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Drodzy Czytelnicy,
gdy pisz´ ten tekst za oknem panujà temperatury
nie wiosenne, ale raczej letnie. A jednak w wielu
miejscach w Warszawie zalega jeszcze usu-
ni´ty z ulic i chodników Ênieg.
Trudno si´ temu dziwiç, jeÊli
weêmie si´ pod uwag´, ˝e
w Warszawie spad∏o go tej zi-
my dwadzieÊcia pi´ç razy wi´-
cej ni˝ to zwykle bywa. Usy-
pywane z mozo∏em pryzmy
znikajà powoli, ale jednak. Zim´ mamy zatem za sobà, ale czy „bu-
dowlanka” b´dzie w stanie odrzuciç jà szybko w niepami´ç? B´dzie
ci´˝ko, co potwierdzajà analizy statystyczne. Badania przeprowadzo-
ne w marcu przez korporacj´ UNI-BUD wykazujà, ˝e tylko dwadzie-
Êcia procent firm nie narzeka na skutki zimy, bo ich budowy przebie-
gajà zgodnie z zak∏adanym harmonogramem. No tak, ale tylko dlate-
go, ˝e mog∏y wykonywaç prace wykoƒczeniowe w zamkni´tych, ogrze-
wanych pomieszczeniach. Takich warunków nie mia∏y przedsi´bior-
stwa in˝ynieryjne, realizujàce du˝e przedsi´wzi´cia infrastrukturalne
zwiàzane z robotami ziemnymi i betoniarskimi. Potwierdza to spadek
produkcji i zu˝ycia betonu towarowego. W styczniu i lutym zapotrze-
bowanie naƒ spad∏o o przesz∏o po∏ow´.
Fatalne warunki pogodowe sprawi∏y, ˝e polska produkcja budowla-
na przesta∏a odnotowywaç wzrosty. W ubieg∏ym roku, mimo pesymi-
stycznych prognoz, utrzymywa∏a si´ na zmiennym poziomie – jednak
ca∏y czas powy˝ej zera, by na koniec roku wykazaç jeszcze wzrost 3,7%.
Ânie˝ne i mroêne poczàtkowe miesiàce tego roku przynios∏y dotkliwy
spadek si´gajàcy dwudziestu procent.
Mimo wszystko polscy przedsi´biorcy budowlani zdajà si´ pozostawaç
optymistami. Przynajmniej wi´kszoÊç z nich twierdzàcych, ˝e opóênie-
nia spowodowane srogà zimà uda si´ zniwelowaç. Pewnie majà racj´,
skuteczne nadrabianie straconego dystansu wymagaç b´dzie jednak za-
anga˝owania i znalezienia Êrodków na zatrudnienie dodatkowych pra-
cowników. Czy oznacza to, ˝e przedsi´biorcy zmuszeni do oszcz´dno-
Êci kupowaç b´dà wy∏àcznie najtaƒszy sprz´t i maszyny? Tanie zakupy
wcale nie muszà, ale mogà daç oszcz´dnoÊci. Zaoszcz´dzone w ten spo-
sób pieniàdze mo˝na przeznaczyç choçby na pensje dla operatorów i in-
nych pracowników niezb´dnych do prawid∏owego funkcjonowania pla-
cu budowy. Zapewne szturm na porfele naszych i innych europejskich
przedsi´biorców przypuszczà Chiƒczycy. O tym, ˝e produkujà tak˝e ma-
szyny spe∏niajàce najwy˝sze standardy, którymi mogà konkurowaç ze
Êwiatowymi potentatami postarajà si´ przekonaç podczas zbli˝ajàcych
si´ targów Bauma w Monachium. Nie ma dnia, by nie dociera∏y do nas
zaproszenia do stolicy Bawarii na konferencje prasowe i prezentacje
mo˝liwoÊci Êwiatowych producentów. I jakoÊ wcale nie dziwi, ˝e spora
cz´Êç tych zaproszeƒ pochodzi w∏aÊnie z Paƒstwa Ârodka…

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

6. Euro-Ekolas sta∏ si´ dla firmy Intrac Pol-
ska jednym z kluczowych klientów zaku-
pujàc przez okres niespe∏na dwóch lat
szesnaÊcie maszyn CASE ró˝nego typu

12. W przysz∏oÊç patrz´ z optymizmem!
– rozmowa z Jean-marie Bassetem,
dyrektorem generalnym Bergerat
Monnoyeur Sp. z o.o.

14. W aktualnej ofercie firmy Interhandler
znajduje si´ siedem modeli koparko-
∏adowarek marki JCB z szerokà 
gamà osprz´tu roboczego

16. BOMAG wprawadza do sprzeda˝y  tande-
mowy walec z podwójnà ∏awà skr´tnà klasy
dziesi´ciu ton. W maszynie zastosowano
szereg nowatorskich rozwiàzaƒ konstruk-
cyjnych, w∏àcznie z nap´dem hybrydowym

18. Mimo kryzysu Ammann Yanmar nie
zamierza ograniczaç nak∏adów
na prace badawczo-rozwojowe

21. Najwi´ksza na Êwiecie ∏adowarka 
ko∏owa o nap´dzie hydrostatycznym,
Liebherr L 586 2plus2 cieszy si´ uzna-
niem firm z bran˝y surowców skalnych

22. G∏ównym celem stosowania gàsienic
Solideal OTT jest zwi´kszenie mobilno-
Êci maszyn pracujàcych w grzàskim,
kopnym terenie oraz ograniczenie 
ryzyka uszkodzenia kó∏

26. Firma Grausch i Grausch Maszyny 
Budowlane w ostatnich latach sprzeda∏a
na terenie ca∏ej Polski kilkadziesiàt 
kruszarni i przesiewaczy marki Sandvik

28. G∏ównym celem, jaki przyÊwieca∏ kon-
struktorom nowej generacji koparek
Hyundai by∏o stworzenie maszyn
∏atwych w obs∏udze i serwisowaniu,
czyli po prostu przyjaznych operatorowi

32. Pod has∏em „Sprawdê Weber MT” 
specjalista w produkcji maszyn 
do zag´szczania gruntu podczas targów
Bauma zaprezentuje szereg nowoÊci

34. Oleje silnikowe „Long Life” czyli
na „d∏ugie ˝ycie” umo˝liwiajà znaczàce
wyd∏u˝enie przebiegów

36. W roku 2001 w Komatsu podj´to decy-
zj´ o wznowieniu produkcji wozide∏ prze-
gubowych. Ich nowa generacja powstaje
wy∏àcznie w Japonii z wykorzystaniem
podzespo∏ów w∏asnej konstrukcji

40. Zestawy Goldhofer pozwalajà
na realizacj´ ca∏ego procesu transportu
od za∏adunku po roz∏adunek
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JCB si´ chwali, bo te˝ ma czym!

Tradycyjne wiosenne spotkania w siedzibie JCB dajà dzien-
nikarzom idealnà okazj´ poznania najnowszych produktów
brytyjskiej firmy. Prezentacje multimedialne przygotowywa-
ne przez JCB stanowià mistrzostwo samo w sobie – w do-
datku oglàda si´ je w komfortowych warunkach, w eleganc-
kiej sali widowiskowej, zapadajàc si´ mi´kko w fotelach
z czerwonego pluszu. W∏aÊciwie mo˝na by si´ poczuç ubra-
nym nieodpowiednio do okazji, gdyby nie fakt, i˝ po takim
seansie dziennikarzy przewozi si´ na przyfabryczny poligon,
gdzie ka˝da z maszyn prezentowana jest ju˝ w rzeczywi-
stych warunkach pracy. Nieodmiennie wra˝enie robi entu-
zjazm i profesjonalizm pracowników JCB – kiedy prezentujà
oni którykolwiek ze swoich produktów, sà tak przej´ci zada-
niem, ˝e uwaga s∏uchaczy ani na chwil´ nie s∏abnie. 
Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowano nam wiele
nowych maszyn i rozwiàzaƒ konstrukcyjnych. Niektóre b´-
dzie mo˝na dok∏adniej poznaç w Monachium podczas zbli-
˝ajàcych si´ targów Bauma. Wszystkie innowacje sà staran-
nie przygotowane, a modyfikacje istniejàcych modeli wpro-
wadzono w oparciu o sugestie przekazywane producentowi
podczas konsultacji z u˝ytkownikami maszyn. Dla koncernu

JCB to ju˝ niejako tradycja od 65 lat. Gospodarze konferencji
zapewniali, ˝e w tej sferze nic si´ nie zmieni. Opinie u˝ytkow-
ników stanowià podstaw´ projektowania i produkcji maszyn
u˝ytecznych i bezpiecznych w codziennych zastosowaniach.
Najmniejszy teleskopowy noÊnik osprz´tu JCB 515-40 to
maleƒka maszyna o wielkich mo˝liwoÊciach. Wsiada si´
do niej tak wygodnie, jak do samochodu osobowego – nie
ma schodka, bo pod∏og´ kabiny z ∏atwoÊcià mo˝na osià-
gnàç z poziomu gruntu. Ma zaledwie 1.80 metra wysokoÊci.
Tak˝e inne parametry – d∏ugoÊç 2,97 metra i waga poni-
˝ej 3,5 tony sprawiajà, ˝e najnowszy „malucha” JCB ma
wszelkie dane ku temu, by staç si´ przebojem na wielu ryn-
kach ca∏ego Êwiata. Maszyna mo˝e byç wykorzystywana w

miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie dotychczas mie-
Êci∏y si´ wy∏àcznie mini∏adowarki. Idealnie sprawdza si´
w ciasnej miejskiej zabudowie, a nawet we wn´trzach bu-
dynków – decyduje o tym tak˝e doskona∏a zwrotnoÊç.
Maszyna mo˝e unieÊç nawet do 1,5 tony na wyso-
koÊç czterech metrów. Zmniejszenie gabarytów maszyny nie
oznacza obni˝enia komfortu operatora, siedzi on wygodnie,
ma te˝ zapewnionà doskona∏à widocznoÊç. 
Inna godna odnotowania nowoÊç JCB wyró˝nia si´ na pierw-
szy rzut oka nietypowà barwà. Odblaskowy ˝ó∏ty kolor, na ja-
ki pomalowana zosta∏a minikoparka JCB 8018, to jeszcze je-
den sposób na zwi´kszenie bezpieczeƒstwa pracy – maszy-
na jest lepiej widoczna, zarówno w dzieƒ, jak i w nocy. Naj-
wi´ksza z minikoparek linii 801 odznaczajàca si´ najwi´kszà
w tej klasie si∏à kopania, nie da si´ uruchomiç, jeÊli czujnik
w fotelu nie powierdzi obecnoÊci operatora. Z kolei nowa mi-
dikoparka JCB 8085 ZTS charakteryzuje si´ mniejszym zu˝y-
ciem paliwa oraz lepszym sterowaniem. Jest tak˝e bardziej
wydajna w porównaniu z maszynami poprzedniej generacji.
ZobaczyliÊmy te˝ dwa nowe modele ∏adowarek JCB – TM 200
i TM 220 - maszyny, które idealnie odpowiadajà potrzebom
firm zajmujàcych si´ utylizacjà odpadów i recyklingiem. 
JCB mo˝e si´ pochwaliç tak˝e nowymi dwub´bnowymi
walcami wibracyjnymi. Maszyny VMD70 i VMD100 sà w po-
równaniu z poprzednimi modelami  ∏atwiejsze w obs∏udze
i serwisowaniu oraz znacznie wydajniejsze.
Opuszczajàc goÊcinnà Angli´ syta wra˝eƒ grupa dziennikarzy
odczu∏a pewne problemy podczas kontroli na lotnisku w Bir-
mingham. PrzejÊcie przez bramk´ wywo∏ywa∏o alarm nieza-
le˝nie od stopnia rozebrania si´ delikwenta. UznaliÊmy, i˝
przyczynà tych k∏opotów muszà byç nasze buty, a raczej po-
krywajàcy je py∏ z fajerwerków, który wybucha∏y podczas po-
kazu maszyn JCB. W koƒcu tu˝ po prezentacji ka˝dy z nas
d∏u˝szy czas spacerowa∏ po terenie poligonu. Nasze – ˝arto-
bliwe w koƒcu – obawy okaza∏y si´ jednak nies∏uszne. Wkrót-
ce wszyscy szcz´Êliwie trafili do poczekalni, stamtàd do sa-
molotów i dlatego w∏aÊnie mogà Paƒstwo czytaç ten tekst.

Mieszanka firmowa
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JCB 515-40 dzi´ki swym ma∏ym gabarytom idealnie sprawdza si´ podczas prac w cia-
snej miejskiej zabudowie, a nawet we wn´trzach budynków

Jaskrawy ˝ó∏ty kolor, na jaki pomalowana zosta∏a minikoparka JCB 8018 to jeszcze jeden
sposób na zwi´kszenie bezpieczeƒstwa na placu budowy 
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New Holland czeka na goÊci z Polski

M∏oty i ∏y˝ki Montabert przynoszà dodatkowe profity

– Zach´cam do zwiedzenia ekspozycji Doosan Infraco-
re Construction Equipment, na której prezentowany b´-
dzie sprz´t Montabert – mówi George Schmalzried.
– Warto zapoznaç si´ z serià nowych m∏otów Blue Line
skonstruowanych z myÊlà o u˝ytkownikach potrzebujà-
cych wysokiej jakoÊci sprz´tu o prostej, ekonomicznej
konstrukcji. Pierwszy model z serii Blue Line to: 1,7-to-

nowy m∏ot XL 1700, którego energia uderzenia wynosi 3.400 J, cz´stotliwoÊç
udaru 600 uderzeƒ na min., a Êrednica grota 137 mm. XL 1700 mo˝e byç u˝ywa-
ny w po∏àczeniu z koparkà, która zapewnia zakres przep∏ywu od 100 do 150 l/min
oraz ciÊnienie robocze na poziomie 180 barów. Na uwag´ zas∏ugujà te˝ nowej
generacji ∏y˝ki kruszàce, które mo˝na bez problemu montowaç na koparkach
wszelkich marek. Wymagajà one jedynie jednokierunkowego pomocniczego
uk∏adu hydraulicznego. Na placu budowy mogà s∏u˝yç do kruszenia betonu,
cegie∏, bloków, asfaltu, kruszywa i wielu innych materia∏ów. Za ich pomocà mo˝-
na zamieniç bezu˝yteczne odpady w materia∏ nadajàcy si´ do wykorzystania
na miejscu lub sprzeda˝y innym kontrahentom. ¸y˝ki kruszàce mogà staç si´
nowym êród∏em dochodów dla firm prowadzàcych prace wyburzeniowe.

JCB poka˝e czyste silniki i najmniejszy „teleskop” na Êwiecie

– Na targach Bauma w Monachium JCB zaprezentu-
je silnik nowej konstrukcji, który nie tylko spe∏nia
wchodzàce wkrótce w ˝ycie normy emisji spalin, ale
jest w ogóle najczystszym silnikiem przemys∏owym
– mówi Simon Howell, mened˝er odpowiedzialny
za najwa˝niejszych klientów z rynków europejskich.
– JCB zainwestowa∏o w badania nad nowà technolo-
già rekordowà sum´ 80 mln funtów. Dzi´ki temu uda∏o si´ zmniejszyç zu˝ycie pa-
liwa nawet o dziesi´ç procent co oznacza spore oszcz´dnoÊci dla u˝ytkowników.
Nowy silnik wejdzie do seryjnej produkcji w roku 2012. Mamy nadziej´, ˝e zainte-
resowanie polskich przedsi´biorców wzbudzi tak˝e najmniejszy, jaki uda∏o si´
stworzyç, teleskopowy noÊnik osprz´tu Miniscopic 515-40. Niewiarygodnie ma∏y,
a przy tym wygodny dla operatora, nie straci∏ zalet, jakimi odznaczajà si´ wi´ksze
modele. Dzi´ki swym gabarytom mo˝e on jednak pracowaç nie tylko w warun-
kach ciasnej, miejskiej zabudowy, ale nawet wewnàtrz budynków. W Polsce ob-
serwujemy rosnàce zainteresowanie takimi maszynami. W tym roku wprowadzili-
Êmy na rynek tak˝e dwa nowe modele Êrednie i wydaje mi si´, ˝e one równie˝
zdob´dà popularnoÊç na polskim rynku.

Z New Holland WE190 zadebiutuje w Monachium

Z Najmniejszy na Êwiecie noÊnik teleskopowy 

Z ¸y˝ki kruszàce Montabert - dodatkowe êród∏o zarobku…

– Na nadchodzàcych targach Bauma New Holland
przedstawi ca∏y szereg nowych maszyn dokumentujàc
w ten sposób swe zaanga˝owanie w rozwój technolo-
gii produkcji. Optymalizujàc konstrukcje maszyn New
Holland bierze zawsze pod uwag´ potrzeby u˝ytkow-
ników. Dlatego w∏aÊnie tak cenimy sobie udzia∏ w im-

prezach targowych. Stanowià one doskona∏e forum wy-
miany poglàdów, nawiàzania bliskich relacji z u˝ytkownikami naszych maszyn.
Nie ukrywam, ˝e licz´ na odwiedziny wielu klientów z Polski. Ch´tnie pozna-
my ich potrzeby w zakresie komfortu obs∏ugi, bezpieczeƒstwa i specjalnego
wyposa˝enia produkowanych przez nas maszyn. – mówi Hans-Joachim Erd-
mann, dyrektor handlowy koncernu CNH na Europ´ Ârodkowà i Wschodnià.
– Odwiedzajàcym nasze stoisko na Baumie poleci∏bym szczególnie zapozna-
nie si´ z dwoma modelami koparek ko∏owych. WE170 Compact 
i WE190 to bardzo interesujàce maszyny. Kolejnymi nowoÊciami sà ∏adowar-
ka ko∏owa W170B skonstruowana z myÊlà o firmach komunalnych i recyklin-
gowych oraz równiarka F156.6A, którà okreÊliç mo˝na mianem superkomfor-
towej. B´dàc w Monachium warto zajrzeç do jej kabiny!

Nowa koparka ko∏owa New Holland WE190 odznacza si´ wszystkimi za-
letami maszyn poprzedniej generacji. Jej konstruktorzy zadbali o lepsze
umiejscowienie punktu ci´˝koÊci. Zastosowali równie˝ systemy t∏umie-
nia wibracji przenoszonych na podwozie maszyny, uda∏o im si´ tak˝e
zmniejszyç obcià˝enia udarowe. Dzi´ki temu koparka wyró˝nia si´ do-
skona∏ymi parametrami pracy, wysokim komfortem i stabilnoÊcià nieza-
le˝nie od warunków terenowych. 

Nowe ∏y˝ki kruszàce produkowane przez firm´ Montabert mo˝na monto-
waç na koparkach wszelkich marek. Wymagajà one jedynie jednokierun-
kowego pomocniczego uk∏adu hydraulicznego. Za ich pomocà w ∏atwy
sposób mo˝na zamieniç bezu˝yteczne odpady pozostajàce po pracach
rozbiórkowych, takie jak gruz, bloki betonowe, stare ceg∏y w materia∏ na-
dajàcy si´ do ponownego wykorzystania. Mo˝e on byç zastosowany
po raz kolejny na miejscu rozbiórki lub sprzedany w pokruszonej formie
innym kontrahentom, co poprawia rentownoÊç u˝ytkownika ∏y˝ek.

Niewàtpliwà atrakcjà stoiska JCB b´dzie najmniejszy na Êwiecie teleskopowy
noÊnik osprz´tu 515-40 Miniscopic. Maszyna mierzy tylko 1,8 metra wysoko-
Êci, 2,97 metra d∏ugoÊci i wa˝y poni˝ej 3,5 tony. Nap´d na wszystkie ko∏a,
przek∏adnia hydrostatyczna, silnik o mocy 50 KM i wszystkie ko∏a skr´tne spra-
wiajà, ˝e maluch JCB doskonale radzi sobie w miejscach o ograniczonej prze-
strzeni i na nierównym, grzàskim pod∏o˝u. Mo˝e pracowaç tak˝e wewnàtrz bu-
dynków i na sk∏adowiskach kontenerów.

Hans-Joachim Erdmann

Simon Howell

George Schmalzried

PoÊrednik Budowlany 3



NowoÊci – Bauma 2010

4 PoÊrednik Budowlany

Topcon zaprezentuje ide´ „cyfrowej budowy”

– Dobre zarzàdzanie informacjà i czasem na budowie jest
podstawà osiàgni´cia zamierzonego efektu budowlane-
go oraz finansowego, o tym w∏aÊnie b´dà si´ mogli prze-
konaç odwiedzajàcy stoisko firmy TOPCON w hali A3
na targach Bauma w Monachium – mówi Tomasz BoÊ,
menad˝er produktu w firmie TPI Sp. z o.o. – Coraz cz´-
Êciej spotykamy bardzo zaawansowane rozwiàzania tech-

niczne s∏u˝àce poprawie efektywnoÊci prac budowlanych. Odbiorniki GPS klasy
RTK, tachimetry z pe∏nà wizualizacjà rysunku technicznego, systemy sterowania
maszynami budowlanymi, niwelacja wykorzystujàca wiàzk´ lasera, oprogramowa-
nie do zarzàdzania informacja techniczna oraz ekonomicznà. TOPCON od wielu
lat realizuje idee „efektywnego zarzàdzania placem budowy” poprzez dostarcza-
nie na rynek rozwiàzaƒ pomiarowych, które nie tylko wykonujà podstawowe czyn-
noÊci pomiarowe ale równie˝ stanowià elementy ca∏ej infrastruktury „cyfrowej bu-
dowy”. Nowy system sterowania spycharkà 3DMC2 z komputerem pok∏ado-
wym MC-R3, po∏àczenie technologii GPS i laserowej – Topcon mmGPS, umo˝li-
wiajàcej uzyskanie milimetrowej dok∏adnoÊci prowadzenia elementu roboczego,
sprz´t pomiarowy GR-3, GPT-9003, GLS-1500, IP-S2, oprogramowanie Survey
Master, Site Master, Image Master, TopSurv, Pocket3D, SiteLink – to rozwiàzania
które zrewolucjonizowa∏y prac´ na budowie. 

