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SPIS TREŚCI

Czekam na huragan

Roz mo wa z Ro ma nem Star czew skim, pre ze -
sem Ogól no pol skie go Sto wa rzy sze nia Trans -
por tu, Ener ge ty ki, Me cha ni za cji Bu dow nic twa
i Ochro ny Pra cy

Spy char ka? Ma szy na dla ar ty sty!

Na ca łym świe cie na byw ców znaj du je rocz nie
po nad dwa dzie ścia pięć ty się cy spy cha rek gą -
sie ni co wych. Tyl ko dzie sięć pro cent z tej licz -
by tra fia do użyt kow ni ków w Eu ro pie 

Trim ble pod no si efek tyw ność spy char ki 

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 pod no szą efek tyw ność wy ko rzy sta nia sprzę -
tu przy jed no cze snym ogra ni cze niu kosz tów

Ła do war ki Ko mat su w MD Be ton

Pro duk cja i do sta wy be to nu wy ma ga ją ści słe -
go prze strze ga nia ter mi nów. Pod sta wo wym
wa run kiem za cho wa nia ryt micz no ści jest po -
sia da nie nie za wod ne go sprzę tu

Rozpoczął Frisch…

Choć rów niar ki na le żą do naj star szych kon struk -
cji wśród ma szyn do ro bót ziem nych, to dziś
imponują nowoczesnymi rozwiązaniami. We
współ cze snych konstrukcjach króluje elektronika  

Hy un dai HX? Synonim jakości!

Hy un dai wpro wa dza jąc do se ryj nej pro duk cji
ma szy ny dzie wią tej ge ne ra cji do łą czył do świa -
to wej eli ty pro du cen tów. Ko re ań czy cy nie za -
mie rza ją wcale  na tym po prze stać...

Lie bherr LTM 1061-3.1

No wy żu raw sa mo jezd ny LTM 1060-3.1 wy po -
sa żo ny zo stał w naj dłuż szy spo śród trój o sio -
wych ma szyn fir my Lie bherr wy się gnik te le -
sko po wy. Mie rzy on bo wiem aż 48 me trów

Dobry rok dla Ma ni tou Pol ska

W trud nych dla bran ży bu dow la nej cza sach
naj czę ściej sły szy my na rze ka nia. Mi łą od mia ną
by ło za tem spo tka nie z dy rek to rem za rzą dza ją -
cym Ma ni tou Pol ska, Woj cie chem Rze wu skim 

SAL TEC – pew nie do gó ry!

Hisz pań ska fir ma SAL TEC jest jed nym z li de rów
wśród pro du cen tów sprzę tu do trans por tu pio -
no we go. Spe cja li zu je się w po de stach ele wa -
cyj nych, ofe ru je też spe cja li stycz ne win dy 

Tym zębom gruz niestraszny!

Prace związane z recyklingiem gru zu to cięż -
kie za da nie. Łyż ka ko par ki pe ne tru je hał dę
ma te ria łu i za sy pu je kru szar kę. Osiem go dzin
dzien nie, przez pięć dni w ty go dniu…

Pozwól się wyręczyć robotowi Hu sqvar na

Zdal nie ste ro wa ne ro bo ty wy bu rze nio we Hu -
sqvar na to no wo cze sne, za si la ne prą dem
urzą dze nia łą czą ce w so bie du żą moc z nie -
wiel kim cię ża rem i funk cjo nal ną kon struk cją 
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Ca ter pil lar Ma la ga Press Days 2015

Pod czas Dni Pra so wych Ca ter pil lar w hisz pań -
skiej Ma la dze z ust go spo da rzy im pre zy naj -
czę ściej pa da ły sło wa: bez pie czeń stwo, kom -
fort, wy daj ność oraz efek tyw ność
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Dro dzy Czy tel ni cy,

zi ma by ła ła god na, nie da ła się we zna ki fir mom bu dow la nym, a mi mo to bran ża bar dzo po wo li bu dzi się z le -

tar gu. Jak tak da lej pój dzie, to oba wiać się moż na, że fir mom za brak nie cza su na zre ali zo wa nie pro gnoz firm

ba da ją cych ry nek. Na przy kład pra cow nia PMR wiesz czy, że rok 2015 bę dzie uda ny dla bu dow nic twa, któ re

za no to wać mo że na wet ośmio pro cen to wy wzrost. Mal kon ten ci twier dzą co praw da, że pro gno zy są zbyt opty -

mi stycz ne, bo PMR w swych ba da niach ogra ni cza się je dy nie do an kie to wa nia naj więk szych firm bu dow la -

nych. A wia do mo, że więk si da ją so bie le piej ra dę na wet w trud niej szych cza sach. Mo że jed nak le piej wie rzyć

w zisz cze nie opty mi stycz nych pro gnoz i na wszel ki wy pa dek nie za glą dać do zde cy do wa nie mniej opty mi stycz -

nych ana liz ko niunk tu ry przed sta wia nych przez Głów ny Urząd Sta ty stycz ny? Ten bie rze bo wiem pod lu pę

wszyst kie fir my, tak że śred nie i cał kiem ma łe, któ re jak wia do mo są bar dziej „na rze ka ją ce”…

W tym ro ku Kiel ce i Po znań oka zu ją się być atrak cyj niej sze od sa me go Pa ry ża! Przy naj mniej dla mar ke tin -

gow ców kon cer nu Ca ter pil lar, któ ry za pre zen tu je swe no we ma szy ny na obu ma jo wych im pre zach tar go wych

w Pol sce, a zre zy gno wał z udzia łu w pa ry skim In ter ma cie. Ca ter pil lar tłu ma czy, że waż na jest dla nie go dy -

na mi ka, dla te go we Fran cji od bę dzie się sze reg po ka zów, pod czas któ rych wszy scy chęt ni ma ją cy od po wied nie

upraw nie nia ope ra tor skie bę dą mo gli prze te sto wać ma szy ny przy oka zji do brze się przy tym ba wiąc. Eu ro pej -

scy dzien ni ka rze – tak że przed sta wi ciel na szej re dak cji – mie li przed smak ta kich atrak cji pod czas tra dy cyj nych

Dni Pra so wych Ca ter pil lar od by wa ją cych się w Ma la dze. Nikt nie wy jeż dżał z Hisz pa nii roz cza ro wa ny. Miej -

my na dzie ję, że po dob ne od czu cia mieć bę dą opusz cza ją cy Po znań i Kiel ce. Jest to praw do po dob ne tym bar -

dziej, że w Pol sce obej rzeć będą mo gli tak że no wo ści kon ku ren tów Ca ter pil la ra!

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca
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Ba ro metr Bud my po ka zał po go dę!
W marcu odbyła się 24. edy cja Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu -
dow nic twa i Ar chi tek tu ry BUDMA 2015, w któ rej skład wcho -
dzi ły tar gi Bud ma, CBS, Glass oraz WinDoor-tech. Naj now szą
ofer tę za pre zen to wa ło po nad tysiąc wy staw ców z trzydziestu
trzech kra jów ca łe go świa ta. Przez czte ry tar go we dni eks po -
zy cję od wie dzi ło po nad 50.000 zwie dza ją cych.
Set ki no wo ści pro duk to wych i tech no lo gicz nych, 28 pro duk -
tów na gro dzo nych pre sti żo wym wy róż nie niem Zło te go Me da -
lu MTP oraz kil ka na ście ab so lut nych ryn ko wych pre mier cze -
ka ło na zwie dza ją cych przez czte ry tar go we dni. Go ście, któ -
rzy przy je cha li do Po zna nia, wzię li rów nież udział w sze re gu
cie ka wych de bat, kon fe ren cji i pre lek cji z udzia łem uzna nych
w bran ży au to ry te tów i spe cja li stów. 

Ar chi tek ci i pro jek tan ci wzię li udział w de ba cie ar chi tek to nicz -
nej, or ga ni zo wa nej przy współ pra cy z Izbą Ar chi tek tów RP,
z udzia łem za gra nicz nych go ści, Al ber to Ve igą z Es tu dio Ba -
roz zi Ve iga, Dmi tri jem An to ny ukiem, ar chi tek tem z Ki jo wa,
a tak że przed sta wi cie lem pol skiej awan gar dy ar chi tek tów
mło de go po ko le nia, Pio trem Sza ro szy kiem. Al ber to Ve iga był

rów nież gwiaz dą dru gie go dnia tar gów. W je go wy kła dzie
udział wzię ło bli sko 1000 słu cha czy. Nie za bra kło rów nież ak -
cen tów skie ro wa nych do mło dych adep tów sztu ki ar chi tek to -
nicz nej, któ rzy mo gli po wal czyć o cen ne na gro dy w ra mach
kon kur su Szki ce Ar chi tek to nicz ne, a tak że wziąć udział w pre -
lek cji ar chi tek ta sły ną ce go z nie stan dar do wych i bez pre ten -
sjo nal nych roz wią zań, Prze ma Łu ka si ka. Z ko lei naj cie kaw -
sze pod wzglę dem de si gnu i ja ko ści wy ko na nia pro duk ty
moż na by ło po dzi wiać na spe cjal nej ścież ce zwie dza nia w ra -
mach pro jek tu Stra da di Ar chi tet tu ra.
Pierw szy dzień tar gów prze zna czo no dla przed sta wi cie li sze -
ro ko ro zu mia ne go han dlu ma te ria ła mi bu dow la ny mi. Spe cjal -
nie za aran żo wa ne stre fy po zwa la ły na pro wa dze nie roz mów
biz ne so wych w kom for to wych wa run kach. Dzię ki pro gra mo wi
Ho sted Buy ers w Po zna niu po ja wi li się przed sta wi cie le naj waż -
niej szych grup za ku po wych z aż 17 kra jów ca łe go świa ta.
Za dba no rów nież o fa chow ców, dla któ rych po raz ko lej ny
po wsta ła Stre fa Te stów, gdzie każ dy zwie dza ją cy mógł wła -
sno ręcz nie wy pró bo wać pre zen to wa ne przez wy staw ców
pro duk ty. De ka rzom za pro po no wa no Stre fę Do bre go Da -
chu, gdzie przez wszyst kie dni od by wa ły się po ka zy sztu ki
de kar skiej. Po dzi wiać by ło moż na tak że umie jęt no ści fa -
chow ców ubie ga ją cych się o mia no Mi strza Pol ski. Tu taj
swo je nie prze cięt ne zdol no ści po ka zy wa li płyt ka rze, par kie -
cia rze, mon ta ży ści wy kła dzin, drzwi oraz sto lar ki okiennej. 
Nie zwy kle ko lo ro wo i atrak cyj nie pre zen to wa ła się ofer ta
bran ży bu dow nic twa spor to we go w ra mach tar gów
CBS – Bu dow nic two Spor to we i Re kre acyj ne. Zwie dza ją cy
mo gli po dzi wiać mię dzy in ny mi w peł ni funk cjo nal ne lo do wi -
sko, pla ce za baw dla naj młod szych, tram po li ny, urzą dze nia
do si łow ni ze wnętrz nych, sprzęt po trzeb ny do wy po sa że nia
róż ne go ty pu obiek tów spor to wych, a tak że urzą dze nia wel l -
ness i spa. War to pod kre ślić, że tar gi CBS to je dy na w Pol -
sce eks po zy cja te go ty pu pro duk tów.
Co cieszy z wy po wie dzi te go rocz nych wy staw ców Bud my wy ni -
ka, iż nie tyl ko od wie dzi ło ich wię cej klien tów niż w ubie głym ro -
ku, ale tak że że by li to zu peł nie in ni klien ci – nie tyl ko oglą da ją -
cy no wo ści i przy mie rza ją cy się do pie ro do ich ewen tu al ne go
za ku pu, ale wręcz zde cy do wa ni na szyb kie za war cie trans ka cji.
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MIESZANKA FIRMOWA

W spe cjal nym sto isku „In ter masz Ca fe” roz da no po nad 1.500 dar mo wych wej śció -
wek na ma jo we tar gi, na któ rych pre zen to wa ne bę dą ma szy ny i sprzęt bu dow la ny
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Na za pro sze nie Ber ge rat
Mon noy eur Pol ska, dys try bu -
to ra ma szyn CAT w Pol sce,
wy słan nik na szej re dak cji
mógł wziąć udział w te go -
rocz nych Ma la ga Press Days. 
Oprócz dy na micz nych po ka -
zów i pre lek cji do ty czą cych
ma szyn naj now szej ge ne ra cji
go spo da rze im pre zy po sta -
no wi li wy ko rzy stać oka zję
spo tka nia z przed sta wi cie la mi
eu ro pej skiej pra sy bran żo wej,
by przy bli żyć głów ne ce le,
któ re przy świe ca ją fir mie. Du -
żym za in te re so wa niem cie -
szy ły się pre lek cje do ty czą ce
ma szyn na pę dza nych sil ni ka -
mi speł nia ją cy mi fi nal ne nor -
my tok sycz no ści spa lin. 
Ży wą dys ku sję wy wo ła ły tak że
kwe stie bez pie czeń stwa pra cy
ope ra to rów. Jest to je den

z prio ry te tów ame ry kań skie go
gi gan ta. Pod czas po ka zów
dy na micz nych kie ru ją cy ni mi
pra cow ni cy mie li na so bie ka -
mi zel ki z na pi sem „Sa fe ly ho -
me. Eve ry one. Eve ry day”.
Cho dzi o to, by ope ra to rzy
pra co wa li nie tyl ko wy daj nie,
ale tak że bez piecz nie. Dla sie -
bie sa mych i in nych pra cow ni -
ków pla cu bu do wy. Go spo da -
rze Ma la ga Press Days na każ -
dym kro ku pod kre śla li, że na -

czel ną za sa dą kon struk to rów
Ca ter pil la ra jest pro jek to wa nie
ma szyn nie tyl ko wy daj nych,
ale przede wszyst kim bez -
piecz nych. Ta kich, któ rych
ope ra to rzy po skoń czo nej
dniów ce w do brym zdro wiu
i kon dy cji opusz czać bę dą
swo je miej sce pra cy. Roz wią -
za nia do ty czą ce bez pie czeń -
stwa sto so wa ne w pre zen to -
wa nych w Ma la dze ma szy -
nach prze ko nu ją, że dzia ła nia
Ca ter pil la ra nie ogra ni cza ją się
je dy nie do two rze nia chwy tli -
wych slo ga nów. 
Nie zwy kle rze czo wa pre zen -
ta cja mul ti me dial na sku pia ła
się nie tyl ko na pre mie rze no -
wych ma szyn, ale rów nież
kwe stiach zwią za nych z bez -
pie czeń stwem pra cy. Ana li -
zie pod da no tak że kry te ria,

