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Drodzy Czytelnicy,
Sieç autostrad powstajàca w krajach pó∏noc-
nej Afryki to obecnie najwi´ksza na Êwie-
cie inwestycja drogowa. Prace sà ju˝ bar-
dzo zaawansowane, szczególnie w Algie-
rii, gdzie budowa trwa od marca 2007
roku. Wszystko wskazuje na to, ˝e
trasy o ∏àcznej d∏ugoÊci 1.200 kilome-
trów zostanà oddane do u˝ytku zgodnie z pla-
nem, czyli jeszcze w tym roku. Tempo wprost nie-
samowite, dla nas niestety nieosiàgalne. Polskie autostrady powstajà,
powstajà i powstaç nie mogà. G∏ównie ze wzgl´du na skomplikowane pro-
cedury i opiesza∏oÊç urz´dniczà. Resort infrastruktury zerwa∏ w∏aÊnie roz-
mowy z firmami, które mia∏y budowaç odcinek A2 Stryków-Konotopa
i wzià∏ jego sfinansowanie na siebie. Od tego momentu urz´dnicy biedzà
si´, co zrobiç, by jednak zdà˝yç przed Euro. Premier chce nawet daç im do
pomocy specjalnego pe∏nomocnika, który mia∏by koordynowaç budow´
dróg. A mo˝e tak zatrudniç obcokrajowca? Najlepiej z Algierii…
Do pierwszego kopni´cia pi∏ki na Euro 2012 mamy coraz mniej czasu.
Czy impreza ma dane ku temu, by zakoƒczyç si´ organizacyjnym sukce-
sem? Jest o tym przekonany Mariusz Daszczyƒski, wiceszef Biura Sportu
i Rekreacji w Warszawie. Uwa˝a on, ˝e fina∏y ME b´dà udane, obudzà
w Polakach narodowà dum´ oraz mod´ na sport, a wr´cz stanà si´ swo-
istà trampolinà do realizacji dalece trudniejszego projektu. W roku 2028
lub 2032 Polska mog∏aby pokusiç si´ o organizacj´ igrzysk olimpijskich, 
a wówczas nasz kraj pozosta∏by jednym z najwi´kszych, a mo˝e wr´cz naj-
wi´kszym placem budowy w Europie…
Obecny rok b´dzie trudny dla wszystkich producentów maszyn i sprz´-
tu dla budownictwa. B´dà si´ oni borykaç si´ z finansowaniem i utrzy-
maniem produkcji, zatrudnienia oraz zapewnieniem zbytu na swoje
wyroby. Zastanówmy si´ jednak, dlaczego potentaci dali si´ tak b∏y-
skawicznie wp´dziç w powa˝ne tarapaty? Przecie˝ w latach 2004-2008
wi´kszoÊç z nich regularnie podwaja∏a obroty. A co za tym idzie i zy-
ski. Gdzie si´ podzia∏y te pieniàdze? Firmy powinny w dobie koniunk-
tury przygotowywaç si´ przecie˝ na trudniejsze czasy, by bez nad-
miernych turbulencji odnaleêç si´ w gorszej sytuacji. Szczególnie, ˝e
kryzys w Europie nie pojawi∏ si´ niespodziewanie. Zastanawiaç te˝
musi zachowawcza postawa wi´kszoÊci firm sprzedajàcych maszyny
na polskim rynku. Przecie˝ z dnia na dzieƒ nie zmienià bran˝y,
a cz´sto zachowujà si´ tak, jakby nie zale˝a∏o im na zdobyciu klien-
tów. A tych z pewnoÊcià znaleêç mo˝na. Polska posiada realne i po-
wa˝ne Êrodki na inwestycje infrastrukturalne i poddana jest coraz
wi´kszej presji terminów zwiàzanych choçby z przygotowaniami
do Euro 2012. Czy zatem ju˝ niebawem nie zafundujemy sobie „po-
wtórki z rozrywki” polegajàcej na tym, ˝e nagle zabraknie dost´pnych
w rozsàdnych terminach maszyn i sprz´tu, a potrzeby rodzimych firm
budowlanych i mi´dzynarodowych konsorcjów tworzàcych i remontu-
jàcych polskà infrastruktur´ b´dà zaspokajane z zagranicy?

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

8. Mimo kryzysu Ammann Yanmar dà˝y
do umocnienia wiodàcej pozycji wÊród
producentów maszyn kompaktowych

12. Polski kryzys mo˝e mieç nietypowy
przebieg! - wywiad z prezesem zarzàdu
Komatsu Poland, Ryo Onoderà

14. Od stycznia Volvo rozpocz´∏o na zasadach
wy∏àcznoÊci sprzeda˝ rozÊcie∏aczy do
asfaltu znanych wczeÊniej pod markà ABG

17. Orlen Oil opracowa∏ i wprowadzi∏
na rynek grup´ Êrodków smarnych
przeznaczonych specjalnie do ma-
szyn budowlanych

19. Gàsienica CTL wytwarzana przez firm´
Solideal, jako jedyny tego typu produkt
pozwala zwi´kszyç zarówno trakcyj-
noÊç, jak i wypornoÊç kompaktowych
∏adowarek gàsienicowych

20. Stawiamy na utrzymanie dialogu z u˝yt-
kownikami naszych maszyn! – zapewnia
Hans-Joachim Erdmann, dyrektor sprze-
da˝y New Holland Construction na re-
gion Europy Centralnej i Wschodniej

25. Mo˝liwoÊci, jakimi dysponuje Haulotte
H28TJ+, nie ma ˝adna inna aktualnie
dost´pna na rynku platforma tego typu

27. Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych  fir-
ma RUBBLE MASTER zaproponowa∏a
nowatorskie podejÊcie do recyklingu
odpadów budowlanych

28. ¸adowarka Komatsu WA380-6 doskonale
spisuje si´ przy obs∏udze wytwórni mas
bitumicznych firmy ÂPRD Trakt 

30. Prace rozwojowe prowadzone przez
Weber MT po raz kolejny wnoszà inno-
wacyjne rozwiàzania w dziedzinie za-
g´szczarek gruntu

32. Niemiecka firma Stehr specjalizuje si´
w produkcji maszyn dla drogownictwa:
stabilizatorów gruntu, rozsypywaczy,
zag´szczarek p∏ytowych, kó∏ zag´sz-
czajàcych oraz recyklerów

36. Bell Equipment to firma, której historia
stanowi ˝ywà ilustracj´ rozwoju tech-
nologii maszyn transportowych

38. Ciàgnik, jako pojazd transportowy
mo˝e byç bardzo wszechstronnie wyko-
rzystany do ró˝norodnych zadaƒ na
niemal ka˝dym placu budowy 

39. Renom´ na rynkach Europy Zachodniej
hiszpaƒska AUSA zdoby∏a jako
producent ma∏ych wozide∏ budowla-
nych o ∏adownoÊci do dziesi´ciu ton
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Terex zrezygnowa∏ z Intermatu

Organizatorów paryskich targów Intermat spotka∏a kolejna
przykra niespodzianka. Nale˝àcy do Êwiatowych potenta-
tów w produkcji maszyn budowlanych Terex nie zaprezen-
tuje swej oferty w Pary˝u. WczeÊniej z udzia∏u w imprezie
zrezygnowa∏y Wacker Neuson i Atlas Copco. – Wszyscy
w bran˝y wiedzà, ˝e rok 2009 b´dzie niezwykle trudny. Dla-
tego te˝ obieramy innà strategi´. Zamiast udzia∏u w wielkich
imprezach targowych, stawiamy na lokalne pokazy produ-
kowanego przez nas sprz´tu i bezpoÊredni kontakt z jego
u˝ytkownikami – powiedzia∏a Katia Facchetti b´dàca pierw-
szym wiceprezydentem koncernu Terex. Deklaracja pani
wiceprezydent wpisuje si´ w og∏oszonà ju˝ w ubieg∏ym ro-
ku d∏ugofalowà strategi´ marketingowà firmy.

Jak to mi∏o pop∏ywaç…

Na poczàtku tego roku olbrzymia koparka Liebherr P 995
rozpocz´∏a prac´ przy budowie szlaków wodnych w Pó∏-
nocnej Europie. Wa˝àca blisko trzysta szeÊçdziesiàt ton
maszyna posadowiona zosta∏a na specjalnej platformie
pontonowej o imponujàcych gabarytach. Platforma ma
szeÊçdziesiàt metrów d∏ugoÊci i osiemnaÊcie metrów sze-
rokoÊci. Jej burty wznoszà si´ na wysokoÊç czterech me-
trów. Konstrukcja, której macierzystym portem jest niemiec-
kie Bremerhaven traktowana jest jako jednostka morska.
Âwiadczyç mo˝e o tym równie˝ fakt, ˝e przed wodowaniem
odby∏ si´ tradycyjny chrzest. 

Pierwszym zadaniem, jakie b´dzie mia∏a do wykonania jest
budowa portu u ujÊcia rzek Jade i Wezery w okolicach Wil-
helmshaven. Za∏o˝enia projektowe przewidujà, ˝e w ciàgu nie-
spe∏na dwóch lat wykopaç b´dzie trzeba blisko cztery miliony
metrów szeÊciennych trudno odspajalnych mas gliniastych.

Mieszanka firmowa
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Koparka P 995 Litronic nap´dzana jest silnikiem Diesla o imponujàcej mocy 2.140 KM 

Solideal Polska otworzy∏ Centrum Logistyczne

Choç wi´kszoÊç Êwiatowych producentów maszyn budow-
lanych narzeka na kryzys, Solideal Polska nie poddaje si´
negatywnym tendencjom. Firma otworzy∏a w∏aÊnie w pod-
warszawskim Sulejówku nowe Centrum Logistyczne wypo-
sa˝one w magazyny wysokiego sk∏adowania o powierzch-
ni 2.200 m2. Oprócz powi´kszenia powierzchni magazyno-
wej Solideal Polska w ostatnim roku podwoi∏ tak˝e liczb´

pracowników obs∏ugujàcych odbiorców. Prezes firmy,
Grzegorz Szkultecki dokonujàc otwarcia nowego Centrum
podkreÊli∏, ˝e powsta∏o ono w celu usprawnienia i przyspie-
szenia dostaw opon i gàsienic u˝ytkownikom z ca∏ego kra-
ju. Zapotrzebowanie na nie utrzymuje si´ ciàgle na wyso-
kim poziomie. Nale˝y mieç nadziej´, ˝e tendencja ta b´dzie
si´ utrzymywaç, wszak Polska ciàgle pozostaje najwi´k-
szym placem budowy na naszym kontynencie.

Làdujàc w Krakowie ujrzysz... Amago!

Ju˝ nied∏ugo z samolotów làdujàcych na krakowskim lotni-
sku Balice zobaczyç b´dzie mo˝na olbrzymich rozmiarów
logo firmy Amago. Ma ono zostaç umieszczone na dachu
nowoczesnego biurowca wy∏àcznego dealera maszyn bu-
dowlanych Hyundai w Polsce.
Budowa nowej siedziby Amago rozpocz´∏a si´ we wrze-
Êniu ubieg∏ego roku, a zakoƒczy na prze∏omie kwietnia
i maja 2009. Dwukondygnacyjny budynek o powierzchni
u˝ytkowej ponad 1.200 m2 pomieÊci nie tylko cz´Êç biu-
rowà, ale tak˝e warsztatowo-magazynowà. Nowa siedzi-
ba Amago zlokalizowana b´dzie w Cholerzynie, tu˝
przy zachodniej cz´Êci obwodnicy Krakowa. 

Za chwil´ prezes Solideal Polska, Grzegorz Szkultecki dokona uroczystego przeci´cia
wst´gi i nowe Centrum Logistyczne oficjalnie otworzy swoje podwoje



Najwi´ksza inwestycja drogowa na Êwiecie

Pó∏nocna Afryka to w ostatnich latach prawdziwe eldora-
do dla budowlaƒców z ca∏ego Êwiata. Pozytywna tendencja
utrzymuje si´ nawet mimo Êwiatowego kryzysu finansowe-
go, g∏ównie dzi´ki konsekwentnej realizacji gigantycznego
projektu budowy sieci autostrad. „Autoroute Transma-
ghrébine” to nazwa afrykaƒskiego projektu budowlanego
wszechczasów. To tak˝e obecnie najwi´ksza na Êwiecie in-
westycja drogowa. Je˝eli zostanie zrealizowana, oznaczaç
to b´dzie, ˝e autostrady o ∏àcznej d∏ugoÊci 3.200 km po∏à-
czà tak zwane kraje Maghrebu: Maroko, Algieri´, Tunezj´
i Libi´. Sieç autostrad przebiegaç b´dzie przez znaczàce
obszary przemys∏owe i turystyczne, po∏àczy pi´çdziesiàt
pi´ç miast liczàcych wspólnie ponad pi´çdziesiàt milionów
mieszkaƒców i a˝ dwadzieÊcia dwa mi´dzynarodowe porty
lotnicze. Prace sà ju˝ bardzo zaawansowane, szczególnie
w Algierii, gdzie budowane od marca 2007 roku si∏ami
trzech konsorcjów 1.200 kilometrów autostrad przybiera co-
raz bardziej konkretne kszta∏ty. I nic w tym dziwnego, skoro
ca∏oÊç prac ma byç zakoƒczona jeszcze w tym roku.
Wschodni odcinek „Autoroute Transmaghrébine”, od al-
gierskiego miasta Bordj-Bou-Arreridj do granicy tunezyj-
skiej wykonuje japoƒskie konsorcjum COJAAL. Budow´
presti˝owego z racji po∏o˝enia odcinka trasy wokó∏ Algieru
powierzono algerskim firmom ALTRO oraz COSIDER. Po-
zosta∏à cz´Êç odcinka realizujà Chiƒczycy z firmy CITIC
-CRCC. Do budowy mostów, tuneli, systemów melioracyj-
nych zaanga˝owano wiele przedsi´biorstw z najdalszych

nawet zakàtków Êwiata. Ca∏kowita suma przeznaczona
na algierski odcinek „Autoroute Transmaghrébine” opiewa
na gigantycznà kwot´ jedenastu miliardów dolarów.
Projektanci algierskich autostrad przewidujà, ˝e b´dà one bar-
dzo ucz´szczane. Dlatego te˝ zdecydowali o budowie trzech
pasów ruchu w obu kierunkach i Êcis∏ym przestrzeganiu re˝i-
mu technologicznego przez wszystkich realizujàcych prace
budowlane. Jest to tym wa˝niejsze, ˝e na algierskim odcin-
ku powstaç ma a˝ sto dziewi´çdziesiàt mostów i pi´ç tuneli.
Gospodarcze znaczenie „Autoroute Transmaghrébine” jest
wprost trudne do przecenienia. Realizacja gigantycznego
projektu, tylko w samej Algierii, przyczyni∏a si´ do powsta-
nia ponad stu tysi´cy nowych miejsc pracy. 

Mieszanka firmowa
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Najwi´kszy na Êwiecie projekt budowy autostrad jest realizowany w Afryce… 



To dopiero kanalizacja!

Zanieczyszczenie powietrza, brak nale˝ytego zaopatrzenia
w wod´ pitnà oraz niewydolna kanalizacja – to g∏ówne pro-
blemy, z jakimi od lat borykajà si´ mieszkaƒcy dwudziesto-
milionowej metropolii, jakà jest Mexico City. Ostatnie zna-
czàce inwestycje w system odwadniajàcy i kanalizacyjny
miasta poczyniono jeszcze w latach siedemdziesiàtych
ubieg∏ego stulecia. Od tego czasu wydajnoÊç miejskiej ka-
nalizacji Mexico City zmniejszy∏a si´ o oko∏o trzydzieÊci pro-
cent. W dolinie, w której le˝y stolica Meksyku brakuje zbior-
ników retencyjnych, a w samym mieÊcie nie tylko sprawnie
dzia∏ajàcej kanalizacji, ale tak˝e kana∏ów burzowych. Wy-
st´pujàce w tej strefie klimatycznej ulewne deszcze spra-
wiajà, ˝e miasto bardzo cz´sto nawiedzajà powodzie. 
W∏adze meksykaƒskie postanowi∏y przynajmniej cz´Êcio-
wo po∏o˝yç kres olbrzymim problemom z systemem kana-
lizacyjnym podejmujàc decyzj´ o budowie gigantycznego,
podziemnego kana∏u odprowadzajàcego Êcieki. Koszt in-
westycji okreÊlono na ponad 650 milionów euro. 
Budowa kana∏u stanowi powa˝ne wyzwanie. Miejscami b´-
dzie on przebiega∏ na g∏´bokoÊci dochodzàcej do dwustu
metrów. Jego powstanie przyczyni si´ do znacznego ogra-
niczenia ryzyka podtopieƒ i powodzi oraz poprawy
warunków sanitarnych, a tym samym komfortu ˝ycia miesz-
kaƒców meksykaƒskiej metropolii. 
Nowoczesna budowa tuneli wymaga precyzji, odpowiedniej
wydajnoÊci oraz zapewnienia pe∏nego bezpieczeƒstwa pra-
cy. Dlatego te˝ konieczne jest u˝ycie wysoce wyspecjalizo-

wanych maszyn. Sà one projektowane z uwzgl´dnieniem
specyficznych dla konkretnego projektu warunków grunto-
wych i hydrogeologicznych i d∏ugoÊci poszczególnych od-
cinków. Projekt odnowy systemu kanalizacyjnego w Mexi-
co-City realizowany jest za pomocà trzech maszyn tunelo-
wych o Êrednicy od 8,70 do 8,89 metra wyprodukowanych
przez niemieckà firm´ Herrenknecht AG. Nale˝y ona
do Êwiatowych potentatów w swej bran˝y, zatrudnia po-
nad 1.200 pracowników, utrzymuje czterdzieÊci tysi´cy me-
trów kwadratowych hal produkcyjnych i dwadzieÊcia dwa
przedstawicielstwa rozsiane po ca∏ym Êwiecie. W biurze ba-
dawczo-rozwojowym firmy Herrenknecht stale zatrudnio-
nych jest ponad stu najwy˝szej klasy konstruktorów, którzy
majàc do swojej dyspozycji najnowoczeÊniejsze oprogra-
mowanie komputerowe oraz mo˝liwoÊç przeprowadzania
skomplikowanych testów praktycznych, konstruujà najbar-
dziej zaawansowane technicznie systemy tunelowe.
Poczàtki dzisiejszego potentata by∏y wielce skromne, doÊç
powiedzieç, ˝e w roku 1977, kiedy to Martin Herrenknecht
powo∏ywa∏ do ˝ycia swà firm´, dysponowa∏ kapita∏em wyno-
szàcym zaledwie dwudzieÊcia tysi´cy ówczesnych marek
niemieckich. Umiej´tnoÊci in˝ynierskie i ogromny zapa∏ sa-
mego w∏aÊciciela i zatrudnionych przez niego pracowników
sprawi∏y jednak, ˝e firma dynamicznie si´ rozwija∏a odnoto-
wujàc spektakularne sukcesy i osiàgajàc w koƒcu dzisiejszy
status Êwiatowego lidera. Firma Herrenknecht skupia si´
na produkcji maszyn mikrotunelingowych do budowy tuneli
o Êrednicy od 250 mm do 4,2 m, potocznie zwanych tunela-
mi instalacyjnymi oraz du˝ych maszyn tunelowych o Êredni-
cy od 4,2 do 14,2 m zwanych tunelami komunikacyjnymi.
Pierwsza maszyna tunelowa z otwartà tarczà opuÊci∏a fabry-
k´ Herrenknecht w niemieckim Schwanau ju˝ w roku 1978.
Pi´ç lat póêniej powsta∏ pierwszy system mikrotunelingo-
wy z g∏owicà do drà˝enia tuneli nieprze∏azowych, czyli po-
ni˝ej Êrednicy 1,2 metra. Kolejnymi kamieniami milowymi
na drodze rozwoju firmy by∏o wyprodukowanie g∏owicy
Mixschild (ø 6,2 m), która mog∏a pracowaç poni˝ej po-
ziomu wody gruntowej oraz wprowadzonej do sprzeda˝y
przed dwudziestu laty maszyny TBM przeznaczonej
do pracy w ska∏ach (ø 11,8 m). Najwi´kszà jak dotych-
czas maszyn´ tunelowà marki Herrenknecht o Êrednicy
14,2 metra wykorzystano w Hamburgu do budowy tunelu
drogowego przebiegajàcego pod dnem ¸aby.

Mieszanka firmowa
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Podczas wizyty Meksykanów w zak∏adach firmy Herrenknecht w Schwanau nastàpi∏o uro-
czyste przekazanie widniejàcej w tle maszyny EPB D-497 o Êrednicy 8,7 metra



Odmroê i pracuj!

Opady Êniegu i mróz najcz´Êciej ca∏kowicie uniemo˝liwiajà
prowadzenie jakichkolwiek robót drogowych. Z trudnoÊcia-
mi tego rodzaju poradzili sobie doskonale prowadzàcy pra-
ce przy rozbudowie niemieckiej autostrady A8 na odcinku
mi´dzy Monachium i Augsburgiem. Mo˝liwoÊç skorzysta-
nia ze specjalnego urzàdzenia E700M do podgrzewania
nawierzchni firmy Wacker Neuson pozwoli∏a prowadziç
prace nawet podczas t´gich mrozów, jakie panowa∏y
w tym regionie w styczniu tego roku.
Podgrzewacz E700M spisywa∏ si´ doskonale pozwalajàc
wykonawcom na zaoszcz´dzenie mnóstwa czasu. Roboty
mog∏y byç prowadzone na bie˝àco, firma wykonawcza nie
musia∏a przeczekiwaç niekorzystnych warunków atmosfe-
rycznych. W celu nale˝ytego wykonania prac pod∏o˝e nie
mog∏o byç zmro˝one, nie móg∏ na nim zalegaç Ênieg ani
lód. Przy pomocy podgrzewacza E 700M spe∏nienie tych
warunków nie nastr´cza∏o najmniejszych problemów. Od-
powiednia wydajnoÊç urzàdzenia sprawia∏a, ˝e prace pro-
wadzono na suchym i mi´kkim pod∏o˝u.
Nap´dzane silnikiem Diesla urzàdzenie zabudowane jest
na przyczepie, co znacznie u∏atwia jego transport. E 700M
podgrzewa mieszank´ wody i glikolu do ponad 80°C.
Po osiàgni´ciu maksymalnej temperatury mieszanka wt∏a-
czana jest za pomocà pompy do siedmiusetmetrowego
przewodu u∏o˝onego równomiernie na powierzchni, która
ma zostaç odmro˝ona. Przykrycie przewodu specjalnymi
matami izolacyjnymi sprawia, ˝e ciep∏o zatrzymywane jest

przy pod∏o˝u. Przekazanie ciep∏a odbywa si´ bezpoÊrednio
z przewodu podgrzewacza na górnà warstw´ pod∏o˝a. Stra-
ty ciep∏a, do których mo˝e dojÊç podczas t∏oczenia mieszan-
ki wodno-glikolowej sà zatem stosunkowo niewielkie. We-
d∏ug danych przekazanych przez producenta, podgrzewacz
Wacker Neuson E 700M imponuje sprawnoÊcià, jest bowiem
w stanie przekazaç nawet do dziewi´çdziesi´ciu czterech
procent wytwarzanego ciep∏a bezpoÊrednio na pod∏o˝e. 
By nie doprowadzaç do przestojów pracujàcy przy rozbu-
dowie autostrady A8 w czasie dniówki rozmra˝ano po∏ow´
obrabianej powierzchni. Po osiàgni´ciu ˝àdanego stanu na-
wierzchni nast´powa∏o prze∏o˝enie przewodu i mat izolacyj-
nych, które za ka˝dym razem trwa∏o niespe∏na godzin´. 

