ∏adowanych pojazdów i wago-
nów pozwala to na osiàgni´cie znaczàcych oszcz´dnoÊci. 

– Najnowszym waszym nabytkiem jest koparka podsi´bier-
na Caterpillar 385… 
– Ten zakup okaza∏ si´ przys∏owiowym strza∏em w dziesiàt-
k´. Eksploatujemy kopark´ na poziomie o najwi´kszym na-
t´˝eniu prac. Poniewa˝ w chwili obecnej pracuje tam osa-
motniona, oznacza to w praktyce koniecznoÊç jej ciàg∏ego
przemieszczania. Do tej pory u˝ywaliÊmy siedmiu starego
typu koparek Skoda E303. DziÊ wiemy, ˝e mo˝na je z po-
wodzeniem zastàpiç trzema maszynami CAT 385 i jeszcze
poczyniç oszcz´dnoÊci. Przypomnijmy, ˝e Skoda jest bu-
dynkiem na gàsienicach wa˝àcym 110 ton. Ze wzgl´du
na nap´d elektryczny jej przemieszczenie wymaga czasu
i szeregu zabiegów technicznych. W∏aÊnie dlatego tak do-
ceniamy wysokà mobilnoÊç naszego nowego Caterpillara.
Ze wzgl´du na swoje parametry jest to perspektywicz-
na maszyna. Mimo intensywnej eksploatacji w systemie
dwuzmianowym, nie osiàgn´∏a ona bowiem pe∏ni swych
mo˝liwoÊci. Po cz´Êci wynika to z organizacji produkcji
w naszej kopalni. Koparka jest tylko ogniwem w procesie
przerobu technologicznego urobku. Nie zamierzamy, a na-
wet nie mo˝emy wyciskaç z maszyny przys∏owiowych
„siódmych potów”. Przede wszystkim ze wzgl´du na kultu-
r´ eksploatacji urzàdzenia – musi ono byç poddawane
regularnym przeglàdom i konserwacjom – ale tak˝e przepi-
sy obowiàzujàce przy robotach górniczych. W czasie strze-
lania maszyny muszà bezwzgl´dnie opuÊciç zagro˝onà
stref´, co oznacza, ˝e przez pewien czas sà bezczynne.
Jednak w razie potrzeby koparka 385 mo˝e byç wykorzy-
stywana intensywniej. W razie potrzeby zwi´kszenia
produkcji, fakt ten stanowi dla nas swoisty wentyl
bezpieczeƒstwa.

– Nie jest Pan zwolennikiem maszyn uniwersalnych, a raczej
tych przeznaczonych do konkretnych celów…
– Nie przekonuje mnie dostawca twierdzàcy, ˝e jego ma-
szyna podo∏a ka˝demu zadaniu. Bergerat Monnoyeur ofe-
rujàcy sprz´t marki Caterpillar najpierw wnikliwie zapozna∏
si´ z warunkami pracy w kopalni i naszymi potrzebami,
a potem zaproponowa∏ maszyn´ jednostanowiskowà, prze-
znaczonà do konkretnych zadaƒ. Wiadomo, ˝e b´dzie ona
mog∏a byç wykorzystana w pe∏ni efektywnie. B´dzie praco-
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Rozmowa z Janem Za∏uskim

- Prezesem Zarzàdu i Dyrektorem Generalnym 

spó∏ki Kopalnie Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach

Stawiamy na Caterpillara!



waç d∏ugo i bezawaryjnie. Caterpillar jest du˝ym koncer-
nem, produkujàcym ró˝ne typy maszyn. Jest wi´c z czego
wybieraç, co daje gwarancj´ zakupu sprz´tu, który sprawdzi
si´ w konkretnych warunkach. Nie kupuje si´ przecie˝ ar-
maty, by strzelaç do wróbla. I odwrotnie, na niedêwiedzia
nie zapuÊcimy si´ z wiatrówkà. 

– Wspomnia∏ Pan, ˝e niegdyÊ o zakupie maszyny decydo-
wa∏a g∏ównie jej cena, teraz wa˝niejsza zdaje si´ byç szero-
ko poj´ta obs∏uga posprzeda˝na. 
– Ka˝dy dostawca maszyn zapewnia, ˝e posiada doskonale
dzia∏ajàcy, w pe∏ni profesjonalny serwis. Przed rozpocz´-
ciem wspó∏pracy z Bergerat Monnoyeur mieliÊmy raczej z∏e
doÊwiadczenia. Bywa∏o, ˝e mechanicy po˝yczali od nas na-
rz´dzia, zachowywali si´ tak, jakby dopiero przyuczali si´
do zawodu. Szkoda tylko, ˝e na naszych maszynach. Za to
serwis Caterpillara nigdy nas nie zawiód∏. Bergerat Monnoy-
eur stworzy∏ przejrzysty, sprawnie dzia∏ajàcy system. Za-
wsze liczyç mo˝emy na szybkà i profesjonalnà reakcj´. Ni-
gdy nie jesteÊmy pozostawieni z problemami sami sobie.
Ka˝da ze zg∏oszonych usterek jest usuwana w jak najkrót-
szym czasie. Serwis dzia∏a b∏yskawicznie bez wzgl´du na
to, czy chodzi o napraw´ w okresie gwarancji, czy te˝ po-
gwarancyjnà. Doceniç wypada  te˝, ˝e ka˝da naprawa prze-
prowadzana jest w sposób przemyÊlany. OczywiÊcie, ˝e za-
le˝y mi na czasie, ale jeszcze bardziej, by usterka zosta∏a
usuni´ta nale˝ycie i by niebawem si´ nie powtórzy∏a. W ser-
wisie Caterpillara ceni´ tak˝e to, ˝e mechanicy interesujà
si´ przyczynami powstania awarii, starajà si´ wyciàgnàç
wnioski z ka˝dego incydentu. Pozwalajà tak˝e, by nasi ope-
ratorzy brali udzia∏ w przeglàdach i konserwacjach maszyn,
na których przecie˝ na co dzieƒ pracujà. W razie potrzeby
Bergerat Monnoyeur przysy∏a do nas równie˝ doÊwiadczo-

nych operatorów, którzy pomagajà nam w praktyce zg∏´-
biaç tajniki nale˝ytej obs∏ugi i eksploatacji maszyn.
– Do obs∏ugi nowoczesnych maszyn potrzeba dobrze
wyszkolonych operatorów…
– Nie mamy k∏opotów, ani z operatorami, ani z innymi pra-
cownikami. Kupujàc maszyny nie kierowaliÊmy si´
oszcz´dnoÊciami. PostawiliÊmy na dobre wyposa˝enie
stwarzajàce operatorowi pe∏en komfort pracy. Zawsze uwa-
˝a∏em, ˝e fachowiec powinien dysponowaç odpowiednimi
narz´dziami, a za nale˝ycie wykonanà prac´ otrzymaç do-
bre wynagrodzenie. Staram si´ zapewniç moim ludziom jak
najlepsze warunki, ale wiele te˝ od nich wymagam. Pot´˝-
ne maszyny, jakie pracujà w naszej kopalni spalajà w cià-
gu ka˝dej godziny pokaênà iloÊç paliwa. èle wyszkolony
operator mo˝e spowodowaç wzrost zu˝ycia nawet o 20%.
W przeliczeniu na liczb´ ton prze∏adowywanego materia∏u
w skali miesiàca, czy roku czyni to trudnà wprost do wy-
obra˝enia kwot´. Warto zatem doceniaç ludzi, którzy do-
brze pracujà, naprawd´ pasjonujà si´ tym co robià. Tacy
sà nasi operatorzy, widaç wyraênie, ˝e lubià swojà prac´
i dbajà o powierzony im sprz´t.

– Czy je˝eli kopalnia zdecyduje si´ na zakup nowej maszy-
ny, w Krzeszowicach pojawi si´ kolejny Caterpillar?
– Z ca∏à pewnoÊcià, z∏o˝yliÊmy bowiem zamówienie
na dwie kolejne koparki podsi´bierne. Co b´dzie dalej? Sà-
dz´, ˝e pozostaniemy nadal wierni tej marce.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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¸adowarki CAT pracujà przy za∏adunku materia∏u gotowego  z placu na wagony. Impo-
nujà przy tym zwrotnoÊcià i szybkoÊcià

Zakup koparki podsi´biernej CAT 385 okaza∏ si´ przys∏owiowym strza∏em w dziesiàtk´.
Krzeszowicka kopalnia zamówi∏a ju˝ dwie kolejne maszyny tego typu… 
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PoÊrednik Budowlany: - Co Paƒskim zdaniem ma g∏ówny
wp∏yw na polski wzrost gospodarczy?
Marek Dziok: – W ostatnich latach coraz wi´ksze znaczenie dla
wzrostu gospodarczego w Polsce majà inwestycje. Wed∏ug
danych GUS stanowià one 3,7 z 5,8 procent PKB wypracowa-
nego w roku 2006. PodkreÊliç wypada, ˝e do osiàgni´cia te-
go znakomitego wyniku najbardziej przyczyni∏o si´ budownic-
two, którego wartoÊç dodana w ubieg∏ym roku wynios∏a 19,3
procent. W styczniu 2007 roku produkcja budowlana by∏a
wi´ksza ni˝ przed rokiem o 60,8 procent. Sprzyjajàce warunki
pogodowe w ciàgu zimy spowodowa∏y, ˝e firmy dzia∏ajàce
w bran˝y budowlanej mog∏y pracowaç niemal˝e bez przerw. 

– Aby sprawnie pracowaç, firmy budowlane potrzebujà na-
rz´dzi i maszyn. Tu otwiera si´ du˝e pole do popisu przed fir-
mami leasingowymi…
– Dynamika inwestycji w budownictwie utrzymuje si´
na niezwykle wysokim poziomie, co z kolei przek∏ada si´ rów-
nie˝ na wyniki sprzeda˝y firm leasingowych. Tak, jak nale˝a∏o
si´ spodziewaç, bardzo dynamicznie w ubieg∏ym roku rozwija∏
si´ rynek maszyn i urzàdzeƒ, a wÊród nich prym wiód∏ seg-
ment maszyn i sprz´tu budowlanego. Pobi∏ on wszelkie rekor-
dy dynamiki wzrostu. W roku 2006 sprzeda˝ w tym segmen-
cie, w porównaniu do roku 2005 wzros∏a dwukrotnie osiàgajàc
wartoÊç 1,3 miliarda z∏otych.

– A jakà cz´Êç z tego „budowlanego tortu” zdo∏a∏ wykroiç
dla siebie Europejski Fundusz Leasingowy?
– W segmencie maszyn budowlanych mo˝emy pochwaliç
si´ wzrostem wysokoÊci ponad 220 procent! Przy tym war-
toÊç wszystkich maszyn i urzàdzeƒ oddanych w leasing
przez Europejski Fundusz Leasingowy wzros∏a o 72 procent.
Wed∏ug wst´pnych szacunków ze stycznia tendencja wzro-
stowa liczby umów leasingowych w segmencie sprz´tu dla
budownictwa w zwiàzku z perspektywà nap∏ywu funduszy
unijnych dla budownictwa infrastrukturalnego – g∏ównie dro-
gowego b´dzie utrzymana w ca∏ym roku 2007. 

– Czy Paƒskim zdaniem firmy budowlane b´dà nadal inwe-
stowaç w odpowiedni sprz´t i dynamicznie si´ rozwijaç?
– Wiele za tym przemawia, choç nie wolno tak˝e zapomi-
naç, ˝e pewnym zagro˝eniem dla bran˝y budowlanej jest
dziÊ niedobór si∏y roboczej oraz skomplikowane prawo i wy-
sokie koszty pracy. Nie sàdz´ jednak, ˝eby mia∏o to w tym
roku istotny wp∏yw na zahamowanie rozwoju firm sektora
budowlanego. Moim zdaniem leasing pozostanie najszyb-
szym, najprostszym i najbardziej op∏acalnym podatkowo
êród∏em finansowania inwestycji w Êrodki trwa∏e. Zapowia-
da si´ kolejny dobry rok dla polskiego sektora budownic-

twa i bran˝, które go obs∏ugujà, a wi´c tak˝e dla firm ofe-
rujàcych produkty leasingowe.

– EFL b´dzie nadal pomaga∏ im w rozwoju?
– Z ca∏à pewnoÊcià b´dziemy kontynuowaç nasze dzia∏a-
nia zapoczàtkowane w roku 2006, kiedy to EFL po∏o˝y∏
ogromny nacisk na profesjonalnà obs∏ug´ tego perspekty-
wicznego segmentu. Na poczàtku ubieg∏ego roku wzboga-
ciliÊmy naszà ofert´ o EUROBUD, produkt stworzony z my-
Êlà o firmach budowlanych. WprowadziliÊmy równie˝ spe-
cjalizacje handlowców dotyczàce mi´dzy innymi maszyn
budowlanych. O tym, ˝e obraliÊmy w∏aÊciwy kierunek
Êwiadczy uznanie specjalistów bran˝y, klientów i niezale˝-
nych ekspertów. EUROBUD przyniós∏ nam dwie nagrody w
presti˝owych konkursach. Redakcja Gazety Finansowej
uhonorowa∏a EFL dyplomem za najlepszy produkt leasin-
gowy dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw, a miesi´cznik
bran˝y budowlanej Builder przyzna∏ produktowi Laury Buil-
dera. Jednak najwi´kszym sukcesem Europejskiego Fun-
duszu Leasingowego w minionym roku by∏o to, ˝e zaufa∏y
nam firmy budowlane. G∏ównie ma∏e i Êrednie, dla których
stworzono EUROBUD, ale nie tylko.  ZawarliÊmy równie˝
umowy z du˝ymi firmami, którym wspólnie z Departamen-
tem Klientów Kluczowych mogliÊmy zaoferowaç specjalne,
dopasowane do ich potrzeb warunki kontraktów. Dzi´ki
wszystkim naszym klientom osiàgn´liÊmy wspania∏y wynik
i za to im dzi´kujemy.

– Czy te podzi´kowania przybiorà jakàÊ konkretnà form´?
– Ju˝ teraz wspólnie z dostawcami sprz´tu pracujemy
nad uatrakcyjnieniem naszej oferty dla budownictwa. Sà
ju˝ konkretne efekty tych dzia∏aƒ, na przyk∏ad dla klientów
u˝ywajàcych rusztowaƒ, wspólnie z firmà Layher wdro˝yli-
Êmy produkt o nazwie „Leasing 0%” na system rusztowaƒ
Layher Blitz. Europejski Fundusz Leasingowy ma równie˝
w ofercie wiele innych promocji na maszyny i urzàdzenia.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski

Rozmowa z Markiem Dziokiem 

- dyrektorem departamentu rozwoju rynku 

Europejskiego Funduszu Leasingowego

Zbieramy laury, nie zwalniamy tempa!





Komtrax – widzi

wszystko…

Opisywany ju˝ na ∏amach
„PoÊrednika Budowlanego”
system Komtrax (Komatsu-
Tracking-System) pozwala-
jàcy monitorowaç prac´ ma-
szyn wywo∏a∏ na tyle du˝e za-
interesowanie czytelników,
˝e postanowiliÊmy poÊwi´ciç
mu kolejny tekst. 
Komtrax doskonale sprawdza si´
na rynkach europejskich oraz
w Japonii, gdzie zamontowano
go na ponad trzydziestu tysià-
cach maszyn. Komtrax Êledzi i re-
jestruje czas ich pracy, poziom pa-
liwa i p∏ynu w uk∏adzie ch∏odzenia,
ciÊnienie w uk∏adzie hydraulicz-
nym. Rejestruje tak˝e wszelkie od-
st´pstwa od normy w pracy ma-
szyny, co pozwala na ∏atwe ustale-
nie ich przyczyn i szybkà reakcj´
autoryzowanego serwisu. Komtrax
oparty o dwa niezale˝ne systemy
satelitarne dzi´ki zintegrowane-
mu nadajnikowi GPS pozwala do-
k∏adnie ustaliç miejsce, w którym
znajduje si´ maszyna. System
w zale˝noÊci od typu kontrolera
umo˝liwia korzystanie z szeregu
opcji, na przyk∏ad wyznaczania
obszaru pracy maszyny. W przy-
padku jego opuszczenia Komtrax
natychmiast wszczyna alarm, mo-
˝e wi´c stanowiç form´ zabezpie-
czenia maszyny przed kradzie˝à
lub nieuprawnionym u˝yciem.
Dysponent mo˝e bowiem nie tyl-
ko zdalnie wy∏àczyç silnik g∏ówny
maszyny, ale i zablokowaç mo˝li-
woÊç jego ponownego rozruchu.
Szczegó∏owe dane dotyczàce
przebiegu pracy maszyny pozy-
skiwaç mo˝na bezpoÊrednio
z komputera pok∏adowego za po-
mocà kabla lub monitora. Dane
w ka˝dej chwili dost´pne sà dro-
gà satelitarnà. Komatsu tworzàc
system Komtrax zdecydowa∏o si´
na to trzecie rozwiàzanie, g∏ównie
ze wzgl´du na mo˝liwe zaniki sy-
gna∏u GSM. Droga satelitarna po-
zwala tak˝e u˝ytkownikowi syste-
mu nie ponosiç kosztów po∏à-
czeƒ telefonicznych. Niewàtpliwà
zaletà systemu jest to, ˝e jest on
bezp∏atny przez okres pi´ciu lat
od pierwszej aktywacji.

Wszystkie zgromadzone przez
Komtrax dane w´drujà do serwe-
ra utrzymywanego przez Komat-
su, gdzie zostajà przeanalizowa-
ne i zapami´tane. Dane dotyczà-
ce konkretnej maszyny sà dost´p-
ne dla u˝ytkownika na stronie in-
ternetowej nale˝àcej do regional-
nego przedstawiciela Komatsu.
Dost´p do nich, po uprzednim za-
logowaniu si´, ma zarówno w∏a-
Êciciel maszyny, jak i serwis firmy,
która mu jà dostarczy∏a.
Dane gromadzone przez sys-
tem trafiajà do g∏ównego serwe-
ra z oko∏o dwudziestominuto-
wym opóênieniem. Jest to czas,
po którym jeden z satelitów
znajdzie si´ w zasi´gu maszy-
ny. – Czas transmisji danych jest
w zupe∏noÊci wystarczajàcy.
Komtrax nie jest przecie˝ syste-
mem zdalnego sterowania, który
musia∏by komunikowaç si´ z ma-
szynà w czasie rzeczywistym.
Telemetria w przypadku ma-
szyn budowlanych jest instru-
mentem majàcym zadanie
zwi´kszaç efektywnoÊç ich
eksploatacji i redukowaç kosz-
ty – t∏umaczy Tomasz Rudny
z Komatsu Poland. 
Maszyna wyposa˝ona w system
Komtrax w regularnych odst´-
pach czasu przekazuje dane
do serwera Komatsu. Pozwala to
na stworzenie dok∏adnego pro-
toko∏u pracy w dowolnie okreÊlo-
nym przedziale czasowym. Ten
swoisty „˝yciorys” pozwala
na ustalenie obcià˝eƒ, jakim
podlega∏a maszyna oraz wy-
chwycenie ewentualnych uste-
rek lub te˝ zoptymalizowanie
stopnia wykorzystania sprz´tu. 
Komtrax mo˝e byç równie˝ wyko-
rzystywany do zdalnego diagno-
zowania usterek przez pracowni-
ków serwisu. Mechanik wiedzàc
zawczasu, z jakiego rodzaju
usterkà ma do czynienia, mo˝e
zabraç ze sobà cz´Êci zamienne
niezb´dne do przeprowadzenia
skutecznej naprawy. Mo˝e rów-
nie˝ dzi´ki analizie danych reje-
strowanych przez system Kom-
trax przewidzieç z wyprzedze-
niem wystàpienie usterki
i ostrzec przed nià u˝ytkownika.
Pozwala to na ograniczenie
strat powodowanych przesto-

jem maszyn i zwi´ksza efektyw-
noÊç ich wykorzystania. Dzi´ki
systemowi Komtrax okreÊliç
mo˝na dok∏adnie stopieƒ wyko-
rzystania maszyny na danym
placu budowy. Pozwala to
w efekcie na optymalne dobra-
nie sprz´tu do wykonania da-
nego zadania. Zapobiega tak-
˝e nadmiernemu obcià˝aniu
maszyn, co znacznie ogranicza
ich zu˝ycie.
G∏ównym celem przyÊwiecajà-
cym konstruktorom systemu
Komtrax jest zredukowanie
kosztów eksploatacji maszyn.
Sta∏e dokumentowanie jej sta-
nu technicznego i skrupulatne
przestrzeganie terminów prze-
glàdów przyczynia si´ do zapo-
bie˝enia powstawania powa˝-
niejszych usterek powodujà-
cych straty wynikajàce z prze-
stojów. Zwi´ksza to ˝ywotnoÊç
maszyn przy jednoczesnym
obni˝eniu kosztów zwiàzanych
z ich bie˝àcà obs∏ugà.
Tak˝e w∏aÊciciele starszych
modeli maszyn marki Komatsu
mogà myÊleç o zamontowaniu
systemu Komtrax. Jest to mo˝-
liwe, o ile tylko ich maszy-
na wyposa˝ona jest w kompu-
ter pok∏adowy nowej genera-
cji. W takim przypadku wystar-
czy zamontowaç w kabinie
modu∏ kontrolny uk∏adu b´dà-
cy skrzyneczkà o niewielkich
gabarytach. Komtrax, nawet

montowany seryjnie, mo˝-
na w ka˝dej chwili wy∏àczyç.
Mo˝liwy jest równie˝ zakup
maszyny z nieaktywnym syste-
mem i jego póêniejsze urucho-
mienie. W przypadku sprzeda-
˝y maszyny na rynku wtórnym
system mo˝e zostaç przypisa-
ny nowemu w∏aÊcicielowi.
– Obserwujemy stale rosnàce
zainteresowanie naszym syste-
mem. Do chwili obecnej sprze-
daliÊmy w Polsce ponad szeÊç-
dziesiàt wyposa˝onych w nie-
go maszyn. Od tego roku prak-
tycznie wszystkie sprzedawane
przez nas koparki gàsienicowe,
ko∏owe, ∏adowarki i spycharki
b´dà mia∏y ten system. Oczywi-
Êcie ˝aden z naszych klientów
nie ma obowiàzku jego aktywa-
cji. Do Komatsu Poland stale
wp∏ywajà zamówienia klientów
chcàcych doposa˝yç swe ma-
szyny – mówi Tomasz Rudny. 
Z pewnoÊcià w niedalekiej
przysz∏oÊci Komtrax b´dzie
rozbudowywany o kolejne
funkcje. Oprócz wspomnianej
kontroli stanu technicznego
maszyny i obs∏ugi serwisowej
u˝ytkownicy maszyn Komat-
su b´dà z pewnoÊcià zainte-
resowani uzyskaniem mo˝li-
woÊci Êledzenia stopnia efek-
tywnoÊci cykli roboczych, czy
te˝ korzystania ze zintegrowa-
nego systemu wagowego. 
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Na zewnàtrz widaç tylko niepozornà anten´. Serce systemu  Komtrax optymalizujàcego
prac´ maszyn Komatsu mieÊci si´ w niewielkiej skrzyneczce zintegrowanej z kompute-
rem pok∏adowym…





Z Interhandlerem 

w siedzibie JCB

Koncern JCB jest producentem
kilkuset modeli maszyn dla bu-
downictwa, przemys∏u oraz rol-
nictwa. W nied∏ugim czasie
wprowadzi do sprzeda˝y trzy
nowe modele maszyn. Pierw-
szym z nich jest Êredniej wiel-
koÊci koparko-∏adowarka ozna-
czona symbolem MIDI CX.
Dzi´ki uniwersalnoÊci i niedu-

