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Drodzy Czytelnicy,
tragiczne w skutkach trz´sienie ziemi i tsu-
nami, jakie sia∏y spustoszenie na japoƒskiej
wyspie Honsiu, spowodowa∏y Êmierç
dziesiàtek tysi´cy ludzi. Choç nikt nie
jest w stanie odpowiedzieç, ilu ludzi
straci∏o ˝ycie w kataklizmie, to wia-
domo, ˝e straty te b´dà niemo˝liwe
do powetowania. Trz´sienie ziemi
nie omin´∏o te˝ producentów ma-
szyn budowlanych. Najbardziej ucier-
pia∏ koncern Hitachi posiadajàcy a˝ pi´ç zak∏adów produkcyjnych w
le˝àcej w strefie kataklizmu prefekturze Ibaraki. Trz´sienie ziemi spo-
wodowa∏o zniszczenia wszystkich fabryk, tak˝e g∏ównej Tsuchiura,
przy której dzia∏a oÊrodek badawczo-rozwojowy firmy. Straty po-
nios∏o tak˝e Komatsu, szczególnie w po∏o˝onej niedaleko Fukushi-
my fabryce Kooriyama oraz w zak∏adach Oyama. Trudno okreÊliç
kiedy zniszczenia zostanà usuni´te, a Komatsu i Hitachi przywrócà
normalnà produkcj´. Obie firmy borykajà si´ z kulejàcym zaopatrze-
niem w cz´Êci i komponenty oraz niedoborem energii elektrycznej.
Pewnie spowoduje to ograniczenie eksportu japoƒskich maszyn. Nie
to jednak jest najwi´kszym problemem dla ich producentów. Japoƒ-
skie koncerny nie wybiegajà tak daleko w przysz∏oÊç. Najpierw chcà
odszukaç swych zaginionych pracowników i udzieliç pomocy ofia-
rom ogromnej tragedii…
A co u nas? Stara bieda. Polska mo˝e straciç pokaêne kwoty, na-
wet 46 miliardów z∏otych, które mia∏y s∏u˝yç rozbudowie drogo-
wej infrastruktury. Dlaczego? Bo nie dope∏niono obowiàzku wpro-
wadzenia unijnej dyrektywy dotyczàcej bezpieczeƒstwa na drogach.
Nakazuje ona ocen´ bezpieczeƒstwa ruchu przy inwestycjach
na drogach nale˝àcych do Transeuropejskiej Sieci Transportowej.
W Polsce mamy ich ponad tysiàc kilometrów. Teraz czeka nas za-
tem nie tylko bitwa z Komisjà Europejskà o odzyskanie pieni´dzy,
ale byç mo˝e post´powanie karne o naruszenie unijnego prawa.
Na polskim rynku maszyn budowlanych dosz∏o do istotnego prze-
tasowania. Marka Doosan trafi∏a w r´ce firmy Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane. Jako jedyna w Polsce ma ona podpisanà ofi-
cjalnà umow´ dystrybucyjnà z koncernem Doosan Infracore.
O zmianie przedstawiciela koreaƒskiego koncernu w Polsce speku-
lowano od miesi´cy. Wiadomo, ˝e w przesz∏oÊci Koreaƒczycy nie
zawsze mieli szcz´Êliwà r´k´ przy wyborze partnerów. Jednak bio-
ràc pod uwag´ poznaƒskà solidnoÊç i dotychczasowe dokonania
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane, wszystko zdaje si´ prze-
mawiaç za tym, ˝e tym razem Koreaƒczycy postawili wreszcie
na w∏aÊciwego konia.

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 
12. Mam pomys∏ na targi!

– rozmowa z Urszulà Pot´ga, Prezesem
Zarzàdu MT Targi Sp. z o.o. 

16. KW Czatkowice stawia zdecydowanie
na mark´ Caterpillar. Oprócz dwóch ko-
parek przedsi´biernych ostatnio trafi∏a tu
jeszcze spycharka gàsienicowa D8T

21. Minikoparka Komatsu PC55MR-3 stano-
wi niezwykle udanà konstrukcj´. Impo-
nuje nadzwyczajnà wydajnoÊcià przy
ograniczonych kosztach eksploatacji

26. Je˝eli polski przedsi´biorca budowlany
twierdzi, ˝e nie interesuje si´ koparko-
-∏adowarkami, to mo˝e byç pewny, ˝e
one zainteresujà si´ nim. A dok∏adniej
rzecz ujmujàc ich producenci…

28. Program produkcyjny Weber MT obejmu-
je zag´szczarki gruntu jednokierunkowe
i rewersyjne, stopy wibracyjne i walce
dwub´bnowe g∏adkie i oko∏kowane

31. W roku 2011 firma Atlas Copco promuje
hydrauliczny walec prowadzony LP6500

32. Frezarko-mieszarka BOMAG MPH 122-2 
doskonale spisuje si´ zarówno przy
renowacji  autostrad, jak i dróg lokalnych

34. Konstrukcje nowych modeli stóp wibra-
cyjnych Ammann stanowià po∏àczenie
wydajnoÊci z komfortem obs∏ugi

36. Aby sprawdziç, jakie rzeczywiste osiàgi
uzyskuje maszyna JS220LC, produkujàcy
jà koncern JCB przeprowadzi∏ testy
na poligonie doÊwiadczalnym

38. Jednà z ciekawszych maszyn zaprezen-
towanych podczas niedawnych targów
Samoter w Weronie by∏a koparka gàsie-
nicowa Doosan DX235NLC

40. Konstruktorom du˝ych ∏adowarek ko∏o-
wych Liebherr uda∏o si´ stworzyç maszyny
efektywe w eksploatacji, a przy tym ma∏o
ucià˝liwe dla Êrodowiska naturalnego

43. Firma Kaiser z Liechtensteinu produkuje
koparki zdecydowanie wyró˝niajàce si´
nie tylko ze wzgl´du na wyglàd, ale
przede wszystkim na mo˝liwoÊç pracy
praktycznie w ka˝dych warunkach

46. åwierç wieku temu szwajcarska firma
Frutiger rozpocz´∏a produkcj´ myjni
do kó∏ stajàc si´ z biegiem czasu po-
tentatem Êwiatowych rynków

50. Wozid∏a przegubowe Volvo wyznaczajà
kierunki rozwoju konstrukcji pojazdów
przeznaczonych do transportu kruszyw
i du˝ych mas ziemnych
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GiG Maszyny Budowlane ma Doosana!

O nadchodzàcych zmianach mówi∏o si´ ju˝ od kilku mie-
si´cy, jednak czym innym sà zapowiedzi, a czym innym do-
konane fakty. A faktem jest, ˝e z dniem pierwszego kwiet-
nia bie˝àcego roku firma Grausch i Grausch Maszyny Bu-
dowlane Sp. z o.o. staje si´ jedynym autoryzowanym dys-
trybutorem maszyn budowlanych Doosan na terytorium ca-
∏ej Polski. Od tego momentu jest to jedyna na polskim ryn-
ku firma majàca podpisanà oficjalnà umow´ dystrybucyjnà
z koncernem Doosan upowa˝niajàcà równie˝ do sprzeda-
˝y oryginalnych cz´Êci zamiennych oraz Êwiadczenia us∏ug
serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych. 
Grausch i Grausch Maszyny Budowlane to firma doskonale
znana na polskim rynku. Za∏o˝ona w roku 1999, jest wiodà-
cym dostawcà nowoczesnych rozwiàzaƒ dotyczàcych ma-
szyn budowlanych. Od poczàtku dzia∏alnoÊci zajmuje si´
sprzeda˝à maszyn i sprz´tu budowlanego, serwisem
i sprzeda˝à cz´Êci zamiennych, oferuje równie˝ maszyny
u˝ywane wszystkich znaczàcych marek. 
Przez ponad dziesi´ç lat firma Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane by∏a oficjalnym dealerem maszyn Komatsu
na terenie zachodniej Polski. Od kilku ju˝ lat jest te˝ jedy-
nym i wy∏àcznym w Polsce dystrybutorem mobilnych kru-
szarni i przesiewaczy Sandvik – Êwiatowego lidera dostar-
czajàcego najnowoczeÊniejsze technologie wykorzystywa-
ne do produkcji kruszyw. Poza tym u˝ytkownicy maszyn
budowlanych mogà zaopatrzyç si´ w tej firmie w ró˝nego
rodzaju dodatkowy osprz´t, poczynajàc od pe∏nej gamy
m∏otów hydraulicznych renomowanej marki Indeco, osprz´-
tu do wyburzeƒ i recyklingu firmy Mantovanibenne, a koƒ-
czàc na maszynach do stabilizacji gruntu niemieckiej marki
Stehr. Ofert´ firmy uzupe∏nia efektywna sprzeda˝ maszyn
u˝ywanych oraz wynajem sprz´tu budowlanego. Silnà stro-
nà Grausch i Grausch Maszyny Budowlane jest dost´pnoÊç
cz´Êci zamiennych do prawie wszystkich dost´pnych ma-
rek maszyn budowlanych oraz rozbudowana struktura ser-
wisowa stacjonarna i mobilna pozwalajàca na dokonywanie
napraw maszyn w ka˝dym miejscu w Polsce.
Podpisana w∏aÊnie umowa z firmà Doosan Infracore
Construction Equipment (DICE) zak∏ada d∏ugoletnià wspó∏-
prac´ ukierunkowanà na profesjonalnà promocj´ i sprze-
da˝ maszyn tej marki na terenie ca∏ej Polski. Decyzja kon-
cernu o powierzeniu tego odpowiedzialnego zadania w∏a-
Ênie firmie Grausch i Grausch Maszyny Budowlane jest
konsekwencjà jej silnej i ugruntowanej pozycji oraz wià˝e
si´ z d∏ugofalowà strategià obranà przez koncern.
Przewiduje ona dalszà konsekwentnà ekspansj´ i zdobycie
znaczàcych udzia∏ów rynkowych na ca∏ym Êwiecie we
wszystkich segmentach oferowanych maszyn. Nie bez zna-
czenia pozostaje koniecznoÊç zapewnienia wsparcia po-
sprzeda˝owego w postaci dost´pnoÊci cz´Êci zamiennych
oraz rzetelnego serwisu, a to równie˝ zdaniem przedstawi-
cieli Doosan gwarantuje nowy dystrybutor. 
Zmiana, która w∏aÊnie si´ si´ dokona∏a, jest w ostatnich la-
tach jednà z najbardziej znaczàcych dla polskiego rynku
maszyn budowlanych. Dla firmy Grausch i Grausch Maszy-
ny Budowlane to nowe wyzwanie i szansa na dalszy wzrost
i rozwój oraz umocnienie pozycji wÊród liderów sprzeda˝y
maszyn budowlanych w naszym kraju.

Volvo CE - rekordowy wzrost sprzeda˝y

Volvo og∏osi∏o niedawno wyniki za czwarty kwarta∏ i ca∏y
rok 2010. Wysoki wzrost sprzeda˝y i zyskownoÊci w ubie-
g∏ym roku zwiàzany by∏ z ogólnym o˝ywieniem w sektorze
maszyn budowlanych. Sprzeda˝ maszyn w uj´ciu jednost-
kowym wzros∏a o siedemdziesiàt procent i osiàgn´∏a naj-
wy˝szy w historii poziom 66.000 sztuk.
W ca∏ym roku 2010 sprzeda˝ Volvo CE w uj´ciu wartoÊcio-
wym wzros∏a o 51% do 53.810 milionów koron szwedzkich
w porównaniu do 35.658 milionów koron szwedzkich w ro-
ku 2009. Zysk operacyjny przekroczy∏ 6.190 mln koron
w porównaniu do straty 4.005 mln korn w poprzednim ro-
ku. Mar˝a operacyjna znacznie si´ poprawi∏a, do 11,5%
w 2010 w porównaniu do – 11.2% rok wczeÊniej. Mar˝a
operacyjna w IV kwartale wynios∏a 12%. Znacznie wzros∏a
ksi´ga zamówieƒ – na koniec 2010 roku, by∏a wy˝sza
o 45% w porównaniu do grudnia 2009.
Komentujàc te dane prezes Volvo CE – Olof Persson powie-
dzia∏: – ZakoƒczyliÊmy 2010 rok mocnymi wynikami. Stopnio-
we o˝ywienie w Europie i Stanach Zjednoczonych jest fak-
tem. W tym samym czasie gospodarki krajów rozwijajàcych
si´ prze˝ywajà dynamiczny wzrost. Nasze fantastyczne wyniki
sà zas∏ugà nie tylko wi´kszej sprzeda˝y, ale tak˝e zapoczàt-
kowanego w 2009 roku programu ci´ç kosztów, lepszego wy-
korzystania zasobów i zwi´kszonej produktywnoÊci. 

Spotkanie dealerów Manitou/Mustang

Po∏o˝ony  w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego Hotel
Górski goÊci∏ 22 marca silnà grup´ szeÊçdziesi´ciu osób.
Przyby∏y one na zjazd wszystkich dealerów Manitou/Mu-
stang w Polsce. Reprezentowali sieç sprzeda˝y maszyn dla
rolnictwa, bran˝y budowlanej i przemys∏owej. Mustang to
nowa marka maszyn na polskim rynku. Nale˝y ona do
firmy,  dlatego te˝ znalaz∏a si´ w jej sieci dystrybucyjnej.
Podczas spotkania w Piotrkowie Manitou podsumowa∏o
ubieg∏oroczne dokonania, okreÊli∏o równie˝ za∏o˝enia i pla-
ny na rok 2011. Rozdano równie˝ nagrody dla handlowców
za najlepsze wynki w sprzeda˝y maszyn i cz´Êci. Wr´cza∏ je
wiceprezydent Manitou Regis Legendre odpowiadajàcy za
sprzeda˝ firmy na rynkach Europy.

Mieszanka firmowa
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Przyznaç trzeba, ˝e wiceprezydent Manitou Regis Legendre – siedzi na betonowym s∏up-
ku – dysponuje w Polsce silnym zespo∏em pracowników



Wacker Neuson Polska w nowej siedzibie

Odwiedzajàcych dawnà siedzib´ Wacker Neuson Polska
wita informacja o przeprowadzce. Niedalekiej, bo jedynie
o pi´ç kilometrów. Zmiana siedziby by∏a dla Wacker Neu-
son Polska koniecznoÊcià spowodowanà rozwojem firmy
i diametralnà zmianà asortymentu oferowanych maszyn
i sprz´tu. Wacker jeszcze do roku 2005 zajmowa∏ si´ prze-
cie˝ sprzeda˝à i serwisem drobnego sprz´tu. Potem nastà-
pi∏y istotne zmiany. Pierwsza z nich polega∏a na przej´ciu
firmy Weidemann wytwarzajàcej ∏adowarki ko∏owe. WejÊcie
do grona producentów wi´kszych maszyn okaza∏o na tyle
dobrym krokiem, ˝e po kolejnych dwóch latach Wacker wy-
kona∏ kolejny ∏àczàc swe si∏y z producentem maszyn kom-
paktowych Neuson. Powsta∏e w ten sposób przedsi´bior-
stwo Wacker Neuson wymaga∏o stworzenia odmiennych
warunków do dzia∏ania. Tak˝e w Polsce. – Dawna siedziba
ogranicza∏a nasze mo˝liwoÊci, nie mogliÊmy zagwaranto-
waç naszym klientom odpowiedniego standardu obs∏ugi.
Zale˝a∏o mi na znalezieniu odpowiedniej lokalizacji w pobli-
˝u. Nasi klienci od lat kojarzà nas bowiem z okolicami O˝a-
rowa Mazowieckiego – mówi Mariusz Pietraszewski, dyrek-
tor zarzàdzajàcy i prokurent Wacker Neuson Polska. 
Dzia∏ka, na której powsta∏ imponujàcy obiekt liczy trzyna-
Êcie tysi´cy metrów kwadratowych. Wacker Neuson Polska
dysponuje teraz nie tylko nowoczesnymi, przestronnymi
pomieszczeniami biurowymi, ale tak˝e magazynem cz´Êci
zamiennych i doskonale wyposa˝onà halà serwisowà. 
Zmiana siedziby daje z pewnoÊcià pozytywny impuls
do dzia∏ania i szanse rozwoju. – Przede wszystkim chodzi∏o
mi o stworzenie odpowiednich warunków do obs∏ugi serwi-
sowej du˝ych maszyn. Uprzednio zajmowaliÊmy si´ wy∏àcz-
nie sprz´tem drobnym. Wa˝àca pi´çset kilogramów zag´sz-
czarka by∏a dla nas du˝à maszynà. Po zmianach w struktu-
rze firmy stan´liÊmy przed ca∏kowicie odmiennymi wyzwa-
niami. Nasz serwis musia∏ zajàç si´ obs∏ugà maszyn kom-
paktowych, ∏adowarek i koparek. Obiekty, w których dzia∏a-
liÊmy ogranicza∏y nasze mo˝liwoÊci. OdczuwaliÊmy nie tyl-
ko brak suwnicy i podnoÊników. TrudnoÊcià okazywa∏o si´
ju˝ samo wprowadzenie wi´kszych maszyn do hali. Nie
wszystkie mieÊci∏y si´ bowiem w bramie prowadzàcej
do warsztatu – t∏umaczy Mariusz Pietraszewski.
Zmiana siedziby  przynosi korzyÊci nie tylko samej firmie,
ale równie˝ jej klientom. Zarówno u˝ytkownicy drobnego

sprz´tu, jak i maszyn kompaktowych korzystaç mogà teraz
z profesjonalnego serwisu. Magazyn cz´Êci zamiennych
o wi´kszej powierzchni pozwala na utrzymywanie wi´kszych
zapasów. Dzi´ki temu mo˝liwe jest skrócenie czasu napraw. 
G∏ówna siedziba Wacker Neuson Polska robi imponujàce
wra˝enie. Pracownicy firmy znaleêli tu doskona∏e warunki.
Wyraênie widaç, ˝e g∏ówny nacisk po∏o˝ono na zapewnie-
nie sprawnej obs∏ugi klientów, szczególnie je˝eli chodzi
o serwis. Mariusz Pietraszewski twierdzi, ˝e nie powiedzia∏
jeszcze ostatniego s∏owa. B´dzie dà˝yç, by w podobnych
warunkach w niedalekiej przysz∏oÊci pracowaç móg∏ perso-
nel innych polskich oddzia∏ów Wacker Neuson. 

Mieszanka firmowa
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Imponujàca siedziba Wacker Neuson Polska. Nowy obiekt otwiera mo˝liwoÊci zarówno
dla samej firmy, jak i jej klientów…



Sany na ratunek Fukushimie

Pompa do betonu produkcji chiƒskiego Sany pomaga
w ch∏odzeniu reaktorów elektrowni atomowej Fukushima
zniszczonej podczas marcowego trz´sienia ziemi w Japo-
nii. Zarzàdajàca elektrownià firma Tokyo Electric Power
zwróci∏a si´ do chiƒskiej firmy z proÊbà o udost´pnienie
pompy do betonu SY5502THB 62B o wysi´gu 62 metrów.
Zarzàd Sany Heavy Industry odpowiedzia∏ b∏yskawicznie,
decydujàc o natychmiastowym wys∏aniu urzàdzenia na ra-
tunek Fukushimie. Japoƒczycy ch∏odzà reaktor wykorzystu-
jàc wozy bojowe stra˝y po˝arnej oraz wojskowe helikopte-
ry. Zamontowana na podwoziu ci´˝arowym pompa Sany
dzi´ki swemu wyjàtkowemu wysi´gowi mo˝e pomóc w pre-
cyzyjnym i skutecznym polewaniu reaktora wodà. Reaktor
numer 4 ma wysokoÊç 46 metrów. Pojazd nie mo˝e jednak
podjechaç do niego bli˝ej ni˝ na odleg∏oÊç 14 metrów. Wy-
korzystywane dotychczas w Fukushimie podobne pompy
nie si´ga∏y ponad poziom reaktora. Urzàdzenie Sany go
przewy˝sza, jest zatem nadzieja, ˝e u˝ycie pompy pomo˝e
opanowaç sytuacj´, zanim uda si´ przywróciç w∏asne ch∏o-

dzenie elektrowni. Sany nie po raz pierwszy pomaga ofia-
rom kataklizmu. To w∏aÊnie dêwig tej firmy jako jeden
z dwóch przyczyni∏ si´ do uratowania chilijskich górników
uwi´zionych 625 metrów pod ziemià. Pó∏ roku wczeÊniej
Sany wspar∏o finansowo oraz sprz´tem do prac ziemnych
ofiary trz´sienia ziemi w chiƒskiej prowincji Qinghai. Podob-
ne akcje organizowane by∏y tak˝e w poprzednich latach.

Hitachi wpiera ofiary trz´sienia ziemi

W wyniku katastrofalnych wstrzàsów i tsunami na japoƒskiej
wyspie Honsiu ucierpia∏y tak˝e fabryki koncernu Hita-
chi. Tak˝e ta firma wyasygnowa∏a kwot´ 300 milionów jenów
dla ofiar kataklizmu. Zapowiedzia∏a równie˝ pomoc w odbu-
dowie zniszczonych regionów. In˝ynierowie Hitachi do∏àczy-
li do zespo∏ów ratujàcych elektrowni´ Fukushima wpierajàc
ich swojà wiedzà oraz doÊwiadczeniem. Firma wspiera lo-
gistycznie i finansowo zakupy materia∏ów niezb´dnych
do prac na terenie elektrowni atomowej Fukusihma.

Komatsu niesie pomoc ofiarom kataklizmu

Choç sama poszkodowana wskutek silnego trz´sienia ziemi,
firma Komatsu niesie pomoc pozosta∏ym ofiarom kataklizmu.
SzeÊç fabryk Komatsu znajdujàcych si´ w najbardziej poszko-
dowanej strefie, w ró˝nym stopniu ucierpia∏o w wyniku wstrzà-
sów oraz tsunami. Pierwszym dzia∏aniem zarzàdu Komatsu
Group by∏o upewnienie si´, czy wszyscy pracownicy firmy
prze˝yli i sà bezpieczni. Nikt z zatrudnionych nie straci∏ ˝ycia,
kilku z nich jednak nie mo˝e odnaleêç cz∏onków rodzin. Ko-
matsu wspiera poszukiwania tych osób. Pomaga tak˝e swoim
pracownikom mieszkajàcym w dotkni´tej kataklizmem strefie
w odbudowaniu podstaw codziennego ˝ycia. RównoczeÊnie
trwajà prace porzàdkowe i remontowe w zniszczonych zak∏a-
dach. W ciàgu kilkunastu dni uda∏o si´ wznowiç produkcj´. 
W obliczu tak wielkiej tragedii Komatsu podj´∏o decyzj´
o wy∏o˝eniu na pomoc ofiarom trz´sienia ziemi kwoty
oÊmiuset milionów jenów. Jako producent sprz´tu niezb´d-
nego przy likwidowaniu skutków kataklizmu Komatsu udo-
st´pnia tak˝e bezp∏atnie maszyny budowlane, agregaty prà-
dotwórcze, kontenery mieszkalne i wózki wid∏owe. Jak
oÊwiadczy∏ zarzàd firmy – b´dzie ona pomagaç poszkodowa-
nym tak d∏ugo, jak b´dzie to niezb´dne.

Putzmeister te˝ pomaga Japonii

Niemiecka firma Putzmeister od ponad pi´çdziesi´ciu lat
produkuje pompy do betonu. Sà one zamontowane na po-
jeêdzie ci´˝arowym wyposa˝onym w system stabilizato-
rów. Sk∏adajà si´ z pompy t∏okowej i ∏amanego wysi´gni-
ka masztowego o d∏ugoÊci od 20 do 70 metrów. 
Jedna z takich maszyn zosta∏a wys∏ana na pomoc Japo-
nii. Przy sch∏adzaniu uszkodzonego przez trz´sienie ziemi
reaktora elektrowni jàdrowej Fukushima pracuje pompa
M58-5 z wysi´gnikiem o d∏ugoÊci 58 metrów. Jej zaletà
jest mo˝liwoÊç dotarcia ponad dachem uszkodzonego bu-
dynku bezpoÊrednio do reaktora. Woda dociera w ten
sposób dok∏adnie w za∏o˝one miejsce. Pompa M58-5 po-
siada wydajnoÊç 160 m3/h. Mo˝e tak˝e pracowaç bez ko-
rzystania z zewn´trznego êród∏a zasilania.

