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Drodzy Czytelnicy,
…kiedy UEFA przyzna∏a Polsce
i Ukrainie Euro 2012, W∏osi b´dàcy
przecie˝ jednym z kontrkandyda-
tów do organizacji tej imprezy – de-
likatnie rzecz ujmujàc – nie kryli
swego niezadowolenia. Nie ograni-
czali si´ przy tym do dzia∏aƒ wer-
balnych. Prezydent tamtejszej ligi, Antonio Matarrese chwyci∏ za pióro pope∏-
niajàc donos do UEFA. Pisa∏ w nim, ˝e Polska i Ukraina nie majà najmniej-
szych szans, by zdà˝yç na czas z przygotowaniami. W∏oscy przedsi´biorcy,
specjaliÊci od budowy dróg i stadionów zdajà si´ nie w pe∏ni podzielaç ten po-
glàd. Ich zdaniem Polacy i Ukraiƒcy zdà˝à, ale tylko je˝eli skorzystajà
z oferowanej przez nich pomocy. Upatrujà w tym oczywiÊcie okazj´ do zro-
bienia dobrego interesu. W∏osi skrzykn´li si´ i zorganizowali specjalne forum,
które ma daç poczàtek wspó∏pracy z naszymi firmami w przygotowaniu infra-
struktury na Euro. Pomys∏ ten spotka∏ si´ z przychylnym przyj´ciem strony
polskiej. A zatem najwy˝szy czas, by od s∏ów przejÊç do czynów.
Ubieg∏y rok Huta Stalowa Wola, której wi´kszoÊç akcji nale˝y do Skarbu
Paƒstwa, zakoƒczy∏a zyskiem. Jest to z pewnoÊcià efekt zakoƒczonego w∏a-
Ênie, a nadzorowanego przez Komisj´ Europejskà programu restrukturyza-
cji firmy. Jednà z jej konsekwencji ma byç prywatyzacja HSW. Ma ona ob-
jàç przynajmniej cz´Êç cywilnà zak∏adów zajmujàcà si´ mi´dzy innymi
produkcjà maszyn budowlanych. Choç nie wiadomo jeszcze, czy resort
skarbu sprzeda akcje HSW, ju˝ ponoç ustawiajà si´ kolejki ch´tnych na nie.
Inwestorem strategicznym polskiej firmy chce byç brytyjski JCB, szwedz-
kie Volvo i po∏udniowokoreaƒski Hyundai. Mówi si´, ˝e podobne plany
majà równie˝ Japoƒczycy z Komatsu i Hitachi. Na pierwszy rzut oka fa-
worytem wydaje si´ byç Volvo. Po pierwsze HSW ju˝ produkuje na jego
potrzeby, po drugie ciàgle nale˝y do elitarnego w skali Êwiatowej grona
producentów spycharek. Volvo nie ma w swojej ofercie tego typu maszyn,
wydaje si´ zatem, ˝e przej´cie tradycji HSW mog∏oby stanowiç dla Szwe-
dów ∏akomy kàsek. Tak czy inaczej, wybór inwestora winien byç poprze-
dzony solidnà analizà. Chodzi o to, by wybraç firm´, która naprawd´ ze-
chce zainwestowaç w Stalowà Wol´, a nie zajmie si´ uprawianiem pozor-
nych dzia∏aƒ obliczonych na pozbycie si´ lokalnego konkurenta,
Okazuje si´, ˝e dobra praca w Polsce mo˝e byç trampolinà dalszej kariery
dla obcokrajowca. Dotyczy to przynajmniej Takahide Oshitani, szefa 
Komatsu Poland, który obejmie funkcj´ dyrektora generalnego w tokijskim
Departamencie Budowlanym numer 2 Sumitomo Corporation. 

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

14. W ubieg∏ym roku na ca∏ym Êwiecie na-
bywców znalaz∏o ponad siedemdziesiàt
tysi´cy nowych maszyn JCB

16. Komatsu obchodzi w∏aÊnie czterdziestà
rocznic´ rozpocz´cia produkcji koparek
gàsienicowych

19. Flagowymi okr´tami we flocie Ahlmanna
sà bezsprzecznie ∏adowarki serii AS

21. Koparki marki Mecalac zyskujà sobie
coraz szerszà rzesz´ zwolenników

24. Volvo Gryphin - wytwór fantazji, czy
maszyna przysz∏oÊci?

28. ASbud zawar∏ kontrakt z jednym z naj-
wi´kszych producentów maszyn budow-
lanych na Êwiecie – koncernem Terex

36. Nowe inwestycje pozwoli∏y Bobcatowi
umocniç si´ na pozycji lidera wÊród
producentów sprz´tu kompaktowego 

39. Ammann-Yanmar wprowadzi∏ na ry-
nek dwa nowe modele minikoparek
z zerowym obrotem nadwozia

40. HIDRIA POLSKA – dystrybutor miesza-
rek Collomix oferuje innowacyjne roz-
wiàzania w zakresie przygotowania 
mieszanin budowlanych

44. JOSKIN - uznany producent maszyn
rolniczych potrafi∏ wykorzystaç swe
doÊwiadczenia przy projektowaniu 
wywrotek przeznaczonych do robót 
publicznych

46. Bell dà˝y do osiàgni´cia pozycji lidera
Êwiatowego rynku wozide∏ przegubowych!
- rozmowa z Markiem Schürmannem,
dyrektorem na Europ´ po∏udniowoafrykaƒskiej
firmy Bell Equipment

49. Ogumienie Solideal znajduje szerokie
zastosowanie w maszynach budowla-
nych i drogowych

50. JCB rusza z bogatà ofertà agregatów prà-
dotwórczych na podbój kolejnych europej-
skich rynków, tak˝e polskiego

52. Stworzone przez Weber MT centrum 
badawczo-rozwojowego przyczyni∏o 
si´ do wdro˝enia do seryjnej produkcji
maszyn o nadzwyczajnych parametrach 

58. W ofercie Pezalu znajdziemy ca∏à gam´
interesujàcych urzàdzeƒ, wÊród których
na szczególnà uwag´ zas∏ugujà zag´sz-
czarki p∏ytowe

50. Rodzina rusztowaƒ przejezdnych Layher
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Rockster ze Stalowej Woli 

Na poczàtku roku HSW-Zak∏ad Zespo∏ów Mechanicz-
nych Sp. z o.o. we wspó∏pracy z austriackà firmà Kormann
Rockster Recycler GmbH rozpoczà∏ produkcj´ kompakto-
wych kruszarek udarowo-szcz´kowych na podwoziu gàsie-
nicowym. Kontrakt przewiduje, ˝e w ciàgu najbli˝szych
dwóch lat wyprodukowanych zostanie pi´çdziesiàt sztuk
tych nowoczesnych maszyn. W Stalowej Woli liczà na du˝e
zainteresowanie kruszarkami, dlatego te˝ mo˝liwe jest
zwi´kszenie produkcji. Recykling materia∏ów budowlanych
staje si´ bowiem coraz istotniejszym zagadnieniem w kwe-
stii ochrony Êrodowiska naturalnego. Statystycznie rzecz
ujmujàc, blisko po∏ow´ powstajàcych w skali globalnej od-
padów stanowià gruz budowlany, gruz powsta∏y wskutek
rozbiórki starych nawierzchni dróg oraz materia∏y z wybu-
rzeƒ i wykopów budowlanych. Dzi´ki mo˝liwoÊci wykorzy-
stania w miejsce kamienia naturalnego materia∏ów z odzy-
sku dodatkowo chronione sà wartoÊciowe surowce i ogra-
niczane szkody Êrodowiskowe. Kolejnymi zaletami recyklin-
gu materia∏ów budowlanych jest minimalizacja kosztów
transportu i odzysku. Recykling stwarza tak˝e mo˝liwoÊci
zarobku. Firmy parajàce si´ tego typu dzia∏alnoÊcià mogà
sprzedawaç przerobiony gruz o okreÊlonej granulacji. Za-
interesowanie kruszarkami stymulowane jest tak˝e poprzez
unijne regulacje dotyczàce ochrony Êrodowiska.
Produkowane w dwóch wersjach (R800 i R900) kruszarki
Rockster odznaczajà si´ nowoczesnà konstrukcjà, w któ-
rej zastosowano innowacyjny, chroniony patentem sys-

tem wymiany m∏ynów kruszàcych o nazwie Duplex®. Po-
zwala on przebudowaç maszyn´ udarowà na szcz´kowà
– i odwrotnie – w ciàgu zaledwie czterech godzin. Rozwià-
zanie to umo˝liwia wykorzystywanie kruszarek Rockster
w szerokim zakresie zastosowaƒ, poczàwszy od krusze-
nia asfaltu, betonu, cegie∏ i gruzu rozbiórkowego, a skoƒ-
czywszy na rozdrabnianiu granitu.
Dodatkowà zalet´ kruszarek Rockster stanowià kompakto-
we gabaryty pozwalajàce na ich sprawne przemieszczanie
pomi´dzy placami budowy. Do transportu wystarczy kla-
syczna naczepa niskopodwoziowa.

Mieszanka firmowa

2 PoÊrednik Budowlany

Dyrektor handlowy Piotr Hasny i Prezes Zarzàdu spó∏ki HSW-ZZM Krzysztof Brzozowski
(z prawej) sà przekonani, ˝e kruszarki Rockster stanà si´ rynkowym przebojem
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Bomag doceniony za wzornictwo

Ju˝ od ponad pó∏wiecza iF Product Design Award cieszy si´
niezmiennie mianem jednej z trzech najbardziej uznanych
na Êwiecie nagród w zakresie wzornictwa przemys∏owego.
Co roku w Hannover Exhibition Center mi´dzynarodowe jury
dokonuje wyboru najlepiej zaprojektowanych wyrobów.
Do ostatniej edycji konkursu zg∏osi∏o si´ ponad tysiàc uczest-
ników z trzydziestu pi´ciu krajów. Ocenianych by∏o 2.771 pro-
duktów przemys∏owych w czternastu kategoriach. W niezwy-
kle silnej konkurencji a˝ dwa wyró˝nienia przypad∏y w udzia-
le znanemu producentowi maszyn drogowych i komunal-
nych, firmie Bomag. Jeszcze przed oficjalnym wprowadze-
niem do sprzeda˝y docenione zosta∏y siedmiotonowy walec
tandemowy BW 154 AP oraz kompaktor BC 472 RS.

– Cieszymy si´ z docenienia naszych dà˝eƒ do ujednolice-
nia wzornictwa naszej marki - skomentowa∏ Robert Laux,
dyrektor techniczny firmy odpowiedzialny jednoczeÊnie
za nowy wizerunek marki Bomag. Nagrody dla dwóch ma-
szyn potwierdzajà s∏usznoÊç przyj´tej strategii promocji fir-
my uwidaczniajàcej si´ w nowym wzornictwie Bomaga. Zo-
sta∏o ono stworzone w Êcis∏ej wspó∏pracy z renomowanym
biurem wzorniczym Loew. Wkrótce stanie si´ ono obowià-
zujàce we wszystkich produktach marki Bomag. 
Jury przy swych ocenach uwzgl´dnia obok kryteriów typo-
wo estetycznych tak˝e wykonanie, jakoÊç i funkcjonalnoÊç
produktu oraz stopieƒ jego innowacyjnoÊci, ergonomi´
i przyjaznoÊç dla Êrodowiska naturalnego. 

Mieszanka firmowa

PoÊrednik Budowlany 3

Kompaktor Bomag BC 472 RS wyposa˝ony w ∏y˝k´. Wiosnà 2008 dost´pna b´dzie
równie˝ wersja z lemieszem

Nowy walec tandemowy Bomag BW 154 AP dost´pny jest równie˝ z u∏atwiajàcym prac´
systemem Asphalt Manager
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Samoter – co widzieliÊmy w Weronie…

Odbywajàce si´ w trzyletnim cyklu mi´dzynarodowe targi
maszyn budowlanych i drogowych Samoter nale˝à do naj-
wa˝niejszych imprez w Europie. Choç mniejsze od Baumy
i zlokalizowane nie tak presti˝owo, jak Intermat, liczà si´
w bran˝y, o czym Êwiadczy choçby lista wystawców. W tym
roku do Werony przyby∏o ich ponad tysiàc. Organizatorzy
z dumà og∏osili tak˝e, ˝e Samoter odwiedzi∏o ponad sto
tysi´cy osób – wi´cej ni˝ kiedykolwiek przyby∏o z zagrani-
cy, zw∏aszcza z Europy Wschodniej i Azji. Akredytowano
prawie szeÊciuset dziennikarzy.
Werona jest miastem o doskona∏ym zapleczu hotelowo-ga-
stronomicznym, tereny targowe znajdujà si´ blisko lotniska
i jeszcze bli˝ej centrum. ¸atwo dost´pna, wygodna i szyb-
ka komunikacja (w tym tak˝e bezp∏atne targowe autobusy)
jest wielkà zaletà w∏oskiej imprezy. 
VeronaFiere to kompleks czytelnie rozmieszczonych pawi-
lonów z dostatecznà iloÊcià miejsca pomi´dzy nimi
na ustawienie du˝ych maszyn. Caterpillar bez problemu
wybudowa∏ nawet przed wejÊciem do jednej z hal okaza∏y
amfiteatr, którego scen´ tworzy∏ prywatny poligon ziemny.
Na pokazy pracujàcych maszyn tu˝ przy Êcianie pawilonu
targowego zdecydowa∏ si´ Bobcat; obok maszyny CASE
wyst´powa∏y w cyrkowym show z duetem akrobatycznych
motocyklistów. Wi´kszoÊç pokazów mo˝na by∏o jednak ob-
serwowaç na specjalnym terenie demonstracyjnym o po-
wierzchni 20 tys. m2 zlokalizowanym nieco na uboczu. Sa-
moter nie jest tak gigantyczny, jak Bauma czy Intermat. Nikt
nie ma problemów z poruszaniem si´ po terenie targów
ani ze znalezieniem konkretnych stoisk. Wra˝enia sà po-
równywalne z kieleckà Autostradà, tyle ˝e w Weronie nie

sà to ju˝ stoiska, lecz olbrzymie, pomys∏owo zaaran˝owa-
ne powierzchnie wystawiennicze, a liczba eksponowanych
maszyn tak˝e jest „nieco” wi´ksza. 
KKoommaattssuu prócz ogromnego stoiska zewn´trznego zagospo-
darowa∏o na wy∏àcznoÊç sporà hal´. By∏a ona nie tylko miej-
scem ekspozycji maszyn, ale przede wszystkim wielkà mul-
timedialnà prezentacjà firmy – ˝eby wymieniç choçby wy-
Êwietlanà na pod∏odze, reagujàcà na ruch, Êwiatowà map´
dealerów czy kilkanaÊcie symulatorów maszyn. Z licznych
nowoÊci odnotujmy midikopark´ PC80MR-3 idealnà do prac

drogowych, w warunkach miejskich i przy budowie domów.
Skonstruowana, by u∏atwiç prac´ w ciasnych miejscach,
u∏atwiç transport, jest jednoczeÊnie bardzo wydajna. Na Sa-
moterze debiutowa∏a tak˝e nowa seria minikoparek Dash 3
(od 1,4 do 7 ton), które zaprojektowano z myÊlà o wypo˝y-
czalniach. Oferujà komfortowe warunki pracy dla operatora,
sà ∏atwe w obs∏udze i wyjàtkowo bezpieczne. 
BBoobbccaatt  postanowi∏ zwróciç uwag´ na fakt, i˝ mija w∏a-
Ênie pi´çdziesiàt lat od skonstruowania kompaktowej ∏ado-
warki, maszyny, która na zawsze zmieni∏a sposób prowa-
dzenia robót na placach budowy ca∏ego Êwiata.

Wa˝ne dla firmy nowe produkty prezentowane po raz
pierwszy w Weronie to nowa ∏adowarka sterowana burto-
wo S100 oraz nowa ∏adowarka teleskopowa T2250, najmiej-
szy model w tej serii, reklamowana jako trzy maszyny w jed-
nej (oferuje mo˝liwoÊci ∏adowarki sterowanej burtowo, ∏a-
dowarki przegubowej i ∏adowarki teleskopowej w jednej
maszynie). Tak˝e w czasie Samoteru Bobcat pokaza∏ nowà
platform´ osobowà, przeznaczonà do montowania
na trzech najwi´kszych modelach (12-, 14- i 17-metrowym)
∏adowarek teleskopowych. 
Amman Yanmar, którego ekspozycja cieszy∏a si´ ogro-
mym zainteresowaniem, zaprezentowa∏ w Weronie czwar-
tà generacj´ minikoparek z zerowym obrotem wie˝yczki
– modele Universal ViO50 i Universal ViO57. Maszyny za-
projektowano od nowa z myÊlà o zwi´kszeniu ich wydaj-

Mieszanka firmowa

4 PoÊrednik Budowlany
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Mieszanka firmowa

noÊci, niezawodnoÊci oraz u∏atwieniu obs∏ugi technicz-
nej oraz podniesieniu komfortu pracy. Lepsza widocz-
noÊç z kabiny, wi´ksza precyzja manewrowania wysi´-
gnikiem, ochronne pancerze i oploty na przewody hy-
drauliczne, mocniejszy silnik dla zwi´kszenia si∏y uciàgu
– maszyny nowej serii pe∏ne sà takich innowacji, które
przyciàga∏y uwag´ odwiedzajàcych.
CCaatteerrppiillllaarr pokaza∏ w Weronie ponad 60 maszyn – wszystkie
nowe lub zmodernizowane. Prócz ekspozycji statycznej za-
interesowani mogli oglàdaç kabaretowe pokazy wszystkich
modeli na prawdziwej ziemnej scenie okolonej wybudowa-
nymi specjalnie na targi trybunami. Naszà uwag´ zwrócono
na nowe modele ma∏ych koparek gàsienicowych serii D
– 312D, 312D L i 315D. Caterpillar udoskonali∏ maszyny, by
sta∏y si´ mocniejsze i bardziej wydajne. Zmiany oparto
na dog∏´bnych badaniach rynku, a zw∏aszcza na opiniach
u˝ytkowników. Innym ciekawym, a ca∏kiem nowym mode-
lem, by∏a super kompaktowa ∏adowarka teleskopowa TH255. 
IIvveeccoo to jeden z niewielu w Êwiecie producentów komplet-
nej linii wehiku∏ów z nap´dem na wszystkie osie (AWD)
– od samochodów 4x4 po 8x8 ci´˝arówki dla budownictwa
i przemys∏u wydobywczego. Poza pokazywanym w ca∏ej
okaza∏oÊci po raz pierwszy i przyciàgajàcym najwi´ksze za-
interesowanie osobowym Massifem wystawiono pojazdy z li-
nii Daily, Eurocargo, Trakkers oraz nowà seri´ Astry HD8, jak
równie˝ imponujàce ADT40, najmocniejsze z czterech wozi-
de∏ przegubowych tej serii. Olbrzymie RD 50, nowe wozid∏o
sztywnoramowe o ∏adownoÊci 49 ton, by∏o najatrakcyjniej-
szym po Massifie elementem stoiska Iveco w Weronie. 
WÊród ponad tysiàca wystawców uda∏o si´ nam znaleêç

tak˝e i polskie akcenty. Mi∏à niespodziankà by∏o dla nas
spotkanie pani BBoogguuss∏∏aawwyy  GGrrzzeecchhoowwsskkiieejj,, dyrektora tar-
gów Autostrada-Polska (oraz nowych targów Rotra), która
osobiÊcie zach´ca∏a W∏ochów do odwiedzenia Kielc w ma-
ju. W zlokalizowanym w doskona∏ym punkcie stoisku Tar-
gów Kielce spotkaliÊmy z kolei polskich przedstawicieli
w∏oskiej firmy ANTEC, którzy z powodzeniem wprowadza-
jà na nasz rynek maszyny do budowy i remontów dróg.
Na kieleckich targach zamierzajà zaprezentowaç najmniej-
szy na Êwiecie rozÊcie∏acz asfaltu Antec PW 1500.
Zwiedzajàc gigantycznà ekspozycj´ Volvo odkryliÊmy rów-
nie˝, i˝ jednym z wa˝nych jej elementów by∏a produkowa-
na we Wroc∏awiu koparko-∏adowarka BL-71.
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Business Forum Italy for Sport 

Nasza redakcja mia∏a mo˝noÊç wzi´cia udzia∏u w zorgani-
zowanym w warszawskim hotelu Hyatt przez W∏oski Insty-
tut Handlu Zagranicznego polsko-w∏oskim Business Forum
poÊwi´conym mo˝liwoÊciom inwestycyjnym zwiàzanym
z organizacjà pi∏karskich mistrzostw Europy EURO 2012.
Jeszcze w latach dziewi´çdziesiàtych W∏ochy by∏y drugim co
do wielkoÊci inwestorem w Polsce, by spaÊç nast´pnie a˝
na szóste miejsce. Obserwacja warszawskiego forum pozwala
przypuszczaç, ˝e niekorzystna tendencja zostanie skutecznie od-
wrócna. Do Warszawy przyby∏o bowiem 31 przedstawicieli reno-
mowanych w∏oskich przedsi´biorstw z bran˝y budowlanej, dro-

gowej oraz zarzàdzania obiektami sportowymi. Odby∏y si´
154 indywidualne spotkania z 49 polskimi firmami, co z pewno-
Êcià zaowocuje nawiàzaniem kontaktów, dla których „operacja
Euro 2012” mo˝e stanowiç poczàtek wieloletniej wspó∏pracy.
W∏osi chcà nam zaoferowaç swoje doÊwiadczenie, baz´
technicznà oraz mo˝liwoÊci inwestycyjne. Obecni w hotelu
Hyatt Polacy zareagowali na t´ ofert´ wr´cz entuzjastycznie.
Prelegentami forum byli: Luigi Lovaglio – I wiceprezes Ban-
ku Pekao SA, Wojciech Malusi – prezes Ogólnopolskiej Izby
Gospodarczej Drogownictwa, Marcello Filotico – Dyrektor
Generalny IVECO Poland, Krzysztof Wierzbowski i Adriana
Bronikowska z Kancelarii Wierzbowski Eversheds oraz
Francesco Alfonsi – Dyrektor ICE Polska. Forum swojà
obecnoÊcià zaszczycili równie˝ Anna Blefari Melazzi – Am-
basador Republiki W∏oskiej w Polsce oraz Tullio di Pietro
– Wicedyrektor Departamentu Promocji i Wymiany Mi´dzy-
narodowej Ministerstwa Handlu Mi´dzynarodowego W∏och. 
Forum by∏o okazjà do przypomnienia najwa˝niejszych za-
daƒ, jakie czekajà Polsk´ w ciàgu najbli˝szych 3-4 lat. Mu-
simy zatem wybudowaç trzy nowe stadiony, kolejne trzy
rozbudowaç, musi powstaç 16 nowych centrów treningo-
wo-rekreacyjnych. Niezb´dna – nie tylko z powodu Eu-
ro 2012 – jest rozbudowa sieci drogowej, z kolei wymaga-
niem UEFA jest zwi´kszenie liczby miejsc hotelowych
w obiektach 4- i 5-gwiazdkowych miast-gospodarzy (w tym
akurat przypadku ju˝ teraz wyglàdamy nieêle).
Oprócz spotkania w stolicy W∏osi goÊcili jeszcze w Pozna-
niu i Wroc∏awiu, gdzie obejrzeli obiekty i miejsca zwiàzane
z Euro 2012, spotkali si´ z w∏adzami miast, jak równie˝ lo-
kalnymi przedsi´biorcami.

Mieszanka firmowa

Spotkania przy stolikach cechowa∏a o˝ywiona atmosfera Êwiaczàca o tym, ˝e obie strony
zainteresowane sà wspó∏pracà przy budowie infrastruktury Euro 2012
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Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. inwestuje na Podlasiu

Pó∏nocno-wschodnie regiony Polski uznawane by∏y do tej po-
ry za ma∏o atrakcyjne dla dystrybutorów maszyn budowla-
nych. Szczególnie nowych i markowych, takich jak Caterpil-
lar. Okazuje si´ jednak, ˝e i w tych regionach mo˝na z powo-
dzeniem handlowaç sprz´tem. Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.
b´dàcy wy∏àcznym dystrybutorem maszyn budowlanych
marki Caterpillar w Polsce systematycznie zwi´ksza∏ liczb´
maszyn sprzedawanych na Podlasiu i Mazurach. Zwi´kszo-
ny popyt zrodzi∏ koniecznoÊç usprawnienia sieci dystrybu-
cyjnej. W Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. podj´to zatem de-
cyzj´ o budowie na terenie gminy Kolonia Poros∏y ko∏o Bia-
∏egostoku oddzia∏u ze stanowiskami serwisowymi. Decyzja
o lokalizacji nie by∏a przypadkowa. Istotne dla inwestora
okaza∏o nie tylko dogodne po∏o˝enie przy trasie wylotowej
na Warszaw´, ale równie˝ obserwowany od d∏u˝szego cza-
su niezwykle pr´˝ny rozwój gospodarczy ca∏ej okolicy. 
Budynki nowego oddzia∏u firmy Bergerat Monnoyeur
Sp. z o.o., w których pracuje ponad trzydzieÊci osób wznie-
siono na dzia∏ce liczàcej oko∏o pó∏tora hektara. W razie ko-
niecznoÊci istnieje wi´c mo˝liwoÊç rozbudowy obiektu.
W tej chwili ma on ponad 450 m2 powierzchni handlowo-
biurowej. Najwa˝niejsza dla u˝ytkowników maszyn jest jed-
nak z pewnoÊcià nowoczesna hala serwisowa z pi´cioma
profesjonalnie wyposa˝onymi stanowiskami serwisowymi
pozwalajàcymi na sprawnà i szybkà obs∏ug´ sprz´tu. 
Nowy oddzia∏ zagwarantuje u˝ytkownikom maszyn Cater-
pillar z ca∏ego regionu szybkà i profesjonalnà pomoc. Zain-

teresowani zakupem sprz´tu bàdà mogli na miejscu zapo-
znaç si´ z jego walorami podczas specjalnych prezentacji.
W nowym oddziale zgromadzona zostanie bowiem du˝a
liczba maszyn przeznaczonych do ró˝nego typu prac bu-
dowlanych i ziemnych. Pracownicy Bergerat Monnoyeur
Sp. z o.o. zapewnià równie˝ fachowe doradztwo w zakre-
sie finansowania zakupu (na miejscu b´dzie stale obecny
przedstawiciel leasingu producenta – Caterpillar Financial
Services), obs∏ug´ serwisowà maszyn oraz profesjonalne
doradztwo i kompleksowà opiek´ posprzeda˝nà.