˝ym gabarytom uzupe∏nia ona
luk´ pomi´dzy maszynami se-
rii 1CX i 2CX. MIDI CX prze-
znaczona jest dla firm budow-
lanych, komunalnych i zajmu-
jàcych si´ utrzymaniem tere-
nów zielonych. Doskonale ra-
dzi sobie zarówno na terenie
otwartym, jak i w warunkach
g´stej zabudowy. Jednym
z ciekawych elementów kon-
strukcyjnych tej maszyny jest

dajàca si´ w ∏atwy sposób
zdemontowaç cz´Êç koparko-
wa. Dzi´ki temu koparko-∏ado-
warka w prosty sposób daje
si´ przekszta∏ciç w ciàgnik.
Ogromnà zaletà nap´dzanej
silnikiem o mocy 50 KM ma-
szyny jest pe∏na kompatybil-
noÊç z osprz´tem roboczym
maszyn ROBOT i minikoparek
serii 803. MIDI CX jest zwrot-
niejsza i l˝ejsza od koparko-
∏adowarki 2 CX (mo˝e byç
transportowana na nacze-

pie 7,5 t). Maszyna wyposa˝o-
na w hydrostatyczny uk∏ad na-
p´dowy rozwija pr´dkoÊç
przejazdowà do 26 km/h. 
SpoÊród dziewi´ciu nowych
modeli ∏adowarek sterowa-
nych burtowo wyró˝nia si´
model Robot 190. To pierw-
sza z serii najwi´kszych ma-
szyn tego typu wyposa˝o-
nych w silnik JCB DIESEL-
MAX o mocy 83KM. W sto-

sunku do poprzednich mo-
deli maszyna zyska∏a
znacznie na osiàgach w za-
kresie mocy, jakà dysponu-
je operator. Nowa seria ro-
botów budowlanych zosta∏a
tak˝e wyposa˝ona w silniej-
sze uk∏ady hydrauliczne
oraz uk∏ady kontroli mocy
pozwalajàce na precyzyjnà

i bardziej wydajnà prac´. 
Najnowszy z rodziny walców
wibracyjnych typu tandem -
JCB Vibromax VMT 160-90,
to maszyna b´dàca efektem
prac konstruktorów JCB pro-
wadzonych w ciàgu roku, ja-
ki up∏ynà∏ od zakupu przez
t´ firm´ marki Vibromax. No-
wy walec wyposa˝ony zo-
sta∏ w zbiornik paliwa o du-
˝ej pojemnoÊci. Rozwiàza-

nie to pozwala na znaczne
wyd∏u˝enie czasu pracy bez
koniecznoÊci tankowania.
W JCB dostrzega si´ ogromny
wzrost zapotrzebowania na spe-
cjalistyczne maszyny przezna-
czone dla drogownictwa. Efek-
tem tego jest skoncentrowanie
si´ na ciàg∏ych udoskonale-
niach i wdra˝aniu najnowocze-
Êniejszych rozwiàzaƒ konstruk-
cyjnych w maszynach marki
JCB Vibromax. W Êlad za tym
idzie te˝ dynamiczny rozwój
sieci sprzeda˝y maszyn JCB Vi-
bromax oraz wdra˝anie sku-
tecznych rozwiàzaƒ logistyki
serwisowej dla tej marki.
W minionym roku firma zain-
westowa∏a milion funtów
w rozwój tej ga∏´zi swojej pro-
dukcji. O czterdzieÊci szeÊç
procent podniesiono stan za-
trudnienia w firmie, co ozna-
cza, ˝e obecnie na potrzeby
marki JCB Vibromax pracuje
ju˝ przesz∏o dwieÊcie osób. 
Od roku 2005 JCB jest produ-
centem doskona∏ych jednostek
nap´dowych. Silniki produko-
wane sà g∏ównie na w∏asne po-
trzeby i montowane w coraz
szerszej grupie maszyn. Obec-
nie trwajà intensywne prace
konstrukcyjne, których ce-
lem jest wdro˝enie do pro-
dukcji silnika spe∏niajàcego
normy emisji spalin TIER III.
JCB zapowiada, ˝e jednost-
ki nap´dowe nowej genera-
cji ju˝ wkrótce pojawià si´
w jego maszynach. 
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Mini∏adowarka ze sterowaniem burtowym – JCB ROBOT 190

Âredniej wielkoÊci koparko-∏adowarka MIDI CX

W roku 2005 koncern JCB podjà∏ produkcj´ w∏asnych uk∏adów nap´dowych

Walec JCB Vibromax VMT 160-90





¸adowarki teleskopowe

MANITOU

Biuro Handlowe RUDA jest
autoryzowanym dealerem fir-
my MANITOU na terenie Pol-
ski po∏udniowej. MANITOU to
Êwiatowy lider w produkcji ∏a-
dowarek teleskopowych, wóz-
ków wid∏owych oraz podno-
Êników platformowych. Firma
istnieje od roku 1958 i mo˝e
poszczyciç si´ 236 tysiàcami
sprzedanych maszyn. 
Dzi´ki d∏ugoletniemu do-
Êwiadczeniu w budowie ∏ado-
warek teleskopowych francu-
ska firma zaliczana jest do Êci-
s∏ej czo∏ówki Êwiatowych wy-

twórców w tym segmencie
rynku. Swój sukces zawdzi´-
cza przede wszystkim wypra-
cowanej przez dziesiàtki lat
opinii producenta maszyn
o trwa∏ej i solidnej konstrukcji.
¸adowarki teleskopowe MA-
NITOU zaprojektowane z my-
Êlà o budownictwie ogólnym
dzielà si´ na dwie podstawo-
we grupy. Do pierwszej zali-
czajà si´ ∏adowarki teleskopo-
we MT o sztywnej ramie, pod-
noszàce ∏adunki na wysokoÊç
od siedmiu do siedemnastu
metrów. W sk∏ad drugiej gru-
py wchodzà ∏adowarki tele-
skopowe MRT z obrotowym
wysi´gnikiem si´gajàce
od czternastu do trzydziestu
metrów. Wszystkie maszyny

nap´dzane sà wysokopr´˝ny-
mi silnikami Perkins, a zasto-
sowane w nich podzespo∏y
(mosty i uk∏ad hydrauliczny)
pochodzà od renomowanych
poddostawców. 
¸adowarki teleskopowe mar-
ki MANITOU sà idealnymi
maszynami dla tych, którzy
poszukujà uniwersalnego
sprz´tu. Bardzo wa˝nà zale-
tà tych˝e maszyn jest bo-
wiem mo˝liwoÊç pracy z sze-
rokà gamà osprz´tu. ¸ado-
warki MANITOU standardo-
wo wyposa˝one sà w wid∏y
∏adowarkowe. Dodatkowo
maszyn´ mo˝emy „uzbroiç”
w ∏y˝k´ ∏adowarkowà, kosz
roboczy, wyciàgark´ dêwi-

gowà, ˝uraw, kosz zsypowy
do betonu, zamiatark´ dro-
gowà i wiele innych. Dzi´ki
ró˝norodnoÊci oferowanego
osprz´tu otrzymujemy wielo-
funkcyjne narz´dzie, które
jest w stanie zastàpiç na pla-
cu budowy kilka ró˝nych
maszyn. ¸adowarka telesko-
powa MANITOU pracujàc
z wid∏ami sprawnie, szybko
i niezawodnie podaje i prze-
wozi ∏adunek w dowolne
miejsce. Maszyna wyposa-
˝ona w wyciàgark´ dêwigo-
wà mo˝e zastàpiç tradycyjny
dêwig bàdê ˝uraw. U˝ytkow-
nicy MANITOU twierdzà, ˝e
dzi´ki dodatkowemu osprz´-
towi maszyna jest wykorzy-
stywana na placu budowy

przez dwanaÊcie miesi´cy
w roku. ¸adowarki telesko-
powe MANITOU wykonajà
zarówno prac´ g∏ównà (po-
dawanie na wysokoÊç, za∏a-
dunek i roz∏adunek materia-
∏u), jak i pomocniczà (niwe-
lowanie, zgarnianie gruntu,
jak równie˝ odÊnie˝anie i za-
miatanie terenu budowy).
Stale rosnàca liczba maszyn

tej marki pracujàcych w Pol-
sce wymusza koniecznoÊç
wykonywania ich profesjonal-
nej obs∏ugi serwisowej. Dlate-
go Biuro Handlowe RUDA za-
pewnia u˝ytkownikom ma-
szyn MANITOU kompleksowy
serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny oraz sprzeda˝ orygi-
nalnych cz´Êci zamiennych.
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Teleskopowa ∏adowarka z obrotem MANITOU MRT 2150 M Series

¸adowarka teleskopowa z obrotem MANITOU MRT 2150 M Series wyposa˝ona w kosz
do betonu

¸adowarka teleskopowa ze sztywnà ramà MANITOU MT 1740 SLT





Neuson–Kramer AG

poszerza ofert´… 

Koncern Neuson–Kramer
AG rozbudowuje swà ofert´
maszyn kompaktowych. Po-
tencjalni u˝ytkownicy mogà
wybieraç spoÊród pi´tnastu
modeli koparek o ci´˝arze
roboczym od 0,8 do 12 ton.
Wszystkie z nich cechujà
nowatorskie rozwiàzania, jak
chocia˝by system Vario po-
zwalajàcy na ustawianie gór-
nej cz´Êci koparki wzgl´dem
podwozia w czterech ró˝-
nych pozycjach oraz szcze-
gólnie przydatny podczas
pracy na zboczach Kippma-
tic. W modelach 803, 1404,
1503, 1903 i 2203  zastoso-
wano uk∏ad regulacji rozsta-
wu gàsienic, co zapewnia
maszynie stabilnoÊç przy za-
chowaniu maksymalnej si∏y
podnoszenia i kopania. 
Neuson-Kramer dà˝àc do
osiàgni´cia pozycji kom-
pleksowego dostawcy  ma-
szyn kompaktowych wpro-
wadzi∏ do produkcji nowe ∏a-
dowarki Skid Steer w∏asnej
konstrukcji. Maszyny Neu-
son 501s oraz 701s/701sp
posiadajà nap´d Quattro-
static (nap´d za pomocà
czterech odseparowanych
silników hydraulicznych). W
konstrukcji nie wyst´puje
∏aƒcuch nap´dowy, nie ma
wi´c problemów z jego na-
ciàganiem i zu˝ywaniem si´. 
AtrakcyjnoÊç mini∏adowarek
kompaktowych Neuson po-
t´guje system szybkiej wy-
miany osprz´tu pozwalajàcy
tak˝e korzystaç z narz´dzi
innych producentów. Nieba-
wem producent wprowadzi
nowy model minikoparki
o masie 2,6 t, który b´dzie
nosi∏ oznaczenie 28Z3. Po-
nadto oferta powi´kszy si´
o mini∏adowarki Skid Ste-
er 901s i 901sp oraz model
z nap´dem gàsienicowym
typu delta oznaczonym ja-
ko 1101c i 1101cp. 
Do jedynej w chwili obec-
nej, 6,5-tonowej  ko∏owej

koparki 6503, w roku 2007
do∏àczy kolejna, do sprze-
da˝y wejdzie bowiem ozna-
czony symbolem 9503 mo-
del o masie 9-10 ton.
Kramer oferuje tak˝e kom-
paktowe ∏adowarki ko∏owe o
ci´˝arze od 1,8 do 8,4 tony.
PomyÊlane jako maszyny uni-
wersalne, u˝ywane sà  do ró˝-
norodnych zadaƒ. Za sprawà
du˝ego wyboru wymiennych
narz´dzi maszyny te spraw-
dzajà si´ na ka˝dym placu
budowy. W maszynach tych
zastosowano nap´d na czte-
ry ko∏a, wszystkie ko∏a skr´t-
ne oraz monolitycznà ram´,
która przy niewielkich wymia-
rach pozwala osiàgnàç wy-
soki udêwig u˝yteczny przy
zachowaniu wyjàtkowej sta-
bilnoÊci i zwrotnoÊci. Oferta
∏adowarek ko∏owych obej-
muje dwie serie: bardziej za-
awansowanà technicznie se-
ri´ 80 oraz „prostszà” o sym-
bolu 50. Unikatowa w tej kla-
sie maszyn jest bezstopnio-
wa przek∏adnia przyspiesza-
jàca ECOSPEED oferowana
opcjonalnie do ∏adowarek Kra-
mer Allrad. Optymalne wymia-
ry ∏adowarek umo˝liwiajà ich
zastosowanie na ograniczonej
przestrzeni oraz w niewielkich
pomieszczeniach.  Warto tak-
˝e wspomnieç, ˝e promieƒ
skr´tu w najmniejszym mode-
lu ∏adowarki Kramer  180 wy-
nosi zaledwie 1,94 metra. 
Oprócz ∏adowarek o czterech
ko∏ach skr´tnych, w roku
2005 Kramer wdro˝y∏ do pro-
dukcji trzy modele teleskopo-
wych noÊników osprz´tu. W
zale˝noÊci od modelu wyso-
koÊç podnoszenia tych ma-
szyn wynosi od 6 do 9 me-
trów.   W roku 2007 przy oka-
zji targów Bauma w Mona-
chium, Kramer zaprezentuje
nowy model 250/350 (pojem-
noÊç ∏y˝ek 0,25 i 0,35 m3) ∏a-
dowarki ko∏owej o czterech
ko∏ach skr´tnych, która sta-
nowiç b´dzie (podobnie jak
ca∏a seria 50) taƒszà alterna-
tyw´ dla najmniejszych mo-
deli serii 80, to jest 180 i 280.

Dalsze informacje Pb 008Z
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¸adowarka teleskopowa Kramer 4107

Koparka ko∏owa Neuson 9503

Mini∏adowarka Neuson 501s

Oferta produkcyjna Neuson–Kramer na rok 2007

• Koparki gàsienicowe (0,8÷12 t), pi´tnaÊcie modeli

• Koparki ko∏owe (6,5÷ 9,5 t), dwa modele

• ¸adowarki ko∏owe (0,2÷2,5 m3), trzynaÊcie modeli

• ¸adowarki ko∏owe (teleskopowe) (0,8÷1,8 m3), dwa modele

• ¸adowarki teleskopowe (6÷9 m), trzy modele

• ¸adowarki Skid Steer (510÷1.140 kg), pi´ç modeli



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

tel. 061 665 79 00, fax 061 842 57 01, e-mail: hkl@hkl.pl, adresy oddzia∏ów na: www.hkl.pl

odwiedê nas23-29.04.2007
teren zewn´trzny F6601/603/2



TONA prezentuje

nowoÊci HITACHI

Majàca swà siedzib´ w Pie-
karach Âlàskich firma TONA
jest obecna na polskim ryn-
ku od siedmiu lat. Na poczàt-
ku swej dzia∏alnoÊci skupia∏a
si´ na sprzeda˝y i serwiso-
waniu u˝ywanych maszyn
budowlanych. W miar´ up∏y-
wu czasu konsekwentnie si´
rozwija∏a, co zaowocowa∏o
podj´ciem wspó∏pracy z jed-
nym z najwi´kszych na Êwie-
cie producentów tej bran˝y,
jakim pozostaje koncern 
HITACHI. TONA jest jego wy-
∏àcznym przedstawicielem
w Polsce. Sieç sprzeda˝y
i serwisu firmy znajduje si´
w ciàg∏ej ekspansji. W chwili
obecnej powstaje nowa siedzi-
ba firmy, która nadal b´dzie si´
mieÊciç w Piekarach Âlàskich
oraz jej oddzia∏ w Bia∏ymstoku.
Koncern HITACHI by∏ swego
czasu zwiàzany wspólnym
przedsi´wzi´ciem z markà FIAT.
Ostatecznie jednak drogi part-
nerów rozesz∏y si´. HITACHI
zdecydowa∏o si´ pójÊç swojà
drogà kontynuujàc podbój Eu-

ropy pod w∏asnym szyldem
kojarzàcym si´ u˝ytkownikom
maszyn na ca∏ym Êwiecie z ja-
koÊcià oraz niezawodnoÊcià. 
HITACHI pozostaje jednà
z najlepiej rozpoznawalnych
marek wÊród Êwiatowych
wytwórców maszyn budow-

lanych. Oferta produkcyjna
obejmuje maszyny o masie
od 800 do 780.000 kg, mini-
koparki, koparki ko∏owe, gà-
sienicowe, ∏adowarki oraz wo-
zid∏a technologiczne.
W roku 2006  HITACHI wpro-
wadzi∏o do produkcji nowà
generacj´ ∏adowarek ko∏o-
wych oznaczonych symbo-
lem ZW oraz koparek gàsie-
nicowych Zaxis-3. 
¸adowarki serii ZW nap´dza-
ne  sà nowoczesnymi silnika-
mi ISUZU i Daimler Chrysler
spe∏niajàcymi wszystkie re-
strykcyjne normy obowiàzujà-
ce w Unii Europejskiej  doty-
czàce dopuszczalnego stop-
nia emisji spalin i poziomu
ha∏asu. Maszyny te zosta∏y
po raz pierwszy zaprezento-
wane szerokiej publicznoÊci
na targach maszyn budowla-
nych Intermat w Pary˝u.
Podczas tej samej imprezy
swà premier´ mia∏y równie˝
flagowe maszyny HITACHI,
jakimi sà koparki Zaxis serii 3.
Pierwsze dwa modele - Za-
xis 250-3 oraz Zaxis 350-3 po-
jawi∏y si´ na rynku w styczniu
ubieg∏ego roku. W roku 2007
firma wprowadzi∏a kolejne

maszyny serii Zaxis 210-3, Za-
xis 225-3 charakteryzujàce si´
zerowym zwisem, co pozwala
na prac´ w ograniczonej prze-
strzeni miejskiej.
Wszystkie nowe maszyny wy-
produkowane przez Hitachi,
zarówno ∏adowarki, jak i ko-

parki charakteryzujà si´ do-
skona∏ymi osiàgami. Ich wy-
dajnoÊc w porównaniu z po-
przednimi modelami wzros∏a
o 10-17 procent, a pr´dkoÊç
robocza o oko∏o 15 procent.
Maszyny marki HITACHI,
oprócz doskona∏ych para-
metrów technicznych wy-
ró˝nia równie˝ dba∏oÊç
o elementy wykoƒczenia
oraz komfort pracy operato-
ra. Jako wyposa˝enie stan-
dardowe w kabinach mon-
towane sà mi´dzy innymi
podgrzewane fotele, auto-
matyczna klimatyzacja, ka-
mery przekazujàce obraz
z ty∏u pojazdu (koparki). Na
uwag´ zas∏ugujà przejrzy-
Êcie rozmieszczone wszyst-
kie najwa˝niejsze elementy
sterowania maszynà.
Dost´pnych jest równie˝
wiele opcji dodatkowych.
W przypadku ∏adowarek sà
to mi´dzy innymi wid∏y
do podnoszenia, ∏y˝ka prze-
znaczona do pracy z mate-
ria∏ami abrazywnymi, cen-
tralne smarowanie oraz roz-
wiàzania techniczne, takie
jak szybkoz∏àcze hydraulicz-
ne, czy sterowanie dwoma
dêwigniami zamiast jednà.
JeÊli chodzi o standardowe
wyposa˝enie koparek, oprócz
wspomnianej ju˝ kamery,
znajduje si´ automatyczna kli-
matyzacja, ciek∏okrystaliczny
wyÊwietlacz LCD, na którym
mo˝na zobaczyç widok z ka-

mery lub te˝ sprawdzaç para-
metry pracy maszyny, wybie-
raç rodzaj osprz´tu koparki
oraz czas pozosta∏y do na-
st´pnego przeglàdu.
Wszystkie maszyny nowej
generacji Hitachi wyposa˝o-
ne sà w system gromadzenia
danych Dr. ZX oraz GPS s∏u-
˝àcy nie tylko do okreÊlenia
pozycji maszyny, ale te˝ mo-
nitorowania jej parametrów
technicznych, takich jak czas
pracy, temperatura p∏ynów
eksploatacyjnych oraz ich
poziom. System nawigacji
GPS jest ca∏kowicie bezp∏at-
ny, u˝ytkownik maszyny
HITACHI nie ponosi absolut-
nie ˝adnych kosztów zwiàza-
nych z jego utrzymaniem.
Oprócz maszyn HITACHI, fir-
ma TONA uzupe∏nia swà
ofert´ o koparko-∏adowarki
angielskiej firmy Terex Fer-
mec oraz specjalistyczne na-
rz´dzia do wyburzeƒ, jakimi
sà no˝yce w∏oskiego produ-
centa Trevi Benne oraz m∏o-
ty hydrauliczne kanadyjsko-
angielskiej firmy Stelco.
Dope∏nienie oferty stanowi
szeroka gama maszyn u˝y-
wanych, g∏ównie koparek i ∏a-
dowarek firmy Furukawa. Na
zamówienie TONA dostar-
czyç mo˝e tak˝e dowolny
sprz´t innych renomowanych
marek, w tym wszelkie rodza-
je maszyn produkowanych
przez koncern Caterpillar.

Dalsze informacje Pb 009Z

Podczas ubieg∏orocznych targów Intermat w Pary˝u, HITACHI zaprezentowa∏o nowà ge-
neracj´ ∏adowarek oznaczonych symbolem ZW

W tym roku, podczas targów Bauma w Monachium HITACHI zaprezentuje nowe modele
koparek ko∏owych
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PEZAL Sp. z o.o.       ISO 9001:2000

ul. K´pna 30b, 80-635 Gdaƒsk
tel. 058 300 03 67, fax 058 305 87 02

www.pezal.com, www.kamapolska.pl, www.kiporpolska.pl

Zapraszamy na targi Autostrada Polska 2007, pawilon C, stoisko 55
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Budowlany Smart

Fiƒska firma Avant Tecno
OY jest producentem minia-
turowych wielofunkcyjnych
∏adowarek ko∏owych. Ze
wzgl´du na swe gabaryty,
prostot´ obs∏ugi i nowocze-
sne wzornictwo maszyny te
sà okreÊlane cz´sto mia-
nem „budowlanych Smar-
tów”. Dzi´ki solidnej kon-
strukcji fiƒskie maszyny sà
w stanie z ∏atwoÊcià podo-
∏aç stawianym im zadaniom. 
¸adowarki produkowane przez
Avant Tecno OY wykorzystywa-
ne sà z du˝ym powodzeniem
g∏ównie przez ma∏e firmy bu-
dowlane oraz komunalne zaj-
mujàce si´ budowaniem i kon-
serwacjà terenów zielonych
oraz utrzymujàce nawierzchnie
drogowe w sezonie zimowym. 
¸adowarki serii Avant nap´-
dzane sà ekonomicznym
dwucylindrowym silnikiem
benzynowym Honda o mocy
16 KM. Avant 216, dzi´ki za-

stosowaniu w nim tylnej osi
skr´tnej imponuje wyjàtkowà
zwrotnoÊcià. Dzi´ki temu ∏a-
two mo˝na nim manewrowaç
na ograniczonej przestrzeni i
docieraç do trudnodost´p-
nych miejsc, co ma szczegól-
ne znaczenie podczas prac w
warunkach g´stej zabudowy.
Maszyna posiada nap´d hy-
drostatyczny wszystkich kó∏
zapewniajàcy jej doskona∏e
w∏asnoÊci trakcyjne w terenie.
Masa w∏asna wynoszàca tyl-
ko 500 kg sprawia, ˝e Avant
216 pracujàc na mi´kkim
pod∏o˝u, takim jak na przy-
k∏ad trawnik, nie niszczy go. 
Montowane seryjnie rami´
∏adowarki umo˝liwia podno-
szenie ∏adunku o ci´˝arze
mogàcym wynosiç nawet
trzysta kilogramów na wyso-
koÊç do 1,4 metra. Zintegro-
wane szybkoz∏àcze pozwala
operatorowi na ∏atwà wymia-
n´ osprz´tu, co znacznie
zwi´ksza mo˝liwoÊci zasto-
sowania maszyny. Oprócz
standardowej ∏y˝ki ∏adowar-

kowej dost´pne sà tak˝e:
∏y˝ka do ziemi, wid∏y do pa-
let, rami´ koparkowe, chwy-
tak uniwersalny, p∏ug do Ênie-
gu oraz zamiatarka. Dodatko-
wy osprz´t nap´dzany jest
za pomocà dodatkowego uk∏a-
du hydraulicznego wyposa˝o-
nego w pomp´ o wydajno-
Êci 23 l/min i ciÊnieniu robo-
czemu 185 bar.

Avant 216 mo˝e poruszaç si´
z pr´dkoÊcià dochodzàcà do
dziesi´ciu km/h. Oprócz mo-
delu 216 fiƒski producent wy-
twarza dwanaÊcie innych ty-
pów ∏adowarek o ci´˝arze ro-
boczym od 500 do 1.150 kg.
Fakt ten daje mu pozycj´
niekwestionowanego lidera
w tym segmencie.