Mieszanka firmowa

4 PoÊrednik Budowlany

Zamontowana na podwoziu ci´˝arowym pompa Sany dzi´ki swemu wyjàtkowemu wy-
si´gowi mo˝e pomóc w precyzyjnym i skutecznym polewaniu reaktora wodà

Pompa Putzmeister M58-5 podczas sch∏adzania wodà bloku reaktora numer 4



Ambitne plany koncernów energetycznych

Plany inwestycyjne najwi´kszych koncernów energetycz-
nych w Polsce dotyczà bloków o ∏àcznej mocy 30 tys. MW,
jednak nie wi´cej ni˝ po∏owa projektów ma szans´ na wej-
Êcie w faz´ realizacji. Do roku 2025 na inwestycje energe-
tyczne ma zostaç wydanych 220 miliardów z∏otych.
Pod wzgl´dem wartoÊci dominujà bloki atomowe, wyprze-
dzajàc tracàce na popularnoÊci bloki w´glowe oraz rosnà-
ce w si∏´ bloki gazowe. W segmencie energii odnawialnej
znaczny wzrost popularnoÊci odnotowa∏y instalacje spala-
nia biomasy, natomiast pogorszeniu uleg∏y perspektywy
rozwoju farm wiatrowych.
Wed∏ug opracowanego przez firm´ badawczà PMR raportu
„Budownictwo energetyczne w Polsce 2011 – Prognozy
rozwoju i planowane inwestycje”, ∏àczne planowane inwe-
stycje w nowe bloki energetyczne w perspektywie do roku
2025  obejmujà projekty o mocy blisko 30 tys. MW, a ich
szacowana wartoÊç to ok. 220 mld z∏. Jednak nie wszystkie
zapowiadane przedsi´wzi´cia zostanà zrealizowane, co wy-
nika z powszechnej praktyki przygotowywania przez inwe-
storów wi´kszej liczby projektów i ostatecznego skierowy-
wania do realizacji jedynie tych najbardziej op∏acalnych.
Dominujàcà grupà wÊród planowanych inwestycji pozosta-
je energia atomowa stanowiàca ponad 40% wartoÊci
wszystkich projektów. Bloki na w´giel kamienny reprezen-
tujà jednà trzecià planowanych inwestycji i stopniowo tracà
udzia∏ na korzyÊç bloków gazowych. Jest to bezpoÊredni
rezultat niepewnych rozwiàzaƒ w sferze uprawnieƒ do emi-
sji dwutlenku w´gla, a tak˝e poprawy sytuacji, jeÊli chodzi

o prognozy d∏ugoterminowych dostaw gazu. W ciàgu mi-
nionych dwunastu miesi´cy w polskiej bran˝y elektroener-
getycznej da∏o si´ zaobserwowaç konsekwentne przygoto-
wania do budowy wielu nowych bloków energetycznych
(m. in. Opole, Turów, Stalowa Wola, Jaworzno, Kozienice,
Pelplin i Rybnik), dalszy rozwój sektora energii odnawialnej
(zw∏aszcza, jeÊli chodzi o wiatr i biomas´), wstrzymanie
wa˝nych inwestycji koncernów CEZ (Skawina), RWE (Wo-
la) i Vattenfall, a tak˝e przed∏u˝ajàcà si´ zmian´ struktury
w∏aÊcicielskiej grup energetycznych.
W opinii autorów raportu, w segmencie energii odnawialnej
znacznemu urealnieniu uleg∏y perspektywy rozwoju ener-
getyki wiatrowej. Zainteresowanie inwestorów mia∏o w tym
przypadku tak˝e pod∏o˝e spekulacyjne, które jednak zosta-
∏o ju˝ ograniczone. W zwiàzku z nowelizacjà w roku 2010
ustawy Prawo energetyczne spó∏ki Enea Operator oraz
Energa Operator anulowa∏y wi´kszoÊç wniosków o wyda-
nie warunków przy∏àczenia farm wiatrowych. Z kolei ogra-
niczenie dotacji do zielonej energii sprawi, ˝e inwestorzy
elektrowni wiatrowych stracà cz´Êç dop∏at i zielone certyfi-
katy. W konsekwencji zmian prawnych, ju˝ pod koniec roku
2010  z rynku zacz´∏y sp∏ywaç informacje o wstrzymywaniu
przez inwestorów nowych projektów wiatrowych.
Rosnàcà popularnoÊcià cieszy si´ za to wykorzystywanie
biomasy do produkcji zielonej energii elektrycznej i ciepl-
nej. Biomasa zagoÊci∏a na dobre w planach inwestycyjnych
zarówno du˝ych grup energetycznych (m. in. Tauron, GDF
SUEZ czy Dalkia Polska), jak i lokalnych elektrociep∏owni.
Biomasa staje si´ wi´c, obok wiatru, jednym z najwa˝niej-
szych sposobów osiàgni´cia przez Polsk´ unijnych celów
w zakresie energetyki odnawialnej.

Mieszanka firmowa
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Tegoroczne targi Samoter w Weronie stanowi∏y pi´ciodniowy kalejdoskop pokazów, kongresów i rozmów handlo-
wych. Mimo k∏opotów, jakie prze˝ywa nie tylko w∏oska bran˝a maszyn budowlanych, impreza przyciàgn´∏a t∏umy.
Targi, na których swoje oferty prezentowa∏o 900 wystawców, odwiedzi∏o ponad 98 tysi´cy osób. Dwie z nich to

przedstawciele naszej redakcji. A Polaków w Weronie by∏o w tym roku o wiele wi´cej ni˝ na poprzednich edycjach targów.
SpotkaliÊmy nie tylko w∏aÊcicieli firmy Grausch i Grausch, przedstawicieli CNH: Miros∏awa Radziszewskiego i Mariusza W´-
glarczyka (obaj New Holland), Roberta Wron´ (Case), grup´ biznesmenów z Polski pod opiekà Tomasza Wegnera (Inter-
handler), Roberta Rado (Esco) oraz Bogus∏aw´ Grzechowskà, dyrektor projektu kieleckich targów Autostrada Polska.

Mieszanka firmowa
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Targi bC India zakoƒczone sukcesem

W dniach od 8 do 11 lutego Bombaj goÊci∏ uczestników tar-
gów bC India. Ponad dwadzieÊcia dwa tysiàce goÊci
z szeÊçdziesi´ciu dziewi´ciu krajów odwiedzi∏o mi´dzyna-
rodowà imprez´, na której swà ofert´ przedstawili produ-
cenci maszyn i pojazdów budowlanych oraz sprz´tu dla
przemys∏u wydobywczego. Targi zorganizowa∏a firma Mes-
se München International (MMI) we wspó∏pracy z Associa-
tion of Equipment Manufacturers (AEM).
Poproszony o podsumowanie imprezy Thomas Löffler, dy-
rektor bC Expo India i zast´pca dyrektora Messe München
International India nie kry∏ swego zadowolenia: – Potwierdzi∏o
si´, ˝e decyzja o organizacji targów bC India podj´ta zosta∏a
w odpowiednim czasie. Wybrano równie˝ odpowiednie miej-
sce na jej przeprowadzenie. Zarówno liczba wystawców, jak
i nap∏ywajàce do nas opinie wszystkich uczestników pokazu-
jà, ˝e bioràc udzia∏ w bC India bran˝a budowlana wkroczy∏a
w nowy wymiar. Eugen Egetenmeir, dyrektor Messe
München International by∏ podobnego zdania: – Targi bC In-
dia zorganizowane wed∏ug najwy˝szych standardów okaza∏y
si´ pierwszorz´dnà platformà dla bran˝y budowlanej w Indiach.
Mo˝liwoÊç bezp∏atnej rejestracji przed rozpocz´ciem targów
i podniesienie cen kart wst´pu dla niezarejestrowanych
przyciàgn´∏y do Bombaju wielu fachowców z bran˝y. – Dzi´-
ki tak prowadzonej polityce dystrybucji kart wst´pu odwie-
dzali nas doskonali fachowcy – oceni∏ V. Venkataramana,
wiceprezydent firmy Puzzolan. Wtórowa∏ mu Ramesh Pala-
giri, dyrektor Wirtgen India: – Dos∏ownie wszyscy spoÊród

odwiedzajàcych nasze stoisko okazali si´ fachowcami
z bran˝y. Ze wzgl´du na bardzo du˝e zainteresowanie po-
wierzchnia wystawiennicza tegorocznej edycji targów
bC India zosta∏a powi´kszona do blisko dziewi´çdziesi´ciu
tysi´cy metrów kwadratowych. W Bombaju ostatecznie za-
prezentowa∏o swà ofert´ pi´ciuset oÊmiu wystawców z trzy-
dziestu krajów ca∏ego Êwiata. Mi´dzynarodowy charakter
imprezy podkreÊla∏o pomieszczenie cz´Êci ekspozycji w pa-
wilonach narodowych. Na takie rozwiàzanie zdecydowa∏y
si´: Australia, Chiny, Finlandia, Francja, Niemcy, W∏ochy,
Korea Po∏udniowa, Hiszpania oraz Wielka Brytania. 

Mieszanka firmowa
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W Bombaju na powierzchni blisko dziewi´çdziesi´ciu tysi´cy metrów kwadratowych swà
ofert´ zaprezentowa∏o ponad pi´ciuset wystawców



Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM

ZPS. JW. System Sp. z o.o.
ul. Guzowska 4
96-515 Teresin

Posiadamy do sprzeda˝y lub wynajmu u˝ywany 
w bardzo dobrym stanie osprz´t budowlany:

• deskowania Êcienne aluminiowe,
• podpory stropowe typu B,
• trójnogi do podpór ocynkowane,
• szalunki stropowe typu „TOPEK”,

oraz inny u˝ywany osprz´t szalunkowy.

Kontakt: (46) 86-44-149, 502-721-317

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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(90)
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: ........................................................................................................................................

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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 23% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

3/2011 06.05.2011 02.04.2011 09.04.2011
4/2011 08.07.2011 03.06.2011 14.06.2011
5/2011 28.09.2011 16.08.2011 23.08.2011
6/2011 28.11.2011 17.10.2011 22.10.2011

Termin ewentualnej rezygnacji: 5 tygodni przed ukazaniem 
si´ danego wydania.

budowlany
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MISTA SP. Z O.O.
37-450 Stalowa Wola
ul. W. Grabskiego 36
tel./fax 015/844 03 52

e-mail:mista@pro.onet.pl
www.mista.eu

RÓWNIARKI DROGOWE MISTY TO: NOWOCZESNE, STEROWANE ELEKTRONICZNIE SILNIKI CUMMINS I SKRZYNIE 
PRZEK¸ADNIOWE ZF PASSAU, INTELIGENTNY UK¸AD HYDRAULIKI ROBOCZEJ LOAD SENSING, WERSJE Z NAP¢DEM 6X6 I 6X4, 

BOGATA OFERTA OSPRZ¢TÓW ROBOCZYCH I WYPOSA˚ENIA DODATKOWEGO Z LEMIESZEM PRZEDNIM SKR¢TNYM W¸ÑCZNIE, 
DOSKONA¸A ZWROTNOÂå (KÑT ¸AMANIA RAMY ±27°, KÑT SKR¢TU KÓ¸ ±31°) .

• atrakcyjne ceny 

• obs∏uga gwarancyjna 

• serwis pogwarancyjny 

• cz´Êci zamienne 

• znak CE

R Ó W N I A R K I   D R O G O W E  P R O D U K C J I  P O L S K I E J

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NAS NA TARGACH AUTOSTRADA POLSKA
W KIELCACH W DNIACH 10-13 MAJA





PoÊrednik Budowlany: – Obserwujemy od lat Pani dzia∏ania
na rzecz rozwoju imprez targowych, tak˝e skierowanych
do firm i fachowców szeroko poj´tej bran˝y budowlanej.
Prosimy powiedzieç naszym czytelnikom kilka s∏ów o sobie
i o firmie na czele której Pani stoi. W ostatnim czasie dosz∏o
w niej do kilku znaczàcych zmian. Co mia∏y na celu?
Urszula Pot´ga: – Z bran˝à targowà jestem zwiàzana ju˝
od ponad 19 lat. Zak∏ada∏am Mi´dzynarodowe Targi Polska,
firm´ która od 1993 roku zajmowa∏a si´ organizacjà najwi´k-
szych w Warszawie imprez targowych, gdzie przez wiele lat
pe∏ni∏am równie˝ funkcj´ prezesa spó∏ki. Pod koniec 2009 ro-
ku z MT Polska zosta∏a wydzielona spó∏ka MT Targi. Od tego
czasu MT Polska zarzàdza nowoczesnym centrum targowo-
-kongresowym, natomiast MT Targi sà wyspecjalizowane
w organizacji imprez wystawienniczych, w tym wielu najwi´k-
szych i najwa˝niejszych targów dla ró˝nych bran˝. W MT Tar-
gi pe∏ni∏am funkcj´ przewodniczàcej rady nadzorczej,
a od stycznia tego roku obj´∏am obowiàzki prezesa zarzàdu
i tym samym powróci∏am do bardziej aktywnej pracy przy or-
ganizacji targów. Poprzez moje czynne zaanga˝owanie
w przygotowywanie kolejnych imprez wystawienniczych b´d´
mia∏a mo˝liwoÊç wesprzeç zespó∏ swoim doÊwiadczeniem. 

– Doceniamy Pani osobiste zaanga˝owanie w organizacj´
targów Infrastruktura, które – z oczywistych wzgl´dów – sà
dla nas najbardziej interesujàce. Odnosimy jednak wra˝e-
nie, ˝e w ostatnim czasie po ustabilizowaniu tej imprezy
przekaza∏a Pani piecz´ nad nià swym wspó∏pracownikom
znikajàc nieco z naszego pola widzenia. Czy˝by by∏o to spo-
wodowane poszukiwaniem nowych wyzwaƒ?
– Z Targami Infrastruktura zwiàzana jestem od samego po-
czàtku ich istnienia. Przez te lata pozna∏am specyfik´ bran-
˝y, jak równie˝ osoby, które majà wp∏yw na rozwój tego
sektora w kraju. Jest to bardzo wa˝na dla mnie impre-
za i uczestniczy∏am dotychczas w ka˝dej jej edycji. W or-
ganizacj´ targów zaanga˝owany jest du˝y sztab ludzi.
Obecnie mamy doÊwiadczony zespó∏ znajàcy bran˝´ i jej
potrzeby, który profesjonalnie przygotowuje kolejne edycje
imprezy. OczywiÊcie blisko wspó∏pracujemy i ca∏y czas
dbamy o wysoki poziom ka˝dej nast´pnej ods∏ony Targów
Infrastruktura. Jako prezes MT Targi jestem równie˝ zaan-
ga˝owana w realizowane przez nas inne projekty targowe,
a tak˝e poszukiwanie nowych inicjatyw w obr´bie imprez
wystawienniczych. W roku 2012 organizujemy m.in. nowe
targi CrimeLab – Targi Techniki Kryminalistycznej.

– Czy trudno byç organizatorem targów w Warszawie? Pytanie
to zadajemy dlatego, ˝e wielokrotnie spotykaliÊmy si´ z opi-
niami, ˝e tu nie mo˝e udaç si´ ˝adna impreza dla bran˝y bu-
dowlanej. G∏ównym powodem przez d∏ugi czas by∏ oczywiÊcie
brak odpowiedniej infrastruktury, ale nie tylko. Mówi si´ nawet
o specyficznej, zmanierowanej warszawskiej publicznoÊci…

– To w∏aÊnie w Warszawie od lat organizujemy Targi Infra-
struktura, które cieszà si´ ogromnym uznaniem. Jest to naj-
lepszy dowód na to, ˝e mo˝na tu z sukcesem organizowaç
wa˝ne i liczàce si´ dla rynku imprezy wystawiennicze, rów-
nie˝ dla szeroko rozumianej bran˝y budowlanej. W stolicy
swoje siedziby majà wa˝ne instytucje paƒstwowe odpowie-
dzialne za rozwój infrastruktury w kraju, a udzia∏ ich przed-
stawicieli jest równie˝ niezmiernie istotny w przypadku tar-
gów zwiàzanych z tematykà infrastrukturalnà. Z pewnoÊcià
∏atwiej jest im zdecydowaç o udziale w targach organizowa-
nych tu na miejscu, gdy˝ nie wymagajà one d∏ugich podró˝y
i poÊwi´cenia dodatkowego czasu. Poza tym wystawcy tar-
gów budowlanych potrzebujà odpowiedniej przestrzeni, my
nià w∏aÊnie dysponujemy w Centrum Targowo-Kongresowym
MT Polska, gdzie obecnie odbywajà si´ targi Infrastruktura.
Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e na t´ imprez´ przyje˝d˝ajà nie
tylko mieszkaƒcy Warszawy, ale przede wszystkim przedsta-
wiciele bran˝y z Polski i zagranicy. Ponadto, za atut Warsza-
wy z pewnoÊcià trzeba uznaç po∏o˝enie w centrum kraju oraz
∏atwy dojazd do stolicy. Organizowanie targów jest bardzo
z∏o˝onà pracà i na ich sukces sk∏ada si´ wiele czynników,
wÊród których z pewnoÊcià istotny jest wybór miejsca, a War-
szawa stanowi bardzo dobrà lokalizacj´ dla tego typu imprez.

– Chcemy zapytaç o Pani pomys∏ na targi. W tym roku Infra-
struktura odb´dzie si´ ju˝ po raz dziewiàty, jest wi´c impre-
zà o ustabilizowanej pozycji. Ale przecie˝ musi si´ rozwijaç
nie stajàc si´ przy tym kopià konkurencyjnych imprez. 
– Targi Infrastruktura sà imprezà cyklicznà, którà organizu-
jemy ju˝ od wielu lat i stale jà rozwijamy odpowiadajàc
na aktualne potrzeby bran˝y. Jest w∏aÊciwie jedynà imprezà
wystawienniczà w Polsce, która ∏àczy zarówno kwestie zwià-
zane z infrastrukturà miejskà jak i drogowà. Cieszy nas
uznanie i renoma, jakà wypracowaliÊmy przez te lata, ale to
jednoczeÊnie motywuje nas do dalszej pracy, aby kolejne
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Rozmowa z Urszulà Pot´ga, 
Prezesem Zarzàdu MT Targi Sp. z o.o.

Mam pomys∏ na targi!



targi spe∏nia∏y wysokie oczekiwania wystawców i zwiedzajà-
cych. Bardzo wa˝ne jest zapewnienie kompleksowej oferty
prezentujàcych si´ u nas firm, ale równie˝ uwa˝nie analizu-
jemy rynek, by przygotowaç interesujàcy program wydarzeƒ
towarzyszàcych, konferencji, seminariów i szkoleƒ. Ponad-
to w targach biorà udzia∏ wybitni eksperci, tym samym to
wydarzenie poza istotnym wymiarem biznesowym ma rów-
nie˝ bardzo du˝e znaczenie w zakresie szerzenia wiedzy
i dobrych praktyk. Trzy dni dajà równie˝ okazj´ do licznych
spotkaƒ przedstawicieli z bran˝y, dyskusji merytorycznych,
rozpoznania trendów pojawiajàcych si´ na rynku, a tak˝e
wskazujà uczestnikom sprawdzone rozwiàzania.

– Jeszcze do niedawna targi Infrastruktura odbywa∏y si´
w Êcis∏ym centrum Warszawy. By∏a to atrakcyjna lokalizacja,
jednak ograniczajàca rozwój. Choç by∏o nam przyjemnie, ˝e
w sercu stolicy pod PKiN regularnie pojawia∏a si´ ekspozy-
cja maszyn budowlanych, to jednak z zadowoleniem przyj´-
liÊmy przeprowadzk´ targów do nowego centrum ekspozy-
cyjnego. Jak mo˝e Pani przedstawiç jego zalety?
– Targi Infrastruktura organizowane sà obecnie w Centrum MT
Polska, które jest jednym z najnowoczeÊniejszych obiektów
targowo-kongresowych w Polsce. Posiada doskona∏e zaple-
cze logistyczno-techniczne, dzi´ki któremu mo˝emy naszym
wystawcom zapewniç swobodne dostosowanie powierzchni
do ich potrzeb. Mamy tu do dyspozycji szerokie bramy roz∏a-
dunkowe, specjalne podjazdy dla samochodów ci´˝arowych,
atutem jest równie˝ bezs∏upowa konstrukcja pozwalajàca
na ró˝norodnà aran˝acj´ przestrzeni. Obiekt ma dziesi´ç ty-
si´cy metrów kwadratowych klimatyzowanej hali wystawienni-
czej, na której mogà powstawaç skomplikowane konstrukcje
stoisk a tak˝e prezentowaç si´ du˝e maszyny i urzàdzenia bu-
dowlane. Ponadto mamy cztery tysiàce metrów kwadratowych
powierzchni zewn´trznej, która równie˝ mo˝e byç dowolnie
wykorzystana przez wystawców na przyk∏ad na ekspozycj´
sprz´tu. W Centrum MT Polska znajdujà si´ te˝ nowoczesne
sale konferencyjne w których w trakcie targów odbywajà si´
wyk∏ady czy seminaria. Co wi´cej, zwiedzajàcy jak i wystawcy
mogà bez problemu zaparkowaç samochody, gdy˝ znajduje
si´ tu ponad 1.500 miejsc parkingowych. Warto równie˝ zwró-
ciç uwag´ na korzystne po∏o˝enie Centrum MT Polska przy ul.
Marsa 56c, które umo˝liwia ∏atwy i dogodny dojazd niemal
z ka˝dej cz´Êci Warszawy. Na miejsce dojechaç mo˝na sa-
mochodem, ale mo˝na te˝ skorzystaç z autobusów miejskich
lub pociàgów. Jak widaç to miejsce ma wiele zalet zarówno
od strony technicznej, jak i logistycznej.

– Czy jako organizator jesteÊcie zainteresowani konsekwent-
nym pozyskiwaniem wystawców z bran˝y maszyn budowla-
nych? Obserwujemy, ˝e z niektórymi z nich Wasze relacje
sà doskona∏e. Innym zdecydowanie trudniej przekonaç si´
do udzia∏u w targach w Warszawie…
– Przedstawiciele bran˝y maszyn budowlanych sà bardzo
wa˝nymi dla nas wystawcami. Wielu zwiedzajàcych Targi
Infrastruktura jest zainteresowanych w∏aÊnie ich ofertà, po-
jawiajàcymi si´ na rynku nowymi rozwiàzaniami, nowoÊcia-
mi technologicznymi. Na targach pojawiajà si´ znane i re-
nomowane firmy z Polski i zagranicy zwiàzane z budownic-
twem drogowym. WÊród nich sà wystawcy którzy przyje˝-
d˝ajà do nas co roku, aby zaprezentowaç swojà aktualnà
ofert´. Targi bowiem u∏atwiajà podtrzymywanie relacji

z obecnymi klientami, ale równie˝ sà okazjà do nawiàzania
nowych kontaktów biznesowych i obserwacji konkurencji.
Spotkania bran˝y pomagajà równie˝ zg∏´biç wiedz´ o tym,
co si´ aktualnie dzieje na rynku i sformu∏owaç pewne pro-
gnozy na przysz∏oÊç, co jest równie˝ wa˝ne w kwestii roz-
woju firmy. Bardzo chwalimy sobie wspó∏prac´ z przedsi´-
biorstwami z bran˝y maszyn budowlanych, które dotych-
czas pojawia∏y si´ na naszych targach i liczymy na ich
obecnoÊç przy najbli˝szej edycji. OczywiÊcie b´dziemy si´
staraç pozyskaç nowych wystawców z tego sektora i prze-
konaç do korzyÊci, jakie mo˝na czerpaç uczestniczàc
w tym wydarzeniu, zale˝y nam bowiem na zgromadzeniu
jak najbardziej wszechstronnej oferty w tym zakresie.

– Swego czasu w jednej z rozmów zastanawialiÊmy si´, co
jest potrzebne do zorganizowania dobrej imprezy targowej.
Oprócz miejsca o odpowiedniej infrastrukturze i majàcych
ciekawà ofert´ wystawców, tak˝e fachowcy po obu stronach
– organizatorów i odwiedzajàcych. Problem w tym, jak przy-
ciàgnàç fachowà publicznoÊç?
– Targi INFRASTRUKTURA sà wydarzeniem skierowanym
do okreÊlonej grupy odbiorców, nie ma tutaj przypadkowych
zwiedzajàcych. Przyje˝d˝ajà do nas przedstawiciele w∏adz, in-
stytucji rzàdowych i samorzàdowych a tak˝e inwestorzy prywat-
ni. Oczekujà, ˝e znajdà tutaj kompleksowà ofert´ wystawców dla
bran˝y budowlanej i drogowej, a tak˝e b´dà mieç mo˝liwoÊç po-
znania potencjalnych partnerów biznesowych z którymi gotowi
b´dà realizowaç inwestycje. Dodatkowym atutem naszej impre-
zy jest bardzo dobrze przygotowany program wydarzeƒ towa-
rzyszàcych, liczne bezp∏atne konferencje, szkolenia prowadzone
przez ekspertów, które cieszà si´ ogromnym powodzeniem
wÊród zwiedzajàcych. Osoby przyje˝d˝ajàce na targi mogà po-
znaç nowe rozwiàzania, oceniç mo˝liwoÊci wspó∏dzia∏ania i zg∏´-
biç wiedz´ o tym, co obecnie dzieje si´ na rynku. Zapraszamy
na targi przedstawicieli rzàdu, parlamentu i samorzàdów, z któ-
rymi przedstawiciele bran˝y mogà si´ spotkaç, porozmawiaç, za-
poznaç z efektami swojej dzia∏alnoÊci. W tym roku, targi organi-
zujemy nie w paêdzierniku, a w kolejnym miesiàcu w dniach 15-
17 listopada. To pozwoli na podsumowanie roku 2011.

