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SPIS TREŚCI

Ko par ka hy bry do wa Cat 336E H

Ca ter pil lar dą żą c do mak sy mal ne go ogra ni cze -
nia kosz tów eks plo ata cji ma szyn wpro wa dził
do ofer ty ko par kę hy bry do wą Cat 336E H do stęp -
ną z uni ka to wym sys te mem Cat Gra de Con trol

Realizuję dziecięce marzenia!

Rozmowa z Mirosławem Wróblem, 
dyrektorem handlowym 
i członkiem zarządu Merlo Polska

Ko par ki gą sie ni co we Liebherr 

Lie bherr wzbo ga cił swą ofer tę ma szyn cięż kich
o dwie ko par ki gą sie ni co we kla sy 60 i 90 ton.
Ma szy ny R 976 oraz R 960 SME do sko na le spi -
su ją się w kopalniach surowców skalnych

MECALAC 714 MWe – gwa ran cja za do wo le nia

Wszy scy, któ rym da ne by ło za po znać się z wa -
lo ra mi ko par ki MECALAC 714 MWe zgo dzą się,
że ko pa nie sta no wi tyl ko jed ną z do men tej uni -
wer sal nej ma szy ny

Dressta w fabrykach ciepła

„Hy dro sprzęt” do star czył czte ry spy char ki gą -
sie ni co we Dressta TD-20M Extra fir mie PGNiG
TERMIKA. Ma szy ny pra cu ją w war szaw skiech
elek tro cie płow niach przy hał do wa niu wę gla

Trim ble wie, jak upro ścić ro bo ty ziem ne

Trim ble wy zna cza stan dar dy w dzie dzi nie tech no -
lo gii po mia ro wych. Sys te my ste ro wa nia ma szy na -
mi Trim ble GCS900 3D przy spie sza ją wy ko na nie
prac i po zwa la ją ogra ni czyć ich kosz ty

Mer lo pra co wi te jak mrów ka, sil ne jak słoń

Ła do war ka te le sko po wa Merlo z łatwością
radzi sobie z załadunkiem i prze miesz cza niem
ele men tów, któ rych cię żar prze kra cza na wet
dwa na ście ton 

Ca se CE na targach CONEXPO-CON/AGG 2014

Na imprezie będącej jed nym z naj więk szych wy -
da rzeń bran ży bu dow la nej w Ame ry ce Pół noc nej
Case zaprezentował naj now sze mo de le ma szyn
kom pak to wych i cięż kich

Ła do war ki ko ło we Vo lvo – czas na se rię H

Ła do war ki ko ło we Vo lvo se rii H za pro jek to wa no
z my ślą o osią ga niu naj wyż szej wy daj no ści
w naj trud niej szych wa run kach przy jed no cze -
snej re duk cji kosz tów eks plo ata cyj nych

Ko mat su uda nie łą czy trud ne do po łą cze nia

Ja poń ski kon cern za pew nia, że no wa „ko łów -
ka” PW180 -10 sta no wi tak prze my śla ną kon -
struk cję, że jest w sta nie speł nić naj wyż sze wy -
ma ga nia użyt kow ni ków

JCB? Na trwa łe wpi sa ne w Pisz!

Pisz mo że być atrak cyj ny tak że po za se zo nem.
Szcze gól nie, kie dy odwiedzając to miasto
obejrzeć można w akcji niezwykle interesujące
maszyny budowlane…

Specjalistyczne zabudowy Gra co

Gra co wy ko nu je spe cja li stycz ne za bu do wy sa -
mo cho dów cię ża ro wych. Integralną część
konstrukcji stanowią urzą dze nia prze ła dun ko -
we austriackiego koncernu Pal fin ger
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Dro dzy Czy tel ni cy,
nie któ re dro gi i au to stra dy koń czą się jesz cze w szcze rym po lu,
a dys try bu to rzy ma szyn i fir my wy ko naw cze upa tru ją ko lej nej szan -
sy w prze nie sie niu się na to ry. Ko lej na szan sa, to w su mie faj ne okre -
śle nie, przy szła bo wiem oto ko lej na ko lej, któ ra przy go to wu je się
do wy da wa nia pie nię dzy z unij ne go bu dże tu na la ta 2014-2020. Za in te re -
so wa nie ko le ją (pieniędzmi?) wca le nie dzi wi. Cho dzi prze cież o gi gan tycz ne
sumy. Sa me go wkła du unij ne go ma być oko ło dzie się ciu mi liar dów eu ro. A gdy
do li czyć do te go fun du sze kra jo we, kwo ta ta się gnie pięt na stu mi liar dów. Wszy -
scy przy glą da ją się opra co wa ne mu przez PKP PLK Kra jo we mu Pro gra mo wi Ko -
le jo we mu, w któ rym uję to pro jek ty in we sty cyj ne o łącz nej war to ści 58,6 mi liar -
da. Nie eu ro co praw da, a zło tych. Za nim te po kaź ne środ ki zo sta ną roz dy spo no -
wa ne, wcze śniej roz li czyć trze ba pie nią dze z bu dże tu UE, któ re mia ły po słu żyć mo der ni za cji pol skich szla ków
ko le jo wych w la tach 2007-2013. PKP PLK ma na to czas do koń ca przy szłe go ro ku, ale mo gą się nie zmie ścić
w ter mi nie. Roz li czyć moż na prze cież je dy nie w peł ni go to we pro jek ty. Aż na trzech czwar tych z nich próż no
jed nak wy pa try wać szczę śli we go za koń cze nia. Śli ma czy się mo der ni za cja na wet pre sti żo wych od cin ków – Ka -
to wi ce -Kra ków, War sza wa -Łódź i War sza wa -Ra dom. Ko le ja rze za po wia da ją, że nie od pusz czą. Uspraw ni li po -
noć nad zór nad za gro żo ny mi re mon ta mi to rów i głę bo ko wie rzą, że nie utra cą unij nych fun du szy. Cze ka nas
za tem po ry wa ją ca wal ka do ostat nie go pod kła du. 
Już po raz trze ci w war szaw skiej Szko le Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go od by ła się Kon fe ren cja Stu den tów
Bu dow nic twa. Im pre za o za pa da ją cej w pa mięć na zwie: „Dzień Bu dow lań ca w SGGW” cie szy się za wsze do sko -
na łą fre kwen cją. Na sza re dak cja bie rze w niej udział, bo war to wspie rać ak tyw ność mło dych lu dzi sta no wią cych
prze cież przy szłość bran ży. Tym ra zem głów ny ak cent po ło ży li śmy na za po zna nie stu den tów z naj więk szy mi
w Pol sce ma szy na mi bu dow la ny mi ja poń skie go Ko mat su. Cie szy, że na SGGW po ja wił się dy rek tor wy ko naw czy
Ko mat su Po land Ta ka hi de Oshi ta ni. Wśród stu den tów czuł się jak ry ba w wo dzie. Py tał o ich do ko na nia, wa run -
ki do na uki, zaj rzał do sal wy kła do wych i la bo ra to riów. Prze tarł pe wien szlak, któ rym mo gą po dą żyć in ni!
Tak się skła da, że w re dak cji ma my po są siedz ku plac bu do wy. Tuż za na szy mi okna mi ro śnie wielopię tro wy
ga ra żo wiec. Ła god na zi ma spra wi ła, że ro śnie jak na droż dżach. Choć na ta bli cy bu do wy wid nie je dość od le gły
ter min od da nia obiek tu do użyt ku, to wszyst ko wska zu je na to, że bu do wa mo że skoń czyć się przed ter mi nem.
Choć brzmi to dziw nie, to z ta kie go ob ro tu rze czy z pew no ścią nie wszy scy się ucie szą. My pew nie tak, ale nie
eg zo tycz ny wła ści ciel miesz czą ce go się w na szym do mu skle pi ku. Na sze mu ulu bio ne mu Hin du so wi moc no
spad ną ob ro ty. I nie cho dzi tu tyl ko o pie czy wo. No cóż, zmie nia ją się cza sy, zmie nia ją bu dow la ne tech no lo -
gie. I tyl ko jed no się nie zmie nia…

Ja cek Ba rań ski
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„Pośred nik Bu dow la ny 
– Ma szy ny, Narzędzia, Sprzęt” 

jest kol por to wa ny bezp∏at nie
do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną.

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na stronie 10.
każdego wydania

Nasza ok∏adka:

Koparka hybrydowa
CAT 336E LH

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏o szeń  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 śródtytu∏ami.



jak to na budowie ładnie...

©PMB Sp. z o.o.

kiedyś maszyna budowlana była idealnym
miejscem dla kota

…ale wszystko ma swój kres!

nowe silniki emitują mniej spalin, ale
za to wiele ciepła. koty śpiące na ich
pokrywach nie wytrzymują

ekolodzy spierali się z obrońcami zwierząt

część producentów usprawniła układy chłodzeniatemat nie schodził z łamów prasy

miau!!!

zapraszam
wszystkie koty.

tu się nie poparzą!

koty nie muszą spać
na maszynach!

biedulek całkiem
poparzony!

na dodatek 
się nie wyspał!

silniki dla kotów!!!

liczne protesty obrońców zwierząt

weterynarze mają pełne ręce roboty

KOLEJNA BATALIA MIŁOŚNIKÓW KOTÓW

miejcie pretensje 
do unii

a gdzie? na
samochodach?

co jest ważniejsze?
czyste powietrze, czy

bezpieczeństwo
zwierzaków?!



Dzień Budowlańca na SGGW

Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie nie
koja rzy się z bu dow nic twem, co naj wy żej z ar chi tek tu rą kra jo -
bra zu. A jed nak tu tej szy Wy dział Bu dow nic twa i In ży nie rii Śro -
do wi ska cie szy się du żym po wo dze niem i przy cią ga rze sze
zdol nych lu dzi. Jak się prze ko na li śmy, tak że am bit nych i chcą -
cych po sze rzać wie dzę poza program studiów Już po raz dru -
gi go ści li śmy na ogól no pol skiej kon fe ren cji stu den tów bu dow -
nic twa na zwa nej Dniem Bu dow lań ca. Ta cie ka wa i wy peł nio na
war to ścio wy mi wy kła da mi  im pre za or ga ni zo wa na jest przez
sa mych stu den tów. Sa mo dziel nie przy go to wu ją pro gram kon -
fe ren cji, za pra sza ją fir my, któ re mo gą za pre zen to wać się przy -
szłym in ży nie rom dzie ląc do świad cze nia mi, ofe ru jąc prak ty ki
czy sta że. W tym ro ku z ta kiej moż li wo ści sko rzy ta ły m.in. Skan -
ska, La far ge, Har sco, Er gon, AB CAD, Ulma, Se ma, Pol Aqua,
Ma ki ta, Mo sto stal, Me nard, Kel ler, TPI i Ce mex.

Pro gram te gorocz nej kon fren cji obej mo wał mię dzy in ny mi wy -
kła dy: „Pre fa bry ka cja – przy szłość bu dow nic twa” (Er gon Po -
land), „Pro ble ma ty ka praw na ka ta stro fy bu dow la nej”, „No wo -
cze sne ma te ria ły i roz wią za nia La far ge dla bu dow nic twa – an -
hy dry to we pod kła dy pod ło go we i be to ny lek kie” (La far ge) czy
też „Osiem na ście mie się cy drą że nia tu ne lu me tra w War sza -
wie” (AGP Me tro Pol ska).
My po sta no wi li śmy przy bli żyć aka da mic kiej spo łecz no ści na szą
ulu bio ną te ma ty kę. W no wo cze snej au li powstała galeria pre zen -
tująca na sze ko mik sy o ma szy nach bu dow la nych. Nie by ła to je -
dy na z przy go to wa nych przez nas atrak cji. Po sta no wi li śmy urzą -
dzić stu den tom praw dzi we ki no wy świe tla jąc im re ali zo wa ne
przez nas fil my w ja ko ści HD. Sa le w Cen trum Wod nym SGGW
są tak no wo cze sne, że se ans od by wał się w iście luk su so wych,
ki no wych wa run kach. Strza łem w dzie siąt kę był po mysł za pro -
sze nia przez nas ja ko part ne ra do udzia łu w kon fe ren cji fir my Ko -
mat su Po land. Dzię ki te mu stu den ci nie tyl ko mie li okazję obej -
rze nia zre ali zo wa nych przez PosBudTV fil mów o naj więk szych
ma szy nach Ko mat su pra cu ją cych w Pol sce, ale tak że wy słu cha li
pre lek cji po świę co nej hy bry do wej ko par ce HB 215 LC-1. An drzej
To kar czyk z Ko mat su Po land przy go to wał iście na uko wy odczyt
o tej ma szy nie, a wy gła szał go nie tyl ko przed stu den ta mi, lecz
tak że ich na uczy cie lem, dr. inż. Zyg mun tem Krzy wo szem z Ka -
te dry Geo in ży nie rii. Wy kła dow ca słu chał pre zen ta cji z uwa gą

i wy trzy mał do koń ca, na le ży za tem wno sić, iż teo rię dzia ła nia
hy bry dy An drzej To kar czyk miał by za li czo ną celująco. Gdy by tyl -
ko za cho wał z cza sów stu denc kich swój in deks... 
Po za koń cze niu pre lek cji Komatsu przeprowadziło kon kurs,
w któ rym moż na by ło wy grać wy jąt ko wo atrak cyj ne na gro dy.
Du ży mo del ko par ki hy bry do wej, mo del spy char ki, ku bek
w kształ cie łyż ki ko par ko wej, efek tow ne pen dri ve`y w kształ cie
ma szyn Ko mat su. Py ta nia by ły…róż ne. I o moc sil ni ka w spy -
char ce, i o to, ja kie go ko lo ru są ma szy ny Ko mat su. Każ dy miał
szan sę opusz cze nia wy kła du nie tyl ko bo gat szy w wie dzę o fir -
mie i jej pro duk tach, ale tak że z mi łym ga dże tem w tor bie. 
By ło nam nie zmier nie mi ło, iż pre zen ta cję ki na PosBudTV za -
szczy cił swo ją obec no ścią pre zes Ko mat su Po land Ta ka hi de
Oshi ta ni. War szaw ska uczel nia wy ko rzy sta ła swo ją szan sę za -
pra sza jąc zna ko mi te go go ścia po za koń cze niu ki no we go se -
an su do zwie dze nia po miesz czeń wy dzia łu, obej rze nia pra cow -
ni, przyj rze nia się za ple czu dy dak tycz ne mu, ja kim dys po nu ją
te raz stu den ci. W jed nym z la bo ra to riów roz strzy ga no wła śnie
kon kurs na bu do wę wie ży o naj wy trzy mal szej kon struk cji. Kon -
kurs „Wy bu du je my wie żę”, na któ ry przy jeż dża ją do War sza wy
trzy oso bo we eki py re pre zen tu ją ce tech nicz ne uczel nie z ca łej
Pol ski, od by wał się już po raz czwar ty. Je go ideą jest za pro jek -
to wa nie tak wy trzy ma łej konk struk cji z łą czo ne go kle jem drew -
na bal so we go, by uzy ska ła ona jak naj więk szą wy trzy ma łość.
Or ga ni za to ra mi Dnia Bu dow lań ca by ły Ko ło Na uko we Bu dow -
nic twa In ży nier skie go, Sa mo rząd Stu den tów Wy dzia łu Bu dow -
nic twa In ży nier skie go i Wy dział Bu dow nic twa i In ży nie rii Śro do -

wi ska SGGW. – W te go rocz nej edy cji Dnia Bu dow lań ca udział
wzię ło 17 firm. Padł też re kord fre kwen cyj ny; oprócz kil ku set stu -
den tów uczel ni tech nicz nych na SGGW po ja wi ło się 150
uczniów śred nich szkół, któ re bar dzo za in te re so wa ły się na szym
wy da rze niem – po wie dzia ła Ewa Kle pac ka, ko or dy na tor
do spraw firm, stu dent ka SGGW. – Na sze po my sły wspie ra ją
za rów no wła dze wy dzia łu, jak i ca łej uczel ni. Dzię ki kon tak tom
z fir ma mi bu dow la ny mi ma my moż li wość od by cia prak tyk, sta -
ży. W tym ro ku dzię ki na wią za niu współ pra cy z fir mą La far ge stu -
den ci zy ska ją moż li wo ści roz wi ja nia się w no wych kie run -
kach – do da ła głów ny ko or dy na tor Dnia Bu dow lań ca na SGGW
Mo ni ka Ja siń ska. Roz ma wia jąc z przed się bior czy mi i bar dzo
atrak cyj ny mi stu dent ka mi bu dow nic twa, nie mo gli śmy nie spy -
tać, dla cze go wy bra ły ta ki kie ru nek stu diów. Od po wie dzia ły nie -
mal chó rem: bo bu dow nic two jest cie ka we!
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MIESZANKA FIRMOWA

Dzień Bu dow lań ca na SGGW udał się zna ko mi cie! Po za koń cze niu im pre zy, któ rej moc -
ne ak cen ty sta no wi ły po kaz fil mu na sze go au tor stwa oraz pre zen ta cja moż li wo ści ko -
par ki hy bry do wej Ko mat su do pa miąt ko we go zdję cia z przed sta wi ciel ka mi re dak cji
Po sbud.pl po zu ją Ta ka hi de Oshi ta ni i An drzej To kar czyk z Ko mat su Po land

Wspól nie z Ko mat su Po land przy go to wa li śmy dla stu den tów pre zen ta cję ma szyn tej
fir my wy świe tla jąc fil my PosBud TV. Na zdję ciu wśród stu den tów dr inż. Zyg munt Krzy -
wosz z Ka te dry Geo in ży nie rii. Pierw sza z pra wej sie dzi Mo ni ka Ja siń ska, głów ny ko or -
dy na tor Dnia Bu dow lań ca SGGW, stu dent ka bu dow nic twa



http://www.mercedes-benz.pl/arocs


Posbud TV w całej Polsce!
Na sza re dak cja fil mo wa ma w do rob ku po nad set kę fil mów
przed sta wia ją cych ma szy ny bu dow la ne. Róż ne go ty pu, gi gan -
tycz ne i kom pak to we, z na szą ka me rą od wie dza my bo wiem za -
rów no ko pal nie su row ców skal nych, jak i miej skie pla ce bu do -
wy. Oczy wi ście dą ży my do te go, by na sze pro duk cje obej rza ło
jak naj więk sza pu blicz ność. Choć set ki osób re gu lar nie od wie -
dza ją na szą stro nę te le wi zyj ną, to po sta no wi li śmy pójść krok
da lej. Na wią za li śmy kon takt z wyż szy mi uczel nia mi, ośrod ka mi
szko le nia ma szy ni stów i pla ców ka mi dy dak tycz ny mi w ca łej
Pol sce. Za ofe ro wa li śmy im bez płat ne udo stęp nia nie na szych
fil mów w ja ko ści HD. Tak że naj now szych pro duk cji. Za in te re -
so wa nie fil ma mi prze szło na sze naj śmiel sze ocze ki wa nia.
Do tej po ry na spe cjal nych po ka zach obej rze li je stu den ci war -

szaw skiej SGGW oraz słu cha cze kur sów dla ope ra to rów or ga -
ni zo wa nych przez Ośro dek Szko le nia Za wo do we go w Miń sku
Ma zo wiec kim. Pod czas se an sów sa le pę ka ły w szwach! Pły ty
z fil ma mi Po sbud TV tra fi ły rów nież do te go ty pu pla có wek
w Ja strzę biu Zdro ju, Rze szo wie, Klucz bor ku, Je le niej Gó rze,
Byd gosz czy, Ostrow cu Świę to krzy skim, Zie lo nej Gó rze, Beł -
cha to wie, Gdań sku i Ka li szu. Przy chyl ność dla na sze go pro jek -
tu wy ra ził też pod czas spo tka nia w In sty tu cie Ma szyn Ro bo -
czych Cięż kich Po li tech ni ki War szaw skiej prof. dr hab. inż. Jan
Szla gow ski. A za tem nie po zo sta je nam nic in ne go, jak brać ka -
me rę do rę ki i re ali zo wać ko lej ne pro jek ty. Za pew nia my, że nie
roz cza ru je my co raz licz niej szej pu blicz no ści! Jest ona prze cież
naj lep szym re cen zen tem na szej pra cy!

Naj niż sza ce na szko dzi budowie
W sie dzi bie Bu si ness Cen tre Club w War sza wie od by ła się
7 mar ca kon fe ren cja po świę co na za mó wie niom pu blicz nym
bran ży bu dow la nej. Dys ku to wa no nad szko dli wo ścią do mi nu -
ją ce go obec nie kry te rium naj niż szej ce ny. Jest ono bra ne
pod uwa gę za każ dym ra zem, a w prak ty ce sta no wi nie raz je -
dy ne kry te rium wy bo ru ofer ty. Ta ka prak ty ka szko dzi ryn ko wi
i go spo dar ce – czy ta my w ko mu ni ka cie wy da nym po spo tka -
niu. Ja kie zmia ny re ko men du je BCC?   Przede wszyst kim usta -
wo we zde fi nio wa nia po ję cia „ra żą co ni skiej ce ny”, odej ście
od sto so wa nia kry te rium ce ny ja ko je dy ne go kry te rium wy bo ru
wy ko naw cy. W przy pad ku in we sty cji in fra struk tu ral nych o du -
żej war to ści BCC za uwa ża po trze bę wpro wa dze nia prze tar gów
wie lo stop nio wych z eta pem wła ści wej pre kwa li fi ka cji i wy klu -
cza nia z nich wy ko naw ców ofe ru ją cych ra żą co ni ską ce nę.
W przy pad ku in we sty cji, któ re bę dą eks plo ato wa ne w dłu gim
cza sie, wła ściw sze by ło by wpro wa dze nie ka te go rii naj niż sze go
kosz tu. In ne po my sły to: wpro wa dze nie do kon trak tów moż li -
wo ści wa lo ry za cji ce ny na pod sta wie wskaź ni ka GUS, wpro wa -
dze nie moż li wo ści anek so wa nia kon trak tów o war tość nie zbęd -
nych ro bót do dat ko wych nie ob ję tych za mó wie niem, a któ rych
wy ko na nie jest nie zbęd ne do re ali za cji za mó wie nia. Ja ko istot -
ne wska za no wy eli mi no wa nie z prze tar gów firm, któ re nie po -
sia da ją nie zbęd nych za so bów do re ali za cji za mó wie nia (wie -
dzy, do świad cze nia, środ ków fi nan so wych).
Ko rzyst ne by ło by wpro wa dze nie obo wiąz ku ko rzy sta nia przez
wy ko naw cę z za so bów firm, któ re udzie li ły wy ko naw cy re fe -
ren cji na eta pie ubie ga nia się o za mó wie nie. BCC re ko men -
du je usta le nie jed no li te go wzor ca umo wy po dob ne go do te -
go, któ ry sto so wa ny jest w in nych kra jach Unii Eu ro pej skiej.
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Podczas pokazów naszych filmów zorganizowanych przez Ośrodek Szkolenia
Zawodowego w Mińsku Mazowieckim sala regularnie pękała w szwach

W dyskusji po świę co nej za mó wie niom pu blicz nym bran ży bu dow la nej poruszono temat
szko dli wo ści do mi nu ją ce go obec nie kry te rium naj niż szej ce ny

http://www.oponydokoparek.pl/
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Nowa opona Solideal
Backhoe BHZ

Co zobaczymy 
na targach INTERMASZ?