Tomasz BoÊ

Z TOPCON urzeczywistnia ide´ „cyfrowej budowy”

Podczas tegorocznych targów Bauma w Monachium TOPCON za-
prezentuje ide´ „cyfrowej budowy”. Firmie TOPCON jako pierwszej
na Êwiecie uda∏o si´ stworzyç platform´, w oparciu o którà bez prze-
szkód pracujà geodeci, architekci, budowlaƒcy, drogowcy, geolo-
dzy, ekonomiÊci, logistycy. Jest to mo˝liwe dzi´ki zunifikowaniu in-
terfejsów u˝ytkownika, oprogramowania CAD tworzàcego platform´
wymiany informacji pomi´dzy dowolnymi urzàdzeniami TOPCON
oraz rozbudowane raportowanie wykonanych prac oraz czasu.

W Monachium Volvo CE zaprezentuje kompleksowe rozwiàzania

Terex dba o ekonomik´ eksploatacji maszyn

Terex Construction b´dzie obecny na monachijskiej
Baumie z kompletnà ofertà swych maszyn, w∏àcznie
z najnowszymi modelami – mówi Benedykt Sikora z fir-
my ASbud. GoÊci z Polski wybierajàcych si´ do Mona-
chium chcia∏bym szczególnie zach´ciç do zapoznania
si´ z walorami najnowszej ∏adowarki ko∏owej TL310. In-
teresujàce powinny okazaç si´ równie˝ pokazy mo˝li-
woÊci nowej generacji wozide∏ przegubowych TA300 i TA400, koparki ko∏owej
nowej generacji TW110, koparko-∏adowarki 970 oraz koparki gàsienicowej
TC225. Bardzo ciekawà konstrukcyjnie maszynà jest równie˝ ∏adowarka kom-
paktowa PT80. Znaczàce miejsce na ekspozycji zajmà du˝e maszyny prze∏a-
dunkowe kontrolowanej przez koncern Terex marki Fuchs. Redukcja kosztów
eksploatacji maszyn, zwi´kszenie wydajnoÊci i komfortu obs∏ugi, to g∏ówne te-
maty, o których w tym roku b´dzie si´ dyskutowaç w stoisku koncernu Terex.
Tak˝e dlatego warto je odwiedziç. 

Z Maszyny i pojazdy, czyli kompleksowe rozwiàzania

Z Wozid∏o TA400, jedna z atrakcji stoiska Terex

- Has∏o Volvo CE na targach Bauma 2010 brzmi: Volvo
– dostawca kompleksowych rozwiàzaƒ. Dlatego nasza
ekspozycja to nie tylko maszyny, to tak˝e systemy
wspierajàce u˝ytkownika w efektywnej pracy maszyn
– mówi Zbigniew Medyƒski, prezes zarzàdu Volvo Ma-
szyny Budowlane. Chcemy zainteresowaç goÊci Bau-
my szkoleniami pozwalajàcymi na szybkie wdro˝enie

oszcz´dnoÊci w zakresie zu˝ycia paliwa nawet do siedmiu procent. Volvo CE
oferuje pe∏nà gam´ osprz´tu i technologii, na przyk∏ad dla firm zajmujàcych si´
wydobyciem ropy i gazu. Z myÊlà o nich Volvo stworzy∏o innowacyjnà uk∏adar-
k´ rur Volvo PL4608. Innym przyk∏adem zaanga˝owania Volvo CE jest segment
wyburzeƒ. Konstruowane dla niego koparki w wersji demolition zosta∏y uhono-
rowane najwy˝szym wyró˝nieniem za innowacyjnoÊç w konkursie Demolition
Awards w Amsterdamie. Oprócz maszyn w stoisku Volvo zaprezentowane zo-
stanà tak˝e premierowe samochody ci´˝arowe oraz agregaty pràdotwórcze Vo-
lvo Penta dla budownictwa. Cz´Êç zewn´trzna terenu Volvo na targach Bauma
b´dzie mieç charakter bardziej praktyczny. Centrum zdominuje ogromna arena,
na której ka˝dego dnia obejrzeç b´dzie mo˝na dynamiczne pokazy maszyn.

Volvo CE zaprezentuje w Monachium kompleksowe rozwiàzania, dlatego
te˝ w stoisku firmy pojawi si´ najnowsza generacja pojazdów budowlanych.
Zastosowano w nich oszcz´dne silniki i nowe automatyczne skrzynie bie-
gów I-Shift. Analiza rozwoju rynku europejskiego wykazuje, ˝e najwi´cej na-
bywców pojazdów budowlanych pochodzi ze Wschodniej Europy. Dlatego
te˝ Volvo chce dodatkowo zwi´kszyç swe zaanga˝owanie w tych krajach. 

Wozid∏o przegubowe TA 400 musia∏o przekonaç o swoich zaletach prze-
chodzàc ca∏y szereg morderczych testów na bezdro˝ach RPA. Pojazd zda∏
egzamin celujàco, silnik, uk∏ad ch∏odzenia i system hydrauliczny pojazdu
spisywa∏y si´ bez zarzutu. In˝ynierom koncernu Terex uda∏o si´ wyd∏u˝yç
interwa∏y wymiany oleju, co oznacza zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Zbigniew Medyƒski

Benedykt Sikora





Euro-Ekolas postawi∏

na maszyny CASE

Przedsi´biorstwo In˝ynierii
Ochrony Ârodowiska Euro-
Ekolas Sp. z o.o. powsta∏o
w roku 1991. Poczàtkowo fir-
ma zajmowa∏a si´ projekto-
waniem i budowà oczysz-
czalni Êcieków. Rozwijajàc
si´ poszerzy∏a obszar dzia-
∏alnoÊci o projektowanie
i budow´ kanalizacji sanitar-
nych, t∏ocznych, podciÊnie-
niowych oraz deszczowych.
Euro-Ekolas podjà∏ równie˝
realizacj´ oczyszczalni Êcie-
ków, zarówno ma∏ych przy-
domowych, komunalnych,
jak i przemys∏owych. DziÊ
spó∏ka ma w swoim dorobku
zbudowanie kilkudziesi´ciu
oczyszczalni Êcieków i dzie-
siàtek tysi´cy metrów bie˝à-
cych kanalizacji, a tak˝e wysy-
piska odpadów komunalnych.
Do wykonania takich robót
niezb´dne jest posiadanie od-
powiedniego zaplecza tech-
nicznego. Dlatego te˝ w ro-
ku 2007, po zmianach w∏asno-
Êciowych Euro-Ekolas stanà∏
przed koniecznoÊcià odnowie-
nia parku maszynowego. Fir-
ma potrzebowa∏a przede
wszystkim maszyn do robót
ziemnych. – Przed z∏o˝eniem
pierwszego zamówienia zrobi-
∏em gruntowny przeglàd rynku.
Interesowali mnie tylko ci z do-
stawców, którzy mieli w swojej
ofercie wszelkiego rodzaju ma-
szyny do kopania, od miniko-
parek przez koparko-∏adowar-
ki, a˝ po najci´˝szy sprz´t
do robót ziemnych. Uzna∏em
równie˝, ˝e tworzàc nowy park
maszynowy mojej firmy najlep-
szym rozwiàzaniem b´dzie wy-
bór sprz´tu jednej marki – mó-
wi wiceprezes zarzàdu Euro-
Ekolas Piotr Brzeziƒski. Nie
ukrywa, ˝e przy wyborze ofer-
ty dostawcy kierowa∏ si´ ce-
nà. Decydujàce okaza∏o si´
jednak podejÊcie partnera.
Przed trzema laty jego firma
mog∏a co prawda pochwaliç
si´ ju˝ kilkunastoletnim do-
robkiem, ale znalaz∏a si´

w punkcie zwrotnym. Nie
mia∏a praktycznie w∏asnego
sprz´tu, a je˝eli ju˝, to moc-
no wyeksploatowany, znaj-
dowa∏a si´ dopiero na po-
czàtku drogi w walce
o kontrakty. W∏aÊciciele fir-
my mieli za to jasnà wizj´
rozwoju, ale wówczas by∏a
to tylko wizja. – Od poczàt-
ku stawia∏em spraw´ jasno.
Nie chcia∏em wiàzaç si´
z dostawcà na krótki czas.
Nie chodzi∏o mi bowiem o na-
bycie jednej maszyny na ko-
rzystnych warunkach. Wie-
dzia∏em, ˝e b´d´ kupowa∏

kolejne, by móc zrealizowaç
koncepcj´ rozwoju w d∏u˝-
szej perspektywie. 
Jeszcze raz potwierdzi∏o si´,
˝e to operatorzy majà decy-
dujàcy wp∏yw na wybór kon-
kretnej marki. – W prospek-
tach wszystko wyglàda po-
dobnie. Oferowane maszyny
sà wydajne, bezawaryjne
i ekonomiczne w eksploata-
cji. Dlatego w∏aÊnie zdecydo-
wa∏em si´ na metod´ selekcji
negatywnej, s∏ucha∏em opinii
operatorów o maszynach,
dopytywa∏em na jakim sprz´-
cie chcieliby pracowaç – t∏u-
maczy Piotr Brzeziƒski.
Po zebraniu opinii przysz∏a
kolej na dokonanie wyboru
konkretnego dostawcy. Pad∏
on na firm´ Intrac Polska ofe-
rujàcà maszyny CASE. Nego-

cjacje szczegó∏ów nie trwa∏y
d∏ugo i zaaowocowa∏y podpi-
saniem umowy. Pierwszym
zakupem Piotra Brzeziƒskiego
by∏y koparko-∏adowarki. Po-
czàtkowo firmie najbardziej
potrzebne by∏y bowiem ma-
szyny uniwersalne umo˝liwia-
jàce prowadzenie ró˝norod-
nych prac. Zgodnie z za∏o˝e-
niami z biegiem czasu mia∏y
one pe∏niç rol´ pomocniczà,
a kolejnymi zakupami byç
maszyny wyspecjalizowane
w postaci koparek ko∏owych
i gàsienicowych. Projekt ten
jest konsekwentnie relizowa-

ny. Euro-Ekolas sta∏ si´ dla fir-
my Intrac Polska jednym z klu-
czowych klientów zakupujàc
przez okres niespe∏na dwóch
lat szesnaÊcie maszyn CASE
ró˝nego typu. Piotr Brzeziƒski
chwali sobie ich jakoÊç: – Do-
Êwiadczenia potwierdzajà wy-
sokà bezawaryjnoÊç maszyn
CASE. Mimo ich bardzo inten-
sywnej eksploatacji, cz´sto
w niezwykle trudnych warun-
kach, tylko raz zdarzy∏a si´
usterka uniemo˝liwiajàca dal-
szà prac´. Niewàtpliwà zaletà
jest równie˝ ∏atwoÊç obs∏ugi
maszyn. Posiadanie sprz´tu
jednej marki sprawia, ˝e w ra-
zie koniecznoÊci dokonywaç
mo˝na rotacji operatorów.
Obejmujàc maszyn´ nie majà
oni najmniejszych problemów
z natychmiastowym osiàgni´-

ciem pe∏nej efektywnoÊci pracy.
Dyrektor zarzàdzajàcy Intrac
Polska, Dariusz Pachulski
opisujàc stosunek firmy
do klientów stawia spraw´ ja-
sno: – Staramy si´ podcho-
dziç do ka˝dego w identyczny
sposób, traktowaç go w spo-
sób wyjàtkowy. Niezale˝nie
od tego, jakie wizje swoich
planów zakupowych przed na-
mi roztoczy. Dzieje si´ tak tak-
˝e dlatego, ˝e jesteÊmy sto-
sunkowo m∏odà firmà. Przypo-
mn´, ˝e na polskim rynku In-
trac pojawi∏ si´ w po∏o-
wie 2008 roku. JesteÊmy wi´c
ciàgle na dorobku i staramy
si´ rozwijaç. Dlatego te˝ do-
ceniamy sukcesy naszych
klientów, które stajà si´ naszy-
mi sukcesami. Dajà nam
przecie˝ szans´ na zwi´ksze-
nie sprzeda˝y. OczywiÊcie za-
wsze dà˝ymy do tego, by klient
by∏ zadowolony z dostarczane-
go przez nas sprz´tu. Chcemy
zapewniç mu jak najlepsze
wsparcie serwisowe. Nie ma
przecie˝ maszyn, które by si´
nie psu∏y, ale naszym celem
jest ograniczenie do niezb´d-
nego minimum bezproduktyw-
nych przestojów. Maszyny po-
winny pracowaç, a nie staç
bezczynnie na placu budowy.
Nasz serwis czyni wszystko,
aby tak w∏aÊnie by∏o.
Intrac Polska stawia sobie
za cel dalsze promowanie
koncernu CASE jako kom-
pleksowego dostawcy sprz´-
tu, poczàwszy od maszyn
kompaktowych, a˝ po ci´˝kie
koparki. Sà one nowoczesne,
wydajne i niezawodne. Do-
skonale sprawdzajà si´ w naj-
trudniejszych nawet warun-
kach. Dariusz Pachulski
chcia∏by, aby CASE nie by∏
postrzegany w Polsce wy∏àcz-
nie jako producent koparko-
-∏adowarek. WÊród naszych
firm budowlanych pokutuje ta-
ka opinia, a wynika ona z fak-
tu, ˝e nad Wis∏´ ró˝nymi dro-
gami trafi∏o bardzo du˝o ma-
szyn w∏aÊnie tego typu. 
Euro-Ekolas dzia∏a nie tylko
w centralnej cz´Êci kraju. Od-
dzia∏y firmy znajdujà si´ tak˝e

Maszyny budowlane
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Koparko-∏adowarka 695 Super Series 3 to ju˝ szesnasta maszyna marki CASE zakupio-
na przez firm´ Euro-Ekolas w Intrac Polska. Leszek Roicki (Product Manager Intrac
Polska), Mariusz W´glarczyk (przedstawiciel koncernu CNH), Piotr Brzeziƒski (wicepre-
zes Euro-Ekolas) oraz Dariusz Pachulski (dyrektor zarzàdzajàcy Intrac Polska) nie ukry-
wajà zadowolenia z kolejnej udanej transakcji…



na Roztoczu oraz Górnym
i Dolnym Âlàsku. Maszyny 
CASE zakupione w Intrac Pol-
ska trafi∏y do wszystkich od-
dzia∏ów pe∏niàc kluczowà rol´
w realizowanych tam inwesty-
cjach. Koparka ko∏owa Case
WX 185 Series 2 wykorzystywa-
na jest na przyk∏ad przez mazo-
wiecki oddzia∏ Euro-Ekolas
przy pracach melioracyjnych
i budowie kanalizacji przy auto-
stradowej obwodnicy Serocka. 
Zastosowana w maszynie
nowoczesna przek∏adnia ty-
pu Power Shift umo˝liwia
p∏ynnà zmian´ biegów
pod obcià˝eniem. Specyficz-
ne dla Case rozwiàzanie po-
legajàce na mo˝liwoÊci bez-
stopniowej regulacji prze∏o-
˝eƒ a˝ do biegu pe∏zajàcego
zapewnia pewnà jazd´ oraz
precyzyjne manewry pod-
czas prowadzenia robót
prze∏adunkowych. Przednia
oÊ koparki wyposa˝ona zo-
sta∏a w automatycznà bloka-
d´ mechanizmów ró˝nico-
wych. Wyrównanie pr´dko-
Êci kó∏ na osi blokowanej za-

pobiega ich Êlizganiu si´
szczególnie podczas pracy
na grzàskim terenie. Kopar-
ka mo˝e poruszaç si´ z mak-
symalnà pr´dkoÊcià 30
km/h, co pozwala na szybkie
podà˝anie za frontem robót. 
Sterowanie ramieniem kopar-
kowym oraz wszystkimi wa˝-
niejszymi funkcjami maszyny
odbywa si´ za pomocà

dwóch joysticków, dzi´ki któ-
rym operator mo˝e wybieraç
kierunek jazdy, regulowaç
ustawienie podpór i lemiesza
majàce bezpoÊredni wp∏yw
na zapewnienie bezpiecz-
nych warunków pracy. Mo˝e
równie˝ uruchamiaç funkcj´
Powerboost i sterowaç wydat-
kiem uk∏adu hydraulicznego,
co pozwala na optymalne wy-

korzystanie osprz´tu robo-
czego. Elektroniczny system
monitorowania pracy maszy-
ny Digipower pozwala ope-
ratorowi na uzyskanie opty-
malnej mocy hydraulicznej
w zale˝noÊci od obcià˝enia
uk∏adu. System ma zadanie
monitorowania pracy trzech
pomp – dwóch g∏ównych
oraz wydzielonej pompy
obrotu. Jej odseparowanie
pozwoli∏o konstruktorom
Case osiàgnàç maksymal-
nà efektywnoÊç pracy oraz
precyzj´ ruchów koparki.
Stopieƒ efektywnoÊci wyko-
rzystania maszyny okreÊla-
ny jest równie˝ poprzez jej
niezawodnoÊç oraz mo˝li-
woÊç sprawnego prowa-
dzenia przeglàdów i ewen-
tualnych napraw. Kon-
strukcja koparki ko∏owej
WX 185 Series 2 zadbali o
∏atwy dost´p do wszystkich
punktów obs∏ugowych, co
przyczynia si´ do znaczne-
go skrócenia rutynowych
czynnoÊci obs∏ugowych. 

www.intrac.pl

Maszyny budowlane
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Koparka ko∏owa Case WX 185 Series 2 ze wzgl´du na swà funkcjonalnoÊç i mo˝liwoÊç
pracy z niezwykle szerokà gamà osprz´tu roboczego porównywana bywa cz´sto do…
scyzoryka, w jaki wyposa˝eni sà oficerowie szwajcarskiej armii



Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM

Technika Filtracji RUDFIL s.c.

Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych

www.filtracja.com.pl   tel.032 240 70 62

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

Extec C12+
produkcja 2007r.. Stan techniczny bardzo dobry. Liczba
motogodzin 1806. Rozmiar szcz´ki 1200x750 mm. Silnik

wysokopr´˝ny CATC-9 Diesel 365 KM. Mo˝liwoÊç podwy˝szenia
burt. Praca wsteczna szcz´k. WydajnoÊç: ok. 500 ton/godzin´.

Kontakt: 0 604 930 377; 0 604 083 093

e-mail: dz182@wp.pl

< Maszyna prze∏adunkowa FUKS

rok produkcji 1990, 4 podpory, kabina podnoszona
hydraulicznie, cena 75.000 z∏ + VAT
Kontakt: 601 22 33 06
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Prenumerata - zamówienie
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(84)
maszyny  •  narz´dz ia  •  sprz´ t

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

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

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

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

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

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

!



Cennik reklam
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Krótka charakterystyka
„PoÊrednik Budowlany - maszyny, narz´dzia, sprz´t” to fachowe czasopi-
smo poÊredniczàce w kontaktach firm z bran˝y budowlanej. Ukazuje si´ od
stycznia 1996 roku, a poczàwszy od wydania 5/98 w formie odr´bnego
zeszytu co dwa miesiàce przynosi  informacje o nowoÊciach na polskim
i Êwiatowym rynku maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji zwiàzanych
z bran˝à budowlanà w nak∏adzie 6.558 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

3/2010 07.05.2010    02.04.2010 09.04.2010 
4/2010 09.07.2010    03.06.2010 14.06.2010 
5/2010 29.09.2010    16.08.2010 23.08.2010 
6/2010 29.11.2010    15.10.2010 22.10.2010 
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PoÊrednik Budowlany: – Wi´kszoÊç naszych czytelników zna
Pana jedynie z krótkiej notki, jakà opublikowaliÊmy na po-
czàtku tego roku. Prosz´ nam zatem nieco przybli˝yç swà
osob´. Interesuje nas przebieg Paƒskiej kariery zawodowej
oraz ewentualne wczeÊniejsze doÊwiadczenia z kontaktów
z rynkami wschodnioeuropejskimi, w tym tak˝e polskim…
Jean-marie Basset: – Moja przygoda z firmà Caterpillar roz-
pocz´∏a si´ przed siedemnastu laty. WczeÊniej, tu˝ po stu-
diach pracowa∏em w banku BNP zajmujàc si´ klientami
z bran˝y budowlanej. Si∏à rzeczy mia∏em wi´c kontakty z fir-
mà Bergerat Monnoyeur reprezentujàcà we Francji koncern
Caterpillar. Kiedy okaza∏o si´, ˝e zamierza on uruchomiç
na francuskim rynku w∏asnà firm´ finansowà, zdecydowa-
∏em si´ do∏àczyç do CAT Financial. Na poczàtku moja pra-
ca zwiàzana by∏a g∏ównie z finansami, nast´pnie otrzyma-
∏em zadanie dbania o rozwój CAT Financial. By∏a to satys-
fakcjonujàca praca, jednak w koƒcu 2000 roku zdecydowa-
∏em si´ podjàç nowe wyzwanie. Rozpoczà∏em prac´ w Ber-
gerat Monnoyeur, dealera koncernu Caterpillar we Francji.
Najpierw jako dyrektor ds wynajmu, póêniej moje obowiàzki
poszerzono o zarzàdzanie sprzeda˝à maszyn u˝ywanych.
Wreszcie od roku 2006 powo∏any do zarzàdu BM odpowia-
da∏em za opiek´ posprzeda˝nà w ca∏ej firmie.