– Czy staç nas na to, mamy tu na myÊli zarówno organizatorów
imprez targowych, jak i wystawców, by w Polsce imprezy tego
typu odbywa∏y si´ corocznie w ró˝nych lokalizacjach? Oczywi-
Êcie nie chodzi nam o imprezy majàce charakter lokalny.
– Bran˝a budowlana potrzebuje imprez wystawienniczych,
o czym Êwiadczy udzia∏ firm w ró˝nych tego rodzaju wyda-
rzeniach w Polsce, a ile faktycznie liczàcych si´ targów b´-
dzie organizowanych w kraju, zweryfikuje rynek. Dotychcza-
sowe zainteresowanie Targami Infrastruktura zarówno ze stro-
ny wystawców, jak i zwiedzajàcych jest du˝e, co oznacza, ˝e
jest na nie zapotrzebowanie. Firmy z sektora infrastruktury
drogowej analizujà dok∏adnie, na jakich targach si´ zapre-
zentujà i wybierajà te najlepsze, które mogà najbardziej efek-
tywnie wykorzystaç. Wieloletnie doÊwiadczenie i renoma Tar-
gów Infrastruktura z pewnoÊcià pomaga w pozyskaniu wy-
stawców i zwiedzajàcych, ale nigdy nie mo˝na spoczàç
na laurach, nale˝y bowiem stale dbaç o utrzymanie wysokie-
go poziomu imprezy, aby cieszy∏a si´ nadal popularnoÊcià,
a wszyscy wystawcy byli zadowoleni.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski 
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Niedaleko szczytu Czantorii, mi´dzy Ustroniem a Wis∏à, znajduje si´ Kopalnia Surowców Skalnych Wis∏a, producent
kruszyw dla drogownictwa i budownictwa. W jej wyrobisku we wrzeÊniu ubieg∏ego roku odby∏a si´  polska premiera
nowego Volvo FMX po∏àczona z prezentacjà maszyn budowlanych Volvo. Pojazdy poddawano niezliczonym próbom,
a na licznie przyby∏ych goÊci czeka∏o tak˝e wiele innych atrakcji! Widaç by∏o przy tym wyraênie, ˝e organizatorzy
chcieli przypomnieç polskim klientom, ˝e Volvo CE jest producentem sprz´tu dla drogownictwa. Dlatego te˝ pokaz,



po efektownym wprowadzeniu, przebiega∏ w taki sposób, by umo˝liwiç obserwacj´ maszyn w naturalnym Êrodowisku
pracy, przy wykonywaniu konkretnych zadaƒ budowlanych. Operatorzy budowali drog´. W krótkim czasie powsta∏ bli-
sko czterdziestometrowy odcinek przygotowany na wjazd rozÊcie∏aczy asfaltu. Oprócz nich do Wis∏y przywieziono wiele
innych maszyn, od produkowanej we Wroc∏awiu koparko-∏adowarki, po wozid∏o przegubowe. Do dyspozycji ch´tnych
pozostawa∏y równie˝ kompaktowa ∏adowarka i koparka, koparka gàsienicowa, równiarka, walce i du˝a ∏adowarka.



KW Czatkowice stawia
na mark´ Caterpillar

Odkrywkowy zak∏ad górniczy
Czatkowice eksploatuje z∏o˝a
wysokiej jakoÊci wapieni kar-
boƒskich. Charakteryzujà si´
one bardzo dobrymi parame-
trami chemicznymi znajdujàc
dzi´ki temu zastosowanie
mi´dzy innymi w przemyÊle
energetycznym, hutniczym,
cementowym oraz budownic-
twie i drogownictwie. Pozy-
skiwanie surowca odbywa
si´ metodà strza∏owà. Do za-
∏adunku i transportu we-
wn´trznego wykorzystywane
sà natomiast koparki i wozi-
d∏a technologiczne. Je˝eli
chodzi o maszyny za∏adow-
cze, to jeszcze do niedaw-
na KW Czatkowice wykorzy-
stywa∏a elektryczne przedsi´-
bierne koparki Skoda E303.
Okres ich eksploatacji nie-
uchronnie dobiega jednak
koƒca, konieczna okaza∏a
si´ wymiana maszyn. Do-
Êwadczona kadra technicz-
na KW Czatkowice ze wzgl´-
du na dobre doÊwiadczenia
z eksploatacji koparek przed-
si´biernych zadecydowa∏a, ˝e
zostanà one zastàpione przez
maszyny tego samego typu,
ale o innym nap´dzie. W ten
sposób do KW Czatkowice
trafi∏y dwie hydrauliczne ko-
parki przedsi´bierne na pod-
woziu gàsienicowym Caterpil-
lar 385 C FS. Obie spe∏niajà
kluczowà rol´ przy za∏adunku
odstrzelonego ze Êciany ma-
teria∏u wprost na wozid∏a tech-
nologiczne. Pierwsza wesz∏a
do eksploatacji w roku 2009,
druga zaÊ w ubieg∏ym. 
Ci´˝ar roboczy kopar-
ki Caterpillar 385C FS wyno-
si 90.600 kg. Obie maszy-
ny eksploatowane przez KW
Czatkowice wyposa˝one zo-
sta∏y w wysi´gnik d∏ugo-
Êci 4.600 milimetrów, d∏ugie
na 3.480 milimetrów rami´
oraz ∏y˝k´ o pojemnoÊci 5,7
m3. Cechà charaktersytycz-
nà tych maszyn jest usytu-
owanie ∏y˝ki. Wybór koparki

przedsi´biernej przez KW
Czatkowice wynika∏ ze sta-
rannej analizy charakteru re-
alizowanych zadaƒ. ¸y˝ka
maszyny przedsi´biernej
znacznie lepiej dokonuje pe-
netracji ∏adowanego mate-
ria∏u. StabilnoÊc samej ma-
szyny gàsienicowej powo-
duje, ˝e cykl za∏adowczy jest
optymalny, a urobek w pe∏ni
∏adowany do ∏y˝ki, która jest
mniej nara˝ona na uszko-
dzenia na nierównym pod∏o-
˝u. Koparka przedsi´bier-
na mo˝e byç wykorzysta-

na tak˝e do innych robót po-
za ∏adowaniem. W Czatkowi-
cach na przyk∏ad „sprzàta”
przodek roboczy. Koparki
przedsi´bierne ma w swojej
ofercie tylko kilku Êwiato-
wych producentów. Osta-
teczny wybór KW Czatkowi-
ce pad∏ na maszyn´ marki
Caterpillar. Przede wszyst-
kim ze wzgl´du na d∏ugolet-
nie dobre doÊwiadczenia
eksploatacyjne maszyn tej
marki. W Czatkowicach
po dziÊ dzieƒ pracuje w cha-
rakterze pomocniczym spy-
charka CAT D9 wyproduko-
wana w roku 1973! Przy wy-
borze brano pod uwag´
wszelkie, nawet z pozoru
drobne szczegó∏y. DoÊwiad-
czeni fachowcy KW Czatko-
wice wiedzà bowiem dosko-
nale, ˝e mogà si´ one oka-
zaç kluczowe w codziennej,
bezawaryjnej eksploatacji.
Istotne znaczenie dla kopal-
ni mia∏ fakt wyposa˝enia ma-

szyn Caterpillar w demonto-
walne wózki trakcyjne umo˝-
liwiajàce dokonanie b∏yska-
wicznej naprawy podwozia
w warunkach polowych. Dr
Czes∏aw Kotowski, prezes
zarzàdu KW Czatkowice
oraz jej dyrektor naczelny
wymienia jeszcze inne po-
wody decyzji o wyborze ta-
kiego, a nie innego dostaw-

cy sprz´tu: – Beregart Mon-
noyeur oferujàcy maszyny
Caterpillar dysponuje szyb-
ko reagujàcym serwisem.
Ma on pod swojà opiekà
maszyny pracujàce w na-
szej kopalni, które dodatko-
wo obj´te sà kontraktami
serwisowymi z wyd∏u˝onà
gwarancjà. Istotne znacze-
nie przy wyborze tej kon-
kretnej oferty mia∏a tak˝e
mo˝liwoÊç skorzystania
z finansowania fabryczne-
go. Nie tylko z tej wypowiedzi
daje si´ wywnioskowaç, ˝e

KW Czatkowice stawia zdecy-
dowanie na mark´ Caterpillar.
Oprócz dwóch koparek przed-
si´biernych ostatnio trafi∏a tu
jeszcze spycharka gàsienico-
wa D8T. Doskonale sprawdza
si´ ona podczas robót przy-
gotowawczych pod Êcianà,
prac pomocniczych oraz
przy ha∏dowaniu urobku.

www.b-m.pl

Maszyny budowlane
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Stara mi∏oÊç nie rdzewieje. Dos∏ownie i w przenoÊni. Na wyprodukowanej w roku 1973(!)
spycharce CAT D9 nie widaç Êladów korozji…

Wyprodukowana w ubieg∏ym roku koparka przedsi´bierna Caterpillar 385 C przepraco-
wa∏a 300 godzin pod Êcianà. To ju˝ druga maszyna tego typu w KW Czatkowice 

Spycharka gàsienicowa CAT D8T trafi∏a do Czatkowic w tym roku. Maszyna sprawdza
si´ doskonale  podczas robót przygotowawczych pod Êcianà





Nowe koparko-∏adowarki
New Holland B110 i B115

Odwiedzajàcy stoisko New
Holland podczas tegorocz-
nych targów Samoter we
w∏oskiej Weronie mogli li-
czyç na pomoc fachowców
z Polski. Miros∏aw Radzi-
szewski i Mariusz W´glar-
czyk reprezentujàcy kon-
cern CNH zapoznali dzienni-
karzy naszej redakcji z bo-
gatà ekspozycjà New Hol-
land skupiajàc si´ szczegól-
nie na koparko-∏adowar-
kach nowej generacji typu
B110BTC oraz B115B.
W dobie kryzysu uniwersal-
ne maszyny cieszà si´ oczy-
wiÊcie zwi´kszonym zainte-
resowaniem. Nikogo nie
trzeba równie˝ przekony-
waç o uniwersalnoÊci zasto-
sowaƒ koparko-∏adowarek.
Dlaczego zatem New Hol-
land tak du˝y nacisk k∏adzie
na promocj´ tego typu ma-
szyn? – Chcemy w ten spo-
sób zwróciç uwag´ na do-
konania naszych konstrukto-
rów, którym uda∏o si´ stwo-
rzyç mocne, trwa∏e maszyny
o parametrach roboczych
umo˝liwiajàcych wielora-
koÊç zastosowaƒ – t∏uma-
czy Miros∏aw Radziszewski.
– Nowe koparko-∏adowarki,
zarówno B110, jak i B115

cechujà si´ ekonomicznà
eksploatacjà, komfortem ob-
s∏ugi, efektywnoÊcià oraz,
co chcia∏bym szczególnie
podkreÊliç, trwa∏oÊcià pod-
zespo∏ów zapewniajàcà d∏u-
gà bezawaryjnà prac´ – do-
daje Mariusz W´glarczyk. 
Oba modele prezentowane
podczas targów Samoter
przesz∏y wczeÊniej chrzest
bojowy w trudnych warun-
kach budowy przeprawy
mostowej. Wówczas to po-
wsta∏ film dokumentujàcy
zalety nowych koparko-∏a-
dowarek, który obejrzeliÊmy
wraz z przedstawicielem
CNH komentujàcym na go-

ràco przebieg robót i zacho-
wanie maszyn. – Wykonaw-
ca prac wykorzystywa∏
g∏ównie koparko-∏adowark´
New Holland B115. Jest to
maszyna klasy dziewi´ciu
ton, nap´dzana silnikiem
o pojemnoÊci 4,5 litra i mo-
cy 112 KM. W tym konkret-
nym przypadku maszy-
na wyposa˝ona zosta∏a
w wielofunkcyjnà ∏y˝k´ ty-
pu 4w1, m∏ot hydrauliczny
oraz naturalnie w ∏y˝k´ ko-
parkowà. Tak˝e mniejszy
model B110 o ci´˝arze ro-
boczym oÊmiu ton o nieco
ni˝szych parametrach robo-
czych sprawdzi∏ si´ tu do-
skonale. Zadanie operato-

rów polega∏o na usuwaniu
za pomocà m∏ota hydrau-
licznego nadmiaru betonu
ze zbrojeƒ filarów mostu.
Odpady powsta∏e w wyniku
prac by∏y nast´pnie trans-
portowane w ∏y˝ce ∏adowar-
kowej na znajdujàce si´
w pobli˝u zwa∏owisko – mó-
wi Mariusz W´glarczyk.
Na uwag´ zas∏ugujà ∏atwoÊç
i precyzja operowania sek-
cjà koparkowà. Maszyny
dost´pne sà w opcji ze ste-
rowaniem mechanicznym
za pomocà dêwigni albo
joystików (Command Con-
trol) umieszczonych na re-
gulowanych wielop∏aszczy-
znowo kolumnach. 
Nowej generacji pompa wie-
lot∏oczkowa Danfoss stano-
wiàca standardowe wyposa-
˝enie modelu B115 dostoso-
wuje swój wydatek do kon-
kretnych potrzeb wynikajà-
cych z danego zadania. Przy-
czynia si´ to nie tylko
do oszcz´dnoÊci paliwa rz´-
du dziesi´ciu procent, ale
tak˝e do wyd∏u˝enia ˝ywot-
noÊci jednostki nap´dowej.
Koparko-∏adowark´ B115 wy-
posa˝ono równie˝ w osob-
ny obwód hydrauliczny s∏u-
˝àcy do zasilania m∏ota.
Uk∏ad hydrauliczny wyposa-
˝ono w czujnik kontroli ciÊnie-
nia, co pozwala unikaç prze-
cià˝eƒ. Oprócz tego obwód
hydrauliczny pozwala zasilaç
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Miros∏aw Radziszewski i Mariusz W´glarczyk opowiadali nam w Weronie o zaletach no-
wych koparko-∏adowarek New Holland

Jedno z zadaƒ operatorów polega∏o na usuwaniu za pomocà m∏ota hydraulicznego nad-
miaru betonu ze zbrojeƒ filarów mostu

Odpady powsta∏e w wyniku prac by∏y transportowane w ∏y˝ce ∏adowarkowej na znajdu-
jàce si´ w pobli˝u zwa∏owisko
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inny osprz´t roboczy, jak
na przyk∏ad no˝yce do beto-
nu lub Êwider do ziemi.
– Maksymalna wysokoÊç za∏a-
dunku dla modelu B115 wyno-
si 4.750 mm, g∏´bokoÊç kopa-
nia 5.600 mm, a zasi´g kopa-
nia 6.810 mm. Prosz´ zwróciç
uwag´, ˝e si∏a skrawania na ∏y˝-
ce koparkowej wynosi 6.400
daN, co jest doskona∏ym para-
metrem. Dzi´ki temu operator
maszyny podczas prac kopar-
kowych mo˝e na przyk∏ad bez
problemów usuwaç elementy
szalunków czy fundamentów
o du˝ym ci´˝arze – komentuje
Mariusz W´glarczyk. 
Podczas uwidocznionych
na filmie robót operatorzy ko-
parko-∏adowarek napotkali
dwie podstawowe trudnoÊci.
Po pierwsze pracowali na bar-
dzo ograniczonym terenie.
Po usuni´ciu za pomocà m∏o-
ta nadmiaru betonu powsta∏e
w ten sposób odpady by∏y
nabierane do ∏y˝ki ∏adowar-
kowej i odtransportowywane
na zwa∏owisko. Stàd ponow-

nie ∏adowane za pomocà ko-
parko-∏adowarek na pojazdy
ci´˝arowe. Taki sposób pra-
cy funkcjonowa∏ bez zarzutu
dzi´ki doskona∏ej zwrotnoÊci
i w∏aÊciwoÊciom trakcyjnym
koparko-∏adowarek New
Holland. Drugà trudnoÊcià
by∏ stromy podjazd o glinia-
stej, Êliskiej nawierzchni, któ-
ry trzeba by∏o pokonaç w dro-
dze na zwa∏owisko. Tak˝e ta

przeszkoda nie stanowi∏a naj-
mniejszego problemu dla no-
wych koparko-∏adowarek
New Holland. Maszyny wypo-
sa˝ono bowiem w nap´d 4x4
oraz skrzyni´ typu Power-
shift z blokadà mechanizmu
ró˝nicowego osi tylnej. Za-
montowane na przedzie du-
˝e dwudziestocalowe opony
przyczynia∏y si´ do zwi´k-
szenia przeÊwitu, poprawy

w∏aÊciwoÊci trakcyjnych ma-
szyny oraz zwi´kszenia jej
stabilnoÊci podczas przejaz-
dów po grzàskim pod∏o˝u.
Du˝e ko∏a pozwalajà rów-
nie˝ na korzystanie z ∏y˝ki
∏adowarkowej o wi´kszej
pojemnoÊci. Podczas trans-
portowania odpadów beto-
nowych maszyny wyposa-
˝one by∏y w ∏y˝k´ ∏adowar-
kowà typu 4w1 mogàcà po-
mieÊciç 1,15 m3 materia∏u
o ci´˝arze do 800 kg. W po-
∏àczeniu z maksymalnà wy-
sokoÊcià wysypu wynoszà-
cà 4.480 mm pozwoli∏o to
operatorom uzyskaç du˝à
efektywnoÊç. Koparko-∏ado-
warki New Holland B110B,
które oglàdaliÊmy na filmie
wyposa˝ono w uk∏ad samopo-
ziomujàcy Tool Carrier. Pod-
czas podnoszenia i opuszcza-
nia ∏y˝ki ∏adowarkowej zapew-
nia on automatyczne wyrów-
nanie poziomu jej kraw´dzi
wzgl´dem pod∏o˝a, na którym
pracuje maszyna.

www.newholland.com
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Operatorzy koparko-∏adowarek New Holland pracowali na bardzo ograniczonym terenie.
Widoczne na zdj´ciu maszyny przypominajà bolidy Êcigajàce si´ po betonowym torze 



Komatsu PC55MR-3
debiutuje w Europie 

Wiele pisaliÊmy ostatnio
o du˝ych maszynach Ko-
matsu. Okazjà ku temu by-
∏o przekazywanie ich pol-
skim klientom. Okazuje si´,
˝e japoƒski koncern nie za-
niedbuje rozwoju konstruk-
cji mniejszych maszyn z ka-
tegorii Utility. Podczas nie-
dawno zakoƒczonych tar-
gów Samoter w Weronie
gospodarze stoiska zwra-
cali uwag´ odwiedzajàcych
na nowe modele minikopa-
rek typoszeregu MR-3.
W ocenie producenta ma-
szyna PC55MR-3 stanowi
niezwykle udanà konstruk-
cj´. Imponuje bowiem nad-
zwyczajnà wydajnoÊcià
przy bardzo ograniczonych
kosztach eksploatacji.
Przy masie eksploatacyjnej

od 5.280 do 5.350 kg ta mi-
nikoparka klasy 5,2 tony
wpisuje si´ doskonale w ty-
poszereg MR-3. Maszyna
ze Êci´tym ty∏em umo˝liwia
bezpiecznà bezkolizyjnà
prac´ nawet na ciasnych
przestrzeniach miejskich
placów budowy. Operator
mo˝e przy tym w pe∏ni
skoncentrowaç si´ na swej
pracy, nie obawiajàc si´ ko-
lizji ty∏u maszyny z prze-

szkodami. Dzi´ki zwartym
gabarytom maszyna mo˝e
pracowaç wsz´dzie tam,
gdzie nie mo˝na zastoso-
waç typowej koparki, po-
mi´dzy budynkami, na dro-
gach bez koniecznoÊci ca∏-
kowitego zamykania ruchu,
czy przy wyburzeniach pro-
wadzonych wewnàtrz bu-
dynków. Solidna budowa
oraz optymalna stablinoÊç
maszyny zapewniajà pe∏ne
bezpieczeƒstwo pracy nie-
zale˝nie od rodzaju zasto-
sowania. Niskoemisyjny sil-
nik Komatsu 4D88E-6 spe∏-
nia obowiàzujàce normy
emisji spalin Stage IIIA.
Pomimo zwartej konstrukcji
minikoparka PC55MR-3
– podobnie zresztà jak pozo-
sta∏e maszyny typoszeregu
MR-3 zapewnia nadzwyczaj-
ny komfort pracy operatora.
Wyposa˝enie przestronnej
kabiny zosta∏o starannie

przemyÊlane w najdrobniej-
szym szczególe. Specjalne
znaczenie podczas prac
konstrukcyjnych in˝yniero-
wie Komatsu przywiàzywali
do stworzenia maksymalnie
cichego i komfortowego
miejsca pracy operatora. Er-
gonomicznie rozmieszczo-
ne elementy obs∏ugowe
i dost´pna opcjonalnie kli-
matyzacja zapewniajà mak-
symalny komfort pracy oraz

optymalnà temperatur´ we-
wnàtrz kabiny. 
Ró˝norodne rodzaje narz´-
dzi roboczych pozwalajà do-
pasowaç maszyn´ do spe-
cyfiki danego placu budowy.
Ramiona wysi´gnika ró˝nej
d∏ugoÊci, wersje maszyny
z kabinà lub daszkiem
ochronnym, gàsienice gu-
mowe lub stalowe pozwala-
jà na optymalne skonfiguro-
wanie koparki. 
W∏asnej konstrukcji Komat-
su uk∏ad hydrauliczny CLSS
pracuje z maksymalnà wy-
dajnoÊcià tak˝e podczas cy-
kli roboczych sk∏adajàcych
si´ ze z∏o˝onych, wzajem-
nie zaz´biajàcych si´ czyn-
noÊci. Dzi´ki temu miniko-
parka Komatsu PC55MR-3
imponuje nie tylko wydajno-
Êcià, ale równie˝ nadzwy-
czajnà ∏atwoÊcià obs∏ugi. 
Opcjonalne przyciski na joy-
stiku s∏u˝àce do obs∏ugi do-
datkowego obwodu hydrau-
licznego zapewniajà pewne,
precyzyjne i nie powodujàce
zm´czenia sterowanie szcze-
gólnie wra˝liwym osprz´tem
roboczym. Optymalna war-
toÊç dawki oleju hydrauliczne-
go mo˝e byç ustawiona bez-
poÊrednio z fotela operatora. 
Dost´pny opcjonalnie uk∏ad
automatycznej redukcji ob-
rotów pomaga operatorowi
ograniczaç zu˝ycie paliwa.
Jest to mo˝liwe dzi´ki temu,

˝e pr´dkoÊç obrotowa jed-
nostki nap´dowej ograni-
czana jest do minimum, za
ka˝dym razem, gdy dêwi-
gnia obs∏ugowa przez kilka
sekund znajdzie si´ w po∏o-
˝eniu neutralnym. 
Komatsu PC55MR-3 zapew-
nia optymalny dost´p
do wszystkich newralgicz-
nych podzespo∏ów. Wszyst-
kie punkty serwisowe podle-
gajàce codziennej inspekcji
znajdujà si´ pod szeroko
otwieranà maskà silnika oraz
bocznà klapà serwisowà.
W celu u∏atwienia napraw
i powa˝niejszych prac serwi-
sowych, kabina lub zadasze-
nie mogà byç odchylo-
na do góry przez jednà oso-
b´. Dzi´ki zastosowaniu naj-
nowoczeÊniejszej technolo-
gii wiele spoÊród interwa∏ów
serwisowych, jak smarowa-
nie ∏o˝ysk lub wymiana oleju
silnikowego zosta∏o wyd∏u-
˝onych do 500 godzin.
Koparka PC55MR-3 zosta∏a
standardowo wyposa˝o-
na w satelitarny system
Komtrax umo˝liwiajàcy Êle-
dzenie parametrów pracy
maszyny, takich jak lokaliza-
cja miejsca pracy, wydajnoÊç
i efektywnoÊç wykorzystania
maszyny, parametry robocze
newralgicznych podzespo-
∏ów oraz koniecznoÊç prze-
prowadzenia przeglàdu. 