Mieszanka firmowa

Budynek biurowy i warsztaty nowego oddzia∏u firmy Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. po-
wsta∏y na dzia∏ce liczàcej oko∏o 1,5 hektara. Istnieje wi´c mo˝liwoÊç rozbudowy obiektu
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Mieszanka firmowa

Kolejny rekordowy rok Volvo CE, supernagrody
dla polskich klientów

Miniony rok by∏ dla Volvo Construction Equipment rekordo-
wy. Firma sprzeda∏a 64 tysiàce maszyn osiàgajàc zysk ope-
racyjny przekraczajàcy cztery miliardy szwedzkich koron.
Równie˝ Volvo Maszyny Budowlane Polska ma si´ czym po-
chwaliç. Przede wszystkim wprowadzi∏o do sprzeda˝y sze-
reg nowych modeli maszyn, mi´dzy innymi walce i rozÊcie-
∏acze. W ubieg∏ym roku nale˝àca do Volvo fabryka we Wro-
c∏awiu wyprodukowa∏a dziesi´ciotysi´cznà koparko-∏ado-
wark´. Firma otrzyma∏a te˝ rekordowà liczb´ zamówieƒ
na ró˝ne typy maszyn od polskich klientów. 
W∏aÊnie dla nich Volvo Maszyny Budowlane Polska zorganizo-
wa∏o ju˝ po raz drugi loteri´ z cennymi nagrodami. Fina∏ im-
prezy zaplanowano w szczególnym dniu, bo 29 lutego. Taka
data zdarza si´ w koƒcu tylko raz na cztery lata. Na galowà im-
prez´, która odby∏a si´ w warszawskim Domu Volvo przyby∏o
ponad 450 osób z ca∏ej Polski. I choç wszyscy od samego po-
czàtku doskonale bawili si´ podczas wyst´pów znakomitych
artystów – Jerzego Kryszaka oraz grupy wokalnej Szafa Gra,
wyraêne wyczuwa∏o si´ rosnàce napi´cie zwiàzane z loso-
waniem nagród. Szczególnie g∏ównej, jakà w tym roku sta-
nowi∏ samochód osobowy Volvo S60. 
Zbigniew Medyƒski, prezes Volvo Maszyny Budowlane
Polska, by∏ wyraênie usatysfakcjonowany du˝ym zainte-
resowaniem Loterià i doskona∏à frekwencjà na fina∏owej
gali: – Decyzja o zorganizowaniu drugiej edycji imprezy
okaza∏a si´ ze wszech miar s∏uszna. Uroczyste spotkanie
w Warszawie stanowi nie tylko okazj´ do podsumowaƒ mi-
nionego roku i przekazania informacji na temat planów roz-
wojowych na najbli˝szà przysz∏oÊç. Dla mnie niezmiernie
wa˝na jest tak˝e mo˝liwoÊç osobistego kontaktu i wymia-
ny doÊwiadczeƒ z u˝ytkownikami oferowanych przez nas
maszyn. A rzadko przecie˝ mo˝na spotkaç ich tak wielu
w jednym miejscu i czasie.
Miniony rok by∏ dla Volvo Maszyny Budowlane Polska
niezwykle udany. Zainteresowanie maszynami tej marki
stale roÊnie, dlatego te˝ firma stawia na zdecydowany
rozwój. Pe∏nà parà dzia∏a centrala w podwarszawskim
M∏ochowie, rozpocz´∏a si´ budowa du˝ych obiektów han-
dlowo-serwisowych we Wroc∏awiu i Krakowie. W planach
jest równie˝ powstanie podobnej placówki w Gdyni.
Do roku 2010 firma b´dzie dysponowaç czternastoma te-
go typu centrami na terenie ca∏ego kraju. 
Tak si´ pechowo z∏o˝y∏o, ˝e nikt z trójki zwyci´zców Lote-
rii nie pojawi∏ si´ na imprezie. W kuluarach ˝artowano na-
wet, ˝e tym razem to w∏aÊnie powstrzymanie si´ od przy-
jazdu do Warszawy mia∏o decydujàcy wp∏yw na powodze-
nie podczas losowania. Organizatorom uda∏o si´ za to po-
∏àczyç telefonicznie z wygranymi. Okazali si´ nimi: firma
Artimex S.A. z Warszawy (przypad∏a jej w udziale trzecia
nagroda w postaci dwuosobowego wyjazdu na „Volvo
Days 2008”), PHU Potoczak ze Skawy (nagroda drugiego
stopnia, wyprawa do Laponii dla dwóch osób). Najwi´k-
sze emocje towarzyszy∏y oczywiÊcie losowaniu nagrody
g∏ównej. W decydujàcym momencie szcz´Êcie uÊmiech-
n´∏o si´ do spó∏ki cywilnej Paw∏a Kozio∏a i Janusza Dyb-
czyka z Jaworzna. Ciekawe, czy Volvo S60 b´dzie pe∏ni∏o
w niej rol´ pojazdu s∏u˝bowego i kto b´dzie kierowcà?

8 PoÊrednik Budowlany

Nagrod´ g∏ównà drugiej edycji Loterii Volvo Maszyny Budowlane Polska  stanowi∏ tym
razem samochód osobowy Volvo S60

Zbli˝a si´ kulminacyjny moment losowania… Ju˝ za chwil´ do ràk prezesa Zbigniewa
Medyƒskiego trafi kula skrywajàca dane zdobywcy g∏ównej nagrody 

Volvo, podobnie jak ABBA kojarzy si´ ze Szwecjà. Nic zatem dziwnego, ˝e na czas
trwania imprezy w postaci s∏ynnej grupy wcielili si´ cz∏onkowie zespo∏u Szafa Gra 

Moi drodzy, wsiàdêcie w supermaszyny Volvo i zbudujcie nam troch´ dobrych dróg!
– z takim apelem do goÊci imprezy zwróci∏ si´ Jerzy Kryszak
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Prenumerata - zamówienie

PoÊrednik Budowlany 9

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
POÂREDNIK

!
!

22008

(72)
maszyny  •  narz´dz ia  •  sprz´ t
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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 57

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 88
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 6.435 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.

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. 

Tekst sponsorowany
Zamieszczenie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - z∏.

Panorama firm od  A do Z
Miniog∏oszenia (modu∏ 57 x 63 mm lub 57 x 126 mm z logo firmy)

Panorama Firm modu∏ cz-b kolor 

w 3 wydaniach 57 x 63 mm 600,- z∏ 800,- z∏
57 x 126 mm 1.000,- z∏ 1.200,- z∏

w 6 wydaniach 57 x 63 mm 1.000,- z∏ 1.200,- z∏
57 x 126 mm 1.600,- z∏ 1.800,- z∏

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%

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

3/2008 09.05.2008    31.03.2008 07.04.2008
4/2008 29.07.2008    23.06.2008 27.06.2008
5/2008 29.09.2008    22.08.2008 29.08.2008
6/2008 28.11.2008    17.10.2008 24.10.2008

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

budowlany
POÂREDNIK

Cennik reklam

10 PoÊrednik Budowlany

w W´z∏y betoniarskie nowe i u˝ywane o wydajnoÊci 30-150m3/h, stacjonarne i mobilne.

w Mieszarki do betonu planetarne i dwuwa∏owe o poj. 500 litrów – 4500 litrów.

w Podzespo∏y do w´z∏ów bet.: elektroniczne wagi cementu, kruszywa, wody, 
domieszek chemicznych, skipy, zbiorniki szeregowe na kruszywo 4-8 komorowe.

w silosy na cement stacjonarne o poj. 60 -120 ton, z mobilnymi fundamentami

w mobilne silosy na cement bez fundamentów o poj. 30 i 60 ton

w recyclingi betonu o wydaj. 20-30m3/h

w betonowozy – betonomieszarki samochodowe – nowe i u˝ywane o poj. 10 i 12m3

na podwoziu Mercedes 8x4

w zabudowy betonomieszarki o poj. 8, 9 lub 10m3

Sprzeda˝, leasing: tel. 0506-437-826, e-mail: powermix75@wp.pl
HYDROTECH  hydrotech.ds@wp.pl

P R O M O C Y J N E  C E N Y ,  M A G A Z Y N  C Z ¢ Â C I  W  P O L S C E ,  S E R W I S
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Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM

< LOMBARDINI & RUGGERINI  YANMAR
• sprzeda˝ silników i cz´Êci zamiennych
• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 061 84 75 750 lub 0602 478150

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

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

Diagnostyka pomp i regulacja z dojazdem do klienta.
ul. Krochmalna 39, Lublin, tel. (0-81) 532-42-80, (0-602) 295-705, 

baggero@web.de, www.baggero.de

Przedsi´biorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Sp. z o.o.
˚abno 2A, 63-112 Brodnica

Sprzeda czynnà wytwórni´ mas bitumicznych 
SOKP 50 a prod. MADRO.

Stan dobry, 
Do samodzielnego zdemontowania.

Kontakt: Jakub WiÊniewski 693 093 905

¸ukasz Bia∏kowski 693 093 908

polska@dromost.com
Forum BUDOWNICTWA 
– nowy, elektroniczny serwis bran˝owy

Fachowe 

informacje 

w zasi´gu r´ki

Celem Forum Budownictwa jest dostarczanie bie˝àcych informacji, 
ale równie˝ pomoc w rozwiàzywaniu codziennych problemów
w budownictwie. Cz´stotliwoÊç (dwutygodniowy cykl) dotarcia z informacjà
gwarantuje szybszà i skuteczniejszà reakcj´ na zmiany w bran˝y. 

Wi´cej informacji na stronie 
http://forumbudowlane.e-firma.pl

< Kafar KP 33 G

rok produkcji 1988, w pe∏ni sprawny      

Kontakt: Zb. Golas, 603 88 30 83

< Walec drogowy FRISTEN
rok prod. 1990, waga 700kg, autorevers, wibracja
Cena 7.000,00 z∏ + VAT 
Kontakt: 0602 30 37 17

< Koparko-∏adowarka CATERPILAR 428C
rok produkcji 2000,        
Cena: 133.000,00 z∏ + VAT 
Kontakt: 0601 97 11 57

< ¸adowarka teleskopowa MANITOU 1637
rok prod. 1998,  wysokoÊç podnoszenia 16m      
Cena: 89.000,00 z∏ + VAT 
Kontakt: 0664 21 62 65

< ¸adowarka teleskopowa CAT 360B
rok prod. 2006,  wysokoÊç podnoszenia 13 metrów; 
udêwig 3,5 tony      
Cena: 159.000,00 z∏ + VAT 
Kontakt: 0664 21 62 65
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PoÊrednik Budowlany: – Na poczàtek prosz´ przyjàç gra-
tulacje. Miniony rok okaza∏ si´ dla VB LEASING niezwykle
udany, firma zakoƒczy∏a go rekordowym wynikiem… 
Waldemar Topiƒski: – Dzi´kuj´. Faktycznie, za nami ko-
lejny bardzo dobry rok dla VB LEASING. By∏ to czas sta-
bilnego wzrostu i umacniania pozycji rynkowej. W ro-
ku 2007 nasza spó∏ka podpisa∏a 13,8 tysiàca nowych
umów leasingowych i przekaza∏a w leasing aktywa
o ∏àcznej wartoÊci przekraczajàcej 1,59 miliarda z∏otych.
Dzi´ki temu VB LEASING dysponuje 5,4-procentowym
udzia∏em w rynku. Wynik ten daje nam szóstà pozycj´
wÊród liderów bran˝y.

– Jakie czynniki Paƒskim zdaniem mia∏y decydujàcy
wp∏yw na tak dynamiczny rozwój spó∏ki? 
– Przede wszystkim wyraêny wzrost popularnoÊci leasingu
w porównaniu z innymi formami finansowania inwestycji
oraz utrzymujàca si´ dobra koniunktura sprzyjajàca aktyw-
noÊci ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. A to w∏aÊnie
do nich kierujemy g∏ównie swojà ofert´. Dynamiczny roz-
wój VB LEASING wynika tak˝e z naszych konsekwentnych
dà˝eƒ do jak najsprawniejszej obs∏ugi coraz bardziej wy-
magajàcych klientów. Skutecznie pracujemy nad unowo-
czeÊnianiem produktów, upraszczaniem procedur, rozwo-
jem sieci sprzeda˝y.

– Które z segmentów portfela VB LEASING rozwijajà si´
najdynamiczniej? Z pewnoÊcià naszych czytelników zain-
teresuje, jak na tym tle plasuje si´ leasing maszyn budow-
lanych i Êrodków transportu ci´˝kiego?
– Cechà charakterystycznà naszego portfela jest dynamicz-
ny wzrost poszczególnych segmentów. Bardzo dobre re-
zultaty osiàgn´liÊmy w sprzeda˝y maszyn rolniczych, gdzie
odnotowaliÊmy rekordowy wzrost a˝ o 196 procent. O bli-
sko 54 procent zwi´kszy∏a si´ wartoÊç finansowanych przez
firm´ pojazdów, w tym mi´dzy innymi samochodów oso-
bowych o oko∏o 42 procent. Je˝eli chodzi o wzrost w seg-
mencie maszyn budowlanych, to rós∏ on bardzo dynamicz-
nie i wyniós∏ 48 procent, a ci´˝kich Êrodków transportu
o blisko 30 procent. Ogólnie rzecz ujmujàc, wartoÊç le-
asingowanych przez VB LEASING maszyn i urzàdzeƒ
wzros∏a o oko∏o 42 procent. 

- Co zak∏adajà plany VB LEASING na ten rok?
– Nie zwalniamy tempa. Nasze zamierzenia sà jeszcze
bardziej ambitne. ChcielibyÊmy podpisaç 16 tysi´cy
nowych umów o ∏àcznej wartoÊci przekraczajàcej
2 miliardy z∏otych. 

– Podsumowujàc ubieg∏y rok nie wspomnia∏ Pan o nagro-
dach, jakie przypad∏y w udziale VB LEASING…
– Podobnie jak w latach ubieg∏ych, tak˝e w roku 2007 na-
sza oferta zosta∏a dostrze˝ona i wysoko oceniona przez
ekspertów, instytucje gospodarcze oraz media. Po raz
drugi – rok po roku – miesi´cznik ekonomiczny Ho-
me&Market przyzna∏ nam presti˝owy tytu∏ Najlepszego
Partnera w Biznesie w kategorii „firma leasingowa”. To
dla nas szczególne wyró˝nienie, poniewa˝ zadecydo-
wali o nim sami przedsi´biorcy – czytelnicy magazynu.
Do∏àczyliÊmy tak˝e do elitarnego grona Gazel Bizne-
su 2007. Jest to jedyny ranking, który uwzgl´dnia nie tyl-
ko ostatni rok dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa, ale opiera
si´ tak˝e na badaniach dynamiki wzrostu danej firmy
i premiuje jej szybki i stabilny rozwój na przestrzeni ko-
lejnych trzech lat. W listopadzie ubieg∏ego roku otrzyma-
liÊmy wyró˝nienie w konkursie Or∏y Polskiego Budownic-
twa w kategorii „Us∏ugi dla budownictwa”. By∏o to drugie
ubieg∏oroczne wyró˝nienie dla oferty VB LEASING skie-
rowanej do firm dzia∏ajàcych w bran˝y budowlanej.
WczeÊniej, w styczniu nasza firma otrzyma∏a Laury Buil-
dera za przygotowanie i wdro˝enie specjalnych produk-
tów leasingowych dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
z sektora budowlanego. Tak˝e oferta leasingu samo-
chodów osobowych VB LEASING zdoby∏a tytu∏: Auto
dla Biznesu – Us∏uga finansowa Bankier.pl i Mojeau-
to.pl. Z kolei Gazeta Finansowa uzna∏a Firmowà Flot´
– nasz produkt „car flet management” za najlepszy pro-
dukt finansowy dla firm. Zdaniem redakcji to wygodny
i bezpieczny sposób na utrzymanie transportu – narz´-
dzia do szybkiego osiàgania strategicznych celów fir-
my. Przyznane nam liczne nagrody Êwiadczà o tym, ˝e
starannie ws∏uchujemy si´ w oczekiwania klientów. I co
wa˝niejsze, potrafimy tym oczekiwaniom sprostaç.

– Skutecznà metodà na zainteresowanie ofertà leasingo-
wà potencjalnych klientów jest udzia∏ w targach bran˝o-
wych. Jak wyglàdajà plany VB LEASING w tym wzgl´dzie? 

Wywiad PoÊrednika

12 PoÊrednik Budowlany

Rozmowa z Waldemarem Topiƒskim 
prokurentem, dyrektorem Departamentu Transportu 

i Maszyn Budowlanych VB LEASING

VB LEASING podkr´ca tempo!
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– Faktycznie, jesteÊmy obecni zarówno na najwi´k-
szych, jak i nieco mniejszych bran˝owych imprezach
targowych, nie tylko budowlanych. W lutym uczestni-
czyliÊmy w poznaƒskich AgroPremierach, w marcu na-
szà ofert´ prezentowaliÊmy na targach Tarbud we
Wroc∏awiu, Salmed w Poznaniu i kieleckim AgroTe-
chu. Ofert´ leasingu maszyn budowlanych b´dziemy
szczególnie eksponowaç w dniach od 14 do 16 maja
podczas targów Autostrada Polska 2008 w Kielcach.
Ju˝ dziÊ zapraszam wszystkich czytelników PoÊredni-
ka Budowlanego do naszego stoiska. To bardzo do-
bra okazja, aby zapoznaç si´ z zaletami leasingu
i szczegó∏ami korzystnego finansowania VB LEASING.
Nasi doradcy w stoisku 21 w pawilonie B ch´tnie od-
powiedzà na wszystkie pytania dotyczàce tej formy fi-
nansowania inwestycji. 

– Przypomnijmy, nie tylko wybierajàcym si´ do Kielc, ja-
kie korzyÊci p∏ynà z leasingu maszyn budowlanych?
– Przede wszystkim sà to korzyÊci podatkowe. Zaletà le-
asingu sà równie˝ proste procedury i ograniczone
do minimum formalnoÊci zwiàzane z zawarciem umo-
wy. PodkreÊliç nale˝y tak˝e krótki czas oczekiwania
na decyzj´ o przyznaniu finansowania i ∏atwy dost´p
do nowoczesnego sprz´tu bez koniecznoÊci anga-
˝owania znacznych Êrodków w∏asnych. Leasing po-
zwala na zwi´kszenie p∏ynnoÊci finansowej firmy po-
przez roz∏o˝enie w czasie kosztów zwiàzanych z u˝yt-
kowaniem przedmiotu. Korzystanie z leasingu nie wy-
klucza mo˝liwoÊci zaciàgni´cia kredytu bankowego.
O atrakcyjnoÊci leasingu decyduje te˝ elastyczny har-
monogram sp∏at rat czy mo˝liwoÊç zawarcia umowy
na atrakcyjnych warunkach przez nowopowsta∏e firmy,
które nie mogà otrzymaç kredytu ze wzgl´du na zbyt
krótki okres dzia∏alnoÊci. Warto wspomnieç tak˝e
o mo˝liwoÊci dopasowania oferty do indywidualnych po-
trzeb klienta oraz wspó∏pracy firm leasingowych z do-
stawcami. Dzi´ki takiej kooperacji leasingobiorcy mogà
uzyskaç lepsze warunki finansowania, skorzystaç z pro-
cedur uproszczonych, promocji, a tak˝e zaoszcz´dziç
czas, bowiem wszystko za∏atwiajà w jednym miejscu. 

– Jak Pan ocenia - na podstawie dotychczasowych do-
Êwiadczeƒ VB LEASING - popularnoÊç tej formy finanso-
wania w bran˝y budowlanej? 
– Z naszych doÊwiadczeƒ wynika, ˝e wÊród firm budow-
lanych leasing cieszy si´ du˝ym i – co wa˝niejsze – sys-
tematycznie rosnàcym zainteresowaniem. W minionym
roku przekazaliÊmy sektorowi budowlanemu w u˝ytkowa-
nie maszyny i urzàdzenia o wartoÊci przekraczajàcej 205
milionów z∏otych. Oznacza to, ˝e w stosunku do ro-
ku 2006 uda∏o si´ nam osiàgnàç oko∏o 48-procentowy
przyrost sprzeda˝y. Wspomina∏em ju˝, ˝e nie zamierza-
my spoczywaç na laurach. VB LEASING b´dzie konse-
kwentnie rozwijaç produkty, tak˝e te skierowane do bran-
˝y budowlanej. Uwa˝am, ˝e jesteÊmy w stanie u∏atwiç
rozwój firmom tego sektora, tym bardziej, ˝e stoi on
obecnie przed wielkimi wyzwaniami.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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JCB - trzy nowe modele
koparek gàsienicowych

JCB zaliczyç mo˝e ubieg∏y rok
do najlepszych w swej historii.
Na ca∏ym Êwiecie nabywców
znalaz∏o ponad siedemdziesiàt
tysi´cy nowych maszyn tej mar-
ki. Brytyjski koncern nie zamie-
rza jednak zwalniaç tempa. Nie
od˝egnujàc si´ od miana firmy
specjalizujàcej si´ w produkcji
l˝ejszego sprz´tu w rodzaju te-
leskopowych noÊników osprz´-
tu i koparko-∏adowarek, JCB za-
mierza zwi´kszaç swe udzia∏y
w rynku ci´˝kiego sprz´tu do ro-
bót ziemnych. Jednym z tego

przejawów jest decyzja o uzu-
pe∏nieniu typoszeregu koparek
gàsienicowych JS o trzy nowe
modele. Sà nimi 29-tonowa ko-
parka JS290, 36-tonowa JS360
oraz 52-tonowa JS520. Âwiato-
wa premiera tych maszyn od-
by∏a si´ w Las Vegas pod-
czas zakoƒczonych niedaw-
no najwi´kszych na Êwiecie
targów sprz´tu budowlane-
go Conexpo 2008. Koparka
JS520 zosta∏a tam zaprezen-
towana jako maszyna kon-
cepcyjna. Z chwilà wdro˝enia
do seryjnej produkcji b´dzie to
najwi´ksza maszyna w ofercie
brytyjskiego koncernu. 

Zdaniem dyrektora operacyj-
nego firmy, Matthewa Taylora
koparka JS290 ma wszelkie
dane ku temu, by staç si´ ryn-
kowym przebojem. – Dzi´ki
wyjàtkowej mocy i doskona-
∏ym parametrom pracy maszy-
na ta z ca∏à pewnoÊcià pod-
niesie poprzeczk´ w zakresie
standardów obowiàzujàcych
dziÊ w segmencie ci´˝kiego
sprz´tu. Uzupe∏nienie typo-
szeregu koparek gàsienico-
wych wzmocni zaÊ pozycj´
JCB jako wiodàcego produ-
centa maszyn budowlanych.
Jest to kolejny etap zwi´ksza-
nia udzia∏u naszej firmy w Êwia-
towym rynku – t∏umaczy Mat-

thew Taylor. Opini´ dyrektora
operacyjnego JCB podzielajà
fachowcy z bran˝y, którzy za-
liczyli kopark´ JS290 do eks-
kluzywnego grona trzech naj-
ciekawszych konstrukcji pre-
zentowanych podczas Cone-
xpo. Jeszcze przed oficjalnà
premierà o zaletach nowej
koparki mogli przekonaç si´
dziennikarze. JCB uchyli∏
bowiem ràbka tajemnicy
podczas styczniowej konfe-
rencji prasowej zorganizowa-
nej w hiszpaƒskim Jerez de la
Frontera. Podczas prezentacji
koparki JS290 zwracano
szczególnà uwag´ na jej naj-

lepsze w tej klasie maszyn pa-
rametry pod wzgl´dem wydaj-
noÊci, komfortu pracy opera-
tora oraz ∏atwoÊci obs∏ugi
technicznej. W porównaniu
do przeci´tnych osiàgów w tej
klasie koparka JS290 wyró˝nia
si´ wy˝szà o szeÊç procent
mocà silnika, zwi´kszonà
o cztery procent wydajnoÊcià
uk∏adu hydraulicznego i a˝
o jedenaÊcie procent zwi´k-
szonà si∏à na ∏y˝ce. Maszy-
na imponuje udêwigiem i si∏à
uciàgu. 
W zamyÊle konstruktorów
JCB, koparka JS290 ma wy-
pe∏niç doÊç odczuwalnà
do tej pory luk´, jaka istnia∏a

pomi´dzy modelami aktual-
nego typoszeregu du˝ych ko-
parek gàsienicowych o ci´˝a-
rze roboczym od 28 do 33
ton. Jest to zresztà niezwykle
interesujàcy segment dla
wszystkich producentów, sta-
nowi bowiem a˝ dziesi´ç pro-
cent ca∏ego Êwiatowego ryn-
ku maszyn tego typu. 
Nowe modele koparek typosze-
regu JS nap´dzane sà silnikami
marki Isuzu. Nowoczesne jed-
nostki nap´dowe spe∏niajà-
ce norm´ emisji spalin Tier III,
zapewniajà maszynom bardzo
dobre osiàgi, pozwalajàc
przy tym na ekonomiczà eks-

ploatacj´. Ma to równie˝ wp∏yw
na zmniejszenie degradacji Êro-
dowiska naturalnego. Silniki
Isuzu wyposa˝one sà w izo-
chroniczny system kontroli re-
agujàcy na wymagania uk∏adu
hydraulicznego podczas wyko-
nywania cykli roboczych. Uk∏ad
kontroli automatycznie dostoso-
wuje moc silnika do aktualnych
potrzeb. Nowy, w pe∏ni elektro-
niczny system dzia∏a sprawniej
ni˝ uprzednio stosowane, me-
chaniczne. Te, ze wzgl´du
na opóênionà reakcj´ powodo-
wa∏y niekiedy d∏awienie si´ sil-
nika pracujàcego pod zwi´k-
szonym obcià˝eniem. Obecnie
nawet w czasie wykonywania

ci´˝kich prac ziemnych jed-
nostka nap´dowa natychmiast
reaguje na ka˝dà zmian´ wy-
datku uk∏adu hydraulicznego.
Dzi´ki temu praca maszyny
jest równomierna, a cykle ro-
bocze skrócone. Jest to rów-
noznaczne z podniesieniem
wydajnoÊci. Konstruktorzy
JCB nie zapomnieli o wygo-
dzie osób przeprowadzajà-
cych codziennà obs∏ug´
maszyn. Wszystkie czynnoÊci
serwisowe mogà oni wyko-
nywaç z poziomu gruntu,
bez koniecznoÊci wspinania
si´ na nadwozie koparki.

Dalsze informacje Pb 001Z
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Koparka JS290 zosta∏a zaliczona przez Êwiatowych ekspertów do ekskluzywnego grona trzech najciekawszych konstrukcji, jakie zaprezentowane zosta∏y podczas niedawno zakoƒczo-
nych targów Cenexpo 2008 w Las Vegas
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Komatsu stawia na
koparki gàsienicowe

W tym roku Komatsu ob-
chodzi czterdziestà rocznic´
rozpocz´cia produkcji kopa-
rek gàsienicowych. Jubile-
usz ten sta∏ si´ dla Komatsu
Poland – autoryzowanego
dystrybutora maszyn tej
marki w Polsce przyczyn-
kiem zorganizowania dla
grupy swych klientów od-
wiedzin w fabryce koparek
gàsienicowych w angiel-
skim Newcastle. Jest to je-
den z oÊmiu zak∏adów Ko-
matsu wytwarzajàcych tego

typu maszyny. W sumie ja-
poƒski koncern posia-
da trzydzieÊci trzy fabryki
rozsiane po ca∏ym Êwiecie. 
Jak ju˝ informowaliÊmy, Ko-
matsu zyska∏ sobie miano
Êwiatowego lidera wÊród
producentów koparek gàsie-
nicowych. W ciàgu czter-
dziestu lat Komatsu wypro-
dukowa∏o i sprzeda∏o 42.880
koparek osiàgajàc 23,7%
udzia∏u w Êwiatowym rynku.
Warto zauwa˝yç, ˝e Komat-
su zdecydowanie wyprze-
dza konkurencj´. Udzia∏y
rynkowe drugiego w kolej-
noÊci producenta koparek
gàsienicowych sà o blisko
jednà czwartà ni˝sze.

