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Drodzy Czytelnicy,
dzie więć związ ków, sto wa rzy szeń
i fe de ra cji zrze sza ją cych bli sko
dwie ście or ga ni za cji re pre zen tu -
ją cych za wo dy ryn ku nie ru cho -
mo ści alar mu je, że nie do cze kał
się on na leż ne go miej sca w rzą -
do wych pla nach na naj bliż sze
czte ry la ta. Cóż, wi docz nie
spra wu ją cy wła dzę wo lą, by Po la cy jeź dzi li, a nie miesz ka li.
Wskaź ni ki do stęp no ści i stan dar du miesz kań sta wia ją Pol skę
na jed nej z ostat nich po zy cji w Eu ro pie. I nie za no si się, że by to
się zmie ni ło. Bra ku je miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go, co raz trud niej otrzy mać kre dyt hi po tecz ny, na ra -
sta za dłu że nie gmin. Tym cza sem na co dzień zmu sza ni je ste śmy
do pa sjo no wa nia się, czy zdą ży my na Eu ro, czy au to stra dy bę dą
prze jezd ne i jak prze jezd ne. Pre sja cza su – pę tla, któ rą za kła da my
so bie na wła sne ży cze nie – spra wia, że au to stra dy w koń co wej fa -
zie bu do wa ne są by le jak i – przy kro to stwier dzić – co raz czę ściej
przez by le ko go. Pod wy ko naw cy mó wią otwar cie, że nikt nie
spraw dza ich kwa li fi ka cji. Mo że dla te go, że in we sto rzy od po cząt -
ku i tak nie za mie rza li im pła cić… Cóż nam z te go, że w koń cu
bę dzie my jeź dzić au to stra da mi, sko ro po trwa to bar dzo krót ko,
tyl ko do roz po czę cia ka pi tal ne go re mon tu… Nie któ rzy stra szą, że
wraz z pierw szym gwizd kiem na Sta dio nie Na ro do wym w War -
sza wie roz po czy na ją cym Eu ro 2012 bu dow nic two wpad nie
w czar ną dziu rę. Chy ba nie bę dzie tak źle. Lu dzie i ma szy ny są
prze cież nie zbęd ne nie tyl ko do bu do wy, ale tak że po pra wek
i kom plek so wych re mon tów. A najpewniej tak że wy bu rzeń!
W ka len da rzu wio sna, czuć ją tak że w po wie trzu. Bran ża się oży -
wia, co raz więk szy ruch pa nu je na pla cach bu do wy, do cze ka li śmy
się wresz cie tak że wal ne go zgro ma dze nia Sto wa rzy sze nia Dys try -
bu to rów Ma szyn Bu dow la nych. Mar twi cią gle fre kwen cja, zbyt ni -
ska, by móc po dej mo wać uchwa ły. Z dru giej stro ny w ta kiej sy tu -
acji ko niecz ne jest zwo ła nie w krót kim ter mi nie ko lej ne go zgro -
ma dze nia. Bę dzie oka zja się spo tkać i po roz ma wiać. Wy cią gnąć
wspól ne wnio ski, a póź niej dzia łać. Cie szy, że człon ko wie Sto wa -
rzy sze nia znaj du ją wspól ne te ma ty. Jed no czy ich, a ra czej nas – bo
prze cież na sze wy daw nic two jest człon kiem -za ło ży cie lem
SDMB – nie tyl ko opra co wy wa nie ra por tów ryn ko wych. Co raz
czę ściej po ja wia się te mat tar gów. Fir my – nie tyl ko te zrze szo ne
w Stowarzyszeniu – wy da ją się wresz cie zda wać so bie spra wę, że
bez ich cie ka wych eks po na tów nie ma tar gów. A sko ro tak, to chcą
mieć wpływ na ich for mu łę i prze bieg. Choć by na czas trwa nia
i czę sto tli wość, z ja ką są or ga ni zo wa ne. Tak trzymać!

Jacek Barański      

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 
14. Hi ta chi zwiększy produkcję ko pa rek hy -

drau licz nych i wo zi deł sztyw no ra mo wych

12. Lubię to, co robię! – roz mo wa z Jackiem
Małęczyńskim, prezesem  Stowarzyszenia
Dystrybutorów Maszyn Budowlanych

14. Naj więk szą ko par ką gą sie ni co wą 
eks plo ato wa ną w Pol sce jest wa żą cy
120 ton Lie bherr R 984 C

16. Stalowowolska Mi sta pro wa dzi pro duk cję
i roz wój pię ciu mo de li równiarek
drogowych, co jest praw dzi wym 
ewe ne men tem w ska li na sze go kra ju

18. Mi ni ko par ka JCB 8018CTS jest pierw szą
ma szy ną ty po sze re gu 801, w któ rej 
bry tyj ski pro du cent wpro wa dził naj now -
sze uspraw nia nia tech nicz ne

20. Ma szy ny mar ki Wac ker Neu son po ma -
ga ły stu den tom dru gie go ro ku Woj sko -
wej Aka de mii Tech nicz nej zde cy do wać
się na wy bra nie spe cja li za cji

21. Rok 2012 to dla Atlas Cop co okres wpro -
wa dza nia na ryn ki świa to we całego
szeregu no wych pro duk tów

22. DIGGA od po nad trzy dzie stu lat pro du -
ku je wiert ni ce oraz ko par ki łań cu cho we
mon to wa ne na ma szy nach bu dow la nych

24. Selekcja zakończona! Prezentujemy
nietypową piłkarską jedenastkę marzeń.
A nawet nieco więcej niż jedenastkę…

26. Pod czas nad cho dzą cych tar gów 
In ter mat w Pa ry żu Ca se Con struc tion
za pre zen tu je ko lej nych sie dem mo de li
ko pa rek gą sie ni co wych

28. Nowości Weber MT to ubi jak SRV 650,
pły ta jed no kie run ko wa CF 1 oraz lek ka
prze twor ni ca EFU 1,3

30. Ma ni tou - od ro ku 2007 wła ści ciel
i przed sta wi ciel fir my GEHL na Pol skę
ofe ru je mi ni ła do war ki, ła do war ki prze -
gu bo we i wo zi dła gą sie ni co we tej marki

34. Kon struk to rzy Re nault Trucks 
przy go to wa li spe cjal ną wer sję 
Ke rax XTREM w kon fi gu ra cji 8x4

38. Wy star to wa ł Ive co Con struc tion 
To ur 2012. Przez trzy piąt ki mar ca 
i trzy kwiet nia ob jeż dża Pol skę, umoż li -
wia jąc  za in te re so wa nym wzię cie udzia łu
w te stach po jaz dów bu dow la nych Ive co

FOTOGRAFIA NA OK¸ADCE: 

Miniładowarka o sterowaniu burtowym GEHL V270
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CAT zaprezentował moc nowych modeli!

Przy jed nej z fa bryk kon cer nu Ca ter pil lar po ło żo nej w środ -
ko wo -wschod niej An glii nie da le ko Le ice ster mie ści się zna -
ko mi cie prosperujące cen trum de mon stra cyj ne tej fir my.
Wła śnie tam  co ja kiś czas bywają dziennikarze, by po znać
no we produkty Ca ter pil la ra. Przed In ter ma tem za pro szo no
nas, by „zbom bar do wać” in for ma cja mi o ma szy nach, ja -
kie w tym ro ku wej dą na ry nek. A jest się czym chwa lić,
sko ro na rok 2012 pla no wa ne jest wy pusz cze nie aż 64 no -
wych mo de li ma szyn. Czy Ca ter pil lar nie od czu wa kry zy -
su, czy ma szy ny znaj dą na byw ców? Ro bert Dro ogle ever,
dy rek tor fa bry ki w Le ice ster, a za ra zem me neż der od po -
wie dzial ny w ko cenr nie za sprze daż ko par ko -ła do wa rek,
wie rzy, że w cią gu naj bliż szych dwóch lat sprze daż ma -
szyn wzro śnie. Ca ter pil lar wło żył wie le sił i środ ków w ba -
da nie ocze ki wań swych klien tów oraz w udo ko na la nie
i roz wi ja nie no wych tech no lo gii. Jak ła two się do my ślić
więk szość zmian wy mu si ły eu ro pej skie nor my emi sji spa -
lin. Jed nak nie ja ko przy oka zji prac nad no wy mi sil ni ka mi
uda ło się wpro wa dzić na praw dę im po nu ją cą licz bę no -
wych roz wią zań, któ re uspraw nia ją pra cę, ob ni ża ją kosz ty
eks po lo ata cji, po pra wia ją wy daj ność i efek tyw ność ma -
szyn. Mi niko par ki gą sie ni co we se rii E (303, 5E CR, 304E
CR, 305E CR, 305,5E CR oraz 308E CR) wy po sa żo ne są
te raz w sil ni ki speł nia ją ce nor mę emisji spalin Sta ge IIIB.
No wo ścią w tych ma szy nach jest pa nel ste ro wa nia
COMPASS (skrót od an giel skich słów cha rak te ry zu ją cych
je go funk cje: com ple te ope ra tion, ma in te nan ce, per for -
man ce i se cu ri ty sys tem czy li kom plek so wy sys tem za rzą -
dza nia ste ro wa niem, kon ser wa cją, ob słu gą i bez pie czeń -
stwem) za pro jek to wa ny spe cjal nie dla mi ni ko pa rek CAT. 
W mo de lach ma szyn od 3,5 do 5,5 ton fa brycz nie in sta -
lo wa ny jest sys tem an ty kra dzie żo wy. Ma szy nę moż -
na uru cho mić do pie ro po wpi sa niu ha sła skła da ją ce go
się z pię ciu li ter i cyfr. No wo ścią jest tak że moż li wość wy -
bo ru opcji pra cy eko no micz nej, któ re we dług da nych pro -
du cen ta mo że ob ni żyć zu ży cie pa li wa na wet o 20%
Wśród ma łych ko pa rek hy drau licz nych po ja wi ła się 13,6-
to no wa 312E oraz 16,7-to no wa 316E (za stą pi mo -
del 315D). Na pęd w obu za pew nia no wy sil nik Cat C4,4
ACERT. Nie tyl ko speł nia on nor my Sta ge IIIB, ale i da je
oszczęd no ści na pa li wie – odpo wied nio o osiem
i dziewięć procent. Po dob nie w śred nich ko par kach se rii
E czy li 320E, 323E oraz 320 E RR. Na pę dza ne sil ni ka mi
Cat C6,6 ACERT Sta ge IIIB zu ży wa ją o jedenaście
procent mniej pa li wa. Cie ka wost ką jest fakt, iż mo ni to ry
w ko par kach se rii E ko mu ni ku ją się w 42 ję zy kach (do -
tych czas by ło ich 28). W Le ice ster mie li śmy oka zję oglą -
dać no wy mo del ła do war ki te le sko po wej se rii C, któ rą
two rzą mo de le: TH336C, TH337C, TH406C i TH407C sil -
ni kiem Cat C4,4 Acert IIIB. Prócz sil ni ka no wy i więk szy
jest tak że układ chło dze nia, no wa skrzy nia bie gów Po -
wer shift o kon fi gu ra cji po my śla nej spe cjal nie do ty po -
wych za sto so wań tej ma szy ny. Zmieniać bie gi i sterować
funkcjami maszyny można przy po mo cy joy stic ka, któ ry
rów nież poddany został gruntownej modernizacji.
Ogrom ną za le tą ła do wa rek te le sko po wy che se rii C jest
ła twość prze pro wa dza nia czyn no ści ob słu gi co dzien -
nej – wszyst kie punk ty ob słu go we są ła two do stęp ne z po -

zio mu pod ło ża. Ma łe ła do war ki ko ło we se rii K zo sta ły za -
pro jek to wa ne cał kiem od no wa. Po zwo li ło to zwięk szyć
wy daj ność, ob ni żyć zu ży cie pa li wa i pod nieść po ziom
kom for tu ope ra to ra. No we roz wią za nia obej mu ją mię dzy
in ny mi elek tro nicz nie ste ro wa ny hy dro sta tycz ny układ na -
pę do wy, no wy zop ty ma li zo wa ny układ za wie sze nia
osprzę tu ty pu „Z” i udo sko na lo ne sta no wi sko ope ra to ra.
Du ży wy bór złącz, osprzę tu i ły żek po zwa la do sko na le do -
pa so wać kon fi gu ra cję ma szy ny do wy ko ny wa nej pra cy.
Po przed nie mo de le – 924H, 924Hz, 928Hz, 930H
i 938H – bę dą na dal ofe ro wa ne na ryn kach, na któ rych
do stęp ne jest pa li wo niż szej ja ko ści i obo wią zu ją mniej
wy ma ga ją ce nor my emi syj ne.
Kom pak to we ła do war ki ko ło we li nii H2 po chwa lić moż na
za uła twie nie pra cy ope ra to ra. Zresz tą nie tyl ko ła twiej mu
jest ste ro wać ma szy ną, prost sza i szyb sza jest tak że
instalacja osprzę tu roboczego. Mo de le 906H2, 907H2
and 908H2 wy po sa żo ne są obec nie w sil ni ki Cat C3.3B.
Ko par ko -ła do war ki se rii F bę dą na ra zie w Eu ro pie wy po sa -
żo ne w sil ni ki Cat 4,4A speł nia ją ce nor mę Sta ge IIIA. Do pie -
ro pod ko niec te go ro ku jed nost ki na pę do we speł nia ją ce
nor mę Sta ge IIIB tra fią do mo de li 428F i 432F. Maszyna 422F
nie bę dzie na to miast już dłu żej do stęp na w kra jach Unii Eu -
ro pej skiej. No wa se ria ko par ko -ła do wa rek zo sta ła udo sko -
na lo na tak, by ma szy ny by ły bar dziej wy daj ne i ła twiej sze
w co dzien nej ob słu dze. Po sta ra no się tak że po pra wić wi -
docz ność z ka bi ny. Na wet tak po bież ny prze gląd no wo ści
po ka zu je, że Ca ter pil lar wy ko rzy stał do mak si mum czas
i środki finansowe wło żo ne w ba da nia opi nii użyt kow ni ków
swo ich ma szyn. Że by opi sać wszyst kie in no wa cje, po trze ba
by wszyst kich stron te go wy da nia…

Mieszanka firmowa
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Cen trum de mon stra cyj ne Ca ter pil lar w an giel skim Le ice ster re gu lar nie go ści dzien -
ni ka rzy z ca łe go świa ta…

Na przyfabrycznym poligonie zaprezentowano w praktycznym działu wiele maszyn,
w tym mi niko par ki gą sie ni co we se rii E

m ,
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Hitachi stawia na duże maszyny

Kon cern Hi ta chi Con struc tion Ma chi ne ry Co., Ltd. (HCM)
ogło sił am bit ne zamierzenia zwięk sze nia zdol no ści pro duk -
cyj nych du żych ma szyn.  Plany dotyczą przede wszyst kim
ko pa rek hy drau licz nych i wo zi deł sztyw no ra mo wych. W tym
ce lu ja poń ski kon cern nie tyl ko roz bu du je dwie dzia ła ją ce
fa bry ki, ale tak że wzbo ga ci się o ko lej ną w ja poń skim Hi ta -
chi na ka Ci ty. Grun tow ną mo der ni za cję przej dą rów nież za -
kła dy Hi ta chi w In do ne zji i wytwarzające wozidła w Ka na dzie.
Cał ko wi ta kwo ta in we sty cji wy nie sie blisko 430 mi lio nów eu -
ro, z cze go 370 przy pa da na Ja po nię.
Eks per ci są zgod ni, że za po trze bo wa nie świa to wych ryn ków
na du że ma szy ny wy ko rzy sty wa ne w prze my śle wy do byw czym
bę dzie wzra stać. Od po wia da jąc na po trze by ryn ku, od ro -
ku 2013 Hi ta chi za mie rza zwięk szyć mo ce pro duk cyj ne. Ozna -
cza to, że ja poń ski kon cern wy twa rzać bę dzie rocz nie 170 ko -
pa rek hy drau licz nych o cię ża rze ro bo czym do 120 ton, 240 ko -
pa rek miesz czą cych się w prze dzia le wa go wym 190÷800 ton
oraz 260 wo zi deł sztyw no ra mo wych o ła dow no ści od 190
do 300 ton. Zwięk sze nie pro duk cji i sprze da ży wią że się
w oczy wi sty spo sób z ko niecz no ścią za pew nie nia ryt micz nych
do staw czę ści za mien nych i roz wo ju sie ci ser wi so wej. Fir ma
jest prze ko na na, że ob ra na stra te gia roz wo ju pro duk cji du żych
ko pa rek i wo zi deł po zwo li za pew nić naj wyż szą ja kość pro duk -
tów, przy jed no cze snej istot nej re duk cji kosz tów.
Pra ce przy roz bu do wie obu ja poń skich fa bryk Hi ta chi Con -
struc tion Ma chi ne ry (HCM) już się roz po czę ły i ma ją trwać
do koń ca te go ro ku. Osią gnię cie przez nie peł nej mo cy pro -

duk cyj nej ma na stą pić w paź dzier ni ku 2013 ro ku. Ozna cza
to tak że, że do ro ku 2015 Hi ta chi stwo rzy w Ja po nii po nad
pięć set nowych miejsc pra cy. 
Wo zi dła sztyw no ra mo we Hi ta chi bę dą tak jak do tych czas
pro du ko wa ne w ka na dyj skiej fa bry ce Hi ta chi w Gu elph,
w pro win cji On ta rio. Roz bu do wa za kła du i mo der ni za cja li -
nii pro duk cyj nych ma zo stać za koń czo na w kwiet niu przy -
szłe go ro ku. Hi ta chi Con struc tion Truck Ma nu fac tu ring już
dziś zbie ra jed nak za mó wie nia na po jaz dy, któ re w więk -
szo ści tra fiać ma ją na ryn ki obu Ame ryk. 

Mieszanka firmowa
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Eks per ci prze wi du ją, że w naj bliż szych la tach za po trze bo wa nie prze my słu wy do byw -
cze go na du że ko par ki i wo zi dła sztyw no ra mo we bę dzie ro sło
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Liugong Machinery komunikuje

Pierw sze go lu te go 2012 przed się bior stwo Hu ta Sta lo wa
Wo la S.A. Od dział I zo sta ło za ku pio ne przez chiń ską fir -
mę Liu gong two rząc spół kę Liu gong Ma chi ne ry (Po -
land) Sp. z o.o. z sie dzi bą w Sta lo wej Wo li. Fir ma Liu gong,
któ ra ma swo ją sie dzi bę w mie ście Liu zhou w po łu dnio -
wych Chi nach po sia da dwa dzie ścia dwa za kła dy pro duk -
cyj ne w tym kra ju oraz dzie więć fi lii za gra nicz nych. W ro -
ku 2011 Liu gong sprze dał 56.000 ma szyn.
Liu gong znaj du je się w ści słej świa to wej czo łów ce wśród pro -
du cen tów ma szyn bu dow la nych. Obec nie w swo jej ofer cie
po sia da pięt na ście ro dza jów ma szyn prze zna czo nych za rów -
no do prac ziem nych, jak i dro go wych. Ga ma ta obej mu je róż -
nej wiel ko ści ła do war ki ko ło we, spy char ki gą sie ni co we, ko -
par ki, rów niar ki, wal ce dro go we, roz ście ła cze as fal tu, ła do -
war ki kom pak to we, wo zi dła, dźwi gi oraz wóz ki wi dło we. Do -
dat ko wo ofer ta ta zo sta ła po sze rzo na o ga mę do sko na le zna -
nych no wo cze snych pro duk tów prze ję tej fir my HSW S.A. Od -
dział I. Ce lem fir my Liu gong jest ofe ro wa nie wy so kiej kla sy
ma szyn bu dow la nych oraz pro fe sjo nal ne go ser wi su w kon ku -
ren cyj nych ce nach. Po nad to fir ma w dal szym cią gu pro du ko -
wać bę dzie ma szy ny mar ki HSW oraz ma szy ny fir my Liu gong. 
W po łą cze niu Liu gong wi dzi ogrom ną szan sę roz wo ju sek -
to ra pro duk cji spe cja li stycz ne go sprzę tu bu dow la ne go
w Pol sce, dzię ki cze mu bę dzie moż na sku tecz niej od po -
wie dzieć na ro sną ce wy ma ga nia klien tów ofe ru jąc pro duk -
ty do sto so wa ne do in dy wi du al nych po trzeb. 

Lie bherr – przed się bior stwo ro dzin ne

Udzia łow cy hol din gu Lie bherr -In ter na tio nal AG – pre zes ra -
dy nad zor czej, Wil li Lie bherr i je go bę dą ca wi ce pre ze sem
ra dy nad zor czej sio stra Isol de Lie bherr prze pi sa li część
udzia łów po sia da nych w spół ce nad rzęd nej hol din gu swo -
im dzie ciom. Na stęp ne mu po ko le niu prze ka że się stop nio -
wo obo wiąz ki i od po wie dzial ność, aby w przy szło ści po -
szcze gól ne ob sza ry przed się bior stwa by ły kie ro wa ne przez
Isol dę Lie bherr czy też Wil le go Lie bher ra wspól nie z przed -
sta wi cie lem trze cie go po ko le nia. Wy bra ny kie ru nek za rzą -
dza nia za pew nia, iż fir ma Lie bherr po zo sta nie tak że w przy -
szło ści nie za leż nym ro dzin nym przed się bior stwem.

