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Sam tego chciałem!

– Rozmowa z Robertem Wroną,
przedstawicielem koncernu CNH w Polsce
odpowiedzialnym za markę CASE

TRZY PYTANIA, TRZY ODPOWIEDZI,
CZYLI KWINTESENCJA TEGO, 
CO NAS CZEKA NA TEGOROCZNYCH
TARGACH BAUMA

Kompleksowa oferta 
HKL Bau ma schi nen Pol ska

Fir ma HKL Bau ma schi nen Pol ska za ist nia ła
na ryn ku pol skim przed po nad dwu dzie stu la -
ty. Dziś na le ży do gro na naj bar dziej li czą cych
się firm w tym sek to rze go spo dar ki 

„Hy bry da” Ko mat su śmi ga aż mi ło!

W przy pad ku Ko mat su ko par ka o na pę dzie
hy bry do wym prze sta ła być tyl ko tar go wym
eks po na tem. Od kil ku mie się cy ma szy na pra -
cu je z po wo dze niem na bu do wie ob wod ni cy
Opo la Lu bel skie go

Urzeczywistniony sen o potędze

Du że ła do war ki Ca ter pil lar Se rii K urze czy -
wist nia ją dą że nia swych kon struk to rów. No we
ma szy ny im po nu ją wy daj no ścią, nie za wod no -
ścią i ła two ścią ob słu gi ser wi so wej

Nowe koparki kołowe New Holland

New Hol land wpro wa dził na ry nek se rię „B
PRO”. Skła da ją się na nią trzy no we mo de le
wy róż nia ją cych się wy so ką funk cjo nal no ścią
ko pa rek ko ło wych o ma sie ope ra cyj nej od 15
do 19 ton

Seria C rozściełaczy Volvo

No wa se ria roz ście ła czy Vo lvo zo sta ła wy po -
sa żo na w licz ne funk cje, któ re ma ją po móc
klien tom za osz czę dzić pa li wo i czas, a tak że
po ra dzić so bie z naj trud niej szy mi za da nia mi
przy ukła da niu na wierzch ni dróg

Nowe spycharki CASE serii M

CASE Con struc tion wy mie nia ofer tę na spy -
char ki wpro wa dza jąc no wą se rię M. W trzech
no wych mo de lach zastosowano tech no lo gię
SCR za pew nia ją cą wy so ką eko no micz ność
sil ni ka oraz wi ele in nych ulep szeń

Me ca lac 714 MWe na służ bie!

Pierw szą ge ne ra cję ko par ki 714 MWe kon -
struk to rzy z fran cu skie go An ne cy stwo rzy li
w ro ku 2004. Po sied miu la tach ma szy -
na prze szła swo isty „li fting”.  

JCB 4CX WM staje na palcach

Brytyjski koncern JCB wprowadzając szereg
modyfikacji konstrukcyjnych sprawił, że nowa
koparko-ładowarka JCB 4CX Wa ste ma ster
nadaje się idealnie dla firm recyklingowych

We ber MT na tar gach BAUMA

W trak cie te go rocz nych tar gów BAUMA
w Mo na chium We ber MT za pre zen tu je ko lej -
ne dwie no wo ści wy ty cza ją ce ryn ko we stan -
dar dy. Będą to lek ka sto pa wi bra cyj na
SRV 590 i za gęsz czar ka re wer syj na CR 9

Po nad 110 lat do świad cze nia 
w sek to rze bu dow la nym

Prak tycz nie co dru gi po jazd bu dow la ny
w Niem czech mo że po szczy cić się trój ra mien -
ną gwiaz dą na osło nie chłod ni cy
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„PoÊrednik Budowlany 
- Maszyny,  Narz´dzia, Sprz´t” 

jest kolportowany bezp∏atnie do
osób i instytucji związanych z branżą
budowlaną.

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

Nasza ok∏adka:

Ładowarka kołowa  
CAT 962K

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no Êci za treÊç za miesz cza nych re klam i og∏o szeƒ oraz ar ty ku ∏ów re kla mo wych
i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i Êródtytu∏ami.

Dro dzy Czy tel ni cy,
jak co trzy la ta, w kwiet niu wszyst kie dro gi będą wiodły nas do Mo na chium.
Po wód jest oczy wi sty, swe po dwo je otwie ra przed nami Bau ma. Jakie atrakcje
czekają nas tym ra zem? Rąb ka ta jem ni cy wy staw cy uchy li li już w stycz niu pod -
czas tra dy cyj ne go spo tka nia z dzien ni ka rza mi. Od te go cza su pu bli ko wa li śmy
na na szych ła mach wiele informacji o no wo ściach. Mimo to, o uzu peł nie nie na -
szej wie dzy po pro si li śmy polskich przed sta wi cie li czo ło wych pro du cen tów ma -
szyn i sprzę tu. Każdemu z nich za da li śmy te sa me trzy py ta nia. Od po wie dzi
znaj dzie cie Pań stwo na ko lej nych stro nach wy da nia, kó re wła śnie trzy ma cie w rę -
kach. Przed kła da ją cy po nad sło wo dru ko wa ne no wo cze śniej sze tech no lo gie mo gą
sko rzy stać pu bli ka cji na na szym por ta lu. 
A sko ro już je ste śmy przy tar gach… W po przed nim wy da niu uka zał się mój tekst o kie lec kich tar gach Au to stra da. Na zy -
wa ne by wa ją one cza sem „pol ską Bau mą”. Czy nie utra cą jed nak te go mia na, sko ro w tym ro ku za brak nie na nich wie lu
zna czą cych w na szej bran ży firm. To spo ry pro blem. Czy moż na wy obra zić so bie uda ne tar gi mo to ry za cyj ne bez Mer ce de -
sa, BMW czy FIATA? Praw da, że trud no? W Kiel cach tym ra zem za brak nie naj więk szych tu zów wśród pro du cen tów ma -
szyn bu dow la nych. Ce lo wo nie przy po mi nam ma rek ma szyn, któ rych tym ra zem w Kiel cach nie zo ba czy my… Czy ich
brak coś zmie ni? By zna leźć od po wiedź na to py ta nie, po sta no wi li śmy od dać głos Tar gom Kiel ce. Or ga ni za to rzy Au to stra -
dy sko rzy sta li z na szej ofer ty. Ich tekst za miesz cza my bez ja kich kol wiek in ge ren cji. Prze czy taj cie i wy cią gnij cie Pań stwo
wnio ski. Go rą co do te go za chę cam. Zresz tą po dob nie jak do kon ty nu owa nia dys ku sji o pol skich im pre zach tar go wych…
Dla mnie te mat ten dłu go jesz cze nie bę dzie za mknię ty. Mam ol brzy mią sa tys fak cję, że mój tekst o Au to stra dzie zo stał
do ce nio ny sta jąc się przy czyn kiem do głęb szej ana li zy ko rzy ści, ja kie ma my z pol skich tar gów. Dys ku to wa łem o tym
za rów no z or ga ni za to ra mi kie lec kiej Au to stra dy, jak i po znań skie go Bu ma szu. By łem w Po zna niu, by łem w Kiel -
cach. I nie ża łu ję. Prze cież po dró że kształ cą. W mo im przy pad ku bar dziej ta do sto li cy Wiel ko pol ski. W Po zna niu uświa -
do mi łem so bie bo wiem na raz, że tar gi, któ re dla bran ży ma szyn bu dow la nych są naj waż niej sze przez ca ły czas, dla ich
or ga ni za to rów naj waż niej sze są tak na praw dę tyl ko w okre sie ich trwa nia. Po za tym są tyl ko jed ną z wie lu im prez od -
by wa ją cych się w Kiel cach czy Po zna niu. Drob nym ele men tem wiel kiej mo zai ki… Tym bar dziej do ce niam za tem gest
pre ze sa Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich. An drzej Byrt nie tyl ko oso bi ście opro wa dzał nas po tar go wych te re -
nach, ale zna lazł czas, by za mie nić kil ka słów z każ dym, kto przy jął je go za pro sze nie do Po zna nia. Spra wi ło to, że przy -
naj mniej przez je den dzień i wie czór tar gi Bu masz sta ły się naj waż niej szą im pre zą za rów no dla or ga ni za to rów, jak
i wy staw ców. Pre zes Byrt po tra fił te go do ko nać nie dla te go, że jest dy plo ma tą lecz czło wie kiem z kla są…

Ja cek Ba rański

Wy daw ca
Ry

s.
 K

.K
at

ar
zy

na
 J

an
as

ie
w

ic
z

posbud.com.pl/start/e/PB_2_2013/#/1


Pokazy dynamiczne? Jesteśmy za!
Ja kie po win ny być pol skie tar gi ma szyn bu dow la nych? Naj -
pro ściej od po wie dzieć: rów naj my do Bau my! Choć by drob -
ny mi krocz ka mi. Na przy kład zmie nia jąc cha rak ter tar gów.
Za miast sta tycz nej eks po zy cji, efek tow ne po ka zy? Je ste -
śmy za! Pod czas nie daw ne go spo tka nia na szych dzien ni -
ka rzy z or ga ni za to ra mi kie lec kiej Au to stra dy, za chę ca li śmy
ich do ta kich dzia łań. Jak się oka zu je sku tecz nie! Oto bo -
wiem otrzy ma li śmy od Tar gów Kiel ce in for ma cję o zor ga ni -
zo wa niu EXPO MASZBUD SHOW, któ re bę dzie im pre zą to -
wa rzy szą cą XIX Mię dzy na ro do wym Tar gom Bu dow nic twa
Dro go we go AUTOSTRADA-POLSKA oraz XV Mię dzy na ro -
do wym Tar gom Ma szyn Bu dow la nych i Po jaz dów Spe cja li -
stycz nych MASZBUD. Or ga ni za to rzy po in for mo wa li, że
udział w dy na micz nych po ka zach ma szyn jest nie od płat ny

dla wszyst kich firm, któ re co naj mniej dwu krot nie ja ko wy -
staw cy uczest ni czy ły w tar gach MASZBUD lub
AUTOSTRADA-POLSKA. Chęt ni speł nia ją cy kry te ria otrzy -
ma ją do dys po zy cji od po wied nio przy go to wa ny te ren wraz
z na gło śnie niem. Tar gi Kiel ce za dba ją rów nież o pro mo cję
po ka zów w pra sie bran żo wej i ogól no pol skiej. 
Zgło sze nia bę dą przyj mo wa ne do 15 ma ja. War to się jed nak
po spie szyć, gdyż licz ba miejsc po ka zo wych jest ogra ni czo -
na. De cy du je ko lej ność zgło szeń. Moż na ich do ko ny wać po -
przez wy sła nie in for ma cji na e -ma il: bo ron.a@tar gi kiel ce.pl
lub misz tal.a@tar gi kiel ce.pl lub na fax 41 365 14 26. W przy -
pad ku ja kich kol wiek do dat ko wych py tań moż na kon tak to wać
się tak że z dy rek to rem pro jek tu Bo gu sła wą Grze chow ską: 
e -ma il: grze chow ska.b@tar gi kiel ce.pl •  tel. 41 365 12 10
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MIESZANKA FIRMOWA

Dynamiczne pokazy maszyn budowlanych Volvo z roku 2011 na długo jeszcze
pozostaną w pamięci odwiedzających targi Autostrada. Kto zorganizuje kolejne?

Jaki powinien być Bumasz?
Mo że za brzmi to nie skrom nie, ale za miesz czo ny na na szych
ła mach tekst o tar gach Au to stra da Pol ska wy wo łał po zy tyw ny
sku tek. Za po cząt ko wał bo wiem dys ku sję o przy szło ści te go ty -
pu im prez w Pol sce. Co waż ne, dys ku sja nie wy ga sa. Wprost
prze ciw nie! Włą cza ją się do niej ko lej ni or ga ni za to rzy, wy staw -
cy, fa chow cy z bran ży, użyt kow ni cy ma szyn i sprzę tu, a tak -
że – co bar dzo nas cie szy – stu den ci. Wszy scy za sta na wia ją
się, jak po win ny wy glą dać tar gi bę dą ce w sta nie usa tys fak cjo -
no wać wszyst kie stro ny. 
Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie postanowiły zasięgnąć
języka u źró dła. Stąd pomysł zaproszenia do Poznania
członków Sto wa rzy sze nia Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la -
nych zrzeszającego potencjalnych wystawców od by wa ją cego
się w Po zna niu Bu maszu. Za pro sze nie przy ję ło kil ka na ście
firm, co  pozwala wy snuć pro sty wnio sek, że tar gi bran żo we
sta no wią bar dzo waż ne wydarzenia w życiu bran ży. Na wet mi -
mo kry zy su i in nych plag nę ka ją cych ro dzi mych „ma szy nia rzy”.
W Po zna niu by ło mi ło, go ście mie li oka zję zwie dzić zu peł nie
no we i mo der ni zo wa ne obiek ty tar go we, za po zna li się z pla na -
mi or ga ni za to rów co do przy szło rocz ne go Bu ma szu, wzię li
udział w dys ku sji, zje dli z go spo da rza mi wspól ny obiad,
a na ko niec wy słu cha li wspa nia łe go kon cer tu ze spo łu Vaya

Con Dios, któ ry od był się na te re nie MTP w im po nu ją cej Sa li
Zie mi. Po znań opusz cza li w prze ko na niu, że Bu masz jest po -
trzeb ny. Kon tro wer sje bu dzi ły wy łącz nie szcze gó ły, ta kie jak
ter min tar gów czy czas ich trwa nia. Spie ra no się tak że nie co
o for mu łę tar gów. Więk szość opto wa ła jed nak za wy pro wa dze -
niem ma szyn z hal i za pre zen to wa niem ich pod czas dy na micz -
nych po ka zów. Ma my na dzie ję, że or ga ni za to rzy sko rzy sta ją
z pod su wa nych im po my słów. Nie war to prze cież wy my ślać
ko ła, sko ro wszy scy wo kół jeż dżą sa mo cho da mi!

Pa miąt ko we zdję cie po ten cjal nych wy staw ców Bu ma szu i or ga ni za to rów tej im pre zy.
W Po zna niu by ło mi ło, te raz po ra na kon kre ty!

Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość, że zmarł  

Raul Rand
Wiceprezes Intrac Polska,

wieloletni członek zarządu Intrac Group AB,

wprawny menedżer i inspirujący lider. 

Serdeczne wyrazy głębokiego współczucia 

Bliskim Zmarłego

składa zespół CNH Construction Equipment 
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Za oknem zi ma. W ka len da rzu wio sna, a do kład nie jej pierw -
szy dzień. W „ta k pięknych oko licz no ściach przy ro dy” Vo lvo
Ma szy ny Bu dow la ne za pro si ło fi my dro go we z po łu dnia Pol -
ski do swo je go od dzia łu w Ska wi nie. Głów ną atrak cją by ła
pre zen ta cja no we go roz ście ła cza Vo lvo P7820C. Mar cin
Sam bo rek, od czte rech lat zaj mu ją cy się w Vo lvo ma szy na mi
dro go wy mi, tak tłu ma czył cel, któ ry przy świe cał or ga ni za to -
rom: – Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska sta ra się in te gro wać
swych klien tów. Oczywiście także tych z bran ży dro go wej.
Tym ra zem postanowiliśmy zapoznać ich przed sta wi cie li z
technologią rozściełania i pro ble ma ty ką związaną z normami
emi sji spa lin. Przypomnijmy, że normy finalne za czną obo wią -
zy wać wraz z po cząt kiem przy szłe go ro ku. 
Eko lo gia, eko no mi ka eks plo ata cji i zwią za ne z tym nor my emi -
syj ne to te ma ty na cza sie. Czy na ty le waż ne, by za przą tać ni -
mi gło wę ope ra to ra? – Obo wiąz kiem ob słu gu ją ce go ma szy nę

jest jej wła ści wa eks plo ata cja. Wpro wa dze nie sil ni ków no wej
ge ne ra cji speł nia ją cych obo wią zu ją ce nor my emi sji spa lin,
spra wia, że użyt kow ni cy mu szą bez względ nie sto so wać pa li -
wo i olej sil ni ko wy od po wied niej ja ko ści. Ope ra tor mu si też pa -
mię tać, że w ma szy nach wy po sa żo nych w układ re duk cji spa -
lin z fil trem DPF, pod czas je go re ge ne ra cji tem pe ra tu ra spa lin
do cho dzić mo że do 700° C. Trze ba za cho wać zwięk szo ną
ostroż ność, by unik nąć ry zy ka po ża ru czy po pa rzeń. Po nie waż
re ge ne ra cja fil tra DPF w więk szo ści przy pad ków od by wa się
pod czas nor mal nej pra cy ma szy ny, to je że li pro ces prze bie ga
pra wi dło wo, ope ra tor go nie za uwa ża, nie od czu wa spad ku
mo cy prze kła da ją cej się na zmniej sze nie wy daj no ści ma szy -
ny – tłu ma czy Mar cin Sam bo rek. 
Ca ło dzien na kon fe ren cja skła da ła się z trzech pa ne li. Uczest -
ni cy pierw sze go na by li pod sta wo wą wie dzę na te mat za sa dy
dzia ła nia roz ście ła cza i sto łu. Za po zna li się tak że z wła ści -
wym do bo rem pa ra me trów roz ście ła nia do wy ko ny wa ne go
za da nia. Spo rą część pre lek cji po świę co no rów nież na za po -
zna nie jej uczest ni ków z pod sta wo wy mi czyn ni ka mi wpły wa -
ją cy mi na pra cę sto łu i pro ble ma mi, na ja kie mo gą na po tkać
na pla cu bu do wy. Uczest ni cy spo tka nia mo gli prze ko nać się,

że choć no wo cze sne roz ście ła cze, ta kie jak Vo lvo P7820C
na szpi ko wa ne są elek tro ni ką, to nie na le ży się jej bać. Tech -
ni kę moż na okieł znać. W Ska wi nie moż na się by ło do wie -
dzieć, jak te go do ko nać. Or ga ni za to rzy za po zna li uczest ni -
ków kon fe ren cji z za sa da mi pra wi dło we go do bo ru usta wień
roz ście ła cza do ro dza ju wy ko ny wa nej pra cy. Pod po wie dzie li
też, w ja ki spo sób roz wią zy wać ewen tu al ne pro ble my. Z za -
in te re so wa niem spo tka ła się tak że pre lek cja do ty czą ca opcji
w roz ście ła czach i za sad ich dzia ła nia. Dys ku sja na ten te -
mat trwa ła jesz cze dłu go, na wet pod czas obia du ser wo wa -
ne go uczest ni kom w cza sie prze rwy w kon fe ren cji.
Drugi panel konferencji obejmował pokaz pracy rozściełacza
P7820C wspieranego przez walec DD25 oraz ciężarówkę

Volvo. Każdy z uczestników mógł spróbować swych sił na obu
maszynach. Mimo, że mróz i sypiący śnieg raczej nie
zachęcały do opuszczenia ciepłych pomieszczeń, chętnych
nie brakowało. Wszyscy uczestnicy konferencji założyli
odblaskowe kamizelki i ustawili się w kolejce do maszyn.
Trze ci pa nel za ty tuł owa ny „No we nor my emi sji spa lin – no we
roz wią za nia w sil ni kach ma szyn dro go wych i nie tyl ko” sta no -
wił po wrót do teo rii. Te ma ty ka i cie pło pa nu ją ce w sa li w naj -
mniej szym na wet stop niu nie uśpi ły dro go wców. Wprost prze -
ciw nie, wy ka zy wa li oni spo rą ak tyw ność, chęć do dys ku sji i za -
da wa nia py tań. Go spo da rze i uczest ni cy kon fe ren cji za sta na -
wia li się wspól nie, jak wy glą dać bę dą ma szy ny w nie da le kiej
i dal szej przy szło ści? Jak bę dzie wy glą da ło roz ście ła nie
za dwa dzie ścia -trzy dzie ści lat? Czy ma szy ny bu dow la ne po -
trze bo wać bę dą ope ra to rów? A je że li tak, to w ja kich wa run -
kach przyj dzie im wy ko ny wać swo ją pra cę? 
Im pre za by ła uda na, do pi sa ła fre kwen cja. Mi mo ka pry śnej po -
go dy do Ska wi ny do tar ło po nad sześć dzie siąt osób. Dzie sięć
firm wy ra zi ło chęć ry chłe go gosz cze nia u sie bie przed sta wi -
cie li Vo lvo, któ rzy mo gli by do ra dzić, jak od po wied nio przy go -
to wać sprzęt do se zo nu i pra wi dło wo eks plo ato wać. – Nie -
zmier nie cie szy mnie ta kie po dej ście. War to od po wied nio
wcze śniej za dbać o sprzęt i do brze go trak to wać. Dro go wcom
na wet w naj czar niej szych snach nie mo że przy tra fić się prze -
cież nic gor sze go, niż awa ria roz ście ła cza i wi dok sznu ra wy -
wro tek ze sty gną cą ma są – pod su mo wał Mar cin Sam bo rek.

Po kaz pra cy naj now sze go roz ście ła cza Vo lvo P7820C cie szył się du żym za in te re so -
wa niem. Wszy scy chęt ni mo gli też spró bo wać swych sił na ma szy nie

Oka za ło się, że te ma ty ka zwią za na z nor ma mi emi sji spa lin wca le nie mu si nu dzić słu -
cha czy. Wprost prze ciw nie, przy by li do Ska wi ny wy ka zy wa li ogrom ną chęć dys ku sji

Volvo gościło drogowców z południa Polski w Skawinie



http://arocs.trucks-mercedes-benz.com/pl_PL/intro.html


Rit chie Bros. Ac tio ne ers. – naj więk szy na świe cie dom au kcyj -
ny ofe ru ją cy urzą dze nia prze my sło we za pre zen tu je swą ofer tę
na te go rocz nych tar gach Bau ma w Mo na chium. W cza sie trwa -
nia im pre zy, 18 kwiet nia, fir ma prze pro wa dzi au kcję w w po ło -
żo nej w po bli żu Mo na chium miej sco wo ści Tun ten hau sen.
Na sprze daż wy sta wio na zo sta nie ol brzy mia licz ba ma szyn bu -
dow la nych i po jaz dów użyt ko wych. By wziąć udział w au kcji,
nie ko niecz nie je chać trze ba do Tun ten hau sen. Go ście od wie -
dza ją cy sto isko Rit chie Bros. pod czas tar gów Bau ma bę dą
mo gli na miej scu przy łą czyć się do li cy ta cji i wy je chać z Mo -
na chium z po trzeb ną im ma szy ną. Or ga ni za to rzy au kcji za -
pew nia ją, że bę dzie o co wal czyć. Na li cy ta cję wy sta wio ne zo -
sta ną za rów no spe cja li stycz ne, cięż kie ma szy ny, jak i set ki bar -
dziej po pu lar nych. Wszyst kie przed do pusz cze niem do li cy ta -
cji prze szły we ry fi ka cję rze czo znaw ców Rit chie Bros. i zo sta ły
pro fe sjo nal nie przy go to wa ne. Au kcja obej mie rów nież osprzęt
ro bo czy i kom po nen ty do ma szyn.
Rit chie Bros. zawsze hoł do wał za sa dzie pro wa dze nia au kcji
„bez ce ny mi ni mal nej”. W przy pad ku au kcji te go ro dza ju nie
ma ofert mi ni mal nych ani cen mi ni mal nych na rzu co nych dla
sprze da wa nych po zy cji. Spra wia to, że śro do wi sko pro wa dze -
nia au kcji sta je się przej rzy ste, po nie waż to wy łącz nie li cy tu ją -
cy usta la ją ce nę. Zasada ta przy cią ga ogrom ne tłu my li cy tu ją -

cych z róż nych branż i róż nych kra jów. Ku pu ją cy są w na tu ral -
ny spo sób za in te re so wa ni au kcja mi bez ce ny mi ni mal nej, po -
nie waż nie chcą prze pu ścić oka zji dokonania ko rzyst nej trans -
ak cji i licz nie uczest ni czą w au kcjach oso bi ście al bo w try bie
on li ne. Sprze da ją cy sprzęt ma te raz set ki po waż nych li cy tu ją -
cych, któ rym mo że za ofe ro wać swój zbęd ny sprzęt. Za wsze
sta no wi to je dy ną w swo im ro dza ju oka zję wyj ścia do sze ro kie -
go gro na ku pu ją cych z róż nych kra jów i sprze da ży na rzecz li -
cy tu ją ce go zgła sza ją ce go naj wyż szą ofer tę. 
Na ty po wej au kcji Rit chie Bros spo tkać moż na wie le róż nych
ma rek, ro dza jów i mo de li urzą dzeń sto so wa nych w bu dow -
nic twie, rol nic twie, prze my śle wy do byw czym, trans por cie le -
śnic twie i in nych bran żach. Au kcje Rit chie Bros. sły ną z bo -
gac twa ofer ty sprzę tu bu dow la ne go. Nie mal na każ dej au kcji
wy sta wia ny jest sze ro ki asor ty ment ko pa rek, wy wro tek, ła do -
wa rek ko ło wych, za gęsz cza czy, cią gni ków gą sie ni co wych

i wie lu in nych po zy cji. Sprze da ją cy swe urzą dze nia na au -
kcjach Rit chie Bros. to za rów no nie wiel kie i śred nie fir my, jak
i ol brzy mie, dzia ła ją ce w ska li glo bal nej kon cer ny. 
Wie le firm, także polskich ko rzy sta czę sto z au kcji ja ko efek -
tyw ne go pod wzglę dem kosz tów na rzę dzia za rzą dza nia par -
kiem ma szy no wym. Wy so ka sku tecz ność i pew ność transakcji
po łą czo na z moż li wo ścią sprze da ży urzą dzeń ku pu ją cym
na ryn ku mię dzy na ro do wym, sta no wią istot ny czyn nik mo ty -
wa cyj ny do te go, by zwró cić się do Rit chie Bros. Ac tio ne ers.
Fir ma współ pra cu je z ku pu ją cy mi i po ma ga im w uzy ska niu
naj lep szych moż li wych cen w dniu au kcji. 
Co ro ku Rit chie Bros. sprze da je set ki ty się cy urzą dzeń i sa -
mo cho dów cię ża ro wych li cy tu ją cym z ca łe go świa ta – każ de
urzą dze nie sprze da wa ne jest w dniu au kcji „w sta nie, w ja kim
jest i w miej scu, w ja kim się znaj du je”. Ku pu ją cy bar dzo ce nią
so bie moż li wość oso bi ste go skon tro lo wa nia i prze pro wa dze -
nia oglę dzin przed mio tów, któ re wzbu dza ją ich za in te re so wa -
nie. Stan urzą dzeń sprze da wa nych w ra mach au kcji mo że wa -
hać się od sta rych do no wych i nie uży wa nych ma szyn. Rit -
chie Bros. sprze da je je sku tecz nie. Z uwa gi na fakt, że urzą -
dze nia ofe ro wa ne są na ca łym świe cie, za wsze znaj dzie się
na nie na byw ca. W przy pad ku sła bej ko niunk tu ry na ryn ku lo -
kal nym sprze daż w Rit chie Bros. ozna cza sprze da wa nie urzą -

dzeń li cy tu ją cym z ca łe go świa ta. Po ma ga to ku pu ją cym osią -
gać jak naj lep sze wy ni ki w dniu au kcji. Rit chie Bros. jest na -
wet w sta nie kon sul to wać i ko or dy no wać pro ces od no wy urzą -
dzeń, kie dy jest to po trzeb ne przed au kcją w ce lu mak sy mal -
ne go zwięk sze nia przy cho dów. 
Bez u ży tecz ne urzą dze nie bu dow la ne, któ re po sia da jesz cze ja -
kąś war tość pro duk cyj ną, jest nie wie le war te dla je go wła ści cie -
la, ale mo że mieć zna czą cą war tość na ryn ku glo bal nym. Każ dy
dzień, w któ rym urzą dze nie nie jest użyt ko wa ne, ge ne ru je kosz -
ty dla wła ści cie la. Jest na to miast w sta nie w cią gu kil ku ty go -
dni za ro bić pie nią dze je śli zo sta nie sprze dane na au kcji.
W przy pad ku sprze da nia ele men tu ma jąt ku na au kcji środ ki z te -
go ty tu łu są wy pła ca ne, co ozna cza, że moż na je po now nie za -
in we sto wać w pro wa dzo ną dzia łal ność lub wy ko rzy stać do za -
ku pu ja kie goś in ne go urzą dze nia, któ re mo że przy czy nić się
do zwięk sze nia ren tow no ści przed się wzię cia. 
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Wylicytuj maszynę na targach Bauma!

Na ty po wej au kcji Rit chie Bros spo tkać moż na wie le róż nych ma rek, ro dza jów i mo de li urzą dzeń sto so wa nych w bu dow nic twie, rol nic twie, prze my śle wy do byw czym, trans por cie le śnic twie
i in nych bran żach. Au kcje Rit chie Bros. sły ną z bo gac twa ofer ty sprzę tu bu dow la ne go



Koparka Case – wersja na jedną rękę!

Kiedy Thomas Rostad, zatrudniony w norweskiej firmie KIME
AS, stracił w wypadku większą część prawej ręki, był pewny,
że nie wróci już na fotel operatora. A jednak nadal bez
najmniejszego problemu obsługuje koparkę hydrauliczną
Case CX250C. Maszyna została specjalnie przystosowana do
jego możliwości przez norweskiego dealera Case – Dagenborg

Maskin AS. Na specjalne życzenie szefa firmy KIME
dostosowano maszynę, by można było ją obsługiwać przy
pomocy jednego josticka. Wiele godzin trwały testy i próby
obsługi koparki, dzięki czemu nie sprawia ona najmniejszych
problemów osobie z jedną ręką, a jednocześnie z łatwością da
się nią sterować dwoma joystickami, gdyby w fotelu zasiadł
inny operator. Thomas błyskawicznie opanował obsługę
maszyny przy pomocy lewej ręki. Powiedział nawet, że było to
łatwiejsze niż nauczenie się nią pisania. 