Dalsze informacje Pb 010Z

Avant 216 imponuje wielostronnoÊcià. Po b∏yskawicznym zamontowaniu odpowiedniego
osprz´tu mo˝e byç wykorzystywany jako minikoparka…



GIPO - szwajcarska

precyzja

Maszyny marki GIPO produ-
kowane w Szwajcarii to
w pe∏ni hydrauliczne, mobil-
ne i stacjonarne kruszarki
oraz przesiewacze. Podsta-
w´ oferty stanowi ca∏y typo-
szereg uniwersalnych kru-
szarek udarowych. 
GIPO REC sà kruszarkami
w wersji podstawowej, jednak
wybrane modele maszyn wy-
posa˝yç mo˝na w podwiesza-
ny przesiewacz wibracyjny
z odprowadzeniem nadziar-
na do ponownego przerobu.
W tej grupie maszyn znaj-
dziemy kruszarki udarowe
o wydajnoÊci dochodzàcej
do 600 t/h.
GIPO KOMBI to wysokowy-
dajne mobilne kruszarki uda-
rowe zintegrowane z przesie-
waczem sortujàcym. Wsz´-
dzie tam, gdzie do tej pory
trzeba by∏o postawiç dwie
maszyny, to znaczy kruszar-

k´ i przesiewacz, teraz zasto-
sowaç mo˝na jednà maszy-
n´ GIPO KOMBI. Dwupok∏a-
dowy przesiewacz wibracyj-
ny gwarantuje produkcj´ kru-
szyw najwy˝szej jakoÊci
w jednej maszynie, w jednym
przebiegu. GIPO KOMBI to
zak∏ady przeróbcze o wydaj-
noÊci do 1.100 t/h. 
GIPO BAC to z kolei mobil-
ne kruszarki szcz´kowe. Mi-
mo wysokiej uniwersalnoÊci
kruszarek udarowych, oferta
maszyn GIPO by∏aby nie-
kompletna, gdyby zabrak∏o
w niej kruszarek szcz´ko-
wych. Istnieje ca∏y szereg
przyk∏adów materia∏ów bar-
dzo twardych i abrasywnych,
w przypadku których na
pierwszy stopieƒ kruszenia
warto pomyÊleç o zastoso-
waniu kruszarki szcz´kowej.
Przedstawicielem szwajcar-
skiej firmy GIPO AG na te-
renie Polski jest AusPolex
GmbH posiadajàcy swà sie-
dzib´ w Poznaniu.

Dalsze informacje Pb 011Z

Masz kopark´?

Masz kruszark´!

Czerpaki kruszàce BEFRA sà
kruszarkami szcz´kowymi
zawieszonymi na ramieniu
koparki. Wsz´dzie tam, gdzie
dysponujemy koparkà, w kil-
kanaÊcie minut zamieniç jà
mo˝emy w kruszark´. Czer-
paki BEFRA to obecnie czte-
ry modele urzàdzeƒ. Naj-
mniejszy BF 60.1 zainstalo-
waç mo˝na ju˝ na koparce

o masie 8÷10 ton. Najwi´k-
szy BF 120.4 o wydajnoÊci
do 75 t/h wymaga koparki
o masie 28 ton lub wi´kszej. 
Czerpaki BEFRA przerabiajà
praktycznie ka˝dy gruz bu-
dowlany oraz surowce mine-
ralne. Nie ma tu ograniczenia
twardoÊci materia∏u, a co cie-
kawsze d∏ugoÊç zbrojeƒ tak˝e
nie ma wi´kszego znaczenia. 
Przedstawiciel producenta
czerpaków marki BEFRA to
AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 012Z

Maszyny budowlane

PoÊrednik Budowlany 29



Doltech – urzàdzenia

do przeróbki surowców

skalnych i recyklingu

G∏ównà sfer´ aktywnoÊci Przed-
si´biorstwa Kompletacji Dostaw
i Remontów Maszyn Roboczych
Ci´˝kich Doltech Sp. z o.o. sta-
nowià dostawy maszyn i urzà-
dzeƒ przeznaczonych dla gór-
nictwa skalnego i recyklingu
materia∏ów budowlanych oraz
urzàdzeƒ i cz´Êci dla przemys∏u
cementowo-wapienniczego.
W ciàgu dwunastu lat swej dzia-

∏alnoÊci Doltech osiàgnà∏
na tym gruncie przodujàcà po-
zycj´ w kraju. Jednak swojej
dzia∏alnoÊci nie ogranicza wy-
∏àcznie do rynku krajowego.
Ze swojà ofertà maszyn i us∏ug
zamierza podbijaç rynki Unii
Europejskiej oraz umacniaç
swà pozycj´ na Ukrainie, Li-
twie oraz Rosji.
Minione dziesi´ciolecie bez-
sprzecznie nale˝a∏o do 

Doltechu, firma odnotowa∏a
w tym czasie ciàg∏y i stabil-
ny wzrost sprzeda˝y zarów-
no w obszarze maszyn ci´˝-
kich, us∏ug, jak i dostawach
cz´Êci zamiennych. 
Aktualna oferta MRC Doltech
obejmuje: kompletacj´ i do-
stawy szerokiej gamy ma-
szyn, prace projektowe i
us∏ugi doradcze wyspecjali-
zowanych i doÊwiadczonych
pracowników, serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny
oraz dostaw´ cz´Êci zamien-
nych i zu˝ywajàcych si´. Fir-

ma posiada bogate do-
Êwiadczenie w projektowa-
niu i dostawie kompletnych
linii do przeróbki kruszyw
oraz zapewnia bardzo ko-
rzystne ceny, dogodne wa-
runki p∏atnoÊci oraz spraw-
dzonà jakoÊç. 
MRC Doltech oferuje ponad
100 typów kruszarek, dost´p-
nych w wersjach stacjonar-
nych lub jako zak∏ady mobilne

(na gàsienicach, ko∏ach lub
p∏ozach). Sà to kruszarki
szcz´kowe, udarowe recyklin-
gowe, udarowe do ˝wirowni,
do twardego kamienia, sto˝-
kowe, granulatory, odÊrodko-
we (kubizatory) oraz kruszarki
walcowe. Wszystkie z nich
charakteryzujà si´ wysokimi
parametrami u˝ytkowymi gwa-
rantujàcymi du˝à wydajnoÊç,
bezusterkowà pracà, niskimi
kosztami obs∏ugi i eksploata-
cji. Wa˝ne miejsce zajmujà te˝
nowoczesne przesiewacze
stosowane do przesiewania
surowców mineralnych oraz
recyklingowych. Dost´pne sà
mi´dzy innymi przesiewacze
na ko∏ach, gàsienicach oraz
urzàdzenia stacjonarne pracu-
jàce na sucho i mokro, prze-
siewacze wst´pne i recyklin-
gowe, p∏uczki i odwadniacze.
Doltech proponuje równie˝
us∏ugi kruszenia oraz prze-
siewania w∏asnym sprz´tem.
Firma posiada mobilne kru-

szarki szcz´kowe i udarowe
MFL oraz przesiewacze mo-
bilne i stacjonarne. Oferowa-
ne przez MRC Doltech kru-
szarki produkowane przez
Maschinenfabrik LIEZEN - re-
nomowanych producentów i
dystrybutorów kruszarek, od-
powiadajà najwy˝szym stan-
dardom Êwiatowym. Maszy-
ny te zosta∏y przetestowane
z bardzo dobrym skutkiem w
wielu polskich kamienio∏o-
mach, ˝wirowniach i na pla-
cach recyklingowych. 
Oferta na urzàdzenia do re-
cyklingu obejmuje tak˝e
m∏oty hydrauliczne oraz
szcz´ki kruszàce i no˝yce
tnàce TABE. Od 1996 roku
MRC Doltech jest wy∏àcz-
nym przedstawicielem hisz-
paƒskiego producenta nie-
zawodnych urzàdzeƒ, które
ze wzgl´du na du˝à wydaj-
noÊç oraz prostà konstruk-
cj´ zyska∏y ju˝ uznanie fa-
chowców. Szeroka gama
m∏otów TABE pozwala na
ich dobór do ka˝dego typu
koparki i koparko-∏adowarki.
DOLTECH jest równie˝ wy-
∏àcznym przedstawicielem
niemieckiego producenta
urzàdzeƒ do produkcji ce-
mentu i przemia∏u surow-
ców „CPB” (Christian PFE-
IFFER, Beckum) oferujàce-
go m∏yny kulowe, przegrody
m∏ynów, separatory dyna-
miczne, cyklony, ch∏odniki,
filtry, wy∏o˝enia m∏ynów z
materia∏ów odpornych na
Êcieranie oraz kule mielàce.
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+ KRUSZARKI MOBILNE I STACJONARNE

+ PRZESIEWACZE

+ M¸OTY HYDRAULICZNE

+ CZ¢ÂCI I SERWIS

MRC DOLTECH Sp. z o.o.
PROFESJONALNE MASZYNY DLA ZAWODOWCÓW

MFL - 50 LAT DOÂWIADCZE¡ W PRODUKCJI KRUSZAREK

ul. Buforowa 4D   52-131 Wroc∏aw   
tel. 071 336 87 09,  fax 071 336 87 10
www.doltech.com.pl, sprzedaz@doltech.com.pl

ul. Buforowa 4D   52-131 Wroc∏aw   
tel. 071 336 87 09,  fax 071 336 87 10
www.doltech.com.pl, sprzedaz@doltech.com.pl



Szukaj, burz i buduj…

Tereny budowlane po∏o˝one
w centrach du˝ych miast sta-
nowià ∏akomy kàsek dla in-
westorów. Nie dziwi zatem,
˝e podczas przetargów walka
o nie jest bardzo zaci´ta,
a cena wywo∏awcza przebija-
na po kilkadziesiàt razy. 
W Warszawie du˝ym zaintere-
sowaniem cieszà si´ tereny
pofabryczne. Obiekty przemy-
s∏owe by∏y bowiem niegdyÊ
lokalizowane tak˝e w central-
nych rejonach miasta. Tak jak
Warszawskie Zak∏ady Budow-
lane imienia Ludwika Waryƒ-
skiego, na których miejscu
niebawem hiszpaƒski dewelo-
per Pro Urba rozpoczàç ma
budow´ super nowoczesnego
osiedla mieszkaniowego. 
Kompleksowe przygotowanie
terenu pod inwestycj´ powie-
rzono specjalizujàcemu si´
w tego typu pracach krakow-
skiemu Przedsi´biorstwu Ro-
bót In˝ynieryjnych Trans-
-Ziem. Prowadzone przezeƒ
roboty obejmowa∏y wyburze-
nie hal fabrycznych, obiektów
biurowych, usuni´cie funda-
mentów i posadzek przemy-
s∏owych oraz utylizacj´ pole-
gajàcà na przekruszeniu po-
wsta∏ych w wyniku wyburzeƒ
odpadów porozbiórkowych.
Bezsprzecznie najbardziej
spektakularnà cz´Êcià prac
zleconych Trans-Ziemowi by-
∏o przygotowanie do wysa-
dzenia w powietrze technikà
kaskadowo-obalajàcà stano-
wiàcego niegdyÊ wizytówk´
zak∏adów Waryƒskiego biu-
rowca. SpecjaliÊci firmy
Trans-Ziem musieli odpo-
wiednio spreparowaç kon-
strukcj´ budynku w obsza-
rze klatek schodowych, tak
by, po odpaleniu ∏adunków
wybuchowych, usyp budyn-
ku nie zosta∏ wypchni´ty
na pobliskà ulic´. 
Poczàtki dzia∏alnoÊci firmy
Trans-Ziem datujà si´
na rok 1981. W tym okresie
g∏ównà sfer´ jej dzia∏alnoÊci
stanowi∏y roboty ziemne, bu-

dowa dróg i zewn´trznych
sieci kanalizacyjnych. Potem
dopiero nastàpi∏o zaintereso-
wanie sferà robót wyburze-
niowych i rozbiórkowych, co
zaowocowa∏o zakupami ma-
szyn wyposa˝onych w odpo-
wiedni osprz´t w postaci m∏o-
tów i no˝yc hydraulicznych. 
DziÊ Trans-Ziem pochwaliç si´
mo˝e najwi´kszà w Polsce ma-
szynà wykorzystywanà do wy-
burzeƒ. Nale˝àca do nowej ge-
neracji koparek hydraulicz-
nych Hitachi, maszyna typu
Zaxis 870 zosta∏a doposa˝o-
na przez brytyjskà firm´ Kocu-
rek specjalizujàcà si´ w pro-
dukcji osprz´tu do robót wybu-
rzeniowych. Operator maszy-
ny przeszed∏ dwutygodniowe
przeszkolenie w Anglii, pod-
czas którego pracowa∏ na po-
dobnej maszynie. Po rozpo-
cz´ciu prac w Warszawie bry-
tyjscy fachowcy nie ograni-
czyli si´ do przeprowadzenia
monta˝u wysi´gnika i osprz´-

tu na koparce lecz przez kolej-
ne dwa tygodnie towarzyszli
polskim operatorom. Tak˝e
Brytyjczycy podkreÊlali dobry
wybór Trans-Ziemu ze wzgl´-
du na u∏atwione serwisowanie
kolosa. Konstruktorzy Hitachi
zastosowali szereg prostych z
pozoru udogodnieƒ, które
jednak znacznie u∏atwiajà pra-
c´ mechanikom. Ch∏odnice
wody i oleju umieszczono
równolegle, co u∏atwia ich de-
monta˝ i czyszczenie.
Koparki Hitachi cieszà si´ uzna-
niem u˝ytkowników z bran˝y
wyburzeniowej ze wzgl´du
na zastosowanie w nich wysokiej
klasy komponentów, takich jak
ekonomiczne jednostki nap´do-
we, sprawdzone uk∏ady hydrau-
liczne oraz podwozia i uk∏ady
jezdne o wzmocnionej konstruk-
cji. Jest to szczególnie istotne
w przypadku maszyn wykorzy-
stywanych w trudnych warun-
kach, takich jakie panujà w ko-
palniach surowców skalnych

i w∏aÊnie przy robotach wyburze-
niowych. Na szczególnà uwag´
zas∏uguje zastosowany przez Hi-
tachi specjalny system chronià-
cy rolki podtrzymujàce. Zapo-
biega on skutecznie uszkodze-
niom i deformacji gàsienic oraz
rolek noÊnych. Ogranicza te˝
w znacznym stopniu wnikanie
gruzu budowlanego, elemen-
tów zbrojeƒ i kamieni do uk∏a-
du jezdnego maszyny.
Operator koparki Hitachi Za-
xis 870 pracuje w komforto-
wych warunkach. Powi´k-
szona powierzchnia prze-
szkleƒ i mo˝liwoÊç regulacji
pochylenia kabiny zapew-
niajà doskona∏à widocz-
noÊç. Posadowienie kabiny
na ∏o˝yskach hydraulicz-
nych zwi´ksza komfort t∏u-
miàc uderzenia i wibracje,
na które nara˝ona jest ma-
szyna podczas pracy.
Na uwag´ zas∏uguje system
wentylowania kabiny. Jego
nadzwyczajna skutecznoÊç
osiàgni´ta zosta∏a dzi´ki uzy-
skaniu nadciÊnienia we wn´-
trzu. Nie zapominajmy, ˝e od-
powiednia wentylacja jest
szczególnie wa˝na w przypad-
ku maszyn pracujàcych w Êro-
dowisku zapylonym, a w∏aÊnie
z takim mamy do czynienia
podczas wyburzeƒ. 
Zastosowany przez Brytyj-
czyków g∏ówny wysi´gnik ko-
parki ma budow´ teleskopo-
wà, co umo˝liwia precyzyjne
operowanie no˝ycami lub
m∏otem hydraulicznym. Wa-
ga koparki z wysi´gnikiem Ko-
curka wraz z osprz´tem wybu-
rzeniowym wynosi oko∏o sto
dwadzieÊcia ton. Równie im-
ponujàcy jest 41-metrowy za-
si´g pracy koparki osiàgany
przy 24-metrowym odsuni´-
ciu narz´dzia od maszyny. 
Koparka Hitachi Zaxis 870
stanowiàca w∏asnoÊç firmy
Trans-Ziem, po zakoƒczeniu
prac w Warszawie pozosta-
nie w Polsce i b´dzie wyko-
rzystywana przy innych pra-
cach rozbiórkowych, na któ-
re Trans-Ziem ju˝ dziÊ otrzy-
ma∏ szereg zleceƒ. 
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Krakowskie Przedsi´biorstwo Robót In˝ynieryjnych Trans-Ziem pochwaliç si´ mo˝e najwi´kszà
w Polsce maszynà wykorzystywanà do robót wyburzeniowych. Nale˝àca do nowej generacji ko-
parek hydraulicznych Hitachi, maszyna typu Zaxis 870 zosta∏a doposa˝ona przez znanà brytyj-
skà firm´ Kocurek specjalizujàcà si´ w produkcji osprz´tu do wyburzeƒ





Wiosenne propozycje

Ammanna

Wielkimi krokami firmy wy-
konawcze wkraczajà w no-
wy sezon budowlany. Kon-
cern Ammann jak zwykle
przygotowa∏ dla nich szereg
atrakcyjnych propozycji. 
W segmencie maszyn lek-
kich konstruktorzy Amman-
na wprowadzili z pozoru tyl-
ko niewielkie zmiany, majà
one jednak znaczàcy wp∏yw
na trwa∏oÊç urzàdzeƒ oraz
komfort i bezpieczeƒstwo
pracy operatora. G∏ówne
zmiany polegajà mi´dzy in-
nymi na zastosowaniu
wzmocnionych amortyzato-
rów oraz wprowadzeniu no-
wej wersji najl˝ejszego mo-
delu zag´szczarki z p∏ytà
roboczà o szerokoÊci czter-
dziestu centymetrów (jest to
model AVP 1040).
Najciekawsze zmiany doty-
czà linii ci´˝kich p∏yt hydro-
statycznych spod znaku 
3W, gdzie obserwujemy
powrót do koncepcji za-
g´szczarki AVH 100-20
z le˝àcym silnikiem Fary-
mann oraz ulepszonym
systemem filtrowania typu
Cyklon. Z tego powrotu
z pewnoÊcià ucieszà si´

wykonawcy sieci kanaliza-
cyjnych, dla których maszy-
na z technikà trzywa∏owà,
si∏à odÊrodkowà 100 kN
oraz gabarytami (jest to naj-
ni˝sza zag´szczarka na ryn-
ku) stanowi optymalne roz-
wiàzanie przy pracy w sza-
lunkach. W ofercie pozosta-
je w dalszym ciàgu wersja
z silnikiem Hatz Supra.
Lecz prawdziwym hitem
w bie˝àcym roku oka˝e si´ z
pewnoÊcià wprowadzenie

do seryjnej produkcji pierw-
szej „inteligentnej” zag´sz-
czarki z systemem ACE
(Ammann Compaction
Expert). System ten znako-
micie sprawdzi∏ si´ w ci´˝-
kich walcach Ammann.
O zaletach systemu przeko-
nali si´ u˝ytkownicy walców
AV 95 czy AV 75 oraz wal-
ców do prac ziemnych serii
AC. Teraz konstruktorzy Am-
manna zdecydowali si´ za-
stosowaç ten system w za-

g´szczarce AVH 6030,
a wi´c w modelu, który tak-
˝e nale˝y do segmentu urzà-
dzeƒ z technikà trzywa∏owà.
Oprócz wszystkich walorów
znanych u˝ytkownikom ma-
szyn spod znaku 3 W, za-
g´szczarka AVH 6030 ACE
odznacza si´ kolejnymi cie-
kawymi rozwiàzaniami. Sa-
ma automatycznie dobiera
amplitud´ oraz cz´stotliwoÊç
zag´szczania w zale˝noÊci
od materia∏u. Operator mo˝e
tak˝e ustawiç stopieƒ za-
g´szczenia, jaki chce osià-
gnàç, a maszyna informuje
o uzyskaniu wymaganych
parametrów. Pozwala to
w optymalny sposób wyko-
rzystaç maszyn´, daje pew-
noÊç rzetelnie wykonanej
pracy i uzyskania potwier-
dzenia technicznego odbio-
ru zag´szczenia.
Zag´szczarka AVH 6030
ACE b´dzie mia∏a swojà
premier´ w Polsce podczas
majowych targów w Kiel-
cach i Bydgoszczy. Wi´cej
informacji o niej oraz pozo-
sta∏ych maszynach marki
Ammann uzyskaç mo˝na
u regionalnych przedstawi-
cieli firmy zlokalizowanych
na terenie ca∏ego kraju.
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JAK MASZYNA MO˚E ODMIENIå BUDOW¢

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
Elkar
97-400 Be∏chatów, ul. Bawe∏niana 12a
Phone + 48 44 633 09 71, Phone/fax +48 44 633 10 97
Bis Bau - Serwis
80-394 Gdaƒsk, ul. Ko∏obrzeska 30
Phone + 48 58 55 36 753, fax + 48 58 76 18 850
Agro-Metal

07-410  Ostro∏´ka, ul. Inwalidów  Wojennych  5  
Phone/fax +48 29 764 47 52 , 764 20 89
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

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
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
ZPH Pilex
72-006 Szczecin, ul. Welecka 43, Mierzyn
Sklep i Wypo˝yczalnia
71-047 Szczecin, ul. Hrubieszowska 1, Phone +48 9148 34 898
P.P.U. Palisander Sp. z o.o.
15-620 Bia∏ystok, ul. Elewatorska 13/19
Phone +48 85 662 74 86

SPRÓBUJ ZNALEèå COÂ BARDZIEJ ODPOWIEDNIEGO DLA TWOJEJ FIRMY





Prosz´ odwiedziç nas na targach 

Bauma 2007
with Mining

teren zewn´trzny, sektor 803-807
hala A5, stoisko 230
23-29 kwietnia 2007



Nowy wymiar w klasie

koparek 7,5-tonowych 

Japoƒski koncern Takeuchi
nale˝y do wiodàcych w skali
Êwiatowej producentów ma-
szyn budowlanych. Szczegól-
nym uznaniem u˝ytkowników
cieszà si´ niezmiennie od lat
minikoparki tej marki odzna-
czajàce si´ doskona∏ymi pa-
rametrami, nowoczesnymi
rozwiàzaniami technicznymi
oraz  d∏ugà ˝ywotnoÊcià.
Minikoparka Takeuchi TB 175
jest dost´pna w dwóch wer-
sjach. Oznaczony symbolem
TB 175 CLSA model z wysi´-
gnikiem monoblokowym  po-
siada w seryjnym wyposa˝e-
niu d∏ugie rami´ ∏y˝ki, dzi´ki
czemu osiàga maksymalnà
g∏´bokoÊç kopania wynoszà-
cà 4,60 metra. Jego wysi´g
zwi´ksza si´ do 7,73 metra. 
W drugim wariancie miniko-
parka (TB 175 CV) posiada ∏a-
many wysi´gnik osiàgajàc
maksymalnà g∏´bokoÊç ko-
pania 4,44 metra, wysi´g 7,65
metra oraz maksymalnà wy-
sokoÊç wysi´gu 7,97 metra. 
Poza zwi´kszeniem g∏´bokoÊci
kopania i zasi´gu, ∏amany wy-
si´gnik znakomicie nadaje si´
do za∏adunku ci´˝kich przed-
miotów bli˝ej koparki oraz po-
zwala na prostopad∏e kopanie
rowów. Umo˝liwia to prac´

w miejscach trudnodost´p-
nych. Aby w pe∏ni wykorzy-
staç zalet´ zwi´kszonego po-
la pracy, maszyn´ TB 175 CV
wyposa˝ono seryjnie, obok
trzeciego, w czwarty, propor-
cjonalny obwód sterowania.
Umo˝liwia on przy∏àczenie
chwytaka wielofunkcyjnego,
który mo˝e wykonywaç trzy
ruchy: otwieranie/zamykanie,
obrót w prawo/lewo oraz w
gór´/dó∏. TB 175 CV  z chwy-
takiem wielofunkcyjnym do-
skonale radzi sobie z osadza-
niem kamieni, p∏yt i kraw´˝ni-
ków, ich przysypywaniem,
sortowaniem, czy te˝ ∏adowa-
niem wykarczowanych korze-
ni, Êció∏ki lub gruzu. Precyzj´
pracy chwytaka wielofunkcyj-
nego i wysi´gnika zapewnia
proporcjonalne sterowanie
dodatkowego obwodu obs∏u-
giwanego przez operatora er-
gonomicznymi joystickami. 
Obydwie wersje koparki TB
175 posiadajà wiele dodatko-
wych zalet. W seryjnym wypo-
sa˝eniu znajdujà si´ mi´dzy
innymi: zabezpieczenie przed
p´kni´ciem rury, zawory pod-
trzymywania obcià˝enia oraz
alarm przecià˝enia. Dzi´ki te-
mu operator maszyny jest na-
tychmiast ostrzegany o tym,
˝e transportowany ci´˝ar prze-
kracza dopuszczalnà wartoÊç.
Wszystko to przyczynia si´ do
wyd∏u˝enia bezawaryjnej pra-

cy maszyny poprawiajàc jed-
noczeÊnie bezpieczeƒstwo
i komfort pracy operatora. W
tym celu zadbano te˝ o wyso-
ki standard miejsca jego pra-
cy. Kabina imponuje prze-
stronnoÊcià oraz du˝à po-
wierzchnià przeszkleƒ. Ope-
rator siedzi w komfortowym,
regulowanym wielop∏aszczy-
znowo fotelu sterujàc maszy-
nà  za pomocà ergonomicz-
nych joysticków i dêwigni. 
Konstruktorzy Takeuchi starali
si´ maksymalnie u∏atwiç obs∏u-

g´ serwisowà maszyny. W tym
celu zastosowali oddzielne po-
krywy silnika i elementów we-
wn´trznych. Z kolei hydraulicz-
ny system automatycznego
napinania gàsienic gwarantuje
ich optymalne naciàgni´cie,
co ma pozytywny wp∏yw za-
równo na ich ˝ywotnoÊç, jak
i wytrzyma∏oÊç. 
Wszystkie te argumenty prze-
mawiajà za wyborem najlep-
szej maszyny w swojej klasie:
TAKEUCHI TB 175. 
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Minikoparki 0,8-14,0 t ¸adowarki gàsienicowe 3,5-5,0 t