Fabryka w Newcastle zosta∏a
otwarta przed jedenastu laty
przez Ksi´cia Walii Karola, co
stanowi∏o olbrzymi zaszczyt
dla Komatsu. Nic zatem dziw-
nego, ˝e zdj´cia z tej uroczy-
stoÊci wiszà na honorowym
miejscu w biurach fabryki. 
Wizyt´ w Newcastle polska
grupa rozpocz´∏a od s∏yn-
nego Discovery Museum,
gdzie po cz´Êci oficjalnej
w niezwykle nastrojowej at-
mosferze wspólnie z goÊç-
mi z Francji i Irlandii mi∏o
sp´dza∏a czas bawiàc si´
przy popisach iluzjonisty.
Zasadniczà cz´Êç wizyty sta-
nowi∏o zwiedzanie linii mon-

ta˝owych koparek. W trakcie
wizyty na linii produkcyjnej,
na umieszczonych co kilka-
naÊcie metrów monitorach
Êledziç mo˝na by∏o czynno-
Êci monta˝owe. GoÊcie Ko-
matsu otrzymali tym samym
mo˝liwoÊç zapoznania si´
z ca∏oÊcià procesu produk-
cyjnego, poczàwszy od fazy
spawania ramy maszyny, a˝
po testy poprzedzajàce od-
biór techniczny. 
Gotowe elementy i podze-
spo∏y do monta˝u koparek
trafiajà do Newcastle z Ja-
ponii. Wszystkie prace spa-
walnicze sà w pe∏ni zauto-
matyzowane i odbywajà si´
przy u˝yciu robotów. Ka˝dy

zmontowany podzespó∏ jest
oznaczany niepowtarzal-
nym symbolem numerycz-
nym, a nast´pnie wprowa-
dzany do bazy danych fa-
bryki. Ka˝da koparka
opuszczajàca taÊm´ monta-
˝owà posiada swojà wirtual-
nà kart´, na której zapisane
sà wszystkie, nawet naj-
drobniejsze informacje do-
tyczàce jej budowy wraz
z nazwiskami konkretnych
osób majàcych swój udzia∏
w procesie produkcji. War-
to wspomnieç, ˝e system
kontroli jakoÊci Komatsu
jest ujednolicony i obowià-
zuje w ka˝dej fabryce na ca-

∏ym Êwiecie. W praktyce
oznacza to, ˝e tuleja dostar-
czona z Brazylii pasuje ide-
alnie do sworznia wyprodu-
kowanego w Japonii. W tym
wzgl´dzie nie ma miejsca
na najdrobniejszy b∏àd. 
Fabryka Komatsu w Newca-
stle zatrudnia 450 osób,
w tym 18 naszych rodaków!
Zak∏ady pracujà w syste-
mie trójzmianowym wytwa-
rzajàc przeci´tnie 30 kopa-
rek na dob´. Przy aktualnym
zapotrzebowaniu oznacza
to, ˝e czas oczekiwania
na dowolnie skonfigurowanà
maszyn´ wynosi 6 tygodni. 
W Newcastle produkuje si´
koparki w klasie od 12

do 80 ton. Poza wersjami
standardowymi wytwarzane
sà tu równie˝ maszyny wy-
burzeniowe „demolition”,
a tak˝e wyposa˝one w d∏ugi
wysi´gnik typu „long front”.
Maszyny wytwarzane w New-
castle nie sà oczywiÊcie naj-
wi´kszymi koparkami Ko-
matsu. Najwi´ksza tego typu
maszyna – PC8000 jest pro-
dukowana w Niemczech
i w wersji przedsi´biernej
wa˝y 720 ton. ¸àczna moc
jej silników wynosi po-
nad 4.000 KM, a znamiono-
wa pojemnoÊç ∏y˝ki 48 m3 co
oznacza mo˝liwoÊç prze-
mieszczenia w ciàgu godziny

ponad 5.000 ton materia∏u. 
Fabryczni operatorzy na sà-
siadujàcym z zak∏adami po-
ligonie zaprezentowali mo˝-
liwoÊci koparek produkowa-
nych w Newcastle. W rol´
operatora móg∏ wcieliç si´
równie˝ ka˝dy z goÊci.
GoÊcie opuszczali Newca-
stle do tego stopnia przeko-
nani o walorach koparek
gàsienicowych Komatsu, ˝e
kilku z nich zapowiedzia∏o
rych∏e z∏o˝enie zamówienia.
Je˝eli tak si´ stanie, to
po szeÊciu tygodniach ich
maszyna zostanie wyprodu-
kowana i b´dzie mog∏a wy-
ruszyç w drog´ do Polski…

Dalsze informacje Pb 002Z
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„Latajàcy” New Holland

Dok∏adnie o pó∏nocy na jed-
nym z deptaków w niemiec-
kim Brunszwiku pojawi∏
si´ 400 tonowy ˝uraw mo-
bilny. Jego zadaniem by∏o
przetransportowanie kopar-
ki gàsienicowej New Hol-
land E385 na dach ostatnie-
go w Êcis∏ym centrum mia-
sta bunkra z okresu drugiej
wojny Êwiatowej. Póêna po-
ra zosta∏a wybrana specjal-
nie, tak by na deptaku by∏o
jak najmniej ludzi. Mimo to,
w centrum zgromadzi∏ si´
spory t∏um chcàcy obser-
wowaç niecodzienny spek-
takl z udzia∏em „latajàcej”
maszyny budowlanej. 
Choç spektakularne przed-
si´wzi´cie zosta∏o zaplano-
wane niezwykle precyzyj-
nie, nie oby∏o si´ bez ner-
wowych chwil. Niewielki
b∏àd urz´dnika miejskiego,
który wpisa∏ z∏à nazw´ ulicy,
sprawi∏, ˝e zgoda na u˝ycie

˝urawia zosta∏a udzielo-
na dopiero na kilka godzin
przed rozpocz´ciem trud-
nego transportu. Mimo
wszystko operacja trans-
portowa rozpocz´∏a si´
o czasie. Koparka zawie-
szona na stalowych linach
zosta∏a podniesiona piono-
wo, obrócona w bok i bez
najmniejszych problemów
umieszczona na masyw-

nym dachu bunkra. Nast´p-
nego dnia mog∏y rozpoczàç
si´ prace rozbiórkowe bun-
kra, którego konstrukcja po-
zosta∏a niezmieniona po-
za fasadà od strony ulicy.
Wysoki na dwa pi´tra obiekt
wykorzystywany by∏ jako
sklep. Poniewa˝ bunkier
wkomponowany zosta∏ po-
mi´dzy dwa pi´ciopi´trowe
zabytkowe budynki, prace

rozbiórkowe musia∏y byç
prowadzone ze szczegól-
nà starannoÊcià. Najwa˝-
niejsze by∏o maksymalne
ograniczenie ha∏asu i wi-
bracji. Dlatego te˝ wybrano
metod´ rozbiórki „od góry”
za pomocà koparki wypo-
sa˝onej we frez.
Pierwszy strop bunkra, któ-
ry musia∏ byç sfrezowany,
mia∏ gruboÊç 2,85 metra.
Po nim nast´powa∏y dwa
kolejne, ka˝dy o grubo-
Êci 30 centymetrów. W cià-
gu godziny maszyna musia-
∏a uporaç si´ z 7 m2 betonu
zbrojonego. Pierwszy etap
prac rozbiórkowych mia∏
trwaç oko∏o miesiàca. Po-
tem do akcji wesz∏y kolejne
koparki New Holland wypo-
sa˝one w szcz´ki tnàco-kru-
szàce do betonu. Za ich po-
mocà usuni´te zosta∏y po-
zosta∏oÊci bunkra, w które-
go miejsce powstanie no-
woczesny pi´ciopi´trowy
dom towarowy.

Dalsze informacje Pb 003Z
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Wa˝àca blisko czterdzieÊci ton koparka New Holland E 385 bez najmniejszych problemów
zosta∏a przetransportowana za pomocà ˝urawia na dach rozbieranego obiektu…
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Nowa generacja
∏adowarek Ahlmann

Najnowszej generacji ∏ado-
warki Ahlmann serii AX, za-
stàpi∏y wytwarzane do tej
pory maszyny serii AL. Pro-
dukowane sà w trzech wer-
sjach – AX 70 (∏y˝ka 0,7m3),
AX 85 (∏y˝ka 0,85m3) oraz
AX 100 (∏y˝ka 1,00m3). Wy-
mienione modele ró˝nià si´
masà, wielkoÊcià standardo-

wej ∏y˝ki oraz osiàgami. No-
wa generacja ∏adowarek
oparta na sprawdzonych
rozwiàzaniach konstrukcyj-
nych znanych z poprzedniej
generacji AL zosta∏a unowo-
czeÊniona przede wszyst-
kim w zakresie wyglàdu ze-
wn´trznego. Wprowadzono
w nich jednak tak˝e szereg
ciekawych rozwiàzaƒ tech-
nicznych. Na uwag´ zas∏u-
guje zastosowanie szyb-
koz∏àcza, umo˝liwiajàcego
podpi´cie osprz´tu robocze-
go innych producentów.
Nowy, wzmocniony wysi´-
gnik w uk∏adzie kinematyki
typu „Z”, zapewnia szyb-
koÊç za∏adunku i roz∏adun-
ku materia∏u oraz równole-
g∏e prowadzenie osprz´tu.
Uk∏ad samostabilizacji prze-
gubu g∏ównego zapewnia
maksymalnà stabilnoÊç ma-
szyn i wysoki komfort jazdy
w trudnych warunkach tere-
nowych. Przestronna, pano-
ramiczna kabina, z dost´-

pem z obydwu stron, za-
pewnia doskona∏e warun-
ki pracy ka˝demu opera-
torowi. Ergonomicznie roz-
mieszczone elementy steru-
jàce pozwalajà intuicyjnie
odnaleêç po˝àdanà funkcj´.
Dodatkowo istnieje równie˝
mo˝liwoÊç zdj´cia kabiny.
W ∏adowarkach AHLMANN
serii AX montowane sà stan-
dardowo jednostki nap´do-
we marki JOHN DEERE. 
¸adowarka AX to kompak-

towa maszyna, która dzi´ki
swojej prostej budowie i ja-
koÊci u˝ytych podzespo∏ów
zapewni bezproblemowy
za∏adunek i roz∏adunek ma-
teria∏ów na budowie przez
wiele, wiele lat. Niemiecka
technologia wykorzystana
przy konstrukcji tych ma-
szyn, zosta∏a doceniona
przez wiele firm, nie tylko z
sektora budowlanego.
Flagowymi okr´tami we flo-
cie Ahlmanna sà bez-
sprzecznie ∏adowarki serii
AS wyposa˝one w obrotowy
przedni wysi´gnik. Sztywno-
ramowe ∏adowarki z uk∏a-
dem dwóch osi skr´tnych
i obrotowym wysi´gnikiem
Êwietnie spisujà si´ w miej-
scach o ograniczonej prze-
strzeni. Du˝a zwrotnoÊç tych
maszyn w po∏àczeniu z obro-
towym wysi´gnikiem, spra-
wia, ˝e szczególnie na cia-
snych placach budowy nie
majà one sobie równych. 

Dalsze informacje Pb 004Z
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Maszyny Robocze
Ci´˝kie Doltech

Przesiewacze, kruszarki,
m∏oty hydrauliczne, urzàdze-
nia do produkcji cementu
i przemia∏u surowców to ak-
tualna oferta  MRC Doltech.
Firma jest przedstawicielem
renomowanych Êwiatowych
producentów, takich jak:
Maschinenfabrik Liezen, Ke-
estrack, TABE, Christian Pfe-
iffer. Wytwarzane przez nich
maszyny znajdujà zastoso-
wanie nie tylko w kamienio-

∏omach czy ˝wirowniach,
ale tak˝e na placach recy-
klingowych. Rosnàce zapo-
trzebowanie na kruszywa,
ale tak˝e rozwój sfery wybu-
rzeƒ i recyklingu sprawia, ˝e
zainteresowanie maszynami
oferowanymi przez MRC
Doltech jest coraz wi´ksze. 
W ofercie firmy znajdujà si´
kruszarki mobilne i stacjonar-
ne MFL. Sà to kruszarki
szcz´kowe, udarowe do twar-
dego kamienia, udarowe re-
cyklingowe, udarowe do ˝wi-
ru, granulatory, kruszarki
sto˝kowe, odÊrodkowe, m∏ot-
kowe i walcowe. Maszyny te
charakteryzujà si´ niskimi
kosztami obs∏ugi i eksplo-
atacji (najni˝sze zu˝ycie pali-

wa wÊród kruszarek mobil-
nych), wysokimi parametra-
mi u˝ytkowymi gwarantujà-
cymi du˝à wydajnoÊç i bezu-
sterkowà prac´. 
MRC Doltech oferuje prze-
siewacze mobilne marki
Keestrack. Znajdujà one za-
stosowanie na placach recy-
klingowych, mi´dzy innymi
do przesiewania materia∏ów
powyburzeniowych, ha∏d
pohutniczych i pow´glo-
wych, odpadów produkcyj-
nych, ha∏d nadk∏adowych.
Znakomicie sprawdzajà si´
równie˝ w kamienio∏omach

wbudowane na przyk∏ad w li-
nie technologiczne do pro-
dukcji grysów metodà na su-
cho oraz na mokro.
Keestrack produkuje siedem
modeli przesiewaczy mobil-
nych o najwy˝szych standar-
dach jakoÊci, nadajàcych si´
do odsiewu wst´pnego i wtór-
nego, na przyk∏ad: dwupok∏a-
dowe COMBO oraz NOVUM
lub trójpok∏adowy EXPLO-
RER 1800 3D. Przesiewacze
posadowione sà na podwo-
ziach gàsienicowych i wypo-
sa˝one w kosz zasypowy z po-
dawaczem stalowo-cz∏ono-
wym lub ruszt wibracyjny bàdê
uchylny. Przesiewacze dwu
lub trójpok∏adowe posiadajà
zintegrowane z maszynà prze-

noÊniki odbiorcze sk∏adane
hydraulicznie do transportu. 
Do rozbijania „nadgabary-
tów” w kopalniach odkryw-
kowych najlepiej sprawdza
si´ sprz´t firmy TABE. Wy-
twarza ona m∏oty hydrau-
liczne montowane na ko-
parkach i koparko-∏adowar-
kach oraz na w´z∏ach sta-
cjonarnych. M∏oty oferowa-
ne sà w pi´tnastu typach,
w zale˝noÊci od ci´˝aru
m∏ota i ci´˝aru maszyny no-
Ênej. Niezb´dne przy spe-
cjalistycznych pracach wy-
burzeniowych oprócz m∏o-

tów sà równie˝ hydraulicz-
ne no˝yce tnàce oraz
szcz´ki kruszàce. Ich nieza-
wodnoÊç, du˝a wydajnoÊç
oraz prostota konstrukcji
zyska∏y sobie uznanie u˝yt-
kowników w wielu krajach.
MRC Doltech oprócz ca∏ej ga-
my maszyn oferuje równie˝
urzàdzenia do produkcji ce-
mentu i przemia∏u surow-
ców wytwarzane przez firm´
Christian PFEIFFER. Sà to
m∏yny kulowe, przegrody m∏y-
nów, separatory dynamicz-
ne, cyklony, ch∏odniki, filtry,
wyk∏adziny m∏ynów z mate-
ria∏ów odpornych na Êciera-
nie oraz kule mielàce.
MRC Doltech proponuje
równie˝ kompleksowe us∏u-

gi kruszenia oraz przesie-
wania w∏asnym sprz´tem.
Firma posiada mobilne kru-
szarki szcz´kowe i udarowe
MFL oraz przesiewacze mo-
bilne i stacjonarne s∏u˝àce
do produkcji mieszanek,
grysów, t∏ucznia itp.
MRC Doltech projektuje
i wyposa˝a we wszystkie
pozosta∏e urzàdzenia ta-
kie jak: odwadniacze,
p∏uczki, przenoÊniki, ko-
sze zasypowe itp. Szero-
ka oferta techniczna firmy
pozwala odpowiednio do-
braç maszyny do ka˝dego

zadania, zagwarantowaç wy-
maganà wydajnoÊç urzà-
dzeƒ, ich bezusterkowà pra-
c´ oraz odpowiednià jakoÊç
wyprodukowanego materia-
∏u. Firma posiada serwis
gwarancyjny i pogwarancyj-
ny oraz dostarcza cz´Êci za-
mienne i zu˝ywajàce si´.
Zapewnia najwy˝szà ja-
koÊç, korzystne ceny oraz
dogodne warunki p∏atno-
Êci. MRC Doltech zaprasza
wszystkich zainteresowa-
nych swà ofertà do obejrze-
nia maszyn oraz urzàdzeƒ
do przeróbki surowców skal-
nych w stoisku zewn´trznym
podczas kieleckich targów
AUTOSTRADA-POLSKA 2008.

Dalsze informacje Pb 005Z
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Keestrack produkuje siedem modeli przesiewaczy mobilnych o najwy˝szych standardach jakoÊci. WÊród nich znajduje si´ trójpok∏adowy EXPLORER 1800 3D przeznaczony
mi´dzy innymi do przesiewania wtórnego
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Mecalac– szybciej,
sprawniej i dok∏adniej

Wielofunkcyjne koparki
marki Mecalac zyskujà so-
bie coraz szerszà rzesz´
zwolenników. Przekonujà
do siebie nawet najzago-
rzalszych u˝ytkowników ko-
parko-∏adowarek. Znajdujà
si´ jednak wcià˝ i tacy, któ-
rzy widzàc kopark´ Meca-
lac zastanawiajà si´, co to
w∏aÊciwie za maszyna.
Odpowiedê jest prosta. 
Mecalac to koparka z zakre-
su 7÷13 ton masy w∏asnej
Êwietnie spisujàca si´ w pra-

cach in˝ynieryjno-budowla-
nych w miastach oraz tam,
gdzie istnieje ograniczo-
na przestrzeƒ robocza. To
dzi´ki pe∏noobrotowej kabi-
nie, trójcz∏onowej konstrukcji
wysi´gnika i szybkoz∏àczu dla
osprz´tu Mecalac jest tak uni-
wersalny. To wprost niezastà-
piona maszyna w in˝ynierii
miejskiej. Dzi´ki niej wszelkie
roboty drogowe mogà byç
wykonane szybciej, sprawniej
i dok∏adniej. Wa˝ne jest tak-
˝e, ˝e za∏adunek lub roz∏a-
dunek materia∏u na wywrot-
k´ jest mo˝liwy od ty∏u, co
nie powoduje zak∏óceƒ w ru-
chu na przeciwnym pasie.
Wystarczy kilka sekund, aby
przeobraziç Mecalaca z kopar-
ki w maszyn´ z ∏y˝kà ∏adowar-
kowà lub wid∏ami. To oczywi-
Êcie tylko poczàtek szerokich
mo˝liwoÊci korzystania z ró˝-

nego rodzaju osprz´tu robo-
czego. Do ciekawszych roz-
wiàzaƒ nale˝à m.in. wiertnice
wykonujàce otwory pionowe
na g∏´bokoÊç do 5 metrów
i Êrednicy 90 centymetrów
pod posadawianie konstrukcji
wsporczej ekranów akustycz-
nych. Koparka Mecalac mo˝e
byç noÊnikiem wszelkiego
osprz´tu, który tylko fizycznie
jest w stanie unieÊç i zasiliç
z uk∏adu hydraulicznego.
Modelem cieszàcym si´ naj-
wi´kszà popularnoÊcià wÊród
firm drogowych i budowla-
nych jest 12 MSX (9 ton) lub
jego mocniejsza wersja MXT. 
Koparki Mecalac 14 MBX

oraz 714 MW (13,5 tony)
cechujà wy˝sze parametry
robocze w stosunku do se-
rii 12. Wyposa˝enie maszyn
w gam´ ∏y˝ek koparkowych,
∏y˝k´ ∏adowarkowà hydrau-
licznie otwieranà, wid∏y i hy-
draulicznà skarpówk´ po-
zwala wykorzystywaç je
do wielu ró˝norakich zadaƒ. 
Kopark´ Mecalac mo˝-
na opisywaç na wiele sposo-
bów, ale ten, kto widzia∏ jà
w akcji, jednoznacznie
stwierdzi, ˝e oglàda∏ „teatr
jednego aktora”. Wszyscy,
którzy chcieliby si´ przeko-
naç o walorach tej koparki,
mogà wziàç udzia∏ w spe-
cjalnie organizowanych po-
kazach. Zainteresowani mogà
kontaktowaç si´ z Biurem
Handlowym Ruda w celu usta-
lenia szczegó∏ów prezentacji.

Dalsze informacje Pb 006Z
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Kruszarnie mobilne
firmy City Equip

Niemiecka firma City Equip
konstruuje i wytwarza urzàdze-
nia do kruszenia oraz przesie-
wania surowców mineralnych.
Kompaktowa budowa maszyn
pozwala na ich zastosowanie
w miejscach o ograniczonej
przestrzeni. Prosta, przemy-
Êlana konstrukcja ogranicza
do minimum czas przygoto-
wania urzàdzeƒ do pracy

znacznie podnoszàc tym sa-
mym ich produktywnoÊç. 
Konstruktorom Citi Equip
uda∏o si´ ograniczyç do mi-
nimum liczb´ komponentów
i ruchomych cz´Êci, a tym
samym zredukowaç koszty
zwiàzane z wymianà cz´Êci
szybko zu˝ywajàcych si´.
Kruszarnie mobilne City Equip
cieszà si´ uznaniem u˝yt-
kowników w wielu krajach
Europy. Od 1 lutego dost´p-
ne sà równie˝ w Polsce
za poÊrednictwem firmy
Grausch i Grausch, która ja-

ko autoryzowany dealer
otrzyma∏a wy∏àcznoÊç na ich
sprzeda˝ na terenie ca∏ego
kraju. Kruszarnie te stanowià
doskona∏e uzupe∏nienie bo-
gatej oferty produktów Extec,
które ju˝ na dobre „zadomo-
wi∏y” si´ na rynku polskim.
Kruszarnie typu City Skid sà
urzàdzeniami przeznaczony-
mi dla mniejszych odbior-
ców, którzy nie wymagajà tak
wysokiej wydajnoÊci. Dzi´-
ki zwartej budowie i wadze
nie przekraczajàcej dwudzie-

stu czterech ton, kruszarnie
City Skid mo˝na ∏atwo trans-
portowaç. Do ich przewozu
nie jest wymagane stosowa-
nie specjalistycznych zesta-
wów do transportu ponadga-
barytowego, stosowane sà
typowe hakowce lub zestawy
niskopodwoziowe.
W urzàdzeniach City Skid za-
stosowano rewolucyjny sys-
tem nap´du szcz´ki. W wa-
runkach, gdy mo˝liwe jest
doprowadzenie zasilania
elektrycznego szcz´ka na-
p´dzana jest silnikiem elek-

trycznym. Istnieje równie˝
mo˝liwoÊç do∏àczenia silnika
Diesla, co tworzy zintegrowa-
ny z maszynà agregat pràdo-
twórczy, który mo˝e byç wyko-
rzystywany równie˝ do nap´-
du innych urzàdzeƒ pracujà-

cych na danym placu budowy.
Kruszarnie City Skid wyposa˝o-
ne sà we wzmocniony hardo-
xem kosz zasypowy. Specjal-
na konstrukcja taÊmociàgu
g∏ównego umo˝liwia formowa-
nie wysokich sto˝ków gotowej
frakcji. Opcjonalnie maszyny Ci-

ty Skid mogà byç wyposa˝one
we wst´pny odsiew, taÊmociàg
boczny oraz separator magne-
tyczny. B´dàca standardem
w tych maszynach hydraulicz-
na regulacja szczeliny u∏atwia
obs∏ug´ i do minimum skraca

czas potrzebny na zmian´ frak-
cji koƒcowej. Kruszarnia szcz´-
kowa typu City Skid 7V4 zo-
sta∏a ju˝ sprowadzona do Pol-
ski. Z jej walorami zapoznaç si´
mo˝na na placu demonstracyj-
nym firmy Grausch i Grausch. 

Dalsze informacje Pb 007Z
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CITYSKID 7V3/7V4 CITYSKID 9V3/9V4 CITYSKID 960 V3/960 V4
secondary crusher

rodzaj transportu hakowiec hakowiec zestaw niskopodwoziowy
lub zestaw niskopodwoziowy lub zestaw niskopodwoziowy

rodzaj nap´du V3 silnik elektryczny, V3 silnik elektryczny, V3 silnik elektryczny,
V4 silnik spalinowy V4 silnik spalinowy V4 silnik spalinowy

kosz zasypowy 3.500x2.000 mm/3 m3 3.500x2.000/3 m3 4.800x2.300/5 m3

szcz´ka (wlot) 700x 500 mm 920x250 mm 900x 600 mm
szczelina (CSS) 30÷140 mm 12÷50 mm 40÷140 mm
wydajnoÊç 30÷120 t/h 20÷50 t/h 65÷285 t/h
wysokoÊç usypowa 2.800 mm 2.800 mm 3.340 mm
waga 7V3 - 13 t, 7V4 - 15 t 9V3 -  15.5 t, 9V4 - 17 t 960V3 - 22.5 t, 960V4 - 24 t

Kruszarnie typu City Skid odznaczajà si´ wysokà ekonomikà eksploatacji 

Kruszarnie City Skid 9V3/9V4 mo˝na transportowaç na podwoziu hakowca

Dzi´ki zwartej budowie kruszarnie City Skid dajà si´ ∏atwo transportowaç
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Gryphin - maszyna
przysz∏oÊci

Zazwyczaj projektanci nie
mogà rozwinàç skrzyde∏, po-
niewa˝ obowiàzuje ich mnó-
stwo ograniczeƒ i wymo-
gów. Aby im sprostaç muszà
hamowaç swà kreatywnoÊç,
tak, ˝e w rezultacie pozosta-
je na nià niewiele miejsca.
Jednym z podstawowych
czynników wp∏ywajàcych
na proces projektowania
produktów sà wymagania
prawne – niekiedy projek-
tanci muszà braç pod uwa-
g´ setki czy wr´cz tysiàce
przepisów prawa lokalnego
i mi´dzynarodowego. Wi´k-
szoÊç z nich dotyczy bezpie-
czeƒstwa i ochrony Êrodowi-
ska naturalnego.
Badania wskazujà, ˝e spro-
stanie wymaganiom praw-
nym poch∏ania a˝ siedem-
dziesiàt procent bud˝etu
na badania i prace projekto-
we. Ale to nie wszystko
– projektowanie ogranicza-
jà ponadto wymogi bud˝e-
towe oraz inne dotyczàce
zgodnoÊci z filozofià marki
danego przedsi´biorstwa.
Nast´pnie projektanci otrzy-
mujà wyniki badaƒ przepro-
wadzonych w grupach foku-
sowych u˝ytkowników, przy-
pomina im si´ tak˝e o polity-
ce firmy w dziedzinie cz´Êci
zamiennych – wszystkie ele-
menty dla danej rodziny ma-
szyn muszà byç ze sobà
zsynchronizowane. Nic wi´c
dziwnego, ˝e kiedy projek-
tantów uwalnia si´ od tych
ograniczeƒ i pozwala odblo-
kowaç wyobraêni´, zabierajà
si´ do dzie∏a z wyjàtkowym
entuzjazmem. W∏aÊnie tak by-
∏o w przypadku Lorenzo Ter-
reno, szefa dzia∏u badaƒ
i technologii w Volvo Con-
struction Equipment, kiedy
mia∏ mo˝liwoÊç powierzenia
swojemu zespo∏owi zadania
opracowania projektu ∏ado-
warki na rok 2020. Innowacyj-
noÊç stanowi dla Volvo
priorytet nie od dziÊ: ju˝

w roku 1950 projektanci firmy
stworzyli pierwszy na Êwiecie
prototyp ∏adowarki ko∏owej.
Model tej futurystycznej ma-
szyny o nazwie Gryphin za-
prezentowany na ostatnich
targach Bauma w Niem-
czech zosta∏ przyj´ty z en-
tuzjazmem. Bez wàtpienia
koncepcj´ projektu nale˝y
okreÊliç jako futurystycznà,
lecz nie jest on czystà fanta-
zjà. Gryphin to bez wàtpie-
nia projekt, który w przy-
sz∏oÊci mo˝e staç si´ funk-
cjonujàcà maszynà.
Projektanci nie zapomnieli
tak˝e o tym, jak wa˝ne jest
zachowanie elementów to˝-
samoÊci marki. Projekt Gry-
phin opiera si´ na podsta-
wowych cechach ka˝dego
Volvo: maszyna jest przy-
jemna dla oka i zdecydowa-
nie nowoczesna. Silnik Die-
sla w ∏adowarce przysz∏oÊci
zastàpiono przyjaznà dla
Êrodowiska elektrycznà jed-
nostkà nap´dowà. Oznacza
to, ˝e praktycznie nie zanie-
czyszcza ona powietrza. Po-
za tym wyeliminowane zosta-
jà wibracje i ha∏as, gdy˝ silni-
ki elektryczne osiàgajà mak-
symalne obroty ju˝ w mo-
mencie ich w∏àczenia. Dzi´ki
regeneracyjnemu uk∏adowi
nap´dowemu, w trakcie pra-
cy dokonuje si´ ∏adowania
baterii ka˝dorazowo przy za-
trzymaniu maszyny.
Przegub skr´tu ∏adowarki zo-
sta∏ przeniesiony z punktu

przed operatorem niemal
do Êrodkowego odcinka ma-
szyny. Dzi´ki temu zreduko-
wano d∏ugoÊç ∏adowarki
i umo˝liwiono dokonywanie
skr´tów po mniejszym ∏uku.
Ponadto nisko umieszczone
osie i przeniesienie nap´du,
zapewniajà Gryphinowi o wie-
le wy˝szà si∏à odspajania, ko-
∏a nie wymagajà ju˝ synchro-
nizacji z zastosowaniem me-
chanizmu ró˝nicowego i wa∏u
p´dnego, a inteligentne za-
wieszenie jest w pe∏ni nieza-
le˝ne. W rezultacie ko∏a Gry-
phina mogà wykonywaç wie-
le niezale˝nych manewrów
– maszyna mo˝e pracowaç
w bardzo nierównym terenie,
zarówno na usypiskach,
jak i w wykopach. W ka˝-
dych warunkach zapewnio-
na jest maksymalna statecz-
noÊç maszny. Zawieszenie
umo˝liwia „wywindowanie”
maszyny, przez co zwi´ksza
si´ zarówno wysokoÊç pod-
czas jazdy w nierównym te-
renie, jak i maksymalnà wy-
sokoÊç wy∏adunku. W cy-
klach wymagajàcych du˝ej
pr´dkoÊci mo˝na maszyn´
obni˝yç. Obni˝enie Êrodka
ci´˝koÊci umo˝liwia znaczne
zwi´kszenie pr´dkoÊci prze-
jazdów w stosunku do obec-
nej bez uszczerbku dla
komfortu i statecznoÊci.
Innym imponujàcym roz-
wiàzaniem zastosowanym
w Gryphinie jest nowatorski
uk∏ad wysuwanej przeciw-

wagi. Ocenia si´, ˝e zwi´k-
sza on statecznoÊç maszy-
ny o dwadzieÊcia procent.
Po wysuni´ciu przeciwwagi
uzyskiwany jest proporcjo-
nalnie wi´kszy efekt, mo˝li-
we staje si´ przenoszenie
wi´kszych ∏adunków – ope-
rator mo˝e tak˝e odpowied-
nio redukowaç jej wiel-
koÊç. Operator Gryphi-
na uzyska pe∏nà widocz-
noÊç we wszystkich kie-
runkach dzi´ki zastosowa-
niu pe∏nego przeszklenia
i przeêroczystych s∏upków
kabiny. Do oszklenia kabiny
wykorzystano „inteligentne”
szyby: nagrzewajà si´ one
w niskich temperaturach za-
pobiegajàc kondensacji lub
oszranianiu, natomiast w in-
tensywnym promieniowaniu
s∏onecznym zostajà przy-
ciemnione niczym gigan-
tyczne okulary przeciws∏o-
neczne. Tradycyjnà kie-
rownic´ zastàpiono wielo-
funkcyjnym joystickiem
i w pe∏ni zelektryzowanymi
elementami sterowania.
Nape∏nianie, podnoszenie
i opró˝nianie ∏y˝ki kontrolo-
wane sà automatycznie,
operator mo˝e skoncentro-
waç si´ na bezpiecznym ma-
newrowaniu maszynà dzi´ki
czemu zredukowany zostaje
stres i zm´czenie, a zwi´k-
szona produktywnoÊç.
Nieodparcie nasuwa si´ py-
tanie, czy Gryphin to tylko
wytwór fantazji, czy te˝ w∏a-
Ênie tak b´dà wyglàdaç
maszyny przysz∏oÊci? Nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e w naj-
bli˝szej dekadzie maszyny
budowlane przejdà radykal-
ne zmiany. Bioràc pod uwa-
g´ fakt, ˝e konstrukcj´ Gry-
phina oparto na racjonalnej
filozofii projektowania, wiel-
ce prawdopodobne staje
si´ za∏o˝enie, ˝e wiele no-
watorskich rozwiàzaƒ, jakie
zastosowano w tej maszy-
nie stanie si´ rzeczywisto-
Êcià w ciàgu jednej genera-
cji. Warto si´ temu przyglà-
daç z du˝à uwagà…

Dalsze informacje Pb 008Z
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Model futurystycznej maszyny o nazwie Gryphin Volvo zaprezentowa∏o podczas ubieg∏orocz-
nych targów Bauma w Monachium. Czy w∏aÊnie tak b´dà wyglàda∏y maszyny przysz∏oÊci?