„Czerwona kropka” dla Liebherra

Dwa mo de le ła do wa rek Lie bherr, mo del L 506 Com pact
oraz L 576 uho no ro wa ne zo sta ły uzna ną na ca łym świe cie na -
gro dą „Czer wo nej krop ki” („Red dot de sign award”). Przy zna -
wa na jest ona od ro ku 1955 przez De sign Zen trum Nor dr he in
West fa len pro duk tom, któ re ro bią wra że nie swo im am bit nym
i in no wa cyj nym wzor nic twem. Ju ry oce nia jąc pro duk ty bie rze
pod uwa gę ca ły sze reg kry te riów. Przede wszyst kim li czą się
sto pień in no wa cji, funk cjo nal ność, ja kość wy ko na nia, er go no -
mia oraz przy ja zność dla śro do wi ska na tu ral ne go. Na gro dzo -
na przez fa cho we ju ry ła do war ka ko ło wa Lie bherr L 506 Com -
pact łą czy w so bie wy daj ność z naj więk szym bez pie czeń -
stwem pra cy. Znaj du je ca ły sze reg za sto so wań. Uwa gę zwra -
ca nie wiel ka wy so kość ro bo cza wy no szą ca po ni żej 2.500 mm.
Mo del L 576 na le żą cy do no wej ge ne ra cji IIIB od zna cza się
jesz cze bar dziej zwar tą kon struk cją. Wszyst kie new ral gicz ne
punk ty ob słu go we do stęp ne są z po zio mu pod ło ża. Sta bil -
na bu do wa uprasz cza i przy spie sza ma new ro wa nie ma szy ną
i ma zna czą cy wpływ na podniesienie wy daj no ści pra cy.
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Zmar∏ Raul Rand

Osiem na ste go mar ca zmarł na gle Raul Rand, dy rek tor za rzą dza ją cy i wi ce pre zes fir my In trac
Pol ska. Miał 47 lat. Rdzen ny Es toń czyk ukoń czył w ro ku 1991 Po litech ni kę  w Tal li nie. Na stęp -
nie przez trzy la ta pra co wa∏ w Fin lan dii dla John De ere Fo re stry, ja ko inżynier ser wi su. Był
założycielem i członkiem zarządu In trac Gro up. Z chwi lą jej wejścia na ryn ki Kra jów Nad ba∏tyc -
kich two rzył od pod staw fi lię w Es to nii. Na je sie ni 2010 ro ku ob jął sta no wi sko dy rek to ra za rzą -
dza ją ce go i wi ce pre ze sa In trac Pol ska. Rów no le gle od po wia dał za ryn ek es toń ski, co spra wia -
ło, że pracował niezwykle intensywnie i bar dzo wie le cza su spę dzał w pod różach. Po świę cał się
pra cy, ale ce nił so bie ży cie ro dzin ne. W Es to nii po zo sta wił żo nę i dwie cór ki.
Spo ty ka li śmy Go do syć czę sto. By wał sta łym go ściem na na szym do rocz nym „Śnia da niu Pre ze sów”. Lu bił po waż ne
dys ku sje o pro ble mach nur tu ją cych bran żę ma szyn bu dow la nych. Był do sko na łym roz mów cą. Bez po śred nim, skra ca ją -
cym dy stans. Nie mal za wsze na je go twa rzy go ścił uśmiech. Znał bie gle czte ry ję zy ki ob ce. Pod czas wy wia du dla „Po -
śred ni ka Bu dow la ne go” obie cy wał, że ko lej ne go po sta ra się  udzie lić po pol sku. Szko da, że już nie po roz ma wia my…

Wydawnictwo  Poland Marketing Baraƒski

Choć Tho mas Ro stad w wy ni ku wy pad ku stra cił więk szą część pra wej rę ki, to znów
pra cu je ja ko ope ra tor ko par ki…

Zdobywczyni tegorocznej„Red dot design award” w kategorii wzornictwa ładowarka
kołowa L 506 Compact w całej krasie
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Po ło żo na w od le gło ści trzy -
dzie stu ki lo me trów od Kra ko -
wa w gmi nie Krze szo wi ce Ko -
pal nia Wa pie nia „Czat ko wi -
ce” eks plo atu je wy so kiej ja ko -
ści zło ża wa pie ni kar boń skich.
Za kład funk cjo nu je od prze -
szło 66 lat. Obec nie trwa ją pra -
ce nad udo stęp nie niem no we -
go zło ża, co po zwo li wy dłu żyć
okres pra cy ko pal ni o ko lej ne
kil ka dzie siąt lat. 
Ka mień wa pien ny ze zło ża
Czat ko wi ce cha rak te ry zu je się
bar dzo do bry mi pa ra me tra mi
che micz ny mi i ste reo me cha -
nicz ny mi. Są to wa pie nie dol -
no kar boń skie, drob no kry sta -
licz ne, o wy so kiej za war to ści
wę gla nu wap nia i śla do wych
ilo ściach me ta li cięż kich. Cha -
rak te ry stycz ne wła ści wo ści ka -
mie nia spra wi ły, że zna lazł on
sze ro kie za sto so wa nie w prze -
my śle ener ge tycz nym, hut ni -
czym, bu dow la nym, wa pien ni -
czym, ce men to wym, cu krow -
ni czym, w dro go wnic twie oraz
prze my śle pa szo wym.
Pierw szą ma szy nę mar ki
Hy un dai Ama go do star czy -
ło do Ko pal ni „Czat ko wi ce”
w ro ku 2009, kie dy to po sta -
no wio no prze pro wa dzić w za -
kła dzie mo der ni za cję i wy -
mie nić wy słu żo ny już sprzęt
na no wy. By ła nią ła do war ka
ko ło wa HL770 -7A. O jej wy -
bo rze de cy do wa ły ta kie
aspek ty, jak przy stęp na ce -
na, wy so ka ja kość, wy daj -
ność pra cy oraz – przede
wszyst kim – wy so ko wy kwa -
li fi ko wa ny, bły ska wicz nie re -
agu ją cy i nie za wod ny ser -
wis. Kon ku ren cja by ła du ża,
ale Ko pal nia Wa pie nia
„Czat ko wi ce” po sta wi ła
na mar kę Hy un dai. Ła do -
war ka HL770 -7A spraw dzi ła
się do sko na le pra cu jąc
w bar dzo cięż kich wa run -
kach, w sys te mie trzy zmia -
no wym. Dzię ki te mu, oraz

wy so kie mu po zio mo wi ob -
słu gi po gwa ran cyj nej za -
pew nia nej przez Ama go,
w na stęp nych la tach Ko pal -
nia Czat ko wi ce zde cy do wa -
ła się na za kup ko lej nych
ma szyn Hy un dai. By ły to

dwie ła do war ki HL770 -9 (sta -
no wią ce ulep szo ną wer sję
mo de lu HL770 -7A) oraz ko -
par ka ko ło wa R210W -9 przy -
sto so wa na do pra cy z mło -
tem hy drau licz nym. Ta ostat -
nia wy ko rzy sty wa na jest
przede wszyst kim do roz bi -
ja nia nad ga ba ry tów. Z oczy -
wi stych wzglę dów ta ki cha -
rak ter pra cy wy ma ga czę ste -
go po ko ny wa nia dłu gich od -
cin ków tras roz miesz czo -
nych na róż nych po zio mach. 
Wszyst kie ma szy ny – co pod -
kre śla ją ope ra to rzy – wy ka zu -
ją się wy so ką wy daj no ścią
pra cy przy jed no cze snym ni -
skim zu ży ciu pa li wa. Ła do war -
ka HL770 -9, na le żą ca do fla -

go wych mo de li kon cer nu Hy -
un dai, cie szy się uzna niem
użyt kow ni ków na ca łym świe -
cie. Ma szy na chwa lo na jest
przede wszyst kim za bez a wa -
ryj ność, do sko na łą ja kość wy -
ko na nia, eko no micz ność eks -

plo ata cji oraz naj wyż szy kom -
fort pra cy ope ra to ra. Po dob -
ne go zda nia jest kie row nik
Ko pal ni Czat ko wi ce,  Do mi -
nik  Dęb ski: – Nie po zwo lę
po wie dzieć złe go sło wa
o ma szy nach Hy un dai pra cu -
ją cych w Czat ko wi cach. Spi -
su ją się one bar dzo do brze,
im po nu ją bez a wa ryj no ścią.
Jest to szcze gól nie war te
pod kre śle nia, gdyż wa run ki
pra cy w na szej ko pal ni nie
na le żą do ła twych, a ma szy -
ny są eks plo ato wa ne nie zwy -
kle in ten syw nie. 
Ła do war ki HL770 -9 są wy daj -
ne, wy trzy ma łe i zu ży wa ją
sto sun ko wo ma ło pa li wa,
a przy tym – są ta nie w eks -

plo ata cji. Ta kie są oce ny ope -
ra to rów i ka dry kie row ni czej
Ko pal ni Czat ka wi ce. Po dob -
ne po zy tyw ne opi nie zbie ra
tak że ko par ka R210W -9.
Jak już wspo mnia no, nie zwy -
kle waż ną ro lę przy wy bo rze
do staw cy ma szyn od gry wa ły
dla Ko pal ni Czat ko wi ce kwe -
stie ser wi su. Jak do tej po ry
nikt nie ża łu je do ko na ne go
wy bo ru. Ser wis Ama go re -
agu je bły ska wicz nie na każ dą
zgło szo ną uster kę, a prze pro -

wa dza ne na pra wy i re mon ty
ma szyn za wsze koń czą się
suk ce sem. Wy kwa li fi ko wa -
ni  i pro fe sjo nal ni  me cha ni -
cy są zda niem pra cow ni ków
Ko pal ni  Czat ko wi ce wręcz
klu czo wym ogni wem dzia ła -
nia fir my Ama go.
Przy kład Ko pal ni Czat ko wi ce
jest tyl ko jed nym z nie licz -
nych, któ ry ob ra zu je uda ną
współ pra cę z przed się bior -
stwa mi użyt ku ją cy mi sprzęt
mar ki Hy un dai i ob słu gi wa -
nymi przez fir mę Ama go ofe -
ru ją cą naj lep szej ja ko ści ma -
szy ny bu dow la ne
i ich ser wis w przy -
stęp nej ce nie.

MASZYNY BUDOWLANE

„Czat ko wi ce”, Ama go i Hy un dai two rzą zgra ny ze spół!
Ma szy ny Hyundai pra cu jąc w Czatkowicach w bar dzo cięż kich wa run -
kach na dwie-trzy zmia ny udanie przeszły niezwykle ciężkie te sty wy -
trzy ma ło ści zdo bywając sobie uzna nie swych użytkowników

www.amago.pl

Mimo ciężkich warunków panujących w kopalni i intensywnej eksploatacji maszyny Hyundai spisują się bez zarzutu…

http://www.amago.pl/
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Użyt kow ni cy za gęsz czar ki
DPU 4045 są zgod ni
w swych opi niach twier dząc,
że ma szy na ta – o ile tyl ko
jest od po wied nio ob słu gi wa -
na – od zna cza się nie ogra ni -
czo ny mi wprost moż li wo -
ścia mi. Znaj dzie ona za sto -
so wa nie na wszel kie go ro -
dza ju pla cach bu do wy,
na któ rych li czy się nie tyl ko
szyb kość, ale rów nież wy daj -
ność i ja kość pra cy. Opty -
mal ne za sto so wa nie tej za -
gęsz czar ki to za gęsz cza nie
war stwy drenażowej i no śnej
pod czas bu do wy dróg, cią -
gów ko mu ni ka cyj nych, par -
kin gów, a tak że za syp ki wy -
ko pów fun da men to wych.
Urzą dze nie od zna cza się
dłu gą ży wot no ścią i wy so -

kim kom for tem ob słu gi. Im -
po nu je do sko na ły mi pa ra -
me tra mi za gęsz cze nia i wy -
daj no ścią. Jest to moż li we
dzię ki te mu, że mo że osią -
gać pręd kość po su wu za -
rów no do przo du, jak i do ty -
łu do cho dzą cą na wet do 24
me trów na mi nu tę. Dwu wa ło -
wa wzbud ni ca po zwa la osią -
gnąć du żą si łę za gęsz cza -
nia. To w po łą cze niu z szyb -
kim po su wem w przód i tył
da je opty mal ną ja kość za -
gęsz cze nia na za kła da nej
głę bo ko ści. 
Pły ta re wer syj na DPU 4045 na -
pę dza na jest eko no micz nym
sil ni kiem wy so ko pręż nym Yan -
mar. Śred nio na go dzi nę pra cy
zu ży wa on 1,4 li tra ole ju na pę -
do we go. Po zwa la to na nie -

prze rwa ne eks plo ato wa nie
ma szy ny przez po nad dwie
go dzi ny. Jed nost ka na pę do -
wa o od po wied nio du żej po -
jem no ści po sia da znacz ną
re zer wę mo cy, co przy czy nia
się do za pew nie nia wy so kiej
wy daj no ści. W za leż no ści
od grun tu i czyn ni ków ze -
wnętrz nych wy no si ona śred -
nio 864 m²/h.
Dzię ki czę sto tli wo ści osią ga -
nej przez urzą dze nie, któ ra
wy no si 69 Hz do sko na le ra dzi
so bie rów nież z za gęsz cza -
niem kost ki bru ko wej. W pod -
sta wo wym wy po sa że niu za -
gęsz czar ka ma sze ro kość ro -
bo czą 460 mm. Za sto so wa -
nie do dat ko wej pły ty po zwa -
la błyskawicznie po więk szyć
ją do 600 mi li me trów.
Ma szy ny i urzą dze nia Wac ker
Neu son kon stru owa ne są za -
wsze z my ślą o mak sy mal nym
uła twie niu pra cy ope ra to ra.
Wy star czy, że prze ło ży on
uchwyt pro wa dzą cy na dru gą
stro nę, aby zmie nić kie ru nek
jaz dy za gęsz czar ki. Za po -

mo cą uchwy tu ope ra tor
mo że rów nież w ła twy spo -
sób precyzyjnie re gu lo wać
pręd kość po su wu.
God ne pod kre śle nia są rów -
nież dzia ła nia kon struk to rów
fir my Wac ker Neu son ma ją ce
na ce lu za pew nie nie bez pie -
czeń stwa i pod nie sie nie kom -
for tu pra cy. W ma szy nie
DPU 4045 za sto so wa no ca -
ły sze reg ta kich roz wią zań.
Spe cjal na kon struk cja dy sz -
la za pew nia mak sy mal ne
bez pie czeń stwo ope ra to ra
pod czas pro wa dze nia za -
gęsz czar ki do ty łu. W przy -
pad ku ewen tu al ne go za słab -
nię cia lub prze wró ce nia się
ob słu gu ją ce go ma szy nę, dy -
szel prze cho dzi natychmiast
w po zy cję neu tral ną.
Za gęsz czar ka wy po sa żo -
na zo sta ła nie tyl ko w roz rusz -
nik elek trycz ny, ale tak że
ręczny. Ope ra tor DPU 4045
uru cha mia ją w ła twy
i kom for to wy spo sób
za po mo cą klu czy ka.

Szyb ko i pew nie do ce lu
Za gęsz czar ka DPU 4045  doskonale radzi
sobie z każdym rodzajem podłoża. Urządzenie
drzemiący w nim potencjał pokazuje jednak
podczas pracy na gruntach spoistych

www.wackerneuson.pl

http://www.wackerneuson.pl/en/wacker-neuson-polska/home.html


Krót ka cha rak te ry sty ka

„Po śred nik Bu dow la ny - maszyny, narzędzia, 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. Ukazuje się od
stycznia 1996 roku, a począwszy od wydania 5/98 w formie odrębnego
zeszytu co dwa miesiące przy no si  in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym rynku maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji związanych
z branżą budowlaną w nak∏adzie 7.500 egzemplarzy. 

Ad re sa ci
Bran ża

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

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

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

1/2013 30.01.2013 16.12.2012 28.12.2012
2/2013 22.03.2013 18.02.2013 25.02.2013
3/2013 20.05.2013 15.04.2013 22.04.2013
4/2013 15.07.2013 10.06.2013 17.06.2013
5/2013 27.09.2013 19.08.2013 26.08.2013
6/2013 29.11.2012 21.10.2013 28.10.2013

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

budowlany
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

1/8 stro ny 182 x 32 900,- z∏
88 x 64 900,- z∏

1/4 stro ny 182 x 64 1.500,- z∏
88 x 128 1.500,- z∏

1/3 stro ny 88 x 173 2.500,- z∏
182 x 85 2.500,- z∏

1/2 stro ny 182 x 128 4.000,- z∏
88 x 260 4.000,- z∏

2/3 strony 182 x 173 5.000,- z∏
1/1 stro na 182 x 260 7.000,- z∏

II. i III. ok∏adka 210 x 297 7.500,- z∏

IV. ok∏adka 210 x 297 8.500,- z∏

Uwa ga: Re kla mo daw cy przy s∏u gu je
pra wo bez p∏at ne go za miesz cze nia
tek stu pro mu jà 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 og∏o sze nio wy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Pro wi zja dla agencji 15%
reklamowych:

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

Pa no ra ma firm od  A do Z
Miniog∏oszenia z logo firmy)
w 3 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 800,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm 1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 1.200,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm 1.800,- z∏

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

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 leżność na le ży uiścić prze -
le wem zgod nie z ter mi nem p∏at no -
ści wid nie ją cym na fak tu rze. Na ży -
cze nie klien ta wy daw ca zo bo wiąza -
ny jest przed sta wić po twier dze nie
z pocz ty do ty czą ce wy so ko ści kol -
por to wa ne go na k∏a du.

Za miesz cza nie re klam o for ma tach in -
ne niż  po da ne oraz reklama na
pierwszej stronie ok∏adki wymagają
dop∏at i są moż li we wy ∏ącz nie po
otrzymaniu akceptacji redakcji. Dop∏ata
za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

A4, 210 mm x 297mm 
Po wierzch nia za dru ku:

182 mm 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:

wy∏ącznie w formie elektronicznej.
W przy pad ku ko niecz no ści 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.

!
Prenumerata - zamówienie 2/2013 

Aby bezp∏atnie 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, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż  Ursynowski 1/45
Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: .........................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych przez wydawcę czasopisma  „Pośrednik Budowlany – Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”- firmę  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 ...................................................................................................................................................

CENNIK REKLAM

http://pb.posbud.pl/
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SPRZEDAM

< Maszyna prze∏adunkowa FUKS
rok produkcji 1990, cena 75.000 z∏ + VAT
Kontakt: 601 22 33 06

GIEŁDA - OGŁOSZENIA DROBNE

www.tv.posbud.pl

Technika Filtracji RUDFIL s.c.

Pe∏en zakres 
elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych 
i drogowych

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

http://tv.posbud.pl/new/
http://used.wackerneuson.com/
http://filtracja.com.pl/
http://maszyny-lublin.pl/
http://www.swiatkoparek.pl/


– Jest Pan lau re atem na gro dy na sze go wy daw nic twa
przy zna wa nej za wspie ra nie nas w co dzien nej pra cy.
Pań ska ro la w Pol sce nie po le ga jed nak prze cież na po -
mo cy dzien ni ka rzom…
– Mo im za da niem jest po pra wa wy ni ków sprze da ży ma szyn
CASE na ryn ku pol skim i kra jów Nad bał tyc kich. Czy nię tak że
wszyst ko dla pod nie sie nia ran gi i pre sti żu mar ki. Mó wiąc w du -
żym skró cie, zaj mu ję się uła twie niem kon tak tów po mię dzy pro -
du cen tem, dys try bu to rem i klien ta mi. Naj waż niej sze to zna leźć
wła ści we roz wią za nie i jak naj szyb ciej wpro wa dzić je w ży cie. 

– Nie kie dy przy pa da Pa nu za tem ro la po li cjan ta. Mu si
Pan prze cież dzia łać na rzecz swe go pra co daw cy…
– Wiem co ma Pan na my śli, ale prze cież do bro mo je go pra co -
daw cy nie za wsze ozna czać mu si kon flikt z dys try bu to rem, czy
użyt kow ni kiem ma szy ny. W koń cu prze cież ide al ne dla wszyst -
kich jest za do wo le nie klien tów. Obo jęt ne, czy to się to ko muś
po do ba, czy nie. Ni gdy nie dą żę do kon flik tu, ani tym bar dziej
je go eska la cji. Róż ni ca zdań ro dzi dys ku sje, z któ rych za wsze
moż na wyjść z kon struk tyw nym roz wią za niem. W cza sie dwóch
lat mo jej pra cy w Pol sce wie le się zmie ni ło. Wdro ży li śmy pro -
jek ty fi nan so wa nia za ku pu ma szyn, wzmoc ni li śmy sieć dys try -
bu cji i ser wi su, udo stęp nia my klien tom ma szy ny de mo, pro wa -
dzi my ak cje mar ke tin go we. Tak że nie kon wen cjo nal ne, jak choć -
by or ga ni zo wa nie cy kli Ro deo, czy li za wo dów dla ope ra to rów. 

– Pań ska ka rie ra w CNH jest dość nie ty po wa. Moż na po -
wie dzieć, że prze bie ga w od wrot nym kie run ku. Naj pierw
był Za chód, a do pie ro po tem Pol ska…
– W mar cu 1999 ro ku, kil ka mie się cy po ukoń cze niu stu diów
na Wy dzia le Me cha nicz nym Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej
w Kra ko wie ze spe cja li za cją eks plo ata cja ma szyn i po jaz dów,
wzią łem udział w ogól no świa to wym Pro gra mie dla ab sol wen -
tów Gru py FIAT. Zo sta łem pod da ny te stom, od by łem se rię roz -
mów kwa li fi ka cyj nych. W re zul ta cie wy je cha łem do Włoch,
gdzie pod ją łem pra cę w FIAT Au to. Po pew nym cza sie tra fi łem
do IVECO w nie miec kim Ulm. Wresz cie wró ci łem do Włoch
i w ro ku 2002 roz po czą łem pra cę w kon cer nie CNH. Sta ną łem
wó czas przed dy le ma tem, czy za jąć się ma szy na mi rol ni czy mi
czy bu dow la ny mi. Bar dziej po cią ga ła mnie sfe ra bu dow la -
na. I tak to już zo sta ło do dziś. 

– A kon kret nie czym się Pan zaj mo wał?
– Na po cząt ku by łem spe cja li stą w ze spo le mar ke tin go wym ma -
szyn kom pak to wych, ła do wa rek te le sko po wych i ko par ko -ła do -
wa rek. Sfe rą na sze go dzia ła nia by ła Eu ro pa Środ ko wa
i Wschod nia. W ro ku 2005 od wie dzi łem po raz pierw szy tar gi
Au to stra da Pol ska w Kiel cach. Wkrót ce po tem za czą łem zaj mo -
wać się sprze da żą.

– Na ryn kach eu ro pej skich?
– Nie. Przy pa dła mi w udzia le opie ka nad dość eg zo tycz ny mi
kra ja mi: Ku bą, Etio pią i Egip tem. Ryn ki dwóch ostat nich, mi mo,
że zbli żo ne geo ga ficz nie by ły wów czas i po zo sta ją do dziś dia -
me tral nie róż ne. Na Ku bę za wi ta łem w ro ku 2009, kie dy pro wa -
dzi łem dłu go trwa łe ne go cja cje z tam tej szą fir mą ku bań ską przy -
mie rza ją cą się do re ali za cji kil ku pro jek tów w… An go li. 

– Wy mie nio ne przez Pa na ryn ki trud no za li czyć do pre -
sti żo wych. Czy nie z te go po wo du opie ka nad ni mi przy -
pa dła w udzia le mło de mu in ży nie ro wi z Pol ski?

– Wca le tak nie uwa żam. Nie moż na mó wić o swo istej ka rze czy
ze sła niu. Wprost prze ciw nie. Je że li się do sta je pod opie kę ry -
nek, na któ rym sprze da je się ma ło, al bo w o gó le nic, to moż -
na to po trak to wać ja ko pre zent. Każ dy ry nek ma swój po ten cjał,
moż na za tem spraw dzić swo je umie jęt no ści. Moż na od nieść
suk ces, je że li uda się zwięk szyć sprze daż. Trze ba tyl ko lu bić
trud ne wy zwa nia. Uwa żam też, że opie ka nad chłon nym, usta -
bi li zo wa nym i spraw nie funk cjo nu ją cym ryn kiem nie mu si być
wca le ła twym ka wał kiem chle ba. Obro na po zy cji ryn ko wej jest
nie kie dy trud niej sza niż stop nio we zdo by wa nie udzia łów. 

– Czyli ła twiej ata ko wać niż się bro nić?
– Tak wła śnie uwa żam.

– Po do świad cze niach z Afry ki i so cja li stycz nej Ku by
chy ba nie wie le jest w sta nie Pa na za sko czyć?
– Tak jest w isto cie. Trud niej szym wy zwa niem mo że być je dy nie
pro wa dze nie in te re sów w kra jach, w któ rych trwa woj na. W Afry -
ce znaj do wa łem się nie jed no krot nie w eks tre mal nych sy tu -
acjach. Etio pia by ła bar dzo in te re su ją cym, ale trud nym ryn kiem.
Mi mo, że kraj ten ma ol brzy mie po trze by wy ni ka ją ce z re ali za cji
pro jek tów, ta kich jak choć by bu do wa gi gan tycz nej elek trow ni
wod nej, to trud no tam sprze da wać sprzęt bu dow la ny. Tam tej -
szy sys tem po li tycz ny i go spo dar czy spra wia, że kraj nie po sia -
da od po wied nich za so bów ob cej wa lu ty, aby do ko ny wać za ku -
pów ma szyn bu dow la nych. Mi mo wszyst ko od no to wy wa li śmy
suk ce sy. Uda wa ło nam się ubie gać kon ku ren tów. Tak że dzię ki
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Rozmowa z Robertem Wroną,
przedstawicielem koncernu CNH w Polsce

odpowiedzialnym za markę CASE 

Sam tego chciałem!

WYWIAD POŚREDNIKA



współ pra cy z du ży mi fir ma mi bu dow la ny mi z Włoch, któ re tra -
dy cyj nie prze ja wia ją du żą ak tyw ność na tam tej szym ryn ku. 

– Pra co wał Pan we Wło szech, sprze da wał ma szy ny
w Afry ce i na Ku bie. Na gle cał ko wi cie zmie nił Pan swo -
je ży cie, by pod jąć no we wy zwa nie… 
– W ro ku 2007 kon cern CNH po sta no wił po kil ku let niej prze rwie
po wró cić na ry nek Re pu bli ki Po łu dnio wej Afry ki. Uzna łem to
za szan sę dla sie bie i zgło si łem swą kan dy da tu rę. Zo sta ła ona
przy ję ta. Otrzy ma łem za da nia bar dzo po dob ne do tych, ja kie
mam te raz w Pol sce. Dość szyb ko uda ło się nam po zy skać fir -
mę z RPA, któ ra by ła zde cy do wa na za in we sto wać w na sze
przed się wzię cie. Za czę li śmy two rzyć struk tu rę dys try bu cyj ną
w RPA. Ko niecz ne by ło du żo dzia łań mar ke tin go wych. Bra li śmy
udział w roz licz nych tar gach. Co cie ka we, wiel ce uda ne oka za -
ły się dla nas nie bez po śred nio zwią za ne z bran żą bu dow la ną
tar gi wi na w Kapsz ta dzie. To był przy sło wio wy „strzał w dzie -
siąt kę”. Do bu do wy i utrzy ma nia win nic po trzeb ne są maszyny
budowlane. Po pół to ra ro ku uda ło się nam zy skać udzia ły w ryn -
ku na po zio mie 7 pro cent. Uznać to na le ży za spo ry suk ces.

– Moż li wy tak że dla te go, że de cy zja o po wro cie do RPA
za pa dła w do sko na łym mo men cie. Kraj ten szy ko wał się
do or ga ni za cji fi na łów pił kar skich mi strzostw świa ta…
– To praw da, przy go to wa nia do tej im pre zy wy ma ga ły re ali za -
cji ca łe go sze re gu ol brzy mich pro jek tów, ta kich jak choć by po -
sze rze nie ob wod ni cy Jo han nes bur ga z trzech do pię ciu pa -
sów, bu do wa szyb kie go po cią gu łą czą ce go lot ni sko z cen trum
Pre to rii, mo der ni za cja ist nie ją cych i bu do wa czte rech no wych
sta dio nów czy roz bu do wa lot nisk. Po nad to zre ali zo wa no ca łą
ma sę po mniej szych pro jek tów. Wy pa da tyl ko za zdro ścić, bo
w RPA, w od róż nie niu od nas, ze wszyst kim zdą żo no na czas.

– Ko lej ny etap to pod ję cie przez Pa na pra cy w Pol sce.
Miał Pan dość ży cia na ob czyź nie? A mo że zde cy do wał
się Pan dla te go, że mie li śmy wów czas do czy nie nia
z po dob ną sy tu acją, jak w RPA? Pol ska szy ko wa ła się
prze cież do or ga ni za cji Eu ro 2012, co stwa rza ło szan sę
dla pro du cen tów ma szyn bu dow la nych… 
– Uzna łem swo ją mi sję w RPA za za koń czo ną. Przy mo im
udzia le uda ło się nam utwo rzyć spraw nie dzia ła ją cą sieć dys -
try bu cji i ser wi su. Rze czy wi ście, jed nym z po wo dów mo je go
po wro tu do Pol ski by ła moż li wość wy ko na nia po dob ne go za -
da nia, jak w RPA. Pol ska szy ko wa ła się do wiel kiej im pre zy pił -
kar skiej, a w CNH uznano, że do brze mieć na miej scu swo je -
go człowieka, któ ry był by łącz ni kiem mię dzy cen tra lą kon cer -
nu, a dys try bu to rem. Szu ka no Po la ka, ze wzglę du na zna jo -
mość ję zy ka i men tal no ści. O pla nach CNH w Pol sce do wie -
dzia łem się nie ofi cjal nie, moż na po wie dzieć „pocz tą pan to flo -
wą”. Zgło si łem swo ją kan dy da tu rę i zo sta łem wy bra ny. 