któ ry mi kie ru ją się klien ci
przy za ku pie ma szy ny. Pod -
kre śla no, że we dług ostat -
nich ba dań naj waż niej sze
zna cze nie w tym wzglę dzie
od gry wa eko no mi ka eks plo -
ata cji i sto pień efek tyw no ści
wy ko rzy sta nia sprzę tu. Po -
ten cjal ni na byw cy przy glą da -
ją się ma szy nie nie tyl ko
przez pry zmat pa ra me trów
ro bo czych i osią gów, ale tak -
że zu ży cia pa li wa oraz wy so -

ko ści bie żą cych kosz tów
eks plo ata cyj nych. Chcą mieć
bo wiem ma szy nę nie tyl ko
wy daj ną, ale tak że ła twą
w ob słu dze i ta nią w co dzien -
nej eks plo ata cji.
Po co dzien nej se rii wy kła dów

oraz pre zen ta cji tech nicz nych
dzien ni ka rze z ca łej Eu ro py
gre mial nie wy le ga li na dzie -
więć dzie się cio hek ta ro wy po li -
gon, by na wła sne oczy prze -
ko nać się, jak wy glą da ją i – co
waż niej sze – jak spra wu ją się
naj now sze pro duk ty kon cer -
nu Ca ter pil lar. A by ło co oglą -
dać! Dzien ni ka rze li czy li, że
Ca ter pil lar w Ma la dze za pre -
zen tu je im swo je no wo ści
i wła śnie tu od bę dą się świa -
to we pre mie ry nie któ rych mo -
de li. Spraw dzi ło się! Nikt
z żur na li stów nie wy jeż dżał
roz cza ro wa ny. Te go rocz ne
Ma la ga Press Days mia ły
szcze gól ny cha rak ter. Tak że
dla te go, że spraw dzi ły się
kur su ją ce od pew ne go cza su
po gło ski o re zy gna cji Ca ter -
pil la ra z udzia łu w pa ry skim
In ter ma cie. W Ma la dze „Po -
śred nik Bu dow la ny” uzy skał
po twier dze nie tej in for ma cji
i po znał mo ty wy pod ję cia ta -
kiej wła śnie de cy zji. Przed sta -

wi cie le kon cer nu ujaw ni li, że
po wni kli wym prze ana li zo wa -
niu sy tu acji ryn ko wej Ca ter pil -
lar i Ber ge rat Mon noy eur, de -
aler CAT na ryn ku fran cu skim,
pod ję ły de cy zję o za stą pie niu
udzia łu w tar gach In ter -
mat 2015 se rią po ka zów or -
ga ni zo wa nych na te re nie ca -
łej Fran cji. Ich ce lem jest za -
po zna nie do tych cza so wych
i po ten cjal nych użyt kow ni ków
sprzę tu mar ki CAT z naj now -
szy mi ma szy na mi i ofer tą ob -

słu gi po sprze da żo wej. Obaj
part ne rzy do szli do wnio sku,
że za miast sta tycz nej pre zen -
ta cji w jed nym miej scu le piej
bę dzie zor ga ni zo wać cykl im -
prez ple ne ro wych, któ rych
uczest ni cy bą dą mo gli prze te -
sto wać ma szy ny i prze ko nać
się co do ich wa lo rów. 
Zgro ma dze ni w Ma la dze dzien -
ni ka rze ja ko jed ni z pierw szych
na świe cie do stą pi li oka zji
obej rze nia i sfo to gra fo wa nia
naj now szych ko pa rek se rii F.
Pre zen tu jąc ma szy ny przed -
sta wi cie le Ca ter pil la ra zwra ca li
szcze gól ną uwa gę na wa lo ry
zmo der ni zo wa ne go ukła du
hy drau licz ne go. Do star cza
on nie za wod nie od po wied nią
ilość mo cy umoż li wia jąc efek -
tyw ne pro wa dze nie prac
zwią za nych z ko pa niem, pod -
no sze niem i opty mal nym wy -
ko rzy sty wa niem osprzę tu ro -
bo cze go. Pom pa wy kry wa ją -
ca ob cią że nie i głów ny za wór
ste ru ją cy pre cy zyj nie okre śla -

MASZYNY BUDOWLANE

Ca ter pil lar Ma la ga Press Days 2015
Pod czas te go rocz nych Dni Pra so wych Ca ter pil lar od by wa ją cych się tra -
dy cyj nie w hisz pań skiej Ma la dze z ust go spo da rzy im pre zy naj czę ściej
pa da ły sło wa: bez pie czeń stwo, kom fort, wy daj ność oraz efek tyw ność

Ko par ka CAT 336F L XE na le żą ca do dru giej ge ne ra cji „hy bryd” wi zu al nie nie róż ni się
od swo jej po przed nicz ki. Zmia ny kon struk cyj ne kry ją się pod kla pa mi ser wi so wy mi

Ca ter pil lar przy wią zu je ol brzy mią wa gę do bez pie czeń stwa pra cy. Cho dzi o to, by
pra co wać nie tyl ko szyb ko i wy daj nie, ale przede wszyst kim nie stwa rzać za gro żeń
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ją za po trze bo wa nie zwią za ne
z kon kret nym za da niem, co
w efek cie za pew nia od po -
wied nią si łę ra mie nia i łyż ki
po trzeb ną do je go wy ko na nia
i ob ni ża jąc kosz ty po sia da nia
i eks plo ata cyj ne. W ce lu
zwięk sze nia wszech stron no -
ści tych ma szyn mo gą one
zo stać wy po sa żo ny w ob wo -
dy hy drau licz ne wy so kie go
i śred nie go ci śnie nia wraz
z szyb ko złą czem umoż li wia -
ją ce ob słu gę sze ro kiej ga my
spe cja li stycz nych ły żek CAT
i osprzę tu ro bo cze go.
Ca ter pil lar przed sta wił swe
osią gnię cia w za kre sie tech ni ki
na pę do wej oraz ukła dów hy -
drau licz nych na przy kła dzie

no wej ge ne ra cji ła do wa rek ko -
ło wych. Mo de le 950M i 962M
na pę dza ne wła snej kon struk cji
sil ni ka mi speł nia ją cy mi wy mo -
gi nor my emi sji spa lin Tier 4f,
mi mo, że dys po nu ją więk szą
mo cą od po przed nich mo de li
z se rii K, to osią ga ją na wet
o dzie sięć pro cent wyż szą wy -
daj ność pa li wo wą. Uda ło się ją
uzy skać dzię ki pod nie sio nej
spraw no ści grun tow nie zmo -
der ni zo wa ne go ukła du hy -
drau licz ne go oraz no wym sil ni -
kom pra cu ją cym z niż szą prze -
cięt ną pręd ko ścią ob ro to wą
i od zna cza ją cy mi się mniej szy -
mi stra ta mi ciepl ny mi.
Oprócz te go mo gli prze ko -
nać się o wa lo rach ma szyn,
ta kich jak spy char ka gą sie ni -
co wa D6N, wo zi dła prze gu -
bo we 735C, 740C EJ, 745C,

ko par ki ko ło we M318F
i M320F, ko par ki prze ła dun -
ko we MH 3022, MH 3024,
MH 3027, ła do war ki ko ło -
we 938M, 950M, 962M i gą -
sie ni co we 963K oraz ko par -
ko -ła do war ki 427F2 i 444F2.
Go spo da rze za pre zen to wa li
tak że agre ga ty prą do twór -
cze oraz osprzęt ro bo czy
w po sta ci chwy ta ków i mło -
tów hy drau licz nych.
Pierw sze go dnia ol brzy mie
za in te re so wa nie bu dzi ły ko -
par ki. Ze wszyst kich stron fo -
to gra fo wa no 14-to no wą ko -
par kę gą sie ni co wą 313F L,
któ ra za peł nia lu kę po mię dzy
mo de la mi 312E L i 316E L.
W Ma la dze po in for mo wa no,

że ma szy na nie bę dzie jed nak
wy po sa żo na rów nie bo ga to,
jak oba wspo mnia ne mo de le.
Ca ter pil lar po dał, że cię żar ro -
bo czy pre zen to wa nej ma szy ny
wy no si 13,8 to ny. Ko par ka mo -
że pra co wać z łyż ka mi o po -
jem no ści od 0,2 do 0,76 m3.
Sil nik na pę dza ją cy ma szy nę
roz wi ja moc 52 kW (71 KM).
Ko par ka wy po sa żo na jest
w szyb ko złą cze, le miesz i ste -
ro wa ny pro por cjo nal nie układ
hy drau licz ny. W sprze da ży
po ja wić się ma w dru gim
kwar ta le te go ro ku. 
Ośrod ki ba daw czo -roz wo jo -
we Ca ter pil la ra nie usta ją
w dą że niu do roz wi ja nia kon -
struk cji na pę du hy bry do we -
go. Pod czas Ma la ga Press
Days za pre zen to wa no ko par -
kę 336F L XE na le żą cą

do dru giej ge ne ra cji „hy bryd”
CAT. Wi zu al nie ma szy na nie
róż ni się spe cjal nie od swo jej
po przed nicz ki. Szcze gó ły
zmian kon struk cyj nych i mo -
der ni za cji kry ją się pod kla pa -
mi ser wi so wy mi. Go spo da rze
pre zen ta cji za pew ni li, że

szcze gó ło we da ne tech nicz -
ne no wej „hy bry dy” ujaw nio -
ne zo sta ną już nie ba wem,
a w wie lu kra jach zor ga ni zo -
wa ne zo sta ną spe cjal ne po -
ka zy pro mu ją ce naj now sze
zdo by cze Ca ter pil la ra w dzie -
dzi nie tech ni ki na pę do wej.
Ca ter pil lar dba o za pew nie nie
jak naj więk szej efek tyw no ści
pa li wo wej swo ich ma szyn. Za -
pre zen to wa na w Ma la dze spy -
char ka CAT D6N zu ży wa
mniej pa li wa, na wet o dzie sięć
do pięt na stu pro cent w po -
rów na niu z po przed nim mo -
de lem. Tak do bry wy nik uda ło

się osią gnąć dzię ki za sto so -
wa niu no wej ge ne ra cji skrzy -
ni bie gów Di rect Dri ve. Udo -
sko na lo na funk cja au to ma -
tycz nej zmia ny bie gów, w po -
łą cze niu z moż li wo ścią ste ro -
wa nia sprzę głem blo ku ją -
cym, po zwa la ope ra to ro wi

wy brać opty mal ną pręd kość
jaz dy w sto sun ku do prze no -
szo ne go ob cią że nia, a tym
sa mym pra co wać jesz cze
wy daj niej i oszczęd niej. 
Ca ter pil lar przy po mniał, że jest
tak że pro du cen tem osprzę tu,
a tyl ko od po wied nio do bra ne
na rzę dzie ro bo cze po zwa la
pra co wać efek tyw nie i bez -
piecz nie. Pod czas Ma la ga
Press Days ame ry kań ski po -
ten tat za pre zen to wał dzie sięć
mło tów se rii E prze zna czo nych
do użyt ku na mi ni ko par kach,
ła do war kach ze ste ro wa niem
bur to wym i ko par ko -ła do war -

Zaproszeni do Ma lagi dzien ni ka rze ja ko jed ni z pierw szych na świe cie do stą pi li możliwości
obej rze nia i sfo to gra fo wa nia naj now szych ko pa rek CAT se rii F

Ła do war ki ko ło we se rii M wy po sa żo no w sil ni ki speł nia ją ce naj now sze nor my emi sji
spa lin. Za dba no też o pod nie sie nie po zio mu kom for tu i bez pie czeń stwa ope ra to rów

Spy char ka CAT D6N to ma szy na wy daj na i za ra zem oszczęd na. W po rów na niu z mo de -
lem po przed niej ge ne ra cji zu ży wa na wet do pięt na stu pro cent mniej pa li wa
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kach. Urzą dze nia do stęp ne są
tak że w wer sji wy ci szo nej. Mo -
de le H35, H45, H55 i H65 ofe -
ro wa ne są w dwóch kon fi gu ra -
cjach umoż li wia ją cych za mon -
to wa nie za rów no na ma szy -
nach fir my Ca ter pil lar, jak i in -
nych pro du cen tów. No we mło -
ty od zna cza ją się ła two ścią in -
sta la cji i ob słu gi oraz dłu gim

cza sem bez a wa ryj nej eks plo -
ata cji. Kon struk cja mło tów zo -
sta ła do sto so wa na do prze pły -
wu i ci śnie nia w do dat ko wym
ukła dzie hy drau licz nym w ma -
szy nach CAT. Umiej sco wie nie
złą czy hy drau licz nych uła twia
in sta la cję osprzę tu. Młot jest
go to wy do pra cy od ra zu
po pod łą cze niu. Istot ne zna -
cze nie ma rów nież fakt, że
kon struk cja no wych mło tów
se rii E skła da się z bli sko o po -
ło wę mniej szej licz by czę ści
niż mo de le z po przed niej ge -
ne ra cji. Znacz nie uła twia to

oraz przy spie sza ich co dzien -
ną ob słu gę tech nicz ną. 
Kon struk to rzy Ca ter pil la ra
sta ra ją się za pew nić jak naj -
bar dziej kom for to we wa run -
ki pra cy ope ra to rom. Ka bi ny
wszyst kich pre zen to wa nych
w Ma la dze ma szyn sta ły się
te raz bar dziej prze stron ne
i kom for to wo wy koń czo ne.