Komatsu Poland jest wyłącznym dystrybutorem!

W za miesz czonym w pierw szym te go rocz nym wy da niu na -
sze go cza so pi sma w tek ście – „Kup lub wy naj mij w Ty ta -
nium Ren tal!” wkra dła się nie ści słość. Czy tel ni cy sy gna li zo -
wa li nam – za co dzię ku je my! – że z tek stu wy ni ka wprost,
iż Ty ta nium Ren tal jest de ale rem Ko mat su. Oczy wi ście nic
ta kie go nie ma i ni gdy nie mia ło miej sca. Wy łącz nym dys -
try buto rem ma szyn ja poń skiej mar ki na te re nie na sze go
kra ju jest spół ka Ko mat su Po land. Jesz cze do grud nia 2010
ro ku fir ma mia ła co praw da swych przed sta wi cie li, ale ni -
gdy nie by ło wśród nich Ty ta nium Ren tal. Praw dą jest na -
to miast, że Ty ta nium Ren tal do ko nu jąc za ku pów ma szyn
Ko mat su do swo ich wy po ży czal ni znaj du je się w gro nie
klien tów Ko mat su Po land.

Mieszanka firmowa
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JCB chwali polski rynek i Interhandlera

Dru gie go lu te go w hisz pań skiej La Man dze po ło żo nej nie -
da le ko Ali can te nad Mo rzem Śród ziem nym od by ła się pre -
zen ta cja no wo ści JCB. Re kor do wa licz ba pra wie stu przed -
sta wi cie li fa cho wej pra sy z ca łej Eu ro py mia ła oka zję w cie -
plej szym niż bry tyj ski kli ma cie obej rzeć ma szy ny, spo tkać
się ze specja li sta mi mo gą cy mi udzie lić na ich te mat naj -
bar dziej wia ry god nych i szcze gó ło wych in for ma cji. 
Jed nym z punk tów pro gra mu spo tka nia w La Mandze by ło
pod su mo wa nie sy tu acji na ryn kach eu ro pej skich. Nasz ry -
nek po strze ga ny jest nie zmien nie ja ko atrak cyj ny i obie cu -
ją cy. Po twier dził to rów nież Marc Tel lec, któ ry udzie lił na -
stę pu ją cej wy po wie dzi na szej re dak cji: – Pol ska jest bar dzo
waż nym ryn kiem dla JCB. Współ pra cu je my z jed nym z naj lep -
szych dys try bu to rów w Pol sce – fir mą In ter han dler, któ ra zresz tą
sprze da je na sze ma szy ny nie tyl ko bu dow la ne, lecz tak że dla
rol nic twa. Dys po nu je sie cią czternastu od dzia łów w całym kra -
ju, dzię ki te mu na sze ma szy ny do cie ra ją prak tycz nie wszę dzie.

JCB  niedawno uruchomił do sko nale zaopatrzony ma ga zy n czę -
ści za mien nych w Pra dze, któ ry ob słu gu je tak że pol ski ry nek.
Wie my, jak waż na jest do stęp ność czę ści za mien nych, jak wie le
za le ży od szyb kie go ich do star cze nia użyt kow ni kom na szych
ma szyn. In ter han dler ma suk ce sy w sprze da ży ma szyn JCB tak
wiel kim klien tom, jak na przy kład Stra bag, ra dzi so bie tak że zna -
ko mi cie w sek to rze rol ni czym. Miniony rok był dla nas naj lep szy
w Pol sce wła śnie w sprze da ży ma szyn dla rol nic twa – nie tyl ko
ła do wa rek te le sko po wych, ale tak że ciągników Fa strac k. Te
ostat nie są tak że chętnie nabywane przez firmy komunalne. 
JCB uho no ro wa ło swe go pol skie go de ale ra – In ter han -
dler – pre zen tu jąc nie tyl ko sa mą fir mę, ale tak że chwa ląc jej
do ko na nia. Ja ko naj cie kaw sze dzia ła nia mar ke tin go we w ska li
Eu ro py po da no na przy kład re kla my ma szyn JCB w for mie gi -
gan tycz nych bil bo ar dów sta wia ne przez In ter han dler wzdłuż
uczęsz cza nych tras. Za do sko na ły po mysł uzna no tak że wie -
czór, któ ry In ter han dler zor ga ni zo wał dla swo ich klien tów pod -
czas tar gów Au to stra da, kie dy to w skal nym am fi te atrze tań -
czy ły ma szy ny, a wystę po wa ła Bud ka Su fle ra. Dzien ni ka rze z ca -
łej Eu ro py po zna li prze pis na uda ny show – ma szy ny, tan cer ki,
skrzy pacz ki, dy my i la se ry, a do te go do bry kon cert! Za suk ces
uzna no kon trakt z fir mą Stra bag, któ ra już te raz ma w swo jej flo -
cie 300 ma szyn JCB – m.in. ko par ki gą sie ni co we oraz ko par ko -
-ła do war ki, a w tym ro ku za mie rza jeszcze „coś” do ku pić.

Marc Telleck, dyrektor sprzedaży JCB na Europę w rozmowie z naszą wysłanniczką
do La Mangi chwalił potencjał polskiego rynku i osiągnięcia firmy Interhandler
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Te rex znów ma zy ski! I to wielomilionowe!

Z da nych ujaw nio nych wła śnie przez ame ry kań ski kon cern
Te rex wy ni ka, że za rok 2011 uda ło mu się osią gnąć zysk
ope ra cyj ny wy no szą cy 82,1 mi lio na do la rów. To istot na
zmia na, bo wiem jesz cze w ro ku 2010 Te rex przy niósł 73,8
mi lio nów do la rów strat. Zysk net to za rok 2011 opie wa tym
sa mym na kwo tę 40,5 mi lio na do la rów. Trze ba to po czy ty -
wać za du ży suk ces, my lą ce jest bo wiem po rów na nie zy -
sku 359 mi lio nów do la rów za rok 2010. Wów czas jed nak
Te rex ra to wał się sprze da żą Bu cy ru so wi dzia łu ma szyn wy -
do byw czych. Brak tej trans ak cji ozna czał by po kaź ne stra ty
w ska li rocz nej. Przy cho dy z dzia łal no ści kon ty nu owa nej
w ro ku 2011 wy nio sły 6,5 mi liar da do la rów, co ozna cza 47-
pro cen to wy wzrost w sto sun ku do po przed nie go ro ku.
Przy cho dy wy nio sły wów czas 4,4 mi liar da do la rów.
Sy tu acja kon cer nu Te rex jest jed nak nie w peł ni za do wa la -
ją ca. Bo wiem pod czas, gdy zy ski ge ne ru je dział wy twa rza -
ją cy ma szy ny prze ła dun ko we i wy po sa że nie por tów, to pro -
duk cja żu ra wi mo bil nych i ma szyn bu dow la nych na dal po -
zo sta je nie ren tow na. Cho ciaż ob ro ty dzia łu żu ra wi mo bil -
nych – Te rex Cra nes w ro ku 2011 wzro sły o 12% do su my
nie co po ni żej 2 mi liar dów do la rów, to za no to wał on stra tę
ope ra cyj ną 19,8 mi lio nów do la rów. Sy tu acja jest o ty le nie -
po ko ją ca, że jesz cze rok wcze śniej Te rex Cra nes mógł po -
chwa lić się zy skiem 33,5 mi lio na do la rów. Dy rek tor za rzą -
dza ją cy kon cer nu Te rex, Ron DeFeo uspo ka ja jed nak, że
wi dać już efek ty zmian w za rzą dzie Te rex Cra nes. W czwar -
tym kwar ta le pro duk cja te go dzia łu znów by ła ren tow na. 

Choć ob ro ty seg men tu ma szyn bu dow la nych wzro sły
do 1,5 mi liar da do la rów, to pro duk cja przy nio sła nie ste ty
stra tę 18,4 mi lio na do la rów. Te rex tłu ma czy to po tęż ny mi
in we sty cja mi w no we tech no lo gie po zwa la ją ce speł nić nor -
my emi sji spa lin Tier 4 In te rim/Sta ge IIIB i ma le ją cym za po -
trze bo wa niem świa to wych ryn ków na ma szy ny dro go we
i do ro bót ziem nych. Mi mo wszyst ko Ron DeFeo po zo sta je
opty mi stą: – Je stem prze ko na ny, że pro duk cja ma szyn bu -
dow la nych w tym ro ku oka że się znów ren tow na. By osią -
gnąć cel kon cen tru je my się na re gio nach, w któ rych ma my
sil ną po zy cję i pro duk cji sprzę tu od po wia da ją ce go w peł ni
po trze bom na szych klien tów. Te rex ocze ku je w ro ku 2012
wzro stu ob ro tów na wet o 20%. Ozna cza ło by to osią gnię cie
po kaź ne go zy sku ope ra cyj ne go.

Mieszanka firmowa
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Mimo wszelkich przeciwności Terex nie szczędzi nakładów na modernizację swych
maszyn budowlanych. Midikoparka TC75 jest tego najlepszym przykładem
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Giełda - ogłoszenia drobne
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SPRZEDAM

< LOMBARDINI&RUGGERINI  YANMAR
• sprzedaż silników i części zamiennych
• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 61 84 75 750 lub 602 478150

< FILTRY do maszyn budowlanych (od 1980)
• rabat 50% - pobierz go teraz z wwf.com.pl
• tanio, szybko, nieograniczony wybór
Kontakt: 801 000 775 lub 62 7316366

Technika Filtracji RUDFIL s.c.

Pe∏en zakres 
elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych 
i drogowych

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

< ŁADOWARKĘ KOŁOWĄ FURUKAWA 335
• rok produkcji 1996, 
• masa całkowita 14.600 kg, 
• łyżka 3 m3, 
• stan techniczny dobry
Kontakt: 52 385 00 00 lub 512 213 213

m ,

http://tv.posbud.pl/
http://agroglas.pl/
http://maszyny-lublin.pl/
http://filtracja.com.pl/
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezpłatnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz i przes∏ać

go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 
Pośrednik Budowlany, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1/45

Proszę o  regularne, bezpłatne przesy∏anie czasopisma „Pośrednik Budowlany - Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”

imię i nazwisko: ........................................................................................................................................

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

zakres dzia∏alności firmy: ........................................................................................................................................

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

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

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

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez wydawcę „Pośrednik Budowlany - Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”- firm  Poland Marketing
Barański Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wy∏ącznie do celów marketingowych. Będą mieć prawo
do wglądu w dane oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej ............................................................................................................................................

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

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

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

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

!
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Cennik reklam
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Krót ka cha rak te ry sty ka
„Po śred nik Bu dow la ny – ma szy ny, na rzę dzia, sprzęt” to fa cho we cza so pi -
smo po śred ni czą ce w kon tak tach firm z bran ży bu dow la nej. Uka zu je się
od stycz nia 1996 ro ku, a po cząw szy od wy da nia 5/98 w for mie od ręb ne go
ze szy tu co dwa mie sią ce przy no si in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym ryn ku ma szyn, na rzę dzi i sprzę tu bu dow la ne go. 
Wy daw nic two kol por to wa ne jest bez płat nie do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną w na kła dzie 6.558 eg zem pla rzy.  

Ad re sa ci
Branża

1. Budownictwo ogólne 4.496
2. Roboty ziemne 115
3. Inżynieria lądowa i wodna 973
4. Specjalistyczne roboty budowlane 62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 311
6. Kopalnie węgla kamiennego (Bazy Transportu i Sprzętu) 68
7. Sprzedawcy maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego 138
8. Wypożyczalnie maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprzętu budowlanego 63

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 121
12. Biblioteki 34
13. Szko∏y/Szko∏y wyższe/Pracownicy naukowi 21
14. Rzeczoznawcy 19

Począwszy od zeszytu 4/96 aktualne oraz archiwalne egzemplarze
„Pośrednika Budowlanego” rozprowadzane są na imprezach targowych
oraz przez punkty kolporta owe w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Mińsku
Mazowieckim i Poznaniu. 

Nakład bezp∏atnie kolportowany 7.017 egz.
Na kład dru ko wa ny 7.500 egz.

For my p∏at no Êci
Fak tu ra VAT zo sta nie prze s∏a na wraz z eg zem pla rzem do wo do wym. Na -
leż ność na leży uiścić prze le wem zgod nie z ter mi nem p∏at no ści wid nie ją -
cym na fakturze. Na życzenie klienta wydawca zobowiązany jest
przedstawić potwierdzenie z poczty dotyczące wysokości kolportowanego
nakładu.

Da ne tech nicz ne
For mat: A4, 210mm  x 297mm 
Po wierzch nia za dru ku: 182mm  x 260mm 
Licz ba szpalt: 4, sze ro kość szpal ty 41mm
Ro dzaj dru ku: of f set, ze szyt zszy wa ny
Ma te ria ∏y do dru ku: wyłącznie w formie elektronicznej.

W przy pad ku ko niecz ności opra co wa nia 
gra ficz ne go re kla my re dak cja do li cza 
po nie sio ne kosz ty do ce ny.

For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. mm cz-b kolor 

1/8 stro ny 182 x 32    700,- zł 900,- zł
88 x 64    700,- zł 900,- zł

1/4 stro ny 182 x 64 1.000,- zł 1.500,- zł
88 x 128 1.000,- zł 1.500,- zł

1/3 stro ny 88 x 173 2.000,- zł 2.500,- zł
182 x 85 2.000,- zł 2.500,- zł

1/2 stro ny 182 x 128 3.500,- zł 4.000,- zł
88 x 260 3.500,- zł 4.000,- zł

2/3 strony 182 x 173 4.000,- zł 5.000,- zł
1/1 stro na 182 x 260 6.000,- zł 7.000,- zł

II. i III. okładka 210 x 297 6.500,- zł 7.500,- zł

IV. okładka 210 x 297 7.000,- zł 8.500,- zł

Uwa ga: Re kla mo daw cy przy słu gu je pra wo bez płat ne go za miesz cze nia tek stu
pro mu ją ce go ofe ro wa ne przez nie go wy ro by i us∏u gi. 

Ra ba ty
Przy za miesz cze niu w cią gu 12 mie się cy (rok ogło sze nio wy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Pro wi zja dla agencji reklamowych: 15%

Tekst sponsorowany
Za miesz cze nie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - zł.

Pa no ra ma firm od  A do Z
Miniogłoszenia (moduł 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,- zł 800,- zł
57 x 126 mm 1.000,- zł 1.200,- zł

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

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Za miesz cze nie ogłoszenia: 30,- zł za każdą ofertę za jedno wy da nie.

Za miesz cza nie re klam o for ma tach in ne niż po da ne oraz reklama na pierwszej
stronie okładki wymagają dopłat i są moż li we wyłącz nie po otrzymaniu
akceptacji redakcji. Dopłata za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

DO WSZYST KICH CEN DO LI CZA MY 23% PO DAT KU VAT.

Wy da nie Ter min Ter min Ter min do star cze nia 
za mó wień materia∏ów do dru ku

2/2012 26.03.2012 17.02.2012 24.02.2012
3/2012 04.05.2012 02.04.2012 09.04.2012
4/2012 06.07.2012 04.06.2012 18.06.2012
5/2012 28.10.2012 14.08.2012 27.08.2012
6/2012 28.11.2012 15.10.2012 29.10.2012

Termin ewentualnej re zy gna cji: 5 ty go dni przed uka za niem 
się danego wy da nia.

budowlany
POŚREDNIK
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Obracasz? Oszczędzasz!

Ko mat su nie zwal nia tem pa.
Ja poń skie mu kon cer no wi nie
tyl ko uda ło się uru cho mić se -
ryj ną pro duk cję ko par ki o na -
pę dzie hy bry do wym – do chwi -
li obec nej fa bry kę opu ści ło już
po nad ty siąc te go ty pu ma -
szyn – ale tak że do pra co -
wać wła sny pro jekt. „Hy bry dy”
Ko mat su po ja wia ły się naj pierw
na pla cach bu do wy Ja po nii,
Chin i Sta nów Zjed no czo nych,
gdzie bez naj mniej szych pro -
ble mów prze pra co wa ły po -
nad mi lion go dzin. Ze bra ne do -
świad cze nia po zwo li ły Ko mat -
su na do pra co wa nie tech no -
lo gii i w efek cie świa tło dzien -
ne uj rza ła ko par ka HB215LC
wy po sa żo na w spa li no wo -
elek trycz ny na pęd dru giej ge -
ne ra cji. Ko mat su za mie rza
w przy szło ści wy po sa żać
w na pęd hy bry do wy tak że
in ne ma szy ny. Na pierw szy
ogień pój dą więk sze mo de le
ko pa rek, a w dal szej ko lej no -
ści póź niej tak że ma szy ny
bu dow la ne in ne go ty pu. 
Ser cem ko par ki HB215LC -1
jest spa li no wo -elek trycz ny
układ na pę do wy Ko mat su.
Skła da się on z grun tow nie
zmo der ni zo wa ne go sil ni ka
elek trycz ne go słu żą ce go
do ob ra ca nia nad wo zia, ge -
ne ra to ra, kon den sa to ra oraz
sil ni ka Die sla o mo cy 104 kW
(141 KM). Za sa da dzia ła nia
na pę du hy bry do we go po le ga
na od zy ski wa niu ener gii
z me cha ni zmu ob ro tu. Jest
ona ma ga zy no wa na w kon -
den sa to rze wy so ko na pię cio -
wym. Za pew nia on bły ska -
wicz ne ma ga zy no wa nie i od -
da wa nie ener gii elek trycz nej.
Ener gia ki ne tycz na po wsta ją -
ca w mo men cie wy ha mo wy -
wa nia nad wo zia zo sta je
prze mie nio na w ener gię
elek trycz ną. Ta przez fa low -
nik tra fia do kon den sa to ra,
skąd zo sta je na tych mia sto -
wo od da wa na i wy ko rzy sty -
wa na do ob ro tu nad wo zia ko -
par ki lub wspo ma ga nia sil ni -
ka Die sla. Ca∏oÊç ste ro wa -

na jest przez uk∏ad elek tro -
nicz ny za pew niajà cy opty -
mal ne wy ko rzy sta nie ener gii.
„Hy bry da” HB215LC -1, któ -
rej po je dyn cze eg zem pla rze
u schył ku ubie głe go ro ku tra -
fiać za czę ły do Eu ro py, głów -
nie do Nie miec, Au strii
i Szwaj ca rii, od zna cza się
iden tycz nymi za le ta mi, jak
kon wen cjo nal ne ko par ki z cie -
szą cej się uzna niem świa to -
wych ryn ków Se rii 8. Użyt kow -
ni cy pod kre śla ją ich wy so ki
kom fort ob słu gi, bez pie czeń -
stwo pra cy i nie za wod ność.
Prze wyż sza je za to pod wzglę -
dem eko no mi ki eks plo ata cji.
Oszczęd no ści pa li wa w ty po -

wych wa run kach ro bo czych
się gać mo gą na wet pię ciu li -
trów na każ dą prze pra co wa ną
go dzi nę. Ła two za tem ob li -
czyć, że wła ści ciel ko par ki mo -
że za osz czę dzić rocz nie na wet
sześć dzie siąt ty się cy zło tych
na kosz tach pa li wa.
Ka bi na, wy się gnik, pod wo zie
i me cha nizm ob ro tu no wej
ma szy ny są prak tycz nie takie
same, jak sto so wa ne w kon -
wen cjo nal nej ko par ce Ko -
mat su PC210 -8. Wy ko rzy sta -
nie iden tycz nych kom po -
nen tów i pod ze spo łów, jak
w kon wen cjo nal nych ma -
szy nach po zwo li ło ogra ni -
czyć na kła dy na ser wis ma -

szy ny. Spe cjal ne go trak to -
wa nia przez me cha ni ków
wy ma ga je dy nie układ na pę -
do wy. No wa ko par ka nie róż -
ni się pod wzglę dem ob słu gi
od kon wen cjo nal nej ma szy ny.
Pol ska pre mie ra naj now szej
„hy bry dy” Ko mat su bę dzie
mieć miej sce pod czas ma jo -
wych tar gów Au to stra da Pol -
ska w Kiel cach. Pierw sze ma -
szy ny są już w kra ju, uzy ska -
ły na wet Cer ty fi kat In no wa cyj -
no ści. Ko mat su Po land przy -
go to wu je się do ich sprze da -
ży. Ocze ki wać za tem na le ży,
że szyb ko po ja wią się na pol -
skich pla cach bu do wy…

www.komatsupoland.pl

Maszyny budowlane
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Obrót nadwozia

Dodatkowa energia
elektryczna podczas

przyspieszania

Generator

wykorzystuje energię
elektryczną z kondensatora

kiedy wzrasta prędkość
obrotowa silnika

Działający jako prądnica silnik
elektryczny obracający nadwozie
odzyskuje energię w momencie

wyhamowywania obrotu
Kondensator

Efektywnie i natychmiastowo
gromadzi i udostępnia 

energię elektryczną

Falownik S
ilnik

Obrót nadwozia jest niezbędny dla działania napędu hybrydowego

Hy bry da Ko mat su jest już w Pol sce! Ze wnętrz nie ma szy na róż ni się od kon wen cjo nal nej ko par ki PC210 -8 je dy nie na pi sem na bur -
cie. Róż ni ce we wnętrz ne han dlow cy Ko mat su Po land po zna wa li pod czas spe cjal ne go szko le nia zor ga ni zo wa ne go w Po zna niu

m ,



Po śred nik Bu dow la ny: – Po spie ra my się nie co, czy prze pro -
wa dzi my „grzecz ną”, ale nie wie le wno szą cą roz mo wę?
Ja cek Ma łę czyń ski: – Nie ma spra wy, mo że my się po spie rać.
Spór za wsze mo że prze cież wnieść coś kon struk tyw ne go.