580ST – najmniejszy model
koparko-ładowarki CASE Minikoparka Terex TC16 Ładowarka Doosan

najnowszej serii 3.

Nowe ładowarki teleskopowe
Kramer

Koparko-ładowarki JCB 
- do każdych wymagań

Liebherr PR 736 gotowy na
podbój rynków przyszłości!

Grupa firm

Mecalac AX 850 - mała
maszyna, wielkie możliwości 

Hydrauliczne generatory
prądu DYNASET

SITECH POLAND –
innowacje, innowacje...

RD27 i asfalt idealnie
zagęszczony!

Ładowarki kołowe Volvo 
– czas na serię H

Bobcat TL 470 - harmonia
człowieka i maszyny

BOMAG przedstawia walec
do prac ziemnych BW 213 D-4

http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=3
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Lu bi cie pra co wać przy mu zy ce?
Nie tyl ko w sa mo cho dach prze -
wi dzia no moż li wość pod łą cze nia
mp3. W ka bi nach no wo cze snych
ma szyn to już nie mal stan dard

O, proszę! Któż to okazał się
fanem maszyn Caterpillar

Ka bi na jest, joy stic ki są, a fo tel? Co tam er go no mia, an ty wi bra -
cje i ta kie tam! Sia da my so bie i pra cu je my, aż opar cie trzesz czy!

Ostatki w redakcji  Kasia całą noc smażyła faworki!

Bełchatów, marzec 2014. W środku nocy dwóch zamaskowanych
osobników forsuje ogrodzenie pewnej posesji. Wyjeżdżają koparką
Volvo. Ubezpieczają ich kompani w samochodach osobowych. Jak na
filmie, ale...akcja dopiero się zaczyna. Wszystko bowiem widzieli
policjanci z cywilnego radiowozu. Pościg ulicami Bełchatowa kończy
się sukcesem policji! Kominiarki nie pomogły

Najnowsze sztywnoramowe
wozidło Hitachi EH1100-5

No i mamy wiosnę! 
Rys. Kasia Janasiewicz

Kto nie za glą da na nasz
fan pa ge, spo ro tra ci. 

To wy bit nie roz ryw ko we
miej sce. Po ja wia ją się tam
ta kie zdję cia i in for ma cje,
ja kich nie da się zo ba czyć

ni gdzie in dziej. 
Za glą daj cie do nas!

Da się poznać, jaka maszyna kryje się w lusterku?

https://www.facebook.com/pages/Posbudpl/398831876857667


Tar gi bu dow nic twa dro go we go, któ re od 14 do 16 ma ja 2014
ro ku od bę dą się w Tar gach Kiel ce to nie tyl ko świet nie zor ga -
ni zo wa na wy sta wa  z bo ga tym za ple czem me ry to rycz nym, ale
tak że miej scem emo cjo nu ją cej i pa sjo nu ją cej ry wa li za cji. 
To Kiel ce od dwudziestu lat ko ja rzą się wszyst kim dro go -
wcom ja ko miej sce spo tkań pro du cen tów i dys try bu to rów
ma szyn bu dow la nych z in we sto ra mi, fir ma mi wy ko naw czy -
mi, sa mo rzą dow ca mi czy świa tem na uki. To w Kiel cach co
ro ku, w ma ju part ne rzy wy staw: IBDiM, IMBiGS, GDDKiA,
PIMB, PIKS, SIiTK wspie ra ją tar gi me ry to rycz nie or ga ni zu jąc
kon fe ren cje, de ba ty, se mi na ria po ru sza ją ce ak tu al ne, waż ne
dla bran ży te ma ty.
Jed ną z atrak cji przy go to wa nych przez or ga ni za to rów jest
Kon kurs Ope ra to rów Ma szyn Bu dow la nych prze zna czo ny dla
osób co dzień ob słu gu ją cych ko par ki, ła do war ki, ko par ko -ła -
do war ki czy mi ni ko par ki. Do ry wa li za cji bę dą mo gli sta nąć
wszy scy po sia da ją cy upraw nie nia ope ra tor skie kla sy III, któ -
rym nie strasz ne są przy go to wa ne kon ku ren cje. Miej scem
zma gań bę dzie spe cjal nie przy go to wa ny po li gon o po -
wierzch ni 1,6 hektara. Zwy cięz cy kon kur su otrzy ma ją atrak -
cyj ne na gro dy. Za wo dy or ga ni zo wa ne są pod pa tro na tem Pol -
skiej Izby Prze my sło wo -Han dlo wej Dro go wnic twa, przy współ -
pra cy z In sty tu tem Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa
Skal ne go oraz ośrod ków szko le nio wych.
Tar gi MASZBUD po trwa ją do 17 ma ja. W so bo tę po za wspo -

mnia nym kon kur sem, za pla no wa ny jest rów nież Show After
Fa ir – pik nik ro dzin ny uroz ma ico ny po ka za mi dy na micz ny mi
cięż kie go sprzę tu.
Pro gram tar gów wraz z peł ną in for ma cją na te mat uczest nic -
twa w kon kur sie, ak tu al na li sta wy staw ców oraz re je stra cja
on -li ne do stęp na na stronach: www.au to stra da -pol ska.pl
oraz www.ma szbud.com
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Kiel ce od dwudziestu lat ko ja rzą się dro go wcom ja ko miej sce spo tkań pro du cen tów
i dys try bu to rów ma szyn bu dow la nych z in we sto ra mi, fir ma mi wy ko naw czy mi, sa mo -
rzą dow ca mi i świa tem na uki

Tar gi AUTOSTRADA-POLSKA i MASZBUD miej scem in te re su ją cych zma gań.
W Kielcach zobaczymy po tęż ny sprzęt i przeżyjemy wiel kie emo cje 

http://www.targikielce.pl/index.html?k=maszbud&s=index
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No wa ko par ka Cat 336E H
po sia da wszyst kie za le ty
stan dar do wej ma szy ny 336E,
ale ce chu je ją znacz nie niż sze
zu ży cie pa li wa i mniej sza emi -
sja spa lin. Uda ło się to osią -
gnąć dzię ki za sto so wa niu
trzech ukła dów mo du ło wych.
Pierw szy z nich obej mu je
pom pę Cat ESP (Elec tro nic
Stan da ri zed Pro gram ma ble),
któ ra umoż li wia oszczę dza nie
pa li wa po przez płyn ne prze łą -
cza nie hy drau licz nych źró deł
za si la nia, czy li sil ni ka i aku -

mu la to ra. Dru gi po zwa la
na opty ma li za cję wy daj no ści,
dzię ki wy ko rzy sta niu opa ten -
to wa ne go za wo ru Cat ACS
(Ada pti ve Con trol Sys tem),
umoż li wia ją ce go „in te li gent -
ne” ste ro wa nie prze pły wem
ole ju, a w efek cie płyn ną kon -
tro lę ru chów bez utra ty mo cy
oraz ste ro wa nie, udźwig
i moc ta kie sa me, jak w przy -
pad ku kla sycz ne go sprzę tu.
Trze ci układ za pew nia po -
now ne uży cie ener gii przy za -
sto so wa niu hy drau licz ne go
hy bry do we go ze spo łu ob ro -
tu, któ ry ma ga zy nu je ją
w aku mu la to rach pod czas
ha mo wa nia ru chu nad wo zia,
a na stęp nie wy ko rzy stu je

do przy spie sza nia ob ro tu.
Wpro wa dzo ne roz wią za nia
spra wia ją, że ko par ka
Cat 336E H zu ży wa do 25%
mniej pa li wa w po rów na niu
ze stan dar do wym mo de -
lem 336E, a w przy pad -
ku kon wen cjo nal nej ko par -
ki 330/336D róż ni ce te się ga -
ją na wet 33%. Na wet pod -
czas pro wa dze nia prac o ma -
łej in ten syw no ści, oszczęd -
no ści pa li wa mo gą być zna -
czą ce, choć wpływ na to ma -
ją rów nież in ne czyn ni ki, ta kie

jak wy szko le nie i do świad -
cze nie ope ra to ra czy wa run ki
pa nu ją ce na pla cu bu do wy.
Ze wzglę du na mniej sze zu -
ży cie pa li wa przez hy bry do -
wą ko par kę 336E H, jej kosz -
ty utrzy ma nia i eks plo ata cji
są znacz nie niż sze w po rów -
na niu ze stan dar do wym mo -
de lem. Czas zwro tu z in we -
sty cji w ta ką ma szy nę za le ży
oczwi ście od cen pa li wa oraz
spo so bu jej użyt ko wa nia.
Przy obec nych ce nach ole ju
na pę do we go i in ten syw nej
eks plo ata cji sprzę tu, ko par -
ka 336E H mo że się zwró cić
w cza sie krót szym niż rok.
Podstawowym źró dłem na pę -
du no wej ko par ki jest sil nik

wy so ko pręż ny Cat C9.3
ACERT speł nia ją cy nor my
emi sji spa lin Sta ge IIIB. No wo -
cze sna jed nost ka zo sta ła wy -
po sa żo na w układ re ge ne ra cji
fil tra czą stek sta łych, któ ry
dzia ła au to ma tycz nie, bez ko -
niecz no ści in ge ren cji ope ra to -
ra i prze ry wa nia pra cy ma szy -
ny. W sy tu acjach, gdy nie do -
pusz czal ny jest zbyt wy so ki
wzrost tem pe ra tu ry, ope ra tor

mo że użyć przy ci sku ste ro wa -
nia ręcz ne go i wy je chać po za
nie bez piecz ny ob szar, za nim
roz pocz nie się pro ces re ge ne -
ra cji fil tra. Bar dzo prak tycz nym
roz wią za niem, któ re rów nież
wpły wa na kosz ty eks plo ata cji
ma szy ny, są trzy try by za rzą -
dza nia mo cą, uła twia ją ce kon -
tro lę nad zu ży ciem pa li wa:
tryb mak sy mal nej wy daj no ści,
stan dar do wej wy daj no ści

MASZYNY BUDOWLANE

Ko par ka hy bry do wa Cat 336E H z sys te mem Cat Gra de Con trol
Za pew nie nie jak naj niż szych kosz tów eks plo ata cji sprzę tu bu dow la ne go jest nie zwy kle waż ne
dla każ de go przed się bior stwa. Pod no si bo wiem ren tow ność fir my i zwięk sza jej kon ku ren cyj -
ność. Ca ter pil lar do sko na le ro zu mie te za gad nie nia, dla te go wpro wa dził do ofer ty ko par kę hy -
bry do wą Cat 336E H do stęp ną z uni ka to wym sys te mem Cat Gra de Con trol

Ko par ka 336E H za pew nia na wet o 25% mniej sze zu ży cie pa li wa niż stan dar do wy
mo del 336E. W po rów na niu z ma szy ną 336D, róż ni ca ta mo że się gać aż 33%

Sys tem Cat Gra de Con trol 2D wy ko rzy stu je stan dar do wy mo ni tor i joy stic ki ko par -
ki, co uła twia ste ro wa nie ma szy ną

Sys tem hy bry do wy ko par ki 336E H łą czy trzy roz wią za nia: pom pę Cat ESP, za wór
Cat ACS oraz układ ob ro tu współ pra cu ją cy z aku mu la to ra mi hy drau licz ny mi
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i tryb eko no micz ny. Po nad to
ist nie ją jesz cze dwie in ne funk -
cje, za pew nia ją ce dal sze
oszczęd no ści, to jest do sto so -
wa nie mo cy sil ni ka do bie żą -
cych po trzeb oraz re gu la cja
cza su pra cy jed nost ki na bie -
gu ja ło wym. Pierw sza z nich
utrzy mu je ni skie ob ro ty pod -
czas wy ko ny wa nia lek kich
prac i au to ma tycz nie pod no si
je w przy pad ku wy kry cia więk -
sze go ob cią że nia. Dru ga sa -
mo czyn nie wy łą cza sil nik
po upły wie okre ślo ne go cza -
su, co po zwa la na ob ni że nie
zu ży cia pa li wa, emi sji za nie -
czysz czeń, a na wet ogra ni cze -
nie licz by mo to go dzin, wy dłu -
ża jąc okre sy mię dzy prze glą -
do we i zwięk sza jąc war tość
ma szy ny przy od sprze da ży.
Ko par ka 336E H jest do stęp -
na w wer sji z pod wo ziem dłu -
gim (336E L H) lub z dłu gim
i wą skim (336E LN H). W celu
za pew nia nia jak naj więk szej
nie za wod no ści, obie od mia ny
ma ją m.in. wzmoc nio ne rol ki
gą sie nic, pre cy zyj nie wy ku wa -
ne rol ki pro wa dzą ce oraz
ulep szo ne śru by mo cu ją ce
pły ty gą sie ni co we. Z ko lei
prze ciw wa ga o ma sie 4,9 tony
gwa ran tu je od po wied nią sta -
bil ność ma szy ny, bez wzglę -
du na ro dzaj wy ko ny wa nej
pra cy. Na czas kon ser wa cji
sprzę tu lub trans por tu moż na
ją ła two i szyb ko zde mon to -
wać. Mo del 336E L/LN H wy -
po sa ża ny jest w 6,5-me tro wy
wy się gnik współ pra cu ją cy
z ra mie niem o dłu go -
ści 3,2 metra  oraz łyż kę o po -
jem no ści 2,28 m3. Tak skon fi -
gu ro wa na ma szy na po zwa la
na re ali za cję wy ko pów o głę -
bo ko ści do 7.490 mm. Mak sy -
mal ny za sięg ko par ki na po -
zio mie pod ło ża wy no -
si 11.020 mm, a wy so kość za -
ła dun ku 7.110 mm.
Moc ną stro ną ko par ki 336E H
jest rów nież her me tycz na,
nad ci śnie nio wa ka bi na ty pu
ROPS, za pew nia ją ca bar dzo
kom for to we wa run ki pra cy.
Ma ona m.in. re gu lo wa ne joy -
stic ki ste ru ją ce, fo tel z za wie -
sze niem pneu ma tycz nym

oraz ekran cie kło kry sta licz ny
o du żej roz dziel czo ści, któ ry
oprócz przedstawiania stan -
dar do wych in for ma cji, słu ży
rów nież do wy świe tla nia ob -
ra zu re je stro wa ne go przez
ka me rę wsteczną za in sta lo -
wa ną na prze ciw wa dze.
Do osią gnię cia wy so kiej wy -
daj no ści nie wy star czy sa ma,
choć by na wet naj lep sza ma -
szy na. Dla te go ko par ki se rii
E do po sa żo no w sys tem Cat
Gra de Con trol, zna ko mi cie
wspo ma ga ją cy pra cę ope ra to -
ra. Ten pro sty i ła twy w uży ciu

układ prze ka zu je w cza sie rze -
czy wi stym in for ma cje o głę bo -
ko ści i na chy le niu, po zwa la jąc
na spraw ną re ali za cję wy ko -
pów oraz for mo wa nie skarp
i na sy pów zgod nie z wy tycz -
ny mi pro jek tu. W kom ple ta -
cji 2D sys tem wy ko rzy stu je
stan dar do wy ekran ma szy ny,
co za po bie ga do dat ko we mu
roz pra sza niu uwa gi ope ra to ra
i nie ogra ni cza wi docz no ści
z ka bi ny. Do je go ob słu gi wy -
ko rzy sty wa ne są przy rzą dy
umiesz czo ne na joy stic kach,
dzię ki cze mu re gu la cja głę bo -

ko ści i na chy le nia od by wa się
bez ko niecz no ści od ry wa nia
rąk od ele men tów ste ru ją cych.
Sys tem Cat Gra de Con trol
umoż li wia osią gnię cie za mie -
rzo ne go ce lu za pierw szym
ra zem i bez do dat ko wych po -
mia rów, co oczy wi ście prze -
kła da się na mniej sze za trud -
nie nie, jak rów nież bez pie -
czeń stwo – przy wy ko pie lub
ma szy nie nie mu szą prze by -
wać in ni pra cow ni cy. Je śli
czas po trzeb ny na wy ko na nie
okre ślo ne go za da nia jest
znacz nie krót szy, wów czas
zmniej sza się licz ba ro bo czo -
go dzin, a tak że ilość zu ży te -
go pa li wa. Oszczęd no ści da -
je też mniej sze zu ży cie ma -
szy ny i na rzę dzi ro bo czych.
Dzia ła nie stan dar do we go sys -
te mu 2D po le ga na wy ko rzy sta -
niu na daj ni ka la se ro we go, któ -
ry two rzy wir tu al ną płasz czy znę
od nie sie nia. Na jej pod sta wie
usta la ne są głę bo kość i na chy -
le nie, dzię ki cze mu na wet
przy zmia nie po zy cji ma szy ny
wszyst kie usta wie nia po zo sta ją
ak tu al ne. W opcji do stęp ne są
czuj nik na chy le nia łyż ki zwięk -
sza ją cy do kład ność skra wa nia
(np. do pra cy pod lu strem wo -
dy) oraz czuj nik po zy cji nad -
wo zia, nie zbęd ny przy re ali za -
cji ro bót wiel ko po wierzch nio -
wych. Je śli wy ma ga na jest
jesz cze więk sza do kład ność,
sys tem 2D moż na roz bu do wać
do sys te mu 3D, któ ry obej mu -
je między innymi apa rat ra dio -
wy do prze sy łu da nych, od bior -
nik GPS oraz do dat ko wy mo ni -
tor. Ta kie roz wią za nie spraw -
dza się np. przy pra cach dro -
go wych al bo ko pa niu fun da -
men tów o zło żo nej geo me trii.
Fa brycz na in sta la cja sys te mu
Cat Gra de Con trol da je wła -
ści cie lo wi ma szy ny pew ność,
że wszyst ko jest ska li bro wa ne
i go to we do pra cy na tych-
miast po przy by ciu na plac bu -
do wy. Kon struk cja ukła du nie
obej mu je zbęd nych ele men tów
i jest cał ko wi cie zin te gro wa -
na z ma szy ną, co po -
zwa la chro nić czuj ni ki
przed uszko dze niem.

www.b-m.pl

W sys te mie Cat Gra de Con trol na daj nik la se ro wy wy zna cza wir tu al ną płasz czy znę
od nie sie nia, wzglę dem któ rej moż na w bardzo łatwy sposób nasta wić na przykład
mak sy mal ną głę bo kość wy ko pu

Prak tycz nym roz wią za niem w sys te mie Cat Gra de Con trol jest wbu do wa na funk cja
ostrze żeń, któ ra po wia da mia ope ra to ra sy gna ła mi aku stycz ny mi i wi zu al ny mi, je śli
wy się gnik, ra mię lub łyż ka zbli ża ją się do wcze śniej zde fi nio wa ne go ogra ni cze nia

Sys tem Cat Gra de Con trol mo że być wy ko rzy sty wa ny do wie lu róż nych za dań i po -
zwa la na osią gnię cie wy so kiej do kład no ści już za pierw szym ra zem, oszczę dza jąc
m.in. czas, pa li wo i na rzę dzia ro bo cze

http://www.b-m.pl/


– Za gra my w ko lo ry?
– Za gra my, o ile wcze śniej po znam za sa dy gry.

– Pro szę do pa so wać ko lo ry do pro du cen tów ła do wa rek
te le sko po wych i ryn ków na któ rych do mi nu ją… 
– Uprasz cza jąc żół te JCB bry lu je w Wiel kiej Bry ta nii, Ma ni tou
w ko lo rze czer wo nym we Fran cji, a zie lo ne Mer lo w Niem czech
i w swo jej oj czyź nie oczy wi ście. 

– Do mi nu ją ce w Niem czech Mer lo jest fir mą wło ską.
Skąd u Włochów wziął się po mysł pod bo ju świa to wych
ryn ków aku rat przez Niem cy?
– Była to dobrze prze my śla na stra te gia. Mó wi się, że ten kto
spraw dzi się w Niem czech, od nie sie suk ces w każ dym za kąt ku
świa ta. Tam tej szy ry nek szyb ciej niż in ne za ak cep to wał ła do -
war ki te le sko po we Mer lo. Niem cy do ce ni li in no wa cyj ne roz wią -
za nia i by li go to wi za nie za pła cić. Mer lo, tak że ze wzglę dów wi -
ze run ko wych, pod kre śla swe spek ta ku lar ne suk ce sy w Niem -
czech. Po zo sta je jed nak dum ne z fak tu, że jest wło ską fir mą. 

– Fir mą mo gą cą po szczy cić się pół wiecz ną hi sto rią… 
– W tym ro ku Mer lo ob cho dzi dwa ju bi le usze. Pięć dzie się cio le cia
roz po czę cia pro duk cji ma szyn bu dow la nych i osiem dzie sią tych
uro dzin swo je go wła ści cie la. Pierw szy mi pro duk ta mi Mer lo dla
bran ży bu dow la nej by ły nie wiel kie wo zi dła i be to no mie szar ki
na pod wo ziu wo zi dła. W ro ku 1981 świa tło dzien ne uj rza ła pierw -
sza ła do war ka te le sko po wa na szej fir my, któ rej pro jekt po wstał
w opar ciu o nie ist nie ją cy wcze śniej spo sób dzia ła nia i my śli tech -
nicz nej. Mer lo kon se kwent nie roz wi ja ło kon struk cję swo ich ma szyn.
Opa ten to wa ne przez fir mę no wa tor skie roz wią za nia, ta kie jak choć -
by umiesz cze nie sil ni ka z bo ku ma szy ny, da ły po kaź ny za strzyk fi -
nan so wy umoż li wia ją cy dy na micz ną eks pan sję na in ne ryn ki. Przy -
po mnę, że ofer ta han dlo wa na szej fir my jest jed ną z naj szer szych. 