– Od no szę wra że nie, że Ro bert Wro na to czło wiek do za -
dań spe cjal nych… „Rzu ca” się Pa na na trud ne od cin ki?
– Sam te go chcia łem. Ubie ga łem się o moż li wość pra cy za rów -
no w RPA, jak i w Pol sce. W pierw szym przy pad ku by ło mi zresz -
tą ła twiej, bo pra co wa łem w ze po le  od po wia da ją cym za sprze -
daż w kra jach Bli skie go Wscho du i Afry ki. By łem więc na bie żą -
co in for mo wa ny o stra te gii fir my i kie run kach eks pan sji.

– W kon cer nie CNH ma my do czy nie nia ze swo istym
du ali zmem. Jest wła ści cie lem dwóch ma rek. Czy nie

sta no wi cie dla sie bie wza jem nej kon ku ren cji? W do -
bie kry zy su nie jest ona prze cież ni ko mu po trzeb na.
No mo że za wy jąt kiem klien tów…
– Kon cern CNH pro du ku je ma szy ny bu dow la ne pod dwie ma
mar ka mi – CASE i New Hol land i ta ka stra te gia zo sta nie utrzy -
ma na. Z uwa gi na dy wer sy fi ka cję sa mych pro duk tów i sie ci
sprze da ży oraz po zy cjo no wa nia ma szyn obu ma rek na kon kret -
nych ryn kach – choć by ich kon fi gu ra cji, ta kie roz wią za nie
spraw dza się w prak ty ce. Więk szość ar gu men tów prze ma wia
za jej kon ty nu acją. Ow szem, zda rza się, że obie mar ki kon ku ru -
ją ze so bą, ale są to nie zwy kle rzad kie przy pad ki.

– Ob ser wu jąc stra te gię kon cer nu CNH w Pol sce moż -
na od nieść wra że nie, że ba da cie ry nek me to dą prak -
tycz ną. Cho dzi mi o to, że stwo rzy li ście od mien ną sieć
dys try bu cji. New Hol land ofe ro wa ny jest w sie ci sub de -
ale rów. Ma szy ny CASE na to miast dys try bu uje jed na fir -
ma ma ją ca – przy naj mniej na pa pie rze – wy łącz ność
na ryn ku pol skim…
– Jest to je den z ele men tów dy wer sy fi ka cji ryn ku ma ją cej na ce -
lu zmak sy ma li zo wa nie sprze da ży. CNH wni kli wie ana li zu je wy -
ni ki osią ga ne przez pol skie sie ci sprze da ży obu ma rek.
Rezultaty, ja kie osią ga ją nie za le żą od struk tu ry ich działania
lecz od sku tecz no ści za trud nia nych przez nie han dlow ców. 

– Ja ko wy daw ca Po śred ni ka Bu dow la ne go mam sen ty -
ment do mar ki CASE. Agrex, któ ry przed szesnastu laty
by ł wy łącz nym dys try bu to rem ma szyn tej mar ki w Pol sce
nie wahał się już na samym początku wykupić u nas
reklamy.  Ubolewam także, że w późniejszych latach, po
zmianach dystrybutorów CASE ucier piał wi ze run ko wo… 
– Jednym z moich zadań jest zmiana tego stanu rzeczy. Myślę,
że coś nie coś już mi się w tym względzie udało.

– Jak oce nia Pan z per spek ty wy swej do tych cza so wej
dro gi za wo do wej pol ski ry nek?
– Pew ne me cha ni zmy są iden tycz ne, obo jęt ne czy mó wi my
o ryn ku pol skim, wło skim, ku bań skim czy RPA. Oczy wi ście
każ dy z nich ma też swo ją spe cy fi kę, wy stę pu ją róż ni ce w za -
po trze bo wa niu na ma szy ny z róż nych seg men tów. Prze cięt ny
klient, po sia dacz jed nej, al bo co naj wy żej kil ku ko par ko -ła do -
wa rek za cho wu je się po dob nie, nie za leż nie od kra ju, w któ rym
dzia ła. Więk sze fir my też chcą otrzy mać wa run ki, któ re przy -
no si ło by im pro fi ty i umoż li wia ły pod nie sie nie wy daj no ści pra -
cy. Więk sze fir my pol skie ma ją iden tycz ne wy ma ga nia i ocze -
ki wa nia, jak te, z któ ry mi spo ty ka łem się we Wło szech, na Ku -
bie, w RPA czy in nych kra jach afry kań skich. Oczy wi ście ist nie -
ją też róż ni ce. W Afry ce nie zwy kle po pu lar ny jest na przy kład
wy na jem ma szyn wraz z ope ra to rem. W Pol sce wy naj mu je się
tyl ko ma szy nę. A wra ca jąc do Pań skie go py ta nia, to uwa żam,
że przez naj bliż sze dwa la ta prze ży wać bę dzie my trud ny okres.
Wie le firm wal czyć bę dzie o prze trwa nie.

– Bę dzie za tem co ro bić w wal ce z kry zy sem. A gdy sy -
tu acja się usta bi li zu je, Ro bert Wro na gotów będzie na
podjęcie ko lej nego wy zwa nia?
– Lu bię no we wy zwa nia, ale mu szę brać też pod uwa gę do -

bro ro dzi ny. Mo je cór ki są jesz cze ma łe i po trze bu ją sta bi li za -
cji. Wy zna ję jed nak za sa dę: „ni gdy nie mów ni gdy”.

Rozmawiał: Jacek Barański
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http://www.facebook.com/pages/Posbudpl/398831876857667


∂ We ber MT od lat kon se kwent nie re ali zu je przy ję tą stra te gię
spe cja li za cji w dzie dzi nie ręcz nie kie ro wa nych ma szyn do za -
gęsz cza nia grun tu. Wła sny dział ba dań i roz wo ju prak tycz nie nie -
ustan nie pra cu je nad ulep sza niem pa ra me trów, funk cjo nal no ści
i kom for tu ob słu gi ma szyn. Tar gi BAUMA są nie wąt pli wie zna ko -
mi tą oka zją do za pre zen to wa nia owo ców tych dzia łań. Choć nie
chciał bym wy rę czać dzia łu mar ke tin gu, to za pro po nu ję ha sło eks -
po zy cji We ber MT w Mo na chium. Uwa żam, że od po wied nie
brzmia ło by: „Ja kość – to za wsze się opła ca”. 

∑ Je że li cho dzi o no wo ści, ja kie We ber MT za pre zen tu je na te go rocz nej BAUMIE, to wy mie nił bym przede
wszyst kim re wer syj ną za gęsz czar kę grun tu CR 9 w kla sie 700 kg. Wpro wa dza jąc ją do pro duk cji We ber MT za -
peł nia lu kę do strze gal ną w do tych cza so wym pro gra mie pro duk cyj nym. Ko lej ną no wo ścią jest sto pa wi bra cyj na
SRV 590, któ rej głów nym wa lo rem jest ma ły cię żar przy za cho wa niu du żej wy daj no ści. Sto pa SRV 590 wa ży je -
dy nie 62 kg. Uła twia to nie tyl ko ope ro wa nie na rzę dziem, ale tak że je go trans port. Nie wąt pli wą atrak cją dla od -

wie dza ją cych na szą eks po zy cję bę dzie sta no wić spe cjal na stre fa, w któ rej bę dą mo gli za po znać się szcze gó ło wo z ulep sze nia mi
tech nicz ny mi w do tych czas pro du ko wa nych mo de lach oraz pro to ty pa mi, któ re być mo że w nie dłu gim cza sie po ja wią się w ofer cie
We ber MT. Na si kon struk to rzy li czą na wy mia nę po glą dów z użyt kow ni ka mi i pły ną ce z ich stro ny su ge stie. Trud no mi po wie dzieć,
któ ra z ma szyn pro du ko wa nych przez We ber MT mo gła by kan dy do wać do mia na „Gwiaz dy” Bau my. Je że li cho dzi o na szą eks po zy -
cję, to ta ką ro lę z pew no ścią mo gła by by odgrywać za gęsz czar ka re wer syj na CR 9 wy po sa żo na w sys tem COMPATROL® MSM. Ma -
szy nę tę ce chu je ła twość pro wa dze nia, nie zwy kle ni ski po ziom wi bra cji od dzia łu ją cych na ra mio na oraz du ża re zer wa mo cy sil ni ka.
Stra ty mo cy uda ło się zre du ko wać do mi ni mum dzię ki prze nie sie niu na pę du przez pa sek kli no wy. Istot ne dla użyt kow ni ka jest też
ogra ni cze nie na kła dów na ser wis i kon ser wa cje. Dzię ki te mu uda ło się ogra ni czyć kosz ty eks plo ata cyj ne.

∏ Wszystkim polskim klientom  polecam oczywiście wszystkie maszyny Weber MT, chociaż muszę przyznać, że mam też swoich
faworytów. W tym względzie pozostają nimi stopy wibracyjne SRV oraz rewersyjne zagęszczarki gruntu CR 8. 
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W czasie trwania targów, do Państwa dyspozycji będą
nasi przedstawiciele: 

Marcin Kwajzer & +48 607 09 53 76 
Zbigniew Lange & +48 605 78 77 94 

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

ANDRZEJ MICHALSKI
PROKURENT

WEBER 
MASCHINENTECHNIK SP. Z O.O.

!

TRZY PYTANIA, 
TRZY ODPOWIEDZI, 
CZYLI KWINTESENCJA TEGO, CO NAS CZEKA NA TEGOROCZNYCH TARGACH BAUMA

∂ Co stanowi myśl przewodnią ekspozycji Państwa firmy na targach Bauma 2013? 
Jeżeli trzeba by było wymyśleć hasło ekspozycji, to jak ono by brzmiało?

∑ Jakie nowości będą miały premierę na Baumie?

∏ Która z nowości kandydować może do miana „Gwiazdy” Baumy? 
Która jest szczególnie godna polecenia polskim klientom? 

http://www.bauma.de/de/home.php
http://webermt.com.pl/


∂ Pod czas tar gów BAUMA 2013 Ko mat su Eu ro pe za pre zen tu je
nie tyl ko naj now sze osią gnię cia tech no lo gicz ne  sto so wa ne
w ma szy nach Ko mat su, ale tak że in no wa cyj ne usłu gi po sprze -
da żo we uła twia ją ce co dzien ną pra cę. Dla te go ha sło prze wod -
nie eks po zy cji Ko mat su to: Tech no lo gia Two je go Suk ce su!

∑ Pod czas wy sta wy Ko mat su po ka że 28 ma szyn z ak tu al ne -
go za kre su pro duk cyj ne go, rów nież te do pie ro co wpro wa dzo -

ne na ry nek. Po raz pierw szy sze ro kiej pu blicz no ści za pre zen to wa ne zo sta ną trzy naj now sze ma szy ny:
ła do war ki ko ło we WA 320 -7 i WA 470 -7 oraz ko par ka gą sie ni co wa PC138US -10 – wszyst kie wy po sa żo ne
w sil ni ki speł nia ją ce naj now sze nor my emi syj ne. Ja ko świa to wą pre mie rę Ko mat su za pre zen tu je re wo lu -
cyj ny sys tem kon tro li ma szy ny – in tel li gent Ma chi ne Con trol – iMC. Wy po sa żo ne w nie go spy char kę
i ko par kę oglą dać bę dzie moż na w cza sie pra cy. W ten spo sób od wie dza ją cy sto isko Ko mat su prze ko -
na ją się, jak iMC zwięk sza wy daj ność ma szyn, ob ni ża kosz ty eks plo ata cji oraz za pew nia bez piecz ne
wa run ki pra cy. W spe cjal nie ozna czo nych stre fach go ście bę dą mo gli za po znać się z dzia ła niem ser wi -
su Ko mat su, usłu ga mi, ta ki mi jak no wy pro gram ob słu gi tech nicz nej Ko mat su Ca re, De aler Qu ali fied
Used Ma chi ne oraz ofer tą ory gi nal nych czę ści za mien nych. Bę dzie moż na tak że uzy skać wię cej in for -
ma cji od no śnie pro gra mu fi nan so wa nia ma szyn: Ko mat su Fi nan cial Eu ro pe. Spe cjal ne miej sce na eks po zy cji prze wi dzia no dla sys -
te mu mo ni to ro wa nia Kom trax. Ostat nio zo stał on znacz nie udo sko na lo ny, a co naj waż nie sze jest te raz do stęp ny w stan dar dzie
do każ dej ma szy ny Ko mat su. Z pew no ścią wy jąt ko wą atrak cją dla zwie dza ją cych bę dzie ką cik ko pal nia ny, a do kład niej praw dzi wa
ka bi na ko par ki gą sie ni co wej PC8000. Pod czas po ka zów rów nież za pre zen to wa na zo sta nie łyż ka skal na o pojemności 29 m³. Od -
wie dza ją cy na szą eks po zy cję bę dą mo gli tak że usiąść w bu fe cie, od wie dzić sklep z ga dże ta mi Ko mat su oraz spraw dzić się ja ko
ope ra to rzy w in te rak tyw nym sy mu la to rze ko par ki. 

∏ Komatsu przygotowało tak wiele atrakcyjnych maszyn, że trudno zdecydować się, której przyznać miano „Gwiazdy”…  Moją faworytką
jest prze ło mo wa ko par ka hy bry do wa Ko mat su HB215LC -1 – pierw sza „eko lo gicz na” ma szy na produkowana na tak dużą skalę.
„Hybrydy” Komatsu pracują już z powodzeniem w set kach miejsc na świe cie. Także w Polsce. W Monachium będziemy zachęcać
klientów z Polski, by decydowali się na zakup innowacyjnych „hybryd” Komatsu.

∂ Głów ne ha sło eks po zy cji bry tyj skie go kon cer nu brzmi:
„JCB – li der in no wa cyj no ści”. Po wsta ło ono z my ślą o pro -
mo cji no wych sil ni ków EcoMax speł nia ją cych nor my emi -
sji Sta ge IIIB/Tier 4i bez za sto so wa nia ja kich kol wiek ukła -
dów oczysz cza nia spa lin czy fil tra DPF. Jest to moż li we
dzię ki wy po sa że niu sil ni ków w wy so ko ci śnie nio wy układ
wtry sku pa li wa gwa ran tu ją cy naj wyż szą efek tyw ność pro -
ce su spa la nia, prak tycz nie bez emi sji czą stek sta łych. 

∑ Na tegorocznych targach Bauma JCB przedstawi szereg nowości. Wśród najważniejszych
wymieniłbym dwie nowe ładowarki kołowe. Modele 427 i 437 cechuje większa wydajność, niższa
emisja hałasu i spalin. Nie bez znaczenia jest także poprawiony odczuwalnie komfort pracy
operatora. Obie maszyny weszły już do seryjnej produkcji, można więc składać na nie
zamówienia. Bauma 2013 wykorzystana zostanie do zaprezentowania szerszej publiczności
koparko-ładowarki 4CX Wastemaster. Jest to kolejna maszyna z bogatej oferty, jaką koncern
JCB przygotował dla firm komunalnych i recyklingowych. Nowa maszyna o specjalnej konstrukcji
ze względu na charakter zastosowań, wyposażona jest w wydłużone tylne podpory stabilizacyjne. W przedniej części
ramy konstruktorzy JCB zastosowali natomiast podpory wysuwane hydraulicznie. Dzięki takiemu rozwiązaniu cała
maszyna może unosić się na dużą wysokość. Daje to operatorowi możliwość nieskrępowanej widoczności na obszar
roboczy z przodu i po bokach maszyny. Jest to cenna zaleta, szczególnie podczas pracy polegającej na ugniataniu
odpadów znajdujących się w kontenerze. Moim zdaniem do miana gwiazdy targów kandydować będą wspomniane już
silniki EcoMax. Stanowić będą one szczególną część naszej ekspozycji w Monachium. JCB podkreśla, że są to w chwili
obecnej najbardziej ekonomiczne jednostki napędowe na świecie.

∏ Gości naszego stoiska na Baumie czeka jak zwykle szereg atrakcji. Zapoznać będą mogli się nie tylko z zaletami maszyn,
ale także z szeroką ofertą usług oferowanych przez JCB. Szczególnej uwadze polecam naszym klientom  koparko-
ładowarkę 4CX Wastemaster. To naprawdę ciekawa konstrukcja! 
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W czasie trwania targów, do Państwa dyspozycji 
będą nasi przedstawiciele: 

An drzej To kar czyk & +48 601 889 171 
Se ba stian Ostrow ski & +48 601 889 119!

W czasie trwania targów, do Państwa dyspozycji 
będzie nasz przedstawiciel: 

Przemysław Michalski & +48 697 01 02 53

!

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

ANDRZEJ TOKARCZYK
DYREKTOR HANDLOWY

KOMATSU POLAND

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

JERZY PETRYKOWSKI
KIEROWNIK DZIAŁU

MARKETINGU
INTERHANDLER SP Z O.O.

http://komatsupoland.pl/strona_glowna3.html
http://www.interhandler.pl/


∂ Po sta no wi li śmy przy po mnieć po cząt ki ma szyn pro du ko wa -
nych w Sta lo wej Wo li. To wszyst ko za czę ło się od li cen cji za ku -
pio nej przez Hu tę Sta lo wa Wo la i PHZ Bu mar od kon cer nu In ter -
na tio nal Ha rve ster. Ma szy ny IH sły nę ły z du żej si ły ucią gu, wy so -
kiej wy daj no ści i nie za wod no ści. Stąd na sze ha sło na Bau mę
brzmi „Dres sta – Le gen da ry Po wer, Per for man ce, Pro duc ti vi ty”. 

∑ Na Bau mie bę dzie my pre zen to wać spy char kę gą sie ni co wą
TD-14R o mo cy 160 KM, któ ra speł nia nor my emi sji spa lin Tier 4, ukła dar kę rur SB-30M oraz ma łą spy char kę
TD-9R. Spy char kę TD-14M bę dzie moż na oglą dać w dość nie ty po wej wer sji LGP z le mie szem 6-po ło że nio wym.
Chce my po ka zać, że obok stan dar do wych spy cha rek Dres sta ofe ru je wer sje spe cjal ne, któ re mo gą pra co wać
na przy kład na te re nach pod mo kłych, gdzie wy ma ga ny jest bar dzo ni ski na cisk gą sie nic na grunt. Mo del TD-
14R jest na stęp cą le gen dar nej spy char ki TD-15C, któ ra we dług spe cja li stów i na szych klien tów by ła jed ną z naj -
lep szych w hi sto rii. Cie ka wą ma szy ną jest na sza dru ga no win ka tech nicz na, czy li ukła dar ka rur SB-30M. Na da je
się do sko na le do ukła da nia ru ro cią gów o śred ni cy do 600 mm w trud nych wa run kach te re no wych. Li czy my
na sprze daż tych ma szyn w USA, Ka na dzie, na Bli skim Wscho dzie i w Azji Środ ko wej. Kolejna z wy mie nio nych

ma szyn - spy char ka TD-9R, to je den z czterech mo de li ma łych spy cha rek pro du ko wa nych w Sta lo wej Wo li. Te ma szy ny są szcze gól nie
po pu lar ne w USA, cho ciaż w ostat nim cza sie no tu je my zwięk szo ne za in te re so wa nie nimi ze stro ny od bior ców ro syj skich. 

∏ Gwiaz dą sto iska Dres sty na Bau mie bę dzie nie wąt pli wie na sza fla go wa spy char ka o mo cy prze szło 500 KM i ma sie bli sko 70 ton,
czy li mo del TD-40E Extra. Od ma szyn tej kla sy za czę ła się zresz tą przy go da na sze go po przed nie go wła ści cie la, Hu ty Sta lo wa Wola
z Bau mą. Mo del TD-40 zo stał wy sta wio ny w Mo na chium po raz pierw szy w 1986 ro ku w sto isku na sze go ów cze sne go ame ry kań -
skie go part ne ra – kon cer nu Dres ser. Od te go cza su prze szedł kil ka eta pów mo der ni za cji i obec nie ma ło przy po mi na tę ma szy nę
sprzed 27 lat. Wra że nie ro bi za wsze wiel ki le miesz, na któ re go tle ro bią so bie zdję cia ca łe gru py zwie dza ją cych. Spy char ki TD-40
zresz tą na le ża ły za wsze do naj więk szych ma szyn wy sta wia nych na Bau mie. God ne po le ce nia pol skim klien tom bę dą jed nak mniej -
sze ma szy ny, przede wszyst kim wspo mnia na spy char ka TD-14R oraz ko par ko -ła do war ka 9.50M. Do cięż szych prac zaś spy char ka
TD-25M Extra. Spy char ki TD-25M Extra mo że my  po le cić pol skie mu prze my sło wi wy do byw cze mu. Po sia da my rów nież wer sję do pra -
cy na wy sy pi skach śmie ci. Je śli jed nak miałbym wskazać je den mo del spełniający najlepiej aktualne potrzeby pol skich użytkowników,
to wska zał bym jed nak spy char kę TD-14R. 

∂ Od wie dza ją cy sto isko Vo lvo Con struc tion Equ ip ment
na Bau mie 2013 ujrzą nasze maszyny w zu peł nie nowym wy -
mia rze. „Rock to Ro ad” czyli „Od ka mie nio ło mu do go to wej
dro gi” to kon cep cja sto iska w in te rak tyw ny spo sób ukazująca
kom plek so we roz wią za nia Volvo CE dla na szych klien tów. 

∑ W tym spek ta ku lar nym wy da rze niu wy stą pi no wa ro dzi na ko -
pa rek kom pak to wych o krót kim pro mie niu ob ro tu po więk szo -
na o zu peł nie no wy mo del ECR25D – te go rocz ną gwiaz dę tar gów w Mo na chium. Oprócz pre mie ro wej ma szy -
ny zo sta ną za pre zen to wa ne jesz cze dwa udo sko na lo ne i wy po sa żo ne w no we sil ni ki mo de le z se rii D do brze
zna nych ECR58 i ECR88. Uzu peł nie niem ro dzi ny ko pa rek bę dą ich „cięż sze i wyż sze” sio stry z seg men tu wy -
bu rze nio we go, re pre zen to wa ne przez mo de le EC380DHR, EC480DHR oraz EC700CHR. Z cie ka wo stek do ty -
czą cych no we go wy po sa że nia ko pa rek na le ży wy mie nić funk cję BSS (Bo om Su spen sion Sys tem) dla mo de li
ko ło wych oraz gło wi ce uchyl no -ob ro to we ja ko wy po sa że nie fa brycz ne. Do dat ko wo, bę dzie moż na zo ba czyć
no wą ga mę ły żek ko par ko wych. Swo ją pre mie rę w Monachium bę dzie miał  wy po sa żo ny w no wy sil nik roz -
ście łacz ko ło wy do mas mi ne ral nych P6870C. W seg men cie ma szyn dro go wych bę dą tak że de mon stro wa ne:
roz ście łacz gą sie ni co wy P7820C oraz uno wo cze śnio ny wa lec DD95. Za pre zen to wa na zo sta nie rów nież no wa

se ria C ko ło wych i gą sie ni co wych ła do wa rek o ste ro wa niu bur to wym z bo ga tą ga mą do dat ko wych na rzę dzi ro bo czych.  Gru pa ła do -
wa rek ko ło wych bę dzie sze ro ko re pre zen to wa na prak tycz nie przez wszyst kie mo de le se rii G przy sto so wa ne do pra cy w róż nych seg -
men tach. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je no we roz wią za nie kon struk cyj ne więk szych ma szyn wy po sa żo nych w uchy la ną ka bi nę
znacz nie uła twia ją cą do stęp ser wi so wy do pod ze spo łów znaj du ją cych się pod ka bi ną. 

∏ W świe tle no wych re gu la cji praw nych zwią za nych ze zmia na mi za sad od bio ru i prze twa rza nia od pa dów ko mu nal nych, któ re za czną
obo wią zy wać w po ło wie te go ro ku, za pra sza my przed sta wi cie li pol skich firm zaj mu ją cych się re cy klin giem do za po zna nia się z wa lo -
ra mi ko parek i ła do war ki L90G prze zna czo nych do pra cy w tym seg men cie. Oprócz ma szyn i osprzę tu sze ro ko pre zen to wa ne bę dą
pro duk ty wspo ma ga ją ce – te le ma tycz ny sys tem mo ni to ro wa nia pra cy ma szyn CareTrack w no wej od sło nie, roz wią za nia fi nan so wa nia
ma szyn, kon trak ty ser wi so we, wy na jem oraz sprze daż ma szyn uży wa nych z gwa ran cją Vo lvo CE. Kon takt do na szych przed sta wi cie li
w cza sie trwa nia tar gów moż na uzy skać w re cep cji sto iska Vo lvo CE. 
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W czasie trwania targów, do Państwa dyspozycji
będzie nasz przedstawiciel: 

Andrzej Cal & +48 607319042

W czasie trwania targów, do Państwa dyspozycji będą
nasi przedstawiciele: 

Pa weł Chmie lew ski & +48 601 925 778 
Mar cin Sam bo rek & +48 691 948 325

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

LESZEK HOŁYSZ
PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR GENERALNY
DRESSTA SP. Z O.O.

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

ZBIGNIEW MEDYŃSKI
PREZES ZARZĄDU VOLVO
MASZYNY BUDOWLANE

POLSKA SP. Z O.O.

!

!

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


∂ Są dzę, że wspól ne hasło dla re pre zen to wa nych przez nas
w Pol sce firm Hi ta chi oraz Bell mo gło by brz mieć: „Czas na no -
wo ści”. Obie fir my za pre zen tu ją bo wiem w Mo na chium zu peł nie
no wą ge ne ra cję wo zi deł prze gu bo wych (Bell Equ ip ment) oraz
ma szyn bu dow la nych (Hi ta chi).

∑ Bell Equ ip ment za pre zen tu je w Mo na chium no we wo zi dła
prze gu bo we Se rii E. Na eks po zy cji znaj dą się po jaz dy B25E oraz

więk szy B30E. Oba za po cząt ko wu ją zmia nę ca łej li nii mo de lo wej od zna cza ją cej się po pra wą wy daj no ści
przy jed no cze snym zmniej sze niu kosz tów eks plo ata cji. Tym sa mym Bell Equ ip ment czy ni ogrom ny krok
naprzód w roz wo ju kon struk cji swych po jaz dów. Fir ma To na bę dą ca de ale rem Bell Equ ip ment w Pol sce pa -
trzy na to z wiel kim opty mi zmem. Wie le obie cu je my so bie bo wiem po tej współ pra cy. Ma my wiel kie na dzie -
je i pla ny na naj bliż sze kil ka lat. Je stem prze ko na ny, że w tym cza sie bę dzie my świad ka mi wpro wa dza nia
du żych mo de li wo zi deł prze zna czo nych do pra cy w ka mie nio ło mach. Pla nu je my wła śnie sze reg pre zen ta cji
i te stów naj więk sze go wo zi dła Bell w kil ku ko pal niach kru szyw w na szym kra ju. W przy pad ku Hi ta chi ter min
tar gów Bau ma zbiegł się z mo men tem wpro wa dza nia do sprze da ży bar dzo wie lu mo de li no wych ma szyn,
wśród któ rych mo im zda niem na naj więk szą uwa gę za słu gu je zu ni fi ko wa nie kon struk cji wszyst kich ła do wa -
rek ko ło wych. W Mo na chium bę dzie mia ła miej sce świa to wa pre mie ra naj now szych ła do wa rek za pro jek to wa nych przez Hi ta chi, a pro -
du ko wa nych w ko ope ra cji z kon cer nem Ka wa sa ki. Wy ni ki prze pro wa dzo nych już te stów wy ka zu ją jed no znacz nie, że Hi ta chi po trak to wa -
ło te mat nie zwy kle po waż nie. Dru gim bar dzo istot nym mar ke tin go wo ele men tem bę dą mo im zda niem naj now sze mi ni ko par ki. Wpro wa -
dze nie no wej ge ne ra cji tych ma szyn wią że się ze zna czą cy mi zmia na mi kon struk cyj ny mi, za rów no je że li cho dzi o wy gląd, jak i za sto so -
wa ne in no wa cyj ne roz wią za nia tech no lo gicz ne. W sto isku Hi ta chi zo ba czy my wie le ma szyn, któ re mo gą być gwiaz da mi te go - rocz nej
Bau my. Wy da je mi się, że jak zwy kle na mia no gwiaz dy za słu ży któ ryś z pre zen to wa nych w Mo na chium gi gan tów.

∏ Wszyst kich go ści z Pol ski za chę cam do wy go spo da ro wa nia cza su, aby bez nad mier ne go po śpie chu od wie dzić eks po zy cję obu na szych
part ne rów. Szcze gól nie po win ny za in te re so wać Pań stwa ukła dy na pę do we no wych wo zi deł Bell Se rii E. War to rów nież, by szcze gó ło wo
za po znać się z wa lo ra mi ła do wa rek Hi ta chi ZW330 -5 i ZW370 -5.

∂ Ha sło eks po zy cji Gru py MANITOU pod czas te go rocz nych tar -
gów Bau ma brzmi: „Do przo du z po trój ną si łą”. Po wsta ło ono
na ba zie kam pa nii wpro wa dze nia na ry nek trzech no wych mo de li
z pro stej i uni wer sal nej se rii MT. Ma szy ny no wej se rii MT ni cze go
„nie obie cu ją”, a do tar cza ją kon kret nych funk cjo nal no ści, zgod nie
z za baw nym slo ga nem kam pa nii „Mniej ga da nia, wię cej dzia ła nia.
Si ła trzech ma szyn MT”. 