 Posrednik_2_2008_wtorekx.qxd  3/25/08  2:03 PM  Page 24



 Posrednik_2_2008_wtorekx.qxd  3/25/08  2:03 PM  Page 25



Kubota – 2007 
rokiem sukcesu

Aries Power Equipment
Sp. z o.o. jest Generalnym
Dystrybutorem w Polsce mi-
nikoparek, ∏adowarek oraz
silników wysokopr´˝nych
japoƒskiej firmy Kubota.
Na dynamicznie rozwijajà-
cym si´ rynku maszyn bu-
dowlanych Aries Power,
sprzedajàc koparki Kubota,
odniós∏ w ubieg∏ym roku
zdecydowany sukces do-
starczajàc klientom dwu-
krotnie wi´cej maszyn ni˝
za∏o˝ony plan. Wynik ten
dobitnie potwierdza renom´
i uznanie, jakim cieszà si´
maszyny Kubota.
Koparki Kubota dzi´ki swej
wysokiej jakoÊci, trwa∏oÊci
i zaawansowaniu technolo-
gicznemu spotka∏y si´ z du-
˝ym zainteresowaniem na-
bywców. Pe∏ny typosze-
reg klasycznych koparek
kompaktowych Serii KX
– poczàwszy od najl˝ejszej
K008-3 o wadze poni˝ej jed-
nej tony, do najci´˝szej
– KX080-3 o masie przekra-
czajàcej osiem ton, odzna-
cza si´ szerokim zakresem
mo˝liwoÊci zastosowania

we wszystkich, nawet naj-
trudniejszych warunkach.
Poza tradycyjnym kopaniem
rowów pod instalacje ener-
getyczne, telefoniczne i ka-
nalizacyjne, maszyny te
z powodzeniem znajdujà za-
stosowanie przy pracach
rozbiórkowych z pomocà
m∏otów hydraulicznych, jak
i w ci´˝kich pracach wyko-
powych w kopalniach od-
krywkowych. Minikoparki
serii U charakteryzujà si´ ze-

rowym promieniem obrotu,
co sprawia, ˝e mo˝na je sto-
sowaç w miejscach o ogra-
niczonej przestrzeni pracy.
Inteligent Control System
– oferowany tylko w maszy-
nach Kuboty interaktywny
oraz bardzo funkcjonalny
sposób prezentacji wskazaƒ
przyrzàdów w postaci cyfro-
wej – pozwala na nadzór
i analizowanie du˝ej liczby
ró˝norodnych informacji, np.
temperatury silnika, ciÊnienia

oleju, poziomu paliwa. Za po-
mocà ∏atwo zrozumia∏ych
symboli operator na bie˝àco
informowany jest o aktual-
nym stanie maszyny. Dane
o pracy silnika, takie jak: po-
ziom obrotów, aktualna licz-
ba motogodzin, temperatura
wody, itp. mogà byç w ka˝-
dej chwili wyÊwietlone
na ekranie umieszczonym
na desce rozdzielczej. Tryb
serwisowy informuje opera-
tora o koniecznych do wyko-
nania czynnoÊciach serwiso-
wych. Dzi´ki dodatkowym
funkcjom systemu, w przy-
padku ewentualnej awarii,
jej lokalizacja jest znacznie
u∏atwiona, a czas napraw
jest zdecydowanie krótszy.
Niewàtpliwà zaletà systemu
jest tak˝e funkcja antykra-
dzie˝owa. Dzi´ki zastosowa-
niu specjalnych kodowa-
nych kluczy ograniczono ry-
zyko kradzie˝y lub nieupraw-
nionego u˝ycia maszyny.
W bie˝àcym roku Aries Po-
wer Equipment jako no-
woÊç wprowadzi∏ trzy mo-
dele przegubowych ∏ado-
warek ko∏owych Kubota:
R310 o masie 2.150 kg, R420
o masie 3.380 kg oraz R520
o masie 4.300 kg.

Dalsze informacje Pb 009Z

Maszyny budowlane
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model waga moc si∏a g∏´bokoÊç szerokoÊç typ pompy wymiary maszyny
kopiàca kopania podwozia d∏.xszer.xwys.

[kg] [KM/kW] [kN] [mm] [mm] [mm]
MINIKOPARKI KX

K008-3 850 10,2/7,4 9,80 1.720 700/860 z´bata 2.750x700/860x1.420
KX36-3 1.580 12,0/9,0 13,27 2.230 990 t∏oczkowa 3.670x990x2.280
KX41-3S 1.550 16,0/11,8 15,60 2.370 990 t∏oczkowa 3.660x990x2.280
KX41-3V 1.720 16,0/11,8 15,60 2.380 990/1.300 t∏oczkowa 3.660x990/1.300x2.280
KX61-3 2.590 24,8/18,2 21,50 2.490 1.400 t∏oczkowa 4.270x1.400x2.410
KX71-3 2.790 27,5/20,5 25,20 2.670 1.500 t∏oczkowa 4.520x1.500x2.410
KX91-3α 3.240 25,6/18,8 29,90 2.900 1.550 t∏oczkowa 4.760x1.550x2.440
KX101-3α 3.520 26,6/19,6 31,10 3.095 1.550 t∏oczkowa 4.920x1.550x2.440
KX121-3α 3.980 40,0/29,4 32,50 3.205 1.700 t∏oczkowa 5.060x1.700x2.490
KX161-3α 5.155 40,0/29,4 39,90 3.555 1.960 t∏oczkowa 5.510x1.960x2.540
KX080-3 8.195 65,0/47,8 65,20 4.600 2.200 t∏oczkowa 6.450x2.200x2.620

MINIKOPARKI U
U10-3 990 10,2/7,4 10,40 1.800 750/990 z´bata 2.980x750/990x1.420
U15-3 1.600 13,0/9,6 15,20 2.310 990/1.240 t∏oczkowa 3.570x990/1.240x2.300
U20-3 2.120 19,0/14,0 18,40 2.320 1.400 t∏oczkowa 3.850x1.400x2.360
U25-3 2.540 21,0/15,5 21,60 2.810 1.500 t∏oczkowa 4.100x1.500x2.400
U35-3α 3.590 26,6/19,6 31,10 3.150 1.700 t∏oczkowa 4.865x1.700x2.440
U45-3α 4.500 40,0/29,4 32,9 3.400 1.960 t∏oczkowa 5.340x1.960x2.540
U50-3α 4.890 40,0/29,4 32,9 3.650 1.960 t∏oczkowa 5.385x1.960x2.540

Koparki Kubota dzi´ki swej wysokiej jakoÊci, trwa∏oÊci i zaawansowaniu technologiczne-
mu cieszà si´ olbrzymim zainteresowaniem u˝ytkowników…
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Maszyny budowlane
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ASbud i Terex
podpisa∏y kontrakt

ASbud Sp. z o.o. – lider wÊród
dostawców sprz´tu drogowe-
go – poszerzy∏ swojà ofert´
o maszyny do robót ziem-
nych. W marcu firma zawar∏a
kontrakt z jednym z najwi´k-
szych producentów maszyn
budowlanych na Êwiecie
– koncernem Terex. Wielolet-
nie doÊwiadczenie ASbudu
w po∏àczeniu z bogatym pro-
gramem produkcyjnym reno-
mowanego partnera, po-
zwoli stworzyç odpowiednià
ofert´ dla polskich klientów,
która usatysfakcjonuje ich
zarówno pod wzgl´dem ja-
koÊci maszyn, jak i profesjo-
nalnej obs∏ugi serwisowej. 
Katowicki ASbud wprowadza-
jàc do sprzeda˝y nowe pro-
dukty koncernu Terex zamie-
rza wykorzystywaç swe do-

Êwiadczenia zdobyte w kon-
taktach z firmami z bran˝y
drogowej. Dlatego te˝ po-
szerzeniu oferty towarzy-
szy rozbudowa infrastruktu-
ry. W lutym rozpoczà∏ dzia-
∏alnoÊç oddzia∏ firmy miesz-
czàcy si´ w ¸omiankach
pod Warszawà. Ju˝ nieba-
wem planowane jest uroczy-
ste otwarcie placówki po∏à-

czone z prezentacjà maszyn
b´dàcych w ofercie ASbudu.
Otwarcie oddzia∏u w Warsza-
wie przyniesie zmiany jakoÊ-
ciowe w zakresie usprawnie-
nia obs∏ugi serwisowej. 
Handlowcy ASbudu sà
przekonani, ˝e ju˝ nieba-
wem rynkowym przebojem
stanà si´ koparko-∏adowarki
Terex 820 SX, 880 Elite
oraz 970 Elite. Pierwsza
z maszyn wyposa˝ona jest
w silnik Perkins 1104C-44T
o mocy 92 KM, skrzyni´ me-
chanicznà, hamulce na dwa
lub cztery ko∏a. Operator
mo˝e dokonaç wyboru try-
bu hamowania z panelu
w kabinie. NiezawodnoÊç
pracy w ci´˝kich warunkach
zapewniajà dwie pompy z´-
bate spi´te w tandem. W ce-
lu zwi´kszenia si∏y skrawajà-
cej na ∏y˝ce oraz precyzji
operowania ruchami robo-
czymi istnieje mo˝liwoÊç

pracy na jednej pompie.
Wykorzystanie obu pomp
pozwala zwi´kszyç wydaj-
noÊç maszyny. Rozwiàzanie
polegajàce na zastosowa-
niu pomp z´batych cieszy
si´ uznaniem polskich u˝yt-
kowników, przede wszyst-
kim ze wzgl´du na nieza-
wodnoÊç i prostot´ budowy
uk∏adu hydraulicznego.

Koparko-∏adowarki 880 Eli-
te i 970 Elite nap´dzane sà
silnikiem Perkinsa tej samej
serii o mocy 100 KM. Obie
maszyny w standardzie wy-
posa˝one sà w automa-
tycznà skrzyni´ biegów
oraz ∏y˝k´ ∏adowarkowà
o pojemnoÊci 1,2 m3.
W maszynie Terex 970 Elite
konstruktorzy zastosowali
wszystkie ko∏a skr´tne. Za-
letà takiego rozwiàzania jest
osiàgni´cie jednego z naj-
mniejszych – bo wynoszà-
cego zaledwie 7,3 metra
promienia skr´tu wÊród ma-
szyn tej klasy. Operator ko-
parko-∏adowarki 970 Elite
mo˝e wybraç jeden z trzech
trybów pracy uk∏adu jezdne-
go, tzn: przednie ko∏a skr´t-
ne, praca z ko∏ami w syste-
mie „krab” oraz wszyskie
ko∏a skr´tne. Na uwag´ za-
s∏uguje nowatorskie rozwià-
zanie polegajàce na mo˝-
liwoÊci kalibracji skr´tu ma-
szyny (osiowoÊci) bezpo-
Êrednio z kabiny operatora.
W wyposa˝eniu standardo-
wym wszystkie modele ko-
parko-∏adowarek Terex po-
siadajà uk∏ad kontroli trakcji
Ride Control oraz lini´ hy-
draulicznà umo˝liwiajàcà ko-
rzystanie z m∏ota. Mo˝e byç
ona jedno- lub dwukierunko-
wa. Wybór tej drugiej pozwa-
la u˝ytkownikowi na stoso-

wanie osprz´tu, którego nie
mo˝na zamontowaç na ma-
szynach konkurencyjnych
marek bez koniecznoÊci
uprzedniego poniesienia do-
datkowych kosztów zwiàza-
nych z zamontowaniem linii
dwukierunkowej.
Charakterystyczny pojedyn-
czy si∏ownik przechy∏u ∏y˝ki
przedniej poprawia widocz-
noÊç operatora u∏atwiajàc
mu prac´. JednoczeÊnie du-
˝à zalet´ koparko-∏adowarek
Terex stanowi zwi´kszo-
na si∏a przy zamykaniu ∏y˝ki
przedniej. CiÊnienie do si-
∏ownika doprowadzane jest
od strony t∏oka. Wziàwszy
pod uwag´ fakt, ˝e wi´k-
szoÊç koparko- ∏adowarek
dysponuje wi´kszà si∏à
na wysypie ni˝ przy zamy-
kaniu ∏y˝ki ten parametr
maszyn Terex zas∏uguje
na szczególne podkreÊlenie. 
Wszystkich zainteresowa-
nych koparko-∏adowarkami
Terex nowej generacji  i inny-
mi maszynami do robót ziem-
nych produkowanymi przez
t´ firm´, ASbud zaprasza
do swoich oddzia∏ów, gdzie
mo˝na zapoznaç si´ ze
szczegó∏ami oferty, obejrzeç
maszyny na placu i otrzymaç
ich szczegó∏owà specyfika-
cj´. Na miejscu mo˝na rów-
nie˝ odbyç jazdy testowe.

Dalsze informacje Pb 010Z

W modelu 970 Elite konstruktorzy zastosowali wszystkie ko∏a skr´tne. Zaletà takiego roz-
wiàzania jest osiàgni´cie jednego z najmniejszych – bo wynoszàcego zaledwie 7,3 metra
- promienia skr´tu maszyny…

Handlowcy ASbudu sà przekonani, ˝e dzi´ki szeregowi interesujàcych rozwiàzaƒ kon-
strukcyjnych, nowej generacji koparko-∏adowarki Terex stanà si´ rynkowym przebojem
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Bogata oferta HSW

Od siedemdziesi´ciu lat Hu-
ta Stalowa Wola jest znanym
i cenionym producentem
maszyn budowlanych, ofe-
rujàcym jednoczeÊnie szero-
kà gam´ cz´Êci zamiennych
oraz us∏ug serwisowych.
W ofercie HSW znaleêç
mo˝na maszyny, których
funkcje u˝ytkowe znajdujà
wykorzystanie w sektorze
przemys∏u wydobywczego,
budownictwa drogowego,
a tak˝e w rolnictwie, leÊnic-
twie, przedsi´biorstwach ko-
munalnych, elektrowniach
i elektrociep∏owniach.
Poczàwszy od projektu,
poprzez produkcj´, sprze-
da˝, a koƒczàc na serwisie
– HSW S.A. w pe∏ni koncen-
truje si´ na spe∏nieniu wy-
mogów stawianych przez
u˝ytkowników, czyniàc nie-
ustanne starania w zakresie
podnoszenia jakoÊci wyro-
bów. Wysoka jakoÊç, trwa-

∏oÊç, niezawodnoÊç oraz ni-
skie koszty eksploatacji,
stanowià g∏ówne atuty ma-
szyn HSW S.A. oferujàcej w
chwili obecnej:
• szeÊç modeli ∏adowarek ko-

∏owych o mocy brutto silnika
od 97 do 336 kW (130÷450
KM) i pojemnoÊci ∏y˝ki
od 1,34 do 11,50 m3 prze-
znaczonych do za∏adunku
materia∏ów sypkich i zbrylo-
nych oraz – w budownictwie
– do wykonywania wyko-
pów, niwelacji gruntu, prze-
mieszczania materia∏ów
oraz w pracach zwiàzanych
z budowà i utrzymaniem
sieci komunalnych, gazo-
wych, telekomunikacyjnych,
wodociàgowych,

• szeÊç modeli spycharek gà-
sienicowych o mocy brutto
silnika od 74 do 418 kW
(99÷560 KM) i pojemno-
Êci lemiesza od 1,87
do 39,8 m3. Mo˝liwoÊç za-
stosowania ró˝nego ro-
dzaju osprz´tów robo-
czych – lemieszy i zrywa-

ków, pozwala wykorzy-
staç spycharki HSW
przy wykonywaniu wszel-
kich prac ziemnych,
kszta∏towaniu trudnych
powierzchni, odspajaniu
gruntu, niwelacji terenu
i pracach odkrywkowych. 

Poza wersjà „standard”
produkowane sà równie˝
specjalne wersje spycharek
o niskim nacisku na pod∏o-
˝e (oznaczenie „LGP”),
o wyd∏u˝onej ramie trakcyj-
nej („LT”) oraz o wyd∏u˝onej
ramie trakcyjnej i du˝ym
rozstawie gàsienic („WT”).
• jeden model koparko-∏ado-

warki o mocy brutto silni-
ka 74 kW (99 KM), z ∏y˝kà
∏adowarkowà o pojemno-
Êci 1,00 m3 i koparkowà
o pojemnoÊci 0,20 m3. Bo-
gaty zakres osprz´tu robo-
czego (∏y˝ka ∏adowarkowa
wieloczynnoÊciowa, lemiesz
uniwersalny i do Êniegu, wi-
d∏y paletowe, zamiatarka,
∏y˝ka podsi´bierna z z´ba-
mi, ∏y˝ka trapezoidalna oraz

przeznaczona do skarpo-
wania) czyni z koparko-
∏adowarki HSW w pe∏ni
uniwersalnà maszyn´ dla
bran˝y budowlanej,

• dwa modele uk∏adarek rur
o maksymalnym udêwi-
gu 72 i 100 ton oraz mocy
brutto silnika 261 kW (350
KM) wykorzystywanych
g∏ównie przy budowie,
utrzymaniu i modernizacji
rurociàgów i gazociàgów. 

Wszystkich zainteresowa-
nych bogatà ofertà maszyn
produkowanych przez Hut´
Stalowa Wola, firma zaprasza
do odwiedzenia strony inter-
netowej www.hsw.pl. Wybie-
rajàcy si´ na Targi Budow-
nictwa Drogowego AUTO-
STRADA POLSKA, które od-
b´dà si´ w dniach 14-16 ma-
ja 2008 w Kielcach b´dà mo-
gli w pawilonie A, stoisko 29
zapoznaç si´ ze sprz´tem
i uzyskaç informacje od po-
zostajàcych do ich dyspozy-
cji pracowników HSW S.A.

Dalsze informacje Pb 011Z
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¸adowarki Haulotte
HTL – same zalety…

¸adowarki teleskopowe Hau-
lotte TOP LIFT (HTL) stanowià
ca∏kowità nowoÊç wÊród tego
typu urzàdzeƒ. Maszyny ozna-
czone symbolami HTL 40-14
i HTL 40-17 (ostatnia liczba
oznacza maksymalnà wyso-
koÊç roboczà) wyposa˝ono
w elektroniczny system po-
miaru obcià˝enia i przechy∏u,
co sprawia, ˝e imponujà one
wysokà stabilnoÊcià. Na bez-
pieczeƒstwo prowadzonych
prac pozytywnie wp∏ywajà
tak˝e system blokady tylnej
osi sztywno sprz´gajàcej
podwozie oraz mo˝liwoÊç
p∏ynnej regulacji ruchów wy-
si´gnika. Dwie przednie
podpory szybko dopasowu-
jàce si´ do pod∏o˝a zwi´k-
szajà stabilnoÊç maszyny
zarówno przy pracy, jak
i w czasie jazdy. 
Wielozadaniowy joystick
umo˝liwia p∏ynne, precyzyjne

sterowanie ruchami wysi´gni-
ka teleskopowego. Du˝y
przeÊwit oraz nap´d 4x4 po-
zwala maszynom na porusza-
nie si´ nawet w najtrudniej-
szym terenie, a hydrostatycz-
ny nap´d na jazd´ po dro-
gach z maksymalnà pr´dko-
Êcià do 30 km/h bez koniecz-
noÊci zmiany biegów. Wybór
trybu sterowania kó∏ skr´t-
nych (na dwa, cztery lub
„krab”) optymalizuje zdol-
noÊç manewrowà ∏adowarki.
¸adowarki serii HTL mogà
byç wyposa˝one w ró˝no-
rodne, szybkie w monta˝u
akcesoria, takie jak wid∏y,
∏y˝ki z z´bami lub bez, p∏yta
czo∏owa (karetka) do moco-
wania akcesoriów, wysi´gnik
hakowy, ochronna metalowa
kratka przedniej szyby lub
kosz z pulpitem sterujàcym. 
Oba modele ∏adowarek wy-
posa˝ono w komfortowà, do-
skonale wyciszonà kabin´
ROPS/FOPS. Ergonomia sta-
nowiska pracy operatora zo-
sta∏a specjalnie przemyÊlana,

tak aby, zredukowaç jego wy-
si∏ek. Wszelkie elementy stero-
wania sà ∏atwo dost´pne. Wie-
lozadaniowy joystick pozwala
operatorowi za pomocà jednej
r´ki na p∏ynne i niezwykle pre-
cyzyjne sterowanie w tym sa-
mym czasie zarówno pojedyn-
czymi, jak i z∏o˝onymi cyklami
roboczymi wysi´gnika telesko-
powego. Zastosowany w no-
wych ∏adowarkach uk∏ad elek-

tronicznego wspomagania
umo˝liwia z∏agodzenie gwa∏-
townych ruchów wysi´gnika.
Prac´ operatora u∏atwiajà
liczne wskaêniki Êwietlne
i dêwi´kowe. Stany „jazda”
i „praca” sà ∏atwo odró˝nial-
ne – nie ma mo˝liwoÊci po-
my∏ki. Operator mo˝e si´
skupiç na wykonywanych
czynnoÊciach bez obawy
utraty stabilnoÊci maszyny. 
Konstruktorzy Haulotte za-
dbali o maksymalne u∏atwie-
nie wykonywania prac ser-
wisowo-konserwacyjnych.
Dzi´ki szeroko otwieranej
os∏onie u∏atwiono dost´p
do silnika i innych newral-
gicznych podzespo∏ów, ta-
kich jak filtry, punkty sma-
rownicze, czy przewody hy-
drauliczne. JakoÊç podze-
spo∏ów mechanicznych, hy-
draulicznych i elektrycznych
nowych ∏adowarek telesko-
powych gwarantuje ich wy-
sokà niezawodnoÊç oraz
najwy˝sze bezpieczeƒstwo. 

Dalsze informacje Pb 012Z
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¸adowarka teleskopowa HTL 40-14 na te-
gorocznych targach Budma Bumasz nagro-
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Maryla Rodowicz 
dosta∏a JCB 3CX

„Narodziny nowej galaktyki” 
– pod tym has∏em 28 lutego
w Warszawie odby∏a si´ uro-
czysta prezentacja oferty fir-
my JCB na rok 2008. Inter-
handler zaprosi∏ swoich naj-
lepszych klientów do wspól-
nego sp´dzenia wieczoru.
W warszawskim centrum
EXPO XXI pojawi∏o si´ po-
nad 250 osób. Atrakcji – nie
tylko zwiàzanych z maszy-
nami – nie brakowa∏o...
Toruƒska firma ma co Êwi´-
towaç. Jej nieustajàce suk-
cesy w nasycaniu krajowego
rynku angielskimi maszyna-
mi sprawi∏y, i˝ Polska wyró˝-
nia si´ na mapie podbojów
JCB. Z pewnoÊcià to w∏aÊnie
spowodowa∏o, i˝ uroczysty
wieczór w Warszawie za-
szczyci∏ swà obecnoÊcià dy-
rektor sprzeda˝y JCB na Eu-
rop´, Marc A. Telleck. Powie-
dzia∏ wiele mi∏ych s∏ów na te-
mat Interhandlera, przede
wszystkim gratulujàc preze-
sowi Ryszardowi Lamczyko-
wi wyjàtkowych wyników
sprzeda˝y. PodkreÊli∏, i˝
za spektakularnym sukce-
sem Interhandlera kryje si´
odkrycie zupe∏nie nowych
dróg sprzeda˝y i wejÊcie
w nowe segmenty rynku.
Z uznaniem poda∏ przyk∏ad

sprzedania w roku ubieg∏ym
o 50 ci´˝kich maszyn - kopa-
rek i ∏adowarek ko∏owych
– wi´cej ni˝ dwa lata temu.
To w∏aÊnie doskona∏e wyniki
toruƒskiej firmy sprawiajà, i˝
Polska postrzegana jest
przez JCB jako perspekty-
wiczny, priorytetowy rynek,
jeden z najlepszych w Unii
Europejskiej. Marc Telleck
podkreÊli∏ skutecznoÊç poli-
tyki Interhadlera który nie-
ustannie inwestuje w rozwój
sieci sprzeda˝y i serwisu.
Liczby mówià same za siebie
– trzynaÊcie w∏asnych od-
dzia∏ów, dwudziestu dwóch
dealerów, pot´˝ne inwesty-
cje w serwis i magazyny cz´-
Êci zamiennych. W rozmowie
z naszà redakcjà Mark Tel-
leck pochwali∏ zarówno po-
mys∏ organizacji takiego ga-
lowego spotkania, jak i jego
program. Gospodarz wie-
czoru, prezes Interhandlera,
Ryszard Lamczyk witajàc
zgromadzonych powiedzia∏:
- G∏ównym celem naszego
spotkania jest nawiàzanie in-
nych ni˝ tylko biznesowe re-
lacji z paƒstwem. Chcemy
dziÊ przedstawiç ca∏à galak-
tyk´ maszyn JCB, które mo-
gà wspomóc prac´ w ka˝dej
fazie procesu technologicz-
nego na placu budowy. Ga-
laktyka maszyn JCB obejmu-
je jednak nie tylko maszyny
budowlane, ale tak˝e maszy-

ny komunalne, drogowe,
do transportu wewn´trzne-
go, kultywacji zieleni, agre-
gaty pràdotwórcze, r´czne
narz´dzia hydrauliczne,
a tak˝e ca∏à gam´ osprz´tu,
dzi´ki któremu ka˝da z ma-
szyn b´dzie mog∏a osiàgnàç
du˝o wy˝szà efektywnoÊç
pracy. Kontynuujàc astrono-
micznà terminologi´, która
zdominowa∏a dzisiejszy wie-
czór, powiem ˝e uk∏ad
gwiazd sprzyja koniunkturze
naszego sektora. Mówi´ tu
o unijnych funduszach
strukturalnych, które majà
trafiç do naszego kraju,
wspomagajàc Êrodki bud˝e-
towe i samorzàdowe oraz
o realizacji projektów zwià-
zanych z Euro 2012. Mam
nadziej´, ˝e dzisiejszy wie-
czór b´dzie obfitowa∏ w kon-
takty i rozmowy, ale te˝ ˝e
zainspiruje Paƒstwa do za-
kupu pierwszej lub kolej-
nych maszyn JCB.
GoÊcie obejrzeli prezentacj´
mulimedialnà poÊwi´conà
nowoÊciom, jakie JCB szyku-
je na rok 2008. To popular-
na i zarazem bardzo wygod-
na forma prezentacji maszyn,
podczas której w komforto-
wych warunkach oglàda si´
konkretny model na filmie, s∏u-
chajàc jednoczeÊnie fachowe-
go komentarza. Umo˝liwia
równie˝ obejrzenie zastoso-
waƒ maszyny w praktyce, co

podczas uroczystego wieczo-
ru nie by∏oby przecie˝ mo˝li-
we. Przez ca∏y czas mo˝na by-
∏o równie˝ oglàdaç przywiezio-
ne do warszawskiego Cen-
trum EXPO XXI maszyny, któ-
re Interhandler wprowadza
w∏aÊnie do sprzeda˝y. Kilka-
naÊcie z nich by∏o równie˝ ele-
mentem tanecznego show
– tym razem jednak w nietypo-
wej dla tej firmy wersji statycz-
nej, jako efektowne t∏o dla taƒ-
ca nowoczesnego z efektami
laserowymi. Pokaz mody pla-
˝owej podgrza∏ atmosfer´,
która kulminacyjny moment
osiàgn´∏a podczas wyst´pu
Maryli Rodowicz. Lubiana pio-
senkarka zaÊpiewa∏a znane
wszystkim przeboje. W od-
m∏odzonych nieco aran˝a-
cjach wzbudzi∏y taki entu-
zjazm publicznoÊci, ˝e cz´Êç
goÊci da∏a si´ namówiç artyst-
ce na wspólny wyst´p. Zaba-
wa by∏a naprawd´ wyÊmieni-
ta. O tym, ˝e jest to jednak
wieczór JCB obecni przypo-
mnieli sobie bardzo szybko
w momencie losowania na-
gród w postaci modeli ma-
szyn. Fanty otrzyma∏y cztery
osoby – wÊród nich gwiazda
wieczoru. Od tej pory Inter-
handler mo˝e z dumà og∏a-
szaç, i˝ dzi´ki niemu Maryla
Rodowicz sta∏a si´ posia-
daczkà koparko-∏adowarki
JCB 3CX. A ˝e w „nieco”
zmniejszonej wersji…

Maszyny budowlane
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Liebherr na pylonie

Podczas robót przy wzno-
szeniu mierzàcego sto trzy-
dzieÊci metrów pylonu mostu
na Renie w niemieckim We-
sel pracowa∏y dwa ˝urawie
marki Liebherr o ró˝norakiej
konstrukcji. Do g∏ównych
prac budowlanych wykonaw-
ca zastosowa∏ stacjonarny
górnoobrotowy ˝uraw wie˝o-
wy Liebherr 280 EC-H 16 Li-
tronic, który podczas trans-
portowania materia∏ów na
wysokoÊç wspomagany by∏
przez samochodowy ˝uraw
kratowy LG 1750.
Obie maszyny spisywa∏y si´
doskonale, szczególnie
przy przenoszeniu najci´˝-
szych elementów szalunków
i podczas prac betoniar-
skich. ˚uraw wie˝owy Lie-
bherr 280 EC-H 16 Litronic
wspinajàc si´ wraz z post´-
pami wznoszenia wykonanej
ze zbrojonego betonu kon-
strukcji pylonu, znalaz∏ si´
na wysokoÊci dziewi´çdzie-
si´ciu metrów. Póêniej samo-

chodowy ˝uraw kratowy
LG 1750 posadowi∏ tam
szeÊç pot´˝nych, wysokich
na pi´tnaÊcie metrów i wa˝à-
cych siedemdziesiàt pi´ç ton
stalowych bloków. Tym sa-

mym pylon „urós∏” o kolej-
ne czterdzieÊci pi´ç metrów.
Podczas tych prac monta˝y-
Êci pracujàcy na wierzcho∏ku
pylonu drogà radiowà prze-
kazywali wskazówki pozwa-

lajàce z centymetrowà do-
k∏adnoÊcià posadowiç stalo-
we kolosy, tak by osiàgn´∏y
w∏aÊciwà pozycj´ i mog∏y zo-
staç po∏àczone spawami.
Stalowe bloki s∏u˝à do prze-
prowadzenia siedemdziesi´-
ciu dwóch lin, podtrzymujà-
cych konstrukcj´ mostu. 
Znacznie szybciej ni˝ to pier-
wotnie planowano, bo zaled-
wie po jednym dniu robo-
czym, ˝uraw samochodowy
LG 1750 wykona∏ swoje za-
danie. Równie sprawnie
przebieg∏y wczeÊniej prace
zwiàzane z jego monta˝em.
Zabra∏ on bowiem zaledwie
pó∏tora dnia.
Budow´ wiszàcego mostu
w Wesel rozpocz´to przed po-
nad dwoma laty. Nowa prze-
prawa przez Ren ma mieç d∏u-
goÊç 772,5 metra, cztery pasy
ruchu dla samochodów, dwie
Êcie˝ki rowerowe i dodatkowy
pas awaryjny. Tego rodzaju
konstrukcja zosta∏a wybrana,
specjalnie, by zapewniç trzy-
stumetrowej szerokoÊci przej-
Êcie dla statków i barek. 