Mieszanka firmowa
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Wykorzystanie podgrzewacza nawierzchni pozwoli∏o na prowadzenie robót drogowych
nawet przy silnych mrozach panujàcych w styczniu tego roku



Terex Pegson&Powerscreen w Kalifornii

Ponad dwustu pi´çdziesi´ciu dealerów i u˝ytkowników
sprz´tu Terex Pegson&Powerscreen, przodujàcego w Êwie-
cie wytwórcy sprz´tu dla kopalni, kamienio∏omów i recy-
klingu spotka∏o si´ na poczàtku lutego w San Diego w Kali-
fornii na imprezie American Open Day. W planie dwu-
dniowego spotkania by∏a konferencja dla dealerów, seria
prowadzonych przez fachowców warsztatów oraz pokazy
sprz´tu w naturalnych warunkach pracy.
– Amerykaƒski Dzieƒ Otwarty okaza∏ si´ nadzwyczajnym suk-
cesem, spotka∏ si´ z fantastycznà reakcjà naszych deale-
rów. Warunki ekonomiczne na Êwiecie mogà si´ zmieniaç,
ale firma Terex Pegson&Powerscreen jest zobowiàzana
wzbogacaç doÊwiadczenia wszystkich klientów, wzmacniaç
swojà pozycj´ Êwiatowego lidera w produkcji mobilnych za-
k∏adów kruszàcych i sprz´tu, w dalszym ciàgu go unowo-
czeÊniaç. Nie mam wàtpliwoÊci, ˝e ta konferencja by∏a do-
skona∏ym sposobem, aby pozostawaç w kontakcie z na-
szym najwa˝niejszym kapita∏em, jakim sà klienci – stwierdzi∏
dyrektor do spraw sprzeda˝y Pat Brian.
Claus Benzin z firmy Aksel Benzin A/S, który przyby∏
na spotkanie z Danii, podkreÊli∏, ˝e zw∏aszcza teraz, w nie-
sprzyjajàcych warunkach ekonomicznych, krzepiàce jest
przekonanie si´ o wspieraniu przez Terex Pegson&Power-
screen dealerów oraz klientów. Tego rodzaju akcje budujà
zarówno zaufanie do firmy, jak i jej produktów. 
Rüdiger Christophel, dyrektor zarzàdzajàcy firmy C. Christo-
phel GmbH z Niemiec przylecia∏ do Kalifornii z dziewi´cio-

ma pracownikami swojej firmy i trzynastoma klientami.
– Wszyscy jesteÊmy pod wra˝eniem mo˝liwoÊci zak∏adów
kruszàcych. Bardzo interesujàca okaza∏a si´ zw∏aszcza de-
monstracja w terenie i poznanie planów firm na przysz∏oÊç.
Chcia∏bym podkreÊliç, ˝e wszyscy towarzyszàcy mi klienci
byli zachwyceni pokazami, a moje pozytywne doÊwiadczenia
ze wspó∏pracy z firmà Terex Pegson&Powerscreen umocni∏y
si´ – powiedzia∏ Rüdiger Christophel.
Siedem pracujàcych zak∏adów kruszàcych i przesiewajà-
cych stworzonych z szesnastu pojedyƒczych kruszarek
i przesiewaczy demonstrowa∏o swoje mo˝liwoÊci w kopalni
wapienia w okolicy San Diego. Podczas imprezy pokazano
tak˝e kilka ca∏kowicie nowych produktów.

Mieszanka firmowa

6 PoÊrednik Budowlany

Podczas dni otwartych w kalifornijskim San Diego zaprezentowano zak∏ady kruszàce
w naturalnych warunkach pracy



PoÊrednik Budowlany: – We wrzeÊniu odb´dzie si´ druga
edycja Targów Maszyn Budowlanych, Urzàdzeƒ i Techno-
logii dla Infrastruktury INFRA-Meeting. Przypomnijmy, dla
kogo przeznaczona jest ta impreza?
Micha∏ Poniatowski: – Jest ona adresowana do wszystkich
instytucji, firm i osób zwiàzanych z rozwojem infrastruktury
drogowej, kolejowej i lotniczej. Mamy dobrze sprecyzowa-
ne plany dotarcia do naszych kontrahentów z ciekawymi
propozycjami. Zamierzamy poszerzyç wspó∏prac´ z Gene-
ralnà Dyrekcjà Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarzàdem
Dróg Wojewódzkich. Dodatkowo równie˝ z samorzàdami.
W tematyk´ targów wpiszemy sprawy zwiàzane z poprawà
bezpieczeƒstwa na drogach, poprzez prezentacj´ sprz´tu
zwiàzanego z systemami bezpieczeƒstwa ruchu drogowe-
go. Ju˝ dziÊ, na pó∏ roku przed inauguracjà targów w Expo
Silesia, interesujà si´ nimi firmy wykonawcze i podwyko-
nawcy dróg, architekci, projektanci, Êrodowiska naukowe
zwiàzane z bran˝à, firmy specjalizujàce si´ w wyburze-
niach i inne, wykorzystujàce w swej dzia∏alnoÊci ci´˝ki
sprz´t, taki jak minikoparki, koparki ko∏owe, koparki gàsie-
nicowe, walce drogowe itp. 

– Czy targi te b´dà ró˝niç si´ od poprzednich?
– Jak najbardziej. Zamierzamy rozszerzyç merytoryczny
zakres imprezy i dokonaç zmian organizacyjnych. Podj´li-
Êmy decyzj´ o zmianie terminu Targów, w tym roku jeden
dzieƒ b´dzie przypada∏ na weekend. Dzi´ki temu chcemy

umo˝liwiç przedstawicielom mniejszych firm zapoznanie
si´ z ekspozycjà, porozmawianie z potencjalnymi kontra-
hentami. Wa˝nà sprawà dla wystawców jest zapewnienie
im du˝ej frekwencji odwiedzajàcych, stàd nasza decyzja
o zwi´kszeniu nak∏adów na promocj´. Ponadto wychodzi-
my poza obszar województwa Êlàskiego. W ubieg∏ym roku
Kolporter EXPO otworzy∏ swoje przedstawicielstwo
w Ostrawie, co pomo˝e nam w pozyskaniu na INFRA-Me-
eting czeskich firm z regionu Êlàsko-morawskiego. B´dzie
to kolejna grupa kontrahentów. 

– Prosz´ opowiedzieç o wydarzeniach, które b´dà towarzy-
szyç tegorocznym targom…
– Planujemy kontynuacj´ organizacji konferencji skierowa-
nej do producentów kruszyw. Sàdz´ te˝, ˝e wielu wystaw-
ców zainteresuje to, i˝ podczas Targów odb´dzie si´ Kon-
went Dyrektorów Zarzàdów Dróg Wojewódzkich oraz Kon-
went Dyrektorów Zarzàdów Dróg Powiatowych Wojewódz-
twa Âlàskiego. Na pewno zaowocuje to obecnoÊcià na Tar-
gach generalnych wykonawców i podwykonawców. Podob-
nie jak w roku ubieg∏ym, targom towarzyszyç b´dzie rów-
nie˝ wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktu-
ry, dotyczàce rozwoju infrastruktury Âlàska w najbli˝szych
latach. JeÊli chodzi o udzia∏ we wszystkich imprezach towa-
rzyszàcych, to b´dzie on oczywiÊcie bezp∏atny, podobnie
jak wst´p dla zainteresowanych, którzy zarejestrujà si´ on-
-line, na stronie internetowej targów www.inframeeting.pl

– Czy przedstawiciele bran˝ zwiàzanych z szeroko pojmo-
wana infrastrukturà, b´dà jedynymi adresatami imprez to-
warzyszàcych targom?
– Bynajmniej. Planujemy wprowadziç tematyk´ zwiàzanà
ze szkoleniami dla przedstawicieli samorzàdów gminnych
i powiatowych, a dotyczàcà tak wa˝nego dzisiaj i aktual-
nego problemu, jakim jest pozyskiwania Êrodków z UE
na inwestycje zwiàzane z infrastrukturà. Na koniec jeszcze
dodam, ˝e na targach nie mo˝e zabraknàç tych, którzy
chcà robiç dobre interesy w tej bran˝y. 

Rozmawia∏a: Redakcja

Mieszanka firmowa
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Sympozjum drogowe na targach Intermat

Jednym z wydarzeƒ zbli˝ajàcych si´ szybkimi krokami
paryskich targów Intermat (20-24.04.2009) b´dzie z pew-
noÊcià sympozjum poÊwi´cone idei zrównowa˝onego
rozwoju, a zw∏aszcza sposobom jej realizacji przez Êwia-
towych producentów sprz´tu drogowego.
Budowaç drogi i dbaç o ich utrzymanie starajàc si´ jedno-
czeÊnie zmniejszyç negatywny wp∏yw tych dzia∏aƒ na Êro-
dowisko naturalne – to wyzwanie dla wszystkich podmio-
tów zwiàzanych z sektorem drogowym – rzàdów, przed-
si´biorstw budowlanych, firm produkujàcych maszyny i ma-
teria∏y do budowy dróg. Zaplanowano dwie konferencje
o identycznym programie – mo˝na zatem wybraç sobie je-
den z dni, aby wziàç w nich udzia∏. Pierwsza sesja odb´-
dzie si´ we wtorek 21 kwietnia w godzinach 14.00-16.30,
druga we Êrod´ 22 kwietnia od 10.00 do 12.30. 
Konferencje odbywajàce si´ w j´zyku francuskim b´dà sy-
multanicznie t∏umaczone na angielski i arabski. Udzia∏

w sympozjach jest bezp∏atny. Wezmà w nich udzia∏ produ-
cenci sprz´tu i materia∏ów drogowych, Êwiatowe przedsi´-
biorstwa budowlane oraz eksperci pracujàcy nad dostoso-
waniem materia∏ów i technologii budowy dróg do wymogów
ochrony Êrodowiska. Podczas konferencji omówiony zosta-
nie mi´dzy innymi problem stosowania materia∏ów przyja-
znych Êrodowisku do budowy i utrzymania dróg. Nale˝y tak-
˝e wziàç pod uwag´ wiele innych czynników – okres ˝ywot-
noÊci sprz´tu, poziom emitowanego ha∏asu, emisj´ gazów
cieplarnianych, zu˝ycie energii, recykling, ochron´ zaso-
bów naturalnych. Podczas paryskiego sympozjum europej-
scy producenci maszyn drogowych oraz eksperci b´dà
dyskutowaç o najnowszych technologiach umo˝liwiajàcych
budow´ dróg zgodnie z zasadami zrównowa˝onego roz-
woju – czyli z poszanowaniem Êrodowiska. InnowacyjnoÊç,
poszukiwanie nowatorskich rozwiàzaƒ jest najlepszà dro-
gà do osiàgni´cia tego celu. Bardzo wa˝ny jest przy tym
jednak przep∏yw informacji – stàd pomys∏ organizacji ta-
kiego sympozjum, jak równie˝ zaproszenie organizatorów
skierowane do wszystkich wybierajàcych si´ na Intermat.

Rozmowa 
z Micha∏em Poniatowskim 

menad˝erem projektu Targów Maszyn,

Urzàdzeƒ i Technologii

dla Infrastruktry INFRA-Meeting

Warto odwiedziç INFRA-Meeting!



Ammann Yanmar dba
o kieszeƒ klienta

Mimo trudnej sytuacji spo-
wodowanej Êwiatowym kry-
zysem finansowym Ammann
Yanmar dà˝y konsekwent-
nie do umocnienia swej wio-
dàcej pozycji wÊród produ-
centów maszyn kompakto-
wych. Firma oferuje swym
odbiorcom z ca∏ego Êwiata
cieszàce si´ olbrzymià reno-
mà minikoparki i midikopar-
ki gàsienicowe, koparki ko-
∏owe, transportery gàsieni-
cowe i ∏adowarki ko∏owe.
Wi´kszoÊç modeli minikopa-
rek jest konstruowana i pro-
dukowana we francuskim St.
Dizier, natomiast siedem in-
nych rodzajów minikoparek
gàsienicowych, koparki ko-
∏owe, transportery i maszty
oÊwietleniowe sprowadzane
sà z Japonii. Sà to maszyny
nie tylko wydajne i bezpiecz-
ne, ale przede wszystkim
oszcz´dne w eksploatacji,

co w dzisiejszych trudnych
dla bran˝y budowlanych
czasach odgrywa coraz
wi´ksze znaczenie. Wyso-
kà efektywnoÊç eksploata-
cji osiàgni´to g∏ównie
z dwóch powodów. Pierw-
szym z nich jest to, ˝e Am-
mann Yanmar produkuje
wy∏àcznie maszyny uni-
wersalne, wyró˝niajàce si´
mnogoÊcià zastosowaƒ.
Po drugie zaÊ nie obcià˝ajà-

ce nadmiernie Êrodowiska
naturalnego, cechujàce si´
niskim zu˝yciem paliwa
i d∏ugim okresem bezawa-
ryjnej eksploatacji.
Mimo to firma przyk∏ada
szczególnà wag´ do rozbu-
dowy i podnoszenia efek-
tywnoÊci dzia∏ania sieci ser-
wisowej. Przez ca∏y czas
Ammann Yanmar organizu-
je specjalistyczne szkolenia
dla mechaników swych de-

alerów. W celu uzyskania jak
najlepszych efektów szkole-
nia organizowane sà w ma-
∏ych grupach. Najcz´Êciej
bierze w nich udzia∏ od czte-
rech do dziesi´ciu mecha-
ników, którzy zapoznajà
si´ zarówno w teorii, jak
i w praktyce ze wszystkimi
typami maszyn firmowanych
przez Ammann Yanmar.
Podczas paryskich targów
Intermat, które odb´dà si´
w dniach od 20 do 25 kwiet-
nia 2009 w Pary˝u, Ammann
Yanmar zaprezentuje szero-
kà palet´ koparek kompak-
towych z zerowym obrysem
wie˝yczki (ViO) i standardo-
wych o ci´˝arze roboczym
w zakresie od 0,8 do 10 ton.
G∏ównà nowoÊç ekspozycji
firmy Ammann Yanmar sta-
nowiç b´dzie koparka ko∏o-
wa B-55-W2. W Pary˝u
po raz pierwszy szerokiej
publicznoÊci pokazana zo-
stanie równie˝ dwutonowa
koparka gàsienicowa SV20.

Dalsze informacje Pb 001Z

Maszyny budowlane
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ZdolnoÊci produkcyjne fabryki we francuskim St. Dizier wynoszà czterdzieÊci maszyn
dziennie. Âwiatowy kryzys sprawia, ˝e wielkoÊci te trudno b´dzie utrzymaç…
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz dwumiesi´cznik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz i przes∏aç

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 Zamawiam bezp∏atny newsletter na adres 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

!
!

22009

(78)
maszyny  •  narz´dz ia  •  sprz´ t



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 6.558 egzemplarzy. 

Adresaci
Bran˝a

1. Budownictwo ogólne 4.496
2. Roboty ziemne 115
3. In˝ynieria làdowa i wodna 973
4. Specjalistyczne roboty budowlane 62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 311
6. Kopalnie w´gla kamiennego (Bazy Transportu i Sprz´tu) 68
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 63

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 121
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 7.017 egz.
Nak∏ad drukowany 7.500 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. 

Rabaty
Przy zamieszczeniu w ciàgu 12 miesi´cy (rok og∏oszeniowy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Prowizja dla agencji reklamowych: 15%

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%.  

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

3/2009 08.05.2009    31.03.2009 08.04.2009 
4/2009 29.07.2009    23.06.2009 26.06.2009 
5/2009 29.09.2009    21.08.2009 28.08.2009 
6/2009 27.11.2009    16.10.2009 23.10.2009 

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



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

< Rury i kszta∏tki z ˝eliwa sferoidalnego (Saint Gobain)
DN 500-DN800 mm.

< Rury ze stali nierdzewnej 
gat 1.4301 fi 323,9x4,0 mm do 609,6x4,0 mm.

< Rury i kszta∏tki GRP (Amitech-Amiantit) 
DN500-DN800 mm.

Kontakt: 077 455 93 18 w. 36, 41, 48 
fax 077 455 93 19
e-mail: energopo@op.onet.pl

Technika Filtracji RUDFIL s.c.
Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych
www.filtracja.com.pl   tel.032 240 70 62



PoÊrednik Budowlany: – W ubieg∏ym roku objà∏ Pan preze-
sur´ Komatsu Polska. Czy móg∏by Pan przedstawiç si´ bli˝ej
naszym czytelnikom, wÊród których z pewnoÊcià nie brakuje
obecnych i przysz∏ych u˝ytkowników maszyn tej marki?
Ryo Onodera: – Nazywam si´ Onodera, od dwudziestu czte-
rech lat pracuj´ w japoƒskiej korporacji Sumitomo posiadajà-
cej dziewi´çdziesiàt procent udzia∏ów w Komatsu Poland.
Od poczàtku swojej kariery zawodowej zajmuj´ si´ sprzeda-
˝à maszyn budowlanych Komatsu. Do pracy w Polsce zosta-
∏em oddelegowany przez Sumitomo Corporation. W kwiet-
niu ubieg∏ego roku zosta∏em powo∏any na stanowisko pre-
zesa zarzàdu i dyrektora zarzàdzajàcego Komatsu Poland. 

– Prosimy o krótkie przedstawienie Paƒskiej drogi zawodo-
wej. Wiemy, ˝e Europa, a dok∏adniej wschodnia cz´Êç na-
szego kontynentu, nie sà dla Pana nieznanym làdem…
– Przez kilkanaÊcie lat pracowa∏em w Rosji – trzykrotnie by-
∏em tam delegowany przez Sumitomo Corporation. W cza-
sie ostatniego pobytu w tym kraju mia∏em za zadanie utwo-
rzenie praktycznie od podstaw firmy dystrybucyjnej Komat-
su w Moskwie. OczywiÊcie Rosja jest zbyt du˝ym krajem,
aby jedna firma mog∏a ogarnàç ca∏e jej terytorium, ale na-
sza by∏a jednym z najwi´kszych dealarów w Rosji. Posada
w Polsce jest po Rosji mojà drugà w Europie. Po roku sp´-
dzonym w waszym kraju jestem niezwykle zadowolony, ˝e
mog´ tu mieszkaç i pracowaç w doskona∏ej atmosferze, ma-
jàc wsparcie znakomitych wspó∏pracowników.

– Âwiatowy kryzys sprawi∏, ˝e zmieni∏ si´ tak˝e rynek polski.
Oznacza to, ˝e kieruje Pan firmà w zdecydowanie odmien-
nych warunkach. Przez wielu polski rynek uwa˝any jest jed-
nak nadal za atrakcyjny, ch∏onny. Czy podziela Pan te opinie?
– Dla firm naszej bran˝y w ostatnich dwóch, trzech latach
wszystko uk∏ada∏o si´ doskona∏e. Potencja∏ polskiego ryn-
ku nieustannie wzrasta∏. Obecnie polska gospodarka zwal-
nia, a rynek maszyn budowlanych wyhamowuje jeszcze
bardziej. Generalnie rzecz ujmujàc, nie jest to pierwsza re-
cesja, z którà mamy do czynienia. Jednak nasza dzia∏al-
noÊç jest bardziej podatna na wahania koniunktury ni˝ in-
ne. W przesz∏oÊci byliÊmy konfrontowani z tego typu po-
wa˝nymi problemami, ale nasz sektor biznesowy potrafi∏
przetrwaç je bez wi´kszego szwanku. OsobiÊcie nie jestem
zbytnim pesymistà. Jest coÊ, co sprawia, ˝e w Polsce kry-
zys mo˝e mieç dla nas odmienny przebieg ni˝ w innych
krajach. Jest tu tak wiele rzeczy do zrobienia, zbudowania,
wyremontowania – infrastruktura, budynki, mieszkania
– szczerze mówiàc pod tym wzgl´dem nie mo˝na tych wa-
runków porównaç z ˝adnym zachodnim krajem. Ponadto
Polska w porównaniu z innymi krajami europejskimi ma
du˝à populacj´, co oznacza, ˝e mamy tu wielkie mo˝liwo-
Êci, szanse na sprzedawanie maszyn budowlanych. Popu-

lacja danego kraju to jeden z podstawowych i najwa˝niej-
szych czynników rozwoju naszej bran˝y. Polska ma rów-
nie˝ spore i równinne terytorium, co stwarza mo˝liwoÊci
efektywnego zagospodarowania. W Japonii populacja jest
du˝a, ale ukszta∏towanie terenu sprawia, ˝e mo˝liwoÊci roz-
woju sà ograniczone. Dlatego w∏aÊnie nie jestem pesymi-
stà. OczywiÊcie nie jestem ca∏kiem pewien, jak rozwijaç si´
b´dzie sytuacja, ale rozumiem, ˝e ten kryzys ma charakter
finansowy. Je˝eli gospodarka si´ ustabilizuje, pieniàdze
wrócà. Jestem pewien, ˝e czeka nas wtedy bardzo du˝o
pracy. OczywiÊcie nie potrafi´ powiedzieç, kiedy to b´dzie,
kiedy Êwiatowe rynki si´ przebudzà. Wcià˝ powtarzam mo-
im wspó∏pracownikom, ˝e mimo kryzysu ciàgle mamy zbyt
wiele mo˝liwoÊci, by popadaç w pesymizm. Lecz oczywi-
Êcie nie mo˝na byç tak˝e bezgranicznym optymistà.

– Czy doÊwiadczenia zebrane przez Pana w Rosji pomagajà
funkcjonowaç na rynku polskim? Czy Japoƒczykowi dobrze
wspó∏pracuje si´ ze S∏owianami?
– JeÊli chodzi o moje doÊwiadczenia w Rosji, to móg∏ym
opowiedzieç o nich bardzo du˝o, lecz nie wiem, czy uda∏o-
by mi si´ przekazaç pe∏ni´ moich odczuç. Rosja to napraw-
d´ wyjàtkowy kraj. Byç mo˝e jednà z korzyÊci wyniesionych
stamtàd, a przydatnych w Polsce jest fakt, ˝e rozumiem j´-
zyk polski. Biegle w∏adam bowiem rosyjskim, a niektóre s∏o-
wa sà przecie˝ bardzo podobne. No i oczywiÊcie nauczy-
∏em si´ piç wódk´! W Rosji musia∏em braç udzia∏ w ró˝nych
towarzyskich spotkaniach, ˝eby utrzymywaç dobre kontak-
ty z klientami. Odby∏em wiele podró˝y w g∏àb Rosji – tak˝e
na Syberi´, do tamtejszych kopalni, kamienio∏omów. By∏o
to wielce frapujàce, ale warunki bywa∏y naprawd´ trudne.
W tamtym czasie, w roku 2001, utworzyliÊmy nowà firm´
przebijajàc si´ przez skomplikowane procedury biurokra-
tyczne, jak sàdz´ utrudniajàce dzia∏alnoÊç na rynku nie tyl-
ko nam. W ubieg∏ym roku Komatsu rozpocz´∏o budow´ fa-
bryki koparko-∏adowarek w Jaros∏awiu. Rozpocznie ona pro-
dukcj´ w roku 2010 g∏ównie na potrzeby rynku rojsyjskie-
go. Lecz tak naprawd´ Rosja jest rynkiem dla spycharek.
Moje rosyjskie doÊwiadczenia z pewnoÊcià pomagajà mi
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Rozmowa z Ryo Onoderà, 
prezesem zarzàdu Komatsu Poland Sp. z o.o.