∑ W Mo na chium Gru pa MANITOU za mie rza pod kre ślić, że efek tyw ność i oszczęd na eks plo ata cja ma szyn za -
wsze po zo sta ją w cen trum na szej uwa gi. Punkt wyj ścia przy kon stru owa niu ma szyn i do star cza niu usług
sta no wi za pew nie nie wy go dy użyt kow ni ko wi. Po nie waż w każ dej sy tu acji wspie ra my dzia ła nia na szych
klien tów, do star cza ne przez nas roz wią za nia ma ją być i są: pro ste i wy god ne w uży ciu, uni wer sal ne i efek -
tyw ne. Przy świe ca ją ca Gru pie MANITOU idea za pew nie nia opty mal nej pro duk tyw no ści ma szyn, do pro wa -
dzi ła mię dzy in ny mi do szyb kie go wpro wa dze nia no wej ge ne ra cji sil ni ków „eko” speł nia ją cych nor my emi -
sji spa lin Sta ge 3B. Da ją one oszczęd no ści eks plo ata cyj ne dzię ki mi ni ma li za cji zu ży cia pa li wa. Ko lej ną
no wo ścią, któ rą za pre zen tu je my na tar gach BAUMA jest no wa, zu ni fi ko wa na i uni wer sal na se ria ła do wa -
rek te le sko po wych śred nich wy so ko ści MT. Ich bu do wa jest iden tycz na, co w znacz nym stop niu uprasz cza i zmniej sza na kła dy
na ich ob słu gę i ser wis. Zde cy do wa nie każ da z no wo ści, któ re przed sta wi my na tar gach BAUMA mo że stać się ich gwiaz dą. Do te -
go  mia na w mo im prze ko na niu  kan dy do wać mo że oczy wi ście ła do war ka  ob ro to wa  MRT 1840 EASY 3B,  a tak że wspo mnia ne już
przez mnie  wcze śniej ła do war ki  te le sko po we  śred nich wy so ko ści  se rii MT  sta no wią cych do sko na łe  uzu peł nie nie  wio dą cej
na ryn ku pol skim ga my ła do wa rek  MANITOU. Pod uwa gę  brać rów nież na le ży  te re no wy wó zek  wi dło wy  M50 3B – wszyst kie
wspo mnia ne no wo ści z no wym sil ni kiem  STAGE 3B. Rów nież  na le żą ca  do Gru py MANITOU  mar ka GEHL  po chwa li  się w Mo na -
chium  no wo ścią – ła do war ką  bur to wą  V400.

∏ Uwa dze Klien tów z Pol ski, któ rzy od wie dzą nas w Mo na chium chciał bym po le cić nie tyl ko na sze no wo ści, ale rów nież spraw dzo ne
na ryn ku pol skim roz wią za nia Gru py MANITOU, ta kie jak ła do war ki te le sko po we se rii MT o wy so ko ści pod no sze nia 14 i 18 me trów,
kom pak to wą MT625, no ży ców ki oraz po de sty ro bo cze, ta kie jak cho ciaż by na gro dzo ny przez IAPA „spryt ny” TJ280.
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∂ My ślą prze wod nią fir my Me ca lac jest jak za wsze ukazanie wie lo -
za da nio wości i wszech stron ności ma szyn, któ re pro du ku je my. Or -
ga ni zu jąc na BAUMIE po ka zy chce my udowodnić klien tom, do cze -
go zdol na jest dru ży na Me ca lac. A ma my się czym po chwa lić!

∑ Me ca lac na te go rocz nej Bau mie za pre zen tu je roz ra sta ją cą
się li nię MCR, na któ rą skła da ją się ko par ki o ma sie 6, 8 i 10 ton.
Wy jąt ko we ma szy ny MCR są za rów no gą sie ni co wy mi ko par ka -
mi zdol ny mi po ru szać się z pręd ko ścią do 10 km/h, jak i kom pak to wy mi ła do war ka mi z moż li wo ścią ob ro -
tu 360 stop ni. Ma szy ny te mo gą zmie niać tryb pra cy z try bu ko par ko we go w ła do war ko wy w cią gu kil ku se -
kund. Mo de le te za cho wu ją ele men ty kon struk cyj ne wy się gni ka z któ rych Me ca lac sły nie. Do dam, że są to
naj szyb sze ko par ki gą sie ni co we na świe cie! W Mo na chium za pre zen tu je my po nad to no wą li nię ła do wa rek
te le sko po wych – AT. Ma szy na AT 900 ma sil nik o mo cy 55 kW oraz łyż ki o po jem no ści od 0,9 do 1,5 m3,
na to miast jej więk sza sio stra AT 1050 mo że być wy po sa żo na w łyż ki o po jem no ści od 1,05 do 1,6 m3. Obie
ła do war ki zo sta ły za pro jek to wa ne do sta bil ne go wy ko ny wa nia wszech stron nych za dań w naj trud niej szych
wa run kach, wy ma ga ją cych wy so ko ści wy ła dun ku do 4,05 m i za się gu do 2,15 m. Ma szy ny te prze zna czo ne

są głów nie dla klien tów z bran ży bu dow la nej, re cyc lin go wej oraz sek to rów rol nych i ko mu nal nych. W no wej li nii naj waż niej szym ele -
men tem jest układ ki ne ma tycz ny. In ży nie rom Me ca la ca uda ło się po łą czyć za le ty ukła du ty pu P z ukła dem ty pu Z. Stwo rzy li w ten spo -
sób układ ki ne ma tycz ny ty pu ZPLUS. O szcze gó łach i za le tach kon struk cji opo wie my wszyst kim za in te re so wa nym, któ rzy od wie -
dzą na sze sto isko. Trud no mi zde cy do wać się na wy bór jed nej ma szy ny, któ ra by ła by gwiaz dą na szej eks po zy cji. Dzie je się tak
z pro stej przy czy ny! Mo im zda niem w dru ży nie Me ca la ca wy stę pu ją bo wiem sa me gwiaz dy!

∏ Każ dy z pro du ko wa nych przez nas mo de li mo że od gry wać zna czą cą ro lę w grze na ryn ku bu dow la nym w Pol sce. Cóż? Po wie dział bym,
że na past ni kiem jest 714 MWe (czter na sto to no wa ko par ka ko ło wa), dys po nu ją ca wspar ciem szyb kich le wo- i pra wo skrzy dło wych po -
moc ni ków w po sta ci gą sie ni co wych 6,8 i 10 MCR. Obro nę sta no wią uzna ne i do ce nio ne wer sje prze gu bo we 10 MSX i 12 MSX/MTX,
a bram ki strze gą ła do war ki z ob ro to wym wy się gni kiem rów nież w wer sji te le sko po wej. W tej grze nikt nie sie dzi na ław ce re zer wo wych! 

∂ Myśl prze wod nia eks po zy cji na tar gach Bau ma to:
„CASE Con struc tion ja ko glo bal na mar ka o sil nej po zy cji
z peł ną ga mą pro duk tów do ro bót ziem nych”. Je stem
prze ko na ny, że ta kie wła śnie ha sło sa mo przyj dzie
na myśl go ściom od wie dza ją cym na sze sto isko. Bę dzie
to im po nu ją ce sto isko ze wnętrz ne ze spe cjal nie wy bu -
do wa nym pa wi lo nem oraz wiel ki mi ekra na mi le do wy mi.
Po ka zy dy na micz ne to już tra dy cja CASE, więc i w tym
ro ku ich nie za brak nie. Do dat ko wo CASE pro mo wać bę dzie swo ją ak cję cha ry ta tyw ną „Dig for
a Cu re”, więc pro szę się nie dzi wić na wi dok ró żo wych ko par ko -ła do wa rek. Sta no wią one część
świa to wej kam pa nii na rzecz pod nie sie nia wie dzy na te mat cho rób no wo two ro wych.

∑ W stoisku CASE Construction będzie sporo premier zarówno z linii kompaktowej, jak i sprzętu
ciężkiego. Szczególnie godne polecenia są między innymi nowa spycharka 1650M, nowe
midikoparki gąsienicowe oraz koparki kołowe serii 8. Poza tym zwiedzający będą mogli zobaczyć
cieszące się dużym powodzeniem cztery duże ładowarki kołowe z najnowszej serii F. W sumie w

Monachium wystawionych będzie około dwudziestu maszyn – piętnaście z nich w sposób statyczny, a pięć będzie
wykorzystywana do odbywających się cyklicznie prezentacji dynamicznych. Moim zdaniem do miana gwiazdy imprezy
kandydować będzie zdecydowanie specjalnie wyeksponowana z okazji swojej premiery spycharka CASE 1650M. To 16-
tonowy model 1650M, przedstawiciel serii M - nowej generacji spycharek marki CASE. Warto zwrócić uwagę na fakt, że
w chwili obecnej są to jedyne spycharki z silnikami TIER 4 w technologii SCR, która zapewnia najwyższą wydajność
paliwa.

∏ Gościom z Polski poleciłbym bliższe spotkanie z koparko-ładowarkami serii T. Na Baumie wystawiony będzie model
695ST Tier4. Dokładnie taka koparko-ładowarka rozpoczęła właśnie pracę w Polsce. Ku zdziwieniu użytkownika maszyna
ta pali 5 do 5,5 l/mtg. Jest to jednocześnie jedna z najmocniejszych maszyn w swej klasie na rynku, która z 3,4 litra
pojemności daje aż 110 KM. Inwestycja w taką maszynę to czysty zysk.
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∂ Ha sło eks po zy cji kon cer nu HYUNDAI na te go rocz nej
ju bi le uszo wej Bau mie brzmi: „Je stem dum ny z ma szyn
HYUNDAI”. Do ty czy ono za rów no de ale rów, jak i wła ści -
cie li, ope ra to rów pra cu ją cych na ma szy nach tej mar ki,
oraz współ pra cow ni ków fir my i ich ro dzin. Na specjalnym
te le bi mie pre zen to wa ne bę dą fil my i zdję cia po sia da czy
i użyt kow ni ków ma szyn HYUNDAI. Eks po zy cji przez ca ły
czas to wa rzy szyć bę dą po zy tyw ne emo cje.

∑ Sto isko HYUNDAI jest po dzie lo ne na kil ka sek cji. Każ dy znaj dzie więc ma szy nę speł nia ją cą je go
ocze ki wa nia. Pierw sza sek cja to ma szy ny dla ko palń. Re pre zen tu ją ją: naj więk sza ko par ka gą sie -
ni co wa – 120 to no wy mo del R1200LC -9, naj więk sza ła do war ka – 30- to no wa HL780 -9A oraz 23-to -
no wa HL770 -9A. Wszyst kie ma szy ny napędzane są sil ni ka mi, speł nia ją cy mi nor mę TIER 4. Dru gą
sek cję sta no wią ma szy ny do pra cy w le śnic twie i sze ro ko po ję tej pra cy z drew nem tj.: w tar ta kach,
skła dach drew na, przy ob rób ce drew na, itp. Hy un dai za pre zen tu je ko par kę 23-to no wa z gło wi cą
do cię cia drew na (R235LCR -9A), ko par kę z dłu gim za się giem – R300LC -9A LR oraz ła do war kę
spe cja li stycz ną HL757 -9A do trans por tu i za ła dun ku ba li drew na. Trze cia sek cja to ma szy ny do re -
cy klin gu – przy sto so wa ne i spe cjal nie za pro jek to wa ne do pra cy przy re cy klin gu, se gre ga cji od pa dów, na skła do wi skach
i wy sy pi skach śmie ci. Bę dą to mo de le R180LCD -9A 2PC, R180W -9A i HL760XTD -9A. Czwar tą sek cję re pre zen tu ją ma szy ny
dla ener ge ty ki, dro go wnic twa, firm ka na li za cyj nych, ga zo wych i mon ta żo wych – ogól nie 11 mo de li. Każ da ma szy na HYUNDAI
śmia ło mo że kan dy do wać do mia na gwiaz dy Baumy, dla te go, że wy ko na na jest w wy so ko za awan so wa nej tech no lo gi, z za -
pa łem i za an ga żo wa niem. Urzą dze nia wy produkowane są z my ślą, by zmie niać świat na lep szy – w koń cu tak gło si ha sło
prze wod nie kon cer nu Hy un dai: „We bu ilt a bet ter fu tu re”. Jed nak je śli miałbym wy brać jeden kon kret ny mo del, to był aby to
120-to no wa ko par ka R1200LC -9.

∏ Ułatwieniem dla zwiedzających ekspozycję koncernu HYUNDAI będzie jej podział na sekcje. Klienci będą mogli
skoncentrować się na najbardziej interesujących ich maszynach. Każ da z ma szyn HYUNDAI jest god na po le ce nia pol -
skie mu od bior cy. Zapewniam, że każdy znajdzie maszynę spełniającą jego oczekiwania.

∂ Tra dy cyj nie już Wac ker Neu son przy wią zu je szcze -
gól ną wa gę do tar gów Bau ma. Fir ma za pre zen tu je
w Mo na chium pro duk ty i usłu gi, któ re mo gą uła twić
pra cę na każ dym pla cu bu do wy. Dla te go wy da je się,
że naj lep szym ha słem dla na szej eks po zy cji by ło by:
„Wy daj ność, kom fort, bez pie czeń stwo”. 

∑ Mi mo, że Bau ma zbli ża się wiel ki mi kro ka mi, po sta -
no wi li śmy nie ujaw niać wszyst kich no wo ści, ja kie za pre zen tu je my w Mo na chium. Od wie dza ją -
cych na sze sto isko cze ka więc pe wien ele ment za sko cze nia. Wac ker Neu son za pre zen tu je
w Mo na chium swój pe łen asor ty ment w po sta ci ma szyn do be to no wa nia, wal ców i płyt za -
gęsz cza ją cych, wy po sa że nia pla ców bu do wy, pomp oraz kom pak to wych ma szyn bu dow la nych,
ta kich jak ko par ki, ła do war ki ko ło we oraz wo zi dła. Osob ną część eks po zy cji prze zna czo no dla
mar ki Kra mer Al l rad. W Mo na chium zo ba czy my ła do war ki ko ło we – tak że z wy się gni kiem te le sko -
po wym oraz te le sko po we no śni ki osprzę tu. Od by wa ją ce się cy klicz nie po ka zy umoż li wią na szym
go ściom za po zna nie się z wa lo ra mi wszyst kich eks po na tów. Za pew niam, że re zul ta ty dzia łań na szych kon struk to rów za -
pad ną na dłu go w pa mięć na szych go ści skła nia jąc ich – mam na dzie ję – do za ku pu ma szyn i urzą dzeń na szej pro duk cji.
Spo ro miej sca zaj mie pre zen ta cja no wej ge ne ra cji sil ni ków speł nia ją cych ry go ry stycz ne nor my emi sji spa lin. W cza sie tar -
gów przed sta wi my rów nież roz wią za nia, któ re w nie da le kiej przy szło ści mo gą cał ko wi cie zmie nić tech ni kę na pę do wą.
Ofer ta Wac ker Neu son w tym wzglę dzie pre zen to wa na bę dzie na po kaź nej czę ści eks po zy cji. Kon struk cja wszyst kich na -
szych ma szyn i urzą dzeń jest sta ran nie prze my śla na, dla te go każ da kan dy do wać mo że do mia na gwiazdy im pre zy. 

∏ Każdy z gości Wacker Neuson znajdzie w naszym stoisku coś dla siebie. Wszystkim polecam wizytę w naszym sklepie,
gdzie będzie można nabyć wiele ciekawych gadżetów. Godna uwagi będzie kolekcja dla najmłodszych „Wacker Neuson
Kids“. W Monachium reaktywujemy działalność Klubu Klienta. Wystarczy tylko się zarejestrować, by korzystać z całego
szeregu przywilejów dostępnych wyłącznie dla klubowiczów.
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∂ Fir ma Ca ter pil lar za pre zen tu je w Mo na chium po nad sie -
dem dzie siąt ma szyn. Ha sło eks po zy cji brzmieć bę dzie: „Pra -
cu je my dla Two je go suk ce su. Nie zmien nie, dzień po dniu”.
Ca ter pil lar pro mo wać bę dzie tech no lo gie za pew nia ją ce
naj więk szą wy daj ność, umoż li wia ją ce oszczę dza nie pa li -
wa i sprzy ja ją ce zrów no wa żo ne mu roz wo jo wi. 

∑ W Mo na chium za de biu tu je ko par ka hy bry do wa
Cat® 336E H. Ten re wo lu cyj ny mo del wy ko rzy stu je no wą tech no lo gię hy drau licz ną za pro jek to wa ną
przez fir mę Ca ter pil lar i ofe ru je nie zrów na ną wy daj ność. Rów nież po raz pierw szy szer szej pu blicz -
no ści po ka za na zo sta nie ła do war ka ko ło wa Cat 966K XE wy po sa żo na w za awan so wa ny układ na -
pę do wy. Ca ter pil lar za pre zen tu je na Bau mie tak że czte ry mi ni ko par ki: Cat 302.2D, 302.4D oraz mo -
de le o ma łym pro mie niu ob ro tu: 301.7D i 308E2, ko par ko -ła do war ka 444F o rów nych roz mia rach
kół (EST) i spy char ka gą sie ni co wa D6K2. Na wy sta wie zo ba czyć bę dzie moż na tak że: ko par kę hy -
drau licz ną 318E oraz ko ło wą M313D, rów niar kę 120M2 AWD i wo zi dło tech no lo gicz ne 777G o ła -
dow no ści 91 ton me trycz nych. Są dzę, że za in te re so wa nie pu blicz no ści wzbu dzą tak że opty mal nie

do pa so wa ne do sie bie ma szy ny: wo zi dło 777G i ko par ka przed się bier na 6020B. Bę dzie to naj więk sza ma szy na mar ki
Ca ter pil lar, któ rą bę dzie moż na obej rzeć na te go rocz nej Bau mie. Z pew no ścią kan dy do wać bę dzie ona do mia na gwiaz -
dy tar gów. Po dob nie jak ła do war ka ko ło wa 988K speł nia ją ca ry go ry stycz ne wy ma ga nia norm emi sji
spalinStage IV (UE)/EPA Tier 4 Fi nal (USA) do ty czą cych i zu ży wa ją ca o 20 pro cent mniej pa li wa w po rów na niu z mo de -
lem po przed niej ge ne ra cji oraz spy char ka gą sie ni co wa Cat D7E o na pę dzie elek trycz nym. Na tar gach zo sta ną sze rzej
za pre zen to wa ne na stę pu ją ce usłu gi wspar cia bran żo we go ofe ro wa ne przez fir mę Ca ter pil lar oraz jej de ale rów.

∏ Na si pol scy klien ci nie po win ni za po mi nać, że Ca ter pil lar pro du ku je ma szy ny dro go we. Spo śród ich sze ro kiej ga my
na uwa gę za słu gu ją z pew no ścią roz ście łacz as fal tu AP300D oraz dwa wal ce wi bra cyj ne do as fal tu: CB24B i CB34B XW.
Oprócz ma szyn god ne po le ce nia wy da ją się tak że sys te my po zwa la ją ce na zdal ne mo ni to ro wa nie i śle dze nie ma szyn,
za rzą dza nie flo tą po jaz dów i kon ser wa cję za po bie gaw czą. War to tak że za po znać się z ofer tą uży wa nych ma szyn z cer ty -
fi ka tem Cat (CCU). Każ da z nich ob ję ta jest wy jąt ko wo ko rzyst ną gwa ran cją.

∂ Eks po zy cja New Hol land na te go rocz nych tar gach
Bau ma w Mo na chium opar ta bę dzie na idei bu do wy
w ru chu. Jej za da niem jest uka za nie ewo lu cji miej sca ro -
bót. Mi mo, iż ma szy ny wy sta wio ne bę dą w spo sób sta -
tycz ny w ha li, to dzię ki ze sta wie niu ich z wo zi dła mi Astra,
cię ża rów ka mi Ive co oraz naj now szy mi sil ni ka mi FPT
Tier 4 fi nal, bę dą sta no wić po kaz si ły i dy na mi zmu. Naj -
lep sze ha sło tej eks po zy cji to: „Ewo lu cja -Si ła -Dy na mizm
mar ki i pro duk tów New Hol land Con struc tion”.

∑ Stoisko New Holland warto odwiedzić z uwagi na sporą ilość nowości: koparki kołowe WE150
i WE170 z nowej serii B Pro, spycharkę D150C, wiele modeli z najnowszej serii C ładowarek
kołowych oraz koparek gąsienicowych, nowe mini- i midikoparki gąsienicowe, debiutujące modele
skid steerów: L230 i C238. Poza samymi maszynami interesująca dla odwiedzających nasze stoisko
okaże się z pewnością premiera systemu telematycznego „Fleet Force” oraz silników FPT
spełniających zapisy finalnej normy TIER 4. Do miana „Gwiazdy” kandydować będzie moim
zdaniem cała gama produktów z linii ciężkiej, wśród których na szczególną uwagę zasługują

najnowszej generacji koparki kołowe: WE150B PRO i WE170B PRO. Obie maszyny wyróżnia niezwykła funkcjonalność
działania przy jednocześnie nieskomplikowanym sterowaniu i łatwej obsłudze technicznej.

∏ Już teraz  cieszymy się na odwiedziny gości z Polski i liczymy na ich dużą frekwencję. Osobiście i z pełnym przekonaniem
poleciłbym ładowarki i koparki z serii C. Dzięki naszej wyjątkowej dla silników Tier 4 technologii selektywnej redukcji
katalitycznej (SCR) maszyny te są liderami wydajności pracy przy niskim zużyciu paliwa. Dam prosty przykład: 20-tonowa
ładowarka W230C z łyżką o pojemności 4m3 pracująca w żwirowni na Kujawach spala średnio 8 l/mtg. Oczywiście firmom
ogólnobudowlanym należy polecić koparko-ładowarki New Holland, również z serii C, czyli z silnikami Tier 4, które spalają
tylko około 5,5 litra oleju napędowego na godzinę.

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

WOJCIECH ŻARNOWSKI

DYREKTOR DS. MARKETINGU
BERGERAT MONNOYEUR 

SP. Z O.O.

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

LUTZ REGEL
BUSINESS MANAGER POLAND

NEW HOLLAND 
CONSTRUCTION EQUIPMENT

W czasie trwania targów, do Państwa dyspozycji 
będzie nasz przedstawiciel: 

Tomasz Puścian & + 48 603 933 606

!

W czasie trwania targów, do Państwa dyspozycji 
będzie nasz przedstawiciel: 

Lutz Regel & +48 506 22 97 60

!

http://www.b-m.pl/
http://www.newholland.com/Pages/index.html
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Po dob ne do nie sie nia o sy tu -
acji w dro go wnic twie nie są
dla ni ko go ta jem ni cą. Nie mal
na każ dym por ta lu czy w wy -
daw nic twie po świę co nym tej
bran ży, jak rów nież w me -
diach ogól no pol skich prze -
czy tać moż na, że tyl ko w 2012
ro ku upa dłość ogło si ło oko -
ło 300 firm wy ko naw czych.
Zda niem eks per tów w tym ro -
ku war tość ryn ku bu dow nic -
twa dro go we go w Pol sce
spad nie o oko ło 27 pro cent. 
Trud no so bie wy obra zić, aby
ta ka sy tu acja nie prze ło ży ła się
wprost na ak tyw ność firm w za -
kre sie róż ne go ty pu pro mo cji,
w tym tak że pre zen ta cji tar go -
wych. – Tar gi są ba ro me trem
go spo dar ki, a jed no cze śnie
jed nym z naj sku tecz niej szych
na rzę dzi mar ke tin gu – twier dzi
pre zes za rzą du Tar gów Kiel -
ce dr An drzej Mo choń – Wi -
dać to na przy kła dzie or ga ni zo -
wa nych przez nas tar gów Au to -
stra da Pol ska i to wa rzy szą cej
im wy sta wy MASZBUD.
Wszyst kie pa ra me try okre śla -
ją ce te im pre zy zmie nia ły się
na prze strze ni lat wraz ze
zmia na mi ja kie za cho dzi ły
w dro go wnic twie. W ro ku ko -
niunk tu ry czy li w 2011 fir my
wy sta wia ły się na po wierzch ni

o 22 pro cent więk szej niż
w ro ku 2010 i o ty leż sa mo by -
ło wię cej wy staw ców. Ich ofer -
ty po sta no wi ło zo ba czyć tak -
że wię cej zwie dza ją cych. Ale
już w mi nio nym ro ku wraz ze
spo wol nie niem go spo dar -
czym zwol ni ła i kie lec ka
AUTOSTRADA. Na szczę ście
pro cen to we spad ki nie do -
rów na ły wzro stom z 2011 ro -
ku. Nie na le ży się za tem spo -
dzie wać, aby te go rocz na edy -
cja tar gów wbrew ryn ko wi
wzro sła. War to jed nak po dać,
że fre kwen cja nie ma ten den -
cji spad ko wej, trend jest wzro -
sto wy i oscy lu je w gra ni -
cach 20 000 dla po szcze gól -
nych edy cji tar gów. Ja ko or -
ga ni za to rzy nie cze ka my
oczy wi ście z za ło żo ny mi rę ka -
mi, aż po pra wi się sy tu acja
na ryn ku i wy staw cy sa mi
do nas przy bę dą. W prze ci -
wień stwie do wie lu firm, któ re
w kry zy sie oszczę dza ją
na wy dat kach na mar ke ting
my w nie go in we stu je my, nie
tyl ko po to by zy skać ja ko
mar ka, ale by po zy skać ry nek
dla na szych wy staw ców.
Pro mo cja jed nej edy cji
AUTOSTADY POLSKIEJ w Tar -
gach Kiel ce to 130 re klam za -
miesz cza nych w wy daw nic -

twach bran żo wych i pra sie ogól -
no pol skiej o na kła dzie
do 200.000 eg zem pla rzy, new -
slet te ry do 40.000 ad re sa -
tów, 50.000 za pro szeń do od -
wie dze nia tar gów wy sy ła nych
w kra ju i za gra ni cę. Do stro ny
AUTOSTRADA Pol ska jest bli -
sko 2.100 lin ków w In ter ne cie,
do stro ny www.tar gi kiel ce.pl
– 1.272.880. Na każ dej edy cji
tar gów akre dy tu je się oko -
ło 200 dzien ni ka rzy, któ rych
obec ność skut ku je re la cja mi
z im pre zy. Wśród ty tu łów nie
bra ku je klu czo wych dla bran -
ży, jak i ogól no pol skich. Tar gi
od wie dza ją tak że dzien ni ka rze
za gra nicz ni.
– Da je my za tem ja ko or ga ni za -

to rzy do stęp do me diów na -
szym wy staw com – mó wi pre -
zes An drzej Mo choń. – Ale
spo sób pre zen ta cji tar go wej
i pro mo cji tak, aby być za uwa -
żo nym za le ży już od sa mych
firm. Po my słów i moż li wo ści
jest wie le, z cze go świet nie po -
tra fią ko rzy stać wy staw cy Tar -
gów Kiel ce, ale nie rzad ko sły -
szy się w biu rze pra so wym, że
wciąż trwa ocze ki wa nie na coś
o czym mó wią wszy scy, jak
na fi na ło wy nu mer cyr ko wy.
– Pro po nu je my wy staw com
kil ka co naj mniej roz wią zań,

w któ rych ja ko or ga ni za to rzy
mo że my ich wspie rać – mó wi
An drzej Kiercz za stęp ca dy -
rek tor ds. tar gów w Tar gach
Kiel ce – Są fir my, któ re z tych
moż li wo ści ko rzy sta ją, ale ak -
tyw ność w tym za kre sie mo -
gła by być więk sza, co czy ni ło -
by za rów no tar gi bar dziej
atrak cyj ny mi, jak i sa me wy stą -
pie nia po szcze gól nych firm.
Do dys po zy cji wy staw ców jest
mię dzy in ny mi te ren po ka zo -
wy, z któ re go w mi nio nych la -
tach oprócz VOLVO ko rzy sta ły
ACSCO/BOBCAT, BAMAAR,
HUTA STALOWA WOLA,
MASTAL, KNYCH-TECH, WACKER,
INTERHANDLER, TECH-SORT,
WIRTGEN, HKL BAUMASCHINEN,
LIBHERR, CARGOTEC, WIRTGEN,
MASTAL, TECHSORT. 
– Fak tem jest, że nie wszyst -

kie po ka zy po dob nie jak pik ni -
ki ma szy no we przy cią ga ją tłu -
my – wy ja śnia Bo gu sła wa Grze -
chow ska dy rek tor tar gów
AUTOSTRADA POLSKA – To
jest za leż ne od kre atyw no ści i in -
wen cji przy go to wu ją cych ma szy -
no we show. Za chę cam jed nak
do ko rzy sta nia z tej for my pro mo -
cji, któ ra ma szan sę prze trwać
dłu żej niż kil ka go dzin pra cy
ma szyn na tar go wym po li go -
nie. In for ma cja o po ka zach za -

OPINIE

Najlepszy adres w Polsce Autostrada – Polska Targi Kielce, Zakładowa 1
Oko ło 100 firm z bran ży bu dow nic twa dro go we go jest za gro żo nych upa dło ścią – wy ni ka z przy go -
to wa ne go przez Ogól no pol ską Izbę Go spo dar czą Dro go wnic twa co rocz ne go ra por tu o sta nie te go
sek to ra go spo dar ki. Jak twier dzi Woj ciech Ma lu si pre zes za rzą du OIGD przy czy ni ły się do te go
przede wszyst kim błę dy w po li ty ce prze tar go wej rzą du

Pod czas ze brań Sto wa rzy sze nia Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych i or ga ni zo wa nych przez na sze wy daw nic two do rocz nych „Śnia dań
Pre ze sów” du żo cza su po chła nia ły nam dys ku sje o pol skich im pre zach tar go wych. Wspól nie za sta na wia li śmy się nad tym, w ja kim kie -
run ku po win ny się roz wi jać, ja kie są ich za le ty i ja kie man ka men ty. Pa da ło wie le gło sów nie za do wo le nia z tar gów, tak że kie lec kiej Au to -
stra dy, któ ra prze cież jest nie tyl ko naj więk szą, ale i naj lep szą im pre zą wy sta wien ni czą dla pol skiej bran ży ma szyn bu dow la nych. Tym
bar dziej za nie po ko iło nas, że w tym ro ku w Kiel cach nie po ja wi się wie le firm za li cza ją cych się bez sprzecz nie do czo łów ki na szej bran ży.
Oczy wi ście ab sen cje tłu ma czyć moż na kry zy sem i ko niecz no ścią oszczęd niej sze go wy da wa nia pie nię dzy na pro mo cję i mar ke ting. To
jed nak w na szym prze ko na niu je dy nie jed na z wie lu przy czyn… Dla te go wła śnie w pierw szym te go rocz nym wy da niu „Po śred ni ka Bu dow -
la ne go” za mie ści li śmy tekst „Au to stra da Pol ska – z nie ba do pie kła?” Na szym ce lem by ło za po cząt ko wa nie w ten spo sób dys ku sji o tar -
gach, dro dze ich roz wo ju. W na szym prze ko na niu uda na im pre za tar go wa, to nie tyl ko in fr struk tu ra na wy so kim po zio mie i cie ka we eks -
po na ty. Waż ni są tak że fa chow cy od wie dza ją cy im pre zę i fa cho wi dzien ni ka rze, któ rzy pro mu ją ją nie tyl ko w cza sie jej trwa nia, ale prak -
tycz nie przez ca ły czas… Waż na jest tak że at mos fe ra im pre zy, na któ rą wpływ ma ją wszy scy jej uczest ni cy. Co na le ży uczy nić, by do Kielc
chcie li po wró cić wszy scy roz cza ro wa ni? Nasz ar ty kuł był pró bą przed sta wie nia ra cji wy staw ców. Te raz od da je my głos Or ga ni za to rom.
Ma my przy tym na dzie ję, że wy mia na po glą dów przy czy ni się do za po cząt ko wa nia szer szej dys ku sji o pol skich tar gach. Bo prze cież „Tar -
gi to MY”. Wszy scy chce my jesz cze lep szej Au to stra dy w Kiel cach i kon ku ren cji ze stro ny in nych ośrod ków za bie ga ją cych o wy staw ców!