– Wło chy to praw dzi wa po tę ga w pro duk cji sprzę tu dla
bu dow nic twa. Zło śli wi mó wią jed nak, że tyl ko pod wzglę -
dem ilo ści, a nie ja ko ści wy twa rza nych pro duk tów…
– Mer lo za da je kłam tej krzyw dzą cej te zie. Fir ma sta wia ła zawsze
na ja kość i so lid ność kon struk cji. Z pro ste go zresz tą po wo du.
Fabryka usytuowana jest w trudnym górzystym terenie, a pierw -
sze ma szy ny tra fia ły wy łącz nie na lo kal ny ry nek. Mu sia ły więc być
przy sto so wa ne do pra cy w ni skiej tem pe ra tu rze i w trud nym te re -
nie. Je że li cho dzi o ja kość, to fir ma nie idzie na żad ne kom pro -
mi sy. Proszę zauważyć także, że Mer lo na le ży do nie licz nych
pro du cen tów ma szyn bu dow la nych, któ rzy wy twa rza ją więk -
szość pod ze spo łów we wła snym za kre sie. Na wet ele men ty wy -
koń cze nia wnę trza ka bin. Fir ma pro du ku je też we wła snym wy -
dzie lo nym za kła dzie peł ną ga mę osprzę tu do wszyst kich ma -
szyn. Ma to wpływ na pod nie sie nie wy daj no ści i bez pie czeń stwa
pra cy. Merlo jest i chce nadal, także w trudniejszych czasach
pozostać liderem innowacyjności. Stąd nieustająco olbrzymie
nakłady na rozwój konstrukcji, prace badawczo-rozwojowe. 

– Mer lo za po wie dzia ło re wo lu cyj ne zmia ny w spo so bie
pro duk cji. Opła ca się re gu lo wać sprawny me cha nizm?
– Zmian nie na le ży trak to wać ja ko „sztu kę dla sztu ki”. Mer lo
nie chce zmie niać te go, co do brze funk cjo nu je. Mu si jed nak

re ago wać na zmie nia ją ce się po trze by swych klien tów. Ma -
szy ny mu szą od po wia dać dzi siej szym po trze bom nie tyl ko
w za kre sie wy daj no ści, ale tak że dłu giej ży wot no ści, bez pie -
czeń stwa użyt ko wa nia, eko lo gii i eko no micz nej eks plo ata cji.
Ro śnie za in te re so wa nie sprzę tem o więk szym udźwi gu,
przy za cho wa niu kom pak to wych ga ba ry tów.

– Jak wal czyć ze ste reo ty pem, że ła do war ka te le sko po -
wa to ma szy na „do wszyst kie go”, choć tak na praw dę nie
na da je się do ni cze go?
– Ta kie ro zu mo wa nie po wo li od cho dzi do prze szło ści. Prze ko -
nu ją o tym za cho wa nia na byw ców, któ rzy już przed za ku pem
wie dzą do cze go kon kret nie bę dą wy ko rzy stać da ną ma szy -
nę. Do pie ro póź niej, na przy kład na by wa jąc do dat ko wy
osprzęt, znaj du ją dla niej tak że in ne moż li wo ści wy ko rzy sta nia.
Po wiem tak, ła do war ka te le sko po wa to ma szy na do kon kret -
nych ce lów, z tym że tych ce lów mo że być bar dzo wie le. 

– Czym zatem po win na wy róż niać się ła do war ka te le -
sko po wa, któ ra sprawdzi się na pla cu bu do wy?
– Ma szy na wraz z osprzę tem po win na być od po wied nio do bra na.
Mu si być nie za wod na, pro sta w ob słu dze, ta nia w eks plo ata cji
i ser wi so wa niu. Jej użyt kow nik po wi nien móc sa mo dziel nie usu -
nąć drob niej sze uster ki. Istot ne są też kom fort i bez pie czeń stwo
pra cy ope ra to ra, zdol ność do po ru sza nia się w trud nym te re nie
oraz moż li wość pra cy w cia snej prze strze ni. Ko lej ną waż ną ce chą
jest pre cy zja ope ro wa nia ma szy ną co gwa ran tu ją prze kład nie hy -
dro sta tycz ne, sto so wa ne we wszyst kich na szych ma szy nach.

– Ma szy ny Mer lo, przy naj mniej te uży wa ne, cie szą się
co raz więk szą po pu lar no ścią. To fun da ment, na któ rym
moż na bu do wać? 
– Do strze ga my du żą gru pę użyt kow ni ków uży wa nych ma szyn
Mer lo. Więk szość z nich jest za do wo lo nych ze swo je go sprzę tu
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Rozmowa z Mirosławem Wróblem,
dyrektorem handlowym 

i członkiem zarządu Merlo Polska



i de kla ru je, że w przy szło ści do ko na za ku pu ko lej nej ma szy ny
na szej mar ki. A bę dzie to ma szy na fa brycz nie no wa.

– Kupi ją sobie w Merlo Polska? 
– Nie bez po śred nio. Za da nie, ja kie po sta wi li śmy so bie przed dwo -
ma la ty, gdy roz po czy na li śmy dzia łal ność, po le ga na bu do wa niu
sie ci de aler skiej i mak sy mal nym uspraw nie niu ko mu ni ka cji po -
mię dzy fir mą -mat ką i lo kal ny mi dys try bu to ra mi. Prze ka zu je my im
wie dzę i na rzę dzia uła twia ją ce pra cę. Or ga ni zu je my szko le nia,
udo stęp nia my do ku men ta cję, po ma ga my roz wią zy wać pro ble -
my tech nicz ne. Sta ra my się dbać o wszyst kich użyt kow ni ków
ma szyn Mer lo w Pol sce. Są dzę, że od czu wa ją oni już efek ty na -
szych sta rań. Ma ją te raz uła twio ny do stęp do czę ści za mien -
nych i sie ci ser wi so wej. Nie któ rym z nich po ma ga my od two -
rzyć do ku men ta cję. Jej brak unie moż li wia re je stra cję ma szy ny
w UDT. Nie któ rzy z klien tów na by wa ją cych ma szy ny uży wa ne
są te go zu peł nie nie świa do mi. Nie wie dzą, że ist nie ją pro ce du -
ry, któ re mu szą wy peł nić. Są świę cie prze ko na ni, że je że li
osprzęt pa su je do ma szy ny, to nic nie stoi na prze szko dzie, aby
nią pra co wać. W ra zie wąt pli wo ści w Mer lo Pol ska al bo u któ re -
goś z na szych au to ry zo wa nych de ale rów za wsze znaj dą po moc.
Na wet je że li spro wa dzi li ma szy nę na wła sną rę kę.

– Jest Pan za do wo lo ny z do tych cza so wych do ko nań? 
– I tak, i nie. Przez dwa la ta wie le zro bi li śmy, ale prze cież za -
wsze moż na po wie dzieć, że moż na by ło uczy nić wię cej.
Po stro nie plu sów po strze gam cał ko wi te za koń cze nie pro ce -
su in te gro wa nia sys te mu in for ma tycz ne go Mer lo Pol ska
z sys te mem spół ki -mat ki, co przy spie szy pro ces ob słu gi han -
dlo wej i po sprze daż nej lo kal nych de ale rów. Je ste śmy obec -
ni z ma szy na mi na sze re gu zna czą cych im prez tar go wych
róż nych branż. Zwięk szy li śmy licz bę pra cow ni ków i pla nu je -
my ko lej ne eta ty w fir mie. My ślę, że pol scy użyt kow ni cy ma -
szyn Mer lo i za in te re so wa ni ich na by ciem od czu wa ją na szą
obec ność. To praw da, że Mer lo po ja wi ło się ofi cjal nie w Pol -
sce naj póź niej spo śród kon ku ren tów, na do da tek w dość
trud nym okre sie spowolnienia gospodarczego, ale mi mo to
nie stoi na stra co nej po zy cji. Mar ka Mer lo jest w Pol sce do -
brze po strze ga na i na tym trzeba budować dalej. 

– Mer lo musi nad ra biać dy stan s do bar dziej za do mo wio -
nych w Polsce kon ku ren tów. Jest to moż li we wy łącz nie
po przez zwięk sza nie sprze da ży. Czy ku le ją ce fir my bu -
dow la ne to per spek ty wicz ni klien ci? 
– To praw da, że pol ska bran ża bu dow la na prze ży wa trud ne
chwi le. Nie ozna cza to, że zre zy gnu je my z wal ki o klien tów
z te go sek to ra. Jest bo wiem za po trze bo wa nie na na sze ma -
szy ny. Za rów no uży wa ne, jak i no we. Je stem zresz tą prze ko -
na ny, że to za po trze bo wa nie bę dzie ro snąć. By wyjść na pro -
stą fir my bu dow la ne po trze bu ją bo wiem cią głej opty ma li za cji
kosz tów i do brych ma szyn. Uni wer sal nych, bez piecz nych
i przede wszyst kim eko no micz nych w eks plo ata cji. Do kład nie
ta kich, ja ki mi są wła śnie ła do war ki Mer lo. 

– Ja kie kry te ria mu si speł niać fir ma, aby zo stać pol skim
de ale rem Mer lo?
– Han del, szcze gól nie mar ko wy mi pro duk ta mi, wy da je się pro sty,
ale ja tak wca le nie uwa żam. Dla te go do bie ra my de ale rów we dług
ja sno spre cy zo wa nych kry te riów. W krę gu na szych za in te re so wań
po zo sta ją sta bil ne fi nan so wo fir my, ma ją ce ugrun to wa ną po zy cję
na ryn ku go to we na in we sty cje w pro mo cję na szych ma szyn.

Od de ale rów wy ma ga my też wie dzy tech nicz nej i po sia da nia od -
po wied nie go za ple cza ser wi so we go. W trak cie nor mal nej eks plo -
ata cji ma szy ny każ dy z jej użyt kow ni ków bę dzie mieć mu siał prze -
cież wcze śniej czy póź niej do czy nie nia z ser wi sem. Waż ne jest
tak że, by do tych cza so wa ofer ta de ale ra nie ko li do wa ła z na szą.
Nie mo że dojść prze cież do ta kiej sy tu acji, że w po nie dział ki śro -
dy i piąt ki bę dzie on sprze da wał ła do war ki Mer lo, a w po zo sta łe
dni ma szy ny in nej mar ki… Istot ną ro lę od gry wa też za kres te ry to -
rial ny dzia ła nia. Mer lo nie współ pra cu je z fir ma mi, któ re chcą dzia -
łać na te re nie ca łe go kra ju. Lep si są lo kal ni dys try bu to rzy, zna ją cy
do sko na le swój te ren i fir my, któ re mo gą być za in te re so wa ne za -
ku pem na szych ma szyn. Ta ki mo del dys try bu cji ob ra li śmy na każ -
dym ryn ku, bo sku tecz nie gwa ran tu je re ali za cję na szych ce lów.

– Ja ki ma Pan po mysł na na wią za nie skutecznej ry wa li za cji
z kon ku ren ta mi w sprze da ży ma szyn w Pol sce? Jak prze ko -
nać użyt kow ni ków z bran ży bu dow la nej, że ce na nie sta no wi
naj waż niej sze go kry te rium przy za ku pie ma szy ny?
– Ma szy ny Mer lo by ły i są pro duk tem z naj wyż szej pół ki, za -
rów no je że li cho dzi o ja kość, jak i ce nę. Wia do mo, że nie wszy -
scy są w sta nie ją za ak cep to wać. Roz wią za niem mo że być sze -
ro ka ofer ta sprzę tu o zróż ni co wa nym stan dar dzie wy po sa że -
nia. Mo że my za pro po no wać za tem za kup ma szy ny skrom niej
wy po sa żo nej, a więc tań szej, ale w żad nym ra zie nie mniej
funk cjo nal nej. Ozna cza to, że o jej za kup po ku sić się mo gą
tak że fir my o mniej za sob nym port fe lu. Jest to za wsze ja kiś
kom pro mis. War to tak że pod kre ślić, że na byw ca mo że zde cy -
do wać się na za kup ma szy ny skrom niej wy po sa żo nej, by póź -
niej, już w trak cie eks plo ata cji, od po wied nio ją do po sa żyć.
W trak cie użyt ko wa nia ujaw nia ją się tak że prze cież do dat ko we
po trze by. Choć by w za kre sie spe cja li stycz ne go osprzę tu ro -
bo cze go. Nasz pro dukt po zwa la na to, by wer sję stan dar do wą
roz bu do wy wać o ko lej ne opcje już w trak cie eks plo ata cji. Jesz -
cze ła twiej bę dzie to zro bić w ko lej nej ge ne ra cji ma szyn Mer lo
Mo du lar, któ ra po ja wi się je sie nią te go ro ku. Bę dzie moż na so -
bie zło żyć ma szy nę z kon kret nych mo du łów. Ni czym z kloc -
ków Le go. Moż na po wie dzieć, że bę dzie to sprzęt „szy ty
na mia rę”. Oczy wi ście chce my pre cy zyj nie przed sta wić klien -
tom ko rzy ści, ja kie osią gną wy bie ra jąc na sze ma szyny. Naj -
now sze roz wią za nia kon struk cyj ne, wy śru bo wa ne nor my w za -
kre sie bez piecz nej eks plo ata cji mu szą od po wied nio kosz to -
wać. Chce my też uzmy sło wić wszyst kim, że ce na za ku pu to
tyl ko je den z czyn ni ków de cy du ją cym o tym, czy da na ma szy -
na jest dro ga czy ta nia. Naj istot niej szy wpływ na to ma ją prze -
cież całkowite kosz ty użytkowania danego sprzętu.

– Na ko niec chciał bym do wie dzieć się , jak doszło do tego,
że objął Pan funkcję dyrektora handlowego Merlo Polska?
– Jak to u chłop ców by wa, od naj młod szych lat in te re so wa łem
się du ży mi ma szy na mi i po jaz da mi, choć nie mam wy kształ ce -
nia tech nicz ne go. Moż na po wie dzieć za tem, że re ali zu ję swe
dzie cię ce ma rze nia. Ła do war ki te le sko po we to ma szy ny, któ -
rych kon struk cja jest mi do brze zna na. Przez kil ka na ście lat
zaj mo wa łem się bo wiem ich sprze da żą pra cu jąc dla jed ne go
z pol skich de ale rów Ma ni tou. Przez ten czas wie le się na uczy -
łem, ale osią gną łem też kres moż li wo ści roz wo ju. Wów czas
nada rzy ła się chy ba jed na z ostat nich te go ro dza ju oka zji, by
wpro wa dzić do Pol ski uzna ne go pro du cen ta ma szyn bu dow -
la nych. Pod ją łem wy zwa nie i jak do tych czas ani przez mo -
ment nie ża ło wa łem swej de cy zji.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Ko par ka R 976 o cię ża rze ro -
bo czym 90 ton trak to wa -
na jest ja ko na stęp czy ni cie -
szą ce go się uzna niem użyt -
kow ni ków mo de lu R 974 C.
Ko par ka 60-to no wa Lie bherr
R 960 SME za stę pu je z ko -
lei mo del R 954 C w wer sji
Su per -Mass -Exca va tio. Ze
wzglę du na cha rak ter za sto -
so wań obu ma szyn sto su je
się łyż ki spe cja li stycz ne wy -
po sa żo ne w no wy sys tem zę -
bów fir my Lie bherr. Ce chu je
je prze dłu żo na ży wot ność
dzię ki moż li wo ści sa mo ist ne -
go za ostrza nia. Do dat ko wą
za le tę ta kie go roz wią za nia
sta no wi to, że zę by le piej wni -
ka ją w pod ło że.
Ko par ka gą sie ni co wa R 976
wy róż nia się nie zwy kle wy -
trzy ma łą kon struk cją speł nia -
ją cą wszel kie wy ma ga nia za -
sto so wań w prze my śle wy do -
byw czym. Jej pod sta wę sta -
no wi sztyw ne i wy trzy ma łe
pod wo zie, któ re za pew nia
wy jąt ko wo dłu gi okres eks -
plo ata cji. Ki ne ma ty ka wy się -
gni ka po zwa la na nie zwy kle
pre cy zyj ne ope ro wa nie łyż ką.
Umoż li wia to znacz nie lep szą
pe ne tra cję urob ku i tym sa -
mym zwięk sza sto pień na peł -
nie nia łyż ki. Ma to wpływ
na efek tyw ność pra cy.
W obu ma szy nach za sto so -
wa no grun tow nie zmo der ni -
zo wa ne prze stron ne ka bi ny
zapewniające ope ra to rom
wy god ne miej sce pra cy. Er -
go no micz nie roz miesz czo ne
prze łącz ni ki, ele men ty ob -
słu go we oraz wy świe tlacz
do ty ko wy umoż li wia in tu icyj -
ną ob słu gę ma szy ny. Ope ra -
tor mo że do ko nać ła twe go
wy bo ru try bu ro bo cze go lub
do pa so wać wy da tek ukła du
hy drau licz ne go do spe cy fi ki
uży wa ne go na rzę dzia ro bo -
cze go. Ka bi ny obu nowych

ma szyn wy po sa żo ne zo sta ły
w za bez pie cze nia (FOPS
i FGPS) umoż li wia ją ce bez -
piecz ną pra cę w ko pal niach
su row ców skal nych. Ze
wzglę du na trud ne śro do wi -
sko pra cy w no wych ko par -
kach za sto so wa no do dat ko -
we osło ny tło czysk cy lin drów
oraz prze wo dów hy drau licz -
nych, ukła du cen tral ne go
sma ro wa nia oraz me cha ni -
zmu ob ro to we go.

Ko par ka R 976 na pę dza na jest
ośmio cy lin dro wym sil ni -
kiem Lie bherr roz wi ja ją cym
moc 400 kW/544 KM. No wo -
cze sna jed nost ka na pę do wa
speł nia naj now sze nor my emi -
sji spa lin Sta ge IIIB/Tier 4i.
W ko par ce R 960 SME o ma sie
eks plo ata cyj nej wy no szą cej 60
ton, któ ra pod wzglę dem pa ra -
me trów ro bo czych pla su je się
po mię dzy stan dar do wy mi ko -
par ka mi gą sie ni co wy mi R 956

i R 966 – kon struk to rzy fir my
Lie bherr za sto so wa li na to miast
sześciocylindrowy, rzę do wy
no wej ge ne ra cji sil nik fir my Lie -
bherr o mo cy 250 kW/340 KM. 
Aby spraw dzić się w trud nych
za sto so wa niach w prze my śle
wy do byw czym lub przy za -
kro jo nych na sze ro ką ska lę
ro bo tach ziem nych, ko par ka
R 960 SME jest od po wied -
nio wy po sa żo na. Za sto so -
wa no w niej wy się gnik
o wzmoc nio nej kon struk cji
oraz więk sze niż w wer sjach
stan dar do wych si łow ni ki.
Dzię ki te mu ko par ka R 960
SME – w porównaniu z tra dy -
cyj ny mi mo de la mi – wy róż nia
się zde cy do wa nie wyż szą si -
łą odspajania grun tu i udźwi -
gu. Wy się gnik ty pu mo no -
block zo stał wzmoc nio ny
w czę ści dol nej, co chro ni go
do dat ko wo przed uszko dze -
nia mi me cha nicz ny mi. Bu do -
wa pod wo zia więk szej ko par -
ki R 966 oraz za sto so wa nie
więk szej prze ciw wa gi po zwo -
li ły po pra wić sta bil ność ma -
szy ny pod czas pra cy na nie -
sta bil nym pod ło żu. Po pra wia
to efek tyw ność ła do wa nia
pod czas za sto so wań bez po -
śred nio pod ścia ną ka mie -
nio ło mu. Dzię ki te mu po pra -
wio no też wy daj ność ma szy -
ny. Moż na bo wiem użyt ko -
wać ją z łyż ka mi o po jem no -
ści do 3,5 m³.
Bio rąc pod uwa gę du że ga -
ba ry ty no wych ko pa rek, ich
kon struk to rzy mu sie li roz wią -
zać pro blem za pew nie nia
bez pie czeń stwa me cha ni -
kom wy ko nu ją cym prze glą dy
i na pra wy. Pra ce te wy ma ga -
ją wspi na nia się na ma szy nę
i po ru sza nia się po niej. Dla -
te go też no wej ge ne ra cji ma -
szy ny wy po sa żo ne zo sta ły
w po mo sty po le wej i pra wej
stro nie nad wo zia oraz plat for -
mę uła twia ją cą do stęp do ko -
mo ry sil ni ka. Dzię ki te mu me -
cha ni cy mo gą bez piecz nie
i bez za gro że nia wy ko ny -
wać wszel kie na -
pra wy i bie żą ce pra -
ce kon ser wa cyj ne.