www.komatsupoland.pl
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Nowa minikoparka typoszeregu MR-3 dost´pna jest teraz tak˝e dla klientów z Europy

Komatsu PC55MR-3 sprawdza si´ doskonale podczas prac na ograniczonej przestrzeni



EWPA i Gehl zacieÊniajà 
wspó∏prac´

Poznaƒska firma EWPA
Maszyny Budowlane Sp.
z o.o. z siedzibà w Komor-
nikach ko∏o Poznania
od blisko dziesi´ciu lat ofe-
ruje na naszym rynku ame-
rykaƒskie maszyny marki
Gehl – mini∏adowarki, ∏ado-
warki przegubowe oraz wo-
zid∏a gàsienicowe.
Krzysztof Bilski kierujàcy
Dzia∏em Sprzeda˝y fir-
my EWPA oraz Olivier Vas-
seur reprezentujàcy firm´
Gehl w Polsce zacieÊniajà

wspó∏prac´, aby stworzyç
jeszcze lepsze relacje z do-
tychczasowymi klientami
i pozyskaç nowych. – Wielu
spoÊród naszych klientów
u˝ywa maszyn marki Gehl
od lat i sà z nich bardzo za-
dowoleni. Sprz´t produko-
wany przez firm´ Gehl jest
przede wszystkim mocny
i prosty w konstrukcji, a co
za tym idzie cechuje si´ d∏u-
gà ˝ywotnoÊcià, nawet
w przypadku eksploatacji
w najci´˝szych warunkach.
EWPA posiada równie˝ oko-
∏o dwadzieÊcia maszyn Gehl
w swojej flocie rentalowej.
Jest to korzystne dla poten-
cjalnego nabywcy, który
przed podj´ciem ostatecz-
nej decyzji o zakupie mo˝e
najpierw gruntownie spraw-
dziç maszyn´ w pracy. ¸a-

dowarki Gehl imponujà bez-
awaryjnoÊcià, co w przypad-
ku wynajmu jest najwa˝niej-
sze. Udowadnia te˝ zarów-
no nam, jak i klientom, ˝e
mo˝na mieç ca∏kowite za-
ufanie do produktów Gehl
– mówi Krzysztof Bilski.
– EWPA ze swymi handlow-
cami w Szczecinie, Pozna-
niu, Wroc∏awiu, ¸odzi i Byd-
goszczy pokrywa swoim
dzia∏aniem niemal po∏ow´
Polski. MnogoÊç oddzia∏ów
firmy oraz odpowiednia licz-
ba serwisantów gwarantujà
utrzymanie bliskich relacji
z u˝ytkownikami maszyn
Gehl. Nasze maszyny cie-

szà si´ uznaniem w Polsce
ju˝ od lat. Jako producent
konsekwetnie rozwijamy na-
sze konstrukcje. Stosujemy
innowacyjne, unikatowe roz-
wiàzania, jak na przyk∏ad
sterowanie T Bar czy si∏owni-
ki Nitrosteel. Naszym celem
pozostaje maksymalna pro-
stota kontrukcji. Dlatego te˝
nasi konstruktorzy Êwiadomie
rezygnujà ze stosowania
w maszynach uk∏adów elek-
tronicznych – t∏umaczy Olivier
Vasseur. A zapytany o najbli˝-
sze cele firmy Gehl w Polsce,
odpowiada z przekonaniem:
– B´dziemy dà˝yç konse-
kwentnie do tego, by jesz-
cze bardziej powi´kszyç
grono zadowolonych u˝yt-
kowników naszych maszyn!

www.gehl.de

www.ewpa.pl
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Olivier Vasseur (Gehl) i Krzysztof Bilski (EWPA) snujà wspólne plany majàce na celu
zacieÊnienie relacji z dotychczasowymi klientami i pozyskanie nowych



New Holland udoskonali∏ 
koparko-∏adowarki

W czasach, gdy producenci
koncentrujà si´ na obni˝eniu
poziomu emisji czàstek sta-
∏ych i tlenków azotu o kolej-
ny miligram firma New Hol-
land nie ustaje w dà˝eniach
do zapewnienia jak najwy˝-
szych w∏asnoÊci u˝ytkowych
swych maszyn. Przejawia si´
to we wprowadzeniu na ry-
nek udoskonalonych kopar-
ko-∏adowarek serii B. Firma
HKL Baumaschinen Polska,
jako autoryzowany dealer
na Polsk´, ma w ofercie
wszystkie nowe modele tej
marki: B90B, B100B, B110B
oraz najmocniejszà, kopar-
ko-∏adowark´ na równych
ko∏ach B115B. Motywacjà
do ulepszenia dotychczaso-
wych produktów by∏a ch´ç
zwi´kszenia wydajnoÊci
i wszechstronnoÊci przy jed-
noczesnym ograniczeniu zu-
˝ycia paliwa. Konstruktorom

zale˝a∏o równie˝ na utrzyma-
niu dotychczasowej nieza-
wodnoÊci maszyn New Hol-
land, dalszemu zwi´kszeniu
komfortu pracy operatora
i podwy˝szeniu bezpieczeƒ-
stwa w miejscu pracy.
Ograniczenie zu˝ycia pali-
wa, Êrednio o 10%, uda∏o
si´ uzyskaç dzi´ki zastoso-
waniu pompy wielot∏oczko-
wej Danfoss o zmiennej wy-
dajnoÊci w zale˝noÊci od wa-
runków pracy i obcià˝enia
maszyny. Zapewnia ona od-
powiedni przep∏yw oleju. Je-
Êli pompa nie jest u˝ywa-
na w danym momencie, to
przechodzi w stan „spoczyn-
ku” oszcz´dzajàc w ten spo-
sób znaczne iloÊci paliwa.
Lepszà wydajnoÊç gwaran-
tuje samopoziomujàca si´
– dzi´ki ramionom typu Tool
Carrier – ∏y˝ka ∏adowarko-
wa powi´kszona o 20%
do pojemnoÊci 1,2 m3. Do-
datkowo system Glide Ride
zapobiega gubieniu materia-
∏u t∏umiàc drgania ramion

∏adowarkowych podczas
szybszej jazdy po nierów-
nym terenie. Znakomità sta-
bilnoÊç i przyczepnoÊç
w ka˝dych warunkach za-
pewniajà opcjonalne 20"
przednie opony. Do zwi´k-
szonej niezawodnoÊci i wy-
trzyma∏oÊci przyczyniajà si´
m.in. wtrysk paliwa w techno-
logii Common Rail, nowa
skrzynia biegów, mokre wie-
lotarczowe hamulce Power
Brake umieszczone w zwolni-
cach tu˝ za piastami dla sku-
teczniejszego i bardziej rów-
nomiernego hamowania, no-
we mosty przednie oraz przy-
stosowane do pracy przy du-
˝ych obcià˝eniach i z∏ych wa-
runkach tylne mosty Carraro. 
Ergonomi´ pracy operatora
zwi´kszono poprzez zintegro-
wanie elektrohydraulicznej
blokady tylnego mechanizmu
ró˝nicowego w dêwigni ∏ado-
warkowej z przyciskiem blo-
kady. Wszystkie funkcje ∏ado-
warkowe skupiono w obr´bie
jednej dêwigni sterujàcej. Po-

prawiono wentylacj´ kabiny,
a unikatowà cechà sà otwiera-
ne wszystkie cztery boczne
szyby. Doskona∏à widocznoÊç
gwarantuje opadajàca maska,
dodatkowe Êwiat∏a robocze,
niezwykle wàski wysi´gnik ko-
parkowy oraz chowana os∏o-
na przeciws∏oneczna.
Wszystkie koparko-∏adowarki
New Holland Serii B z roczni-
ka 2011 cechuje wyjàtkowa
wydajnoÊç uzyskana dzi´ki
zastosowaniu niezawodnych
podzespo∏ów, zmniejszeniu
zu˝ycia paliwa oraz poprawie
komfortu pracy operatora.
Doskona∏e parametry pracy
tych maszyn to efekt zmian
konstrukcyjnych oraz po-
nad czterdziestoletniego do-
Êwiadczenia w nieustannym
dà˝eniu do technicznej dosko-
na∏oÊci. Wszystkie nowe mo-
dele w podstawowej konfigu-
racji HKL to bardzo ciekawa
oferta b´dàca po∏àczeniem
wyposa˝enia standardowego
i niektórych opcji producenta.

www.hkl.pl
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Caterpillar 300.9D
to nie zabawka!

Nie tak dawno pisaliÊmy
o nawiàzaniu wspó∏pracy
przez koncern Caterpillar
z niemieckà firmà Wacker
Neuson. DziÊ mamy okazj´
zapoznaç si´ z pierwszymi
owocami tego strategiczne-
go sojuszu. Na rynek trafi∏a
bowiem pierwsza wyprodu-
kowana wspólnymi si∏ami
maszyna, jakà jest wa˝àca
poni˝ej tony mikrokoparka.
Oferowana jest pod markà
Caterpillar, nosi symbol sym-
bol 300.9D, wa˝y dok∏ad-
nie 985 kg i jest najmniejszà
koparkà w ofercie amerykaƒ-
skiego producenta.
Ca∏kowita szerokoÊç nowej
mikrokoparki wynosi zaled-
wie 730 mm, co sprawia, ˝e
maszyna mo˝e bez najmniej-
szych problemów przeje˝-
d˝aç przez normalne otwory
drzwiowe i byç wykorzysty-
wana na ograniczonej prze-
strzeni. Sà to doskona∏e
przes∏anki do tego, by ma-
szynà zainteresowa∏y si´ fir-
my wynajmujàce sprz´t,
przedsi´biorstwa realizujàce
projekty budownictwa miesz-
kaniowego oraz prowadzàce
roboty wyburzeniowe.
Do nap´du mikrokopar-
ki 300.9D zastosowano
ch∏odzony cieczà, trzycylin-
drowy silnik Diesla rozwijajà-
cy moc 13,7 kW. Jednostka

nap´dowa wspó∏pracujàca
z pompà z´batà dwuobwo-
dowego uk∏adu hydraulicz-
nego wytwarza si∏´ wyrywa-
jàcà 4,5 kN i si∏´ odspaja-
nia 8,9 kN. To naprawd´ godne
uznania parametry, szczególnie
jak na tak niedu˝à maszyn´.
Podwozie maszyny mo˝-
na rozsunàç na 860 mm, co
w po∏àczeniu z otwieranymi
na ca∏à szerokoÊç podwozia
skrzyd∏ami bocznymi lemie-
sza zapewnia doskona∏à sta-
bilnoÊç podczas kopania. Je-
go maksymalna g∏´bokoÊç
wynosi 1.763 mm, przy mak-
symalnym zasi´gu 3.090 mm.
To tak˝e doskona∏e parame-
try wiele mówiàce o efektyw-
noÊci nowej mikrokoparki.
Na stanowiàcym wyposa˝e-
nie standardowe sk∏adanym
pa∏àku ochronnym spe∏niajà-

cym standard TOPS mo˝na
ponadto zamontowaç dodat-
kowà szyb´ podnoszàcà
bezpieczeƒstwo operatora
podczas robót z u˝yciem
m∏ota hydraulicznego. 
W sk∏ad seryjnego wyposa˝e-
nia maszyny wchodzi tak˝e
dodatkowy obwód hydraulicz-
ny z szybkoz∏àczkami s∏u˝àcy
do zasilania m∏ota. Opcjonal-
nie zamówiç mo˝na dwudro˝-
ne sterowanie za pomocà ma-
nipulatorów uk∏adem hydrau-
licznym, dzi´ki czemu wyko-
rzystywaç mo˝na na przyk∏ad
zamykanà ∏y˝k´. Caterpillar
ju˝ wkrótce zaprezentuje
kompaktowy m∏ot hydraulicz-
ny przeznaczony wy∏àcznie
do tej maszyny.
Miejsce pracy operatora ma-
szyny 300.9D sk∏ada si´
z wygodnego fotela i ∏atwych

w u˝yciu ergonomicznie roz-
mieszczonych elementów
obs∏ugowych. Po otwarciu
jednocz´Êciowej stalowej
pokrywy silnika mo˝na ∏atwo
prowadziç prace serwisowe
jednostki nap´dowej.
Dzi´ki niewielkiemu ci´˝a-
rowi roboczemu maszyny
i mo˝liwoÊci z∏o˝enia pa∏à-
ka ochronnego, maszyna
nadaje si´ do ∏atwego trans-
portu na przyczepce. 
Caterpillar i Wacker Neuson
poinformowa∏y w po∏owie
ubieg∏ego roku o nawiàza-
niu wspó∏pracy dotyczàcej
produkcji minikoparek klasy
poni˝ej trzech ton. W myÊl
porozumienia konstrukcj´
maszyn opracowuje Cater-
pillar. Koparki produkowa-
ne sà zgodnie ze specyfika-
cjà Caterpillara w nale˝à-
cych zak∏adach Wacker-
-Neuson w austriackim Lin-
zu. Konstrukcja i produkcja
wi´kszych minikoparek Ca-
terpillar odbywa si´ tak jak
uprzednio w Japonii.
– Wiemy, ˝e wielu spoÊród
naszych klientów chcia∏o
uzupe∏nienia typoszeregu
ma∏ych koparek. Nawiàzu-
jàc strategiczny sojusz z fir-
mà Wacker Neuson posze-
rzyliÊmy naszà ofert´ udo-
st´pniajàc naszym klientom
maszyny najwy˝szej jakoÊci
– powiedzia∏a Mary Bell,
sprawujàca funkcj´ wicepre-
zesa koncernu Caterpillar. 

www.b-m.pl
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Z maszynà 300.9D Caterpillar wkracza w segment mikrokoparek





Cztery króle i… as

Je˝eli ktoÊ jest polskim
przedsi´biorcà budowla-
nym i twierdzi, ˝e nie intere-
suje si´ koparko-∏adowar-
kami, to mo˝e byç pewny,
˝e wkrótce one zainteresujà
si´ nim. A dok∏adniej rzecz
ujmujàc ich producenci.
Tak si´ sk∏ada, ˝e ostatnimi
czasy wi´kszoÊç z nich pre-
zentuje nowe modele, dla
których trzeba znaleêç na-
bywców na n´kanych kry-
zysem rynkach.
Koparko-∏adowarki to spe-
cyficzne maszyny. Maszyny
na kryzys. Mimo to sà kraje,
gdzie nigdy nie zdob´dà
wi´kszej popularnoÊci.
Weêmy choçby takà Szwaj-
cari´. Przeglàdajàc roczne
raporty sprzeda˝y nie zdzi-
wimy si´, ˝e rocznie nabyw-
ców znajduje tam zaledwie
kilka sztuk maszyn tego ro-
dzaju. A na bogatym rynku
naszych zachodnich sàsia-
dów jedynie 250. Na doda-
tek nieweso∏a sytuacja pa-
nuje na tradycyjnie dobrych
rynkach okreÊlanych nawet
cz´sto „rynkami koparko-∏a-
dowarek. Hiszpaƒski prze-
szed∏ g∏´bokie za∏amanie.
DoÊç powiedzieç, ˝e popyt
na koparko-∏adowarki zma-
la∏ tam o przesz∏o osiem-
dziesiàt procent. Oznacza
to, ˝e rocznie sprzedaç
udaje si´ si´ tam teraz jedy-
nie 1.500 maszyn. Na doda-
tek nie ma specjalnych wi-
doków na odbicie si´
od dna. Podobnie rzecz ma
si´ we Francji. Kto jeszcze
pami´ta dobre czasy, gdy
tamtejszy rynek wch∏ania∏
rocznie nawet pi´tnaÊcie ty-
si´cy koparko-∏adowarek.
Teraz popyt skurczy∏ si´
do nieca∏ych szeÊciu tysi´-
cy sztuk. Coraz trudniej
znaleêç tak˝e nabywc´ ko-
parko-∏adowarki w Wielkiej
Brytanii. Âwiatowi produ-
cenci sprzedajà tu ∏àcznie
dziewi´ç tysi´cy koparko-
-∏adowarek. Tendencje rów-

nie˝ nie napawajà optymi-
zmem. Nic zatem dziwne-
go, ˝e wszyscy ∏akomym
okiem spoglàdajà w kierun-
ku wschodniej Europy.
A ÊciÊlej mówiàc Polski, któ-
ra jako jedyna oprócz Ru-
munii nie dozna∏a totalnego
za∏amania bran˝y budowla-
nej. Polacy cenià sobie ko-
parko-∏adowarki. Lubià tak-
˝e nowinki techniczne. Nic
dziwnego, ˝e tu˝ po prezen-
tacji nowych maszyn Case
Serii T zadecydowano, ˝e
pierwsze egzemplarze trafià
w∏aÊnie do naszego kraju.

Wspomniane cztery nowe
modele koparko-∏adowarek
Case nawiàzujà do boga-
tych tradycji koncernu
w produkcji maszyn tego ty-
pu. W koƒcu w roku 1957 to
w∏aÊnie Case jako pierwszy
ze Êwiatowych producen-
tów zaprezentowa∏ kopar-
ko-∏adowark´ wykonanà fa-
brycznie w profesjonalnych
warunkach. Konstrukcja in-
˝ynierów Case zyska∏a so-
bie uznanie u˝ytkowników
i w pe∏ni zas∏u˝ony przydo-
mek „Króla Budowy”. DziÊ

Case stara si´ przekonaç,
˝e tak naprawd´ „Król” ni-
gdy nie abdykowa∏. Wprost
przeciwnie, powraca w po-
staci czterech modeli ko-
parko-∏adowarek Serii T.
Konstruktorzy Case znaleêli
sposób, by uczyniç uniwer-
salne koparko-∏adowarki
jeszcze bardziej… uniwer-
salnymi. Maszyny Serii T
mogà byç indywidualnie
konfigurowane, niejako
„szyte na miar´” zgodnie
z potrzebami konkretnego
nabywcy. Mo˝e on wybraç
przek∏adni´ Powershift albo

Powershuttle, hydrauliczne
bàdê mechaniczne sterowa-
nie sekcjà koparkowà, na-
p´d na dwa lub cztery ko-
∏a… Case podaje, ˝e w ka˝-
dej z konfiguracji nowe ma-
szyny w porównaniu z po-
przedniczkami cechuje wy˝-
sza o dwadzieÊcia procent
wydajnoÊç ∏adowania osià-
gni´ta przy dziesi´ciopro-
centowym spadku zu˝ycia
paliwa. Parametr ten uda∏o
si´ poprawiç w stosunkowo
prosty sposób. Maszyny no-
wej generacji wyposa˝one

sà standardowo w ∏y˝k´ ∏a-
dowarkowà o wi´kszej po-
jemnoÊci wynoszàcej te-
raz 1,2 m3. Istotne ulepsze-
nie polega tak˝e na zmniej-
szeniu a˝ o trzydzieÊci cen-
tymetrów wysokoÊci trans-
portowej maszyny.
Jak przysta∏o na „Króla”,
ka˝dy z modeli Serii T otrzy-
ma∏ komfortowà, przestron-
nà kabin´ w iÊcie królew-
skim rozmiarze King Size.
W pe∏ni regulowane konsole
sterowania pozwalajà opera-
torowi na dopasowanie ich
po∏o˝enia i zaj´cie wygodnej
pozycji w doskonale amorty-
zowanym fotelu z pod∏okiet-
nikami. Konstruktorzy Case
nie zapomnieli, ˝e ha∏as po-
woduje szybsze zm´czenie
operatora. Dlatego te˝ za-
dbali o perfekcyjne wycisze-
nie wn´trza kabiny. Jest ona
wyposa˝ona w czery otwory
okienne. Wszystkie z nich sà
w pe∏ni otwieralne, co daje
mo˝liwoÊç szybkiego prze-
wietrzenia wn´trza. Szyb´
tylnego okna mo˝na podno-
siç. Daje to operatorowi ni-
czym nieskr´powany widok
na ca∏y obszar kopania. 
Trudno dziÊ wyobraziç so-
bie maszyn´ oszcz´dnà
w eksploatacji, a nie wypo-
sa˝onà w uk∏ad hydraulicz-
ny typu Load-Sensing.
W przypadku nowych ko-
parko-∏adowarek Case au-
tomatyczne dopasowanie
jego wydatku do rzeczywi-
stych potrzeb wynikajàcych
z konkretnego zadania
przynosi oszcz´dnoÊci pali-
wa rz´du dziesi´ciu procent
w porównaniu z maszynami
poprzedniej generacji. 
Nowe koparko-∏adowarki
Case Serii T to maszyny
o bardzo dobrych parame-
trach roboczych. Wydajne
i oszcz´dne. Malkontenci wi-
dzà co prawda wad´ kopar-
ko-∏adowarki, którà nie mo˝-
na jednoczeÊnie kopaç i ∏a-
dowaç. Nie majà racji! Wy-
starczy tylko nabyç wi´cej
ni˝ jednà maszyn´!

www.intrac.pl

Maszyny budowlane

26 PoÊrednik Budowlany

Nawet mimo znacznego „odchudzenia” konstrukcji in˝ynierom Case uda∏o si´ utrzymaç
najwy˝szà trwa∏oÊç i stabilnoÊç ramienia koparkowego





Weber MT – perfekcja
w zag´szczaniu

Weber MT jest firmà specja-
lizujàcà si´ w produkcji
r´cznie kierowanych ma-
szyn do zag´szczania grun-
tu. Program produkcyjny
obejmuje zag´szczarki
gruntu jednokierunkowe
i rewersyjne, stopy wibra-
cyjne oraz walce dwub´b-
nowe g∏adkie i oko∏kowane.
Oferta skierowana jest
do firm  specjalizujàcych si´
budownictwie drogowym
i in˝ynieryjnym oraz wyko-
nawców innych robót wy-
magajàcych zastosowania
profesjonalnego sprz´tu
do zag´szczenia pod∏o˝a.
W zakresie zag´szczarek jed-
nokierunkowych Weber MT
proponuje trzy modele o ci´-
˝arze od 70 do 115 kg z ró˝-
nymi wariantami jednostki na-
p´dowej i sile odÊrodko-
wej 10,15 lub 20 kN. Maszyny
te posiadajà wiele praktycz-
nych detali, takich jak rama
ochronna silnika, sk∏ada-
na r´kojeÊç powleczo-
na przyjemnym w dotyku
tworzywem czy te˝ uchwyty
i zaczepy transportowe.
Szczególny nacisk po∏o˝ono
na mo˝liwie najskuteczniejsze
wyt∏umienie drgaƒ na r´koje-
Êci w celu ochrony zdrowia
operatora. Jako wyposa˝enie
dodatkowe Weber MT propo-
nuje p∏yt´ t∏umiàcà stosowa-
nà przy zag´szczaniu kostki
brukowej oraz zbiornik na wo-
d´ ze zraszaczem. W celu
przeniesienia do nape∏nienia
mo˝e on byç b∏yskawicznie
demontowany bez koniecz-
noÊci u˝ycia narz´dzi. 
Typoszereg zag´szczarek
rewersyjnych Weber MT
obejmuje pe∏en przekrój ma-
szyn znajdujàcych zastoso-
wanie na budowie. Poczàw-
szy od zag´szczarek lekkich
(100÷200 kg) do prac re-
montowych i budowlanych
o niewielkim zakresie, po-
przez zakres Êredni
(200÷300 kg), a˝ do sprz´tu

ci´˝kiego (400÷900 kg) sto-
sowanego do zag´szczania
du˝ych powierzchni, toro-
wisk, nasypów, przyczó∏ków
mostowych, itp. Maszyny ce-
chujà si´ si∏à odÊrodkowà
w zakresie od 20 do 100 kN
i wyposa˝ane sà w ró˝ne wa-
rianty jednostek nap´do-
wych. Standard konstrukcyj-
ny stanowi hydraulicz-
na dêwignia zmiany kierunku
posuwu, sprz´g∏o samo-

czynnie napinajàce pasek kli-
nowy oraz powleczona two-
rzywem r´kojeÊç z dodatko-
wà amortyzacjà drgaƒ. Za-
g´szczarki ci´˝kie seryjnie
wyposa˝one sà w rozruch
elektryczny (Êrednie opcjo-
nalnie) oraz pulpit kontrolny
z licznikiem motogodzin. We-
ber MT jako pierwszy produ-
cent na Êwiecie wprowadzi∏
do swoich zag´szczarek re-
wersyjnych system ciàg∏ej

kontroli stopnia zag´szcze-
nia pod∏o˝a COMPATROL®.
Umo˝liwia on Êledzenie po-
st´pu zag´szczenia w trakcie
pracy i ocen´ noÊnoÊci pod-
∏o˝a. Dost´pny jest w mode-
lach CR 6, CR 7 oraz CR8. 
Stopy wibracyjne Weber MT
to aktualnie dwa modele
z czterosuwowym silnikiem
Subaru lub Honda i ubijak
wyposa˝ony w wysokopr´˝-
nà jednostk´ nap´dowà