– Zło śli wi twier dzą, że naj więk szym suk ce sem Sto wa rzy sze -
nia Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych jest to, że nie do -
ko na ło sa mo roz wią za nia… Mo że jest Pan sła bym pre ze sem?
– A dla cze go nie pójść da lej i nie po wie dzieć, że je stem sła -
bym pre ze sem sła be go Sto wa rzy sze nia?! Ma my trzy dzie stu
pię ciu człon ków, a po win ni śmy mieć co naj mniej dzie sięć ra -
zy ty le. Czy na praw dę są dzi pan, że pro blem tkwi w mo jej
oso bie? Beze mnie by ło by le piej? Sto wa rzy sze nie by ło by licz -
niej sze?! Za pew niam, że pro ble my tkwią znacz nie głę biej.
Nie po pa dam w sa mo za do wo le nie, ale pro szę nie ocze ki wać,
że do ko nam sa mo bi czo wa nia. W cią gu mi nio ne go dzie się -
cio le cia coś mi się jed nak uda wa ło i mi mo wie lu prze ciw no -
ści uda je. Zresz tą chy ba nie jest ze mną tak źle, sko ro nikt
z bran ży nie kwa pi się, że by po ka zać, że jest lep szy ode mnie? 

– To praw da, Sto wa rzy sze nie ob cho dzi wła śnie dzie się cio le -
cie ist nie nia, a Pan przez więk szość cza su był je go pre ze -
sem. Bę dzie ko lej na ka den cja?
– Na ostat nim ze bra niu nie wy ło nio no kontr kan dy da tów.
Bę dę kan dy do wał i prze ko na my się czy zo sta nę wy bra ny…

– A je że li nie?
– To świat się nie za wa li. Bę dę na dal dzia łał w Sto wa rzy sze -
niu. Obo jęt nie, czy ja ko pre zes, czy sze re go wy czło nek.

– W ja kim kie run ku chciał by Pan roz wi jać Sto wa rzy sze nie?
– Po win no ono dzia łać na rzecz bran ży, umac niać swą ro lę
ja ko fo rum wy mia ny do świad czeń i zgła sza nia za dań do re a-
lli za cji, któ re przy czy nia ły by się do roz wo ju bran ży. Być jej
tu bą. Trze ba zna leźć spo sób, by jak naj sze rzej in for mo wać
o tym, czym Sto wa rzy sze nie się zaj mu je. In for ma cje ta kie po -
win ny do cie rać nie tyl ko do je go człon ków. Być mo że to naj -
lep sza dro ga do po zy ska nia ko lej nych firm. Uwa żam, że
głów nym prio ry te tem po win no być zwięk sze nie li czeb no ści
Sto wa rzy sze nia. I to zna czą co!

– Pre ze su ra SDMB nie sta no wi dla Pa na głów ne go źró dła
utrzy ma nia. Trak tu je ją Pan ja ko do da tek do pen sji? 
– To, że po bie ram wy na gro dze nie w Sto wa rzy sze niu wy ni -
ka prze cież z te go, że pra cu ję na je go rzecz, po świę cam
na to wie le wol ne go cza su. I czy nię to za wsze z peł nym za -
an ga żo wa niem. Nie moż na czy nić mi za rzu tu, że pra cu ję
eta to wo w in nym miej scu. Nie ina czej jest prze cież w przy -
pad ku każ de go z człon ków Sto wa rzy sze nia. 

– W ta kim ra zie za py tam wprost. Po co Pa nu tak an ga żo wać
się w Sto wa rzy sze nie? Pra cy ogrom, efek tów zde cy do wa nie
mniej… Nie le piej spę dzać przy jem niej wol ny czas?

– Lu bię to co ro bię, pra cę na rzecz Sto wa rzy sze nia trak tu -
ję tro chę jak hob by. Od lat je stem zwią za ny z bran żą ma -
szyn bu dow la nych, pra co wa łem kie dyś w Bu ma rze.
Od po cząt ku bra łem udział w two rze niu Sto wa rzy sze nia.
Za czy na li śmy z Jac kiem Za wadz kim prak tycz nie od ze ra.
Dziś pa trząc na to z pew nej per spek ty wy sam się za sta na -
wiam, skąd bra ła się w nas ta ka de ter mi na cja. Nie ma jąc
żad nych do świad czeń stwo rzy li śmy na przy kład sta tut
i prze pro wa dzi li śmy skom pli ko wa ną pro ce du rę re je stra cji
Sto wa rzy sze nia w są dzie. Pro szę mi wie rzyć, że prze cho -
dzi li śmy praw dzi wą ge hen nę. Nie któ re pro ce du ry nie by ły
ja sne na wet dla praw ni ków, ale ja koś da wa li śmy so bie ra -
dę i krok po kro ku po su wa li śmy się do przo du. Oczy wi ście
moż na by ło pójść na skró ty i sko rzy stać z po mo cy kan ce -
la rii praw nej, ale wy ma ga ło by to za pła ce nia kil ku dzie się -
ciu ty się cy zło tych. Sto wa rzy sze nie nie dys po no wa ło jed -
nak ta ką kwo tą. Zresz tą nie dys po nu je i dziś. I pew nie dłu -
go jesz cze nie bę dzie dys po no wać…

– Jest ta kie po wie dze nie – cięż ko dźwi gać, żal po rzu cić. Ale
chy ba rze czy wi ście je go pierw sza część Pa na nie do ty czy…
– Mó wi łem już i jesz cze raz po wtó rzę, że lu bię to co ro bię. Pra -
ca dla Sto wa rzy sze nia cią gle spra wia mi sa tys fak cję. A co
do kwe stii dźwi ga nia… Nie kie dy cięż ko jest udźwi gnąć
wszyst kie obo wiąz ki. Na co dzień pra cu ję eta to wo, a nie mo -
gę prze cież po świę cać wszyst kich wie czo rów, week en dów
i urlo pów na pra cę w Sto wa rzy sze niu. A czy żal by ło by mi po -
rzu cić Sto wa rzy sze nie? Oczy wi ście! Dla cze go? Sta ra łem się
to wy tłu ma czyć przed chwi lą.

– Czy na co dzień mo że Pan li czyć na wspar cie ze stro ny
człon ków Sto wa rzy sze nia? Czy jest wie le osób, któ rym mó -
wiąc wprost „chce się chcieć”?

Wywiad Pośrednika
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Rozmowa z Jackiem Ma∏´czyƒskim, 
prezesem Stowarzyszenia Dystrybutorów 
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Lubię to, co robię!
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– Z tym by wa róż nie, nie któ re fir my ogra ni cza ją się wy łącz -
nie do pła ce nia skła dek. Ale prze cież to też się li czy. Współ -
pra cy nie sprzy ja ro ta cja firm, nie któ re wy stę pu ją ze Sto wa -
rzy sze nia, in ne do cho dzą. Na szczę ście trzon po zo sta je bez
zmian. Za in te re so wa nie pra cą w Sto wa rzy sze niu rów nież ro -
śnie. Jest ta kie po wie dze nie: „moż na by du żo mieć, je że li
chcia ło by się chcieć”. Na szczę ście chce się co raz więk szej
gru pie. Czu ję wspar cie, choć nie ozna cza to oczy wi ście, że
nie mo gło by być więk sze. Bran ża jest spe cy ficz na, by nie
po wie dzieć trud na, ale krok po kro ku uda je się ją sca lać.

– Czy Pań skim zda niem Sto wa rzy sze niu nie bra ku je pre sti -
żu? Nie ma sta łej sie dzi by, pra cow ni ków biu ro wych. Mo że
gdy by by ło ina czej, trak to wa ne by ło by po waż niej? 
– In sty tu cje po dob ne do na szej dzia ła ją ce na Za cho dzie
ma ją set ki, a na wet ty sią ce człon ków, a tym po tęż ne bu -
dże ty. Naj mniej sze go pro ble mu nie sta no wi dla nich wy na -
ję cie biu ra, za trud nie nie lu dzi do je go pro wa dze nia, ko rzy -
sta nie z fa cho wych kon sul ta cji i po rad praw nych. A my?
Bio rąc pod uwa gę po ten cjał bran ży, to zgro ma dzi li śmy je -
dy nie garst kę człon ków pła cą cych skład ki. I to się, przy naj -
mniej w naj bliż szej przy szło ści, nie zmie ni. Nie waż ne, czy
bę dzie my mieć oka za ły lo kal i wie lu pra cow ni ków. Waż ne,
aby dzia łać sku tecz nie…
– Wra ca my do punk tu wyj ścia. Po no wię py ta nie, czy Sto wa -
rzy sze nie ma jąc lo kal i sta łą ob sa dę biu ra nie by ło sku tecz -
niej sze? Czy bio rąc pod uwa gę po ten cjał bran ży nie za słu gu -
je ona na przed sta wi ciel stwo na wet z odro bi ną prze py chu?
– A co, jak od po wiem, że za słu gu je?! To w koń cu fir my two rzą -
ce Sto wa rzy sze nie de cy du ją o je go kształ cie. Ja ni cze go nie
bę dę się do ma gał, po co mam na ra żać się na za rzu ty, że prze -
wró ci ło mi się w gło wie, chcę urzę do wać w su per biu rze, mieć
służ bo we au to, al bo roz bi jać się tak sów ka mi, pić dar mo wą ka -
wę, jeść cia stecz ka al bo na wet za trud nić asy stent kę… Coś mi
się te raz przy po mi na. Przed dzie się ciu la ty Ja cek Za wadz ki na -
ma wiał mnie na pra cę nad stwo rze niem Sto wa rzy sze nia. Prze -
ko ny wał mnie, że znaj dę pre sti żo we za ję cie i bę dę za ra biał wię -
cej niż w Bu ma rze. Ży cie jed nak szyb ko to zwe ry fi ko wa ło, bo
za miast stu firm -człon ków i bu dże tu się ga ją ce go ćwierć mi lio -
na zło tych zgro ma dzi li śmy dwa dzie ścia i dy po no wa li śmy czter -
dzie sto ma ty sią ca mi. Na ta kim to fun da men cie mu sie li śmy bu -
do wać, a i dziś jest on nie ste ty tyl ko nie wie le szer szy. 

– Jak go po sze rzyć? Jak prze ko nać fir my, że opła ci im się
przy stą pić do SDMB?
– Za wsze po wta rzam, że znaj dą się w do brym to wa rzy stwie!

– To tro chę za ma ło…
– Fir my wy ra ża ją ce chęć przy stą pie nia do Sto wa rzy sze nia za -

da ją dwa py ta nia. Chcą wie dzieć ile wy no si skład ka i co bę dą
mieć z te go, że sta ną się na szy mi człon ka mi.  By li i ta cy, któ rzy
są dzi li, że Sto wa rzy sze nie z dnia na dzień po mo że im zwięk szyć
sprze daż. Po mo że, ale nie bez po śred nio. Wcho dząc do Sto wa -
rzy sze nia mo gą sko rzy stać. Od da je my do ich dys po zy cji rze -
czo znaw ców, wy da je my cer ty fi ka ty in no wa cyj no ści, pro wa dzi -
my pro gram ana li zy ryn ku, zbie ra my i pu bli ku je my w for mie ra -
por tów da ne o dys try bu to rach, ne go cjo nu je my lep sze wa run ki
udzia łu z or ga ni za to ra mi im prez tar go wych. Przy stą pie nie
do Sto wa rzy sze nia po zwa la brać udział w pro gra mie ana li zy ryn -
ku ma szyn bu dow la nych i otrzy my wać ra por ty na te mat wiel ko -
ści sprze da ży ten den cji je go roz wo ju. 

– Od no szę wra że nie, że człon ko wie Sto wa rzy sze nia ma ją do nie -
go ogra ni czo ne za ufa nie. Wie lu lu dzi do szu ku je się we wszyst -
kim „dru gie go dna”. In te re su je mnie na przy kład dla cze go da ne
do ty czą ce wiel ko ści sprze da ży prze ka zy wa ne są przez człon ków
Sto wa rzy sze nia nie bez po śred nio je mu, a fir mie ze wnętrz nej. Dla -
cze go tak się dzie je?
– Po szcze gól ne fir my cał ko wi cie od mien nie trak tu ją da ne do -
ty czą ce sprze da ży. Jed ne ob wiesz cza ją je ca łe mu świa tu,
in ne uwa ża ją za ta jem ni cę han dlo wą, któ rej rąb ka uchy lić
moż na do pie ro po speł nie niu pew nych wa run ków. Dla te go
wła śnie do gro ma dze nia i in ter pre ta cji da nych wy ko rzy stu je -
my fir mę ze wnętrz ną. A kwe stia za ufa nia do Sto wa rzy sze nia
lub je go bra ku? Na po cząt ku nie któ rzy su ge ro wa li, że po -
wsta ło tyl ko po to, by Agrex – ów cze sna fir ma Jac ka Za wadz -
kie go mo gła otrzy my wać da ne z ryn ku i znać do ko na nia kon -
ku ren cji. Trud no o więk szą bzdu rę! Zresz tą po sto kroć udo -
wod ni łem, że nie fa wo ry zu ję żad nej z firm, za wsze dzia łam
dla do bra wszyst kich.

– Dzia ła nia te po win ny wpły wać tak że na po pra wę wi ze run ku
bran ży. Czę sto sły chać opi nie, że sku pia ona pry mi tyw nych
lu dzi han dlu ją cych pry mi tyw nym sprzę tem. A prze cież w prze -
wa ża ją cej więk szo ści ani lu dzie, ani ma szy ny na tak krzyw -
dzą cą oce nę nie za słu gu ją…
– Z pew no ścią nie za słu gu ją. Wiem o tym do sko na le, bo bę -
dąc pre ze sem za wsze sta ra łem się nie urzę do wać zza biur -
ka, tyl ko jeź dzić po Pol sce i od wie dzać fir my nie ogra ni cza -
jąc się przy tym tyl ko do człon ków Sto wa rzy sze nia. Zga dzam
się, że na sza bran ża jest na ogół po strze ga na nie naj le piej.
Mło dy me cha nik ma jąc do wy bo ru na pra wia nie sa mo cho -
dów lub ma szyn bu dow la nych, nie mal za wsze wy bie rze sa -
mo cho dy. Bo to jed nak więk szy pre stiż. Trze ba coś zro bić,
aby jak najszybciej zmie nić te ste reo ty py. 

– Pro blem jed nak tkwi w tym, że za bie ga my nie mal wy łącz nie
o lu dzi bez po śred nio zwią za nych z bran żą. W efek cie bę dzie -
my my śleć le piej sa mi o so bie. A co z in ny mi? Prze cież oni
tak że nie mal każ de go dnia sty ka ją się ze sprzę tem bu dow la -
nym i oceniają efekty jego pracy. Co zro bić by do strze gli, że
ma szy na bu dow la na nie tyl ko ha ła su je i za nie czysz cza śro -
do wi sko, ale przede wszyst kim po ma ga zmie niać na ko rzyść
ota cza ją cy nas świat?
– Za sta na wiam się tyl ko, jak to zro bić. Pa mię ta pan „Pik ni ki” or -
ga ni zo wa ne swe go cza su przez Sto wa rzy sze nie? Wy da wa ło
się, że uda nam się stwo rzyć wła sną im pre zę, na któ rej mi le wi -
dzia ni bę dą wszy scy, a nie tyl ko fa chow cy z bran ży. Wszyst ko
wy da wa ło się być na do brej dro dze, a skoń czy ło się fia skiem.
Mo że pan ma ja kiś po mysł?

– Weź my na przy kład tar gi. Od no szę wra że nie, że wy staw -
cy wal czą je dy nie o ob niż kę ce ny za metr kwa dra to wy eks -
po zy cji. Dla cze go SDMB nie mia ło by po sze rzać for mu ły tar -
gów, pro po no wać do dat ko wych przed się wzięć, na przy -
kład zor ga ni zo wa nia wy sta wy do ko nań bran ży. Po win na się
ona od by wać w ja kimś pre ti żo wym miej scu po za te re na mi tar -
go wy mi. Moż na by na niej po ka zać fil my, zdję cia, pa miąt ki
z mi nio ne go dwu dzie sto le cia…
– Po mysł jest in te re su ją cy. Ku pu ję go! Je że li zo sta nę wy bra -
ny na ko lej ną ka den cję, to obie cu ję, że wró ci my do te ma tu.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rański 

Wywiad Pośrednika
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Volvo CE prezentuje
nowe „kołówki”

Vo lvo CE do ko na ło grun -
tow nej mo der ni za cji po pu -
lar nej ga my ko pa rek ko ło -
wych. W tym ro ku wpro wa -
dzo no ich naj now szą ge ne -
ra cję – D. Ty po sze reg ko pa -
rek ko ło wych Vo lvo two rzą:
EW140D, EW160D, EW180D
oraz EW210D. 
Ko pa nie ro wów, skar po wa -
nie, prze miesz cza nie sza -
lun ków, to tyl ko nie któ re
z za sto so wań ko pa rek ko ło -
wych. Do te go trze ba do dać
moż li wość po ru sza nia się
z pręd ko ścią do 35 km/h
po dro dze. To wszyst ko
czy ni ko par ki ko ło we jed ny -
mi z naj bar dziej wszech -
stron nych ma szyn bu dow -
la nych. Ko par ki ko ło we Vo -
lvo od daw na ce nio ne są
przez użyt kow ni ków za ich
moc, kom fort i nie za wod -
ność. Zmia ny kon struk cyj ne
wi docz ne są prak tycz nie
w każ dym ele men cie ma -
szyn. Po cząw szy od no we -
go sil ni ka, ka bi ny, hy drau li -
ki, sys te mu ste ro wa nia, aż
po no we ra mię i wy się gnik.
Kon struk to rzy Vo lvo CE za -
sto so wa li w no wych ko par -
kach ko ło wych Se rii D moc -
niej sze sil ni ki (speł nia ją ce
nor my emi sji spa lin STAGE
IIIb/Tier 4i), ofe ru ją ce niż sze
po zio my emi sji spa lin ale
tak że nie zwy kle oszczęd ne
w zu ży ciu pa li wa. Za rów no
czte ro cy lin dro we (EW140D),
jak i sze ścio cy lin dro we jed -
nost ki cha rak te ry zu ją się
wyż szym mo men tem ob ro -
to wym osią ga nym już w ni -
skim za kre sie ob ro tów. Ta ka
kom bi na cja skut ku je w re -

zul ta cie więk szą mo cą i niż -
szym zu ży ciem pa li wa. 
Jed nost ki na pę do we są do -
sko na le zsyn chro ni zo wa ne
z za awan so wa ną hy drau li ką
i po zo sta ły mi, pie czo ło wi cie
do bra ny mi kom po nen ta mi.
Wy daj ność pa li wo wą pod -
no si układ Eco mo de, któ ry
zo stał do da ny do ga my try -
bów, z któ rych mo że ko rzy -

stać ope ra tor w za leż no ści
od wa run ków ro bo czych
i wy ko ny wa ne go za da nia.
Ma szy ny wy po sa żo no tak że
w sys tem Au to idle, któ rego
zadaniem jest redukcja ob -
ro tów sil ni ka do mi ni mal -
nych, w sytuacji kie dy na -
stę pu je prze rwa w pra cy
po wy żej usta lo ne go prze -
dzia łu cza su (można ustalić
go w zakresie od trzech
do trzydziestu sekund). Au -
to idle wy łą cza sil nik, je że li
ten pra cu je na ni skich ob ro -
tach, a po zo sta łe funk cje
ma szy ny są nie ak tyw ne (tu

także można zdefiniować
prze dział cza sowy).
No wa ga ma ko pa rek ko ło -
wych Vo lvo do stęp na jest
z wy się gni kiem dwu czę -
ścio wym, jed no czę ścio -
wym oraz ła ma nym ty pu
of f set (of f set bo om).
Zwięk sze nie si ły ko pa nia
i wy ry wa nia by ło moż li we
dzię ki zwięk sze niu ci śnie -

nia w ukła dzie hy drau licz -
nym, zop ty ma li zo wa niu si -
łow ni ków hy drau licz nych
oraz zmia nom geo me trii
ra mie nia i wy się gni ka. Ofe -
ro wa na w wy po sa że niu fa -
brycz nym gło wi ca ob ro to -
wa, któ ra łą czy moż li wość
ob ro tu o 360° i wy chy -
łu ±40° po zwa la ope ra to -
ro wi pre cy zyj niej ope ro wać
na rzę dzia mi ro bo czy mi.
Ko par ki se rii D wy po sa żo no
stan dar do wo w ka me rę co -
fa nia. Ob raz z niej wy świe -
tla ny jest na wy so kiej ja ko -
ści ko lo ro wym mo ni to rze

w ka bi nie. W ce lu zwięk sze -
nia bez pie czeń stwa pro du -
cent ofe ru je opcjo nal nie
tak że ka me ry bocz ne. Z no -
wej, prze stron niej szej ka bi -
ny ope ra tor ma do sko na ły
wi dok na ca ły ob szar ro bo -
czy. Au to ma tycz na kli ma ty -
za cja i re gu lo wa na ko lum -
na kie row ni cy są stan dar -
dem. Zmo der ni zo wa ny sys -
tem za wie sze nia ka bi ny
zmniej sza wi bra cje prze no -
szo ne na fo tel ope ra to ra.
Jesz cze bar dziej ogra ni czo -
no tak że ha łas do cie ra ją cy
do wnę trza ka bi ny. 
Ste ro wa nie funk cja mi no wych
ko pa rek ko ło wych Vo lvo jest
ła twe. Ope ra tor mo że nie
wy sia da jąc z ka bi ny usta -
wiać prze pływ i ci śnie nie
w ukła dzie hy drau licz nym,
tak aby do sto so wać te pa ra -
me try do kon kret ne go na -
rzę dzia. Co dzien ne in spek -
cje po zio mu ole ju, pły nu
chło dzą ce go, ole ju hy drau -
licz ne go i fil trów mo gą być
prze pro wa dza ne za po mo cą
ter mi na lu w ka bi nie lub zdal -
nie – przy po mo cy sys te mu
Ca re Track. Sys tem prze pro -
wa dza dia gno sty kę – in for -
mu jąc ope ra to ra lub pra cu -
ją ce go w biu rze za rzą dza ją -
ce go flo tą o ewen tu al nych
pro ble mach. Ca re Track do -
star cza tak że wie lu in nych
waż nych in for ma cji – od zu -
ży cia pa li wa, aż po ter -
min na stęp ne go prze glą du.
Scen tra li zo wa ne punk ty
smar ne, ła two do stęp ne
chłod ni ce, do stęp ny opcjo -
nal nie sys tem cen tral ne go
sma ro wa nia oraz dłu gie
okre sy mię dzy prze glą da mi
wy dat nie zmniej sza ją czas
prze sto jów ma szy ny. 