Dalsze informacje Pb 013Z
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Podczas wznoszenia wysokiego na 130 metrów pylonu mostu na Renie w niemieckim
Wesel wykorzystano dwa ˝urawie Liebherr o ró˝norakiej konstrukcji
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Bobcat – lider w produkcji 
sprz´tu kompaktowego

W tym roku przypada jubile-
usz pi´çdziesi´ciolecia po-
wstania firmy Bobcat. Po-
czàtek jej dzia∏alnoÊci sta-
nowi∏a decyzja braci Melroe
o udost´pnieniu do seryjnej
produkcji ma∏ej trzyko∏owej
∏adowarki. Obecnie Bobcat
zatrudnia na ca∏ym Êwiecie
ponad cztery tysiàce osób.
Fabryki firmy zlokalizowa-
ne sà w USA, w Chinach,
a w Europie we Francji
i w Czechach. Gama pro-
duktów oferowanych przez
firm´ Bobcat to: 
• dwadzieÊcia modeli mini∏ado-

warek – poczàwszy od sztan-
darowego produktu czyli ma-
∏ych ∏adowarek ze sterowa-
niem burtowym, poprzez ∏a-
dowarki gàsienicowe, o skr´t-
nych ko∏ach, a skoƒczywszy
na Êredniej wielkoÊci ∏ado-
warkach przegubowych,

• osiemnaÊcie modeli koparek
– od najmniejszej o wa-
dze 800 kg do najwi´kszej
wa˝àcej 12,5 tony – wiele
modeli posiada unikatowe roz-
wiàzania, typowe dla Bobcata,

• osiem modeli podnoÊników
teleskopowych – od naj-
mniejszego stanowiàcego
ca∏kowità nowoÊç - 2,2-to-
nowego, pi´ciometrowego
podnoÊnika teleskopowego
b´dàcego tak uniwersal-
nym urzàdzeniem, ˝e mo-
˝e pracowaç z osprz´tem
od mini∏adowarki, a˝
po rynkowy hit, jakim jest
siedemnastometrowy tele-
skop z platformà osobowà,

• szeÊçdziesiàt modeli przy-
stawek roboczych do mi-
ni∏adowarek, dwadzieÊcia
modeli do podnoÊników
teleskopowych, 

• niezwykle szeroka gama
∏y˝ek i przystawek prze-
znaczonych do koparek.

Dzi´ki bogatej ofercie przy-
stawek roboczych Bobcat
mo˝e zaoferowaç   komplek-
sowe i unikatowe rozwiàza-
nia, wyprzedzajàc konkuren-

tów. Dlatego te˝ maszyny
kompaktowe tej marki cz´sto
okreÊlane sà mianem „noÊni-
ków osprz´tu” mogàcych
byç wykorzystanymi do kil-
kudziesi´ciu innego rodzaju
prac ni˝ tylko proste roboty
ziemne i prze∏adunkowe. 
Komplet osprz´tu sk∏adajà-
cy si´ z ∏y˝ki, szczotki, m∏o-
ta hydraulicznego i na przy-
k∏ad frezu do asfaltu wraz
z ramieniem kopiàcym i wi-
d∏ami przy odpowiednio do-
branym noÊniku osprz´tu
marki Bobcat pozwala
na sprawne wykonanie pe∏-
nego zakresu mniejszych
prac drogowych, remontów
nawierzchni, prac brukar-
skich. Konstrukcja ca∏ej ga-
my maszyn i przystawek
roboczych Bobcat powsta-
∏a w oparciu o obserwacje
potrzeb klientów i tendencji
rynkowych. Ich analiza po-
zwala in˝ynierom Bobcata
odpowiednio pokierowaç
dalszym rozwojem produk-
tów i zapewniç mo˝liwoÊç
u˝ytkowania maszyn i urzà-
dzeƒ najwy˝szej jakoÊci. Nie
jest przypadkiem, ˝e to w∏a-
Ênie Bobcat jest w∏aÊcicie-
lem ponad pi´çdziesi´ciu
unikatowych patentów doty-

czàcych specyficznych roz-
wiàzaƒ technicznych stoso-
wanych tylko i wy∏àcznie
w maszynach tej marki.
Do rozwiàzaƒ tych nale˝y
na przyk∏ad bezobs∏ugowa
skrzynia ∏aƒcuchowa stano-
wiàca serce uk∏adu stero-
wania mini∏adowarkà oraz
opracowany i wdro˝ony
do seryjnej produkcji przez
Bobcata system Bobtach
pozwalajàcy na b∏yskawicz-
nà zmian´ przystawki.
Na uwag´ zas∏uguje równie˝
system spawania inercyjne-
go si∏owników i innych new-
ralgicznych cz´Êci oraz ca∏y
szereg pomniejszych roz-
wiàzaƒ technicznych stoso-
wanych wy∏àcznie w urzà-
dzeniach marki Bobcat. 
Centra badawczo-rozwojo-
we firmy Bobcat prowadzà
prace nad wprowadzaniem
kolejnych udoskonaleƒ tech-
nicznych w konstrukcji ma-
szyn i wprowadzeniem no-
watorskich rozwiàzaƒ. Dzia-
∏ania te majà na celu uczy-
niç maszyny jeszcze wy-
dajniejszymi, mocniejszy-
mi, cichszymi, bezpiecz-
niejszymi i dostosowanymi
do najnowszych norm w za-
kresie emisji gazów oraz ha-

∏asu. Ciàgle jednak przy-
Êwieca im duch za∏o˝ycieli
firmy, których maksyma
sk∏ada si´ z kilku s∏ów: inno-
wacyjnoÊç, prostota, nieza-
wodnoÊç. W ten sposób ha-
s∏o: ROZWIÑZANIA PRZEKRA-
CZAJÑCE OCZEKIWANIA ni-
gdy nie traci swej aktualnoÊci.
W ciàgu ostatniego roku bar-
dzo dynamicznie zmieni∏a si´
sytuacja Bobcata na rynku
europejskim. Dzi´ki sta∏emu
wzrostowi sprzeda˝y w tej
cz´Êci Êwiata oraz bardzo do-
brym perspektywom na przy-
sz∏oÊç, Bobcat zdecydowa∏
si´ na dokonanie powa˝nych
inwestycji, które pozwoli∏y
mu na utrwalenie pozycji li-
dera w produkcji i sprzeda-
˝y sprz´tu kompaktowego
na terenie Europy. W ro-
ku 2007 ukoƒczone zosta-
∏y dwie olbrzymie inwestycje.
Pierwszà z nich jest centrum
logistyczne Bobcata na Euro-
p´ z siedzibà w belgijskim
Puurs. Znajduje si´ tam cen-
tralny sk∏ad cz´Êci oraz ma-
szyn. Wa˝nà inwestycj´ sta-
nowi∏ równie˝ zak∏ad produk-
cyjny w Dobris w Czechach,
gdzie docelowo b´dzie
produkowane osiemdziesiàt
procent modeli przeznaczo-
nych na rynek europejski.
W Dobris powsta∏ tak˝e je-
den z najnowoczeÊniejszych
oÊrodków szkoleniowo-tre-
ningowych. Jego uruchomie-
nie pozwala na szkolenie
handlowców i przeprowa-
dzanie prezentacji dla klien-
tów. Jest to u∏atwione dzi´ki
zgromadzeniu w jednym
miejscu ca∏ej gamy sprz´tu
produkowanego przez Bob-
cata. Lokalizacja tego cen-
trum jest bardzo korzyst-
na równie˝ dla klientów i de-
alerów z Polski. Majà oni u∏a-
twiony dost´p zarówno
do informacji technicznej, jak
i samych maszyn. Doprowa-
dzi∏o to ju˝ do zwi´kszenia
zainteresowania maszynami
Bobcata zarówno w Polsce,
jak i w szeregu innych krajów
Europy Ârodkowej.

Dalsze informacje Pb 014Z
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Mo˝liwoÊç wykorzystania ró˝nego rodzaju przystawek roboczych, takich jak na przyk∏ad m∏ot
hydrauliczny, znacznie zwi´ksza zakres zastosowaƒ maszyn kompaktowych Bobcat
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ASbud Sp. z o.o. ul. Lwowska 38 40-397 Katowice 0 32 608 45 44
Atut Rental ul. K∏obucka 8 02-699 Warszawa 0 22 843 80 44
PK-Serwis Wroc∏aw ul. Leona Petra˝yckiego 47 52-434 Wroc∏aw 0 71 363 42 79
PK-Serwis Poznaƒ ul. Obornicka 350a, 60-689 Poznaƒ 0 61 825 34 00
TKL Progress Maszyny Budowlane ul. Jagodowa 11 86-005 Zielonka k/Bydgoszczy 0 52 381 47 00
KMK Agro ul. Poznaƒska 20, Brodowo  63-000 Âroda Wielkopolska 0 61 285 01 79
Agro Centrum Sp. z o.o Zajàczkowo 35a 83-111 Mi∏obàdê 0 58 536 86 31
Roltex Sp. z o.o. ul. Lwowska 143b 22-300 Krasnystaw 0 82 576 43 43
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Kruszarki GIPO

GIPO to marka najwy˝szej ja-
koÊci kruszarek i przesiewa-
czy. Podstaw´ oferty stanowi
ca∏y typoszereg uniwersal-
nych, mobilnych kruszarek
udarowych GIPO REC. Kolej-
na grupa maszyn to GIPO
KOMBI – wysokowydajne
mobilne kruszarki udarowe
zintegrowane z przesiewa-
czem wibracyjnym, sortujà-
cym. Wsz´dzie tam, gdzie
do tej pory trzeba by∏o posta-
wiç dwie maszyny, tzn. kru-
szark´ i przesiewacz, teraz
zastosowaç mo˝na jednà ma-
szyn´ GIPO KOMBI. W pro-
gramie produkcji GIPO znaj-
dziemy te˝ kruszarki szcz´ko-
we GIPO BAC, które pozo-
stajà niezastàpione na pierw-
szym stopniu kruszenia, szcze-
gólnie dla materia∏ów bardzo
twardych i abrasywnych. 
Ciekawym rozwiàzaniem sà
maszyny GIPO GIGA gdzie
mobilna kruszarka, w razie

potrzeby, mo˝e mieç za-
montowany przesiewacz wi-
bracyjny. Przesiewacz prze-
woziç mo˝na oddzielnie, np.
transportem hakowym. Kru-
szarki GIPO GIGA przysto-
sowane sà do ∏atwego mon-
ta˝u przesiewacza, który
podnoszony jest na specjal-
nych si∏ownikach hydraulicz-
nych wprost z ziemi. Oddzie-
lone na przesiewaczu nad-
ziarno mo˝e byç skierowane
na oddzielnà ha∏d´ lub do
ponownego kruszenia, w
obiegu zamkni´tym. Wersja
maszyn GIGA dost´pna jest
w ofercie kruszarek udaro-
wych, jak i szcz´kowych.

Dalsze informacje Pb 015Z

Masz kopark´? Masz
kruszark´!

Czerpaki kruszàce BEFRA sà
w praktyce kruszarkami szcz´-
kowymi zawieszonymi na ra-
mieniu koparki. Wsz´dzie
tam, gdzie prowadzàcy robo-

ty dysponuje koparkà, w kil-
kanaÊcie minut przekszta∏-
ciç jà mo˝e w wysokowydaj-
nà kruszark´ szcz´kowà. 
Przy u˝yciu czerpaków marki
BEFRA ∏atwo przerobiç mo˝-
na praktycznie ka˝dego ro-
dzaju gruz budowlany oraz
surowce mineralne. Zacho-
wujàc pe∏nà funkcjonalnoÊç
kruszarki szcz´kowej pozwa-

lajà kruszyç materia∏ bez wi´k-
szych ograniczeƒ co do jego
d∏ugoÊci oraz zbrojeƒ. Ewen-
tualne blokady wyst´pujàce
podczas kruszenia usuwa si´
w niezwykle prosty sposób
przez odwrócenie ∏y˝ki.
Przedstawicielem producen-
ta czerpaków marki BEFRA
jest firma AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 016Z

Maszyny budowlane

38 PoÊrednik Budowlany

Przy u˝yciu czerpaków marki BEFRA przerobiç mo˝na praktycznie ka˝dego rodzaju gruz
budowlany oraz surowce mineralne
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AY – czwarta generacja
minikoparek ViO!

Ammann-Yanmar wprowadzi∏
na rynek dwa nowe modele
minikoparek z zerowym ob-
rotem nadwozia: Universal
ViO50 (4.625 kg) i Universal
ViO57 (5.325 kg). Obie ma-
szyny to ca∏kowicie nowe
konstrukcje. Szczególny na-
cisk po∏o˝ono na u∏atwienie
obs∏ugi technicznej, nieza-
wodnoÊç dzia∏ania oraz po-
prawienie osiàgów. 
In˝ynierowie Ammann-Yan-
mar dokonali zmian w kon-
strukcji wysi´gnika, dzi´ki
czemu ∏atwiejsze jest ma-
newrowanie ponad burtà
podczas za∏adunku ci´˝a-
rówki. Lemiesz w maszynach
nale˝àcych do typoszeregu
Universal ViO jest sterowany
hydraulicznie. W obwodzie
hydraulicznym koparki ViO-
57 zastosowano standardo-
wo rozdzielacz proporcjonal-
ny umo˝liwiajàcy p∏ynnà re-

gulacj´ przep∏ywu. Poza tym
w nowej generacji minikopa-
rek Ammann Yanmar zasto-
sowano mocniejszà jednost-
k´ nap´dowà, co pozwoli∏o
na zwi´kszenie si∏y uciàgu. 
W celu wyd∏u˝enia ˝ywotnoÊci
newralgicznych podzespo∏ów,
wszystkie si∏owniki (zarówno
t∏oczysko, jak i cylinder) za-
bezpieczono kompleksowo
stalowym pancerzem o wyso-

kiej elastycznoÊci. Przewody
hydrauliczne na ca∏ej d∏ugoÊci
wysi´gnika równie˝ biegnà
w ochronnym oplocie. Dzi´ki

temu, ˝e wszystkie najwa˝-
niejsze punkty serwisowe sà
∏atwo dost´pne usprawnio-
na zosta∏a równie˝ konser-
wacja maszyny.
Kabina maszyn nowej gene-
racji Universal jest przestron-
niejsza, panuje z niej lepszy
widok. Koparka ViO50 wypo-
sa˝ona zosta∏a w sprawnà
wentylacj´, a model ViO57
w uk∏ad klimatyzacji. Komfort
pracy operatora podniesiono
dodatkowo dzi´ki zastosowa-
niu amortyzowanego pneu-
matycznie fotela. Uk∏ad uru-
chamiany jest natychmiast
po zaj´ciu przez operatora
miejsca w kabinie i przesta-
je dzia∏aç w momencie wy-
∏àczenia silnika. 

Dalsze informacje Pb 017Z

Maszyny budowlane
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Dane techniczne
Universal ViO50 Universal ViO57

Waga (z kabinà) [kg] 4.625 5.325 
Si∏a odspajania [kgf] 3.800 4.300 
G∏´bokoÊç kopania [mm] 3.550 3.730 
SzerokoÊç [mm] 1.950 1.990 
Silnik Yanmar 4TNV88 Yanmar 4TNV88

Ammann-Yanmar zaprezentowa∏ dwa nowe modele koparek z zerowym obrotem wie˝yczki.
Jednà z nich jest wa˝àca 4.625 kg Universal ViO50… 
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Mieszarki Collomatic

HIDRIA POLSKA – dystrybu-
tor mieszarek Collomix
oferuje innowacyjne rozwià-
zania w zakresie przygoto-
wania mieszanin budowla-
nych. Mieszarki wymuszone
typu XM to doskona∏e roz-
wiàzanie w dziedzinie przy-
gotowania szerokiej gamy
ró˝nego typu mieszanin.
Bardzo du˝y moment obro-
towy generowany jest przez
silnik o mocy nominalnej 1,1
kW, który sprz´gni´to z prze-
k∏adnià planetarnà. Do pracy
w mieszarce u˝ywa si´
trzech rodzajów mieszade∏,
które dobiera si´ w zale˝no-
Êci od rodzaju i g´stoÊci mie-
szaniny, a tak˝e specjalnego
skrobaka nie pozwalajàcego
na przyleganie przygotowy-
wanego materia∏u do pojem-
nika. Bardzo dobre wymie-
szanie substancji uzyskuje
si´ dzi´ki ró˝nym pr´dko-
Êciom mieszade∏ dobiera-
nym w zale˝noÊci od rodza-
ju mieszanego materia∏u:
150 min-1 (w przypadku ma-
teria∏ów lepkich i g´stych)
lub 770 min-1 (w wypadku
substancji p∏ynnych). Dzi´ki
temu proces mieszania prze-
biega szybko i w optymal-
nych warunkach, bez po-
wstawania osadów i grud.
Szczególnie warta odnotowa-
nia jest tu bardzo du˝a wydaj-
noÊç mieszarki, bowiem mo˝-
na nià wymieszaç jednà ton´
materia∏u na godzin´. Zaopa-

trzono jà w specjalny timer, któ-
rym mo˝emy nastawiç trzy cza-
sy mieszania, dobierajàc ich
d∏ugoÊç (90, 180 sekund lub
praca ciàg∏a) do g´stoÊci i w∏a-
ÊciwoÊci mieszanek. Czas 90
sekund jest stosowany dla
standardowych tynków, zapraw
i wype∏niaczy. W przypadku
bardzo g´stych mieszanek ti-
mer nastawia si´ na 180 se-
kund, natomiast w wypadku
bardzo trudno mieszalnych
substancji mo˝emy zastosowaç
tryb pracy ciàg∏ej. Dzi´ki temu
m.in. maszyna mo˝e byç u˝y-
wana w pracy akordowej, bo-
wiem zapewnia ona sta∏e do-
stawy potrzebnych materia∏ów,
nie powodujàc przerw w pracy.

Collomix zadba∏ tak˝e, ˝eby
du˝ej mechanicznej wydaj-
noÊci mieszarki nie obni˝a-
∏y takie czynnoÊci, jak
˝mudna i pracoch∏onna wy-
miana pojemników z mate-
ria∏ami do wymieszania.
Mo˝na je ∏atwo i szybko wy-
mieniaç, dzi´ki mo˝liwoÊci
wyposa˝enia urzàdzenia w
specjalny dwuko∏owy wó-
zek. Oprócz tego pozwala
on, dzi´ki specjalnej bloka-
dzie kadzi, na równomierne
wylewanie zapraw. Urzà-
dzenie do obs∏ugi wymaga
tylko jednej osoby.
Mieszarka ma Êwiadectwo
bezpieczeƒstwa GS. Wypo-
sa˝ono jà w wy∏àcznik ró˝ni-

cowo-pràdowy, który unie-
mo˝liwia jej w∏àczenie
w przypadku, kiedy pojemnik
do mieszania nie jest za∏ado-
wany, a tak˝e wtedy, gdy nie
jest zamkni´ty, lub wy∏àcza
urzàdzenie, jeÊli otworzymy
je w trakcie mieszania.
Urzàdzenie nadaje si´ do
mieszania wszystkich sub-
stancji wykorzystywanych w
nowoczesnym budownic-
twie, o ró˝nych w∏aÊciwo-
Êciach u˝ytkowych, g´stoÊci,
lepkoÊci i p∏ynnoÊci. Mo˝na
nim mieszaç cement, beton o
ró˝nym sk∏adzie, tynki ró˝ne-
go rodzaju, zaprawy murar-
skie i klejowe, jastrychy, far-
by o ró˝nej bazie, a tak˝e
wiele innych substancji sto-
sowanych na wspó∏czesnej
budowie. Ponadto na swoich
liniach produkcyjnych u˝y-
wajà jej firmy produkujàce ar-
tyku∏y chemii budowlanej.
W ofercie fimy HIDRIA POL-
SKA oprócz mieszarek pó∏-
stacjonarnych znajdujà si´
równie˝ elektroniczne r´czne
mieszarki jedno- i dwuwrze-
cionowe, mieszarka pneuma-
tyczna (sprawdzajàca si´
szczególnie w przypadku
mieszania substancji zawie-
rajàcych np. rozpuszczalniki),
mieszarki rotacyjne (jedno- i
dwusilnikowe) niezastàpione
przy pracach Êredniej ci´˝ko-
Êci na placu budowy oraz
mieszarka si∏owa przezna-
czona do mieszania sprzeda-
wanych w workach zapraw,
kleju, tynku, ˝wirobetonu itp.

Dalsze informacje Pb 018Z

Sprz´t budowlany
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Silniki przemys∏owe
John Deere

John Deere – jeden ze Êwia-
towych liderów w produkcji
maszyn rolniczych i budow-
lanych oferuje równie˝ wyso-
kopr´˝ne silniki przemys∏owe
o mocy od 27 do 450 kW
(36KM÷612KM). Jednostki
nap´dowe wytwarzane w USA
i we Francji spe∏niajà najnow-
sze normy emisji spalin Tier 4,
Tier 3/Stage IIIA i znajdujà
coraz szersze zastosowanie
w maszynach rolniczych,
budowlanych, leÊnych oraz
pompach i agregatach prà-
dotwórczych wielu renomo-
wanych producentów. Ga-
ma silników serii Power-
Tech obejmuje spe∏niajà-
ce normy Tier 3/Stage IIIA
jednostki o pojemnoÊci
od 2,4 do 13,5 l podzielo-
ne na trzy typy.
Pierwszym z nich jest Power-
Tech Plus, do którego zali-
czajà si´ najbardziej za-
awansowane technologicz-
nie silniki o mocy 150÷612
KM, wyposa˝one w wysoko-
ciÊnieniowy elektronicznie
sterowany wtrysk paliwa pra-
cujàcy w technologii Com-
mon Rail, turbospr´˝ark´ ze
zmiennà geometrià, cztery
zawory na cylinder i recyrku-
lacj´ spalin. Jednostki te od-
znaczajà si´ wysokim mo-
mentem przy niskiej pr´dko-
Êci obrotowej, du˝à mocà
i najmniejszym w swojej kla-
sie zu˝yciem paliwa. 
Typ PowerTech E obejmuje
silniki wyposa˝one w elektro-
nicznie sterowany wysokoci-
Ênieniowy wtrysk paliwa Com-
mon Rail (4,5 i 6,8 l) lub elek-
tronicznie sterowane pom-
powtryskiwacze (2,4 i 3,0 l)
turbodo∏adowanie wyposa˝o-
ne w dwuzaworowà g∏owic´
cylindrowà. Jednostki Power-
Tech E osiàgajà moc w prze-
dziale od 74 do 278 KM. 
Sterowane mechanicznie z tur-
bodo∏adowaniem lub wolnos-
sàce silniki typu Power-
Tech M (poj: 2,4, 3,0 i 4,5 l,

moc: 48÷136 KM) spe∏niajà
surowe wymagania normy
Tier 3 i najnowszej – Tier 4.
Jednostki nap´dowe Po-
werTech Plus i PowerTech
E wyposa˝one sà najnow-
szej generacji 32-bitowà
jednostk´ sterujàcà (ECU).
Komputer monitoruje prac´
silnika i w zale˝noÊci od ob-
cià˝enia i warunków pracy
odpowiednio dawkuje pali-
wo i steruje turbospr´˝arkà,
co wp∏ywa na obni˝enie zu-
˝ycia paliwa i zwi´kszenie
mocy oraz momentu obro-
towego. ECU gromadzi tak-
˝e informacje pomocne
w diagnozowaniu silnika.
Programowalny komputer
pozwala dopasowaç moc
i moment silnika odpowied-
nio do potrzeb u˝ytkownika. 
W ubieg∏ym roku firma John
Deere zaprezentowa∏a nowà
seri´ silników przeznaczo-
nych specjalnie do agrega-
tów przewoênych. Spe∏niajà
one norm´ emisji spalin Sta-
ge II/ Tier 2 mogà nap´dzaç
agregaty o mocy od 30
do 460 kVA. Poczàwszy
od wersji o mocy 83 kW, sil-
niki standardowo wyposa˝o-
ne sà w elektroniczny regu-
lator pr´dkoÊci obrotowej. 
Generalnym dystrybutorem
przemys∏owych jednostek
nap´dowych John Deere
w Polsce jest zielonogórska
firma Techbud. Dzia∏a ona
z powodzeniem ju˝ od trzy-
nastu lat, dysponuje profesjo-
nalnà kadrà technicznà, co
pozwala na szybkà i fachowà
pomoc w doborze odpowied-
niej jednostki nap´dowej
zgodnie z potrzebami klienta. 
Fachowy serwis firmy Tech-
bud Êwiadczy us∏ugi w za-
kresie napraw gwarancyj-
nych i pogwarancyjnych sil-
ników John Deere. Oferuje
tak˝e pakiety cz´Êci zamien-
nych. Zainteresowani uzy-
skaniem szczegó∏owych in-
formacji mogà odwiedziç stro-
n´: www.silniki.info.pl lub wy-
s∏aç zapytanie pod adresem: 
sebastianm@techbud.eu

Dalsze informacje Pb 019Z

Komponenty
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Wysokopr´˝ne silniki
spalinowe YANMAR

Marka YANMAR obecna jest
na rynku od blisko stu lat.
W Europie g∏ównà dzia∏al-
noÊç firmy stanowi sprzeda˝
produkowanych w Japonii
oraz W∏oszech wysokopr´˝-
nych silników Diesla. Nie-
ustajàce inwestycje w roz-
wój technologii pozwalajà
produktom firmowanym
markà YANMAR sprostaç
ciàgle zmieniajàcym si´ po-
trzebom rynkowym oraz wy-
mogom norm jakoÊci
i ochrony Êrodowiska. Dzia-
∏ania firmy na rzecz podno-
szenia jakoÊci poprzez wy-
korzystywanie nowoczesne-
go zaplecza konstrukcyjne-
go, zosta∏y potwierdzone za-
dowoleniem klientów na ca-
∏ym Êwiecie oraz docenione
w wielu wymagajàcych apli-
kacjach, przez takie koncer-
ny jak KRAMER, NEUSON
czy KOMATSU, co pozwala
firmie utrzymaç pozycj´ lide-
ra. Szeroka gama silników
przemys∏owych oraz gene-
ratorowych, odpowiadajà-
cych normom TIER3/Stage
IIIA umo˝liwia marce YAN-
MAR zaakcentowanie swej
obecnoÊci we wszystkich
sektorach przemys∏u.
W Polsce YANMAR obecny
jest oficjalnie od pi´tnastu
lat. Na rynku krajowym naj-
bardziej znana i rozpo-
wszechniona jest rodzina
jednocylindrowych ch∏odzo-
nych powietrzem silników
Diesla z wtryskiem bezpo-
Êrednim. Nale˝à do niej jed-
nostki nap´dowe o symbo-
lach L-A 40-100, o mocy
w zakresie od 2,5 do 7 kW.
Kompaktowa budowa oraz
kompletacja tych modeli po-
zwalajà na szybkà i bezpro-
blemowà instalacj´ silników.
W wyposa˝eniu standardo-
wym znajdziemy starter r´cz-
ny, filtr powietrza, t∏umik oraz
zbiornik paliwa. Najmniejsza,
w porównaniu z wyrobami
konkurencji, liczba cz´Êci

zamiennych czyni silniki jed-
nocylindrowe YANMAR bez-
konkurencyjnymi w zakresie
nak∏adów na serwis.
Oprócz wersji jednocylindro-
wych, od ubieg∏ego roku YAN-
MAR oferuje te˝ nowà seri´ sil-
ników oznaczonà symbolem
TNV. W jej sk∏ad wchodzà jed-
nostki o mocy w zakresie
od 12 do 62,5 kW. Te ch∏o-
dzone cieczà, produkowane
w Japonii jednostki, zdobywa-
jà coraz wi´ksze uznanie pol-
skich klientów. Dost´pne sà
zarówno wykonania przemy-
s∏owe, jak i generatorowe,
w szerokim zakresie mocy
oraz mo˝liwoÊci ustawienia
obrotów pracy silnika.
W stosunku do wczeÊniej-
szej konstrukcji silników wie-
locylindrowych konstrukto-
rzy firmy YANMAR dokonali
rewolucyjnych zmian w sys-
temie wtryskowym. Polega-
jà one na opracowaniu
i wprowadzeniu do produk-
cji w∏asnych pomp wtrysko-
wych IDI. Dzi´ki temu kon-
struktorom uda∏o si´ uzy-
skaç spadek konsumpcji
paliwa o pi´ç procent.
NowoÊç stanowi mo˝liwoÊç
zakupu PowerPacków, to
znaczy kompletnie uzbrojo-
nych, gotowych do instala-
cji silników. Nale˝y tak˝e
przypomnieç, ˝e wielocylin-
drowe jednostki YANMAR
przystosowane sà do pracy
nie tylko na standardowym
paliwie. Mo˝na je równie˝
zasilaç biopaliwem.
Mówiàc o wysokiej jakoÊci
produktów oferowanych
przez firm´ YANMAR nie na-
le˝y zapomnieç o aspek-
tach zwiàzanych z ochronà
Êrodowiska naturalnego.
Silniki spalinowe YANMAR
spe∏niajà wszelkie okreÊlo-
ne przez dyrektywy unijne
normy w zakresie dopusz-
czalnego poziomu ha∏asu.
Tak˝e w procesie produkcji
zwraca si´ szczególnà uwa-
g´ na to, by nie przyczynia-
∏a si´ ona do degradacji
Êrodowiska naturalnego.