Jacek Barański 
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miesz cza na jest bo wiem nie
tyl ko w pro gra mie tar gów.
Chęt nie za mie ści my re la cję
jak rów nież film z po ka zów
na na szych stro nach. Wy star -
czy prze słać ta kie ma te ria ły
do na sze go dzia łu PR, bądź
zgło sić się do biu ra pra so we -
go, któ re mo że po śred ni czyć
w prze ka zy wa niu cie ka wych
in for ma cji do me diów. 
War to zwró cić przy tym uwa gę,
że fil my za miesz cza ne stro nie
Tar gów Kiel ce cie szą się du żą
po pu lar no ścią. Wy star czy przy -
to czyć, np.: film z pierw sze go
dnia tar gów AGROTECH 2013,
któ ry w cią gu dwóch ty go dni
mar ca od no to wał bli sko 5.000
wejść. In for ma cje za miesz cza -
ne na stro nie głów nej Tar gów
Kiel ce ma szan sę prze czy tać
wię cej czy tel ni ków niż te w naj -
po czyt niej szych dzien ni kach.
Od ostat niej edy cji AUTO-
STRADY do po ło wy mar ca 2013
ro ku licz ba od słon ser wi su Tar -
gów Kiel ce to 5.805.721. Stro nę
Au to stra dy od wie dzi ło po -
nad 200.000 In ter nau tów. 
– Nie jest trud no zna leźć się
na na szych stro nach www – za -
pew nia dy rek tor An drzej
Kiercz – W for mu la rzu zgło sze -
nio wym na tar gi jest miej sce
na za miesz cze nie in for ma cji
pro mo cyj nych o no wo ściach
i cie ka wost kach do ty czą cych
za rów no pro duk tów jak i sa mej
fir my. Nie wy ma ga to więc
szcze gól nych za bie gów, a efekt
pro mo cyj ny jest war ty za in te re -
so wa nia. Tak że w cią gu ro ku
moż na za in te re so wać nasz
dział pu blic re la tions cie ka wy mi
pu bli ka cja mi, in for ma cja mi
z bran ży, któ re za miesz cza my
nie tyl ko na stro nach, ale moż li -
wa jest rów nież pu bli ka cja
w wy daw nic twie tar go wym. To
do cie ra bo wiem do wy staw ców
wszyst kich na szych im prez, ale
tak że za bie ra my je na tar gi w in -
nych ośrod kach.
No wym na rzę dziem, któ re ofe -
ru je wy staw com or ga ni za tor
AUTOSTRADY jest apli ka cja
mo bil na na smart fo ny i ta ble ty
z sys te ma mi An dro id i iOS.
Stwo rzo na na po trze by kie lec -
kie go ośrod ka plat for ma po -

zwa la m.in. po brać pro gram
tar gów i to wa rzy szą cych im
kon fe ren cji, za po znać się
z peł ną ofer tą wy staw ców. Ma -
pa te re nu tar go we go uła twia
szyb ką lo ka li za cję wy bra ne go
miej sca – sto iska, sa li kon fe -
ren cyj nej czy par kin gu. Wir tu -
al na tecz ka umoż li wia zbie ra -
nie elek tro nicz nych wer sji ma -
te ria łów in for ma cyj nych (m.in.
po przez ska no wa nie fo to ko -
du). Apli ka cja da je też moż li -
wość stwo rze nia wła sne go tar -
go we go pla nu dnia, a opcja
ne twor kin gu oraz po łą cze nia
z me dia mi spo łecz no ścio wy mi
to bez po śred nie po łą cze nie
z pocz tą i kon ta mi na Fa ce bo -
oku czy Twit te rze. W chwi li de -
biu tu czy li 3 wrze śnia 2012 ro -
ku apli ka cja Tar gów Kiel ce
zna la zła się na li ście TOP 100
(naj czę ściej po bie ra nych apli -
ka cji w Pol sce) na Ap p sto re,
wy prze dza jąc m.in. Twit te ra,
Gma ila, Iplę i Gro upo na. W cią -
gu za le d wie 7 dni (od 30 sierp -
nia do 5 wrze śnia 2012) apli ka -
cję mo bil ną Tar gi Kiel ce po bra -
ło 7.173 osób. Mno żyć moż na
jesz cze dłu go na rzę dzia no wo -
cze sne go mar ke tin gu, któ re
Tar gi Kiel ce ofe ru ją swo im
klien tom, pla su jąc wy sta wien -
nic two wśród no wa tor skich
spo so bów pro mo cji. Świa do -
me ko rzy sta nie z nich mo że za -
pew nić suk ces, bo choć nie
każ dy się z tym zga dza to jed -
nak „Tra dy cyj ny mar ke ting nie
umie ra – on już jest mar twy!...
Mar ke ting w sta rym sty lu jest
tak sa mo mar twy jak
Elvis.„(Ser gio Zy man „The End
of Mar ke ting as We Know It”).
Mó wiąc wprost sto isko ze stan -
dar do wą za bu do wą i ulot ka mi
to już za ma ło.
Nie od łącz nym ele men tem kie -
lec kie go świę ta dro go wnic twa
są kon fe ren cje se mi na ria i pre -
zen ta cje.  – Od po cząt ku lat
dzie więć dzie sią tych współ pra -
cu je my z Tar ga mi Kiel ce – mó wi
pro fe sor Le szek Ra fal ski dy rek -
tor na czel ny In sty tu tu Ba daw -
cze go Dróg i Mo stów – To im -
pre za o pro fe sjo nal nym mię dzy -
na ro do wym po zio mie, tak że
w pro mo cji. Au to stra dzie Pol skiej

to wa rzy szy sze reg kon fe ren cji,
w tym przy go to wy wa nych przez
IBDIM, któ re po twier dza ją wy so -
ki po ziom me ry to rycz ny im pre zy.
Na le ży się tak że spo dzie wać, że
wraz z no wym roz da niem unij -
nych pie nię dzy na in fra struk tu rę
po pra wi się sy tu acja w bran ży,
któ rej tar gi są po trzeb ne.
Wie le z przy go to wa nych za -
rów no przez wy staw ców jak
i dla wy staw ców spo tkań me -
ry to rycz nych speł nia ocze ki -
wa nia firm, a tak że sa mych
zwie dza ją cych. Cho ciaż przy -
znać na le ży, jak su ge ru je tak -
że ar ty kuł w po przed nim nu -
me rze Po śred ni ka Bu dow la ne -
go, że po żą da ne by ły by se sje
warsz ta to we cho ciaż by dla
ope ra to rów ko pa rek. 
– Wszyst kie przed się bior stwa
ko cha ją swo ich klien tów, ale
ma my świa do mość, że bę dzie
to mi łość nie odwza jem nio na, je -
śli nie bę dzie my z ni mi roz ma -
wiać i ich słu chać – sta wia te zę
Da riusz Mi cha lak dy rek tor wy -
dzia łu tar gów w Tar gach Kiel -
ce – Dla te go ba da my ry nek
i słu cha my uwag na szych wy -
staw ców. Je ste śmy w przeded -
niu de cy zji o or ga ni zo wa niu
na tar gach szko leń i warsz ta tów
w za kre sie mar ke tin gu tar go we -
go jak rów nież bę dzie my wspie -
rać ini cja ty wy wy staw ców,
chcą cych zor ga ni zo wać warsz -
ta ty dla swo ich od bior ców.
Waż ną ro lę w edu ka cji firm
w za kre sie wy ko rzy sta nia na -
rzę dzi mar ker tin gu ma ją wy -
daw nic twa bran żo we, któ re
wspól nie z or ga ni za to rem tar -
gów mo gą po ka zy wać jak naj -
le piej za pre zen to wać się
na tar gach. Po dob ną ro lę mo -
gą od gry wać w pięt no wa niu
nie biz ne so wych po staw wy -
staw ców, któ rzy nie za wsze
w peł ni ko rzy sta ją z moż li wo -
ści, za któ re pła cą czy li za do -
stęp do zwie dza ją cych – po -
ten cjal nych klien tów. – Pro ce -
der de mon ta żu sto isk
przed za koń cze niem im pre zy
nie na le ży do rzad ko ści – przy -
zna je dy rek tor An drzej
Kiercz – Re gu la min tar gów
prze wi du je ka ry za ta kie za -
cho wa nia, ale naj le piej by ło by

gdy by sa mi wy staw cy, a mó -
wiąc wprost sze fo wie firm zwe -
ry fi ko wa li de cy zje po dej mo wa -
ne przez ob słu gę sto iska.
…bo prze cież mar ke ting to in -
we sty cja zwrot na.
Jak po da je Pol ska Izba Prze -

my słu Tar go we go kon tak ty
na tar gach są o po ło wę tań -
sze, niż tra dy cyj ne wi zy ty
u po ten cjal nych klien tów.
W naj waż niej szych pa ra me -
trach mar ke tin go wych tar gi
ma ją naj wyż szą, po sprze da -
ży bez po śred niej, sku tecz -
ność w sa mym pro ce sie
sprze da ży. I zna ne są ja ko
źró dło wy so kich zy sków, bo
ge ne ru ją śred nio oko ło 20
pro cent kon tak tów han dlo -
wych fir my.
– W ob li czu kry zy su fi nan so we -
go, w po szu ki wa niu oszczęd no -
ści fir my ogra ni cza ją bu dże ty
na dzia ła nia mar ke tin go we, co
w per spek ty wie ko lej nych lat nie
jest do brym roz wią za -
niem – uwa ża prof. dr hab. Hen -
ryk Mruk wy kła dow ca w Ka te -
drze Za rzą dza nia Mię dzy na ro -
do we go Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go w Po zna niu – Ba da -
nia po ka za ły, iż po za koń cze niu
kry zy su, zde cy do wa nie lep sze
wy ni ki wy ka zu ją fir my, któ re nie
ogra ni cza ły zbyt nio fun du szy
na pro mo cję i mar ke ting. Zda ję
so bie spra wę, iż są to re jo ny,
w któ rych naj pro ściej jest ogra ni -
czyć wy dat ki. Je stem jed nak
zda nia, iż do pro ce su ogra ni cza -
nia wy dat ków na le ży po dejść ra -
cjo nal nie i do brze za sta no wić
się, któ re ele men ty stra te gii pro -
mo cyj nej fir my moż na zmi ni ma li -
zo wać, któ re zaś na le ży utrzy mać
na do tych cza so wym po zio mie.
W kwe stii uczest nic twa fir my
w tar gach – kon ty nu uje pro fe -
sor Mruk – je stem zda nia, iż ro -
śnie po trze ba kon tak tu bez po -
śred nie go po mię dzy pro du cen -
tem/dys try bu cen tem a po ten cjal -
nym klien tem. Tar gi i wy sta wy
umoż li wia ją to. W dzi siej szych
cza sach, wy da rze nia tar go we
speł nia ją trzy waż ne dla ryn ku
funk cje: umoż li wia ją bez po śred -
ni kon takt, od dzia łu ją na emo cjo -
nal ną stro nę biz ne su oraz sta ją
się miej scem prze ka zy wa nia
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kon kret nej wie dzy na te mat da -
ne go pro duk tu. 
Żad ne in we sty cje w mar ke -
ting nie są ta nie, nie wszyst -
kie są tra fio ne, nie wszyst kie
są za wsze opła cal ne. Jed -
nak świa to we ba da nia wy ka -
zu ją (www.po lfa ir.com.pl), że
na tar gi wy da je się śred nio
oko ło 9 pro cent rocz nych
bu dże tów mar ke tin go wych.
Po li czo no, że te 9 pro cent
sta no wi 23-pro cen to wy
udział we wzro ście dzia łal no -
ści fir my. Nie za leż nie od po -
nie sio nych kosz tów – ta kie
war to ści to bar dzo du żo.
War to za tem grun tow nie
prze my śleć swo ją tar go wą
pre zen ta cję. In fra struk tu ra

Tar gów Kiel ce da je moż li -
wość zor ga ni zo wa nia prak -
tycz nie każ de go ro dza ju wy -
stą pie nia tar go we go. – Zwra -
ca uwa gę tak że po lep sza ją ca
się or ga ni za cja wy da rze -
nia – ja kość in fra struk tu ry, hal,
te re nów tar go wych – po twier -
dza Dy rek tor Za rzą du Dróg
Po wia to wych w Sta ra cho wi -
cach, Le szek Śmi gas od wie -
dza ją cy tar gi – Uwa żam, że
AUTOSTRADA po sia da jak
naj bar dziej wy wa żo ne pro por -
cje. Nie od czu wam ani prze sy -
tu, ani nie do sy tu w żad nej sfe -
rze – za rów no wy staw cy jak
i to wa rzy szą ce tar gom kon fe -
ren cje utrzy mu ją sta ły, do bry
po ziom… I nie jest to żad na

kur tu azja ani prze sa da – do -
da je dy rek tor Śmi -
gas – Po prostu – gdy bym miał
do wy bo ru je chać na BAUMĘ
czy na AUTOSTRADĘ – wy bio -
rę na pew no tę dru gą. Swoj ską,
ta ką jak ma być – do brą.
Ce na me tra kwa dra to we go
po wierzch ni tar go wej to
w isto cie du żo wię cej, niż
koszt wy na ję cia sa mej po -
wierzch ni w ha li. Za wie ra ją
się w nim tak że dzia ła nia
mar ke tin go we i pu blic re la -
tions or ga ni za to ra, któ re ge -
ne ru ją za in te re so wa nie ofer -
tą wy staw cy. 
– Trud no po rów ny wać od by -
wa ją ce się co trzy la ta wy mien -
nie tar gi w Pa ry żu, We ro nie czy

Mo na chium do Au to stra dy
w Tar gach Kiel ce. Nie mniej
jed nak to jest naj waż niej sza te -
go ty pu im pre za w Pol -
sce. I mam na dzie ję, że ten -
den cja bę dzie ro sną ca, o ile
oczy wi ście po lep szy się pol -
ska sy tu acja na ryn ku – wy ra -
ża Woj ciech Ma lu si pre zes
za rzą du OIGD.
…a za tem trud no by ło by
zaprze czyć, że Au to stra da
Polska to… jak usły sze li śmy
od pa na Jac ka Ba rań skie go
Re dak to ra Na czel ne go Po -
śred ni ka Bu dow la ne go a za -
ra zem dy rek to ra wy daw -
nictwa… naj lep szy ad res 
w Pol sce…

Agnieszka Wicha-Dauksza

OPINIE

Od autora
…Powyższy tekst udowadnia kilka co najmniej tez, w tym o korzyściach płynących z udziału w targach, ale udowadnia także, że każdą
tezę da się udowodnić, bądź ją obalić…wszystko zależy od punktu widzenia. Dyskusja dotycząca organizowanych przez Targi Kielce
wystaw prowadzi nas do wyciągnięcia prostego wniosku: Potrzeby klientów to ruchomy cel. Gdy tylko ułożysz tę łamigłówkę, musisz od
nowa zabrać się do dzieła…i to właśnie czynimy każdego roku przygotowując się do kolejnej edycji Autostrady Polskiej. Jesteśmy otwarci
na propozycje naszych klientów i pomoc chętnych do rozwiązania zadań często z kilkoma niewiadomymi, o ile nie ogranicza  się ona do
składania nam ofert jako sponsorów cudownych środków dla poprawy sytuacji.

Agnieszka Wicha-Dauksza
Dyrektor Wydziału PR i Marketingu Targów Kielce

http://www.targikielce.pl/
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HKL Bau ma schi nen Pol ska
dys po nu je bar dzo bo ga tym
par kiem ma szyn prze zna czo -
nych na wy na jem. Dzię ki te -
mu na wią za ła współ pra cę
z wie lo ma zna czą cy mi fir ma -
mi wy ko naw czy mi, ta ki mi jak

Stra bag i Kel ler Pol ska. Naj -
czę ściej wy naj mo wa ny sprzęt
to ko par ki ko ło we i gą sie ni co -
we, ła do war ki, rów niar ki i wal -
ce, któ re wy ko rzy sty wa ne są
głów nie przy bu do wie pol -
skich dróg i au to strad. Ma -

szy ny fir my HKL pra co wa ły
i na dal ob słu gu ją klu czo we
in we sty cje w Pol sce, a tak że
uczest ni czy ły przy bu do wie
nie mal że wszyst kich dróg
szyb kie go ru chu w na szym
kra ju. Ma szy ny cięż kie sta no -

wią je dy nie nie wiel ką część
ofer ty wy naj mo wej, a sprzęt
ta ki jak mło ty pneu ma tycz ne,
sza lun ki, sprę żar ki, pom py
czy też urządzenia sto so wa -
ne przy pra cach wod no -ka -
na li za cyj nych sta no wi jej nie -

zwy kle waż ne uzu peł nie nie.
Nad cho dzą ca wio sna nie ro -
ze rwal nie zwią za na jest
z rosnącym za in te re so wa -
niem ofer tą wy naj mu, co spo -
wo do wa ne jest zwięk sze niem
za kre su prac na bu do wach.
Fir ma HKL Bau ma schi nen
Pol ska wy cho dząc na prze ciw
ocze ki wa niom swo ich klien -
tów pro po nu je im du że ra ba -
ty na ofe ro wa ny sprzęt. Mo gą
one do cho dzić na wet do 35
pro cent. Na bar dzo wy so kie
upu sty li czyć mo gą przede
wszyst kim klien ci za in te re so -
wa ni dłuż szym wy naj mem

oraz wy po ży cze niem więk -
szej licz by ma szyn.
Pro wa dzo na przez fir mę HKL
Bau ma schi nen Pol ska po li ty -
ka po zwa la jej na du żą ela -
stycz ność wo bec klien tów
i do sto so wa nie ofer ty do ich
in dy wi du al nych po trzeb i wy -

ma gań. Ma szy nom prze zna -
czo nym na wy na jem za pew -
nia ny jest ser wis na pla cu bu -
do wy obej mu ją cy, oprócz fa -
cho wej ob słu gi, rów nież
szyb ki do stęp do ory gi nal -
nych czę ści za mien nych.
Do świad cze nie fir my i jej dłu -
go let nia już obec ność
na ryn ku spra wia ją, że klien -
ci są bar dzo za do wo le ni
z po zio mu ob słu gi. Zde cy -
do wa na ich więk szość ko -
rzy sta z usług HKL
Bau ma schi nen Pol -
ska od wie lu lat.

Kompleksowa oferta HKL Bau ma schi nen Pol ska
Fir ma HKL Bau ma schi nen Pol ska spe cja li zu ją ca się w wy naj mie, sprze da -
ży i ser wi sie ma szyn bu dow la nych za ist nia ła na ryn ku pol skim przed po -
nad dwu dzie stu la ty. Dziś na le ży do gro na naj bar dziej li czą cych się firm
w tym sek to rze go spo dar ki

www.hkl.pl

Ma szy ny oferowane przez firmę HKL Bau ma schi nen Pol ska pra co wa ły i na dal ob słu -
gu ją klu czo we in we sty cje na te re nie ca łej Pol ski

Okres wio sen ny nie ro ze rwal nie zwią za ny jest z ro sną cym za in te re so wa niem ofer tą wy -
naj mu, co spo wo do wa ne jest zwięk sze niem za kre su prac na bu do wach

http://www.hkl.pl/


Fir ma Trans tom z Do bro sła -
wo wa w wo je wódz twie lu bel -
skim spe cja li zu je się w ro bo -
tach ziem nych, dro go wych
i ogól no bu dow la nych. Wy -
ko nu je też kom plek so we
pra ce roz biór ko we i wy bu -
rze nia. Dys po nu je spe cja li -
stycz nym sprzę tem bu dow -
la nym. Je sie nią ubie głe go
ro ku wła ści ciel Trans to mu
To masz Kę ska sta nął
przed ko niecz no ścią uzu -
peł nie nia par ku ma szy no -
we go o ko par kę śred niej
wiel ko ści. Po cząt ko wo ko -
rzy sta jąc z pro gra mu do ta -
cyj ne go brał pod uwa gę
ma szy nę kon wen cjo nal ną,
jed nak po prze ana li zo wa -
niu ofer ty zło żo nej przez
Ra fa ła Ko szał kę, re gio nal -
ne go dy rek to ra sprze da ży
Ko mat su Po land osta tecz nie
zde cy do wał się na „hy bry dę”
HB215LC -1. – Pod ję cie de cy -
zji nie za bra ło mi wie le cza su.
Bio rąc pod uwa gę to, jak spi -
su je się ma szy na, uwa żam, że
by ła to traf na de cy zja sta no -
wią ca pe wien prze łom w po -
sia da nym do tej po ry par ku

ma szy no wym. Waż ny był tak że
czas re ali za cji za mó wie nia
przy uwzględ nie niu mo ich wy -
mo gów, co do spe cy fi ka cji ma -
szy ny. Ko mat su Po land dzia ła
bły ska wicz nie. Umo wę pod pi -
sa li śmy 29 wrze śnia ubie głe go
ro ku, a ma szy nę do star czo no
nam w po ło wie grud nia – opo -
wia da To masz Kę ska.
Ko par ka od sa me go po cząt -
ku eks plo ato wa na jest in ten -
syw nie. Obec nie pra cu je
na no wo bu do wa nym od cin -
ku ob wod ni cy Opo la Lu bel -
skie go. Wy ko rzy sty wa na jest
do ukła da nia pod bu do wy
i bu do wy na sy pów pod przy -
szłe pa sy dro go we oraz wy -
ko nu je pra ce ziem ne nie -
zbęd ne przy bu do wie ka na -
łów bu rzo wych i ka na li za cji.
„Hy bry da” tra fi ła w rę ce do -
świad czo ne go ope ra to ra.
Ma riusz Ste fa niak ma do -
świad cze nie w pra cy na róż -
ne go ro dza ju ma szy nach bu -
dow la nych, w tym na ko par -
kach gą sie ni co wych róż nych
ma rek. Je że li cho dzi o Ko -
mat su to pra co wał na ko par -
kach PC240 -6 i PC210 -8.

Z tej ostat niej prze siadł się
na hy bry do wą HB215LC -1.
Py ta ny o wra że nia nie za sta -
na wia się dłu go: – Je stem
bar dzo po zy tyw nie za sko czo -
ny kom for tem do sko na le wy -
koń czo nej ka bi ny. W po rów -
na niu z po przed ni mi ma szy -
na mi, na któ rych pra co wa -
łem, za uwa żam, że jest ona
bar dzo do brze wy ci szo -
na – mó wi Ma riusz Ste fa niak.
Kom fort pra cy to waż na rzecz,

ale w przy pad ku „hy bry dy”
nie od par cie na su wa się py ta -
nie o zu ży cie pa li wa. – Jest
ono od czu wal nie mniej sze
pod czas wy ko ny wa nia prac
wy ma ga ją cych czę stych ob ro -
tów nad wo zia. Ko par ka od zy -
sku je ener gię z ha mul ca ob ro -
tu. Już przy ką cie ob ro tu 45°,
nie za leż nie od te go czy ma -
szy na pra cu je w try bie POWER
czy ECONOMY oszczęd no ści
pa li wa są od czu wal ne. Pod -
czas wy ko ny wa nia ro bót wy -
ma ga ją cych ob ro tu o 90° lub
wię cej oszczęd no ści pa li wa
ro sną jesz cze bar dziej. Zu ży -
cie pa li wa po rów nu je my
z osią ga nym przez kon wen cjo -
nal ną ko par kę Ko mat su
PC210 -8 eks plo ato wa ną w po -
dob nych wa run kach – tłu ma -
czy Ma riusz Ste fa niak.
Ope ra tor chwa li so bie płyn ność
pra cy, szyb kość ob ro tu i sta bil -
ność ko par ki. Pa ra me try te ma -
ją zna czą cy wpływ na pręd -
kość cy kli ro bo czych, a tym sa -
mym wy daj ność ma szy ny. 
– Bar dzo się cie szę, że pierw -
sza w Pol sce in no wa cyj na „hy -
bry da” Ko mat su tra fi ła wła śnie
na Lu belsz czy znę. Ma szy -
na pra cu ją ca na na szym te re -
nie sta no wi do sko na łą wi zy -
tów kę moż li wo ści swe go pro -
du cen ta. Jest bacz nie ob ser -
wo wa na przez lo kal ne fir my
bu dow la ne. Kil ku klien tów
zde cy do wa ło się zło żyć wnio -
ski o do ta cje na sfi nan so wa nie
za ku pu „hy bryd”. Moż na za -
tem ocze ki wać, że w na szym
re gio nie już wkrót ce pod pi sze -
my ko lej ne umo wy na do sta wy
tych in no wa cyj nych ma -
szyn – mó wi Ra fał Ko szał ka.
Ko mat su Po land udzie la
pięcio let niej nie ogra ni czo nej
gwa ran cji na kom plet ną ma -
szy nę HB215LC -1. Jej ser wi -
sem zaj mu ją się spe cjal nie
szko le ni me cha ni cy Ko mat su
Po land. Jak do tej po ry do ko -
nu ją je dy nie ru ty no wych prze -
glą dów tech nicz no -ser wi so wych.
Pierw sza w Pol sce „hy bry da”
pra cu je bo wiem jak
do tej po ry bez naj -
mniej szej awa rii.
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www.komatsupoland.pl

„Hy bry da” Ko mat su śmi ga aż mi ło!
W przy pad ku Ko mat su ko par ka o na pę dzie hy bry do wym prze sta ła być
tyl ko tar go wym eks po na tem. Od kil ku mie się cy ma szy na pra cu je z po -
wo dze niem na bu do wie ob wod ni cy Opo la Lu bel skie go

Pierwsza w Polsce „hybryda” Komatsu zbiera pochlebne opinie. Chwalone są przede wszystkim jej płynność pracy, szybkość obrotu
i stabilność. W porównaniu z maszyną konwencjonalną innowacyjna koparka Komatsu zużywa też znacznie mniej paliwa…

Ma riusz Ste fa niak chwa li so bie pa ra -
me try ro bo cze „hy bry dy” Ko mat su 

http://www.komatsupoland.pl/strona_glowna3.html


http://www.komatsupoland.pl/strona_glowna3.html
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Z trud no ścia mi te go ro dza ju
po ra dzi li so bie do sko na le
pro wa dzą cy pra ce przy bu -
do wie obiek tów in ży nier skich
na od cin ku Świer kla ny -Go -
rzycz ki w ciągu bu do wa nej
au to stra dy A1. Moż li wość
sko rzy sta nia ze spe cjal ne go
urzą dze nia HSH700 do pod -
grze wa nia na wierzch ni fir my
Wac ker Neu son po zwo li ła
pro wa dzić pra ce na wet pod -
czas tę gich mro zów, ja kie zi -
mą wy stę pu ją w tych re jo -
nach Pol ski. 
Pod grze wacz HSH700 spi sy -
wał się do sko na le po zwa la jąc
wy ko naw com na za osz czę -
dze nie mnó stwa cza su. Ro -
bo ty mo gły być pro wa dzo ne
na bie żą co, fir ma wy ko naw -

cza nie mu sia ła prze cze ki wać
nie ko rzyst nych wa run ków at -
mos fe rycz nych. W ce lu na le -
ży te go wy ko na nia prac pod -
ło że nie mo gło być zmro żo -
ne, nie mógł na nim za le gać
śnieg ani lód. 
Od po wied nia wy daj ność
urzą dze nia spra wia ła, że pra -
ce pro wa dzo no na su chym
i mięk kim pod ło żu. Do dat ko -
wym atu tem urzą dze nia by ła
moż li wość pod grze wa nia
zbro je nia i pie lę gno wa nia wy -
la ne go przy ujem nych tem -
pe ra tu rach be to nu. 
Na pę dza ne sil ni kiem Die sla
urzą dze nie za bu do wa ne jest
na przy cze pie, co znacz nie
uła twia je go trans port.
HSH700 pod grze wa mie szan -

kę wo dy i gli ko lu do po -
nad 80°C. Po osią gnię ciu
mak sy mal nej tem pe ra tu ry
mie szan ka wtła cza na jest
za po mo cą pom py do sied -
miu set me tro we go prze wo du
uło żo ne go rów no mier nie
na po wierzch ni, któ ra ma zo -
stać od mro żo na. Przy kry cie
prze wo du spe cjal ny mi ma ta -
mi izo la cyj ny mi spra wia, że
cie pło za trzy my wa ne jest
przy pod ło żu. Prze ka za nie
cie pła od by wa się bez po śred -

nio z prze wo du pod grze wa -
cza na gór ną war stwę pod ło -
ża. Stra ty cie pła, do któ rych
mo że dojść pod czas tło cze -
nia mie szan ki wod no -gli ko lo -
wej, są za tem sto sun ko wo
nie wiel kie. We dług da nych
prze ka za nych przez pro du -
cen ta, pod grze wacz HSH700
jest w sta nie prze ka zać
do 94% wy twa rza ne -
go cie pła bez po -
śred nio na pod ło że. 