MASZYNY BUDOWLANE

Ko par ki gą sie ni co we Liebherr R 976 i R 960 SME 
Lie bherr wzbo ga cił swą ofer tę ma szyn cięż kich o dwie ko par ki gą sie ni -
co we kla sy 60 i 90 ton. Ma szy ny R 976 oraz R 960 SME do sko na le spi -
su ją się znaj du jąc za sto so wa nie w prze my śle wy do byw czym oraz
przy prze miesz cza niu ol brzy mich mas ziem nych 

www.liebherr.pl

Liebherr R 960 SME to koparka klasy 60 ton skonstruowana z myślą o za sto so wa -
niu w trud nych wa run kach kopalni surowców skalnych

Ko par ka gą sie ni co wa R 976 wy róż nia się nie zwy kle wy trzy ma łą kon struk cją speł -
nia ją cą wszel kie wy ma ga nia za sto so wań w prze my śle wy do byw czym

http://www.liebherr.pl/pl-PL/default_pl-lh.wfw
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Firmy z róż nych branż - nie -
za leż nie od te go, co je łą czy
lub dzie li - de cy du jąc się
na za kup wie lo funk cyj nej ko -
par ki Me ca lac 714 MWe kie -
ru ją się chęcią za spo ko je nia
swo ich po trzeb, któ re nie
ogra ni cza ją się jedynie
do ko pa nia. Ta wie lo funk cyj -
na ko par ka nie zno si bowiem
mo no to nii w dzia ła niu. 
Każ de mu, kto wi dzi po raz
pierw szy tę ma szy nę, przy -
cho dzi na myśl py ta nie, czy
po ra dzi so bie ona z za da nia -
mi wy ko ny wa ny mi uprzed nio
przez ko par kę o więk szej wa -
dze i prze ciw wa dze oraz roz -

bu do wa nej struk tu rze? Wy -
star czy otwo rzyć prze suw ne
drzwi kom for to wej ka bi -
ny 714 MWe, usiąść w wy -
god nym pneu ma tycz nym
i ogrze wa nym fo te lu, włą -
czyć roz wi ja ją cy moc 116 KM
sil nik DEUTZ, roz ło żyć pod ło -
kiet nik ak ty wu ją cy hy drau li kę
ma szy ny, wy brać od po wied -
ni tryb ro bo czy na pa ne lu ste -
ro wa nia i… onie mieć. Tak,
wła śnie onie mieć z wra że nia,
że ma szy na ta dys po nu je tak
po tęż ną si łą, sta bil no ścią
w dzia ła niu, udźwi giem, za -
się giem, a przede wszyst kim
otwar to ścią w dzia ła niu.
Otwar to ścią? Od po wiedz my

na to w ten oto spo sób. Gdy
pod sta wo wa po trze ba, ja ką
jest ko pa nie zo sta ła speł nio -
na, a na plac bu do wy do tar ła
do sta wa ma te ria łów bu dow -
la nych, za cho dzi po trze ba
ich pil ne go roz ła dun ku.
Gdzie jest wó zek wi dło wy?
Wy pię cie łyż ki ko par ko wej -
co od by wa się w oka mgnie -
niu dzię ki sta no wią ce mu wy -
po sa że nie ko par ki stan dar -
do we mu szyb ko złą czu z do -
ci skiem – i za stą pie nie jej wi -
dła mi za ła dun ko wy mi czy ni
z ko par ki te re no wy wó zek wi -
dło wy, któ ry bez pro ble mów
jest w sta nie pod nieść ma te -

riał na wy so kość sied miu me -
trów oraz odło żyć go na głę -
bo kość po nad trzech me trów
po ni żej po zio mu, na któ rym
stoi ma szy na. To wszyst ko
w po łą cze niu z 360 stop nio -
wym ob ro tem wie ży spodo ba
się każ de mu ope ra to ro wi.
Sa tys fak cja gwa ran to wa na!
Do prze ła dun ku i za ła dun ku
w miej sce wi deł mo że być
pod pię ta pły ta ha ko wa, dzię -
ki któ rej wy ko rzy sta ć można
mak si mum si ły w ukła dzie ki -
ne ma ty ki wy się gni ka. Gdy
w wy ko pie trze ba po sa do wić
cięż ką stud nię lub krę gi be to -
no we, bocz ny udźwig
koparki 714 MWe się ga po -

wy żej 6 ton. Za ska ku ją ce?
Być może, ale jedynie dla
nowicjuszy w branży. Tak
dużą siłę udźwigu bocznego
udało się osiągnąć dzię ki
kon struk cji wy się gni ka, z któ -
re go Me ca lac sły nie od lat.
Je go kon struk cja po zwa la
pra co wać za rów no bli sko, jak
i da le ko od ma szy ny, w każ -

dym z przy pad ków za pew nia -
jąc naj wyż sze z możliwych
pa ra me try udźwi gu. 
Me ca lac 714 MWe to rów -
nież przed się bier na ma szy -
na o wie lo funk cyj nym za sto -
so wa niu. Pod łą cze nie łyż ki
ła do war ko wej w wer sji za -
mknię tej szu fli lub tak zwa ne -
go „re ki na” w bły ska wicz ny
spo sób prze obra ża ma szy nę
w ła do war kę. Jej ope ra tor
po raz ko lej ny do zna olśnie -
nia, że za po mo cą tej ma szy -
ny moż na ide al nie za sy py -
wać wcze śniej wy ko pa ne ro -
wy, nie po wo du jąc ogra ni -
czeń w ru chu na jezd ni.
Przy ob ro cie o 90 stop ni ma -
szy na prak tycz nie po zo sta je
bo wiem w swo im ob ry sie. 
Gdy po trze ba zmu si nas
do roz wa że nia, czy Me ca -
lac 714 MWe po ra dzi so bie
z po sta wio nym przed nim za -
da niem wy ma ga ją cym pra cy
w cha rak te rze no śni ka

osprzę tu, od po wia da my, że
Me ca lac 714 MWe mo że
z po wo dze niem peł nić ta ką
ro lę. Nie jed no krot nie na pla -
cach bu do wy spo tkać moż -
na 714 MWe z dziw ny mi z po -
zo ru ak ce so ria mi, ta ki mi jak
mie szal ni ki do be to nu, łyż ki
prze sie wa ją ce i od mu la ją ce
ro wy, har we ste ry, wiert ni ce,

ko twiar ki, za mia tar ki czy
prze sa dzar ki drzew. 
Me ca lac 714 MWe otwie ra sze -
ro kie moż li wo ści przed swy mi
użyt kow ni ka mi. W po rów na niu
z mo de la mi MW ma szy -
na w obec nej wer sji za pew nia
jesz cze wyż szy stan dard pra -
cy, osią gi i choć wi zu al nie róż -
ni się od swo je go po przed ni ka
nie wie le, to już w kwe stiach
tech nicz nych zmia ny są ko lo -
sal ne. Tym, któ rzy twier dzą, że
ko par ki Me ca lac są skom pli ko -
wa ne w ope ro wa niu, wypada
zaproponować, by przy pierw -
szej  okazji zdecydowali się na
bli skie   spo tka nie z tą maszyną
pozwalające zwe ry fi ko wać tę
oce nę i wy ro bić so bie wła ści -
wy po gląd. Me ca lac 714 MWe
to wielce wyjątkowa maszyna
dająca swemu operatorowi
do ży wot nią gwa ran -
cję za do wo le nia i sa -
tys fak cji z pra cy.

MASZYNY BUDOWLANE

www.mecalac.pl

MECALAC 714 MWe – do ży wot nia gwa ran cja za do wo le nia
Gdy za da my so bie py ta nie, ja kie są po trze by i ocze ki wa nia sto ją ce przed ma szy na mi bu dow la -
ny mi do ro bót ziem nych, od po wiedź na su wa się sa ma – ko pa nie. Tak, to do bra od po wiedź, z któ -
rą nie wszy scy się jed nak zgo dzą. Przede wszyst kim ci, któ rzy zna ją wa lo ry wie lo funk cyj nej ko -
par ki MECALAC w jej naj moc niej szym wy da niu – wer sji 714 MWe 

Na byw ca kom pak to wej czter na sto to no wej wie lo funk cyj nej ko par ki ko ło wej Me ca -
lac 714 MWe zy sku je au to ma tycz nie głów ne go roz gry wa ją ce go w swo jej dru ży nie

Me ca lac 714 MWe to wielce wyjątkowa maszyna dająca swemu operatorowi do ży -
wot nią gwa ran cję za do wo le nia i sa tys fak cji z pra cy

http://www.mecalac.com/pl/
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PGNiG TERMIKA jest wła ści -
cie lem Cie płow ni Wo la oraz
pię ciu elek tro cie płow ni – Ka -
wę czyn, Prusz ków, Że rań
i Sie kier ki. Ostat nia z wy mie -
nio nych jest naj więk szym te -
go ty pu za kła dem w Pol sce
i dru gim co do wiel ko ści
w Eu ro pie. Dys po nu je mo cą
ciepl ną 2.081 MW i mo cą
elek trycz ną 622 MW. Pod sta -
wo we jed nost ki wy twór cze
Elek tro cie płow ni Sie kier ki
sta no wią czte ry blo ki, w tym
trzy cie płow ni cze i je den kon -
den sa cyj ny z upu stem cie -
płow ni czym. Część ko lek to -
ro wą sta no wią czte ry ko tły
pa ro we i pięć tur bin. Do dat -
ko wo przy bar dzo ni skich
tem pe ra tu rach w okresie zi -
mowym wy ko rzy sty wa nych
jest sześć ko tłów wod nych.
Pod sta wo wym su row cem wy -
ko rzy sty wa nym przez PGNiG
TERMIKA do wy twa rza nia
ener gii elek trycz nej oraz
ciepl nej pozostaje wę giel ka -
mien ny. Od trzy dzie stu lat
na je go po tęż nych hał dach
pra cu ją ma szy ny wy pro du ko -
wa ne w Sta lo wej Wo li. Pierw -
szym mo de lem, eks plo ato wa -
nym zresz tą do dzi siaj (sic!),
by ła spy char ka TD-20E o mo -
cy sil ni ka 210 KM. Cie ka wost -
kę sta no wi fakt, że by ła to
pierw sza na świe cie spy char -
ka o mo du lar nej kon struk cji.
Po le ga ła ona na tym, że pod -
sta wo we ze spo ły ma szy ny
mo gły być wy mie nia ne lub in -
sta lo wa ne bez po trze by de -
mon ta żu in nych. Do ty czy ło to
sil ni ka, zmien ni ka mo men tu,
skrzy ni bie gów, me cha ni zmu
skrę tu, prze kład ni bocz nych,
ram trak cyj nych oraz ka bi ny.
Obec nie roz wią za nie to sta -
no wi stan dard w bran ży ma -
szyn bu dow la nych, rów nież
dla wszyst kich mo de li spy -

cha rek Dres sty pro du ko wa -
nych w Sta lo wej Wo li. 
Z bie giem lat war szaw skie
elek tro cie płow nie po więk sza -
ły swój park ma szy no wy ku -
pu jąc ko lej ne sta lo wo wol skie
ma szy ny, któ re cie szy ły się
do brą opi nią wśród ope ra to -

rów i pra cow ni ków ser wi su
tech nicz ne go. A po nie waż
prze cho dzi ły one ko lej ne fa -
zy mo der ni za cji, to zmia nie
ule ga ła tak że li ter ka w ich
ozna ko wa niu. Dzi siaj na hał -
dach war szaw skich elek tro -
cie płow ni pra cu ją – le miesz
w le miesz – za rów no le ci we
mo de le TD-20E, TD-20G, jak
i naj no wo cze śniej sze ma szy -
ny – TD-20M Extra. Te naj -
now sze na pę dza ne są sil ni -
kiem marki Cum mins o mo -
cy 243 KM. Ich pod sta wo -
wym osprzę tem ro bo czym
jest le miesz pół w klę sły
o po jem no ści 7,04 m³.
W ce lu zmi ni ma li zo wa nia

skut ków szyb kie go zu ży wa -
nia się pod wo zia za sto so wa -
no w nich gą sie ni ce o sze ro -
ko ści 660 mi li me trów z otwo -
ra mi czysz czą cy mi w pły tach.
Ich za da niem jest usu wa nie
nad mia ru ma te ria łu z prze -
strze ni po mię dzy zę ba mi ko -
ła łań cu cho we go a tu le ja mi
łań cu cha gą sie ni co we go. 
Do dat ko wo do star czo ne ostat -
nio ma szy ny wy po sa żo no
w urzą dze nie uła twia ją ce roz -
ruch sil ni ka w tem pe ra tu rze
po ni żej -20°C, nie wy ma ga ją -
cy in ge ren cji me cha nicz nej
w ukła dzie prze nie sie nia na -

pę du sys tem od blo ko wa nia
ha mul ców w ra zie po trze by
ho lo wa nia unie ru cho mio nej
ma szy ny czy do dat ko we
bocz ne re flek to ry oświe tla ją -
ce po le pra cy. Te ostat nie są
nie zwy kle przy dat ne w mie -
sią cach zi mo wych, kie dy
dzień jest bar dzo krót ki. 
Po moc dla ope ra to rów spy -
cha rek TD-20M Extra da je
kom pu ter po kła do wy umoż -
li wia ją cy mo ni to ro wa nie
stop nia efek tyw ne go wy ko -
rzy sta nia ma szyn. W cza sie
rze czy wi stym re je stro wa -
nych jest dwa dzie ścia in for -
ma cji do ty czą cych pa ra me -
trów ro bo czych spy char ki.

Są to mię dzy in ny mi: pręd -
kość ma szy ny, ob ro ty sil ni -
ka, zu ży cie pa li wa, po ziom
pa li wa w zbior ni ku, po ziom
pły nu chło dzą ce go, prze -
kro cze nie tem pe ra tu ry czyn -
ni ka chło dzą ce go, prze kro -
cze nie gra nicz nej war to ści
ci śnie nia ole ju czy cza su
pra cy jed nost ki na pę do -
wej. Urzą dze nie iden ty fi ku -
je ope ra to ra i przy po mi -
na o zbli ża ją cym się ter mi -
nie prze glą du tech nicz ne go. 
Wę giel hał do wa ny jest przez
spy char ki, a po tem prze py -
cha ny do pro duk cji ener gii.

Ubocz nym pro duk tem spa la -
nia wę gla jest po piół, któ ry
rów nież jest hał do wa ny
za po mo cą spy cha rek. Dla te -
go też sta lo wo wol skie ma szy -
ny pra cu ją w elek tro cie płow -
niach na wet po 5.000 go dzin
rocz nie. Użyt kow ni cy chwa lą
je za nie za wod ność i pro stą
ob słu gę. Nie ma ją też pro ble -
mów z ob słu gą ser wi so wą
świad czo ną przez „Hy dro -
sprzęt” czy z za ku pem ory gi -
nal nych czę ści za mien nych
do stęp nych „od rę ki” za rów -
no u pro du cen ta, jak
i je go au to ry zo wa ne -
go dys try bu to ra.

MASZYNY BUDOWLANE

Dressta w fabrykach ciepła
Dys try bu tor Dres sty „Hy dro sprzęt” do star czył
w li sto pa dzie ubie głe go ro ku czte ry spy char ki gą -
sie ni co we TD-20M Extra fir mie PGNiG TERMIKA.
Ma szy ny pra cu ją w war szaw skiech elek tro cie -
płow niach przy hał do wa niu wę gla i po pio łów

www.dressta.com.pl

Naj now szej ge ne ra cji spy char ki TD 20M Extra tra fi ły do naj więk szej w Pol sce i dru giej co do wiel ko ści elek tro cie płow ni w Eu ro -
pie. Wy ko rzy sty wa ne głów nie do hał do wa nia wę gla do sko na le spi su ją się w trud nych wa run kach ro bo czych

http://www.dressta.com.pl/
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Sko ro sys te my ste ro wa nia ma -
szy na mi Trim ble GCS 900 3D
po zwa la ją wy ko naw com ro bót
ziem nych pra co wać szyb -
ciej, do kład niej i ta niej to in we -
sty cja w nie wy da je się być
czymś oczy wi stym, świa do -
mym kro kiem na dro dze pra -
wi dło we go roz wo ju. Tak że
dla te go, że sys te my po mia -
ro we Trim ble za in sta lo wać
moż na na ma szy nach róż -
nych ma rek, za rów no star sze -
go ty pu, jak i tych naj now -
szych. Trim ble współ pra cu je
z wie lo ma spo śród naj więk -
szych pro du cen tów, co spra -
wia, że na byw ca mo że za mó -
wić ma szy nę fa brycz nie przy -
go to wa ną do za in sta lo wa nia
naj po pu lar niej szych sys te mów
ste ro wa nia. Uprasz cza to nie
tyl ko sam mon taż, ale po zwa la
rów nież na szyb kie prze no sze -
nie po szcze gól nych kom po -
nen tów sys te mu mię dzy ma -
szy na mi da ne go użyt kow ni ka.
Za sa da dzia ła nia sys te -
mów 3D opar ta jest na tech -
no lo gii sa te li tar nej bądź
optycz nej (ta chi me trycz nej).
W obu przy pad kach pra ca od -
by wa się au to ma tycz nie
na pod sta wie trój wy mia ro we -
go mo de lu te re nu wgry wa ne -
go do jed nost ki cen tral nej
sys te mu za in sta lo wa nej w ka -
bi nie ope ra to ra. Sys tem ste ru -
je ukła dem hy drau licz nym
ma szy ny za pew nia jąc peł ną
kon tro lę trzech pa ra me -
trów – wy so ko ści, spad ku
oraz po zy cji. Pra ca z sys te -
mem roz po czy na się od opra -
co wa nia za po mo cą opro gra -
mo wa nia Bu si ness Cen ter -He -
avy Con struc tion Edi tion mo -
de lu te re nu 3D. Jest on na -
stęp nie w bar dzo pro sty spo -
sób – na przy kład przy po mo -
cy Pen Dri ve’a – wgry wa ny
do jed nost ki ste ru ją cej sys te -
mu znaj du ją cej się w ka bi nie

ope ra to ra. Od te go mo men tu
to on przej mu je ini cja ty wę. No
wła śnie, za chod ni py ta nie,
czy ope ra tor ma szy ny po ra -
dzi so bie z ob słu gą sys te -
mu? Nie brak prze cież opi -
nii, że sys te my ste ro wa nia
pra cą ma szyn są skom pli ko -
wa ne, a opa no wa nie ich ob -

słu gi za bie ra ope ra to rom
wie le cza su i spra wia spo re
trud no ści. Mar cin Bo dzioch
z fir my SITECH POLAND bę -
dą cej wy łącz nym dys try bu to -
rem w Pol sce roz wią zań tech -
no lo gicz nych Trim ble dla in -
ży nie rii lą do wej sta now czo
nie zga dza się z ta kim po sta -
wie niem spra wy. – Opi nie te -
go ro dza ju wy gła sza ją naj czę -
ściej oso by, któ re nie mia ły ni -
gdy do czy nie nia z na szy mi
sys te ma mi. Ich uprze dze nia
są cał ko wi cie bez za sad ne.
Za pew niam, że sys te my są
wbrew po zo rom bar dzo pro -
ste w ob słu dze, a zde cy do -
wa na więk szość ope ra to rów,
nie za leż nie od wie ku i sta żu,
bar dzo so bie je ce ni uwa ża -
jąc, że uła twia ją im pra cę.
Z na szych dłu go trwa łych ob -

ser wa cji wy ni ka, że po cząt ku -
ją cy ope ra tor spy char -
ki dwóch mie sią cach pra cy
na ma szy nie wy po sa żo nej
w sys tem ste ro wa nia Trim ble
GCS 900 3D osią ga wy daj -
ność pra cow ni ka z kil ku let -
nim do świad cze niem, ale wy -
ko nu ją cym ro bo ty me to dą

kon wen cjo nal ną – z uży ciem
pa li ków i li nek.
Obec nie wy po sa że nie rów nia -
rek w sys te my ste ro wa nia 3D
jest wręcz nie odzow ne. Pra cu -
jąc bo wiem me to dą tra dy cyj ną
nie ma bo wiem moż li wo ści
osią gnię cia po rów ny wal nej
do kład no ści. Róż ni ca w efek -
tyw no ści wy ko ny wa nych ro bót
jest jesz cze bar dziej wi docz -
na w przy pad ku spy cha rek.
Prak tycz nie rzecz bio rąc, pra -
ca ta ką ma szy ną bez sys te mu
ste ro wa nia nie wcho dzi dziś
w ra chu bę. Z do świad czeń
SITECH POLAND ja sno wy ni -
ka, że za po mo cą spy char ki
wy po sa żo nej w sys tem ste ro -
wa nia Trim ble wy ko nać moż -
na pra ce, do któ rych użyć
trze ba by ło by trzech ma szyn
bez ta kie go wy po sa że nia.

Sys tem Trim ble GCS900 3D
na spy char kę pra cu je w opar -
ciu o za in sta lo wa ne na jej le -
mie szu od bior ni ki GPS wy -
ko rzy stu ją ce sy gna ły sa te li -
tar ne i po praw ki z umiesz -
czo nej na pla cu bu do wy sta -
cji re fe ren cyj nej. Dzię ki te mu
w cza sie rze czy wi stym ma -
szy na jest au to ma tycz nie
pro wa dzo na po pro jek cie
pod wzglę dem re ali zo wa -
nych płasz czyzn po zio mych
oraz od po wied nich spad ków.
Za da niem ope ra to ra jest tyl -
ko śle dze nie po praw no ści
prac i re ago wa nie w przy pad -
ku za ob ser wo wa nia ja kich -
kol wiek od stępstw od przy ję -
tych za ło żeń. Wy klu cza to ry -
zy ko nie pra wi dło wo ści w re -
ali za cji za da nia eli mi nu jąc
jed no cze śnie ko niecz ność
wy ko ny wa nia ogra ni cza ją -
cych ren tow ność po pra wek.
Po ukoń cze niu ro bót w pro -
sty spo sób prze pro wa dzić
moż na ich in wen ta ry za cję.
Wy star czy tylko sko rzy stać
z jed nej z funk cji po mia ro -
wych sys te mu. W ten spo sób
osta tecz nie prze ko nać się
można, czy efekt prac jest
w stu pro cen tach zgod ny
z mo de lem te re nu. Dzię ki te -
mu wy klu czyć moż na ja ką -
kol wiek po mył kę.
Nie zwy kle istot ne jest przy tym,
że fir my za in te re so wa ne in we -
sty cja mi w ma szy ny bu dow la -
ne wy po sa żo ne w pre cy zyj ne
sys te my po mia ro we i chcą ce
uzy skać do ta cję z fun du szy
unij nych mo gą otrzy mać wy -
czer pu ją ce in for ma cje na ten
te mat w for mie kon sul ta cji,
po skon tak to wa niu się z Pol -
ską Agen cją Roz wo ju Przed -
się bior czo ści (pro gram cen -
tral ny -ogól no pol ski) albo
z Cen tral nym Punk tem In for -
ma cyj nym Fun du szy Eu ro pej -
skich (pro gra my re gio nal -
ne – w po dzia le na szes na ście
wo je wództw). Do dać tak że
na le ży, że ist nie je moż li wość
sfi nan so wa nia za ku pu no wo -
cze snych sys te mów
ste ro wa nia Trim ble
w for mie le asin gu.