Dalsze informacje Pb 020Z

Komponenty
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C44.
Wywrotki JOSKIN – odpowiedê 
na potrzeby rynku robót publicznych

C46.
Bell chce byç liderem! 
– Rozmowa z Markiem Schürmannem, dyrektorem 
na Europ´ po∏udniowoafrykaƒskiej firmy Bell
Equipment produkujàcej wozid∏a przegubowe

V45.
Goldhofer – trudny transport

na antypodach

V48.
Naczepy Nooteboom do przewozu

maszyn budowlanych 
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Pojazdy u˝ytkowe

44 PoÊrednik Budowlany

Novomat oferuje 
wywrotki JOSKIN

JOSKIN to uznany produ-
cent maszyn rolniczych, któ-
ry doÊwiadczenie zdobyte
przy ich produkcji wykorzy-
sta∏ przy projektowaniu wy-
wrotek do robót publicz-
nych. Seria wywrotek
TRANS-KTP obejmuje ma-
szyny o ∏adownoÊci od 9
do 27 ton. Wywrotki JOSKIN
nale˝à do gamy produktów
b´dàcych w ofercie firmy
NOVOMAT. Wykorzystanie
ciàgnika rolniczego jako ma-

szyny transportowej zapew-
nia mo˝liwoÊç poruszania si´
wywrotki nawet w ekstremal-
nie trudnym terenie i przy du-
˝ych obcià˝eniach, a jedno-
czeÊnie pozwala znacznie
zredukowaç koszty eksplo-
atacji. Dzi´ki zastosowaniu
stali o wysokiej granicy pla-
stycznoÊci urzàdzenia sà lek-
kie a zarazem wytrzyma∏e, co
pozwala na u˝ywanie wywro-
tek JOSKIN do przewozu
du˝ych ∏adunków w ekstre-
malnych warunkach. Sto˝-
kowa konstrukcja skrzyni
wywrotki, wykonanej z ci´-
tych laserowo i spawanych

spoinà ciàg∏à blach, obni˝a
przywieranie przewo˝onych
materia∏ów. W standardzie
gruboÊç dna wynosi osiem,
a burt pi´ç milimetrów. Mo˝-
na je jednak zwi´kszyç, w za-
le˝noÊci od modelu, do 25
a nawet 50 milimetrów. Efek-
tywny system przechy∏u
pod du˝ym kàtem wspoma-
gany przez stabilnoÊç uk∏adu
jezdnego zapewnia bez-
pieczny i szybki roz∏adunek
(zawór bezpieczeƒstwa za-
pobiega przypadkowemu
opadni´ciu skrzyni). 
Drzwi tylne otwierane sà hy-
draulicznie za pomocà si∏ow-
ników dwukierunkowych
o Êrednicy 80 mm. Standar-
dowo wywrotka wyposa˝o-

na jest w drzwi hydrauliczne
jednocz´Êciowe, jednak˝e
proponowane sà tak˝e drzwi
dwuskrzyd∏owe ze spustem
zbo˝owym po prawej stronie
i drzwi automatyczne jak
przy samochodzie ci´˝aro-
wym. Skrzynia wywrotki mo˝e
byç wyposa˝ona w nadstaw-
k´ o wysokoÊci 25 lub 50 cm,
co pozwala na jej podwy˝sze-
nie do 2 metrów. Uk∏ady jezd-
ne Cross-Over i Hydro-Tan-

dem u∏atwiajà ciàgni´cie wy-
wrotek JOSKIN Trans-KTP bez
zb´dnego obcià˝ania maszyny
transportowej podczas jazdy.
Opcjonalne wyposa˝enie uk∏a-
du jezdnego w osie skr´tne lub
mosty nap´dowe zwi´ksza
zwrotnoÊç i mobilnoÊç wywrot-
ki. OÊwietlenie zamontowane
pod skrzynià wbudowane jest
w ocynkowane skrzynki i za-
bezpieczone kratà, w opcji do-
st´pne sà równie˝ reflektory ro-
bocze montowane na tyle wy-
wrotki oraz lampa sygnalizacyj-
na. Oczko pociàgowe obroto-
we montowane jest standar-
dowo, sprz´g zaÊ sk∏ada si´
z jednocz´Êciowego sztywne-
go dyszla z osià sta∏à z ty∏u
i elementami zawieszenia

wbudowanymi w przód ramy.
System ten pozwala zniwelo-
waç wstrzàsy i zapewnia
komfort jazdy. Unikatowe roz-
wiàzania zastosowane w wy-
wrotkach, ich funkcjonalnoÊç,
wiele mo˝liwoÊci zastosowaƒ,
a przede wszystkim mo˝li-
woÊç pracy z wykorzystaniem
ciàgnika rolniczego, to odpo-
wiedê JOSKIN na potrzeby
rynku robót publicznych.

Dalsze informacje Pb 021Z
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Goldhofer - pi´ç nocy
na antypodach

Realizacjà niezwykle skom-
plikowanego technicznie
transportu specjalnego po-
chwaliç mo˝e si´ nowoze-
landzka firma Trazcarr.
Powierzone jej zadanie wy-
maga∏o nie lada kunsztu, po-
lega∏o bowiem na przewie-
zieniu z Auckland do Huntly
gigantycznej turbiny. Jej ma-
sa wynosi∏a 377 ton, d∏u-
goÊç 10 metrów, a wyso-
koÊç 5,8 metra. Choç do po-
konania by∏o tylko sto kilome-
trów, z powodu du˝ego nat´-
˝enia ruchu i du˝ej liczby
przepraw mostowych, na do-
starczenie turbiny do miejsca
przeznaczenia przewoênik
potrzebowa∏ pi´ciu nocy. 
Najwi´ksze problemy spra-
wia∏o pokonanie a˝ czterna-
stu znajdujàcych si´ na sto-
sunkowo krótkiej trasie mo-
stów ∏ukowych. Przepisy
przewidujà, ˝e mogà przez
nie przeje˝d˝aç pojazdy
o maksymalnej wysokoÊci
6,8 metra, co stanowi∏o po-
wa˝ny problem. Po pierwsze
mosty posiadajà bardzo nie-
wielkà wysokoÊç przejazdo-
wà, po drugie noÊnoÊç mo-
stów tak˝e nie by∏a wystar-
czajàca. Konieczne by∏o za-

tem wykonanie wzmocnieƒ,
co musia∏o odbyç si´ kosz-
tem dalszego ograniczenia
wysokoÊci przejazdowej.
A tu liczy∏ si´ przecie˝ ka˝dy
centymer! – Wykorzystywany

przez nas dotychczas tabor
s∏u˝àcy do przewozu tak ci´˝-
kich ∏adunków wymaga∏ za-
stosowania ramy pomocni-
czej rozk∏adajàcej nacisk
– t∏umaczy Dave Carr, w∏a-

Êciciel firmy Trazcarr. Taki
sposób przewozu oznacza∏
przekroczenie dopuszczal-
nej wysokoÊci przejazdowej.
Jedynym rozwiàzaniem oka-
za∏a si´ inwestycja w zakup
nowego sprz´tu transporto-
wego, pozwalajàcego na za-
stosowanie nowej techniki
przewozu oferowanej przez
Goldhofera. Zakupiono wie-
loosiowy, ci´˝ki zestaw mo-
du∏owy, sk∏adajàcy si´
z wózków THP/UT.
Specyficznymi cechami dla
pojazdów tego typu jest du˝a
wytrzyma∏oÊç ramy i niska wy-
sokoÊç ∏adunkowa. - Dzi´ki te-
mu mogliÊmy zrezygnowaç
z ramy pomocniczej i osià-
gnàç wysokoÊç ∏adunkowà
poni˝ej 800 mm – Dave Carr
nie kry∏ podziwu dla mo˝liwo-
Êci sprz´tu Goldhofera.
Transport zrealizowano przy
u˝yciu 2x16-osiowej kombina-
cji wózków Goldhofera po∏à-
czonych równolegle. Ta nowa
generacja pojazdów, dzi´ki
nadzwyczajnej sztywnoÊci
konstrukcji jest niezwykle wy-
trzyma∏a. Mo˝liwe zatem oka-
za∏o si´ bezpieczne roz∏o˝e-
nie 377 tonowego ∏adunku
na 32 osiach. Transport za-
koƒczy∏ si´ pe∏nym sukce-
sem. Goldhofer po raz kolejny
sprawdzi∏ si´ na antypodach.

Dalsze informacje Pb 022Z
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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
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Wa˝àca 377 ton turbina umieszczona zosta∏a na 2x16-osiowej kombinacji po∏àczonych
równolegle wózków Goldhofera 

Trasa nietypowego transportu liczy∏a tylko sto kilometrów, ale nie nale˝a∏a do naj∏atwiej-
szych. G∏ównie dlatego, ˝e przewoênik pokonaç musia∏ a˝ czternaÊcie mostów ∏ukowych. 
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PoÊrednik Budowlany: – Patrzàc z europejskiej perspektywy,
przyznaç trzeba, ˝e Bell Equipment jest wielce ciekawà fir-
mà. I to co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze wywo-
dzi si´ z dalekiej Republiki Po∏udniowej Afryki, po drugie zaÊ
jeszcze do lat dziewi´çdziesiàtych jako producent maszyn
i pojazdów dla bran˝y budowlanej by∏a na naszym kontynen-
cie zupe∏nie nieznana…
Marc Schürmann: – To wszystko prawda, pierwsze kroki
Bell stawia∏ w przemyÊle cukrowniczym oraz leÊnym
Êwiadczàc us∏ugi transportowe dla okolicznych farmerów
i firm. W roku 1954 firma na powa˝nie zaj´∏a si´ konstru-
owaniem maszyn i pojazdów wykorzystywanych w rolnic-
twie, leÊnictwie i budownictwie. W Europie zaistnieliÊmy do-
piero przed pi´tnastu laty.

– Chocia˝ Bell Equipment produkuje kilka typów maszyn bu-
dowlanych, to w Europie postrzegany jest niemal wy∏àcznie
jako specjalista od wozide∏ przegubowych…
– Pojazdy te okreÊliç mo˝na naszym sztandarowym pro-
duktem. Opracowujàc konstrukcj´ wozid∏a przegubowego
od samego poczàtku postawiliÊmy na wspó∏prac´ z najlep-
szymi na Êwiecie dostawcami podzespo∏ów i komponen-
tów. Przynios∏o to doskona∏e efekty w zakresie rozwoju
technologicznego konstrukcji, jej trwa∏oÊci i niezawodno-
Êci. Prze∏omowym momentem, w którym ostatecznie we-
szliÊmy do grona wiodàcych producentów wozide∏ przegu-
bowych by∏ rok 1998. Od tego czasu trwa nasz marsz
na szczyt. Marsz obfitujàcy w sukcesy, w odró˝nieniu
od naszych konkurentów uda∏o si´ nam bowiem pozyskaç
klientów nie tylko wykonujàcych zakrojone na szerokà ska-
l´ roboty ziemne. Wozid∏a marki Bell znajdujà wielorakie za-
stosowanie, pracujà na przyk∏ad z powodzeniem w kamie-
nio∏omach i kopalniach odkrywkowych. 

- Co sprawi∏o, ˝e firma z dalekiej Republiki Po∏udniowej
Afryki zdecydowa∏a si´ produkowaç w Europie? 
– Wi´kszoÊç naszych kooperantów, dostawców podzespo-
∏ów, jak równie˝ blisko czterdzieÊci procent nabywców po-
jazdów wywodzi si´ z Europy. Dlatego te˝ produkujàc w RPA
ponosiliÊmy olbrzymie koszty, choçby transportu. Kompo-
nenty musia∏y najpierw byç wysy∏ane z krajów europejskich
do RPA, a zmontowane tam wozid∏a podà˝a∏y w odwrotnym
kierunku. W chwili obecnej dzi´ki konsekwentemu rozwojowi
wspó∏pracy z regionalnymi dostawcami, na przyk∏ad skrzyƒ
∏adunkowych, wartoÊciowy udzia∏ podzespo∏ów i cz´Êci wo-
zid∏a pochodzàcych z krajów Unii Europejskiej wynosi po-
nad szeÊçdziesiàt procent. Decyzja o budowie fabryki
w Niemczech stanowi∏a wi´c naturalnà kolej rzeczy. Podj´cie
produkcji w Europie pozwoli∏o nam osiàgnàç znaczàce

oszcz´dnoÊci. Nadal jednak korzystajàc z ni˝szych kosztów
energii i pracy w Republice Po∏udniowej Afryki, wytwarzamy
tam niektóre komponenty i dokonujemy wst´pnego monta˝u
wozide∏. Cz´Êciowo zmontowane pojazdy trafiajà w kontene-
rach do naszej fabryki w Eisenach. Pozwala to dodatkowo
ograniczaç koszty produkcji, a co za tym idzie utrzymywaç
przyst´pne ceny wozide∏.

- Dlaczego zdecydowaliÊcie si´ na zbudowanie fabryki
akurat w Niemczech?
– Decyzj´ o lokalizacji dla naszych europejskich zak∏adów
we wschodnioniemieckim Eisenach poprzedzi∏y wnikliwe
analizy. Na ostateczny wybór wp∏yw mia∏o zarówno przy-
jazne nastawienie w∏adz Turyngii do naszej inwestycji, jak
i mo˝liwoÊç wykorzystania wieloletnich tradycji tutejszego
przemys∏u motoryzacyjnego. W praktyce oznacza∏o to
mo˝liwoÊç pozyskania wykwalifikowanych pracowników
i szybkie osiàgni´cie zak∏adanych zdolnoÊci produkcyj-
nych. Niezwykle istotne przy podejmowaniu decyzji by∏o
tak˝e dogodne po∏o˝enie w najbli˝szym sàsiedztwie ryn-
ków naszej przysz∏ej ekspansji, jakimi sà kraje Europy
Ârodkowej i Wschodniej.

- A w∏aÊnie, jak ocenia Pan perspektywy Bell Equipment
na bardziej znaczàcy podbój polskiego rynku?
– Doceniamy drzemiàcy w nim potencja∏. Wiemy, ˝e Pol-
sk´ czekajà olbrzymie wyzwania zwiàzane choçby z budo-
wà infrastruktury drogowej. Szczególnie teraz, w obliczu
przygotowaƒ do wielkiej imprezy, jakà b´dà fina∏y Eu-
ro 2012. Wspólnie z reprezentujàcà nas w Polsce firmà
Agrex-Arcon nieustannie Êledzimy mo˝liwoÊci wzrostu
sprzeda˝y naszych wozide∏ w Polsce. Jestem przekonany,
˝e odpowiednio wykorzystamy swà szans´.

– Paƒskà funkcj´ okreÊla si´ cz´sto jako „Dyrektor Europa”.
G∏ównym powodem uczynienia Pana osobà odpowiedzialnà
za rynki europejskie mia∏o byç zaktywizowanie dzia∏aƒ Bell
Equipment w zakresie sprzeda˝y i serwisu. Jak zamierza Pan
tego dokonaç i co jest Paƒskim celem na najbli˝sze dwa la-

Wywiad PoÊrednika
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Rozmowa z Markiem Schürmannem, dyrektorem 
na Europ´ po∏udniowoafrykaƒskiej firmy Bell Equipment
specjalizujàcej si´ w produkcji wozide∏ przegubowych

Bell chce byç liderem Êwiatowego rynku!
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ta,  je˝eli chodzi o rynek europejski? Czy zanosi si´ na jakieÊ
rewolucyjne zmiany?
– Rewolucji nie b´dzie. Naszym priorytetem jest zwi´ksze-
nie sprzeda˝y na stosunkowo nowych dla nas rynkach
Wschodniej Europy. Nie oznacza to oczywiÊcie ogranicze-
nia aktywnoÊci w krajach zachodnioeuropejskich, gdzie ma-
my ju˝ ustabilizowanà pozycj´. Wsz´dzie dà˝yç b´dziemy
do nawiàzania jak najbli˝szego kontaktu z klientami, tak aby
móc poznaç ich potrzeby i dopasowaç do nich w∏aÊciwoÊci
naszych produktów i zakres us∏ug serwisowych. Taka stra-
tegia sprawdzi∏a si´ podczas naszego wejÊcia na rynki kra-
jów zachodnioeuropejskich przynoszàc dobre rezultaty. 

– Rocznie znajduje nabywców oko∏o 1.300 produkowanych
przez Was wozide∏ przegubowych. Daje to Bell Equipment
pozycj´ wicelidera Êwiatowego rynku…
– To oczywiste, ˝e b´dziemy dà˝yç do si´gni´cia po pozy-
cj´ lidera Êwiatowego rynku. Zresztà w pewnym sensie ju˝
to uczyniliÊmy. Produkujàc szeÊç typów wozide∏ dysponu-
jemy w chwili obecnej najszerszà ofertà spoÊród wszyst-
kich producentów tego typu pojazdów.

- Jak przedstawiajà si´ zdolnoÊci produkcyjne fabryki we
Wschodnich Niemczech? Ile wynosi przeci´tny czas reali-
zacji zamówieƒ? 
– Nasze plany na ten rok przewidujà wyprodukowanie
w Eisenach szeÊciuset pojazdów. Niemieckie zak∏ady Bell
Equipment wytwarzaç b´dà wszystkie modele oferowane
na rynkach europejskich. Co si´ zaÊ tyczy czasu oczekiwa-
nia na zamówione wozid∏a, to zale˝y on przede wszystkim
od liczby zamówionych pojazdów i specyfikacji. Obok
g∏ównej linii produkcyjnej, w fabryce wyznaczone sà
specjalne stanowiska, na których montowane jest dodatko-
we wyposa˝enie, co tak˝e wymaga czasu. Najcz´Êciej by-
wa jednak tak, ˝e pojedyncze wozid∏a sà dost´pne od r´ki.

– Fabryka w Eisenach podj´∏a produkcj´ w paêdzierni-
ku 2003 roku. Powodzenie Paƒskiej misji jest równoznacz-
ne ze zwi´kszeniem popytu na wasze wodzi∏a. Czy ko-
nieczna b´dzie zatem rozbudowa fabryki? A je˝eli tak, to
mo˝e dokonacie produkcyjnej ekspansji? Zak∏ady
w Eisenach le˝à blisko granicy z Polskà…
– Celem mojego dzia∏ania, jako dyrektora na Europ´ jest
zwi´kszanie sprzeda˝y naszych wozide∏ nie tylko na tym
kontynencie, ale równie˝ w Afryce Pó∏nocnej i na Bliskim
Wschodzie. Pojazdy przeznaczone na te rynki sà i b´dà
produkowane w Eisenach. W kwietniu ubieg∏ego roku
wszystkie procesy produkcyjne i monta˝owe w fabryce
w Eisenach otrzyma∏y certyfikat na zgodnoÊç wdro˝onego
Systemu Zarzàdzania JakoÊcià z normà DIN 9001: 2000.
Stale tak˝e pracujemy nad podnoszeniem kwalifikacji na-
szego personelu, tak by móc oferowaç niezawodne pojaz-
dy najwy˝szej jakoÊci. Efektem tych dzia∏aƒ winien byç ro-
snàcy popyt, a to z kolei musi pociàgnàç za sobà koniecz-
noÊç zwi´kszenia mocy produkcyjnych. JesteÊmy na to
przygotowani. Mo˝liwoÊç rozbudowy fabryki by∏a zresztà
jednym z warunków wyboru tej lokalizacji. Zapotrzebo-
wanie Êwiatowego rynku zmienia si´ jednak dynamicz-
nie, dlatego te˝ niewykluczone jest wcale, ˝e w przysz∏o-
Êci poszukiwaç b´dziemy zarówno nowych lokalizacji pro-
dukcji, jak i kooperantów. 

- Jest Pan in˝ynierem pracujàcym swego czasu nad rozwo-
jem konstrukcji wozide∏ w g∏ównej siedzibie firmy w Ri-
chards Bay. Czy dobra znajomoÊç aspektów technicznych
pozwala ∏atwiej przekonaç potencjalnych nabywców o zale-
tach waszych wozide∏?
– Zdecydowanie tak! Szereg osób spoÊród naszego perso-
nelu wywodzàcych si´ z grona handlowców czy finansistów
wykona∏o w Europie gigantycznà prac´. Najpierw musieli si´
staraç, by marka Bell w ogóle zaistnia∏a na tutejszych ryn-
kach, potem czeka∏o ich zadanie ustabilizowania, a wreszcie
rozbudowy naszej pozycji. Jestem przekonany, ˝e nadszed∏
odpowiedni moment na wdro˝enie trzeciego – nazwijmy go
„technicznym” – aspektu strategii naszych dzia∏aƒ. Stàd w∏a-
Ênie wynika powierzenie mi zadaƒ polegajàcych na rozbudo-
wie naszych oddzia∏ów w poszczególnych krajach i uspraw-
nienie ich dzia∏aƒ w zakresie sprzeda˝y i obs∏ugi serwisowej.
Dzi´ki wieloletnim doÊwiadczeniom zebranym podczas pra-
cy w biurze konstrukcyjnym w Richards Bay znam dok∏adnie
zalety naszej technologii. B´dzie to pomocne w tworzeniu
strategii marketingowych. W rozmowach z klientami ∏atwiej
mi wykazaç zalety naszych pojazdów i korzyÊci p∏ynàce z ich
u˝ytkowania. Jestem zwolennikiem pozyskiwania klientów
za poÊrednictwem praktycznych pokazów.Chc´, by w∏aÊnie
w ten sposób o mo˝liwoÊciach naszych wozide∏ mogli prze-
konywaç si´ tak˝e ich potencjalni nabywcy z Polski. 

– Do niedawna Bell móg∏ poszczyciç si´ mianem producen-
ta wozid∏a przegubowego o najwy˝szym tona˝u. Teraz pal-
m´ pierwszeƒstwa dzier˝y norweski Moxy. Jaka b´dzie wa-
sza odpowiedê? B´dziecie starali si´ odzyskaç rekord, czy
te˝ jako in˝ynier uwa˝a Pan, ˝e wozid∏a ponad 50-tonowe
nie sà ekonomiczne w eksploatacji?
– Konstrukcja naszego najwi´kszego wozid∏a B50D zosta∏a
dog∏´bnie przemyÊlana, tak˝e w zakresie ekonomiki eks-
ploatacji. Powodem do dumy jest fakt, ˝e pojazd ten od-
niós∏ olbrzymi rynkowy sukces w wielu krajach na ca∏ym
Êwiecie. Trudno mi powiedzieç, czy podobnie dobrze przy-
j´te zostanie Moxy MT51. Pyta Pan czy postaramy si´ od-
zyskaç status rekordzisty? Z pewnoÊcià nie b´dziemy tego
czyniç za wszelkà cen´, bo konstruowanie wozide∏ to nie
wyÊcigi. Zwi´kszanie ∏adownoÊci o kolejnà ton´, na doda-
tek uzasadnione jedynie wzgl´dami presti˝owymi, jest
w moim przekonaniu sztukà dla sztuki. Pozostawmy zatem
rywalizacj´ w zakresie ∏adownoÊci producentom wozide∏
sztywnoramowych. Konstruktorzy wozide∏ przegubowych
majà pole do popisu w wielu innych obszarach. Mogà jesz-
cze wiele uczyniç, by cechowa∏y si´ jeszcze lepszymi osià-
gami, by∏y ∏atwiejsze w prowadzeniu i zu˝ywa∏y mniej pali-
wa. MyÊl´, ˝e w tej chwili tego w∏aÊnie najbardziej oczeku-
jà u˝ytkownicy tego typu pojazdów. 