Od mroź i pra cuj!
Opady śniegu i srogie mrozy od wielu tygodni
paraliżują nasze place budowy. Okazuje się
jednak, że istnieje prosty sposób, by
prowadzić roboty nawet w ekstremalnie
trudnych warunkach pogodowych

www.wackerneuson.pl

Budowa mostu na węźle Świerklany-Gorzyczki w ciągu autostrady A1. Prace mogły
być kontynuowane dzięki zastosowaniu unikatowej technologii Wacker Neuson

http://www.wackerneuson.pl/en/wacker-neuson-polska/home.html
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No we ła do war ki Bob cat opar -
te na „Plat for mie 500” cha -
rak te ry zu ją się do sko na łą
spraw no ścią, opty mal nym
kom for tem ope ra to ra oraz
więk szą ła two ścią ser wi so wa -
nia. Im po nu ją przy tym
wysoką wy daj no ścią. 
Pro jek tu jąc no we ła do war ki
in ży nie ro wie Bob ca ta wy ko -
rzy sta li spraw dzo ne roz wią -
za nia za sto so wa ne w du żych
ma szy nach w ka bi nie. Dzię ki
ogól nej po pra wie wy daj no ści
i skró ce niu cy kli o oko ło szes -
na ście pro cent w po rów na niu
do mo de li po przed niej ge ne -
ra cji no we ła do war ki po zwa -
la ją na no wo zde fi nio wać po -
ję cia ta kie, jak spraw ność
i pro duk tyw ność. Do naj waż -
niej szych za let no wych ła do -
wa rek na le żą:
• więk szy udźwig ozna cza ją -

cy moż li wość pod no sze nia
ła dun ku wy żej i prze no sze -
nia go da lej,

• krót szy czas cy kli prze kła -
da ją cy się na zde cy do wa -
nie więk szą si łę na łyż ce,

• lep sza przy czep ność zwięk -
sza ją ca wy daj ność pod czas
spy cha nia i ko pa nia,

• wyższa moc hy drau licz na
do osprzę tu,

• więk sza trwa łość, nie za -
wod ność oraz ła twość kon -
ser wa cji.

Mo de le S510 i S550 łą czą
w so bie do sko na łą zwrot ność
i moż li wość pra cy w wą skich
prze strze niach z du żym za -
się giem i do sko na łą wi docz -
no ścią. Ce chy te są nie zbęd -
nę przy prze rzu ca niu ma te ria -
łu po nad prze szko da mi, za -
sy py wa niu wy ko pów czy za -
ła dun ku po jaz dów. 
Ła do war ki S530, S570, S590
i T590 do sko na le spraw dza ją
się pod czas prac prze ła dun -
ko wych i trans por tu ma te ria -
łu na krót kie od le gło ści. Ma -
szy ny umożliwiają ope ra to ro -
wi pod no sze nie cięż kich ła -
dun ków na du że wy so ko ści.
Uła twia ją tym sa mym roz ła -
du nek skrzyń cię ża ró wek
o wy so kich bur tach i za sob -
ni ków, jak rów nież prze no -
sze nie pa let za ła do wa nych
cięż kim ma te ria łem.
Po dob nie jak ma to miejsce
w więk szych ła do war kach,
no we maszyny wy po sa żo no
w uni katową, wy su nię tą

do przo du ka bi nę. Dzię ki
temu ope ra tor znaj du je się
bli żej osprzę tu i zy sku je
nie po rów ny wal nie lep szą
wi docz ność we wszyst kich
kie run kach. Ka bi na ma
olbrzymie drzwi, co zapewnia
nie tylko łatwość zajmowania
miejsca w fotelu operatora,
ale także do sko na łą wi docz -
ność na kra wę dź łyż ki i boki
osprzę tu. Więk sze okna
boczne i z ty łu ka bi ny za pew -
nia ją lep szą wi docz ność kół
lub gą sie nic oraz obszaru
roboczego za maszyną. 
Ope ra tor mo że ste ro wać ma -
szy ną za po mo cą pe da łów
hy drau licz nych, za po śred -
nic twem sys te mu ACS (za -
awan so wa ny sys tem ste ro -
wa nia) lub sys te mu SJC
(prze łą cza ne ste ro wa nie joy -
stic ka mi). Stan dar do we pe -
da ły ste ru ją funk cja mi pod no -
sze nia i prze chy la nia za po -
śred nic twem cię gieł me cha -
nicz nych. Opcjo nal ny układ
ACS umoż li wia ope ra to ro wi
wy bór za po mo cą prze łącz ni -
ka na de sce roz dziel czej.
Użyt kow nik mo że wy brać po -
mię dzy za awan so wa nym ste -

ro wa niem ręcz nym a za -
awan so wa nym ste ro wa niem
pe da ła mi funk cja mi pod no -
sze nia i prze chy la nia. Dźwi -
gnie ste row ni cze opcjo nal ne -
go sys te mu SJC mo gą być
bez wy sił ku ob słu gi wa ne
w sche ma cie ste ro wa nia ISO
lub H. Dźwi gnie te są prze su -
wa ne w gó rę i w dół wraz z fo -
te lem, co zmniej sza ko niecz -
ność ru chu ra mion i oszczę -
dza si ły ope ra to ra. Rów nież
joy stic ki moż na prze su wać
w przód i w tył za leż nie od in -
dy wi du al nych po trzeb. 
Wy daj ność ukła du hy drau -
licz ne go ła do wa rek opar tych
na „Plat for mie 500” jest więk -
sza niż w mo de lach po przed -
niej ge ne ra cji. Układ ten zo -
stał za pro jek to wa ny z za ło że -
niem więk sze go prze pły wu
i pod nie sio ne go ci śnie nia.
Za pew nia to więk szą si łę
na łyż ce oraz więk szą moc
osprzę tu. Mniej sza ilość po łą -
czeń hy drau licz nych prze kła -
da się na mniej sze ry zy ko wy -
cie ku. Aby mak sy mal nie
skró cić czas kon ser wa cji ru -
ty no wej, ła do war ki te za pro -
jek to wa no z my ślą o moż li -
wo ści nie prze rwa nej pra cy
w trud nych wa run kach. Ła -
twodo stęp ne punk ty ser wi so -
we i do sko na ła kon -
struk cja uła twia ją ru -
ty no wą kon ser wa cję.

Bob cat – przy szedł czas na „Plat for mę 500” 
Bob cat  wpro wa dzając na ry nek no wą ro dzi nę ła do wa rek kom pak to -
wych 500 umac nia swą pozycję w segmencie ła do wa rek ze ste ro wa -
niem bur to wym i kom pak to wych ła do wa rek gą sie ni co wych 

www.bobcat.eu/en/e26.pl

http://www.bobcat.eu/bobcat/eu-en/products/excavator/e26.page?utm_source=magazine&utm_medium=print&utm_campaign=e26+ads
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W myśl nie gdy siej szej ame ry -
kań skiej fi lo zo fii kon stru owa -
nia ma szyn bu dow la nych
mia ły one być przede wszyst -
kim moc ne i nie za wod ne. Zu -
peł nie nie za przą ta no so bie
na to miast gło wy kom for tem
ope ra to ra i zu ży ciem pa li wa.
Za nie by wa łe udo god nie nie
dla ob słu gu ją ce go ma szy nę
uzna wa no da szek chro nią cy
go przed desz czem i słoń -
cem. To jed nak już za mierz -
chła prze szłość. In ży nie ro wie
fir my Ca ter pil lar kon stru ują cy
ła do war ki no wej Se rii K za -
dba li nie tyl ko o wy daj ność
i eko no micz ną eks plo ata cję,
ale na wet o to, by ope ra to rzy
nie od czu wa li dys kom for tu
przy wspi na niu się do ka bi ny.
Pro du cent za pew nia, że
po spe cjal nie wy pro fi lo wa -
nych stop niach stą pa się ni -
czym po sze ro kich scho -
dach, a nie nie wy god nych
szcze blach dra bi ny.
Dwie no we ła do war ki ko ło we
Ca ter pil lar Se rii K – mo de -
le 950K i 962K są na pę dza ne
sil ni kiem Cat C7.1 ACERT
speł nia ją cym eu ro pej skie
nor my emi sji spa lin Sta ge
IIIB. Roz wi ja on moc od po -
wied nio 159 kW (216 KM)
dla mo de lu 950K oraz 167
kW (227 KM) w przypadku
maszyny 962K. Na uwa gę
za słu gu je sto sun ko wo ni skie
zu ży cie pa li wa.
Obie ma szy ny wy po sa żo no
w bez piecz ną i kom for to wą
ka bi nę ope ra to ra, zop ty ma li -
zo wa ne za wie sze nie osprzę tu
„Z”, sze ro ką ga mę ły żek
o wzmoc nio nej kon stru cji
oraz zmo der ni zo wa ny układ
prze nie sie nia na pę du. Ca ter -
pil lar pod kre śla do sko na łą wy -
daj ność ma szyn i nad zwy czaj -
ną nie za wod ność na wet w dłu -
gim okre sie nie prze rwa nej eks -
plo ata cji w trud nych wa run -

kach. No we ła do war ki stan dar -
do wo wy po sa żo ne są w łyż ki
o po jem no ści od po wied nio 3,3
oraz 3,8 m3. W obu ma szy nach
za sto so wać moż na szyb ko złą -
cze Cat Fu sion, co po zwa la
na wy ko rzy sty wa nie ol brzy miej
ga my na rzę dzi ro bo czych.
Spra wia to, że no we ma szy ny

spraw dza ją się do skona le za -
rów no w ro bo tach ziem nych,
ko pal niach su row ców skal -
nych, w le śnic twie, jak i za sto -
so wa niach prze my sło wych
oraz wszel kie go ro dza ju pra -
cach prze ła dun ko wych. 
Ka bi na o wzmoc nio nej kon -
struk cji (ROPS) za bez pie cza -
ją cej przed zgnie ce niem
w przy pad ku prze wró ce nia
się ma szy ny opar ta zo sta ła
na czte rech słup kach. Fo tel
ope ra to ra prze su nię ty zo stał
nie co do przo du, co za pew -
nia obsługującemu maszynę
lep szą wi docz ność na ob szar
ro bo czy zarówno z przo du,
jak i po bo kach ma szy ny. Sta -
no wią ca wy po sa że nie stan -
dar do we ka me ra co fa nia wraz
z du żym, ko lo ro wym mo ni to -
rem da je z kolei moż li wość

nieskrępowanej ob ser wa cji
ob sza ru za ma szy ną. Ko lej -
ny mi udo god nie  nia mi są er -
go no micz ne roz miesz czo ne
po rę cze, sze rzej otwie ra ne
drzwi, któ re ope ra tor mo że
za my kać i otwie rać nie wsta -
jąc z fo te la.
Ka bi na no wych ła do wa rek
po sa do wio na zo sta ła na spe -
cjal nych wi sko zo wych amor -
ty za to rach re du ku ją cych ha -
łas i wi bra cje. Kom fort pra cy
pod no si też wy god ny fo tel
z wy so kim opar ciem oraz au -
to ma tycz na kli ma ty za cja po -
zwa la ją ca na płyn ną re gu la -

cję tem pe ra tu ry i na tę że nia
na wie wu za leż nie od pre fe -
ren cji ob słu gu ją ce go ma szy -
nę. Pra cę uła twia mu no wy
pa nel kon tro l ny z pię cio ma
ana lo go wy mi wskaź ni ka mi
i du żym wy świe tla czem. Prak -
tycz nym roz wią za niem jest
tak zwa ny przy cisk po mo cy,
któ ry ob ja śnia funk cje po -
szcze gól nych prze łącz ni ków.
No wość sta no wią też dwa ze -
sta wy przy rzą dów umiesz czo -
ne na pra wym przed nim słup -
ku ka bi ny oraz elek tro hy drau -
licz ny ha mu lec po sto jo wy.
Ła do war ki 966K, 972K i 980K
wy po sa żo ne są w elek tro hy -
drau licz ny układ kie row ni czy
ze ste ro wa niem za po mo cą
joy stic ka. Ta kie roz wią za nie
po zwa la ope ra to ro wi pra co -
wać w swo bod nej po zy cji,

z obo ma ra mio na mi opar ty mi
wy god nie na re gu lo wa nych
pod ło kiet ni kach. W ma szy -
nach za sto so wa no układ kie -
row ni czy ze sprzę że niem
zwrot nym. Spra wia to, że
wraz ze wzro stem pręd ko ści
jaz dy wy ma ga na jest więk -
sza si ła do ma new ro wa nia
joy stic kiem. Za pew nia to
więk szą kon tro lę nad ma -
szy ną, zwłasz cza przy dy na -
micz nej pra cy. Joy stick po -
ru sza się w obie stro ny, je go
na chy le nie od zwier cie dla
kąt skrę tu prze gu bo we go
pod wo zia. W opcji są rów -
nież do stęp ne joy stic ki
umoż li wia ją ce ste ro wa nie
na rzę dzia mi ro bo czy mi za si -
la ny mi z do dat ko wych ob -
wo dów hy drau licz nych. 
Układ ste ro wa nia pod ob cią -
że niem (PCS) zo stał stwo rzo -
ny, aby po móc wła ści cie lom
i ope ra to rom  za rzą dzać wy -
ko rzy sta niem ła dow no ści po -
jaz dów trans por to wych i pro -
wa dzić do kład niej szą do ku -
men ta cję prze miesz cza nia
ma te ria łu. Ten za wan so wa ny
elek tro nicz ny układ ste ro wa -
nia do ko nu je po mia ru ma sy
ładunku pod czas jaz dy.
Użyt kow ni cy obu ła do wa rek
za in sta lo wać mo gą na nich do -
stęp ny opcjo nal nie elek tro -
nicz ny sys tem kon tro li za ła -
dun ku (Pay lo ad Con trol Sys -
tem 3.0). W chwi li obec nej do -
stęp na jest już je go trze cia ge -
ne ra cja dzia ła ją ca z du żą do -
kład no ścią (± 1%). Je go głów -
nym za da niem jest uła twie nie
ope ra to ro wi za rzą dza nia za ła -
dun kiem. Na wy świe tla czu
w ka bi nie mo że on śle dzić da -
ne do ty czą ce prze miesz cza -
ne go ma te ria łu, ta kie jak je go
ro dzaj i cię żar. W pa mię ci
sys te mu prze cho wy wać moż -
na da ne po nad ty sią ca za ła -
dun ków i za pa mię tać pa ra -
me try dwudziestu pięciu róż -
nych ro dza jów prze ła do wy -
wa ne go ma te ria łu. Za in sta lo -
wa na w ka bi nie dru kar ka po -
zwa la na spo rzą dze -
nie na miej scu ra por tu
w wer sji papie ro wej.

MASZYNY BUDOWLANE

Urzeczywistniony sen o potędze
Du że ła do war ki Ca ter pil lar Se rii K urze czy wist -
nia ją dą że nia swych kon struk to rów. No we ma -
szy ny im po nu ją wy daj no ścią, nie za wod no ścią
i ła two ścią ob słu gi ser wi so wej

www.b-m.pl

Łyż ki (Per for man ce Se ries) sto so wa ne w no wych ła do war kach za pew nia ją szyb szy za -
ła du nek, więk szy współ czyn nik na peł nie nia i lep sze utrzy ma nie ma te ria łu

http://www.b-m.pl/
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Głów nym za my słem kon struk -
cyj nym by ło mak sy mal ne
uprosz cze nie ste ro wa nia ty mi
ma szy na mi i uczy nie nie go
jak naj bar dziej in tu icyj nym dla
ope ra to ra oraz uła twie nie ich
ob słu gi tech nicz nej. Na le ży
przy tym pa mię tać, że ko par ki
ko ło we to jed ne z naj bar dziej
za awan so wa nych tech no lo -
gicz nie i kon struk cyj nie ma -
szyn do ro bót ziem nych.
O tym, czy pro du cen to wi uda -
ło się te go do ko nać, bę dzie
się moż na oso bi ście prze ko -
nać na sto isku New Hol land
pod czas kwiet nio wych tar gów
Bau ma w Mo na chium. Przyj -
rzyj my się za tem, ja kie zmia ny

wpro wa dzo ne w no wej se rii
„B PRO” za pew ni ły de kla ro -
wa ną wy so ką wy daj ność oraz
nie za wod ność przy ni skich
kosz tach ope ra cyj nych.
O sta bil no ści ma szy ny oprócz
do brej dys try bu cji ma sy sta -
no wi głów nie pod wo zie. No we
ko par ki ko ło we New Hol land
wy stę pu ją w dwóch sze ro ko -
ściach pod wo zia oraz czte -
rech ty pach je go sta bi li za cji
w róż nych kom bi na cjach le -
mie sza i pod pór. Po nad to sta -
bil ność, jak rów nież do sko na -
łą przy czep ność w trud nych
wa run kach, za pew nia sze ro ki

wy bór ogu mie nia. Do stęp ne
opo ny po je dyn cze i bliź nia -
cze, dia go nal ne lub ra dial ne
z róż ny mi pro fi la mi bież ni ka
w od po wied ni spo sób do sto -
so wu ją ma szy nę do prac
w róż nym te re nie. Mi ni mal ny
na wis nad wo zia nad pod wo -
ziem za pew nia po rów ny wal ny
udźwig z przo du i z ty łu oraz
do sko na łą sta bil ność rów nież
przy pra cy na bo ki.
Dla lep szych osią gów i zwięk -
szo nej wy trzy ma ło ści no wej se -
rii „B PRO” za sto so wa no rów -
nież no we roz wią za nia dla ukła -
du na pę do we go, wy się gni ka
i ra mie nia oraz ukła du hy drau -
licz ne go. W ukła dzie na pę do -

wym uży to pod ze spo ły mar ki
ZF dla skrzy ni bie gów i wy so ko -
wy trzy ma łych osi. Dzię ki nim,
w po rów na niu z po przed nią se -
rią, więk szy jest prze świt
pod ma szy ną, a pręd kość mak -
sy mal na zwięk szo na jest do 35
km/h, co skra ca cza sy do jaz du
na miej sce ro bót. No wa kon -
struk cja wy się gni ka i ra mie nia
po pra wi ła trwa łość i funk cjo no -
wa nie pod czas czyn no ści ko -
pa nia. Od po wied nią dla swo ich
prac funk cjo nal ność uzy ska my
dzię ki trzem dłu go ściom ra mie -
nia ko par ko we go do wy bo ru
dla każ de go z mo de li. Zło żo ne

me to dy pro jek to wa nia da ły
więk szą wy trzy ma łość kon -
struk cji czę ści ko par ko wej
w tych miej scach, któ re ob cią -
ża ne są naj więk szy mi na prę że -
nia mi. Do sko na łą wy daj ność
w po sta ci szyb kich cy kli pra cy
i wy so kich sił ko pa nia za pew nia
ide al ne do pa so wa nie sil ni ka
i ukła du hy drau licz ne go. No wo -
cze sny sil nik FPT gwa ran tu je

wy so ki mo ment ob ro to wy.
Moc ny układ hy drau licz ny mak -
sy ma li zu je wy daj ność ob ro tu
dzię ki pom pie de dy ko wa nej.
Wła śnie dzię ki roz wią za niu
z trzema pom pa mi (dwie pom -
py głów ne plus pom pa ob ro tu)
nie ma pro ble mu spad ku mo -
cy po trzeb nej na in ne funk cje
hy drau li ki. Gwa ran tu je to płyn -
ność rów no cze snych ru chów
ra mie nia i nad wo zia pod każ -
dym ob cią że niem. 
Uprosz czo ne in tu icyj ne ste ro -
wa nie to już za le ta kom for to -
wej, er go no micz nej ka bi ny
ope ra to ra. Jej do brze za pro -
jek to wa ne wnę trze z po pra -
wio nym roz kła dem ele men -
tów ste ru ją cych prze kła da się
na ła twość ob słu gi i wy so ki
kom fort pra cy. Oprzy rzą do -
wa nie lep szej ja ko ści oraz er -
go no micz nie roz miesz czo ne
prze łącz ni ki i re gu la to ry uła -

twia ją ste ro wa nie. Mon to wa na
stan dar do wo ka me ra co fa nia
zin te gro wa na z ko lo ro wym
mo ni to rem LCD w ka bi nie za -
pew nia wi dok te re nu za ma -
szy ną oraz jed no cze sny pod -
gląd głów nych pa ra me trów
pra cy. Czas pra cy umi la au to -
ma tycz na kli ma ty za cja (rów -
nież w stan dar dzie) z re gu la -
cją co 0,5 °C oraz ra dio z blu -
eto othem. Ta ki kom fort dla
ope ra to ra na pew no prze kła -
da się na lep szą wy daj ność,
jak i bez pie czeń stwo pra cy.
Ła twość ob słu gi tech nicz nej
wy ni ka z do stęp no ści więk -
szo ści punk tów ser wi so wych

oraz sma r nych z po zio mu
grun tu. Ła twość eks plo ata cji
do dat ko wo zwięk sza ją bez -
ob słu go we tu le je o prze dłu -
żo nych in ter wa łach sma ro -
wa nia, chłod ni ce usta wio ne
obok sie bie dla ła twiej sze go
czysz cze nia czy też au to ma -
tycz na pom pa pa li wo wa.
Szyb kie, moc ne, sta bil ne i kom -
for to we ko par ki ko ło we New
Hol land z no wej se rii „B PRO”
dzię ki so lid nej kon struk cji, wy -
so kiej ja ko ści uży tych pod ze -
spo łów oraz ła two ści eks plo -
ata cji z pew no ścią za do wo lą
klien tów wy ma ga ją cych od ma -
szyn nie za wod no ści i trwa ło ści.
Oso bi ście będzie moż na się
o tym prze ko nać oglą da jąc mo -
de le WE 150B i WE 170B w sto -
isku New Hol land
pod czas zbliżających
się targów Bau ma.

MASZYNY BUDOWLANE

Nowa generacja koparek kołowych New Holland
New Hol land wpro wa dził na ry nek se rię „B PRO”. Skła da ją się na nią
trzy no we mo de le wy róż nia ją cych się wy so ką funk cjo nal no ścią ko pa -
rek ko ło wych o ma sie ope ra cyj nej od 15 do 19 ton 

www.newholland.com

Ko par ki ko ło we to jed ne z naj bar dziej za awan so wa nych tech no lo gicz nie i kon struk cyj -
nie ma szyn do ro bót ziem nych

Wnę trze kabiny operatora z po pra wio nym roz kła dem ele men tów ste ru ją cych prze kła -
da się na ła twość ob słu gi i wy so ki kom fort pra cy

http://www.newholland.com/Pages/index.html
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W związ ku ze zmia na mi obo -
wią zu ją cych norm emi sji spa -
lin fir ma Vo lvo przed sta wia
no wą ga mę roz ście ła czy gą -
sie ni co wych i ko ło wych. No -
we mo de le gą sie ni co we
P7820C oraz P8820C zo sta ły
wy po sa żo ne w wy so ko wy daj -
ny sil nik Vo lvo D8, na to miast
mo de le ko ło we P5770C,
P5870C i P6870C w sil nik Vo -
lvo D6. No wo cze sne sil ni ki
speł nia ją nor my STAGE IIIB,
któ re przo du ją w swo jej kla -
sie pod wzglę dem re duk cji
ha ła su i zu ży wa ją mniej pa li -
wa od wcze śniej szych mo de -
li przy jed no cze snym znacz -
nym zmniej sze niu emi sji
CO2. Se ria C roz ście ła czy
zo sta ła za pro jek to wa na
i wykonana w spo sób za-
pew nia ją cy im mak sy mal ną
ela stycz ność roz ście ła nia,
dzię ki cze mu mo gą wy ko ny -
wać pra ce za rów no w małym
zakresie, jak i na du żych pro -
jek tach au to stra do wych. 
Każ da z ma szyn zo sta ła wy -
po sa żo na w in no wa cyj ny tryb
Smart Po wer znacz nie ob ni -
ża po ziom ha ła su i re du ku je
zu ży cie pa li wa na wet o 30%.
Je śli wa run ki roz ście ła nia wy -
ma ga ją peł nej mo cy, moż na
włą czyć peł ną pręd kość ob -
ro to wą sil ni ka. W roz ście ła -
czach ko ło wych ma my
do dys po zy cji trzy try by pra -
cy: roz ście ła nia, ma new ro wy
i trans por to wy. Tryb ma new -
ro wy ide al nie na da je się
do prze sta wia nia, za ła dun ku
i roz ła dun ku ma szy ny. W tym
try bie funk cje roz ście ła nia są
wy łą czo ne, na to miast włą -
czo ny jest ak tyw ny układ kie -
row ni czy, któ ry po zwa la wy -
ko ny wać skrę ty o nie zwy kle
ma łym pro mie niu we wnętrz -
nym wy no szą cym 2,5 metra.
W try bie trans por to wym do -
stęp na jest mak sy mal na
pręd kość jaz dy umoż li wia ją -

ca szyb kie prze miesz cza nie
ma szy ny, a gdy roz ście łacz
nie jest w ru chu, na stę pu je
au to ma tycz ne włą cze nie bie -
gu ja ło we go. Za rów no w try -
bie ma new ro wym, jak i trans -
por to wym pręd kość ob ro to -
wa sil ni ka jest re gu lo wa na
pro por cjo nal nie, co sprzy ja
oszczęd no ści pa li wa.
Prze stron ne, kom for to we sta -
no wi sko ope ra to ra za pew nia
ope ra to ro wi wi docz ność

i peł ną kon tro lę nad ca łym
pro ce sem roz ście ła nia. 
Roz ście ła cze se rii C są wy po -
sa żo ne w elek tro nicz ny układ
za rzą dza nia pra cą (EPM II),
któ ry pro wa dzi ope ra to ra
po funk cjach ro bo czych, po -
da jąc pro ste in struk cje „krok
po kro ku”. Dla zwięk sze nia
dys po zy cyj no ści ma szy ny
układ EPM II wy po sa żo no
w funk cję dia gno sty ki w cza -
sie rze czy wi stym. Me nu po -
zwa la ją ce uzy skać do stęp
do da nych sil ni ka i funk cji roz -
ście ła cza są pre zen to wa ne
wy raź nie na du żym ko lo ro -
wym ekra nie. Funk cja za rzą -
dza nia usta wie nia mi ukła du
EPM II po zwa la ope ra to ro wi
za pi sać usta wie nia i pa ra me -

try roz ście ła nia do wy ko rzy -
sta nia w przy szło ści przy po -
dob nych pra cach, dzię ki cze -
mu re zul ta ty roz ście ła nia są
bar dziej po wta rzal ne.
W roz ście ła czach gą sie ni co -
wych zastosowano dłuż sze
pod wo zie, co gwa ran tu je
więk szą sta bil ność i trak cję.
Na to miast w roz ście ła czach
ko ło wych dzię ki trzy punk to -
we mu ukła do wi rów no wa żą -
ce mu, któ ry sta bi li zu je plat -

for mę cią gni ka, uni ka to we
sa mo po zio mu ją ce hy drau -
licz ne za wie sze nie roz ście ła -
cza za pew nia mak sy mal ną
trak cję i gład kość ukła da nej
nawierzchni. Mo del P6870C
ABG jest wy po sa żo ny w nie -
za leż ny, sze ścio ko ło wy bez
osio wy układ na pę do wy,
w któ rym więk sze ko ła tyl ne
za pew nia ją moc na pę do wą,
a czte ry ko ła przed nie z na -
pę dem hy dro sta tycz nym peł -
nią funk cję wspo ma ga ją cą
i umoż li wia ją kie ro wa nie.
Sto ły Vo lvo za pew nia ją naj -
wyż szą ja kość roz ście ła nia,
któ ra po zwa la uzy skać gład -
ką i jed no rod ną na wierzch nię
as fal to wą. Stół Va rio ma tic
roz su wa się dzię ki ukła do wi

hy drau licz ne mu, a opcjo nal -
ne do dat ko we prze dłu że nia
umoż li wia ją ukła da nie na -
wierzch ni na sze ro ko ści
do 10 me trów, przy czym
ich mon taż i de mon taż jest
ła twy dzię ki uni ka to we mu
sys te mo wi szyb ko złą czy hy -
drau licz nych Vo lvo. Wy so ki
sto pień za gęsz cze nia ma te -
ria łu za sto łem po zwa ła uzy -
skać gład szy i rów niej szy
dy wa nik as fal to wy oraz
w znacz nym stop niu ogra ni -
czyć po trze bę póź niej sze go
za gęsz cza nia wal cem. Sto ły
Vo lvo są do stęp ne z elek -
trycz nym lub ga zo wym ukła -
dem pod grze wa nia.
W no wych roz ście ła czach
zo stał zmo dy fi ko wa ny i po -
więk szo ny kosz za sy po wy
a je go współ pra ca z prze no -
śni kiem za pew nia nie zmien -
ną ja kość wy mie sza nia ma te -
ria łów. Ste ro wa na hy drau licz -
nie przed nia ścian ka za sob -
ni ka po ma ga w zrzu ce niu
ma te ria łu do ukła du prze no -
śni ka, prak tycz nie eli mi nu jąc
je go roz sy py wa nie się. Nie za -
leż ne, dwu kie run ko we na pę -
dy hy dro sta tycz ne prze no śni -
ków zgrze bło wych i śli ma ko -
wych za pew nia ją rów no mier -
ny do pływ ma te ria łu do obu
stron sto łu. Opty mal na ilość
ma te ria łu w ka na le prze no -
śni ka śli ma ko we go jest utrzy -
my wa na dzię ki funk cji pro -
por cjo nal ne go ste ro wa nia
pręd ko ścią śli ma ków oraz re -
gu la cji ich wy so ko ści i kie run -
ku ob ro tów. Zwięk szo na
prze pu sto wość przy czy nia
się do uzy ska nia opty mal nej
ja ko ści na wierzch ni bi tu micz -
nej nie za leż nie od sze ro ko -
ści, gru bo ści i pręd ko ści roz -
ście ła nia, a tak że umoż li wia
roz ście ła nie w try bie
cią głym, na przy kład
pod mo sta mi.