SPRZĘT BUDOWLANY

Trim ble pod po wia da, jak upro ścić ro bo ty ziem ne 
Trim ble wy zna cza stan dar dy w dzie dzi nie tech no lo gii po mia ro wych.
Sys te my ste ro wa nia ma szy na mi Trim ble GCS900 3D przy spie sza ją wy -
ko na nie prac i po zwa la ją ogra ni czyć kosz ty. In we sty cja w nie szyb ko
się zwra ca – czę sto na wet przed ukoń cze niem pierw sze go pro jek tu 

www.sitech-poland.pl

O efek tyw no ści sys te mu ste ro wa nia Trim ble GCS 900 3D wi dać naj le piej na przy -
kła dzie spy char ki, któ ra jest w sta nie wy ko nać pra cę, do któ rej trze ba by ło by użyć
trzech ma szyn nie po sia da ją cych ta kie go wy po sa że nia

http://www.sitech-poland.pl/
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Wa ryń ski Tra de ofe ru je pol -
skim klien tom naj wyż szej
ja ko ści ma szy ny bu dow la -
ne naj waż niej szych ka te go rii
ma szyn bu dow la nych uzna -
nych pro du cen tów. Głów nym
part ne rem war szaw skiej spół -
ki od ro ku 2005 po zo sta je
chiń ski kon cern Gu an gxi
LiuGong Ma chi ne ry Co. Ltd.
ma ją cy od lat moc ną po zy cję
wśród naj więk szych pro du -
cen tów sprzę tu bu dow la ne go
na świe cie. Umo wa prze wi du -
je, że Wa ryń ski Tra de dys try -
bu uje w Pol sce ma szy ny pro -
du ko wa ne w chiń skich fa bry -
kach LiuGong. 
Choć fir ma kon cen tru je swą
dzia łal ność na sprze da ży i ob -
słu dze ser wi so wej ma szyn

mar ki LiuGong, to za dba ła
o kom plek so we wzbo ga ce nie
swej ofer ty o sprzęt wy twa rza -
ny przez cie szą ce się re no mą
fir my Hi dro mek, MST oraz Way
In du stries. W sie ci dys try bu cyj -
nej Wa ryń ski Tra de na być
moż na ko par ki gą sie ni co we
i ko ło we, ko par ko -ła do war ki,
ła do war ki, ła do war ki te le sko -
po we, mi ni ła do war ki oraz ma -
szy ny spe cja li stycz ne, wóz ki
wi dło we, rów niar ki i wal ce. Wa -
ryń ski Tra de pro wa dzi też
sprze daż oraz do radz two tech -
nicz ne w za kre sie spe cja li -
stycz ne go osprzę tu ro bo cze -
go. Spe cja li ści fir my po ma ga ją
w je go od po wied nim do bo rze,
co w znacz nym stop niu po sze -
rza za kres za sto so wań i pro -

duk tyw ność ma szyn, któ re są
je go no śni ka mi.
Ce lem fir my jest mak sy mal ne
skró ce nie dy stan su do klien ta.
Dla te go też Wa ryń ski Tra de
przez ca ły czas kon se kwent nie
roz bu do wu je swą sieć biur re -
gio nal nych. Spra wia to, że fir -
my bu dow la ne prak tycz nie
z każ de go re gio nu Pol ski li -
czyć mo gą na fa cho wą po moc
i do radz two tech nicz ne. Obec -
nie pla ców ki dys try bu to ra
miesz czą się w War sza wie
i Sta lo wej Wo li. Wa ryń ski Tra -
de utrzy mu je rów nież sieć de -
aler ską z od dzia ła mi w Cze la -
dzi, Gdań sku, Kra ko wie, Beł -
cha to wie i Płoc ku. We wszyst -
kich tych miej scach klien ci
Wa ryń ski Tra de mo gą po znać
nie tyl ko sze ro ką ga mę pro -
duk tów dys try bu to ra, ale rów -
nież jej licz ne pro po zy cje z za -
kre su ob słu gi po sprze da żo -
wej. In te re su ją cą ofer tę sta no -
wi tak że pro gram DEMO, któ -
ry prze wi du je za pre zen to wa -
nie moż li wo ści wszyst kich ma -
szyn z ak tu al nej ofer ty Wa ryń -
ski Tra de w for mie dy na micz -
nych po ka zów na pla cach bu -
do wy u klien tów.
Am bi cją fir my jest za trud nia nie
fa chow ców o naj wyż szych
kwa li fi ka cjach, któ rzy słu żą po -
mo cą we wszyst kich spra wach
zwią za nych z do bo rem, eks -
plo ata cją oraz spo so bem sfi -
nan so wa nia za ku pu ma szyn.
Wa ryń ski Tra de za pew nia ob -
słu gę ser wi so wą ofe ro wa ne go
sprzę tu. Za rów no gwa ran cyj -
ną, jak i po gwa ran cyj ną. Fir ma
gwa ran tu je szyb kie wy kry cie
uste rek, so lid ność na pra wy
oraz ter mi no wość jej wy ko na -
nia. Na pra wy mo gą być prze -
pro wa dza ne w miej scu po sto -
ju ma szy ny, ser wis mo bil ny
Wa ryń ski Tra de dys po nu je bo -
wiem sa mo cho da mi ser wi so -

wy mi z peł nym wy po sa że -
niem warsz ta to wym. Fir ma
gwa ran tu je, że czas re ak cji
na zgło sze nie uster ki nie prze -
kro czy 48 go dzin.
Klien ci Wa ryń ski Tra de mo gą
sko rzy stać rów nież z bo ga -
tych moż li wo ści le asin go -
wych. Ta for ma fi nan so wa nia
in we sty cji prze wi dzia na jest
szcze gól nie dla od bior ców,
któ rzy nie po sia da ją z gó ry
okre ślo ne go ka pi ta łu na za -
kup no wej ma szy ny. Ci z
klientów, któ rzy nie zde cy du -
ją się na le asing lub wy na -
jem, sko rzy stać mo gą rów -
nież z do god nych form kre -
dy to wa nia za ku pów. 
Wa ryń ski Tra de dys po nu je
wszyst ki mi czę ścia mi za -
mien ny mi i kom plet ny mi pod -
ze społa mi nie zbęd ny mi do za -
gwa ran to wa nia cią gło ści pra -
cy. Fir ma dba o za opa trze nie
swych ma ga zy nów po cząw -
szy od drob nych czę ści w ro -
dza ju uszcze lek, aż po ra my.
W ofer cie znaj du ją się wy łącz -
nie cer ty fi ko wa ne czę ści za -
mien ne. Ich ja kość jest zgod -
na z za le ce nia mi tech nicz ny mi
poszcze gól nych pro du cen -
tów. Wy kwa li fi ko wa ny per so -
nel dzia łu czę ści za mien nych
Wa ryń ski Tra de za wsze słu ży
klien tom po mo cą i do radz -
twem w do bo rze od po wied nie -
go roz wią za nia. Szyb ka re ali -
za cja za mó wie nia i wy so ka ja -
kość świad cze nia usług speł -
nia ją cych ocze ki wa nia użyt -
kow ni ka ma szy ny sta no wi
je den z pod sta wo wych prio -
ry te te tów fir my dą żą cej rów -
nież do do cho wa nia naj wyż -
szych stan dar dów usług ser wi -
so wych i wspar cia po sprze da -
żo we go. Nie ustan nie zmie nia-
ją ce się po trze by ryn ku oraz ro -
sną ce wy ma ga nia klien tów
spra wia ją, że Wa ryń ski Tra de
przez ca ły czas roz wi ja i do -
sko na li swą dzia łal ność, tak
aby jak naj le piej po do łać ko lej -
nym wy zwa niom. Wła śnie dla -
te go fir ma kła dzie szcze gól ny
na cisk na kwe stie sze -
ro ko po ję tej ob słu gi
po sprze da żo wej.

MASZYNY BUDOWLANE

Wa ryń ski Tra de – tra dy cja zo bo wią zu je 
Wa ryń ski Tra de to bez sprzecz nie je den z naj bar dziej zna nych dys try bu to -
rów ma szyn bu dow la nych w Pol sce. Spół ka po wsta ła w ro ku 1992 przej -
mu jąc po nad pięć dzie się cio let nie tra dy cje mar ki Wa ryń ski. Fir ma kon se -
kwent nie roz wi ja swą dzia łal ność wpro wa dza jąc na pol ski ry nek ma szy ny
ta kich pro du cen tów, jak LiuGong, Hi dro mek, MST czy Way In du stries

www.warynski-trade.com.pl

http://www.warynski-trade.com.pl/
http://www.warynski-trade.com.pl/
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Au stra lij ska fir ma DIGGA
od po nad trzy dzie stu lat spe -
cja li zu je się w pro duk cji nie za -
wod nych wiert nic mon to wa -
nych na ma szy nach ro bo -
czych. Ofe ru je wiert ni ce o róż -
nym mo men cie ob ro to wym,
prze zna czo ne do ca łej ga my
ma szyn wy po sa żo nych w do -
dat ko we za si la nie hy drau licz -
ne – od ma łych, kil ku set ki lo -
gra mo wych mi ni ko pa rek, mi -
ni ła do wa rek czy ła do wa rek ty -
pu skid -ste er przez kil ku to no -
we ko par ko -ła do war ki, ko par -
ki ko ło we i gą sie ni co we, żu ra -
wie sa mo cho do we aż po kil -
ku dzie się cio to no we ma szy ny
ro bo cze oraz urzą dze nia pa -
low ni cze i wiert ni cze. 
Na pę dy DIGGA skła da ją się
z sil ni ka hy drau licz ne go i prze -
kład ni pla ne tar nej, na któ rą
pro du cent udzie la pię cio let niej
gwa ran cji. Wiel kość sil ni ka
oraz prze kład ni uza leż nio -
na jest od mo de lu na pę du,
któ ry do bie ra my we dług pa ra -
me trów tech nicz nych da nej
ma szy ny – ci śnie nia ro bo cze -
go (BAR) i mak sy mal ne go
prze pły wu ole ju (LPM). Urzą -
dze nia dys po nu ją bar dzo wy -
so kim mo men tem ob ro to wym
w sto sun ku do ma łe go za po -
trze bo wa nia mo cy za si la ją cej.
Pro du cent ofe ru je kil ka se rii
na pę dów prze zna czo nych
do róż ne go za sto so wa -
nia – se rię Pre mium Dri ve, Su -
pa Dri ves, Me ga Dri ves
oraz Ul tra Dri ves. Na ryn ku
pol skim do naj po pu lar niej -
szych mo de li na le żą PDX2
i PD4. Głów nie dla te go, że są
ma łe, a jed no cze śnie moc -
ne w sto sun ku do swo je go
roz mia ru. Na pę dy PDX2 i PD4
moż na mon to wać na mi ni ko -
par kach i mi ni ła do war kach. 
Nie wiel ki na pęd o mo cy oko -
ło 2.500 Nm bez ja kie go kol -

wiek pro ble mu po ra dzi so bie
z wy ko na niem od wier tu
o śred ni cy 60 cen ty me trów
na głę bo kość 2,5 me tra. Ta -
kie pa ra me try po zwa la ją
na wy ko na nie wie lu prac.
W Pol sce są to ra czej re ali za -
cje mniej szych za dań, ta kich
jak wier ce nie otwo rów
pod słup ki ogro dze nio we
czy wy ko ny wa nie otwo rów
pod ła wy fun da men to we.
Nie mniej jed nak, zda rza się
rów nież, że na pę dy Dig ga
wy ko rzy sty wa ne są przy bu -
do wie trak cji tram wa jo wych,
mon ta żu ekra nów aku stycz -
nych lub w in nego rodzaju
za da niach wy ma ga ją cych
uży cia du żej, moc nej wiert ni -
cy, z na pę dem o wy so kim
mo men cie ob ro to wym. 
Znacz nym za in te re so wa niem
pol skich na byw ców – oprócz
wspo mnia nych ma łych mo -
de li – cie szą się tak że na pę -
dy PD7 i PD8. Są one w sta -
nie wy wier cić otwór o śred ni -
cy 90 cen ty me trów i do brze
ra dzą so bie w twar dym pod -
ło żu, ta kim jak na przy kład
be ton, as falt czy ska ły pia -
sko we. Z uwa gi na fakt, iż
przy sto so wa ne są do ma szyn
o cię ża rze wła snym od 6
do 10 ton mo gą z po wo dze -
niem pra co wać z ko par ko -ła -
do war ka mi, któ re są chy ba
naj czę ściej spo ty ka ny mi
w na szym kra ju ma szy na mi
ro bo czy mi. Na pę dy DIGGA
współ pra cu ją rów nież z żu ra -
wia mi sa mo cho do wy mi. Po -
łą cze nie HDS z wiert ni cą jest
ide al nym roz wią za niem dla
firm ener ge tycz nych. Z po -
mo cą jed nej ma szy ny z od -
po wied nio do pa so wa ną przy -
staw ką moż na wy wier cić
otwór i na stęp nie umie ścić
w nim be to no wy słup li nii
ener ge tycz nej czy lam pę

przy droż ną. To w znacz nym
stop niu uła twia i przy spie sza
wy ko na nie prac. 
Nie bez zna cze nia jest rów -
nież fakt, że na pę dy DIGGA
mo gą być wy ko rzy sty wa ne
do wkrę ca nia pa li śru bo -
wych. W Pol sce ta tech ni ka
jest wła ści wie nie spo ty ka na,
za to do sko na le przy ję ła się
w Ka na dzie, Sta nach Zjed no -
czo nych czy Au stra lii. Po wo li
za czy na po ja wiać się rów -
nież w kra jach eu ro pej skich,
za rów no u na szych za chod -
nich, jak i wschod nich są sia -
dów. Sta lo we ko twy są roz -
wią za niem bar dziej eko no -
micz nym niż tra dy cyj ne me -
to dy. Sto su je się  je między
innymi do wzmoc nień fun da -

men tów w no wych kon struk -
cjach bu dyn ków, mo stów dla
pie szych i kła dek we wraż li -
wym śro do wi sku ob sza rów
pod mo kłych, pod pie ra nia fun -
da men tów w kon struk cjach
tym cza so wych, sta bi li zo wa nia
na ru szo nych skarp, fun da -
men tów dla kon struk cji lek -
kich, zna ków i ge ne ra to rów
wia tro wych, wież trans mi syj -
nych i ko mór ko wych, pod pie -
ra nia kon struk cji, bu do wy fun -
da men tów mo stów oraz mo -
stów tym cza so wych.
Pod su mo wu jąc, ak tu al nie
wiert ni ca, po dob nie jak łyż ka,
jest pod sta wo wym wy po sa że -
niem każ dej ma szy ny bu dow -
la nej. W za leż no ści od po -
trzeb na pęd mo że pra co wać
w róż nych ro dza jach grun -
tu – po cząw szy od mięk kich,
a na twar dych pod ło żach koń -
cząc. Wio dą cym pro du cen tem
na pę dów i wier teł jest DIGGA,
któ ra ofe ru je pro duk -
ty naj wyż szej ja ko ści
w przy stęp nej ce nie.

Wiertnice i napędy w budownictwie
W wie lu sek to rach bu dow nic twa, za rów no wod ne go, jak i lą do we go,
niezbędne jest wy ko ny wa nie róż ne go ro dza ju od wier tów. Wykonuje się
je wiert ni cami, któ re po wo li sta jąc się uni wer sal ną przy staw ką ma szyn
ro bo czych wy ko rzy sty wa ne są przy bu do wie mo stów, dróg, au to strad,
li nii trak cyj nych ko lei i tram wa jów, fun da men to wa niu itd.

www.digga.pl

http://digga.pl/
http://digga.pl/
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EL PAK za rzą dza utrzy ma -
niem ru chu urzą dzeń elek -
trycz nych i ukła dów au to ma -
ty ki. W Ze spo le Elek trow ni
Pąt nów -Ada mów -Ko nin re ali -
zu je sze ro ki za kres prac dia -
gno stycz nych, re mon to wych
i mo der ni za cyj nych. Wy ko nu -
je re mon ty sil ni ków, mły nów
wę glo wych i wen ty la to rów

o du żej ma sie. Pod ze spo ły te
ce chu je du ża ma sa, dość po -
wie dzieć, że nie któ re z ol brzy -
mich sil ni ków elek trycz nych
po tra fią wa żyć na wet dwa na -
ście ton. – Do roz ła dun ku, za -
ła dun ku i prze miesz cza nia tak
ol brzy mich pod ze spo łów nie -
zbęd na jest od po wied nia ma -
szy na. Po cząt ko wo roz wa ża li -
śmy za kup wóz ka wi dło we go.
Osta tecz nie jed nak  zde cy do -
wa li śmy się na in ne roz wią za -
nie, a nasz park ma szy no wy
wzbo ga cił się o ła do war kę te -
le sko po wą Mer lo Pa no ra mic
P120.10 HM – mó wi Igna cy
Da nie lak, dy rek tor ser wi su
i utrzy ma nia ru chu elek trow ni
w Przed się bior stwie Ser wi su

Au to ma ty ki i Urzą dzeń Elek -
trycz nych EL PAK.
– Z za ła dun kiem cięż kich ele -
men tów po ra dził by so bie wó -
zek wi dło wy o du żym udźwi gu,
ale po prze ana li zo wa niu po -
trzeb klien ta uzna li śmy, że nie
bę dzie to opty mal ne roz wią -
za nie. Ma szyn te go ty pu nie
moż na bo wiem wy ko rzy stać

do wy ko ny wa nia wszyst kich
tu tej szych za dań. Dla te go też
za pro po no wa li śmy ła do war kę
Mer lo Pa no ra mic P120.10
HM, któ ra jest w sta nie pod -
nieść na wet dwa na ście ton,
a dzię ki moż li wo ści za sto so -
wa nia sze ro kiej ga my osprzę -
tu ro bo cze go umoż li wia wy ko -
ny wa nie sze re gu prac o zróż -
ni co wa nym cha rak te rze – tłu -
ma czy Mar cel Tu rec ki re gio -
nal ny dy rek tor han dlo wy fir -
my To ol mex Truck, któ ra do -
star czy ła ma szy nę.
Za wy bo rem ła do war ki Mer lo
od początku prze ma wia ła jej
uni wer sal ność. Do wi deł i ko -
sza ro bo cze go EL PAK zde cy -
do wał się na do ku pie nie wcią -

gar ki. Kosz wy ko rzy sty wa ny
jest mię dzy in ny mi przy pra -
cach na wy so ko ści po le ga ją -
cych na in sta lo wa niu ka bli.
Po zwa la to na oszczęd no ści
cza su, do tej po ry bo wiem
przy te go ro dza ju ro bo tach
trze ba by ło sta wiać rusz to wa -
nia, al bo pod naj mo wać pod -
no śni ki ko szo we. Ła do war ka
Mer lo z ko szem wy ko rzy sty -
wa na jest rów nież do prac po -
le ga ją cych na wy mia nie, na -
pra wie i kon ser wa cji ele men -
tów oświe tle nia oraz ka mer
mo ni to rin gu na te re nie elek -
trow ni. Moż li wość wy po sa że -
nia w kosz lub plat for mę ro bo -
czą do ty czy ca łej pa le ty ła do -
wa rek te le sko po wych Mer lo.

Speł nie nie wy mo gów bez pie -
czeń stwa po twier dza moż li -
wość za re je stro wa nia ze sta wu
w Urzę dzie Do zo ru Tech nicz -
ne go. Co istot ne, Mer lo
P120.10 HM mo że pra co wać
z ko szem bez roz sta wia nia
pod pór przed nich. 
Ma szy na pra cu jąc z pię cio to -
no wą wcią gar ką peł ni ro lę
dźwi gu spraw dza jąc się do -
sko na le przy na pra wie urzą -
dzeń w roz dziel niach
przyelektrownianych. W ta -
kiej kon fi gu ra cji Mer lo wy ko -
rzy sty wa ne jest w pra cach

mo der ni za cyj nych roz dziel ni
sie cio wych. Wy ma ga ją one
de mon ta żu i wsta wia nia w ich
miej sce no wych prze kład ni -
ków prą do wych i na pię cio -
wych. Mer lo na da je się do te -
go ide al nie ze wzglę du
na nie wiel kie ga ba ry ty, zwrot -
ność i moż li wość pre cy zyj ne -
go ma new ro wa nia na ogra ni -
czo nej prze strze ni. – Przy -
znam, że po cząt ko wo by li śmy
nie co za sko cze ni, że ła do -
war ka o pa ra me trach umoż li -
wia ją cych pod nie sie nie na -
wet dwu na stu ton ła dun ku
na wy so kość bli ską dzie się -
ciu me trów ma tak zwar tą bu -
do wę. Ma szy na jest sta bil -
na, mi mo, że pro du cent nie
sto su je w niej prze ciw wa gi.
To już na pierw szy rzut oka
od róż nia ma szy ny Mer lo
od wy ro bów kon ku ren cji i jest
w na szym przy pad ku ol brzy -
mia za le tą. Dzię ki te mu roz -
wią za niu ła do war ka le piej
spraw dza się w cia snych
prze strze niach. Czte ry ko ła

skręt ne z moż li wo ścią wy bo -
ru trzech try bów skrę ca nia
spra wiają, że ma szy na jest
wy jąt ko wo zwrot na. Ope ra tor
mo że wy ko ny wać pre cy zyj ne
ma new ry, co do dat ko wo po -
pra wia bez pie czeń stwo pra -
cy. Do dat ko wy mi wa lo ra mi
użyt ko wa nej przez nas ła do -
war ki jest moż li wość bocz ne -
go prze su wu wy się gni ka i ko -
rek ty na chy le nia po przecz ne -
go – mó wi Grzegorz Trafny,
kierownik serwisu urządzeń
elektrycznych firmy EL PAK. 
W po rów na niu z ma szy na mi

MASZYNY BUDOWLANE

Mer lo pra co wi te jak mrów ka, sil ne jak słoń
Nie każ da ła do war ka te le sko po wa jest w sta nie po ra dzić so bie z prze -
miesz cza niem ele men tów, któ rych cię żar prze kra cza na wet dwa na ście
ton. Nic za tem dziw ne go, że de cy zja ko niń skie go Przedsiębiorstwa Ser wi -
su Au to ma ty ki i Urzą dzeń Elek trycz nych EL PAK o za ku pie kon kret ne j
maszyny po prze dzo na by ła szcze gó ło wą ana li zą ich możliwości 

Ma szy na do sko na le ra dzi so bie z prze miesz cza niem cięż kich ła dun ków, ta kich jak
wi docz ny na zdję ciu wa żą cy 5.600 ki lo gra mów sil nik elek trycz ny. Wkrót ce wy ko -
rzy sty wa na bę dzie sze rzej do in nych za dań, na przy kład prac in sta la cyj nych

Kosz po zwa la na bez piecz ną pra cę na wy so ko ści pod czas prac in sta la cyj nych i re -
mon to wych na roz le głym te re nie elek trow ni. Zaletą ładowarki jest również to, że
może być wykorzystywana z koszem bez przednich podpór
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in nych ma rek o po rów ny wal -
nym udźwi gu ła do war ki Mer -
lo wy róż nia niż sza ma sa wła -
sna. Prze kła da się to na niż -
sze zu ży cie pa li wa i mniej szy
na cisk na pod ło że. Cię żar
ma szyn uda ło się zre du ko -
wać dzię ki opleceniu nad wo -
zia sta lo wym prę tem o prze -
kro ju 70 mi li me trów. Roz wią -
za nie to za pew nia rów no mier -
ny roz kład ma sy na osie, rów -
no mier ne zu ży cie ogu mie nia
na wszyst kich ko łach, a tak że
ob ni że nie środ ka cięż ko ści,
co znacz nie po pra wia sta bil -
ność i to bez ko niecz no ści
sto so wa nia tyl nej prze ciw wa -
gi. Fakt ten spra wia, że w po -
rów na niu z mo de la mi po dob -
nej kla sy in nych pro du cen tów
ła do war ki Mer lo są  krót sze na -
wet o 600 mi li me trów. W prak -
ty ce ozna cza to więk szą
zwrot ność umoż li wia ją cą ope -
ra to ro wi wy ko ny wa nie pre cy -
zyj nych ma new rów.
Pod czas pra cy na te re nie elek -
trow ni ma szy na prze miesz cza
się nie tyl ko po dro gach utwar -

dzo nych, ale tak że w trud niej -
szych wa run kach czę sto prze -
miesz cza jąc się po nie utwar -
dzo nym, ma ło spo istym pod ło -
żu. Dzie je się tak na przy kład
pod czas prac re mon to wych
roz dziel ni sie cio wych. Po ru sza -
nie się w trud nym te re nie uła -
twia sta ły na pęd na czte ry ko -
ła, wy jąt ko wo ma łe zwi sy oraz
du ży prze świt uzy ska ny dzię ki
za sto so wa niu osi por ta lo wych. 