– W maju odbywajà si´ presti˝owe targi Autostrada Polska, na
których swà ofert´ prezentujà  wszyscy znaczàcy producenci
sprz´tu budowlanego i drogowego. Czy na tej imprezie b´-
dziemy mieli okazj´ spotkaç Marka Schürmanna?
– Z ca∏à pewnoÊcià jeszcze w tym roku wybior´ si´
do Polski. DziÊ nie jestem jednak w stanie obiecaç, ˝e uda
mi si´ to jeszcze w maju.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski

Wywiad PoÊrednika
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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 ka˝dego 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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Profesjonalne ogumienie
przemys∏owe Solideal

Du˝y popyt na maszyny bu-
dowlane wià˝e si´ równie˝
z koniecznoÊcià zapewnie-
nia ciàg∏oÊci dostaw profe-
sjonalnego ogumienia. Jed-
nà z czo∏owych firm oferujà-
cych opony do maszyn bu-
dowlanych jest Solideal Pol-
ska S.A. Posiada w swojej
ofercie szerokà gam´ ogu-
mienia przemys∏owego,
w szczególnoÊci opony
pneumatyczne i superela-
styczne do wózków wid∏o-
wych, maszyn budowlanych
i drogowych, gàsienice me-
talowo-gumowe, felgi prze-
mys∏owe oraz wykonuje wy-
pe∏nienie opon pneumatycz-
nych elastomerem. Produkty
te sà oferowane w Polsce
pod markami Solideal, Hau-
ler, Magnum oraz Armordilo.
Znajdujà one szerokie zasto-
sowanie zarówno w maszy-
nach budowlanych i drogo-

wych, jak równie˝ w innych
ga∏´ziach przemys∏u, gdzie
wykorzystuje si´ urzàdzenia
wyposa˝one w ogumienie,
na przyk∏ad w Êrodkach
transportu wewn´trznego,
w urzàdzeniach dost´po-
wych, prze∏adunkowych,
maszynach rolniczych.
Najbardziej rozpowszech-
nionymi maszynami budow-
lanymi w Polsce sà kopar-
ko-∏adowarki. Wielofunkcyj-
noÊç tych maszyn stawia
wysokie wymagania równie˝
ogumieniu, w które sà wypo-
sa˝ane. Solideal Polska S.A.
ma w swojej ofercie oddziel-
nà grup´ opon do tego typu
maszyn, okreÊlanà, jako
„Backhoe”. W ostatnich la-
tach obserwujemy równie˝
coraz wi´ksze zainteresowa-
nie oponami do innych ma-
szyn budowlanych, takich
jak ∏adowarki, wozid∏a, rów-
niarki, mini∏adowarki, kopar-
ki ko∏owe oraz walce. Coraz
cz´stsza specjalizacja firm
budowlanych sprawia, ˝e

w ich parkach maszyno-
wych jest coraz wi´cej ma-
szyn specjalistycznych prze-
znaczonych do wykonywa-
nia okreÊlonych zadaƒ. Ce-
lem firmy Solideal jest za-
pewnienie dost´pnoÊci w∏a-
Êciwego ogumienia odpo-
wiednio wysokiej jakoÊci
do wspomnianych maszyn.
Biuro techniczne Grupy Soli-
deal przez ca∏y czas prowa-
dzi prace, których finalnym
efektem ma byç wprowadze-
nie nowych rozmiarów, ty-
pów i wersji opon oraz zmian
w istniejàcym ogumieniu.
Majà one na celu maksymal-
ne podniesienie parametrów
trakcyjnych, jakoÊci, komfor-
tu i bezpieczeƒstwa eksplo-
atacji oraz wyd∏u˝enie okre-
su u˝ytkowania.
W ubieg∏ym roku w ofercie fir-
my Solideal znalaz∏y si´ sza-
re opony niebrudzàce. Ce-
chujà si´ one obni˝onymi
oporami toczenia, przy jed-
noczesnym wyd∏u˝eniu ˝y-
wotnoÊci. Obecnie planowa-

ne jest wprowadzenie ogu-
mienia WET-GRIP. Opony te-
go typu przeznaczone sà
do stosowania na powierzch-
niach Êliskich o zmniejszonej
przyczepnoÊci, na przyk∏ad
w halach-ch∏odniach.
W grupie ogumienia prze-
znaczonego do maszyn bu-
dowlanych na szczególnà
uwag´ zas∏ugujà wprowa-
dzone przez Solideal opony
z bie˝nikiem nowego typu
do równiarek. Ju˝ w najbli˝-
szym czasie firma zaoferuje
nowe ogumienie pe∏ne
do mini∏adowarek i wózków
wid∏owych. Specjalne otwo-
ry w bocznych Êciankach
opon zapewniajà zdecydo-
wanie lepszà amortyzacj´
ni˝ tradycyjne opony super-
elastyczne. W tym roku
Solideal chce równie˝ znacz-
nie poszerzyç oferowany asor-
tyment felg przemys∏owych
oraz rozwinàç us∏ugi polegajà-
ce na wype∏nianiu elastome-
rem opon pneumatycznych.
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Generatory JCB
podbijajà Europ´

Po udanym debiucie w Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej,
koncern JCB rusza z bogatà
ofertà agregatów pràdotwór-
czych na podbój kolejnych eu-
ropejskich rynków, tak˝e pol-
skiego. Typoszereg urzàdzeƒ
oferowanych przez brytyjski
koncern obejmuje modele
o mocy w zakresie od 15
do 500 kVA w wersjach o cz´-
stotliwoÊci 50 lub 60 Hz. Urzà-
dzenia mogà byç wykorzysty-
wane zarówno jako g∏ówne,
jak i awaryjne êród∏o zasilania.
Agregaty dost´pne sà jako
jednostki otwarte lub zabudo-
wane w wyciszonych obudo-
wach wykonanych z wysokiej
jakoÊci ocynkowanej blachy
stalowej pokrytej proszkowo
warstwà poliestru. Rozwiàza-
nie to zapewnia optymalnà
ochron´ przed korozjà. 
Agregaty zasilania awaryjnego
JCB pozwalajà na nieprzerwa-
nà prac´ w momentach, kiedy

zawiedzie sieç energetyczna.
Bogate wyposa˝enie standar-
dowe agregatów JCB pozwala
na ca∏kowite spe∏nienie ocze-
kiwaƒ u˝ytkowników. Wszyst-
kie agregaty pràdotwórcze
JCB spe∏niajà najwy˝sze nor-
my bezpieczeƒstwa i przysto-
sowane sà do pracy nawet
w najtrudniejszych warunkach. 
Agregaty pràdotwórcze JCB
mo˝na stosowaç jako g∏ówne
êród∏o energii elektrycznej
wsz´dzie tam, gdzie nie ma

dost´pu do komercyjnych sie-
ci energetycznych. Agregaty
zasilania g∏ównego przewidzia-
ne do pracy ciàg∏ej, zapewnia-
jà sta∏à dostaw´ energii,
przy zmiennym zapotrzebowa-
niu. Dobór odpowiedniego
agregatu tego typu obarczony
jest pewnym marginesem b∏´-
du. Wynika on z tego, ˝e u˝yt-
kownik nie jest do koƒca w sta-
nie okreÊliç, ile i jakiego rodza-
ju maszyny lub urzàdzenia b´-
dà z niego zasilane. W∏aÊnie
dlatego, bioràc pod uwag´
czynniki czysto ekonomiczne,
najbardziej korzystny jest wy-
bór agregatu, który dyspono-
wa∏ b´dzie oko∏o trzydziesto-
procentowym zapasem mocy
czynnej. Je˝eli agregat ma byç
przypisany do okreÊlonego
procesu technologicznego (za-
silanie ˝urawia wie˝owego, ta-
Êmociàgów, motopomp, zaple-
cza socjalnego, narz´dzi bu-
dowlanych lub zabezpieczanie
frontu robót firmy budujàcej
domy jednorodzinne), to w ta-
kim przypadku ∏atwo mo˝emy
doÊç dok∏adnie okreÊliç po-

ziom zapotrzebowania
na moc czynnà. Jednà z zalet
tego typu agregatów jest
mo˝liwoÊç jednogodzinnego
przecià˝enia do 110% mocy
czynnej w interwa∏ach dwuna-
stogodzinnych. Pami´taç nale-
˝y jednak, ˝e tylko prawid∏owo
dobrany agregat pràdotwórczy
JCB zapewni jego u˝ytkowni-
kom bezawaryjnoÊç i komforto-
we warunki pracy na wiele lat.
Agregaty zasilania g∏ównego
JCB pozwalajà na nieprzerwa-

nà prac´ maszyn i urzàdzeƒ
elektrycznych w dowolnym
miejscu i w nieograniczonym
czasie. Dostarczonà energià
zasilaç mo˝na bezpoÊrednio
urzàdzenia elektryczne lub ta-
kie, których czynnikiem robo-
czym mo˝e byç powietrze, wo-
da lub ciep∏o. Wielkà zaletà

tego typu agregatów JCB
jest mobilnoÊç pozwalajàca
podà˝aç im za frontem ro-
bót. Ma to ogromne znacze-
nie w budownictwie ogól-
nym oraz mostowym, drogo-
wnictwie, budowie mostów
i wiaduktów, a tak˝e w prze-
myÊle wydobywczym.
Osiem typów generatorów
JCB o mocy 20÷200 kVA
skonstruowanych zosta∏o
g∏ównie z myÊlà o firmach
zajmujàcych si´ wypo˝ycza-
niem sprz´tu budowlanego.
W celu zwi´kszenia mo˝li-
woÊci zastosowaƒ urzàdze-
nia tej grupy wyposa˝ono
w dêwi´koch∏onnà obudow´
i ró˝norodne przy∏àcza elek-
tryczne. Nie zapomniano
równie˝ o u˝ytkownikach ma-

jàcych specjalne wymagania.
Na zamówienie JCB mo˝e
dostarczyç im generator na-
wet o mocy do 3.000 kVA.
Serce nowych generatorów
Êredniej wielkoÊci stanowi sil-
nik Diesla w∏asnej konstrukcji
JCB. Jak pami´tamy w∏aÊnie
ta jednostka nap´dza∏a bolid,
który w roku 2006 ustanowi∏
Êwiatowy rekord pr´dkoÊci po-
jazdów z silnikami Diesla wy-
noszàcy 563 km/h. W mniej-
szych generatorach JCB wy-
korzystuje silniki marki Deutz.
Najwi´ksze urzàdzenia zasila-
ne sà jednostkami wysoko-
pr´˝nymi Scania. We wszyst-
kich modelach – niezale˝nie
od wielkoÊci – JCB wykorzy-
stuje zespo∏y pràdnicowe re-
nomowanej firmy Newage.
Znajdujàcy si´ w wyposa˝e-
niu seryjnym pulpit sterowni-
czy z cyfrowym wyÊwietla-
czem pozwala na ∏atwe za-
programowanie pracy agre-
gatu, Êledzenie wydatku urzà-
dzenia oraz kodów ewentual-
nych b∏´dów informujàcych
o odst´pstwach od normalnej
pracy. Na wyÊwietlaczu poja-
wiajà si´ tak˝e komunikaty
przypominajàce o terminie
przeprowadzenia prac serwi-
sowych i konserwacyjnych.
Generatory JCB posiadajà
system kontroli pracy silnika
pozwalajàcy na b∏yskawicznà
analiz´ ewentualych kodów
b∏´dów. Dzi´ki mo˝liwoÊci
po∏àczenia z modemem GSM
u˝ytkownicy nowych genera-
torów JCB mogà sterowaç
zdalnie ich pracà. 

Dalsze informacje Pb 025Z

Nowe generatory JCB dost´pne sà w wersjach o mocy w zakresie od 15 do 500 kVA

Jednà z zalet generatorów JCB jest ∏atwoÊç przewo˝enia na niewielkiej przyczepce
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czem pozwala na ∏atwe zaprogramowanie
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Weber MT – rewersyjne
zag´szczarki gruntu

Ostatnie lata oznacza∏y dla
firmy Weber MT gruntownà
przebudow´ programu pro-
dukcyjnego oraz wià˝àce
si´ z tym wprowadzenie
szeregu innowacyjnych roz-
wiàzaƒ. Jest to szczególnie
dostrzegalne  w segmencie
rewersyjnych zag´szczarek
gruntu. Stworzenie w∏asnego
centrum badawczo-rozwojo-
wego oraz Êcis∏a wspó∏praca
z uniwersytetem technicznym
w dziedzinie badaƒ na pozio-
mie podstawowym, zaowoco-
wa∏y opracowaniem i wdro˝e-
niem do produkcji seryjnej
maszyn o niespotykanych do-
tàd parametrach technicz-
nych i walorach u˝ytkowych. 
Zag´szczarki rewersyjne
produkowane sà w trzech
klasach. Do pierwszej z nich
nale˝à maszyny lekkie o ci´-
˝arze 100÷150 kg przezna-
czone do wykonywania ro-
bót o niewielkim zakresie,
szczególnie prac remonto-
wych i budowy ma∏ych
obiektów. Ârednie zag´sz-
czarki w klasie 200÷350 kg
znajdujà uniwersalne zasto-
sowanie zarówno we wszel-
kich pracach ziemnych, jak
te˝ przy zag´szczaniu kostki
kamiennej i betonowej. Ofer-
t´ produkcyjnà Weber MT
dope∏nia sprz´t ci´˝ki o ci´-
˝arze powy˝ej 400 kg. Gru-
p´ pierwszà reprezentujà
maszyny CR 1 i CR 2 z si∏à
odÊrodkowà odpowied-
nio 20 i 25 kN. ¸àczà w so-
bie zalety wygodnych do za-
∏adunku i transportu ma∏ych
jednokierunkowych p∏yt wi-
bracyjnych z komfortowymi
rozwiàzaniami cechujàcy-
mi ci´˝szy sprz´t, takimi jak
bezstopniowa hydraulicz-
na zmiana kierunku posuwu
przód-ty∏, czy te˝ sprz´g∏o
samoczynnie napinajàce
pasek klinowy. CR 1 i CR 2
znakomicie spisujà si´
w pracach remontowych
na nawierzchniach bitu-

micznych i opcjonalnie wy-
posa˝one byç mogà w zra-
szacz wodà. Zarówno za-
g´szczarka CR 1, jak i mo-
del CR 2 oferowane sà
w dwóch wersjach – nap´-
dzanej silnikiem benzyno-
wym lub wysokopr´˝nym.
Klasa Êrednia zag´szcza-
rek reprezentowana jest
przez maszyny CR 3, CR 4
i CR 5. Dysponujà one si∏à
odÊrodkowà 34 kN, 38 kN
i 40 kN. W zale˝noÊci

od oczekiwaƒ i potrzeb ist-
nieje mo˝liwoÊç wyboru
jednostki nap´dowej oraz
p∏yty roboczej odpowied-
niej szerokoÊci. Wszyst-
kie trzy modele dost´pne sà
tak˝e w wersji z rozruchem
elektrycznym i panelem kon-
trolnym podstawowych para-
metrów silnika. Ârednie za-
g´szczarki charakteryzujà si´
solidnym wykonaniem, per-
fekcyjnie zoptymalizowanymi
parametrami pracy oraz wy-
sokim komfortem obs∏ugi.
Szybko i sprawnie zag´szcza-
jà piasek, ˝wir i t∏uczeƒ, jak
te˝ ch´tnie stosowane sà
przy stabilizacji nawierzchni
z kostki betonowej lub ka-
miennej. Samoczynnie napi-
najàca si´ p∏yta t∏umiàca, ide-
alnie dopasowana do wyprofi-
lowanej p∏yty roboczej nie
przemieszcza si´ w trakcie
zmiany kierunku jazdy i zapew-
nia znakomite efekty pracy.
Zag´szczarki CR 6, CR 7

oraz CR 8 nale˝à do grupy
ci´˝kich maszyn o ci´˝arze
w zakresie 400÷600 kg do-
skonale sprawdzajàcych si´
przy realizacji du˝ych zadaƒ.
Dno wykopów, torowiska,
przyczó∏ki mostowe i inne
obiekty budownictwa in˝y-
nieryjnego stanowià naj-
cz´stsze miejsca ich stoso-
wania. Du˝y ci´˝ar oraz si∏a
odÊrodkowa wynoszàca od-
powiednio 50, 60 lub 74 kN,
zapewniajà du˝e oddzia∏ywa-

nie wg∏´bne i gwarancj´ wy-
sokiej jakoÊci zag´szczenia.
Ci´˝kie zag´szczarki – po-
za wysokà wydajnoÊcià – cha-
rakteryzujà si´ tak˝e komfor-
tem obs∏ugi na najwy˝szym
poziomie. Imponujà równie˝
∏atwoÊcià sterowania i posia-
dajà ∏atwy dost´p do wszel-
kich elementów obs∏ugowych
przy jednoczesnej pe∏nej
ochronie jednostki nap´do-
wej umieszczonej w solidnej
ramie i stalowej os∏onie.
CR 6, 7 i 8 w standardzie wy-
posa˝one sà w elektryczny
rozruch z pulpitem kontrol-
nym. Najcz´Êciej dostarczane
sà u˝ytkownikom z opcjonal-
nie wmontowanym systemem
kontroli stopnia zag´szczania
gruntu COMPATROL CCD lub
MSM. Wprowadzony w ubie-
g∏ym roku COMPATROL
MSM poza ciàg∏à, nawierzch-
niowà kontrolà stopnia za-
g´szczania pod∏o˝a zarzàdza
tak˝e maszynà i jej serwisem.

Informuje o terminach prze-
glàdów i z wyprzedzeniem
wskazuje podzespo∏y, w któ-
rych wyst´pujà nieprawid∏o-
woÊci. Dzi´ki temu mo˝liwa
jest zapobiegawcza kontrola
i unikni´cie powa˝niejszych
uszkodzeƒ. System COMPA-
TROL MSM rejestruje tak˝e
histori´ pracy maszyny. Jest
to szczególnie przydatne dla
wypo˝yczalni sprz´tu, pozwa-
la bowiem na dok∏adnà kon-
trol´ okresów eksploatacji.

Klas´ samà dla siebie sta-
nowi najwi´ksza w rodzinie
zag´szczarek rewersyjnych
Weber MT – CR 10. Maszy-
na o ci´˝arze 900 kg posia-
da si∏´ odÊrodkowà 100 kN.
Trzycylindrowy, ch∏odzony
cieczà silnik o mocy 19,5
kW (26,5 KM) pozwala wy-
konywaç za jej pomocà
szczególnie ci´˝kie zada-
nia. U˝ytkownicy, którzy
jako pierwsi rozpocz´li
eksploatacj´ wprowadzo-
nej w ubieg∏ym roku do pro-
dukcji seryjnej CR 10, pod-
kreÊlajà du˝à ∏atwoÊç stero-
wania oraz niebywale stabil-
ne parametry pracy i w∏aÊci-
woÊci posuwu tej olbrzymiej
zag´szczarki. Konstruktorzy
Weber MT osiàgn´li to dzi´-
ki zastosowaniu nowocze-
snych komponentów hy-
draulicznych oraz rozwiàzaƒ
technicznych na najwy˝-
szym Êwiatowym poziomie. 

Dalsze informacje Pb 026Z
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W ostatnich latach Weber MT dokona∏ gruntownej przebudowy programu produkcyjnego wprowadzajàc szereg innowacyjnych rozwià-
zaƒ. Jest to szczególnie dostrzegalne  w segmencie rewersyjnych zag´szczarek gruntu…
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Marka z  przysz∏oÊcià

Zag´szczanie bez COMPATROL®

jest jak jazda bez licznika

COMPATROL®: zaufajcie orygina∏owi 
„My z Weber MT stworzyliÊmy COMPATROL® wpro-
wadzajàc innowacj´ w naszej specjalistycznej dzie-
dzinie r´cznie kierowanych zag´szczarek gruntu.
Prowadzone przez nas badania techniczne na po-
ziomie podstawowym zapewniajà najwy˝szà jakoÊç
produktów. NiezawodnoÊç sprz´tu naszej produkcji
potwierdza w praktyce trzykrotnie ni˝sza od Êred-
niej w bran˝y maszyn budowlanych usterkowoÊç
w okresie gwarancji, której udzielamy na okres 24
miesi´cy. Gwarancjà wysokiej jakoÊci i niezawod-
noÊci jest rozwój i w∏asna produkcja najwa˝niej-
szych podzespo∏ów maszyn. „Made by Weber MT”
– polegajcie na nas!”

Wasz 
Weber MT 

Kontrola stopnia zag´szczania Weber MT zapewnia
optymalne wyniki pracy poprzez nieprzerwanà
diagnoz´ stanu pod∏o˝a. 

• Miejsca niedostatecznie zag´szczone 
sà wykryte i mogà zostaç poprawione 

• Koniec zb´dnych przejazdów zag´szczarkà
• Mniej póêniejszych poprawek oszcz´dza 

czas i koszty 
• Usterki maszyny zostajà wykryte 

przed powstaniem uszkodzeƒ 
(COMPATROL®-MSM) 

• Wskazówki o terminach regularnych 
przeglàdów (COMPATROL®-MSM)

• Prosta obs∏uga
• ¸atwo zrozumia∏e wskazania wyÊwietlacza

R´cznie kierowane zag´szczarki gruntu z systemem COMPATROL®-CCD 
i COMPATROL®-MSM – wi´cej informacji pod www.webermt.com.pl

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o. · ul. Grodziska 7 · 05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ
tel.: 022 739 70 80, 022739 70 81 · fax 022 739 70 82 · e-mail: info@webermt.com.pl · internet: www.webermt.com
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Generatory Atlas Copco
w zabudowie Hard Hat

Wielki sukces rynkowy za-
budowy typu Hard Hat
w spr´˝arkach przewoênych
Atlas Copco serii 7 (2-5,3
m3/min) sprawi∏, ˝e teraz
„uzbrojono” w nià tak˝e trzy
modele generatorów prze-
woênych Atlas Copco serii
QAX o mocy 12, 20 i 30 kVA.
In˝ynierowie Atlas Copco
pracujà nad poszerzeniem
gamy produktów dost´p-
nych w wersji Hard Hat o ko-
lejne modele generatorów. 
Dzi´ki zastosowaniu najnow-
szych technologii oraz wy-
trzyma∏ych tworzyw sztucz-
nych (liniowy polietylen s∏u-
˝y m.in. do produkcji zbiorni-
ków na chemikalia) Atlas
Copco pomaga u˝ytkowni-
kom w obni˝aniu kosztów
eksploatacji maszyn prze-
woênych u˝ywanych w naj-
ci´˝szych warunkach. Jest
to mo˝liwe ze wzgl´du

na podstawowà cech´ obu-
dowy Hard Hat, jakà jest du-
˝a odpornoÊç na uderzenia
i Êcieranie. Na powierzchni
obudowy nie pojawiajà si´
wgniecenia ani p´kni´cia,
a zarysowania sà niezauwa-
˝alne poniewa˝ obudowa nie
jest malowana – granulat jest
barwiony w masie. Oznacza
to, ˝e w ka˝dym punkcie
na ca∏ej gruboÊci obudowy
kolor jest taki sam. Oczywi-
Êcie nie ma mowy o jakiej-
kolwiek korozji, co powodu-
je, ˝e nawet po wieloletniej
eksploatacji maszyna wyglà-
da jak nowa. Generator mo-
˝e pracowaç w szerokim za-
kresie temperatury oraz w in-
tensywnym nas∏onecznieniu.
Zarówno du˝e wahania tem-
peratury otoczenia, jak i pro-
mieniowanie UV nie wp∏ywa-
jà destrukcyjnie na zabudo-
w´ Hard Hat. W trudnych
warunkach to si´ naprawd´
op∏aca, u˝ytkownik nie po-
nosi wydatków na ponow-
ne malowanie, zabezpie-

czanie antykorozyjne, pro-
stowanie powierzchni obu-
dowy, czy szpachlowanie. 
Oprócz zabudowy Hard Hat
generatory przewoêne Atlas
Copco serii QAX odznacza-
jà si´ wieloma innymi zale-
tami. Wyposa˝one sà w nie-
zawodne trzycylindrowe,
ch∏odzone powietrzem silni-
ki Deutz oraz w najnowszy
panel sterowania QC 1002,
który czyni obs∏ug´ urzà-
dzenia jeszcze prostszà
i przyjaznà operatorowi.
Standardem wyposa˝enia
maszyn przewoênych Atlas
Copco sà: dyszel podwójnie
∏amany, hamulec najazdo-
wy i postojowy, kó∏ko ma-
newrowe, oÊwietlenie dro-
gowe i kliny pod ko∏a. 
O trwa∏oÊci i niezawodnoÊci
generatorów pràdu serii
QAX mo˝e Êwiadczyç fakt,
i˝ maszyny tej serii obj´te sà
dwuletnià gwarancjà z mo˝-
liwoÊcià wyd∏u˝enia do pi´-
ciu lat przy skorzystaniu
z szerokiej gamy planów

serwisowych oferowanych
przez dzia∏ serwisu maszyn
przewoênych Atlas Copco.
D∏ugie czasy mi´dzy prze-
glàdami wynoszàce pi´ç-
set mth pozwalajà na kolej-
ne oszcz´dnoÊci pieni´dzy
i czasu. Obs∏ugujàcy gene-
ratory mogà skupiç si´
na pracy, a nie na pilnowa-
niu stanu licznika godzin.
Istniejà wszelkie przes∏anki ku
temu, ˝e równie˝ przewoêne
generatory pràdu Atlas Copco
QAX w wersji Hard Hat odnio-
sà podobny lub nawet wi´k-
szy sukces, jaki by∏ udzia∏em
spr´˝arek Atlas Copco XAS
Hard Hat. Âwiadczyç mo˝e
o tym olbrzymia liczba zamó-
wieƒ na te produkty. 
Zainteresowani szczegó∏o-
wymi informacjami na te-
mat generatorów Atlas Cop-
co mogà odwiedziç stro-
n´ internetowà www.atla-
scopco.pl lub kierowaç py-
tania pod adresem acpo-
land@pl.atlascopco.com

Dalsze informacje Pb 027Z
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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
www.atlascopco.pl
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Transtools – specjaliÊci
od hydrauliki si∏owej

Transtools jest jednym z li-
derów na rynku hydrauliki si-
∏owej. Firma zajmuje si´ ser-
wisem hydrauliki si∏owej
oraz produkcjà i dystrybucjà
cz´Êci zamiennych do pomp
i silników wielot∏oczkowych.
PRODUKCJA. Produkowa-
ne cz´Êci zamienne mogà
byç stosowane jako zamien-
niki w pompach i silnikach re-
nomowanych producentów,
takich jak Rexroth, Hydroma-
tik, Breuninghaus. W progra-
mie produkcyjnym znajdujà
si´ wa∏y nap´dowe, wirniki,
t∏oczki, separatory, kule wy-
cofujàce, p∏yty rozdzielcze,
spr´˝yny talerzowe oraz wie-
le innych. Firma Transtools
oferuje równie˝ pompy i sil-
niki wielot∏oczkowe osio-
we 16-55 cm3 (zamienniki
Rexroth) oraz silniki promie-
niowe (zamienniki Duester-
loh). Oprócz tego firma po-
siada du˝e doÊwiadczenie
w produkcji elementów na-
rz´dzi o nap´dzie pneuma-
tycznym i hydraulicznym. 

SERWIS. Firma Transtools wy-
posa˝ona jest w nowoczesny
park maszynowy (m. in. naj-
nowszej generacji pi´cioosio-
we centra obróbcze, maszyny
do docierania powierzchni ku-
listych, maszyny pomiarowe
i inne). Stanowi on doskona∏à
baz´ funkcjonujàcego tu serwi-
su hydrauliki si∏owej. Transto-
ols specjalizuje si´ w napra-
wach pomp i silników hydrau-
licznych. Wykonywane napra-
wy charakteryzujà si´ wysokà
jakoÊcià i trwa∏oÊcià. Na pod-
kreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e
ka˝da pompa i silnik po napra-
wie sà testowane. Dzi´ki temu
u˝ytkownicy otrzymujà urzà-
dzenia sprawdzone przed za-
montowaniem w maszynach
budowlanych. Atutem firmy
jest skomputeryzowane sta-
nowisko kontrolne o mocy
250 kW. S∏u˝y ono do weryfika-
cji pomp i silników z zakresu
NG 16-250 ccm/obr. Mo˝liwe
jest sprawdzanie pomp w obu
kierunkach obrotów, w uk∏a-
dzie otwartym i zamkni´tym.
Firma Transtools remontuje
elementy hydrauliki si∏owej,
które pracujà w koparkach,
∏adowarkach, walcach, wóz-

kach wid∏owych, pompach
do betonu, kombajnach rol-
niczych, prasach, wtryskar-
kach, dêwigach, maszynach
górniczych i innych. Sprawia
to, ˝e Transtools jest znany i
ceniony w wielu ga∏´ziach
przemys∏u w ca∏ej Polsce. 
Transtools remontuje urzà-
dzenia Êwiatowych produ-
centów, jest mi´dzy innymi
autoryzowanym przedsta-
wicielem firmy Linde (auto-
ryzacja w zakresie remon-
tów i dystrybucji produk-
tów gotowych i cz´Êci za-
miennych). Przyznany cer-

tyfikat ISO 9000: 2001 po-
twierdza najwy˝szà ja-
koÊç w ka˝dym obszarze
dzia∏ania firmy.
Narz´dzia SPITZNAS. Narz´-
dzia pneumatyczne i hydrau-
liczne SPITZNAS znalaz∏y za-
stosowanie w wielu zak∏adach
przemys∏owych. Wysokiej
klasy klucze udarowe stoso-
wane sà w pracach warszta-
towych, sprawdzajà si´
przy monta˝u i demonta˝u
kó∏, gàsienic, dokr´caniu
Êrub w elementach maszyn
budowlanych. Oprócz tego
firma oferuje narz´dzia przy-
datne podczas prac przy kon-
strukcjach stalowych. Sà to
m.in. pi∏y taÊmowe, pi∏y
brzeszczotowe, zbijaki ig∏o-
we, m∏otki do zbijania, wier-
tarki oraz szlifierki.
W najbli˝szym czasie z ofer-
tà firmy Transtools b´dzie
mo˝na zapoznaç si´ pod-
czas Targów Budownictwa
Drogowego AUTOSTRA-
DA-POLSKA, które odb´dà
si´ w terminie 14-16 ma-
ja 2008 roku w Kielcach.
Transtools zaprasza do od-
wiedzenia swego stoiska.