– Jakie g∏ówne zadania otrzyma∏ Pan obejmujàc stanowisko
dyrektora generalnego Bergerat Monnoyeur Polska? 
– Moim g∏ównym zadaniem jest sprawne zarzàdzanie firmà,
przed którà stojà powa˝ne wyzwania zwiàzane z jak najlep-
szym zaspokojeniem potrzeb rynku o olbrzymim potencjale
i perspektywach na przysz∏oÊç. Chodzi nie tylko o sprzeda˝
maszyn, ale tak˝e zapewnienie wsparcia technicznego ich
u˝ytkownikom. Chcemy tak˝e rozwijaç sieç wynajmu. Obec-
nie jednak g∏ównym celem jest jak najszybsze odbudowa-
nie i umocnienie naszej pozycji rynkowej. 

– Czy d∏ugo zastanawia∏ si´ Pan nad przyj´ciem oferty obj´-
cia swej funkcji w Polsce? Jakie sà Paƒskie pierwsze wra-
˝enia z pracy w naszym kraju? 
– By∏em bardzo usatysfakcjonowany otrzymujàc propozy-
cj´ podj´cia pracy w Polsce. To wa˝ny rynek dla koncernu
Caterpillar, du˝y, o wielkim potencjale, z masà wa˝nych
i niezb´dnych obiektów do zbudowania. Weêmy choçby au-
tostrady, obiekty przemys∏owe czy infrastruktur´ miejskà…
Decyzj´ o wyjeêdzie podjà∏em w∏aÊciwie bez namys∏u, wy-
starczy∏a szybka konsultacja z ma∏˝onkà. Poniewa˝ jednak
braliÊmy pod uwag´ sp´dzenie kilku lat poza granicami
Francji, przyjazd do Polski sta∏ si´ niejako urzeczywistnie-
niem naszych osobistych planów. Jak do tej pory moje wra-
˝enia z waszego kraju sà wy∏àcznie pozytywne, zarówno
pod wzgl´dem zawodowym, jak i osobistym.

– W roku 1929 Francis Monnoyeur odkry∏ istnienie „maszy-
ny przysz∏oÊci”, za jakà uzna∏ amerykaƒski ciàgnik gàsieni-
cowy CATERPILLAR „Sixty”. Od tego momentu datujà si´
zwiàzki Caterpillara i dzisiejszej Bergerat Monnoyeur zapo-
czàtkowane importem „Sixty” do Francji. Nas w mniejszym
stopniu interesuje jednak historia, a raczej obecnie obowià-
zujàce zasady wspó∏pracy Bergerat Monnoyeur z Caterpil-
larem. Co zadecydowa∏o, ˝e w roku 1997 roku Bergerat
Monnoyeur sta∏ si´ jedynym autoryzowanym dystrybutorem
maszyn Caterpillar w naszym kraju?
– Jako pierwszy dealer CAT-a w Europie mamy na koncie
wiele sukcesów, a przede wszystkim lata doÊwiadczeƒ
z naszej pracy we Francji. Kiedy otworzy∏y si´ rynki
wschodniej Europy zyskaliÊmy doskona∏à okazj´ ich wyko-
rzystania. Polski rynek stawia podobne wyzwania, jak fran-
cuski, dlatego te˝ mo˝emy przenieÊç tu naszà wiedz´. Ber-
gerat Monnoyeur jest dealerem Caterpillara tak˝e w Rumu-
nii i Belgii. We wszystkich tych krajach uda∏o si´ nam – po-
dobnie jak we Francji – osiàgnàç pozycj´ lidera rynku.

– Pot´ga Caterpillara wynika nie tylko z faktu oferowania ma-
szyn wszelkich typów, ale równie˝ szerokiego wachlarza
us∏ug polegajàcych choçby na sprzeda˝y maszyn nowych
i u˝ywanych, finansowaniu ich zakupu oraz wynajmie. Na co
szczególnie b´dzie stawia∏ BM Sp. z o.o. w najbli˝szych la-
tach? Czy polski rynek Paƒskim zdaniem mo˝e ewolu-
owaç w kierunku wynajmu? Czy te˝ raczej nadal b´dzie
obowiàzywa∏a zasada – „je˝eli nie masz w∏asnego sprz´-
tu to jesteÊ s∏abà firmà”? 
– Kiedy zarzàdza∏em flotà na wynajem w Bergerat Monnoy-
eur moim zadaniem by∏o przekonaç klientów do wynajmu
d∏ugoterminowego. Dominujàcy by∏ bowiem model wypo-
˝yczynia maszyn na krótko. Dzi´ki naszej ofercie klienci mo-
gli przekonali si´, ˝e bardziej op∏acalne jest dla nich wzbo-
gacenie swojego parku maszynowego na 3-6 miesi´cy,
dzi´ki czemu mieli do dyspozycji maksymalnà liczb´ ma-

Wywiad PoÊrednika

12 PoÊrednik Budowlany

Rozmowa z Jean-marie Bassetem, 

dyrektorem generalnym

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

W przysz∏oÊç patrz´ z optymizmem!



szyn w sezonie letnim, a w zimie ograniczali si´ do mini-
mum. OczywiÊcie w Polsce wi´kszoÊç firm woli kupowaç
maszyny i my ch´tnie zaspokajamy te oczekiwania. W koƒ-
cu naszym podstawowym celem pozostaje sprzeda˝ ma-
szyn, zarówno nowych, jak i u˝ywanych. Rynek b´dzie jed-
nak ewoluowa∏, wynajem maszyn z ca∏à pewnoÊcià zyska
na popularnoÊci. Dlatego chcemy zintensyfikowaç rozwój
dzia∏ajàcej ju˝ od dwóch lat sieci Cat Rental Store oferujà-
cej ma∏e maszyny. Naszym drugim priorytetem jest wyna-
jem na d∏u˝sze okresy maszyn wi´kszych, wyspecjalizowa-
nych. JesteÊmy w stanie zaoferowaç firmom, które chcà
czasowo wzbogaciç swój park maszynowy, nie tylko wystar-
czajàcà liczb´ maszyn, ale tak˝e ich obs∏ug´ serwisowà. 

– Z naszych rozmów z przedstawicielami czo∏owych produ-
centów maszyn budowlanych wynika, ˝e rynek polski
pozostaje – mimo kryzysowej sytuacji Êwiatowej bran˝y bu-
dowlanej – jednym z najbardziej obiecujàcych. Jest wymie-
niany w gronie pi´ciu najbardziej ch∏onnych rynków euro-
pejskich. Czy podziela Pan t´ opini´?
– Faktem jest, ˝e Polska jest jedynym krajem w Europie, któ-
ry w ubieg∏ym roku odnotowa∏ wzrost gospodarczy. Sytu-
acja w Polsce by∏a o wiele lepsza ni˝ gdzie indziej. Jest wie-
le mo˝liwoÊci, obiektów, które muszà zostaç zbudowane
choçby w zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ fina∏ami Mistrzostw Eu-
ropy w pi∏ce no˝nej. Potencja∏ gospodarczy jest zatem
ogromny. OdczuliÊmy jednak tak˝e skutki kryzysu. Rynek
maszyn budowlanych w Europie skurczy∏ si´ przecie˝ o po-
∏ow´. Obecnie kryzys mamy ju˝ za sobà, jednak nie odzy-
skaliÊmy pozycji na rynku. Pracujemy nad tym. Gorsze cza-
sy wykorzystaliÊmy na usprawnienie naszej pracy. Mamy
wszelkie dane ku temu, by zostaç liderem polskiego rynku.
Patrz´ w przysz∏oÊç z optymizmem i wierz´, ˝e w tym roku
uda si´ nam sprzedaç o wiele wi´cej maszyn ni˝ w ubieg∏ym.

– Jaki kierunek rozwoju polskiego rynku Pan przewiduje?
Czy b´dà si´ u nas sprzedawaç si´ du˝e wyspecjalizowane
maszyny, czy te˝ utrzymywaç si´ b´dzie zainteresowa-
nie taƒszymi maszynami uniwersalnymi, takimi jak zaprezen-
towana nam niedawno w Wielkiej Brytanii koparko-∏adowar-
ka o sterowaniu mechanicznym? 
– Oferujemy naszym klientom maszyny wszelkiego rodzaju.
Caterpillar produkuje olbrzymià liczb´ ró˝norodnych modeli
– od najmniejszych, uniwersalnych po wyspecjalizowane u˝y-
wane w przemyÊle wydobywczym. W Polsce utrzymuje si´
w dalszym ciàgu olbrzymie zapotrzebowanie na koparko-∏a-
dowarki. Obecnie zajmujemy drugie miejsce wÊród dostaw-
ców tego typu maszyn, ale oczywiÊcie mamy ambicje bycia
liderem! Sàdz´, ˝e polscy u˝ytkownicy potrzebowaç b´dà
tak˝e coraz bardziej wyspecjalizowanych maszyn, takich jak
du˝e ∏adowarki i koparki eksploatowane w kopalniach surow-
ców skalnych czy wykorzystywane do ci´˝kich robót ziem-
nych. Zawsze jesteÊmy w stanie zaoferowaç maszyn´ o pa-
rametrach odpowiednich do zadaƒ, które mia∏aby zrealizo-
waç. Pomo˝emy tak˝e w doborze optymalnego modelu.

– Czy Paƒskim zdaniem mamy powrót do czasów, gdy g∏ów-
nym kryterium przy zakupie maszyny, jakim kieruje si´ na-
bywca, jest przede wszystkim cena?
– Przy podejmowaniu decyzji o zakupie cena jest zawsze
wa˝nym czynnikiem. Jednak pracujàc dla Caterpillara, pro-

mujàc mark´ CAT oraz Bergerat Monnoyeur staramy si´
przekonaç klientów, ˝e nie powinni kierowaç si´ wy∏àcznie
cenà zakupu maszyny. Maszyna okazuje si´ tania bàdê dro-
ga dopiero po uwzgl´dnieniu kosztów eksploatacji i skutecz-
noÊci dzia∏ania serwisu. Maszyny muszà pracowaç, a nie
parkowaç na placu budowy. Zapewniamy to oferujàc nie tyl-
ko sprz´t doskona∏ej jakoÊci, ale tak˝e sprawujàc opiek´ ser-
wisowà przez ca∏y okres jego eksploatacji.

– Caterpillar s∏ynie z innowacji. Która z nich mo˝e okazaç si´
najwa˝niejsza dla rozwoju produkcji maszyn budowlanych?
– Ju˝ od przysz∏ego roku wejdà w ˝ycie pierwsze zapisy nie-
zwykle restrykcyjnych norm emisji spalin. ˚aden z producen-
tów nie ucieknie przed tym problemem. Caterpillar jest tak˝e
producentem silników, co u∏atwia osiàgni´cie zak∏adanych
efektów bez ograniczenia funkcjonalnoÊci i osiàgów maszyn.
Nasze nowoczesne zespo∏y nap´dowe zostanà zaprezento-
wane podczas tegorocznych targów Bauma w Monachium. 

– Kryzys finansowy boleÊnie dotknà∏ bran˝´ producentów ma-
szyn budowlanych. Caterpillar zosta∏ zmuszony do ogranicze-
nia wielkoÊci produkcji i masowych zwolnieƒ. Teraz tendencja
zdaje si´ odwracaç, koncern – przynajmniej w niektórych kra-
jach – na nowo zatrudnia pracowników. Czy Paƒskim zdaniem
producenci maszyn budowlanych najgorsze majà ju˝ za sobà?
– Nie dzia∏amy w oderwaniu od rzeczywistoÊci, kryzys nas
nie ominà∏. MusieliÊmy dostosowaç liczb´ pracowników
do ograniczonej sprzeda˝y. JesteÊmy jednak gotowi do za-
j´cia na powrót naszej mocnej pozycji i zamierzamy rozwi-
jaç naszà firm´ stosownie do potrzeb rynku i naszych klien-
tów. Jak ju˝ mówi∏em, patrz´ w przysz∏oÊç optymistycznie.

– Czy Bergerat Monnoyeur postawi na zdecydowane
dzia∏ania, czy te˝ przyjmie postaw´ zachowawczà? Czy ta-
kie inwestycje, jak oddzia∏ w Bia∏ymstoku sà zasadne eko-
nomicznie? WczeÊniej firmy na tzw. polskiej „Êcianie
wschodniej” nie widzia∏y sensu wi´kszych inwestycji.
– Mo˝e Paƒstwa zaskocz´, ale stworzenie oddzia∏u w Bia∏ym-
stoku okaza∏o si´ bardzo dobrym posuni´ciem. Jest to jeden
z wa˝niejszych dla nas regionów, a co ciekawe – w ubieg∏ym
roku nasz bia∏ostocki oddzia∏ potrafi∏ najlepiej opieraç si´ kry-
zysowi. W∏aÊnie dlatego warto dzia∏aç innowacyjnie, skutecz-
nie walczàc ze stereotypami.

– Ma Pan doÊwiadczenia w zakresie obs∏ugi posprzeda˝nej, ser-
wisu. W firmie, na czele której Pan stoi obowiàzuje has∏o: „Chce-
my zrobiç wi´cej ni˝ oczekuje klient”. W czym to si´ konkretnie
wyra˝a? Na co liczyç mo˝e nabywca maszyny marki Caterpillar,
by byç przekonanym, ˝e dokona∏ w∏aÊciwego wyboru?
– Dla naszych klientów najwa˝niejsze jest posiadanie sprawnej
maszyny umo˝liwiajàcej wydajnà prac´ bez przestojów. Jako
dealer musimy zatem byç w stanie dostarczyç ka˝dà potrzeb-
nà cz´Êç w jak najkrótszym czasie. Caterpillar dzi´ki organiza-
cji swoich struktur serwisowych daje nam maksymalne wspar-
cie w tym zakresie. W Polsce jesteÊmy w stanie dostarczyç za-
mawiajàcym zdecydowanà wi´kszoÊç cz´Êci w ciàgu 24 go-
dzin. Blisko dwustu naszych mechaników potrafi zadbaç te˝
o to, by zamówiona cz´Êç zosta∏a jak najszybciej wymieniona.

Rozmawiali: Magdalena Ziemkiewicz 

i Jacek Baraƒski 
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Koparko-∏adowarki JCB

W aktualnej ofercie firmy
Interhandler znajduje si´
siedem modeli koparko-∏a-
dowarek JCB. Maszyny na-
p´dzane sà silnikiem w∏a-
snej konstrukcji JCB w po-
staci turbodo∏adowanej,
czterocylindrowej jednostki
wysokopr´˝nej o pojemno-
Êci 4,4 litra z wtryskiem bez-
poÊrednim. Silnik rozwija
moc netto 70,5 kW (94,5KM)
oraz moment obrotowy 415
Nm przy 1.350 obr./ min.
Maszyny wyposa˝ono w skrzy-
ni´ biegów JCB Powershift
z czterema prze∏o˝eniami
do przodu i czterema do ty∏u.
Zmiana biegów jest w pe∏ni
zsynchronizowana. Na czwar-
tym biegu maszyna mo˝e po-
ruszaç si´ z imponujàcà pr´d-
koÊcià 41,5 km/h, co znacznie
skraca czas przejazdów.
Je˝eli chodzi o parametry
robocze maszyn, to si∏a wy-
rywajàca na z´bach ∏y˝ki ko-
parkowej wynosi 5.700 kg,
udêwig przy pe∏nym wysi´-
gu bez wysuwu ramie-
nia: 1.580 kg; kàt obrotu wy-
si´gnika – 180°; g∏´bokoÊç
kopania: 5,97 metra, a prze-
suw boczny osprz´tu kopar-
kowego – 1,05 metra. Si∏a
wyrywajàca na ∏y˝ce ∏ado-
warki wynosi 6.500 kg,
a udêwig na pe∏nà wysokoÊç
podnoszenia – 2.850 kg. 
W koparko-∏adowarkach
JCB zainstalowano most tyl-
ny sztywny, zwolnic´ z prze-
k∏adnià planetarnà z propor-
cjonalnym rozdzia∏em mo-
mentu oraz most przedni
wahliwy (o kàcie waha-

nia 16°), z proporcjonalnym
rozdzia∏em momentu. W ma-
szynach zastosowano hy-
drostatyczny mechanizm
skr´tu. W przypadku awarii
silnika istnieje mo˝liwoÊç
awaryjnego sterowania ma-
szynà. Nabywca ma mo˝li-
woÊç indywidualnego skon-
figurowania maszyny sto-
sownie do swoich potrzeb.
Elementami wyposa˝enia in-
stalowanymi na ˝yczenie
jest na przyk∏ad szeÊciobie-
gowa skrzynia Auto Power-
shift, blokada zmiennika mo-
mentu obrotowego, hydrau-
liczny przesuw ramienia ko-
parkowego, osie z syste-
mem LSD dajàcym efekt
dzia∏ania podobny do me-
chanicznej blokady dyferen-
cja∏ów, instalacje hydraulicz-
ne na ramieniu koparko-
wym 3/4 oraz 1”, instalacja
do pod∏àczenia narz´dzi
r´cznych, klimatyzacja,
a tak˝e szybkoz∏àcza ∏a-
dowarkowe oraz koparko-
we. W pe∏ni przeszklo-
na kabina koparko-∏ado-

warki spe∏niajàca standar-
dy ROPS/FOPS wyposa˝o-
na jest w regulowany wielo-
p∏aszczyznowo, podgrzewa-
ny fotel operatora z pasem
bezpieczeƒstwa. Poziom ha-
∏asu we wn´trzu wynosi 73
dB. Kabina posiada ogrze-
wanie, wentylator, instalacj´
radiowà, lusterka wsteczne,
oÊwietlenie wewn´trzne oraz
uchylne szyby boczne. Szy-
ba tylna, którà mo˝na rów-
nie˝ w razie potrzeby uchy-
laç wyposa˝ona jest w wy-
cieraczk´. Drzwi po obu stro-
nach u∏atwiajà operatorowi
zaj´cie miejsca w kabinie.
Jej konstrukcja w po∏àczeniu
z optymalnym usytuowa-
niem fotela operatora za-
pewnia doskona∏à widocz-
noÊç na ca∏e pole pracy. 
Sterowanie maszynami od-
bywa si´ za pomocà ergo-
nomicznie rozmieszczonych
dêwigni. SpoÊród rozwiàzaƒ
technicznych poprawiajàcych
parametry robocze koparko-∏a-
dowarek marki JCB wymieniç
nale˝y kompensujàcy drgania

∏y˝ki podczas jazdy system
amortyzacji SRS, uk∏ad
HSC umo˝liwiajàcy dosto-
sowanie wydajnoÊci hydrau-
liki maszyny do bie˝àcego
zapotrzebowania, uk∏ad RTD
∏y˝ki ∏adowarkowej (powrót
do kopania), a tak˝e zamki
hydrauliczne na si∏owni-
kach stabilizatorów.
Opcjonalnie w maszynach za-
montowaç mo˝na szybkoz∏à-
cze ∏adowarkowe mechanicz-
ne bàdê hydrauliczne oraz
mechaniczne szybkoz∏àcze
koparkowe. Dost´pna jest
tak˝e ca∏a gama osprz´tu,
a mianowicie: ∏y˝ki o ró˝nej
szerokoÊci i pojemnoÊci, ∏y˝-
ki do skarpowania, ∏y˝ki tra-
pezowe, zag´szczarki, frezar-
ki, m∏oty wyburzeniowe, wiert-
nice przek∏adniowe i ∏aƒcu-
chowe, z´by do zrywania na-
wierzchni, narz´dzia r´czne
(m∏oty, przecinarki, wiertnice),
pompy g∏´binowe, zamiatarki,
spryskiwacz, szczotki boczne,
haki, p∏ugi do Êniegu oraz
uk∏adarki do kraw´˝ników.

www.interhandler.pl

Dane techniczne koparko-∏adowarek JCB
Model 1CX 2CX 3CX Nat 3CX Turbo 3CX Super 3CX Contractor 4CX
Moc [kW/KM] 37,3/50 55,3/75 61,2/83 68,5/92 68,5/92 74,6/100 74,6/100
Masa [kg] 2.790 5.599 8.070 8.070 8.425 8.070 8.660
WysokoÊç [m] 3,4 5,13 5,62 5,62 5,91 5,62 5,91
D∏ugoÊç transportowa [m] 3,4 5,13 5,62 5,62 5,91 5,62 5,91
Osie skr´tne [szt.] 0 2 1 1 2 1 2
SzerokoÊç ∏y˝ki koparkowej [m] 0,46 0,45 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61
Maksymalna g∏´bokoÊç kopania [m] 2,55 3,67 5,97 5,97 5,93 5,97 5,88
PojemnoÊç ∏y˝ki ∏adowarkowej [m] 0,27 0,6 1 1 1 1 1,2
WysokoÊç za∏adunku [m] 2,51 4,45 3,20 3,20 3,13 3,20 3,18

Przy odrobinie inwencji operator koparko-∏adowarki JCB znaleêç mo˝e dla niej wprost nieograniczone mo˝liwoÊci zastosowania…
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BOMAG ma „hybryd´”!