Ma szy na opra co wa na spe cjal -
nie z my ślą o za sto so wa niu
w pra cach zwią za nych z trans -
por tem ma te ria łów cięż kich
we szła do co dzien nej eks plo -
ata cji w fir mie EL PAK na po -
cząt ku te go ro ku. Do tej po ry
wy ko rzy sty wa na jest do prac
prze ła dun ko wych i trans por tu
na bli skie od le gło ści cięż kich
ele men tów, ale z każ dym ko -
lej nym dniem wy ko rzy sty wa -

na bę dzie co raz in ten syw niej.
Po szcze gól ne dzia ły EL PAK
za trud nia ją ce wła snych ope ra -
to rów znaj du ją bo wiem co raz
wię cej moż li wo ści jej za sto so -
wa nia. Cho ciaż by do roz ła -
dun ku cięż kich bęb nów ka blo -
wych o du żych ga ba ry tach. 
Ope ra to rzy fir my EL PAK
chwa lą so bie ukła dy uła twia ją -
ce ich co dzien ną pra cę, ta kie
jak na przy kład słu żą cy
do szyb kiej zmia ny kie run ku
jaz dy jed nym pal cem prze łącz -
nik Fin ger -To uch czy im pul so -
wy pe dał In ching -Con trol, któ -
ry umoż li wia wręcz „mi li me tro -
we” po zy cjo no wa nie ma szy ny.
Ce nią so bie rów nież za le ty
sys te mu mo ni to ru ją ce go ru chy
po gar sza ją ce, czy li gro żą ce
wy wró ce niem ma szy ny. W naj -
bliż szej przy szło ści pro du cent
za po wia da se ryj ne wy po sa że -
nie w sys tem au to ma tycz nie
roz po zna ją cy osprzęt fa brycz -
ny, któ ry do sto su je
do nie go próg sta bil -
no ści wzdłuż nej.

www.merlo.com

Dy rek tor Igna cy Da nie lak, kie row nik dzia łu ser wi su Grze gorz Traf ny oraz regionalny
dyrektor sprzedaży To ol mex Truck Mar cel Tu rec ki naj pierw wy mie nia li poglądy na temat
maszyny, a po tem po zo wa li do zdję cia na jej tle i ko mi nów elek trow ni

http://merlo.com/home.aspx
http://merlo.com/home.aspx
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Pod czas tar gów fir ma Ca se
ogło si ła na wią za nie współ pra -
cy z gwiaz dą mu zy ki co un try
Ki pem Mo ore’em, któ ry swy mi
wy stę pa mi uświet ni te go rocz -
ne im pre zy dla klien tów.
W Las Ve gas Ca se za pre zen -
to wał tak że je dy ną w swo im
ro dza ju ko par ko -ła do war -
kę 580 Su per N Wi de Track
na wią zu ją cą wzor ni czo do po -
jaz du Do dge Ram La ra mie
Lon ghorn. Cha rak te ry stycz -
na czar no -zło ta ma szy na prze -
mie rzy Sta ny Zjed no czo ne,
bio rąc udział w im pre zach
organizowanych przez Ram
i Ca se. Po nad to, w sto isku Ca -
se odbyła się dyskusja
panelowa, w któ rej li de rzy

z sek to ra ad mi ni stra cji i biz ne -
su  po ru szali pro ble my ame ry -
kań skiej in fra struk tu ry. W ra -
mach pa ne lu w sto isku Ca se
za pre zen to wa no klu czo we
usta le nia pro jek tu „Di re Sta -
tes”, epic kiej po dró ży przez
USA odbytej za kie row ni cą
Hud so na z 1949 ro ku.
Fir ma Ca se za pre zen to wa ła
roz sze rzo ną pa le tę ma szyn
na pę dza nych sil ni ka mi speł -
nia ją cy mi nor mę emi sji Tier 4
Fi nal. Wy ko rzy stu jąc jednostki
napędowe sio strza nej fir my
FPT In du strial, Ca se po twier -
dził swo ją wiodącą po zy cję

wśród firm wprowadzających
nor mę Tier 4 Fi nal.
W Las Ve gas na stą pił de biut
ko par ki hy drau licz nej CX350D.
Ma szy na ta po ja wi się w Eu ro -
pie do pie ro w przy szłym ro ku.
Wypo sa żo na w sil nik Tier 4
Fi nal o mo cy 268 KM i in no -
wa cyj ny układ ob rób ki spa lin
łą czą cy tech no lo gie CEGR,
SCR oraz DOC ma szy na po -
sia da istot ne za le ty w po sta ci
mo cy, osią gów oraz oszczęd -
nej eks plo ata cji.
Na tar gach Ca se CE za pre -
zen to wał tak że zmo der ni zo -
wa ną se rię C ko pa rek gą sie -
ni co wych, w tym 28,1-to no -
wy mo del CX250C o dłu gim
za się gu, a w ka te go rii ko pa -

rek śred niej wiel ko ści ma -
szy nę CX80C z sil ni kiem
speł nia ją cym nor mę Tier 4
Fi nal. Uwa gę tar go wych
go ści przy cią ga ły też spy -
char ki Ca se z se rii M. Skła -
da ją się na nią trzy za pro -
jek to wa ne od pod staw mo -
de le – M1150, M1650
i M2050 – o ma sie ro bo czej
do 20 ton. Wszyst kie ce chu -
je naj wyż sza wy daj ność osią -
gnię ta dzię ki naj lep szej w tej
kla sie ma szyn si le ucią gu
oraz po tęż nej mo cy. Spy -
char ki z se rii M za si la ne sil ni -
ka mi Tier 4 In te rim z tech no -

lo gią SCR pro du ko wa ny mi
przez FPT In du strial, osią ga -
ją naj wyż szą pro duk tyw ność
nie za leż nie od ob cią że nia,
mak sy mal ny mo ment, niż szą
emi sję spa lin oraz więk szą
oszczęd ność pa li wa. 
Ca se za pre zen to wał w Las
Ve gas tak że ła do war kę ko ło -

wą 921F z sil ni kiem speł nia ją -
cym nor mę Tier 4 Fi nal. Z naj -
lep szym w swo jej kla sie
udźwi giem wy no szą cym 7,2
to ny, ła do war ka ta wy so ko za -
wie sza po przecz kę kon ku ren -
cji w za kre sie wy daj no ści, zu -
ży cia pa li wa oraz ła two ści
utrzy ma nia. Mo del 921F Tier 4
Fi nal, któ ry bę dzie do stęp ny
w Eu ro pie w przy szłym ro ku,
wy po sa żo no w skrzy nię bie -
gów ProShift i układ re duk cji
spa lin w tech no lo gii SCR, nie
wy ma ga ją cy za sto so wa nia fil -
tra czą stek sta łych DPF.
W cen trum uwa gi tar go wych
go ści zna lazł się tak że mo -
del 321F Ca se na le żą cy
do no wej se rii F kom pak to -
wych ła do wa rek ko ło wych.
Ma szy ny te, któ re po ja wią się
na ryn kach eu ro pej skich
pod ko niec te go ro ku, cha rak -
te ry zu je bez ob słu go we roz -
wią za nie ka ta li za to ra czą stek
sta łych Tier 4 Fi nal, więk sza

si ła zry wa ją ca oraz udźwig.
Bio rąc pod uwa gę kom pak to -
we ga ba ry ty ma szyn, są to
god ne uwa gi osią gi.
Kon struk cja ko ło wych i gą sie ni -
co wych ła do wa rek o ste ro wa -
niu bur to wym do dat ko wo pod -
kre śla za an ga żo wa nie Ca se
na rzecz za awan so wa nych roz -

wią zań ob rób ki spa lin. Ła do -
war ki o ste ro wa niu bur to wym
SR160 Tier 4 Fi nal z ra mio na -
mi uno szo ny mi ra dial nie wio -
dąc prym w ka te go rii ma szyn
tej kla sy, ce chu jąc się więk -
szą mo cą oraz naj lep szym
wśród kon ku ren tów mak sy -
mal nym mo men tem na po -
zio mie do 188 Nm. Mo del
SV185 z ra mio na mi uno szo ny -
mi rów no le gle na pę dza ny jest
sil ni kiem speł nia ją cym nor mę
Tier 4 Fi nal. No wej ge ne ra cji
ma szy nę cha rak te ry zu je bar -
dzo ni skie zu ży cie pa li wa, wyż -
sza wy daj ność, więk szy mo -
ment oraz udźwig ro bo -
czy 885 kg. Wśród mi ni ła do wa -
rek gą sie ni co wych Ca se ol brzy -
mim za in te re so wa niem cie szył
się mo del TV380 Tier 4 In te rim
o ma sie ope ra cyj nej 4.625 ki -
lo gra mów i z ra mio na -
mi wy się gni ka uno -
szo ny mi rów no le gle.

MASZYNY BUDOWLANE

Ca se Con struc tion Equ ip ment na tar gach CONEXPO-CON/AGG 2014
Na imprezie będącej jed nym z naj więk szych wy da rzeń bran ży bu dow la nej w Ame ry ce Pół noc -
nej firma zaprezentowała naj now sze mo de le uzu peł nia ją ce li nie pro duk to we ma szyn kom pak -
to wych i cięż kich. Sto isko Ca se CE oblegali od wie dza ją cy, któ rych przy cią gnę ły nowe
konstrukcje oraz liczne przygotowane specjalnie dla nich niespodzianki

www.intrac.pl

Mi ni ła do war ka ko ło wa „skid ste er” Ca se SV300 wy po sa żo na w łyż kę do od pa dów
oraz nie pneu ma tycz ne opo ny budziła zainteresowanie targowych gości

W Las Ve gas na stą pił de biut ko par ki gąsienicowej CX350D. Pierw szy mo del z se -
rii D Tier 4 Fi nal po ja wi się w Eu ro pie w przy szłym ro ku

http://www.intrac.pl/pl/index.htm
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Trzy no we mo de le ła do wa -
rek Vo lvo – L150H, L180H
oraz L220H o ma sie ro bo -
czej od po wied nio: 25, 28 i 32
ton – na pę dza po tęż ny sil nik
Vo lvo D13J speł nia ją cy ak tu -
al nie obo wią zu ją ce nor my
emi sji spa lin. Kon struk to rzy
Vo lvo CE za dba li o efek tyw -
ność pa li wo wą osią ga jąc
bar dzo do bry efekt dzię ki za -
sto so wa niu spraw dzo nej
tech no lo gii OptiShift, któ ra
łą czy w so bie prze kład nię
hy dro ki ne tycz ną (po pu lar nie
zwa ną zmien ni kiem mo men -
tu ob ro to we go) z funk cją
blo ka dy oraz układ RBB (Re -
ver se By Bra king), któ re go
za sa da dzia ła nia po le ga
na uży ciu stan dar do wych
ha mul ców ma szy ny w miej -
sce zmien ni ka, aby wy ha mo -
wać ła do war kę. Roz wią za nie
to po zwo li ło na wy eli mi no -
wa nie strat mo cy oraz
redukcję  zu ży cia pa li wa na -
wet o osiem na ście pro cent.
Układy APS (Au to ma tic Po -
wer Shift) i FAPS (Ful ly Au to -
ma tic Po wer Shift) do dat ko -
wo przy czy nia ją się do ogra -
ni cze nia zu ży cia pa li wa
i skró ce nia cza su cy kli ro bo -
czych. Umożliwiają bowiem
operatorowi zmia nę bie gu
w opty mal nym mo men cie
przy od po wied niej pręd ko ści
ob ro to wej sil ni ka i szybkości,
z jaką przemieszcza się
ładowarka. Jed no cze śnie
uni ka to wy pe dał przy spie sze -
nia „ECO” skłania ope ra to ra
do de li kat niej sze go ope ro wa -
nia „ga zem”.  Gdy pręd kość
ob ro to wa sil ni ka jest bli ska
prze kro cze nia za kre su eko -
no micz nej eks plo ata cji, ko -
niecz ne sta je się uży cie du żo
więk szej si ły po trzeb nej
do po ko na nia opo ru pe da łu
przy spie sze nia. In te li gent ny
układ hy drau licz ny z funk cją

wy czu wa nia ob cią że nia do -
star cza moc do funk cji hy -
drau licz nych tyl ko wte dy, gdy
jest to po trzeb ne, dzię ki te mu
ma szy na pra cu je płyn nie,
efek tyw nie i oszczędnie.
Ła do war ki se rii H wy po sa żo -
no w spraw dzo ny i opa ten to -
wa ny przez Vo lvo Con struc -
tion Equ ip ment układ ki ne -
ma ty ki ty pu TP. Za pew nia on

du że si ły wy ry wa nia i pod no -
sze nia przy rów no le głym
pro wa dze niu osprzę tu.
Głów ną za le tą te go sys te mu
jest jed nak sta ła si ła ob ro tu
łyż ki w ca łym za kre sie pod -
no sze nia wy się gni ka. No wy
układ hy drau licz ny i na pę do -
wy za pew nia krót kie cza sy
cy klu za ła dun ku, co po zwa la
na zwięk sze nie wy daj no ści. 
Układ ela stycz ne go za wie sze -
nia wy się gni ka (BSS) do dat -
ko wo – na wet o 20% – zwięk -
sza wy daj ność no wych ła do -
wa rek. Ab sor bu je bo wiem
wstrzą sy i „bu ja nie” ma szy ny
sku tecz nie ogra ni cza jąc wy -
sy py wa nie urob ku z łyż ki na -

wet pod czas szyb kiej jaz dy
po nie rów nym te re nie. Za pro -
jek to wa ne spe cjal nie do no -
wych ła do wa rek łyż ki o zop ty -
ma li zo wa nym kształ cie umoż -
li wia ją szyb sze i efek tyw niej -
sze na peł nia nie, co pod no si
efek tyw ność prac.
Ka bi na Vo lvo Ca re Cab to bez -
piecz ne, kom for to we i er go no -
micz ne sta no wi sko pra cy ope -

ra to ra. Je go pra cę uła twia czy -
tel ny mo ni tor do brze wi docz -
ny na wet w moc nym świe tle
sło necz nym. Są na nim wy -
świe tla ne w ję zy ku pol skim
wszyst kie in for ma cje oraz ko -
mu ni ka ty ostrze gaw cze po ma -
ga ją ce w efek tyw nej, wy daj nej
i bez piecz nej pra cy. Po ziom
wi docz no ści pod czas wy ko -
ny wa nia prac w ciem no ści
moż na zwięk szyć wy po sa ża -
jąc ła do war ki w ze staw świa -
teł głów nych i ro bo czych
LED. Bez pie czeń stwo użyt -
kow nia no wych ła do wa rek
se rii H pod no si układ ga śni -
czy z szes na sto ma dy sza mi
w ko mo rze sil ni ka. Zo sta je on

au to ma tycz nie uru cho mia ny
w przy pad ku wy kry cia ognia.
Układ za pro jek to wa ny spe -
cjal nie do ła do wa rek ko ło -
wych Vo lvo moż na uru cho -
mić tak że ręcz nie z wnę trza
ka bi ny lub włącz ni kiem
umiesz czo nym na ma szy nie.
Nie zrów na na trwa łość ła do -
wa rek Vo lvo oraz ła twość
ob słu gi tech nicz nej gwa ran -
tu ją ich mak sy mal ną dys po -
zy cyj ność oraz mi ni mal ne
wy dat ki na ser wis i czę ści za -
mien ne. Aku mu la to ry są
bez ob słu go we, po dob nie jak
„ko ły ska” tyl ne go mo stu,
któ rą wy po sa żo no w bez ob -
słu go we ło ży ska i tu le je. Zu -
ży wa nie się ma szy ny zo sta ło
ogra ni czo ne dzię ki opcjo nal -
ne mu ukła do wi au to ma tycz -
ne go sma ro wa nia, któ ry
moż na re gu lo wać za leż nie
od ob sza ru za sto so wa nia.
Na pę dza ny hy drau licz nie
wen ty la tor chło dzą cy chro ni
naj waż niej sze pod ze spo ły
ma szy ny przed uszko dze -
niem w wy ni ku prze grza nia.
Wen ty la tor uru cha mia się
au to ma tycz nie tyl ko wów -
czas, gdy jest to ko niecz ne.
Po zwa la to zmniej szyć nie
tyl ko zu ży cie pa li wa, ale i po -
ziom ha ła su. Funk cja zmia ny
kie run ku ob ro tów wen ty la to -
ra umoż li wia sa mo oczysz -
cza nie chłod nic. Opcjo nal -
ny układ chło dze nia mo stów
sta je się nie zbęd ny w przy -
pad ku wy ko rzy sty wa nia ła -
do war ki do trans por tu urob -
ku na dłuż szych dy stan sach.
Wszy scy użyt kow ni cy ma -
szyn Vo lvo ko rzy stać mo gą
z roz bu do wa nej sie ci ser wi -
so wej, tak że warsz ta tów mo -
bil nych, któ re są w sta nie do -
ko nać skom pli ko wa -
nych na praw w wa -
run kach po lo wych.

MASZYNY BUDOWLANE

Ła do war ki ko ło we Vo lvo – czas na se rię H
Ła do war ki ko ło we Vo lvo se rii H za pro jek to wa no z my ślą o osią ga niu naj wyż szej wy daj no ści
w naj trud niej szych wa run kach przy jed no cze snej re duk cji kosz tów eks plo ata cyj nych. Ope ra to -
rzy no wych ma szyn mo gą cie szyć się nie spo ty ka nym do tej po ry kom for tem, skró co nym cza -
sem cy kli ro bo czych, efek tyw ną hy drau li ką i per fek cyj nym ukła dem na pę do wym

www.volvoce.pl

Dzię ki róż nym opcjom kon fi gu ra cji ma szyn i moż li wo ści do bo ru osprzę tu na byw ca
ła do war ki Vo lvo se rii H mo że do sto so wać  ją do swych kon kret nych po trzeb

http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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Kon struk to rzy Ko mat su za -
wsze sta ra ją się  łą czyć tra dy -
cyj ne war to ści z naj no wo cze -
śniej szy mi roz wią za nia mi
tech no lo gicz ny mi. Pod uwa -
gę bio rą tak że kwe stie eko lo -
gicz ne i by naj mniej nie wy ni -
ka to je dy nie z ko niecz no ści
speł nie nia ak tu al nych norm
emi sji spa lin. No we ma szy -
ny ma ją być oczy wi ście jak
naj mniej uciąż li we dla śro do -
wi ska, ale nie kosz tem wy daj -
no ści i eko no mi ki eks plo ata -
cji. Wy da je się, że no wa ko -
par ka ko ło wa PW180 -10,
w któ rej za sto so wa no ca ły
sze reg tech no lo gicz nych in -
no wa cji, z na wiąz ką speł nia
te za ło że nia. Dzię ki za sto so -
wa niu no wo cze snej jed nost -
ki na pę do wej o mo cy 168 KM
speł nia ją cej nor my emi sji
spa lin EU Sta ge IIIB do at -
mos fe ry tra fia zde cy do wa nie
mniej dwu tlen ku wę gla. Sil -
nik w codzien nej eks plo ata -
cji oka zu je się nie zwy kle
oszczęd ny, zu ży wa znacz nie
mniej pa li wa. Dzie je się tak
dzię ki elek tro nicz ne mu mo -
du ło wi ste ro wa nia pra cą sil ni -
ka, któ ry daw ku je stru mień
za ssa ne go do ko mo ry spa la -
nia po wie trza, okre śla daw kę
wtry ski wa ne go pa li wa oraz
opty ma li zu je pa ra me try spa -
la nia. W prze cięt nych wa run -
kach eks plo ata cyj nych
oszczęd no ści na pa li wie prze -
kro czyć mo gą na wet dzie sięć
pro cent. Jesz cze więk sze
oszczęd no ści – śred nio pięt -
na sto pro cen to we – od no to -
wu je się pod czas prze jaz dów. 
Na stopień czystości spa lin
wpływ ma filtr czą stek sta łych
Ko mat su DPF. Im po nu je on
sku tecz no ścią wy chwy tu jąc
po nad 90% sa dzy. Ko mat su
mo że też po szczy cić się
trud nym do po bi cia re kor -
dem. W ko par ce PW180 -10
aż 99,4% kom plet nych cy kli

re ge ne ra cji fil tra DPF od by -
wa się w spo sób pa syw ny,
nie zau wa żal nie dla ope ra to -
ra bez ko niecz no ści wy łą cza -
nia ma szy ny z nor mal nej
eks plo ata cji. Filtr pra wie ni -
gdy nie mu si być za tem de -
mon to wa ny, nie ma też po -
trze by ko rzy sta nia z wy pa la -
rek wy ma ga ją cych wła sne -
go za si la nia, a przez to pod -
no szą cych kosz ty re ge ne ra -
cji. Pro gram ser wi so wy Ko -
mat su Ca re prze wi dzia ny dla
wszyst kich ma szyn na pę dza -
nych sil ni ka mi speł nia ją cy mi
nor mę emi syj ną EU Sta ge
IIIB prze wi du je do dwóch
bez płat nych wy mian fil tra
DPF w cią gu po cząt ko wych
pię ciu lat eks plo ata cji ma szy -
ny. Po nad to w cią gu trzech
po cząt ko wych lub do 2.000
go dzin pra cy tak że wszyst kie
pra ce ser wi so we pro wa dzo -
ne bez płat nie. Do dać trze ba,
że z wy ko rzy sta niem wy łącz -
nie ory gi nal nych czę ści za -
mien nych i ma te ria łów eks -
plo ata cyj nych cer ty fi ko wa -
nych przez Ko mat su. Dla na -
byw cy ozna cza to ol brzy mie
oszczęd no ści na bie żą cych

kosz tach eks plo ata cji i to
w cią gu dłu gie go okre su. 
Eko lo gia eko lo gią, a dla na -
byw cy – szcze gól nie w trud -
nych dla bran ży bu dow la nej
cza sach – naj waż nie jsza po -
zo sta je jed nak pro duk tyw -
ność i wy daj ność ma szy ny.
Kon struk to rzy Ko mat su za -

pew nia ją, że na byw cy ko par -
ki PW180 -10 nie za wio dą się
w tej ma te rii. Ma szy na nie
jest nad mier nie uciąż li wa
dla śro do wi ska na tu ral ne go,
ale z ca łą pew no ścią nie
dzie je się to kosz tem ogra ni -
cze nia osią gów, a tym sa -
mym wy daj no ści. 
No wo cze sne ukła dy wspo -
ma ga ją ce pra cę ope ra to ra
spra wia ją, że pra cu je mu się
co raz ła twiej. Umoż li wia ją też
czę ścio wą kom pen sa tę strat
ener gii, któ ra mu si zo stać
spo żyt ko wa na na za si la nie
ukła dów ob rób ki spa lin. Do -
kąd za wie dzie nas szpi ko -
wa nie ma szyn elek tro ni ką?
Czy w przy szło ści – wca le nie
tak od le głej – nie oka że się
przy pad kiem, że ope ra tor
sta nie się zbęd ny, a na pla -
cach bu do wy pra co wać bę dą
bez za ło go we ma szy ny -ro bo -
ty? Ta ka hi de Oshi ta ni – dy -
rek tor za rzą dza ją cy Ko mat su
Po land, z któ rym swe go cza -
su na sza re dak cja wy mie nia -
ła po glą dy na ten te mat, za -
uwa żył, że choć teo re tycz nie
by ło by to moż li we, to jed nak
po zo sta je w sprzecz no ści
z fi lo zo fią Ko mat su, któ re
uwa ża, że ope ra tor – po -
za pew ny mi wy jąt ka mi – po -
zo sta nie nie zbęd ny. Ja poń -
ski kon cern za mie rza mak sy -
mal nie upro ścić mu pra cę
i czy nić ją bar dziej bez piecz -
ną. Ope ra to rzy no wej ko par -
ki PW180 -10 z pew no ścią
po twier dzą, że sta ra nia in ży -
nie rów Ko mat su przy nio sły
za kła da ny efekt. Wspo ma -
ga ni ukła da mi elek tro nicz ny -
mi cie szyć się mo gą ci szą
i kom for tem pra cu jąc w ka bi -
nie ty pu SpaceCab cał ko wi -
cie no wej ge ne ra cji. Do daj -
my, wy ko nu jąc swą
pra cę w peł ni bez -
piecz nie i wy daj nie.