Hatz. Maszyny te wyró˝niajà
si´ du˝à si∏à uderzenia i ∏a-
twym kierowaniem dzi´ki
zoptymalizowanemu po∏o˝e-
niu Êrodka ci´˝koÊci. Wyso-
kà trwa∏oÊç zapewnia im ak-
tywne smarowanie mechani-
zmów i powleczenie cylindra
uk∏adu spr´˝yn pow∏okà ce-
ramicznà. Stopy wyposa˝o-
ne w silnik benzynowy posia-
dajà trójstopniowy system fil-
trowania powietrza z oddzie-

laczem cyklonowym. Rozwià-
zanie to zapewnia silnikowi
dop∏yw powietrza praktycznie
wolnego od zanieczyszczeƒ.
Jest to szczególnie istotne
w przypadku maszyn pracu-
jàcych w warunkach du˝ego
zapylenia, co ma cz´sto
miejsce na placu budowy.
Konstruktorzy Weber MT za-
dbali o ∏atwoÊç przenosze-
nia oraz transportu urzàdzeƒ
stosujàc w nich praktyczne
uchwyty i rolki transportowe.
R´cznie kierowane walce
dwub´bnowe DVH najcz´-
Êciej stosowane sà do prac
remontowych na nawierzch-
niach asfaltowych oraz
przy budowie placów par-
kingowych, Êcie˝ek rowero-
wych, chodników etc. Tak
jak w innych maszynach
produkcji Weber MT szcze-
gólnà uwag´ przywiàzuje
si´ tu do komfortu obs∏ugi
i ochrony zdrowia operato-
ra. Redukcj´ ha∏asu osià-
gni´to umieszczajàc silnik
za du˝ym zbiornikiem
na wod´, drgania wyt∏umia-
jà amortyzatory konsoli silni-
ka i r´kojeÊci. Walce wypo-
sa˝one sà tak˝e w wy∏àcznik
bezpieczeƒstwa unierucha-
miajàcy maszyn´ w przy-
padku przyparcia operatora
do przeszkody (na przyk∏ad
Êciany lub s∏upa) w trakcie
jazdy do ty∏u.
Spoiste i wilgotne grunty,
gdzie wykorzystanie zag´sz-
czarki p∏ytowej mo˝e okazaç
si´ nieskuteczne, to pod∏o˝e
na którym doskonale spraw-
dzajà si´ oko∏kowane walce
wibracyjne TRC. Mocny trzy-
cylindrowy silnik ch∏odzony
cieczà oraz du˝a si∏a od-
Êrodkowa dajà tym maszy-
nom mo˝liwoÊç pracy w naj-
ci´˝szych warunkach. Wy-
korzystanie zdalnego stero-
wania umo˝liwia zastosowa-
nie walców w g∏´bokich wy-
kopach kanalizacyjnych
i fundamentowych oraz in-
nych miejscach, w których
operator móg∏by byç nara-
˝ony na niebezpieczeƒstwo.

www.webermt.com.pl 
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Weber MT jako pierwszy producent na Êwiecie wprowadzi∏ do swoich zag´szczarek re-
wersyjnych system ciàg∏ej kontroli stopnia zag´szczenia pod∏o˝a COMPATROL®

W sk∏ad oÊrodka badawczo-rozwojowego Weber MT wchodzi tak˝e kompleksowo wy-
posa˝one laboratorium. S∏u˝y ono ciàg∏emu udoskonalaniu konstrukcji maszyn





Manitou – maszyny
na ka˝dy etap budowy

Manitou jako Êwiatowy lider
w produkcji ∏adowarek tele-
skopowych jest w stanie za-
pewniç rozwiàzania na ka˝-
dym etapie budowy. Dla bu-
downictwa przeznaczone sà
∏adowarki Serii MT. Majà one
zdolnoÊç podnoszenia ∏adun-
ku na wysokoÊç od oko∏o
czterech do osiemnastu me-
trów. Bardzo przydatny
na ka˝dym etapie budowy
jest kompaktowy model
MT 625T. Niewielkie gabaryty
maszyny oraz cztery skr´tne
ko∏a sprawiajà, ˝e mo˝na jà
wykorzystywaç na ograniczo-
nej przestrzeni. Maszyna mo-
˝e podnieÊç ∏adunek o wadze
dwóch ton na wysokoÊç bli-
sko szeÊciu metrów, a dzi´ki
ramieniu teleskopowemu
transportuje ∏adunek o ci´˝a-
rze 1,2 tony (np. w pe∏ni ob-
cià˝onà palet´) do przodu
na odleg∏oÊç 2,5 metra.

Oprócz popularnego mode-
lu MT 732 o nominalnej wy-
sokoÊci podnoszenia 7 me-
trów i maksymalnym udêwi-
gu 3,2 tony, dziewi´ciome-
trowego modelu MT 932
oraz najmniejszej ∏adowarki
MT 1030S, Manitou oferuje
tak˝e cieszàce si´ coraz
wi´kszym zainteresowa-
niem modele MT1440
i MT1840 posiadajàce mak-
symalny udêwig czterech ton
oraz zasi´g wzwy˝ odpo-
wiednio 13,53 i 17,50 metra. 
W trzy lata po wprowadzeniu

na rynek ∏adowarek Manitou
podda∏o powa˝nym modyfi-
kacjom model MT 1840 cha-
rakteryzujàcy si´ najwi´kszà
wysokoÊcià podnoszenia
wÊród maszyn sztywnora-
mowych. NowoÊcià jest za-
stosowanie ∏aƒcuchowego
systemu odpowiadajàcego
za wysuwanie/wsuwanie te-
leskopu. System ten, oparty
na technologii stosowanej
od lat w ∏adowarkach obro-
towych MRT, zapewnia wi´k-
szà p∏ynnoÊç i szybkoÊç po-
ruszania si´ teleskopu.

Najbardziej zaawansowany-
mi technologicznie maszyna-
mi b´dàcymi rozwini´ciem
klasycznych ∏adowarek tele-
skopowych sà maszyny serii
MRT. Maszyny te dzi´ki funk-
cji obrotu wokó∏ w∏asnej osi
∏àczà cechy ∏adowarki tele-
skopowej i ma∏ego ˝urawia
samojezdnego. Wysi´gnik
teleskopowy umo˝liwia pod-
noszenie ∏adunku na wyso-
koÊç od oko∏o czternastu
do trzydziestu metrów.
Jednà z ostatnich nowoÊci
Manitou sà ∏adowarki obro-
towe MRT „EASY”, których
konstrukcja stanowi kombi-
nacj´ prostoty, udêwigu i wy-
dajnoÊci. Dost´pne sà mo-
dele o wysi´gniku 14, 16 i 18
metrów oraz maksymalnym
udêwigu czterech ton. W ma-
szynach wyró˝niajàcych si´
nowoczesnym wzornictwem
zastosowano mnóstwo udo-
godnieƒ, mi´dzy innymi sa-
mopoziomowanie si´ ma-
szyny na stabilizatorach. 

www.pl.manitou.com
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¸adowarki teleskopowe Manitou zyskujà sobie coraz wi´ksze uznanie polskich u˝ytkowników



LP6500 – zaproszenie 
do walcowania

W roku 2011 firma Atlas Copco
promuje hydrauliczny walec
prowadzony typu LP6500.
Pierwsze modele tej maszyny
wyprodukowano ju˝ w ro-
ku 2003. W kolejnych latach
konstrukcj´ konsekwentnie
poddawano modyfikacjom,
z których najwa˝niejszà by∏
nowy uchwyt sterujàcy umo˝-
liwiajàcy operatorowi ∏atwy
i wygodny obrót walca. 
LP6500 to maszyna w pe∏ni
hydrauliczna, dwub´bnowa,
zasilana silnikiem wysoko-
pr´˝nym Hatz Supra 1D50S
o mocy 6,8 kW przy 2.600
obr./min. Dost´pna w wersji
z rozruchem r´cznym (bez-
pieczna korba rozruchowa)
oraz elektrycznym. Masa ope-
racyjna walca (w zale˝noÊci
od wersji rozruchu) wynosi
odpowiednio 696 lub 716 kg. 
Walce prowadzone przezna-
czone sà do zag´szczania

cienkich warstw gruntu ziar-
nistego i asfaltu. Stosowane
sà do prac naprawczych na-
wierzchni drogowych oraz
do zag´szczania gruntu
w ograniczonej przestrzeni.
Walce te mogà byç z powo-
dzeniem stosowane do za-
g´szczania pod∏o˝a oraz as-
faltowej warstwy wierzchniej
na Êcie˝kach drogowych,
pieszych oraz rowerowych.
Bardzo mocnymi argumenta-
mi przemawiajàcymi za wy-
borem walca LP6500 sà:
• odpowiednia moc w sto-

sunku do wykonywanej
pracy dzi´ki silnikowi
Hatz Supra 1D50S (silnik
jest doskonale obudowa-
ny i zabezpieczony),

• wysoka jakoÊç oraz wydaj-
noÊç uk∏adu hydrauliczne-
go – ch∏odnicy oleju, z∏àcz
hydraulicznych, itp.,

• du˝y zbiornik na wod´
(pojemnoÊç 71 dm3),

• op∏ywowy kszta∏t z mini-
malnà liczbà wystajàcych
elementów,

• mocna, odporna na uszko-
dzenia zewn´trzne rama
ochronna z jednopunktowym
uchwytem dêwigowym,

• ergonomiczny uchwyt ste-
rowniczy o zmniejszonych
drganiach przenoszonych
na d∏onie operatora,

• niski poziom ha∏asu, 
• bardzo dobry efekt za-

g´szczania gruntu,
• du˝a pr´dkoÊç robocza pod-

czas zag´szczania gruntu
oraz doskona∏a trakcja,

• mo˝liwoÊç pracy na pochy∏o-
Êciach bocznych do 17° (30%)
oraz pod∏u˝nych do 19° (35%).

Podczas prac zag´szczajà-
cych istotna jest moc silnika.
Ma ona ogromny wp∏yw
na nap´d maszyny, na efekt
zag´szczenia oraz na wyso-
koÊç zu˝ycia paliwa przy za-
g´szczaniu gruntu ci´˝kie-
go, to znaczy o du˝ej wilgot-
noÊci. Pami´tajmy, ˝e chcàc
osiàgnàç doskona∏y efekt za-
g´szczenia przy niskich
kosztach eksploatacji oraz
zadowolenie z walcowania,
nale˝y wybraç odpowiednià
maszyn´, takà jak walec
Atlas Copco LP 6500.

www.atlascopco.pl 
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn

tel. (022) 572 68 00, fax  (022) 572 68 09
www.atlascopco.pl

LP6500 – ZAG¢SZCZAMY NA OKRÑG¸O

Hydrauliczny walec prowadzony Atlas Copco typu LP6500 



BOMAG Mix-in-place 

Technologia BOMAG mix-in-
-place od ponad dwudziestu
lat stosowana jest z powo-
dzeniem do tworzenia stabil-
nej warstwy noÊnej przy bu-
dowie i naprawie dróg. Mo˝-
na jà wykorzystywaç zarów-
no w zakrojonych na szero-
kà skal´ projektach drogo-
wych, jak i budowie i napra-
wie krótkich odcinków dróg
lokalnych czy ulic. 
W ostatnich latach wykorzy-
stanie spienionego bitumu
jako Êrodka wià˝àcego lub
kombinacja spienionego bi-
tumu i cementu spotyka si´
z coraz wi´kszym zaintere-
sowaniem na ca∏ym Êwiecie. 
Specjalnie dla tej technologii
skonstruowano maszyn´
spe∏niajàcà kluczowà rol´
w procesie technologiczym.
Zastosowanie frezarko-mie-
szarki BOMAG MPH 122 za-
pewnia osi´gni´cie wymo-
gów technicznych w zakresie
renowacji zniszczonych na-
wierzchni drogowych bez ko-
niecznoÊci wymiany warstw
konstrukcyjnych. Technolo-
gia BOMAG mix-in-place po-
zwala na skuteczne usuni´-
cie przyczyn, a nie tylko skut-
ków deformacji nawierzchni
w postaci kolein. Spe∏nia wy-
mogi w zakresie powtarzal-
nej optymalnej jakoÊci mie-
szania oraz sta∏ej g∏´bokoÊci
roboczej, jak równie˝ dok∏ad-
nego dozowania wody
oraz bitumu. Technologia
BOMAG Mix-in-Place jest sto-
sunkowo tania, jej wykorzy-
stanie pozwala zatem poczy-
niç realizujàcemu projekt
istotne oszcz´dnoÊci, szcze-
gólnie podczas renowacji
zniszczonych dróg. G∏ównym
za∏o˝eniem tej metody jest
wykorzystanie starej drogi as-
faltowej, ˝wirowej, z popio-
∏ów lotnych poprzez zmikso-
wanie tej nawierzchni z od-
powiednim spoiwem – przez
co powstaje bardzo dobrej
jakoÊci podbudowa bez ko-
niecznoÊci dowozu t∏ucznia

lub betonów. Dlatego wy-
konawcy robót drogowych
stosujàcy technologi´ firmy 
BOMAG nie narzekajà ra-
czej na brak zleceƒ.
BOMAG gwarantuje równie˝
zaopatrzenie we wszystkie
konieczne dla realizacji prac
materia∏y. Niezb´dny jest
oczywiÊcie tak˝e odpowiedni
sprz´t. Profesjonalny zespó∏
in˝ynierów firmy BOMAG za-
projektowa∏ specjalnà ma-
szyn´, jakà jest frezarko-mie-
szarka MPH 122-2. Maszy-
na cechuje si´ d∏ugà ˝ywot-

noÊcià, nie wymaga przy tym
du˝ych nak∏adów na eksplo-
atacj´ i serwis. Jest równie˝
ekonomiczna w ró˝norod-
nych zastosowaniach. Jest to
mo˝liwe nie tylko dzi´ki
umiarkowanemu zu˝yciu pali-
wa, ale tak˝e mo˝liwoÊci wy-
korzystania na placach budo-
wy ró˝nej wielkoÊci. BOMAG
MPH 122-2 doskonale spisu-
je si´ bowiem zarówno
przy renowacji d∏ugich odcin-
ków nawierzchni autostrad,
jak i niewielkich dróg lokal-
nych. Trudno sobie wyobra-
ziç, by zalety takie mog∏a ∏à-
czyç w sobie du˝a maszy-
na. Dlatego te˝ in˝ynierowie
dzia∏u konstrukcyjnego firmy 
BOMAG dysponujàcy wielo-
letnim doÊwiadczeniem
w technologii spienionego bi-
tumu byli w stanie dobraç
wielkoÊç maszyny, której za-

daniem jest tworzenie bitu-
micznej warstwy noÊnej no-
wych dróg i remonty od-
kszta∏conych nawierzchni.
Recyklery produkowane przez
firm´ BOMAG od szeregu lat
wykorzystywane sà podczas
renowacji dróg z u˝yciem
metody spienionego bitumu.
Wspomniana ju˝ maszy-
na MPH 122 skonstruowa-
na zosta∏a specjalnie z myÊlà
o firmach drogowych wyko-
rzystujàcych na co dzieƒ
technologi´ BOMAG mix-in-
-place stanowiàc niejako jej

serce. W celu sprostania ro-
snàcym wymaganiom u˝yt-
kowników frezarko-mieszarka
poddawana by∏a konse-
kwentnym zabiegom moder-
nizacyjnym. W efekcie na ry-
nek trafi∏a druga ju˝ genera-
cja tej maszyny. Poczyniono
w niej szereg zmian konstruk-
cyjnych. Najwa˝niejszymi
z nich by∏o zastosowano sil-
nika nap´dowego o zwi´k-
szonej mocy. Konstruktorzy
zadbali równie˝ o popraw´
komfortu pracy operatora.
Maszyna mo˝e byç w pe∏ni
efektywnie wykorzystywa-
na do pracy zarówno w cha-
rakterze recyklera, jak i sta-
bilizatora pod∏o˝a poprzez
zmiksowania materia∏u uzy-
skanego z nawierzchni z od-
powiednim spoiwem dawko-
wanym do zintegrowanego
mieszalnika. Opcjonalnie ma-

szyn´ wyposa˝yç mo˝na
w komputer dozujàcy BDS.
Reguluje on dawki bitumu
i niezb´dnej do jego spienie-
nia wody w zale˝noÊci
od pr´dkoÊci, z jakà w danym
momencie pracuje maszyna.
Frezarko-mieszark´ BOMAG
MPH 122-2 wyposa˝ono w hy-
drostatyczny nap´d wirnika
mieszalnika. System ten umo˝-
liwia podczas pracy w trybie
frezarki – pod obcià˝eniem
– w sposób optymalny dopa-
sowaç parametry robocze
do konkretnych warunków
oraz w∏aÊciwoÊci pod∏o˝a.
Dzi´ki temu osiàga si´ opty-
malne rezultaty mieszania. 
Nadzwyczajna zwrotnoÊç
w po∏àczeniu z mocnym nap´-
dem na wszystkie ko∏a i dosko-
na∏ymi w∏aÊciwoÊciami trakcyj-
nymi stanowià gwarancj´ naj-
wy˝szej produktywnoÊci, tak-
˝e podczas pracy w szczegól-
nie trudnych warunkach tere-
nowych. Promieƒ skr´tu uda-
∏o si´ ograniczyç dzi´ki za-
stosowaniu kierowanej tylnej
osi. Optymalny rozdzia∏ masy
sprawi∏, ˝e maszyna imponu-
je równomiernà jazdà, co ma
niebagatelny wp∏yw na jakoÊç
wykonywanej pracy.
Operator pracujàcy w pozycji
siedzàcej ma perfekcyjnà wi-
docznoÊç z przestronnej kabi-
ny maszyny. Ergonomicznie
rozmieszczone elementy ob-
s∏ugowe zapewniajà mu wygo-
d´ i pe∏ne bezpieczeƒstwo
pracy. U˝ycie maszyny jako
recyklera lub stabilizatora
pod∏o˝a umo˝liwiajà zinte-
growane uk∏ady dozujàce
wod´ oraz natryskujàce war-
stw´ bitumu. Za ich pomocà
niezale˝nie od pr´dkoÊci,
z jakà porusza si´ maszy-
na podczas frezowania na-
wierzchni, do mieszalnika
dozowane byç mogà odpo-
wiednie dodatki, takie jak wo-
da, emulsja bitumiczna czy
spieniony bitum. Jego prób-
ki do analizy mo˝na w ka˝dej
chwili pobraç korzystajàc ze
specjalnej dyszy umieszczo-
nej z boku maszyny.

www.bomag.com
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Skonstruowana specjalnie do pracy w technologii Mix-in-place frezarko-mieszarka BOMAG
MPH 122-2 cechuje si´ d∏ugà ˝ywotnoÊcià, nie wymaga przy tym du˝ych nak∏adów na eks-
ploatacj´ i obs∏ug´ serwisowà





Skoczny tercet firmy
Ammann

W celu zaspokojenia du˝e-
go zapotrzebowania rynku
na ró˝nego rodzaju urzàdze-
nia, s∏u˝àce do zag´szcza-
nia gruntu, firma Ammann
wprowadzi∏a do sprzeda˝y
trzy nowe stopy wibracyjne.
Urzàdzenia charakteryzujà
si´ nowoczesnà konstrukcjà
i optymalnymi parametrami
technicznymi.
Wzrost inwestycji budowla-
nych w Polsce spowodowa∏
w ostatnich latach znaczne
zwi´kszenie zapotrzebowa-
nia na ró˝nego typu urzà-
dzenia s∏u˝àce do zag´sz-
czania gruntu i betonu.
Szczególnie du˝à popular-
noÊç zyska∏y sobie stopy
wibracyjne. Nie ma w tym
nic dziwnego, gdy˝ kupno
ich nie wià˝e si´ z bardzo
du˝ym wydatkiem, a korzy-
Êci z ich stosowania sà
ogromne. Urzàdzenia te do-
skonale sprawdzajà si´, na
przyk∏ad podczas budowy
kana∏ów, wykopów, w dro-
gowych pracach napraw-
czych oraz podczas robót
fundamentowych. 
Konstrukcje nowych modeli
stóp wibracyjnych firmy
Ammann stanowià po∏àcze-
nie wydajnoÊci z komfortem
obs∏ugi, a dzi´ki zró˝nico-
waniu pod wzgl´dem wiel-
koÊci i masy uzyskano urzà-
dzenia mogàce pracowaç
w ka˝dych warunkach.
Trzy nowe skoczki Amman-
na to modele oznaczone
symbolami – ACR 60,
ACR 68 i ADS 70. Ró˝nià si´
od siebie przede wszystkim
masà oraz silnikami. Dwa
pierwsze nap´dzane sà czte-
rosuwowà, benzynowà jed-
nostkà marki Honda GX 100.
Ten model silnika gwarantu-
je nie tylko wysokà wydaj-
noÊç (zastosowano w nim
gaênik ze zintegrowanà
pompà przyspieszajàcà), ale
tak˝e niskà emisj´ spalin
(spe∏nia normy EPA Tier III),

co ma ogromne znaczenie
dla bezpieczeƒstwa i zdro-
wia pracowników podczas
robót prowadzonych w za-
mkni´tych, êle wentylowa-
nych przestrzeniach. Po-
za tym silniki te sà odporne
na zanieczyszczenia paliwo-

we, a dzi´ki solidnej, metalo-
wej os∏onie, tak˝e na uszko-
dzenia mechaniczne spowo-
dowane uderzeniami. 
Skoczki ACR 60 i ACR 68
wa˝à odpowiednio 62
i 68 kg, a dzi´ki nisko osa-
dzonemu Êrodkowi ci´˝ko-

Êci, który uzyskano poprzez
dolne usytuowanie silnika,
sà wyjàtkowo stabilne i er-
gonomiczne. Dodatkowo
prace tymi urzàdzeniami
u∏atwia nowoczesny uchwyt
prowadzàcy. Wyposa˝ony
on zosta∏ w opcje ustawie-
nia wysokoÊci i zminimalizo-
wano przenoszenie wibracji.
Poza tym skoczki majà po-
wi´kszony o trzy litry zbior-
nik paliwa, co wyd∏u˝a czas
pracy. Natomiast dzi´ki du-
˝emu zró˝nicowaniu szero-
koÊci stóp – od 160
do 330 mm – poszerzono
ich zakres zastosowania.
Najwi´kszym z trójki no-
wych skoczków Ammanna
jest model ADS 70. To wa-
˝àce 83 kg urzàdzenie
w odró˝nieniu od poprzed-
ników jest nap´dzane silni-
kiem Diesla marki Yanmar.
Posiada wszystkie zalety
mniejszych maszyn, a z ra-
cji gabarytów i wydajnoÊci
z powodzeniem mo˝na go
wykorzystywaç w pracach
bardziej wymagajàcych,
gdzie czynnikiem decydujà-
cym o wyborze narz´dzia
jest szybkoÊç wykonania. 
Na uwag´ zas∏ugujà liczne
i bardzo przydatne, a cz´sto
ca∏kiem innowacyjne, opcje
dodatkowe, które zosta∏y
przygotowane dla nowej li-
nii skoczków. I tak mo˝na,
np. dzi´ki p∏ycie adaptacyj-
nej, uzyskaç obni˝enie wy-
sokoÊci o oko∏o dzie-
si´ç centymetrów, co mo˝e
mieç bardzo istotne znacze-
nie podczas prac pod roz-
porami szalunków. Nato-
miast wyposa˝enie w sepa-
rator cyklonowy do filtra po-
wietrza pi´ciokrotnie wyd∏u-
˝a jego ˝ywotnoÊç. 
Prawid∏owà eksploatacj´
urzàdzeƒ u∏atwi opcjonalnie
montowany wskaênik stop-
nia zu˝ycia filtra powietrza
oraz licznik motogodzin po-
∏àczony ze wskaênikiem
pr´dkoÊci obrotowej i kon-
trolkà sygnalizujàcà ko-
niecznoÊç wymiany oleju. 

www.ammann.pl
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Najwi´kszym z trójki nowych skoczków Ammanna jest model ADS 70. Wa˝àce 83 kg
urzàdzenie nap´dzane jest silnikiem Diesla marki Yanmar