Ob słu gu ją cy ma szy ny są
coraz le piej chro nie ni
przed ha ła sem i wi bra cja mi.
Pod czas pe zen ta cji wska zy -
wa no bo wiem, że to wła śnie
ha łas jest jed nym z naj bar -
dziej uciąż li wych czyn ni ków
śro do wi sko wych za kłó ca ją -
cych nor mal ne funk cjo no -
wa nie czło wie ka. Ope ra to rzy
pra cu ją cy w uciąż li wych wa -
run kach na ra że ni są na utra -
tę kon cen tra cji, ich wy daj -
ność z każ dą chwi lą się
zmniej sza. Pro ble mem jest
rów nież za gro że nie do pro -

wa dze nia do ko li zji lub spo -
wo do wa nia wy pad ku. 
W tym ro ku Ca ter pil lar świę -
tu je trzy dzie sto le cie uru cho -
mie nia pro duk cji ko par ko -ła -
do wa rek. Do tej po ry ta śmy
pro duk cyj ne opu ści ło po -
nad trzy sta ty się cy ma szyn
te go ty pu pra cu ją cych z po -
wo dze niem na ca łym świe -
cie. Ko par ko -ła do war ka to
cią gle naj po pu lar niej sza ma -
szy na bu dow la na na pol skim
ryn ku. Wpro wa dze nie mo de -
li se rii F2 ma zda niem przed -
sta wi cie li Ca ter pil la ra umoc -
nić po zy cję fir my na ryn -
kach, na któ rych ist nie je za -
po trze bo wa nie na ma szy ny
uni wer sal ne. No we ko par ko -

-ła do war ki dzię ki in no wa cyj -
nym roz wią za niom pod no -
szą cym kom fort ope ra to ra,
speł nie niu wy mo gów ak tu al -
nie obo wią zu ją cych norm
emi sji spa lin, pod nie sie niu
pro duk tyw no ści oraz zre du -
ko wa niu kosz tów eks plo ata -
cyj nych, mo gą cie szyć się
ro sną cym za in te re so wa niem
pol skich klien tów.
Kon struk to rzy Ca ter pil lar sta ra -
ją się mak sy mal nie uła twić pra -
cę ope ra to rów. Wy ko rzy sty wa -
ny w ła do war kach ko ło wych
sys tem wa że nia Cat Pay lo ad
Me asu re ment po zwa la ogra ni -
czyć licz bę cy kli ro bo czych
dzię ki moż li wo ści na bie ra nia
pre cy zyj nie okre ślo nej ilo ści ła -
dun ku. Układ Cat Gra de Con -
trol prze ka zu jąc w cza sie rze -
czy wi stym in for ma cje do ty czą -

ce po zy cjo no wa nia oraz ści -
na nia i wy peł nia nia, uła twia
z ko lei ży cie ope ra to rom ko pa -
rek. Po zwa la bo wiem szyb ciej
i do kład niej osią gać zakładane
pa ra me try głę bo ko ści i na chy -
le nia w opar ciu o wia ry god ne
da ne. Pra ce ko par ko we wy -
ko ny wa ne są szyb ciej, zu ży -
cie pa li wa jest niż sze, a geo -
de zyj ne kosz ty przy go to wa -
nia te re nu mi ni mal ne. 
Po nie waż pre zen ta cja ma -
szyn w te re nie nie ogra ni cza -
ła się je dy nie do ich oglą da -
nia, dzien ni ka rze otrzy ma li
moż li wość wy pró bo wa nia
naj now szych ma szyn i sys te -
mów wspo ma ga ją cych pra cę
ope ra to ra. Tra dy cyj nie już

wszy scy chęt ni mo gli wziąć
udział w kon kur sie, w któ -
rym mu sie li wy ka zać się
pre cy zją w ma new ro wa niu
wy się gni kiem ko par ki. Za -
da nie po le ga ło na zrzu ce niu
kra wę dzią łyż ki pi łek te ni so -
wych umiesz czo nych na me -
ta lo wych słup kach. Dzien ni -
ka rze „Po śred ni ka Bu dow la -
ne go” ma ją w tym kon kur sie
nie kwe stio no wa ne osią gnię -
cia. Przed dzie się cio ma la ty
naj lepszy w Eu ro pie oka zał
się Mi chał Mar kie wicz. Star -
tu ją cy w tym ro ku Jan Ba rań -
ski choć na po dium nie sta -
nął, to był chwa lo ny za pre -
cy zję dzia ła nia. Strą cił bo -
wiem wszyst kie pił ki
nie prze wra ca jąc żad -
ne go ze słup ków.

MASZYNY BUDOWLANE

W tym roku Caterpillar świętuje trzydziestolecie uruchomienia produkcji koparko-
ładowarek. Nowe modele z pewnością cieszyć się będą zainteresowaniem polskiego rynku 

W Ma la dze tra dy cyj nie już prze pro wa dzo no kon kurs dla dzien ni ka rzy. Re dak cja
„Po śred ni ka Bu dow la ne go” ma w swych sze re gach zwy cięz cę tych za wo dów

Mło ty se rii H ofe ro wa ne są w dwóch kon fi gu ra cjach, co umoż li wia wy ko rzy sta nie
ich za rów no na ma szy nach fir my Ca ter pil lar, jak i in nych pro du cen tów

www.b-m.pl

http://www.b-m.pl/
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W ce lu za pew nie nia mak sy -
mal ne go bez pie czeń stwa
oso bom pra cu ją cym na wy -
so ko ści nie wy star czy wy po -
sa żyć ich we wła ści wy sprzęt.
Wy bór opty mal nej me to dy
ase ku ra cji sta no wi co praw da
klu czo wy ele ment sys te mu
ochro ny przed za gro że nia mi
wy ni ka ją cy mi z pra cy na wy -
so ko ści, ale bar dzo czę sto
du żym pro ble mem oka zu je
się nie umie jęt ność wła ści we -
go uży cia sprzę tu. Dla te go
też nie zwy kle istot ne zna cze -
nie ma ją spe cja li stycz ne
szko le nia. Zwra ca na to uwa -
gę Pro tekt – pry wat na fir ma
ze stu pro cen to wym pol skim
ka pi ta łem na le żą ca od lat
do ści słej czo łów ki pro du cen -

tów sprzę tu chro nią ce go
przed upad kiem z wy so ko -
ści. Fir ma dys po nu je wie -
lolet nim do świad cze niem,
wy ko rzy stu je naj no wo cze -
śniej sze tech no lo gie. Dys -
po nu je tak że par kiem ma -
szy no wym umoż li wia ją cym
pro du ko wa nie sprzę tu na po -
zio mie od po wia da ją cym naj -
wyż szym stan dar dom bez -
pie czeń stwa. Za trud nia nie in -
ży nie rów o naj wyż szych kwa -
li fi ka cjach oraz fa cho wej ka -
dry tech nicz na gwa ran tu je
utrzy ma nie naj wyż szych pa -
ra me trów pro duk cji. Wszyst -
kie wy ro by Pro tekt po sia da ją
eu ro pej skie cer ty fi ka ty CE,
a sa ma fir ma wpro wa dzi ła
sys tem za rzą dza nia ja ko ścią.

Sprzęt pro du ko wa ny przez
fir mę Pro tekt znaj du je za sto -
so wa nie w wie lu dzie dzi -
nach, jest wręcz nie zbęd ny
pod czas prac wy so ko ścio -
wych, głę bo ko ścio wych, czy
w ra tow nic twie. W ofer cie fir -
my znaj du ją się za rów no
skład ni ki in dy wi du al ne go
sprzę tu ochro ny oso bi stej,
ta kie jak szel ki, lin ki bez pie -
czeń stwa, amor ty za to ry bez -
pie czeń stwa, jak i sta łe sys -
te my ase ku ra cyj ne. Pro tekt
pod kre śla, że nie zwy kle
istot ną ro lę dla za pew nie nia
bez pie czeń stwa pra cy,
zwłasz cza w bu dow nic twie,
od gry wa prze szko le nie pra -
cow ni ków w za kre sie pra wi -
dło we go użyt ko wa nia sprzę -
tu ochro ny oso bi stej. Fir ma
pro wa dzi cy klicz ne szko le -
nia do ty czą ce wła ści we go
sto so wa nia sprzę tu chro nią -
ce go przed upad kiem z wy -
so ko ści. Szko le nia obej mu -
ją ce rów nież pro ce du ry
prze pro wa dza nia obo wiąz -
ko wych prze glą dów okre so -
wych sprzę tu ochron ne go

od by wa ją się w sie dzi bie
Pro tekt w Ło dzi lub bez po -
śred nio u użyt kow ni ków.
Ter mi ny za jęć usta la ne są
w za leż no ści od licz by zgło -
szeń. W trak cie za jęć wy ko -
rzy sty wa ne są rzut ni ki, pro -
jek to ry, ma kie ty sta łych sys -
te mów za bez pie cza ją cych
przed upad kiem z wy so ko -
ści, ma ne ki ny do pre zen ta cji
pra wi dło we go za kła da nia
sze lek. In struk to rzy prze pro -
wa dza ją sy mu la cje ba da nia
sprzę tu. Po moc dy dak tycz -
ną sta no wią też in struk cje
do stęp ne za rów no w for mie
dru ko wa nej, jak i na no śni -
kach elek tro nicz nych. Szko -
le nia koń czą się uzy ska niem
sto sow ne go cer ty fi ka tu.
Z fir mą Pro tekt współ pra cu ją
eks per ci z ta kich in sty tu cji,
jak Pań stwo wa In spek cja
Pra cy, Cen tral ny In sty tut
Ochro ny Pra cy, służ by bhp,
Urząd Do zo ru Tech nicz ne go,
In sty tut Gór nic twa
oraz In sty tut Prze my -
słu Or ga nicz ne go.

Z Protektem nie spadniesz!
Nie odzow nym wy po sa że niem osób pra cu ją -
cych na rusz to wa niach, pod no śni kach czy
plat for mach ro bo czych, po za ka skiem i ubio -
rem ochron nym, po win ny być wła ści wie do -
bra ne szel ki bez pie czeń stwa i amor ty za to ry.
Waż ne jest tak że ich pra wi dło we uży cie

www.projekt.com.pl

http://www.projekt.com.pl
http://www.projekt.com.pl


Ła do war ka ko ło wa CAT 972MXE
CATERPILLAR, USA,  Zgła sza ją cy: Ber ge rat Mon noy eur Sp. z o.o., Ło mian ki
Lokalizacja na targach: Pa wi lon 3 sto isko 12
Ła do war ka ko ło wa 972M XE – maszynę cechuje wy so ka wy daj ność i moż li wość wykorzystania w naj trud niej szych za -
sto so wa niach. Nie zrów na ny kom fort ope ra to ra i spraw ność osiągnięto dzię ki ka bi nie świa to wej kla sy. Ła twy w użyt ko -
wa niu, re wo lu cyj ny, zin te gro wa ny układ hy drau licz ny i elek tro nicz ny. Więk sza wy daj ność, prze kła da ją ca się na niż sze
kosz ty utrzy ma nia i eks plo ata cji. Naj niż sze spa la nie w swo jej kla sie. Za sto so wa ne roz wią za nia za pew nia ją bez piecz ne,
wy god ne, czy ste i ci che śro do wi sko pra cy, co prze kła da się na ob ni żo ne zmę cze nie operatoa i wyższą wy daj ność.

Rów niar ki CASE Con struc tion
CNH In du strial Bau ma schi nen GmbH, Niem cy, Zgła sza ją cy: CNH In du strial Pol ska sp. z o.o., Płock
Lokalizacja na targach: Plac Mar ka sto isko 27
Na tar gach In ter masz 2015 Ca se Con struc tion Equ ip ment za pre zen tu je pierw szą rów niar kę w swo jej ga mie pro duk tów.
De biu tu ją ca rów niar ka jest wy jąt ko wą ma szy ną w swo jej kla sie – zwień cze niem po nad 30-let nie go do świad cze nia
w kon stru owa niu tego typu sprzętu. Do stęp ne bę dą dwa mo de le: 13 i 16-to no wy, oba w wer sji z na pę dem 6x4 i 6x6.
Rów niar ki Ca se wy po sa żo no w opa ten to wa ną tech no lo gię Hi -eSCR opra co wa ną przez FPT In du strial. To je dy ne roz -
wią za nie na ryn ku, któ re pozwala spełnić wy mo gi nor my EU Sta ge 4 (Tier 4 Fi nal) ko rzy sta jąc tyl ko z tech no lo gii se lek -
tyw nej re duk cji ka ta li tycz nej tlen ków azo tu w spa li nach. 

Spy char ka gą sie ni co wa DRESSTA TD-25R
LIUGONG DRESSTA MACHINERY Sp. z o.o., Sta lo wa Wo la, Zgła sza ją cy: DRESSTA, Sta lo wa Wo la
Lokalizacja na targach: Plac Mar ka sto isko 21
DRESSTA po sia da w swo jej ofer cie dzie więć pod sta wo wych mo de li spy cha rek gą sie ni co wych. Spy char ka TD-25R jest
dru gim co do wiel ko ści mo de lem w tej gru pie ma szyn, wa żą cą 41,5 to ny i osią ga ją cą moc net to 330 KM. Za sto so wa no
w niej sil nik Cum mins QSX15 speł nia ją cy eu ro pej skie wy ma ga nia norm emi sji spa lin Sta ge 3B. Głów ne kom po nen ty
ukła du na pę do we go spy char ki, ta kie jak prze kład nia hy dro ki ne tycz na, skrzy nia bie gów, me cha nizm skrę tu i prze kład -
nie bocz ne, pro du ko wa ne są w macierzystym za kła dzie w Sta lo wej Wo li.

Ko par ko-ła do war ka Hi dro mek 102 B Al pha
HIDROMEK INC., Tur cja, Zgła sza ją cy: GRAUSCH i GRAUSCH Ma szy ny Bu dow la ne sp. z o.o., Złot ko wo k/Po zna nia
No wa se ria ko par ko -ła do wa rek Hi dro mek Al pha stanowi od po wiedź na rosnące wy ma ga nia użytkowników. Ob ni żo ne
kosz ty eks plo ata cji, wy go da i naj lep sze osią gi w trud nych wa run kach oraz kom fort pra cy ope ra to ra pracującego w ka -
bi nie FIRST CLASS speł nia ją po trze by na wet naj bar dziej wy ma ga ją cych użytkowników.

Gru pa pro duk tów – obu do wy wy ko pów punk to wych
KOPRAS Sp. z o.o., Wron ki
Lokalizacja na targach: Plac Mar ka sto isko 2
Fir ma KOPRAS Sp. z o.o. to pro du cent gru py pro duk tów pod na zwą: Obu do wy wy ko pów punk to wych. Po cząw szy
od lek kich kon struk cji ty pu boks alu mi nio wych i sta lo wych, z któ rych dzię ki in no wa cyj ne mu po łą cze niu mo żna utwo -
rzyć ko mo ry do cięż kich kon struk cji pły to wych z pro wad ni ca mi śli zgo wy mi. W ofer cie firma posiada sza lun ki na sprze -
daż i wy na jem. Zarówno no we, jak i uży wa ne. Mo że  za bez pie czyć wy ko py punk to we od dł. 1,5 m x szer. 1,5 m
x gł. 1,5 m do dł. 6,15 m x szer. 6,15 x gł. 4,8 metra, a nie któ re obu do wy na wet do głę bo ko ści 9,0 metrów.

Mło ty hy drau licz ne DHB
Lu pher Sp. j. Im port-Export Ma szyn i Urzą dzeń Bu dow la nych, mgr inż. Hen ryk Lu pa, Da riusz Dut ka, Wie lo po le
Lokalizacja na targach: Paw. 3 sto isko 6
Moc, pro sto ta, trwa łość, nie za wod ność  - tak moż na scha rak te ry zo wać ko re ań skie mło ty hy drau licz ne DHB. Eu ro pej -
skim przed sta wi cie lem tej mar ki jest fir ma Lu pher S. J. Mło ty DHB ma ją cer ty fi kat po cho dze nia oraz cer ty fi kat CE nada -
ny przez jed nost kę no ty fi ko wa ną w Pol sce. W ofer cie znaj du je się sie dem mo de li mło tów: DHB15S, DHB45S, DHB100S,
DHB160S, DHB210S, DHB300S oraz DHB400S. Wszyst kie w wer sji wy ci szo nej Si len ced. Pod sta wą wy so kiej ja ko ści
mło tów DHB jest ści sły sys tem kon tro li na każ dym eta pie wy twa rza nia.