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
46-040 Ozimek - B+B BRONEK, ul. ks. P. Go∏omba 21, tel. 077 465 15 61
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
03-046 Warszawa - FULL, ul. Bruszewska 20, tel. 022 819 40 40
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 k/Rzeszowa - RANLIP, ul. M∏yƒska 6, tel. 017 851 82 00

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

Minikoparka TB 175 ma wiele zalet. W seryjnym wyposa˝eniu posiada mi´dzy innymi: zabez-
pieczenie przed p´kni´ciem rury, zawory podtrzymywania obcià˝enia oraz alarm przecià˝e-
nia ostrzegajàcy operatora, ˝e transportowany ci´˝ar przekracza dopuszczalnà wartoÊç



Novomat przygotowany

do kieleckiej Autostrady

Firma Novomat dzia∏a na pol-
skim rynku od roku 2000.
G∏ównà sferà jej aktywnoÊci
pozostaje sprzeda˝, wynajem
oraz serwis maszyn i sprz´tu
budowlanego. Novomat ofe-
ruje uniwersalne, bezpiecz-
ne maszyny i urzàdzenia,
a tak˝e profesjonalnà, pro-
wadzonà w pe∏nym zakresie
ich obs∏ug´ serwisowà, za-
równo gwarancyjnà, jak i po-
gwarancyjnà.
Doskona∏à okazjà do zapo-
znania si´ z aktualnà ofertà
firmy b´dzie trzynasta edycja
Mi´dzynarodowych Targów
Budownictwa Drogowego
Autostrada Polska. Wszyst-
kim, którzy w dniach od 16
do 18 maja 2007 roku poja-
wià si´ w Kielcach i zdecydu-
jà si´ odwiedziç stoisko nu-
mer 80 na terenie zewn´-
trznym, Novomat zaprezentu-
je maszyny oraz urzàdzenia
znanych i cenionych na pol-
skim rynku marek: Manitou,
Venieri, Ammann Yanmar,
Bugnot oraz Socomec.
Oferta francuskiego koncer-
nu MANITOU BF obejmuje
szerokà gam´ ∏adowarek te-
leskopowych, podnoÊników
no˝ycowych i koszowych
oraz nowoÊç na rynku: kopar-
ko-∏adowark´ teleskopowà.
Tego typu maszyny doskona-
le sprawdzajà si´ przy wszel-
kiego rodzaju pracach bu-
dowlanych i rozbiórkowych,
∏adowaniu i roz∏adowywaniu
pojazdów, a tak˝e transpor-
cie materia∏ów na niewielkie
odleg∏oÊci. Nap´d na cztery
ko∏a i du˝a moc silników
sprawiajà, ˝e ∏adowarki tele-
skopowe mogà pracowaç
w ka˝dych warunkach tere-
nowych. Przed dwoma laty
w Manitou podj´to produk-
cj´ koparko-∏adowarek Mani-
hoe. Jest to ciekawa kon-
strukcja z ramieniem telesko-
powym. Dlatego te˝ w no-
menklaturze Manitou maszy-
na ta okreÊlana jest jako „∏a-

dowarka teleskopowa wypo-
sa˝ona w rami´ koparkowe”.
Gama podnoÊników koszo-
wych Manitou obejmuje
podnoÊniki no˝ycowe z na-
p´dem elektrycznym (seria
XEL) o wysokoÊci pracy
od 7,8 do 12,2 metra, pod-
noÊniki elektryczne z „∏a-
manym ramieniem” o wy-
sokoÊci pracy od 8 do 17 m
oraz podnoÊniki nap´dza-
ne silnikami spalinowymi:
seria ATJ o wysokoÊci pra-
cy 16 i 18 metrów. 
Novomat, jako dystrybutor
firmy VF Venieri prowadzi
sprzeda˝ koparko-∏adowa-
rek tej marki (sztywnych i ∏a-
manych). VF Venieri to jeden
z najstarszych europejskich
producentów ∏adowarek i
koparko-∏adowarek. Firma
dzia∏a w tym segmencie ju˝
62 lata. Koparko-∏adowarki
marki Venieri konstruowane
sà na bazie klasycznej ∏ado-
warki z czterema równymi i
sterowalnymi ko∏ami. Jako
jeden z nielicznych produ-
centów, firma VF Venieri ofe-
ruje „∏amanà” koparko-∏ado-
wark´ z hydrostatycznym
przeniesieniem nap´du na
cztery ko∏a i ∏adowarkà
przednià z systemem typu
„Z”, co pozwala osiàgnàç
niesamowity wprost udêwig
przekraczajàcy nawet 5 ton. 
Novomat jest równie˝ ofi-
cjalnym dystrybutorem ko-
parek wytwarzanych przez
firm´ Ammann-Yanmar. Jej
konstruktorzy stworzyli kon-
cepcj´ minikoparki, której
kabina nie wychodzi po-
za obrys gàsienic. Maszyny
z gamy ViO posiadajà wie-
le atutów, w postaci mi´dzy
innymi systemu hydraulicz-
nego VIPPS pozwalajàcego
operatorowi na prac´ ma-
szynà na wi´kszych obro-
tach i z wi´kszà precyzjà.
Wykorzystanie asymetrycz-
nych gàsienic (podwozie
VICTAS zapewnia lepszà
stabilnoÊç przy zachowaniu
dotychczasowej szerokoÊci
maszyny), mo˝liwoÊç prze-
mieszczania maszyny jedy-

nie przy u˝yciu peda∏ów
(operator nie musi ju˝ korzy-
staç ze specjalnych dêwigni)
to kolejne zalety maszyn tej
grupy. Typoszereg koparek
produkowanych przez kon-
cern Ammann-Yanmar obej-
muje maszyny o wadze
od 2,5 do 10 ton.
Szerokà ofert´ Novomatu
uzupe∏niajà produkty fran-
cuskiej firmy Bugnot wy-
twarzajàcej osprz´t do ∏a-

dowarek (w tym równie˝ te-
leskopowych), kruszarki do
kamieni i rozdrabniacze do
ga∏´zi oraz w∏oskiej Soco-
mec specjalizujàcej si´ w
produkcji m∏otów hydrau-
licznych. Novomat pozosta-
je tak˝e przedstawicielem
firmy Joskin wytwarzajàcej
wywrotki transportowe  ty-
pu TRANS-KTP o ∏adowno-
Êci od 9 do 27 ton.

Dalsze informacje Pb 017Z
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Legitymujàca si´ 62-letnià historià w∏oska firma VF Venieri to jeden z najstarszych europej-
skich producentów ∏adowarek i koparko-∏adowarek. Te ostatnie konstruowane sà na bazie
klasycznej ∏adowarki z czterema równymi i sterowalnymi ko∏ami
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SANY – historia 

i teraêniejszoÊç

Koncern SANY Heavy Indu-
stry – producent maszyn
budowlanych, dostarcza
sprz´t na wszystkie presti-
˝owe place budowy na ca-
∏ym Êwiecie i tym samym
awansowa∏ do wàskiego
grona potentatów tej bran-
˝y. Szczególne sukcesy od-
nosi koncern SANY w pro-
dukcji pomp do transportu
betonu na podwoziu samo-
chodowym i pomp samo-
jezdnych. SANY produkuje
ich nawet dwukrotnie wi´-
cej ni˝ dwaj inni Êwiatowi
potentaci – Schwing i Put-
zmeister razem wzi´ci.
Historia sukcesu SANY roz-
pocz´∏a si´ w roku 1994,
kiedy to hale produkcyjne fa-
bryki w Changsha opuÊci∏y
pierwsze, zaprojektowane
od podstaw przez chiƒ-
skich in˝ynierów, pompy
do transportu betonu. 
W marcu 2001  konstruktorzy
SANY skonstruowali pompy

o najd∏u˝szym na chiƒskim
rynku wysi´gniku, mierzàcym
wówczas 48 metrów. W kolej-
nych latach wdro˝ono do pro-
dukcji wysokociÊnieniowe
pompy z segmentowymi wy-
si´gnikami, zamontowanymi
ju˝ na podwoziu samochodo-
wym. We wrzeÊniu 2003
SANY skonstruowa∏o pom-
p´ z najd∏u˝szym na Êwie-
cie wysi´gnikiem transpor-
towym mierzàcym 56 me-
trów, a w ubieg∏ym roku re-
kord ten wyÊrubowano a˝
do 66 metrów. Pompa „re-
kordzistka” stanowiç b´dzie
m.in. jednà z g∏ównych
atrakcji ekspozycji SANY
podczas tegorocznych tar-
gów BAUMA w Monachium.
W ciàgu trzynastu lat SANY
Heavy Industry potrafi∏o nie
tylko zaadaptowaç, ale
przede wszystkim rozwinàç
nowoczesnà technologi´ bu-
dowy maszyn, co zaowoco-
wa∏o m.in. uzyskaniem po-
nad trzystu patentów i uda-
nym wprowadzeniem na ry-
nek ponad stu dwudziestu
ró˝nego rodzaju typów ma- szyn budowlanych. SANY

Heavy Industry przywiàzuje
niezmiernie du˝à wag´
do udzia∏u w presti˝owych
dla bran˝y maszyn budowla-
nych Mi´dzynarodowych Tar-
gach Bauma 2007 w Mona-
chium. Koncern posiadaç
tam b´dzie w∏asne stoisko
targowe, na którym goÊcie
imprezy z ca∏ego Êwiata b´dà
mogli przekonaç si´ o wyso-
kich umiej´tnoÊciach kon-
struktorskich oraz stopniu
opanowania nowoczesnych
technologii produkcji maszyn
budowlanych. SANY Heavy
Industry na otwartym stoisku
nr N816 zaprezentuje szereg
nowoÊci, w tym tak˝e m.in.
dêwig linowy na podwoziu
gàsienicowym – model
SCC1500. Prezentowana
na targach maszyna z ∏atwo-
Êcià podnosi ci´˝ar docho-
dzàcy nawet do 155 ton.
Dzi´ki zastosowaniu systemu
regulacji g∏ównego wysi´gni-
ka mo˝e on osiàgaç d∏ugoÊç
od 34,8 do 55,8 metrów. Zbu-

dowany na podwoziu gàsie-
nicowym dêwig linowy mo˝e
tak˝e poruszaç si´ w najtrud-
niejszych warunkach tere-
nowych i pokonywaç wznie-
sienia dochodzàce nawet
do 30°. Niewàtpliwà zaletà te-
go dêwigu, tak zresztà jak
i w przypadku wszystkich
pozosta∏ych maszyn marki 
SANY, jest perfekcyjnie zorga-
nizowany serwis i szeroko po-
j´ta obs∏uga posprzeda˝na. 
Oprócz najnowszego modelu
dêwigu linowego SCC1500,
SANY Heavy Industry zapre-
zentuje na targach Bauma
siedem ró˝nych typów pomp
do transportu betonu, cztery
modele koparek gàsienico-
wych, dwa rodzaje równiarek
drogowych, dwie wiertnice,
rozk∏adark´ mas bitumicz-
nych oraz teleskopowà ∏ado-
wark´ do kontenerów. Wizy-
ta na stoisku targowym kon-
cernu SANY Heavy Industry
jest wi´c ze wszech miar
godna polecenia. 

Dalsze informacje Pb 018Z
Szczególne sukcesy odnosi koncern SANY w produkcji pomp do transportu betonu na
podwoziu samochodowym i pomp samojezdnych

NowoÊcià w ofercie koncernu SANY jest dêwig linowy na podwoziu gàsienicowym.
Maszyna z ∏atwoÊcià podnosi ci´˝ar dochodzàcy do 155 ton
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Lekkie m∏oty hydrauliczne

Atlas Copco serii SB

Od lat lekkie m∏oty hydrau-
liczne Atlas Copco serii SB
sà uwa˝ane za najbardziej
niezawodne urzàdzenia na
rynku. Mimo wysokich ocen
in˝ynierowie Atlas Copco
nieustannie pracujà nad
udoskonalaniem oferowa-
nych produktów. Wynikiem
tych prac jest nowa genera-
cja m∏otów wyburzenio-
wych, które ∏àczà w sobie
takie zalety, jak: 
• niezawodnoÊç i wydajnoÊç

osiàgni´te dzi´ki zastoso-
waniu monolitycznej obudo-
wy bez Êrub skr´cajàcych,

• niezwyk∏a precyzja manew-
rowania ze wzgl´du na smu-
k∏y, op∏ywowy kszta∏t,

• maksymalna energia udaru
dla m∏otów w tej klasie,

• niski poziom wibracji oraz
emisji ha∏asu,

• ograniczona do niezb´d-
nego minimum obs∏uga
codzienna i serwisowa. 

Lekkie m∏oty hydrauliczne

serii SB przeznaczone sà do
minikoparek, koparek, ∏ado-
warek oraz koparko-∏adowa-
rek o ci´˝arze roboczym w
zakresie od 1,1 do 9 ton. 
Przy konstruowaniu nowych
m∏otów SB wykorzystano za-
stosowanà ju˝ w poprzednich
modelach koncepcj´ Solid
Body. Polega ona na stworze-
niu monolitycznej obudowy,
której cechà charakterystycz-
nà jest brak Êrub skr´cajàcych
nara˝onych na rozkr´cenie
w czasie pracy m∏ota. Op∏y-
wowe kszta∏ty nowych m∏otów
SB u∏atwiajà manewrowanie
urzàdzeniem, tak˝e w wà-
skich wykopach lub wewnàtrz
budynków. Umo˝liwiajà tak˝e
operatorowi obserwacj´ na-
rz´dzia roboczego i pola pra-
cy z wn´trza kabiny maszyny.
Niewàtpliwà zaletà m∏otów se-
rii SB jest to, ˝e podwijajà si´
one ca∏kowicie do po∏o˝enia
transportowego. 
Urzàdzenia nowej generacji
majà o pi´çdziesiàt procent
wy˝szà cz´stotliwoÊç udaru
w stosunku do swoich po-
przedników, a równoczeÊnie

uderzajà mocniej. Dzi´ki
znacznej redukcji poziomu
ha∏asu i drgaƒ (in˝ynierowie
Atlas Copco osiàgn´li to
dzi´ki zastosowaniu mecha-
nizmu udaru nowej genera-
cji oraz obudowy o zmienio-
nym kszta∏cie) poprawiono
ergonomi´ pracy operatora
oraz do minimum zreduko-
wano drgania przenoszone
na maszyn´ noÊnà.
Dwa dwustronne kliny mo-
cujàce narz´dzie robocze
zapewniajà jego szybkà wy-
mian´. Ka˝dy z klinów po-
siada cztery powierzchnie
robocze. W przypadku
zu˝ycia jednej z nich mo˝na
nie wymieniaç klina na
nowy, wystarczy tylko go
obróciç, by kontynuowaç
prac´. Taki system zabez-
pieczenia narz´dzia robo-
czego eliminuje jego luzy  w
tulei. Dzi´ki temu w znacz-
nym stopniu ograniczone
zosta∏o zu˝ycie narz´dzia
oraz niebezpieczeƒstwo je-
go z∏amania. Pe∏nowymia-
rowa tuleja narz´dziowa za-
pewnia doskona∏e prowa-

dzenie narz´dzia i minimali-
zuje jego zu˝ycie.
Bezobs∏ugowy akumulator
gazowy, sprawdzony ju˝ w
modelach poprzedniej gene-
racji, zapewnia bezawaryjnà
prac´ m∏ota bez konieczno-
Êci codziennej kontroli ci-
Ênienia gazu. W nowej serii
SB jest on w pe∏ni zintegro-
wany z obudowà m∏ota, a to
zapewnia jego wi´kszà wy-
trzyma∏oÊç.
M∏oty SB wyposa˝one sà
standardowo w jednopunkto-
wy uk∏ad smarowania, co
oznacza, ˝e w czasie co-
dziennej obs∏ugi operator
smaruje tuleje i narz´dzie
m∏ota, pod∏àczajàc smarowni-
c´ tylko do jednego punktu.
Dzi´ki temu do m∏ota mo˝e
byç za stosowany uk∏ad cen-
tralnego smarowania. M∏oty
nowej generacji sk∏adajà si´
ze znacznie mniejszej liczby
cz´Êci, dzi´ki czemu ich ob-
s∏uga serwisowa jest du˝o ∏a-
twiejsza. M∏oty nowej serii SB
sà ju˝ wykorzystywane przez
polskich u˝ytkowników.

Dalsze informacje Pb 019Z

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
www.atlascopco.pl

Nowa generacja m∏otów SB



Koparko-∏adowarka 9.50

w ofercie HSW

Huta Stalowa Wola S.A., czo-
∏owy polski producent ma-
szyn budowlanych w swojej
ofercie oprócz ∏adowarek ko-
∏owych, spycharek gàsieni-
cowych, uk∏adarek rur posia-
da równie˝ koparko-∏adowar-
k´. Na oprzyrzàdowanie ∏a-
dowarkowe maszyny ozna-
czonej symbolem 9.50 sk∏a-
dajà si´: ∏y˝ka pe∏na lub wie-
loczynnoÊciowa (otwierana)
z przykr´canymi z´bami lub
ostrzem o poj. 1 m3 z wid∏a-
mi uchylnymi, lemiesz uni-
wersalny, lemiesz do Êniegu,
wid∏y paletowe, zamiatarka
oraz odÊnie˝arka wirnikowa.
Szybkoz∏àcze hydrauliczne
umo˝liwia wymian´ osprz´tu
∏adowarkowego bez koniecz-
noÊci opuszczania kabiny.
Monta˝ ∏y˝ki ∏adowarkowej
wieloczynnoÊciowej, otwiera-
nej z wid∏ami uchylnymi, posia-
dajàcej wiele funkcji robo-
czych umo˝liwia - bez prze-

zbrajania w dodatkowy osprz´t
- wykonywanie prac za∏adun-
kowych, prze∏adunkowych,
spychanie, równanie i za∏a-
dunek europalet.
Na osprz´t koparkowy sk∏ada-
jà si´: wysi´gnik teleskopowy
o zwi´kszonej g∏´bokoÊci ko-
pania, ∏y˝ki podsi´bierne z z´-
bami o szerokoÊci od 300 mm,
∏y˝ka trapezoidalna, ∏y˝ka
do skarpowania, szybkoz∏àcze
mechaniczne. Zamówiç mo˝-
na instalacj´ do m∏otów hy-
draulicznych oraz narz´dzi
r´cznych takich, jak: wiertarki
udarowe, pompy, agregaty,

m∏oty r´czne.W koparko-∏ado-
warce 9.50 zastosowano
m.in.: silnik czterosuwowy,
wysokopr´˝ny z turbodo∏ado-
waniem o mocy 100 KM, nap´d
na cztery ko∏a z mo˝liwoÊcià
roz∏àczenia nap´du przednie-
go mostu, a tak˝e mechanizm
ró˝nicowy z przek∏adniami pla-
netarnymi w piastach kó∏.
Skrzynia biegów jest w pe∏ni
automatyczna, prze∏àczal-
na pod obcià˝eniem, stero-
wana elektronicznie z mo˝li-
woÊcià prze∏àczania na tryb
pó∏automatyczny. Przesuw
boczny osprz´tu koparkowe-

go wynosi 1.450 mm. Most tyl-
ny jest sztywny, zaÊ przedni
wahliwy. Hydrostatyczny uk∏ad
skr´tu zapewnia lekkie stero-
wanie maszynà przy ka˝dej
pr´dkoÊci jazdy. Mocowa-
na na specjalnych gumowych
amortyzatorach i spe∏niajàca
normy ROPS/FOPS kabi-
na zapewnia operatorowi ma-
szyny komfort pracy.
Koparko-∏adowarka HSW
9.50 posiada homologacj´
umo˝liwiajàcà poruszanie
si´ nià po drogach publicz-
nych. Przed zakupem ma-
szyny klient otrzymuje kon-
kretne propozycje specyfi-
kacji i wyposa˝enia w odpo-
wiedni osprz´t. Obs∏ug´
gwarancyjnà i pogwarancyj-
nà maszyn prowadzi HSW
poprzez sieç swych Autory-
zowanych Przedstawicieli
Serwisowych na terenie ca-
∏ego kraju. Zakupu maszyny
mo˝na dokonaç w siedzibie
firmy w Stalowej Woli lub te˝
u Regionalnych Przedstawi-
cieli Handlowych HSW S.A. 

Dalsze informacje Pb 020Z
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Szeroka oferta EWPA

Maszyny Budowlane 

Firma EWPA Maszyny Bu-
dowlane Sp. z o.o. powsta∏a
w roku 1989. G∏ównymi sfera-
mi jej dzia∏ania jest sprzeda˝,
wynajem oraz naprawa ma-
szyn budowlanych. W chwili
obecnej EWPA posiada od-
dzia∏y w Poznaniu, Bydgosz-
czy, Wroc∏awiu, ¸odzi, Kato-
wicach, Krakowie, Szczeci-
nie, Gdaƒsku i Cz´stocho-
wie. W tegorocznych pla-
nach jest otwarcie kolejnych
placówek, mi´dzy innymi
w Koszalinie i Rzeszowie.
Od poczàtku dzia∏alnoÊci
EWPA zwiàzana jest ze Êwia-
towym liderem w produkcji
maszyn do zag´szczania
gruntu, jakim pozostaje nie-
miecki BOMAG. EWPA jest
bezpoÊrednim przedstawi-
cielem na Polsk´ BOMAG
LIGHT EQUIPMENT, co
oznacza, ˝e w swojej ofercie
posiada maszyny do wa-
gi 2.500 kg. Szlagierowym
produktem w tym segmen-
cie jest model BPR 65/70 D,
z zastosowanym w standar-
dzie rozrusznikiem elektrycz-
nym, mo˝liwoÊcià sterowania
jazdà jedynie za pomocà
kciuków oraz idealnà amorty-
zacjà dyszla. Maszyna ma
hermetycznà mocnà obudo-
w´ odpornà na uszkodzenia.
BOMAG wprowadzi∏ do tego
modelu mo˝liwoÊç zamonto-
wania Economizera, czyli
systemu pomiaru stopnia za-
g´szczenia gruntu. System
ten oznacza dynamicznà
sztywnoÊç pod∏o˝a, za po-
mocà czujnika przyspieszeƒ
dokonuje pomiaru oddzia∏y-
wania pod∏o˝a na wibrujàcà
p∏yt´ podstawy wibratora p∏y-
towego. Zmierzona wartoÊç
sztywnoÊci pod∏o˝a pokazy-
wana jest na wyÊwietlaczu
LED. Uk∏ad Economizer sk∏a-
da si´ z dwóch podzespo∏ów:
• modu∏u analizujàcego

i wskazujàcego, zitegro-
wanego w pokrywie serwi-
sowej (w polu widzenia

operatora). WyÊwietla on
wartoÊç pomiarowà s∏u˝àcà
do kontroli stopnia zag´sz-
czenia gruntu,

• czujnika przyspieszenia
zamontowanego na p∏ycie
podstawy, który zamienia
przyspieszenia wyst´pujà-
ce na p∏ycie podstawy
na sygna∏y napi´ciowe.
System Economizer po-
zwala na optymalne za-
g´szczanie gruntu oraz
na du˝e oszcz´dnoÊci cza-
su i paliwa.