www.vo lvo ce.pl
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EW140D EW160D W180D W210D
Silnik Volvo D5H Volvo D6H Volvo D6H Volvo D6H
Moc maksymalna [kW/KM] 105/141 115/154 129/173 129/173
(przy 2,000 obr./min, ISO 14.396 brutto)

Pojemność łyżki [m3] 0,56-0,87 0,60-0,93 0,70-1,03 0,70-1,10 
Maksymalny zasięg kopania [m] 9,27 9,80 9,84 10,00
Maksymalna głębokość kopania [m] 5,71 6,20 6,31 6,60
Ciężar operacyjny [t] 14,40-15,80 16,20-18,20 18,00-20,10 19,90-22,20

Zmia ny kon struk cyj ne no wych ko pa rek ko ło wych Vo lvo wi docz ne są prak tycz nie
w każ dym ele men cie. Po cząw szy od no we go sil ni ka, ka bi ny, hy drau li ki, sys te mu ste -
ro wa nia, aż po no we ra mię i wy się gnik

m ,



http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx


Koparka górnicza
Liebherr R 984 C

Ja ka jest naj więk sza ko par -
ka gą sie ni co wa eks plo ato -
wa na w Pol sce? Pal mę
pierw szeń stwa w tym wzglę -
dzie dzier ży od nie daw na
wa żą cy 120 ton Lie bherr
R 984 C prze zna czo ny
do za sto so wań w prze my śle
wy do byw czym. Za kła dy
Liebherr -Mi ning Equ ip ment
Col mar SAS wy pro du ko wa -
ły do tej po ry ty siąc ta kich
ma szyn. Jed na z nich na po -
cząt ku mar ca tra fi ła do Pol -
ski, a kon kret nie do fir my
Gó raż dże Ce ment. 
Lie bherr mo że po szczy cić
się po nad pięć dzie się cio let -
ni mi do świad cze nia mi w pro -
jek to wa niu i pro duk cji ko pa -
rek hy drau licz nych. Nic za -
tem dziw ne go, że ko par ka
R 984 C sta no wi uda ne po -
łą cze nie per fek cyj ne go pro -
jek tu i in no wa cyj nych roz -
wią zań tech nicz nych. W jej
kon struk cji za sto so wa no
kom po nen ty i pod ze spo ły
fir my Lie bherr o dłu giej ży -
wot no ści, co za pew nia bez -
a wa ryj ną pra cę i mak sy mal -
ną wy daj ność przez ca ły
okres eks plo ata cji. Ko par ka
R 984 C spraw dza się do -
sko na le w naj bar dziej eks -
tre mal nych wa run kach kli -
ma tycz nych, za rów no przy
się ga ją cych -40°C mro -
zach, jak i w 55-stop nio -
wych upa łach. 
Fir ma Lie bherr uwzględ nia -
jąc spe cy fi kę eks plo ata cji
złóż ofe ru je ko par kę R 984 C
w dwóch wer sjach – pod się -
bier nej i przed się bier nej
(wła śnie ta ka ma szy na tra fi -
ła do Gó raż dży Ce ment).
W obu wer sjach ko par ka wy -
po sa żo na jest w łyż kę o im -
po nu ją cej po jem no ści 7 m3.
Dzię ki ol brzy miej si le zry wa -
nia ko par ka pra cu je wy jąt -
ko wo szyb ko i nie za wod nie
na wet w naj trud niej szych
wa run kach. Jej wy po sa że -
nie ro bo cze jest w sta nie
prze no sić wszel kie ob cią że -

nia, co za pew nia bez pie -
czeń stwo i dłu gi okres użyt -
ko wa nia. Do brze zrów no wa -
żo na ki ne ma ty ka ko par ki
R 984 C za pew nia osią gnię -
cie naj więk szej wy so ko ści
oraz głę bo ko ści ko pa nia,
a tak że moż li wość mak sy -
mal ne go na peł nie nia łyż ki.
Po nie waż po nad 35% cał ko -
wi te go cię ża ru ma szy ny
kon cen tru je się na pod wo -
ziu, gwa ran tu je to jej sta bil -
ność na każ dym pod ło żu. 
Du ża i prze stron na ka bi na
ko par ki R 984 C za pew nia
ide al ne wa run ki pra cy

i pierw szo rzęd ny kom fort.
Re gu lo wa ny wie lo płasz -
czy zno wo fo tel i kon so lę
ste ro wa nia moż na ła two
do pa so wać do in dy wi du -
al nych po trzeb. Opty mal -
ne umiej sco wie nie fo te la
ope ra to ra oraz du ża po -
wierzch nia prze szkleń za -
pew nia ją do sko na łą wi docz -
ność na ca ły ob szar ro bo -
czy. Izo la cja aku stycz na ka -
bi ny sku tecz nie tłu mi ha łas
do cho dzą cy z ze wnątrz.
Ko par ka R 984 C mi mo
swych ga ba ry tów jest ła twa
w ser wi so wa niu. Jej kon -

struk to rzy za dba li o mak sy -
mal ne uła twie nie do stę pu
do wszyst kich new ral gicz -
nych pod ze spo łów i kom -
po nen tów. Wszyst kie punk -
ty ser wi so we do stęp ne są
z sze ro kich po mo stów ro bo -
czych i po de stów. Opcjo nal -
ne pod łą cze nia do szyb kie -
go tan ko wa nia z po zio mu
pod ło ża za pew nia ją ła twe
i w peł ni bez piecz ne uzu -
peł nia nie pa li wa i po zo sta -
łych pły nów eks plo ata cyj -
nych. Urzą dze nia awa ryj ne -
go odłą cza nia jed nost ki na -
pę do wej z ka bi ny oraz
opcjo nal nie bez po śred nio
z ko mo ry sil ni ka, roz dzie le -
nie ko mo ry sil ni ka i pom py,
izo la cja ter micz na tur bo -
sprę ża rek i ukła du wy de -
cho we go oraz wy trz ma łe
wę że hy drau licz ne gwa ran -
tu ją bez pie czeń stwo me cha -
ni kom prze pro wa dza ją cym
pra ce ser wi so we. R 984 C
fir my Lie bherr to naj bar dziej
efek tyw na ko par ka do za ła -
dun ku. Moż na ją skon fi gu ro -
wać do pra cy we wszel kich
za sto so wa niach w prze my -
śle wy do byw czym. Za pew -
nia to eko no micz ną eks plo -
ata cję i mak sy mal ne osią gi.

www.liebherr.pl
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Lie bherr mo że po szczy cić się po nad pięć dzie się cio let ni mi do świad cze nia mi w pro jek to wa niu i pro duk cji ko pa rek hy drau licz nych. Nic za tem
dziw ne go, że ko par ka R 984 C sta no wi uda ne po łą cze nie per fek cyj ne go pro jek tu i in no wa cyj nych roz wią zań tech nicz nych. W jej kon struk cji
za sto so wa no kom po nen ty i pod ze spo ły fir my Lie bherr o dłu giej ży wot no ści, co za pew nia bez a wa ryj ną pra cę i mak sy mal ną wy daj ność

Mar ce li Bed na rek, dy rek tor sprze da ży Lie bherr Pol ska (z le wej) prze ka zu je przed sta wi cie -
lo wi Ce men tow ni Gó raż dże sym bo licz ny klu czyk do wid nie ją cej w tle naj więk szej w na -
szym kra ju ma szy ny wy do byw czej 
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Mi sta – to nie tyl ko
rów niar ki!

Sta lo wo wol ska Mi sta nie -
przy pad ko wo ko ja rzy się
z rów niar ka mi dro go wy mi.
Fir ma od po cząt ku ist nie nia
spe cja li zu je się bo wiem
w tych ma szy nach ewo lu ując
od po zy cji au to ry zo wa ne go
de ale ra do sa mo dziel ne go
pro du cen ta. Rów niar ki Mi sty
po wsta ją w ca ło ści w za kła -
dzie w Sta lo wej Wo li, po czy -
na jąc od pro jek tu i tech no lo -
gii, po przez wy ko na nie kon -
struk cji ele men tów spa wa -
nych i ob rób kę ma szy no wą,
koń cząc na mon ta żu oraz
ma lo wa niu w spe cja li stycz -
nej ka bi nie la kier ni czej.
Obec nie, w opar ciu o wła sne
biu ro kon struk cyj ne Mi sta
pro wa dzi pro duk cję i roz wój
pię ciu mo de li tych ma szyn,
co jest praw dzi wym ewe ne -
men tem w ska li na sze go kra -
ju. Po sia da nie wła sne go ze -
spo łu kon struk to rów i sa mo -
dziel na pro duk cja po zwa la
fir mie na szyb ką re ak cję
na su ge stie użyt kow ni ków
i re aliz cję za mó wień wy kra -
cza ją cych po za stan dar do wą
ofer tę i spe cy fi ka cję ma szyn.
Ma jąc na ce lu za pew nie nie
użyt kow ni kom no wo cze -

sne go sprzę tu speł nia ją ce -
go wy so kie wy ma ga nia
współ cze snych pla ców bu -
do wy, Mi sta od lat wy ko rzy -
stu je w pro duk cji pod ze -
spo ły i kom po nen ty re no -
mo wa nych ma rek, ta kich
jak: Cum mins, Bosch -Re -
xroth i Sau er -Dan foss, ZF
Pa sau, NAF GmbH oraz Po -
cla in Hy drau lics. 
Kon struk cja rów nia rek opar ta
jest na dwóch ra mach po łą -
czo nych prze gu bo wo. W stan -
dar dzie ma szy na wy po sa ża na
jest w le miesz środ ko wy peł -
no obro to wy. Ja ko wy po sa że -
nie do dat ko we użyt kow ni cy
mo gą wy brać m.in. dwa ro -
dza je le mie szy przed nich:
pro sty nie obro to wy i pro sty
skręt ny. Są to no wo cze sne

na rzę dzia, któ re zna czą co
zwięk sza ją szyb kość wy ko ny -
wa nych za dań przy uży ciu
przed nie go osprzę tu oraz
zwięk sza ją za kres za sto so -
wań rów niar ki. Do stęp ne są
tak że: zry wak tyl ny, spulch -
niacz mon to wa ny za przed nią
osią ma szy ny, no wo cze sny
pro gre syw ny układ cen tral ne -
go sma ro wa nia oraz opar te
na tech no lo gii GPS optycz ne,
la se ro we i ul tra dź wię ko we
sys te my au to ma tycz nej kon -
tro li ni we la cji 2D i 3D. Mo de -
le 6x6 wy po sa ża ne są w ste -
ro wa ny elek tro nicz nie wy so -
kiej ja ko ści i mo cy nie za leż ny
na pęd hy dro sta tycz ny kół
przed niej osi zwięk sza ją cy si -
łę ucią gu ma szy ny o dal sze
trzy dzie ści pro cent i zdol ny

do sa mo dziel ne go na pę du
ca łej ma szy ny przy wy łą czo -
nym na pę dzie pod sta wo wym.
Mi sta to jed nak jed nak nie
tyl ko rów niar ki. W dwu dzie -
stym ro ku swej dzia łal no ści
fir ma przy go to wa ła no we
pro po zy cje po sze rza jąc ofer -
tę o spy char ki gą sie ni co we
o na pę dzie hy dro sta tycz nym
i ła do war ki kom pak to we.
Spy char ka Mi sta SG 165H
wy po sa żo na jest w spraw -
dzo ny, elek tro nicz nie ste ro -
wa ny sil nik Cum mins z se rii
QSB o mo cy 173 KM, któ ry
prze ka zu je mo ment na pom -
pę ukła du hy drau licz ne go
Bosch -Re xroth re ali zu ją ce go
hy dro sta tycz ny na pęd gą sie -
nic. Spy char ka o ma sie eks -
plo ata cyj nej 16,5 to ny wy po -
sa żo na jest w nie obro to wy
sfe rycz ny le miesz ro bo czy
o po jem no ści 4,5 m3. 
Ko lej ną no wo ścią w ofer cie
Mi sty jest ko ło wa ła do war ka
kom pak to wa LQ915 o ma -
sie 3.600 kg. Ła do war ka wy -
po sa żo na jest w sil nik Die sla
o mo cy 36kW. Jej udźwig
wy no si 1.500 kg, a mak sy -
mal na wy so kość wy ła dun ku
to 2.580 mm. Moż li wość sto -
so wa nia sze ro kiej ga my
osprzę tu ro bo cze go – po za
stan dar do wą łyż ką ła do war -
ko wą użyt kow nik ko rzy stać
mo że m.in. z wi deł do pa let,
łyż ki do za ła dun ku drew na
i sia na, łyż ki i płu gu do od -
śnie ża nia, za mia tar ki – ma -
szy na sta no wi uni wer sal ne
na rzę dzie z moż li wo ścią
wie lo ra kie go za sto so wa nia
za rów no przy pra cach zwią -
za nych z za ła dun kiem
i trans por tem, jak i utrzy ma -
niem let nim oraz zi mo wym
pla ców, chod ni ków i ulic.
Wszyst kich za in te re so wa -
nych Mi sta za pra sza do od -
wie dze nia swo jej sie dzi by
w Sta lo wej Wo li i za po zna -
nia się z moż li wo ścia mi pro -
duk cyj ny mi oraz wa lo ra mi
ofe ro wa ne go sprzę tu. Dla
jed no stek bu dże to wych fir -
ma prze wi du je pre fe ren cyj -
ne wa run ki płat no ści.

www.mi sta.eu
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Mista od po cząt ku spe cja li zowa∏a się w równiarkach drogowych ewo lu ując od po zy -
cji au to ry zo wa ne go de ale ra do sa mo dziel ne go pro du cen ta
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Do osan – ko par ki
wy daj ne i nie za wod ne

Przed sie bior stwo In sta la cyj -
no -Bu dow la ne Bo dex S. J.
po wsta ło 24 la ta te mu.
Przed sied miu la ty wpro wa -
dzo no do fir my sprzęt cięż ki,
co po zwo li ło po sze rzyć za -
kres prac o ze wnętrz ne in -
sta la cje prze my sło we. 
Bo dex ści śle współ pra cu je
z fir mą Grausch i Grausch,
au to ry zo wa nym dys try bu -
to rem ma szyn mar ki Do -
osan. Spraw dza ją się one
do sko na le w bu dow nic twie
prze my sło wym. Przy po -
mo cy swo ich ma szyn oraz
czter dzie stu pra cow ni ków
fir ma Bo dex S.J. zre ali zo wa -
ła sze reg pre sti żo wych pro -
jek tów. Obec nie ma szyny
Do osan DX190w i DX210w
pra cu ją na te re nie hu ty mie -
dzi Gło gów, gdzie wy ko rzy -
sty wa ne są do prac roz biór -
ko wych i przy go to waw czych
pod pie ce za wie si no we.

– O wy bo rze ko pa rek
Doosan za de cy do wa ła dłu -
go let nia współ pra ca z fir mą
Grausch i Grausch, do bry
sto su nek ce ny do ja ko ści
oraz ni skie kosz ty eks plo -
ata cji – mó wi wła ści ciel fir my
Krzysz tof Bor du lak. 
Ko par ka DX190w wy ko rzy -
sty wa na jest głów nie do prac
ziem nych, a DX210w do wy -
bu rzeń. Ope ra to rzy pod kre -
śla ją ła twość ich ob słu gi, pa -
ra me try ro bo cze oraz kom -
fort prze stron nej ka bi ny.
Na wet wie logo dzin na pra -
ca nie po wo du je nad mier -
ne go zmę cze nia ob słu gu ją -
ce go ma szy nę.
Moc i wy daj ność ukła du hy -
drau liczne go rów nież nie
bu dzą za strze żeń. Ko par ka
na pę dza na jest sil ni kiem
o mo cy 158 KM roz wi ja nej
przy za le d wie 1.900 ob ro -
tach na mi nu tę. Po tęż ny mo -
ment ob ro to wy uzy ska no
za spra wą wtry sku com mon
ra il i czte rech za wo rów
na każ dy cy lin der. Te ce chy

sil ni ka po zwa la ją ogra ni czyć
zu ży cie pa li wa i zmi ni ma li zo -
wać emi sję tru ją cych spa lin.
Zwięk szo ny mo ment ob ro to -
wy po zwa la zop ty ma li zo wać
wy daj ność ukła du hy draul -
licz ne go. Szyb sze cy kle pra -
cy ma szy ny pod no szą zna -
czą co jej wy daj ność. Waż -
nym aspek tem jest rów nież
bez pie czeń stwo pra cy. Sta -
bil ność ma szy ny pod no si

sto so wa nie hy drau licz nie
wy su wa nych pod pór oraz
moż li wość opar cia na le -
mie szu, któ ry po zwa la się
ła two wy po zio mo wać. Fir -
ma Bo dex S.J. chwa li bez a -
wa ryj ną pra cę ma szyn Do -
osa na. Nic dziw ne go, że już
pla nu je za kup ko lej nych ma -
szyn Do osa na, nie tyl ko ko -
pa rek gą sie ni co wych.