MASZYNY BUDOWLANE

Seria C rozściełaczy Volvo wyznacza nowe standardy 
No wa se ria roz ście ła czy Vo lvo zo sta ła wy po sa żo na w licz ne funk cje, któ re ma ją po móc klien -
tom za osz czę dzić pa li wo i czas, a tak że po ra dzić so bie z naj trud niej szy mi za da nia mi przy ukła -
da niu na wierzch ni dróg

www.volvoce.pl

Se ria C roz ście ła czy Volvo zo sta ła za pro jek to wa na i wykonana w spo sób za pew nia ją -
cy im mak sy mal ną ela stycz ność działania

http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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O wy daj no ści pra cy spy char ki
de cy du je od po wied ni wy bór
pod wo zia i osprzę tu oraz wła -
ści wa ich eks plo ata cja. CASE
ma jed ną z naj szer szych ofert
na ryn ku, je śli cho dzi o moż li -
wo ści do bo ru róż nych ro dza -
jów pod wo zia. Dla trzech no -
wych mo de li se rii M w su mie
jest 10 ty pów pod wo zia de fi -
nio wa nych przez ta kie pa ra -
me try jak roz staw i sze ro kość
gą sie nic oraz dłu gość ich przy -
le ga nia do pod ło ża. Przy twar -
dych pod ło żach do bie ra my
pod wo zia ty pu LT lub XLT. Je -
śli na to miast po trze bu je my
więk szej „pły wal ności”
na mięk kim grun cie po trze bu -
je my pod wo zia WT lub LGP
o sze ro kich gą sie ni cach, któ re
zmniej sza ją na cisk na pod ło -
że. Pod wo zie ty pu LGP do star -
cza też więk szej sta bil no ści
przy pra cy na sto kach. Dzię ki
tak sze ro kiej ofer cie na kon fi -
gu ra cję pod wo zia użyt kow nik
mo że ła two osią gnąć do ce lo -
wą wy daj ność oraz w istot ny
spo sób ob ni żyć kosz ty eks plo -
ata cji. Po nad to no wa kon struk -
cja pod wo zia ob ni ża śro dek
cięż ko ści tych ma szyn da jąc
lep szą sta bil ność przy pra cy
na zbo czach i lep szą ste ro wal -
ność pod czas rów na nia koń -
co we go. Wy pro fi lo wa na pod
ką tem 49° osło na pod wo zia
po pra wia efekt sa mo oczysz -
cze nia. Użyt kow ni cy pra cu ją cy
w piasz czy stym lub błot ni stym
te re nie na pew no do ce nią też
tech no lo gię CELT (CASE
Exten ded Li fe Track), któ ra
prze dłu ża ży wot ność gą sie nic
i ich ele men tów pro wa dzą -
cych, co w zna czą cy spo sób
ob ni ża kosz ty eks plo ata cji. Bo -
ga tą ofer tę kon fi gu ra cji pod -
wo zia do peł nia ofer ta czterech
le mie szy, któ re osią ga ją po -

jem ność do 5,43 m3, oraz
opcjo nal ny trój zęb ny zry wak
tyl ny o pro wa dze niu rów no le -
głym do pod ło ża. 
Mi mo im po nu ją cej oferty pod -
wo zi i ich znacz nym ulep sze -

niom, CASE naj więk szy po -
stęp osiągnęła w dzie dzi nie
sil ni ków Tier 4i (=Sta ge 3B).
Spy char ki CASE’a to je dy ne
na ryn ku ma szy ny z tech no lo -
gią SCR+AdBlue. Ta kie roz -
wią za nie ozna cza dla użyt -
kow ni ka lep szą wy daj ność
pa li wową oraz niż sze kosz ty
utrzy ma nia, gdyż nie ma po -
trze by re ge ne ra cji i okre so wej
wy mia ny fil tra czą stek sta łych.
Przy kła do wo wy daj ność mo -
de lu 1650M w po rów na niu
z po przed nią se rią spy cha rek
CASE wzro sła o 7%, pod czas
gdy spa la nie jest te raz mniej -
sze o 10,3%. W ska li ro ku,
przy ośmio-go dzin nej zmia -
nie, ozna cza to oszczęd ność
rzę du 35 000 zło tych na pa li -
wie i jed no cze śnie o wie le wię -
cej wy ko na nej pra cy. W re zul -

ta cie użyt kow nik ma szyb szy
zwrot z po nie sio nej in we sty cji.
Co do sa me go pa li wa, to
w bak spy cha rek CASE nie
trze ba lać spe cjal ne go, ni sko -
siar ko we go pa li wa. Moż na też

bez obaw tan ko wać 20-pro -
cen to we do miesz ki bio die sla.
W ten spo sób do dat ko wo
zmniej sza ją się kosz ty pa li wa.
Wraz z no wą se rią spy cha rek
CASE wra ca ją prze kład nie
hy dro sta tycz ne, ja ko so lid -
niej sze, bar dziej ela stycz ne
i sa mo do sto so wu ją ce się roz -
wią za nie. Bez stop nio wy sys -
tem hy dro sta tycz ny za pew nia
więk szą si łę ucią gu do wy ma -
ga ją cych prac ziem nych jak
rów nież lep szą pre cy zję rów -
na nia przy pro fi lo wa niu koń co -
wym. Dzię ki prze pro jek to wa -
ne mu ukła do wi chło dze nia
wy ma ga na przez prze kład nie
hy dro sta tycz ne wy so ka zdol -
ność chło dze nia ole ju hy -
drau licz ne go nie sta no wi żad -
ne go pro ble mu. Go rą cy olej
z prze kład ni jest te raz naj -

pierw chło dzo ny, jesz cze za -
nim tra fi do zbior ni ka ole ju hy -
drau licz ne go. „In tel li gent Co -
oling Sys tem” w mo de lu 1650
skła da się z prze pro jek to wa -
ne go ukła du chłod nic oraz
dwu kie run ko we go wen ty la to -
ra o zmien nej wy daj no ści.
W re zul ta cie wy daj ność chło -
dze nia jest nie za leż na od po ry
ro ku, a olej skrzy ni bie gów ma
za wsze wła ści wą tem pe ra tu rę,
co prze dłu ża je go ży wot ność.
Wraz z wpro wa dze niem se -
rii M zna czą co po pra wi ły się
też kom fort i wy daj ność pra cy

ope ra to ra dzię ki ulep sze niom
ka bi ny. Wraz z prze pro jek to -
wa niem de ski roz dziel czej
oraz no wym, er go no micz nym
joy stic kom ob słu ga jest te raz
bar dziej in tu icyj na. W ten spo -
sób zmniej sza się zmę cze nie
ope ra to ra. Sa ma ka bi na zo sta -
ła za mon to wa na bli żej fron tu
ma szy ny, dzię ki cze mu zwięk -
szo no wi docz ność do przo du
i po pra wio no bez pie czeń stwo
pra cy. Do dat ko we zwięk sze -
nie bez pie czeń stwa i wy daj -
no ści moż na uzy skać dzię ki
au tor skie mu sys te mo wi te le -
ma tycz ne mu – CASE Si te
Watch, któ ry wraz z no wy mi
spy char ka mi se rii M bę dzie
miał swo ją pre mie rę
pod czas mo na chij -
skich tar gów Bau ma. 

MASZYNY BUDOWLANE

Nowe spycharki CASE serii M
CASE Con struc tion wy mie nia ofer tę na spy char ki wpro wa dza jąc no wą
se rię M. Trzy no we mo de le: 1150M (13t -134KM), 1650M (16t -162KM)
i 2050M (20t -226KM) są wy po sa żo ne w tech no lo gię SCR za pew nia ją cą
wy so ką eko no micz ność sil ni ka oraz wi ele in nych ulep szeń, głów nie
do ty czą cych pod wo zia, sil ni ka i prze kład ni oraz ka bi ny

www.intrac.pl

No wa kon struk cja pod wo zia ob ni ża śro dek cięż ko ści tych ma szyn da jąc lep szą sta bil ność przy pra cy na zbo czach i lep szą ste ro wal -
ność pod czas rów na nia koń co we go

http://www.intrac.pl/pl/index.htm
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Ope ra tor wie lo funk cyj nej ko -
par ki Me ca lac 714 MWe nie
wie, co to prze sto je. Wy jąt ko -
wa, kom pak to wa ma szy -
na o ma sie 14 ton, któ ra pa -
ra me tra mi ro bo czy mi do rów -
nu je stan dar do wym ko par -
kom ko ło wym cha rak te ry zu -
ją cym się znacz ny mi roz mia -
ra mi prze ciw wa gi. Pro jek tu -
jąc ko par kę 714 MWe uda ło
się do sko na le po łą czyć
zwar tość kon struk cji i wy so -
kie wła ści wo ści eks plo ata -
cyj ne. Ma ły pro mień za cho -
dze nia ty łu ma szy ny przy ob -

ro cie (R = 1,6 me tra) umoż li -
wia pra cę ko par ki Me ca -
lac 714 MWe w ob ry sie jed -
ne go pa sa jezd ni bez ko -
niecz no ści wstrzy my wa nia
ru chu. Układ ki ne ma ty ki wy -
się gni ka czy ni ma szy nę efek -
tyw ną na wet w naj bar dziej
ogra ni czo nych stre fach pra cy
(cał ko wi ta śred ni ca ob ro tu
wy no si za le d wie 3,70 me tra).
Dzię ki za sto so wa niu dwóch
osi skręt nych ma szy na jest
nie sa mo wi cie zwrot na!
Me ca lac 714 MWe to ide al -
ne roz wią za nie do za sto so -

wań na zur ba ni zo wa nych
pla cach bu do wy. Maszyna
mie ści się prak tycz nie we
wła snym ob ry sie. Wszech -
stron ność te go mo de lu
bez po śred nio prze kła da się
na pa ra metr war to ści do da -
nej dla wła ści cie la ma szy -
ny, a tym pa ra me trem mo -
że być oszczęd ność cza su
wy ko ny wa nia prac, ogra ni -
cze nie zu ży cia pa li wa,
a przede wszyst kim moż li -
wość wy ko na nia ro bót,
do któ rych re ali za cji do tej
po ry ko niecz ne by ło za sto -

so wa nie sprzę tu wiel ko ga -
ba ry to we go. 
Jed na ma szy na, je den ope -
ra tor, wie le roz wią zań. Ta ki
jest wła śnie Me ca lac, któ re -
go trze ba po znać i wy pró bo -
wać. Jed no jest pew -
ne – pro du cent tych ma szyn
nie za mie rza le czyć swych
klien tów z na ło gu, w któ ry
po pa dli ku pu jąc pierw sze go
Me ca la ca. An ti do tum dla
nich sta no wi z pew no ścią
za kup ko lej nych mo de li tej
mar ki po wsta łych w fa bry ce
ma low ni czo zlo ka li zo wa nej

we Fran cji nad je zio rem An -
ne cy. Prze ko nu ją o tym tak -
że opi nie użyt kow ni ków
sprzę tu tej mar ki. – Ko par ki
pro du ko wa ne przez fir mę
Me ca lac eks plo atu je my nie -

prze rwa nie od wie lu lat. Do -
ce nia my wszech stron ność
tych ma szyn, a w szcze gól -
no ści mo de lu 12 o cię ża rze
ro bo czym 9,5 to ny. Za spra -
wą swo jej kon struk cji wy ko -
nu je on za da nia, do któ rych
po pierw sze mu sie li by śmy
za trud nić wię cej lu dzi,
po dru gie zaś za sto so wać
znacz nie więk szą licz bę ma -
szyn. Ro dzaj i cha rak ter prac
pro wa dzo nych przez na szą
fir mę po zwa la w peł ni wy ko -
rzy sty wać dys po zy cyj ność
ma szyn Me ca lac. Bły ska -
wicz na zmia na osprzę tu ro -
bo cze go z łyż ki ko par ko wej
na wi dły do za ła dun ku, łyż kę
ła do war ko wą czy też in ne
na rzę dzie, spra wia, że mo że -
my pra co wać po pro stu zde -
cy do wa nie szyb ciej i efek -

tyw niej. A tak że bez ry zy ka
bez pro duk tyw nych prze sto -
jów. Po łą cze nie funk cjo nal -
no ści wy się gni ka ko pa rek
Me ca lac z moż li wo ścią peł -
ne go ob ro tu wie ży o 360°
czy ni cu da na na szych bu do -
wach. Pro szę mi wie rzyć
na sło wo lub prze ko nać się
o tym oso bi ście – mó wi wła -
ści ciel ka fir my wy ko naw czej
Gra ży na Ko cie ło wicz. Pod -
kre śla tak że, że Me ca lac 714
MW z na wiąz ką spro stał po -
sta wio nym przed nim za da -

niom. – Cięż ko jest mi so bie
wy obra zić funk cjo no wa nie
mo jej fir my bez wy ko rzy sta -
nia „spry tu” te go i in nych
mo de li Me ca la ca. Zda ję so -
bie spra wę z te go, że in ży -
nie ro wie Me ca la ca usil nie
pra cu ją nad dal szym roz wo -
jem kon struk cji swo ich ma -
szyn, tak, aby nam bu dow -
lań com ży ło i pra co wa ło się
lżej. Je stem cie ka wa, czym
jesz cze za sko czy nas Me ca -
lac. In try gu ją mnie moż li wo -
ści no wej ga my ko pa rek gą -
sie ni co wych MCR. Je stem
prze ko na na, że i na nie
przyj dzie czas i znaj dą się
one w na szej flo cie ma -
szyn – mó wi z prze -
ko na niem Gra ży na
Ko cie ło wicz.
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Me ca lac 714 MWe na służ bie! 
Pierw szą ge ne ra cję ko par ki 714 MWe kon struk to rzy z fran cu skie go
An ne cy stwo rzy li w ro ku 2004. Po sied miu la tach ma szy na prze szła
swo isty „li fting”. W po rów na niu z wcze śniej szy mi mo de la mi zo sta ła
uprosz czo na kon struk cyj nie i sta ła się jesz cze bar dziej nie za wod na

www.mecalac.pl

Pro jek tu jąc ko par kę 714 MWe kon struk to rzy uda nie po łą czy li zwar tość kon struk cji i wy so -
kie wła ści wo ści eks plo ata cyj ne

Ma ły pro mień za cho dze nia ty łu przy ob ro cie umoż li wia pra cę ko par ki Me ca lac 714 MWe
w ob ry sie jed ne go pa sa jezd ni bez ko niecz no ści wstrzy my wa nia ru chu

http://www.mecalac.com/pl/
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Kon struk to rzy JCB nie zwal -
nia ją tem pa. Za pro po no wa ne
przez nich zmia ny przy sto so -
wu ją ce ko par ko -ła do war kę
JCB 4CX Wa ste ma ster do za -
sto so wań w bran ży ko mu nal -
nej i fir mach zaj mu ją cych się
za go spo da ro wa niem od pa -
dów i re cy klin giem, spo tka ły
się z peł ną apro ba tą fa -
chowców z branży. 
Przed nia rama o nowatorskiej
konstrukcji z wbu do wa ny mi
hy drau licz ny mi pod po ra mi
sta bi li zu ją cy mi oraz dłuż sze
sta bi li za to ry tyl ne po zwa la ją
na unie sie nie w po zio mie ca -
łej ma szy ny. Po zwa la to ope -
ra to ro wi mieć ni czym nie -
skrę po wa ny wi dok na wnę -
trze kon te ne ra. Jest to du ża
za le ta szcze gól nie pod czas
prac po le ga ją cych na pra so -
wa niu od pa dów we wnątrz
po jem ni ka.
Im po nu ją ca prze szklo na ka bi -
na umoż li wia ope ra to ro wi ob -
ser wa cję ob sza ru ro bo cze go
wo kół ma szy ny pod no sząc
jed no cze śnie bez pie czeń stwo
pra cy nie za leż nie od cha rak -
te ru za sto so wań ma szy ny. Ist -

nie je tak że moż li wość do po -
sa że nia ko par ko -ła do war ki
w do stęp ne opcjo nal nie krat ki
ochron ne przed niej i tyl nej
szy by, ra mię ko par ko we
o wzmoc nio nej kon struk cji,
peł ne ogu mie nie od por ne
na uszko dze nia me cha nicz ne
i pły tę chro nią cą pod wo zie. 
JCB 4CX Wa ste ma ster wy -
po sa żo no w no wej ge ne ra cji
układ na pę do wy, wzmoc nio -

ne ra mio na wy się gni ka ła do -
war ko we go. Ma szy na na pę -
dza na jest no wej ge ne ra cji
sil ni kiem Eco max roz wi ja ją -
cym moc 109 KM (81 kW).
Obok do sko na łe go prze nie -
sie nia mo cy jed nost ka na pę -
do wa wy róż nia się sze re -
giem in nych za let. Wśród
nich wy mie nić na le ży przede
wszyst kim ni ską emi sją spa -
lin oraz nie wiel kie zu ży cie
pa li wa. Kon cern JCB za in -
we sto wał bli sko dzie więć -
dzie siąt mi lio nów eu ro w pra -
ce ba daw czo -roz wo jo we
nad ukła dem spa la nia sil ni -
ków Eco max przy sto so wu ją -
ce je do speł nie nia norm
emi sji spa lin, za rów no obo -
wią zu ją cej obec nie przej -

ścio wej Tier 4i, jak i fi nal nej,
któ ra za cznie obo wią zy wać
wraz z po cząt kiem ro -
ku 2014. God ne pod kre śle nia
jest, że roz wią za nia kon struk -
cyj ne za pro po no wa ne przez
JCB nie wy ma ga ją in sta la cji
któ re go kol wiek z do dat ko -
wych sys te mów słu żą cych
oczysz cza niu spa lin. 
Sze ro ka pa le ta osprzę tu ro -
bo cze go zwięk sza za kres za -
sto so wań ma szy ny. Użyt kow -
nik mo że wy ko rzy stać mię -
dzy in ny mi hak do pod no sze -
nia kon te ne rów, chwy tak
do od pa dów i za mia tar kę.
Pro du cent pod kre śla, że no -
wa ma szy na dzię ki spe cjal nej
kon struk cji i moż li wo ści za -
sto so wa nia róż no rod nych na -
rzę dzi ro bo czych łą czy w so -
bie za le ty ko par ki kom pak to -
wej i śred niej ła do war ki ko ło -
wej. Zda niem fa chow ców jest
to ide al na ma szy na dla firm
re cy klin go wych wy róż nia ją ca
się du żą wy daj no ścią, efek -
tyw no ścią, uni wer sal no ścią
za sto so wań i eko no micz ną
esk splo ata cją. So lid na bu -
do wa w połączeniu z róż no -
rod ny mi ak ce so ria mi pod no -
szą cy mi bez pie czeń stwo
pra cy gwa ran tu ją dłu gą ży -
wot ność ma szy ny wy ko rzy -
sty wa nej w trud nych wa run -
kach pa nu ją cych
na więk szo ści skła -
do wisk od pa dów. 

MASZYNY BUDOWLANE

JCB 4CX WM staje na palcach
Brytyjski koncern JCB wprowadzając szereg
modyfikacji konstrukcyjnych sprawił, że nowa
koparko-ładowarka JCB 4CX Wa ste ma ster
nadaje się idealnie dla firm recyklingowych

www.interhandler.pl

Ze spół pod pór sta bi li zu ją cych spra wia, że ko par ko -ła do war ka JCB 4CX Wa ste ma ster
po tra fi „wspiąć się na pal ce”. Sta no wi to du że udo god nie nie dla jej ope ra to ra

Ope ra tor zmo dy fi ko wa nej ko par ko -ła do war ki nie mu si pra co wać po omac ku. Przez
ca ły czas ob ser wo wać mo że ca ły ob szar ro bo czy z przo du i po bo kach ma szy ny 

JCB 4CX Wa ste ma ster do za sto so wań w bran ży ko mu nal nej i fir mach zaj mu ją cych się
za go spo da ro wa niem od pa dów, czyli ekologiczna maszyna pracująca na rzecz ekologii

http://www.interhandler.pl/
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Pro mień wy chy le nia ty łu ko -
par ki, wy no szą cy za le d -
wie 1.600 mm, umoż li wia za -
sto so wa nie A 910 Com pact
w ogrod nic twie i przy re ali za -
cji pro jek tów prze strzen nych
kra jo bra zu lub do prac w ob -
sza rze cen trum miast. Dzię ki
moc ne mu sil ni ko wi i sta bil nej
bu do wie ko par ka A 910 dys -
po nu je wy star cza ją cy mi re -
zer wa mi mo cy po zwa la ją cy -
mi na bez pro ble mo we wy ko -
na nie kla sycz nych za dań
w za kre sie prac ziem nych.
Dzię ki za bu do wie sil ni ka wy -
so ko pręż ne go Deutz o mo -
cy 75 kW/102 KM ko par ka
A 910 Com pact speł nia wy -
ma ga nia dla po zio mu spa lin
IIIB tak że bez za sto so wa nia
fil tra czą stek sta łych. Ka ta li -
za tor oksy da cyj ny nie wy ma -
ga ją cy kon ser wa cji re du ku je
do dat ko wo emi sję i za pew nia
ob ni że nie kosz tów eks plo ata -
cyj nych. Opcjo nal nie ist nie je
moż li wość na by cia w fa bry ce
fil tra czą stek sta łych. 
Ze spół na pę do wy prze ko nu -
je eko no micz no ścią w za kre -
sie zu ży cia pa li wa, dłu gim
okre sem eks plo ata cji i wy so -
kim mo men tem ob ro to wym.
Swo ją mak sy mal ną moc sil -
nik uzy sku je już na ni skich
ob ro tach. Kon se kwen cją jest
wy raź ne zmniej sze nie zu ży -
cia kom po nen tów przy jed no -
cze snym za cho wa niu wy so -
kiej wy daj no ści. 
Stan dar do wo ko par ka A 910
Com pact wy po sa żo na jest
w re gu lo wa ny wy się gnik ze
zgi na nym prze gu bem i ra mie -
niem o dłu go ści 1,85 me tra.
Dzię ki do stęp ne mu opcjo nal -
nie w peł ni au to ma tycz ne mu
szyb ko złą czu LIKUFIX ope ra -
tor nie wy cho dząc z ka bi ny
ma moż li wość do ko na nia bły -
ska wicz nej wy mia ny me cha -
nicz nych i hy drau licz nych na -
rzę dzi ro bo czych. W po łą cze -
niu ze spraw dzo ny mi na rzę -

dzia mi do za bu do wy fir my
Lie bherr, jak przy kła do wo łyż -
ka, moż na uzy skać wzrost
wy daj no ści do cho dzą cy na -
wet do trzy dzie stu pro cent.
Sys tem „To ol -Con trol” umoż -
li wia za pa mię ta nie ci śnie nia
i ilo ści ole ju dla dzie się ciu ro -
dza jów osprzę tu. W przy pad -
ku po now ne go uży cia któ re -
goś z nich, jest ono roz po zna -
wa ne przez sys tem „To ol -
Con trol”. Ope ra tor nie mu si
więc do ko ny wać kon fi gu ra cji

ukła du hy drau licz ne go.
Dzię ki róż nym wer sjom pod -
pór ko par kę A 910 Com pact
moż na do sto so wy wać do in -
dy wi du al nych po trzeb użyt -
kow ni ka. Ma szy na mo że być
wy po sa żo na w tyl ne pod po ry
w po sta ci le mie sza lub łap
sta bi li za cyj nych. Z przo du ist -
nie je moż li wość za mon to wa -
nia le mie sza, co po zwa la
zwięk szyć udźwig i ela stycz -
ność za sto so wa nia ma szy ny.
Do dat ko wo moż na zwięk szyć
moż li wość ma new ro wa nia
ko par ką w wą skich prze strze -
niach po przez opcjo nal ne
wy po sa że nie jej w układ
wszyst kich kół skręt nych.
Moż na przy tym za po mo cą
po krę tła szyb ko i kom for to wo
wy bie rać trzy ro dza je kie ro -

wa nia - ko ła mi przed niej osi,
wszyst ki mi ko ła mi oraz bieg
uko śny (tak zwa ny psi chód).
Blo ko wa nie ru chów nad wo zia
na czas prze jaz dów po dro -
gach lub trans por to wa nia ma -
szy ny re ali zo wa ne jest w no -
wej ko par ce A 910 Com pact
za po mo cą zin te gro wa ne go
ha mul ca me cha ni zmu ob ro tu.
W związ ku z tym nie ma po -
trze by sto so wa nia ze wnętrz -
ne go trzpie nia blo ku ją ce go.
Pra wi dło we przy go to wa nie

ma szy ny do jaz dy w ru chu
dro go wym sy gna li zo wa ne
jest na wy świe tla czu za po -
mo cą czytelnego sym bo lu:
„usta wie nie do jaz dy”. 
Do dat ko wo ko par ka speł nia,
po dob nie, jak in ne ma szy ny
no wej ge ne ra cji, wy ma ga nia
no wej kon cep cji na pę du
jezd ne go, któ ry przy czy nia
się do znacz ne go zre du ko -
wa nia zu ży cia pa li wa pod -
czas prze jaz dów jed no cze -
śnie po pra wia jąc pa ra me try
przy spie sze nia, w szcze gól -
no ści pod czas poruszania się
maszyny pod gó rę. Zop ty ma -
li zo wa no tak że kompletny
układ hy drau licz ny. Skut kiem
jest jesz cze lep sza ste row -
ność oraz znaczące zre du ko -
wa nie zu ży cia pa li wa. 

Cał ko wi cie zmo der ni zo wa -
na ka bi na ko par ki A 910
Com pact jest naj więk sza
w tej kla sie ma szyn i za pew -
nia ob słu gu ją ce mu prze -
strzeń oraz kom fort, co umoż -
li wia mu skon cen tro wa nie się
na wy ko ny wa nej pra cy
zmniej sza jąc ozna ki zmę cze -
nia. Fo tel z moż li wo ścią re gu -
la cji do sto so wu ją cy się do wa -
gi ope ra to ra, wy po sa żo ny jest
se ryj nie w za wie sze nie pneu -
ma tycz ne, pod grze wa nie, za -
głó wek i pas bio dro wy. Er go -
no micz na kla wia tu ra i pa nel
wskaź ni ków z ekra nem do ty -
ko wym uła twia ją ope ra to ro wi
ob słu gę funk cji eks plo ata cyj -
nych wy ma ga ją cych zmia ny
usta wień. Du że po wierzch nie
prze szkleń po pra wia ją wi -
docz ność z ka bi ny we wszyst -
kich kie run kach i za pew nia ją
więk sze bez pie czeń stwo. 
Po ko ny wa nie dłu gich od cin -
ków pod czas prze jaz dów w ru -
chu dro go wym uła twia tem po -
mat. Ka me ra co fa nia oraz za -
bez pie cze nia przed uszko dze -
nia mi tło czysk si łow ni ków uzu -
peł nia ją se ryj ne wy po sa ża nie,
za pew nia ją ce bez pie czeń stwo
eks plo ata cji no wej ko par ki
Liebherr A 910 Com pact. 
Du ża po kry wa sil ni ka po sa -
do wio ne go po pra wej stro nie
ma szy ny umoż li wia kom for -
to wy oraz szyb ki do stęp
do wszyst kich punk tów ser -
wi so wych. Co dzien ne pra ce
kon ser wa cyj ne moż na wy ko -
ny wać z po zio mu pod ło ża.
Ce lem uła twie nia czysz cze nia
ukła du chło dze nia moż na od -
chy lić w przód wen ty la tor.
Aby wy dłu żyć okres eks plo -
ata cji ole ju hy drau licz ne go,
w je go zbior ni ku za mon to wa -
no prze chwy tu ją cy za nie czy -
szcze nia pręt ma gne tycz ny.
W razie ko niecz no -
ści moż na go ła -
two oczy ścić.