Polski kryzys mo˝e byç nietypowy!



odpowiednio zarzàdzaç firmà w Polsce. Rozpoczynajàc pra-
c´ w Rosji kierowa∏em szeÊcioma osobami, po pewnym
czasie ich liczba przekroczy∏a pó∏ tysiàca. Komatsu Poland
to m∏oda firma utworzona w 2006 roku i wcià˝ si´ rozwijajà-
ca, dlatego zarzàdzanie i dbanie o jej harmonijny rozwój sta-
nowi dla mnie bardzo interesujàce doÊwiadczenie. Choç
Polska terytorialnie nie mo˝e równaç si´ z Rosjà, tutejszy
rynek maszyn budowlanych nie jest wcale ma∏y, w ubieg∏ym
roku wch∏onà∏ przecie˝ 4.700 maszyn, co plasowa∏o go
na ósmej pozycji na Êwiecie. Dane te przytaczam w formie
ciekawostki, dla mojego zaanga˝owania w prac´, wielkoÊç
rynku nie odgrywa bowiem wi´kszego znaczenia.

– W bie˝àcym roku rozliczeniowym Komatsu najprawdopo-
dobniej osiàgnie zysk 1,25 miliarda dolarów USA. Oznacza
to jednak spadek zysku o czterdzieÊci siedem procent w po-
równaniu z rokiem wczeÊniejszym. Jak Komatsu radzi sobie
ze Êwiatowym kryzysem finansowym?
– Grupa Komatsu w∏àczajàc w to wszystkich dystrybutorów
na ca∏ym Êwiecie jako priorytet obra∏a redukcj´ liczby ma-
szyn na sk∏adzie. Poniewa˝ w 2008 wszyscy oczekiwali
znacznego wzrostu rynku i niestety mocno si´ zawiedli, zna-
komita wi´kszoÊç dystrybutorów posiada du˝o niesprzeda-
nych maszyn. Udaje si´ nam sukcesywnie zmniejszaç te za-
pasy. ZredukowaliÊmy tak˝e produkcj´. Fabryki w Japonii
pracujà tylko trzy dni w tygodniu Ograniczamy ogólne kosz-
ty. Jak dotychczas udaje si´ to bez zwalniania naszych pra-
cowników. Uwa˝am, ˝e to s∏uszna strategia. Musimy byç
przecie˝ przygotowani na lepsze dni, kiedy wykwalifikowani
pracownicy b´dà nam znowu bardzo potrzebni. Komatsu
poczuwa si´ do wielkiej odpowiedzialnoÊci wobec klientów,
pracowników i udzia∏owców firmy, co sprawia, ˝e musi po-
zostawaç w dobrej kondyncji finansowej. 

– Czy zmagajàc si´ ze Êwiatowym kryzysem Komatsu sto-
sowaç b´dzie tak zwanà ucieczk´ do przodu podejmujàc
dzia∏ania pozwalajàce zdobywaç rynki takie jak: rosyjski,
hinduski i chiƒski?
– Nie jest to recepta na unikni´cie skutków kryzysu. Ju˝ te-
raz obroty Komatsu w ponad szeÊçdziesi´ciu procentach
pochodzà ze sprzeda˝y na tak zwanych rynkach wscho-
dzàcych, w Rosji, Indiach, Azji, Po∏udniowej Afryce. Ponie-
ÊliÊmy olbrzymie nak∏ady na zbudowanie tu sieci dystrybu-
cyjnych i centrów serwisowych. Gospodarki tych regionów,
mo˝e z wyjàtkiem Chin, mocno zwalniajà. To zdecydowa-
nie spory k∏opot dla Komatsu.

– S∏ychaç coraz wi´cej g∏osów, ˝e Komatsu zamierza nieja-
ko wykorzystaç zawirowania na rynku producentów maszyn
budowlanych, by ostatecznie wysforowaç si´ na pierwsze
miejsce wÊród Êwiatowych potentatów…
– W niektórych regionach ju˝ ma to miejsce. Weêmy cho-
cia˝by przyk∏ad Azji, gdzie mamy czterdziestoprocentowy
udzia∏ w rynku. To my jesteÊmy tu na pierwszym miejscu.
Faktem jest, ˝e Komatsu w nieco inny sposób stara si´ przy-
stosowaç do obecnych warunków wywo∏anych Êwiatowym
kryzysem. Nasi konkurenci redukujà zatrudnienie, dla nas
zwalnianie ludzi to ostatecznoÊç. Wynika to z naszej japoƒ-
skiej kultury. OczywiÊcie, my tak˝e musimy ograniczaç
koszty, jednak nie robimy tego w ten sam sposób. Pracow-
nicy sà naszym najwi´kszym kapita∏em. JeÊli zwolnimy ich

teraz, nie wrócà, kiedy rynek si´ obudzi. B´dziemy zatem
próbowali utrzymaç zatrudnienie, tak d∏ugo, jak tylko si´ da.
Zwolnienia pracowników to ostatecznoÊç, wczeÊniej nale˝y
redukowaç inne koszty fabryk.

– Japoƒski rynek maszyn budowlanych jest nam praktycznie
nieznany. Czy móg∏by Pan przybli˝yç zasady jego funkcjono-
wania? Czy inni Êwiatowi potentaci sà nim zainteresowani?
Czy japoƒskie firmy kupujà maszyny rodzimej produkcji? Jak
du˝a cz´Êç produkcji Komatsu trafia na rodzimy rynek? 
– W Japonii jesteÊmy liderem rynku z czterdziestoprocen-
towym udzia∏em. Musz´ podkreÊliç, ˝e czterdzieÊci procent
znaczy w Japonii bardzo wiele. Japoƒczycy sà dumni ze
swoich w∏asnych produktów i wybierajà je ch´tniej. Nie-
mal szeÊçdziesiàt procent maszyn budowlanych w Japonii
kupowanych jest przez firmy wynajmujàce. Forma wynajmu
zamiast zakupu maszyny na w∏asnoÊç jest w Japonii nie-
zwykle popularna, chocia˝ nie tak, jak w Anglii, gdzie si´ga
osiemdziesi´ciu procent. Firmy wypo˝yczajàce sprz´t ofe-
rujà maszyny wielu producentów – Komatsu, CAT, Hitachi.
Klient mo˝e porównaç ceny, koszty wyjnamu i wtedy pod-
jàç decyzj´. Popyt na maszyny budowlane na Êwiecie
kszta∏tuje si´ w nast´pujàcy sposób – czterdzieÊci procent
przypada na Ameryk´ Pó∏nocnà, a dwadzieÊcia procent
na Europ´. Japonia ma blisko szeÊcioprocentowy udzia∏
w Êwiatowym rynku, zresztà podobnie jak Chiny. Choç Ja-
ponia jest terytorialnie ma∏ym krajem, stanowi jednoczeÊnie
znaczàcy rynek zbytu na maszyny budowlane.

– Wróçmy do Polski. Jak du˝à ekspozycj´ Komatsu obejrzà
odwiedzajàcy tegoroczne targi Autostrada-Polska? 
– Nasz targowy bud˝et zosta∏ ograniczony, jednak jest to
w dzisiejszej sytuacji oczywiste. Chcemy w ten sposób po-
kazaç naszym klientom, ˝e nie funkcjonujemy w oderwaniu
od realiów rynku. Do Kielc przywieziemy sporo ma-
szyn. I choç tym razem nie b´dà to nowoÊci, to na pewno na-
sza ekspozycja oka˝e si´ interesujàca dla odwiedzajàcych.

– Âwiatowy kryzys nadwer´˝y∏ nieco zaufanie klientów do
poszczególnych producentów. Czy redukcja kosztów nie
odbije si´ negatywnie na poziomie obs∏ugi posprzeda˝nej…
– GdybyÊmy obni˝yli jakoÊç us∏ug serwisowych, nasi klienci
nie kupowaliby u nas kolejnych maszyn. Musimy s∏u˝yç
u˝ytkownikom naszych maszyn wszelkà pomocà, bo gdy
zawodzi sprz´t, nie mogà oni przecie˝ wykonywaç swojej
pracy. Komatsu zawsze wywiàzywa∏o si´ i b´dzie si´ wywià-
zywaç ze wszelkich zobowiàzaƒ wobec klientów. 

– Wiek XXI to czas walki o surowce i energi´. Czy strategia
produkcyjna Komatsu wpisuje si´ w te za∏o˝enia? Co sàdzi
Pan o alternatywnych rodzajach nap´du w maszynach bu-
dowlanych, elektrycznym i hybrydowym? 
– Komatsu pracuje nad wozid∏ami o nap´dzie elektrycz-
nym. W tym roku do produkcji trafi∏a dwudziestotonowa ko-
parka hybrydowa PC200, ale na razie jest ona dost´pna tyl-
ko na rynku japoƒskim. Nie b´dzie zatem pokazywa-
na na tegorocznym Intermacie – byç mo˝e pojawi si´ w Eu-
ropie w roku przysz∏ym, na monachijskiej Baumie. 

Rozmawiali: Magdalena Ziemkiewicz
i Jacek Baraƒski
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RozÊcie∏acze do asfaltu
w ofercie Volvo

O tym, ˝e firma Volvo Maszy-
ny Budowlane Polska wzbo-
gaci∏a swojà ofert´ maszyn
drogowych rodzimi klienci mo-
gli przekonaç si´ ju˝ podczas
ubieg∏orocznych targów Auto-
strada Polska. W Kielcach po-
kazano oprócz znanych ju˝
od wielu lat równiarek samo-
jezdnych tak˝e walce drogo-
we i – absolutnà wówczas
nowoÊç Volvo – rozÊcie∏acze
do asfaltu wyst´pujàce wcze-
Êniej pod przej´tà przez
szwedzki koncern markà
ABG. Poczàwszy od stycznia
tego roku Volvo rozpocz´∏o
ich sprzeda˝ na zasadach
wy∏àcznoÊci. Fakt ten ozna-
cza tym samym, ˝e klienci
firmy otrzymali do dyspozy-
cji pe∏en zakres sprz´tu po-
trzebnego do wykonania
kompleksowego zakresu ro-
bót drogowych – poczàwszy
od wst´pnych prac ziem-
nych, a˝ po po∏o˝enie final-
nej warstwy asfaltu. 
Volvo oferuje w tej chwili
najbardziej zaawansowane
technologicznie rozÊcie∏a-
cze, których konstrukcja ba-
zuje na z górà pi´çdziesi´-
cioletnich doÊwiadczeniach
w produkcji maszyn dla dro-
gownictwa. Aktualna oferta
rozÊcie∏aczy obejmuje trzy
modele ko∏owe i szeÊç gà-
sienicowych. Bez wzgl´du
na specyfik´ nawierzchni
pr´dkoÊç rozÊcie∏ania i po-
zosta∏e parametry Volvo Ma-
szyny Budowlane Polska jest
teraz w stanie dostarczyç
maszyn´ optymalnie dopa-
sowanà do konkretnych wy-
magaƒ u˝ytkownika.
Do najbardziej istotnych za-
let rozÊcie∏aczy do asfaltu
marki Volvo nale˝à:
• technologia Volvo „Smart

Driver”, która gwarantuje
niespotykanie wysokà si-
∏´ uciàgu maszyny,

• mo˝liwoÊç wyboru trybu
pracy „Smart Power”,
dzi´ki czemu znaczàco

wzrasta efektywnoÊç pra-
cy rozÊcie∏acza,

• jednostka kontrolna nowej
generacji (EPM) pozwala-
jàca na monitorowanie
parametrów pracy ma-

szyny i jej optymalizacj´,
• wysoki komfort oraz bezpie-

czeƒstwo pracy operatora,
• wyjàtkowa zwrotnoÊç i ma-

newrowalnoÊç osiàgni´ta
dzi´ki wykorzystaniu funkcji
„Aktywnego Sterowania”,

• bogate wyposa˝enie standar-
dowe oraz wiele mo˝liwoÊci roz-
budowy pozwalajàcych na eko-

nomiczne dostosowanie ma-
szyny do nowych wymagaƒ.

Volvo Maszyny Budowlane Pol-
ska od lat znane jest te˝ z pro-

fesjonalnej obs∏ugi posprze-
da˝nej. SprawnoÊç serwisu za-
wsze by∏a i pozostanie podsta-
wowym priorytetem dla firmy,
która jest w pe∏ni przygotowa-
na do przeprowadzania kom-
pleksowych us∏ug serwiso-
wych wszystkich maszyn tej
marki. Gwarantuje tak˝e pe∏nà
dost´pnoÊç i b∏yskawiczne do-
stawy cz´Êci zamiennych. 
Nowa seria rozÊcie∏aczy
do asfaltu doskonale wspó∏-
pracuje z innymi maszynami
drogowymi Volvo, takimi jak
wprowadzone w zesz∏ym roku
do sprzeda˝y walce do gruntu
i do asfaltu. Typoszereg wal-
ców do gruntu obejmuje aktu-
alnie a˝ osiemnaÊcie modeli
o wadze od 2,5 do 20 ton.
W naszym kraju w sieci dystry-
bucyjnej Volvo Maszyny Bu-
dowlane Polska dost´pne sà
tak˝e trzy modele walców
do asfaltu: DD24, DD85 i DD95.

Dalsze informacje Pb 002Z

Maszyny budowlane
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W aktualnej ofercie Volvo znajdujà si´ trzy rodzaje rozÊcie∏aczy ko∏owych. Najwi´kszym
z nich jest model ABG6870

Cieszàce si´ znakomità renomà rozscie∏acze do asfaltu Volvo doskonale wspó∏pracujà z oferowanymi przez firm´ walcami do asfaltu.
Polscy klienci mogà wybieraç spoÊród szeÊciu typów rozÊcie∏aczy gàsienicowych i trzech modeli walców do asfaltu

RozÊcie∏acze gàsienicowe
Model Maksymalna szerokoÊç rozÊcie∏ania Pr´dkoÊç rozÊcie∏ania
ABG2820 4,0 m 29,0 m/min
ABG5820 8,0 m 20,0 m/min
ABG6820 8,0 m 20,0 m/min
ABG7820 10,0 m 20,0 m/min
ABG8820 13,0 m 20,0 m/min
ABG9820 16,0 m 60,0 m/min
RozÊcie∏acze ko∏owe
ABG5770 7,5 m 40,0 m/min
ABG5870 8,0 m 40,0 m/min
ABG6870 9,0 m 40,0 m/min





Czerpaki kruszàce
firmy MB S.p.A.

Âwiatowy lider w produkcji
i sprzeda˝y szcz´kowych
czerpaków kruszàcych, fir-
ma MB powsta∏a osiem lat
temu w niewielkim mia-
steczku po∏o˝onym we w∏o-
skiej prowincji Vicenza. Suk-
ces osiàgn´∏a dzi´ki rozwi-
janiu nowatorskiego pomy-
s∏u kruszenia urabianego
materia∏u od razu w miejscu
pracy. Po podbiciu rynku
w∏oskiego w krótkim czasie
spenetrowa∏a g∏ówne rynki
europejskie i Êwiatowe.
Obecnie sprzedaje swoje
produkty w ponad stu kra-
jach na ca∏ym Êwiecie. 
Produkowane z wysokiej ja-
koÊci surowców czerpaki do-
st´pne sà obecnie w czte-
rech wersjach: BF 60.1 (naj-
mniejszy z gamy, odpowied-
ni do koparek klasy od 8
do 12 ton), BF 70.2 (do kopa-
rek od 14 do 20 ton), BF 90.3
(do koparek od 20 do 28 ton)
i najwi´kszy model BF 120.4
do koparek powy˝ej 28 ton.
Produkujàc unikatowy czer-
pak MB stworzy∏a nieistnie-
jàcy wczeÊniej segment
rynku. Do tej pory dziedziny
takie, jak kruszenie i reyc-
kling by∏y zdominowane
przez olbrzymie kruszarki
mobilne na podwoziu gà-
sienicowym. Obecnie pro-
cesu kruszenia dokonywaç
mo˝na nawet na niewielkim
placu budowy, a ˝eby móc
korzystaç z czerpaka szcz´-
kowego wystarczy zwyczaj-
na koparka, którà znaleêç
mo˝na w parkach maszyno-
wych wi´kszoÊci firm bu-
dowlanych. Co wi´cej – kru-
szony materia∏ mo˝e byç
przetwarzany bezpoÊrednio
w miejscu pozyskiwania, co
znaczàco obni˝a koszty.
Mo˝liwoÊci stosowania czerpa-
ków kruszàcych sà bardzo du-
˝e, urzàdzenia te sà bowiem
przydatne przy pracach rozbiór-
kowych i wyburzeniowych, bu-
dowlanych, ziemnych, rekulty-

wacyjnych, drogowych i wresz-
cie w kopalniach surowców
skalnych i kamienio∏omach.
O wyjàtkowej uniwersalnoÊci
czerpaków MB decydujà:
zdolnoÊç kruszenia ka˝dego
rodzaju materia∏u bezpoÊred-
nio na placu budowy, w ka˝-
dej sytuacji (co wp∏ywa
na znaczàcà redukcj´ kosz-
tów), mo˝liwoÊç wykorzysty-

wania nie tylko na wielkich,
ale i Êrednich czy zupe∏nie
ma∏ych placach budowy,
co pozwala oszcz´dzaç za-
równo na kosztach wynajmu
ci´˝kiego sprz´tu, jak i na
transporcie, wyeliminowanie
problemu usuwania odpa-
dów, mo˝liwoÊç otrzymania
produktu o po˝àdanej frakcji.
MB zapewnia swoim klientom
wszechstronnà pomoc, za-
równo podczas sprzeda˝y,
jak i póêniej, w ramach obs∏u-

gi serwisowej. Wsparcie tech-
niczne zapewnia nie tylko fa-
bryka, ale tak˝e starannie wy-
selekcjonowane centra serwi-
sowe na lokalnych rynkach.
W czasie dostawy czerpak
jest instalowany i sprawdza-
ny pod ka˝dym wzgl´dem,
równoczeÊnie operator ma-
szyny przechodzi przeszko-
lenie gwarantujàce w∏aÊci-

we wykorzystywanie przez
u˝ytkownika wszystkich mo-
˝liwoÊci urzàdzenia. 
W tym roku poza zmianà statusu
ze spó∏ki z ograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià na spó∏k´ ak-
cyjnà, firma zdoby∏a certyfikat
ISO 9001: 2000 uznajàc to
za konieczny krok w zapewnia-
niu wysokiej jakoÊci produkcji.
Wyroby firmy MB nagrodzo-
no Grand Prix w roku 2007
na genewskim mi´dzynaro-
dowym salonie innowacji Sa-

lon International des Inven-
tions. Pokonanie 650 konku-
rentów z czterdziestu krajów
to olbrzymi sukces. Nagrody
i wyró˝nienia zdobywane
na kolejnych imprezach tar-
gowych w BoÊni, Chorwacji,
Wielkiej Brytanii, Polsce (Au-
tostrada-Polska 2008) i Hisz-
panii potwierdzi∏y, ˝e kon-
cepcja czerpaka kruszàcego
idealnie odpowiada zapo-
trzebowaniu rynku!
Najmniejszy czerpak kruszàcy
BF 60.1 stosowany do koparek
od 8 do 12 ton, ma ci´˝ar 1,5 to-
ny i pojemnoÊç 0,5 m3, rozwar-
cie szcz´k 60x45 cm. Mo˝liwa
do otrzymania frakcja kruszy-
wa mo˝e mieç od 20
do 100 mm, przy wydajnoÊci
9,1÷19,8 m3 na godzin´ w za-
le˝noÊci od wymaganej frakcji. 
Model BF 70.2 wykorzystywany
na koparkach od 14 do 20
ton, ma ci´˝ar 2,25 tony, po-
jemnoÊç 0,6 m3, rozwarcie
szcz´k 70x55 cm, otrzymane
kruszywo od 20 do 120 mm,
wydajnoÊç od 12 do 30 m3

kruszywa na godzin´.
Model BF 90.3 by∏ pierwszym
wykonanym przez firm´ MB
czerpakiem kruszàcym. Od-
powiedni do koparek od 20
do 28 ton, ma ci´˝ar 3,5 to-
ny, pojemnoÊç 0,75 m3, roz-
warcie szcz´k 90x45 cm.
Frakcja kruszywa mo˝e mieç
od 20 do 120 mm, przy prze-
ci´tnej wydajnoÊci na godzi-
n´ od 18 do 40 m3.
I wreszcie najwi´kszy czer-
pak – BF 120.4 przeznaczo-
ny do koparek powy˝ej 28
ton, ma ci´˝ar 4,9 tony, po-
jemnoÊç 1 m3, rozwarcie
szcz´k 120x45 cm. Pozwala
uzyskaç frakcj´ od 20
do 120 mm przy wydajno-
Êci 25÷50 m3 na godzin´.
Do wszystkich czerpaków
kruszàcych MB pasuje kolej-
ny innowacyjny produkt fir-
my, jakim jest separator elek-
tromagnetyczny. Szczegó∏o-
we informacje o produktach
firmy MB znaleêç mo˝na od-
wiedzajàc stron´ interneto-
wà: www.mbcrusher.com

Dalsze informacje Pb 003Z
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Model BF 90.3 to pierwszy z produkowanych przez MB szcz´kowych czerpaków kruszàcych

Najwi´kszy z czerpaków kruszàcych BF120.4 ma zastosowanie w koparkach powy˝ej 28 ton