www.maszynybudowlane.pl
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Ope ra to rzy koparek Doosana pod kreśla ją ∏a twość ich ob s∏u gi, bezpieczeństwo pracy,
pa ra me try ro bo cze oraz kom fort prze stron nej ka bi ny

http://doosanportablepower.com/Pages/region.aspx


JCB 8018 CTS – ma ła
ma szy na, du że za le ty

Mi ni ko par ka JCB 8018CTS
jest pierw szą ma szy ną ty po -
sze re gu 801, w któ rej bry tyj ski
pro du cent wpro wa dził naj -
now sze uspraw nia nia tech -
nicz ne. Ma szy na kla sy 1,5 to -
ny im po nu je wy daj no ścią i pa -
ra me tra mi ro bo czy mi. 
Maszyna napędzana jest
silnikiem Diesla o mocy
19,7 KM. W wersji z kabiną
zamkniętą  w zależności od
konfiguracji ciężar roboczy
koparki JCB 8018CTS wynosi
od 1.580 do 1.662 kg.Do ce nić
na le ży do sko na łą wy daj ność
pod no sze nia i zwięk szo ną
zdol ność utrzy my wa nia ła -
dun ku w łyż ce. Si ła skra wa ją -
ca mie rzo na na łyż ce jest naj -
lep sza w tej kla sie ma szyn, co
prze kła da się na opty mal ną
wy daj ność ko pa nia. Udo sko -
na lo na geo me tria kra wę dzi
łyż ki umoż li wia zwięk sze nie
za się gu ko pa nia. Zmniej szo -
ny pro mień ob ro tu z wy się -
gni kiem roz ło żo nym do pra cy
po zwa la le piej wy ko rzy sty wać
ma szy nę na pla cach bu do wy
o ogra ni czo nej prze strze ni.
Wy daj ny układ hy drau licz ny
mi ni ko par ki JCB 8018 CTS
po zwa la na nie za kłó co ną pra -
cę z uży ciem sze ro kiej ga my
do dat ko we go osprzę tu. Spe -
cjal na in sta la cja umoż li wia za -
si la nie sze ro kiej ga my hy drau -
licz nych na rzę dzi ręcz nych,
ta kich jak młot ki, wier tar ki,
pom py i no że. Ko rzy ścią dla
ope ra to ra jest zmniej sze nie
licz by urzą dzeń, któ re na le ży
prze cho wy wać w miej scu pra -
cy. Po wyż sza in sta la cja cał ko -
wi cie za stę pu je bo wiem sprę -
żar kę do na rzę dzi ręcz nych.
Szcze gól ną uwa gę zwra ca za -
pro jek to wa ny na no wo wy się -
gnik. Choć w ce lu po pra wy
wi docz no ści z ka bi ny zo stał
on od po wied nio „od chu dzo -
ny”, to od zna cza się wy trzy -
ma ło ścią ty po wą dla wy się -
gni ków ru ro wych. Mo co wa ne
od gó ry ra mię po pra wia pa ra -
me try ro bo cze w za kre sie ko -

pa nia i pod no sze nia. Po zwa la
tak że ogra ni czyć po dat ność
na uszko dze nia me cha nicz -
ne. W tym ce lu kon struk to rzy
JCB wy po sa ży li ma szy nę
w wy trzy ma łą sta lo wą ma skę
za bez pie cza ją cą ko mo rę sil ni -
ka. Spe cjal na uszczel ka sku -
tecz nia ogra ni cza ha łas emi to -
wa ny przez pra cu ją cy sil nik,
co spra wia, że ma szy na nie
jest zbyt uciąż li wa za rów no
dla ope ra to ra, jak i pra cu ją -
cych w jej po bli żu ro bot ni ków.
Ka bi na jest od dzie lo na od ra -
my ob ro tu. Jej spód wraz
z pod ło gą i sie dze niem ope ra -

to ra sta no wią je den ele ment
wy ko na ny ze spe cjal ne go
kon glo me ra tu. Spra wia to, że
po ziom ha ła su i wi bra cji prze -
no szo nych do ka bi ny jest sku -
tecz nie zre du ko wa ny. 
Cie ka wym roz wią za niem pod -
no szą cym bez pie czeń stwo
jest czuj nik za mon to wa ny w fo -
te lu ope ra to ra. Okre śla on, czy
ob słu gu ją cy ma szy nę zaj mu je
bez piecz ne miej sce w ka bi nie.
Je że li tak nie jest, nie mo że on
na przy kład uru cho mić ma szy -
ny i pró bo wać kie ro wać nią
sto jąc na ze wnątrz. Eli mi nu je
to groź bę wy pad ku spo wo do -
wa ne go naje cha niem. 
Opcjo nal nie ma szy na mo że
być wy po sażo na w ele men ty
za bez pie cza ją ce. Za mó wić

moż na mię dzy in ny mi pa ne le
z bla chy sta lo wej osła nia ją ce
prze szkle nia dol nej czę ści
drzwi, któ re efek tyw nie chro nią
je przed uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi spo wo do wa ny mi
ude rze nia mi. Za pew nia to es -
te tycz ny wy gląd ma szy nie bez
ko niecz no ści czę stych oraz
wy ma ga ją cych spo rych na kła -
dów fi nan so wych re mon tów
szkla nych drzwi. Do stęp ne są
rów nież pa sy ochro ny prze ciw -
wa gi ogra ni cza ją ce do mi ni -
mum ry zy ko po wsta nia uszko -
dzeń me cha nicz nych pod czas
pra cy mi ni ko par ki w miej scach

o ogra ni czo nej prze strze ni,
na przy kład w po miesz cze -
niach za mknię tych. Po zwa la to
na utrzy ma nie nie ska zi tel ne go
wy glą du urzą dze nia za pew nia -
ją cy sku tecz ną ochro nę
w przy pad ku ko li zji, o któ re
nie trud no na pla cu bu do wy.
Za bez pie cze nia ofe ro wa ne
przez JCB z pew no ścią za in te -
re su ją szcze gól nie wy po ży -
czal nie sprzę tu bu dow la ne go. 
Prze wo dy hy drau licz ne po -
pro wa dzo no we wnątrz wy -
się gni ka, co zmniej sza ry zy -
ko uszko dzeń. Je że li jed nak
do szło by do prze rwa nia wę -
ża, to moż na go ła two wy -
mie nić. Jest on bo wiem mo -
co wa ny za po mo cą pier ście -
ni O -Ring. Kon struk to rzy JCB

jak zwy kle po sta no wi li za -
dbać o wy go dę i bez pie czeń -
stwo pra cy. Ope ra tor – na wet
słusz ne go wzro stu – ma od -
po wied nio du żo miej sca
w prze stron nej ka bi nie. Dzię -
ki du żej po wierzch ni prze -
szkleń ope ra tor ma do sko na -
łą wi docz ność we wszyst kich
kie run kach. Dźwi gnie ste ro -
wa nia dzia ła ją bar dzo płyn -
nie nie tyl ko pod czas prac
ko par ko wych. Bar dziej er go -
no micz nie roz miesz czo no
pe da ły ste ro wa nia. Od po -
wia da ją cy za wy chy la nie
wy się gni ka – po dob nie jak
we wszyst kich in nych urzą -
dze niach na le żą cych do tej
kla sy – znaj du je się te raz
po pra wej stro nie. No we,
szyb ko re agu ją ce pe da ły
i dźwi gnie ob słu go we uła -
twia ją ope ro wa nie ma szy ną.
Udo sko na lo na pra ca dźwi -
gni ob słu gi gą sie nic za pew -
nia pre cy zyj ną kon tro lę kie -
run ku i utrzy my wa nie to ru
jaz dy w li nii pro stej pod czas
wy ko ny wa nia zło żo nych cy -
kli ro bo czych. No we ob słu -
gi wa ne ręcz nie za po mo cą
er go no micz nie za pro jek to -
wa ne go prze łącz ni ka bie gi
pra cy obu gą sie nic za pew -
nia ją peł ną kon tro lę pręd ko -
ści. W ma szy nie za sto so wa -
no gą sie ni ce o krót kim sko -
ku, co zde cy do wa nie pod no -
si kom fort jaz dy. 
Me cha ni cy, któ rzy na pra wia jąc
ma łe ma szy ny z re gu ły na rze -
ka ją na do stęp do pod ze spo -
łów i kom po nen tów, w przy -
pad ku JCB 8018CTS bę dą
po zy tyw nie roz cza ro wa ni. Za -
sto so wa nie sze ro ko od chy la -
nej ka bi ny da je naj więk szą
w tej kla sie ma szyn ła twość
prowadzenia prac serwisowych. 
JCB ofe ru je na byw com mi -
ni kopar ki 8018 CTS tak
zwa ny „pa kiet ko mu nal ny”.
Umoż li wia on do pa so wa nie
ma szy ny spe cjal nie do po -
trzeb sek to ra uży tecz no ści
pu blicz nej. Za wie ra bo wiem
wie le udo sko na leń spra wia -
ją cych, że pra ca prze bie ga
bez piecz niej i efek tyw niej.

www.interhandler.pl
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Minikoparka JCB 8018 CTS ze względu na swe parametry robocze i niezwykle szeroki zakres
zastosowań zyskała sobie miano „małej wielkiej maszyny” 
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Wac ker Neu son zdał
ce lu ją co!

We śro dę 7 mar ca fir ma
Wac ker Neu son Pol ska
wzię ła udział w… agi ta cji.
Oka zję ku te mu sta no wił
Dzień Otwar ty zor ga ni zo wa -
ny przez war szaw ską Woj -
sko wą Aka de mię Tech nicz -
ną. W je go ra mach od by ła
się tak zwa na „agi ta cja we -
wnętrz na”. A za czym agi to -
wa no? Ma szy ny mar ki Wac -
ker Neu son po ma ga ły stu -
den tom dru gie go ro ku Woj -
sko wej Aka de mii Tech nicz -
nej zde cy do wać się na wy -
bra nie kon kret nej spe cja li za -

cji w Ka te drze Bu do wy Ma -
szyn na Wy dzia le Me cha -
nicz nym. Choć im pre za od -
by ła się na uczel ni woj sko -
wej, to stu den ci no szą cy
mun du ry sta no wią na niej
mniej szość. Aż dzie więć -
dzie siąt pro cent słu cha czy
to cy wi le. Mu szą oni już
dziś do brze za sta no wić się
nad ta kim wy bo rem spe -
cja li za cji, by po skoń cze niu
na uki bez kło po tów zna -
leźć za trud nie nie.
Pod czas spo tka nia Wac ker
Neu son za pre zen to wał za -
gęsz czar kę DPU 130, ze -
staw po trój ny sprzę żo ny
za gęsz cza rek re wer syj nych
DPU 100-70, wa lec okoł ko -

wa ny RT SC2, ła do war kę
ko ło wą WL30 oraz ko par kę
kom pak to wą 1703 wy po sa -
żo ną w sys tem RDS. 
Szcze gól ne za in te re so wa nie
bu dzi ła moż li wość zdal ne go
ste ro wa nia ma szy na mi, opcja
cen na dla wojsk in ży nie ryj -
nych choć by pod czas pro wa -
dze nia prac na te re nie ska żo -
nym czy też za mi no wa nym.
Stu den ci Woj sko wej Aka de -
mii Tech nicz nej nie ogra ni -
czy li się do bier ne go udzia -
łu w po ka zie. Po krót kiej pre -
zen ta cji moż li wo ści ma szyn
pro du ko wa nych przez kon -
cern Wac ker Neu son otrzy -
ma li do sko na łą oka zję
do spraw dze nia ich w prak -

tycz nym dzia ła niu. Na za im -
pro wi zo wa nym po li go nie
stwo rzo no ku te mu opty mal -
ne wa run ki. Za sto so wa nie
zdal ne go ste ro wa nia zwięk -
sza moż li wo ści wy ko rzy sta -
nia ma szyn bu dow la nych,
zmniej sza też za gro że nie dla
ope ra to ra. Ob słu gu jąc ma -
szy nę z od da le nia jest choć -
by mniej na ra żo ny na wdy -
cha nie tru ją cych spa lin. Przy -
szli ofi ce ro wie i stu den ci -cy -
wi le do sko na le ra dzi li so bie
z no wo cze sny mi ma szy na mi,
co bu dzi na dzie ję że do ko na -
ją wła ści wych wy bo rów, a Ka -
te dra Bu do wy Ma szyn WAT
bę dzie pę kać w szwach.

www.wackerneuson.pl
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Atlas Cop co – kru szar ki
se rii BP

Rok 2012 to dla Atlas Cop co
okres wpro wa dza nia na ryn -
ki świa to we no wych pro duk -
tów. Po se rii płyt za gęsz cza -
ją cych HC, mło cie hy drau -
licz nym HB 4100 przy szedł
czas na no we kru szar ki se rii
BP. Obok cie szą cych się do -
sko na łą opi nią no życ wy bu -
rze nio wych se rii CC, sta no wią
one bar dzo istot nie ogni wo
przy bez wi bra cyj nych pra cach
wy bu rze nio wych. Po zrzu ce -
niu na zie mię od cię tych ele -
men tów bu dyn ku ta kich jak
bel ki, nad pro ża, pły ty stro po -
we itp. do ich roz drob nie nia
oraz od se pa ro wa nia sta li
od be to nu przy stę pu ją kru -
szar ki hy drau licz ne BP. Ma -
szy ny Se rii BP wy po sa żo no
stan dar do wo w spraw dzo ny
sys tem za bez pie cze nia ob ro -
tu przed prze cią że niem oraz
układ SPEED VALVE – zde cy -
do wa nie skra ca ją cy czas cy -

klu ro bo cze go (na wet do sied -
miu se kund przy okre ślo nych
pa ra me trach za si la nia).
Ce cha mi cha rak te ry stycz ny -
mi no wych kru sza rek są: pod -
gię ta dol na szcze ka uła twia ją -
ca chwy ta nie roz drab nia ne go
ele men tu, du ża sze ro kość ro -
bo cza, wy mien ne no że i ele -
men ty kru szą ce. Kru szar ki BP
po sia da ją ob rót hy drau licz ny
o 360°, któ ry w du żym stop niu
zwięk sza za kres ich za sto so -
wań. No wa kon struk cja ma -

szyn za pew nia mak sy mal ną
si łę kru szą cą w za kre sie
od 80% otwar cia szczę ki aż
do jej cał ko wi te go za mknię -
cia, a nie jak w przy pad ku in -
nych kon struk cji przy jej mak -

sy mal nym roz war ciu. Jest to
bar dzo istot nie, po nie waż nie -
zmier nie rzad ko kru szy się
ma te riał przy mak sy mal nym
otwar ciu szczę ki.
No wo ścią jest za bez pie cze nie
po wierzch ni obu do wy naj bar -
dziej na ra żo nych na ście ra nie
sta lo wy mi na kład ka mi, któ re
swym kształ tem przy po mi na ją
ta blicz kę cze ko la dy.
No we ma szy ny se rii BP cha -
rak te ry zu ją ce się do sko na -
łym współ czyn ni kiem ma sy
do si ły kru szą cej, prze zna czo -
ne do szcze gól nie cięż kich
i dłu go trwa łych prac wy bu rze -
nio wych ze wzglę du na nie -
zwy kle wy trzy ma łą kon struk -
cję, wy ko na ną z ma te ria łów
od por nych na ście ra nie.

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

NOWA GENERACJA KRUSZAREK HYDRAULICZNYCH ATLAS COPCO

BP 2050 BP 3050
Masa maszyny nośnej [t] 18÷27 25÷35
Masa kruszarki [kg] 2.050 3.050
Maks. otwarcie szczęki [mm] 875 1020
Szerokość szczęki [mm] 550 650
Głębokość chwytu [mm] 610 650
Długość noży [mm] 190 190

No we ma szy ny se rii BP prze zna czo ne do szcze gól nie cięż kich prac wy bu rze nio wych

m ,

http://www.atlascopco.pl/plpl/


Za sto suj osprzęt DIG GA

Au stra lij ska fir ma DIGGA
od po nad trzy dzie stu lat pro -
du ku je wiert ni ce oraz ko par -
ki łań cu cho we mon to wa ne
na ma szy nach bu dow la nych.
Jest pio nie rem i naj bar dziej
uzna nym pro du cen tem te go
ty pu osprzę tu na świe cie. 
W Pol sce naj bar dziej po pu -
lar ne są mo de le wiert nic hy -
drau licz nych współ pra cu ją -
ce z mi ni ko par ka mi i ko par -
ko -ła do war ka mi. W ostat -
nich la tach, z ra cji zin ten sy -
fi ko wa nia prac przy bu do -
wach au to strad, na stą pił
znacz ny wzrost za po trze bo -
wa nia na więk sze na pę dy,
któ re są wy ko rzy sty wa ne
na kil ku dzie się cio to no wych
nośni kach do wy ko ny wa -
nia od wier tów fun da men to -
wych pod mon taż ekra nów
aku stycz nych z za sto so wa -
niem tech no lo gii bez po -
śred nie go pio no we go za le -
wa nia be to nem (CFA). Re -
ali za cje na dźwi gach sa mo -
cho do wych czy sa mo jezd -
nych pa low ni cach są przy -
kła dem wciąż po sze rza ją ce -
go się spek trum za sto so wa -
nia wiert nic DIGGA. Po sia da -
cze doceniają nie zrów na ną
trwa łość, ła twość ob słu gi
oraz przy stęp ną ce nę tych
urządzeń. Pro du cent udzie la
trzy let niej gwa ran cji na prze -
kład nie pla ne tar ne sto so wa -
ne na pę dach wiert ni czych
i po zo sta je na tym po lu bez -
kon ku ren cyj ny.

Ko par ki łań cu cho we DIGGA
po sia da ją uni ka to wy sys tem
po zy cjo no wa nia ukła du na -
pę do we go, co po zwa la
na zwięk sze nie mo cy użyt -
ko wej i wpły wa na lep szą
wy daj ność. Wy po sa żo ne
w łań cu chy Com bo (po łą -
cze nie zę bów tną cych Dig -

ga tac – sie dem dzie siąt pro -
cent z zę ba mi kub ko wy mi
Cup – trzy dzie ści pro cent) za -
pew nia ją wszech stron ne
dzia ła nie i umoż li wia ją uzy -
ska nie bar dzo czy ste go wy -
ko pu li nio we go w twar dej
i wy ma ga ją cej gle bie. Se ria
ko pa rek łań cu cho wych Hy -

dri ve cha rak te ry zu je się płyn -
ną re gu la cją głę bo ko ści ko pa -
nia do 1.200 mm przy sze ro -
ko ści do 350 mm, bliź nia cze
świ dry od kła da ją roz drob nio -
ną zie mię na obie stro ny wy -
ko pu gwa ran tu jąc szyb kie
i pro ste za sy pa nie go. Ko par -
ki se rii Big fo ot za pew nia -
ją trzy stop nio wą re gu la cję sta -
łej głę bo ko ści ko pa nia w pło -
zie z mak sy mal ny mi pa ra me -
tra mi wy ko pu li nio we go wy no -
szą cy mi 1.500 mm głę bo ko ści
i 300 mm sze ro ko ści. Te go ty -
pu osprzęt znaj du je naj czę -
ściej za sto so wa nie przy wy ko -
ny wa niu sys te mów na wad nia -
ją cych i od wad nia ją cych,
ziem nych in sta la cji ener ge -
tycz nych i te le tech nicz nych,
mu rów opo ro wych i ogro dzeń
wy ma ga ją cych so lid ne go fun -
damen tu. Naj lep szy mi no śni -
ka mi dla ko pa rek łań cu cho -
wych DIGGA są mi ni ła do war -
ki Avant, ła do war ki ty pu
SkidSteer, ła do war ki kom -
pak to we i te le sko po we, ko -
par ki gą sie ni co we oraz cią -
gni ki rol ni cze.
Od wie lu lat za szczyt ną
funk cję w roz po wszech nia -
niu mar ki DIGGA w Pol sce
peł ni fir ma SERAFIN P.U.H.,
któ ra na ro dzi mym ryn ku za -
adap to wa ła już kil ka set na -
pę dów wiert ni czych i kil ka -
dzie siąt ko pa rek łań cu cho -
wych. Przed sta wi cie le fir my
za wsze słu żą swym klien -
tom do radz twem oraz pro fe -
sjo nal ną ob słu gą w zakresie
sprze da ży i ser wi su.

www.digga.pl
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W Pol sce naj bar dziej po pu lar ne są wiert nice hy drau licz ne współ pra cu ją ce z ko par ko -ła do war ka mi

Ko par ki łań cu cho we DIGGA po sia da ją uni ka to wy sys tem po zy cjo no wa nia ukła du na pę do we go
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BO MAG BF 800 – moc ny,
eko no micz ny, wy daj ny…

Zwar ta bu do wa, eko no -
micz na eks plo ata cja i nad -
zwy czaj na wy daj ność, tak
naj kró cej scha rak te ry zo wać
moż na roz ście łacz as fal tu
BOMAG BF 800. Ma szy na
o cię ża rze eks plo ata cyj -
nym 20 ton i mak sy mal nej
sze ro ko ści ro bo czej 10 me -
trów do stęp na jest w dwóch
wer sjach – z na pę dem gą -
sie ni co wym lub ko ło wym
(w stan dar dzie 6x6).
Moż li wość re gu la cji sze ro -
ko ści sto łu ro bo cze go w za -
kre sie od 2,50 do 10 me -
trów spra wia, że BOMAG
BF 800 ide al nie na da je się
do re ali za cji za rów no śred -
nich, jak i du żych pro jek tów,
na przy kład au to stra do -
wych. Obie wer sje ma szy -
ny – ko ło wa i gą sie ni co -
wa – na pę dza ne są sze ścio -
cy lin dro wym sil ni kiem Deutz
roz wi ja ją cym moc 189 KM.