W bie˝àcym roku BOMAG
wzbogaci∏ ofert´ o nowà gam´
zag´szczarek rewersyjnych
z segmentu maszyn dwustuki-
lowych, wÊród nich BPR 35/60
o wadze 195 kg z silnikiem ben-
zynowym HONDA oraz
BPR 35/42 D, BPR 35/60 D
o wadze odpowiednio 205

i 220 kg z silnikiem Hatz. Za-
sadniczà ró˝nicà pomi´dzy
nowymi i starymi modelami
jest zwi´kszona o dwadzie-
Êcia procent si∏a uderzeniowa
(z 31 KN na 36 KN).
Maszyny nowej serii charak-
teryzujà si´ m.in. herme-
tycznà obudowà, mo˝liwo-
Êcià zastosowania licznika
motogodzin, hydraulicznym
sterowaniem jazdà maszy-
ny do przodu i do ty∏u, a
tak˝e mo˝liwoÊcià wyboru
pomi´dzy rozruchem r´cz-
nym lub elektrycznym.
BOMAG przygotowa∏ atrakcyj-
ne warunki gwarancji dotyczà-
ce stóp wibracyjnych oraz za-
g´szczarek rewersyjnych
zakupionych po listopa-
dzie 2006. Standardowà,
rocznà gwarancj´ wyd∏u˝ono
do 24 miesi´cy na silnik

oraz do 36 miesi´cy na ele-
menty wibracyjne i uk∏ad jaz-
dy hydraulicznej zag´szcza-
rek. Jest to kolejny dowód
na to, ˝e BOMAG produkuje
solidne produkty dajàce sa-
tysfakcj´ u˝ytkownikowi.
Maszyny tej marki postrze-
gane sà jako niezawodne,
wytrzyma∏e oraz odznacza-
jàce si´ bardzo wysokà jako-
Êcià wykonania. Nic zatem
dziwnego, ˝e u˝ytkownicy za-
g´szczarek BOMAG pozosta-
jà wierni marce. Tak˝e z my-
Êlà o nich EWPA Maszyny Bu-
dowlane zaplanowa∏a na ten
rok ca∏y szereg promocji ce-
nowych. Firma powi´ksza
konsekwentnie sieç dystrybu-
cji, a poniewa˝ i BOMAG dy-
namicznie si´ rozwija, daje to
klientom mo˝liwoÊç szybkie-
go dotarcia do interesujàcych
ich maszyn oraz serwisu. 
Magazyn centralny cz´Êci za-
miennych do maszyn marki
BOMAG znajduje si´ w Ko-
mornikach ko∏o Poznania, lo-
kalne magazyny pozostajà
zaÊ w gestii poszczególnych
oddzia∏ów firmy EWPA. 
W roku 2007 EWPA zapre-
zentuje maszyny BOMAG
mi´dzy innymi na targach
Autostrada Polska w Kiel-
cach (16-18 maja) oraz
na WOD-KAN w Bydgosz-
czy (29-31 maja).

Dalsze informacje Pb 021Z
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Waryƒski ma si´

dobrze…

Kiedy w koƒcu lutego wysa-
dzono w powietrze opuszczo-
ny biurowiec Warszawskich
Zak∏adów Budowlanych imie-
nia Ludwika Waryƒskiego,
jedna z gazet obwieÊci∏a „de-
finitywny koniec Waryƒskiego
na warszawskiej Woli”. Tym-
czasem Waryƒski Trade zaj-
mujàcy si´ handlem maszy-
nami i sprz´tem budowlanym
dzia∏a nadal w tej samej dziel-
nicy i ma si´ coraz lepiej. Po-
g∏oski o naszej Êmierci okaza-
∏y si´ przedwczesne – Êmiejà
si´ w firmie. Faktem jest jed-
nak, ˝e w drugiej po∏owie lat
dziewi´çdziesiàtych Waryƒski
sta∏ krok nad przepaÊcià. Po-
wodem by∏ upadek cz´Êci za-
k∏adów zajmujàcej si´ pro-
dukcjà koparek. Fiaskiem za-
koƒczy∏a si´ równie˝ wspó∏-
praca z koreaƒskim Hyunda-
iem. Byç mo˝e ze strony Wa-

ryƒskiego, który nie chcia∏
ograniczaç si´ wy∏àcznie do
roli dystrybutora maszyn, za-
brak∏o wówczas odpowied-
niej determinacji. 
Rozwiàzanie cz´Êci proble-
mów przynios∏o  podpisanie
przed trzema laty umowy z  Hi-
dromekiem. Turcy specjalizu-
jàcy si´ w produkcji koparko-
-∏adowarek od poczàtku nie
traktowali Waryƒskiego wy-
∏àcznie jako sprzedawcy ch´t-
nie korzystajàc z jego do-
Êwiadczeƒ  z okresu produkcji
i sprzeda˝y tego typu maszyn.
W serii Energy wprowadzono
szereg usprawnieƒ  osprz´tu
koparkowego zaproponowa-
nych przez stron´ polskà.
Drugim kluczowym partne-
rem Waryƒskiego Trade po-
zostaje wytwarzajàcy ∏ado-
warki ko∏owe Liugong. Ma-
szyny wykonane sà z do-
brych komponentów, w Wa-
ryƒskim narzekajà jednak nie-
co na jakoÊç monta˝u chiƒ-
skiej fabryki. Poniewa˝ jed-

nak ∏adowarki trafiajà do Pol-
ski w stanie nie zmontowa-
nym,  stanowi to dobrà okazj´
do usuni´cia niedociàgni´ç. 
Coraz g∏oÊniej mówi si´, ˝e
Waryƒski Trade ju˝ wkrótce
wzbogaci swà ofert´,  ma bo-
wiem  zostaç generalnym
przedstawicielem na Europ´
chiƒskiego producenta kopa-
rek ko∏owych. Maszyny prze-
znaczone na rynki europejskie

mia∏yby byç montowane
w Polsce w liczbie pi´ciuset
sztuk rocznie. W Polsce ma
byç tak˝e  zlokalizowany g∏ów-
ny magazyn cz´Êci zamien-
nych i centrum serwisowe.
Waryƒski Excavator produko-
wa∏ niegdyÊ „ko∏ówki”. Czy˝-
byÊmy zatem mieli do czynie-
nia ze swoistym powrotem
do przesz∏oÊci… 

Dalsze informacje Pb 022Z
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Naczepy Nooteboom

do przewozu maszyn

budowlanych

Podstawowà serià pojazdów
Nooteboom przeznaczonych
do przewozu maszyn bu-
dowlanych i drogowych sà
naczepy typu OSDS. Zasto-
sowano w nich najnowocze-
Êniejsze w tej kategorii pojaz-
dów rozwiàzania, poczàwszy
od technologii produkcji (zu-
pe∏nie nowa, zautomatyzo-
wana linia produkcyjna), po-
przez rozwiàzania technicz-
ne, a skoƒczywszy na jakoÊci
i ogólnym wyglàdzie.
Naczepy OSDS przeznaczo-
ne sà g∏ównie dla firm bu-
dowlanych i drogowych, ale
tak˝e dla zajmujàcych si´
transportem specjalnym. Wy-
st´pujà w wersjach trzy- oraz
czteroosiowych ze sta∏ym po-
k∏adem (OSDS-48-03(EB),
OSDS-58-04) lub z pok∏adem
rozciàganym (OSDS-48-03V,
OSDS-58-04V), z rampami
najazdowymi lub bez.
Jednà z popularniejszych na-
czep z serii OSDS jest model
OSDS-48-03 (EB). Naczepa
posiada technicznà DMC 48
ton, mas´ w∏asnà oko∏o 9,5 to-
ny i po 10 ton dopuszczalnych
nacisków na osie (∏adownoÊç
oko∏o 38,5 tony przy 80 km/h).
W wyposa˝eniu standardo-
wym znajdujà si´ trzymetrowe
zasilane elektro-hydraulicznie
(wystarczy pràd z ciàgnika),
rampy najazdowe, zawiesze-
nie pneumatyczne z syste-

mem regulacji góra/dó∏, osie
marki SAF (ostatnia oÊ sa-
moskr´tna), system EBS
oraz RSS Wabco oraz opo-
ny 245/70R17,5 Michelin. Na-
czepa posiada pok∏ad ∏adun-
kowy o d∏ugoÊci 8,75 m i sze-
rokoÊci 2,55 m wy∏o˝ony bar-
dzo twardym, egzotycznym
drewnem, a wysokoÊç za∏a-
dowcza wynosi 0,86 metra.
Tylna cz´Êç ∏ab´dziej szyi
i pok∏adu ∏adunkowego jest
Êci´ta dla u∏atwienia naje˝-
d˝ania maszynami.
W sk∏ad wyposa˝enia do-
datkowego wchodzà mi´-
dzy innymi d∏u˝sze (4 i 5
metrów) oraz szersze
(0,88; 1,15 oraz 1,25 metra)
rampy najazdowe, posze-
rzenia pok∏adu do 3 m, za-
budowa ∏ab´dziej szyi,
skrzynki narz´dziowe, wy-
ciàgarki elektryczne, syste-
my mocowania ∏adunku
i k∏onice, oÊ podnoszona,
specjalne wzmocnienia po-
k∏adu na przyk∏ad przy prze-
wozie frezarek drogowych,
luêne rampy najazdowe
na ∏ab´dzià szyj´, wysuwa-
ne tablice ostrzegawcze
z oÊwietleniem diodowym,
dodatkowe elementy pok∏a-
dowe dla naczep rozciàga-
nych, uk∏ady centralnego
smarowania (Groeneveld),
a tak˝e wiele innych opcji
pozwalajàcych dostosowaç
naczep´ do potrzeb klienta.
Naczepy posiadajà dwuna-
stomiesi´cznà gwarancj´
poczàwszy od chwili wyda-
nia u˝ytkownikowi. Gwa-

rancja obejmuje wszystkie
podzespo∏y. Nie ma wymo-
gu dokonywania przeglà-
dów gwarancyjnych, sà
one jedynie zalecane. Sieç
serwisowa jest ciàgle roz-
budowywana, obecnie au-
toryzowane serwisy znajdu-
jà si´ pod Poznaniem i w
Tychach. Firma zapewnia
ciàg∏e dostawy cz´Êci za-
miennych (w∏asny sk∏ad
cz´Êci), a tak˝e dostarcza
cz´Êci do naczep u˝ywa-
nych ró˝nych marek. Do
dyspozycji klientów oddany
jest od niedawna Dzia∏ Ser-
wisu i Cz´Êci.
Firma V & S Trucks-Trailers
oferuje nie tylko wy˝ej opisa-
ne modele. W ofercie znaj-
dujà si´ wszystkie typy na-
czep produkowanych przez
Nooteboom, a zatem TELE
naczepy (platformy o pok∏a-
dzie rozciàganym nawet
do 48 metrów), SEMI nacze-
py (o prostych pok∏adach
z ∏ab´dzià szyjà) oraz EURO
naczepy (naczepy z zag∏´-
bianym pok∏adem) i te mogà
byç szczególnie interesujàce
dla firm budowlanych trans-
portujàcych maszyny o wi´k-
szych wymiarach i masach.
NowoÊcià w tej klasie na-
czep sà EURO naczepy
z osiami ∏amanymi Pendel X®.
Rozwiàzanie to, wprowadzo-
ne przez Nooteboom ofero-
wane jest w naczepach s∏u-
˝àcych do przewozu ci´˝-
kich maszyn o szczególnie
du˝ych gabarytach.
Na naczepy Nooteboom ty-

pu OSDS ich importer, firma
V&S Trucks-Trailers uzyska-
∏a jako pierwsza i jedy-
na do tej pory w kraju polskà
homologacj´ (dotyczy na-
czep niskopodwoziowych).
Naczepy te sà dopuszczone
do ruchu bez koniecznoÊci
spe∏niania ˝adnych dodatko-
wych warunków. Dla klien-
tów, którzy nabywajà w V&S
Trucks-Trailers pojazdy o pa-
rametrach przekraczajàcych
polskie normy firma uzysku-
je stosowne zezwolenia.
Jak co roku firma V&S
Trucks–Trailers wraz z Royal
Nooteboom Trailers zaprezen-
tuje swoje produkty pod-
czas majowych targów Auto-
strada Polska w Kielcach. Tym
razem obie firmy równie˝
przygotujà ciekawà ekspozy-
cj´. Dodatkowo w stoisku fir-
my Nooteboom b´dzie mo˝-
na zapoznaç si´ z ofertà ho-
lenderskiej firmy FLOOR pro-
dukujàcej specjalistyczne, cie-
szàce si´ powszechnym uzna-
niem naczepy do przewozu
materia∏ów budowlanych za-
opatrzonych w dêwig wy∏a-
dowczy czy osie skr´tne. Fir-
ma FLOOR od niedawna na-
le˝y do Grupy Nooteboom.
Naczepy Nooteboom od lat
cieszà si´ zas∏u˝onym uzna-
niem klientów zarówno w Eu-
ropie, jak i na innych konty-
nentach. Tak˝e w Polsce
zdobywajà coraz wi´ksze
uznanie, czego dowodem
jest stale rosnàca sprzeda˝,
w szczególnoÊci typu OSDS.
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MAN HydroDrive 

MAN HydroDrive jest ideal-
nym nap´dem dla pojazdów
okazyjnie eksploatowanych
w warunkach terenowych i
sytuacjach, w których wy-
magane sà lepsze w∏aÊciwo-
Êci trakcyjne osi przedniej.
Jest wi´c stosowany w po-
jazdach eksploatowanych
g∏ównie na szosach, ale
wje˝d˝ajàcych tak˝e na dro-
gi nieutwardzone. Takie wa-
runki eksploatacji spotyka-
my na przyk∏ad podczas
transportu urobku w kopal-
niach surowców skalnych. 
W normalnych warunkach
pojazdy ci´˝arowe MAN wy-
posa˝one w uk∏ad Hydro-
Drive prowadzi si´ zwyczaj-
nie, jak nap´dzane tylko na
oÊ tylnà. Jednak na pod∏o-
˝ach  mi´kkich, wzniesie-
niach, placach budowy lub
w warunkach zimowych ko-
∏om osi nap´dowej – szcze-
gólnie w nieobcià˝onym sta-
nie – mo˝e brakowaç nie-
zb´dnej trakcji, co w efekcie
mo˝e prowadziç do ich po-
Êlizgu. W takim momencie
kierowca aktywuje za pomo-
cà prze∏àcznika, umieszczo-
nego na tablicy rozdzielczej
system MAN HydroDrive.
Od tej chwili tak˝e oba nap´-
dy hydrostatyczne w pia-

stach, zintegrowane w osi
przedniej, nap´dzajà dodat-
kowo przednie ko∏a i dzi´ki
temu przyczyniajà si´ do lep-
szej trakcji oraz pewniejsze-
go toru jazdy. Do∏àczanie
systemu MAN HydroDrive
dzia∏a tak˝e pod obcià˝e-
niem i do pr´dkoÊci ok. 30
km/h, potem system wy∏àcza
si´ automatycznie i jazda
kontynuowana jest z nap´-
dem na oÊ tylnà.
Komponenty systemu to wy-
sokociÊnieniowa pompa hy-
drauliczna, dwa nap´dy w
piastach osi przedniej, zbior-
nik z olejem, ch∏odnica oleju
oraz blok zaworów. O zasto-
sowaniu w pojeêdzie syste-
mu MAN HydroDrive infor-
muje litera H, umieszczona
po typie nap´du (np. 4x4H).
W MAN HydroDrive pompa
hydrauliczna umieszczo-
na 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 nap´dzajàce-
go wszystkie ko∏a. Poprzez
zastosowanie hydrostatycz-

nych silników do nap´du kó∏
zrezygnowano z przek∏adni
rozdzielczej, typowej dla na-
p´du na wszystkie ko∏a. Po-
za tym, w pojazdach wypo-
sa˝onych w MAN HydroDrive
w ruchu szosowym nap´dza-
ne sà jedynie ko∏a osi tylnej,
natomiast pompa i silniki na-
p´du kó∏ nie wytwarzajà ˝ad-
nych oporów. W nap´dzie
na wszystkie ko∏a elementy
przenoszenia nap´du osi
przedniej obracajà si´ równie˝
wtedy, gdy sà od∏àczone.
Zalety nap´du HydroDrive w
porównaniu z klasycznym na-
p´dem na wszystkie ko∏a to:
• mniejsze zu˝ycie paliwa,
• ni˝sza masa w∏asna po-

jazdu o oko∏o 400 kg, a co

za tym idzie, odpowiednio
wi´ksza ∏adownoÊç,

• normalna wysokoÊç kon-
strukcyjna, zachowana
wysokoÊç Êrodka ci´˝ko-
Êci jak dla pojazdu szoso-
wego oraz mo˝liwoÊç sto-
sowania wszystkich ro-
dzajów kabin.

Kolejnym argumentem prze-
mawiajàcym za stosowa-
niem uk∏adu HydroDrive
jest zwi´kszone bezpieczeƒ-
stwo jazdy osiàgni´te dzi´ki
poprawieniu w∏aÊciwoÊci
trakcyjnych, a tym samym
utrzymywaniu w∏aÊciwego
toru jazdy na drogach nie-
utwardzonych oraz w warun-
kach zimowych.
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Pojazdy u˝ytkowe

46 PoÊrednik Budowlany

System HydroDrive dzi´ki wykorzystaniu hydrostatycznych silników w piastach kó∏ za-
pewnia pojazdom MAN TGA doskona∏à trakcj´ osi przedniej





Rozwój Internetowej

Gie∏dy U˝ywanego

Sprz´tu Mascus.pl 

Internetowa gie∏da u˝ywa-
nych maszyn budowlanych
i samochodów ci´˝arowych
www.mascus.pl – rozpocz´∏a
kolejny rok dzia∏ania od inten-
sywnych zabiegów majàcych
na celu lepszà identyfikacj´
oraz wi´kszà dost´pnoÊç ser-
wisu wÊród u˝ytkowników.

W rezultacie tych dzia∏aƒ stro-
na www.mascus.pl zajmuje
obecnie czo∏owe miejsca
w wyszukiwarce Google.pl
pod has∏ami okreÊlajàcymi
bran˝e, w których serwis
dzia∏a – „maszyny budowla-
ne”, „samochody ci´˝arowe”,
„maszyny rolnicze”, „wózki
wid∏owe”. Efektem tego jest
wzrost liczby ods∏on, która
obecnie przekracza pi´çdzie-
siàt tysi´cy w skali miesiàca.
To z kolei powoduje, ˝e ofer-

ty umieszczane na www.ma-
scus.pl docierajà do coraz
wi´kszej liczby odbiorców.
W tym roku serwis www.ma-
scus.pl b´dzie równie˝ promo-
wany na wszystkich najwa˝-
niejszych targach bran˝owych
w kraju, gdzie zainteresowani
b´dà mieli mo˝liwoÊç dok∏ad-
nego zapoznania si´ z ofertà
www.mascus.pl oraz ze sposo-
bem jego dzia∏ania. W styczniu
Mascus mia∏ swoje stoisko na
poznaƒskich targach Bud-

ma 2007. W maju b´dzie
uczestnikiem targów Autostra-
da Polska w Kielcach (pawi-
lon D, stoisko nr 46). 
WczeÊniej, bo jeszcze w kwiet-
niu, uka˝e si´ kolejny numer
cieszàcego si´ du˝ym zainte-
resowaniem pisma „Mascus
Magazyn”, które podobnie jak
poprzednie wydania b´dzie
dystrybuowany w ca∏ej Euro-
pie w nak∏adzie szeÊçdziesi´-
ciu tysi´cy egzemplarzy. 
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Goldhofer na targach

BAUMA 2007

Na najwi´kszych, Êwiatowych
targach maszyn budowlanych
BAUMA, które odb´dà si´
w dniach od 23 do 29 kwietnia
w Monachium, firma Goldho-
fer AG przedstawi osiem po-
jazdów. G∏ównà atrakcj´ usy-
tuowanego na terenie otwar-
tym stoiska F8 N819/1 stano-
wiç b´dà dwie nowoÊci: czte-
roosiowa przyczepa o zmie-
nionej konstrukcji oraz trzy-
osiowa naczepa z zag∏´bio-
nym pomostem ∏adunkowym.
Zdaniem Bernharda Katzen-
schwanza, dyrektora technicz-
nego firmy Goldhofer, pierw-
szy z pojazdów ma wszelkie
dane ku temu, by zrewolucjo-
nizowaç rynek przyczep. 
Podczas targów zaprezen-
towane zostanà nast´pujà-
ce pojazdy:
• klasyczna, niskopodwo-

ziowa przyczepa dla bran-
˝y budowlanej TU 4, czte-
roosiowa o zmniejszonej
masie w∏asnej, poprawio-
nych mo˝liwoÊciach rozlo-
kowania Êrodka ci´˝koÊci
i nowym rodzaju ramp na-
jazdowych,

• naczepa STN-LS 3, trzy-
osiowa  lekka, wielofunk-
cyjna, s∏u˝àca do przewo-
zu maszyn budowlanych,

• naczepa STZ-TL 3, z za-
g∏´bionym pomostem ∏a-
dunkowym, ∏ab´dzià szy-
jà z zewn´trznymi ramio-
nami i zwartym pok∏adem,
co zwi´ksza ∏adownoÊç,

• naczepa STZ-VL 3, z wy-
pinanà ∏ab´dzià szyjà
stanowi przyk∏ad pojazdu
przeznaczonego do ró˝-
norodnych zadaƒ trans-
portowych. Posiada mo˝-
liwoÊç zmiany kszta∏tu po-
mostu ∏adunkowego i wy-
sokoÊci jazdy, co u∏atwia
poruszanie si´ w trudnych
warunkach terenowych,

• naczepa STZ-L 6, nisko-
podwoziowa rozsuwana,

∏adownoÊç do szeÊçdzie-
si´ciu ton. Przeznaczona
do przewozu d∏ugich ∏a-
dunków do 30 metrów, 

• naczepa STZ-H 5, nisko-
podwoziowa na zawiesze-
niu hydraulicznym, wy-
trzyma∏a, ci´˝ka wersja
eksportowa, dwukrotnie
rozsuwana, posiadajàca
hydrauliczny uk∏ad pozy-
cjonowania osi,

• zestaw naczepowy XLE,
kompaktowy oÊmioosio-
wy, dwuwózkowy kom-
paktowy zestaw transpor-
towy z opatentowanym
systemem rozsuwania, 

• zestaw modu∏owy samo-

jezdny PST-SLE, szeÊcio-
osiowy zestaw modu∏owy
wyposa˝ony we w∏asnà
jednostk´ nap´dowà o
mocy oko∏o 500 KM i naj-
ró˝niejszymi mo˝liwoÊcia-
mi  jezdnymi.