Oleje Orlen Oil 
dla budownictwa

Spó∏ka Orlen Oil powsta∏a
w roku 1998 jako wspólne
przedsi´wzi´cie najwi´k-
szych polskich producen-
tów Êrodków smarnych. Fir-
ma od poczàtku swojej dzia-
∏alnoÊci zajmuje si´ kom-
pleksowo produkcjà i dys-
trybucjà Êrodków smarnych. 
W trosce o zapewnienie naj-
wy˝szej jakoÊci oferowanych
produktów Orlen Oil aktywnie
wspó∏pracuje z czo∏owymi za-
granicznymi i polskimi oÊrod-
kami badawczymi. Obecna
pozycja jednego z czo∏owych
producentów Êrodków smar-
nych zobowiàzuje Orlen Oil
do ciàg∏ego monitorowania
trendów technologicznych
zwiàzanych mi´dzy innymi
z wprowadzaniem w krajach
Unii Europejskiej normy czy-
stoÊci spalin – EURO 5. 
Spó∏ka posiada Certyfikat
Systemu Zarzàdzania Jako-
Êcià ISO 9001: 2000 oraz
certyfikat spe∏nienia wyma-
gaƒ AQAP 2110: 2003 w za-
kresie produkcji i sprzeda-
˝y artyku∏ów chemicznych,
Êrodków smarowych i baz
olejowych, dzia∏alnoÊci han-
dlowej produktami chemicz-
nymi, rafineryjnymi i petro-
chemicznymi na rynkach
krajowych i zagranicznych,
prac badawczo-rozwojo-
wych w zakresie Êrodków
smarowych i artyku∏ów che-
micznych oraz prowadzenia
doradztwa technicznego. 
Przygotowania do EURO
2012 nabierajà tempa. Ru-
sza budowa nowych sta-
dionów oraz liczne inwe-
stycje drogowe. Bioràc
pod uwag´ prognozowa-
ne o˝ywienie na rynku bu-
dowlanym, Orlen Oil opra-
cowa∏ i wprowadzi∏ na ry-
nek specjalnà grup´ pro-
duktów przeznaczonych
dla maszyn budowlanych.
– W naszej ofercie znajdà
Paƒstwo wszystko, co jest
i mo˝e byç potrzebne dla

wydajnej i bezawaryjnej
eksploatacji maszyn i urzà-
dzeƒ na placu budowy – wy-
jaÊnia Rafa∏ ˚uchalski, Dyrek-
tor Handlowy Orlen Oil.
Oferta dla budownictwa za-
wiera oleje do wysokoobcià-
˝onych silników samocho-
dów ci´˝arowych, koparek,
∏adowarek, spycharek, itp.,
które sprawdzajà si´ w naj-
bardziej ekstremalnych wa-
runkach eksploatacyjnych,
przy poszanowaniu Êrodo-
wiska naturalnego. 
W ofercie Orlen Oil znaleêç
mo˝na równie˝ oleje wie-
lofunkcyjne hydrauliczno-
przek∏adniowe lub silniko-
wo-hydrauliczno-przek∏a-
dniowe, które dzi´ki zasto-
sowanej unikalnej techno-
logii spe∏niajà wymaga-
nia wiodàcych producen-
tów maszyn budowlanych,
w tym mi´dzy innymi Cater-
pillar, Case New Holland,
Volvo, Allison. Oleje hydrau-
liczne Orlen Oil sprawdzajà
si´ znakomicie w ró˝nora-
kich uk∏adach sterowania
i przeniesienia nap´du.
Produkty dla budownictwa
to tak˝e oleje przek∏adniowe
– syntetyczne, pó∏syntetycz-

ne i mineralne w ró˝nych
klasach jakoÊciowych i lep-
koÊciowych. Orlen Oil oferu-
je ponadto specjalne oleje
technologiczne, mi´dzy in-
nymi olej separacyjny który
zapewnia ∏atwy wy∏adunek
i czystoÊç metalowej po-
wierzchni skrzyni ∏adunko-
wej, w której przewo˝ony
jest goràcy asfalt. 
W ofercie znajdziemy rów-
nie˝ p∏yny eksploatacyjne
do uk∏adów ch∏odniczych
i hamulcowych oraz smary
ró˝nych zastosowaƒ. Pro-
dukty Orlen Oil posiadajà
wszystkie najwa˝niejsze
aprobaty i specyfikacje zna-
nych producentów sprz´tu
wykorzystywanego w prze-
myÊle budowlanym mi´dzy
innymi MAN, DAF, IVECO,
SCANIA, VOLVO, MERCE-
DES-BENZ, CUMMINS, KO-
MATSU, CASE, NEW HOL-
LAND, MTU, CATERPIL-
LAR, a tak˝e wiele innych. 
Olej nowej generacji Plati-
num Ultor Plus 15W/40 przy-
gotowany w oparciu o naj-
wy˝szej klasy mineralne ole-
je bazowe, uzupe∏nione do-
datkami uszlachetniajàcymi.
Zapewnia utrzymanie czy-

stoÊci silnika, zapobiega po-
wstawaniu osadów i nad-
miernemu zu˝yciu elemen-
tów jednostki nap´dowej.
W∏asnoÊci u˝ytkowe oleju
gwarantujà bezawaryjnà pra-
c´ silnika nawet w najtrud-
niejszych warunkach eksplo-
atacji. Platinum Ultor Plus
spe∏nia najostrzejsze wyma-
gania producentów samo-
chodów ci´˝arowych, auto-
busów i ci´˝kiego sprz´tu.
Zalecany jest do silników
spe∏niajàcych norm´ Euro 5,
a tak˝e normy Euro 4, 3, 2 i 1
dotyczàce emisji spalin. Po-
siada ponadto aprobaty wio-
dàcych producentów pojaz-
dów, m.in. Mercedes Benz,
Volvo, Man i Renault. 
Platinum Ultor CH-4 15W/40
jest wysokiej jakoÊci olejem
silnikowym przeznaczonym
do pracy w obcià˝onych silni-
kach wysokopr´˝nych (za-
równo z turbodo∏adowaniem,
jak i bez) szczególnie w du-
˝ych samochodach ci´˝aro-
wych i sprz´cie budowlanym
spe∏niajàcym wspó∏czesne
wymagania API, ACEA oraz
wymogi ochrony Êrodowiska
Euro 3, 2 i 1. Specjalna kom-
pozycja oleju zapewnia do-
skona∏e zabezpieczenie silni-
ka przed zu˝yciem oraz d∏ugie
przebiegi mi´dzywymianowe.
Spe∏nia wymagania: Renault
RD, Scania (dotyczy silników
Scania Euro 3 z okresami mi´-
dzywymianowymi 60.000 km),
DAF EUR 2 i EUR 3, Iveco,
MTU Type 2, Caterpillar ECF-
-1a i Deutz DQC-II-05.
Oleje przek∏adniowo-hydrau-
liczne Orlen Oil PTF 10W
oraz Orlen Oil PTF 30 prze-
znaczone sà do pracy w ci´˝-
kich warunkach, na przyk∏ad
w skrzyniach biegów, uk∏adach
przenoszenia mocy oraz uk∏a-
dach hydraulicznych ciàgni-
ków i ∏adowarek. Nie mo˝-
na ich natomiast stosowaç jako
oleje silnikowe. Oleje spe∏niajà
wymagania: KOMATSU DRES-
SER HMS B21-0006, KOMAT-
SU MicroClutch, CATERPIL-
LAR TO-4 oraz ALLISON C-4.

Dalsze informacje Pb 004Z
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Orlen Oil z powodzeniem wprowadzi∏ na rynek grup´ produktów przeznaczonych spe-
cjalnie dla maszyn budowlanych



Transtools - produkcja
i serwis hydrauliki

Znana i liczàca si´ w bran˝y
hydrauliki maszynowej firma
Transtools od lat koncentru-
je dzia∏alnoÊç na produkcji,
dystrybucji i serwisowaniu
elementów oraz uk∏adów
hydraulicznych, stosowa-
nych w bardzo wielu dzie-
dzinach przemys∏u. Specjal-
noÊcià spó∏ki sà pompy i sil-
niki wielot∏oczkowe. Transto-
ols produkuje cz´Êci zamien-
ne, zw∏aszcza do elementów
hydraulicznych, wykorzysty-
wane z powodzeniem jako
zamienniki w pompach i silni-
kach renomowanych produ-
centów, m.in. Bosch Rexroth,
Hydromatik, Breuninghaus.
Program produkcji firmy
obejmuje mi´dzy innymi: wa∏y
nap´dowe, wirniki, t∏oczki, se-
paratory, kule wycofujàce,
p∏yty rozdzielcze. Spó∏ka zdo-
by∏a te˝ du˝e doÊwiadczenie
w produkcji elementów do na-
rz´dzi z nap´dem hydraulicz-
nym i pneumatycznych.
Oddzielnà grupà oferowa-
nych wyrobów sà pompy
i silniki wielot∏oczkowe osio-
we od 12 do 56 cm3 (za-
mienniki Bosch Rexroth)
oraz silniki promieniowe (za-
mienniki Dürsterloh).
Nowoczesny park maszy-

nowy, m.in. najnowsze pi´-
cioosiowe centra obróbcze,
maszyny do docierania po-
wierzchni kulistych i urzàdze-
nia pomiarowe, którymi dys-
ponuje Transtools, pozwala-
jà na serwisowanie hydrauli-
ki maszynowej, zgodnie
z obowiàzujàcymi standarda-
mi i najlepszà wiedzà in˝y-
nierskà. Firma specjalizuje
si´ w naprawach pomp i sil-
ników hydraulicznych. Ka˝da
pompa i silnik po naprawie
sà testowane, a u˝ytkownicy
odbierajà, przed zamontowa-
niem na przyk∏ad w maszynie
budowlanej, sprawdzone
i trwa∏e urzàdzenie. Dodatko-
wo, skomputeryzowane sta-

nowisko badawcze o mo-
cy 250 kW z powodzeniem
potwierdza jakoÊç naprawia-
nych pomp i silników. Mo˝li-
we jest sprawdzanie pomp
w uk∏adach otwartym i za-
mkni´tym. W firmie remonto-
wane sà elementy i uk∏ady
hydrauliczne wielu specjali-
stycznych maszyn: koparek,
∏adowarek, walców, wózków
wid∏owych, pomp do beto-
nu, kombajnów rolniczych,
pras, wtryskarek, dêwigów,
maszyn górniczych. Tego ty-
pu prace, ze wzgl´du
na trudne warunki eksploata-
cyjne wymienionych ma-
szyn, wymagajà doskona∏ej
fachowoÊci. Firma remontu-

je urzàdzenia znanych
na Êwiecie producentów, jest
na przyk∏ad autoryzowanym
przedstawicielem firmy Lin-
de. Autoryzacja obejmuje re-
monty i dystrybucj´ produk-
tów gotowych i cz´Êci za-
miennych. Potwierdzeniem
jakoÊci wykonywanych prac
w spó∏ce jest certyfikat
ISO 9000: 2001.
Istotnym obszarem dzia∏al-
noÊci firmy Transtools jest
dystrybucja narz´dzi pneu-
matycznych i hydraulicz-
nych marki SPITZNAS, wy-
korzystywanych w wielu
zak∏adach przemys∏owych.
Sprawdzone w eksploatacji,
wysokiej klasy klucze udaro-
we stosuje si´ mi´dzy inny-
mi w pracach warsztato-
wych, do monta˝u i demon-
ta˝u kó∏, gàsienic, tak˝e do-
kr´cania Êrub w maszynach
budowlanych. Spó∏ka oferu-
je te˝ narz´dzia przydatne
do prac w konstrukcjach sta-
lowych, na przyk∏ad pi∏y ta-
Êmowe i brzeszczotowe, zbi-
jaki ig∏owe, m∏otki do zbija-
nia, wiertarki oraz szlifierki.
W najbli˝szym czasie z ofertà
firmy Transtools mo˝na zapo-
znaç si´ podczas Targów
Górnictwa, Przemys∏u Energe-
tycznego i Hutniczego w Kato-
wicach, które odb´dà si´
w dniach 1-4 wrzeÊnia 2009.
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Skomputeryzowane stanowisko badawcze o mocy 250 kW z powodzeniem potwierdza ja-
koÊç naprawianych pomp i silników
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CTL - nowa gàsienica
firmy Solideal

Gàsienica CTL wytwarza-
na przez firm´ Solideal, jako
jedyny tego typu produkt
pozwala zwi´kszyç zarówno
trakcyjnoÊç, jak i wypornoÊç
kompaktowych ∏adowarek
gàsienicowych. Dzi´ki za-
stosowaniu unikatowego ∏à-
czenia typu CrossFix oraz
mocnych stalowych oplo-
tów, gàsienica cechuje si´
maksymalnà wytrzyma∏o-
Êcià, jest odporna na roze-
rwanie, zachowuje optymal-
ne parametry nawet pod-
czas pracy w najci´˝szych
warunkach terenowych. 
Technologia CrossFix firmy
Solideal stanowi podstaw´
specjalnego procesu pro-
dukcyjnego, w wyniku któ-
rego otrzymuje si´ mocne
po∏àczenie. Polega na prze-
plataniu stalowych linek po-
mi´dzy masywnymi oplota-
mi. Ma to na celu zmniej-

szenie ryzyka rozciàgni´cia
i zerwania konstrukcji. 
Kszta∏t bie˝nika zosta∏ tak
zaprojektowany, aby mak-
symalnie chroniç wra˝liwe
pod∏o˝e, po którym porusza
si´ maszyna. Zwi´kszonà
wytrzyma∏oÊç bie˝nika uzy-
skano dzi´ki zastosowaniu
komponentów z naturalne-
go kauczuku. In˝ynierowie
z Grupy Solideal nie zapo-

mnieli równie˝ o komforcie
operatora maszyny. Gàsieni-
ca CTL w porówaniu ze stan-
dardowymi konstrukcjami
minimalizuje wibracje prze-
noszone na maszyn´ i jej
operatora. Gàsienica CTL
posiada niekierunkowy bie˝-
nik, co zapewnia doskona∏à
trakcj´ zarówno przy jeêdzie
do przodu, jak i do ty∏u. Spe-
cjalnie zaprojektowane ∏o-

patki bie˝nika ze schodko-
wymi bokami zapewniajà je-
go samooczyszczanie si´. 
Gàsienica dost´pna jest
w dwóch wersjach bie˝nika
„O” i „B”. Bie˝nik typu „O”
zapewnia niskie wibracje,
dwukierunkowà trakcj´ oraz
wysokà wypornoÊç maszyny.
Zalecany jest do zastosowaƒ
ogólnych oraz do maszyn
pracujàcych w b∏otnistym
i podmok∏ym Êrodowisku. 
Wzór bie˝nika „B” pozwala
na jeszcze wi´ksze zniwelo-
wanie wibracji i uzyskanie
dwukierunkowej trakcji. Ni-
skie ∏opatki bie˝nika zapew-
niajà wysoki czynnik wype∏-
nienia powierzchni bie˝nika
w celu wyd∏u˝enia okresu
eksploatacji i optymalnej wy-
pornoÊci. Gàsienica z bie˝-
nikiem „B” rekomendowa-
na jest do zastosowaƒ spe-
cjalnych oraz do maszyn pra-
cujàcych na terenie wra˝li-
wym na uszkodzenia wierzch-
niej warstwy pod∏o˝a.
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Gàsienica CTL z bie˝nikiem „O“ wytwarzana przez firm´ Solideal zwi´ksza zarówno trak-
cyjnoÊç, jak i wypornoÊç kompaktowych ∏adowarek gàsienicowych
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PoÊrednik Budowlany: – Panie Erdmann, jak nale˝y rozu-
mieç motto New Holland – „Built Around You”?
– Chcemy zaoferowaç naszym klientom kompleksowy ser-
wis. Nasze dzia∏ania dotyczà zakupionego produktu, nieja-
ko go otaczajàc. Rozpoczynajà si´ od doradztwa, biegnà
przez pokazy i mo˝liwoÊç testowania maszyn, finansowa-
nie zakupu w CNH Capital, dobre zaopatrzenie w cz´Êci za-
mienne, szybki i sprawnie funkcjonujàcy serwis naprawczy
w ca∏ym okresie eksploatacji maszyny, a˝ po pomoc w od-
sprzeda˝y u˝ywanego sprz´tu poprzez wzi´cie go w rozli-
czeniu przy zakupie nowej maszyny. 

– Koncern CNH skupia dwie silne marki maszyn budowla-
nych – New Holland oraz CASE. W jaki sposób funkcjonujà
one na poszczególnych rynkach, na przyk∏ad w Polsce?
Na pierwszy rzut oka wyglàda na to, ˝e sami sobie robicie
niepotrzebnà konkurencj´… 
– Pod szyldem CNH funkcjonujà nie tylko dwie silne marki
maszyn budowlanych, ale tak˝e rolniczych. Obydwie funk-
cjonujà niezale˝nie od siebie, posiadajà w∏asne sieci dystry-
bucji i wynajmu, serwisu i zaopatrzenia w cz´Êci zamienne.
Prowadzi to naturalnie do zdrowej rywalizacji. Ale z pewno-
Êcià nie do „kanibalizmu”, poniewa˝ obie marki posiadajà
w∏asnà specyfik´, rzesz´ oddanych klientów i sà w ró˝nym
stopniu reprezentowane na poszczególnych rynkach. W Pol-
sce zarówno New Holland, jak i Case posiadajà niezale˝ne
struktury troszczàce si´ o swoich klientów. 

– S∏yszeliÊmy, ˝e polska sieç dealerska New Holland od ro-
ku 2009 ma byç zmodyfikowana. Czy mia∏oby to oznaczaç,
˝e oprócz HKL Baumaschinen Polska do struktury tej w∏à-
czeni zostanà inni dealerzy?
– Nie planujemy ˝adnych przekszta∏ceƒ czy innych zasad-
niczych zmian. HKL Baumaschinen Polska wykona∏ tu bar-
dzo dobrà robot´, zainwestowa∏ i inwestuje nadal w nasze
wspólne przedsi´wzi´cie. Polska to du˝y kraj. Szczególnie
je˝eli chodzi o koparko-∏adowarki i teleskopowe noÊniki
osprz´tu znajdujà si´ klienci spoza bran˝y budowlanej,
szczególnie dzia∏ajàcy w rolnictwie. Naturalnà kolejà rzeczy
mogà byç oni lepiej obs∏u˝eni przez naszych dealerów zaj-
mujàcych si´ bran˝à rolniczà. Dlatego te˝ zawarliÊmy z nie-
którymi z nich porozumienie, na mocy którego mogà oni
sprzedawaç wybrane modele swym sta∏ym klientom i za-
pewniaç im tak˝e serwis. Ma to na celu konstruktywnà ko-
egzystencj´, choç czasami prowadziç mo˝e do wewn´trz-
nej rywalizacji s∏u˝àcej jednak ostatecznie dobru klienta.

– New Holland okreÊliç mo˝na mianem Full-Linera. Wskazu-
je na to 13 rodzin produktowych, 80 modeli w 600 konfigu-
racjach. To robi wra˝enie… W jaki sposób przekonujecie

klientów do swoich maszyn? Z jakimi modelami chcecie po-
zyskaç sobie polski rynek?

– Polscy klienci sà wymagajàcy, oczekujà najwy˝szej jako-
Êci, sprawnie fukcjonujàcego serwisu i ceny sprz´tu ade-
kwatnej do jego mo˝liwoÊci. Spe∏niamy wszystkie te wyma-
gania. Pozwala to d∏ugofalowo umacniaç naszà ju˝ w chwi-
li obecnej dobrà pozycj´ na polskim rynku. Jako producent
stawiajàcy na jakoÊç z pewnoÊcià nie b´dziemy rywalizo-
waç cenowo z chiƒskimi czy indyjskimi producentami. Pol-
ski rynek pozostaje nadal klasycznym rynkiem dla kopar-
ko-∏adowarek, które majà najwi´kszy w nim udzia∏. Tak˝e
je˝eli chodzi o nasze dostawy. Wiele znaczàcych projek-
tów infrastrukturalnych podnosi jednak stale zainteresowa-
nie wi´kszymi maszynami, szczególnie koparkami.

– Organizatorzy tegorocznych targów Intermat z powodu
kryzysu finansowego musieli pogodziç si´ z szeregiem
spektakularnych rezygnacji z wzi´cia udzia∏u w imprezie.
New Holland b´dzie jednak obecny na Intermacie?
– Pomimo kryzysu New Holland b´dzie mia∏ du˝e stoisko
na targach Intermat. Chcemy pokazaç klientom z ca∏ego
Êwiata nasze najnowsze rozwiàzania konstrukcyjne, utrzy-
maç z nimi dialog. Dokonujemy oszcz´dnoÊci finanso-
wych wsz´dzie tam, gdzie jest to mo˝liwe i sensowne.
Ale nie kosztem dialogu z naszymi klientami i naszych
staraƒ do lepszej obs∏ugi poszczególnych rynków. Na te-
gorocznych targach Intermat szczególny nacisk po∏o˝y-
my na prezentacj´ zmodyfikowanego i poszerzonego typo-
szeregu koparek do wyburzeƒ i recyklingu. W Pary˝u po-
ka˝emy po raz pierwszy uzupe∏niajàcà naszà ofert´ maszy-
n´ klasy 25 ton z wysi´gnikiem do wyburzeƒ na Êrednich
wysokoÊciach. W koƒcu nie wsz´dzie do wyburzeƒ prze-
znacza si´ wy∏àcznie wie˝owce. 

– A konkretnie, z jakà ofertà New Holland Construction za-
prezentuje si´ w Pary˝u?
– Oprócz wspomnianych ju˝ koparek do wyburzeƒ w Pa-
ry˝u poka˝emy przekrojowo wszystkie nasze grupy pro-
duktów. WÊród nich znajdà si´ tak˝e nowoÊci. Dodam
równie˝, ˝e wchodzàce w sk∏ad Grupy Fiat Iveco-Trucks
b´dzie prezentowa∏o w naszym stoisku swe pojazdy prze-
znaczone dla bran˝y budowlanej. 

Utrzymaç dialog z klientem!

Rozmowa z  Hansem-Joachimem Erdmannem,
dyrektorem sprzeda˝y New Holland Construction 

na region Europy Centralnej i Wschodniej



– Wiemy, ˝e w ciàgu minionych trzech lat New Holland zain-
westowa∏o bardzo wiele w badania i rozwój produktów.
Zgodnie z przedstawionymi przez was danymi, do roku 2010
gruntownej modernizacji poddane zostanà wszystkie ma-
szyny. Czy w dzisiejszych trudnych czasach warto braç
na siebie tak wielkie obcià˝enia? Mo˝na przecie˝ wyobraziç
sobie sytuacj´, ˝e klient zdecyduje si´ na zakup nie najno-
woczeÊniejszyej, ale najtaƒszej maszyny…
– Nie ograniczymy swych nak∏adów na badania i rozwój kon-
strukcji i rzeczywiÊcie do roku 2010 dokonamy ca∏kowitego
odnowienia naszego programu produkcyjnego. Jako produ-
cent dzia∏ajàcy w skali Êwiatowej nie mo˝emy pozwoliç sobie
na przerw´ w innowacjach, w przeciwnym razie przegapimy
zmieniajàce si´ zapotrzebowanie Êwiatowych rynków. Po-
za tym w przysz∏oÊci czeka nas koniecznoÊç spe∏nienia za-
ostrzonych norm. Prosz´ pomyÊleç o silnikach Tier 4, tele-
metrii, koniecznoÊci oszcz´dzania paliwa i wype∏niania norm
dotyczàcych bezpieczeƒstwa i ochrony Êrodowiska natural-
nego. Bezsprzecznie klienci w czasie ograniczonych zaso-
bów finansowych i mniejszej rentownoÊci sà wyczuleni na ce-
ny. Dlatego jako alternatyw´ oferowaç b´dziemy bardzo do-
bre, ma∏o eksploatowane maszyny u˝ywane, odzyskane
z krótkoterminowego wynajmu lub demonstracyjne. Nie szu-
kamy rywalizacji z azjatyckimi firmami oferujàcymi tani sprz´t.
Nie produkujemy takich maszyn, nie kopiujemy wyrobów
konkurencji, nie wykorzystujemy tanich komponentów i chce-
my, ˝eby nasi klienci tak˝e po latach mogli uzyskaç dobrà
cen´ za swój sprz´t na rynku wtórnym. Banki przyj´∏y dziÊ
raczej postaw´ zachowawczà upatrujàc o wiele wi´ksze ry-
zyko w finansowaniu „egzotycznej” maszyny. 

– Gdzie i jakie maszyny produkuje New Holland? Czy wasze
fabryki funkcjonujà tak˝e poza Europà?
– New Holland produkuje w wielu zakàtkach Êwiata. Z regu-
∏y na potrzeby lokalnych rynków. Jednak kilka z fabryk sta-
nowi tak zwane globalne centra kompetencyjne dostarcza-
jàce produkty na rynki ca∏ego Êwiata. Nasze fabryki euro-
pejskie to w∏oskie San Mauro wytwarzajàce wszelkie typy
koparek, Berlin, gdzie produkujemy równiarki, Imola – ko-
parko-∏adowarki i minikoparki oraz Lecce wytwarzajàce spy-
charki gàsienicowe, ∏adowarki ko∏owe i teleskopowe noÊni-
ki osprz´tu. W japoƒskiej Hiroschimie powstajà trafiajàce
na rynki ca∏ego Êwiata koparki z zerowym kàtem obrotu.
W Calhoun w USA wytwarzane sà z kolei koparki i mniej-
sze spycharki gàsienicowe, w Fargo ∏adowarki ko∏owe,
w Wichita odbywa si´ produkcja ∏adowarek skid-steer,
w Belleville koparko-∏adowarek. Brazylijskie zak∏ady produ-
kujà sprzedawane na rynkach Ameryki Po∏udniowej i ¸aciƒ-
skiej koparki ∏aƒcuchowe, równiarki oraz ∏adowarki ko∏owe.