BOMAG wprawadza do sprze-
da˝y nowy tandemowy walec z
podwójnà ∏awà skr´tnà klasy
dziesi´ciu ton. Konstrukcj´ ma-
szyny oparto na sprawdzonej
koncepcji walca BW 174 AP.
W maszynie nale˝àcej
do czwartej ju˝ generacji za-
stosowano jednak ca∏y sze-
reg nowatorskich rozwiàzaƒ
konstrukcyjnych, w∏àcznie
z nap´dem hybrydowym. Do-
datkowo, do tradycyjnych
elementów nap´dowych
„hybryda” posiada silnik
elektryczny i generator prà-
du, nowej generacji akumu-
lator i elektroniczny uk∏ad
sterowania. Sposób dzia∏a-
nia jest prosty i jednoczeÊnie
efektywny. Akumulator
do∏adowany jest na przyk∏ad
podczas hamowania i pracy
bez wibracji. Niewykorzysta-
na moc silnika spalinowego
jest w ten sposób gromadzo-
na i wykorzystywana w mo-

mentach maksymalnego za-
potrzebowania na energi´,
na przyk∏ad za∏àczania wi-
bracji lub przyspieszania.
W takich momentach silnik
elektryczny zasilany z aku-
mulatora wspomaga g∏ównà
jednostk´ nap´dowà. Daje

to oszcz´dnoÊci paliwa rz´-
du trzydziestu procent oraz
redukcj´ poziomu emisji tok-
sycznych spalin.
Nowy walec wyposa˝ono
w nap´d hybrydowy, uk∏ad
ASPHALT MANAGER oraz
oryginalne urzàdzenie do te-

stowania pod∏o˝a. Tandemo-
we walce z podwójnà ramà
skr´tnà marki BOMAG cieszà
si´ uznaniem u˝ytkowników.
PodkreÊlajà oni zalety ma-
szyn, takie jak du˝a wydaj-
noÊç, ∏atwoÊç manewrowa-
nia, wysoki komfort jazdy i ob-
s∏ugi, jak równie˝ wszech-
stronnoÊç zastosowaƒ. 
Nowy system „aktywnych
pod∏okietników” w po∏àczeniu
z dobrze le˝àcymi w d∏oni
dêwigniami sterowania wy-
znacza nowe standardy w za-
kresie obs∏ugi i ergonomii. Re-
gulowane konsole pozwalajà
dopasowywaç si´ do wzrostu
operatora, a odpowiednio wy-
profilowane pod∏okietniki za-
pewniajà wygodne podparcie
ramion. Zapewnia to wy-
godnà i niem´czàcà prac´
nawet przez d∏u˝szy czas.
Fotel operatora zintegrowa-
ny z konsolà – podobnie jak
w maszynach poprzedniej
generacji mo˝na obracaç
o 270° i odsuwaç na bok.
Dêwignia jazdy i prze∏àczni-

Nowy tandemowy walec z podwójnà ∏awà skr´tnà marki BOMAG b∏yskawicznie zdobywa
sobie uznanie u˝ytkowników. PodkreÊlajà oni jego zalety, takie jak du˝a wydajnoÊç, ∏atwoÊç
manewrowania, wysoki komfort jazdy i obs∏ugi oraz uniwersalnoÊç 

BOMAG Polska Sp. z o.o. 
ul. Szyszkowa 52, 02-285 Warszawa
tel. 022 482 04 00, faks 022 482 04 01
e-mail: poland@bomag.com
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Walec BOMAG BW 174 AP AM

Okr´t flagowy 
z dzielonymi b´bnami 

w klasie 10 ton.



ki na konsoli znajdujà si´
zawsze w zasi´gu oprato-
ra. W ten sposób zapew-
niona jest intuicyjna obs∏u-
ga oraz najwy˝sze bezpie-
czeƒstwo pracy.
Praca w trybie ECOMODE
zapewnia du˝e oszcz´dno-
Êci eksploatacyjne. We-
wn´trzne testy przeprowa-
dzone przez oÊrodek ba-
dawczo-rozwojowy firmy
BOMAG wykaza∏y ograni-
czenie zu˝ycia paliwa o po-
nad 20%. Dzi´ki aktywnemu
sterowaniu pracy silnika
operator wykorzystuje pe∏-
nà moc jedynie w momen-
cie rzeczywistego zapotrze-
bowania. Moc redukowana
jest, je˝eli tylko pozwala na
to specyfika wykonywane-
go zadania. Za pomocà
systemu czujników na bie-
˝àco monitorowane sà wa-
runki pracy, pr´dkoÊç obro-
towa sprawdzonego silnika
Kubota dopasowywana jest
automatycznie. Przyczynia
si´ to tak˝e do dodatkowej
redukcji poziomu ha∏asu
docierajàcego do kabiny.
Technicznie zaawansowa-
ny najwy˝szej jakoÊci sys-
tem zraszania zapewnia
optymalne nawil˝enie po-
wierzchni b´bnów nawet
przy silnych podmuchach
wiatru. System dzia∏a beza-
waryjnie dzi´ki zastosowa-
niu nowej generacji pomp
membranowych, mo˝liwo-
Êci centralnego opró˝niania
i trójstopniowemu filtrowa-
niu. Efektywny system
oszcz´dzania wody w po∏à-
czeniu ze zbiornikiem miesz-
czàcym 750 litrów pozwala
na d∏ugà prac´ walca. 
Konstruktorzy firmy BOMAG
zadbali o ochron´ walców
przed aktami wandalizmu.
W celu zapobie˝enia szkodom
materialnym zastosowali licz-
ne rozwiàzania – oprócz drzwi
kabiny zamki zastosowano
równie˝ w klapie silnika oraz
w zbiorniku wody i paliwa. 
Walce sà cz´sto przewo˝o-
ne pomi´dzy ró˝nymi placa-
mi budowy, dlatego wa˝ny

jest prosty i szybki system
mocowania. W walcu
BW 174 AP-4 zastosowano
nowej generacji uszaki i hak
holowniczy u∏atwiajàce za-
∏adunek i odpowiednie za-
bezpieczenie maszyny
na czas transportu. 
Ju˝ wyposa˝enie standardo-
we walca robi wra˝enie.
Oprócz wspomnianych ju˝:
systemu ECOMODE, komfor-
towej kabiny i ergonomicz-
nych elementów obs∏ugo-
wych w walcu zastosowano
równie˝ oÊwietlenie umo˝li-
wiajàce prac´ po zmierzchu
oraz hydrauliczne urzàdzenie
zwalniania hamulca. 
Opcjonalnie walec doposa-
˝yç mo˝na w generator prà-
du 230V, specjalne lusterka
boczne, immobilizer oraz sys-
tem telemetryczny „BOMAG
TELEMATIC”. Oprócz trans-
misji danych dotyczàcych
pracy maszyny ma on rów-
nie˝ funkcj´ monitorowania
oraz ochrony przed nieupraw-
nionym u˝yciem. W∏aÊciciel
walca otrzymuje sygna∏
po ka˝dorazowym urucho-
mieniu silnika maszyny, jej
aktualna pozycja pokazywa-
na jest na elektronicznej ma-
pie. W∏aÊciciel mo˝e zdefinio-
waç równie˝ obszar dozwolo-
ny, w którym mo˝e pracowaç
maszyna. W przypadku jego
przekroczenia, system wysy-
∏a natychmiast ostrze˝enie
w postaci SMS i e-maila.
Nowy rozsypywacz grysu
BS180-2 uzupe∏nia pakiet
wyposa˝enia dodatkowego.
Osprz´t bazujàcy na spraw-
dzonej i opatentowanej kon-
strukcji Bomaga zosta∏ dopa-
sowany do potrzeb u˝ytkowni-
ków nowego walca. Pozwala
on uzyskaç równomierny roz-
k∏ad materia∏u na nawierzch-
ni. Pojemny zbiornik miesz-
czàcy dziewi´çset litrów, sta-
bilna konstrukcja oraz wy-
soka bezawaryjnoÊç czyni
z rozsypywacza BS180-2 ide-
alne uzupe∏nienie walca pod-
noszàce znaczàco efektyw-
noÊç jego wykorzystania.

www.bomag.com
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Manitou to Êwiatowy lider w produkcji tereno-
wych wózków wid∏owych, platform roboczych
i przede wszystkim ∏adowarek teleskopowych.
WÊród maszyn Manitou odnajdziemy kilka serii
ró˝niàcych si´ przeznaczeniem. Dla budownic-
twa dedykowana jest seria MT oraz rozwini´cie
klasycznych ∏adowarek teleskopowych seria
MRT, wyposa˝ona w funkcj´ obrotu wokó∏ w∏a-
snej osi. Maszyny MRT ∏àczà cechy ∏adowarki te-
leskopowej i ma∏ego dêwigu samojezdnego oraz
platformy roboczej. Wysi´gnik teleskopowy
umo˝liwia podnoszenie ∏adunku na wysokoÊç
od 14 do 30 metrów. 
Pod markà Manitou odnajdziemy równie˝ najpo-
pularniejszy typ maszyny budowlanej na polskim
rynku, jakim jest koparko-∏adowarka. Model
MLB 625 T EX w odró˝nieniu od konkurencji dys-
ponuje teleskopowym uk∏adem ∏adowarkowym
pozwalajàcym si´gaç na wysokoÊç 5,22 metra.

¸adowarki teleskopowe



Ammann Yanmar

inwestuje w rozwój

Na rynkach naszego konty-
nentu liczba sprzedanych
minikoparek w ciàgu ostat-
nich dwóch lat znaczàco
spad∏a. Choç pojawiaç si´
zacz´∏y pewne oznaki o˝y-
wienia, to nie wywar∏y one
jednak wielkiego wp∏ywu
na popraw´ sytuacji firmy
Ammann Yamnar. Odczu∏a
ona powa˝ny spadek po-
pytu na swoje maszyny, nie
mia∏a zatem innego wyjÊcia
ni˝ dostosowanie struktury
i poziomu produkcji do za-
potrzebowania. Jednak
w najmniejszy sposób nie
odby∏o si´ to kosztem jako-
Êci ani ograniczenia nak∏a-
dów na rozwój technologii
produkcji maszyn. Nie zre-
dukowano tak˝e sprawnie
funkcjonujàcej sieci sprze-
da˝y, co sprawi∏o, ˝e mimo
kryzysowej sytuacji w bran-
˝y budowlanej Ammann

Yanmar potrafi∏ zwi´kszyç
swe udzia∏y w wielu Êwia-
towych rynkach.
Ammann Yanmar nie zamie-
rza ograniczaç nak∏adów
na prace badawczo-rozwo-
jowe. Firma stawia sobie
za cel zaoferowanie odbior-
com nowoczesnych maszyn
dostosowanych do specyfiki
konkretnych rynków. Brane
sà pod uwag´ aspekty eko-
logii i bezpieczeƒstwa, takie
jak dzia∏ania na rzecz
uproszczenia transportu ma-
szyn i dalszego ogranicza-
nia emisji ha∏asu. W ciàgu
najbli˝szych miesi´cy firma
przedstawi wiele nowych
rozwiàzaƒ w tym zakresie.
Z podsumowania danych
wynika, i˝ w ubieg∏ym roku
w Europie firmy leasingowe
sfinansowa∏y zakupy znacz-
nie mniejszej liczby maszyn
ni˝ w poprzednich latach.
Zaobserwowany jednocze-
Ênie wzrost zapotrzebowa-
nia na komponenty i cz´Êci
zamienne oznacza, ˝e ma-

szyny zakupione wczeÊniej
sà intensywnie eksploatowa-
ne. Oznacza to, i˝ w najbli˝-
szym powstanie potrzeba
zastàpienia ich nowymi. Am-
mann Yanmar spodziewa
si´ ponownego wzrostu in-
westycji ze strony firm le-
asingowych w roku 2011.
Firma zamierza energicznie

dzia∏aç, by osiàgnàç cel dal-
szego umocnienia swej po-
zycji wÊród liderów eurpej-
skiego rynku producentów
minikoparek. Ammann Yan-
mar zaprasza w dniach 19-
25 kwietnia do swojego sto-
iska F12-1209/1 na mona-
chijskich targach Bauma.

www.ammann-yanmar.fr
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Maszyny Ammann Yanmar sà intensywnie eksploatowane…



CAT 434 E Mechanical

W brytyjskich zak∏adach
firmy Caterpillar w Leicester
dokonano prezentacji ko-
parko-∏adowarki z mecha-
nicznym sterowaniem. Mo-
del CAT 434 E Mechani-
cal jest ju˝ dost´pny w pol-
skiej sieci Bergerat Monnoy-
eur. Maszyn´ zaprojektowa-
no z myÊlà o u˝ytkownikach
ceniàcych sobie prostot´ ob-
s∏ugi i solidnoÊç wykonania.
Zastosowanie dêwigni me-
chanicznych w miejsce joy-
sticków pozwoli∏o równie˝
na obni˝enie ceny maszyny.
W Leicester Caterpillar wy-
twarza koparko-∏adowarki

od prawie çwierçwiecza. Se-
ria E stanowi ju˝ piàtà ich
generacj´. Wszystkie mode-
le typoszeregu cechuje:
komfort operatora, doskona-
∏a wydajnoÊç, ∏atwoÊç obs∏u-
gi serwisowej. Model 434
z mechanicznym sterowa-
niem ma wiele zalet, które
zdecydujà o jego powodze-
niu na naszym rynku. Równe
ko∏a to dobry wybór dla u˝yt-
kowników wykorzystujàcych
maszyn´ g∏ównie do prac
za∏adunkowych czy niwela-
cyjnych. Poprawiajà one
trakcj´ maszyny pozwalajàc
na efektywnà prac´ w trud-
nych warunkach tereno-
wych. System skr´tu wszyst-

kich kó∏ sprawia, ˝e nowa
koparko-∏adowarka imponu-
je wyjàtkowà zwrotnoÊcià. 
Najwi´ksze zmiany konstruk-
cyjne modelu CAT 434 E Me-
chanical dotyczà ramienia wy-
si´gnika koparkowego. Po-
prawiona geometria pozwala
w rezultacie nie tylko na ∏a-
twiejsze operowanie ∏y˝kà czy
m∏otem, ale pozwala tak˝e
uzyskaç wi´kszà stabilnoÊç
maszyny. Zmniejszenie ci´˝a-
ru wysi´gnika poprawia eko-
nomik´ eksploatacji i przy-
spiesza cykle robocze. Stabil-
noÊç wysi´gnika osiàgni´to
dzi´ki zastosowaniu specjal-
nych wzmocnieƒ. Pozwoli∏o
to równie˝ na popraw´ para-
metrów roboczych w zakre-

sie si∏y kopania i odspajania.
Konstruktorzy maszyny zmie-
nili prowadzenie przewodów
hydraulicznych. Schowano je
wewnàtrz wysi´gnika, co
ogranicza ryzyko uszkodzeƒ
mechanicznych. Modyfikacje
nie omin´∏y nawet takich ele-
mentów, jak daszek kabiny.
Pomalowano go na jaÊniejszy
kolor, dzi´ki czemu przy du-
˝ym nas∏onecznieniu miejsce
pracy operatora mniej si´ na-
grzewa. Nowy profil rynienek
dachowych pozwala skutecz-
niej odprowadzaç deszczów-
k´, tak by woda podczas
zmiany kierunku jazdy nie za-
lewa∏a przedniej szyby.

www.b-m.pl
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Firma BELL posiada swojà fabryk´ w niemieckim
Eisenach. Do produkcji maszyn wykorzystuje
niezawodne podzespo∏y najlepszych na rynku
dostawców komponentów. Ni˝sza masa w∏asna
oraz silnik mniejszej pojemnoÊci zapewniajà
bardzo niskie zu˝ycie paliwa. Dodatkowo, dzi´ki
temu uzyskano niski indeks nacisku na grunt, co
prowadzi do mniejszego zu˝ycia opon i lepszej
trakcji w trudnych warunkach. Dodatkowym
atutem jest seryjnie montowane centralne
smarowanie Groeneveld, waga  do wa˝enia
urobku w skrzyni, komfortowa kabina operatora
oraz ∏atwy dost´p do punktów serwisowych.
Bell to najbogatsza oferta dost´pnych na rynku
modeli wodzide∏ przegubowych. Jako jedyna
firma dostarczajàca tego typu maszyny mo˝e
pochwaliç si´ 45-tonowym modelem B45D

Wozid∏a przegubowe

Prezentacj´ nowej koparko-∏adowarki zorganizowano na stadionie rugby, sponsorowa-
nego przez Caterpillar klubu Leicester Tigers. W ramach wspó∏pracy na koszulkach za-
wodników widnieje logo CAT, a stadion wzbogaci∏ si´ o pi´knà, wygodnà trybun´ 



Terex inwestuje 

w Niemczech

Wbrew szerzàcym si´ w ostat-
nich miesiàcach pog∏oskom
Terex Corporation nie rezy-
gnuje z produkcji maszyn bu-
dowlanych. Wprost przeciw-
nie, firma dokona∏a najwi´k-
szej inwestycji w Niemczech
od czasu przej´cia by∏ych
zak∏adów Schaeff (obecnie:
Terex Compact). W ten spo-
sób amerykaƒski koncern
daje wyraêny sygna∏, jak
wa˝na jest dla niego dal-
sza obecnoÊç na europej-
skich rynkach. 
Inwestycja pokazuje jasno
zainteresowanie rozwojem
fabryki w Crailsheim oraz
utrzymaniem zak∏adów Ro-
thenburgu i Langenburgu.
W najbli˝szych miesiàcach
zak∏ady Terex-Schaeff zosta-
nà poddane audytowi jako-
Êci i wydajnoÊci produkcji.
Dyrektor generalny, Jens

Bünte tak komentuje te dzia-
∏ania: – Crailsheim od d∏u-
giego czasu by∏ naszym
wzorcowym zak∏adem je˝eli
chodzi o jakoÊç produkcji,
wydajnoÊç oraz satysfakcj´
klientów. Za∏oga dowiod∏a,
˝e jest w stanie podo∏aç naj-
trudniejszym wyzwaniom.
Dlatego w∏aÊnie zdecydo-
waliÊmy si´ zainwestowaç
w firm´ mogàcà poszczyciç
si´ bogatymi tradycjami.
Kompleksowa modernizacja
obejmie budow´ nowych
hal produkcyjnych, optyma-
lizacj´ linii lakierniczej oraz
zakup dodatkowych obra-
biarek. Tym samym b´dzie-
my mieç pod kontrolà ca∏ko-
wity proces technologiczny,
co pozwala produkowaç
maszyny najwy˝szej jakoÊci
odpowiadajàce w pe∏ni po-
trzebom naszych klientów. 
Najwi´ksze zmiany dotyczà
zatrudnionych w zak∏adach
w Rothenburgu i Langenbur-
gu, gdzie produkowane sà

mini- i midikoparki oraz ko-
parki do robót tunelowych.
Produkcja tych maszyn oraz
biuro konstrukcyjne zostanà
przeniesione do Crailsheim.
Ma to spowodowaç zwi´k-
szenie potencja∏u Terex
Compact. Zak∏ady w Rothen-
burgu produkowaç b´dà na-
dal cz´Êci zamienne do ko-
parek, ale otrzymajà te˝ no-
we zadania. Jeszcze w tym
roku ma tu powstaç maga-
zyn centralny i centrum logi-

styczne obs∏ugujàce wszyst-
kie kraje europejskie. W Lan-
genburgu Terex utrzyma
produkcj´ si∏owników hy-
draulicznych, dzia∏aç tam
b´dà równie˝ biura Terex
Compact. Wszystko to daje
perspektywy na przysz∏oÊç
zarówno pracownikom, jak
i klientom majàcych mo˝li-
woÊç nabycia maszyn naj-
wy˝szej jakoÊci i otrzymania
wsparcia technicznego.

www.terexce.com
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Liebherr L 586 2plus2 