Stopy wibracyjne ACR 60 i ACR 68 nap´dzane sà czterosuwowà, benzynowà jednostkà
marki Honda GX 100 wyposa˝onà w gaênik ze zintegrowanà pompà przyspieszajàcà

Skoczek ACR 60 dzi´ki nisko osadzonemu Êrodkowi ci´˝koÊci, który uzyskano poprzez
dolne usytuowanie silnika, jest wyjàtkowo stabilny i ergonomiczny 



Ammann Polska Sp.  z o.o.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 84
Phone +48 22 33 77 902, fax + 48 22 33 77 907

JAK MASZYNA MO˚E ODMIENIå BUDOW¢

SPRÓBUJ ZNALEèå COÂ BARDZIEJ ODPOWIEDNIEGO DLA TWOJEJ FIRMY



Terenowy test
koparki JCB JS220LC

Szeroka gama koparek gà-
sienicowych JCB Serii JST
zosta∏a opracowana z myÊlà
o komforcie pracy operato-
ra i zapewnieniu korzyÊci
ekonomicznych u˝ytkowni-
kowi. Dlatego te˝ ka˝da
z maszyn tego typoszeregu
wyposa˝ona zosta∏a w pod-
zespo∏y o najwy˝szej wydaj-
noÊci i sprawnoÊci. Do na-
p´du koparek Serii JST kon-
struktorzy JCB zastosowali
cechujàce si´ doskona∏ymi
osiàgami silniki marki Isu-
zu. Sà one bezawaryjne,
oszcz´dne w eksploatacji
i ∏atwe w serwisowaniu.
We wszystkich modelach ko-
parek gàsienicowych JCB
zastosowano unikatowy, nie-
zwykle efektywny system fil-
tracji Plexus. Zatrzymuje on
czàstki zanieczyszczeƒ oleju
nawet o Êrednicy do 1,5 mi-
krona. Dzi´ki temu mo˝na
by∏o wyd∏u˝yç okresy mi´dzy
wymianà oleju i filtra oleju.
Aby sprawdziç, jakie rzeczy-
wiste osiàgi uzyskuje maszy-
na JS220LC wyposa˝o-
na w czterocylindrowy silnik
Isuzu, producent przeprowa-
dzi∏ testy na w∏asnym poligo-
nie doÊwiadczalnym w miej-
scowoÊci Ashbourne w An-
glii. Do testów wybrano stan-
dardowà kopark´ JS220LC
wyposa˝onà w gàsienice
o szerokoÊci 700 mm oraz
∏y˝k´ koparkowà o szeroko-
Êci 1.500 mm i pojemno-
Êci 1,2 m3. Na czas prowa-
dzonych testów praktycz-
nych koparka wyposa˝o-
na zosta∏a w standardowy
wysi´gnik o d∏ugoÊci 5,7 me-
tra i trzymetrowe rami´ (dip-
per). Nap´d testowanej ko-
parki stanowi∏ czterocylin-
drowy silnik z turbospr´˝a-
niem i zaawansowanym hy-
draulicznym systemem
AMS kontrolowanym przez
komputer. Zapewnia on
osiàgni´cie wysokiej mocy
i precyzji sterowania rucha-

mi maszyny automatycznie
dopasowujàc parametry
pracy koparki do zadania,
które wykonuje. Pozwala to
zoptymalizowaç wydajnoÊç
przy jednoczesnej redukcji
kosztów eksploatacji.
Testowana maszyna wypo-
sa˝ona zosta∏a w unikatowy
system chwilowego dodat-
ku mocy (o dziesi´ç pro-
cent), który wykorzystywany
jest podczas pracy w szcze-
gólnie trudnych warunkach.
Os∏oni´te przewody hydrau-
liczne oraz montowany
centralnie uk∏ad przeniesie-
nia mocy skutecznie zabez-
pieczajà podzespo∏y ma-
szyn dodatkowo zwi´ksza-
jàc ich niezawodnoÊç. 

www.interhandler.pl
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TEST 1: Wykonywanie rowów w trybie Auto
Warunki testu: maszyna JS220LC pracujàca na terenach testowych w Ashbourne wyposa˝ona
zosta∏a w ∏y˝k´ o szerokoÊci 1.500 mm i pojemnoÊci 1,2 m3. Koparka  wykonywa∏a rowy o g∏´bo-
koÊci 1,5 metra na pe∏nà szerokoÊç ∏y˝ki. Przy ustawieniu maszyny w trybie pracy AUTO i pracy
na wysokich obrotach, test wykonywano przez oko∏o 20 minut. Ziemia z wykopu wysypywana by∏a
wzd∏u˝ niego. G´stoÊç gruntu okreÊlono na 2.166kg/m3 ziemi w wykopie i 1.928kg/m3 ziemi po wy-
sypaniu. Wspó∏czynnik wzrostu obj´toÊci okreÊlono na 14%.

Tryb Auto: osiàgi robocze
D∏ugoÊç wykopu: 28,8 metra
Obj´toÊç wydobytego materia∏u: 64,8 m3 z wykopu,

73,87 m3 materia∏u na nasypie
Masa wydobytego materia∏u: 142,41 ton
Zu˝ycie paliwa: 8,74 litra
Czas trwania testu: 19 minut 52 sekundy
Tryb Auto: osiàgi godzinnej pracy
Potencjalna d∏ugoÊç wykopu: 86,98 metra
Masa potencjalnie wydobytego ∏adunku: 423,9 ton
Zu˝ycie paliwa na godzin´: 26,40 litra
Masa wydobytego materia∏u na litr zu˝ytego paliwa: 16,06 ton

TEST 2: Wykonywanie rowów w trybie Economy
Warunki testu: Kolejny test zosta∏ wykonany przy zastosowaniu tej samej ∏y˝ki. Wykonywany wy-
kop mia∏ takà samà g∏´bokoÊç, lecz maszyna ustawiona zosta∏a w rybie pracy Economy, a silnik
pracowa∏ ponownie na wysokich obrotach. Tryb ekonomiczny zapewnia du˝à oszcz´dnoÊç
w zu˝yciu paliwa. Test wykonywano przez 20 minut. Ziemia z wykopu wysypywana by∏a wzd∏u˝
niego. G´stoÊç gruntu okreÊlono na 2.166 kg/m3 ziemi w wykopie i 1.928 kg/m3 ziemi po wysypa-
niu. Wspó∏czynnik wzrostu obj´toÊci tak, jak uprzednio okreÊlono na 14%.

Tryb Economy: osiàgi robocze
D∏ugoÊç wykopu: 25,3 metra
Obj´toÊç wydobytego materia∏u: 56,93 m3 z wykopu, 

64,89 m3 materia∏u na nasypie
Masa wydobytego materia∏u: 125,1 ton
Zu˝ycie paliwa: 7,14 litra
Czas trwania testu: 19 minut 58 sekund
Tryb Economy: osiàgi godzinnej pracy
Potencjalna d∏ugoÊç wykopu: 76,03 metra
Masa potencjalnie wydobytego ∏adunku: 370,52 ton
Zu˝ycie paliwa na godzin´: 21,46 litra
Masa wydobytego materia∏u na litr zu˝ytego paliwa: 17,27 ton

Testowanà maszynà by∏a standardowa koparka JCB JS220LC wyposa˝ona w ∏y˝k´ ko-
parkowà o szerokoÊci 1.500 mm i pojemnoÊci 1,2 m3





Doosan DX235NLC
– gwiazda Samoteru

Jednà z ciekawszych maszyn
zaprezentowanych podczas
targów Samoter w Weronie
by∏a koparka gàsienicowa
Doosan DX235NLC. Szero-
koÊç podwozia tej maszyny
wynoszàca jedynie 2,54
metra nie tylko pozwala jej
na prac´ na ograniczonej
przestrzeni, ale tak˝e zdecy-
dowanie u∏atwia transport po-
mi´dzy placami budowy. Kon-
struktorzy koreaƒskiego kon-
cernu zapewniajà przy tym,
˝e ograniczenie rozstawu gà-
sienic nie ma w najmniejszym
nawet stopniu negatywnego
wp∏ywu na stabilnoÊç, a co
za tym idzie bezpieczeƒstwo
pracy oraz parametry robo-
cze maszyny. 
Koparka DX235NLC ∏àczy
w sobie zalety wynikajàce
z zastosowania ci´˝kiej prze-
ciwwagi (4,7 tony w wersji
z wysi´gnikiem jednocz´-
Êciowym oraz 5 ton przy za-
stosowaniu wysi´gnika
dwucz´Êciowego), wzmoc-
nionych 12,5-milimetrowych
gàsienic oraz mocniejszych
si∏owników. Solidna budowa
wysi´gnika oraz przeciwwa-
ga sprawiajà, ˝e maszy-
na DX235NLC pracuje du˝o
wydajniej ni˝ inne koparki
klasy 21-24 ton. 
Udêwig z przodu maszyny
wynosi 7,3 tony przy zasi´-
gu 6 metrów, co stanowi
wyznacznik parametrów
w tej klasie maszyn. Po-
twierdza to równie˝ udêwig
z boku, który przy zasi´-
gu 6 metrów wynosi 4,55
tony. Model DX235NLC wy-
posa˝ony jest w wysi´gnik
o wzmocnionej konstrukcji
i wi´ksze si∏owniki ∏y˝ki.
Rozwiàzanie to zapewnia si-
∏´ kopania na ramieniu wy-
si´gnika 12.600 kg oraz si∏´
zrywania na ∏y˝ce 15.200 kg.
W maszynie mo˝na zastoso-
waç ∏y˝ki o pojemnoÊci za-
wierajàcej si´ w przedziale
od 0,92 do 1,28 m3.

Nowa koparka nap´dzana
jest szeÊciocylindrowym silni-
kiem Diesla DL06 typu Com-
mon Rail z turbospr´˝arkà
rozwijajàcym moc 110 kW
(155 KM) przy 1.900 obr./min
i maksymalny moment obro-
towy wynoszàcy 667 Nm
przy 1400 obr./min. 
System EPOS (Electronic
Power Optimising System),
w który wyposa˝ona jest no-
wa koparka Doosan, zapew-
nia w sposób ciàg∏y i nieza-
k∏ócony przep∏yw informacji
pomi´dzy silnikiem a uk∏a-
dem hydraulicznym. Trans-
misja danych odbywa si´
za poÊrednictwem magistra-
li CAN (Controlled Area Ne-
twork). Rozwiàzanie to za-
pewnia optymalne wykorzy-
stanie mocy silnika przez
uk∏ad hydrauliczny. W efek-
cie operator mo˝e ∏atwiej
zapanowaç nad maszynà.
Istotna jest tak˝e mo˝liwoÊç
uzyskania wi´kszej si∏y ko-
pania i krótszych czasów
cykli roboczych. Elektro-
niczna kontrola zu˝ycia pali-
wa optymalizuje poziom
spalania oraz minimalizuje
emisj´ szkodliwych spalin.
Standardowo funkcja zwi´k-
szania mocy hydraulicznej
obs∏ugiwana jest za pomo-
cà joysticka, co gwarantuje
niezb´dnà szybkoÊç reakcji. 
Optymalny dobór mocy za-
pewniajà trzy tryby pracy.
Oprócz automatycznej re-
dukcji obrotów mo˝liwa
jest praca z wykorzysta-
niem 85% mocy silnika, pe∏-
nej mocy oraz za∏àczenie
trybu ekonomicznego. Po-
dobnie, jak we wszystkich
koparkach marki Doosan
Êredniej i du˝ej wielkoÊci,
system automatycznej re-
dukcji obrotów zapewnia
nie tylko zmniejszenie zu˝y-
cia paliwa, ale równie˝
ogranicza ha∏as emitowany
przez jednostk´ nap´dowà.
Ma to wp∏yw na polepsze-
nie warunków pracy opera-
tora i robotników przebywa-
jàcych w bezpoÊrednim sà-
siedztwie maszyny. System
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Maszyna wyposa˝ona w wysi´gnik typu monoblok posiada mas´ 22,5 tony. SzerokoÊç
podwozia wynoszàca 2,54 metra pozwala jej na prac´ na ograniczonej przestrzeni 

Koparka DX235NLC wyposa˝ona jest w kabin´ najnowszego typu zapewniajàcà kom-
fort i precyzj´ dzia∏aƒ operatora

Solidna budowa wysi´gnika oraz przeciwwaga sprawiajà, ˝e maszyna DX235NLC pracuje
du˝o wydajniej ni˝ inne koparki klasy 21-24 ton



automatycznej redukcji
pr´dkoÊci obrotowej silnika,
który jest uruchamiany
przez operatora, automa-
tycznie zmniejsza jà w sy-
tuacji, gdy przez kilka se-
kund koparka nie wykonuje
˝adnej pracy. Uprzednio za-
programowane po∏o˝enie
przepustnicy zostaje przy-
wrócone automatycznie,
w chwili, gdy operator prze-
sunie po∏o˝enie joysticka
lub uruchomi tryb jazdy.
Koparka DX235NLC ∏àczy
w sobie szereg zalet w po-
staci maksymalnej wydaj-
noÊci pracy z precyzjà ste-
rowania, stosunkowo niski-
mi kosztami eksploatacji
oraz ∏atwà i wygodnà ob-
s∏ugà serwisowà. 
Pompa wielot∏oczkowa
o zmiennym wydatku re-
gulowanym za pomocà
czujnika obcià˝enia i roz-
dzielacz z przep∏ywem za-
mkni´tym w po∏o˝eniu neu-
tralnym pozwalajà na do-
k∏adne dawkowanie pozio-

mu przep∏ywu hydrauliczne-
go. Przek∏ada si´ to na mo˝-
liwoÊç precyzyjnego kontro-
lowania dzia∏aƒ maszyny.
Ograniczono tak˝e poziom
ucià˝liwego dla operatora
ha∏asu. Si∏owniki wyposa˝o-
no w amortyzatory dobiegu,
co sprawia, ˝e praca maszy-
ny jest p∏ynna i nie wyst´pu-
jà szarpni´cia. Operator tym
samym pracuje w bardziej
komfortowych warunkach. 
Koparka Doosan DX235NLC
wyposa˝ona jest w kabin´
najnowszego typu zapew-
niajàcà komfort i precyzj´
dzia∏aƒ operatora. Miejsce
pracy obs∏ugujàcego ma-
szyn´ wyposa˝ono w naj-
nowoczeÊniejsze rozwiàza-
nia w zakresie ergonomii.
Kabina posiada najwy˝szej
klasy system sterowania,
zapewnia doskona∏à wi-
docznoÊç we wszystkich
kierunkach na ca∏y obszar
roboczy. Konstruktorzy za-
dbali równie˝ o ∏atwy do-
st´p do wszystkich newral-

gicznych podzespo∏ów ma-
szyny. Sà one osiàgalne na-
wet z poziomu pod∏o˝a, co
skraca do niezb´dnego mi-
nimum czas wykonywania
prac serwisowych. Dzi´ki
temu koparka nie musi byç
na d∏u˝szy czas wy∏àczana
z normalnej eksploatacji. 
Moc silnika i sprawnoÊç
uk∏adu ch∏odzenia w modelu
DX235LC zwi´kszono dzi´ki
oddzielnemu umieszczeniu
ch∏odnicy i pomp. Rozwià-
zanie to zapewnia niczym
niezak∏óconà prac´ i ∏atwe
czyszczenie uk∏adu ch∏odze-
nia. Okresy mi´dzyobs∏ugo-
we silnika wynoszà 500 go-
dzin. W modelu DX235NLC
zwi´kszono równie˝ okresy
mi´dzy smarowaniem cz´-
Êci, co jest cechà wszystkich
koparek Doosan nale˝àcych
do nowej generacji. 
Dzi´ki obrazowi na monito-
rze ze stanowiàcej wyposa-
˝enie standardowe kamery
cofania operator ma dosko-
na∏y widok do ty∏u. Ograni-

cza to ryzyko kolizji i zwi´k-
sza bezpieczeƒstwo innych
pracowników placu budo-
wy. Poprawiona zosta∏a
równie˝ widocznoÊç skraj-
nych cz´Êci gàsienic. Do-
skona∏à widocznoÊç wskaê-
ników zapewniono dzi´ki
zastosowaniu nowego, czy-
telnego siedmiocalowego
kolorowego monitora cie-
k∏okrystalicznego. 
Podobnie, jak w przypadku
innych koparek Doosan, mo-
del DX235NLC zaprojekto-
wano tak, aby emisja ha∏asu
by∏a jak najmniejsza. Poziom
nat´˝enia dêwi´ku w kabinie
operatora wynosi 72 dB(A),
dla osób przebywajàcych
na zewnàtrz wartoÊç ta wy-
nosi 103 dB(A). Parametry
oraz rozwiàzania konstruk-
cyjne zastosowane w mode-
lu Doosan DX235NLC ugrun-
towujà pozycj´ koreaƒskie-
go koncernu , jako jednego
z wiodàcych producentów
koparek gàsienicowych. 

www.doosanequipment.eu
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¸adowarki Liebherr 
– klasa sama w sobie

Konstruktorzy du˝ych ∏adowa-
rek ko∏owych Liebherr dà˝yli
do stworzenia maszyn efek-
tywnych w eksploatacji i jak
najmniej ucià˝liwych dla Êro-
dowiska naturalnego. Maszy-
ny wyró˝niajà si´ wy˝szà mo-
cà, doskona∏ym komfortem
jazdy oraz dodatkowymi urzà-
dzeniami poprawiajàcymi
bezpieczeƒstwo. W ∏adowar-
kach Liebherr zastosowano
nap´d jezdny z innowacyjnà
technologià 2plus2. Techno-
logia ta bazuje na mechani-
zmie z dwoma ró˝nej wielko-
Êci bezpoÊrednio wbudowa-
nymi silnikami hydrauliczny-
mi, z których ka˝dy posiada
osobne sprz´g∏o. Poniewa˝
podczas przyspieszania
i zwalniania na przemian dzia-
∏a przynajmniej jeden z silni-
ków hydraulicznych, ∏adowar-
ka p∏ynnie dostosowuje si´
– niezale˝nie od wymaganej
pr´dkoÊci jazdy i si∏y ciàgu
– do ka˝dej sytuacji roboczej.
W porównaniu z konwencjo-
nalnymi rozwiàzaniami hydro-
statyczny nap´d jezdny
umo˝liwia ograniczenie zu˝y-
cia paliwa. Testy praktyczne
wykaza∏y, ˝e ∏adowarka ko∏o-
wa Liebherr zu˝ywa przeci´t-
nie na godzin´ pracy nawet
do pi´ciu litrów paliwa mniej.
Pozwala to znaczàco zmniej-
szyç koszty eksploatacji oraz
ucià˝liwoÊç dla Êrodowiska
naturalnego. Ograniczenie zu-
˝ycia paliwa jest równo-
znaczne z redukcjà emisji
spalin. Wiadomo, ˝e pod-
czas spalania jednego litra
oleju nap´dowego powstaje
nawet do trzech kilogramów
dwutlenku w´gla. Dzi´ki
ograniczeniu zu˝ycia paliwa
o pi´ç litrów na godzin´ pra-
cy maszyny mo˝na zreduko-
waç znaczàco emisj´ CO2
– nawet o pi´tnaÊcie tysi´cy
kilogramów przy przepraco-
waniu tysiàca godzin. Cha-
rakter pracy ∏adowarki cechu-
je si´ cz´stym hamowaniem.

Dlatego konstruktorzy firmy
Liebherr zdecydowali si´
na zastosowanie w swych
maszynach nowej generacji
praktycznie nie ulegajàcego
zu˝yciu uk∏adu hamulcowe-
go. Pozwala to nie tylko wy-
d∏u˝yç okres u˝ytkowania
maszyny i ograniczyç jej
bezproduktywne przestoje,
ale równie˝ uniknàç czaso-
ch∏onnych i kosztownych na-
praw uk∏adu hamulcowego.
Wiadomo, ˝e komplet opon
do du˝ej ∏adowarki stanowi
znaczàcy sk∏adnik jej kosztów
eksploatacyjnych. Dlatego te˝
dzi´ki bezstopniowej regula-
cji nap´du, w zale˝noÊci

od warunków, w jakich pracu-
je maszyna, zu˝ycie opon
mo˝e byç mniejsze nawet
o dwadzieÊcia pi´ç procent.
Zastosowanie hydrosta-
tycznego nap´du jezdnego
umo˝liwia zamontowanie
silnika wysokopr´˝nego Lie-
bherr w pozycji wzd∏u˝nej
w tyle maszyny, przy czym
wa∏ wyjÊciowy skierowany
jest do ty∏u. W porównaniu
z ∏adowarkami ko∏owymi
z konwencjonalnym nap´-
dem pozwoli∏o to znacznie
zredukowaç mas´ maszyny.
Co wa˝ne, nie odby∏o si´ to
kosztem ograniczenia para-
metrów roboczych.
Liebherr stosuje do nap´du

∏adowarek silniki w∏asnej
konstrukcji. Z uwagi na ko-
niecznoÊç spe∏nienia niezwy-
kle restrykcyjnych norm emi-
sji spalin, w zak∏adach nale-
˝àcych do spó∏ki Liebherr
Machines Bulle w Szwajcarii
uruchomiono produkcj´ silni-
ków Diesla nowej generacji
o mocy w zakresie 130÷560
kW. Sà one przeznaczone do
nap´du maszyn budowlanych
tego producenta.
W nowej generacji ∏adowar-
kach Liebherr zastosowano
równie˝ zoptymalizowany sys-
tem ch∏odzenia, którego para-
metry dopasowano do zwi´k-
szonych wymogów nowych sil-

ników Diesla. Pomimo koniecz-
noÊci zwi´kszenia powierzchni
ch∏odzenia uk∏ad uda∏o si´ zre-
dukowaç do bardzo kompak-
towych rozmiarów. Konstrukto-
rzy zapewnili równie˝ ∏atwy do-
st´p do jego podzespo∏ów, co
u∏atwia czyszczenie pozwala-
jàce na utrzymanie go w nale-
˝ytym stanie technicznym.
Wirnik wentylatora jest nap´-
dzany niezale˝nie od silnika
wysokopr´˝nego i ch∏odzi go
wy∏àcznie w niezb´dnym za-
kresie. W przypadku nadmier-
nego nagrzewania si´ jed-
nostki nap´dowej nast´puje
automatycznie prze∏àczenie
na pierwszy bieg. Chroni to sil-
nik przed przecià˝eniem. Jed-

noczeÊnie wentylator przecho-
dzi na najwy˝sze obroty, co
dodatkowo zapobiega prze-
grzewaniu si´ silnika.
Podzespo∏y elektroniczne
zastosowane w ∏adowarkach
Liebherr powsta∏y na bazie
osiàgni´ç Centrum Kompe-
tencji b´dàcego jednà ze
spó∏ek nale˝àcych do kon-
cernu. Liebherr-Elektronik
w Lindau opracowuje ogólnà
koncepcj´ uk∏adów elektro-
nicznych instalowanych
w maszynach budowlanych.
Wszystkie materia∏y zosta∏y
przebadane podczas inten-
sywnych, d∏ugotrwa∏ych te-
stów. Nawet w najci´˝szych
warunkach spe∏niane sà su-
rowe standardy jakoÊciowe
Liebherr. Dojrza∏a koncep-
cja i sprawdzona jakoÊç
gwarantujà, ˝e ∏adowarki
ko∏owe Liebherr sà klasà
dla siebie, swoistym wzo-
rem niezawodnoÊci.
¸adowarki ko∏owe Liebherr
wyposa˝ono w nowoczesnà,
w pe∏ni bezpiecznà i ergono-
micznà kabin´ zapewniajàcà
operatorowi najlepsze warun-
ki pracy. Przyrzàdy informa-
cyjne i elementy obs∏ugowe
oraz fotel operatora sà w spo-
sób optymalny dostosowane
do siebie i tworzà ca∏oÊç.
Za pomocà jednej dêwigni
obs∏ugowej operator mo˝e
precyzyjnie sterowaç wszyst-
kimi ruchami roboczymi
i jezdnymi maszyny. Dzi´ki te-
mu, ˝e jego lewa r´ka spoczy-
wa stale na kierownicy mo˝li-
wa jest bezpieczna obs∏uga
maszyny. ¸adowarki wyposa-
˝ono seryjnie w szereg detali
poprawiajàcych bezpieczeƒ-
stwo czynne i bierne. Nale˝à
do nich mi´dzy innymi ze-
spolona przednia szyba, po-
wi´kszone lusterko zewn´trz-
ne, cztery reflektory przednie
oraz szerokie stopnie wej-
Êciowe umo˝liwiajàce bez-
pieczniejsze wejÊcie do kabi-
ny. Ponadto tylne Êwiat∏a za-
g∏´biono w zderzaku. Pozwa-
la to uniknàç ich ewentual-
nych uszkodzeƒ. 