Vo lvo CE – ko pa rki gąsienicowe se rii E
VOLVO Construction Equipment, Zgła sza ją cy: VOLVO Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska Sp. z o.o., Mło chów
Lokalizacja na targach: Pa wi lon 3 sto isko 23
Naj now sze ko par ki Vo lvo se rii E to naj więk sza wy daj ność i nie prze cięt ne wzor nic two. Dzię ki udo sko na le niu kon wen cjo -
nal ne go ukła du hy drau licz ne go in ży nie rom uda ło się ogra ni czyć zu ży cie pa li wa oraz emi sję spa lin, zwięk sza jąc przy tym
wy daj ność. Vo lvo to rów nież pierw szy wy bór gdy cho dzi o kom fort i bez pie czeń stwo. Prze stron na ka bi na Ca re Cab
speł nia ją ca nor my ROPS za pew nia do sko na łą wi docz ność, a czy tel ne na wet przy du żym na sło necz nie niu wy świe tla cze
ko mu ni ku ją się z ope ra to rem w wybranym przez niego ję zy ku.
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– Kim Pan jest Pa nie Star czew ski? Pre ze sem sto wa rzy -
sze nia? Przed się bior cą? Na uczy cie lem? Naukowcem?
A mo że wszyst kim po tro sze?
– Przede wszyst kim je stem in ży nie rem, a in ży nie ria, jak Pan wie,
pozwala rozwiązywać problemy na drodze do roz wo ju. Roz wój
wią że się z ko lei nie ro ze rwal nie z no wo ścia mi. To da je do bry
punkt wyj ścia do wy ko ny wa nia mo je go dru gie go za wo du zwią -
za ne go z an dra go gi ką. 

– An dra go gi ką? Ro bi się cie ka wie…
– Naj ogól niej rzecz uj mu jąc an dra go gi ka zaj mu je się pro ce sa -
mi kształ ce nia i wy cho wa nia lu dzi do ro słych. Wie dzę i do świad -
cze nie z te go za kre su sta ram się mak sy mal nie wy ko rzy stać
w za rzą dza niu pla ców ką kształ ce nia usta wicz ne go. Pra ca
w Ogól no pol skim Sto wa rzy sze niu Trans por tu, Ener ge ty ki, Me -
cha ni za cji Bu dow nic twa i Ochro ny Pra cy sta no wi mo je do dat -
ko we za ję cie. Trak tu ję je ja ko mi sję. 

– Po roz ma wiaj my za tem o mi sji. Nie wie le wie my o dzia -
ła niach Sto wa rzy sze nia… 
– W skład Stowarzyszenia wchodzą cztery de par ta men ty.
Pierw szy z nich, De par ta ment Trans por tu, zajmuje się pro pa -
go wa niem roz wią zań pro eko lo gicz nych w sek to rze trans por to -
wym. W kręgu jego zainteresowań pozostają  też pro ble my kie -
row ców za wo do wych oraz za trud nia ją cych ich przed się bior -
ców. De par ta ment Ener ge ty ki, sta no wią cy na sze „oczko w gło -
wie”, zaj mu je się pro pa go wa niem czy stej ener gii, ko ge ne ra cją
i no wo cze sny mi roz wią za nia mi do ty czą cy mi Od na wial nych
Źró deł Ener gii. De par ta ment Ochro ny Pra cy  sku pia z kolei
spe cja li stów w za kre sie bhp, er go no mii i ochrony pra cy. De -
par ta mentem Me cha ni za cji Bu dow nic twa zawiaduje dr inż.
Bro ni sław Kap cia bar dzo moc no pro pa gu jąc pro eko lo gicz ne
zasady pro jek to wa nia kon struk cji bu dow la nych i me cha nicz -
nych. Wśród kręgu za in te re so wań te go de par ta men tu, co
pewnie pana zaciekawi, są rów nież za gad nie nia zwią za ne ze
szko le niem ope ra to rów ma szyn ro bo czych.

– Po mów my za tem o szko le niu ope ra to rów. Ubo le wa Pan
nad je go ja ko ścią ob wi nia jąc za ta ki stan rze czy In sty tut Me -
cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go. IMBiGS przy -
mu sza po noć ośrod ki do pro wa dze nia szko leń we dług, Pań -
skim zda niem, fa tal ne go pro gra mu dy dak tycz ne go. W efek -
cie po ziom wy szko le nia ope ra to rów jest za stra sza ją co ni -
ski… Rze czy wi ście jest tak źle? 
– Jest wręcz bar dzo źle. Pro gra my re ali zu je my pod dyk tan do In -
sty tu tu. Je ste śmy do te go zo bli go wa ni, wy ni ka to ja sno z roz po -
rzą dze nia. Po ziom wy szko le nia ope ra to rów nie za le ży w żad nej
mie rze od ośrod ków szko le nio wych, bo te pod po rząd ko wu jąc się
pro gra mom szko leń, edu ku ją zgod nie z wy tycz ny mi IMBiGS-u.
Nie ste ty, to bar dzo złe wy tycz ne. Za rów no sa mi ope ra to rzy, jak
i ich pra co daw cy zwra ca ją nam uwa gę, że pra cu je my na prze -
sta rza łych wzor cach. Opra co wa ne przez IMBiGS pro gra my
szko leń do ty czą ce po szcze gól nych spe cjal no ści już w sa mym
za ło że niu nie by ły zgod ne z obo wią zu ją cym roz po rzą dze niem.
Po sze rza ły bo wiem niepotrzebnie za kres te ma tycz ny, a tym sa -
mym licz bę go dzin za jęć teo re tycz nych. W jed nym z przy pad -
ków do da tek go dzi no wy wy niósł aż 163%! 

– Jest Pan czło wie kiem nie po kor nym. A ta kich „ma ło
układ nych” nikt spe cjal nie nie lu bi. Pro szę wy ba czyć,
ale niektórzy chcieliby Pa na wi dzieć w ka fta nie bez pie -
czeń stwa… O co Pan wła ści wie wal czy?
– To praw da, je stem nie po kor ny i za mie rzam ta kim po zo stać. Py -
ta Pan o co wal czę? Przede wszyst kim o god ne trak to wa nie wła -
ści cie li ośrod ków szko le nio wych, o przej rzy ste i uczci we za sa dy
po wo ły wa nia ko mi sji eg za mi na cyj nych i wy na gra dza nia ich
człon ków. Ośrod ki szko le nio we nie od że gnu ją się od po no sze -
nia kosz tów, ale pod wa run kiem, że bę dą one ade kwat ne do na -
kła dów pra cy przed sta wi cie li IMBiGS-u. Wy ra ża my też sprze ciw
wo bec dzia łań osób po zba wio nych re ali zmu, lo gi ki i zna jo mo ści
pod sta wo wych za gad nień zwią za nych z an dra go gi ką. Nie mal co -
dzien nie otrzy mu ję sy gna ły o poczynaniach ad wer sa rzy, które
ma ją  na ce lu stor pe do wa nie na szych wy sił ków. Ostat nio jed nak
uj rze li śmy świa teł ko w tu ne lu.

– To zna czy?
– Zło ży li śmy pro po zy cję re form do Mi ni ster stwa Go spo dar ki.
Mi ni ster przy jął na sze po stu la ty w sposób ja sny i do bit ny przy -
zna jąc nam ra cję, co do ich za sad no ści. Po twier dził ko niecz -
ność no we li za cji pro gra mów szko leń, a obec ne na rzu co ne
przez IMBiGS roz wią za nia do ty czą ce eg za mi no wa nia okre ślił
mia nem ko rup cjo gen nych. 

– Proszę wybaczyć, ale Pańskie zmagania z IMBiGS-em
przypominają walkę z wia tra ka mi… 
– Być mo że mo ja od po wiedź za brzmi iro nicz nie, ale po wiem
tak – wia tra ki po trze bu ją wia tru. Wi dać je go pierw sze po dmu -
chy, ale ja cze kam na hu ra gan. Tyl ko on mógł by spo wo do -
wać zmia ny w men tal no ści kie row nic twa IMBiGS. Zy sku je my
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co raz wię cej zwo len ni ków uzna ją cych po dob nie jak my, że
sys tem szko le nia pol skich ope ra to rów jest pass¯. Wie lu z na -
szych sym pa ty ków nie mo że udzie lić nam ofi cjal ne go wspar -
cia, ale to niebawem się zmie ni.

– Dla cze go nie może liczyć  Pan na gremialne poparcie?
– Na si sym pa ty cy oba wia ją się kon se kwen cji! Wszak mu szą wejść
w spór z in sty tu cją ma ją cą w Pol sce mo no pol na wszyst ko, co po -
zo sta je w związ ku ze szko le niem i eg za mi no wa niem ope ra to rów
ma szyn ro bo czych. Ośrod ki o słab szym po ten cja le bo ją się, że
ze star cia z IMBiGS-em nie uda im się wyjść obron ną rę ką.

– Uwziął się Pan na IMBiGS? 
– Na ni ko go się nie uwzią łem, in in i tio pró bo wa łem za ła twić wie -
le spraw bez po śred nio z dy rek cją IMBiGS. Nie ste ty, uży to
wszel kich moż li wych spo so bów – włącz nie z po wo ły wa niem się
na nie ist nie ją ce ak ty praw ne – by do pro wa dzić do im pa su i za -
cho wać sta tus quo. Dla te go po sta no wi li śmy prze ka zać spra wy
do in stan cji wyż szych.

– Bi je się Pan tak że o pie nią dze, któ re Pań skim zda niem
zu peł nie nie na leż nie po bie ra IMBiGS. Uważa Pan, że
jest to for ma swoistego ha ra czu? 
– IMBiGS za każ dą wy ko na ną czyn ność po bie ra od ośrod ków
szko le nia opła ty. Kwo ty te, zda niem wie lu edu ka to rów są znacz nie
za wy żo ne i nie ade kwat ne w sto sun ku do na kła dów, ja kie po no si
In sty tut. Po dam pa nu przy kład. Za opra co wy wa nie pro gra mów
szko leń – cho ciaż tak na praw dę IMBiGS od kil ku na stu lat nie opra -
co wał i nie wdro żył żad ne go pro gra mu – wy da wa nie po zdanym
egzaminie ksią żek ope ra to rów ma szyn ro bo czych, pro wa dze nie
re je stru ope ra to rów i utrzy my wa nie ba zy da nych, IMBiGS od jed -
nej spe cjal no ści po każ dym eg za mi nie po bie ra opła tę w wy so ko -
ści pięć dzie się ciu zło tych net to. Je że li weź mie my pod uwa gę, że
w Pol sce szko li się śred nio sześć dzie siąt ty się cy ope ra to rów rocz -
nie, da je to kwo tę oko ło trzech mi lio nów zło tych.

– To jeszcze niczego nie dowodzi. Mo że po prostu
usługi IMBiGS-u są właśnie ty le war te? 
– Mo im zda niem nie! Pro gra my nie by ły zmie nia ne od kil ku na -
stu lat, koszt wy dru ko wa nia eg zem pla rza książ ki ope ra to ra oscy -
lu je w gra ni cach zło tów ki, a pro wa dze nie i utrzy my wa nie baz da -
nych przy dzi siej szych moż li wo ściach in for ma tycz nych tak że nie
kosz tu je wie le. Je że li do da my do te go kosz ty na rzu co nych
umów cy wil no -praw nych do ty czą cych ho no ra riów dla człon -
ków ko mi sji eg za mi na cyj nych, któ rym prze waż nie trze ba wy pła -
cić nie tyl ko 180 zło tych od jed nej spe cjal no ści, ale tak że zwró -
cić kosz ty do jaz dów – to już ca ło ścio wy ob raz jest zu peł nie in -
ny. Oczy wi ście, jest on od mien ny niż spoj rze nie dy rek cji In sty tu -
tu. Twier dzi ona, że to ośrod ki szko le nio we ne go cju jąc wspo -
mnia ne umo wy zgod nie z za sa dą swo bo dy ich za wie ra nia, sa -
me so bie usta li ły wy so kość sta wek dla eg za mi na to rów. De li kat -
nie rzecz uj mu jąc, dy rek cja IMBiGS mi ja się z praw dą.

– W udzie lo nym nam swe go cza su wy wia dzie dy rek tor
IMBiGS, pro fe sor Gó ral czyk nie zga dzał się z te go ro dza -
ju za rzu ta mi. Przy wo ły wał na wet kon kret ne licz by na obro -
nę swo ich ra cji.
– Czy ta łem ten wy wiad. Pa mię tam, że Pan pro fe sor przy wo ły -
wał dwa ar gu men ty. Wzra sta ją cą licz bę ośrod ków szko le nio -
wych otwie ra nych przez nie za leż ne pod mio ty oraz licz bę osób
prze szko lo nych w in sty tu to wym Ośrod ku Szko le nia Ope ra to -

rów Ma szyn w ze sta wie niu z ogól ną licz bą upraw nień uzy ska -
nych we wszyst kich ośrod kach w kra ju. Z pierw szym ar gu men -
tem moż na się czę ścio wo zgo dzić, z dru gim ab so lut nie nie.
Sed no spra wy nie tkwi bowiem w licz bach, lecz w struk tu rze
i kon ku ren cyj no ści. In sty tu to we Cen trum Kształ ce nia wcho dzi
w skład struk tu ry IMBiGS. Oznacza to w praktyce, że po zwo le -
nia na szko le nia wy da wa ne są przez Cen trum Ko or dy na cji
Szko le nia Ope ra to rów Ma szyn IMBiGS dla Ośrod ka Szko le nia
Ope ra to rów Ma szyn będącego przecież częścią składową   te -
goż sa me go In sty tu tu. A przecież Mi ni ster Go spo dar ki wy raź nie
okre ślił ro lę i za da nia pod le głej jed nost ki od no śnie szko le nia
i eg za mi no wa nia ope ra to rów ma szyn ro bo czych. W mo im prze -
ko na niu IMBiGS łamie za sa dy uczci wej kon ku ren cji i nie  sto suje
się do de le ga cji usta wo wych.

– IMBiGS, któ re go za da niem jest spra wo wa nie nad zo ru
me ry to rycz ne go nad szko le nia mi, podobnie jak Pan ma
wie le za strze żeń do ich po zio mu. Nie ma ra cji? 
– Wysokiego po zio mu szko le nia nie uzy sku je się przez sto so -
wa nie na ka zów. In sty tut po my lił swo je po win no ści. Są od po -
wied nie spo so by, aby utrzy my wać wy so ki po ziom szko leń. Pla -
ców ka na uko wo -ba daw cza po sia da ją ca wszyst kie upraw nie nia
po win na je znać. Trzeba mieć bar dzo do bre pro gra my, od po -
wied nio do nich do bra ne  ma te ria ły dy dak tycz ne, do bre za ple -
cze, po rząd ne wy po sa że nie i wdro żone naj no wo cze śniej sze
tech niki na ucza nia. Wte dy mo że my mó wić o ade kwat nych efek -
tach.  A co mamy dziś? IMBiGS prosi wła ści cie li ośrod ków szko -
le nia, by przekazywali swe wła sne ma te ria ły dy dak tycz ne
do we ry fi ka cji pod czas, gdy wzor ce pro gra mo we obo wią zu ją
w nie zmie nio nej po sta ci od wie lu lat.