Najwi´ksza na Êwiecie ∏ado-
warka ko∏owa o nap´dzie
hydrostatycznym Liebherr
L 586 2plus2 cieszy si´
uznaniem firm z bran˝y su-
rowców skalnych. Jej efek-
tywnoÊç podnosi zastoso-
wanie osprz´tu pozwalajà-
cego na transport gigan-
tycznych bloków skalnych.
Po raz pierwszy Liebherr za-
prezentowa∏ t´ maszyn´

przed trzema laty, podczas
ubieg∏ej edycji targów Bau-
ma. Maszyna doskonale
spisuje si´ w ró˝nego ro-
dzaju zastosowaniach. 
Na targach Bauma 2010 Lie-
bherr zaprezentuje zapro-
jektowany specjalnie dla te-
go modelu osprz´t roboczy
pozwalajàcy na podejmo-
wanie i transport wielkoga-
barytowych bloków skal-
nych. Tak wyposa˝ona ma-
szyna doskonale spisywa∏a
si´ podczas testów przepro-

wadzanych w kamienio∏o-
mach granitu i marmuru. ¸a-
dowarka Liebherr L 586 2plu-
s2 wyposa˝ona w specjali-
styczny osprz´t by∏a w stanie
w zale˝noÊci od wysokoÊci
podnoszenia, umiejscowienia
punktu ci´˝koÊci i indywidual-
nych umiej´tnoÊci operatora
przenieÊç gigantyczny ci´˝ar
si´gajàcy nawet 24 ton. 
Osprz´t roboczy do ∏adowar-
ki L 586 2plus2 obejmuje ró˝no-
rodne specjalistyczne narz´dzia
w postaci kilku rodzajów wide∏

do bloków skalnych, szufli oraz
zrywaka. Dzi´ki nim u˝ytkow-
nik eksploatujàcy ∏adowar-
k´ w kamienio∏omie mo˝e
w pe∏ni wykorzystaç zalety
jej hydrostatycznego nap´-
du. Przede wszystkim przeja-
wiajà si´ one w oszcz´dnoÊci
paliwa (nawet do 25%) w po-
równaniu z maszynami z trady-
cyjnym uk∏adem nap´dowym,
wyd∏u˝eniu ˝ywotnoÊci uk∏adu
hamulcowego oraz ogranicze-
niu zu˝ycia ogumienia.

www.liebherr.pl
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Dzi´ki unikatowej i oryginalnej konstrukcji, koparki
Mecalac sà odpowiedzià na potrzeby firm drogowo
– in˝ynieryjnych i ich oczekiwaƒ, co do sprz´tu bu-
dowlanego. Uniwersalna maszyna, prosta w obs∏u-
dze, zapewnia dla funkcji kopania, ∏adowania, trans-
portowania optymalne parametry pracy i jakoÊci.
Mecalac oferuje unikalne i niezrównane mo˝liwoÊci
pracy w ró˝nych aplikacjach in˝ynieryjnych, komu-
nalnych itp. Gama wielofunkcyjnych koparek ko∏o-
wych i gàsienicowych MECALAC obejmuje modele
od 7 do 16 ton. 
Kompaktowa budowa Mecalac’a pozwala mu praco-
waç tam, gdzie inne maszyny tej wielkoÊci nie sà
w stanie realizowaç postawionych im zadaƒ. Obszary
zurbanizowane, wàskie miejskie uliczki, ma∏a prze-
strzeƒ robocza sà poligonem doÊwiadczalnym dla
mo˝liwoÊci tych koparek. Mecalac mo˝e zast´powaç
od 2 do 3 maszyn w firmie. Jego wykorzystanie w roz-
rachunku rocznym bliskie jest 100%. 
Ponad 10.000 koparek Mecalac pracuje w ró˝nych
sektorach budownictwa i przedsi´biorstwach komu-
nalnych. Wi´kszoÊç mi´dzynarodowych liderów bran-
˝y budowlanej posiada w swojej flocie koparki
Mecalac. Koparki te sà tak wydajne, poniewa˝ wyko-
rzystujà innowacyjne rozwiàzania techniczne, zabez-
pieczone wieloma patentami.

Wielofunkcyjne koparki

Liebherr L 586 2plus2 to najwi´ksza na Êwiecie ∏adowarka o nap´dzie hydrostatycznym



Gàsienice Solideal OTT

Gàsienice Solideal OTT zo-
sta∏y zaprojektowane z my-
Êlà o poprawieniu parame-
trów pracy mini∏adowarek
ko∏owych. G∏ównym celem
ich stosowania jest zwi´k-
szenie mobilnoÊci maszyn
pracujàcych w grzàskim,
kopnym terenie oraz ograni-
czenie ryzyka uszkodzenia
kó∏. W takich warunkach ry-
zyko tego rodzaju awarii jest
bowiem bardzo wysokie. 
Gàsienice Solideal OTT wy-
konano z najwy˝szej jako-
Êci komponentów z natural-
nego kauczuku. Wbudowa-
ne wzmocnienia stalowe
zapewniajà wyd∏u˝ony
okres eksploatacji. G∏´boki,
agresywny bie˝nik i specjal-
nie zaprojektowane ∏àcze-
nia wp∏ywajà na maksymal-
ne wyd∏u˝enie trwa∏oÊci
oraz uniwersalnoÊç zastoso-
waƒ. Gàsienice OTT odzna-

czajà si´ doskona∏à trakcjà,
pozwalajà równie˝ zmniej-
szyç pi´ciokrotnie naciski
powierzchniowe. Oznacza
to, ˝e unoszà maszyn´
na powierzchni grzàskiego
pod∏o˝a nie uszkadzajàc
przy tym wra˝liwych na-

wierzchni (takich jak
na przyk∏ad trawniki) oraz
zachowujàc znakomità p∏yn-
noÊç pracy zarówno na as-
falcie, jak i nierównym beto-
nie. Mo˝liwoÊç doboru opty-
malnego rozmiaru gàsienicy
oraz ogniwa ∏àczàcego

sprawia, ˝e monta˝ jest nie-
zwykle prosty i zabiera u˝yt-
kownikowi zaledwie kilkana-
Êcie minut. Stosunkowo
niewielka waga oraz ∏a-
twoÊç niezale˝nego trans-
portu zwi´kszajà zakres wy-
korzystania gàsienic Soli-
deal OTT, w ró˝nych warun-
kach eksploatacyjnych. 
Gàsienice Solideal OTT ofero-
wane sà w dwóch rozmia-
rach: 10x25-29 oraz 12x29-34.
U˝ytkownik mo˝e wybraç je-
den z dwóch rodzajów bie˝-
nika: standardowy TM Track-
master albo LM Lifemaster.
W celu u∏atwienia dopasowa-
nia gàsienicy do konkret-
nej maszyny dost´pne sà dy-
stanse na piasty. Ich stoso-
wanie staje si´ niezb´dne
w przypadku, gdy mi´dzy ko-
∏em a pojazdem jest zbyt ma-
∏o miejsca. W celu popraw-
nego zamontowania gàsieni-
cy wymagane sà trzy cale
wolnej przestrzeni. 

www.solideal.pl

Komponenty

Stosowanie gàsienic Solideal OTT pozwala poprawiç parametry robocze mini∏adowarek pra-
cujàcych w trudnym terenie. Ogranicza tak˝e ryzyko awarii zwiàzanej z uszkodzeniem ko∏a



Czy Atlas powróci 

do przesz∏oÊci?

W ostatnim czasie bardzo
g∏oÊno zrobi∏o si´ wokó∏
marki Atlas. Szczególnie
po opublikowaniu wiadomo-
Êci o sprzeda˝y przez kon-
cern Terex zak∏adów Atlasa
w Ganderkesee produkujà-
cych koparki. Naturalnà ko-
lejà rzeczy zacz´∏y pojawiaç
si´ pog∏oski o rych∏ym prze-
j´ciu marki Atlas przez kolej-
nego inwestora. W gr´
wchodzi∏y ponoç nie tylko
wspomniane zak∏ady produ-
kujàce koparki, ale tak˝e
dzia∏ajàca niezale˝nie nale-
˝àca do firmy F. Weyhausen
GmbH & Co. KG fabryka ∏a-
dowarek, walców i osprz´tu
oferowanych pod markà
Atlas. Ponoç ch´ç nabycia
– niejako w pakiecie – praw
do marki Atlas mia∏a jed-
na z wi´kszych firm z Korei
Po∏udniowej. Zainteresowa-
nie wyra˝ali tak˝e Chiƒczy-
cy. Ostatecznie jednak Atlas
– przynajmniej jak do tej po-
ry – opar∏ si´ azjatyckim za-
kusom. W oficjalnym komu-
nikacie w∏adze firmy F. Wey-
hausen GmbH & Co. KG po-
informowa∏y, ˝e utrzymajà
produkcj´ ∏adowarek ko∏o-
wych i walców pod markà
Atlas. Uspokoi∏o to nieco na-
stroje, atmosfera wokó∏ F.
Weyhausen GmbH & Co. KG
by∏a bowiem w ostatnim cza-
sie dodatkowo napi´ta ze
wzgl´du na niespodziewanà
Êmierç jego za∏o˝yciela, pe∏-
niàcego do ostatniej chwili
funkcj´ szefa rady nadzor-
czej Friedricha Weyhausena.
Nie stanowi tajemnicy, ˝e
do koƒca swoich dni by∏ on
zawsze zwolennikiem utrzy-
mania pe∏nej niezale˝noÊci
firmy. W dobie post´pujàcej
globalizacji obrona takiego
stanowiska stanowi∏a nie∏a-
twe zadanie, dlatego te˝
Friedrich Weyhausen swego
czasu dzia∏ajàc zapobiegaw-
czo powo∏a∏ do ˝ycia funda-
cj´ zobligowanà do dzia∏aƒ

na rzecz zachowania nieza-
le˝noÊci. Friedrich Weyhau-
sen przewidujàc zakusy
konkurentów na przej´cie je-
go firmy do zarzàdu fundacji
powo∏a∏ wy∏àcznie ludzi po-
dzielajàcych jego Êwiatopo-
glàd. F. Weyhausen GmbH
& Co. KG posiadajàca pra-
wa do marki Atlas dla ∏ado-
warek, walców drogowych
i narz´dzi roboczych pomi-
mo szeregu przetasowaƒ
na rynku producentów ma-
szyn budowlanych znajduje
si´ od momentu za∏o˝enia
w roku 1965 do dziÊ w r´-
kach rodziny Weyhausenów.
Dlatego te˝ dzia∏a niezale˝-
nie od koncernu Terex, który
w roku 2001 przejà∏ produk-
cj´ koparek Atlas. Kiedy nie-
dawno pozby∏ si´ tej fabryki,
tak˝e nie mia∏o to wp∏ywu
na sytuacj´ prawnà F. Wey-
hausen GmbH & Co. KG.
Ostatnio firma da∏a sygna∏
gotowoÊci do podj´cia roz-
mów na temat powrotu
do marki Atlas oraz charakte-
rystycznych, pomaraƒczo-
wych barw koparek i ˝urawi
produkowanych w Gander-
kesee. Wszystko zale˝y teraz
od nowego szefa zak∏adów
Fila Filipova. Wiadomo, ˝e
nie od dziÊ krytycznie ocenia∏
on niektóre dzia∏ania zarzàdu
koncernu Terex. W jednej ze
swych wypowiedzi stwier-
dzi∏ wr´cz, ˝e od momentu
przej´cia fabryki Ameryka-
nie nastawili si´ wy∏àcznie
na oszcz´dnoÊci zaniedbu-
jàc inwestycje w rozwój tech-
nologiczny produkowanych
maszyn. Tymczasem F. Wey-
hausen GmbH & Co. KG
utrzymujàc kurs na niezale˝-
noÊç nie ˝a∏owa∏ Êrodków
na innowacje. Przyk∏ady
takich dzia∏aƒ mo˝na mno-
˝yç. Najbardziej spektakular-
nym z nich jest z pewnoÊcià
zaprezentowanie przed trze-
ma laty prototypu ∏adowarki
o nap´dzie hybrydowym. Te-
raz konstrukcja maszyny zo-
sta∏a na tyle rozwini´ta, ˝e
mo˝e ona zostaç wdro˝o-
na do seryjnej produkcji. 
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Gama kompaktowych ∏adowarek o pojemnoÊci ∏y˝ki
od 0,5 do 3 m3. 
AHLMANN to lata doÊwiadczeƒ w produkcji ∏adowarek
zarówno z obrotowym wysi´gnikiem „AS”, jak i stan-
dardowych rozwiàzaƒ opartych na przegubie „AX”.
System „180” AHLMANN'a obejmuje gam´ ∏adowa-
rek wyró˝niajàcych si´ mo˝liwoÊcià obrotu wysi´gni-
ka. Zakres obrotu si´ga 180° (2x90°) umo˝liwiajàc
mi´dzy innymi wy∏adunek materia∏u z ∏y˝ki na ci´˝a-
rówk´ ustawionà równolegle do ∏adowarki.
¸adowarki AHLMANN spe∏niajà wymagania wszelkich
norm dotyczàcych ha∏asu, bezpieczeƒstwa oraz gwa-
rantujà uzyskiwanie najwy˝szych parametrów tech-
niczno–ekonomicznych.
¸adowarki obrotowe AHLMANN mogà byç wyposa-
˝one w ∏y˝k´ ∏adowarkowà, ∏y˝k´ koparkowà lub inny
osprz´t, sà zatem unikalnà kombinacjà ∏adowarki,
wózka wid∏owego, koparki czy dêwigu ko∏owego. 
PodkreÊlanà przez u˝ytkowników zaletà jest znako-
mita zwrotnoÊç i wysoka stabilnoÊç. Ârodek ci´˝ko-
Êci pozostaje zawsze w obrysie maszyny, co pozwa-
la na spokojnà prac´, nawet w najtrudniejszych wa-
runkach terenowych. ¸adowarki AHLMANN AS elimi-
nujà typowy ruch ∏adowarek przegubowych „Y”
na rzecz ruchu prostoliniowego.

– ∏adowarki na miar´…
Twoich potrzeb



Nic nie zatrzyma Chin

Jeszcze kilka lat temu pro-
dukty „Made in China” bory-
ka∏y si´ w Europie i na Êwie-
cie z nieprzychylnymi opinia-
mi, dotyczàcymi jakoÊci i spo-
sobu wykonania. Nikt nie
przypuszcza∏, ˝e sytuacja
zmieni si´ tak diametralnie i to
na przestrzeni nieca∏ej deka-
dy. XXI wiek b´dzie nale˝a∏
do Chin. W czasie, gdy ca∏y
Êwiat stara si´ wszelkimi spo-
sobami podêwignàç z kryzy-
su, Chiny skoncentrowane
g∏ównie na rozwoju rynku we-
wn´trznego i tak pochwaliç
si´ mogà 9-procentowym
wzrostem PKB. W takim tem-
pie do roku 2050 Chiny stanà
si´ najwi´kszym Êwiatowym
mocarstwem. Jak twierdzi Ro-
bert Fogel, laureat Nobla
w dziedzinie ekonomii, ju˝
w 2040 roku przeci´tny Chiƒ-
czyk b´dzie dwukrotnie bo-
gatszy, ni˝ przeci´tny Euro-
pejczyk i to Europa stanie si´
êród∏em taniej si∏y roboczej
dla azjatyckiego giganta go-
spodarczego. Polska jest dla
Chin niezwykle atrakcyjnym
rynkiem. WartoÊç negocjowa-
nych z chiƒskimi przedsi´-
biorcami projektów inwesty-
cyjnych w Polsce wynosi
ju˝ 462 mln euro. Gdyby
wszystkie te projekty dosz∏y
do skutku, stworzy∏oby to
w naszym kraju 1.630 nowych
miejsc pracy. Chiƒski kapi-
ta∏ wywiera ju˝ bardzo istotny
wp∏yw na polskà rzeczywi-
stoÊç gospodarczà. Konsor-
cjum chiƒskich firm z Chi-
na Overseas Engineering Gro-
up co. Ltd. na czele, pod ko-
niec wrzeÊnia ubieg∏ego roku
podpisa∏o umow´ na budow´
dwóch z pi´ciu odcinków au-
tostrady A2 ze Strykowa
do Konotopy. Kwoty zapropo-
nowane przez chiƒskie kon-
sorcjum stanowi∏y 48% Êrod-
ków, jakie GDDKiA przezna-
czy∏a w projekcie inwestor-
skim na sfinansowanie tych
odcinków. Kwota ta by∏a rów-
nie˝ o ponad 23% ni˝sza

od nast´pnej oferty w roz-
strzyganym przetargu. Polscy
przedsi´biorcy mogà przecie-
raç oczy ze zdumienia, mogà
protestowaç, tak jak zrobi∏a to
w Ogólnopolska Izba Gospo-
darcza Drogownictwa w liÊcie
wystosowanym do przewod-
niczàcego Komisji Europej-
skiej – Jose Manuela Barroso.
Takie dzia∏ania jednak nie
przynios∏y i nie przyniosà za-
pewne rezultatu. Polska, tak
jak i reszta Êwiata, musi zna-
leêç si´ w tej nowej sytuacji
gospodarczej i jak pokazuje
przyk∏ad autostrad – mocno
trzymaç si´ za kieszeƒ i za-
czàç rozsàdnie gospodaro-
waç zasobami. Przy przetar-
gach rozstrzyganych na po-
ziomie 48% projektu inwestor-
skiego, nale˝y zadaç sobie
pytanie, na czym udaje si´ tak
dalece zaoszcz´dziç. Oczywi-
Êcie spekulacjom nie b´dzie
koƒca, ale z pewnoÊcià
stwierdziç mo˝na, ˝e prze-
ci´tna cena chiƒskiej równiar-
ki drogowej jest o oko∏o 35%
ni˝sza ni˝ maszyny tej samej
klasy oferowanej przez zna-
nego producenta zachodnie-
go. JeÊli ktokolwiek chcia∏by
dyskutowaç o jakoÊci tych
maszyn, a nie wystarcza spe-
cyfikacja techniczna, z której
jasno wynika, ˝e g∏ówne kom-
ponenty maszyny to kompo-
nenty uznanych na ca∏ym
Êwiecie producentów – ame-
rykaƒskich, japoƒskich, nie-
mieckich, no có˝… nale˝y za-
inwestowaç w bilet choçby
do Pekinu i zobaczyç, jak wy-
glàda tamtejsza infrastruktu-
ra. Bàdê co bàdê budowa-
na chiƒskimi maszynami. Je-
Êli Pekin nie przekonuje, to
nale˝y zainwestowaç w bilet
kolejowy i pojechaç pocià-
giem do innych, mniejszych
miast z pr´dkoÊcià 200 km
na godzin´, a nast´pnie po-
wróciç do Europy ze spusz-
czonà g∏owà, opuszczajàc jà
jeszcze ni˝ej, obserwujàc wy-
nik dwudziestoletnich prac
nad infrastrukturà na naszym
lokalnym, polskim poletku.
Wracajàc do cen maszyn mo˝-

na si´ nie zgadzaç, podwa˝aç
jakoÊç, mo˝na wàtpiç, a na-
st´pnie i tak poddaç si´ pra-
wom makroekonomii i pojàç
fakt, ˝e nie wszystkie marki
chiƒskich maszyn by∏y dotàd
obecne i znane w Polsce, nie
jest wystarczajàcym argumen-
tem do tego, by przep∏a-
caç siedemdziesiàt procent
za maszyn´, tylko dlatego, ˝e
widnieje na niej nazwa, którà
znamy. Sentymenty emocjo-
nalne, przywiàzanie do marki,
niestety nie sprawdza si´
w czasach, kiedy w przetar-
gach g∏ówny nacisk k∏adzie
si´ na obni˝anie stawek, ni˝ej
i ni˝ej. Chiny to kraj, który in-
westuje najwi´ksze kwoty
w rozwój technologii i inno-
wacji na Êwiecie. Czas uwie-
rzyç, ˝e proces, którego je-
steÊmy Êwiadkami, kiedy ten
kraj roÊnie w pot´g´ to nie
przypadek, ani chwilowa
anomalia – to trend, nowa
rzeczywistoÊç. Wygrajà ci,
którzy to pojmà i pr´dko si´
do tej nowej rzeczywistoÊci
zaadaptujà – inni wypadnà
z rozgrywki. I naprawd´ cho-
dzi tu tylko o czysty rachu-
nek ekonomiczny – jednà
z podstaw nowoczesnej go-
spodarki kapitalistycznej.
Pozostajàc w Êwiecie cyfr,
przytoczmy przyk∏adowà
kalkulacj´, z którà zapoznaç
mo˝na si´ w zamieszczonej
u do∏u strony ramce.
Ró˝nica po pi´ciu latach
eksploatacji obu maszyn
wyniesie wi´c 250.000 z∏o-
tych na korzyÊç maszyny
chiƒskiej. Dodajmy do tego
kolejne 250.000 z∏otych, jakie

zaoszcz´dzamy kupujàc taƒ-
szà maszyn´ chiƒskà, daje
nam to sum´ oszcz´dnoÊci
rz´du 500.000 z∏otych. Sà to
pieniàdze, za które mo˝-
na utrzymaç operatora ma-
szyny nawet przez pi´ç lat.
Nale˝y te˝ mi´dzy bajki w∏o-
˝yç historie opisujàce d∏ugie
oczekiwanie na cz´Êci za-
mienne do chiƒskich ma-
szyn. Powa˝ne firmy ju˝
w momencie sprzeda˝y
pierwszej maszyny sà w sta-
nie zaprezentowaç zaplecze
cz´Êci zamiennych dost´p-
nych w Polsce. Czas ocze-
kiwania na inne cz´Êci,
w wyjàtkowych sytuacjach,
gdy nie sà one dost´pne
„od r´ki” wynosi maksymal-
nie trzy dni – bo wysy∏ane sà
one do Europy drogà lotni-
czà. Trzeba przy tym wyraê-
nie zaznaczyç, ˝e ceny cz´-
Êci zamiennych te˝ sà niepo-
równywalnie ni˝sze, od tych
oferowanych przez zna-
nych producentów zachod-
nich. Tak wi´c nie tylko pol-
scy klienci powinni raz jesz-
cze na spokojnie przekal-
kulowaç, czy naprawd´
lepiej inwestowaç horren-
dalne sumy w naprawy sta-
rych zdezelowanych ma-
szyn kupowanych z drugiej
r´ki (bo na fabrycznie nowe
staç obecnie ma∏o kogo),
czy nie lepiej, poddaç si´
prawom wolnego rynku i za-
czàç wybieraç oferty bar-
dziej konkurencyjne ceno-
wo. A w∏aÊnie takà ofert´
sk∏adajà nam producenci
chiƒscy. Jednym z nich jest
firma ChengGong.
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Sandvik w ofercie