www.liebherr.pl
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Konstruktorom wi´kszych ∏adowarek ko∏owych Liebherr uda∏o si´ stworzyç maszyny
efektywne w ekspolatacji i nieucià˝liwe dla Êrodowiska naturalnego





Bobcat – trzy nowe
∏adowarki Serii 700

Wprowadzajàc trzy modele ∏a-
dowarek kompaktowych nowej
generacji firma Bobcat umac-
nia swà pozycj´ lidera tego
segmentu rynku. Nowe maszy-
ny wchodzàce w sk∏ad Se-
rii 700 to ∏adowarka o stero-
waniu burtowym S770, kom-
paktowa ∏adowarka gàsienico-
wa oraz ∏adowarka A770 ze
sterowaniem wszystkich kó∏.
Wszystkie posiadajà szereg
nowych funkcji i udoskonaleƒ,
które znacznie zwi´kszajà za-
kres ich zastosowaƒ. 
Parametry robocze ∏adowa-
rek serii 700 poprawiono
dzi´ki oparciu ich konstruk-
cji na solidnej, przed∏u˝onej
ramie, zastosowaniu moc-
niejszego silnika Diesla mar-
ki Kubota oraz nowej gene-
racji uk∏adu hydraulicznego.
W stosunku do maszyn po-
przedniej generacji jego wy-
dajnoÊç wzros∏a o po-

nad trzydzieÊci procent.
Przep∏yw jest teraz wi´kszy
o 11% (9 l/min), natomiast
ciÊnienie pomp zwi´kszono
o prawie 14 barów. Dzi´ki
temu nowe ∏adowarki Bobcat
posiadajà wi´kszà si∏´ udêwi-
gu, co pozwala na szybszà
realizacj´ bardziej wymaga-
jàcych zadaƒ.
W modelach S770, T770
i A770 zastosowano szereg
innowacyjnych rozwiàzaƒ.
Szczególnà uwag´ zwraca
konstrukcja nowej, przestron-
nej ciÊnieniowej kabiny za-
pewniajàcej komfort i bezpie-
czeƒstwo pracy operatora.
Dzi´ki przesuni´ciu kabiny ku
przodowi maszyny, uda∏o si´
poprawiç widocznoÊç opera-
tora nie tylko do przodu, ale
tak˝e w gór´, na boki oraz
do ty∏u. Podczas pracy
w trudnych warunkach atmos-
ferycznych oraz po zmroku
mo˝e on korzystaç ze Êwiate∏
roboczych o zwi´kszonej
o 50% efektywnoÊci dzia∏ania. 
Konstruktorzy firmy Bobcat

konsekwentnie pracujà
na rzecz poprawienia komfor-
tu pracy operatora. Ma on
mo˝liwoÊç dostosowania fo-
tela z amortyzacjà do indywi-
dualnych potrzeb. Regulowa-
ne joysticki zintegrowane
z pod∏okietnikami u∏atwiajà
obs∏ug´ maszyn ograniczajàc
przy tym zm´czenie operato-
ra. Dzi´ki zastosowaniu nowej
generacji amortyzatorów do-
biegu si∏owników obs∏ugujà-
cy maszyn´ nie jest nara˝ony
na du˝e wstrzàsy. Podobnie

jak wszystkie ∏adowarki nowej
generacji, modele serii 700
charakteryzujà si´ krótszymi
cyklami roboczymi oraz wi´k-
szà wydajnoÊcià osiàgni´tà
dzi´ki optymalnemu wykorzy-
staniu osprz´tu roboczego.
¸adowarki Bobcat nowej ge-
neracji cechujà si´ poprawio-
nymi w∏aÊciwoÊciami trakcyj-
nymi nawet do dwudziestu
procent, co zapewnienia wi´k-
szà efektywnoÊç podczas od-
spajania i spychania urobku.

www.bobcat.eu 

Maszyny budowlane

Nowe maszyny Serii 700 charakteryzujà si´ krótszymi cyklami roboczymi oraz wi´kszà wydajnoÊcià



Nietypowy wyglàd,
doskona∏e parametry…

Firma Kaiser z Liechtensteinu
produkuje koparki zdecydo-
wanie wyró˝niajàce si´ nie
tylko ze wzgl´du na wyglàd,
ale przede wszystkim
na mo˝liwoÊç pracy praktycz-
nie w ka˝dych warunkach.
Kaiser ma w swojej ofercie
maszyny niezastàpione w ro-
botach prowadzonych w tere-
nach górzystych, leÊnych
i podmok∏ych a nawet ba-
giennych. Ich doskona∏a mo-
bilnoÊç oraz wydajna hydrau-
lika zapewniajà komfortowe
warunki pracy niezale˝nie
od rodzaju zastosowania.
Na szczególnà uwag´ zas∏u-
guje model S2 Telefeet prze-
znaczony do prac w ekstre-
malnych warunkach tereno-
wych, czyli wsz´dzie tam
gdzie ˝adnà innà maszynà
dost´p i praca nie sà mo˝li-
we. G∏ównym atutem koparki
jezdno-kroczàcej jest zdol-

noÊç do pracy na stromych
zboczach o kàcie nachylenia
do 50°, skarpach i urwiskach
o wysokoÊci do 5 metrów.
Wszystko to, jest mo˝liwe
dzi´ki wieloletniemu doÊwiad-
czeniu firmy, stosowaniu ma-
teria∏ów najwy˝szej jakoÊci. 
Koparka o masie niespe∏na 10
ton wyposa˝ona jest w hydrau-
lik´ typowà dla maszyny 18-to-

nowej. Solidna konstrukcja
i ogromny zasi´g wysi´gni-
ków zapewnia stabilnoÊç
w ka˝dych warunkach. Du˝y
udzia∏ podzespo∏ów w∏asnej
konstrukcji sprawia, ˝e Kaiser
jest w stanie bardzo szybko
realizowaç dostawy maszyn.
Firma ma w ofercie koparki
dostosowane do potrzeb
klientów z ró˝nych bran˝:

• S1 – o masie 6,9 ton, opty-
malna i wytrzyma∏a koparka
o du˝ej wydajnoÊci w przy-
padku klasycznych robót
dla koparek kroczàcych,

• S2 – o masie 9,8 ton, naj-
bardziej uniwersalna ko-
parka o wszechstronnym
zastosowaniu, przeznaczo-
na do ró˝norodnych prac,

• S2 4x4 – o masie 10,2 to-
ny z nap´dem na wszyst-
kie ko∏a. Najlepsza cha-
rakterystyka przy pokony-
waniu pionowych wznie-
sieƒ z zapewnieniem naj-
lepszej mobilnoÊci,

• S2 4x4 cross – o ma-
sie 10,9 ton b´dàca uni-
wersalnym podnoÊnikiem,
stosowanym najcz´Êciej
w leÊnictwie na terenach
górzystych, do wyr´bu
i obróbki drzew,

• S2 4x4 gator – o ma-
sie 10,9 tony, przeznaczo-
na g∏ównie do prac w Êro-
dowisku wodnym i na te-
renach bagiennych. 

www.bh-ruda.pl
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Koparki Kaiser wyró˝niajà si´ nie tylko wyglàdem, ale tak˝e parametrami roboczymi



Kruszarka szcz´kowa
BB 100 T/1 z firmy
BAT GmbH

Niemiecka firma BAT Bohr-
und Anlagentechnik GmbH
jest przedsi´biorstwem
Êredniej wielkoÊci zatrud-
niajàcym oko∏o stu pracow-
ników. Dietlas jest ma∏à
miejscowoÊcià w centralnej
cz´Êci Niemiec na skraju
Lasu Turyƒskiego. Zak∏ad
wyspecjalizowa∏ si´ w pro-
dukcji pojazdów dla górnic-
twa podziemnego w kopal-
niach soli, wapienia i pota-
su, kruszarek szcz´kowych,
udarowych i przesiewaczy
dla potrzeb górnictwa skal-
nego, recyklingu i rozdrab-
niania gruzu budowlanego
oraz sortowni odpadów. 
Jednà z nowych maszyn
produkcji BAT Bohr- und
Anlagentechnik GmbH jest
samobie˝na kruszarka
szcz´kowa BB 100 T/1 na

gàsienicach, s∏u˝àca do
kruszenia wst´pnego ka-
mienia naturalnego w gór-
nictwie skalnym i aplika-
cjach recyklingu, szczegól-
nie do przerobu ˝elbetonu
i gruzu budowlanego, wypo-
sa˝ona w nowà kruszark´
szcz´kowà jednorozporowà
o gardzieli 1.000x600 mm,
z nowà kinematykà krusze-
nia oraz polepszonymi w∏a-
snoÊciami wciàgu materia∏u. 
Kruszarka posiada noÊnoÊç
oko∏o 29,5 tony, wyso-
koÊç 3.100 mm, szero-

koÊç 2.500 mm, d∏u-
goÊç 11.000 mm oraz zdol-
noÊç przerobowà od 50
do 200 t/h. Kruszarka wypo-
sa˝ona jest w szeÊciocylin-
drowy silnik firmy Deutz, hy-
draulik´ firmy Rexroth oraz
sterowanie Siemensa. 
Kruszark´ mo˝na opcjonal-
nie doposa˝yç w hydraulicz-
ne ustawienie szczeliny, se-
parator magnetyczny, taÊm´
bocznà z przestronnà rynnà,
zdalne sterowanie drogà ra-
diowà, zmiennik obrotów,
generator, czujnik nape∏nie-

nia gardzieli, zraszacz, wyci-
szenie silnika itp. Po wy∏ado-
waniu z przyczepy niskopo-
dwoziowej i otwarciu taÊmy
bocznej, kruszarka jest prak-
tycznie natychmiast gotowa
do pracy. Jest to w chwili
obecnej jedna z najlepszych
maszyn w swojej klasie, jakie
produkowane sà w Europie. 
Rekomendacjà firmy BAT
Bohr- und Anlagentechnik
GmbH sà jej klienci: oddzia-
∏y firmy O&K, Kali und Salz
GmbH, a tak˝e niemiecka
armia, która przy odbudo-
wie Kosowa wykorzystuje
kruszark´ szcz´kowà BB
100 T i udarowà PB 100 T
oraz przesiewacze na gà-
sienicach SM 1340 T. 
Urzàdzenia BAT Bohr- und
Anlagentechnik GmbH pra-
cujà w wielu krajach, takich
jak: Dania, W∏ochy, Austria,
Holandia, Belgia, Hiszpania,
Polska, Litwa, ¸otwa, W´gry,
kraje by∏ej Jugos∏awii, Izrael.

www.bat-maschinenbau.de
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Oferuje:
Kruszarki szcz´kowe i udarowe
• jako urzàdzenia na ko∏ach, gàsienicach, p∏ozach i stacjonarne 

o zdolnoÊci przerobowej od 40 do 300 t/h
Przesiewacze
• jako urzàdzenia na ko∏ach, gàsienicach, p∏ozach i stacjonarne
• przesiewacze b´bnowe o zdolnoÊci przerobowej do 100 m3/h 
Sortownie odpadów
• dla gruzu budowlanego i innych odpadów mieszanych
• wykonane wed∏ug ˝yczeƒ klienta
• s∏u˝àce do przesiewania i sortowania: gruzu budowlanego, 

mieszanych odpadów budowlanych, odpadów gospodarstwa domowego,
odpadów drzewnych i innych

BAT analizuje problem, znajduje rozwiàzania, planuje, konstruuje, 
wykonuje i montuje pojedyncze obiekty oraz ca∏kowite fabryki. 

BAT • Bohr- und Anlagentechnik GmbH
Borntalstr. 11, D- 36460 Merkers, Niemcy

tel. +49/36969/546-31, +49/173/3158258, fax +49/36969/546-34
Kontakt: pan Andreas Redzko (mo˝na mówiç po polsku)

E-mail: BAT_GmbH@t-online.de
Internet: www.BAT-Maschinenbau.de

Do zobaczenia na Targach Autostrada-Polska 2011 w dniach 10-13 maja 2011 w Kielcach.



Zanurzalne pompy
WEDA Atlas Copco 

Jako rozszerzenie oferty Dy-
wizji Portable Air (APE), Atlas
Copco postanowi∏o prze-
nieÊç linie pomp zanurzal-
nych WEDA z Dywizji Narz´-
dzi Budowlanych (CTO)
do Dywizji Maszyn Przewoê-
nych (APE). Pierwszym kro-
kiem by∏o przeniesienie pro-
dukcji, a w Êlad za tym struk-
tur sprzeda˝y oraz serwisu.
Transfer ten rozpoczà∏ si´
1 wrzeÊnia 2010 roku. Pro-
dukcja przeniesiona z zak∏a-
dów we francuskim Saint Va-
lery do fabryki w Bad Oeyn-
hausen w Niemczech.
– Biznes zwiàzany z pompa-
mi zanurzalnymi ma wiele
wspólnego z naszà aktualnà
ofertà produktów. Urzàdzenia
te wykorzystywane sà przez
naszych obecnych klientów
– firmy budowlane, rentalowe
i zwiàzane z górnictwem. Wi-

dzimy w tym biznesie intere-
sujàce mo˝liwoÊci rozwoju
i dalszej ekspansji – mówi
Geert Follens, Prezes Atlas
Copco Portable Air Division. 
Pompy i akcesoria WEDA
firmy Atlas Copco sà prze-
znaczone do szerokiego za-
kresu zastosowaƒ mi´dzy
innymi w budownictwie

i górnictwie zarówno pod-
ziemnym, jak i w kopal-
niach odkrywkowych. Ide-
alnie nadajà si´ tak˝e
do usuwania wody grunto-
wej i opadowej z wszelkie-
go rodzaju wykopów. Zna-
komicie sprawdzajà si´
przy transporcie wody bala-
stowej na statkach, opró˝-

nianiu zbiorników, otworów
w∏azowych i studzienek ser-
wisowych. Z ∏atwoÊcià po-
radzà sobie równie˝ z od-
wodnieniem awaryjnym.
Wykonane zosta∏y z mate-
ria∏ów i komponentów
przeznaczonych do najbar-
dziej wymagajàcych zasto-
sowaƒ. Aluminiowa kom-
paktowa obudowa oraz
sprawdzona konstrukcja
sprawiajà, ˝e pompy sà
niezwykle trwa∏e, lekkie
i ∏atwe w obs∏udze. Wyjàt-
kowy uk∏ad uszczelniajàcy
umo˝liwia przeprowadzenie
w krótkim czasie skutecznej
konserwacji  w miejscu eks-
ploatacji. Zainteresowani
szczegó∏owymi informacja-
mi na temat pomp WEDA
mogà odwiedziç stron´ in-
ternetowà firmy Atlas Copco
Polska (www.atlascopco.pl)
lub skontaktowaç si´ z jej
partnerem handlowym lub
przedstawicielem.

www.atlascopco.pl
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn

tel. (022) 572 68 00, fax  (022) 572 68 09
www.atlascopco.pl

Zanurzalne pompy WEDA firmy Atlas Copco



Jubileusz Frutigera

Przeci´tny pojazd ci´˝aro-
wy opuszcza plac budowy,
˝wirowni´ czy wysypisko
z przylepionymi do kó∏ sied-
mioma kilogramami zanie-
czyszczeƒ. Sto takich ci´˝a-
rówek dziennie sprawia ˝e
droga publiczna zamienia
si´ w trz´sawisko. Mo˝na
temu zapobiec stosujàc
myjnie do kó∏. åwierç wieku
temu szwajcarska firma Fru-
tiger Company AG rozpo-
cz´∏a ich produkcj´ stajàc
si´ z biegiem czasu poten-
tatem Êwiatowych rynków. 
Pierwsza myjnia w roku 1986
zosta∏a zainstalowana w jed-
nej ze szwajcarskich ˝wirow-
ni. Poczàtkowo Frutiger kon-
centrowa∏ si´ na rynku lokal-
nym, jednak ju˝ w roku 1988
pierwsza instalacja trafi∏a
do Niemiec. Po up∏ywie dwu-
nastu miesi´cy u˝ytkownicy
ze Szwajcarii i po∏udniowych
Niemiec eksploatowali ju˝
pi´çdziesiàt myjni Frutigera.
Szwajcarzy starali si´ pozy-
skaç kolejnych klientów,
na przeszkodzie sta∏ jednak
brak… chwytliwej nazwy.
Trudno by∏o przeprowadziç
profesjonalnà akcj´ marketin-
gowà dla produktu nazywajà-
cego si´ po prostu „myjnià
opon”. Nazw´ „MobyDick”,
którà myjnie Frutigera noszà
po dziÊ dzieƒ, wymyÊli∏ obec-
ny dyrektor firmy, Urs Fruti-
ger, podczas zabawy z córkà
gumowym wielorybem. 
Do po∏owy lat dziewi´çdzie-
siàtych ubieg∏ego stulecia
w u˝yciu by∏y wy∏àcznie myj-

nie rolkowe. Ich dzia∏anie po-
lega na umieszczeniu opon
ci´˝arówki pomi´dzy dwiema
rolkami i myciu w czasie ob-
racania za pomocà wody wy-
dobywacjàcej si´ z systemu
dysz. Konstruowano modele
z dwiema, trzema, czterema
rolkami albo ich wielokrotno-
Êcià. W najwi´kszej myjni
przeznaczonej do mycia d∏u-
gich zestawów drogowych
zastosowano a˝ 24 rolki.
W grudniu 1995 roku in˝ynie-
rom Frutigera uda∏o si´ doko-
naç prze∏omu. Skonstruowali
bowiem pierwszà najazdowà
myjni´ do kó∏ i podwozi nie
wymagajàcà umieszczania
kó∏ mi´dzy rolkami i zwiàza-
nego z tym zatrzymywania
pojazdu. W nast´pnych la-
tach Frutiger zak∏adajàc
przedstawicielstwa, biura
sprzeda˝y oraz rozwijajàc
sieç serwisowà dokony-
wa∏ ekspansji na mi´dzyna-
rodowe rynki, W roku 2006
kompaktowa, ale niezwykle
wydajna myjnia „MobyDick
Dragon” otrzyma∏a bràzowy
medal w konkursie na naj-

bardziej innowacyjny pro-
dukt prezentowany na tar-
gach Intermat w Pary˝u.
Coraz wi´cej u˝ytkowników
regularnie czyÊci gàsienice
i opony maszyn budowla-
nych. Z myÊlà o nich specja-
liÊci Frutigera w roku 2008
opracowali innowacyjnà myj-
ni´ „MobyDick HD1”. Z ze-
spo∏u dysz (sta∏ych, rucho-
mych i oscylacyjnych) wydo-
bywa si´ pot´˝ny strumieƒ
wody pod niskim ciÊnieniem.
Stabilna konstrukcja stalowa
pomostu roboczego wytrzy-
muje obcià˝enie wje˝d˝ajà-
cych naƒ maszyn budowla-
nych. W dalszej kolejnoÊci
dla bran˝y budowlanej
w ubieg∏ym roku skonstru-
owano modu∏owà myjni´
MobyDick ConLine (Con-
struction Line). Cechuje jà
mocna budowa, du˝a funk-
cjonalnoÊç, szybkoÊç insta-
lacji, a dzi´ki temu wysoka
mobilnoÊç. Najwa˝niejszà
zaletà jest jednak mo˝liwoÊç
przebudowy w celu przysto-
sowania do zmienionych
potrzeb. Do∏àczony do urzà-

dzenia pakiet pozwala
na b∏yskawiczne przygoto-
wanie myjni do zostosowa-
nia w zupe∏nie innym dowol-
nie wybranym miejscu.
Obok wydajnoÊci tak˝e mo˝li-
woÊç ponownego wykorzysta-
nia wody przyczyni∏o si´
do mi´dzynarodowego sukce-
su myjni do kó∏ i podwozi Fru-
tigera. We wszystkich mode-
lach zastosowano zamkni´ty
obieg wody. Jej odzyskiwanie
z zamiarem ponownego wyko-
rzystania nast´puje dzi´ki do-
daniu do zbiornika sedymen-
tacyjnego Êrodków flokulacyj-
nych pozwalajàcych na zbjia-
nie drobnych zanieczyszczeƒ
w zawiesinie w skupiska.
Cz´Êç myjni wyposa˝ono
w przenoÊniki zgrzeb∏owe, któ-
re roz∏adowujà zbiornik sedy-
mentacyjny automatycznie.
W instalacjach bez przenoÊni-
ków nale˝y roz∏adowaç zbior-
nik r´cznie, na przyk∏ad
przy u˝yciu koparki, ∏adowarki
ko∏owej lub pomp szlamowych. 
Dzi´ki wieloletnim doÊwiad-
czeniom i realizacji projektów
na ca∏ym Êwiecie Frutiger
stworzy∏ szerokà palet´ myjni
rolkowych i przejezdnych.
SpecjaliÊci szwajcarskiej fir-
my sà w stanie dobraç odpo-
wiednie urzàdzenie do kon-
kretnego rodzaju zastosowa-
nia. Do dzisiaj Frutiger dostar-
czy∏ ponad 5.000 myjni
do czterdziestu krajów na ca-
∏ym Êwiecie. Urzàdzenia mar-
ki Frutiger pracujà z powodze-
niem tak˝e w wielu miejscach
Polsce, na przyk∏ad w Zakopa-
nem, G∏ogowie, Lubinie, Koni-
nie, Cz´stochowie i Koszalinie.

www.frutiger.pl
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Myjnie Frutigera imponujà efektywnoÊcià



C48. Komatsu HM300-2

Volvo – nowa generacja wozide∏ przegubowych

Pojazdy Renault Trucks gotowe do drogi

C51. Pustynia?! ˚aden problem dla Goldhofera!
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ZF Passau GmbH • 94030 Passau • Niemcy
tel. +49 851 4 94-0
fax +49 851 4 94-2190
arbeitsmaschinen.marketing@zf.com
www.zf.com

Technika nap´dów 
i uk∏adów jezdnych



Komatsu HM300-2

Komatsu mo˝e pochwaliç si´
d∏ugimi tradycjami w konstru-
owaniu wozide∏ przegubo-
wych, choç nie unikn´∏o tu
tak˝e pewnych perturbacji.
W po∏owie lat osiemdziesià-
tych minionego stulecia wozi-
d∏a dla Komatsu produkowa-
no w Europie, na dodatek
w fabryce nale˝àcej do… nor-
weskiego konkurenta – Moxy.
Po kilkunastu latach ze wzgl´-
du na malejàcy popyt Komat-
su straci∏o zainteresowanie
tym segmentem rynku. Ja-
poƒski koncern przesta∏ byç
wi´kszoÊciowym udzia∏ow-
cem Moxy, a wozid∏a przegu-
bowe znikn´∏y z jego oferty.
Koninunktura ma jednak to
do siebie, ˝e potrafi si´ szyb-
ko zmieniç. Rosnàca rzesza
klientów z bran˝y surowców
skalnych oraz du˝e inwestycje
infrastrukturalne i drogowe
wymagajàce przemieszczania
olbrzymich mas ziemnych
zmusi∏y Komatsu do diame-
tralnej zmiany planów. W ro-
ku 2001 wznowiono produk-
cj´ wozide∏ przegubowych.
W japoƒskich fabrykach kon-
cernu powstajà cztery modele
z nap´dem 6x6: HM250-2,
HM300-2, HM350-2 oraz
HM400-2 – odpowiednio o ∏a-
downoÊci 24, 27, 32 i 36,5 to-
ny. Podlegajà one ciàg∏ej mo-
dernizacji. Zauwa˝yç mo˝-
na przy tym, ˝e najmniej zmie-
nia si´ ich wyglàd. Komatsu
t∏umaczy to w prosty sposób.
Dla konstruktorów liczà si´
przede wszystkim komfort
pracy operatora, efektywnoÊç
eksploatacji oraz trwa∏oÊç
u˝ytkowa pojazdów. 
Najwi´kszà popularnoÊcià
wÊród europejskich nabyw-
ców cieszy si´ model
HM300-2. Przy masie w∏a-
snej wynoszàcej 24.040 kg
wozid∏o mo˝e transportowaç
o wadze 27,3 tony i obj´toÊci
nasypowej 16,6 m3. Na uwa-
g´ zas∏uguje solidnoÊç kon-
strukcji wozid∏a. Jego rama
wykonana zosta∏a z profili

o przekroju prostokàtnym
po∏àczonych rurami reakcyj-
nymi z niezwykle wytrzyma-
∏ej stali niskostopowej. Taka
konstrukcja jest odporna
na dzia∏anie si∏ skr´cajàcych
oddzia∏ujàcych na podwozie
podczas jazdy po nierówno-
Êciach oraz za∏adunku przez
kopark´ zrzucajàcà urobek
ze znacznej wysokoÊci.
Prac´ operatora wozid∏a
HM300-2 u∏atwia mo˝liwoÊç
wyboru jednego z dwóch
trybów pracy jednostki na-
p´dowej. Odbywa si´ to
za pomocà prze∏àcznika
na desce rozdzielczej. Tryb

pe∏nej mocy optymalizuje
osiàgi silnika pozwalajàc
na skrócenie cykli robo-
czych podczas ci´˝kich
prac ziemnych i pokonywa-
nia wzniesieƒ z ∏adunkiem.
W czasie eskploatacji w nor-
malnych warunkach wybra-
nie trybu ekonomicznego
pozwala na prac´ przy ogra-
niczonej mocy silnika i zmia-
n´ biegów przy ni˝szej
pr´dkoÊci obrotowej. Elek-
tronicznie sterowana w pe∏-
ni automatyczna skrzynia
biegów Komatsu K-ATO-
MiCS umo˝liwia maksymal-
ne wykorzystanie mo˝liwo-
Êci wozid∏a. Elektroniczny
uk∏ad modulacji ciÊnienia
w sprz´g∏ach zapewnia pra-
wid∏owy przebieg procesu
zmiany biegu. Silnik i skrzy-
nia biegów sà sterowane

w pe∏ni elektronicznie
w oparciu o ciàg∏e monitoro-
wanie parametrów pojazdu.
Jeszcze do niedawna pro-
ducenci wozide∏ przegubo-
wych przeÊcigali si´ w usta-
nawianiu rekordów ich ∏a-
downoÊci. To z pewnoÊcià
sprawa presti˝u, obecnie
jednak wa˝niejsze wydaje
si´ byç osiàgni´cie optymal-
nej wydajnoÊci, pr´dkoÊci
i komfortu jazdy. Wa˝ne aby
jak najszybciej przetrans-
portowaç urobek bez strat
wynikajàcych z jego usypy-
wania oraz jak najmniejsze-
go nara˝ania operatora

na szkodliwe wibracje. Kon-
struktorom Komatsu uda∏o
si´ uzyskaç wysoki komfort
jazdy oraz ograniczyç ko∏y-
sanie i wstrzàsy przenoszo-
ne na podzespo∏y wozid∏a
dzi´ki zastosowaniu zawie-
szenia hydropneumatyczne-
go z wahaczem wleczonym. 
Du˝à pr´dkoÊç przejazdowà
bez ryzyka wysypywania si´
∏adunku uzyskano dzi´ki
mo˝liwoÊci zastosowania do
przewozów materia∏ów syp-
kich specjalnych nadstawek
zwi´kszajàcych. Klapa tylna
zapobiega wysypywaniu si´
materia∏ów o ma∏ej g´stoÊci
podczas pokonywania stro-
mych podjazdów. Skrzynie
∏adunkowe wozide∏ eksplo-
atowanych w kopalniach su-
rowców skalnych wykonane
sà z superwytrzyma∏ej stali.