– Upraw nie nia na do wol ną ma szy nę moż na po noć ku -
pić też bez żad ne go szko le nia, z przy sło wio wej „tecz -
ki”. Ośrod ków szko le nia jest też chy ba za du żo? Tu
IMBiGS po wi nien mo im zda niem wręcz ha mo wać za pę -
dy do two rze nia ośrod ków bez ja kie go kol wiek za ple cza
me ry to rycz ne go, ba zy, ma szyn do szko leń…
– Trud no okre ślić licz bę ośrod ków szko le nio wych. Naj do kład niej -
sze da ne po sia da w tym za kre sie In sty tut, zresz tą pew nie szyb ko
się zmie nia ją. Do cho dzą mnie in for ma cje, że ośrod ków wraz z fi -
lia mi jest już po nad trzy sta, py ta nie tyl ko, ile z nich dzia ła w prak -
ty ce. Na naj bliż szym ze bra niu na sze go Sto wa rzy sze nia po dy sku -
tu je my na ten te mat i wy cią gnie my kon struk tyw ne wnio ski. Za -
pew niam pa na, że nie pro po nu je my two rze nia ośrod ków po zba -
wio nych ja kie go kol wiek za ple cza, czy ba zy ma szyn, ale ure al nie -
nie te go, co jest po trzeb ne w na ucza niu na eu ro pej skim po zio -
mie. Chce my szko lić no wo cze śnie łą cząc prak ty kę z teo rią, by
spro stać ro sną cym ocze ki wa niom pra co daw ców. Wie my również
o nieprawidłowościach w działaniach niektórych ośrodków. Przy -
glą da my się bacz nie te mu pro ce de ro wi, ale in te re su je nas bar -
dziej, kto za nim stoi. Na to miast je śli cho dzi o ha mo wa nie po -
wsta wa nia no wych ośrod ków, to na szym zda niem In sty tut po wi -
nien kie ro wać się za sa dą „pri mum non no ce re”.

– Uwolnienie się od IMBiGS-u będzie lekiem na całe zło? 
– Gdy by eg zy sten cja ośrod ków szko le nio wych nie by ła uza leż -
nio na od IMBiGS za pew niam Pa na, że wszyst kie spra wy zwią -
za ne ze szko le niem i eg za mi no wa niem ope ra to rów ma szyn ro -
bo czych wy glą da ły by zu peł nie ina czej.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Dzi siej sze spy char ki dzię ki
moż li wo ści za sto so wa nia
róż ne go ro dza ju le mie szy
i zry wa ków sta ły się nie za stą -
pio ne przy wy ko ny wa niu
wszel kich prac ziem nych,
kształ to wa niu trud nych po -
wierzch ni, od spa ja niu grun tu,
pra cach ni we la cyj nych i od -
kryw ko wych. Moż li wo ści wy -
ko rzy sta nia spy cha rek gą -
sie ni co wych są bar dzo sze -
ro kie. Mniej sze ma szy ny te -
go ty pu spo ty ka my na co
dzień choć by w ko pal niach
gli ny i ce giel niach, elektrow -
niach, elek tro cie płow niach
czy przed się bior stwach dro -
go wych. Du że spy char ki do -
sko na le spraw dza ją się z ko lei
w ol brzy mich ko pal niach wę -
gla bru nat ne go, mie dzi i su -
row ców skal nych, zło ta i dia -
men tów, w ka mie nio ło mach,
za kła dach wa pien ni czych,
a na wet na po lach naf to wych. 

Z oczy wi stych wzglę dów
w Eu ro pie naj więk szym za in -
te re so wa niem cie szą się
spy char ki w kla sie od 15
do 25 ton, na pę dza ne sil ni ka -
mi o mo cy w za kre sie od 80
do 200 kW. Gi gan tycz ne ma -
szy ny wa żą ce trzy dzie ści,
czter dzie ści lub wię cej ton

pra cu ją naj czę ściej w prze my -
śle wy do byw czym, na przy -
kład w ko pal niach su row ców
skal nych czy na od kryw kach
o du żej po wierzch ni. 
Do ko nu jąc kla sy fi ka cji spy -
cha rek gą sie ni co wych naj czę -
ściej bie rze się pod uwa gę ich

ma sę eks plo ata cyj ną oraz
moc na pę dza ją ce go je sil ni -
ka. Je że li ogra ni czy my się
jed nak tyl ko do ana li zo wa nia
wy łącz nie tych pa ra me trów,
nie za wsze uda się nam usta -
lić jed no znacz nie, czy da -
na spy char ka speł ni ocze ki -
wa nia i bę dzie w sta nie po do -

łać sta wia nym przed nią za da -
niom. Więk szość pro du cen -
tów dą ży do te go, by w kon -
struk cjach sto su nek mo cy jed -
nost ki na pę do wej do cię ża ru
ma szy ny za wie rał się w prze -
dzia le 140-160 kg/kW. W prak -
ty ce ozna cza to, że na przy -
kład dla ośmio to no wych spy -
cha rek sto su nek ten wy no -
si 125 kg/kW, pod czas gdy
dla 42-to no wych ko lo sów 172
kg/kW. Moż na za dać py ta nie,
czy nie ozna cza to, że naj -
więk sze spy char ki na pę dza -
ne są sil ni ka mi o nie wy star -
cza ją cej mo cy? Z ca łą pew -

no ścią nie jest to traf na dia -
gno za, z do świad czeń prak -
tycz nych wy ni ka bo wiem, że
przy oce nie moż li wo ści spy -
char ki da le ko waż niej szy jest
sto su nek mo cy na pę dza ją -
ce go ją sil ni ka do sze ro ko ści
le mie sza. Wraz ze wzro stem
tej licz by ro śnie bo wiem war -
tość si ły ści na ją cej na kra wę -
dzi le mie sza. Ozna cza to
w prak ty ce, że spy char ka
osią ga wyż szą wy daj ność,
jest bo wiem w sta nie spraw -
niej i szyb ciej od spa jać oraz
prze miesz czać grunt. Sto su -
jąc się do tej za sa dy, nie na -
le ży wy ko rzy sty wać ma łych
spy cha rek do prac na cięż -
kim, gli nia stym pod ło żu. Sto -
su nek mo cy sil ni ka do sze ro -
ko ści le mie sza ta kich ma szyn
oscy lu je bo wiem w gra ni -
cach 0,15-0,4 kW/cm. W przy -
pad ku więk szych spy cha rek

za wie ra się on w prze dzia le
od 0,4 do 0,8 kW/cm, a dla
ko lo sów, ja ki mi są na przy -
kład Ko mat su D575 lub CAT
D11R na wet 1 kW/cm. Oczy -
wi ste jest za tem, że ma szy -
na o kon struk cji od zna cza ją -
cej się wyż szym współczyn -
ni kiem od spa ja i prze py cha
uro bek o wie le spraw niej
i szyb ciej. Istot ne dla okre -
śle nia stop nia efek tyw no ści
wy ko rzy sta nia spy char ki jest
tak że to, że jej wy daj ność
spa da dra stycz nie, w mo -
men cie gdy nie jest ona
w sta nie po ra dzić so bie

MASZYNY BUDOWLANE

Spy char ka? Gi gant w rę kach ar ty sty!
W ubie głym ro ku wy pro du ko wa no po nad dwa dzie ścia sie dem ty się cy
spy cha rek gą sie ni co wych. Bli sko po ło wa z nich tra fia do kra jów Ame ry ki
Pół noc nej i Po łu dnio wej, a tyl ko dzie sięć pro cent do Eu ro py. Po zo sta łe
spy char ki za si la ją azja tyc kie, afry kań skie i au stra lij skie pla ce bu do wy

Naj więk sza na świe cie spy char ka Ko mat su D575A -3 wa ży 105 ton, ma sil nik roz wi ja ją cy
moc 640 kW, mie rzy 10,4 me tra dłu go ści i 4,6 me tra wy so ko ści

Ko mat su spe cja li zu je się w pro duk cji za awan so wa nych tech no lo gicz nie spy cha -
rek. Ja poń czy cy twier dzą, że ich ma szy ny są nie tyl ko naj więk sze, ale tak że naj lep sze

Ka bi na ma szy ny Cat D -11 przy po mi na roz mia ra mi po kój ka wa ler ki. Nic dziw ne go, kon -
struk to rom cho dzi prze cież o to, by ope ra tor czuł się w pra cy tak do brze, jak w do mu
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z wy so ką spo isto ścią grun tu,
w ja kim jest eks plo ato wa na. 
Wy daj ność spy cha rek gą sie -
ni co wych – w znacz nie więk -
szym stop niu niż ma to miej -
sce w przy pad ku in nych ma -
szyn bu dow la nych – jest uza -
leż nio na od umie jęt no ści
ope ra to ra. Do brze wy szko lo -
ny i le gi ty mu ją cy się od po -
wied nim do świad cze niem
pra cow nik po wi nien po tra fić
w opty mal nym stop niu wy ko -
rzy sty wać si łę swej ma szy ny.
Choć dziś przy cho dzą mu
w su kurs sys te my ste ro wa nia
pra cą po tra fią ce na wet trzy -
krot nie zwięk szyć wy daj ność
spy char ki, to wśród spe cja li -

stów od szko leń nie brak opi -
nii, że per fek cyj nej ob słu gi
spy char ki nie uda się na uczyć
każ de go. Umie jęt ność pra cy
na tak „trud nej” ma szy nie wy -
ma ga po pro stu ta len tu. Dla -
te go też ope ra to rzy spy cha rek
by wa ją czę sto okre śla ni mia -
nem ar ty stów w swo im fa chu,
któ rzy po tra fią nie tyl ko okieł -
znać ko lo sy o po nad prze cięt -
nej ma sie, si le i ga ba ry tach,
ale tak że wy ci snąć z nich
mak si mum moż li wo ści.
Cie ka wost kę sta no wi fakt, że
wy pro du ko wa niem naj więk szej
na świe cie spy char ki nie mo że
po szczyć się ża den z po ten ta -
tów. Gi gan tycz na ma szy na nie
po wsta ła ani w fa bry ce Ko mat -
su, ani Ca ter pil la ra lecz
w zakładach nie ist nie ją cej już
wło skiej fir my Ac co. W ro -
ku 1980 wy ko na ła ona w jed -
nym eg zem pla rzu spy char kę

na spe cjal ne za mó wie nie rzą -
du Li bii. Ze wzglę du na em bar -
go han dlo we, na ło żo ne na ten
kraj za wspie ra nie świa to we go
ter ro ry zmu, gi gan tycz na ma -
szy na nie tra fi ła jed nak ni gdy
do od bior cy. Po zo sta ła we
Wło szech, gdzie oczy wi ście
nie zna le zio no dla niej żad ne -
go prak tycz ne go za sto so wa -
nia. W ro ku 2008, gdy zmarł
za ło ży ciel fir my Umer to Ac -
co, a wkrót ce po tem tak że je -
go syn, fa bry ka prze sta ła ist -
nieć. Gi gan tycz na spy char ka
mia ła zo stać ze zło mo wa na.
Przed smut nym koń cem
uchro ni ły ją naj pierw du ży
cię żar i ga ba ry ty, a póź niej

za in te re so wa nie pie lę gnu ją -
ce go lo kal ne tra dy cje przed -
się bior cy, któ ry wy ku pił ko lo -
sa za – wca le po kaź ną! – ce -
nę zło mu. Te raz my śli o jej
wy eks po no wa niu i szu ka
na to od po wied nie go miej -
sca. Tak czy ina czej, ma szy -
na swym wy glą dem bu dzi ol -
brzy mie za in te re so wa nie.
Na tra sie trans por tu z fa -
brycz nej ha li do obec ne go
miej sca po sto ju usta wia ły się
tłu my cie kaw skich.
Kon struk cja spy char ki Ac co
opar ta zo sta ła głów nie na pod -
ze spo łach Ca ter pil lar, jed nak
wie le jej ele men tów po wsta ło
w warsztatach włoskiej firmy.
Na przy kład lemiesz o sze ro -
ko ści 7,0 me tra i wy so ko -
ści 2,70 me tra, zde cy do wa nie
więk szy niż kie dy kol wiek sto -
so wa ny w maszynach Ca ter pil -
la ra. Spy char kę o ma sie eks -

plo ata cyj nej 183 ton na pę dza -
na by ła dwo ma sil ni ka mi wy so -
ko pręż ny mi Ca ter pil lar, każ dy
o mo cy 503 kW. 
Naj więk sza na świe cie spo -
śród pro du ko wa nych se ryj nie
spy cha rek gą sie ni co wych jest
wa żą ca 153 to ny, mie rzą -
ca 11,7 i wy so ka na bli sko 5
me trów ma szy na Ko mat su
D575A -3 SD. Spy char ka na pę -

dza na jest dwu na sto cy lin dro -
wym sil ni kiem o mo cy 858 kW
i mo men cie ob ro to wym wy -
no szą cym 4.550 Nm. Wy po -
sa żo na zo sta ła w le miesz ma -
ją cy 7,4 me tra sze ro ko ści i 3,6
me tra wy so ko ści, co spra wia,
że mo że z ła two ścią prze -
miesz czać grunt o bu dzą cej
re spekt ob ję to ści 69 m3. Zry -
wak po zwa la z ko lei na ura -
bia nie ska li ste go pod ło ża na -
wet do me tra głę bo ko ści. Dla -
te go też ma szy na sto so wa -

na jest chęt nie w ko pal niach
su row ców skal nych po ło żo -
nych w miej scach, w któ -
rych obo wią zu ją ogra ni cze -
nia w ro bo tach strza ło wych. 
Drugie miejsce na podium
przypada również spycharce
Ko mat su. Maszynę D575A -3
o cię ża rze ro bo czym 105 ton
na pę dza dwu na sto cy lin dro wy
sil nik o po jem no ści 30,5 li tra

roz wi ja ją cy moc 640 kW i mo -
ment ob ro to wy 3.061 Nm.
Spycharka mie rzą ca 10,4 me tra
dłu go ści i 4,6 me tra wy so ko ści
wy po sa żo na została w le miesz
o wy mia rach 6,5 x 3,2 me tra.
Trze cie miej sce na po dium
wśród se ryj nie pro du ko wa -
nych spy cha rek przy pa da ma -
szy nie Cat D11R. Naj więk sza
ame ry kań ska spy char ka wy -
po sa żo na zo sta ła w ośmio cy -
lin dro wy sil nik o mo cy 630 kW.
W za leż no ści od kon fi gu ra cji

Naj więk szą spy char ką gą sie ni co wą pro du ko wa ną w Eu ro pie jest ro syj ska T 800.
Z jej prze trans por to wa niem dro gą lot ni czą by ły ol brzy mie per tur ba cje 