Grausch i Grausch

Spó∏ka Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane pro-
wadzàca sprzeda˝, wyna-
jem i serwis maszyn budow-
lanych tak renomowanych
marek jak Komatsu, Indeco,
Mantovanibenne, Simex,
Stehr jest obecnie równie˝
oficjalnym dystrybutorem
mobilnych kruszarni i prze-
siewaczy marki Sandvik.
Jest to konsekwencjà w∏à-
czenia firm Extec i Fintec
(których dotychczasowym
przedstawicielem w Polsce
by∏a w∏aÊnie firma Grausch
i Grausch) do szwedzkiego
koncernu Sandvik. 
Dzi´ki temu Sandvik, jako
jeden producent, mo˝e ofe-
rowaç zarówno sprz´t sta-
cjonarny, jak i mobilny wy-
korzystywany w zak∏adach
przeróbczych kamienia.
Szwedzki koncern Sandvik
jest firmà o zasi´gu Êwiato-
wym, zatrudniajàcà po-
nad 50 tysi´cy pracowników
i majàcà ponad stuletnie do-
Êwiadczenie w produkcji
kruszarni i przesiewaczy.
Jest jednym z niekwestiono-
wanych liderów w tej bran˝y
na Êwiecie, czego dowodem
jest sprzeda˝ najwi´kszej
gamy kruszarni i przesiewa-
czy. Na terenie Polski
Grausch i Grausch mo˝e
dostarczyç dwadzieÊcia
pi´ç typów ró˝nego rodzaju
urzàdzeƒ, które idealnie do-
pasuje do wymagaƒ klienta. 
Sandvik oddaje do dyspo-
zycji klientów Grausch
i Grausch Maszyny Budow-
lane równie˝ swoje labora-
toria badawcze. Na zlecenie
polskiego dystrybutora
przeprowadzane sà w nim
analizy kamienia. Pozwala
to firmie Grausch i Grausch
dobraç odpowiednie ma-
szyny oraz ich ustawienia
do wymaganych parame-
trów produkcji. Tylko wyko-
rzystanie laboratoriów i do-
Êwiadczenia Sandvik (po-

nad 140 tysi´cy próbek) da-
je klientowi gwarancj´ wy-
tworzenia produktu koƒco-
wego zgodnego z za∏o˝o-
nymi normami. Cz´sto jest
to zasadniczy argument
przemawiajàcy za wyborem
maszyny marki Sandvik. Te-
go rodzaju mo˝liwoÊci dajà
tylko nieliczni dostawcy,
ka˝dy klient w Polsce mo˝e
z nich korzystaç i byç pew-
nym, jakà wydajnoÊç i ja-
koÊç uzyska pracujàc ma-
szynami Sandvik.
W chwili obecnej produkcja
najci´˝szych mobilnych kru-

szarni szcz´kowych i sto˝ko-
wych serii U (do 130 ton) zo-
sta∏a przeniesiona ze Szwe-
cji do fabryki w Anglii, co sta-
nowi dodatkowà gwarancj´
jakoÊci produkowanych tam
maszyn. Dzi´ki temu kon-
cern Sandvik mo˝e dostar-
czyç pe∏nà gam´ mobilnych
rozwiàzaƒ dla najwi´kszych
zak∏adów przeróbczych.
Wsparcie du˝ego koncer-
nu jest równie˝ widoczne
w dzia∏aniu serwisu Grausch
i Grausch. Pracownicy firmy
sà gruntownie przeszkoleni
w fabrykach w Anglii oraz Ir-
landii Pó∏nocnej. Dost´p-
noÊç i szybkoÊç dostaw cz´-
Êci zamiennych jest kluczo-
wa dla sprawnego dzia∏ania

linii produkcyjnych. Maga-
zyn Grausch i Grausch jest
w pe∏ni wyposa˝ony w pod-
stawowe materia∏y eksplo-
atacyjne i cz´Êci zamienne,
takie jak na przyk∏ad szcz´-
ki, ró˝nego typu sita, rolki
oraz ruszty palczaste. 
Aktualna oferta firmy Grausch
i Grausch, oprócz wszelkiego
typu kruszarni (szcz´kowe,
sto˝kowe i udarowe) obejmu-
je tak˝e udoskonalone prze-
siewacze Sandvik. Opaten-
towanà cechà niektórych
z nich sà dwie niezale˝ne
skrzynie przesiewajàce, za-

opatrzone w odr´bne syste-
my wibracji. Rozwiàzanie to
zdecydowanie poprawia wy-
dajnoÊç i jakoÊç materia∏u
koƒcowego. Wszystkie wy-
mienione powy˝ej maszyny
znajdujà zastosowanie w sia-
niu kruszyw naturalnych (ka-
mienio∏omy, ˝wirownie, pia-
skownie, w´z∏y betoniar-
skie), jak i materia∏u recy-
klingowego bezpoÊrednio
na placach rozbiórkowych.
Najnowszym modelem prze-
siewacza jest trzypok∏adowy
Sandvik QA 450 umo˝liwiajà-
cy u˝ytkownikowi uzyska-
nie czterech niezale˝nych
frakcji koƒcowych. 
Wielu klientów firmy Grausch
i Grausch majàc wczeÊniej-

sze doÊwiadczenia z konku-
rencyjnymi maszynami, pod-
kreÊla solidnoÊç wykonania,
bezawaryjnoÊç, nowocze-
snoÊç rozwiàzaƒ oraz przede
wszystkim du˝à wydajnoÊç
urzàdzeƒ Sandvik.
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane w ostatnich la-
tach sprzeda∏a kilkadziesiàt
kruszarni i przesiewaczy
na terenie ca∏ej Polski. Roz-
wijajàcy si´ obszar recyklin-
gu i wyburzeƒ, w którym
Grausch i Grausch specjali-
zuje si´ od wielu lat oferujàc
maszyny Komatsu, no˝yce
Mantovanibenne oraz m∏oty
hydrauliczne Indeco, rów-
nie˝ znacznie zwi´ksza za-
interesowanie kruszarniami
i przesiewaczami. Mo˝li-
woÊç sprzeda˝y mobilnych
maszyn Sandvik stanowi
dla firmy Grausch i Grausch
doskona∏à mo˝liwoÊç po-
szerzenienia asortymentu.
Gwarantuje to dobór opty-
malnego urzàdzenia co do
wydajnoÊci oraz ceny.
Wi´kszoÊç kruszarni i przesie-
waczy jest gotowa do natych-
miastowego odbioru w sie-
dzibie firmy. Ewentualny
czas oczekiwania na realiza-
cj´ zamówienia nie przekra-
cza oÊmiu tygodni. Grausch
i Grausch Maszyny Budowla-
ne zapewnia równie˝ pe∏en
serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny. Do dyspozycji klien-
tów stale pozostaje szesna-
Êcie samochodów serwiso-
wych, dwudziestu dziewi´ciu
mechaników oraz kilkunastu
doradców techniczno-han-
dlowych, gotowych wyjaÊniç
wszelkie wàtpliwoÊci eksplo-
atacyjne oraz zaprezentowaç
szczegó∏owo parametry urzà-
dzeƒ marki Sandvik.
Wszystkich zainteresowa-
nych firma Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane zapra-
sza do swej siedziby i od-
wiedzenia strony interneto-
wej: www.maszynybudow-
lane.pl. Mo˝na si´ na niej
zapoznaç z pe∏nà ofertà ma-
szyn marki Sandvik.

www.maszynybudowlane.pl
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Sandvik dostarcza pe∏nà gam´ mobilnych rozwiàzaƒ dla najwi´kszych zak∏adów przeróbczych





Koparki Hyundai Serii 9

przyjazne operatorowi

Podczas zbli˝ajàcych si´ tar-
gów Bauma Hyundai Heavy In-
dustries Europe zaprezentuje
po raz pierwszy w Europie ko-
parki Serii 9. W jej sk∏ad wcho-
dzà maszyny o masie roboczej
od 1,6 do 50 ton. W Polsce no-
we koparki Hyundai Serii 9 do-
st´pne b´dà za poÊrednictwem
sieci dystrybucyjnej firmy Ama-
go, jedynego w naszym kraju
dystrybutora maszyn budowla-

nych o rodzimym kapitale
dzia∏ajàcego na terenie ca∏ej
Polski. Amago dokona pre-
zentacji nowych koparek pod-
czas majowych targów Auto-
strada Polska w Kielcach. 
Koparka Hyundai R145CR-9
nale˝y do grupy maszyn, któ-
re dopiero zdobywajà sobie
zainteresowanie polskich firm
budowlanych. Szacuje si´, ˝e
koparki klasy pi´tnastu ton
zdoby∏y sobie do tej pory kil-
kunastoprocentowy udzia∏
w naszym rynku. Wraz z po-
st´pujàcà specjalizacjà firm
wykonawczych sytuacja mo˝e
si´ zmieniç. Hyundai R145CR-
-9 z zerowym kàtem obrotu
wydaje si´ byç odpowiednià
maszynà do prac prowadzo-
nych na ograniczonej prze-

strzeni, na przyk∏ad na miej-
skich placach budowy.
G∏ównym celem, jaki przy-
Êwieca∏ konstruktorom no-
wej generacji koparek Hy-
undai by∏o stworzenie ma-
szyn ∏atwych w obs∏udze
i serwisowaniu, czyli po pro-
stu przyjaznych operatoro-
wi. In˝ynierowie firmy po-
proszeni o wymienienie
g∏ównych zalet koparki
R145CR-9, wymienili komfor-
towà kabin´ oraz szybkoÊç
i precyzj´ cykli roboczych
zapewniajàcych optymalnà

wydajnoÊç przy ograniczo-
nym apetycie na paliwo. 
Operator koparki R145CR-9
pracuje w przestronnej, bez-
piecznej kabinie spe∏niajàcej
normy ROPS/FOPS. Jej wzmoc-
niona konstrukcja sprawia, ˝e
nawet w przypadku przewró-
cenia si´ maszyny przypi´ty
pasem operator nie jest nara-
˝ony na obra˝enia. Na podnie-
sienie bezpieczeƒstwa pracy
wp∏yw ma równie˝ powi´ksze-
nie powierzchni przeszkleƒ.
Dobrze wyciszone i klimaty-
zowane wn´trze kabiny zosta-
∏o zaprojektowane tak, aby
zmaksymalizowaç komfort
pracy operatora. Regulowa-
ny wielop∏aszczyznowy fotel
gwarantuje operatorowi wy-
godnà prac´ dzi´ki opty-

malnemu podparciu cia∏a
oraz odizolowaniu od szko-
dliwych wibracji.
Na czytelnym kolorowym
ekranie ciek∏okrystalicznym
w czasie rzeczywistym poja-
wiajà si´ informacje o para-
metrach pracy maszyny,
wa˝ne informacje diagno-
styczne i dane dotyczàce na-
stawieƒ dla narz´dzi robo-
czych. Ergonomiczne dêwi-
gnie sterownicze pozwalajà-
na szybki wybór wielu funkcji. 
Wi´kszà szybkoÊç i precyzj´
cykli roboczych zapewnia uk∏ad

hydrauliczny nowej generacji
oparty na pompach renomo-
wanej firmy Kawasaki. Zosta∏
on zaprojektowany tak, by uzy-
skaç maksymalnà wydajnoÊç
oraz wysokà precyzj´ manew-
rowania przy jednoczesnym
ograniczeniu zu˝ycia paliwa.
Prac´ operatora u∏atwia mo˝-
liwoÊç doboru odpowiednie-
go trybu pracy. Za pomocà
prze∏àcznika mo˝e on ∏atwo
wybraç jeden z trzech trybów (P
– maksymalnej mocy, S – mocy
standardowej lub E – ekono-
miczny), co pozwala wykonaç
konkretne zadanie budowlane.
Du˝y wybór narz´dzi robo-
czych sprawia, ˝e koparka
imponuje mo˝liwoÊcià ró˝no-
rodnych zastosowaƒ. Dosko-
nale sprawdza si´ nie tylko

przy typowych robotach
ziemnych, ale tak˝e w pra-
cach prze∏adunkowych i roz-
biórkowych. Specjalne szyb-
koz∏àcze pozwala operatoro-
wi na b∏yskawicznà wymian´
narz´dzia bez koniecznoÊci
opuszczania kabiny.
W koparce wykorzystano stero-
wany elektronicznie silnik wy-
sokopr´˝ny Mitsubishi rozwija-
jàcy moc 115 KM, natomiast
do nap´du ka˝dej z gàsienic
zastosowano dwubiegowy sil-
nik marki Mottrol z automatycz-
nie zmienianym prze∏o˝eniem.
Uk∏ad jezdny koparki R145CR-
-9 charakteryzuje si´ wysokà
niezawodnoÊcià, którà uda∏o
si´ osiàgnàç dzi´ki odpowied-
niemu zabezpieczeniu silnika
jazdy, hamulca oraz przek∏adni
planetarnych. Podwozie ma-
szyny oparto na stabilnej, od-
pornej na dzie∏anie si∏ skr´cajà-
cych ramie. Bezobs∏ugowe
ogniwa ∏aƒcuchów i rolki pod-
wozia zosta∏y fabrycznie na-
smarowane i uszczelnione.
Konstruktorzy Hyundaia zadba-
li o dobrà dost´pnoÊç punktów
serwisowych i wszystkich new-
ralgicznych podzespo∏ów z po-
ziomu gruntu. Przeglàdy i pra-
ce konserwacyjne sta∏y si´
dzi´ki temu maksymalnie pro-
ste, co sprawia, ˝e do minimum
uda∏o si´ ograniczyç bezpro-
duktywne przestoje maszyny. 
Serwis koparek nowej genera-
cji Hyundai zapewnia na tere-
nie ca∏ej Polski ich dystrybu-
tor, firma Amago. Mechanicy
firmy przeszli specjalistyczne
szkolenia w zakresie obs∏ugi
serwisowej nowych modeli.
Punkty warsztatowe Amago sà
zlokalizowane w Krakowie,
Warszawie, Poznaniu, Gdaƒ-
sku oraz we Wroc∏awiu. Rów-
nie szybko, jak stacjonarny,
rozwija si´ serwis mobilny.
Amago zatrudnia wykwalifi-
kowanych mechaników dys-
ponujàcych w pe∏ni wyposa-
˝onymi samochodami serwi-
sowymi, co umo˝liwia sku-
teczne przeprowadzanie na-
wet skomplikowanych napraw
w warunkach polowych. 

www.amago.pl

Maszyny budowlane

28 PoÊrednik Budowlany

Konstruktorzy Hyundai chcieli stworzyç maszyn´ ∏atwà w obs∏udze i wydajnà. Ju˝ pierwsze testy wykaza∏y, ˝e potrafili sprostaç zadaniu…





Sprz´t od 3W Maszyny

Budowlane Sp. z o.o.

Ogólnopolska firma „3W Ma-
szyny Budowlane” Sp. z o.o.
na ∏amach PoÊrednika Bu-
dowlanego pragnie przed-
stawiç si´ swoim kilkuset
wiernym klientom, jak i ca∏ej
rzeszy jeszcze nie odkrytych
– w nowej roli. DwanaÊcie lat
wyt´˝onej pracy „od pod-
staw” w zakresie sprzeda˝y
i serwisowania maszyn bu-
dowlanych Case jako nieza-
le˝ny dystrybutor, zosta∏o
docenionych w europejskiej
centrali koncernu CNH.
Z wielkà przyjemnoÊcià
i nieukrywanà satysfakcjà
informujemy, i˝ od ubieg∏e-
go roku jesteÊmy drugim
autoryzowanym dealerem
maszyn amerykaƒskiego
koncernu Case Construc-
tion w Polsce.
Centrala za∏o˝onej w 1998
roku spó∏ki mieÊci si´
w Warszawie – tam zlokali-
zowane jest biuro, hala na-
prawcza, magazyn cz´Êci
oraz plac z maszynami. Po-
za stolicà firma „3W” posia-
da obecnie pi´ç oddzia∏ów
handlowo – serwisowych
(Bielsko-Bia∏a, Koszalin, El-
blàg, Tarnobrzeg, Wroc∏aw)
oraz przedstawiciela w ¸o-
dzi (firma Szabliƒski). Dal-
sza ekspansja jest w toku.
W skali ca∏ego kraju jest to
zgrana dru˝yna prawie 60-
ciu profesjonalistów podej-
mujàcych wcià˝ kolejne am-
bitne wyzwania.
Za oferowanymi przez nas
produktami Case’a stoi re-
noma i prawie 170 lat do-
Êwiadczeƒ Êwiatowego po-
tentata w zakresie produkcji
pe∏nej gamy maszyn dla rol-
nictwa i budownictwa. War-
to podkreÊliç, i˝ Case
pod wzgl´dem iloÊciowym
od wielu lat zajmuje pierw-
szà pozycj´ na Êwiecie jako
producent koparko – ∏ado-
warek i drugie miejsce
na globalnym podium w ka-
tegorii mini∏adowarek. ¸a-

dowarki i spycharki Case
od kilkudziesi´ciu lat sà sta-
∏ym elementem wyposa˝e-
nia US Army. 15-letni sojusz
Case’a z japoƒskim koncer-
nem Sumitomo owocuje
bogatà paletà niezawod-
nych koparek gàsienico-
wych wysoko cenionych
przez u˝ytkowników na ca-
∏ym Êwiecie. To jest tylko
czubek góry lodowej (zalet),
dla którego warto spróbo-
waç maszyn Case.
Dla pe∏niejszej satysfakcji
klientów firma 3W reprezen-
tuje na rynku polskim kilku
zachodnich producentów,
którzy razem wzi´ci oferujà
pe∏ne oprzyrzàdowanie ro-
bocze do wszystkich ma-
szyn z szeroko poj´tej gru-
py produktowej koparek
i ∏adowarek do prac: wybu-
rzeniowych, prze∏adunko-
wych, porzàdkowych, dro-
gowych i budowy Êcian
szczelnych. W tym zakresie
proponujemy naszym Klien-
tom: ∏y˝ki koparkowe w ró˝-
nych odmianach i szybko-
z∏àcza hydrauliczne oraz
chwytaki burzàco – sortujà-
ce i bardzo popularne
w Ameryce P∏n. klamry
przeciwstawne do koparek
irlandzkiej firmy GEITH; pe∏-
nà gam´ osprz´tów kopar-
kowych do wyburzeƒ ˝elbe-
tu i konstrukcji stalowych
holenderskiej firmy GLO-
BRAM. Oferujemy tak˝e pe∏-
nà gam´ ∏y˝ek ∏adowarko-
wych oraz wid∏y i Êwidry
brytyjskiej firmy WHITES
MATERIAL HANDLING oraz
frezarki, ko∏a tnàce i za-
g´szczarki firmy równie˝
z Wysp Brytyjskich UNIVER-
SAL BINGHAM. Firmom in-
˝ynieryjnym oferujemy nie-
mieckie wibrom∏oty TUN-
KERS do budowy Êcian
szczelnych wspó∏pracujàce
nie tylko z dêwigami, ale
równie˝ z koparkami. Ser-
decznie zapraszamy do sie-
ci sprzeda˝owo-serwiso-
wej 3W, naprawd´ warto. 

www.3wmaszyny.pl 

www.szablinski.pl
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Coraz szersza oferta

HAULOTTE 

Najnowszym urzàdzeniem
w coraz szerszej ofercie fir-
my HAULOTTE jest przegu-
bowy podest ruchomy o na-
p´dzie elektrycznym HA-
12CJ+ nadajàcy si´ przede
wszystkim do wszelkich prac
wewnàtrz na wysokoÊci ro-
boczej do 12 metrów, takich
jak roboty konserwacyjne
i naprawcze zwiàzane z elek-
trykà, oÊwietleniem i klimaty-
zacjà itp. Kompaktowe wy-
miary: wysokoÊç 2 metry,
szerokoÊç 1,20 metra i ma∏y
zewn´trzny promieƒ skr´tu
umo˝liwiajà prac´ nawet
w ciasnych przestrzeniach
przemys∏owych i logistycz-
nych. HA12CJ+ w przeci-
wieƒstwie do pozosta∏ych
podestów przegubowych
przeznaczonych do pracy
wewnàtrz budynków, mie-
Êci si´ w drzwiach o stan-
dardowych wymiarach.