W celu dodatkowej ochrony
zamontowaç mo˝na tak˝e
specjalne ok∏adziny zabez-
pieczajàce. Podwójny, jed-
nostopniowy si∏ownik wy-
wrotu zapewnia krótki czas
pe∏nego podniesienia skrzy-
ni ∏adunkowej wynoszàcy
zaledwie dwanaÊcie sekund. 
Wozid∏o standardowo wypo-
sa˝ono w mokre hamulce
wielotarczowe w czterech
na szeÊç kó∏. Pe∏nià one rów-
nie˝ funkcj´ retardera podno-
szàc bezpieczeƒstwo pracy
podczas zjazdów ze wznie-
sieƒ. Niezale˝nie od warun-
ków, w jakich eksplotatowany
jest pojazd, zespó∏ hamulco-
wy imponuje skutecznoÊcià
i trwa∏oÊcià ocenianà na dzie-
si´ç tysi´cy godzin bezawaryj-
nej pracy. W celu zapewnienia
pe∏nego bezpieczeƒstwa
uk∏ad hamulcowy jest dublo-
wany. W przypadku wystàpie-
nia najmniejszej usterki nast´-
puje automatyczne za∏àczenie
uk∏adu awaryjnego. Konstruk-
torom Komatsu uda∏o si´ wy-
d∏u˝yç okresy mi´dzyobs∏ugo-
we. Wymiana oleju i filtra silni-
kowego nast´puje co pi´çset,
a oleju w skrzyni biegów co ty-
siàc godzin. Dzi´ki zastosowa-
niu bezobs∏ugowych tulei gu-
mowych i przegubu ograni-
czono liczb´ punktów smaro-
wania. Przegub wozid∏a jest
nasmarowany fabrycznie i ca∏-
kowicie bezobs∏ugowy.
W wozidle zastosowano za-
awansowane systemy elek-
troniczne podnoszàce bez-
pieczeƒstwo pracy oraz u∏a-
twiajàce serwisowanie pojaz-
du. Pierwszy z nich – EMMS
(Electronic Machine Monito-
ring System) pozwala na mo-
nitorowanie stanu technicz-
nego pojazdu usprawniajàc
prac´ serwisu Komatsu. Dru-
gi – Komtrax dzia∏a w oparciu
o ∏àcznoÊç satelitarnà i prze-
znaczony jest dla u˝ytkowni-
ka wozid∏a. Umo˝liwia Êle-
dzenie na bie˝àco parame-
trów pracy pojazdu, co po-
zwala na zoptymalizowanie
jego eksploatacji.

www.komatsupoland.pl
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Wozid∏a przegubowe Komatsu HM300-2 w coraz wi´kszej liczbie trafiajà do Polski





Volvo – nowa generacja 
wozide∏ przegubowych

Volvo CE – jak na lidera te-
go segmentu przysta∏o – ja-
ko pierwsze wprowadza
na rynek wozid∏a przegubo-
we nap´dzane silnikami
spe∏niajàcymi najsurowsze
normy emisji spalin Stage
IIIB/Tier 4. Wozid∏a przegu-
bowe Volvo od dawna wy-
znaczajà kierunki rozwoju
konstrukcji pojazdów prze-
znaczonych do transportu
kruszyw i du˝ych mas ziem-
nych. Nowa seria F z pewno-
Êcià nie zawiedzie swych
u˝ytkowników. Cechuje jà
bowiem oszcz´dnoÊç pali-
wa, ∏atwoÊç obs∏ugi i komfort
operatora. Nowe wozid∏a
A25F, A30F i A35F w stosun-
ku do poprzedniej wersji „E”
odznaczajà si´ wy˝szà mocà
i momentem obrotowym.
A40F nadal przewodzi
pod wzgl´dem najlepszego
stosunku mocy do masy. Je-
˝eli chodzi o uk∏ad nap´dowy,
to pewnà niespodziank´ sta-
nowi fakt, ˝e nowe jednostki
nap´dowe spe∏niajàce suro-
we normy emisji spalin, zu˝y-
wajà mniej paliwa ni˝ silniki
poprzedniej generacji. Dodat-
kowà zaletà jest dwukrotne
wyd∏u˝enie czasu mi´dzy wy-
mianà oleju silnikowego.
Wszystkie modele wozide∏
przegubowych Volvo sà te-
raz standardowo wyposa˝o-
ne w specyficzny dla tej
marki system automatycz-
nej kontroli trakcji ATC. 
Ma on wp∏yw na ogranicze-
nie zu˝ycia paliwa, wyd∏u˝e-
nie ˝ywotnoÊci opon i ochro-
n´ uk∏adu nap´dowego.
Pod wieloma wzgl´dami zo-
sta∏ poprawiony komfort pra-
cy operatora, który przek∏ada
si´ bezpoÊrednio na ograni-
czenie jego zm´czenia i wi´k-
szà wydajnoÊç. W celu zredu-
kowania wibracji przenoszo-
nych na kabin´ gumowe za-
wieszenie przodu w mode-
lach A25E i A30E zastàpiono
zawieszeniem hydrauliczno-

-gazowym. Jest ono prak-
tycznie bezobs∏ugowe. Wy-
starczy tylko raz w roku uzu-
pe∏niç gaz w cylindrach.
Wszystkie pojazdy Serii F
wyposa˝ono w ∏atwà w ob-
s∏udze elektronicznà dêwi-
gni´ sterowania skrzynià ∏a-
dunkowà. Umo˝liwia ona
p∏ynne podnoszenie i opusz-
czanie skrzyni oraz pozwala
operatorowi ustawiaç jà pod-
czas wy∏adunku pod ˝àdany-

mi kàtem i wysokoÊcià. W ce-
lu u∏atwienia zawracania
i zwi´kszenia bezpieczeƒ-
stwa w strefie za pojazdem
w wyposa˝eniu standardo-
wym wozide∏ znalaz∏a si´ ka-
mera wsteczna. Obraz z niej
operator obserwuje na kolo-
rowym monitorze w kabinie.
W komfortowej kabinie typu
Care Cab zamontowano
ulepszony panel sterowania
oraz nowym elektroniczny

uk∏ad klimatyzacji. System
„Contronic” dostarczajàcy
kluczowych informacji o pa-
rametrach pracy wozid∏a
zosta∏ zmodernizowany.
Za pomocà poprawionego
interfejsu informuje opera-
tora o wydajnoÊci pojazdu.
Tak jak uprzednio, system
MATRIS dostarcza informa-
cji o pojeêdzie, daje w∏aÊci-
cielowi dost´p do wa˝nych
informacji albo bezpoÊred-
nio z wozid∏a, albo zdalnie
za pomocà systemu tele-
matycznego Volvo Care-
Track. Dost´p do danych
jest teraz ∏atwiejszy ni˝ kie-
dykolwiek przedtem. Po-
za tym wszystkie modele
Serii F wyposa˝ono w bez-
obs∏ugowe ∏o˝yska sto˝ko-
we jednorz´dowe w kon-
strukcji przegubu, co po-
prawia trwa∏oÊç i eliminuje
kosztowne przestoje zwià-
zane z konserwacjà. 
Interesujàcym rozwiàza-
niem jest opcja automatycz-
nego wy∏àczania silnika,
która pozwala na ogranicze-
nie kosztów eksploatacji.
Silnik wozid∏a jest wy∏àcza-
ny, jeÊli pojazd przez okre-
Êlony czas nie pracuje. Inne
opcje to dodatkowe syste-
my filtrowania w silniku i ka-
binie, regulowane i pod-
grzewane elektrycznie lu-
sterka wsteczne oraz szero-
kie opony w modelu A25F.

www.volvoce.pl
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Nowe wozid∏a przegubowe Volvo Serii F cechuje oszcz´dnoÊç paliwa, ∏atwoÊç obs∏ugi i komfort operatora

Kabina Care Cab zapewnia operatorowi niezwykle komfortowe warunki pracy 

Wozid∏a serii F wyposa˝ono w elektronicznà dêwigni´ sterowania skrzynià ∏adunkowà



Pustynia?! ˚aden problem
dla Goldhofera!

Trasa ekstremalnego trans-
portu wymaga∏a przejecha-
nia pó∏ setki kilometrów
przez pustyni´. By∏ to odci-
nek, na którym zespo∏owi
przewozowemu firmy Inte-
grated Logistics Co. z Ku-
wejtu przysz∏o walczyç z ca-
∏ym szeregiem przeciwno-
Êci. Na czas wykonywania
zadania móg∏ on liczyç
na wsparcie Stefana Klat-
scheka, technika serwiso-
wego firmy z Goldhofer. 
Przedmiotem transportu by-
∏y dwa olbrzymie i ci´˝kie
elementy rafinerii. Pierwsza
z cz´Êci o siedmiometrowej
Êrednicy wa˝y∏a sto szeÊç-
dziesiàt ton i mia∏a czterna-
Êcie metrów d∏ugoÊci. Drugi
element by∏ ci´˝szy o dwa-
dzieÊcia ton, mia∏ dziesi´ç
metrów Êrednicy i szesna-
Êcie metrów d∏ugoÊci. Inte-
grated Logistics Co. zobo-
wiàza∏ si´ do bezpiecznego
i terminowego przewiezie-
nia ∏adunku z miasta Kuwejt
do odleg∏ego o pi´çdzie-
siàt kilometrów zak∏adu po-
zyskiwania gazu.
Spedytor wybra∏ do ci´˝kie-
go i kosztownego transpor-
tu jeden zestaw dwunasto-
osiowy równolegle po∏àczo-

nych wózków pe∏nej szero-
koÊci typu THP/SL 12 (1+1)
oraz jednà kombinacj´
równoleg∏à, dwunastoosio-
wà, równie˝ typu THP/SL
(1+1/2), ale z jednym rz´-
dem o po∏ow´ w´˝szym. 
Najpierw do pokonania by∏
odcinek sk∏adajàcy si´
z pi´ciu kilometrów utwar-
dzonej drogi, póêniej spe-
dytor stanà∏ przed nie lada
wyzwaniem. Pozosta∏e
czterdzieÊci pi´ç kilome-
trów przebiega∏o bowiem
przez piachy pustynii.
Za∏adunek obu elementów,
przygotowanie transportu
oraz w∏aÊciwy przewóz
przez piaszczystà okolic´
trwa∏ pe∏ne cztery dni. Nie
tylko ludzie, ale i ca∏a „tech-
nika” mocno napocili si´
przy przygotowywaniu ∏a-
dunku i zapewnieniu warun-
ków umo˝liwiajàcych jazd´.
Konwój musia∏ stale zmagaç
si´ z zaspami tworzonymi
przez nawiewany na drog´
piasek. Do jego odgarniania
i stabilizowania nawierzchni
u˝ywano zgarniarek i ∏ado-
warek ko∏owych. W ciàg∏ym
u˝yciu by∏y tak˝e r´czne
szufle do przerzucania pia-
chu. Dzi´ki po∏àczeniu si∏
dwóch ciàgników i ∏adowarki
∏adunek dotar∏ punktualnie
na miejsce przeznaczenia.

www.atra.waw.pl
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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

Trasa transportu wymaga∏a przejechania pó∏ setki kilometrów przez pustyni´. Za∏adunek
oraz w∏aÊciwy przewóz gigantycznych elementów rafinerii trwa∏ pe∏ne cztery dni 

CzterdzieÊci pi´ç kilometrów trasy transportu wiod∏o przez piachy. Mimo wielu przeciw-
noÊci gigantyczne elementy dotar∏y na miejsce przeznaczenia o czasie



Pojazdy Renault Trucks
gotowe do drogi

W odpowiedzi na oczekiwa-
nia specjalistów, którzy cz´-
sto potrzebujà pojazdu
„na wczoraj”, Renault Trucks
przygotowa∏o oferty na po-
jazdy zabudowane zarówno
na Maxity, jak i na Masterze:
sà to oferty typu „Gotowy
do drogi”, które obejmujà
pojazdy z najbardziej popu-
larnà zabudowà. Dzi´ki tym
ofertom klient nie musi mar-
twiç si´ o zabudow´: produ-
cent przygotowuje mu i gwa-
rantuje pojazd kompletny:
krótko mówiàc Renault
Trucks zajmuje si´ wszyst-
kim. Dodatkowo producent
oferuje szeroki wachlarz
us∏ug specjalnie opracowa-
nych dla pojazdów dostaw-
czych jak Start&Drive
i Expandys na wszystko, co
jest zwiàzane z zarzàdza-
niem bud˝etem i obs∏ugà.
Oferty Renault Trucks na po-
jazdy zabudowane Maxity
i Master bazujà na trzech ty-
pach zabudów, jakimi sà wy-
wrotka, skrzynia oraz fur-
gon. Przeznaczone sà dla
klientów pilnie potrzebujà-
cych pojazdu. Dzi´ki ró˝no-
rodnym konfiguracjom na-
bywcy mogà wybraç wersj´
najlepiej przystosowanà
do konkretnych potrzeb. I tak
na przyk∏ad, specjaliÊci
z bran˝y budowlanej, utrzy-
mania zieleni, czy oczysz-
czania miast wybierajà naj-
cz´Êciej wywrotki lub skrzy-
nie zabudowane na Renault
Master lub Maxity.
Wywrotka (o wymiarach:
2.000x3.200 mm) zabudo-
wana na Masterze wykona-
na ze stali lub z aluminium
dost´pna jest w ró˝nych
konfiguracjach na podwoziu
kabiny dziennej lub brygado-
wej. W zale˝noÊci od skonfi-
gurowanych ofert i od kon-
kretnych potrzeb, wybraç
mo˝na wersj´ ze schowkiem
za kabinà lub np. z hakiem
holowniczym. Nabywcy mo-

gà wybraç równie˝ oferty
na zabudowane Renault Ma-
xity i podwozie typu „ci´˝a-
rowe”. Znaleêç tu mo˝-
na równie˝ ofert´ na zabudo-
wanà wywrotk´, dost´pnà
w trzech konfiguracjach:
na podwoziu kabiny dzien-
nej z lub bez schowka lub
na podwoziu kabiny bryga-
dowej. Wywrotka ma szero-
koÊç 1.840 mm, d∏ugoÊç
u˝ytkowà od 1.840 mm (po-
dwójna kabina) do 3.075 mm
(kabina dzienna).
Master w wersji „skrzynia”
ma szerokoÊç 2.000 mm
i jest dost´pny w szeÊciu
ró˝nych d∏ugoÊciach w za-
le˝noÊci od wybranego pod-
wozia. Skrzynie sà dost´pne
w d∏ugoÊciach od 2.600 mm
do 4.600 mm w zale˝noÊci
od rozstawu osi. Szkielet jest
wykonany ze stali, pod∏oga
z drewna z aluminiowymi
burtami ∏adunkowymi o wy-
sokoÊci 400 mm. Burty sà
demontowalne.
Renault Maxity z kolei jest
oferowany ze skrzyniami

w czterech d∏ugoÊciach:
2.950, 3.160, 3.720 i 4.550 mm.
Specjalistom z bran˝y kurier-
skiej, przeprowadzkowej Re-
nault Trucks proponuje ofer-
t´ na zabudowany furgon
wielkogabarytowy Master.
W zale˝noÊci od bran˝y
i od konfiguracji wybranego
podwozia, mo˝liwe sà po-
jemnoÊci 19 m3 (4.100 mm),
20,5 m3 (4.300 mm) i 22 m3

(4.500 mm) z lub bez tylnej
windy. Nadwozie jest budo-
wane z materia∏u drewnopo-
chodnego lub poliestru mo-
cowanego do albuminowej
struktury noÊnej. Dost´pne
sà specjalizowane wersje
pojazdów z przed∏u˝eniem
zabudowy nad kabinà lub
deflektorem dachowym. 
Renault Trucks oferuje ca∏à
gam´ us∏ug dedykowanych
pojazdom dostawczym, któ-
re u∏atwià prac´ wszystkim
specjalistom z ró˝nych
bran˝. Celem kontaktów
Start&Drive i Expandys
w przypadku pojazdów do-
stawczych jest zarzàdzanie

bud˝etem obs∏ugi pojazdu
i ograniczenie czasu unieru-
chomienia pojazdu. Odpo-
wiadajàc na potrzeby ka˝de-
go specjalisty, Renault
Trucks proponuje w tych
kontraktach szeroki wachlarz
opcji z ró˝nymi przebiegami.
Dzi´ki Start&Drive regular-
ne, wczeÊniej zaplanowane
wizyty w serwisie pozwalajà
zapewniç bie˝àcà obs∏ug´
pojazdu i ograniczyç przy-
padkowe unieruchomienia.
Renault Trucks oferuje te˝
umow´ Expandys na pokry-
cie kosztów zwiàzanych z ry-
zykiem technicznym. Chodzi
tu o przed∏u˝enie gwarancji
producenta po okresie jej
wygaÊni´cia na okres mak-
symalnie pi´ciu lat. Umowa
ta uwzgl´dnia koszty napra-
wy i koszty pomocy drogo-
wej S24 na terenie ca∏ej sie-
ci europejskiej. Umowa
Expandys pokrywa koszty
zwiàzane z ryzykiem tech-
nicznym przez okres dwóch
do czterech lat w zale˝no-
Êci od wybranego czasu jej
trwania. W wersji Standard,
Expandys obejmuje koszty
naprawy uk∏adu nap´do-
wego (silnik, skrzynia,
most), zaÊ w wersji Maxi
koszty naprawy ca∏ego po-
jazdu. We wszystkich przy-
padkach uj´te sà koszty
holowania oraz naprawy.
Expandys to gwarancja
pracy w pe∏nym spokoju.
Podsumowujàc, dzi´ki ofer-
tom na pojazdy zabudowa-
ne, Renault Trucks daje
swoim klientom mo˝liwoÊç
otrzymania pojazdu goto-
wego do pracy, dostosowa-
nego do ich potrzeb. Po-
nadto, w ciàgu ca∏ego pro-
cesu zakupowego klient
jest obs∏ugiwany przez jed-
nà osob´, która zajmuje si´
wszystkim. Klient korzysta
z jakoÊci us∏ug Renault
Trucks, gwarancji na po-
jazd kompletny i mo˝e wy-
braç us∏ugi zaadaptowane
do specyfiki pojazdów do-
stawczych. 

www.renault-trucks.pl
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Renault Master to Êredniej wielkoÊci ci´˝arówka stosowana tak˝e na placach budowy

Renault Maxity zapewnia idealne warunki pracy u˝ytkownikom z bran˝y budowlanej
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE
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TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

ul. Poznaƒska 152, 62-052 Komorniki
tel./fax (61) 8107 513, tel. kom. 607 631 866

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

SERWIS TECHNICZNY 

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• IVECO MOTORS 

• IVECO aifo 

• FIAT aifo

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

tel. (22) 752-93-22
fax (22) 752-93-45

e-mail: biuro@tezana.pl
www.tezana.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.: (22) 739 70 80, 739 70 81 
fax (22) 739 70 82

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



Panorama od A do Z

56 PoÊrednik Budowlany

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (22) 33 77 900 

fax (22) 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. (42) 684-98-72 lub 73, 
fax (42) 684-98-75  

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

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.: 601 98 33 56, 605 68 72 91 

tel/fax 75 734 84 15
www.malek-neumeier.pl, kontakt@malek-neumeier.pl

OFICJALNY I WY¸ÑCZNY 
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY

MEFLEX TELECONTROL GmbH & Co.KG

IOW SERVICE oferuje elastyczne ci´gna 
typu pchajàco-ciàgnàcego o szerokim
zastosowaniu, jak równie˝ kompletne 

pulpity i manetki sterownicze.

Zastosowanie:

- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE
- MASZYNY LEÂNE

- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB
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•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

Generalny Importer

• automatyczne 
skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny

• system ReTran

• cz´Êci zamienne

• oleje przek∏adniowe 
TranSynd

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

tel. (22) 752-93-22, 
fax (22) 752-93-45

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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

ul. Budowlana 4 
05-300 Miƒsk Maz.
tel. (25) 758 34 66, 

tel./fax (25) 758 38 96

www.ocsm.pl

INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel./fax 22 843-89-72, tel. 22 843-68-16

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

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. (22) 670 02 95,  

tel./fax (22) 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. 22 572 68 00
fax  22 572 68 09

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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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

♦

♦

POJAZDY U˚YTKOWE

Przedstawicielstwo firmy
Goldhofer w Polsce

P.H.U. „ATRA” – Piotr Ziemnicki
ul. Hetmaƒska 10c, 04-305 Warszawa

tel./fax (22) 879 94 78
e-mail: piotr.ziemnicki@wp.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.: (22) 644 28 80, 859 19 65, 859 19 66
tel./fax: (22) 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. (602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

Biuro Dzia∏u Reklamy
e-mail: posbud@posbud.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.pl

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

PRZEDSTAWICIELSTWO 
NA EUROP¢ ZACHODNIÑ
Hans-Joachim Müller
Media-Service International
Niedernhart 17
D-94113 Tiefenbach/Niemcy
tel. 0049-8546-973744, 
fax 0049-8546-973745
e-mail: info@hjm-media.de 
www.hjm-media.de

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

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

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

Druk: Kengraf, K´trzyn

Aktualnie obowiàzujàcy cennik reklam 
znajduje si´ na str. 10 ka˝dego wydania

budowlany
POÂREDNIK

ORGANIZATORZY 
IMPREZ TARGOWYCH

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

ul. G∏ogowska 14, 
60-734 Poznaƒ

tel. 61 869 20 00
fax 61 866 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.: (22) 529-39-00, 529-39-50
fax (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.breleasing.pl
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