Układ za rzą dza nia funk cja -
mi ma szy ny ECOMODE,
umoż li wia ope ra to ro wi wy -
bór jed ne go z trzech try bów
pra cy. Opty ma li zu je to wy -
ko rzy sta nie ener gii i zwięk -
sza efek tyw ność wy ko na nia
da ne go za da nia. Re zul ta -
tem jest nie tyl ko re duk cja
zu ży cia pa li wa, ale rów nież
mniej sza de gra da cja śro do -
wi ska na tu ral ne go. 
Stół ro bo czy stan dar do wo
wy po sa żo ny jest w ogrze -

wa nie elek trycz ne. Ele men -
ty grzej ne za mknię to w alu -
mi nio wym blo ku, co prze -
dłu ża ich ży wot ność. Wen -
ty la to ry po zwa la ją na bły -
ska wicz ne i rów no mier ne
roz pro wa dze nie go rą ce go
po wie trza na ca łą po -
wierzch nię sto łu ro bo cze -
go. Je go roz bu do wa z 6
do 10 me trów przy za sto so -
wa niu mon to wa nych me -
cha nicz nie prze dłu żeń trwa
prze cięt nie trzy go dzi ny

i wy ma ga pra cy tyl ko
dwóch osób. Du ża po jem -
ność oraz sze ro kość ko sza
za sy po we go z hy drau licz -
nie otwie ra ną kla pą uła twia
za ła du nek ma te ria łu. Je go
spraw ny prze pływ z ko sza
za sy po we go do sto łu ro bo -
cze go za pew nia wy so kiej
ja ko ści układ hy drau licz ny. 
Ob słu ga BF 800 jest dość
pro sta. Ope ra tor mo że ste -
ro wać naj waż niej szy mi funk -
cja mi ma szy ny za po mo cą
czy tel ne go pul pi tu. No wo -
ścią jest sys tem wy kry wa nia
awa rii, któ ry na tych miast
alar mu je o wszel kich od -
stęp stwach od nor my w pra -
cy roz ście ła cza umoż li wia -
jąc pod ję cie na tych mia sto -
wych dzia łań za rad czych.
Sys tem SIDE VIEW umoż li -
wia prze su nię cie sta no wi ska
ope ra to ra aż do 50 cm po za
ob ręb ma szy ny, dzię ki cze -
mu za wsze ma on do sko na -
ły wi dok na kosz za sy po wy,
na pęd jezd ny i stół ro bo czy.

www.bomag.com

Maszyny budowlane

Pośrednik Budowlany  25

BF 800 to maszyna bezawaryjna i wydajna…
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Case uzupełnił Serię C
koparek gąsienicowych

Pod czas nad cho dzą cych
tar gów In ter mat w Pa ry żu
Ca se Con struc tion za pre -
zen tu je ko lej nych sie dem
mo de li ko pa rek gą sie ni co -
wych (CX130C, CX160C,
CX180C, CX210C, CX210C
Long Re ach, CX470C oraz
CX470C ME). Sta no wią
one uzu peł nie nie cie szą cej
się uzna niem użyt kow ni ków
Se rii C. Wszyst kie ma szy ny
na pę dza ne są no wej ge ne -
ra cji sil ni ka mi speł nia ją cy mi
przej ścio wą nor mę emi sji
spa lin Tier 4i. No wo cze sne
jed nost ki na pę do we w po łą -
cze niu z in no wa cyj ny mi sys -
te ma mi hy drau licz ny mi Ca -
se za pew nia ją opty mal ną
wy daj ność ma szyn przy jed -
no cze snym ogra ni cze niu
zuż cia pa li wa. Pro du cent po -
da je, że w po rów na niu z ko -
par ka mi po przed niej ge ne ra -
cji ko par ki Se rii C zu ży wa ją
na wet do dzie się ciu pro cent
mniej pa li wa. Kon struk to rzy
osią gnę li to dzię ki za sto so -
wa niu pię ciu no wych sys te -
mów oszczę dza ją cych ener -
gię. Spe cjal ne wy pro fi lo wa -
nie wy się gni ka pod no si efek -
ty ko pa nia oraz wy dłu ża ży -
wot ność kon struk cji.
Sil ni ki sied miu no wych ko -
pa rek wy po sa żo no w układ
re duk cji spa lin CEGR (re -
cyr ku la cji schło dzo nych
spa lin) spra wia ją cy, że speł -
nia ją one nor mę Tier 4 In te -
rim. Te sty prak tycz ne wy ka -
za ły, że w po rów na niu z ko -
par ka mi po przed niej ge ne -
ra cji no we ma szy ny zu ży wa -
ją na wet do dwu dzie stu pro -
cent mniej pa li wa. 
In te li gent ne ukła dy hy drau -
licz ne Ca se wy po sa żo ne
w pięć sys te mów re du ku ją -
cych zu ży cie ener gii au to -
ma tycz nie re gu lu ją pręd kość
ob ro to wą sil ni ka. Ob ni ża nie
ob ro tów od by wa się sa mo -
czyn nie, w mo men cie opusz -
cza nia lub ob ra ca nia osprzę -
tu. Po dob nie, je że li ope ra tor

przez dłuż szy czas nie uży wa
joy sti ka, sil nik ma szy ny za -
czy na pra co wać na bie gu ja -
ło wym. Ope ra tor mo że na -
sta wić czas pra cy sil ni ka
na wol nych ob ro tach. Po je -
go upły nię ciu układ mo ni to -
ru ją cy pra cę ma szy ny wy łą -
cza sa mo czyn nie sil nik, tak
by mak sy mal nie ogra ni czyć
zu ży cie pa li wa. 
Już w po cząt ko wej fa zie ob -
ro tu wy da tek ole ju jest ce lo -
wo re du ko wa ny, co po zwa -
la osią gnąć moż li wie wy so -
kie ci śnie nie w ukła dzie hy -
drau licz nym. Pod czas ko -
pa nia wy da tek ukła du hy -
drau licz ne go jest opty ma li -
zo wa ny zgod nie z po trze ba -
mi wy ni ka ją cy mi z re ali za cji
kon kret ne go za da nia. 
No we ko par ki Ca se Se rii C
wy po sa żo no w bły ska wicz -
nie re agu ją cy, pre cy zyj ny
układ ste ro wa nia. Udźwig,
w za leż no ści od mo de lu,
jest wyż szy do sze ściu pro -
cent. Do no wych mo de li
do stęp ny jest ze staw ły żek
i osprzę tu ro bo cze go. Zmo -
der ni zo wa ne łyż ki wy po sa -
żo no w sys tem zę bów Ca -
se SmartFit, któ re moż na

ła two wy mie niać bez ko -
niecz no ści cza so chłon ne -
go wy bi ja nia sworz ni. 
No wa ka bi na sto so wa na
w ko par kach Se rii C jest
o pięć pro cent więk sza niż
w ma szy nach po przed niej ge -
ne ra cji, ma zwę żo ne słup ki.
Pa no ra micz na szy ba przed -
nia bez za ła mań za pew nia
do sko na łą wi docz ność na bo -
ki. Opcjo nal nie za mó wić moż -
na rów nież bocz ne ka me ry.
Ka me ra tyl na na le ży z ko lei
do wy po sa że nia stan dar do -
we go. Ob raz z ka mer wy świe -
tla ny jest na sied mio ca lo wym
mul ti funk cjo nal nym wy świe -
tla czu w ka bi nie. Ope ra tor
za po mo cą jed ne go przy ci -
sku mo że wy bie rać ob raz
z ka mer bocz nych lub tyl nej. 
Wnę trze ka bi ny jest do sko na -
le wy głu szo ne. Pod tym
wzglę dem ope ra to rzy mo gą
czuć się tu nie mal jak w luk -
su so wej li mu zy nie. Sku tecz -
ność ukła du kli ma ty za cji
zwięk szo no o osiem pro cent,
co spra wia, że w ka bi nie – nie -
za leż nie od wa run ków ze -
wnętrz nych – pa nu je za wsze
przy jem na at mos fe ra. Do peł -
nie nie kom for tu ka bi ny sta no -

wi amor ty zo wa ny i re gu lo wa -
ny wie lo płasz czy zno wo fo tel
ope ra to ra ze zin te gro wa ny mi
w pod ło kiet ni kach dźwi gnia mi
ste ro wa nia. Moż na je prze sta -
wiać w czte rech po zy cjach
do pa so wu jąc do in dy wi du al -
nych po trzeb ob słu gu ją ce go
ma szy nę. Kon struk to rzy Ca se
zmo der ni zo wa li też dzia ła nie
pe da łów. Ich na ci ska nie wy -
ma ga te raz tyl ko 30% po trzeb -
nej uprzed nio si ły. 
No wy mul ti funk cjo nal ny wy -
świe tlacz jest bar dziej czy tel -
ny. Za je go po mo cą ope ra tor
mo że usta wić ca ły sze reg
funk cji ma szy ny. Do ty czy to
tak że dzie się ciu za pro gra mo -
wa nych usta wień ci śnie nia
i wy dat ku do dat ko we go ob -
wo du hy drau licz ne go. Wy -
mia na osprzę tu ro bo cze go
od by wa się bły ska wicz nie.
Wy świe tlacz uła twia też pra cę
me cha ni ków. Po ja wia ją się
na nim in for ma cje z ukła du
dia gno stycz ne go istot ne dla
przy spie sze nia czyn no ści ob -
słu go wych i na praw. Re du ku -
je to czas prze sto jów opty ma -
li zu jąc tym sa mym sto pień
wy ko rzy sta nia ma szy ny.

www.intrac.pl
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No we ko par ki gą sie ni co we Ca se Se rii C nie tyl ko im po nu ją pa ra me tra mi ro bo czy mi, ale tak że zu ży wa ją mniej pa li wa
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No wo ści We ber MT 

We ber MT jest śred niej wiel -
ko ści przed się bior stwem
spe cja li zu ją cym się w pro -
duk cji ręcz nie kie ro wa nych
ma szyn do za gęsz cza nia
pod ło ża. Fir ma po sia da
sze ro kie kon tak ty han dlo we
na ca łym świe cie. Udział
eks por tu w ogól nej pro duk -
cji się ga sześć dzie siąt pro -
cent. Naj waż niej szy mi ryn -
ka mi zby tu – oprócz eu ro -
pej skie go – są dla We ber
MT USA, Ka na da oraz Ame -
ry ka Po łu dnio wa. In we sty -
cje w ba da nia i roz wój za -

pew nia ją naj wyż szą ja kość
pro du ko wa nych ma szyn.
We ber MT pro wa dzi w tym
ce lu ba da nia tech no lo gicz -
ne na po zio mie na uko wym.
Przy kła dem na to jest
techno lo gia COMPATROL®

– kon tro la stop nia za gęsz -
cza nia grun tu dla ręcz nie
kie ro wa nych płyt wi bra cyj -
nych, któ ra na ży cze nie mo -
że zo stać po sze rzo na o za -
rzą dza nie ma szy ną i jej ser -
wi sem „MSM”. W dniach 16
do 21 kwiet nia We ber MT
za pre zen tu je swo je no wo -
ści na pa ry skich tar gach In -
ter mat. W ha li nu mer 3 (sto -

isko C 021) fa chow cy z bran -
ży bę dą mo gli obej rzeć mię -
dzy in ny mi no wy, wy daj ny
ubi jak SRV 650, kom pak to wą
wi bra cyj ną pły tę jed no kie -
run ko wą CF 1 oraz lek ką
prze twor ni cę za si la ją cą bu ła -
wy wi bra cyj ne EFU 1,3.
In ter mat – na któ rym za pre -
zen tu je się 1.470 wy staw -
ców, przy ocze ki wa nej licz -
bie 200.000 od wie dza ją -
cych – za li cza się do naj waż -
niej szych im prez tar go wych
w bran ży ma szyn bu dow la -
nych. Utrzy my wa nie sta łe go,
wy so kie go po zio mu ja ko ści
oraz kon ty nu acja prac ba -
daw czo -roz wo jo wych po zwa -

la fir mie We ber MT tak że
w tym ro ku za pre zen to wać
na pa ry skiej im pre zie sze -
reg no wo ści. Przed się bior -
stwo, któ re ja ko pierw sze
wpro wa dzi ło sys tem kon tro li
stop nia za gęsz cza nia grun tu
COMPATROL® w za gęsz czar -
kach grun tu, obec nie wy ty -
cza no we kry te ria.
Ubi jak SRV 650 spro sta
naj wyż szym wy ma ga niom
przy za gęsz cza niu pod ło ża
w wy ko pach i ka na łach,
na na sy pach oraz pod czas
prac ogrod ni czych i kształ -
to wa niu kra jo bra zu. Szcze -
gól nie war te od no to wa nia

jest za sto so wa nie w no wym
ubi ja ku moc ne go, a po mi -
mo to lek kie go sil ni ka Sub -
a ru ER 12. Zo stał on skon -
stru owa ny spe cjal nie z my -
ślą o za sto so wa niu w ubi ja -
kach. Czuj nik kon tro lu je ci -
śnie nie ole ju przy roz ru chu
i pod czas pra cy sil ni ka,
wy łą cza jąc go au to ma tycz -
nie w przy pad ku wy stą pie -
nia nie pra wi dło wo ści. Po za
tym ubi jak SRV 650 prze ko -
nu je zna ko mi tą wy daj no -
ścią i nie zwy kle trwa łym
blo kiem ude rze nio wym.
Bez pie czeń stwo eks plo ata -
cyj ne gwa ran tu je efek tyw ny
sys tem fil tro wa nia po wie -

trza z od dzie la czem cy klo -
no wym oraz opty mal nie
współ pra cu ją ce ze so bą
pod ze spo ły o wy so kiej od -
por no ści na zu ży cie. Zmi ni -
ma li zo wa ny po ziom drgań
na rę ko je ści spra wia, że
kom fort pra cy SRV650 po -
zo sta je bez za rzu tu.
Ko lej ną in te re su ją cą no -
wość w ofer cie We ber MT
sta no wi tak że pły ta wi bra -
cyj na CF 1. Urzą dze nie
dzię ki swo jej kom pak to wej
kon struk cji szcze gól nie do -
brze spraw dza się przy za -
gęsz cza niu nie wiel kich,
ogra ni czo nych po wierzch -

ni. Sto su je się ją do za -
gęsz cza nia pia sku, żwi ru,
kost ki bru ko wej, as fal tu,
su che go be to nu i ma te ria -
łów izo la cyj nych. Rę ko -
jeść o spe cjal nej kon struk -
cji w nie zwy kle sku tecz ny
spo sób izo lu je prze no sze -
nie drgań z ma szy ny na ra -
mio na ope ra to ra. Skła da ny
pa łąk ste ro wa nia oraz
uchwy ty uła twia ją za ła du -
nek i trans port urzą dze nia.
Mo że być ono prze wo żo ne
na wet sa mo cho dem oso -
bo wym. Pły ta wi bra cyj na
CF 1 ofe ro wa na jest z dwo -
ma wa rian ta mi jed nost ki
na pę do wej – Sub a ru lub

Hon da. Po sia da si łę od -
środ ko wą 11 kN, sze ro -
kość ro bo czą 40 cm i cię -
żar 70 lub 72 kg (za le ży on
od wa rian tu za sto so wa ne -
go sil ni ka na pę do we go).
Elek tro nicz na prze twor ni ca
czę sto tli wo ści i na pię cia
EFU 1,3 po fa zie te stów zo -
sta ła wła śnie wpro wa dzo na
do pro duk cji se ryj nej. Urzą -
dze nie wy róż nia się lek ką,
po ręcz ną i trwa łą kon struk -
cją. Sprzęt po sia da re zer wę
mo cy wy star cza ją cą do za -
si la nia bu ław wi bra cyj nych
o śred ni cy do 60 mm.

www.webermt.com.pl 
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We ber MT – wio dą cy pro du cent ręcz nie kie ro wa nych ma szyn do za gęsz cza nia pod ło ża za pre zen tu je w Pa ry żu in te re su ją ce no wo ści…
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GEHL – dalszy roz wój
sie ci sprze daży

Ma ni tou ja ko wła ści ciel
i przed sta wi ciel fir my GEHL
na Pol skę od ro ku 2007 ofe -
ru je ame ry kań skie ma szy ny
tej marki: mi ni ła do war ki, ła -
do war ki prze gu bo we oraz
wo zi dła gą sie ni co we. Pro -
duk ty GEHL są przede
wszyst kim moc ne, nie za -
wod ne i pro ste. Ich pa ra me -
try ro bo cze do sto so wy wa ne
są do spe cy fi ki kon kret nych
ryn ków i wy ko ny wa nych za -
dań. Ma to wpływ na ich ży -
wot ność oraz nie za wod -
ność, na wet pod czas pra cy

w naj cięż szych wa run kach. 
Naj star szym przed sta wi cie -
lem GEHL w Pol sce jest
dzia ła ją ca od ro ku 1989 fir -
ma EWPA Ma szy ny Bu dow -
la ne. Jej głów na sie dzi ba
znaj du je się w Ko mor ni kach
ko ło Po zna nia, a głów ny mi
sfe ra mi dzia ła nia jest sprze -
daż, wy na jem oraz na pra wa
ma szyn bu dow la nych. Ob -
szar jej dzia ła nia obej mu je
ak tu al nie nie mal po ło wę Pol -
ski. Licz ba od dzia łów fir my
oraz za trud nie ni w nich do -
świad cze ni me cha ni cy gwa -
ran tu ją szyb ką re ak cję ser -
wi su i bar dzo do bry kon takt
z użyt kow ni ka mi ma szyn. 
W ro ku 2011 przed sta wie -

lem GEHL w Pol sce zo sta ła
fir ma Ar max z Biel ska -Bia -
łej dzia ła ją ca na ryn ku ma -
szyn bu dow la nych i pomp
od 1992 ro ku. Ar max ofe ru -
je wszech stron ną ga mę
pro duk tów i usług na naj -
wyż szym po zio mie ja ko -
ścio wym, jak rów nież wy na -
jem ma szyn bu dow la nych
oraz kom plek so we usłu gi
ser wi so we. Z po cząt kiem te -
go ro ku GEHL po zy skał sil -
ne go part ne ra z pół no cy
Pol ski – Kurt König Ma szy ny
Bu dow la ne Pol ska Sp. z o.o.
Jest to fir ma -cór ka nie miec -
kiej spół ki Kurt König Bau -
ma schi nen GmbH dzia ła ją -
cej na tam tej szym ryn ku

od po nad sie dem dzie się ciu
pię ciu lat. Kurt König Ma szy ny
Bu dow la ne Pol ska Sp. z o.o.
po wsta ła bli sko trzy na ście lat
te mu, jej głów na sie dzi ba
mie ści się w Gdań sku. W lip -
cu 2005 ro ku otwo rzy ła od -
dział w Olsz ty nie. Od kwiet -
nia 2009 ro ku dzia ła też jej
od dział w Gru dzią dzu. Kurt
König Ma szy ny Bu dow la ne
Pol ska Sp. z o.o. kła dąc
szcze gól ny nacisk na fa cho -
wą ob słu gę i ser wis dą ży
do te go, by być god nym za -
ufa nia part ne rem dla firm
z bran ży bu dow la nej.

www.ew pa.pl

www.ar max.com.pl

www.kurt-koenig.com.pl
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Ma szy ny GEHL są przede wszyst kim moc ne, nie za wod ne oraz pro ste w ob słu dze 
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Bobcat bu dow ni czy
za wsze da ra dę 

Fir ma bu dow la na „Mi chał”
Woj cie cha Drzy zgi po wsta ła
bli sko dzie więć lat te mu.
Na po cząt ku zaj mo wa ła się
pra ca mi wy koń cze nio wy mi,
póź niej po sze rzy ła swo ją
dzia łal ność o bu do wa nie bu -
dyn ków oraz pie lę gna cję
ogro dów bo ta nicz nych. Dzię -
ki de ter mi na cji Woj cie cha
Drzy zgi i je go współ pra cow -
ni ków fir ma zy ska ła so bie wy -
so ką po zy cję w bran ży.
Oczy wi ście do suk ce su przy -
czy ni ły się rów nież ma szy -
ny. – Pod czas mon ta żu ogro -
dzeń, sta wia nia mu rów i słu -
pów, ko pa nia w trud no do -
stęp nych miej scach na po -
cząt ku mu sie li śmy uży wać
„si ły szpa dla”. Pew ne go dnia,
prze jeż dża jąc ko ło Dwor ca
Świe bodz kie go we Wro cła -
wiu, za uwa ży łem ko par ki fir -
my Bob cat. Po czy ta łem
o nich na fo rach in ter ne to -

wych, po roz ma wia łem z użyt -
kow ni ka mi tych ma szyn
i pod ją łem de cy zję o za ku pie.
Pierw szą ma szy nę fir my Bob -
cat – ko par kę 319 ku pi łem
bez po śred nio przez PK Ser -
wis – dys try bu to ra tej mar ki.
Po tem do fir my tra fi ła ko lej na
ko par ka Bob cat. Wy ko rzy stu -
ję je do wy ko pu fun da men -
tów pod dom ki jed no ro dzin -

ne, pod ogro dze nia, do osu -
sza nia bu dyn ków, wy ko ny -
wa nia dre na ży oraz wy ry wa -
nia kra węż ni ków. Po dob nie
wy glą da ją pra ce w ogro dach,
gdzie czę sto po trzeb na jest
ma ła, zwin na ma szy na, któ ra
nie uszko dzi ro ślin – opo wia -
da Woj ciech Drzy zga. 
W pa kie cie z ma szy na mi
wła ści ciel fir my „Mi chał”

otrzy mał pięć ły żek o róż nej
wiel ko ści: 20, 25, 30, 40 cen -
ty me trów oraz 1,20 me tra
oraz wiert ni ce, któ re wy ko -
rzy stu je tak że do sa dze nia
drzew. – By wa ło, że jed -
nym Bob ca tem ko pa li śmy
po 16-18 go dzin na do -
bę – za sy py wa li śmy wy ko py,
ro wy me lio ra cyj ne, wy ko ny -
wa li śmy pra ce w ogro dzie.
Mi mo in ten syw nej pra cy ma -
szy na pra co wa ła bez a wa ryj -
nie – wspo mi na Woj ciech
Drzy zga. Za chwa la za le ty po -
sia da nych ko pa rek Bob -
cat: 319 i 323, pod kre śla jed -
nak przy tym, że na wet tak
pro fe sjo nal ny sprzęt nie spra -
wo wa ły by się do brze, gdy by
nie od po wied nio wy szko le ni
ope ra to rzy. To tak że dzię ki
nim in we sto rzy są za do wo le -
ni ze współ pra cy z fir mą bu -
dow la ną „Mi chał”. Do ce nia ją
so lid ność Woj cie cha Drzy zgi
i je go współ pra cow ni ków,
a tak że wa lo ry wy ko rzy sty wa -
nych przez nich Bob ca tów.