Goldhofer zaprezentuje w Mo-
nachium tak˝e w∏asne elektro-
niczne produkty wspomagajà-
ce pozycjonowanie i mocowa-
nie ró˝nego rodzaju ∏adunków
na swoich pojazdach.
Sta∏e dostosowywanie si´ do
najnowszych wymagaƒ w ce-
lu urzeczywistniania potrzeb
u˝ytkowników stanowi naj-
wy˝szy priorytet Goldhofera.
Nieprzypadkowo firma jest w
stanie zaproponowaç najlep-
sze, przystosowane do kon-
kretnych potrzeb rozwiàzania
niezb´dne do realizacji spe-
cjalistycznych  zadaƒ trans-
portowych. Pomogà w tym z
pewnoÊcià  inwestycje firmy
w postaci nowej hali monta-
˝owej, robota spawalnicze-
go i kompleksowej moderni-
zacji wydzia∏u lakierniczego
wykonanej zgodnie z suro-
wymi przepisami  o ochronie
Êrodowiska naturalnego.
Goldhofer wraz ze swoim
przedstawicielstwem w Pol-
sce, firmà ATRA, serdecznie
zapraszajà polskich klien-
tów do odwiedzenia stoiska
na targach BAUMA 2007. 
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NOWE I U˚YWANE NACZEPY I PRZYCZEPY
NISKOPODWOZIOWE • SOLIDNIE I NIEZAWODNIE

Przedstawicielstwo firmy Goldhofer w Polsce

P.H.U. „ATRA” – Piotr Ziemnicki tel./fax (0-22) 879 94 78
ul. Hetmaƒska 10c, 04-305 Warszawa tel. kom. 0-505 083 483

e-mail: piotr.ziemnicki@wp.pl www.goldhofer.de

XLE - naczepowy zestaw oÊmioosiowy z opatentowanym systemem rozsuwania  jest
najlepiej sprzedajàcym si´ pojazdem firmy Goldhofer



Ogumienie SOLIDEAL

do podnoÊników 

i platform roboczych

Dynamiczny rozwój inwesty-
cji budowlanych wymaga
stosowania specjalistycz-
nych maszyn,  np. dost´po-
wych, do których zalicza si´
ró˝nego rodzaju platformy,
podesty i podnoÊniki robo-
cze. W zale˝noÊci od prze-
znaczenia urzàdzenia, wyso-
koÊci podnoszenia, nap´du
oraz jego wielkoÊci i wagi
stosowane jest, a˝ pi´ç ro-
dzajów ogumienia: opony
pneumatyczne, opony su-
perelastyczne (pe∏ne), opa-
ski amortyzujàce, kompletne
ko∏a (jednolita opona z fel-
gà) oraz gàsienice metalowo
– gumowe. Bardzo cz´sto
tak˝e stosowane jest ogu-
mienie w wersji niebrudzà-
cej, nie zostawiajàcej Êla-
dów na posadzkach, po któ-
rych si´ przemieszcza. Ma
to niebagatelne znaczenie
szczególnie przy pracach in-
stalatorskich i remontowych

oraz w nowych, gotowych
ju˝ obiektach. 
Nieodzownym wymogiem
przy oponach pneumatycz-
nych montowanych w tego
rodzaju urzàdzeniach, jest
stosowanie wype∏nieƒ zabez-
pieczajàcych je przed przebi-
ciem oraz zwi´kszajàcym
stabilnoÊç i bezpieczeƒstwo
pracy. Zastosowanie urzà-
dzenia, wyposa˝onego w je-
den z ww. rodzajów ogumie-
nia zale˝y od warunków,
w jakich przyjdzie mu praco-
waç. PodnoÊniki i platformy
robocze konstruowane sà
do pracy wewnàtrz lub na ze-
wnàtrz obiektów. W Polsce
dost´pnych jest wiele marek

tego rodzaju sprz´tu, m. in.:
Genie, Grove, Haulotte, JLG,
Manitowoc, Teupen i Up Ri-
ght. Urzàdzenia te bardzo
cz´sto wyposa˝ane sà
w ogumienie ma∏o popular-
ne, a czasem wr´cz niespo-
tykane w Polsce ze wzgl´du
na rozmiary. 
W Polsce szerokà gamà pro-
duktów ogumienia do pod-
noÊników i platform, mo˝e
poszczyciç si´ firma Solideal
Polska b´dàca wy∏àcznym
przedstawicielem na Polsk´
producenta ogumienia prze-
mys∏owego marek SOLIDE-
AL, HAULER, MAGNUM oraz
ARMORDILO. Firma oferuje
pe∏en zakres produktów

i us∏ug. Oprócz opon i gàsie-
nic mo˝na w niej zakupiç
ró˝nego rodzaju felgi, doko-
naç monta˝u opon pe∏nych
i opasek na prasie, a tak˝e
wype∏niç opony pneuma-
tyczne elastomerem. Nale˝y
przy tym podkreÊliç, ˝e ogu-
mienie oferowane przez 
SOLIDEAL POLSKA jest wy-
sokiej jakoÊci, co potwierdza
certyfikat ISO 9001: 2000.
Fakt ten dodatkowo podkre-
Êla zaufanie firm produkujà-
cych urzàdzenia tego seg-
mentu, które wybierajà ogu-
mienie marki SOLIDEAL
na pierwsze wyposa˝enie.
W celu uzyskania wi´kszej
liczby informacji na temat
opon SOLIDEAL przezna-
czonych do platform i pode-
stów ruchomych kontakto-
waç nale˝y si´ z firmà Soli-
deal Polska S.A. Dobrà oka-
zjà ku temu mo˝e byç od-
wiedzenie jej stoisk pod-
czas targów BAUMA w Mo-
nachium (23-29 kwietnia)
oraz AUTOSTRADA POL-
SKA w Kielcach (16-18 maja).

Dalsze informacje Pb 027Z
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Weber MT na targach

Bauma 2007

Monachijskie targi Bauma
to jedna z najwi´kszych im-
prez handlowych w bran˝y
maszyn budowlanych. Pro-
ducenci funkcjonujàcy na
coraz bardziej wymagajà-
cym rynku w towarzystwie
licznej konkurencji, starajà
si´ przygotowaç ofert´, któ-
ra przykuje uwag´ zwiedza-
jàcych nowatorskim rozwià-
zaniem, nieszablonowà
koncepcjà, bàdê te˝ deta-
lem korzystnie odró˝niajà-
cym produkt w∏asny od
konkurencyjnego. Z punktu
widzenia osób obracajà-
cych si´ w szeroko poj´tej
bran˝y budowlanej warto
poÊwi´ciç nieco czasu na
zwiedzenie tej olbrzymiej
wystawy, poniewa˝ w jed-
nym miejscu uzyskaç mo˝-
na wszelkie informacje na
temat sprz´tu i technologii,
które stosowane b´dà na
budowach w ciàgu najbli˝-
szych kilku lat.
WEBER Maschinentechnik
w ostatnich latach skutecznie

podjà∏ wyzwania stawiane
przez rynek, a uczestnictwo
w monachijskich targach
znacznie przyczyni∏o si´
do osiàgni´cia i utrwalenia
rynkowego sukcesu. W ro-
ku 2001 firma zaprezentowa-
∏a nowe modele jednokierun-

kowych p∏yt wibracyjnych se-
rii CF oraz pierwsze egzem-
plarze nowoczesnych za-
g´szczarek rewersyjnych se-
rii CR. Rozwiàzania technicz-
ne oraz detale konstrukcyjne
tych maszyn stanowi∏y bez-
sprzecznie nowà jakoÊç
w dziedzinie sprz´tu do za-
g´szczania gruntu. W zakre-
sie stóp wibracyjnych zasy-
gnalizowano, ˝e w najbli˝-
szych latach dwusuwowe
jednostki nap´dowe zostanà
zastàpione przez bardziej no-
woczesne i przyjazne dla Êro-
dowiska silniki czterosuwowe
i wysokopr´˝ne, co w latach
nast´pnych potwierdzi∏o si´
w praktyce. Kolejna edycja
targów w roku 2004 wiàza∏a
si´ z prezentacjà pe∏nej pale-
ty zupe∏nie nowych lub zmo-
dernizowanych produktów
WEBER MT z zakresu sprz´-
tu do zag´szczania gruntu
i betonu oraz przecinania
i obróbki nawierzchni betono-
wych i asfaltowych. Opraco-
wane przez w∏asne centrum
badawczo-rozwojowe i pro-
dukowane z wykorzystaniem
najnowoczeÊniejszych tech-
nologii maszyny i urzàdzenia,

cieszy∏y si´ olbrzymim zainte-
resowaniem zwiedzajàcych.
Prawdziwym targowym hi-
tem sta∏ si´ zaprezentowany
wówczas po raz pierwszy
nowatorski system kontroli
stopnia zag´szczania gruntu
COMPATROL®. W ciàgu na-

st´pnych lat COMPATROL®

zyska∏ szerokie grono u˝yt-
kowników, których przekona-
∏y niezaprzeczalne korzyÊci
w postaci wzrostu jakoÊci za-
g´szczenia pod∏o˝a przy jed-
noczesnej oszcz´dnoÊci cza-
su i redukcji kosztów pracy.
Zaawansowane technicznie,
a jednoczeÊnie proste roz-
wiàzanie systemu sprawia, ˝e
jego koszt jest relatywnie ni-
ski w porównaniu do osiàga-
nych korzyÊci, a Weber Ma-
schinentechnik do chwili
obecnej pozostaje jedynym
producentem na Êwiecie ofe-
rujàcym kontrol´ stopnia za-
g´szczania gruntu zintegro-
wanà w r´cznie kierowanej
p∏ycie wibracyjnej. W ro-
ku 2004 w targowym stoisku
WEBER MT mo˝na by∏o zo-
baczyç w trakcie praktycz-
nych pokazów tak˝e prototyp
zag´szczarki CR 10. Ju˝
wówczas ta 900 kilogramowa
p∏yta wibracyjna nap´dza-
na trzycylindrowym silnikiem
ch∏odzonym cieczà, przyku-
wa∏a uwag´ zwiedzajàcych

podczas prezentacji na sta-
nowisku roboczym. Do pro-
dukcji seryjnej zosta∏a wpro-
wadzona w roku ubieg∏ym
i po pierwszych miesiàcach
stosowania w realnych wa-
runkach placów budowy
zbiera nadzwyczaj pochleb-
ne opinie u˝ytkowników. Du-
˝y ci´˝ar oraz si∏a odÊrodko-
wa o wartoÊci 100 kN znacz-
nie upraszczajà wykonywa-
nie prac zakrojonych na
szerszà skal´.
Na tegorocznà edycj´ pre-
sti˝owych targów Bauma
WEBER Maschinentechnik
tak˝e przygotowa∏ bardzo
atrakcyjnà ofert´ zawierajà-
cà nowatorskie rozwiàzania
techniczne, które zostanà
wdro˝one w najbli˝szej przy-
sz∏oÊci. Ekspozycj´ obej-
rzeç b´dzie mo˝na w dniach
23-29 kwietnia na terenie
otwartym targów. Weber MT
serdecznie zaprasza wszyst-
kich goÊci monachijskiej im-
prezy do odwiedzenia swo-
jego stoiska nr 1107/1.
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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
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¸y˝ki przesiewajàce

REMU

Wszystkich poszukujàcych
rozwiàzaƒ usprawniajàcych
prowadzenie utylizacji ró˝-
nych materia∏ów z pewno-
Êcià zainteresuje oferta war-
szawskiej firmy WENDOR.
B´dàc wy∏àcznym przed-
stawicielem w Polsce fiƒ-
skiego ST-TEKNIIKKA OY,
proponuje ona ∏y˝ki prze-
siewajàce REMU. 
Koncepcja ∏y˝ki przesiewa-

jàcej REMU narodzi∏a si´ z
zapotrzebowania na narz´-
dzie montowane na ∏adowar-
ce, koparce lub koparko-∏a-
dowarce, które pozwala∏oby
na jednoczesne przesiewa-
nie, mieszanie i rozdrabnia-
nie ró˝nodnych materia∏ów.
Pozwala∏oby to na oszcz´d-
noÊç czasu i kosztów. 
NiezawodnoÊç, uniwersal-
noÊç, ∏atwa obs∏uga i kon-
serwacja oraz rentownoÊç
to podstawowe zalety ∏y˝ki
REMU. W zale˝noÊci od po-

trzeb i rodzaju maszyny ba-
zowej szeroka gama pro-
duktów REMU pozwala na
∏atwe przekszta∏cenie zwy-
kej ∏adowarki lub koparki w
efektywne urzàdzenie prze-
siewajàce, które jest w sta-
nie zastàpiç kosztowny,
specjalistyczny zestaw. 
Zastosowane w ∏y˝kach RE-
MU czyszczàce zgarniacze
minimalizujà zjawisko adhezji,
czyli oblepiania  narz´dzi mo-
krym gruntem. Zb´dnà mas´
uzyskanà z wykopu mo˝emy
urobiç za pomocà ∏y˝ki REMU

uzyskujàc urobek gruntowy,
przeznaczony do wykonania
np. podsypki lub obsypki rur
albo kabli w wykopie.
REMU oferuje 15 modeli ∏y˝ek
przeznaczonych do koparek
o ∏adownoÊci od 5 do 30 ton,
∏adowarek ko∏owych o ∏adow-
noÊci od 3 do 20 ton oraz mi-
ni∏adowarek i ciàgników. In-
nym interesujàcym produk-
tem firmy jest system przesie-
wajàcy REMU ST Combi, czy-
li w pe∏ni wyposa˝ona mobil-
na jednostka o wyjàtkowej

budowie stalowych ostrzy. 
Du˝a wydajnoÊç ∏y˝ek prze-
siewajàcych REMU osiàgana
jest dzi´ki specjalnym
ostrzom o zaokràglonym
kszta∏cie. Odrzucajà one du˝e
przedmioty, zamiast je zgnia-
taç. W ten sposób zmniejsza
si´ moc i tarcie, dzi´ki czemu
osiàgany jest przesiew wyso-
kiej jakoÊci. Proste kraw´dzie
∏y˝ki ograniczajà do minimum
ryzyko zakleszczenia si´ lep-
kich materia∏ów podczas
przesiewania. Otwarta budo-
wa ostrzy umo˝liwia zamonto-
wanie skrobaków czyszczà-
cych powierzchnie mi´dzy ni-
mi, dzi´ki czemu nie dochodzi
do zakleszczenia przesiewa-
nego materia∏u.
Do najwa˝niejszych zalet

∏y˝ek REMU nale˝à:
• wysoka jakoÊç przesiewu i

mo˝liwoÊç przesiewania
czàstek o Êrednicy nawet
od 15  mm osiàgni´ta dzi´-
ki specjalnej p∏ywajàcej
konstrukcji ostrzy, 

• mo˝liwoÊç prowadzenia
prac nawet podczas desz-
czu, dzi´ki wyjàtkowej kon-
strukcji ostrzy zapobiegajà-
cej zakleszczaniu materia-
∏u na taÊmie, 

• ∏atwoÊç transportu na
miejsce prac i du˝a mobil-
noÊç w miejscu przesiewu.

¸y˝ki REMU stosowane sà
z powodzeniem do przesiewa-
nia torfu (oddzielania torfu
od pni i korzeni), napowietrza-
nia kompostu, przesiewania
i ∏adowania na ci´˝arówki
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¸y˝ki rozminowujàce firmy REMU zosta∏y stworzone dla potrzeb wojska. Âwiadczy to

o ich ponadprzeci´tnej wytrzyma∏oÊci oraz zaufaniu, jakim sà obdarzane 

Po  przy∏àczeniu ∏y˝ki REMU do koparki u˝ytkownik uzyskuje doskona∏e narz´dzie do
przesiewania trudnego w obróbce, kleistego materia∏u

REMU oferuje ∏y˝ki przesiewajàce do ∏adowarek ko∏owych o ∏adownoÊci od 3 do 20 ton.
Tak doposa˝ona maszyna doskonale nadaje si´  do pracy z twardym materia∏em, takim
jak ˝wir, beton lub asfalt 



w jednym cyklu, szybkiego
i sprawnego zasypywania wy-
kopów, przesiewania zanie-
czyszczonej gleby i odpadów
powsta∏ych po wyburzeniach,
przesiewania i rozdrabniania
materia∏u wykopanego z ro-
wów. ¸y˝ka REMU pozwala na
uzyskanie po˝àdanego odsie-
wu od odpadów z ka˝dego ro-
dzaju materia∏u wsadowego,
przesiewanie gleby oraz zamar-
zni´tego lub zbrylonego mate-
ria∏u, stabilizowanie za pomocà
gliny i zanieczyszczonej gleby. 
Wykorzystujàc ∏y˝ki REMU
w niezmiernie ∏atwy sposób
tworzyç mo˝emy mieszanki
gleby i kruszywa, przesie-
waç warstwy uprawne gle-
by, przesiewaç i kruszyç
drewniane wióry, przesie-
waç odpady powsta∏e w wy-
niku wyburzeƒ i rozbiórek,
prowadziç prace recyklin-
gowe i napowietrzanie bio-
materia∏ów, przesiewaç ka-
mienie, gleb´, szk∏o, meta-
le, torf, kor´, glin´, odpady
biologiczne, a tak˝e wiele
innych materia∏ów.
ST-TEKNIIKKA OY oferuje je-
denaÊcie modeli ∏y˝ek prze-
znaczonych do koparek. Po
ich przy∏àczeniu u˝ytkownik
uzyskuje doskona∏e narz´-
dzie do  przesiewania trud-
nego w obróbce, kleistego
materia∏u. Wàski kszta∏t ∏y˝ki
z prostymi Êcianami minima-
lizuje ryzyko jej zatykania

przy przesiewaniu kleistego
materia∏u. Mniejsze modele
wspó∏pracowaç mogà  z hy-
draulikà wychy∏u. 
¸y˝ka REMU przy∏àczona do
∏adowarki doskonale nadaje
si´ do pracy z twardym ma-
teria∏em, takim jak ˝wir, beton
lub asfalt. ¸adowanie i prze-
siewanie mo˝e byç wykony-
wane jednoczeÊnie przez jed-
nà maszyn´. Jest to dosko-
na∏e rozwiàzanie do przesie-
wu kompostu, gdy du˝e iloÊci
materia∏u muszà byç przenie-
sione z miejsca na miejsce.
Do prawid∏owego dzia∏ania
∏y˝ki wystarczy zasilanie z ze-
wn´trznego uk∏adu hydrau-
licznego ka˝dej ∏adowarki.
Producent oferuje szeÊç mo-
deli ∏y˝ek przeznaczonych
specjalnie do ∏adowarek. 
U˝ytkownicy traktorów i ko-
parko-∏adowarek mogà wy-
bieraç spoÊród czterech mo-
deli ∏y˝ek REMU. Korzysta-
jàc z nich uzyskujà niezastà-
pionà przy pracach ziem-
nych, wielofunkcyjnà maszy-
n´ do przesiewania, którà
cechuje niska waga i du˝a
wydajnoÊç. Dzi´ki niskim
kosztom eksploatacyjnym
urzàdzenia op∏acalna staje
si´ realizacja robót zakrojo-
nych na mniejszà skal´. 
Po przy∏àczeniu ∏y˝ki REMU
do mniejszych maszyn, ta-
kich jak minikoparki, u˝yt-
kownik uzyskuje  narz´dzie
doskonale nadajàce si´ do
przesiewu gleby, torfu czy
zr´bków drewna na budo-
wie. Stosunkowo niska waga
oraz niewielkie gabaryty na-
rz´dzia sprawiajà, ˝e dosko-
nale sprawdza si´ ono pod-
czas prac prowadzonych na
ograniczonej przestrzeni.  
U˝ytkownik ma∏ej maszyny
dobraç mo˝e odpowiednià
do niej ∏y˝k´ spoÊród trzech
modeli. Z systemami prze-
siewajàcymi REMU b´dzie
mo˝na zapoznaç si´ w sto-
isku nr F7 N 715/7 podczas
monachijskich targów BAU-
MA, które odb´dà si´ w
dniach 23-29 kwietnia 2007. 

Dalsze informacje Pb 029Z
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DANE TECHNICZNE

• odleg∏oÊç mi´dzy no˝ami
przesiewajàcymi/ziarnistoÊç
przesianego materia∏u:
20,0 mm/(0÷15 mm)
25,0 mm/(0÷20 mm)
27,0 mm/(0÷22 mm)
32,5 mm/(0÷27 mm)
34,0 mm/(0÷29 mm)
34,5 mm/(0÷30 mm)
48,0 mm/(0÷43 mm)
50,0 mm/(0÷45 mm) 

• szerokoÊç no˝a przesiewajà-
cego dla modeli:

typ L - 8 mm
typ EX, WL - 10 mm
typ EX HD - 16 mm
typ WL HD - 16 mm



Profesjonalny serwis
pomp i silników
wielot∏oczkowych

Przed kolejnym okresem pro-
wadzenia prac budowlanych
w∏aÊciciele maszyn budowla-
nych stojà przed konieczno-
Êcià przeprowadzenia nie-
zb´dnych remontów. ˚eby
zapewniç sobie profesjonal-
ne wykonanie naprawy, firmy
budowlane wybierajà tylko
sprawdzone serwisy. Firma
Transtools z Lublina funkcjo-
nuje ju˝ ponad dwanaÊcie lat
na rynku hydrauliki si∏owej.
Transtools jest producentem
cz´Êci zamiennych do pomp
i silników hydraulicznych.
Atutem firmy jest korzystny
czas dostaw, warto o tym
pomyÊleç zanim pozostanie-
my w przekonaniu, ˝e zmu-
szeni jesteÊmy przeczekaç
wielotygodniowy okres prze-
stoju maszyny.
WYSOKA JAKOÂå NAPRAW

I GWARANCJA na remonto-
wane urzàdzenia Êwiadczà o
dobrym serwisie hydrauliki si-
∏owej. Sprawdêmy, czy dana
firma faktycznie dokonuje re-

montu, czy te˝ nasza pompa
lub silnik hydrauliczny trafia w
inne r´ce. Przez to cena wzra-
sta, rzecz jasna dzieje si´ tak
w przypadku napraw, jak i za-
kupu nowych produktów. 
ORGANIZACJA NAPRAW.

Pierwszym etapem remontu
jest dok∏adna weryfikacja
uszkodzeƒ. Po dok∏adnych
ogl´dzinach i demonta˝u
urzàdzenia mo˝na precyzyj-
nie okreÊliç zakres, koszt
i termin wykonania napra-
wy. Wszystkie cz´Êci muszà
byç zmierzone i sprawdzo-
ne pod kàtem zu˝ycia. Jest
to wa˝ne, poniewa˝ wtedy
specjaliÊci z Transtools mo-
gà stwierdziç, czy da-
na cz´Êç nadaje si´ ju˝ tylko
do wymiany, czy te˝ do re-
generacji. Protokó∏ z weryfi-
kacji jest podstawà do z∏o˝e-
nia oferty. Automatycznie
po podj´ciu decyzji przez
klienta dzia∏ napraw urucha-
mia procedur´ napraw, któ-
ra koƒczy si´ testem urzà-
dzenia. Pompa lub silnik hy-
drauliczny przed oddaniem
do u˝ytku zostanie spraw-
dzony, czy spe∏nia stawiane
parametry techniczne.