– Z jakimi dostawcami komponentów wspó∏pracujecie?
– JesteÊmy bardzo dumni z tego, ˝e w naszym sprz´cie
montujemy w∏asne silniki Diesla powstajàce w wyniku
wspó∏pracy z naszym siostrzanym przedsi´biorstwem FTP,
które równie˝ nale˝y do Grupy Fiat. Warte podkreÊlenia jest
to, ˝e FTP jest jednym z najwi´kszych Êwiatowych produ-
centów silników Diesla. Rocznie wytwarza ponad 500 tysi´-
cy du˝ych jednostek nap´dowych. W naszych maszynach
znajdzie Pan wy∏àcznie komponenty najwy˝szej jakoÊci
wytwarzane przez uznanych Êwiatowych producentów.
Praktycznie niemo˝liwe jest wymienienie wszystkich. Z ko-

niecznoÊci ogranicz´ si´ zatem do niektórych, jak choçby:
ZF, ZP, Carraro, Rexroth, Kawasaki, Rothe Erde i wiele in-
nych znamienitych. Nie wspó∏pracujemy z azjatyckimi pro-
ducentami tanich cz´Êci i kopii bez homologacji. 

– New Holland produkuje jedynà w swoim rodzaju maszyn´
∏àczàcà funkcje koparki hydraulicznej i spycharki gàsienico-
wej. Czy móg∏by Pan przedstawiç nieco bli˝ej t´ oryginalnà
i nowatorskà konstrukcj´ znanà jako Blade-Runer?
– Wytwarzamy ju˝ nawet dwa Blade-Runnery, czyli koparki ze
specjalnym wzmocnionym podwoziem i odpowiednimi elemen-
tami nap´dowymi. Z wykorzystaniem szeÊciop∏aszyznowego le-
miesza mo˝na wykonywaç za jej pomocà prace typowe dla spy-
charki gàsienicowej. Wi´kszej z maszyn o ci´˝arze roboczym
ponad 20 ton nie wprowadziliÊmy jeszcze na rynki europejskie.
Dost´pna tu maszyna E 150 B odnios∏a olbrzymi sukces, prak-
tycznie co tydzieƒ odkrywamy, to znaczy odkrywajà nasi klien-
ci, nowe obszary jej zastosowaƒ, inne od pierwotnych, takich
jak budowa dróg, torowisk, boisk, kszta∏towania krajobrazu
i prace leÊne. Maszyna, dzi´ki specjalnemu rozwiàzaniu uk∏adu
nap´dowego i opracowanemu zgodnie z sugestiami u˝ytkowni-
ków lemieszowi posiada parametry oko∏o stukonnej spycharki
gàsienicowej. Oprócz tego jest w pe∏ni funkcjonalnà koparkà.
Cena zakupu, koszty eksploatacyjne i zu˝ycie paliwa sà
przy tym wyraênie mniejsze ni˝ w przypadku dwóch maszyn. 

– New Holland oferuje w Europie Zachodniej atrakcyjne pa-
kiety finansowania maszyn. Czy podobnie b´dzie w Polsce? 
– Nale˝àce do koncernu CNH Capital jest wiodàcà firmà ofe-
rujàcà klientom i dealerom ró˝norodne produkty finansowe.
Od tego roku zespó∏ CNH-Capital dzia∏a równie˝ w Polsce,
w obu sferach, to znaczy w budownictwie i rolnictwie. Uwa-
˝am, ˝e nigdy wczeÊniej nie by∏o wa˝niejsze, by oprócz sa-
mych maszyn udost´pniç klientowi tak˝e kompletnà palet´
instrumentów finansowych. 

– Jak zorganizowano w Polsce dostawy cz´Êci zamiennych.
Czy polski klient mo˝e liczyç na szybkà pomoc, gdy znaj-
dzie si´ w trudnej sytuacji? 
– HKL jako nasz importer dysponuje tak zwanym „Fast-Mo-
vers”, czyli zestawem cz´Êci zamiennych do poszczególnych
maszyn, które sà stale niezb´dne, by w jak najkrótszym cza-
sie przeprowadziç przeglàdy i mniejsze naprawy. G∏ówne za-
opatrzenie odbywa si´ z centralnego magazynu CNH zlokali-
zowanego w niemieckim Heidelbergu. Na wypadek gdyby
Heidelberg nie by∏ w stanie zrealizowaç dostawy, jego dzia-
∏ania sà skoordynowane z innymi regionalnymi du˝ymi ma-
gazynami w Pary˝u i w∏oskiej Modenie. Wszystkie realizujà
zamówienia z godziny na godzin´, wykorzystujà wszystkich
us∏ugodawców logistycznych i wszystkie drogi, tak aby za-
gwarantowaç optymalne rozwiàzanie dla kraju, z którego na-
p∏yn´∏o zamówienie. Pracownicy magazynów pracujà przez
szeÊç dni w tygodniu od 6.00 do 22.00, a w okresie ˝niw na
potrzeby klientów z bran˝y rolniczej nawet przez siedem dni
w tygodniu dwadzieÊci cztery godziny na dob´. Przez ca∏y
rok, 24 godziny na dob´ i siedem dni w tygodniu dzia∏a spe-
cjalne pogotowie. W ekstremalnych sytuacjach pracujàcy
tam koledzy troszczà si´ o to, by w godzinach nocnych ode-
braç cz´Êci bezpoÊrednio z taÊmy produkcyjnej. 

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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Mimo kryzysu Hyundai Heavy Industries Europe liczy na udane targi

MECALAC AHLMANN szykuje wiele atrakcji 

– Recesja gospodarcza uderzy∏a w sektor sprz´tu bu-
dowlanego, a tak˝e motoryzacyjny. Oba niezwykle do-
tkliwie odczuwajà kryzys ekonomiczny – mówi Michel de
Weert, dyrektor marketingu Hyundai Heavy Industries
Europe – mamy jednak nadziej´, ˝e do o˝ywienia euro-
pejskiej gospodarki dojdzie ju˝ pod koniec bie˝àcego
roku. Paryski Intermat b´dzie swego rodzaju barome-
trem dla sektora budowlanego w Europie. Wed∏ug wst´pnych prognoz liczba
odwiedzajàcych b´dzie znacznie ni˝sza ni˝ w latach ubieg∏ych. Mo˝na zaryzyko-
waç stwierdzenie, ˝e b´dà to targi w wiekszoÊci „francuskie”, gdy˝ odwiedzajà-
cy je b´dà pochodziç g∏ównie z Francji oraz krajów sàsiednich. Has∏o, jakie b´-
dzie towarzyszyç ekspozycji Hyundai Heavy Industries Europe w Pary˝u, b´dzie
„Pleasure Works”. Na ponad 3.000 m2 Hyundai zaprezentuje maszyny z serii
Dash 7A, nowe modele minikoparek 1,6- i 2,7-tonowych oraz system monitoro-
wania maszyn „Hi Mate”, który ma pomóc w Êledzeniu ich wydajnoÊci i stanu
technicznego. Mimo nieweso∏ych realiów Hyundai liczy na udany udzia∏ w Inter-
macie i czeka na ka˝dego z odwiedzajàcych imprez´.

– Dla firmy MECALAC AHLMANN – producenta wielo-
funkcyjnych koparek i ∏adowarek targi Intermat stanowià
doskona∏à okazj´ do zaprezentowania najnowszych
osiàgni´ç. Tegoroczna powierzchnia wystawowa wyno-
si 1.500 m2, na których MECALAC AHLMANN zgroma-
dzi praktycznie ca∏y typoszereg swoich maszyn. Przede
wszystkim skupimy si´ na prezentacji nowej maszyny

gàsienicowej MECALAC 8 MCR – mówi Andrzej Getler, kierownik Dzia∏u
Sprzeda˝y i Serwisu BH „RUDA”. – Ponadto podczas paryskiej imprezy Êwia-
t∏o dzienne ujrzy tak˝e MECALAC 12 MTX w wersji hybrydowej. Ta maszy-
na charakteryzuje si´ tymi samymi parametrami roboczymi, co standardowa
wersja MTX, aczkolwiek zu˝ywa znacznie mniej paliwa, emituje do atmosfery
mniej CO2 oraz jest mniej ha∏aÊliwa. Maszynie 12 MTX Hybrid przyznano ju˝
nagrod´ za Innowacj´ i Ochron´ Ârodowiska. Paryska wystawa to tak˝e dobry
moment na przedstawienie najnowszej gamy kompaktowych ∏adowarek 
AHLMANN serii AX. Ich konstruktorom przyÊwieca∏a ch´ç stworzenia maszyny
wysokiej jakoÊci, prostej w obs∏udze i serwisowaniu oraz utrzymujàcej wysokà
wartoÊç przy odsprzeda˝y na rynku wtórnym.

Michel de Weert

Andrzej Getler

Z Mecalac 8MCR podbije Êwiatowe rynki

Z „Hi Mate” pozwala zwi´kszyç wydajnoÊç maszyny 

Bez komputera ani rusz! Szczególnie, ˝e u˝ytkownicy maszyn budowlanych
chcà pracowaç wygodnie, szybko i przede wszystkim wydajnie. Coraz wi´-
cej producentów do zrealizowania tych potrzeb wykorzystuje systemy po-
zwalajàce zoptymalizowaç eksploatacj´ maszyn i utrzymywaç je w jak naj-
lepszej kondycji. Tak˝e koreaƒski Hyundai, który promuje system „Hi Mate”

Ta maszyna ma wszelkie dane ku temu, by w szybkim czasie podbiç Êwia-
towe rynki. Konstrukcja maszyny o typowej dla MECALACA wielofunkcyj-
noÊci ∏àczy w sobie zalety 7-tonowej koparki gàsienicowej i ∏adowarki bur-
towej. MECALAC. 8 MCR mo˝e poruszaç si´ z maksymalnà pr´dkoÊcià 10
km/h. NowoÊç MECALACA to dobry przyk∏ad, doskona∏ego po∏àczenia in-
nowacyjnego wzornictwa z wysokim komfortem obs∏ugi. Konstruktorom
MECALACA uda∏o si´ stworzyç maszyn´ wydajnà, a przy tym oszcz´dnà,
co nie jest bez znaczenia w dzsiejszych trudnych czasach… 

Na Volvo liczyç mo˝na nie tylko w okresie prosperity!
– Volvo to solidny partner tak˝e i na te gorsze czasy, z któ-
rymi boryka si´ bran˝a budowlana – mówi Zbigniew Me-
dyƒski, prezes Volvo Maszyny Budowlane Polska. – Ta-
kie przes∏anie b´dzie te˝ przyÊwiecaç ekspozycji Volvo
Construction Equipment podczas targów Intermat. Na po-
wierzchni prawie 4.000 m2 Volvo zaprezentuje 26 modeli
maszyn, w tym po raz pierwszy pe∏nà gam´ sprz´tu do ro-

bót drogowych – rozÊcie∏acze, walce i frezarki drogowe. WÊród tegorocznych no-
woÊci b´dzie mo˝na odnaleêç kopark´ z zerowym promieniem obrotu – Volvo
ECR305CL oraz Êredniej wielkoÊci ∏adowarki – Volvo L45F i L50F. Uwa˝am, ˝e
obie maszyny b´dà si´ cieszyç powodzeniem na polskim rynku. Volvo to idealne
rozwiàzanie na czasy, gdy myÊleç trzeba o ograniczaniu kosztów i zwi´kszaniu
produktywnoÊci. Volvo oferuje maszyny o wysokiej wydajnoÊci i jednym z najni˝-
szych wskaêników zu˝ycia paliwa. Firma poszukuje najbardziej innowacyjnych
rozwiàzaƒ, czego przyk∏adem jest pierwsza hybrydowa ∏adowarka Volvo L220F,
tak˝e prezentowana na targach. System telematyczny CareTrack w po∏àczeniu ze
zdalnym systemem diagnostyki maszyn jest kolejnym narz´dziem, które nie tylko
u∏atwia zarzàdzanie flotà maszyn, ale tak˝e lepszà kontrol´ i planowanie kosztów.

Z RozÊcie∏acz Volvo ABG7820 jest ju˝ dost´pny w Polsce

Firma Volvo Maszyny Budowlane Polska skompletowa∏a swà ofert´ w zakresie
maszyn drogowych. Oprócz znanych i cieszàcych si´ ju˝ od wielu lat renomà
równiarek samojezdnych dost´pne sà tak˝e walce drogowe i rozÊcie∏acze
do asfaltu. Wyst´powa∏y one wczeÊniej pod przej´tà przez szwedzki kon-
cern markà ABG. Pe∏na gama rozÊcie∏aczy Volvo ABG jest ju˝ dost´p-
na w sieci sprzeda˝y Volvo Maszyny Budowlane Polska. Wypada zatem
zaapelowaç do polskich drogowców - kupujcie i uk∏adajcie!

Zbigniew Medyƒski
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Komatsu na trzech tysiàcach metrów w Pary˝u!

New Holland ceni sobie bezpoÊredni kontakt z klientami

– Pomimo kryzysowej sytuacji w bran˝y maszyn budow-
lanych, koncern New Holland weêmie udzia∏ w targach
Intermat w Pary˝u, gdzie zaprezentuje swe najnowsze
rozwiàzania konstrukcyjne – mówi Hans-Joachim 
Erdmann, dyrektor New Holland Construction na re-
gion Europy Centralnej i Ârodkowej.. OczywiÊcie do-

strzegamy koniecznoÊç oszcz´dnoÊci, ale nie mogà byç one prowadzone kosz-
tem rezygnacji z bezpoÊredniego kontaktu z klientami. Mamy nadziej´, ˝e nasze
stosko na Intermacie odwiedzi wielu goÊci, których zainteresuje  szczególnie pre-
zentacja zmodyfikowanego i poszerzonego typoszeregu koparek przeznaczo-
nych do wyburzeƒ i recyklingu. W Pary˝u swà premier´ mieç b´dzie doskonale
uzupe∏niajàca ofert´ New Holland maszyna klasy 25 ton z wysi´gnikiem umo˝li-
wiajàcym prowadzenie wyburzeƒ na Êrednich wysokoÊciach. Oprócz wspo-
mnianych ju˝ koparek przeznaczonych do wykonywania prac wyburzenio-
wych w stolicy Francji poka˝emy przekrojowo wszystkie nasze grupy pro-
duktów. WÊród nich znajdzie si´ kilka niezwykle interesujàcych nowoÊci.
Przypominam równie˝, ˝e w naszym stoisku swe pojazdy budowlane b´dzie
prezentowa∏o wchodzàce w sk∏ad Grupy Fiat Iveco-Trucks.

AUSA zaprezentuje dobrze znane maszyny i dwie nowoÊci

– Mimo Êwiatowego kryzysu finansowego hiszpaƒska fir-
ma Ausa weêmie udzia∏ w paryskich targach Intermat.
Jej ekspozycja zainteresuje z pewnoÊcià firmy zajmujà-
ce si´ budowà dróg i budownictwem ogólnym, a tak˝e
dzia∏ajàce w sektorze komunalnym. W tym roku w stoli-
cy Francji Ausa oprócz dobrze znanych modeli zapre-
zentuje tak˝e dwie zupe∏nie nowe konstrukcje. Pierw-
szà z nowoÊci jest 2,5-tonowe wozid∏o D250AHGA, drugà zaÊ kompaktowy no-
Ênik teleskopowy Taurulift T276H – mówi reprezentujàcy hiszpaƒskiego pro-
ducenta w Polsce Mariusz Pierzcha∏a. – Na rynkach Europy Zachodniej Ausa
od lat pozostaje liderem w produkcji ma∏ych wozide∏ budowlanych o ∏adownoÊci
do 10 ton. Na umocnienie tej pozycji b´dzie mieç z pewnoÊcià zastosowany
w wozidle D250AHGA innowacyjny no˝ycowy uk∏ad wysokiego wysypu. Zosta∏
on po∏àczony z obrotnicà, co umo˝liwia wysyp transportowanego ∏adunku
na maksymalnà wysokoÊç 1,8 metra, zarówno do przodu, jak i na boki. Zainte-
resowanie odwiedzajàcych Intermat wzbudzi z pewnoÊcià wspomniany ju˝ „te-
leskop” Taurulift T276H. To bardzo uniwersalna maszyna, o du˝ej gamie zasto-
sowaƒ. To wa˝ne w dzisiejszych trudnych dla bran˝y budowlanej czasach.

Z HM250-2 pomo˝e budowaç polskie autostrady? 

Z Taurulift T276H - maszyna wydajna i bezpieczna 

Z Blade Runner, czyli dwie maszyny w jednym…

– Mimo Êwiatowego kryzysu finansowego ekspozycja
Komatsu na paryskim Intermacie zapowiada si´ oka-
zale – mówi Prezes Zarzàdu Komatsu Poland, Ryo
Onodera. – Na trzech tysiàcach metrów kwadratowych
zaprezentowanych zostanie ponad dwadzieÊcia ma-
szyn i dwa razy tyle narz´dzi roboczych. Nie zabraknie
nowoÊci, wÊród których wymieniç nale˝y przede

wszystkim 25-tonowe wozid∏o przegubowe HM250-2. Stanowi ono doskona∏e
uzupe∏nienie oferty Komatsu w tym segmencie. Odwiedzajàcych z pewnoÊcià
zainteresuje tak˝e nowa ∏adowarka ko∏owa WA100M-6 skonstruowana spe-
cjalnie w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie rynku oraz spycharka D65
wyposa˝ona w podnoszàcy wydajnoÊç, opatentowany przez Komatsu lemiesz
Sigma. W Pary˝u Komatsu zaprezentuje równie˝ szeroki wachlarz us∏ug serwi-
sowych pozwalajàcych u˝ytkownikom naszych maszyn na prac´ z wi´kszà
wydajnoÊcià przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów eksploatacyjnych.
Szczególny nacisk po∏o˝ony zostanie na propagowanie zalet znanego ju˝ tak-
˝e waszym czytelnikom systemu telematycznego Komtrax dost´pnego w prak-
tycznie wszystkich nowych maszynach Komatsu.

Obok wysokiego komfortu jazdy i bezpieczeƒstwa na uwag´ zas∏uguje tak˝e
wysoka pr´dkoÊç rozwijana przez wozid∏o HM250-2. Pojazd wyposa˝ono
w efektywne, ch∏odzone olejowo, a wi´c praktycznie bezobs∏ugowe hamul-
ce. Wozid∏o nap´dzane jest silnikiem ecot3 odznaczajàcym si´ wysokà mo-
cà oraz mocno zredukowanà emisjà spalin i ha∏asu. Wozid∏o to z pewnoÊcià
przyda∏oby si´ budowniczym polskich autostrad. Oby tylko program ich bu-
dowy ruszy∏ wreszcie na dobre…

Po∏àczenie koparki ze spycharkà gàsienicowà na pierwszy rzut oka wydaje
si´ doÊç karko∏omnym posuni´ciem. Okazuje si´ jednak, ˝e koncepcja ta-
kiej maszyny sprawdza si´ doskonale w praktyce. Ba, u˝ytkownicy Blade
Runnerów odkrywajà ciàgle nowe mo˝liwoÊci ich stosowania. Dzi´ki spe-
cjalnemu rozwiàzaniu uk∏adu nap´dowego i skonstruowanemu zgodnie z su-
gestiami u˝ytkowników lemieszowi Blade Runner posiada parametry oko∏o
stukonnej spycharki gàsienicowej pozostajàc przy tym w pe∏ni funkcjonalnà
koparkà. Kosztuje przy tym i pali mniej ni˝ dwie maszyny…

Hiszpaƒska Ausa kojarzona by∏a do tej pory jako producent ma∏ych wozide∏.
W swej ofercie ma jednak tak˝e inne maszyny. Jednà z nich jest ∏ado-
warka teleskopowa Taurulift T276H. Dzi´ki umiejscowieniu kabiny
na przedzie maszyny zachowana jest znakomita widocznoÊç pola pracy
przy za∏adunku materia∏ów, jak równie˝ przy wymianie osprz´tu. Bardzo
ciekawym rozwiàzaniem jest sterowanie wszystkimi funkcjami w∏àcznie
z jazdà (nap´d hydrostatyczny 4x4) za pomocà jednego joysticka

Ryo Onodera

Mariusz Pierzcha∏a

Hans-Joachim Erdmann
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Haulotte szykuje 
nowoÊci

Intermat 2009 to wydarzenie
w bran˝y budowlanej, które-
go nie wolno przegapiç.
Podczas poprzedniej edycji
targów, centrum wystawien-
nicze Paris Nord Villepinte
odwiedzi∏o ponad 200 tysi´-
cy osób. Obecna edycja b´-
dzie miejscem spotkaƒ dla
ca∏ego sektora, dajàc glo-
balne spojrzenie na naszà
ga∏àê przemys∏u.
Grupa HAULOTTE, specja-
lista w zakresie podestów
roboczych do pracy na wy-
sokoÊciach i do podnosze-
nia ∏adunków, przygotowu-
je dla swoich klientów i part-
nerów prezentacj´ pe∏nej
gamy urzàdzeƒ – spe∏niajà-
cych ró˝norodne potrzeby
klientów. Z górà sto dwa-
dzieÊcia lat doÊwiadczeƒ
i jeden cel: spe∏niaç wyma-
gania klientów oferujàc im
innowacyjny technicznie

sprz´t dla wi´kszego bez-
pieczeƒstwa, komfortu, er-
gonomii oraz wydajnoÊci.
Strategia firmy polega na:
produkowaniu, sprzedawa-
niu i Êwiadczeniu us∏ug ser-
wisowych na ca∏ym Êwiecie.
Grupa HAULOTTE osiàga
to inwestujàc w produkcj´,
posiadajàc stabilnà, profe-
sjonalnà sieç sprzeda˝y,
a tak˝e koncentrujàc si´
na badaniach i rozwoju,

dzi´ki którym spe∏nia ocze-
kiwania rynku.
Czym HAULOTTE zechce
si´ pochwaliç w Pary˝u
w tym roku? M.in. nowym
teleskopowym podestem
ruchomym H28TJ+. Mo˝li-
woÊci, jakimi dysponuje
H28TJ+, nie ma ˝adna inna
aktualnie dost´pna na rynku
platforma tego typu. Dzi´ki
unikatowemu ramieniu tele-
skopowemu (JIB) mo˝na

uzyskaç dodatkowe szeÊç
metrów wysi´gu, a przy tym
podnosiç ∏adunki do 350 kg.
Inny z prezentowanych pro-
duktów to HA120PX. Po-
dest ten zosta∏ zaprojekto-
wany do prac konserwacyj-
nych i instalacyjnych (wen-
tylacja, elektrycznoÊç, ma-
lowanie, mycie okien), do
wysokoÊci 12 metrów. War-
to b´dzie przyjrzeç si´ tak-
˝e ∏adowarkom teleskopo-
wym. Zosta∏y one, bowiem
wzbogacone o wiele inno-
wacji dla wi´kszej kompak-
towoÊci i zmniejszenia ne-
gatywnego wp∏ywu na Êro-
dowisko naturalne (redukcja
ha∏asu, zmniejszenie pozio-
mu emisji dwutlenku w´gla).
Z udêwigiem do czterech
ton i zasi´giem podnosze-
nia do 17 metrów, ∏adowar-
ki sà bardzo uniwersalnymi
maszynami. Dzi´ki ∏atwemu
do∏àczaniu wielu ró˝nych
akcesoriów, mogà szybko
zmieniaç zastosowanie.

Dalsze informacje Pb 007Z

Maszyny budowlane

Dzi´ki unikatowemu ramieniu teleskopowemu platforma H28TJ+ oferuje u˝ytkownikom
mo˝liwoÊci, jakich nie ma inna platforma tegu typu - 6 m. dodatkowego wysi´gu.