www.bobcat.eu
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Woj ciech Drzy zga za chwa la zalety ko parek Bob cat 319 i 323. Pod kre śla jed nak, że na wet tak do -
bre ma szy ny nie spra wo wa∏yby się na le ży cie, gdy by nie pro fe sjo nal nie przy go to wa ni ope ra to rzy

http://www.bobcat.eu/


Opony Solideal 
do mi niła do war ek

Mi ni ła do war ki ko ło we wy ko -
rzy sty wa ne są mię dzy in ny -
mi w bu dow nic twie ogól nym,
wod nym, przy roz biór kach
i bu do wie dróg. Tak wie le za -
sto so wań wy ma ga róż ne go
ro dza ju ogu mie nia. Naj bar -
dziej po pu lar ne są dia go nal -
ne pneu ma tycz ne opo ny ty -
pu SKS. Na pol skim ryn ku
ofe ru je je wie lu pro du cen -
tów, a róż ni ca w ce nie
za opo nę w tym sa mym roz -
mia rze i z tą sa mą licz bą (lp.
PR) prze kła dek się ga na wet
kil ku set zło tych. Mo że war to
za tem wy brać naj tań szą
ofer tę, by nie prze pła cać?
Za sta nów my się jed nak co
otrzy mu je my w za mian i czy
są to rze czy wi ste oszczęd -
no ści? Po sta no wi li śmy po -
rów nać dwie opo ny o bież ni -
ku trak cyj nym (kij ho ke jo wy):
„ta nią opo nę” w roz mia -
rze 10x16.5 10 PR pro duk cji

in dyj skiej (ce na oko ło 450 zł)
oraz So li de al SKS Xtra w roz -
mia rze 10x16.5 8 PR (ce -
na 739 zł). Ja ko punkt od nie -
sie nia za pre zen to wa no tak że
prze krój opo ny Hau ler SKZ
w roz mia rze 10x16.5 10 PR
(ce na 1.140 zł). 
Pod czas ana li zy bu do wy obu
opon już na pierw szy rzut oka
wi dać nie do kład ność wy ko -
na nia i asy me trię „ta niej opo -
ny” ma ją ce ne ga tyw ny wpływ
na ukła da nie się do pod ło ża,
uślizg i ła ma nie się jej kon -
struk cji. Cał ko wi ta gru bość
opon wraz z bież ni kiem
w środ ko wej czę ści nie róż ni
się wie le (oko ło 8%), jed nak

aż 47-pro cen to wa róż ni ca
w gru bo ści karka su ma istot -
ne zna cze nie dla wy trzy ma -
ło ści opo ny. Od chu dzo ny
o 38% bark „ta niej opo ny”
ogra ni cza jej no śność.
Znacz nie, bo o pra wie 60%,
szczu plej szy jest tak że bok
opo ny, co zwięk sza jej po -
dat ność na uszko dze nia.
Stop ka jest nieco szczu plej -
sza (o około 7%). War to
przyj rzeć się kar ka so wi. Pro -
du cent „ta niej opo ny” de kla -
ru je, że ma on 10 prze kła dek
i gru bość 7,3 mm, co przy
8 prze kład kach i 11,0 mm
w opo nie So li de al wy glą da ma -
ło praw do po dob nie. W opo -

nach So li de al każ da war stwa
ma swo ją od po wied nią struk -
tu rę i jest do kład nie po wią za -
na z na stęp ną. Na prze kro ju
wi dać na to miast gład ką po -
wierzch nię po prze cię ciu „ta -
niej opo ny”. Skrom nie li cząc
jest w niej o ok. 40% mniej
mie szan ki gu mo wej, co wią że
się z jej niż szą wy trzy ma ło -
ścią. Na le ży tak że zwró cić
uwa gę na ukry te kosz ty wy ni -
ka ją ce z użyt ko wa nia „ta niej
opo ny”, ta kich jak prze sto je,
na pra wy i mon taż opon oraz
moż li wo ści uszko dze nia in -
nych ele men tów ma szy ny,
cho ciaż by felg.

www.solideal.pl

Komponenty

Przekrój dwóch opo n w bież ni ku trak cyj nym (kij ho ke jo wy): „ta niej opo ny” pro duk cji in dyj skiej oraz opony So li de al SKS Xtra. Dla
porównania do dat ko wo po ka zu je my prze krój opo ny Hau ler SKZ

http://www.solideal.pl/


C34. Kerax 8X4 XTREM – do zadań specjalnych
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Gol dho fer pra cu je dla naf to we go gi gan taV37.
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Kerax 8X4 XTREM
- do zadań specjalnych

Re nault Ke rax – po jazd wy -
zna cza ją cy stan dar dy obo -
wią zu ją ce na ryn ku bu dow la -
nym – zdo był so bie uzna nie
pro fe sjo na li stów z te go sek -
to ra. Sta ło się to dzię ki nie -
za wod nej i so lid nej kon struk -
cji oraz po nad prze cięt ne mu
prze świ to wi. Wy ma ga nia
wzglę dem po jaz dów 4-osio -
wych znaj du ją cych za sto so -
wa nie w prze my śle wy do -
byw czym ca ły czas ro sną.
Ma jąc na wzglę dzie ten fakt
kon struk to rzy Re nault
Trucks przy go to wa li spe cjal -
ną wer sję Ke rax XTREM
w kon fi gu ra cji 8x4. Jak sa ma
na zwa wska zu je jest to wer -
sja o jesz cze bar dziej wy trzy -
ma łej kon struk cji, prze zna -
czo na do prze wo zu kru szy -
wa i pra cy w bar dzo wy ma -
ga ją cych wa run kach. 
Ke rax 8x4 XTREM po sia da
wzmoc nio ną ra mę pod wo -
zia od sil ni ka aż po za koń -
cze nie tyl ne go zwi su. Co
wię cej, se ryj ne wy po sa że -
nie uwzględ nia tak że
wzmoc nio ne re so ry pa ra bo -
licz ne tyl ne go za wie sze nia,
że liw ną obu do wę ko ła za -
ma cho we go sil ni ka, dwu tar -
czo we sprzę gło oraz chłod -
ni cę skrzy ni bie gów. 
Ke rax XTREM jest do stęp ny
na wszyst kich ryn kach
w wer sjach sil ni ko wych
o mo cy od 430 do 520 KM 
– dla sa mo cho dów speł nia ją -
cych nor my Eu ro V, oraz 380
do 500 KM dla po jaz dów z sil -
ni ka mi Eu ro III. 
Od chwi li wpro wa dze nia
na ry nek pierw szej ge ne ra cji
Re nault Ke rax, co mia ło miej -
sce w ro ku 1997, czy to
w ko pal niach ru dy mie dzi
w Chi le, fos fa tów w Ma ro ku,
czy też w in do ne zyj skich ko -
pal niach wę gla ka mien ne go,
po jazd ten wie lo krot nie udo -
wod nił, że świet nie ra dzi so -
bie na wet w naj trud niej szych
wa run kach. W opar ciu o do -
świad cze nia eks plo ata cyj ne

z tych miejsc oraz bio rąc
pod uwa gę ocze ki wa nia naj -
bar dziej wy ma ga ją cych użyt -
kow ni ków, któ rzy od po jaz -
du ocze ku ją peł nej dys po zy -
cyj no ści, a każ dy wy da tek
zwią za ny z eks plo ata cją po -
jaz du prze li cza ją na to ny
prze wie zio ne go za ła dun ku,
Re nault Trucks wzbo ga ci ło
swą ga mę o po jazd Ke rax
w wer sji XTREM z na pę -
dem 8x4. Wzmoc nie nie ra -
my pod wo zia oraz po zo sta -
łych ele men tów me cha nicz -
nych po jaz du za pew nia
spraw ne, bez a wa ryj ne użyt -
ko wa nie pod czas wy kony wa -
nia za dań eks tre mal nych, ta -
kich jak trans port urob ku
w ko pal niach su row ców skal -
nych, czy w trud no do stęp -
nych te re nach ka mie nio ło -

mów. W po jeź dzie za sto so -
wa no rów nież wzmoc nio ne
za wie sze nie w po sta ci czte -
rech re so rów pa ra bo licz nych
oraz most osią ga ją cy 36 ton
ła dow no ści (ele ment opcjo -
nal ny). Ofe ru jąc po jazd Ke -
rax 8x4 w wer sji XTREM,
któ ry ce chu ją: ogrom na ła -
dow ność, so lid na kon -
struk cja oraz ni skie kosz ty
eks plo ata cji, Re nault Trucks
od po wia da na po trze by
przed się bior ców spe cja li zu -
ją cych się w pra cach wy do -
byw czych wią żą cych się
z nie zwy kle cięż ki mi wa run -
ka mi ope ra cyj ny mi. 
W ostat nim cza sie pro du cent
po sze rzył za kres ob słu gi po -
sprze daż nej wspo ma ga jąc
swych klien tów w or ga ni zo -
wa niu punk tów ser wi so wych

bez po śred nio na te re nie za -
kła dów wy do byw czych oraz
w miej scach od da lo nych
od naj więk szych aglo me ra cji
miej skich. Re nault Trucks za -
pew nia do ku men ta cję tech -
nicz ną, czę ści za mien ne oraz
szko le nia dla per so ne lu tech -
nicz ne go dla użyt kow ni ków
swych po jaz dów, któ rzy pra -
gną stać się bar dziej kon ku -
ren cyj ni i uspraw nić dzia łal -
ność swo ich punk tów ser wi -
so wych. Dzię ki ta kie mu roz -
wią za niu ob słu ga po jaz dów
od by wa się na miej scu
i przy wy ko rzy sta niu ory gi nal -
nych czę ści Re nault Trucks.
Dzia łal ność ta, jest uzu peł nie -
niem ofer ty ser wi so wej i na -
praw czej do star cza nej przez
sieć Re nault Trucks.

www.renault-trucks.pl
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Re nault Trucks przy go to wa li spe cjal ną wer sję Ke rax XTREM w kon fi gu ra cji 8x4. Jak sa ma na zwa wska zu je jest to wer sja o jesz cze
bar dziej wy trzy ma łej kon struk cji, prze zna czo na do prze wo zu kru szy wa i pra cy w bar dzo wy ma ga ją cych wa run kach

Ke rax 8x4 XTREM ma wzmoc nio ną ra mę pod wo zia od sil ni ka aż do tyl ne go zwi su. Jego se ryj ne wy po saże nie uwzględ nia tak że wzmoc -
nio ne re so ry tyl ne go za wie sze nia, że liw ną obu do wę koła za ma cho we go sil ni ka, dwu tar czo we sprzę gło oraz ch∏od ni cę skrzy ni bie gów
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Czwar ty kwar tał ubie głe go
ro ku przy niósł trzy dzie sto -
pro cen to wy wzrost po zwo -
leń na bu do wę. Ty le, że
w prze wa ża ją cej więk szo ści
nie do ty czą one du żych pro -
jek tów in fra struk tu ral nych
czy dro go wych. Wy da je się
za tem, że cięż kie sa mo cho -
dy bę dą mniej przy dat ne
pol skim bu dow ni czym. Dla -

te go też w tym ro ku za mie -
rza my kon ty nu ować ofe ro -
wa nie lek kich ze sta wów dro -
go wych z na cze pa mi wy -
wrot ka mi, któ re do star czać
mo gą wszel kie go ro dza ju
ma te ria ły na pla ce bu do wy.
Na szym atu tem jest to, że
po sia da my naj lżej szy sa mo -
chód na ryn ku – Pre mium
Ro ute. W tym ro ku za mie -
rza my po dą żać w dwóch
kie run kach. Po pierwsze
sta wia my na cią gni ki Lan der
spraw dza ją ce się w do sta -
wach ma te ria łów na plac
bu do wy. Łą czą one w so -
bie dwie – zda wać by się
mo gło – wy klu cza ją ce się
ce chy – wy so ką wy trzy ma -

łość i bar dzo ni ską ma sę
wła sną. Wraz z fir mą Fe ber
przy go to wa li śmy pię cio -
osio wy ze staw po zwa la ją cy
zop ty ma li zo wać prze wo zy.
Choć na szym prio ry te tem
na ten rok są lek kie ze sta wy
dro go we, to nie za prze sta -
nie my pro mo wa nia mo de lu
Ke rax. Chciał bym tak że
przy po mnieć, że Re nault
Trucks wzbo ga ci ło swą ga -
mę o po jazd Ke rax w wer sji
XTREM z na pę dem 8x4.
Wzmoc nie nie ra my pod wo -
zia oraz po zo sta łych ele men -
tów me cha nicz nych po jaz du
za pew nia spraw ne, bez a wa -
ryj ne użyt ko wa nie pod czas
wy kony wa nia za dań eks tre -

mal nych, ta kich jak trans port
urob ku w ko pal niach su row -
ców skal nych czy w trud no
do stęp nych te re nach ka mie -
nio ło mów. Li czę, że w tym
ro ku ry nek po jaz dów bu -
dow la nych nie bę dzie się
kur czył. Jest na to szan sa
szcze gól nie w przy pad -
ku lżej szych kon fi gu ra cji.
Mam też ci chą na dzie ję iż
do co raz więk sze go gro -
na klien tów do cie rać bę -
dzie fakt, że jeź dzi się sa -
mo cho dem, a nie znacz -
kiem umiesz czo nym na ma -
sce. Ra chu nek eko no micz -
ny oraz pa ra me try tech nicz -
ne mó wią ja sno – naj lep szy
w staw ce jest Ke rax!

W ro ku 2012 za mie rza my
pro mo wać po jaz dy z ga my
cięż kiej, szcze gól nie bu -
dow la ne oraz no wą wer sję
na sze go fla go we go mo de lu,
ja kim jest Stra lis. W tym seg -
men cie by li śmy ostat nio nie -
co za ma ło agre syw ni, a ma -
my w ofer cie na praw dę do -
bry pro dukt, któ ry mu si my
od waż niej pro mo wać. Za -
mie rza my zmie nić spo sób
po strze ga nia na szej mar ki.
Mu si my prze ko nać klien tów,
że Ive co to nie tyl ko cią gnik
Stra lis ale tak że je go in ne
wer sje (pod wo zia), Trak ker
oraz jesz cze cięż sze po jaz -
dy Astra, któ rej no wą wer sję
HD9 wpro wa dza my wła śnie
do sprze da ży. 

W marcu rozpoczęliśmy
Ive co Con struc tion To -
ur 2012, pod czas któ re go
klien ci nas od wie dza ją cy
w prak ty ce bę dą mo gli po -
znać za le ty ga my bu dow la -
nej gru py Fiat In du strial,
pod wo zi bu dow la nych Ive -
co i Ive co Astra. Pod wo zia
to tak że ba za dla apli ka cji
spe cja li stycz nych, dla te go
za mie rza my po świę cić wię -
cej uwa gi seg men tom ni -
szo wym, na przy kład le -
śnic twu, czy trans por to wi
mle ka, a tak że umoc nić na -
szą po zy cję w seg men cie
ko mu nal nym. Nie ma ły po -
ten cjał wi dzi my rów nież
w sek to rze po żar ni czym.
Pod wo zia to tak że dys try bu -

cja kra jo wa, a tu oprócz kla -
sycz nych jed no stek na pę -
do wych na ON, dys po nu je -
my sil ni ka mi za si la ny mi
CNG do stęp ny mi w ca łej
ga mie Ive co. Dys try bu cja
śred nio- i krót ko dy stan so -
wa opar ta o pa li wa al ter na -
tyw ne, nie za leż nie od ubo -
giej jesz cze sie ci sta cji
CNG w Pol sce, bę dzie się
roz wi jać ze wzglę du na za -
ostrza ją ce się nor my zwią -
za ne z ochro ną śro do wi ska
i ogra ni cze nia mi emi sji ha -
ła su w aglo me ra cjach miej -
skich. Po za tym za mie rza my
utrzy mać po zy cję li de ra
w seg men cie lek kim, gdyż
Da ily jest mar ką sa mą w so -
bie, z roz wią za nia mi czę sto

nie osią gal ny mi dla na -
szych bez po śred nich kon -
ku ren tów. Na to miast Eu ro -
car go jest spraw dzo nym
po jaz dem o ugrun to wa nej
po zy cji ryn ko wej ze znacz -
nym jesz cze po ten cja łem
wzro stu w seg men tach ta -
kich jak ko mu nal ny czy po -
żar ni czy, a tak że w dys try -
bu cji, a na wet prze wo zach
mię dzy na ro do wych.

Porozmawiajmy o rynku pojazdów budowlanych… 
Kończą się powoli wielkie polskie projekty drogowe, maleje też liczba inwestycji przemysłowych. Ogranicza to perspektywy
rozwoju firm budowlanych i ma negatywny wpływ na podejmowane przez nie de cy zje o za ku pie sprzę tu, w tym także
pojazdów budowlanych. Jak w tym kontekście zachowywać się będzie polski rynek samochodów ciężarowych? Czy mimo
wszystko może się on rozwijać? Postanowiliśmy zapytać u źródła. „Pośrednik Budowlany” poprosił przedstawicieli firm
oferujących pojazdy dla branży budowlanej o podzielenie się opiniami z naszymi Czytelnikami. Na „pierwszy ogień” poszli
Marcin Majak z Renault Trucks Polska oraz Massimiliano Perri z Iveco Poland

Mar cin Ma jak – dy rek tor mar ke tin gu Re nault Trucks Pol ska: 
Nasz prio ry tet to lek kie ze sta wy dro go we!

Mas si mi lia no Per ri – dy rek tor ge ne ral ny Ive co Po land:

W ro ku 2012 za mie rza my pro mo wać po jaz dy z ga my cięż kiej! 
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Gol dho fer pra cu je
dla naf to we go gi gan ta

Cięż kie ze sta wy mo du ło we
nie miec kiej fir my Gol dho fer
po zwo li ły zre ali zo wać nie -
zwy kle pre sti żo we za da nie
trans por to we. Za ich po mo -
cą do jed ne go z tu rec kich
por tów do star czo no gi gan -
tycz ną plat for mę wiert ni czą.
Skom pli ko wa ne za da nie
zre ali zo wa no przy uży ciu
trzech cięż kich ze sta wów
mo du ło wych ty pu THP/SL
nie miec kiej fir my Gol dho fer.
Choć ca ła ope ra cja mia ła
miej sce w Tur cji, to zle cił ją
bra zy lij ski po ten tat bran ży
naf to wej Pe tro leo Bra si lie -
ro S.A. (Pe tro bras). Za da nie,
ja kie otrzy ma ła tu rec ka fir ma
Ul trans po le ga ło na prze wo -
zie plat for my wiert ni czej
o wa dze 650 ton z nad mor -
skie go mia sta Isken de run
do por tu, gdzie zo sta ła za ła -
do wa na na sta tek.
Ła du nek był im po nu ją cy
nie tyl ko ze wzglę du
na swój cię żar, ale rów nież
ol brzy mie ga ba ry ty. Nie
dość, że ko los wa żył aż
sześć set pięć dzie siąt ton,
to miał czter dzie ści me -
trów dłu go ści, dwa dzie -
ścia pięć sze ro ko ści i dzie -
sięć wy so ko ści. Dla Ul tran -
su był to naj cięż szy i naj -
więk szy ła du nek, ja ki

trans por to wa ła od po cząt -
ku swej dzia łal no ści. 
Sys te my mo du ło we Gol -
dho fer ze wzglę du na swe
pa ra me try sta no wi ły oczy wi -
sty wy bór dla do bie ra ją cych
sprzęt do re ali za cji tej nie tu -
zin ko wej ope ra cji trans por to -
wej. Czter dzie ści pięć li nii
osi w trzech ze sta wach
umoż li wia ły per fek cyj ne roz -
ło że nie ła dun ku i spraw ne
wy ko na nie za da nia.
– Ze sta wy trans por to we ty pu
THP/SL po zwa la ją na bez -
pro ble mo wy trans port na wet
eks tre mal nie cięż kich ła dun -
ków. Co się ty czy za da nia re -
ali zo wa ne go przez tu rec ki
Pe tro bras, to nie zmier nie
mnie cie szy, że za po mo cą

na sze go sprzę tu uda ło się
bez naj mniej szych prze -
szkód prze trans por to wać gi -
gan tycz ną plat for mę wiert ni -
czą – nie kry je za do wo le nia
Ste fan Fuchs, pre zes za rzą -
du Gol dho fer AG. Tu rec ka
fir ma trans por to wa od po -
nad sied miu lat wy ko rzy -
stu je ze sta wy Gol dho fe ra.
Dys po nu je czter dzie sto ma
sze ścio ma li nia mi osi i bo -
ga tą pa le tą do dat ko we go
wy po sa że nia po zwa la ją ce -
go na bły ska wicz ne sto so -
wa nie róż nych kom bi na cji
po zwa la ją cych na opty mal -
ne skon fi gu ro wa nie ze -
sta wów trans por to wych.
Cięż kie mo du ły kla sy THP/SL
pro du ko wa ne w Mem min gen

przez Gol dho fer AG wy róż -
nia ją się wy so kim do pusz -
czal nym na ci skiem na osie
i przej mo wa niem du żych mo -
men tów zgi na ją cych. Pa ra -
me try te za pew nia ją ze sta -
wom do sko na łą trwa łość.
Dzię ki wy so kie mu na ci sko wi
na osie i sto sun ko wo nie wiel -
kiej ma sie wła snej sys te my
THP/SL do sko na le na da ją
się do prze wo zu eks tre mal -
nie cięż kich ła dun ków ce -
chu jąc się du żą ela stycz no -
ścią i eko no micz ną eks plo -
ata cją. Tak że za kres po zio -
mo wa nia osi w mo du łach
THP/SL w za kre sie +/-300 mm
po zwa la na ich sto so wa nie
tak że po za sie cią dro go wą.
Sys tem mo du ło wy Gol dho fe -
ra przy po mi na ją cy ukła da nie
kloc ków, umoż li wia kon fi gu -
ra cję ze sta wów przy uży ciu
spe cja li stycz nych po kła dów. 
Gol dho fer AG ma bo ga te
do świad cze nia, dość po -
wie dzieć, że hi sto ria fir my
za czę ła się w ro ku 1705.
Obec nie Gol dho fer za trud -
nia sze ściu set pra cow ni -
ków na le żąc do czo łów ki
pro du cen tów przy czep i na -
czep ni sko po dwo zio wych,
ze sta wów mo du ło wych
oraz cią gni ków lot ni sko wych.
Do star czył po nad trzy dzie ści
trzy ty sią ce ze sta wów trans -
por to wych do sie dem dzie się -
ciu kra jów z ca łe go świa ta.

www.goldhofer.com
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Za da nie tureckiej firmy Ul trans po le ga ło na prze wo zie plat for my wiert ni czej o wa -
dze 650 ton. Do jego realizacji wykorzystano ze sta wy na cze po we – wóz ki z ∏a bę dzi -
mi szy ja mi i trze ma cią gni ka mi…
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Wszędołaz Ive co da je
ra dę w te re nie! 