Dalsze informacje Pb 028Z

Stanowisko do weryfikacji pomp i silni-
ków z zakresu NG 16-250 ccm/obr

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¸OWE

CZ¢ÂCI ZAMIENNE
REMONTY

TRANSTOOLS. Serwis pomp i silników hydraulicznych
Producent elementów hydrauliki si∏owej
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PIWI oferuje lekkie
maszyny i agregaty

Firma PIWI od roku 1989 zaj-
muje si´ sprzeda˝à, serwisem
i wypo˝yczaniem lekkich ma-
szyn i urzàdzeƒ dla bran˝y bu-
dowlanej, drogownictwa i ko-
lejnictwa, takich marek jak:
Honda, Atlas Copco, Dyna-
pac, Sima czy Belle. Taki do-
bór dostawców zapewnia naj-
wy˝szà jakoÊç i niezawodnoÊç
urzàdzeƒ. - JakoÊç i nieza-
wodnoÊç maszyn oferowa-
nych przez czo∏owych produ-
centów jest porównywalna.
Jednak niektórzy z nich majà
lepszà logistyk´, stosujà bar-
dziej innowacyjnà technolo-
gi´, zapewniajà sprawniejszà
i szybszà obs∏ug´ serwisowà
na rynku. Jest to brane
pod uwag´ przy zakupie
sprz´tu. OczywiÊcie nadal
kluczowym czynnikiem pozo-
staje relacja ceny zakupu
do jakoÊci i trwa∏oÊci urzàdze-
nia. Takà optymalnà relacj´
zapewnia ka˝dy z naszych do-
stawców – t∏umaczy w∏aÊci-
ciel firmy PIWI Piotr Winiarski. 
PIWI ju˝ od szesnastu lat
oferuje pe∏ne typoszeregi
generatorów pràdotwór-
czych, spalinowych pomp
wodnych i szlamowych, ge-
neratorów spawalniczych,
zag´szczarek i skoczków
produkowanych przez Hon-
d´, a tak˝e innych urzàdzeƒ
zasilanych przy pomocy le-
gendarnych ju˝ czterosuwo-
wych silników tej marki.
– Ch´ç uzupe∏nienia oferty
o sprz´t innego rodzaju, spo-
wodowa∏a, ˝e zaj´liÊmy si´
sprzeda˝à urzàdzeƒ szwedz-
kich firm Atlas Copco i Dyna-
pac bàdàcych jednymi z naj-
wi´kszych koncernów pro-
dukujàcych maszyny dla bu-
downictwa oraz przemys∏u
– kontynuuje Piotr Winiarski. 
PIWI prowadzi równie˝ ser-
wis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny sprzedawanych
urzàdzeƒ, a tak˝e niewielkà
wypo˝yczalni´ sprz´tu bu-
dowlanego. S∏u˝y ona g∏ów-

nie zapewnieniu klientom
serwisu maszyn zast´p-
czych na czas naprawy. 
Od niedawna PIWI zajmuje
si´ równie˝ sprzeda˝à sprz´-
tu hiszpaƒskiej firmy SIMA
przeznaczonego do gi´cia
i ci´cia stali zbrojeniowej.
– Gi´tarki i no˝yce to nasz
najnowszy pomys∏. Dostrze-
gliÊmy du˝e zapotrzebowa-
nia rynku, na którym zacz´∏o
brakowaç narz´dzi. Sprz´t
produkowany niegdyÊ przez
Zremby naturalnà kolejà rze-
czy wylàdowa∏ bowiem
na z∏omowiskach. Po sonda-
˝ach wÊród europejskich
producentów zdecydowali-
Êmy si´ na podj´cie wspó∏-
pracy z firmà SIMA z Grena-
dy, jednym z najwi´kszych
europejskich producentów
tego typu sprz´tu. SIMA ma
bardzo du˝y, bo wynoszàcy
oko∏o osiemdziesi´ciu pro-
cent udzia∏ w rynku hiszpaƒ-
skim oraz niemieckim, an-
gielskim i krajów skandynaw-
skich. Tego typu sprz´tu
sprzedaje si´ równie˝ coraz
wi´cej w krajach arabskich
i na Dalekim Wschodzie. Po-
myÊleliÊmy wi´c, ˝e teraz
przysz∏a kolej na Polsk´
– kontynuuje Piotr Winiarski.
Strategia Hiszpanów zak∏ada
utrzymywanie w Polsce szero-
ko rozbudowanej sieci dealer-
skiej. PIWI jako jeden z wi´k-
szych przedstawicieli odgry-
wa w niej kluczowà rol´. 
SIMA jest jednym z nielicz-
nych ju˝ producentów wyko-
nujàcych maszyny z podze-
spo∏ów, z których wszyst-
kie, za wyjàtkiem elementów
elektrycznych, produkowane
sà we w∏asnym zakresie. Fir-
ma utrzymuje spawalni´, wy-
krawalni´, odlewni´, lakierni´
proszkowà i w∏asne biuro
projektowe, co w znacznym
stopniu wp∏ywa na wysokà ja-
koÊç maszyn i terminowoÊç
ich dostarczenia do odbiorcy.
Aby utrzymaç swà wiodàcà
pozycj´ SIMA bezustannie
modernizuje swoje produkty.
Jednà z ostatnich nowoÊci
docenionych równie˝ na

monachijskich targach Bau-
ma 2007 jest przecinarka sto-
∏owa Magnum 900. 
– Wchodzàc na rynek z pro-
duktami SIMA mieliÊmy u∏a-
twione zadanie. Przez szesna-
Êcie lat sprzedawania urzà-
dzeƒ Hondy nawiàzaliÊmy bo-
wiem liczne kontakty z u˝yt-
kownikami tego typu sprz´tu.
A poniewa˝ zawsze oferowa-
liÊmy im towar z najwy˝szej
pó∏ki, wi´c tak˝e teraz nawet
nie znajàc marki SIMA ufajà
nam i wiedzà, ˝e sprzedajemy
narz´dzia najwy˝szej jakoÊci
– podkreÊla Piotr Winiarski. 
PIWI w niedalekiej przysz∏o-
Êci ma zamiar uruchomiç
na terenie Polski Po∏udnio-
wej sieç regionalnych punk-
tów dealerskich z uprawnie-
niami gwarancyjnymi. W chwi-
li obecnej us∏ugi serwisowe
Êwiadczone sà w centrali fir-
my. Je˝eli jednak do awarii
dochodzi na placu budowy
i u˝ytkownik ma problem
z dostarczeniem maszyny
do serwisu, mechanicy PIWI
jadà na miejsce. PIWI posiada
magazyn cz´Êci zamiennych,
u˝ytkownik mo˝e mieç wi´c
pewnoÊç, ˝e maszyna która
ulegnie awarii b´dzie napra-
wiona w ciàgu doby. 
Podstawowà grup´ klientów
PIWI stanowià firmy zajmujà-
ce si´ ci´ciem i gi´ciem stali
zbrojeniowej u˝ywajàce ma-
szyn bezpoÊrednio na placu
budowy. Coraz cz´Êciej wy-
bierajà one rozwiàzania
kompleksowe decydujàc si´
na zakup maszyn b´dàcych
po∏àczeniem gi´tarki i no-
˝yc. Firmy, które realizujà
wi´ksze inwestycje najcz´-
Êciej si´gajà osobno po gi´-
tarki i no˝yce. Maszyny te
w przypadku zwi´kszonego
zapotrzebowania na pr´ty
zbrojeniowe, mogà z powo-
dzeniem wspomagaç auto-
maty do ich produkcji. – Sta-
ramy si´ mieç wszystkie typy
maszyn w magazynie i uzu-
pe∏niamy na bie˝àco zapasy,
jednak˝e rynek na tego ro-
dzaju maszyny dopiero si´
tworzy. W zwiàzku z tym doÊç

trudno przewidzieç, jakie
urzàdzenie znajdzie najszyb-
ciej nabywc´. Nie jesteÊmy
w stanie utrzymywaç zbyt du-
˝ych zapasów magazyno-
wych. L˝ejszy sprz´t mamy
na miejscu, natomiast
maszyny wielkogabarytowe
do zbrojeƒ, wykonywanych
ze stali o gruboÊci 42 czy 50
milimetrów, sprowadzamy
na zamówienie w ciàgu
dwóch-trzech tygodni. Ma-
szyny takie znajdujà zastoso-
wanie na wielkich budo-
wach, na lotniskach czy za-
porach wodnych – t∏umaczy
Piotr Winiarski. 
W celu u∏atwienia obs∏ugi
rynku gi´tarek i no˝yc PIWI
utworzy∏o specjalnie dwie
strony internetowe, na któ-
rych osobno opisane sà
grupy produktów przezna-
czonych do ci´cia i do gi´-
cia. Pozwala to potencjalne-
mu klientowi bardzo szybko
zapoznaç si´ z ofertà sprze-
da˝y maszyn. Zakup odpo-
wiednich urzàdzeƒ uwolni
go od problemu zwiàzane-
go z gi´ciem i ci´ciem ton
stali na budowie. Na stro-
nach internetowych umiesz-
czone sà tak˝e szczegó∏o-
we dane techniczne urzà-
dzeƒ. Oprócz sprzeda˝y
maszyn fabrycznie nowych,
PIWI oferuje równie˝ spora-
dycznie na specjalne zamó-
wienie sprz´t u˝ywany. Nie
sà to jednak ani gi´tarki, ani
no˝yce. Dzieje si´ tak dlate-
go, ˝e nie trafi∏y one jeszcze
na rynek wtórny. 
– Wszystkie maszyny produ-
kowane przez firm´ SIMA
charakteryzujà si´ przyst´p-
nymi cenami i najwy˝szà ja-
koÊcià wykonania. Wychodz´
z za∏o˝enia, ˝e klientowi, któ-
rego si´ szanuje, nale˝y
sprzedawaç sprz´t nieu˝y-
wany. W takim przypadku
znamy histori´ maszyny,
od poczàtku jà serwisujemy,
doradzamy jej u˝ytkownikowi
i przede wszystkim widzimy,
czy jest nale˝ycie eksploato-
wana – koƒczy Piotr Winiarski. 

Dalsze informacje Pb 029Z
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Wiosenne hity Pezalu

Prowadzenie robót drogo-
wych czy uk∏adanie chodni-
ków lub innych nawierzchni
wymaga zag´szczania grun-
tu. W∏aÊnie do tego przezna-
czone sà zag´szczarki p∏yto-
we stanowiàce niewàtpliwie
przebój sezonu na polskich
placach budowy. W ofercie
Pezalu znajdziemy ca∏à gam´
tego typu urzàdzeƒ. WÊród
nich na uwag´ zas∏ugujà za-
g´szczarki p∏ytowe poczàw-
szy od najmniejszej -KC40-
-KG55 s∏u˝àcej do drobnych
prac wykonywanych syste-
mem gospodarczym, a˝
do ci´˝kich – 350-kilogramo-
wych, rewersyjnych, KCe330-
-KM186FE. Sà to maszyny dla
profesjonalistów, u˝ywane
przy remontach dróg, usuwa-
niu awarii wodociàgowych,
uk∏adaniu kabli elektrycz-
nych, linii gazowych. Naj-
wi´kszà popularnoÊcià u˝yt-
kowników cieszà si´ nap´-
dzane ch∏odzonymi powie-
trzem benzynowymi silnika-
mi czterosuwowymi zag´sz-
czarki typu KC100-KG200.

Podstaw´ nap´du dla
wszystkich tych urzàdzeƒ sta-
nowià silniki spalinowe ben-
zynowe i Diesla. One to
w∏aÊnie sà g∏ównà bazà to-
warowà Pezalu. Drugà naj-
wi´kszà grup´ towarowà
firmy stanowià generatory
pràdu okreÊlane inaczej
agregatami pràdotwórczymi.

Generatory pràdu marki 
Kama/Kipor dost´pne sà
w szeÊciu grupach:
• trójfazowe benzynowe (dwa

modele o mocy maksymal-
nej 6kVA i 10,5 kVA),

• trójfazowe Diesla (czter-
naÊcie modeli, o mocy
maks. od 6 do 85 kVA),

• jednofazowe benzynowe
(cztery modele, o mocy
maks. od 0,7 do 10,5 kVA),

• jednofazowe Diesla (dzie-
wi´ç modeli, o mocy
maks. od 2 do 16,7 kVA);

• jednofazowe benzynowe
AVR-Digital – inwerterowe
(dziwi´ç modeli, o mocy
maks. od 1 do 6 kVA),

• jednofazowe benzynowe
AVR-Campigmate – inwerte-
rowe (cztery modele, o mo-
cy maks. od 0,72 do 6kVA).

Corocznie do oferty Pezalu
wprowadzane sà nowe mo-
dele agregatów. W ubie-
g∏ym roku a˝ pi´ç nowych
modeli pojawi∏o si´ wÊród
trójfazowych generatorów
pràdu nap´dzanych silni-
kiem Diesla. Sà to jednostki
wyciszone, w zabudowie
kontenerowej: KDE40STA3
(moc: 42 kVA, pràd 50,5 A,
waga 850 kg), KDE45STA3
(40kVA/53,4A/1.100kg),
KDE60STA3 (55kVA/72,2 A
/1.100 kg), KDE75STA3
(68kVA/89,5A/1.300 kg), KDE-
100STA3 (85kVA/115A/ 1.300kg).
WÊród generatorów jednofa-
zowych nap´dzanych silni-
kami benzynowymi pojawi∏
si´ nowy model KGE4000X
o mocy maks. 3,3kVA i wa-
dze 68 kg. Osiàga on war-
toÊç pràdu 12/14A. To opty-

malne uzupe∏nienie luki wy-
st´pujàcej dotychczas po-
mi´dzy modelami KGE/KDE-
2500 a KGE/KDE6500.
Nies∏abnàcym zainteresowa-
niem cieszà si´ ma∏e, ekono-
miczne generatory Digital
oraz Campigmate zbudowa-
ne w oparciu o najnowocze-
Êniejszà technologi´ inwerte-
rowà. Urzàdzenia z serii Digi-
tal wyposa˝one sà w nowo-
czesnà pràdnic´ inwertero-
wà i nap´dzane jednocylin-
drowymi, czterosuwowymi,
ch∏odzonymi powietrzem sil-
nikami benzynowymi o roz-
ruchu r´cznym oraz elek-

trycznym. Agregat IG2000p
w razie potrzeby mo˝na syn-
chronizowaç po dwie sztu-
ki. Takie rozwiàzanie daje
komfort obs∏ugi dla jednego
operatora, który bez pomocy
innych osób mo˝e przenosiç
i obs∏ugiwaç generatory
o ∏àcznej mocy niemal 4kW. 
Modele KGE3500Ti oraz no-
wy KGE 7000Ti majà rów-
nie˝ mo˝liwoÊç rozruchu
elektrycznego. W wymienio-
nych agregatach wytwarza-
ny jest pràd od 2,8 do 10 A.
Sà to generatory w zamkni´-
tej zabudowie, wyciszone,
o wadze od 10,5 do 26 kg.
Jednofazowe agregaty serii
AVR-Digital to równie˝ urzà-
dzenia w zamkni´tej obudo-
wie, wyciszone, wyposa˝o-
ne w nowoczesne pràdnice
inwerterowe i w jednocylin-
drowy czterosuwowy silnik
benzynowy ch∏odzony po-
wietrzem. Pràd kszta∏tuje
si´ w najmniejszym modelu

w granicach 3,9 A, a w mo-
delu najsilniejszym – 24 A.
Waga tych urzàdzeƒ mieÊci
si´ w zakresie 14÷90 kg.
NowoÊcià w opisanych wy˝ej
grupach sà agregaty: Digital
KGE7000Thi na wózku (moc
maks. 6 kVA, pràd 20 A, wa-
ga 9 kg) oraz AVR-Campig-
mate KGE980TC (0,72 kVA,
2,8 A, 10,5 kg).
Pezal do wszystkich genera-
torów pràdu w przedziale
mocy od 3,5 do 100 kVA ofe-
ruje równie˝ bezobs∏ugowy
automat za∏àczajàco-roz∏à-
czajàcy ATS (Automatic
Transfer Switch), który po-
woduje automatyczny roz-
ruch w przypadku zaniku na-
pi´cia w sieci oraz wy∏àcze-
nie po powrocie napi´cia.
Ma∏ogabarytowa skrzynka
automatu ATS zapewnia du-
˝y komfort obs∏ugi zespo∏u
pràdotwórczego. Wszystkie
urzàdzenia jakie oferuje Pe-
zal charakteryzujà si´ nie-
zwyk∏à trwa∏oÊcià i wydajno-
Êcià. Firma Pezal zapewnia
serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny dla wszystkich ofe-
rowanych urzàdzeƒ.
NowoÊci wiosenne Peza-
lu to: walce, myjki ciÊnienio-
we, betoniarki, minikoparki
oraz mini∏adowarki. Wszyst-
kie urzàdzenia znajdujàce
si´ w ofercie firmy Pezal
spe∏niajà wymagania Unii
Europejskiej oraz posiadajà
stosowne certyfikaty. Pezal
od trzech lat ma wdro˝ony
System Zarzàdzania Jako-
Êcià ISO 9001-2000.

Dalsze informacje Pb 030Z

Zag´szczarki p∏ytowe to maszyny dla profe-
sjonalistów, u˝ywane przy remontach dróg,
usuwaniu awarii wodociàgowych, uk∏adaniu
kabli elektrycznych, linii gazowych

Podstaw´ nap´du dla wszystkich tych
urzàdzeƒ stanowià silniki spalinowe ben-
zynowe i Diesla

Nies∏abnàcym zainteresowaniem cieszà
si´ ma∏e, ekonomiczne generatory typu
Digital oraz Campigmate

Wszystkie urzàdzenia jakie oferuje Pezal
charakteryzujà si´ niezwyk∏à trwa∏oÊcià
i wydajnoÊcià
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Rodzina rusztowaƒ
przejezdnych Layher

W celu uzyskania najwi´k-
szej wydajnoÊci robót pro-
wadzonych na wysokoÊci
niezb´dne jest zapewnienie
absolutnego bezpieczeƒ-
stwa. Firma Layher za spra-
wà konsekwentnych dzia∏aƒ
na rzecz bezpieczeƒstwa
i jakoÊci, stworzy∏a produkty
nie tylko spe∏niajàce, ale
wr´cz przewy˝szajàce wszel-
kie wymogi w tym zakresie.
Rodzina rusztowaƒ prze-
jezdnych Layher zapewnia
– szczególnie profesjonali-
stom – mo˝liwoÊç prowa-
dzenia w pe∏ni bezpiecz-
nych i ekonomicznych prac
na ka˝dej wysokoÊci, za-
równo na zewnàtrz, jak i we-
wnàtrz obiektów. 
Produkty nale˝àce do rodzi-
ny rusztowaƒ przejezdnych
Layher charakteryzujà si´
szeregiem zalet. WÊród naj-
wa˝niejszych z nich na pod-
kreÊlenie zas∏ugujà: 
• szerokie mo˝liwoÊci zasto-

sowaƒ dzi´ki technologicz-
nemu zaawansowaniu,

• du˝o miejsca do sk∏ado-

wania narz´dzi i materia∏u,
• du˝a swoboda ruchów,
• maksymalna stabilnoÊç

gwarantujàca prowadze-
nie bezpiecznej pracy
na du˝ych wysokoÊciach,
zarówno wewnàtrz, jak
i na zewnàtrz obiektów.

Wszystkie powy˝sze w∏aÊci-
woÊci rusztowaƒ przejezdnych
i monta˝owych Layher spra-
wiajà, ˝e cieszà si´ one
uznaniem olbrzymiej rzeszy
u˝ytkowników. Poni˝ej przed-
stawiamy krótkie opisy ruszto-
waƒ przejezdnych Layher.
Rusztowanie Zifa – naj-
mniejsze. Gotowe rusztowa-
nie przeznaczone do wyko-
nywania prac na niewielkich
i Êrednich wysokoÊciach.
Dzi´ki niemu narz´dzia i ma-
teria∏ sà zawsze pod r´kà.
Roz∏o˝one i za∏adowane ma-
teria∏em mieÊci si´ w ka˝-
dych drzwiach. Lekkie, a mi-
mo to stabilne, zajmuje nie-
wiele miejsca w transporcie.
Rusztowanie StaroRollbock
– por´czne. Na niewielkich
wysokoÊciach zapewnia
podczas pracy odpowiednià
swobod´ ruchów oraz miej-
sce na sk∏adowanie materia-
∏u. WysokoÊç rusztowania

jest regulowana co jedena-
Êcie centymetrów. Sk∏adane
w ca∏oÊci do transportu, bez
koniecznoÊci demonta˝u.
Rusztowanie UniLeicht 
– oszcz´dne. W wàskich
miejscach zapewnia pe∏ne
bezpieczeƒstwo i szerokà
swobod´ ruchów. Jego rol-
ki jezdne montowane sà
na sta∏e bez wrzecionowych
trzpieni. Zajmuje niewiele
miejsca w transporcie.
Rusztowanie UniKompakt
– masywne. Z pomostem ro-
boczym o podwójnej szero-
koÊci i kompaktowymi wymia-
rami podstawowymi. Podczas
robót na wysokoÊci zapewnia
obszerne miejsce do pracy
i na sk∏adowany materia∏,
a ponadto wprost nieograni-
czonà swobod´ ruchów. Bel-
ka jezdna ze stali, teleskopo-
wa do poszerzenia podstawy
niezb´dna jest dopiero od wy-
sokoÊci roboczej 8,7 metra.
Rusztowanie UniStandard
– uniwersalne. Zaprojekto-
wane do bezpiecznego pro-
wadzenia prac na najwi´k-
szych wysokoÊciach. Jest
lekkie, wytrzyma∏e i trwa-
∏e. Jego elementy standar-
dowe znajdujà zastosowanie

tak˝e w innych rusztowa-
niach systemu Uni. 
Rusztowanie UniBreit 
– z podwójnà powierzchnià
roboczà (rusztowania Uni-
Standard) na najwy˝szych
wysokoÊciach. Do wyboru
belka jezdna lub wsporniki
do poszerzenia podstawy.
Rusztowanie UniTreppen
– transportowo-komunikacyj-
ne. Wygodne i cz´sto u˝ywa-
ne wejÊcie schodowe na du-
˝e wysokoÊci zapewniajàce
swobod´ wnoszenia narz´dzi
i materia∏ów. Podpory do po-
szerzenia podstawy monto-
wane sà bez u˝ycia narz´dzi.
Rusztowanie SuperKlax
– maksymalne. Rusztowanie
przejezdne z pomostem o po-
wierzchni dziewi´ciu metrów
kwadratowych. Podczas sto-
sowania na najwi´kszych wy-
sokoÊciach nie wymaga po-
szerzenia podstawy. Ramy
noÊne i ramy st´˝ajàce usta-
wiane sà naprzemiennie. Ra-
ma wejÊciowa tworzy opty-
malny dost´p do rusztowania.
Rusztowanie pozwala na wy-
godnà komunikacj´ pionowà
za pomocà drabin o sta∏ym
kàcie nachylenia. 

Dalsze informacje Pb 031Z

UniLeicht UniStandard UniBreit 

Rusztowanie pomost wysokoÊç dopuszczalne
roboczy [m] robocza [m] obcià˝enie [kN/m2]

Zifa 0,75x1,80 do 7,30 2,0
StaroRollbock 1,95x1,95 do 3,90 1,5
UniLeicht 0,75x1,80 do 9,30 2,0
UniKompakt 1,50x1,80 do 10,60 2,0
UniStandard 0,75x2,85 do 13,60 2,0
UniBreit 1,50x2,85 do 13,60 2,0
UniTreppen 1,50x1,80 do 14,50 2,0
SuperKlax 2,80x 2,80 do 13,95 1,5 Zifa StaroRollbock 

UniTreppen SuperKlax 
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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

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. Poznaƒska 5, 62-021 Paczkowo
tel. (061) 81 58 626, 81 58 627
fax (061) 81 58 628
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 Fleetguard,
• 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) 752-93-22
fax (022) 752-93-45

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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer
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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

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@cardanservice.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:

®

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
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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

A Terex Company

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

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

®

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

tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90
www.befra.com.pl, www.auspolex.pl

• CZERPAKI 
KRUSZÑCE

• KRUSZARKI

• PRZESIEWACZE

P.U.P.H. AS MA¸EK
Wy∏àczny, autoryzowany przedstawiciel niemieckiego

producenta maszyn budowlanych Neumeier  w Polsce.

Gwarancja, serwis, cz´Êci zamienne.

Oferujemy maszyny budowlane Neumeier:
koparki gàsienicowe: od 1,5t do 22t, mini∏adowarki, ∏adowarki

ko∏owe, wózki wid∏owe, m∏oty hydrauliczne, osprz´t.

Szukamy dalszych dealerów.

ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Boles∏awiec
tel.: 0601 98 33 56, 0605 68 72 91 

tel/fax 075 734 84 15
www.malek-neumeier.pl, kontakt@malek-neumeier.pl

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
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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

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy 

• 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

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 

MASZYNY I LINIE TECHNOLOGICZNE DLA GÓRNICTWA SKALNEGO
ORAZ RECYKLINGU MATERIA¸ÓW BUDOWLANYCH

KRUSZARKI 

SZCZ¢KOWE • UDAROWE • STO˚KOWE • WALCOWE 
ODÂRODKOWE • MOBILNE • SEMIMOBILNE 

• STACJONARNE

PRZESIEWACZE

DO PRACY NA SUCHO I NA MOKRO
STACJONARNE I MOBILNE Z NIEZALE˚NYM ZASILANIEM 

M¸OTY HYDRAULICZNE

OD 100 DO 4000 KG • INSTALACJE ZASILAJÑCE 
• P¸YTY PRZY¸ÑCZENIOWE • GROTY DO M¸OTÓW

URZÑDZENIA DLA CEMENTOWNI

URZÑDZENIA LINII PRZEMIA¸U CEMENTU
I INNYCH MATERIA¸ÓW 

ORGINALNE CZ¢ÂCI DO MASZYN  Z MATERIA¸ÓW
ODPORNYCH NA ÂCIERANIE

US¸UGI KRUSZENIA  I PRZESIEWANIA 
ORAZ OBRÓT KRUSZYWAMI

SERWIS MASZYN NOWYCH  I U˚YWANYCH

MRC DOLTECH SP. Z O.O.
UL. BUFOROWA 4D, 52-131 WROC¸AW

TEL.: +48 71 336 87 09, FAX: +48 71 336 87 10
E-MAIL: SPRZEDAZ@DOLTECH.COM.PL

WWW.DOLTECH.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
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

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

tel./fax (025) 758 38 96

www.ocsm.pl

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

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

INTERHANDLER Sp. z o.o., 
87-100 Toruƒ, 

ul. Wapienna 6, 
tel. 056 610 28 20, 
fax: 056 648 04 00

www.interhandler.pl

MASZYNY JCB NA KA˚DEJ BUDOWIE

•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

panorama_2_2008 OK.qxd  3/25/08  1:46 PM  Page 66



Panorama od A do Z

PoÊrednik Budowlany 67

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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

biuro@solideal.pl

POJAZDY U˚YTKOWE

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

DAF Truck Polska

Al. Katowicka 40
05-830 Wolica k.Warszawy

tel. 0-22 458 95 00
Fax 0-22 458 95 99

OPONY I FELGI 
DO MASZYN BUDOWLANYCH

I DROGOWYCH, WÓZKÓW WID¸OWYCH, 

GÑSIENICE DO MINIKOPAREK

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

fax (022) 783 35 82

Kompleksowa sprzeda˝ pojazdów
i naczep dla budownictwa

Sprzeda˝ ró˝nego typu naczep
samowy∏adowczych i innych 

Euro-Truck Sp. z o.o., 05-551 Mroków, Al. Krakowska 51
tel. 022/737-77-00, tel. kom. 601-33-44-00
naczepy@euro-truck.pl, www.euro-truck.pl

Autoryzowany Koncesjoner i Serwis Renault Truck
RTC Sp z o.o., 05-551 Mroków, Al. Krakowska 51 

tel. 022/737-99-99,  Serwis:  022/737 76 22
e-mail: info@rtc.com.pl, www.rtc.com.pl
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Wydawca
Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o.

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

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

DYREKTOR WYDAWNICTWA
Jacek Baraƒski
tel. (0 602) 255 410
e-mail: baranski@posbud.pl

DZIA¸ REKLAMY i MARKETINGU
Dyrektor 
Magdalena Ziemkiewicz
tel. (0 602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

Biuro Dzia∏u Reklamy
e-mail: posbud@posbud.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (0 602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.pl
Anna Szreder
tel. (0 608) 219 523
e-mail: a.szreder@posbud.pl

DZIA¸ GRAFICZNY 
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 292 114
e-mail: m.m@posbud.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.

Druk: Kengraf, K´trzyn

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

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 

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

Leasing na mur beton
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