NowoÊci – Intermat
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Hitachi poszerza swojà obecnoÊç na Intermacie 

Case przypomni swe bogate tradycje i zaprezentuje szereg innowacji

– WÊród najwi´kszych wystawców tegorocznego Inter-
matu znajdzie si´ Hitachi Construction Machinery (Eu-
rope) NV (HCME), który zaprezentuje szeroki wybór ko-
parek, ∏adowarki ko∏owe oraz maszyny specjalne – mó-
wi Paul Burger, dyrektor sprzeda˝y HCME na Europ´.
– W Pary˝u Hitachi zaprezentuje dwa najnowsze mode-
le minikopark´ ZX14-3 oraz ∏adowark´ ko∏owà ZW140.
Jest to najmniejsza spoÊród ∏adowarek ko∏owych produkowanych aktualnie
przez Hitachi. Szczególnie mocny akcent naszej ekspozycji stanowiç b´dà ma-
szyny specjalistyczne, takie jak koparki prze∏adunkowe ZX250W-3 oraz
ZX360W-3. Nie zabraknie oczywiÊcie maszyn do wyburzeƒ. Hitachi zaprezen-
tuj´ kopark´ wyburzeniowà ZX470 LCH-3 o zasi´gu dwudziestu siedmiu me-
trów. GoÊcie odwiedzajàcy stoisko HCME b´dà mogli zapoznaç si´ z zaletami
systemu serwisowego obejmujàcego pi´ç kluczowych dziedzin: stron´ u˝yt-
kownika e-service, wsparcie techniczne, gwarancje, cz´Êci zamienne i kom-
ponenty. Naszym celem jest wzrost ÊwiadomoÊci wÊród obecnych i potencjal-
nych u˝ytkowników maszyn marki Hitachi oraz podnoszenie poziomu udziela-
nego im wsparcia ze strony naszych autoryzowanych dystrybutorów.

– Podczas targów Intermat Case Construction Equip-
ment przedstawi nowatorskie inicjatywy w zakresie
ochrony Êrodowiska oraz ca∏kowicie nowe wzornictwo
koparek specjalnej konstrukcji. Koncern podkreÊli swe
d∏ugoletnie tradycje, udzia∏ w paryskich targach stanie
si´ okazjà do Êwi´towania czterdziestolecia rozwoju
konstrukcji ∏adowarki kompaktowej. Case od tak d∏ugie-

go czasu nale˝y do Êwiatowej czo∏ówki producentów tego typu maszyn – mówi
Dariusz Pachulski, dyrektor zarzàdzajàcy Intrac Polska. – Do Pary˝a Case
przywiezie trzydzieÊci maszyn poczàwszy od najmniejszych minikoparek,
a na olbrzymiej ∏adowarce ko∏owej 1221E koƒczàc. Ekspozycja firmy zajmie
ponad 3.300 m2. Sàdz´, ˝e du˝ym zainteresowaniem powinny cieszyç si´ ∏a-
dowarki oraz koparki ko∏owe i gàsienicowe. WÊród nowoÊci na uwag´ zas∏u-
guje ∏adowarka kompaktowa Case 400-3. Swe maszyny przedstawià zak∏ady
Case Special Excavators (CSX). Wytwarzajà one koparki o wzmocnionej kon-
strukcji wykorzystywane do robót specjalistycznych, takich jak wyburzenia,
in˝ynieria wodna. Na ekspozycji w Pary˝u nie zabraknie równie˝ specjali-
stycznego osprz´tu roboczego do maszyn wszelkiego typu.

Paul Burger

Dariusz Pachulski

Z Case 1221E - gigant w stajni potentata

ZX360W-3 stworzona do prac prze∏adunkowych Z

Najwi´ksza ∏adowarka ko∏owa produkowana przez Case b´dzie mia∏a swój

oficjalny mi´dzynarodowy debiut podczas paryskiego Intermatu. Czytelnicy

„PoÊrednika Budowlanego” mogli zapoznaç si´ z jej zaletami ju˝ w ubieg∏ym

roku. Trzydziestotonowa maszyna mo˝e byç wyposa˝ona w ∏y˝k´ o pojem-

noÊci nawet 7 m3, co sprawia, ˝e nadaje si´ idealnie do wykorzystania w ko-

palniach surowców skalnych, odkrywkach i kamienio∏omach. U˝ytkownicy

nowej ∏adowarki nie b´dà narzekaç na jej paliwo˝ernoÊç. Na ekonomik´ eks-

ploatacji decydujàcy wp∏yw ma silnik Cummins-QSM11. 

Konstruktorzy Hitachi stworzyli grup´ maszyn do prac prze∏adunko-
wych. Jednà z nich jest koparka ZX360 W-3 odznaczajàca si´ wysokà
si∏à udêwigu, stabilnoÊcià oraz du˝à odpornoÊcià na przecià˝enia.
Na uwag´ zas∏uguje zwi´kszony komfort operatora. Maszyn´ wyposa-
˝ono w komfortowà, przestronnà i – przede wszystkim – podnoszonà
kabin´ z regulowanym wielop∏aszczyznowo fotelem. Rozwiàzanie to
zapewnia operatorowi doskona∏à widocznoÊç tak˝e podczas za∏adun-
ku wysokich kontenerów. Dodatkowe zalety ZX360 W-3 to ni˝sze zu˝y-
cie paliwa oraz ∏atwy dost´p do punktów obs∏ugi technicznej.

– Na targi Intermat Bell Equipment przygotowa∏ ciekawà ofert´. Oprócz odno-
wionej generacji wozide∏ typoszeregu D, które b´dà sukcesywnie wchodziç
do oferty w ciàgu tego roku, Bell zaprezentuje równie˝ wozid∏a specjalnej kon-
strukcji przystosowane do eksploatacji w tunelach, wàskich pasa˝ach, czy
wr´cz pod powierzchnià ziemi – mówi Dariusz Pachulski, dyrektor zarzàdza-
jàcy Intrac Polska – U˝ytkownicy wozide∏ nowej generacji Mark-VI
typoszeregu D mogà cieszyç si´ wieloma usprawnieniami. Wozid∏a sta∏y si´
∏atwiejsze w prowadzeniu i obs∏udze, g∏ównie za sprawà nowych uk∏adów
elektronicznych poprawiajàcych bezpieczeƒstwo i komfort operatora. Zmie-
niona zosta∏a konstrukcja kabiny, która jest teraz tak˝e znacznie lepiej izolo-
wana przed ha∏asem. Wozid∏a z tegorocznego planu produkcyjnego wyposa-
˝one sà seryjnie w czujniki ciÊnienia w ogumieniu, kamery cofania, skrzynie
∏adunkowe o zmienionej konstrukcji oraz elementy t∏umiàce szkodliwe wibra-
cje. NowoÊcià w tym wzgl´dzie jest tak˝e montowany opcjonalnie w mode-
lach B35D, B40D i B50D system „Comfort-Ride”. Testy praktyczne wykaza∏y,
˝e pozwala on zmniejszyç nawet o szeÊçdziesiàt szeÊç procent poziom szko-
dliwych wibracji przenoszonych na cia∏o operatora. 

Bell Equipment - odnowione wozid∏a typoszeregu D i konstrukcje specjalne

Bell B25D o specjalnej konstrukcji z obni˝onà kabinàZ

Bell Equipment to po∏udniowoafrykaƒska firma, która zdecydowa∏a si´ na uru-
chomienie produkcji w Europie, a konkretnie w Niemczech. Do wozide∏ sto-
sowane sà wy∏àcznie podzespo∏y renomowanych dostawców, takich jak Mer-
cedes, Zahnrad Fabrik czy Allison. Nic dziwnego, ˝e Bell zajmuje w chwili
obecnej drugie miejsce na Êwiecie pod wzgl´dem liczby sprzedanych pojaz-
dów. A ma apetyt na wi´cej! Bell znaczy po angielsku „dzwonek”. Bioràc
pod uwag´ dotychczasowego dokonania i ambitne plany firmy z RPA, mo˝e
to byç nawet „dzwonek alarmowy”. Przynajmniej dla konkurencji…



Separator frakcji lekkich

Od kilkunastu ju˝ lat firma
AusPolex GmbH specjalizu-
je si´ w dostawach sprz´tu
do kruszenia i przesiewania.
Bardzo du˝e znaczenie sta-
nowià tu zagadnienia recy-
klingu odpadów budowla-
nych. Podstawowà maszynà
dla przerobu odpadów bu-
dowlanych stanowi natural-
nie kruszarka udarowa. Ma-
teria∏ taki, jak ceg∏a, beton,
˝elbeton, asfalt, szk∏o, itp.
przerabiany jest bez trudu,
nawet jeÊli zawiera pewne
iloÊci papieru, foli, szmat,
czy drewna. K∏opoty zaczy-
najà si´ dopiero, gdy tego
rodzaju domieszki stanowià
znaczàcà cz´Êç przerabiane-
go materia∏u. Czy wówczas
pozostaje nam tylko segre-
gacja r´czna? W przypadku
gruzu mog∏oby to okazaç si´
niezwykle k∏opotliwe. 

Rozwiàzanie to separator
frakcji lekkich. Odpady bu-
dowlane mogà byç teraz
przerabiane razem z innymi
domieszkami, których nie
brakuje na wi´kszoÊci pla-
ców budowy. Podstawowà
maszynà pozostaje tu kru-
szarka udarowa, która jako
jedyna poradzi sobie z ta-
kim materia∏em. Dalej roz-
drobniony materia∏ musi zo-
staç skierowany na przesie-
wacz wibracyjny. Tylko tu
materia∏ b´dàcy w ruchu
mo˝na oczyÊciç. Separa-
tor wiatrowy umieszczony
nad skrzynià przesiewacza
wyciàga frakcje lekkie zasy-
sajàc l˝ejszy materia∏. W ten
sposób wyciàgane sà du˝e
iloÊci wszelkiego rodzaju
domieszek lekkich. Z bezu-
˝ytecznego materia∏u uzy-
skujemy czyste kruszywo,
a na sk∏adowisko pojadà je-
dynie l˝ejsze domieszki.

Dalsze informacje Pb 008Z

RUBBLE MASTER
- Compact Recycler

Na poczàtku lat dziewi´ç-
dziesiàtych firma RUBBLE
MASTER zaproponowa∏a no-
watorskie podejÊcie do recy-
klingu odpadów budowla-
nych. Zamiast wielkich za-
k∏adów przeróbczych zaofe-
rowano ma∏à, kompaktowà
kruszark´. Sukces pierwszej
maszyny zaowocowa∏ szyb-
kim rozwojem marki. DziÊ
RUBBLE MASTER to Êwiato-
wy lider kompaktowych kru-
szarek dla recyklingu. 
Utylizacja odpadów budow-
lanych oraz pozyskanie su-
rowców budowlanych to
êród∏o wysokich kosztów.
Wsz´dzie tam mo˝na wy-
pracowaç dodatkowy zysk.
Czy jakakolwiek firma mo˝e
pozwoliç sobie na rezygna-
cj´ z tych pieni´dzy?

Dalsze informacje Pb 009Z

Sprz´t budowlany
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Komatsu w produkcji
mas bitumicznych 

Âwi´tokrzyskie Przedsi´-
biorstwo Robót Drogowych
TRAKT Sp. z o.o. z siedzibà
w Górkach Szczukowskich
ko∏o Kielc to jedna z czo∏o-
wych firm drogowych w wo-
jewództwie Êwi´tokrzyskim.
Firma o ogólnopolskim za-
si´gu dzia∏ania specjalizuje
si´ w generalnym wyko-
nawstwie realizacji dróg
oraz infrastruktury drogo-
wej. Ponadto TRAKT posia-
da kilka wytwórni mas bitu-
micznych, w których produ-
kuje mieszanki mineralno-
bitumiczne majàce zastoso-
wanie do wykonywania na-
wierzchni dróg. Jedna z wy-
twórni mas bitumicznych
w Kajetanowie ko∏o Kielc
obs∏ugiwana jest przez ∏a-
dowark´ ko∏owà Komatsu
WA380-6 pracujàcà przy za-

∏adunku koszy dozowania
wst´pnego materia∏ów. 
¸adowarka Komatsu WA380-6
z uniwersalnà ∏y˝kà o pojem-
noÊci 3,45 m3 lub ∏y˝kà pry-
zmowà mieszczàcà 3,6 m3

to osiemnastotonowa maszy-
na o mocy silnika 191 KM. 
Nowa jednostka nap´dowa
Komatsu SAA6D107E-1 wypo-
sa˝ona jest w nowoczesny
elektroniczny uk∏ad sterujà-
cy i charakteryzuje si´ wyso-
kim momentem obrotowym,
wysokimi osiàgami przy ni-
skich pr´dkoÊciach obroto-
wych oraz b∏yskawicznà reak-

cjà. Zapewnia niezrównanà
wydajnoÊç i bardzo ma∏e zu-
˝ycie paliwa. Silnik rozwija
moc 142 kW (191 KM)
przy pr´dkoÊci zaledwie 2.100
obr./min i dostarcza 963 Nm
momentu obrotowego ju˝
przy 1.500 obr./min. Zosta∏
zaprojektowany i jest wytwa-

rzany przez firm´ Komatsu
(w∏àcznie z podzespo∏ami elek-
tronicznymi) wed∏ug najbardziej
wymagajàcych norm technicz-
nych i jakoÊciowych, które gwa-
rantujà najwy˝szà niezawod-
noÊç i trwa∏oÊç w ka˝dym zasto-
sowaniu. Jest to pierwsza w ty-
poszeregu ∏adowarek Komatsu
o nap´dzie mechanicznym
(tzn. niehydrostatycznym), co
w istotny sposób poprawia w∏a-
ÊciwoÊci trakcyjne maszyny.
To co wyró˝nia maszyn´ firmy
TRAKT to zastosowane elektro-
nicznego proporcjonalnego
sterowania osprz´tem robo-

czym (EPC), zamiast standar-
dowego sterowania proporcjo-
nalnego (PPC). Sterowanie
EPC u∏atwia prac´ operatorowi
pozwalajàc mu na zapami´ta-
nie pozycji ramienia do za∏a-
dunku i zrzutu. Jest to funkcja
wprost niezastàpiona przy wy-
konywaniu prac cyklicznych,

takich jak na przyk∏ad za∏adu-
nek koszy w wytwórni mas bitu-
micznych. Funkcja EPC pozwa-
la równie˝ na ustawienie cha-
rakterystyki dzia∏ania joysticka
(nastawianie oraz zapami´tanie
stopnia jego czu∏oÊci) oraz
na prac´ wysi´gnika w trybie
pó∏automatycznym, co polega
na samoczynnym zamykaniu
∏y˝ki po jej nape∏nieniu.
¸adowarka WA380-6 nale˝àca
do firmy TRAKT, tak jak pozo-
sta∏e maszyny marki Komatsu,
jest standardowo wyposa˝ona
w satelitarny system KOM-
TRAX pozwalajàcy gromadziç

i analizowaç informacje dia-
gnostyczne poprzez przeglà-
danie ich na specjalnej stronie
internetowej. Kompletne dane
o stanie maszyny, ostrze˝enia
i sygna∏y alarmowe przekazy-
wane za poÊrednictwem stro-
ny internetowej lub poczty
elektronicznej u∏atwiajà pla-

nowanie obs∏ugi technicznej,
umo˝liwiajà tak˝e znaczàce
wyd∏u˝enie okresu trwa∏oÊci
u˝ytkowej maszyny.
Pe∏ne monitorowanie maszy-
ny przez dwadzieÊcia cztery
godziny na dob´ umo˝liwia
równie˝ ustalenie jej dok∏ad-
nej lokalizacji, a dzi´ki temu
zapobieganie nieuprawnione-
mu u˝yciu lub kradzie˝y. Po-
nadto system Êledzi szczegó∏o-
we dane dotyczàce czasu pra-
cy i wydajnoÊci maszyny. Ge-
neruje przy tym raporty w cyklu
dziennym i miesi´cznym.

Dalsze informacje Pb 010Z
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Maszyna wyposa˝ona w ∏y˝k´ pryzmowà doskonale spisuje si´ przy pracach polegajà-
cych na prze∏adunku sypkich i stosukowo lekkich materia∏ów

Kabina ∏adowarki WA380-6 jest najwi´ksza w tej klasie maszyn. Komfortem i wykoƒcze-
niem przypomina wn´trze samochodu osobowego

Konstrukcja ∏adowarki WA380-6 stanowi idealne po∏àczenie uk∏adu nap´dowego o wysokiej sprawnoÊci, wydajnego uk∏adu hydraulicznego
i doskona∏ej stabilnoÊci zapewniajàcej pe∏ne bezpieczeƒstwo pracy





Weber MT - innowacje
podnoszàce wydajnoÊç

Weber Maschinentechnik
GmbH z siedzibà w Bad La-
asphe (Niemcy) jest Êred-
niej wielkoÊci przedsi´bior-
stwem produkcyjnym posia-
dajàcym szerokie kontakty
handlowe na ca∏ym Êwiecie.
Udzia∏ eksportu w ogólnej
produkcji przedsi´biorstwa
przekracza 60%. Wa˝nymi
rynkami, na których dzia∏ajà
w∏asne przedstawicielstwa
i biura handlowe sà oprócz
Europy USA, Kanada oraz
Ameryka Po∏udniowa. Inwe-
stycje w badania i rozwój za-
pewniajà najwy˝szà jakoÊç
maszyn. W celu rozwoju
produktów Weber MT pro-
wadzi badania techniczne
na poziomie naukowym.
Przyk∏adem na to jest
technologia COMPATROL®

– pierwszy system kontroli
stopnia zag´szczania grun-
tu zastosowany w r´cznie
kierowanej zag´szczarce
gruntu, obecnie dost´pny
tak˝e w wersji z modu∏em
zarzàdzania maszynà i jej
serwisem. W Polsce w roku
1992 powo∏ano Weber Ma-
schinentechnik Sp. z o.o.
z siedzibà w podwarszaw-
skim Nadarzynie/ Starej Wsi.
Zadaniem spó∏ki b´dàcej
w∏asnoÊcià producenta jest
obs∏uga sieci sprzeda˝y
i serwisu na terenie kraju.
Prace rozwojowe prowadzo-
ne przez Weber MT po raz
kolejny wnoszà innowacyjne
rozwiàzania w dziedzinie za-
g´szczarek gruntu. Targi „In-
termat 2009” sà dla przed-
si´biorstwa idealnà okazjà
do przedstawienia nowoÊci
fachowcom z bran˝y. 
Weber MT specjalizuje si´
w dziedzinie r´cznie kiero-
wanych maszyn zag´sz-
czajàcych. Przedsi´bior-
stwo z wieloletnimi trady-
cjami koncentruje swoje
mocne strony oraz know-
-how w tym obszarze
chcàc umacniaç wiodàcà

pozycj´ wÊród producen-
tów. Oprócz bezkompromi-
sowego podejÊcia do za-
gwarantowania najwy˝szej
jakoÊci, du˝y wp∏yw na to
majà nieustanne prace roz-
wojowe. Dlatego te˝ na tego-
rocznych targach INTERMAT
w Pary˝u Weber MT zapre-
zentuje przemyÊlane nowo-
Êci, czyniàce prac´ ∏atwiej-
szà i bardziej ekonomicznà. 
Jednokierunkowe p∏yty wi-
bracyjne CF 2 (szerokoÊç
robocza 45 cm) i CF 3 (sze-
rokoÊç robocza 50 cm) sà
idealne do wykonywania
niewielkiego zakresu robót
przy zag´szczaniu gruntu
w ogrodach, kszta∏towaniu
terenu lub pracach na-
prawczych. Nowe modele
zastàpià produkowane do-
tychczas. Dzi´ki kompak-
towym wymiarom, przed-
nim i bocznym uchwytom
do przenoszenia oraz sk∏a-
danej r´kojeÊci maszyny sà
∏atwe do transportowania. 
Nowego rodzaju r´kojeÊç wi-
docznie ogranicza wibracje
przenoszone na r´ce opera-
tora i pozwala na szczegól-
nie komfortowà i ekono-
micznà prac´ – nawet przez
wiele godzin w ciàgu dnia.
CF2 wa˝y 80 kg i wyposa˝o-
na jest w benzynowy silnik
Honda lub Robin. Si∏a od-
Êrodkowa ma wartoÊç 16 kN.
Dla wa˝àcej 95 kg CF3 istnie-
je równie˝ mo˝liwoÊç wybo-
ru pomi´dzy silnikiem benzy-
nowym Robin i Honda. Po-

za tym dost´pny jest te˝ wa-
riant z silnikiem wysokopr´˝-
nym Lombardini o ci´˝a-
rze 110 kg. Wszystkie rodza-
je CF3 dysponujà si∏à od-
Êrodkowà 22 kN. 
CF2 i CF3 dost´pne sà
na ˝yczenie ze zintegrowa-
nym wózkiem transportowym
i p∏ytà t∏umiàcà. Opcjonalnie
stosowany byç mo˝e tak˝e
pomocny przy zag´szczaniu
asfaltu zraszacz z pojemni-
kiem o obj´toÊci 16 litrów.
Nowy model zag´szczarki
rewersyjnej CR5 stosowa-
nej do zag´szczania pia-
sku, ˝wiru i t∏ucznia oraz
kostki brukowej, zast´puje
dotychczasowe typy CR4
oraz CR5. Przekonuje on
przede wszystkim uniwer-
salnoÊcià stosowania. Dzi´-
ki nowemu ustaleniu para-
metrów maszyny zag´sz-
czarka charakteryzuje si´
niezwykle stabilnymi w∏aÊci-
woÊciami pracy. Do tego wi-
docznie zwi´kszono pr´d-
koÊç posuwu i zdolnoÊç po-
konywania wzniesieƒ. Po-
st´p ten zosta∏ osiàgni´ty
przy jednoczesnej redukcji
drgaƒ na r´kojeÊci. Dzi´ki
temu mo˝liwa jest d∏uga
praca nie powodujàca zm´-
czenia operatora.
Dla operatora nowa CR 5
oznacza jeszcze wi´cej
komfortu. Dêwignia gazu
znajduje si´ w polu widze-
nia i jest ∏atwo dost´pna.
Sprz´g∏o samoczynnie na-
pinajàce pasek klinowy czy-

ni zb´dnym jego cz´stà re-
gulacj´, a du˝y uchwyt
transportowy umo˝liwia
szybki i bezpieczny za∏adu-
nek. Os∏ona silnika w po∏à-
czeniu ze stabilnà ramà
ochronnà umo˝liwi∏y dalsze
ograniczenie emisji ha∏asu. 
Standardowo CR 5 (298 kg)
wyposa˝ona jest w wysoko-
pr´˝ny silnik Hatz. Dodatko-
wo dost´pny jest wariant
z rozrusznikiem elektrycznym
CR 5 E (315 kg) oraz wersja
z silnikiem benzynowym
Honda CR 5 Hd (290 kg).
Wszystkie modele CR 5
dysponujà si∏à odÊrodko-
wà 42 kN. SzerokoÊç robo-
cza wynosi 55 cm i mo˝na jà
∏atwo powi´kszyç do 70 cm
po zamontowaniu dodatko-
wych p∏yt bocznych. 
Weber MT udowadnia swojà
innowacyjnoÊç tak˝e poprzez
nowy ubijak SRV 660 (szero-
koÊç stopy 28 cm). Po raz
pierwszy do systemu filtro-
wania powietrza producenta
silnika dodano nowo opra-
cowany trójstopniowy filtr
powietrza z oddzielaczem
cyklonowym. Dzi´ki temu
znacznie zwi´kszono trwa-
∏oÊç czterosuwowego silnika
Robin EH 12 (3 kW/4,1 KM). 
U˝ytkownicy SRV 660 ko-
rzystajà poza tym z udosko-
nalonych w∏aÊciwoÊci eks-
ploatacyjnych, zredukowa-
nych drgaƒ na r´kojeÊci
i wysokiego komfortu ob-
s∏ugi. SRV 660 wa˝y 75 kg.