MASZYNY BUDOWLANE

Koparka Lie bherr A 910 Com pact – eko no micz na i wy daj na
Na tar gach Bau ma 2013 gru pa firm Lie bherr za pre zen tu je licz ne no wo ści w za kre sie ma szyn
bu dow la nych. Jed ną z cie kaw szych bę dzie „kołówka” A 910 Com pact

www.liebherr.pl

Stan dar do wo ko par ka A 910 Com pact wy po sa żo na jest w re gu lo wa ny wy się gnik ze
zgi na nym prze gu bem i trzo nem o dłu go ści 1,85 m

http://www.liebherr.pl/pl-PL/default_pl-lh.wfw
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No we mo de le ma szyn pro du -
ko wa ne przez We ber MT
spra wia ją, że co dzien ne pra -
ce bu dow la ne wy ko ny wa ne
są w spo sób nie tyl ko eko no -
micz ny, ale tak że kom for to -
wy, speł nia ją cy naj wyż sze
wy ma ga nia użytkowników. 
We ber MT  to firma zna na
z wy so kiej ja ko ści produkcji.
Ręcznie kierowane maszyny
zagęszczające cechuje nie -
za wod no ść, bezpieczeństwo
i kom for t ob słu gi.
Wa żą ca 730 kg za gęsz czar ka
CR 9 ce chu je się si łą od środ -
ko wą wy no szą cą 100 kN. Ma -
szy na ta wy peł ni ła z po wo -
dze niem da ją cą się do tych -
czas za ob ser wo wać lu kę
w ofer cie pro duk cyj nej We -
ber MT. Na uwa gę za słu gu je
za sto so wa ny w za gęsz czar ce
CR 9 bez stop nio wy, elek tro -
hy drau licz ny prze łącz nik do -
ty ko wy, któ ry umoż li wia wy -
god ną i pre cy zyj ną zmia nę
kie run ku po su wu (przód -tył).
Er go no micz ny uchwyt i ni ski
po ziom drgań na rę ko je ści
spra wia ją, że pra ca nie po wo -
du je zmę cze nia ope ra to ra.
Re gu la cja dy sz la ste ro wa nia
po zwa la do pa so wać je go po -
ło że nie do wzro stu ob słu gu -
ją ce go za gęsz czar kę. 
Wie le wła ści wo ści za pew nia -
ją cych wy so kie bez pie czeń -
stwo eks plo ata cyj ne tkwi
w de ta lach kon struk cyj nych.
Do bry te go przy kład sta no wi
sprzę gło z funk cją au to ma -
tycz ne go na pi na nia pa ska
kli no we go. Za sto so wa -
na w ma szy nie jed nost ka na -
pę do wa Hatz Die sel 1 D 90
za pew nia wy star cza ją cą re -
zer wę mo cy. Za gęsz czar ka
CR 9 wy róż nia się har mo nij -
ny mi pa ra me tra mi pra cy
i mo że być wy po sa żo -

na w sys tem kon tro li za gęsz -
cza nia COMPATROL, co
pod kre śla jej po zy cję w wy -
so kiej kla sie ręcz nie kie ro wa -
nych ma szyn te go ty pu.
Wśród  najważniejszych zalet
maszyny wymienić należy:
• du żą re zer wę mo cy sil ni ka,
• ma łe stra ty mo cy dzię ki

prze nie sie niu na pę du przez
pa sek kli no wy,

• nie wiel ki za kres czyn no ści
kon ser wa cyj no-ser wi so -
wych m.in. po przez za sto -
so wa nie sprzę gła z au to -
ma tycz ną funk cją na pi na -
nia pa ska,

• dużą trwa łość sil ni ka chro -
nio ne go przed za nie czysz -
cze nia mi. Po wie trze prze -
zna czo ne do spa la nia
i chło dze nia za sy sa ne
od stro ny ope ra to ra, 

• linkę ga zu chro nio ną we -
wnątrz dy sz la ste ro wa nia,

• wariantową sze ro kość pły -
ty ro bo czej,

• roz ruch elek trycz ny w wy -
po sa że niu se ryj nym.  

Kolejną nowością w ofercie
Weber MT jest sto pa wi bra -
cyj na SRV 590, która znaj -
dzie za sto so wa nie przy za -
gęsz cza niu dna ka na łów
i wy ko pów, pra cach ogro do -
wych i kształ to wa niu te re nów
zie lo nych oraz ro bo tach dro -
go wych. Jej za le ty to ma ły
wy no szą cy 62 kg cię żar i wą -
ski pa łąk ste ro wa nia umoż li -
wia ją cy pra cę w po bli żu
ścian. Za sto so wa nie lek kich
ele men tów kon struk cyj nych
po zwo li ło zmniej szyć cię żar
sto py wi bra cyj nej uła twia jąc
tym sa mym jej ob słu gę
i trans port. Jed no cze śnie
SRV 590 za pew nia zna ko mi -
te efek ty pra cy i du żą trwa -
łość kon struk cji wy ko na nej
z wy trzy ma łych ele men tów.

Prak tycz nym de ta lem jest za -
bez pie cze nie sil ni ka unie -
moż li wia ją ce je go roz ruch
przy nie do sta tecz nym sta nie
zbior ni ka ole ju. Inne zalety
stopy SRV 590 to: 
• wy ko na nie więk szo ści pod -

ze spo łów z lek kich ma te ria -
łów o wy so kiej wy trzy ma ło -
ści we dług kon cep cji sto so -
wa nych przez czo łów -
kę bran ży mo to ry za cyj nej,

• wy so kie bez pie czeń stwo eks -
plo ata cyj ne osiągnięte dzięki
za sto so wa niu wie lo stop nio -
we go sys te mu fil tro wa nia po -
wie trza chro nią ce go sil nik
przed za nie czysz cze nia mi
wnikającymi do jego wnętrza,

• zbior nik pa li wa ze zin te gro -
wa nym fil trem, 

• ko rek wle wu z od po wietrz -
ni kiem i za cze pem do od -
wie sze nia na czas tan ko -
wa nia maszyny,

• du ża od por ność na zu ży cie
dzię ki za sto so wa niu do pro -
duk cji ma te ria łów pod da -
nych spe cjal nej ob rób ce,

• łatwość trans portu dzięki
możliwości wy ko rzy sta nia
uchwy tów i ro lek,

• za bez pie cze nie przed uru -
cho mie niem sil ni ka (Hon da
GX 100) przy nie do sta tecz -
nym sta nie ole ju,

• rę ko jeść tłu mią ca szko dli -
we wi bra cje. 

Oprócz za gęsz czar ki CR 9
i sto py wi bra cyj nej SRV 590
We ber MT na nad cho dzą -
cych tar gach Bau ma za pre -
zen tu je sze reg in nych no wo -
ści. Nie które z nich
wy szły do pie ro z fa -
zy pro to ty po wej.

SPRZĘT BUDOWLANY

We ber MT na tar gach BAUMA
W trak cie te go rocz nych tar gów BAUMA w Mo -
na chium We ber MT za pre zen tu je ko lej ne dwie
no wo ści wy ty cza ją ce ryn ko we stan dar dy.
Będą to lek ka sto pa wi bra cyj na SRV 590 i za -
gęsz czar ka re wer syj na CR 9

www.webermt.com.pl

Stopa wibracyjna SRV 590 za pew nia
zna ko mi te efek ty pra cy i du żą trwa łość
kon struk cji wy ko na nej z wy trzy ma łych
ele men tów

Zagęszczarka CR 9 wy róż nia się har mo nij ny mi pa ra me tra mi pra cy i mo że być wy po -
sa żo na w sys tem kon tro li za gęsz cza nia COMPATROL

http://webermt.com.pl/


http://webermt.com.pl/


Kon struk to rzy pro jek tu jąc
opo nę su per ela stycz ną So li -
de al TLH SolidAir po sta wi li
na wy so ką wy trzy ma łość
kon struk cji, sta bil ność opo ny
oraz uzy ska nie przy tym
opty mal nej amor ty za cji. Bar -
dzo wy so ki bież nik i in no wa -
cyj na bu do wa ko stek bież ni -
ka za pew nia do sko na łą trak -
cję w te re nie i za pew nia sa -
mo oczysz cza nie się opo ny.
W opo nie za sto so wa no prze -
te sto wa ny wcze śniej i opa -
ten to wa ny pro jekt trój kąt nych
otwo rów w war stwie amor ty -
zu ją cej opo ny, któ ry ab sor -
bu je wstrzą sy, dzię ki te mu
kom fort jaz dy zbli żo ny jest
w wie lu przy pad kach do jaz -

dy na opo nach pneu ma tycz -
nych. Pod wyż szo ny kom fort
jaz dy wpły wa do dat nio na sa -
mo po czu cie ope ra to ra, a tym
sa mym wy daj ność pra cy.
Pła ski pro fil czo ła opo ny, da -
ją cy kon takt ca łą sze ro ko ścią
bież ni ka, za pew nia nie sa mo -
wi tą sta bil ność bocz ną opo -
ny, któ ra jest bar dzo waż -
na przy pod no sze niu ła dun ku
na znacz ną wy so kość. 
Opo na TLH SolidAir prze no si
mniej drgań na ma szy nę, co
wpły wa na rzad szą ko niecz -
ność na praw pod ze spo łów
ma szy ny. Ma syw ny wzór
bież ni ka za pew nia du żo lep -
szą trak cję na wszyst kich na -
wierzch niach, a trój stop nio wa

bu do wa ko stek bież ni ka
wpły wa na je go sa mo oczysz -
cza nie się. Kształt otwo rów
zo stał opra co wa ny w ten spo -
sób, aby opo na nie stra ci ła
swo jej sta bil no ści, a po mię -
dzy otwo ra mi nie do cho dzi ło
do po wsta wa nia pęk nięć.

Ogumienie do stęp ne jest
w roz mia rach 13.00-24/8.50
oraz 14.00-24/8.50, co po zwa -
la na za stą pie nie nim wszyst -
kich opon pneu ma -
tycz nych sto so wa -
nych w no śni kach.

KOMPONENTY

So li de al TLH SolidAir
Opo na su per ela stycz na So li de al TLH SolidAir
zo sta ła za pro jek to wa na z my ślą o no śni kach
te le sko po wych, któ re znaj du ją co raz szer sze
za sto so wa nie w prze my śle, bu dow nic twie
oraz apli ka cjach ko mu nal nych

www.camoplastsolideal.com/pl

Pła ski pro fil czo ła opo ny, da ją cy kon takt ca łą sze ro ko ścią bież ni ka, za pew nia nie sa -
mo wi tą sta bil ność bocz ną opo ny, któ ra jest bar dzo waż na przy pod no sze niu ła dun ku
na znacz ną wy so kość. 

http://www.camoplastsolideal.com/pl/


C48. Po nad 110 lat do świad cze nia w sek to rze bu dow la nym

Gol dho fer In no va tion -BoxV50.

http://graco.pl/
http://posbud.com.pl/start/e/PB_2_2013/#/51
http://posbud.com.pl/start/e/PB_2_2013/#/51
http://posbud.com.pl/start/e/PB_2_2013/#/53
http://posbud.com.pl/start/e/PB_2_2013/#/53
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Tra dy cje fir my w tym sek to rze
liczą 110 lat. Już w 1897 ro -
ku, za le d wie rok po wy na le -
zie niu cię ża rów ki przez Got -
tlie ba Da im le ra, Da im ler Mo -
tor Com pa ny wpro wa dził po -
jazd będący w stanie  prze -
wieźć ła du nek o ma sie 5 ton.
Pre mie ra pierw szej wy wrot ki
w 1904 ro ku uto ro wa ła dro gę
dla cięż kie go trans por tu du -
żej ilo ści dóbr – przy po mo cy
kor by i zę bat ki umoż li wia ła
ona prze chy le nie plat for my
ła dun ko wej jed ną stro ną
w gó rę. Dzię ki od po wied nie -
mu prze ło że niu kor by dwie
oso by mo gły z ła two ścią po -

ra dzić so bie z pięcioto no wym
ła dun kiem przy uży ciu za le d -
wie dwóch ko ło wro tów. 
Stan ten trwał do lat dwu dzie -
stych ubie głe go stu le cia, gdy
fi zycz ną pra cę za czął wy pie -
rać pod no śnik hy drau licz ny.
W tym cza sie wpro wa dzo no
rów nież wy wrot ki trój stron ne,
zdol ne ob ra cać się nie tyl ko
na bo ki, ale i do ty łu. 
Wy wrot ka przeznaczona do
trans por tu bu dow la ne go – ta -
ka, ja ką dzi siaj wi dzi my
na bu do wach – jesz cze jed -
nak nie ist nia ła. Rozwiązania
konstrukcyjne pod wo zi uży -
wa nych za rów no przez prze -
mysł bu dow la ny, jak i fir my
wy wo zo we ba zo wa ła wów -

czas na tej sto so wa nej w po -
jaz dach po ru sza ją cych się
po utwar dzo nych dro gach.
Ewen tu al ne róż ni ce do ty czy ły
krót sze go tyl ne go zwi su lub
oczy wi stych mo dy fi ka cji za -
wie sze nia czy ra my. Jed nak
na wet pierw sza cię ża rów ka
Da im le ra otrzy ma ła osie pla -
ne tar ne, do dzi siaj sto so wa ne
w po jaz dach bu dow la nych.
W la tach przed wo jen nych ła -
dow ność wy wro tek Mer ce des -
-Benz ro sła stop nio wo do 10
ton, jak w przy pad ku trzy osio -
we go mo de lu LK 10000
z 1937 ro ku wy po sa żo ne go
w po dwój ną oś tyl ną na pę do -

wą (kon fi gu ra cja 6x4).
Od 1949 ro ku produkowan o
śred niej wiel ko ści kon wen -
cjo nal ne cię ża rów ki z ka bi ną
za sil ni kiem – ta kie jak mo de -
le LK 3250 i LK 3500.  Cięż -
kie, dwu osio we wy wrot ki po -
wró ci ły do ofer ty w po ło wie
lat pięćdziesiątych, a w la -
tach sześćdziesiątych Da im -
ler -Benz po now nie roz po czął
pro duk cję trzy osio wych mo -
de li dla sek to ra bu dow la ne -
go. Pierw szy z nich, w kon fi -
gu ra cji 6x4, tra fił na ry nek
w 1964 ro ku i mu siał sta nąć
do wal ki z do świad czo ną
i licz ną kon ku ren cją. Fir my ta -
kie jak Büssing, Hen schel,
Krupp, Ma gi rus czy MAN ofe -

ro wa ły już wer sje 6x4 lub 6x6,
gdy na sce nie po ja wił się
krót ko no sy Mer ce des, zna ny
ja ko LK lub LAK 2220. 
LK 2220 zo stał od po cząt ku
za pro jek to wa ny do ra dze nia
so bie z nie zwy kły mi wy zwa -
nia mi w róż nych za kąt kach
świa ta. Otrzy mał on naj moc -
niej szy wów czas w trzy osio -
wym po jeź dzie sil nik o mo -

cy 154 kW (210 KM), sze ścio -
stop nio wą skrzy nię bie gów
z ko ła mi sta le za zę bio ny mi
i wy jąt ko wo so lid ną ra mę ty -
pu fish -bel ly.
Ca ły sze reg dal szych udo -
sko na leń spra wił, że no wy,
trzy osio wy mo del był ide al nie
przy go to wa ny do pra cy
w eks tre mal nych wa run kach.
Re la tyw nie póź ny de biut
cięż kiej wy wrot ki na stą pił nie
tyl ko z po wo du jej wni kli wych
te stów. Na prze łom lat 50.
i 60. przy pa da bo wiem okres
re orien ta cji stra te gii trój ra -
mien nej gwiaz dy, gdy idzie
o pro jek to wa nie cię ża ró wek.
Kon cep cja ka bi ny nad sil ni -
kiem wciąż spo ty ka ła się
z pew nym scep ty cy zmem,
a fir ma ostroż nie po dą ża ła
w stro nę bar dzo cięż kie go
seg men tu. Zna ny był jed nak
głów ny kie ru nek zmian; ce -
lem, któ ry Mer ce des -Benz
usta no wił dla od dzia łu cię ża -

ró wek od po ło wy lat 60., by ła
wszech stron na ofer ta i du ży
wo lu men pro duk cji. 
Tak też się sta ło. Mar ka de -
biu to wa ła w ko lej nych seg -
men tach, w któ rych wcze -
śniej nie by ła obec na. Z Gag -
ge nau w po ło wie lat 60. wy -
jeż dża ły za rów no mo de le
z ka bi ną nad sil ni kiem (se ria
LP z pro sto pa dło ścien ną ka -

bi ną, wpro wa dzo ną w 1963
ro ku), jak i mo de le krót ko no -
se, po raz pierw szy za pre zen -
to wa ne w 1959 ro ku. Rów no -
le gle fa bry ka w Man n he im
wy twa rza ła śred niej wiel ko ści
mo de le z ka bi ną nad sil ni -
kiem oraz mo de le krót ko no -
se, a no wy za kład w Wörth
pro du ko wał zu peł nie no we,
lek kie mo de le LP 608 z ka bi -
ną nad sil ni kiem.
W ra mach ro sną cej spe cja li -
za cji po ja wia ło się co raz wię -
cej po jaz dów bu dow la nych.
Rożnorodne wa rian ty wy wro -
tek by ły do stęp ne prak tycz -
nie dla wszyst kich po wo jen -
nych mo de li samochodów. 
Wpro wa dze nie trzy osio wej
cię ża rów ki z dwie ma osia mi
na pę do wy mi sta no wi ło pierw -
szy krok w kie run ku stwo rze -
nia spe cja li stycz nej wy wrot ki.
Nie sto so wa no jesz cze wów -
czas bez po śred nie go wał ka
wyj ścio we go po mię dzy tyl ny -

POJAZDY BUDOWLANE

Po nad 110 lat do świad cze nia w sek to rze bu dow la nym
Prak tycz nie co dru gi po jazd bu dow la ny w Niem czech mo że po szczy cić się trój ra mien ną gwiaz -
dą na osło nie chłod ni cy. I rze czy wi ście, Mer ce des -Benz od daw na peł ni na ca łym świe cie ro lę
li de ra wśród pro du cen tów po jaz dów dla bran ży bu dow la nej 

Mo de l LK 10000 z 1937 ro ku wy po sa żo ny w po dwój ną oś tyl ną na pę do wą (kon fi gu ra -
cja 6x4) miał ładowność 10 ton

LK2220 wyjątkowo lu bia ny przez kie row ców – przede wszyst kim z Bli skie go Wscho du
i Afry ki, a je go eg zem pla rze po zo sta wały w uży ciu przez do bre trzydzieści lat
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mi osia mi – każ da z osi by ła
po łą czo na osob nym wał kiem
ze skrzy nią roz dziel czą, któ ra
w ra zie ko niecz no ści mo gła
na pę dzać tak że oś przed nią
za po śred nic twem trze cie go
wał ka, czy niąc z LK 2220 mo -
del LAK 2220 z na pę dem
na wszyst kie ko ła.

Speł nia jąc wy móg 8 KM
na to nę – Mer ce des -Benz za -
pre zen to wał w 1971 ro ku cię -
ża rów kę V10 o mo cy 320 KM,
z no wy mi osia mi pla ne tar ny -
mi, od chy la ną, pro sto pa dło -
ścien ną ka bi ną oraz zsyn -
chro ni zo wa ną prze kład nią
w stan dar dzie, a tak że z bez -
po śred nim wał kiem wyj ścio -
wym dla pla ne tar nej osi na -
pę do wej ty pu tan dem w przy -
pad ku LP 2232 w ty po wej
kon fi gu ra cji 6x4. 
Wer sję z na pę dem na wszyst -
kie ko ła wpro wa dzo no po -
przez za sto so wa nie nie ty po -
we go roz wią za nia tym cza so -
we go. Do po jaz dów z ka bi na -
mi nad sil ni kiem bu do wa nych
przez prze ję tą wła śnie fir mę
Ha no mag -Hen schel mon to -
wa no sil ni ki V, skrzy nie roz -
dziel cze i osie pla ne tar ne
Mer ce des -Benz. W ten spo -
sób kon fi gu ra cje 4x4 i 6x6
mia ły swo ich re pre zen tan tów
wśród mo de li z ka bi na mi
nad sil ni kiem do cza su pre -
mie ry New Ge ne ra tion w 1973
ro ku – zu peł nie no wej i na no -
wo upo rząd ko wa nej ga my
po jaz dów bu dow la nych. 
Mo de le New Ge ne ra tion by ły

czę ścią jed ne go z naj bar dziej
prze ło mo wych zwro tów w hi -
sto rii sa mo cho dów użyt ko -
wych Da im ler -Benz. Wpro wa -
dzo no wów czas sys tem mo -
du ło wy, sta no wią cy dla fir my
zna czą cy krok na przód.  Szef
roz wo ju Ar thur Mi sch ke jed -
nym zda niem pod su mo wał to

w 1974 ro ku: – Sys tem mo -
duło wy zo stał wdro żo ny w spo -
sób tak upo rząd ko wa ny, aby -
śmy by li w sta nie zbu do wać
mak sy mal ną licz bę mo de li do -
pa so wa nych do wszyst kich
wy ma gań trans por to wych
przy uży ciu mi ni mum pod ze -
spo łów i kom po nen tów.
Po jaz dy bu dow la ne mo gły te -
raz – w ra zie po trze by – po dą -
żać swo ją wła sną ścież ką.
Jed nym z przy kła dów za cho -
wa nych ele men tów by ła
spraw dzo na ra ma ty pu fish -
-bel ly. Klien ci mie li do wy bo ru
trzy war to ści prze ło żeń głów -
nych dla pręd ko ści mak sy mal -
nych 75, 85 lub 95 km/h.
W ukła dzie ha mul co wym za -
sto so wa no szczę ki ha mul co -
we z bęb na mi o śred ni -
cy 410 mm dla wszyst kich osi.
Wa rian ty z na pę dem na obie
osie otrzy ma ły do dat ko wo roz -
bu do wa ny sys tem ALB (au to -
ma tycz nie kon tro lu ją cy ci śnie -
nie w ukła dzie ha mul co wym
w za leż no ści od ob cią że nia),
któ re go dzia ła nie obej mo wa ło
te raz nie tyl ko oś tyl ną (lub
osie tyl ne), ale i przed nią. 
Kie row ca mógł z ła two ścią
prze pro wa dzać co dzien ną

kon tro lę sta nu tech nicz ne go
dzię ki kla pom na przed nim
pa sie. Po raz pierw szy dźwi -
gnia zmia ny bie gów mia ła
swo je sta łe miej sce we wnę -
trzu, co po zwo li ło na znacz ną
re duk cję ha ła su oraz ogra ni -
cze nie do pły wu cie pła i zim -
na z ze wnątrz. Wy so ki kąt od -
chy le nia, za pew nia ją cy ła twy
do stęp do sil ni ka i osprzę tu,
był mi łym uła twie niem dla
ser wi san tów. Po nad to, ka bi -
ny mo de li New Ge ne ra tion
za pew nia ły wyż szy po ziom
pa syw ne go bez pie czeń stwa
niż kie dy kol wiek wcze śniej. 
W la tach dzie więć dzie sią -
tych, gdy mo de le New Ge ne -
ra tion ustą pi ły miej sca ga mie
SK, po jaz dy bu dow la ne mo -
gły być rów nież wy po sa żo ne
w kom for to we za wie sze nie
ka bi ny wprost z mo de li da le -
ko bież nych. W tym sa mym
cza sie mak sy mal na moc sil -
ni ka wzro sła do nie wy obra -
żal nej w tym sek to rze war to -

ści 320 kW (435 KM). 
W ro ku 1997 po jaz dy pro du -
ko wa ne pod szyl dem New Ge -
ne ra tion – New Ge ne ra tion 80
i SK – za stą pił no wy Ac tros,
który w wer sji bu dow la nej
otrzy mał ko lej ne udo sko na le -
nia tech nicz ne. Li sta no wo ści
w ga mie po jaz dów bu dow la -
nych Mer ce des -Benz ob ję ła:
kom plet re so rów pa ra bo licz -
nych za miast tra pe zo wych,
hy drau licz no -pneu ma tycz ny
sys tem zmia ny bie gów, no wy
sys tem wy rów na nia ob cią że -
nia przed niej osi dla mo de li
czte ro osio wych, a tak że
opcjonalny off -ro ado wy EPS. 

Zauto ma ty zo wa na prze kład -
nia na le ży do wy po sa że nia
stan dar do we go już od 2003
ro ku, czy li od mo men tu wpro -
wa dze nia dru giej ge ne ra cji
Ac tro sa bu dow la ne go. Wy so -
ka ja kość wy koń cze nia i mon -
ta żu no wej, er go no micz nej
ka bi ny zwięk sza ła kom fort
pra cy kie row cy, po dob nie jak
no wy sys tem kli ma ty za cji
i układ ha mul co wy Tel li gent.
Ope ra to rzy flot szyb ko za czę li
do ce niać fakt, że in ter wa ły
mię dzy prze glą do we wy dłu ży -
ły się dwu krot nie.
W 2004 ro ku pa le ta po jaz dów
Mer ce des -Benz wzbo ga ci ła
się o Axo ra o zwięk szo nej ła -
dow no ści, z wą ski mi ka bi na -
mi i rzę do wy mi sil ni ka mi,
a w 2008 ro ku – o off -ro ado -
wą wer sję Ac tro sa 3. Dzię ki
pły tom ochron nym sil ni ka,
chłod ni cy i zbior ni ka pa li wa
by ła ona le piej niż kie dy kol -
wiek przy go to wa na do ra dze -
nia so bie z nie bez pie czeń -

stwa mi w trud nych, te re no -
wych wa run kach. 16-stop nio -
wą prze kład nię zauto ma ty zo -
wa ną Tel li gent za stą piła no -
wa, 12-bie go wa skrzy nia
PowerShift Of fro ad. 
Na stęp cy wspo mnia nych
mo de li de biu tu ją te raz w ga -
mie no we go Aroc sa – no we -
go nie tyl ko z na zwy. Wraz
z ma syw ną osło ną chłod ni -
cy z cha rak te ry stycz ny mi
„kła mi” i no wą ka bi ną, po -
jaz dy Mer ce des -Benz do za -
sto so wań bu dow la -
nych wy ty cza ją wła -
sną dro gę.

www.mercedes-benz.pl

W ro ku 1971 za pre zen to wano cię ża rów kę V10 z no wy mi osia mi pla ne tar ny mi, od chy -
la ną, pro sto pa dło ścien ną ka bi ną oraz zsyn chro ni zo wa ną prze kład nią w stan dar dzie

No wy Arocs, któ ry za de biu to wał w tym ro ku, two rzy spe cjal ną kla sę po jaz dów cię ża ro -
wych prze zna czo nych dla sek to ra bu dow la ne go

http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/trucks_.flash.skipintro.html#_int_passengercars:home:product-worlds:trucks_


Eks po zy cja nie miec kiej fir my
po mie ści się na po wierzch ni
po nad 1.500 m2. Gol dho fer
zde cy do wa nie sta wia na in -
no wa cje. Go ście od wie dza ją -
cy sto isko zostaną usa tys fak -
cjo no wa ni, bę dą bo wiem mie -
li oka zję obej rzeć sze reg
świa to wych no wo ści w trans -
por cie cięż kim. – Po raz ko lej -
ny Gol dho fer po ka że in no wa -
cyj ne, wy kra cza ją ce w przy -
szłość tech no lo gie trans por to -
we. Gra ni ce wy daj no ści i uży -
tecz no ści w tej trud nej bran ży
zo sta ną zde fi nio wa ne na no wo
i wznie sio ne na wyż szy po -

ziom – mó wi pre zes Ste fan
Fuchs. No wo ści i uspraw nie -
nia pre zen to wa ne na tar gach
w 2013 bę dą do ty czyć każ de -
go ro dza ju trans por tu cięż kie -
go. Gol dho fer wy sta wi w Mo -
na chium za rów no spe cjal ne
urzą dze nia do prze wo zu śmi -
gieł elek trow ni wia tro wych,
jak też roz licz ne roz wią za nia
na czep ni sko po dwo zio wych
i za głę bio nych. Na Bau mie
bę dzie moż na zo ba czyć prze -
ło mo we roz wią za nia w za kre -
sie cięż kich ze sta wów mo du -
ło wych oraz no wo ści z gru py
po jaz dów dla bu dow nic -

twa – na czep i przy czep. – Po -
ko nu je my ko lej ne gra ni ce ła -
dow no ści two rząc no wą kon -
cep cję po jaz dów dro go wych.
Ob ni ża my ma sę wła sną ze spo -
łów przy jed no cze snym pod -
wyż sze niu do tych czas nie osią -
gal nej wy trzy ma ło ści ra my.
Uela stycz nia my i wie lo krot nie
zwięk sza my ma new ro wość na -
szych po jaz dów. Ofe ru je my
szcze gól ne roz wią za nia dla pro -
fe sjo na li stów. To wszyst ko ma
na ce lu roz wi ja nie naj bar dziej
eko no micz nych, naj trwal szych
i naj wy daj niej szych kon cep cji

trans por to wych dla na szych
klien tów. Czy to w prze wo zach
spe cjal nych, czy w trans por cie
cięż kim czy prze wo zach ma -
szyn bu dow la nych – pod no si my
wy so ko po przecz kę – pod kre -
śla Ste fan Fuchs.
Nie spo dzian ki cze ka ją – je ste -
ście mi le wi dzia ni – mó wi Ste -
fan Fuchs i ser decz nie za pra -
sza do od wie dze nia sto iska
Gol dho fer nr N823/1 na te re nie
otwar tym te go rocz -
nych tar gów Bau ma
w Mo na chium.
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Gol dho fer In no va tion -Box
Na tar gach BAUMA w Mo na chium Gol dho fer,
wio dą cy świa to wy pro du cent po jaz dów spe cjal -
nych po ka że za rów no ab so lut ne no wo ści, jak
i licz ne ulep szo ne roz wią za nia kon struk cyj ne

www.goldhofer.com

No wo ści i uspraw nie nia pre zen to wa ne przez fir mę Gol dho fer na Bau mie do ty czyć bę -
dą każ de go ro dza ju trans por tu cięż kie go

Gol dho fer jak zwykle zde cy do wa nie sta wia na in no wa cje. Go ście od wie dza ją cy sto isko firmy
na targach Bauma 2013 bę dą usa tys fak cjo no wa ni

http://goldhofer.com/
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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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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
www.carraro24.com
service@iow.pl
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Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego

„STOMIL” S.A.
85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 155

tel. 52 326 41 00, fax 52 326 44 14

e-mail: info@stomil.bydgoszcz.pl 

www.stomil.bydgoszcz.pl

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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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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.erlau.pl
www.carrero24.com
www.spicer24.com
service@iow.pl
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POJAZDY U˚YTKOWE

Przedstawicielstwo firmy
Goldhofer w Polsce

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

tel./fax (22) 8 79 94 78
e-mail: piotr.ziemnicki@wp.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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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. Makowska 95, 04-307 Warszawa
tel. 22 529 39 00 / 50

faks 22 529 39 30
e-mail: recepcja@mttargi.pl

www.mtpolska.com.pl 

FIRMY LEASINGOWE

OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

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

tel./fax (25) 758 38 96

www.ocsm.pl

INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel./fax 22 843-89-72, tel. 22 843-68-16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.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



http://www.rbauction.com/


http://www.amago.pl/