MASZYNY BUDOWLANE

Ko mat su PW180 -10 – uda nie łą czy trud ne do po łą cze nia 
Ja poń ski kon cern za pew nia, że no wa „ko łów ka” PW180 -10 sta no wi tak prze my śla ną kon struk cję,
że jest w sta nie speł nić naj wyż sze wy ma ga nia użyt kow ni ków. Za rów no w za kre sie wy daj no ści,
bez a wa ryj nej i bez piecz nej pra cy, jak też ochro ny śro do wi ska 

www.komatsupoland.pl

Na mo ni to rze ope ra tor otrzy mu je „pod -
po wie dzi” po zwa la ją ce mu wy ko rzy sty -
wać peł nię moż li wo ści ma szy ny

Ko par ka ko ło wa PW180 -10 to ma szy na no wej ge ne ra cji, któ ra jest w sta nie speł nić
naj wyż sze wy ma ga nia użyt kow ni ka nie tyl ko w za kre sie wy daj no ści i bez a wa ryj nej
pra cy, ale tak że ochro ny śro do wi ska 

http://www.komatsupoland.pl/komatsu.html
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W ro ku 2003 wy bu do wa no
w Pi szu za si la ną bio ma są cie -
płow nię o mo cy 21 MW. Sto -
so wa nie nie kon wen cjo nal ne -
go pa li wa wy ma ga gro ma dze -
nia za pa sów i przy go to wy wa -
nia mie szan ki o od po wied nim
skła dzie. – W chwi li obec nej
na sze za pa sy bio ma sy wy no -
szą po nad 45 ty się cy me trów
prze strzen nych, co po zwa la
w prak ty ce na oko ło czte ry
mie sią ce pra cy w se zo nie zi -
mo wym. Pra cu je my przez ca ły
rok, bo wiem pro du ku je my też
cie płą wo dę. Mu si my na bie -
żą co kon tro lo wać pa ra me try
mie szan ki, tak aby za pew -
nić sta bil ność dzia ła nia i eko no -
mi kę pa li wo wą za kła du – tłu ma -
czy Ja ro sław Anu sie wicz, dy -
rek tor PEC w Pi szu.
Ko niecz ność utrzy my wa nia tak
du żych za pa sów bio ma sy wy -
ma ga ła utwar dze nia oko -
ło dzie wię ciu set me trów kwa -
dra to wych pla ców i dróg oraz
stwo rze nia od po wied nie go
par ku ma szy no we go. Je że li
cho dzi o pra ce prze ła dun ko we,
to fir ma po sta wi ła na ła do war ki
te le sko po we JCB. W chwi li
obec nej pi ski PEC eks plo atu je
dwie te go ty pu ma szy ny. Now -
sza z nich – JCB 550-80, zresz -
tą ja ko pierw sza w Pol sce, tra -
fi ła do Pi szu pół to ra ro ku te mu.
Mi mo że do tej po ry prze pra co -
wa ła po nad 2.500 go dzin zu -
peł nie te go po niej nie wi dać.
Ma szy na jest za dba na, wy glą -
da do sko na le. Ope ra to rzy żar -
tu ją, że jest to za słu gą ga ra żo -
wa nia w do brze ogrze wa nym
po miesz cze niu. No cóż, gdzie
jak gdzie, ale w PEC Pisz cie -
pła nie po win no bra ko wać… 
Py ta ny o kry te ria wy bo ru ła -
do war ki 550-80 JCB, dy rek tor
Anu sie wicz tłu ma czy, że prze -
ko na ły go głów nie jej pa ra -
me try ro bo cze, za sięg

do przo du wy no szą cy 4,47
me tra, udźwig 5 ton oraz wy -
so kość pod no sze nia 8,10
me tra. – Po trze bo wa li śmy
więk szej ma szy ny o od po wied -
nim udźwi gu. Po zwa la to bo -
wiem przy spie szyć wy ko na nie
prac. Tym sa mym ma szy ny są
eks plo ato wa ne kró cej w cią gu
dnia, od pa da też ko niecz no ść

pra cy w no cy. Te raz zda rza się
to spo ra dycz nie, przy bar dzo
ni skich tem pe ra tu rach.
Gro ma dzo ny ma te riał two rzy
po tęż ną skar pę o wy so ko ści
do cho dzą cej do ośmiu me -
trów. Z cza sem pry zma osia da
pod wła snym cię ża rem po wo -
du jąc co raz więk sze za gęsz -
cze nie ma te ria łu. Za da niem ła -
do war ki jest je go od spa ja nie,
co sta no wi na praw dę nie zwy -
kle cięż kie za da nie. Ła do war -
ka JCB 550-80 ra dzi so bie jed -
nak z nim do sko na le. Nie wąt -
pli wą za le tą tej ma szy ny jest
nie zwy kle so lid na kon struk cja

wy się gni ka. Opty mal ne roz ło -
że nie na prę żeń ogra ni cza
do mi ni mum zmę cze nie ma te -
ria ło we, a tym sa mym ry zy ko
po ten cjal ne go uszko dze nia
po szcze gól nych ele men tów
wy się gni ka. In ży nie ro wie JCB
za dba li, by za rów no we -
wnętrz ne, jak i ze wnętrz ne je -
go seg men ty mia ły za wsze

wspól ne po wierzch nie sty ku
o po nad me tro wej dłu go ści.
Roz wią za nie to sku tecz nie za -
po bie ga od kształ ce niu się wy -
się gni ka wy dłu ża jąc tym sa -
mym je go ży wot ność. Jest to
szcze gól nie istot ne w sy tu -
acjach, gdy ma szy na wy ko nu -
je za da nia pra cu jąc na po chy -
ło ściach skar py. Ma my wów -
czas do czy nie nia ze spe cy -
ficz nym roz kła dem sił od dzia -
łu ją cych za rów no na sam wy -
się gnik, jak i ca łą ma szy nę.
Nie wiel kie tar cie ele men tów,
trwa łe okła dzi ny oraz dłu -
gi, wy no szą cy 500 go dzin

okres mię dzy sma ro wa niem
pod ze spo łów wy się gni ka
ogra ni cza ją kosz ty eks plo ata -
cji i za pew nia ją du żą pew -
ność dzia ła nia ma szy ny.
Ła do war ka ra dzi so bie do sko -
na le z od spa ja niem warstw
zwar te go ma te ria łu skar py tak -
że dla te go, że pra cu je ze spe -
cjal nym osprzę tem. Wy po sa -
żo no ją bo wiem w spe cjal ne
wi dły, któ rych kon struk cję
opra co wał… dy rek tor Anu sie -
wicz. – To praw da, jest to na -
rzę dzie mo je go po my słu wy ko -
na ne na spe cjal ne za mó wie nie
przez przed sta wi cie la kon cer -
nu JCB w Pol sce, fir mę In ter -
han dler – mó wi Ja ro sław Anu -

sie wicz. Do da je, że jest in ży -
nie rem, nie tyl ko z wy kształ ce -
nia, ale przede wszyst kim z za -
mi ło wa nia. – Na po cząt ku na -
szej roz mo wy pa dło py ta nie,
co spra wi ło, że na sza fir ma
zde cy do wa ła się na mar kę
JCB. Oczy wi ście, jak już
wspo mnia łem, prze ma wia ły
za tym w głów nej mie rze osią -
gi, ale istot ne by ły tak że bo ga -
te tra dy cje bry tyj skie go kon -
cer nu i po dej ście do klien ta.
Mia łem moż ność od wie dze nia
sie dzi by JCB. Za im po no wa ło
mi po sza no wa nie wła snej hi -
sto rii i dro ga, ja ką prze by ło

MASZYNY BUDOWLANE

JCB? Na trwa łe wpi sa ne w Pisz!
Pisz mo że być atrak cyj ny tak że po za se zo nem. Szcze gól nie, kie dy ma się
do czy nie nia z tak in te re su ją cym roz mów cą, jak dy rek tor miej sco we go Przed -
się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej. Z Ja ro sła wem Anu sie wi czem roz ma wia li -
śmy o hi sto rii re gio nu, wiel kiej wi chu rze i spo so bach przy go to wa nia bio ma -
sy. A wszyst ko i tak skoń czy ło się na dys ku sji o ma szy nach bu dow la nych… 

Nie wąt pli wą za le tą ła do war ki JCB 550-80 są jej pa ra me try ro bo cze. Za sięg do przo du wy no szą cy 4,47 me tra, udźwig 5 ton oraz wy -
so kość pod no sze nia 8,10 me tra pozwalają wykonywać wydajnie i bezpiecznie nawet najtrudniejsze zadania



http://www.interhandler.pl/


34 Pośrednik Budowlany

JCB. Od ga ra żo wej ma nu fak -
tu ry do gi gan tycz ne go kon cer -
nu, praw dzi we go po ten ta ta
wśród świa to wych pro du cen -
tów ma szyn bu dow la nych. Im -
po nu ją cy jest też spo sób or ga -
ni zacji pro duk cji oraz to, że JCB
po zo sta je pry wat ną fir mą, co
jest ewe ne men tem w dzi siej -
szym zglo ba li zo wa nym świe -
cie – mó wi Ja ro sław Anu sie wicz.
Ła do war ka 550-80 wy po sa żo -
na jest w ca ły sze reg ele men -
tów pod no szą cych bez pie -
czeń stwo pra cy, ta kich jak za -
wo ry za bez pie cza ją ce przed
nie kon tro lo wa nym  opa da -
niem wy się gni ka i ru chem
sań wi deł czy umiesz czo ny
w ka bi nie wskaź nik ob cią że -
nia. Za je go po mo cą ope ra tor
in for mo wa ny jest na bie żą co
o stop niu sta bil no ści ma szy -
ny pod czas jaz dy do przo du.
Ko lej nym ele men tem pod no -
szą cym bez pie czeń stwo pra -
cy jest blo ka da uru cho mie nia
sil ni ka przy wy bra nym kie run -
ku jaz dy. Za łą cze nie ha mul ca
po wo du je au to ma tycz ne roz -
łą cze nie na pę du.
Umiesz cze nie sil ni ka z bo ku
i ni skie po sa do wie nie wy się -
gni ka po zwo li ły zde cy do wa -
nie po pra wić wi docz ność wo -
kół ma szy ny. Po zwa la to zy -
skać ope ra to ro wi więk szą
pew ność i pre cy zję w wy ko -
ny wa niu szyb kich ru chów
ma szy ną, przy jed no cze snym
za cho wa niu bez pie czeń stwa. 
Wa run ki pra cy ła do war ki
JCB 550-80 z po zo ru nie wy -
da ją się trud ne. Ma szy na jest
co praw da eks plo ato wa -
na przez ca ły rok, ale z re gu ły
do ko nu je prze ła dun ku i trans -
por tu na bli skie od le gło ści
sto sun ko wo lek kie go ma te ria -
łu. Pro blem sta no wi na to -
miast za py le nie. Ze wzglę du
na gru bość frak cji i wil got -
ność ma te ria łu nie jest ono co
praw da przez ca ły czas in ten -
syw ne, ale wzra sta w okre sie
wio sen no -let nim, szcze gól nie
w wy so kiej tem pe ra tu rze oto -
cze nia i przy po ry wi stym wie -
trze. W tym kon tek ście nie -
zwy kle waż na oka zu je się
efek tyw ność dzia ła nia ukła du

chło dze nia ma szy ny. W ła do -
war ce JCB 550-80 dzia ła on
bez zarzutu. Dodatkowym
jego atutem jest ułatwiony do -
stęp do odchylanych chłod -
nic i wentylator z re wersem.
Po zwa la to na utrzy my wanie
układu w odpowiedniej czy -
sto ści gwa ran tu ją cej peł ną
spraw ność, na wet pod czas
pra cy w trud nym śro do wi sku. 
Ła do war ka na pę dza na jest no -
wej ge ne ra cji eko no micz nym
sil ni kiem JCB o mo cy 130 KM
(97kW). W po łą cze niu z prze -
kład nią Po wer shift sta no wi on
nie za wodny ze spół na pę do wy
o wy so kich osią gach. Szyb ka
zmia na try bu ste ro wa nia
wszyst ki mi ko ła mi po zwa la
na ła twe przej ście ze skrę tu
przed nich kół do try bu „kra -
ba”. Ła do war ka bar dzo do -
brze ra dzi so bie nie tyl ko
w miej scach o ogra ni czo nej
prze strze ni, ale tak że przy po -
ko ny wa niu wznie sień. To
w przy pad ku ta kie go użyt -
kow ni ka, ja kim jest Przed się -
bior stwo Ener ge ty ki Ciepl nej
w Pi szu ol brzy mia za le ta.
Odspa ja nie ma te ria łu z wy so -
kiej na osiem me trów pry zmy
bar dzo czę sto wy ma ga bo wiem
„wspi nacz ki” i prze miesz cza nia
się po – przy naj mniej
miej sca mi – ma ło
spoistym pod ło żu.

MASZYNY BUDOWLANE

www.interhandler.pl

Dzię ki za sto so wa niu wy so ko wy trzy ma łe go po li ety le nu za miast bla chy, w miej scach naj bar dziej na ra żo nych na za ry so wa nia, zmi ni ma li zo -
wa no moż li wo ści uszko dze nia po włok la kier ni czych

Szyb ka zmia na try bu ste ro wa nia wszyst ki mi ko ła mi sprawia, że ła do war ka bar dzo do brze
ra dzi so bie podczas pracy w miej scach o ogra ni czo nej prze strze ni

Odspa ja nie ma te ria łu z wy so kiej na osiem me trów pry zmy wy ma ga za sto so wa nia ma szy -
ny, któ ra po tra fi prze miesz czać się po ma ło spo istym pod ło żu

http://www.interhandler.pl/
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No wy Trak ker to po jazd
spraw dza ją cy się w naj trud -
niej szych wa run kach ro bo -
czych. Au to zo sta ło zbu do wa -
ne tak, aby mo gło być eks plo -
ato wa ne w ekstremalnie
surowym klimacie i w bar dzo
trud nym te re nie. Jed no cze -
śnie od zna cza się przy tym
kom for tem jaz dy ty po wym dla

po jaz du szo so we go. Wy trzy -
ma łość ra my pod wo zia za -
wsze sta no wi ła je den z naj -
waż niej szych atu tów sa mo -
cho dów Ive co. Nie ina czej jest
w No wym Trak ke rze. Po jazd
ten wy po sa żo no w pod wo zie
ze sta li o du żej wy trzy ma ło ści
i róż ne ro dza je za wie sze nia.
Do wy bo ru jest za wie sze nie
me cha nicz ne z re so ro wa niem
pa ra bo licz nym lub me cha -
nicz ne z re so ro wa niem pół e -
lip tycz nym. Pro du ko wa ne są
tak że mo de le z za wie szeniem
pneu ma tycz nym, współ pra -
cu ją cym z sys te mem ECAS.
Skrzy nie bie gów mon to wa ne
w No wym Trak ke rze to jed -
nost ki 16-bie go we ZF cha rak -
te ry zu ją ce się wy so ki mi pa ra -
me tra mi użyt ko wy mi. Za pew -

nia ją ni skie kosz ty ser wi so -
wa nia, ma ją pod wyż szo ne
pa ra me try wy daj no ścio we.
Są to skrzy nie o pro stej ob -
słu dze pod no szą ce ła twość
pro wa dze nia dzię ki ukła do wi
po dwój ne go „H”. Me cha nicz -
na 16-stop nio wa skrzy nia
bie gów wy po sa żo na jest
w sys tem wspo ma ga nia „se -

rvo shift” umoż li wia ją cy szyb -
szą i bar dziej pre cy zyj ną
zmia nę bie gów. Układ pneu -
ma tycz ne go wspo ma ga nia
zmniej sza wy si łek, ja ki kie -
row ca mu si wło żyć w zmia nę
bie gów o bli sko pięć dzie siąt
pro cent. Od le gło ści mię dzy
prze ło że nia mi zo sta ły zmniej -
szo ne o czter dzie ści pro cent.
No wy Trak ker jest rów nież
do stęp ny w wer sji wy po sa -
żo nej w do sko na łą tech no lo -
gicz nie, w peł ni zauto ma ty -
zo wa ną skrzy nię bie gów
EuroTronic. W tej wer sji
dźwi gnia wy bo ru prze ło że nia
jest wbu do wa na w ko lum nę
kie row ni cy. Oby dwa roz wią -
za nia ko rzyst nie wpły wa ją
na wy go dę pro wa dze nia po -
jaz du. Za le ty wy ni ka ją ce ze

sto so wa nia au to ma tycz nej
skrzy ni bie gów są nie pod wa -
żal ne. Po pierw sze cię żar
prze kład ni, w po rów na niu ze
skrzy nią ma nu al ną, jest
mniej szy o 60 kg. Po wtó re
mniej sze są też jej wy mia ry
ze wnętrz ne, a licz ba po łą czeń
pneu ma tycz nych i elek trycz -
nych znacz nie ogra ni czo na.

CEB (Com bi ned En gi ne Bra -
ke) to wspo ma ga ny ha mu lec
sil ni ko wy łą czą cy w swo jej
kon struk cji dwie funk cje – de -
kom pre sję oraz dła wie nie
spa lin. Je go dzia ła nie po le ga
na wy ko rzy sta niu za wo ru mo -
tyl ko we go, któ ry umiesz czo -
ny jest w ko lek to rze wy de -
cho wym wy twa rza ją cym ci -
śnie nie zwrot ne ga zów wy de -
cho wych, któ re z ko lei jest
wy ko rzy sty wa ne do spowal -
nia nia ob ro tów sil ni ka i zwięk -
sza nia si ły ha mo wa nia.
Kon struk cja tur bi ny i zin te gro -
wa ne go za wo ru upu sto we go
umoż li wia wy twa rza nie wyż -
sze go ci śnie nia do ła do wa nia
na wet przy ni skich ob ro tach
sil ni ka. Opty ma li zu je to mo -
ment ob ro to wy i po pra wia

eko no mi kę zu ży cia pa li wa.
Jed nak z chwi lą osią gnię cia
mak sy mal ne go ci śnie nia do ła -
do wa nia (od po wia da ją ce go
wy so kim ob ro tom) nie zbęd -
na jest me cha niczna ochro -
na sil ni ka i sa mej tur bi ny. Za -
da nie to spo czy wa na ukła dzie
za wo ru upu sto we go, któ ry
ogra ni cza ci śnie nie w tur bi nie
i utrzy mu je je na sta łym po -
zio mie, stop nio wo uwal nia jąc
nad miar ga zów bez po śred nio
do ko lek to ra wy lo to we go.
Sto so wa ne w No wym Trak ke rze
sil ni ki Cur sor z tur bi ną o zmien -
nej geo me trii za pew nia ją naj lep -
szą w swo jej kla sie moc i mo -
ment ob ro to wy. Za sto so wa ne
w nich roz wią za nia tech no lo -
gicz ne po zwa la ją ogra ni czyć
zu ży cie pa li wa i skró cić do nie -
zbęd ne go mi ni mum czas prze -
sto jów pod czas kon ser wa cji
i ewen tu al nych na praw. Ga ma
sil ni ków Cur sor wy róż nia się
mniej szym cię ża rem, wy ma ga
niż szych na kła dów na na ser wis
i ob słu gę (okre sy mię dzy prze -
glą do we wy no szą do 150 ty się -
cy ki lo me trów) i gwa ran tu ją
wyż szą nie za wod ność. 
Tech no lo gia ob rób ki spa lin
Hi-eSCR (se lek tyw na re duk -
cja ka ta li tycz na) wy ko rzy -
stu ją ca płyn ka ta li zu ją cy
(AdBlue) jest sto so wa na
przez Ive co we wszyst kich
po jaz dach śred nich i cięż -
kich. Wy dat nie zmniej sza
kosz ty eks plo ata cji, głów nie
dzię ki zmniej sze niu zu ży cia
pa li wa na wet o pięć pro cent. 
Istot ne zmia ny w No wym
Trak ke rze do ty czą ka bi ny.
Za sto so wa no tu roz wią za nia
za po ży czo ne z cięż kich Stra -
li sów szo so wych – Hi -Stre et
i Hi -Ro ad. Szofer ka wy po sa -
żo na w urzą dze nia te le ma -
tycz ne zo sta ła za pro jek to wa -
na pod ką tem zwięk sze nia
kom for tu pra cy i prze by wa nia
w jej wnę trzu, czy li czyn ni ków
uzna wa nych za fun da men tal -
ne dla wy daj no ści oraz bez -
pie czeń stwa. No we re so ro wa -
nie ka bi ny w spo sób
istot ny pod no si kom -
fort pra cy kie row cy.