Dalsze informacje Pb 011Z
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Marka z  przysz∏oÊcià

Zag´szczanie bez COMPATROL®

jest jak jazda bez licznika

„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, 022 739 70 81 · fax 022 739 70 82 · e-mail: info@webermt.com.pl · internet: www.webermt.com



STEHR – maszyny 
dla drogownictwa 

Stehr to powsta∏a w ro-
ku 1983 dynamicznie rozwi-
jajàca si´ niemiecka firma
specjalizujàca si´ w budo-
wie maszyn dla drogownic-
twa. Jej g∏ówne ga∏´zie pro-
dukcji to stabilizatory grun-
tu, rozsypywacze, zag´sz-
czarki p∏ytowe, ko∏a zag´sz-
czajàce, oraz ∏y˝ki rozdrab-
niajàce, tzw. recyklery.
Produkcja urzàdzeƒ do sta-
bilizacji gruntu rozwija si´
obecnie bardzo pr´˝nie.
Stabilizacja gruntu w techni-
ce natychmiastowego mie-
szania na placu budowy po-
zwala przy zastosowaniu
wapna i cementu na osià-
gni´cie wysokiej jakoÊci
pod∏o˝a cechujàcego si´
du˝à odpornoÊcià na mróz,
wod´ oraz na kurczenie si´
i rozkurczanie. 
Wiodàcà rol´ przy tych pra-
cach odgrywajà rozsypywa-
cze i stabilizatory gruntu.
Najpopularniejszymi rozsy-
pywaczami sà modele ozna-

czone symbolami SBS 3000
i SBS 10. Stabilizatory to:
SBF 22L, SBF 24L, SBF 24.
Maszyny te zosta∏y zaprojek-
towane do monta˝u na cià-
gnikach jako alternatywa dla
samobie˝nych stabilizatorów
gruntu. Pozwalajà obni˝yç
koszty inwestycji w maszy-
n´ (koszt zakupu ciàgnika
i stabilizatora jest znacznie
ni˝szy od kosztu zakupu
stabilizatora). Osiàga si´
tak˝e oszcz´dnoÊci w zu-
˝yciu paliwa, a ciàgnik wy-
korzystywany mo˝e byç
do innych zadaƒ. Zastoso-
wanie zestawu ciàgnik plus

stabilizator zapewnia tak˝e
lepsze manewrowanie oraz
pozwala unikniàç niedogod-
noÊci zwiàzanych z trans-
portem maszyny.
Spe∏niajàc oczekiwania u˝yt-
kowników konstruktorzy
STEHR stworzyli bezpy∏owy
stabilizator po∏àczony z roz-
sypywaczem: SBF 24-6,
szczególnie przydatny pod-
czas prac w mieÊcie czy te˝
w rejonach pól uprawnych. 
Równie pr´˝nie rozwijajàcà
si´ ga∏´zià jest zag´szczanie
gruntu za pomocà zag´szcza-
rek p∏ytowych czy kó∏ zag´sz-
czajàcych. Wyró˝niamy tu za-

g´szczarki p∏ytowe pojedyn-
cze SBV 55H1 lub potrójne
SBV 55H3 do monta˝u na ∏a-
dowarkach ko∏owych, wal-
cach, ∏adowarkach kompak-
towych, koparkach, ciàgni-
kach gàsienicowych – przy-
datne szczególnie przy tere-
nach suchych. Efektywny
i prosty sposób na zag´sz-
czenie poprzez wykorzysta-
nie masy w∏asnej koparki
osiàgniemy przy wykorzysta-
niu kó∏ zag´szczajàcych. 
Dzi´ki ekstremalnie wyso-
kiemu zag´szczeniu sta-
tycznemu mo˝na zag´sz-
czaç zwi´z∏e grunty o du˝ej
wysokoÊci warstwy nasypo-
wej. Bez problemu mo˝-
na zag´szczaç rowy instala-
cyjne, obszary problema-
tyczne, skarpy, zasypki.
Kolejnà ga∏àê produkcji fir-
my STEHR stanowià ∏y˝ki
rozdrabniajàce, tak zwane
recyklery, przydatne przede
wszystkim do wrabiania Êrod-
ków wià˝àcych/lepiszczy,
mieszania, kruszenia, prze-
siewania i uzdatniania gruntu
budowlanego. Przy obróbce
gruntu kamienie do Êrednich
wielkoÊci nie sà separowane,
lecz rozdrabniane. Dzi´ki te-
mu wartoÊciowe sk∏adniki mi-
neralne pozostajà w gruncie.
Spó∏ka Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane jako
wy∏àczny przedstawiciel
na Polsk´ firmy Stehr zapra-
sza wszystkich zaintereso-
wanych na plac w Z∏otkowie
ko∏o Poznania celem pre-
zentacji opisanego sprz´tu.

Dalsze informacje Pb 012Z
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Rozsypywacze STEHR
SBS 3000
Waga: 1.250 kg
Wymiary: 2.594x1.710x1.754 mm
SzerokoÊç rozsypywania: 2.400 mm, hydraulicznie redukowana 
IloÊç materia∏u stabilizujàcego: 3,0 m3

Nap´d hydrauliczny, przystosowany do monta˝u za stabilizatorem, mo˝liwoÊç 
dok∏adnego dozowania iloÊci rozsypywanego materia∏u, kontrola optyczna poziomu
nape∏nienia z elektronicznymi sensorami, ∏atwy do czyszczenia i wymiany filtr

SBS 10
Waga: 3.570 kg
Wymiary: 2.580 mm, wysokoÊç 3.000 mm, d∏ugoÊç 3.900 mm
SzerokoÊç rozsypywania: 2.400 mm, hydraulicznie redukowana do 1.200 mm
IloÊç materia∏u stabilizujàcego: 10 m3

Moc: 130 KM
SzerokoÊç opon: 600/50x22,5 16 PR
Montowany jako przyczepa ciàgniona jednoosiowa 
Nap´d hydrauliczny, przystosowany do monta˝u za stabilizatorem, mo˝liwoÊç
dok∏adnego dozowania iloÊci rozsypywanego materia∏u, kontrola optyczna poziomu 

nape∏nienia z elektronicznymi sensorami, ∏atwy do czyszczenia i wymiany filtr

Stabilizatory STEHR
SBF 22L SBF 24L SBF 24

SzerokoÊç mieszania (stabilizacji) [mm] 2.200 2.400 2.400
Maks. g∏´bokoÊç mieszania [mm] 400 400 600
Waga [kg] 2.220 2.600 4.670
Wymagana moc [kW/KM] 96/130 118/160 170/230

Rozsypywacz SBS – 3000 i stabilizator SBF24L ¸y˝ka kruszàca



Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Z∏otkowo, tel. 0-61 65 777 77, fax 0-61 65 777 78

recepcja@maszynybudowlane.pl, www.maszynybudowlane.pl

Stehr – ko∏o zag´szczajàce Stehr – p∏yta zag´szczajàca Stehr – recykler

Stehr – zag´szczarka Stehr – stabilizator gruntu Stehr – kombinacja rozsypywacz/stabilizator bezpy∏owy

Stehr – zawór Stehr – równiarka podwieszana Stehr – zgarniarka 

Stehr – przyczepa samoza∏adowcza Stehr – frezarka do studzienek Stehr – rozsypywacz
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HSW - bogate tradycje 
i nowoczesnoÊç

Produkty Huty Stalowa Wola
sà efektem czterdziestoletnie-
go doÊwiadczenia firmy w za-
kresie projektowania i pro-
dukcji ci´˝kich maszyn do ro-
bót drogowych i ziemnych.
Pracujà z powodzeniem we
wszystkich strefach klima-
tycznych – poczàwszy od Sy-
berii, poprzez Europ´, Ame-
ryk´ Pó∏nocnà, lasy Ameryki
Po∏udniowej i Ârodkowej,
Afryk´, a skoƒczywszy na pu-
styniach krajów arabskich. 
W ostatnim czasie Huta
Stalowa Wola wprowadzi∏a
na rynek unowoczeÊnione
wersje maszyn: ∏adowar-
ki 555C Extra i 560E Extra
oraz spycharki TD-15M
Extra, TD-20M Extra, TD-25M
Extra oraz TD-40E Extra.
¸adowarki w wersji Extra to
maszyny Êwiatowej klasy. Ich
cechy konstrukcyjne i walory
u˝ytkowe gwarantujà wielolet-
nià i wydajnà eksploatacj´.

¸adowarki nowej generacji
nap´dzane sà szeÊciocylin-
drowym silnikiem wysoko-
pr´˝nym z turbodo∏adowa-
niem i ch∏odnicà powietrza
dolotowego. Moc brutto jed-
nostki nap´dowej ∏adowar-
ki 555C Extra wynosi 250
kW/335 KM, zaÊ modelu 560E
Extra – 336 kW/450 KM.
W obu maszynach zastoso-
wano prze∏àczanà pod obcià-
˝eniem, elektronicznie stero-
wanà skrzyni´ biegów typu
„Power Shift”. ¸adowarki po-
siadajà nap´d na cztery ko∏a.
Wyposa˝one zosta∏y w hy-
drostatyczny uk∏ad sterowa-
nia i regulowanà kolumn´
kierowniczà. Hamulce tarczo-
we wewn´trzne, bezobs∏ugo-
we i mokre dzi´ki swej od-
pornoÊci na Êcieranie gwa-
rantujà d∏ugotrwa∏y okres
eksploatacji. Rama przednia
i tylna zosta∏y zaprojektowa-
ne pod kàtem umo˝liwienia
eksploatacji maszyn w eks-
tremalnie trudnych warun-
kach. Automatyczny ogra-
nicznik podnoszenia wysi´-

gnika i automatyczne pozio-
mowanie ∏y˝ki skracajà czas
cykli roboczych, zwi´kszajàc
tym samym wydajnoÊç pra-
cy. Montowana na przedniej
ramie kabina z zabezpiecze-
niami ROPS zapewnia ideal-
nà widocznoÊç i odpowiedni
komfort pracy operatora.
Sterowanie ∏y˝kà odbywa
si´ za pomocà joystika, co
zapewnia precyzj´ oraz wy-
god´. ¸y˝ki, w które wypo-
sa˝ono ∏adowarki charakte-
ryzujà si´ znakomità zdolno-
Êcià nabierania i utrzymania
urobku. Ma to znaczàcy
wp∏yw na podniesienie efek-
tywnoÊci pracy dzi´ki ca∏ko-
witemu nape∏nianiu ∏y˝ki ∏a-
dunkiem w ka˝dym cyklu. 
Oba modele maszyn nale˝à
do segmentu najci´˝szych
∏adowarek ko∏owych, eks-
ploatowanych w ekstremal-
nych warunkach pracy,
gdzie ich moc i niezawod-
noÊç weryfikowana i po-
twierdzana jest w surowym
i wymagajàcym Êrodowisku
u˝ytkowania – w kamienio-
∏omach, zak∏adach wapien-
niczych, cementowniach
i kopalniach odkrywkowych.
Modele spycharek w wersji
Extra projektowane wed∏ug
kryterium optymalnego do-
stosowania do potrzeb u˝yt-
kowników spe∏niajà wszyst-
kie wymagania stawiane
maszynom tej grupy. Posia-
dajà szeÊciocylindrowy sil-
nik wysokopr´˝ny z turbo-
do∏adowaniem o mocy brut-
to wynoszàcej odpowiednio:
153 kW/205 KM dla TD-15M

Extra, 194 kW/260 KM dla
TD-20M Extra, 280 kW/375 KM
w przypadku TD-25M Extra
oraz 418 kW/560 KM dla spy-
charki TD-40E Extra.
W maszynach tych zastoso-
wano jednostopniowy, jed-
nofazowy zmiennik momen-
tu, który nap´dza skrzyni´
biegów przez podwójny wa∏
przegubowy oraz prze∏àczal-
nà pod obcià˝eniem, modu-
larnà skrzyni´ biegów typu
„Power Shift”. Mo˝liwe jest
programowanie pr´dkoÊci
jazdy i automatyczna zmia-
na biegu na ni˝szy. Dwubie-
gowy mechanizm u∏atwia wy-
konywanie ∏agodnych skr´-
tów z zachowaniem pe∏nej
mocy na obu gàsienicach.
Konstrukcja zapewnia do-
skona∏e parametry uciàgu
w ró˝nego rodzaju pracach
i warunkach terenowych.
Trzybiegowa skrzynia bie-
gów w po∏àczeniu z dwubie-
gowym mechanizmem skr´-
tu daje szeÊç biegów do przo-
du i szeÊç do ty∏u. W maszy-
nach zastosowaç mo˝na sze-
rokà gam´ osprz´tu, na
przyk∏ad lemiesz uniwersalny,
lemiesz skoÊny, lemiesz pro-
sty, zrywak wieloz´bny oraz
lemiesz pó∏wkl´s∏y.
Poza wersjami standardowy-
mi HSW produkuje równie˝
specjalne rodzaje maszyn:
o niskim nacisku na pod∏o˝e
(oznaczenie „LGP”), o wyd∏u-
˝onej ramie trakcyjnej („LT”)
oraz o wyd∏u˝onej ramie
trakcyjnej i du˝ym rozstawie
gàsienic („WT”). 

Dalsze informacje Pb 013Z

Huta Stalowa Wola nale˝y do elitarnego grona producentów spycharek. Maszyny nowej serii
Extra charakteryzujà si´ doskona∏ymi osiàgami i wysokim poziomem komfortu pracy operatora
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Wozid∏a przegubowe
BELL

Bell Equipment to firma,
której historia jest ˝ywà ilu-
stracjà rozwoju technologii
maszyn transportowych.
W roku 1954 Irvine Bell za-
k∏ada ma∏e przedsi´bior-
stwo zajmujàce si´ us∏u-
gami serwisowymi dla
spo∏ecznoÊci farmerskiej
w KwaZulu-Natal w Afryce
Po∏udniowej. Szybko prze-
chodzi z poziomu serwisu

do twórcy i producenta ma-
szyn. Jednym z jego najbar-
dziej udanych wynalazków
z poczàtku dzia∏ania firmy
jest samo∏adujàca si´ przy-
czepa (self-loading trailer)
wykorzystywana na planta-
cjach trzciny cukrowej. 
W roku 1964 nast´puje zna-
czàcy prze∏om w historii fir-
my. Bell projektuje rewolu-
cyjnà maszyn´: trzyko∏owà
∏adowark´, która na ca∏ym
Êwiecie staje si´ podstawà
projektowania maszyn dla
przemys∏u rolnego, leÊnego
oraz budowlanego. W ro-
ku 1984 Bell wchodzi na ry-
nek ze swojà pierwszà wy-
wrotkà B25A. By sprostaç
sukcesowi rynkowemu tego
modelu otwiera nowà fabry-

k´ w Richards Bay w Afryce
Po∏udniowej. W roku 1989
na rynku pojawiajà si´
pierwsze wozid∏a przegubo-
we Bella zaprojektowane
do pracy w sektorze wydo-
bywczym i górniczym. 
Od 1995 roku Bell szybko roz-
wija swojà dzia∏alnoÊç w Afry-
ce Po∏udniowej w nowych ob-
szarach, rozpoczyna wspó∏-
prac´ dystrybucyjnà z John
Deere Construction and Fore-
stry Equipment, którego ma-
szyny sprzedaje pod w∏asnà
markà. Rozwijana jest tak˝e

wspó∏praca z japoƒskim KA-
TO WORKS. W tym samym
roku Bell Equipment wchodzi
na gie∏d´ papierów wartoÊcio-
wych w Johannesburgu. 
Od roku 2002 firma skupia si´
na rozwoju w sektorze ADT
(Articulated Dump Truck), wy-
puszcza tak˝e nowy model
– uznawany za okr´t flagowy
Bella przegubowe wozid∏o
technologiczne B50D. Dzi´ki
aliansowi strategicznemu z fir-
mà Liebherr, Bell szybko za-
czyna zdobywaç rynek euro-
pejski w sektorze ADT.
W 2003 roku, Bell otworzy∏
montowni´ w Niemczech oraz
Êwi´towa∏ wyprodukowanie
dziesi´ciotysi´cznego egzem-
plarza ∏adowarki trzyko∏owej.
DziÊ Bell Equipment powiàza-

ny strategicznym sojuszem
z firmà John Deere z powo-
dzeniem oferuje swoje pro-
dukty na rynku europejskim,
amerykaƒskim i afrykaƒskim.
Wed∏ug najnowszych da-
nych firma jest Êwiatowym
potentatem wÊród dostaw-
ców technologicznych wo-
dzide∏ przegubowych, ∏ado-
warek trzyko∏owych oraz ∏a-
dowarek ko∏owych. A˝ 68%
wartoÊci obrotu za rok 2008,
który wed∏ug wst´pnych da-

nych wyniós∏ 2,79 miliarda
dolarów amerykaƒskich, sta-
nowi∏a sprzeda˝ nowych ma-
szyn, 12% sprzeda˝ cz´Êci
a tylko 3% us∏ugi serwisowe.

Bell Equipment posiada po-
nad 120 biur przedstawiciel-
skich na Êwiecie. W Polsce
reprezentowany jest przez
firm´ Intrac Polska.
Wozid∏a technologiczne to no-
woczesne maszyny do prze-
wo˝enia ró˝nego rodzaju ma-
teria∏ów o du˝ych gabarytach
wagowych i iloÊciowych. Fir-
ma Bell jest jednym ze Êwia-
towych liderów w produkcji
wozide∏ przegubowych, zaj-
muje drugie miejsce na Êwie-

cie w ich sprzeda˝y. Jej pi´ç-
dziesi´cioletnie doÊwiadcze-
nie pozwoli∏o stworzyç pro-
dukt cechujàcy si´ wysokà ja-
koÊcià, du˝ym komfortem

Pojazdy u˝ytkowe

Wozid∏a produkowane przez Bell Equipment odznaczajà si´ znakomitym stosunkiem ∏adownoÊci
do masy w∏asnej przy stosunkowo niewielkim zu˝yciu paliwa

Wozid∏o przegubowe B50D posiadajàce ∏adownoÊç 45 ton to najwi´kszy model Bella,
uznawany za swoisty okr´t flagowy po∏udniowoafrykaƒskiej firmy 

Kàt wy∏adunku w wozid∏ach serii D wynosi 70°, przy krótkim czasie podnoszenia i opusz-
czania wynoszàcym odpowiednio oko∏o 12 i 6 sekund



i znakomitym stosunkiem ∏a-
downoÊci do masy w∏asnej
przy ma∏ym zu˝yciu paliwa.
Intrac Polska w chwili obecnej
oferuje pi´ç modeli wozide∏:
B25D, B30D, B35D, B40D
i B50D. Ka˝dy z wymienionych
modeli posiada nap´d 6x6 
oraz ∏adownoÊç odpowied-
nio: 23,2, 27,3, 32,5, 37 i 45 ton.
Wozid∏a nap´dzane sà ekono-

micznymi silnikami Mercedesa
z turbodo∏adowaniem oraz po-
siadajà automatycznà skrzyni´
biegów z mo˝liwoÊcià wymusze-
nia maksymalnego biegu. Uzy-
skiwana przez poszczególne
modele moc wynosi odpowied-
nio: 205 kW – B25D, 240 kW
– B30D, 290 kW – B35D, 315 kW
– B40D i B50D 390 kW. 
Wszystkie modele wyposa˝one
sà w hamulce silnikowe i w wy-
sokiej klasy przek∏adnie ze zin-
tegrowanym opóêniaczem po-
zwalajàcym na zjazd ze stro-
mych zboczy bez nara˝ania ha-
mulców na przecià˝enia – jest on
najsilniejszy wÊród konkurencji.
Konstrukcja kabin wozide∏

Bell nastawiona jest na bez-
pieczeƒstwo i wygod´ pracy
operatora (spe∏nia normy
ROPS/FOPS). Kabina wyposa-
˝ona jest w klimatyzacj´, pod-
grzewany i amortyzowany
pneumatycznie fotel operato-
ra. Luksus w wozid∏ach Bell
jest standardem. Przy ich pro-
jektowaniu nie zapomniano
równie˝ o ergonomii, roz-

mieszczajàc odpowiednio ele-
menty informacyjne i sterowni-
cze. Operator ma doskona∏e
pole widzenia z kabiny, co uzy-
skano dzi´ki du˝ym przeszklo-
nym powierzchniom. Ha∏as
w kabinie w modelach B25D
i B30D nie przekracza pozio-
mu 72 dB, a w B35D i B40D
76 dB. Nowoczesne rozwiàza-
nie zawieszenia sprawia, ˝e
w kabinie nie sà odczuwane
drgania zwiàzane z jazdà
po nierównym terenie. Wozi-
d∏a Bell posiadajà ∏atwy, szyb-
ki dost´p do wszystkich punk-
tów serwisowych, co pozwala
zaoszcz´dziç czas i koszty
przeprowadzania podstawo-

wych czynnoÊci obs∏ugowych.
W celu u∏atwienia wy∏adunku
odpowiednio dobrana zosta∏a
geometria skrzyni ∏adunkowej,
która zapobiega przywieraniu
przewo˝onego materia∏u. Kàt
wy∏adunku w wozid∏ach se-
rii D wynosi 70°, przy krótkim
czasie podnoszenia i opusz-
czania wynoszàcym odpo-
wiednio oko∏o 12 i 6 sekund.
Podsumowujàc, wozid∏a Bell to
supernowoczesna konstrukcja,

wykorzystanie podzespo∏ów
najlepszych marek (ZF, Alli-
son, Mercedes) oraz solidnoÊç
i precyzja wykonania gwaran-
towana przez producenta.
Przewy˝szajà wozid∏a konku-
rencyjnych marek pod wzgl´-
dem niewielkiego nacisku kó∏
na pod∏o˝e, szybkoÊci pracy,
bezawaryjnoÊci i mniejszego,
Êrednio o oko∏o pi´tnaÊcie pro-
cent, zu˝ycia paliwa.

Dalsze informacje Pb 014Z

Pojazdy u˝ytkowe

Konstruktorzy Bella zadbali o ergonomiczne rozmieszczenie elementów informacyjnych
i sterowniczych, co znaczàco podnosi komfort pracy operatora

Przyk∏adowa specyfikacja wozid∏a technologicznego Bell B40D

Silnik: Mercedes Benz OM501LA o mocy 422 KM/315 kW
(1.800  obr./min)  Moment obrotowy: 2.000 Nm(1.300 obr./min)
Uk∏ad przeniesienia nap´du: Allison 4500R ORS (6x6)
automatyczna z wbudowanym retarderem
Maksymalna pr´dkoÊç: 52 km/h
Opony: radialne 29.5R25 (Michelin lub Good Year)
¸adownoÊç: 37.000 kg
Obj´toÊç skrzyni nasypowa: 22.4 m3

Masa w∏asna: 29.850 kg
Zawieszenie: 
Przód: Elastyczne z amortyzatorem olejowo-gazowym. 