Trans port gi gan tycz nych ma szyn przy spa rza wie lu pro ble mów. Jed na z fiń skich firm
zna la zła na nie spo sób za przę ga jąc do spe cjal nej przy cze py prze gu bo we wo zi dło 

Kon struk cja monstrualnej spycharki Ac co opar ta zo sta ła głów nie na pod ze spo łach Ca ter -
pil lar, jed nak wie le jej ele men tów po wsta ło w warsztatach włoskiej firmy
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i ro dza ju za sto so wa ne go le -
mie sza cię żar ro bo czy ma szy -
ny do cho dzi do 99 ton. Naj -
więk szy z le mie szy ma po -
jem ność 34 m³, 6,4 me tra
sze ro ko ści i 2,9 me tra wy so -
ko ści. Cat D11R ma dłu -
gość je de na stu me trów, kra -
wędź da chu je go ka bi ny znaj -
du je się na wy so ko ści 4,7 me -
tra. Gą sie ni ce ma szy ny ma ją
pra wie metr sze ro ko ści. 
Pi sząc o pro du cen tach spy -
char ko wych gi gan tów nie wy -
pa da za po mnieć o ro syj skich
za kła dach Ural trak z Cze la biń -
ska. To one mo gą się bo wiem
po chwa lić wy pro du ko wa niem
naj więk szej w Eu ro pie spy -
char ki. Ma szy na ozna czo -
na sym bo lem T -800 ma ma sę
eks plo ata cyj ną wy no szą -

cą 106 ton. Na pę dza ją sil nik
o mo cy bli sko 600 kW. Ze
wzglę du na ogra ni czo ny po pyt
Ro sja nie wy pro du ko wa li do tej
po ry za le d wie dzie sięć sztuk
tej ma szy ny. Gi gan tycz ne spy -
char ki z Cze la biń ska zna la zły
za sto so wa nie przy bu do wie
elek trow ni ją dro wej na Ura lu,
przy re wi ta li za cji te re nów prze -
my sło wych Ma gni to gor ska.
Cie ka wost kę sta no wi fakt, że
pierw sza pró ba do star cze nia
T 800 do ko pal ni dia men tów
w Ja ku cji nie po wio dła się, dla -
te go, że je den z naj po tęż niej -
szych sa mo lo tów trans por to -
wych na świe cie, An -124 Ru -
słan ma jąc na po kła dzie tak ol -
brzy mią ma szy nę nie był w sta -

nie ode rwać się od pa sa star -
to we go. Osta tecz nie z za da -
niem upo rał się do pie ro sze -
ścio sil ni ko wy An -225 Mri ja,
naj więk szy spo śród obec nie
uży wa nych i naj cięż szy w hi -
sto rii lot nic twa sa mo lot. 
Do naj po pu lar niej szych spy -
cha rek wśród pol skich na -
byw ców na le żą mo de le śred -
niej wiel ko ści o ma sie w prze -
dzia le 15-25 ton. Je dy nie
w przy pad ku sta lo wo wol -
skiej Dres sty struk tu ra sprze -
da ży przed sta wia się ina czej.
Rów nie du żą po pu lar no ścią
co śred nia ki cie szą się bo -
wiem tak że więk sze ma szy -
ny. Naj po pu lar niej szą spy -
char ką ze Sta lo wej Wo li jest
mo del o ma sie po nad 36 ton.
W tym wy pad ku głów nym

czyn ni kiem bra nym pod uwa -
gę przed pod ję ciem de cy zji
o za ku pie jest ce na, któ ra
w przy pad ku naj więk szych
spy cha rek ze Sta lo wej Wo li
jest du żo niż sza niż po dob -
nych pro duk tów z im por tu.
Du że spy char ki są wy twa -
rza ne tak że w Pol sce. Kon -
kret nie w Sta lo wej Wo li, gdzie
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry
kon ty nu uje roz wój kon struk -
cyj ny i trwa ją cą nie prze rwa nie
od ro ku 1973 pro duk cję ma -
szyn te go ty pu. De par ta ment
Ba dań i Roz wo ju spół ki zo stał
do fi nan so wa ny przez chiń -
skie go wła ści cie la, co po zwo -
li ło na przy spie sze nie pro gra -
mów nad roz wo jem do tych -

czaso wych kon struk cji i pra -
ce nad zu peł nie no wy mi mo -
de la mi ma szyn bu dow la -
nych. Za koń czo no pra ce ba -
daw czo -roz wo jo we nad kon -
struk cja mi spy cha rek na pę -
dza nych sil ni ka mi speł nia ją -
cy mi nor my emi sji spa lin Sta -
ge 3B. W chwi li obec nej fi na -
li zo wa ne są pro jek ty do ty czą -
ce ma szyn z sil ni ka mi Sta -
ge 4. In ży nie ro wie ze Sta lo wej
Wo li nie ogra ni cza ją oczy wi -

ście swej ak tyw no ści je dy nie
do do sto so wy wa nia ukła dów
na pę do wych do wy ma gań
norm emi sji spa lin. Od kil ku
mie się cy in ten syw nym te stom
pod da wa ne są pro to ty py spy -
cha rek z na pę dem hy dro sta -
tycz nym. Ma szy ny te ma ją być
pro du ko wa ne głów nie na po -
trze by eks por tu na ry nek pół -
noc no ame ry kań ski. W lu tym
te go ro ku dwie cał ko wi cie

no we kon struk cje „hy dro sta -
tów” te sto wa ne by ły w te re -
nie przez gru pę do świad czo -
nych ope ra to rów ame ry kań -
skich i ka na dyj skich. 
Biu ro kon struk cyj ne LiuGong
Dres sta Ma chi ne ry pra cu je
też nad spy char ką na pę dza -
ną sil ni kiem o mo cy oko -
ło 450 kW. Ewen tu al ne wdro -
że nie jej do se ryj nej pro duk -
cji po zwo li spół ce na utrzy -
ma nie po zy cji w eli tar nym

klu bie świa to wych firm wy -
twa rza ją cych tak du że ma -
szy ny. W chwi li obec nej naj -
więk szą spy char ką mar ki
Dres sta jest mo del TD -40E
o ma sie eks plo ata cyj nej 68
ton. Moc na pę dza ją ce go ją
sil ni ka wy no si 384 kW,
a po jem ność le -
mie sza się gać mo -
że na wet 39,8 m3.

MASZYNY BUDOWLANE

CAT D11R to naj więk sza ame ry kań ska spy char ka gą sie ni co wa. Ma szy na wy po sa żo na zo -
sta ła w ośmio cy lin dro wy sil nik o mo cy 630 kW

Naj więk sza spy char ka gą sie ni co wa TD -40E mar ki Dressta o ma sie eks plo ata cyj -
nej 68 ton podczas pracy na terenie kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie

Pra cę dru giej co do wiel ko ści spy char ki zma ga ją cej się z po kła da mi mar gla kre do we go ob -
ser wo wać moż na w na le żą cej do Gó raż dże Ce ment ko pal ni Fol wark

www.posbud.pl

http://posbud.com.pl/start/


Pośrednik Budowlany  17

MASZYNY BUDOWLANE

Ma szy ny z se rii Mul ti far mer
stanowią ide al ne roz wią za nie
dla użyt kow ni ków po szu ku ją -
cych mak sy mal nych osią gów
przy uprosz czo nej ob słu dze
i kom pak to wej bu do wie. Z te -
go wzglę du są chęt nie sto so -
wa ne nie tyl ko w rol nic twie,
ale tak że w bran żach bu dow -

la nej i ko mu nal nej, za rów no
do prac pod sta wo wych, jak
i po moc ni czych. Oba no we
mo de le po wsta ły, aby w po -
rów na niu z wcze śniej szą ga -
mą MF za gwa ran to wać m.in.
pod wyż szo ne wła ści wo ści
jezd ne, więk szą si łę ucią gu,
więk szy za sięg te le sko po we -
go wy się gni ka oraz ła twiej sze
ste ro wa nie i więk szy udźwig
trzy punk to we go ukła du za -
wie sza nia na rzę dzi.
Ty po sze reg Mul ti far mer za po -
cząt ko wał no wą erę w dzie -
dzi nie ła do wa rek te le sko po -
wych. Uni ka to wa kon cep cja
tych ma szyn wy róż nia się nie
tyl ko nie zwy kle wy god ną ka -
bi ną z pa no ra micz nym wi do -
kiem, ale przede wszyst kim
TUZem i WOMem, któ re
wcze śniej by ły za re zer wo wa -
ne tyl ko dla cią gni ków rol ni -
czych. W ten spo sób sta ły się
one jesz cze bar dziej uni wer -
sal ne, a tym sa mym przy dat -
ne dla no wych grup od bior -
ców. Ze wnętrz na ra ma w po -
sta ci prę ta oraz ob ni żo ne mo -
co wa nie wy się gni ka po wo du -
ją pro por cjo nal ne roz ło że nie

ma sy wła snej i eli mi nu ją ko -
niecz ność sto so wa nia prze -
ciw wa gi. Dzię ki te mu naj now -
sze mo de le Mer lo cha rak te ry -
zu ją się do sko na łą sta bil no -
ścią oraz wi docz no ścią do ty -
łu, co jest szcze gól nie waż ne
przy osprzę cie za mon to wa -
nym na TUZie.

Źró dłem na pę du w obu ła do -
war kach jest 4-cy lin dro wy sil -
nik wy so ko pręż ny Deutz TCD
o po jem no ści 4,1 dm3, za pew -
nia ją cy moc rów ną 156 KM.
Jed nost ka ta dzię ki za sto so -
wa niu fil tra czą stek sta łych
speł nia nor my emi sji spa lin
Tier 4i. Współ pra cu je z pom -
pą wie lo tłocz ko wą Flow Sha -
ring o mak sy mal nej wy daj no -

ści 130 l/min i ci śnie niu 210
bar, po zwa la ją cą na wy ko -
ny wa nie na wet trzech funk -
cji ro bo czych jed no cze śnie.
Bez stop nio wa prze kład nia
M CVTronic fir my Mer lo gwa -
ran tu je od po wied nie osią gi
przy za cho wa niu opty mal -
nych ob ro tów sil ni ka, co

prze kła da się na ni skie zu ży -
cie pa li wa i po zwa la na roz -
wi ja nie pręd ko ści jaz dy na -
wet do 50 km/h.
No wo cze sna ka bi na zgod na
z nor ma mi ISO 3449 (FOPS)
oraz ISO 3471 (ROPS) o sze -
ro ko ści użyt ko wej wnę trza
wy no szą cej 995 mm jest wy -
po sa żo na w pneu ma tycz ny
układ za wie sze nia CS o sko -

ku 110 mm. Za pew nia on
ope ra to ro wi mak sy mal ny
kom fort pra cy w róż nych wa -
run kach za sto so wa nia ła do -
war ki. No we mo de le Mul ti far -
mer CS są ob słu gi wa ne
za po mo cą er go no micz ne go
joy stic ka ze ste ro wa niem pro -
porcjo nal nym, któ ry jest za -
mon to wa ny w pod ło kiet ni ku
ra zem z czte re ma prze łącz -
ni ka mi do ob słu gi tyl nych
wyjść hy drau licz nych. Trzy -
punk to wy układ za wie sza -
nia na rzę dzi ka te go rii III dys -
po nu je udźwi giem na prze -
gu bach ku li stych rów -
nym 7.000 kg. Mo że być ste -
ro wa ny z ka bi ny al bo za po -
mo cą przy ci sków umiesz czo -
nych na le wym tyl nym błot ni -
ku. WOM daje moc 98 kW
oraz dwie pręd ko ści ro bo -
cze – 540 i 1.000 obr./min.
No we mo de le se rii Mul ti far mer
wy po sa żo no w sys tem MCDC
(Dy na micz na Kon tro la Ob cią -
że nia Mer lo), któ ry słu ży
do auto matycz ne go roz po -
zna wa nia osprzę tu oraz za -
po bie ga nia prze cią że niu
ma szy ny, co mo gło by spo -
wo do wać utra tę jej sta bil -
no ści. Dzięki te mu ope ra tor
mo że pra co wać z mak sy mal -
ną pręd ko ścią, a jed no cze -
śnie przy za cho wa niu
mak sy mal ne go po zio -
mu bez pie czeń stwa.

Mer lo Mul ti far mer z no wej se rii MF 40
Gru pa Mer lo wpro wa dza na ry nek dwie no we ła do war ki te le sko po we z ga -
my Mul ti far mer. Mo de le o udźwi gu 4 ton, ozna czo ne ja ko MF 40.7 CS
oraz MF 40.9 CS wej dą do pro duk cji w dru gim kwar ta le te go ro ku

www.merlo.com

No we mo de le Mul ti far mer ma ją układ po zio mo wa nia ra my zwięk sza jąc bez pie czeń stwo pra cy na nie rów nych pod ło żach. Za -
sad ni czą je go część sta no wią dwa si łow ni ki hy drau licz ne za mon to wa ne po le wej stro nie ma szy ny

http://merlo.com/
http://merlo.com/
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Do te stu nie bez racji wy bra no
spy char ki. To wła śnie w przy -
pad ku tych ma szyn po za in sta -
lo wa niu sys te mu ste ro wa nia
pra cą za uwa żyć moż na naj -
więk sze róż ni ce w efek tyw no -
ści wy ko ny wa nych ro bót. Z do -
świad czeń SI TECH PO LAND
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 w prak ty ce
ry zy ko wy stą pie nia 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. Wy ko rzy stu jąc sys -
tem Trim ble GCS900 3D
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 tyl ko sko rzy stać z jed -
nej z funk cji po mia ro wych
sys te mu. W ten spo sób osta -
tecz nie moż na się prze ko nać,
czy efekt prac jest w stu pro -
cen tach zgod ny z otrzy ma -
nym mo de lem te re nu. Dzię ki
te mu z gó ry wy klu czyć moż -
na ja ką kol wiek po mył kę.
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
do roz wo ju fir my wy ko naw czej.
Kro kiem za sad nym pod wzglę -
dem eko no micz nym jest 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. Sta ra
praw da mó wi, że ma szy na jest
tak do bra, jak spraw ny jest jej
ope ra tor. Efek tyw ność wy ko -
rzy sta nia sprzę tu, a tym sa -
mym wy daj ność wzra sta za tem
dzię ki moż li wo ści wspar cia kie -
ru ją ce go ma szy ną sys te ma mi
ste ro wa nia pra cą. W przy pad -
ku spy char ki szcze gól nie waż -