Podest HA12CJ+ posiada
przed∏u˝enie ramienia (tzw.
JIB), które umo˝liwia prac´
w najtrudniejszych strefach.
Urzàdzenie charakteryzuje si´
wysokà niezale˝noÊcià w eks-
ploatacji, d∏ugim czasem pra-
cy oraz wyjàtkowà wydajno-
Êcià. HA12CJ+ powi´kszy∏
grup´ przegubowych pode-
stów o nap´dzie elektrycz-
nym, do której zaliczajà si´
te˝: HA12IP oraz HA 15IP. 
Ponadto w ofercie HAULOTTE
Polska znajdujà si´ no˝yco-
we podesty ruchome o na-
p´dzie spalinowym, prze-
gubowe podesty ruchome
o nap´dzie spalinowym, te-
leskopowe podesty rucho-
me, masztowe, podesty
na przyczepkach oraz ∏ado-
warki teleskopowe. Wszyst-
kie odpowiadajà najnow-
szym wymogom prawa pra-
cy oraz normom europej-
skim (oznakowanie CE,
EN 280) oraz mi´dzynaro-
dowym (ANSI, CSA, AS…).

www.haulotte.com
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Weber MT - zag´szczanie

na najwy˝szym poziomie

Pod has∏em „Sprawdê We-
ber MT” specjalista w dzie-
dzinie r´cznie kierowanych
maszyn do zag´szczania
gruntu podczas zbli˝ajàcych
si´ targów Bauma w Mona-
chium zaprezentuje szereg
nowoÊci. Premier´ podczas
tej imprezy mieç b´dà mi´-
dzy innymi nowe p∏yty wi-
bracyjne CF 2 i CF 3 oraz
zmodernizowana wersja sto-
py wibracyjnej SRV 620.
Wszystkie urzàdzenia ce-
chuje wy˝szy komfort obs∏u-
gi oraz zwi´kszona wydaj-
noÊç, co zdecydowanie u∏a-
twia prac´ na placu budowy. 
Nowe jednokierunkowe p∏y-
ty wibracyjne CF 2 (15 kN
si∏y odÊrodkowej) oraz CF 3
(20 kN si∏y odÊrodkowej)
odznaczajà si´ wysokim
komfortem obs∏ugi. Nowo
skonstruowany pa∏àk stero-
wania – dodatkowo powle-
czony mi´kkim tworzywem
sztucznym – pozwoli∏ osià-
gnàç cel, jakim by∏a znacz-
na redukcja wibracji prze-
noszonych na r´ce operato-
ra. Umo˝liwia to szczegól-
nie bezpiecznà, wygodnà
oraz wydajnà prac´. 
Dzi´ki kolejnemu dopraco-
waniu kompaktowych wy-
miarów, uchwytom trans-
portowym z przodu i na bo-
kach maszyny sà ∏atwe
w transporcie i mo˝na je
przewoziç nawet samocho-
dem osobowym. Umiesz-
czona na r´kojeÊci dêwi-
gnia gazu do sterowania
obrotami silnika nale˝y
do wyposa˝enia seryjnego
zag´szczarek. CF 2 i CF3
na ˝yczenie wyposa˝o-
na byç mo˝e w zintegrowa-
ny wózek transportowy, któ-
ry dzi´ki zwi´kszonemu roz-
stawowi kó∏ek jest teraz wy-
godniejszy w u˝yciu. Opcjo-
nalnie dostarczana jest rów-
nie˝ p∏yta t∏umiàca do za-
g´szczania kostki brukowej
i szesnastolitrowy zbiornik

wody do zag´szczania as-
faltu. Zbiornik na wod´
mo˝na zdjàç z zag´szczar-
ki bez u˝ycia narz´dzi i wy-
godnie przenosiç do nape∏-
nienia, korzystajàc z wypro-
filowanych uchwytów. Wy-
p∏yw wody jest zamykany
obrotowym zaworem.
Niezawodna i wydajna sto-
pa wibracyjna SRV 620 wy-
posa˝ona zosta∏a w inno-
wacyjny system wielostop-
niowego filtrowania powie-
trza. Jego wydajnoÊç zosta-
∏a zwi´kszona wielokrotnie
w porównaniu do modelu
poprzedniej generacji. Sku-
tecznie odfiltrowane zosta-
jà nawet najdrobniejsze
czàstki kurzu. Oddzielacz
cyklonowy, filtr wst´pny
i filtr g∏ówny gwarantujà
uzyskanie powietrza prak-
tycznie wolnego od zanie-
czyszczeƒ, co ma wp∏yw
na wyd∏u˝enie trwa∏oÊci
czterosuwowego silnika
Honda. Stabilnà prac´ jed-
nostki nap´dowej zapew-

niono dzi´ki zastosowaniu
gaênika membranowego
z pompà przyspieszajàcà.
W zag´szczarkach gruntu
z rozruchem elektrycznym
montowane jest gniaz-
do do ∏adowania akumula-
tora. Dzi´ki temu w razie ko-
niecznoÊci do∏adowania nie
jest konieczny jego demonta˝.
Wibratory do betonu IVUR
wyposa˝ono w nowe pod-
zespo∏y elektroniczne, któ-
rym nie szkodzà wysokie
skoki napi´cia. Poza tym
wyÊwietlacze LED umo˝li-
wiajà b∏yskawiczne diagno-
zowanie problemu w poszu-
kiwaniu usterek. Weber MT
rozszerza swojà ofert´ ser-
wisowà. Standardowa dwu-
letnia gwarancja fabrycz-
na w przypadku zag´szcza-
rek gruntu, za niewielkà do-
p∏atà, mo˝e zostaç przed∏u-
˝ona nawet do pi´ciu lat. 
Weber Maschinentechnik
GmbH z siedzibà w nie-
mieckim Bad Laasphe jest
Êredniej wielkoÊci przedsi´-

biorstwem produkcyjnym
posiadajàcym szerokie kon-
takty handlowe na ca∏ym
Êwiecie. Wa˝nymi rynkami,
na których dzia∏ajà w∏asne
przedstawicielstwa i biura
handlowe sà obok krajów
europejskich, tak˝e USA,
Kanada oraz Ameryka Po∏u-
dniowa. Du˝e inwestycje
w badania i rozwój zapew-
niajà najwy˝szà jakoÊç ma-
szyn. Weber MT w celach
rozwojowych prowadzi ba-
dania naukowe na poziomie
podstawowym. Przyk∏adem
na to jest COMPATROL®

pierwszy nawierzchniowy
system kontroli stopnia za-
g´szczania gruntu zintegro-
wany w r´cznie kierowanej
zag´szczarce gruntu.
W roku 1992 w celu zapew-
nienia obs∏ugi sieci sprze-
da˝y i serwisu w Polsce po-
wo∏ano Weber Maschinen-
technik Sp. z o.o. z siedzibà
w podwarszawskim Nada-
rzynie/Starej Wsi. 

www.webermt.com.pl

Stopa wibracyjna SRV 620 oraz p∏yta wibracyjna CF 3 to jedne z nowoÊci Weber MT, których Êwiatowà premier´ niemiecka firma
zaplanowa∏a podczas tegorocznych targów Bauma w Monachium





„LongLife” – oleje na

maksymalne przebiegi

Oleje silnikowe na wyd∏u˝o-
ne przebiegi okreÊlane sà
cz´sto przez producentów
jako „Long Life” czyli oleje
na „d∏ugie ˝ycie”. Umo˝li-
wiajà one znaczàce wyd∏u-
˝enie przebiegów. Jest to
mo˝liwe tylko w przypadku
formulacji oleju silnikowego
zawierajàcego odpowied-
nio trwa∏y, a wi´c syntetycz-
ny olej bazowy oraz dodatki
uszlachetniajàce zabezpie-
czajàce silnik przez ca∏y
okres eksploatacji mi´dzy
wymianami. Dla okreÊlenia
przydatnoÊci i trwa∏oÊci ole-
ju bazowego w podstawo-
wych zastosowaniach wy-
korzystuje si´ przyj´ty test
odpornoÊci na starzenie
TOST Life. Powszechnie
stosowane do otrzymywa-
nia Êrodków smarnych kon-
wencjonalne bazowe oleje
mineralne (API Group I)
dzi´ki niezbyt g∏´bokiej rafi-
nacji zawierajà naturalne
antyutleniacze, ale ich od-
pornoÊç na starzenie jest
najmniejsza wskutek ró˝no-
rodnoÊci sk∏adu i wyst´po-
wania w´glowodorów aro-
matycznych, naftenowych,
cykloparafinowych i hetero-
cyklicznych bardzo podat-
nych na rozk∏ad i utlenianie.
Konwencjonalne mineralne
oleje bazowe (API Group I)
muszà wytrzymaç teÊcie mi-
nimum 1.000 godzin. Dla
olejów Long Life jest to
trwa∏oÊç zbyt ma∏a i dlatego
do ich produkcji jako oleje
bazowe u˝ywane sà o wiele
trwalsze, gdy˝ wytrzymujà-
ce w opisanym teÊcie 14
do 16 tysi´cy godzin, synte-
tyczne w´glowodory API
Group III otrzymywane z ga-
zu ziemnego metodà GTL
(Gas To Liquid) lub w reak-
cji syntezy (HC Synthese).
Do produkcji niektórych
olejów Long Life stosuje si´
hydrorafinowane mineralne
oleje bazowe API Gro-

up II wytrzymujàce w teÊcie
trwa∏oÊci 4 do 6 tysi´cy go-
dzin. Na rynek motoryzacyj-
ny dostarczanych jest wiele
olejów Long Life takich jak
na przyk∏ad: Shell Rimula
R6 M 10W-40, Shell Rimula
R6 LM 10W-40, Shell Rimu-
la R6 LME 5W-30  spe∏niajà-
cych wymagania ró˝nych
producentów pojazdów.
Prekursorem przy wprowa-
dzaniu olejów silnikowych
na tak d∏ugie przebiegi, by-
∏a w latach dziewi´çdziesià-
tych firma Mercedes-Benz.
Chcia∏a ona, aby w nowym
silniku ci´˝arówki Actross
olej by∏ wymieniany co 100
tys. km. Realizacja tego za-
dania nie by∏a ∏atwa, gdy˝
obok stworzenie nowej kon-
strukcji silnika Actross, na-
le˝a∏o opracowaç odpo-
wiedni olej i filtry oleju wy-
starczajàce na d∏ugi prze-
bieg oraz algorytmy syste-
mów komputerowych steru-
jàcych przebiegami. 
Wspó∏praca z firmà Shell za-
owocowa∏a stworzeniem
w szybkim czasie syntetycz-
nego oleju Shell Rimula
R6 M 10W-40 (nazywanego
poczàtkowo Shell Myri-
na TX 10W-40). Wybór firmy
Shell wynika∏ z jej pozytyw-
nym doÊwiadczeƒ z synte-
tycznym olejem II generacji
Shell „XHVI” o wysokiej trwa-
∏oÊci, maksymalnie wysokim
wspó∏czynniku lepkoÊci i do-
skona∏ej dyspergowalnoÊci
sadzy. Zastosowanie tak
trwa∏ego syntetycznego ole-

ju bazowego umo˝liwi∏o wy-
d∏u˝enie przebiegów w silni-
kach Diesla samochodów
ci´˝arowych do 100 lub na-
wet 150 tysi´cy kilometrów,
oczywiÊcie pod warunkiem,
˝e iloÊç dodatków uszla-
chetniajàcych b´dzie utrzy-
mana na w∏aÊciwym pozio-
mie przez ca∏y okres pracy.
Bardzo wa˝nym proble-
mem jest dodatkowe zabez-
pieczenie oleju bazowego
przed niszczàcym dzia∏aniem
tlenu i wysokiej temperatury,
prowadzàce do przedwcze-
snego starzenia oleju czyli
skrócenia okresu jego przy-
datnoÊci do eksploatacji.
W przypadku syntetycznych
w´glowodorów stosuje si´
dodatek stabilnego termicz-
nie antyutleniacza, powodujà-
cego niszczenie wolnych rod-
ników i nadtlenków powstajà-
cych w ∏aƒcuchowym proce-
sie utleniania. Pozwala to
na d∏ugotrwa∏à prac´ w wyso-
kich temperaturach, zazwy-
czaj wyst´pujàcych w silni-
kach spalinowych. Dobry ja-
koÊciowo olej do silników Die-
sla musi zdyspergowaç (czyli
rozproszyç) ponad 3 kg sa-
dzy w 35 litrach oleju silniko-
wego, nie powodujàc nega-
tywnych zjawisk jak zg´stnie-
nie oleju, gorsze smarowanie
i odprowadzanie ciep∏a. Nie
wszyscy zdajà sobie spraw´
z tego, ˝e czàstki osadów
w oleju sà êród∏em wibracji,
ha∏asu i innych nieprzyjem-
nych wra˝eƒ. Bardzo wa˝-
na jest obecnoÊç dodatków

przeciw zu˝yciowych – anti-
wear zabezpieczajàcych
przed przedwczesnym zu˝y-
ciem wspó∏pracujàcych meta-
lowych elementów. Dodatki
takie jak ZDTP, b´dàce zwiàz-
kami zawierajàcymi siark´,
fosfor i cynk, tworzà na po-
wierzchniach metali twarde
warstwy ochronne, nie do-
puszczajàc do kontaktu me-
tal-metal. Rzeczywistym ole-
jem LongLife jest dost´p-
na na rynku Shell Rimula
R6 M 10W-40 spe∏niajàca
wymagania ACEA E4 (oleju
na maksymalne przebiegi)
oraz norm MB 228.5,
MAN M 3277, Renault
Trucks RXD, Scania LDF-2.
Dodatkowym utrudnieniem
przy tworzeniu formulacji
LongLife dla pojazdów
transportowych jest koniecz-
noÊç ograniczenia emisji za-
nieczyszczeƒ i ochrona fil-
trów DPF co wymusi∏o wpro-
wadzenie najnowoczeÊniej-
szej technologii „low SAPS”
dla której pakiety dodatków
uszlachetniajàcych musia∏y
ulec drastycznej zmianie.
Przy zachowaniu maksy-
malnych przebiegów do 120
tys. km nale˝a∏o zabezpie-
czyç filtry DPF przed bloka-
dà, a to wymaga∏o znalezie-
nia zupe∏nie nowych dodat-
ków uszlachetniajàcych, nie
tworzàcych popio∏ów w cza-
sie nieuchronnego spalania.
Dla silników  pojazdów
transportowych produko-
wane sà syntetyczne oleje
„low SAPS” Shell Rimula
R6 LM 10W-40  i Shell Rimu-
la R6 LME 5W-30, nie bloku-
jàce filtrów DPF w samocho-
dach ci´˝arowych i autobu-
sach, przy maksymalnym
przebiegu dochodzàcym do
120 tysi´cy kilometrów. Do-
st´pny jest równie˝ mineral-
ny olej „low SAPS” Shell Ri-
mula R4 L 15W-40 nie bloku-
jàcy filtrów DPF w samocho-
dach ci´˝arowych przy prze-
biegu do 80.000 kilometrów
przy zwi´kszonej pojemnoÊci
miski olejowej.

www.shell.pl

Komponenty
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Oleje silnikowe Rimula sprzedawane sà teraz w nowych czterolitrowych opakowaniach
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Komatsu HM300-2 

- wydajne i niezawodne

Komatsu mo˝e pochwaliç si´
d∏ugimi tradycjami w konstru-
owaniu wozide∏ przegubo-
wych. Produkcj´ pojazdów te-
go typu na zlecenie Komatsu
podj´to w po∏owie lat osiem-
dziesiàtych minionego stulecia
w fabryce nale˝àcej do… nor-
weskiego konkurenta – Moxy.
Po kilkunastu latach ze wzgl´-
du na malejàce zapotrzebowa-
nie produkcj´ postanowiono
zawiesiç. Wiele z wozide∏, na-
wet tych wyprodukowanych
jeszcze w koƒcówce lat osiem-
dziesiàtych jest nadal eksplo-
atowanych, co dobrze Êwiad-
czy o wysokiej jakoÊci ich wy-
konania. Pozyskanie przez
Komatsu szerokiej rzeszy
klientów z bran˝y surowców
skalnych oraz du˝e inwestycje
infrastrukturalne i drogowe
w wielu krajach pozwoli∏y od-
wróciç tendencj´. Dlatego te˝
w roku 2001 w Komatsu pod-
j´to decyzj´ o wznowieniu
produkcji wozide∏ przegubo-
wych. Ich nowa generacja po-
wstaje wy∏àcznie w Japonii
z wykorzystaniem podzespo-
∏ów w∏asnej konstrukcji. Uk∏ad
nap´dowy sk∏adajàcy si´
z doskonale zsychronizowa-
nych: silnika, skrzyni biegów,
zmiennika momentu oraz osi
zapewnia najwy˝szà efektyw-
noÊç eksploatacji i trwa∏oÊç
u˝ytkowà wozid∏a.
Na nowà generacj´ wozide∏
przegubowych Komatsu sk∏a-
dajà si´ trzy modele. Ze wzgl´-
du na parametry robocze
i ekonomik´ eksploatacji naj-
wi´kszà popularnoÊcià wÊród
europejskich nabywców cie-
szy si´ model HM300-2.
Przy masie w∏asnej wyno-
szàcej 24.040 kg wozid∏o
mo˝e transportowaç ∏adu-
nek 27,3 tony i obj´toÊci na-
sypowej 16,6 m3. Na uwag´
zas∏uguje solidnoÊç konstruk-
cji wozid∏a. Jego rama wyko-
nana zosta∏a z profili o prze-
kroju prostokàtnym po∏àczo-
nych rurami reakcyjnymi z nie-

zwykle wytrzyma∏ej stali nisko-
stopowej. Taka konstrukcja jest
odporna na dzia∏anie si∏ skr´ca-
jàcych oddzia∏ujàcych na pod-
wozie podczas jazdy po nie-
równoÊciach oraz za∏adunku
przez kopark´ zrzucajàcà uro-
bek ze znacznej wysokoÊci.
Prac´ operatora wozid∏a
HM300-2 u∏atwia mo˝liwoÊç
wyboru jednego z dwóch try-
bów pracy jednostki nap´do-
wej. Odbywa si´ to za pomo-
cà prze∏àcznika na desce roz-
dzielczej. Tryb pe∏nej mocy
optymalizuje osiàgi silnika
pozwalajàc na skrócenie cy-
kli roboczych podczas ci´˝-
kich prac ziemnych i pokony-
wania wzniesieƒ z ∏adunkiem.
W czasie eskploatacji w nor-
malnych warunkach wybra-
nie trybu ekonomicznego po-
zwala na prac´ przy ograni-
czonej mocy silnika i zmian´
biegów przy ni˝szej pr´dko-
Êci obrotowej. Elektronicznie
sterowana w pe∏ni automa-
tyczna skrzynia biegów Ko-
matsu K-ATOMiCS umo˝liwia
maksymalne wykorzystanie
mo˝liwoÊci wozid∏a. Elektro-
niczny uk∏ad modulacji ci-
Ênienia w sprz´g∏ach zapew-
nia prawid∏owy przebieg pro-
cesu zmiany biegu. Silnik
i skrzynia biegów sà sterowa-
ne w pe∏ni elektronicznie
w oparciu o ciàg∏e monitoro-

wanie parametrów pojazdu.
Jeszcze do niedawna produ-
cenci wozide∏ przegubowych
przeÊcigali si´ w ustanawia-
niu rekordów ich ∏adownoÊci.
To z pewnoÊcià sprawa pre-
sti˝u, obecnie jednak wa˝niej-
sze wydaje si´ byç osiàgni´-
cie optymalnej wydajnoÊci,
pr´dkoÊci i komfortu jazdy.
Wa˝ne aby jak najszybciej
przetransportowaç urobek
bez strat wynikajàcych z
jego usypywania  oraz jak naj-
mniejszego nara˝ania opera-
tora na szkodliwe wibracje.
Konstruktorom Komatsu uda-
∏o si´ uzyskaç wysoki komfort
jazdy oraz ograniczyç ko∏ysa-
nie i wstrzàsy przenoszone
na podzespo∏y wozid∏a dzi´ki
zastosowaniu zawieszenia
hydropneumatycznego z wa-
haczem wleczonym. 
Du˝à pr´dkoÊç przejazdowà
bez ryzyka wysypywania si´ ∏a-
dunku uzyskano dzi´ki mo˝li-
woÊci zastosowania ró˝nego
rodzaju skrzyƒ ∏adunkowych.
Podczas przewozów materia-
∏ów sypkich zastosowaç mo˝-
na specjalne nadstawki zwi´k-
szajàce obj´toÊç skrzyni i za-
pobiegajàce usypywaniu si´ ∏a-
dunku. Klapa tylna zapobiega
wysypywaniu si´ materia∏ów
o ma∏ej g´stoÊci podczas po-
konywania stromych podjaz-
dów. Skrzynie ∏adunkowe wo-

zide∏ eksploatowanych w ko-
palniach surowców skalnych
wykonane sà z superwytrzy-
ma∏ej stali. W celu dodatkowej
ochrony zamontowaç mo˝-
na tak˝e specjalne ok∏adziny
zabezpieczajàce. Podwójny,
jednostopniowy si∏ownik wy-
wrotu zapewnia krótki czas
pe∏nego podniesienia skrzyni
∏adunkowej wynoszàcy zaled-
wie dwanaÊcie sekund. 
Wozid∏o standardowo wyposa-
˝ono w mokre hamulce wielo-
tarczowe w czterech na szeÊç
kó∏. Pe∏nià one równie˝ funkcj´
retardera podnoszàc bezpie-
czeƒstwo pracy podczas zjaz-
dów ze wzniesieƒ. Niezale˝nie
od warunków, w jakich esplo-
tatowane jest pojazd zespó∏
hamulcowy imponuje skutecz-
noÊcià i trwa∏oÊcià ocenianà
na dziesi´ç tysi´cy godzin bez-
awaryjnej pracy. W celu za-
pewnienia pe∏nego bezpie-
czeƒstwa uk∏ad hamulcowy jest
dublowany. W przypadku wy-
stàpienia najmniejszej usterki
nast´puje automatyczne za∏à-
czenie uk∏adu awaryjnego.
Konstruktorom Komatsu uda∏o
si´ wyd∏u˝yç okresy mi´dzyob-
s∏ugowe. Wymiana oleju i filtra
silnikowego nast´puje co pi´ç-
set, a oleju w skrzyni biegów co
tysiàc godzin. Dzi´ki zastoso-
waniu bezobs∏ugowych tulei
gumowych i przegubu ograni-
czono liczb´ punktów smaro-
wania. Przegub wozid∏a jest na-
smarowany fabrycznie i ca∏ko-
wicie bezobs∏ugowy.
W wozidle zastosowano za-
awansowane systemy elektro-
niczne podnoszàce bezpieczeƒ-
stwo pracy oraz u∏atwiajàce ser-
wisowaniu pojazdu. Pierwszy
z nich – EMMS (Electronic Ma-
chine Monitoring System) po-
zwala na monitorowanie stanu
technicznego pojazdu uspraw-
niajàc prac´ serwisu Komatsu.
Drugi – Komtrax dzia∏a w opar-
ciu o ∏àcznoÊç satelitarnà i prze-
znaczony jest dla u˝ytkownika
wozid∏a. Umo˝liwia Êledzenie
na bie˝àco parametrów pracy
pojazdu, co pozwala na zopty-
malizowanie jego eksploatacji.

www.komatsupoland.pl

Pojazdy u˝ytkowe
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Dzi´ki zastosowaniu najnowoczeÊniejszych technologii i podzespo∏ów Komatsu, wozi-
d∏o przegubowe HM300-2 osiàga maksymalnà wydajnoÊç pracy przy niskim zu˝yciu pa-
liwa i ograniczonych kosztach obs∏ugi technicznej



Wystarczy wcisnàç

jeden guzik!