Zawieszenie ramy A niezale˝ne od ramy noÊnej
Ty∏: Elastyczne poduszki gumowe 

Osie: Bell 25T z mechanizmem kontroli trakcji
Wyposa˝enie:
klimatyzacja z systemem filtracji powietrza
radio
monitor informacyjno-diagnostyczny
os∏ona mechanizmu ró˝nicowego
dwa reflektory wsteczne
akustyczny sygna∏ cofania
system wa˝àcy urobek
hamulce w os∏onie olejowej
system centralnego smarowania 
Opcja:
– podgrzewana skrzynia ∏adunkowa 
– satelitarny system monitoringu

W celu u∏atwienia wy∏adunku odpowiednio dobrana zosta∏a geometria skrzyni ∏adunkowej. Za-
pobiega to przywieraniu przewo˝onego materia∏u zwi´kszajàc efektywnoÊç pracy wozid∏a



Ciàgnik – pojazd wielce
uniwersalny

Firma Agrotech Baryczka zaj-
mujàca si´ dotychczas sprze-
da˝à przyczep do transportu
rolniczego poszerzy∏a ofert´
o pojazdy transportowe prze-
znaczone dla firm budowla-
nych posiadajàcych ciagniki
rolnicze, a tak˝e naczepy.
Faktem jest, ˝e ciàgnik jako
pojazd transportowy pozo-
staje ciàgle niedoceniany.
Okazuje si´ jednak, ˝e mo˝e
byç on wykorzystany do ró˝-
norodnych zadaƒ na budo-
wie bardziej wszechstronnie
ni˝ tradycyjny ciagnik sio-
d∏owy z naczepà. Nawet
w transporcie na Êrednie od-
leg∏oÊci. Dzieje si´ tak dlate-
go, ˝e ciàgnik jest bardziej
skr´tny, manewruje si´ nim
zatem ∏atwiej, a dzi´ki temu
szybciej. Ciàgnik rolniczy
mo˝e pracowaç prakycznie
w ka˝dych warunkach tere-
nowych i pogodowych. Do-
datkowo mo˝na wykorzy-
staç go z zamiatarkà, do cià-
gni´cia naczepy lub becz-
kowozu. Dzisiejsze ciagniki
sà tak wyposa˝one, ˝e na-
wet w transporcie drogo-
wym osiagajà pr´dkoÊci nie-
wiele mniejsze ni˝ ci´˝arów-
ki. Komfort pracy opertaora
jest zaÊ identyczny, jak
w nowoczesnym pojeêdzie
ci´˝arowym. 
Przeglàd pojazdów trans-
portowych znajdujàcych si´
w aktualnej ofercie firmy
Agrotech Baryczka rozpo-

czàç nale˝y od wyrobów fir-
my Fliegl. Bazujàc na do-
Êwiadczeniach w produkcji
przyczep rolniczych i na-
czep do transportu drogo-
wego Fliegl podjà∏ produk-
cj´ przyczepy do budownic-
twa. Zastosowanie znalaz∏
i w tej bran˝y sprawdzony
i rewelacyjny system roz∏a-
dunku z tak zwanà „wypy-
chanà Êcianà”. Roz∏adunek
nie jest tradycyjny – M.
Fliegl twierdzi, ˝e kiprowaç
mo˝e ka˝dy, a my bez-
piecznie i szybko zsuwamy.
ZawartoÊç przyczepy jest
zsuwana za pomocà hy-
drauliki ciàgnika, która uru-
chamia przednià Êcian´
i wysuwa ca∏oÊç ∏adunku
z przyczepy! O zaletach te-
go systemu Êwiadczà wyni-
ki testów na placach budo-
wy, kiedy wykazano jego
zalety w rywalizacji z wy-
wrotkami ró˝nego typu.
Przede wszystkim: bez-
pieczny roz∏adunek w ka˝-
dych warunkach (teren
podmok∏y, niestabilny ze
wzgl´du na pochylenia)
z uwagi na zawsze nisko-
osadzony Êrodek ci´˝koÊci!
Mo˝liwoÊç dozowania okre-
Êlonych partii materia∏u pod-
czas jednoczesnego zsuwa-
nia i podje˝d˝ania. Pojazd
gwarantuje ca∏kowity roz∏a-
dunek nawet klejàcego si´
do niecki towaru – Êcia-
na podczas zsuwania czyÊci
nieck´. Czas roz∏adunku jest
szybszy jak przy ka˝dym
standardowym wozidle – wy-
wrotce. Nadbudowa przycze-

py jest demontowalna,
a wi´c mo˝na zamontowaç jà
na ci´˝arówce. Standardowo
zamontowano przesuwany
agregat osi, tak aby idealnie
dopasowaç obcià˝enie za-
czepu przyczepy. SzerokoÊç
ogumienia pozostawiono
do wyboru dla klienta. Pod∏o-
ga wykonana jest ze stali har-
dox o gruboÊçi 6 mm (opcjo-
nalnie 8 mm) a Êciany bocz-
ne 4 mm. Przyczepa budo-
wana jest seryjnie z hydrau-
licznie amortyzowanym za-
czepem. w kilku wersjach
objetoÊciowych, z podwo-
ziem tandem jak i tridem.
Wszystkich nie przekona-
nych o zaletach przyczepy
z zsuwajacà scianà zainte-
resuje z pewnoÊcià niestan-
dardowa wywrotka, której
producentem jest firma Hu-
bert Willen (H&W). Agro-
tech Baryczka zdecydowa∏
si´ na w∏àczenie do oferty
wyrobów tego producenta
ze wzgl´du na ich wysokà
jakoÊç. Niecka (ca∏a nadbu-
dowa) wykonana jest tylko
z dwóch elementów blachy
Hardox 6 mm (opcjonal-
nie 8 mm) bez jakichkol-
wiek dodatkowych profili
wzmacniajàcych. Wzmoc-
nienia stanowià liczne za-
gi´cia spawane za pomocà
robotów. Tak˝e tak trudno
dostrzegalne detale, jak
Êrutowanie i nast´pujàca
fosforatyzacja powierzchni,
malowanie wst´pne i w∏a-
Êciwe zapewniajà stupro-
centowà ochron´ przed ko-
rozjà. Do wyboru sà dwie

wersje z podwoziem tande-
mowym (model HP 5500)
lub tridemowe (HP 7500)
zawsze z hydraulicznie
amortyzowanym dyszlem.
Technicznie model HP 5500
przygotowany jest na 24 to-
ny masy ∏adunku, którego
podwozie stanowi agregat
osiowy z osiami sztywnymi
firmy ADR o noÊnoÊci 14
ton ka˝da. Do wyboru ogu-
mienie Nokian lub Michelin
z najwy˝szej Êwiatowej pó∏-
ki. Paleta detali jest znacz-
nie wi´ksza i Êwiadczy o za-
letach i doskona∏ej jakoÊci.
W kooperacji z producentem
H&W, firma Siga Nova wy-
twarza wózek umo˝liwiajacy
wykorzystanie ciagnika rolni-
czego i naczepy. W aktualnej
ofercie znajdujà si´ dwa mo-
dele: wózek dwu- lub jedno-
osiowy. Istnieje kilka mo˝li-
woÊci wyposa˝enia: resoro-
wanie paraboliczne lub
pneumatyczne, kilka wersji
ogumienia, zasilanie na 24
lub 12 Volt, wersja z ABS.
Standardowo wózki posia-
dajà siod∏o firmy JOST
z mo˝liwoÊcià przesuwania,
tak aby optymalnie docià-
˝yç zaczep ciagnika. Jak si´
okazuje Êrednia pr´dkoÊç
jazdy ciagnika w porównaniu
z jakimkolwiek wozid∏em,
na ma∏ych odleg∏oÊciach
jest krótsza. Szczególnie
tam, gdzie panujà ci´˝kie
warunki terenowe. W takim
przypadku cz´sto bywa, ˝e
wjazd ciàgnika siod∏owego
jest wr´cz niemo˝liwy.

Dalsze informacje Pb 015Z

Pojazdy u˝ytkowe
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AUSA – ju˝ wkrótce
na ka˝dej budowie

Hiszpaƒska AUSA rozpoczy-
na nowy etap w zdobywaniu
polskiego rynku. Za∏o˝e-
niem firmy jest stworzenie
solidnej sieci partnerów- de-
alerów, którzy oprócz sprze-
da˝y maszyn zapewnià pro-
fesjonalnà obs∏ug´ posprze-
da˝nà (serwis oraz wsparcie
techniczne). Produkty AUSA
wykorzystywane sà w wielu
ga∏´ziach gospodarki po-
czàwszy od budownictwa
drogowego poprzez bu-
downictwo infrastrukturalne
i przemys∏, a skoƒczywszy
na segmencie komunalnym. 
Renom´ na rynkach Europy
Zachodniej AUSA zdoby∏a ja-
ko lider w produkcji ma∏ych
wozide∏ budowlanych o ∏a-
downoÊci do 10 ton. Do chwi-
li obecnej fabryk´ opuÊci∏o
ponad 60.000 takich maszyn.
Olbrzymie doÊwiadczenie
(produkcj´ wozide∏ podj´to
ju˝ w roku 1961) pozwala fir-
mie na kreowanie nowych
tendencji w produkcji tych
maszyn. W bie˝àcym roku fir-
ma mo˝e pochwaliç si´ pre-
mierà 2,5-tonowej maszyny
D250AHGA, która posiada
opatentowany przez AUSA
no˝ycowy system wysokiego
wysypu (max. 1,8 m) z obrot-
nicà umo˝liwiajàcà wy∏adu-
nek materia∏u zarówno

do przodu, jak i na boki.
W nowym wozidle du˝y na-
cisk po∏o˝ono na bezpieczeƒ-
stwo pracy, dlatego te˝ wypo-
sa˝ono je w system blokujàcy
wysoki wysyp w przypadku,
gdy maszyna jest przecià˝o-
na a jej stabilnoÊç zachwiana. 
Równie znanym produktem
firmy AUSA sà terenowe wóz-
ki wid∏owe, które coraz cz´-
Êciej znajdujà zastosowanie
szczególnie w budownictwie
mieszkaniowym, gdzie stajà
si´ nieod∏àcznym partnerem
˝urawi wie˝owych. Maszyny
te znakomicie spisujà si´
w najci´˝szych warunkach
terenowych. Zakres produk-
cji obejmuje kompaktowe
wózki terenowe o udêwigu
od 1,5 do 5 ton. Wszystkie
maszyny posiadajà bardzo
dobre w∏aÊciwoÊci trakcyjne
(nap´d 4x4 lub 4x2) oraz hy-
drostatycznà przek∏adni´.

Dzi´ki intuicyjnemu syste-
mowi sterowania wszystkimi
funkcjami (w∏àcznie z jazdà)
praca tà maszynà jest bar-
dzo prosta i wydajna. 
Od niedawna do gamy pro-
duktów AUSA do∏àczy∏y pod-
noÊniki teleskopowe Taurulift.
W ubieg∏ym roku mia∏a pre-
mier´ zupe∏nie nowa maszy-
na Taurulift T204H. Jej kon-
strukcja wykorzystuje wszyst-
kie zalety terenowych wóz-
ków wid∏owych (takich, jak
kompaktowe wymiary, moc-
na zwarta budowa, intuicyjny
system sterowania, terenowe
w∏aÊciwoÊci jezdne) z korzy-
Êciami, jakie wynikajà z zasto-
sowania teleskopowego ra-
mienia czyli zmiennym zasi´-
giem pracy. Taurulift T204H to
jedna z najmniejszych tego ty-
pu maszyn na Êwiecie, co
sprawia, ˝e nie ma praktycz-
nie miejsca na budowie, gdzie

maszyna ta nie by∏aby w sta-
nie wjechaç. Jej zewn´trzny
promieƒ skr´tu przy u˝yciu
trybu „krab” wynosi zaled-
wie 2,9 metra. Umiejscowienie
kabiny na przedzie zapewnia
znakomità widocznoÊç pola
pracy. Silnik ulokowany jest
centralnie z ty∏u, dzi´ki cze-
mu uzyskano odpowiedni
rozk∏ad masy zapewniajàcy
bardzo dobrà stabilnoÊç ma-
szyny przy podnoszeniu ∏a-
dunku. Dzi´ki temu Taurulift
T204H mo˝e za∏adowaç ci´-
˝ar dwóch ton na maksymal-
nà wysokoÊç 4,2 metra. 
W odpowiedzi na du˝e zainte-
resowanie rynku AUSA wpro-
wadza na rynek kolejnà maszy-
n´ tego typu – Taurulift T276H
(udêwig: 2,7 tony, wysokoÊç
podnoszenia: 6,1 metra). Jej
oficjalna premiera odb´dzie
si´ w kwietniu na targach Inter-
mat w Pary˝u. Obydwie ma-
szyny majà hydrostatyczny na-
p´d 4x4, bardzo kompaktowe
wymiary oraz unikatowy sys-
tem podnoszonej kabiny po-
zwalajàcy na swobodny dost´p
do uk∏adu nap´dowego.
AUSA wytwarza równie˝ beto-
nomieszarki samojezdne oraz
szerokà palet´ samochodów
wielofunkcyjnych stosowanych
m.in. w pracach komunalnych.
Dzi´ki sprawnej sieci dealer-
skiej maszyny AUSA zaczyna-
jà byç coraz bardziej widoczne
na polskich placach budowy. 
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Nowe wozid∏o D250AHGA posiada opatentowany przez AUSA no˝ycowy system wyso-
kiego wysypu z obrotnicà umo˝liwiajàcà wy∏adunek zarówno do przodu, jak i na boki



Goldhofer demonstruje
swój potencja∏

Podczas siódmych mi´dzy-
narodowych pokazów ma-
szyn i pojazdów budowla-
nych w Kottigbrunn (Dol-
na Austria) firma Goldhofer
zaprezentowa∏a czteroosio-
we przyczepy TU-3 i TU-4,
niskopodwoziowà naczep´
STZ-L3, zag∏´bionà nacze-
p´ z wypinanà ∏ab´dzià szy-
jà STZ-VL3 oraz szeÊcio-
osiowà kompaktowà nacze-
p´ z ∏o˝em koparkowym.
Bawarski producent pokaza∏
mi´dzy innymi najnowsze
usprawnienia w przyczepie.
Jest to idealna cztero-
osiówka do przewozu ma-
szyn budowlanych. 7,5-me-
trowy pok∏ad ∏adunkowy
nowego modelu pozwala
na lepsze umiejscowienie
Êrodka ci´˝koÊci. Si∏owniki
podwójnego dzia∏ania z za-
worami przecià˝eniowymi
gwarantujà maksymalne
bezpieczeƒstwo przy obs∏u-
dze hydraulicznych ramp.
Pod∏oga gruboÊci 50 mili-
metrów z drewna modrze-
wiowego odznacza si´
wi´kszà trwa∏oÊcià. Wiele
mo˝liwoÊci mocowania ∏a-
dunku do certyfikowanych
uchwytów, du˝a wytrzyma-

∏oÊç na naciski punktowe
i bogata paleta dodatkowe-
go wyposa˝enia to kolejne
zalety tej przyczepy.
Naczepa niskopodwozio-
wa STZ-L3 z typoszeregu
STZ-L w 3-osiowym, nowym
wykonaniu, jest pojazdem
wielozadaniowym, cechujà-
cym si´ ró˝norodnoÊcià wy-
posa˝enia w zale˝noÊci
od specyficznych wymagaƒ
u˝ytkownika. Taki pojazd
pokazuje fachowoÊç Gol-
dhofera jako konstruktora
i umo˝liwia klientowi najw∏a-
Êciwsze dobranie wyposa-
˝enia niskopowoziówki. Np.
do przewozu ∏adowarek sà
przewidziane niecki na ko∏a,
mulda koparkowa pozwala
na schowanie ramienia ko-
parki. Rozsuwana platfor-
ma, wysuwane poszerze-
nia, zdalne kierowanie osia-
mi, du˝a wartoÊç odsprze-

da˝y to liczàce si´ atuty na-
czep tego typu.
Naczepa z zag∏´bionym ∏o-
˝em STZ-VL 3 jest bardzo
uniwersalnym pojazdem.
Bardzo niska wysokoÊç ∏a-
dunkowa predestynuje jà 
do przewozu wysokich ma-
szyn budowlanych, skrzyƒ,
zbiorników itp. Pok∏ad wy-
d∏u˝a si´ o oko∏o 5 m, istnie-
je tak˝e mo˝liwoÊç wstawie-
nia przed∏u˝ek. Mo˝liwoÊç
podpi´cia jednoosiowego
wózka – Dolly, mi´dzy cià-
gnikiem i naczepà, pozwa-
la na zwi´kszenie ∏adowno-
Êci o oko∏o 7 ton. Niecka
zbiornikowo-koparkowa
u∏atwia optymalizowanie
wysokoÊci za∏adowanej na-
czepy. Zdalne kierowanie
osiami usprawnia przejazd
przez utrudnienia drogowe. 
Kompaktowy system nacze-
powy XLE cechuje ∏atwa ob-

s∏uga, elastycznoÊç a przede
wszystkim bezpieczeƒstwo.
To wa˝ne walory tego typu
pojazdu o ∏adownoÊci od 25
ton 3-osiowego kompaktu
do 110 tonowego, 8-osiowe-
go zespo∏u. Szeroka
na 950 mm i g∏´boka niecka
koparkowa, na ca∏ej d∏ugoÊci
wózka, pozwala na niskie
u∏o˝enie wysi´gnika koparki.
Ekonomiczne przewozy ró˝-
nych ∏adunków umo˝liwia
nowo-opracowany pok∏ad
koparkowy o ekstremalnym
wyd∏u˝eniu, przy ma∏ej masie
w∏asnej i niewielkiej wysoko-
Êci. Ten system rozsuwania
∏o˝a, oferowany tylko przez
Goldhofera, pozwala prze-
woênikowi na u˝ytkowanie
krótkiego zestawu w stanie
z∏o˝onym i w razie potrzeby
na maksymalnie mo˝liwe
wyciagni´cie pok∏adu ∏a-
dunkowego. Pierwszorz´d-
na skr´tnoÊç, przemyÊla-
na konstrukcja u∏atwiajàca
u˝ytkowanie, wielofunkcyj-
noÊç zastosowaƒ to najwa˝-
niejsze zalety tej naczepy.
Goldhofer zaprasza na przy-
stanki konwoju „Liebherr
po Europie” oraz na targi Au-
tostrada-Polska 2009 w Kiel-
cach. Informacje szczegó∏o-
we znaleêç mo˝na na stronie
www.goldhofer.de
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NOWE I U˚YWANE NACZEPY I PRZYCZEPY
NISKOPODWOZIOWE • SOLIDNIE I NIEZAWODNIE

Przedstawicielstwo firmy Goldhofer w Polsce

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

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

x

maszyny do przetwórstwa 
odpadów komunalnych

x

podnoÊniki koszowe 

x

r´baki do drewna i ga∏´zi 

x

narz´dza serwisowe do ci´˝kiego sprz´tu

Agrex Arcon Sp. z o.o.
ul. Pu∏awska 372, 02-819 Warszawa

www.agrex-arcon.pl
tel.: (22) 641 05 05

fax: (22)641 05 05 wew 102
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� 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

Koszt przyk∏adowej linii - 189.000 USD
(przesiewacz z instalacjà wodnà, 4 x podajniki

500x2000, podajnik 600x2300, p∏uczka, konstrukcja
wsporcza, kosz zasypowy, instalacja)

Ponadto w ofercie firmy:
- palownice i wiertnice
- m∏oty hydrauliczne
- g∏owice wibracyjne ( wibrom∏oty)
- pompy wysokociÊnieniowe i

mieszalniki wysokoobrotowe
- ˝urawie / dêwigi na podwoziu

samochodowym
- agregaty pràdotwórcze

Kompletne linie 
kruszàco-przesiewajàce

KDM Dariusz Mazur
ul. Kolejowa 16, 05-816 Micha∏owce
tel. 022 4994680, fax. 022 4994681

e-mail:kdm@kdm.net.pl
www.kdm.net.pl

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

CZ¢ÂCI ZAMIENNE
DO MASZYN BUDOWLANYCH

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

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

DO MINIKOPAREK, ¸A¡CUCHY DO KOPAREK

A Terex Company
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R´cznie kierowane zag´szczarki 
gruntu z systemem
COMPATROL®-CCD 

i COMPATROL®- MSM

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

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
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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. 0602 62 82 44, 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

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

®

Kruszarki, przesiewacze, osprz´t dla koparek, 
dla recyklingu odpadów budowlanych, wyburzeƒ,
do przerobu surowców naturalnych:

v RUBBLE MASTER – kompaktowe kruszarki
udarowe, przesiewacze wibracyjne;

v GIPO – zak∏ady przeróbcze mobilne,  kombi,
stacjonarne; maszyny specjalne; przesiewacze;

v Demarec – pulweryzery, no˝yce, chwytaki, m∏oty 
– osprz´t dla wyburzeƒ, demonta˝u, recyklingu;

v BEFRA – czerpaki kruszàce, kruszarka szcz´kowa
na ramieniu koparki.

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

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37
tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90
www.auspolex.pl, www.gipo.pl, www.befra.com.pl
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Najwi´kszy Êwiatowy producent 
silników spalinowych ma∏ej mocy 

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

jest niezawodny nap´d! 
Szukaj tej marki we wszystkich sklepach!

Kontakt z nami :

CHABIN® - SERVICE  
93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  

tel. (0-42) 684-98-72 lub 73, 
fax (0-42) 684-98-75  

www.chabin.pl, e-mail: chabin@chabin.pol.pl 

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, 

S´kocin Nowy, 
05-090 Raszyn

tel. 0-22 572 68 00
fax  0-22 572 68 09

•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
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

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

tel./fax (025) 758 38 96

www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel./fax 022 843-89-72, tel. 022 843-68-16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.org.pl

www.osom.pl

Szkolenia dla operatorów maszyn
budowlanych i drogowych. 

Mo˝liwoÊç odbycia praktyki na naszym poligonie.

UPUSTY DLA FIRM 

OÂRODEK SZKOLENIA
OPERATORÓW MASZYN

PN-ISO 9001:2001

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 0-602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb@sdmb.pl

Full Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa
tel.:  +48 022 819 40 40
fax.: +48 022 811 31 00
e-mail: lombardini@full.com.pl

GENERALNY DYSTRYBUTOR 

Full Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa
tel.:  +48 022 819 40 40
fax.: +48 022 811 31 00
e-mail: full@full.com.pl

NAJSKUTECZNIEJSZY
SERWIS 

W POLSCE

CZ¢ÂCI ZAMIENNE

KOMPUTER
DIAGNOSTYCZNY 
DO MASZYN O&K

C Z ¢ Â C I  Z A M I E N N E  S E R W I S

• HBM –NOBAS
• BOMAG
• BOBCAT
• O&K
• HATZ (Autoryzowany serwis)
• LIFTON, HYCON
• LOMBARDINI, KOHLER
• HYDREMA
• YANMAR
• CASE
• HONDA

SZYBKA DOSTAWA I DOBRA
CENA GWARANTOWANE

q
Sprzeda˝ silników

LOMBARDINI I KOHLER
q

Pe∏ny asortyment 
cz´Êci zamiennych

q
Autoryzowany serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny

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
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Zabudowy na samochody 
ci´˝arowe i dostawcze

ROMCAR
Machowa 110, 39-220 Pilzno

woj. podkarpackie

tel. 014 672 4583
tel./fax: 014 681 4454

e-mail: biuro@romcar.com.pl
www: romcar.com.pl

PIWONSKI
SKRZYNIE ¸ADUNKOWE

Truckbusters Polska Sp. z o.o.
26-900 Kozienice

ul. Przemys∏owa 17
tel. 048 611 0118
fax 048 611 01 19

e-mail: admin@truckbusters.pl
www.piwonski.eu

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

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

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
POÂREDNIKORGANIZATORZY 

IMPREZ TARGOWYCH

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