ne jest oczy wi ście do świad -
cze nie i wy szko le nie ope ra to -
ra. Spe cja li ści Trim ble prze ko -
nu ją jed nak, że wy star czą dwa
mie sią ce pra cy na ma szy nie
wy po sa żo nej w sys tem ste ro -
wa nia GCS 900 3D, by na wet
świe żo upie czo ny ope ra tor
osią gnął wy daj ność pra cow ni -
ka z kil ku let nim sta żem, ale
wy ko nu ją cym ro bo ty me to dą
kon wen cjo nal ną, przy uży ciu
pa li ków i li nek. O tym, że ma ją
ra cję, prze ko nu ją wy ni ki te -
stu wy daj no ści sys te mu ste ro -
wa nia ma szy na mi Trim ble
GSC900 3D za in sta lo wa ne go
na spy char ce. Prze pro wa dzo -
no ją do ko nu jąc po rów na nia
szyb ko ści i kosz tów wy ko na -
nia te go sa me go za da nia
przez dwie iden tycz ne ma szy -

ny. Na jed nej z nich za in sta lo -
wa no sys tem Trim ble GCS900,
dru ga zaś pra co wa ła bez żad -
ne go sys te mu. 
Dla po wo dze nia i mia ro daj no -
ści te stu ko niecz ne by ło wy ko -
rzy sta nie spy cha rek do iden -
tycz ne go za da nia i w jak naj -
bar dziej zbli żo nych wa run -
kach. W tym ce lu przy go to wa -
no spe cjal ne dro gi te sto we,
każ da z nich o dłu go ści
osiem dzie się ciu me trów. By ły
to od cin ki o zmien nych spad -
kach, na któ rym znaj do wa ły
się za rów no ob sza ry, w któ -
rych na le ża ło ze brać nad miar
ma te ria łu, jak i ta kie, gdzie je -
go bra ki na le ża ło uzu peł nić.
Aby za pew nić mak sy mal nie
zbli żo ne wa run ki pra cy dla

każ dej ze spy cha rek, po sta no -
wio no, że oby dwa te sto we od -
cin ki znaj do wać się bę dą
w bli skim są siedz twie, oba też
mia ły być bu do wa ne przy uży -
ciu ma te ria łu te go sa me go ro -
dza ju. Wa run kiem mia ro daj no -
ści te stu by ło tak że to, że by
każ dą z ma szyn ob słu gi wał
ten sam ope ra tor, a pra ca od -
by wa ła się w zbli żo nych wa -
run kach at mos fe rycz nych,
cho ciaż by pod wzglę dem tem -
pe ra tu ry oto cze nia i opa dów.
Te ren, przez któ ry prze bie ga -
ły obie dro gi, zo stał przy go to -
wa ny w ten spo sób, że by po -
wierzch nia wyj ścio wa by ła
iden tycz na. Dla te go na po czą -
tek te ren zo stał wy rów na ny
przez spy char kę z za in sta lo -
wa nym sys te mem Trim ble

SPRZĘT BUDOWLANY

Trim ble pod no si efek tyw ność spy char ki 
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 pod no szą efek tyw ność wy ko rzy sta nia sprzę tu przy jed no -
cze snym ogra ni cze niu kosz tów. In we sty cja w nie zwra ca się bły ska wicz -
nie, cze go do wo dzi ana li za te stu pro duk tyw no ści spy char ki wy po sa żo nej
w sys tem ste ro wa nia pra cą i bez nie go 

Ope ra tor ma szy ny bez za in sta lo wa ne go sys te mu po trze bo wał nie mal że czte rech
go dzin, w cią gu któ rych wy ko nał aż 214 prze jaz dów spa la jąc 71 li trów pa li wa 

Na wy ko na nie zadania ma szy na z sys te mem GCS900 3D po trze bo wa ła niespełna półtorej
go dzi ny i za le d wie sześć dzie się ciu prze jaz dów
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GCS900, na stęp nie dokonano
pomiarów po wierzch ni za po -
mo cą od bior ni ka GNNS
SPS985. W ten spo sób or ga -
ni za to rzy te stu mogli ob li czy ć
cał ko wi tą ob ję tość ma te ria -
łów, któ re spy char ki musiały
ze brać lub na wieźć. 
Przygotowane od cin ki dro go -
we mia ły po osiem dzie siąt
me trów dłu go ści i prze bie ga -
ły za rów no po li nii pro stej, jak
i po łu ku. Ni we le ta skła da ła
się z trzech łu ków pio no wych,
a mak sy mal na róż ni ca wy so -
ko ści wy nosiła 2,40 me tra.
Dro ga obej mo wa ła dwie jezd -
nie o na chy le niu 2,5%, po bo -
cza o na chy le niu 5% oraz
skar py o na chy le niu 33%.
Przed przy stą pie niem do te -
stu uzgod nio no, że dla wy ni -
ków nie bę dą mia ły zna cze nia

czas opra co wy wa nia pro jek tu
w biu rze ani wstęp ne go przy -
go to wa nia te re nu pod bu do -
wę. Podstawą ta kiej de cy zji
był fakt, że ope ra tor oby dwu
spy cha rek ko rzy stał z te go
sa me go pro jek tu i przy stę po -
wał do pra cy w mak sy mal nie
zbli żo nych, by nie po wie dzieć
iden tycz nych wa run kach.
W fa zie ty cze nia dla ma szy ny
bez za in sta lo wa ne go sys te -
mu na każ dym z prze kro jów
roz miesz czo nych co dzie sięć
me trów wy ty czo no pięć pa li -
ków (5x9=45 pa li ków). Czyn -
no ści z tym zwią za ne trwa ły
dwie go dzi ny i pięt na ście mi -
nut. W przy pad ku spy char ki
wy po sa żo nej w sys tem Trim -
ble GCS900 3D wy star czy ło
wy ty cze nie tyl ko jed ne go pa -
li ka do kon tro li wy so ko ści le -

mie sza, co za bra ło za le d -
wie trzy mi nu ty.
Przy po rów na niu efek tów pra -
cy oby dwu spy cha rek bra no

pod uwa gę czas wy ko na nia za -
da nia, osią gnię tą do kład ność,
po ziom zu ży cia pa li wa oraz
licz bę osób, któ re mu sia ły być
za an ga żo wa ne w re ali za cję
pro jek tu. Pra ce roz po czę ły się
od rów na nia. By ukoń czyć za -
da nie spy char ka bez sys te mu
w cią gu trzech go dzin i 48 mi -
nut wy ko na ła 214 prze jaz dów.
Na wy ko na nie iden tycz ne go
za kre su prac ma szy na z sys te -
mem GCS900 po trze bo wa ła
go dzi ny i 28 mi nut, w cią gu
któ rych wy ko na ła sześć dzie -
siąt prze jaz dów.
Po za koń cze niu przez obie
ma szy ny prze wi dzia nych te -
stem prac or ga ni za to rzy do -
ko na li kon tro li do kład no ści.
Po mia ry wy ka za ły, że spy -
char ka z sys te mem GCS900
pra co wa ła nie tyl ko szyb ciej,
ale tak że eko no micz niej i do -
kład niej. Po wyż sze wy ni ki po -
twier dza ją, iż sys te my ste ro -
wa nia ma szy na mi dia me tral -
nie pod nio sły efek tyw ność
wy ko rzy sta nia ma szyn umoż -
li wia jąc ukoń cze nie prac
szyb ciej i do kład niej oraz
znacz nie ob ni ża jąc kosz ty.
Wzrost pro duk tyw no ści oraz
ob ni że nie kosz tów wy ni ka ją
przede wszyst kim z ogra ni -
cze nia na kła dów pra cy geo -
de tów oraz zna czą ce go
zmniej sze nia licz by prze jaz -
dów, a co za tym
idzie oszczęd no ści
cza su oraz pa li wa.

www.sitech-poland.pl

Kontrola do kład no ści wykonania prac wy ka za ła niezbicie, że spy char ka z sys te mem
GCS900 pra co wa ła nie tyl ko szyb ciej, ale tak że eko no micz niej i do kład niej

Tyczenie Spycharka bez systemu Spycharka z systemem
GCS900

liczba palików: 45* 1**

czas: 2 h 15 min 3 min
* Na każdym z przekrojów rozmieszczonych co 10 m wytyczono 5 palików (5x9=45 palików)

**Wytyczono tylko jeden palik do kontroli wysokości lemiesza.

Równanie Spycharka bez systemu Spycharka z systemem
GCS900

czas: 3 h 48 min 1 h 28 min
liczba przejazdów: 214 60

Kontrola dokładności* Spycharka bez systemu Spycharka z systemem
GCS900

liczba punktów położonych zbyt wysoko: 18 2
udział procentowy: 35% 4%
maksymalna odchyłka: 0,069 m 0,031m
liczba punktów w tolerancji: 18 44
udział procentowy: 35% 86%
liczba punktów położonych zbyt nisko: 15 5
udział procentowy: 30% 10%
maksymalna odchyłka: - 0,067 m - 0,039 m

* Za po mo cą od bior ni ka GPS Trim ble SPS985 z opro gra mo wa niem SCS900 wy ko na no po miar oby dwu po wierzch ni
w siat ce punk tów roz miesz czo nych co około 5 m. Przy ję to, iż punkt mie ści się w to le ran cji, je śli od chył ka róż ni cy wy -
so ko ści po mie rzo nej i pro jek to wej nie prze kra cza 3 cm.

Zużycie paliwa Spycharka bez systemu Spycharka z systemem
GCS900

71 litrów 27 litrów

Podsumowanie wyników/Czas pracy
Spycharka bez systemu Spycharka z systemem Oszczędności, 

Etapy prac GCS900 wzrost produktywności
Tyczenie 2 h 15 min 3 min Zaoszczędzone 2 h 12 min
Równanie 3 h 48 min 1 h 28 min Zaoszczędzone 2 h 20 min,

wzrost produktywności o 159%
Operator 3 h 48 min 1 h 28 min Zaoszczędzone 59% czasu
Geodeta 2 h 15 min 3 min Zaoszczędzone 98% czasu

http://www.sitech-poland.pl/


20 Pośrednik Budowlany

Do sko na le wie dzą o tym
w war szaw skiej fir mie MD
Be ton zaj mu ją cej się wy twa -
rza niem be to nu to wa ro we -
go i sze ro kiej ga my pre fa -
bry ka tów be to no wych oraz
sprze da żą kru szyw. Za leż nie
od na tę że nia zle ceń zda rza
się, że pro duk cja od by wa się
na wet na trzy zmia ny. Nie zwy -
kle waż ną ro lę od gry wa ją
w niej dwie ła do war ki ko ło we
Ko mat su, wy ko rzy sty wa ne
mię dzy in ny mi do za sy py wa -
nia wę złów be to niar skich, hał -
do wa nia do star cza nych kru -
szyw oraz za ła dun ku sa mo -
cho dów cię ża ro wych.
Pierw sza ma szy na Ko mat su
tra fi ła do MD Be ton w czerw -
cu 2003 ro ku. By ła to fa brycz -
nie no wa ła do war ka WA 380,
wy po sa żo na w łyż kę o po -
jem no ści 3,5 m3. Po cząt ko -
wo wła ści ciel fir my Ma rek
Dą brow ski za sta na wiał się
nad za ku pem sprzę tu uży -
wa ne go, ale po za po zna niu
się z kil ko ma ofer ta mi za de -
cy do wał, że je śli w za kła dzie
ma pra co wać tyl ko jed na ła -
do war ka, to mu si być ona no -
wa i do brej ja ko ści. – Wy bie -
ra jąc mar kę opie ra łem się
na opi nii zna jo mych z bran ży,
któ rzy bar dzo po zy tyw nie wy -
po wia da li się o Ko mat su. Do -
wie dzia łem się od nich, że to
ja poń ski pro du cent wy spe -
cja li zo wa ny w du żych ma szy -
nach prze zna czo nych do eks -
plo ata cji w naj cięż szych wa -
run kach. Uzna łem więc, że
pra ca wy ko ny wa na u mnie
nie bę dzie dla ła do war ki Ko -
mat su ja kimś szcze gól nym
wy zwa niem. Dla czy ste go su -
mie nia za pro si łem do przed -
sta wie nia ofer ty jesz cze
dwóch in nych dys try bu to rów
ma szyn na le żą cych do świa to -
wej czo łów ki, ale to Ko mat su
Poland za ofe ro wa ło mi naj lep -
szą ce nę, a przede wszyst kim

za pew ni ło naja trak cyj nie sze
wa run ki fi nan so wa nia – opo -
wia da Ma rek Dą brow ski.
We wrze śniu 2007 ro ku
w skład par ku ma szy no we -
go MD Be ton we szła dru ga
ła do war ka Ko mat su, tym ra -
zem mo del WA 470. Co praw -
da by ła dwu let nia, ale mia ła
prze pra co wa ne je dy nie 500
go dzin, opo ny wy glą da ły jak
no we, a na sie dze niu by ła
jesz cze fo lia. – Po cząt ko wo
nie chcia łem jej ku po wać, bo
wy da wa ła mi się zbyt du ża.
Do zmia ny de cy zji przko na ła
mnie oka zyj na ce na oraz fakt,
że by ła to ła do war ka Ko mat su.
Mia łem wów czas już czte ro -
let nie do świad cze nia z WA 380
i przez ten okres ani ra zu
mnie nie za wio dła. Dzi siaj
wiem też, że ta kie „prze strze -
le nie” co do wiel ko ści sprzę -

tu czę sto wy cho dzi na ko -
rzyść. Ła do war ka WA 470 oka -
za ła się wprost nie oce nio -
na przed Eu ro 2012, kie dy to
mie li śmy bar dzo du żo za mó -
wień i wła ści wie sprzęt nie był
ga szo ny. Więk sza ła do war ka
po zwo li ła mi też za osz czę dzić
na za trud nie niu do dat ko we go
ope ra to ra, bo dzię ki łyż ce
o po jem no ści 4,5 m3, du żej

mo cy, wy daj no ści i krót kim
cy klom ro bo czym, jed na oso -
ba jest w sta nie ste ro wać pra -
cą wę zła, a jed no cze śnie za -
sy py wać go kru szy wem – do -
da je Ma rek Dą brow ski.
Obie ła do war ki wy ko nu ją od -
mienne za da nia. Du ża ma -
szy na, z uwa gi na swo je
więk sze osią gi, jest wy ko rzy -
sty wa na do bar dziej wy ma -
ga ją cych za dań, na to miast
WA 380 słu ży przede wszyst -

kim do prac po moc ni czych.
Choć WA 470 zo sta ła ku pio -
na póź niej, „prze ści gnęła”
pod wzglę dem prze bie gu
mniej szą ła do war kę. Obec nie
ma na licz ni ku 9.058 go dzin,
zaś WA 380 – 7.658. Mi mo
nie zwy kle in ten syw nej eks -
plo ata cji do tej po ry żad -
na z ma szyn nie spra wia ła
prak tycz nie żad nych pro ble -

mów. – W więk szej ła do war ce
„po szedł” tyl ny dy fe ren cjał, ale
awa ria wy stą pi ła z na szej wi ny,
bo hał do wa nie na wy so kie
pry zmy przez trzech ope ra to -
rów w cią gu do by ro bi swo je.
Ce ny na praw ta kich pod ze spo -
łów nie są ma łe, ale przy ogól -
nie ni skich kosz tach eks plo ata -
cji ła do wa rek Ko mat su moż -
na je za ak cep to wać. Na sze
ma szy ny wy ko nu ją bar dzo cięż -
ką pra cę, ma ją swo ją ma sę, ja -
sne jest więc, że mu szą swo je
spa lić, ale wy ni ki zu ży cia pa li -
wa są dla mnie sa tys fak cjo nu -
ją ce. Za leż nie od ro dza ju wy -
ko ny wa ne go za da nia, w mniej -
szej ła do war ce spa la nie wa ha
się w gra ni cach od dzie się ciu
do je de na stu li trów na go dzi -
nę, w więk szej zaś od dwu na -
stu do pięt na stu – pod su mo -
wu je Ma rek Dą brow ski.
Na te mat obu ła do wa rek Ko -
mat su w po zy tyw ny spo sób
wy po wia da ją się ich ope ra to -
rzy. Pra cow ni cy MD Be ton
zgod nie chwa lą ma szy ny
za ła twość ob słu gi, m.in. dzię -
ki sys te mo wi cen tral ne go
sma ro wa nia i wy god ne mu do -
stę po wi do punk tów wy ma ga -
ją cych co dzien nej kon tro li czy
uzu peł nia nia pły nów eks plo -
ata cyj nych, jak rów nież za bar -
dzo kom for to we ka bi ny. Są
one zna ko mi cie wy ci szo ne,
szczel ne i za pew nia ją od po -
wied nią wi docz ność
na ob szar ro bo czy
wo kół ma szy ny.