Rozwiàzanie firmy Nooteboom
pozwalajàce regulowaç hydrau-
licznie szerokoÊç pok∏adu ko-
parkowego naczepy niskopo-
dwoziowej znajduje coraz wi´-
cej zwolenników. Szczególnie
u∏atwia ono transport du˝ych
maszyn gàsienicowych, nie tyl-
ko koparek, ale tak˝e mobil-
nych kruszarek. Pok∏ad kopar-
kowy mo˝e byç poszerza-
ny w zakresie od 1.500
do 2.840 mm. W stanie pe∏ne-
go wysuwu w celu osiàgni´cia
równej p∏aszczyzny platformy
stosowane sà specjalne wype∏-
nienia. Powierzchnia pok∏adu
koparkowego mo˝e byç posze-
rzona do maksimum 3.200 mm.
W takim przypadku stosowa-
ne wype∏nienia przesuwajà
si´ automatycznie a˝ do osià-
gni´cia ˝àdanej pozycji.
Regulacja szerokoÊci pok∏a-
du koparkowego jest bardzo
∏atwa, odbywa si´ za naci-
Êni´ciem jednego przycisku.
Pozwala to na znaczne
oszcz´dnoÊci czasu. W tra-
dycyjnych rozwiàzaniach
zajmowa∏o to co najmniej
godzin´ i wymaga∏o stoso-
wania wózka wid∏owego nie-
zb´dnego do ulokowania
poszerzeƒ. Teraz wymagajà-
ce olbrzymiej si∏y fizycznej
prace odbywajà si´ automa-
tycznie za pomocà si∏owni-
ków hydraulicznych.
Naczepy z uk∏adem hydrau-
licznej regulacji wykorzysty-

wane sà najcz´Êciej przez
przedsi´biorstwa transporto-
we wspó∏pracujàce z kopal-
niami surowców skalnych. 
Pok∏ad naczepy imponuje
stabilnoÊcià na ca∏ej po-
wierzchni, tak˝e w przypad-
ku rozsuni´cia na pe∏nà sze-
rokoÊç. Umo˝liwia to wjazd
przeznaczonej do transpor-
tu maszyny na naczep´ tak-
˝e z jej boku bez ryzyka spo-
wodowania uszkodzeƒ. Wy-
suni´te elementy sà stabilne
tak˝e bez zamontowania
wype∏nieƒ. Kruszarka lub in-
na maszyna gàsienicowa
o du˝ych gabarytach mo˝e
wjechaç na poszerzonà plat-
form´ nawet gdy po rozsu-
ni´ciu nie zamontowano wy-
pe∏nieƒ. Daje to dodatkowà
mo˝liwoÊç obni˝enia wyso-
koÊci transportowej du˝ej

maszyny nawet o dziesi´ç
centymetrów. Zwi´ksza to
mo˝liwoÊci transportowe
pozwalajàc uniknàç przekra-
czania skrajni jezdni.
Zestaw transportowy stano-
wiàcy kombinacj´ dwuosio-
wych wózków Interdolly i pi´-
cioosiowej naczepy niskopo-
dwoziowej pod wzgl´dem
rozk∏adu ci´˝aru na poszcze-
gólne osie i stopnia wykorzy-
stania skonfigurowana zo-
sta∏a do u˝ytku z pi´cioosio-
wym ciàgnikiem siod∏owym.
Dobre wyniki da∏o zastoso-
wanie czteroosiowego cià-
gnika Volvo F16 z opcjonal-
nie do∏àczonà piàtà osià. Po-
zwoli∏o to zwi´kszyç moc cià-
gnika i ∏adownoÊç zestawu.
Wa˝ne jest równie˝ to, ˝e
piàtà oÊ mo˝na ∏atwo zde-
montowaç. Ciàgnik z opcjo-

nalnie dopinanà piàtà osià
mo˝e uporaç si´ ∏atwo z cià-
gni´ciem zestawu o ∏adow-
noÊci 100 ton, przy czym
ci´˝ar w∏asny zestawu utrzy-
many jest na granicy wyma-
ganej przepisami nie prze-
kraczajàc 150 ton.

www.nooteboom.pl
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Kruszarka transportowana na zestawie Nooteboom ciàgni´tym przez ciàgnik siod∏owy Volvo FH16. z do∏àczonà piàtà osià

Wysuni´te elementy sà stabilne tak˝e bez
zamontowanych wype∏nieƒ



Agrex Arcon – szeroka

oferta podnoÊników

Spó∏ka Agrex Arcon oferuje
najnowszà wersj´ podnoÊni-
ka koszowego produkcji w∏o-
skiej firmy Isoli, model
PNT 205SR zamontowany
na podwoziu Ford Transit
o rozstawie osi 3.954 mm
i DMC do 3.450 kg. Nowocze-
sny podnoÊnik PNT205SR
umo˝liwia prac´ na wysoko-
Êci 20,3 metra przy obcià˝e-
niu kosza 200 kg. Poziomy
maksymalny zasi´g pracy
urzàdzenia wynosi 9 metrów.
Uk∏ad wysi´gu sk∏ada si´
z podwójnego pantografu
i trójsekcyjnego teleskopu,
z czego dwie sekcje wysuwa-
ne sà cylindrami hydraulicz-
nymi podwójnego dzia∏ania
i przek∏adni ∏aƒcuchowej dla
osiàgni´cia proporcjonalne-
go wysuwu. PodnoÊnik wy-
posa˝ono w cztery hydrau-
licznie rozstawiane podpory
typu A ze wskaênikiem dio-
dowym ich prawid∏owego
rozstawienia. Obrót kolum-
ny 370°, obrót aluminiowego
dwuosobowego kosza o wy-
miarach 710x1400x1100 mm
wynosi ±90°. Kosz jest sa-
mopoziomowany i wyposa-
˝ony w ogranicznik przecià-
˝enia. Dodatkowo zainstalo-
wano w nim gniazdko elek-
tryczne 230V umo˝liwiajàce
zasilanie narz´dzi. Drugie
gniazdko przy∏àczeniowe
do zasilania znajduje si´
na podstawie kolumny obro-
tu. PodnoÊnik wyposa˝ony
jest w podwójny uk∏ad stero-
wania, jeden w koszu, drugi
na podwoziu z zabezpiecze-
niem przed równoczesnym
u˝ytkowaniem. W∏àcznik
start/stop silnika znajduje si´
w obu stanowiskach stero-
wania. Sterowanie w koszu
odbywa si´ mikroprze∏àczni-
kami proporcjonalnymi i jest
sterowaniem elektro-hydrau-
licznym. Zawory wyrównaw-
cze i odcinajàce znajdujà si´
na wszystkich cylindrach hy-
draulicznych. W celu unikni´-

cia utraty statecznoÊci
przy maksymalnym obcià˝e-
niu kosza i maksymalnym
poziomie horyzontalnym pra-
cy podnoÊnik wyposa˝ono
w ogranicznik wysi´gu bocz-
nego. Uk∏ad awaryjnego

opuszczania platformy zasi-
lany jest z pompy r´cznej za-
mocowanej na podstawie
podwozia. Konstrukcja pod-
noÊnika umo˝liwia wejÊcie
do kosza z powierzchni zie-
mi, dodatkowo wyposa˝ono

go jednak w pomocniczà
drabink´. Pod∏oga podwozia
wykonana jest z przeciwpo-
Êlizgowej, nierdzewnej bla-
chy. PodnoÊnik posia-
da uk∏ad zabezpieczajàcy
przed ruchami w przypadku
nieprawid∏owo rozstawio-
nych podpór, w uk∏ad anty-
kolizyjny z kabinà podwozia
oraz uk∏ad blokujàcy
przed równoczesnym stero-
waniem i ruchami podpór
i wysi´gnika. Nowym rozwià-
zaniem jest specjalny uk∏ad
elektroniczny sygnalizujàcy
pozycj´ pantografu, w której
mo˝liwe jest bezkolizyjne
z∏o˝enie podnoÊnika do po-
zycji transportowej. W∏àcze-
nie przeniesienia nap´du
z podwozia na podnoÊnik
sygnalizowane jest oddziel-
nà diodà. PodnoÊnik wypo-
sa˝ono w obrotowe Êwiat∏o
ostrzegawcze (koguta) oraz
w skrzynk´ narz´dziowà
montowanà pod podwoziem.
Do maszyny do∏àczana jest
instrukcja obs∏ugi w j´zyku
polskim, katalog cz´Êci za-
miennych oraz pe∏na doku-
mentacja techniczna, w∏à-
czajàc w to certyfikat CE,
umo˝liwiajàca rejestracj´
urzàdzenia w UDT. Na pod-
noÊnik udzielana jest dwu-
nastomiesi´czna gwarancja
techniczna. Cena kompletne-
go podnoÊnika wraz z pod-
woziem wynosi 218.900 z∏o-
tych netto na bazie Ex Agrex
Arcon Warszawa, a jeden
egzemplarz dost´pny jest
do natychmiastowego odbio-
ru. W pozosta∏ych przypad-
kach na realizacj´ z∏o˝onego
zamówienia czekaç trzeba
do szeÊçdziesi´ciu dni.
Agrex Arcon jest autoryzo-
wanym dystrybutorem pod-
noÊników koszowych pro-
dukcji firm Isoli i Time Ma-
nufacturing (VERSALIFT)
w Polsce. Zapewnia rów-
nie˝ na terenie ca∏ego kraju
serwis techniczny oraz sta-
∏e zaopatrzenie w cz´Êci za-
mienne do sprzedawanych
przez siebie maszyn.

www.agrex-arcon.pl
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Agrex Arcon oferuje najnowszà wersj´ podnoÊnika koszowego produkcji w∏oskiej firmy Isoli.
Model PNT 205SR zamontowany zosta∏ na podwoziu Forda Transita

PodnoÊnik wyposa˝ono w cztery hydraulicznie rozstawiane podpory typu A ze wskaênikiem
diodowym sygnalizujàcym prawid∏owoÊç ich rozstawienia

Nowoczesny podnoÊnik PNT205SR umo˝liwia prac´ na wysokoÊci 20,3 metra przy obcià˝e-
niu kosza 200 kg. Poziomy maksymalny zasi´g pracy urzàdzenia wynosi 9 metrów





Bauma 2010 - popis

Goldhofera 

Goldhofer AG jest Êwiato-
wym liderem w dziedzinie
ci´˝kiego transportu. Firma
dostarczy∏a do tej pory po-
nad 30.000 wyspecjalizowa-
nych pojazdów do osiem-
dziesi´ciu krajów ca∏ego
Êwiata. Zestawy Goldhofer
pozwalajà na realizacj´ ca∏e-
go procesu transportu po-
czàwszy od za∏adunku, po-
przez transport, ustawienie
a˝ po roz∏adunek. Na 29.
Mi´dzynarodowych Tar-
gach Bauma w Monachium
Goldhofer przedstawi sze-
reg nowoÊci. Wiodàcy do-
stawca pojazdów do trans-
portu ci´˝kiego poka˝e no-
wà trzyosiowà platform´
do przewozu bardzo d∏u-
gich Êmigie∏ do wiatraków
elektrowni wiatrowych. Po-
nadto b´dà przedstawio-
ne dwu- i trzyosiowe wersje
nowych kompaktowych na-
czep z zag∏´bionym ∏o˝em
z wózkami na wahliwych
osiach (tzw. Pendelachse).
W sumie w stoisku o po-
wierzchni przekraczajàcej
tysiàc metrów kwadrato-
wych wystawionych b´dzie
siedem pojazdów.
Goldhofer podbija nowe ryn-

ki swojà ca∏kowicie no-
wà trzyosiowà platformà
typu SPZ-DL3 AAA, która
mo˝e s∏u˝yç do przewozu
wyjàtkowo d∏ugich Êmi-
gie∏ elektrowni wiatrowych
w trudnych warunkach tere-
nowych. Firmie Goldhofer
uda∏o si´ jako pierwszej zbu-
dowaç naczep´ rozsuwanà
ponad 62 metry. Nowa plat-
forma ma DMC wynoszàcà
równe 64 tony, jej ∏adownoÊç
– w zale˝noÊci od ciàgnika
siod∏owego oraz przepisów
drogowych zawiera si´
w przedziale 24÷38 ton.
Kolejnà nowoÊcià sà nacze-
py z zag∏´bionym ∏o˝em ty-
pu STZ-VP na wahliwych
osiach, które dzi´ki zmniej-

szonej d∏ugoÊci oferujà wi´k-
szà ∏adownoÊç i lepsze mo˝-
liwoÊci trakcyjne. Ze wzgl´-
du na obni˝enie masy w∏a-
snej pojazdu, ∏adownoÊç po-
wi´kszy∏a si´ o ponad dwie
tony na oÊ w porównaniu
do zawieszenia pneumatycz-
nego. Pojazd – w zale˝noÊci
od wykonania – ma g∏´bokà
nieck´ koparkowà szeroko-
Êci a˝ do 860 mm.
Ponadto na stoisku zapre-
zentowana zostanie cztero-
osiowa przyczepa z bogatym
wyposa˝eniem, wyposa˝o-
na w nieck´ koparkowà, u∏a-
twiajàcà przewo˝enie ma∏ych
i Êrednich maszyn budowla-
nych i zmodernizowana czte-
roosiowa naczepa niskopo-

dwoziowa, z hydraulicznie
kierowanymi osiami, do prze-
wozów ∏adunków do 44 ton.
Jej wysokoÊç ∏adunkowa wy-
noszàca 785 mm, zintegro-
wane poszerzenia wysuwa-
ne, nowy ty∏ polepszonà eko-
nomicznoÊç przewozów. B´-
dzie zaprezentowany równie˝
zestaw samojezdny z elektro-
nicznym, zdalnym sterowa-
niem wielokierunkowym.
Goldhofer b´dzie mia∏ swo-
je stoisko na terenie otwar-
tym – Freigelände Nord,
stoisko nr F8. N819/1. Firma
zaprasza do z∏o˝enia  wizy-
ty podczas targów Bauma
w Monachium w dniach
od 19 do 25 kwietnia 2010.

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

Ca∏kowicie nowa trzyosiowa platforma typu SPZ-DL3 AAA  mo˝e s∏u˝yç do przewozu wyjàtkowo d∏ugich Êmigie∏ elektrowni wiatrowych
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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

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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

G∏owice obrotowo-wychylne 

Dla koparek 3-30 t.

• Hydrauliczne szybkoz∏àcze

• Du˝a trwa∏oÊç i niezawodnoÊç

• Kàt przechy∏u ±40º,   Obrót 360º

Szwedzka JakoÊç !!!

FPHU BAMAAR
26-110 Skar˝ysko-Kamienna

ul. 1-go Maja 103a

tel/fax: (41) 251-05-60, (41) 251-13-90

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

®

www.bamaar.pl
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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

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

MINIŁADOWARKI, KOPARKI ŁAŃCUCHOWE,
PŁUGOUKŁADACZE, NIWELATORY TERENU,
WIERTNICE DO PRZEWIERTÓW STEROWANYCH
URZĄDZENIA DO UTYLIZACJI DREWNA;
FREZARKI DO PNI, RĘBARK I I ROZDRABNIACZE

MINIŁADOWARKI, KOPARKI ŁAŃCUCHOWE,
PŁUGOUKŁADACZE, NIWELATORY TERENU,
WIERTNICE DO PRZEWIERTÓW STEROWANYCH
URZĄDZENIA DO UTYLIZACJI DREWNA;
FREZARKI DO PNI, RĘBARKI I ROZDRABNIACZE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE
PODNOŚNIK NOŻYCOWE I PLATFORMOWE
WÓZKI WIDŁOWE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE
PODNOŚNIK NOŻYCOWE I PLATFORMOWE
WÓZKI WIDŁOWE

ŁADOWARKI KOŁOWEŁADOWARKI KOŁOWE

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE ORAZ
SILNIKI NA PALIWA GAZOWE
SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE ORAZ
SILNIKI NA PALIWA GAZOWE

MOBILNE KRUSZARKI SZCZĘKOWE,
STOŻKOWE I UDAROWE ORAZ
MOBILNE I PRZEWOŹNE PRZESIEWACZE

MOBILNE KRUSZARKI SZCZĘKOWE,
STOŻKOWE I UDAROWE ORAZ
MOBILNE I PRZEWOŹNE PRZESIEWACZE

WIELOFUNKCYJNE KOPARKI KOŁOWE
I GĄSIENICOWE ORAZ WIELOFUNKCYJNE
ŁADOWARKI (PRZEGUBOWE
LUB Z OBROTOWYM WYSIĘGNIKIEM)

WIELOFUNKCYJNE KOPARKI KOŁOWE
I GĄSIENICOWE ORAZ WIELOFUNKCYJNE
ŁADOWARKI (PRZEGUBOWE
LUB Z OBROTOWYM WYSIĘGNIKIEM)

MŁOTY, NOŻYCE I NOŻYCO-
KRUSZARKI HYDRAULICZNE
MŁOTY, NOŻYCE I NOŻYCO-
KRUSZARKI HYDRAULICZNE

WOZIDŁA PRZEGUBOWEWOZIDŁA PRZEGUBOWE

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE I AGREGATY PRĄDOTWÓRCZESILNIKI WYSOKOPRĘŻNE I AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

SPRĘŻARK I I OSUSZACZE SPRĘŻONEG O POWIETRZASPRĘŻARKI I OSUSZACZE SPRĘŻONEG O POWIETRZA

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

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® Spó∏ka Jawna

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

fax (0-42) 684-98-75  
www.chabin.pl, e-mail: chabin@chabin.pol.pl 

Maszyny i urzàdzenia dla kruszenia, przesiewania,
recyklingu i wyburzeƒ. Systemy segregacji oraz
separacji frakcji lekkich z odpadów budowlanych:

v RUBBLE MASTER – kompaktowe kruszarki dla
recyklingu oraz surowców naturalnych;

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 Waste Technology –  linie segregacji odpadów
budowlanych, r´czne oraz mechaniczne.

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
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•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: jacek.maleczynski@sdmb.pl

♦

♦

T¸OKOWE POMPY GEHO®

DO OBNI˚ANIA POZIOMU WÓD
GRUNTOWYCH 

PRZY POMOCY IG¸OFILTRÓW

Sprzeda˝ i bezp∏atne doradztwo:

WY¸ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL WEIR B.V. 
W POLSCE: J.C. IMPEX s.c.
ul. Ratuszowa 11, bud 5/122,

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

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

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
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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. Wroc∏awska 10

55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 071 391 29 10
fax 071 391 29 11

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