TESTOWANIE POMP I SIL-

NIKÓW. Niezwykle wa˝na
jest diagnostyka pracy pomp
i silników hydraulicznych,
zw∏aszcza gdy sà one po re-
moncie. U˝ytkownik musi byç
zapewniony, ˝e pompa utrzy-
ma ciÊnienie, przep∏yw, prze-
cieki i temperatur´ pracy na
odpowiednim poziomie. Fir-
ma Transtools dysponuje pro-
fesjonalnym stanowiskiem te-
stowym. Jest to skomputery-
zowane stanowisko przezna-
czone do weryfikacji pomp i
silników z zakresu NG 16-250
ccm/obr. w obu kierunkach
obrotów. Umo˝liwia ono
sprawdzanie pomp w uk∏a-
dzie otwartym i zamkni´tym. 
RENOMA. Transtools jest
znany wÊród wielu zak∏adów

przemys∏owych. Sprawna
obs∏uga, szeroka oferta pro-
duktów przy korzystnych
warunkach cenowo-termino-
wych, pozwala firmie cie-
szyç si´ dobrà renomà. Wy-
sokà jakoÊç w firmie Trans-
tools potwierdza certyfikat
ISO 9000:2001. Zasoby fir-
my to doÊwiadczona i ela-
styczna w dzia∏aniu za∏oga,
szeroki program produkcji
cz´Êci zamiennych do pomp
i silników hydraulicznych
oraz nowoczesnej klasy
park maszynowy.
OFERTA SPRZEDA˚Y. Fir-
ma oprócz w∏asnej produk-
cji oferuje produkty reno-
mowanych, znanych na ca-
∏ym Êwiecie firm. PodkreÊl-
my fakt, ˝e Transtools jest
autoryzowanym przedsta-
wicielem firmy Linde w za-
kresie hydrauliki si∏owej,
oprócz tego oferta obejmu-
je pompy o zaz´bieniu we-
wn´trznym VOITH. Nie
mo˝na zapomnieç równie˝,
˝e firma jest wy∏àcznym
dystrybutorem profesjonal-
nych narz´dzi ma∏ej me-
chanizacji SPITZNAS.
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NOWE POMPY I SILNIKI

OFEROWANE PRZEZ TRANSTOOLS RÓ˚NE MODELE POMP I SILNIKÓW PRACUJÑ W NAST¢PUJÑCYCH MASZYNACH:
LIEBHERR, ATLAS, FUCHS, SCHAEFF, FURUKAWA, VOLVO, CATERPILLAR, JCB, JVC, KOMATSU, FIAT HITACHI, KOBELCO, BOBCAT, BOMAG

NARZ¢DZIA PRZEMYS¸OWECZ¢ÂCI ZAMIENNE
REMONTY



ENARCO - eksperci

w dziedzinie wibracji

Firma ENARCO S.A. jest jed-
nym z wiodàcych na Êwiecie
producentów wibratorów po-
grà˝alnych do betonu oraz li-
stew wibrujàcych. W Europie
od lat cieszy si´ mianem nie-
kwestionowanego lidera tej
bran˝y oferujàcym najszer-
szà gam´ urzàdzeƒ.
Mimo silnej pozycji rynkowej
firmy, konstruktorzy ENARCO
nie ustajà w dzia∏aniach ma-
jàcych na celu rozwijanie
i unowoczeÊnianie produk-
tów. Szczególne sukcesy od-
notowali w minionych dwóch
latach, kiedy to ENARCO
udanie wprowadzi∏o na rynek
nowe urzàdzenia w najbar-
dziej newralgicznych seg-
mentach rynku. Mowa tu o no-
wym wibratorze mechanicz-
nym DINGO oraz przetwornicy
elektronicznej SPYDER. 
Pierwsze z urzàdzeƒ, wibra-
tor mechaniczny DINGO sta-
nowi alternatyw´ dla spraw-
dzonego i powszechnie spo-
tykanego na placach budowy
sztandarowego dotychczas

wyrobu firmy ENARCO – wi-
bratora AVMU. Zaletà jego
nast´pcy jest wi´ksza ˝ywot-
noÊç, por´cznoÊç oraz nowo-
czesne wykonanie. Wn´trze
wibratora  chronione jest
obudowà z bardzo twardego
plastiku, która podwójnie otu-
la silnik. Filtr umieszczony na
wlocie powietrza chroni wn´-

trze wibratora przed wnika-
niem do niego materia∏ów
sypkich. Nap´d  wyposa˝ony
zosta∏ w zestaw uchwytów
pozwalajàcy na dowolnoÊç
operowania tym urzàdze-
niem. Istnieje tak˝e mo˝li-
woÊç  pionowego trzymania

nap´du za uchwyt tylny,
dzi´ki czemu unika si´ wygi-
nania w´˝a zwi´kszajàc przy
okazji zasi´g operowania
urzàdzeniem. Dlatego te˝
mo˝na z powodzeniem sto-
sowaç  krótsze w´˝e, co nie
tylko obni˝a cen´  kompletu,
ale tak˝e zwi´ksza wygod´
operowania. W wibratorze

DINGO zmieniono kon-
strukcj´ po∏àczenia nap´du
z wa∏kiem. W modelu tym
to wa∏ek jest zaopatrzony w
trzpieƒ wsuwany do wn´-
trza nap´du. Dzi´ki temu z
nap´du nic nie wystaje, co
stanowi szczególnà zalet´

w czasie transportowania
urzàdzenia. Natomiast bu∏a-
wy sà w pe∏ni kompatybilne
z wibratorami AVMU.
Przetwornica elektronicz-
na SPYDER stanowi rozwi-
ni´cie konstrukcji cieszàcej
si´ uznaniem u˝ytkowników
przetwornicy COBRA. Nie-
wàtpliwà zaletà nowego
urzàdzenia sà jego niewiel-
kie rozmiary. Miejsce prze-
twornicy wa˝àcej osiem ki-
logramów i majàcej sporych
rozmiarów obudow´, zaj´∏a
teraz niewielka, wa˝àca kil-
kaset gramów skrzyneczka.
W nowym modelu zastoso-
wano najnowoczeÊniejsze
uk∏ady elektroniczne, które
gwarantujà niezawodnoÊç,
bezpieczeƒstwo i wysoki
komfort u˝ytkowania. 
Wibrator DINGO i przetworni-
ca SPYDER przesz∏y szereg
testów i z powodzeniem
pracujà na placach budowy
w wielu krajach Europy, w
tym tak˝e w Polsce. B´dzie
je mo˝na obejrzeç podczas
prezentacji na targach Bau-
ma w Monachium oraz Au-
tostrada Polska w Kielcach. 
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Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk:

ENARCO S.A.
Targi BAUMA, Monachium – 23-29 kwietnia 2007; teren zewn´trzny 9-12, stoisko 1004/12

ENARPOL Sp. z o.o.
Targi AUTOSTRADA Polska, Kielce – 16-18 maja 2007, teren zewn´trzny, stoisko Z-25

Nowy wibrator mechaniczny DINGO firmy ENARCO stanowi rozwini´cie konstrukcji
sprawdzonego i cieszàcego si´ uznaniem u˝ytkowników wibratora AVMU



STANLEY LaBounty 

Amerykaƒski koncern STAN-
LEY LaBounty – Êwiatowy li-
der w produkcji narz´dzi hy-
draulicznych jest dostawcà
pe∏nej gamy urzàdzeƒ wybu-
rzeniowych. Sk∏adajà si´
na nià hydrauliczne kruszar-
ki betonu oraz no˝yce
do ci´cia stali montowane
na wysi´gnikach koparek.
Wykorzystanie najnowszych
technologii w urzàdzeniach
przeznaczonych do wybu-
rzeƒ ca∏kowicie zmieni∏o
przebieg prac rozbiórko-
wych, które sta∏y si´ szybkie,
ekonomiczne, precyzyjne
oraz ciche (obecnie mo˝na
prowadziç prace nawet w
godzinach nocnych). Nowo-
czesny osprz´t wyburzenio-
wy pozwala na pe∏nà kontro-
l´ przebiegu robót, podnosi
ich bezpieczeƒstwo oraz po-
zwala na separacj´ materia-
∏u rozbiórkowego przed pod-
daniem go recyklingowi.
Firma LaBounty oferuje no˝y-
ce do ci´cia stali (MSD i BLS),
uniwersalny procesor (UP)
oraz szcz´ki (CP) do rozdrab-
niania betonu. Uniwersalny
procesor UP mo˝e s∏u˝yç
(w zale˝noÊci od zamontowa-
nych na nim szcz´k) do ci´cia
stali, kruszenia lub rozdrab-
niania betonu. Przy optymal-
nym doborze szcz´k do para-
metrów koparki, regularnych
przeglàdach serwisowym oraz
poprawnej eksploatacji sprz´t
b´dzie trwa∏y i niezawodny. 

W modelach UP i MSD za-
stosowano unikatowe roz-
wiàzanie techniczne, które
pozwala na precyzyjne usta-
wienie szcz´k pod dowol-
nym kàtem. Uzyskano to
dzi´ki zastosowaniu obroto-
wej g∏owicy, która obraca
si´ w pe∏nym zakresie 360°.
Du˝à szybkoÊç i ∏atwoÊç wy-
miany uszkodzonych pod-
czas pracy z´bów tnàcych i
kruszàcych w urzàdzeniach
LaBounty uzyskano dzi´ki
zastosowaniu opatentowa-
nego systemu Swift Lock. 
Urzàdzenia LaBounty za-
pewniajà wysoki komfort
pracy dzi´ki niskiemu po-
ziomowi generowanego ha-
∏asu i drgaƒ. U˝ycie urzà-
dzeƒ LaBounty przy pra-
cach rozbiórkowych i wy-
burzeniowych pozwala wy-
konaç wiele zadaƒ du˝o
szybciej ni˝ przy zastoso-
waniu m∏otów wyburzenio-
wych. No˝yce do ci´cia sta-
li MSD sà wprost niezastà-
pione przy demonta˝u kon-
strukcji stalowych, mostów
i wiaduktów. Korzystanie
z no˝yc MSD okazuje si´
znacznie taƒsze ni˝ trady-
cyjne ci´cie konstrukcji pal-
nikami. No˝yce MSD z po-
wodzeniem zastàpiç mogà
od dwóch do dwunastu pal-
ników, co pozwala na osià-
gni´cie oszcz´dnoÊci si´-
gajàcych nawet do dzie-
wi´çdziesi´ciu procent po-
trzebnego acetylenu.
Urzàdzenia LaBounty mo˝-
na instalowaç na praktycz-

nie ka˝dej maszynie, która
posiada pomp´ hydraulicz-
nà oraz system ch∏odzenia
oleju. Urzàdzenia nale˝y
dobieraç uwzgl´dniajàc
mas´ maszyny oraz liczb´
stopni wysi´gnika. Szcz´ki

LaBounty bardzo dobrze
wspó∏pracujà z maszynami
takich firm, jak: Akerman,
CASE, CAT, Daewoo, Hita-
chi, JCB, Liebherr, Komat-
su oraz Volvo.
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Urzàdzenia LaBounty zapewniajà wysoki komfort pracy dzi´ki niskiemu poziomowi ge-
nerowanego ha∏asu i drgaƒ. Zastosowanie urzàdzeƒ LaBounty przy pracach rozbiórko-
wych i wyburzeniowych pozwala wykonaç je du˝o szybciej ni˝ przy zastosowaniu m∏o-
tów wyburzeniowych



Przewoêne spr´˝arki

Atlas Copco Hard Hat

Atlas Copco jest potentatem
wÊród producentów Êrubo-
wych spr´˝arek przewoê-
nych. Od wprowadzenia w
roku 1958 pierwszej prze-
woêniej spr´˝arki Êrubowej z
wtryskiem oleju szwedzki
koncern sprzeda∏ setki tysi´-
cy tego typu sprz´tu u˝yt-
kownikom na ca∏ym Êwiecie. 
Filozofia dzia∏ania Atlas Cop-
co opiera si´ na olbrzymim
doÊwiadczeniu po∏àczonym z
wdra˝aniem innowacyjnych
rozwiàzaƒ. Jednym z nich
sta∏o si´ wprowadzenie do
sprzeda˝y modeli spr´˝arek
z serii 7 w obudowie z poliety-
lenu (LMDPE). Nowe obudo-
wy, które otrzyma∏y nazw´
Hard Hat sta∏y si´ rynkowym
przebojem. DoÊç powiedzieç,
˝e dziÊ blisko 76% urzàdzeƒ
serii 7 (czyli o wydajnoÊci od
2 do 5,3 m3/min) sprzedawa-
nych jest w∏aÊnie w wersji w
polietylenowej zabudowie. 

Nabywcami spr´˝arek sà za-
równo du˝e, jak i ma∏e firmy
prowadzàce wynajem, firmy
drogowe i in˝ynieryjne, ponie-
wa˝ zastosowanie specjalne-
go tworzywa LMDPE przyno-
si u˝ytkownikom spr´˝arek
wiele korzyÊci. Najwa˝niejszy-
mi z nich sà wyjàtkowa od-
pornoÊç maszyn na uszko-
dzenia mechaniczne oraz ca∏-
kowita odpornoÊç na korozj´.
W ten sposób, dzi´ki mo˝li-
woÊci zachowania estetycz-
nego wyglàdu, wzrasta war-
toÊç spr´˝arek w chwili pod-
j´cia decyzji o ich odsprzeda-
˝y. U˝ytkownicy, którzy zde-
cydowali si´ na zakup spr´-
˝arki z obudowà Hard Hat nie
muszà poÊwi´caç czasu i pie-
ni´dzy na usuwanie wgnie-
ceƒ, rys, malowanie oraz wy-
mian´ skorodowanych ele-
mentów obudowy. Nie muszà
te˝ martwiç si´ o zniszczenie
wra˝liwych elementów spr´-
˝arki, takich jak zawory wy-
lotowe, panel sterowania
oraz Êwiat∏a drogowe. 
Niezawodny nap´d maszyny

serii 7 stanowià nowoczesne
jednostki firmy Deutz (z trzy-
letnià gwarancjà) oraz - w naj-
mniejszym modelu XAS 37
– silnik firmy Kubota. Wysoko-
wydajny, asymetryczny, Êru-
bowy element spr´˝ajàcy nie-
zawodnie dostarcza spr´˝o-
ne powietrze do nap´du m∏o-
tów wyburzeniowych, wierta-
rek, kluczy pneumatycznych,
szlifierek, ubijaków „kretów”
lub do prac antykorozyjnych.
W wyposa˝eniu standardo-
wym, przewoêne spr´˝arki
Atlas Copco serii 7 posia-
dajà nastawny dyszel z za-
czepem kulowym, kó∏kiem
manewrowym, hamulce na-
jazdowe i postojowe, kliny
pod ko∏a oraz oÊwietlenie
drogowe. Maszyny te majà
homologacj´ drogowà oraz
certyfikat UDT.

W spr´˝arkach Hard Hat
opcjonalnie dost´pne sà
mi´dzy innymi, ch∏odnica
koƒcowa powietrza wraz
z filtrami, pojedyncza lub
podwójna skrzynka na m∏ot
pneumatyczny oraz ró˝ne
kolory obudowy Hard Hat,
co umo˝liwia „z∏o˝enie”
spr´˝arki zgodnie z potrze-
bami u˝ytkownika. Wszyst-
kie spr´˝arki spe∏niajà obo-
wiàzujàce w Unii Europej-
skiej ustawowe wymogi w za-
kresie ochrony Êrodowiska
i bezpieczeƒstwa pracy, emi-
sji spalin oraz ha∏asu.
Nowym elementem wyró˝-
niajàcym przewoêne maszy-
ny Atlas Copco  jest zmie-
niona kolorystyka. W wer-
sji standardowej urzàdze-
nia majà barwy ˝ó∏to-szare.
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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   0510 025 777

bezp∏atna infolinia 0800 100 036

www.atlascopco.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr 41*

podczas targów AUTOSTRADA POLSKA w Kielcach,

w dniach 16-18 maja 2007, gdzie zaprezentowana 

zostanie m.in. spr´˝arka Hard Hat

*stoisko nr 41 zlokalizowane b´dzie na terenie otwartym targów



Sterowanie pracà

równiarki z milimetrowà

dok∏adnoÊcià

Systemy sterowania maszyn
wkroczy∏y na budowy. Firmy
liczà korzyÊci zwiàzane z no-
wà technologià: ekonomicz-
ne, organizacyjne i technicz-
ne. Najwa˝niejsze z nich to
korzyÊci ekonomiczne:
• od kilkudziesi´ciu do po-

nad dwustu procent  wzro-
snàç mo˝e produktywnoÊç
tej samej maszyny z tym
samym operatorem po za-
instalowaniu systemu ste-
rowania 3D firmy Topcon,

• przyspieszenie prac - krót-
szy czas pracy, ni˝sze
koszty osobowe, mniejsze
zu˝ycie maszyn i paliwa,

• oszcz´dnoÊç materia∏ów
dzi´ki wy˝szej dok∏adnoÊci
(milimetrowe dok∏adnoÊci
przy realizacji du˝ych po-
wierzchni lub dróg przek∏a-
dajà si´ na du˝e oszcz´-
dnoÊci materia∏owe).

Do korzyÊci organizacyjnych
mo˝na zaliczyç:
• mo˝liwoÊç bardziej efek-

tywnego zorganizowania
prac na budowie, np. w
wyniku wykorzystania ma-
szyn przez ca∏à dob´,

• zmniejszenie liczby osób
potrzebnych do przygoto-
wania i prowadzenia prac
(systemy 3D praktycznie
eliminujà koniecznoÊç wy-
konywania pomiarów w
trakcie budowy - prace
mo˝na kontynuowaç nie-
zale˝nie od dyspozycyjno-
Êci ekip pomiarowych i bez
palikowania).

KorzyÊci techniczne to przede
wszystkim:
• zwi´kszenie dok∏adnoÊci

wykonania i zmniejszenie
iloÊci b∏´dów ludzkich,

• mo˝liwoÊç realizacji prac
trudnych lub praktycznie

niemo˝liwych do dok∏ad-
nego wykonania za pomo-
cà tradycyjnych metod. 

Na stosowaniu systemów
sterowania korzysta nie tylko
przedsi´biorstwo, ale tak˝e
personel kierowniczy zarzà-
dzajàcy pracà na odcinkach
robót. Przyjrzyjmy si´ dwóm
zastosowaniom równiarki wy-
posa˝onej w system sterowa-
nia 3D Topcon i milimetrowy
GPS tej firmy.
Na rysunku 1 pokazano ∏uk
drogi z zaznaczonymi spad-
kami. Spadki 2% na prostej
muszà ∏agodnie przejÊç na ∏u-
ku w asymetryczny spadek
6%. Wyznaczenie profilu ta-
kiego ∏uku tradycyjnymi meto-
dami zabiera du˝o czasu, wy-
maga bowiem wykonania po-
miarów co kilka metrów, wbi-
cia palików, a podczas prze-
jazdu równiarkà zmiany spad-
ku lemiesza co kilka metrów.
Choç jest to rutynowe zada-
nie, jego dok∏adne wykonanie
jest praktycznie niemo˝liwe!
Sytuacja wyglàda zupe∏nie
inaczej, gdy mamy do dyspo-
zycji równiark´ z systemem
sterowania 3D i systemem
mmGPS Topcon. Operator
pilnuje tylko, by jechaç we
w∏aÊciwym kierunku. Ca∏à
reszt´  realizuje automatycz-
nie system, p∏ynnie zmienia-
jàc ustawienie lemiesza. Nie
potrzeba ˝adnych pomiarów i
palikowania, a iloÊç koniecz-
nych przejazdów jest minimal-

na. W efekcie profil ∏uku wyty-
czony jest idealnie z dok∏ad-
noÊcià ±5-8 mm, a ca∏a ope-
racja trwa kilka razy krócej!
Innym zadaniem, którego nie
sposób wykonaç dok∏adnie tra-
dycyjnymi metodami, jest bu-
dowa parkingu z mieszanym
uk∏adem spadków (rys. 2).
Przy zastosowaniu równiarki
z precyzyjnym systemem
sterowania Topcon, takà pra-
c´ mo˝na wykonaç szybko
i praktycznie bez wysi∏ku. 
OczywiÊcie mo˝na zastoso-
waç tak˝e tachimetr zmoto-
ryzowany. Jednak kosztuje
on wi´cej ni˝ stacja bazowa
GPS, a mo˝na go wykorzy-
staç tylko do sterowania jed-
nej maszyny. Natomiast jed-
na stacja bazowa GPS mo˝e
obs∏ugiwaç wiele maszyn i
odbiorników pomiarowych
pracujàcych w promieniu do
5 km. W rozwiàzaniu 3D GPS
maszyna nie musi si´ po-
nadto „widzieç” ze stacjà
GPS, podczas gdy sterowa-
nie tachimetrem wymaga
sta∏ej linii widzialnoÊci.
Do pracy systemem 3D GPS
potrzebny jest cyfrowy projekt
inwestycji. Stwarza to pewnà
barier´ psychologicznà: wyko-
nawcy obawiajà si´, ˝e go nie
majà i nie wiedzà skàd wziàç.
W rzeczywistoÊci jest to bar-
dzo proste. JeÊli projekt budo-
wy sporzàdzony jest w progra-
mie AutoCAD (2 lub 3D), Mi-
croStation lub podobnym, wy-

konanie cyfrowego projektu
wymaga dos∏ownie kilku kli-
ni´ç i mo˝na to zrobiç  bezpo-
Êrednio na placu budowy. Cy-
frowy projekt mo˝na te˝ uzy-
skaç z projektu wydrukowane-
go. Dane projektowanej po-
wierzchni sà jednoznacznie
opisane w pliku txt. Korzysta-
jàc z siatki  trójkàtów, z pliku txt
uzyskuje si´ projekt cyfrowy.
Proste projekty (np. p∏aszczy-
zna pozioma lub ze spadkami)
mogà zostaç stworzone bezpo-
Êrednio na pulpicie operatora.
SpecjaliÊci Topcon podczas
prezentacji, instalacji i szkole-
nia wyt∏umaczà to jasno.
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TPI sp. z o.o. wy∏àczny przedstawiciel Topcon w Polsce

ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa, tel. 022 632 91 40, www.topcon.com.pl
Pytania, porady: tmalinowski@topcon.com.pl, lwojcik@topcon.com.pl

Co to jest system 

sterowania 3D? 

W systemach 2D ruch lemie-
sza lub ∏y˝ki kontrolowany jest
za pomocà dwóch parame-
trów, np. wysokoÊci i nachyle-
nia. W systemach 3D po∏o˝e-
nie i ruch lemiesza okreÊlane
sà przez 3 wartoÊci x, y, z, któ-
re jednoznacznie „pozycjonu-
jà” element maszyny w prze-
strzeni. 

Jak powiàzaç projekt cyfro-

wy z rzeczywistym terenem? 

Wystarczy przed rozpocz´-
ciem prac wykonaç transfor-
macj´ na 5 punktów osnowy.
Po wpisaniu tych punktów
do pliku osnowy mo˝na o nich
zapomnieç do koƒca budowy!

rys. 1 rys. 2
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Belle Group - lekkie
maszyny budowlane

Belle Group powsta∏o w ro-
ku 1950 w Wielkiej Brytanii. Fir-
ma ma w swojej ofercie pro-
dukcyjnej kompleksowy asor-
tyment lekkiego sprz´tu bu-
dowlanego. W Polsce stworzy-
∏a funkcjonujàcy w formie spó∏-
ki z ograniczonà odpowiedzial-
noÊcià ze stuprocentowym ka-
pita∏em angielskim w∏asny od-
dzia∏ – Belle Poland. Posiada
on fabryk´ w Rawie Mazowiec-
kiej, w której wytwarzane sà be-
toniarki. Fabryka, która zatrud-
nia ponad sto osób osiàgn´∏a
w ubieg∏ym roku obrót w wyso-
koÊci trzydziestu milionów z∏o-
tych. Belle Poland sprzedaje
rocznie kilka tysi´cy maszyn
i urzàdzeƒ poprzez sieç ponad
stu punktów dealersko-serwi-
sowych w ca∏ej Polsce.
Belle Group wytwarza pro-
dukty mieszczàce si´ w ró˝-
nych kategoriach. Do najwa˝-

niejszych z nich zaliczajà si´:
• zag´szczanie – w grupie tej

mieszczà si´ jednokierun-
kowe (59÷116 kg) i rewer-
syjne p∏yty (154÷522 kg),
ubijaki (55÷75 kg) i walce
prowadzone (650 i 750 kg),

• mieszanie – w ofercie znaj-
dujà si´ mieszad∏a elek-
tryczne, przenoÊne, kom-
paktowe betoniarki oraz
holowane betoniarki o du-
˝ej pojemnoÊci, 

• betonowanie – kategoria
ta mieÊci wibratory wg∏´b-
ne, listwy wibracyjne, za-
cieraczki (600÷1.200 mm)
oraz narz´dzia do wykaƒ-
czania powierzchni,

• pompowanie – w sk∏ad ka-
tegorii wchodzà elastycz-
ne w´˝e oraz hydrauliczne
pompy wodne,

• ci´cie – oferowane sà prze-
cinarki jezdne i sto∏owe, gi-
lotyny do kostki brukowej,
tarcze diamentowe,

• systemy hydrauliczne –  m∏o-
ty, agregaty oraz narz´dzia.