W pią tek 16 mar ca wy star to -
wa ła im pre za o na zwie Ive co
Con struc tion To ur 2012. Przez
trzy piąt ki mar ca i trzy kwiet nia
ob jeż dża Pol skę, umoż li wia jąc
wszyst kim za in te re so wa nym
wzię cie udzia łu w te stach po -
jaz dów bu dow la nych Ive co
oraz za po zna nie się z ofer tą
part ne rów Ive co z gru py Fiat
In du strial i Fiat Au to. Do pre -
zen ta cji i oso bi ste go wy pró bo -
wa nia przez chęt nych moż li -
wo ści po jaz dów oraz ma szyn
bu dow la nych (jed nym z part -
ne rów Ive co Con struc tion To -
ur 2012 jest In trac, stąd obec -
ność ma szyn Ca se) wy bra no
od po wied nie, bar dzo przy tym
efek tow ne miej sca, jak ko pal -
nie su row ców skal nych. Wa -
run ki w nich są ide al ne dla po -
ka za nia wszel kich za let po ja -
dów Ive co. By wa ją też eks tre -
mal ne – ale tym le piej dla Ive -
co, bo nie ma lep szej re ko -
men da cji dla Trak ke ra czy
Astry niż po ka za nie, że po jazd
po ra dzi so bie na wet w wa run -
kach rzadko zda rza ją cych się
w ich co dzien nej pra cy.
Pierw sze z za pla no wa nych
spo tkań z Ive co od by ło się
w re jo nie Bia łe go sto ku, kil ka
ki lo me trów od So kół ki w ko -
pal ni kru szy wa Drah le II. Nie -
mal eg zo tycz na sce ne ria
wy ro bi ska ko pal ni – pia sek,
słoń ce i je zio ro o ory gi nal nej
zie lo nej bar wie – by ła pięk -
nym tłem, na któ rym po jaz -

dy Ive co pre zen to wa ły się
nie mal jak w Raj dzie Da kar.
Choć po go da by ła jesz cze
dość zi mo wa, a gdzie nie -
gdzie le ża ły ta fle lo du, fre -
kwen cja do pi sa ła. Dla bez -
pie czeń stwa i wy go dy go ści
eki pa Ive co dzie li ła przy by -
łych klien tów na gru py przy -
dzie la jąc każ dej z nich opie -
ku na. Wszy scy chęt ni za -
opa trze ni w ka ski i od bla -
sko we ka mi zel ki zjeż dża li
sa mo cho da mi Ive co na dół,
gdzie mo gli ob ser wo wać
za ła du nek i za cho wa nie się
po jaz dów w trak cie jaz dy
z ob cią że niem, w te re nie,
w eks tre mal nie trud nych
wa run kach. Do dys po zy cji
chęt nych pod sta wio no czte -
ry Trak ke ry i jed ną Astrę.
Wy ko rzy sty wa no je bez li to -

ści kur su jąc nie mal bez wy -
tchnie nia w pę tli – na dół
i z po wrotem. Przez ca ły
czas trwa nia im pre zy do ko -
pal ni docierali wciąż no wi
go ście. Jak wy ni ka ło z roz -
mów  wie lu z nich z tru dem
wy kro iło część swo je go
dnia pra cy, by przy je chać
na im pre zę. Po po wro cie
z te stów ko pal nia nych mo gli
oni przyj rzeć się ofer cie in -
nych po jaz dów Ive co, któ re
w spo sób sta tycz ny pre zen -
to wa no już na gó rze. Tam
też moż na by ło po znać moż -
li wo ści sa mo cho dów zu peł -
nie in ne go ka li bru, choć tak -
że te re no wych – ma my
na my śli Je epy. Od by wa ły
one jaz dy te sto we po bez dro -
żach, nie wcho dząc jed nak
w dro gę Trak ke rom i nie

wkra cza jąc na te re ny ko pal ni. 
Mi chał Fer sten (Ive co Pol -
ska): – Sta wia my na bez po -
śred ni kon takt z klien tem.
Po jaz dy ta kie, jak na sze,
trud no jest pokazać na tar -
gach w ta ki spo sób, by za -
pre zen to wać peł nię ich moż -
li wo ści. Na lo kal nych ryn kach
jest wie lu po ten cjal nych
klien tów. Najlepiej wiedzą
o tym na si de ale rzy, któ rzy są
go spo da rza mi po szcze gól -
nych etapów tra sy Ive co Con -
struc tion To ur. Sche mat na -
szych ko lej nych spo tkań bę -
dzie identyczny, róż nią się tyl -
ko miej sca, w których będą
się odbywać. Ive co Con -
struc tion To ur od wie dzi głów -
nie żwi row nie, tra fi też jed nak
tak że na przykład do ko pal ni
wa pie nia w Czat ko wi cach. 
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Do dys po zy cji chęt nych pod sta wio no czte ry Trak ke ry i jed ną Astrę. Wy ko rzy sty wa no je bez li to ści kur su jąc nie mal bez wy tchnie nia
w pę tli – na dół i z po wro tem

Naj now sza Astra HD9 sta no wi sy no nim wy trzy ma ło ści, trwa ło ści i wszech stron no ści.
Przekonała o tym w trudnych warunkach kopalni kruszywa Drahle II

Part ne ra mi tra sy Ive co Con struc tion To ur są: In trac (de aler Ca se) z re pre zen ta cją
ma szyn na da ją cych się do sko na le do pra cy w żwi row niach
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http://posbud.com.pl/start/index.php?option=com_content&view=article&id=1953:iveco-w-piasku&catid=56:galeria2&Itemid=74
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Pierw szy z sze ściu przy stan -
ków Ive co Con struc tion To -
ur 2012 przy go to wał bia ło -
stoc ki od dział fir my
CTC – au to ry zo wa ne go de -
ale ra Ive co. Jed nym z klien -
tów tej fir my jest Ro man Ka -
li now ski wła ści ciel fir my dro -
go wej z Haj nów ki. – Przy je -
cha łem na im pre zę Ive co,
bo in te re su ją mnie wszelkie
no win ki. Ze wzglę du na to,
że mo ja fir ma dzia ła w bran -
ży dro go wej, nie zbęd ny jest
mi trans port cię ża ro wy.
W swo im par ku ma szy no -
wym mam już sa mo cho dy
Ive co Trak ker o kon fi gu ra -
cjach na pę do wych 6x6
i 8x8. Fakt, że rok po za ku -
pie pierw sze go po jaz du wy -
bra łem dru gi tej sa mej fir my
(mi mo że na ryn ku lo kal nym
dzia ła ją przed sta wi cie le in -
nych ma rek, któ rych nie wy -
mie nię, by nie ro bić im re kla -
my) naj le piej świad czy
o tym, że Ive co przy pa dło mi
do gu stu. Trak ker ma pro ste
i fuk cjo nal ne roz wią za nia,
kie row cy chwa lą go, że jest
wy god ny, na wet w cięż kich
wa run kach, w te re nie trud -
no do stęp nym. Moż na po -
wie dzieć, że to ta ki „wszę do -
łaz”… Ja aku rat mam już do -
świad cze nie, je śli cho dzi
o pra cę Trak ke ra mi w te re -
nie, jed nak je śli ktoś się wa -
ha przy za ku pie po jaz du, ta -
ka im pre za jest dla nie go

zna ko mi tą oka zją do zdo by -
cia do świad czeń. 
Or ga ni za to rem Ive co Con -
struc tion To ur 2012 jest fir -
ma Ive co Po land Sp. z o.o.
sprze da ją ca po jaz dy lek kie
(Da ily), śred nie (Eu ro car go)
oraz cięż kie po jaz dy dro go -
we i te re no we na le żą ce
do ga my Stra lis i Trak ker.
Trak ker to po jazd stwo rzo ny
do dzia ła nia w każ dym kli -
ma cie i w każ dym te re nie,
od zwy kłych dróg as fal to -
wych lub nie utwar dzo nych
aż po naj trud niej sze bez dro -
ża. Za pew nia mak si mum
kom for tu, bez pie czeń stwa
i wy daj no ści. Jest po jaz dem
od po wied nim do trans por tu
żwi ru, ma te ria łów bu dow la -
nych (wy wrot ka, plat for ma),
trans por tu i pro duk cji be to -
nu (be to niar ka), utrzy ma nia

dróg zi mą oraz prze wo zu ła -
dun ków po nad ga ba ry to -
wych. Wy ste pu je w po -
nad 1.700 wer sjach fa brycz -
nych. Trak ker to peł na ga -
ma roz wią zań ele men tów
i pod ze spo łów: sze ro ki wy -
bór przy sta wek od bio ru mo -
cy, krót ki tyl ny zwis w pod -
wo ziach dla zmi ni ma li zo wa -
nia mo dy fi ka cji kon struk -
cyj nych w fir mach za bu do -
wu ja cych, go to we wspor -
ni ki na ra mie dla ła twiej sze -
go za mo co wa nia ra my po -
śred niej, lam py ro ta cyj ne
na da chu sy gna li zu ja ce po -
jazd w trak cie pra cy oraz
osło na mi ski ole jo wej sil ni -
ka. Jest ide al nym roz wią za -
niem do za bu dów spe cja li -
stycz nych jak be to niar ki,
pom py do be to nu, wy wrot -
ki, żu ra wie. Or ga ni za to rzy

ICT 2012 udo stępniają do
testów czte ry Trak ke ry w kon -
fi gu ra cji 8x4, 8x8, 6x4 i 6x6. 
Astra HD9 sta no wi sy no nim
wy trzy ma ło ści, trwa ło ści
i wszech stron no ści dla
wszyst kich, któ rzy dzia ła -
ją w dzie dzi nie trans por tu
przy eks plo ata cji ka mie nio -
ło mów i ko palń su row ców
skal nych. Naj now sza Astra
HD9 to po jazd bar dziej wy -
daj ny, wy po sa żo ny w no wą
sta lo wą ka bi nę, czte ro -
punk to we „w peł ni re gu lo -
wa ne” za wie sze nie, du że
okna, no we lu ster ko wstecz -
ne. No wa tor skie ele men ty
w po łą cze niu z so lid ną kon -
struk cją pod wo zia i wy daj -
no ścią sil ni ków Cur sor
spra wiają, że DMC tech -
nicz na Astry HD9 86.48 mo -
że wy no sić 50 ton, a DMZ
aż 104 to ny (przy za sto -
so wa niu od po wied nich
opon). Pod wo zie Astry jest
sze ro kie i po sia da so lid ne
sta lo we po dłuż ni ce ra my,
pła skie i rów no le głe na ca łej
dłu go ści dla za pew nie nia
wy so kiej sztyw no ści, co
gwa ran tu je sta bil ność na wet
przy prze wo że niu ła dun ków
o wy so ko po ło żo nym środ -
ku cięż ko ści. Ta ki kształt
ra my umoż li wia szyb ki i ła-
twy mon taż do wol nej za bu -
do wy. Ośmio - i trzy na sto li -
tro we sil ni ki Cur sor, dzia ła -
jac w po łą cze niu z róż ny mi
ro dza ja mi ręcz nych skrzyń
bie gów, pół au toma tycz ny mi
lub au to matycz ny mi (z kon -
wer te rem mo men tu ob ro to we -
go), za pew nia ją wy so ki mo -
ment ob ro to wy, ela stycz ność
i opty mal ną si łę ha mo wa nia.
W ko pal ni Drah le jeź dzi li śmy
Astrą HD9 w kon fi gu ra cji 8x6
z na pę dza ną pierw szą osią.
Part ne ra mi tra sy Ive co Con -
struc tion To ur są: In trac de -
aler Ca se), KH-Kip per Ski -
bic ki Tech ni ka Trans por to -
wa, Ge rva si Pol ska, FM Le -
żajsk, Wiel ton, Fe ber, Eu ro -
po lift, Pe tro nas Lu bri cants
In ter na tio nal, Mi che lin, Je ep
oraz Ive co Ca pi tal.

www.iveco.pl
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Nie mal eg zo tycz na sce ne ria wy ro bi ska ko pal ni – pia sek, słoń ce i je zio ro o ory gi nal nej zie lo nej bar wie – by ła pięk nym tłem, na któ -
rym po jaz dy Ive co pre zen to wa ły się nie mal jak w Raj dzie Da kar

Trak ker to po jazd stwo rzo ny do dzia ła nia w każ dym kli ma cie i w każ dym te re nie, od -
zwy kłych dróg as fal to wych lub dróg nie utwar dzo nych aż po naj trud niej sze bez dro ża

m ,
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Palfinger AG stawia
na wspó∏pracę z Sa ny

Au striac ka fir ma Pal fin ger
AG od lat po zo sta je świa to -
wym li de rem w pro duk cji
hy drau licz nych ma szyn
prze ła dun ko wych, prze zna -
czo nych przede wszyst kim
do za bu do wy na pod wo -
ziach sa mo cho dów cię ża ro -
wych. Za trud nia sześć ty -
się cy pra cow ni ków, jej ubie -
gło rocz ne ob ro ty wy nio -
sły 846 mi lio nów eu ro. 
Pal fin ger AG dzia ła glo bal -
nie, po sia da wła sne fa bry ki
i mon tow nie nie tyl ko w Eu -
ro pie, ale tak że w Ame ry ce
Pół noc nej i Po łu dnio wej oraz
w Azji. Au striac ki kon cern
dys po nu je ak tu al nie sie -
cią 4.500 punk tów han dlo -
wych i ser wi so wych w po -
nad 130 kra jach na wszyst -
kich kon ty nen tach. W Pol sce
od ro ku 1992 je go ge ne ral -
nym przed sta wi ciel stwem
jest fir ma Gra co. 
Do ce nia jąc po ten cjał chiń -
skie go ryn ku, któ ry w cią gu
pię ciu naj bliż szych lat ma
stać się naj więk szym ob sza -
rem zby tu ma szyn Pal fin ger,
Au stria cy zde cy do wa li się
utwo rzyć dwie spół ki z naj -
więk szym w Chi nach pro du -
cen tem ma szyn bu dow la -
nych – Sa ny He avy In du stry
Co., Ltd. Obaj part ne rzy
obej mą w nich po pięć dzie -
siąt pro cent udzia łów. Pierw -
sza ze spół ek – Sa ny Pal fin -
ger SPV Equ ip ment Ltd.

dzia łać bę dzie na te re nie
Chin pro du ku jąc i sprze da -
jąc na tam tej szym ryn ku ma -
szy ny prze ła dun ko we do za -
bu do wy na po jaz dach cię ża -
ro wych, któ rych kon struk cja
opie rać się bę dzie na au -
striac kiej tech no lo gii. Rocz -
nie pro du ko wa nych bę -
dzie 10.000 żu ra wi, co po -
kry je 30 pro cent za po trze bo -
wa nia chiń skie go ryn ku. 
Dru ga ze spół ek, któ ra otrzy -
ma ła na zwę Pal fin ger Sa ny
In ter na tio nal Mo bi le Cra nes
Sa les otrzy ma na wy łącz -
ność pra wa do dys try bu cji
żu ra wi mo bil nych Sa ny. Ofe -
ro wać je bę dzie na wszyst -
kich świa to wych ryn kach
po za Chi na mi. Głów nym ob -
sza rem dzia ła nia po zo sta nie
oczy wi ście Eu ro pa.
Her bert Ort ner, dy rek tor za -
rzą dza ją cy Pal fin ger AG ko -
men tu jąc na wią za nie współ -
pra cy z chiń skim part ne rem
po wie dział: – Two rząc oby -
dwie spół ki uczy ni li śmy zna -
czą cy krok naprzód w roz -
wo ju stra te gii mię dzy na ro -
do we go roz wo ju. Tym sa -
mym Pal fin ger AG ze swy mi
fa bry ka mi i mon tow nia mi za -
zna cza obec ność na wszyst -
kich zna czą cych świa to -
wych ryn kach. Uwa żam, że
uda ło się nam po zy skać
do współ pra cy do sko na łe go
part ne ra. Sa ny jest prze cież
jed ną z naj dy na micz niej roz -
wi ja ją cych się firm prze my -
sło wych w ska li świa to wej.
Istot ne jest rów nież to, że
chiń ski part ner speł nia na -

sze wy so kie wy ma ga nia
w za kre sie ja ko ści pro duk cji.
Wspól nie z Sa ny stwo rzy li -
śmy prze słan ki, aby spro -
stać co raz bar dziej agre syw -
nej kon ku ren cji i umoc nić
wio dą cą po zy cję na świa to -
wym ryn ku. Chi ny sta ją się
na szym dru gim pod sta wo -
wym ryn kiem. Ofe ru jąc na -
szym klien tom spo za Chin
żu ra wie mo bil ne Sa ny za -
pew ni li śmy so bie do sko na łe
uzu peł nie nie ofer ty.
Liang We ngen, pre zy dent
Sa ny He avy In du stry rów -
nież pod kre ślał za le ty pły -
ną ce z na wią za nej współ -
pra cy: – Ści sła współ pra ca
z Pal fin ge rem sta no wi dla
Sa ny waż ny krok na dro dze
do wkro cze nia na świa to wy
ry nek. Wy ko rzy stu jąc gę stą
sieć ser wi so wą i han dlo wą
na le żą cą do Pal fin ger AG
mo że my roz wi jać się w ska -
li glo bal nej. Cie szy my się
nie zmier nie na part ner ską
współ pra cę z jed nym z li -
de rów świa to we go ryn ku
w za kre sie no wo cze snych
tech no lo gii, któ re go mak sy -
mą jest za wsze by cie bli sko
klien tów i ofe ro wa nie im
do sko na łej ob słu gi w jak
na szer szym za kre sie. Je -
stem głę bo ko prze ko na ny,
że bę dzie to mia ło klu czo -
wy wpływ na przy spie sze -
nie roz wo ju Sa ny.
Chi ny są naj więk szym ryn -
kiem mo to ry za cyj nym świa -
ta. Pal fin ger AG ze wzglę du
na pro fil pro duk cji jest oczy -
wi ście szcze gól nie za in te re -

so wa ny seg men tem po jaz -
dów cię ża ro wych, któ rych
tyl ko w ro ku 2010 wy pro du -
ko wa no w Chi nach oko -
ło 1,23 mi lio na. Dla po rów -
na nia w pół noc no ame ry kań -
skiej Stre fie Wol ne go Han -
dlu (NAFTA) zrze sza ją cej
Ka na dę, USA i Mek syk rocz -
na pro duk cja cię ża ró wek
wy no si oko ło 420.000,
w Unii Eu ro pej skiej 220.000,
w In diach 310.000 a w Ro -
sji 58.000. Tym sa mym ca ły
świa to wy ry nek po jaz dów
użyt ko wych sza co wa ny jest
na po zio mie 2,8 mi lio na,
udział Chin wy no si za tem
nie mal je go po ło wę. War te
pod kre śle nia jest rów nież to,
że chiń ski ry nek zdo mi no -
wa ny jest przez ro dzi mych
pro du cen tów. Za gra nicz ne
kon cer ny ma ją w nim za le d -
wie dwa pro cent udzia łów. 
Ude rza ją co po dob ny jest
też udział Chin w świa to -
wym ryn ku ma szyn bu dow -
la nych. Z 28-pro cen to wym
udzia łem są one naj więk -
szym pro du cen tem, ko lej ne
miej sce przy pa da Ame ry ce
Pół noc nej (22 pro cent), Eu -
ro pie (18 pro cent), In diom
(9 pro cent) oraz Ja po nii (6
pro cent). Da ne te po zwa la -
ją za kła dać, że Chi ny w cią -
gu naj bliż szych pię ciu lat
sta ną się naj więk szym ryn -
kiem zby tu dla pro duk tów
Pal fin ge ra, ta kich jak żu ra -
wie prze ła dun ko we, bra -
mow ce, ha kow ce i pod no -
śni ki ko szo we.

www.graco.pl
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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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BOGATA OFERTA CZ¢ÂCI
ZAMIENNYCH DO MASZYN

BUDOWLANYCH

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

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

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

e-mail: sklep@ewpa.pl, www.ewpa.pl

A Terex Company
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R´cznie kierowane zag´szczarki 

gruntu z systemem

COMPATROL®-CCD 

i COMPATROL®- MSM

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o.

ul. Grodziska 7
05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ

tel.: (22) 739 70 80, 739 70 81 
fax (22) 739 70 82

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

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

IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, www.spicer24.com
service@iow.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
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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

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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 9001:2009

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

♦

♦

POJAZDY U˚YTKOWE
IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, 
www.spicer24.com
service@iow.pl

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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