POJAZDY BUDOWLANE

No wy Trak ker to prawdziwy „budowlaniec”
Kon struktorzy Ive co zapewniają, że dla no we go Trak ke ra nie ma prze -
szkód nie do po ko na nia ani gra nic, któ rych nie był by w sta nie prze kro -
czyć. Po jazd spraw dza się w każ dym te re nie, od zwy kłych dróg as fal to -
wych aż po bez dro ża roz le głych pla ców bu do wy…

www.iveco.pl

No wy Trak ker to po jazd spraw dza ją cy się w naj trud niej szych wa run kach ro bo czych. Au to zo sta ło zbu do wa ne tak, aby mo gło być eks plo -
ato wa ne w ekstremalnie surowym klimacie i w bar dzo trud nym te re nie

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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POJAZDY BUDOWLANE

Po jazd cię ża ro wy mu si przy -
no sić zysk. W tym ce lu Re -
nault Trucks zop ty ma li zo wa -
ło wszyst kie swo je pro ce sy
i usłu gi, po cząw szy od pro -
jek to wa nia aż po ob słu gę po -
sprze dażową, za pew nia jąc
klien tom mak sy mal ną nie za -
wod ność i ren tow ność. Re -
zul ta tem tej opty ma li za cji
w od nie sie niu do pod wo zia
po jaz du cię ża ro we go jest wy -

jąt ko wo sze ro ki za kres moż li -
wych do re ali za cji za bu dowy
oraz wy jąt ko wa ła twość jej
mon ta żu na po jeź dzie. 
Już na eta pie pro jek to wa nia
no wej ga my Re nault Trucks
wzię ło pod uwa gę po trze by
firm za bu do wu ją cych. Otrzy -
ma ły one do dys po zy cji spe -
cjal ną stro nę in ter ne to wą:
Bo dy bu il der Por tal  do stęp ną
pod ad re sem www.re nault -
trucks.com. Stro na ta umoż li -
wia skon fi gu ro wa nie po jaz du
o kon kret nym nu me rze pod -
wo zia i po bra nie szcze gó ło -
we go ry sun ku pod wo zia.
Udo stęp nia in struk cje za bu -
do wy, har mo no gram pro duk -
cji i do sta wy, a tak że do ku -
men ta cję ho mo lo ga cyj ną.
Fir my za bu do wu ją ce ma ją
rów nież do stęp do in te rak -

tyw nych ma te ria łów szko le -
nio wych do ty czą cych no wej
ga my po jaz dów oraz wszyst -
kich me tod i ele men tów uła -
twia ją cych za bu do wę. 
Wszyst kie te usłu gi po zwa la -
ją na skró ce nie cza su za bu -
do wy po jaz du na wet o 20%,
za pew nia ją fir mom za bu do -
wu ją cym więk szą swo bo dę
pla no wa nia pra cy i ogra ni -
cza ją ry zy ko po my łek. 

Dla po jaz dów dys try bu cyj nej
se rii D prze wi dzia no do dat ko -
wo sze reg ze sta wów przy go -
to waw czych, uła twia ją cych
speł nie nie spe cy ficz nych wy -
ma gań klien tów w seg men -
tach, ta kich jak trans port dys -
try bu cyj ny, trans port ko mu -
nal ny, ra tow nic two i po żar nic -
two. Do stęp ne są m.in. ze sta -
wy do mon ta żu win dy za ła -
dow czej, za bu do wy zbior ni -
ko wej (cy ster ny), za bu do wy
chłod ni czej itp. 
Po dob ne ze sta wy są rów nież
do stęp ne dla po jaz dów bu -
dow la nych se rii C i K. Obej -
mu ją one przy go to wa nie pod -
wo zia do mon ta żu be to no -
mie szar ki, wy wrot ki, pom py
do be to nu czy żu ra wia. Mon -
taż za bu dów uła twia ją tak że
ha mul ce tar czo we, do stęp ne

stan dar do wo w se rii C i ofe ro -
wa ne w opcji w se rii K. Po jaz -
dy z ty po sze re gów C, K i D
mo gą rów nież być wy po sa żo -
ne w pod ze spo ły elek trycz ne
i me cha nicz ne w znacz nym

stop niu uła twia ją ce mon taż
i in te gra cję żu ra wi.
Dzię ki bo ga tej ga mie roz sta -
wu osi, ofe ro wa nego w od -
stę pach co 400 mm w przy -
pad ku se rii C i K oraz 300 mm
w przy pad ku se rii D, pod wo -
zie mo że być fa brycz nie do -
sto so wa ne do nie mal każ dej
za bu do wy. Ozna cza to ogra -
ni cze nie lub na wet cał ko wi te
wy eli mi no wa nie ko niecz no ści

skra ca nia po dłuż nic ra my
przez fir mę za bu do wu ją cą,
zwłasz cza że dłu gość tyl ne go
zwi su ra my w po jaz dach se rii
T, C i K moż na spe cy fi ko wać
w od stę pach co 50 mm. Re -
zul ta tem jest znacz nie więk -
sza ła twość mon ta żu be lek
prze ciw na jaz do wych, żu ra wi
czy wind za ła dow czych. 
W ce lu dal sze go zwięk sze nia
ela stycz no ści za bu do wy, Re -
nault Trucks w po jaz dach se -
rii C i K ofe ru je zbior ni ki pa li -
wa o dwóch wy so ko ściach

wy ko na ne ze sta li lub alu mi -
nium. Zbior ni ki sta lo we są
bar dziej od por ne na uszko -
dze nie, alu mi nio we zaś
umoż li wia ją zwięk sze nie ła -
dow no ści po jaz du. W po jaz -
dach se rii C, K i D moż li wy
jest rów nież wy bór miej sca
mon ta żu zbior ni ków
pa li wa: z le wej lub
pra wej stro ny ra my. 

Renault Trucks skraca czas montażu zabudowy 
Dzię ki no wym, opra co wa nym spe cjal nie z my ślą o fir mach za bu do wu -
ją cych apli ka cjom oraz mo du la ry za cji pod wo zia i róż no rod nym ze sta -
wom przy go to waw czym, czas za bu do wy po jaz dów z no wej ga my Re -
nault Trucks – a tym sa mym czas ich do sta wy do klien ta – mo że zo stać
skró co ny na wet o dwa dzie ścia pro cent 

www.renault-trucks.com

Nowe usłu gi za pew nia ją fir mom za bu do wu ją cym więk szą swo bo dę pla no wa nia
pra cy ogra ni cza jąc przy tym ry zy ko występowania po my łek

Po jaz dy z ty po sze re gów C, K i D mo gą rów nież być wy po sa żo ne w pod ze spo ły
elek trycz ne i me cha nicz ne uła twia ją ce mon taż i in te gra cję osprzętu

W po jaz dach se rii C, K i D moż li wy jest rów nież wy bór miej sca mon ta żu zbior ni ków
pa li wa: z le wej lub pra wej stro ny ra my

http://www.renault-trucks.com/


Naj now szy przy kład przy go -
to wy wa nych tu taj sa mo cho -
dów cię ża ro wych sta no wi
cią gnik do trans por tu cięż kie -
go (SLT). Za kła dy speł nia ją
rów nież spe cjal ne ży cze nia
klien tów, któ rych re ali za cja
nie jest moż li wa w pro duk cji
se ryj nej. Czy bę dą to po je -
dyn cze eg zem pla rze czy nie -
wiel kie se rie spe cjal ne – CTT
i za kła dy w Mol she im wy ko -
na ją je, ko rzy sta jąc z do -
świad cze nia wła snych kon -
struk to rów. Ogrom ną za le tą
jest przy tym fakt, że CTT i za -
kła dy w Mol she im do star cza -
ją zin dy wi du ali zo wa ne sa mo -
cho dy cię ża ro we z gwiaz -
dą na ma sce z jed nej rę -
ki i z jed ną fak tu rą. Ozna -
cza to, że klient otrzy mu je pro -
dukt spraw dzo ny, do pusz czo -
ny do eks plo ata cji oraz po sia -
da ją cy wszel kie gwa ran -
cje i ko rzy sta ją cy z glo bal -
nych usług ser wi so wych mar -
ki Mer ce des -Benz.
Choć ofer ta dru ży ny A Mer -
ce des -Benz, obej mu ją ca ty -
po sze re gi od Ate go do Ac tro -
sa, jest nie zwy kle kom plek so -
wa i li czy wie le wa rian tów, nie
za wsze w ra cjo nal nie zor ga -
ni zo wa nej pro duk cji se ryj nej
moż li we jest przy go to wa nie
od po wied nie go po jaz du, któ -
ry spro stał by wy so ce spe cja -
li stycz nym za da niom trans -
por to wym. Mer ce des -Benz
CTT po tra fi jed nak zna leźć
wy jąt ko wą od po wiedź na wy -
jąt ko we po trze by klien tów.
Czy bę dzie to no wy cią gnik
do trans por tu cięż kie go
Actrosa SLT lub Arocsa SLT,
po dwój ne ka bi ny dla po jaz -
dów stra ży po żar nej, spe cjal -
ny po jazd Low -Li ner do prze -
wo zu sa mo cho dów z pod no -
szo ną osią pcha ną i nie wiel -
kim ogu mie niem, po jazd

czte ro osio wy z trze ma tyl ny -
mi osia mi ze spo lo ny mi czy
na wet pię cio - lub sze ścio -
osio we po jaz dy pod cięż kie
pom py do be to nu – Mer ce -
des -Benz Cu stom Ta ilo red
Trucks i za kła dy w Mol she im
wy ko na ją je zgod nie z in dy wi -
du al ny mi ży cze nia mi klien ta.
W opar ciu o po jaz dy se ryj ne
pro du ko wa ne przez za kład

w Wörth po wsta ją w Mol she -
im po jaz dy czte ro osio we
o roz sta wie osi do 7,2 me tra,
prze zna czo ne do eks plo ata -
cji na po lach naf to wych
w Chi nach, po jaz dy do prze -
wo zu owiec w No wej Ze lan -
dii, wy po sa żo ne w spe cjal ne
opo ny i du żo miej sca na ra -
mie, gdzie pro du cent za bu -
do wy mo że zmie ścić na wet
klat kę dla psów, sa mo cho dy
cię ża ro we dla szkół jaz dy wy -
po sa żo ne w do dat ko we sie -
dze nia i zdu blo wa ne pe da ły
czy po jaz dy Eco nic wy ko rzy -
sty wa ne w ko pal niach.
CTT dys po nu je w za kła dach
w Mol she im wła snym dzia łem
pro jek to wym. Kon cep cje po -

szcze gól nych roz wią zań po -
wsta ją za rów no na wy raź ne
ży cze nie klien ta, jak i w ra -
mach wła snych in no wa -
cji – tak by ło  w przy pad ku
no we go mo de lu Mer ce des -
Benz SLT. Pra cu je nad nim
oko ło 70 in ży nie rów po zo sta -
ją cych w ści słym kon tak cie
z cen tral nym dzia łem roz wo ju
Da im ler Trucks w Stut t gar cie.

Tu taj nikt nie po wie, że się nie
da – Mol she im to miej sce,
w któ rym po wsta ją naj roz ma -
it sze roz wią za nia kon struk cyj -
ne po jaz dów użyt ko wych.
Jed no cze śnie in ży nie ro wie
pra cu ją cy w Mol she im mo gą
pro wa dzić pra ce kon struk cyj -
ne do ty czą ce sa mo cho dów
cię ża ro wych prze zna czo nych
do pro duk cji se ryj nej w Wörth.
Ogrom na za le ta po le ga
na tym, że dla ca łe go pro ce -
su ada pta cji przy go to wy wa -
na jest kom plet na do ku men -
ta cja, po dob nie jak w przy -
pad ku po jaz du se ryj ne go.
Dzię ki te mu klien ci mo gą ko -
rzy stać z do wol ne go warsz ta -
tu Mer ce des -Benz na ca łym

świe cie, a czę ści i ele men ty
są do stęp ne w for mie czę -
ści za mien nych ozna czo -
nych ko da mi pro duk tów zna -
ny mi z pro duk cji se ryj nej.
Wszyst kie prze bu do wy speł -
nia ją stan dar dy ja ko ścio we
Mer ce des -Benz i są ob ję te
gwa ran cją – każ dy sa mo -
chód cię ża ro wy z CTT to wy -
so ce wy spe cja li zo wa ny po -
jazd Mer ce des -Benz, do star -
cza ny wraz z fak tu rą bez po -
śred nio z Wörth. Po jaz dy
przy go to wa ne do za dań spe -
cjal nych speł nia ją wszyst kie
wy ma ga nia sta wia ne po jaz -
dom z pro duk cji se ryj nej. Do -
ty czy to rów nież ofer ty fi nan -
so wa nia i le asin gu. „Trucks
you can trust” – ta obiet ni ca
Mer ce des -Benz Trucks do ty -
czy w tym sa mym stop niu po -
jaz dów CTT, co mo de li stan -
dar do wych, rów nież w za kre -
sie dzia łań zwią za nych z uzy -
ska niem ho mo lo ga cji na da -
ny ry nek. Dzie łem spe cja li -
stów z CTT nie mu si być wy -
ra fi no wa ny po jazd spe cjal ny
opar ty na mo de lu se ryj nym.
Cza sem ich za da niem jest je -
dy nie zmia na miej sca mon ta -
żu zbior ni ka pa li wa lub mo -
dy fi ka cja ra my pod okre ślo -
ny typ za bu do wy.
Or ga ni za cyj nie CTT zwią za -
ne jest z pio nem biz ne so -
wym Mer ce des -Benz Spe cial
Trucks w nie miec kim Wörth,
tysiąc  pra cow ni ków wy twa -
rza rocz nie trzy i pół
tysiąca mo de li Eco nic, Uni -
mog i Ze tros. Więk sze ada -
pta cje wy ko nu je się jed nak
w al zac kim Mol she im w po -
bli żu Stras bur ga. Oko ło sze -
ściu set pra cow ni ków zaj mu -
je się tu taj kon stru owa niem,
pro duk cją, sprze da żą i mo -
dy fi ko wa niem po jaz dów,
mon ta żem i la kiero wa niem
ka bin do no śni ków na rzę dzi
Uni mog i wy twa rza niem czę -
ści. Przez ich rę ce prze cho dzi
w skali roku bli sko dziewięć
tysięcy po jaz dów. Za kres pra -
cy zakładu w Mol -
she im jest nie zwy kle
zróż ni co wa ny. 
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www.mercedes-benz.pl

Mer ce des -Benz Cu stom Ta ilo red Trucks (CTT) 
Sa mo chód cię ża ro wy przy go to wa ny na mia rę po trzeb in dy wi du al ne go
klien ta? Dla Mer ce des -Benz Cu stom Ta ilo red Trucks (CTT) nie sta no -
wi to naj mniej sze go pro ble mu. W za kła dach znaj du ją cych się w al zac -
kim mia stecz ku Mol she im po wsta ją spe cja li stycz ne po jaz dy na in dy -
wi du al ne za mó wie nie klien tów z ca łe go świa ta

CTT i za kła dy w Mol she im do star cza ją zin dy wi du ali zo wa ne sa mo cho dy cię ża ro -
we z gwiaz dą na ma sce z jed nej rę ki i z jed ną fak tu rą i wszel ki mi gwa ran cja mi

http://www.mercedes-benz.pl/
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Jed ną z naj now szych re ali za -
cji by ła za bu do wa dla war -
szaw skie go To tal bu du zaj -
mu ją ce go się mię dzy in ny mi
trans por tem ma te ria łów bu -
dow la nych. Te go ro dza ju fir -
my sta no wią licz niej szą gru -
pę od bior ców po jaz dów za -
bu do wa nych przez Gra co,
któ re współ pra cu je z czo łów -
ką kra jo wych pro du cen tów
po jaz dów. Tym ra zem do za -
bu do wy po słu ży ło pod wo zie
MAN TGS 26.480 6x4 BB.
Jest to uni wer sal ny po jazd
cię ża ro wy do cięż kich za dań
na pla cach bu do wy. Wy róż -
nia się nie zwy kłą mo cą na le -
żąc w chwi li obec nej bez -
sprzecz nie do świa to wej czo -
łów ki sa mo cho dów spraw -
dza ją cych się nie tylko
w cięż kich wa run kach eks -
plo ata cji na pla cach bu do wy,
ale także pod czas re ali za cji
za dań ko mu nal nych.
Gra co wspo ma ga za ma wia ją -
cych za bu do wy w ich od po -
wied niej kom ple ta cji tech -
nicz nej i do bie ra urzą dze nia
do pod wo zia. W ten spo sób
po wsta ją po jaz dy, któ re na -
wet w naj trud niej szych wa -
run kach po zwa la ją pra co wać
wy daj nie i bez piecz nie. 
Za bu do wę dla fir my To tal bud
wy ko na no w za kła dzie pro -
duk cyj no -ser wi so wym Gra co
w pod war szaw skim Pło cho ci nie.
Jej wy ko na nie prze wi dy wa ło mię -
dzy in ny mi zbu do wa nie skrzy ni ła -
dun ko wej o wy mia rach we wnętrz -
nych 6.200x2.450x800 mi li me -
trów z bocz ny mi bur ta mi alu -
mi nio wy mi (H=800 mm) ze
słup ka mi bur to wy mi ty pu Kin -
ne grip. Go to wa za bu do wa
prze szła po zy tyw nie sze reg te -
stów na na le żą cym do Gra co
pla cu ma new ro wym, po czym
fir ma wy sta wi ła za świad cze nie
zgod no ści z po sia da nym świa -
dec twem ho mo lo ga cji. 

Sta no wią cy in te gral ną część
za bu do wy żu raw Pal fin ger
PK33002 -EH speł nia wy ma ga -
nia no wej Dy rek ty wy Ma szy -
no wej MD2006/42/EG, któ rej
roz wi nię ciem jest obo wią zu ją -
ca ak tu al nie nor ma EN 12999
okre śla ją ca sys te my słu żą ce
bez pie czeń stwu użyt kow ni ka
w ma szy nach prze ła dun ko -

wych. Żu raw przenośny Pal fin -
ger PK33002 -EH jest chęt nie
wy bie ra ny przez fir my z bran -
ży bu dow la nej. Na le ży bo -
wiem do ro dzi ny High Per for -
man ce. Je go ce chą cha rak te -

ry stycz ną jest wy so ki mo ment
udźwi gu przy sto sun ko wo nie -
wiel kiej ma sie wła snej.
Wszyst kie żu ra wie Pal fin ger
z ro dzi ny High Per for man ce
dzię ki za sto so wa niu za awan so -
wa nych sys te mów za pew nia ją
peł ne bez pie czeń stwo pra cy
ope ra to ra i in nych osób znaj du -
ją cych się w za się gu ma szy ny.

Elek tro nicz nie ste ro wa ny sys -
tem prze ciw prze cią że nio wy
„Pal tro nic” ostrze ga ob słu gu ją -
ce go żu raw o zbli ża niu się
do mak sy mal ne go mo men tu
udźwi gu i sa mo czyn nie wy łą cza

urzą dze nie w mo men cie prze -
kro cze nia war to ści gra nicz -
nych. Układ ten współ pra cu jąc
z sys te mem kon tro li pod par cia
HPSC (High Per for man ce Sta -
bi li ty Con trol) za pew nia opty -
mal ne wy ko rzy sta nie udźwi gu
za leż nie od sta nu ob cią że nia
i spo so bu roz sta wie nia pod pór.
Sys tem HPLS (High Po wer Lift
Sys tem) po zwa la z kolei zwięk -
szyć udźwig re du ku jąc pręd ko -
ść ro bo czą po szcze gól nych
czło nów urzą dze nia po osią -
gnię ciu mak sy mal ne go ob cią -
że nia. W ten sposób udaje się
znacz nie zmniej szyć ob cią że -
nia dy na micz ne po cho dzą ce

od prze miesz cza ne go ła dun ku.
W przy pad ku pra cy na gra ni -
cy mo men tu udźwi gu z po -
mo cą ope ra to ro wi przy cho dzi
sys tem AOS (Ac ti ve Osci la -
tion Sup pre sion), któ ry ogra -
ni cza jąc drga nia żu ra wia spo -
wo do wa ne prze miesz cza -
niem cięż kie go ła dun ku po -
pra wia pre cy zję ste ro wa nia
i zmniej sza ob cią że nia w je go
ukła dzie hy drau licz nym.
Atu ta mi żu ra wi Pal fin ger jest
szyb kość, bez pie czeń stwo
i pre cy zja dzia ła nia. Funk cjo -
nal ność urzą dzeń moż -
na zwięk szyć sto su jąc do nich
sze ro ką ga mę osprzę tu, ta kie -
go jak chwy ta ki, ko sze ro bo -
cze, za wie sia, wcią -
gar ki, wi dły pa le to we
oraz świ dry ziem ne.

POJAZDY BUDOWLANE

Specjalistyczne zabudowy Gra co 
We własnych warsz ta tach zlokalizowanych w Gli wi cach i pod war szaw -
skim Pło cho ci nie fir ma Gra co wy ko nu je spe cja li stycz ne za bu do wy sa -
mo cho dów cię ża ro wych. Ich integralną część stanowią urzą dze nia prze -
ła dun ko we austriackiego koncernu Pal fin ger

www.graco.pl

Co raz licz niej szą gru pę od bior ców po jaz dów za bu do wa nych przez Gra co sta no wią fir my trans por tu ją ce ma te ria ły bu dow la ne.
O funk cjo nal no ści za mia wia nych przez nie ro dza jów za bu do wy sta no wią żu ra wie Pal fin ger

Zdal ne ste ro wa nie ra dio we z sze ścio ma funk cja mi pro por cjo nal ny mi z dźwi gnia mi li -
ne ar ny mi pod no si bez pie czeń stwo pra cy ope ra to ra i osób znaj du ją cych się w po bli żu

http://graco.pl/


http://graco.pl/
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97

www.komatsupoland.pl

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE
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Pami´taj 
o zamówieniu 

bezp∏atnej 
prenumeraty!

www.posbud.pl
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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
fax +48 76 8522119
www.iowservice.com, 
www.tigraflex.pl
service@iow.pl
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IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
fax +48 76 8522119
www.iowservice.com
www.erlau.pl
service@iow.pl

Centrala
Wolica

Al. Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn
tel: +48 22 641 02 03

Info@intrac.pl

Gdańsk
ul. Magnacka 15, 80-180 Gdańsk – Kowale

tel. +48 58 783 37 40
Łódź

Al. Jana Pawła II 15, 93-570 Łódź
tel. +48 42 205 41 94

Olkusz
Al. Tysiąclecia 1, 
32-300 Olkusz

tel. +48 32 645 53 00
Olsztyn

ul. Modrzewiowa 6, 11-010 Wójtowo
tel. +48 89 513 96 47

Poznań
ul. Platynowa 16, 
62-052 Komorniki

tel. +48 61 866 72 05
Rzeszów

Jasionka 587, 36-002 Rzeszów
tel. +48 17 859 16 03

Wrocław
ul. Orzechowa 2, 
50-540 Wrocław

tel. +48 71 333 45 10

www.intrac.pl

MASZYNY, SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNE 
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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

FIRMY LEASINGOWE

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
w Mińsku Mazowieckim

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



CENNIK REKLAM

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

3/2014 12.05.2014 10.04.2014 18.04.2014
4/2014 25.07.2014 10.06.2014 18.06.2014
5/2014 29.09.2014 18.08.2014 28.08.2014
6/2014 28.11.2014 17.10.2014 27.10.2014

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 2/2014 

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



http://tv.posbud.pl/


http://www.intermasz.pl/p