Belle Group wytwarza równie˝
urzàdzenia transportowe. Naj-
nowszym produktem tej kate-
gorii jest r´czny, zmotoryzo-
wany minitransporter z nap´-
dem na cztery ko∏a. Imponuje
on ∏atwoÊcià manewrowania
i doskonale sprawdza si´
w ka˝dym terenie. Minitran-
sporter Belle nadaje si´
do ró˝nych zastosowaƒ, za-
równo na placu budowy, jak
i prac rolniczych bàdê zwiàza-
nych z kszta∏towaniem tere-
nów zielonych. Solidna kon-
strukcja, silnik Honda GXV160
spe∏niajàcy najsurowsze nor-
my w zakresie ochrony Êrodo-
wiska naturalnego oraz me-
chanizm wywrotu skrzyni ∏a-

dunkowej powodujà, ˝e mini-
transporter z ∏atwoÊcià radzi
sobie z ∏adunkami do 300 kg. 
Belle Group utrzymuje
w Sheen (Wielka Brytania)
w∏asne centrum badawczo-
rozwojowe. Zajmuje si´ ono
zarówno projektowaniem no-
wych konstrukcji, jak i testo-
waniem gotowych wyrobów. 
Rygorystyczne testy, jakim
poddawane sà wyroby Belle
Group majà na celu osiàgni´-
cie pe∏nej powtarzalnoÊci jako-
Êci i niezawodnoÊci maszyn w
trakcie ich eksploatacji. Wyko-
rzystanie ekspertyz produkcyj-
nych oraz projektowych przy-
czynia si´ do ciàg∏ego podno-
szenia poziomu obs∏ugi klien-
tów, co owocuje tym, ˝e Belle
Group mo˝e zaoferowaç u˝yt-
kownikom swego sprz´tu do-
skonale zorganizowany i re-
agujàcy b∏yskawicznie serwis.
Firma zapewnia te˝ dostawy
cz´Êci zamiennych do wszyst-
kich oferowanych maszyn.

Dalsze informacje Pb 035Z
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Nowe modele podestów

roboczych Haulotte

Grupa Haulotte b´dàca lide-
rem w produkcji urzàdzeƒ
do pracy na wysokoÊci i pod-
noszenia ∏adunków prezentu-
je dwa nowe modele pode-
stów roboczych o nap´dzie
spalinowym. Podesty HA16PX
oraz HA18PX  o wysokoÊci ro-
boczej odpowiednio 16 i 18
metrów  nadajà si´ doskonale
do prac budowlanych, przy-
datne sà zw∏aszcza przy sta-
wianiu kontrukcji stalowych. 
Oba podesty cechuje wiele
zalet. Najwa˝niejsze to: 
Wyjàtkowa zwrotnoÊç. Na-
p´d i skr´t na cztery ko∏a, ste-
rowanie hydrauliczne za po-
mocà zaworów proporcjonal-
nych oraz przeÊwit wynoszàcy
a˝ 40 centymetrów pozwalajà
na prac´ w najtrudniejszych
nawet warunkach terenowych.
Maksymalny kàt nachylenia te-
go urzàdzenia wynosi 50%. 

Bardzo du˝y wysi´g. W no-
wych modelach wynosi
on 10,6 metra, co pozwala
na swobodnà prac´ po-
nad przeszkodami. Podesty
mogà pracowaç przy sile
wiatru wynoszàcej 60 km/h.
Precyzja. Dzi´ki sterowaniu
hydraulicznemu za pomocà
zaworów proporcjonalnych
oraz specjalnie dobranemu
oprogramowaniu modu∏u ste-
rowania urzàdzenia, wszelkie
manewry wykonywane sà pre-
cyzyjnie i p∏ynnie, pozostajàc
pod ca∏kowità kontrolà opera-
tora. Sta∏y, pe∏ny obrót korpu-
su o 360° oraz kàt obrotu ra-
mienia i kosza wynoszàcy 180°
u∏atwiajà dopasowanie pozycji
maszyn do miejsca pracy. 
KompaktowoÊç. Dzi´ki swym
doÊç zredukowanym gabary-
tom, zarówno w trakcie pracy,
jak i w transporcie oba pode-
sty zapewniajà u˝ytkownikowi
dost´p nawet do wàskich i cia-
snych miejsc pracy. Czas ca∏-
kowitego wznoszenia wyno-

szàcy tylko 45 sekund, wypo-
sa˝enie urzàdzenia w czujnik
przecià˝enia, wysokoÊç wlewu
paliwa wynoszàca 1,50 metra
oraz silnik na obrotowej pod-
stawie zapewniajà szybki do-
st´p podczas napraw i prac
serwisowych, u∏atwiajà prac´
operatorowi oraz podnoszà w
znacznym stopniu produktyw-
noÊç i wydajnoÊç urzàdzenia. 
Opcjonalnie oba modele po-

destów mogà byç wyposa˝o-
ne w silnik benzynowy marki
General Motors (1,6 l/23 kW)
z mo˝liwoÊcià zasilania na gaz
(dodatkowy zbiornik), jak rów-
nie˝ w niezale˝ny generator
pràdu zmiennego o mocy 3,3 kW
z gniazdkiem odbiorczym za-
montowanym w koszu. 
Grupa Haulotte oferuje tak˝e
modele wy˝ej opisanych urzà-
dzeƒ w uproszczonej wersji:
HA1SPX i HA18SPX. Podstawo-
we ró˝nice to: skr´t na dwa ko-
∏a (co sprawia, ˝e urzàdzenie
wymaga równiejszego pod∏o-
˝a), obrót korpusu wynoszàcy
359° oraz brak mo˝liwoÊci pra-
cy przy silniejszym wietrze. 
Oba nowe podesty ruchome
Haulotte zapewniajà maksy-
malnà skutecznoÊç i bezpie-
czeƒstwo. Spe∏niajà przy tym
zarówno najnowsze wymogi
z zakresu prawa pracy, jak
i normy europejskie (znak
CE, EN 280) oraz ogólno-
Êwiatowe (ANSI, CSA, AS…). 

Dalsze informacje Pb 036Z

Nowe podesty Haulotte zyska∏y sobie miano
„mercedesów” wÊród tego typu urzàdzeƒ…



System rusztowaƒ

ramowych Blitz

Producentem rusztowaƒ ra-
mowych systemu Blitz dajà-
cego mo˝liwoÊç realizacji
specjalistycznych konstrukcji
rusztowaniowych jest firma
Layher. Z elementów syste-
mu Blitz wykonaç mo˝na na-
wet najbardziej skomplikowa-
ne rusztowania. Przyk∏adem
mo˝e byç skomplikowana w
swej formie fasada budynku
opery w Poznaniu, do której
odnowy wi´kszoÊç wykonaw-
ców zdecydowa∏aby si´ ra-
czej na zastosowanie  ruszto-
waƒ modu∏owych/przestrzen-
nych. Tymczasem  firma Jack
Bud, mimo, ˝e niemal ca∏oÊç
jej zasobów stanowià ruszto-
wania fasadowe, zdecydowa-
∏a si´ na system Blitz. Szcze-
gólnie op∏acalne okaza∏o si´
wykorzystanie stalowych po-
mostów z otworami, które nie
tylko zmniejszajà mas´ kon-
strukcji, ale przede wszystkim
umo˝liwiajà poszerzenie po-
wierzchni roboczej bez ko-
niecznoÊci zmiany siatki i d∏u-
goÊci pól zarusztowania bez
u˝ycia tradycyjnych wsporni-
ków zawieszanych na ramie.
Konstrukcja rusztowania
oparta jest  na ramie pionowej
Euro. Ma ona dodatkowe wy-
ci´cia w profilach, co stwarza
wi´cej mo˝liwoÊci przy∏àczeƒ i
rozbudowy. Otwory w ramie
od strony wewn´trznej umo˝li-
wiajà zmontowanie por´czy
wewn´trznych. Monta˝
usprawnia otwór wskazujàcy
poziom. Poziomy wyrównuje
si´ w wyniku regulacji wysoko-
Êci nakr´tkà wrzeciona podsta-
wek Êrubowych; zakres regula-
cji – do oko∏o 100 cm. Ramy
pionowe wyrównawcze, majà-
ce 0,66; 1,00; lub 1,50 m,
umo˝liwiajà rozszerzenie za-
kresu regulacji. Sta∏e po∏àcze-
nie kszta∏towe zapewnia rusz-
towaniu odpowiednià sztyw-
noÊç, gwarantujàcà wymagany
poziom bezpieczeƒstwa. St´-
˝enie pionowe zawiesza si´ u
góry i montuje u do∏u ramy za

pomocà z∏àcza klinowego. Jako
ochron´ bocznà stosuje si´ po-
dwójne i pojedyncze por´cze. 
Kraw´˝niki pomostu zawiesza
si´, a barierki i kraw´˝niki czo-
∏owe uzupe∏niajà ca∏oÊç sys-
temu ochronnego. Na ostat-
nim poziomie roboczym za-
bezpieczenie boczne zostaje
zmontowane w uchwytach
podpór por´czy i podpór po-
r´czy czo∏owych oraz zabez-
piecza zaciskiem klinowym. 
Rusztowania Blitz mo˝na w ∏a-
twy sposób poszerzyç do we-
wnàtrz lub na zewnàtrz przy u˝y-
ciu wsporników o szeroko-
Êci 0,22; 0,36; 0,50; 0,73
lub 1,09 metra. Zabezpieczenie
boczne mo˝na bez problemu
zamocowaç tak˝e w tym przy-
padku. Szczelin´ pomi´dzy po-
mostami wsporników i polem
rusztowania wype∏nia si´ odpo-
wiednim pokryciem. Zastoso-
wane pomosty sà jednoczeÊnie
pomostami roboczymi i elemen-
tami usztywniajàcymi rusztowa-
nie. Bez problemu mo˝na je
wsunàç w górne profile ram pio-
nowych rusztowania. Pozwala
to na szybki i ∏atwy monta˝. Ist-
nieje mo˝liwoÊç wyboru odpo-
wiedniego pomostu do ka˝-
dego jego zastosowania. Po-
desty sà wykonane jako po-
mosty robocze o d∏ugo-
Êci: 0,73; 1,09; 1,40; 1,57;
2,07; 2,57; 3,07; 4,14 metra.
Przyk∏adowo pomost roboczy
stalowy T4 z perforacjà, o d∏u-
goÊci od 0,73 do 4,14 metra

i szerokoÊci 0,32 metra, jest
stosowany jako uniwersalny
pomost do rusztowaƒ o szero-
koÊci: 0,73 metra (dwa pomo-
sty) lub 1,09 metra (trzy po-
mosty) oraz jako pomosty
na wsporniki. Mo˝e przenosiç
maksymalne obcià˝enie do
6 kN/m2. Pow∏oka cynkowa
pomostów stalowych zapew-
nia im d∏ugà ˝ywotnoÊç oraz
powoduje, ˝e mogà byç one
stosowane na przyk∏ad przy
piaskowaniu. Jednym z no-
wych rozwiàzaƒ konstrukcyj-
nych sà wyci´cia w piono-
wych profilach. Dzi´ki nim po-
mosty sà l˝ejsze. Ârednica
otworów zosta∏a tak wybrana,
˝e mo˝na w nich zamocowaç
rury rusztowaniowe o Êredni-
cy 33,7 mm. Uporzàdkowanie
rozmieszczenia otworów
w odst´pach dostosowanych
do wymiarów w systemie
Layhera umo˝liwia zastoso-
wanie dodatkowych kombi-
nacji rozwiàzaƒ i rozbudow´
rusztowaƒ. Kolejnym pomo-
stem jest pomost lekki Ro-
bust o d∏ugoÊci od 1,57
do 3,07 metra i szeroko-
Êci 0,32 lub 0,61 metra. Po-
most sk∏ada si´ z aluminio-
wej ramy i pokrycia ze sklej-
ki. Jest lekki i szybki w mon-
ta˝u oraz wygodny w sk∏ado-
waniu. Pomosty sà wykonane
ze specjalnej 8-warstwowej
sklejki ze wzmocnionà okleinà
zewn´trznà, z poprzecznym
u˝ebrowaniem, z naniesionà

powierzchnià antypoÊlizgowà
i z ulepszonym odp∏ywem
wody. Dodatkowà zaletà jest
∏atwoÊç ich naprawy. Maksy-
malne dopuszczalne obcià˝e-
nie wynosi do 6 kN/m2. Po-
most mo˝e byç u˝ywany jako
roboczy przejÊciowy o szero-
koÊci 0,61 metra i d∏ugo-
Êci 2,07; 2,57; 3,07 metra, bez
lub ze zintegrowanà drabinkà
pomostowà. Obcià˝enie do-
puszczalne w tym przypadku
wynosi do 3 kN/m2.
Producent rozwiàza∏ te˝ pro-
blem budowy naro˝ników.
Stosowane sà do tego: po-
most naro˝ny sta∏y – w przy-
padku kàtów od 45 do 60°,
pomost naro˝ny przestawny
w przypadku kàtów od 45 do
90° lub pomosty robocze o
mniejszych d∏ugoÊciach. Ide-
alnym atestowanym przewie-
szeniem systemowym sà po-
mosty robocze o d∏ugoÊci
4,14 metra. W przypadku ko-
niecznoÊci wykonania prze-
wieszenia o wiekszych wymia-
rach, wykorzystuje si´ syste-
mowe dêwigary kratowe do
rusztowaƒ Blitz o d∏ugoÊci do
7,71 metra. Do tworzenia
obejÊç, przewieszeƒ lub budo-
wy du˝ych platform mo˝na
wykorzystaç atestowane dêwi-
gary kratowe z typoszeregu fir-
my Layher.
Sta∏e doskonalenie systemu Blitz
doprowadzi∏o do optymalizacji
ich ci´˝aru oraz do ergonomicz-
nej, oszcz´dzajàcej si∏y pracy.
Zale˝nie od obcià˝enia, przezna-
czenia, zdolnoÊci przewozowych
i magazynowych mo˝na zesta-
wiç ka˝de potrzebne rusztowa-
nie. Dost´pne sà rusztowania
o szerokoÊci 0,73 lub 1,09 metra
z ocynkowanej ogniowo stali lub
szerokoÊci 0,73 m z aluminium,
z pomostami roboczymi i ele-
mentami osprz´tu dostosowany-
mi do obu szerokoÊci rusztowa-
nia. WysokoÊç rusztowaƒ mo˝e
wynosiç do 80 metrów zgodnie
z instrukcjà monta˝u i u˝ytkowa-
nia: nie jest przy tym wymagane
wykonywanie dodatkowych ob-
liczeƒ statycznych, jak w wypad-
ku rusztowaƒ „nietypowych”.
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Dzi´ki mo˝liwoÊciom systemu rusztowaƒ ramowych Layher Blitz równie˝ tak skomplikowana
konstrukcja nie wymaga∏a u˝ycia rusztowania modu∏owego
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 022 783 00 62
fax 022 760 12 97

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:

CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO
MASZYN BUDOWLANYCH

ATLAS®

CATERPILLAR®

CASE®

HSW®

HANOMAG®

KOMATSU®

LIEBHERR®

O&K®

WARY¡SKI®

ul. G∏ówna 1C
44-109 Gliwice-¸ab´dy

tel. (0-32) 301-56-30
fax (0-32) 338-03-25

e-mail: info@glimat.pl
www.glimat.pl

BODO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 115, 60-313 Poznaƒ
tel. (061) 2787-040
fax (061) 2787-039
e-mail: info@bodonet.com

tel. (061) 2787-040 
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CUMMINS POLAND
Oferuje:

• silniki wysokopr´˝ne spe∏niajàce normy
Stage 3; 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.

CUMMINS 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

SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE

ZESPO¸Y NAP¢DOWE

KOMPONENTY PRODUKCYJNE

AGREGATY PRÑDOTWÓRCZE

SERWIS TECHNICZNY

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO SILNIKÓW:

IVECO MOTORS

IVECO aifo

FIAT aifo

ul. Genera∏a Kutrzeby 9

05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-95-22

fax (022) 752-93-22

e-mail: biuro@tezana.pl

www.tezana.pl

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

tel. (058) 303 80 80

e-mail: pezal@pezal.com.pl

Oddzia∏ Kama Kipor Polska
Gdaƒsk, ul. Litewska 12

tel. (058) 300 03 67, fax (058) 305 87 02

www.pezal.com, www.kiporpolska.pl

OFERTA HANDLOWA: 

SILNIKI SPALINOWE, GENERATORY
PRÑDU, MOTOPOMPY, W¢˚E, Z¸ÑCZKI,

SPAWARKI Z GENERATORAMI,
ZAG¢SZCZARKI, SKOCZKI, PI¸Y DO
BETONU I ASFALTU, ZACIERACZKI,
LISTWY WIBRUJÑCE, ODSNIE˚ARKI,

TACZKI, ZAMIATARKI

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:

www.maszynybudowlane.pwww.maszynybudowlane.pl

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

OFICJALNY I WY¸ÑCZNY 
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY

MEFLEX TELECONTROL GmbH & Co.KG

IOW SERVICE oferuje elastyczne ci´gna typu
pchajàco-ciàgnàcego o szerokim zastosowaniu,

jak równie˝ kompletne pulpity i manetki 
sterownicze.

Zastosowanie:
- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE

- MASZYNY LEÂNE
- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB



Panorama od A do Z

PoÊrednik Budowlany 67

KATEIL – SYSTEM

KLAUDIUSZ KAP¸ON

ul. Jeleniogórska 18
60-179 Poznaƒ

fax (061) 650 78 92; tel. (061) 868 58 96 
PLUS GSM 0605 599 489

e-mail: kateilsystem@kateilsystem.poznan.pl

•podwozia do maszyn gàsienicowych

• gàsienice gumowe do minikoparek

• maszyny i urzàdzenia budowlane

• maszyny drogowe

• cz´Êci zamienne oraz serwis

www.kateilsystem.poznan.pl

®
HITACHI

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

HAMER 
• WYNAJEM 
• SPRZEDA˚ 
• SERWIS

• 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
• 20-228 LUBLIN, ul. Turystyczna 106,

tel. (0-81) 746 48 98, GSM: 0-501 295 807
• 80-560 GDA¡SK, ul. ˚aglowa 2, 

tel. (0-58) 342 07 14, GSM: 0-501 295 844

REGENERACJA I BUDOWA 

WA¸ÓW NAP¢DOWYCH 

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW

CI¢˚AROWYCH, MASZYN

BUDOWLANYCH I URZÑDZE¡

PRZEMYS¸OWYCH

WA¸Y 
NAP¢DOWE

Welte Cardan Service Sp. z o.o.

41-400 Mys∏owice, ul. Obrze˝na Pó∏nocna 24
tel. (0-32) 223 80 72
fax (0-32) 223 80 73

tel. kom. 606 512 708
www.cardanservice.pl

e-mail: welte.cardan@onet.pl

ul. Walendów 5B
05-830 Nadarzyn

tel.: 022 498 06 98÷99, 498 07 00÷01
022 739 81 00, 739 41 31 

fax: 022 353 91 56, 739 41 30
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:

®
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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.zuraw.pl

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

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

•M∏oty do g∏´bokich otworów

•Rozwiertaki trzpieniowe

z utwardzanego metalu

•Prowadniki precyzyjne

•Wspomagacze przedmuchów

•Gwintowniki

•Zawory do prac pod wodà

•Osprz´t wiertniczy i cz´Êci

Fritz Zimmermann

Maschinenfabrik

Bröderhausener Str. 7

D-32549 Bad Oeynhausen

tel. 0049 5734 2203, fax 0049 5734 3353    

e-mail: maschinenfabrik.zimmermann@t-online.de

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

®
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Najwi´kszy 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 

Cummins

Deutz

Hanomag

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. 0606 32 65 55, 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

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy 

Silniki, pompy, agregaty

• 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

sprzeda˝ maszyn, naprawy, diagnostyka

DAEWOO, HYUNDAI, ITALDEM, HANWOO, 
TONG-MYUNG, KAWASAKI, LINDE, LIEBHERR, CAT

• maszyny nowe i u˝ywane

• m∏oty hydrauliczne i cz´Êci

• silniki jazdy i reduktory

• ∏o˝yska wieƒcowe obrotu i przek∏adnie

• elektronika sterujàca koparek

• pompy hydrauliczne g∏ówne

• cz´Êci do kruszarek i przesiewaczy

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

e-mail: info@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

• WAGI 

OPTYCZNE

• KRUSZARKI

• PRZESIEWACZE



Panorama od A do Z

70 PoÊrednik Budowlany

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

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. P∏ochociƒska 35
03-044 Warszawa
tel. 0-602 288 175
fax 0-22 814 00 07

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 12–120 m3/h,

• betoniarki i mieszarki o wydajnoÊci 12–120 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

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

WENDOR Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 85 E, 02-797 Warszawa

tel/fax: (022) 649 72 27
tel. kom: 0 608 208 445

www.wendor.pl; wendor@wendor.pl

Oferujemy:
• Modu∏y obrotowe i zag´szczarki firmy ENGCON

• ¸y˝ki przesiewajàce firmy REMU

• Koparki p∏ywajàce typu BIG FLOAT

• Systemy przesiewajàce ST COMBI

• Narz´dzia ATLAS COPCO

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. Ratuszowa 11, bud 5/122,

03-450 Warszawa
tel. (022) 670 02 95,  

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

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

ul. Genera∏a Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-95-22

fax (022) 752-93-22

e-mail: biuro@tezana.pl

www.tezana.pl

AGREGATY PRÑDOTWÓRCZE

PODZESPO¸Y AGREGATOWE

SILNIKI AGREGATOWE

KOMPONENTY PRODUKCYJNE

SERWIS TECHNICZNY i CZ¢ÂCI 

ZAMIENNE DO ZESPO¸ÓW

PRÑDOTWÓRCZYCH
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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

42-470 Siewierz, ul. Bacholiƒska 11
tel. (032) 674-20-13, fax (032) 674-22-49

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

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¸Y

– zwi´kszenie
wytrzyma∏oÊci 
gàsienicy o 40%

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

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, 
Trakt Brzeski 134

www.solideal.pl
biuro@solideal.pl

• dobór opon 

• monta˝ u klienta

• profesjonalne naprawy

POJAZDY U˚YTKOWE

Mocna oferta 
budowlana
Informacje o naszej 

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

www.scania.pl

Naczepy Nooteboom typu OSDS

do przewozu maszyn budowlanych

- liczba osi: 3 lub 4
- poszerzenia pok∏adu do 3 m
- zawieszenie pneumatyczne
- oÊ(osie) samoskr´tna(e)  z blokadà
- EBS z RSS
- najazdy hydrauliczne
- oÊ podnoszona
- ∏adownoÊç od 38 do 44 ton
- inne wyposa˝enie opcjonalne

Przedstawiciel w Polsce

V&S Trucks-Trailers Sp. z o.o.
ul. Handlowa 4 

55-080 Kàty Wroc∏awskie
tel. 071 391 29 10
fax 071 391 29 11

e-mail: info@nooteboom.pl
www.nooteboom.pl

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

www.kamaz.pl

FIRMY LEASINGOWE

Oferujemy m.in. leasing:

• maszyn i urzàdzeƒ
budowlanych oraz drogowych

• samochodów ci´˝arowych
oraz dostawczych

• ciàgników siod∏owych, naczep,
przyczep

• samochodów osobowych
• autobusów, pojazdów, sprz´tu

specjalistycznego

BRE Leasing Sp. z o.o.

ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa

Tel. +48 22 320 18 00
Fax +48 22 625 72 36

www.bre-leasing.com.pl

Centrala i Centrum Dystrybucji

TBT Sp. z o. o.

ul. Poznaƒska 312
05-850 O˝arów Mazowiecki

tel: 0-22 721 05 93, 721 05 94,
721 05 72

fax: 0-22 43 351 10, 721 05 95
e-mail: tbtwawa@tbt.pl

…ko∏a, które pracujà dla Ciebie…
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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

Biuro Dzia∏u Reklamy
Katarzyna Dymek  

tel. (0 608) 219 523
e-mail: k.dymek@posbud.com.pl
Katarzyna Janasiewicz

tel. (0 602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.com.pl

PRZEDSTAWICIELSTWO 
NA EUROP¢ ZACHODNIÑ
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. Dzielna 5 
00-162 Warszawa 
tel. (022) 498 16 77
e-mail: trans@tim.com.pl
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 292 114

Druk: Pozkal Inowroc∏aw

Aktualnie obowiàzujàcy cennik reklam 

znajduje si´ na str. 10 ka˝dego wydania

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

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) 529-39-00, 529-39-50
fax (0-22) 529-39-76

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