MASZYNY BUDOWLANE

Ła do war ki Ko mat su w MD Be ton
Pro duk cja i do sta wy be to nu wy ma ga ją ter mi no -
wo ści. Pod sta wo wym wa run kiem do jej utrzy -
ma nia jest po sia da nie nie za wod ne go sprzę tu 

www.komatsupoland.pl

Ła do war ka Ko mat su WA 470 z uwa gi na wy so kie osią gi i wy daj ność jest wy ko rzy -
sty wa na w MD Be ton do naj cięż szych prac, na przykład do hał do wa nia kru szyw

Ła do war ka Ko mat su WA 380 tra fi ła do MD Be ton dwanaście lat te mu. W tym cza sie
nie uległa żad nej po waż niejszej awa rii, któ ra mogłaby spo wo do wać dłuż szy prze stój 

http://komatsupoland.pl
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Trud no usta lić ze stu pro cen -
to wą pew no ścią da tę zbu do -
wa nia pierw szej rów niar ki.
Źró dła na to miast zgod nie
po da ją, że mia ło to miej sce
w USA. Być mo że już w ro -
ku 1876, a mo że do pie -
ro w 1903, kie dy to ame ry kań -
scy przed się bior cy Ri chard
Rus sell i C. K. Stoc kland po -
sta no wi li za przę gnąć do swej
ma szy ny ko nia. Tak czy ina -
czej, to wła śnie oni zy ska li so -
bie mia no pre kur so rów wśród
kon struk to rów rów nia rek cią -

gni ko wych. W ro ku 1920 ma -
szy ny te go ty pu wy po sa żać
za czę to w sil nik spa li no wy,
któ ry uła twiał ste ro wa nie le -
mie szem. Mu sia ło mi nąć ko -
lej nych je de na ście lat, by
świa tło dzien ne uj rza ły rów -
niar ki sa mo jezd ne.
W Eu ro pie pierw szą rów niar -
ką przy po mi na ją cą dzi siej sze
kon struk cje by ła ma szy -
na nie miec kiej fir my Gebrüder
Frisch z ro ku 1936. To wła -
śnie do jej do ko nań na wią zu -
je kon cern Ca se Con struc tion

Equ ip ment, któ ry w tym ro ku
za pre zen tuje swą pierw szą
rów niar kę. Od wo łu je się przy
tym do bo ga tej hi sto rii i suk -
ce sów eu ro pej skich kon -
struk to rów uwa ża jąc się
za spad ko bier cę tra dy cji

Gebrüder Frisch i ko lej nych
jej wła ści cie li – firm Faun,
Oren ste in&Kop pel oraz CNH.
Ame ry kań skie podejście do
konstruowania maszyn  w po -
łą cze niu z europejskimi tra -
dy cjami i kul tu rą tech nicz ną
ma sta no wić gwa ran cję speł -
nie nia wszyst kich klu czo -
wych wy ma gań użyt kow ni ka
do ty czą cych ni skich kosz tów
eks plo ata cyj nych, ste ro wal -
no ści i ela stycz no ści. No wa
rów niar ka jest ma szy ną naj -
lep szą w swo jej kla sie. Se -
ria C obejmuje dwa mo de le
o ma sie ope ra cyj nej 13 i 16
ton. Oba są do stęp ne w wer -
sji z na pę dem 6x4 i 6x6. 
No we rów niar ki Ca se wy po -
sa żo no w opa ten to wa ną tech -
no lo gię Hi -eSCR opra co wa ną
przez FPT In du strial. Jest to
obec nie je dy ne roz wią za nie
ograniczające toksyczność
spalin, któ re za pew nia speł nie -
nie wy mo gów nor my Tier 4 Fi -
nal przy ograniczeniu się do
stosowania je dy nie tech no lo -
gii se lek tyw nej re duk cji ka ta li -
tycz nej. Układ Hi -eSCR od -
zna cza się niezwykle wy so ką
sku tecz no ścią, ma cały szereg
za let w odniesieniu do pa ra -
me trów pra cy, nie za wod no ści
oraz ekonomiki eksploatacji.
Pol ska pre mie ra rów niar ki Ca se
od bę dzie się pod czas ma jo -
wych tar gów In ter masz. Naj -
now sza ma szy na w ofer cie Ca -
se CE za pre zen tu je się pod -
czas po znań skiej im -
pre zy w glo rii zdo byw -
cy Zło te go Me da lu.

MASZYNY BUDOWLANE

Rozpoczął Frisch…
Rów niar ki na le żą do naj star szych i… naj bar dziej no -
wo cze snych kon struk cji. Współ cze sne ma szy ny te go
ty pu są peł ne elek tro ni ki, lecz wciąż ba zu ją na spraw -
dzo nych kla sycz nych roz wią za niach kon struk cyj nych

www.casece.com

Od Frischa do Case CE

1867 powstanie zakładów Eisenwerk Gebrüder Frisch KG 
h

1926 Frisch KG rozpoczyna produkcję maszyn drogowych
h

1936 opracowanie konstrukcji pierwszej europejskiej 
samojezdnej równiarki drogowej 

h
1936 fabryka Frisch KG w Kissing przeznaczona 

specjalnie do produkcji maszyn drogowych
h

1967 zastosowanie automatycznego systemu sterowania
lemieszem opartego na układzie ultradźwiękowym

h
1970 wprowadzenie łamanej ramy

h
1972 wprowadzenie napędu AWD

h
1977 Frisch KG zostaje przejęty przez firmę Faun

h
1982 wprowadzenie zabudowanego wieńca obrotu

h
1986 produkcję równiarek przejmuje firma 

Orenstein und Koppel (O&K)
h

1996 wprowadzenie hydrauliki typu „Load Sensing”
i przeniesienie produkcji równiarek do Berlina

h
2000 wprowadzenie niskoprofilowej pokrywy silnika

h
2005 wyposażenie równiarki 13-tonowej 

w 6-cylindrowy silnik marki FPT
h

2010 zastosowanie kabiny o widoczności w zakresie 360°
h

2013 wprowadzenie kabiny niskoprofilowej
h

2015 równiarki marki Case wchodzą na rynek europejski 

No wa równiarka Case im po nu je pod wzglę dem pre cy zji pra cy, wy so kiej wy daj no -
ści i nie prze cięt nych wła ści wo ści trak cyj nych 

http://www.casece.com/pl_eu/Pages/home.aspx
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Ko par ki Hy un dai są po -
wszech nie ce nio ne za wy daj -
ność, nie za wod ność i wy trzy -
ma łość. Ich cha rak te ry stycz ną
ce chą jest też wy so ka wy daj -
ność. Moż na więc za dać so -
bie py ta nie o cel prze pro wa -
dza nia ich mo dy fi ka cji. Oczy -
wi ście po za chę cią za ostrze -
nia ry wa li za cji z kon ku ren -
cją… Ko niecz ność mo dy fi ko -
wa nia kon struk cji wy ni ka z po -
trze by  sto so wa nia sil ni ków
speł nia ją cych fi nal ne nor my
emi sji Sta ge IV/Tie r4f do ty czą -
ce re duk cji tok sycz no ści spa -
lin i ogra ni cze nia emi sji czą -
stek sta łych. Oprócz ukła du
na pę do we go głów ne zmia ny
we wpro wa dza nych wła śnie
do sprze da ży ko par kach
HX220 L, HX260 L, HX300 L,
HX330 L, HX380 L oraz
HX520 L obej mu ją wa run ki
pra cy ope ra to ra. Kon struk to -
rzy Hy un dai za pew nia ją, że
no we ma szy ny pod obo ma
wzglę da mi okre ślić moż -
na śmia ło sy no ni mem ja ko ści.
Hy un dai zde cy do wał się
na współ pra cę z dwo ma pro -
du cen ta mi sil ni ków. Mo de le
od HX220 do HX380 wy po sa -
żo no w jed nost ki na pę do we
Cum mins; ko par kę HX520 na -
pę dza sil nik mar ki Sca nia.
Wszyst kie speł nia ją nor mę fi -
nal ną Sta ge IV/Tie r4f dzię ki za -
sto so wa niu ukła du re duk cji
spa lin sta no wią ce go kom bi na -
cję tech no lo gii AGR i SCR.
Sku tecz nie, nie za leż nie od wa -
run ków pra cy de cy du ją cych
o ob cią że niu sil ni ka, re du ko -
wa na jest też oczy wi ście emi -
sja tlen ków azo tu.
Hy un dai prze ko nu je, że no we
ma szy ny zu ży wa ją mniej pa -
li wa i by naj mniej, nie dzie je
się to kosz tem ich osią gów.
Te sty prak tycz ne wy ka za ły,
że użyt kow nik ko pa rek no wej
ge ne ra cji za osz czę dzić mo że

na wet do sze ściu pro cent pa -
li wa. Wy nik ta ki uza leż nio ny
jest oczy wi ście od wa run ków,
w ja kich jest eks plo ato wa -
na ma szy na oraz sze re gu in -
nych su biek tyw nych czyn ni -
ków, ta kich jak choćby styl
pra cy ope ra to ra. 
W ma szy nach na pę dza nych
sil ni ka mi speł nia ją cy mi nor mę
emi sji spa lin Sta ge IV/Tie r4f
bar dzo istot ną ro lę od gry wa
spraw ność ukła du chło dze -
nia. Dla te go też Hy un dai pod -
dał go sze re go wi mo dy fi ka -
cji. Zmia na wi docz na z ze -
wnątrz po le ga na po więk -
sze niu po wierzch ni otwo rów

wen ty la cyj nych, co ma na ce -
lu uła twie nie do stę pu po wie -
trza do ko mo ry sil ni ka. Kon -
struk to rzy wy ko rzy sta li to tak -
że do osią gnię cia zmian
wzor ni czych nad wo zia no -
wych ko pa rek, tak aby na bra -
ło ono bar dziej wy ra zi ste go
wy glą du. Ma to do dat ko wo
pod nieść roz po zna wal ność
ma szyn mar ki Hy un dai. 
Wszyst kie ko par ki ty po sze re -
gu HX wy po sa żo no w ka bi nę
cał ko wi cie no wej kon struk cji.
Ozna cza to, że nie zmie ni ła
się ona je dy nie pod wzglę dem
wi zu al nym. Wy róż nia się jed -
nak już na pierw szy rzut oka

dzię ki przed niej szy bie o spe -
cjal nej kon struk cji. Jest ona
nie tyl ko efek tow na, ale tak że
efek tyw na, umoż li wia bo wiem
nie skrę po wa ny wi dok na ob -
szar ro bo czy przed ma szy ną. 
Du żą po wierzch nię prze -
szko lo ną za sto so wa no tak że
w drzwiach. Są one sta bil ne,
a dzię ki za in sta lo wa niu do -
dat ko wej po rę czy lżej otwo -
rzyć je od środ ka. Do pra co -
wa ne w naj drob niej szym
szcze gó le wnę trze ka bi ny za -
pew nia ope ra to ro wi naj więk -
szy kom fort. Ka bi na sta ła się
bar dziej prze stron na, ope ra -
tor zy skał o dzie sięć pro cent
wię cej miej sca w po rów na niu
z wa run ka mi pa nu ją cy mi
w ma szy nach po przed niej
ge ne ra cji. Kom fort je go pra cy
pod no si tak że lep sza cyr ku -
la cja po wie trza za pew nio -
na dzię ki za sto so wa niu grun -
tow nie zmo der ni zo wa ne go
ukła du kli ma ty za cji. Ope ra tor
zy skał do dat ko we miej sce
w schow kach na przed mio ty
oso bi ste go użyt ku. Pra cę uła -
twia mu no wa de ska roz dziel -
cza i er go no micz ne ma ni pu -
la to ry. Naj waż niej szą in no wa -
cję sta no wi no wy i więk szy
ośmio ca lo wy wy świe tlacz
ukła du kon tro li pra cy ma szy -
ny. Ope ra tor ko rzy sta z no -
we go czy tel ne go ko lo ro we go
wy świe tla cza z więk szą licz bą
funk cji. In ter fejs wy świe tla cza
mo że być do sto so wa ny
do in dy wi du al nych po trzeb
ob słu gu ją ce go ma szy nę.
Ekran moż na ob słu gi wać do -
ty ko wo lub za po mo cą po krę -
tła. Roz wią za nie to za po ży -
czo no z sys te mów sto so wa -
nych w sa mo cho dach oso bo -
wych. Po łą cze nie z te le fo nem
ko mór ko wym jest te raz bar -
dzo ła twe, po dob nie jak przy -
łą cze nie ka mer ze wnętrz nych
po ma ga ją cych bez piecz nie
pra co wać dzię ki moż li wo ści
ob ser wa cji ob sza ru ro bo cze -
go wokół ma szy ny. Po za tym
w innym miej scu za mon to -
wa no tyl ny re flek tor,
co po pra wić wi -
docz ność do ty łu.

MASZYNY BUDOWLANE

Hy un dai HX? Synonim jakości!
Hy un dai wpro wa dza jąc do se ryj nej pro duk cji ma szy ny dzie wią tej ge ne -
ra cji do łą czył do świa to wej eli ty pro du cen tów. Ko re ań czy cy nie za mie rza ją
na tym po prze stać. Prze pro wa dza ją cy klicz nie uda ne mo dy fi ka cje swych
ma szyn i twier dzą, że ich ja kość ni gdy nie by ła wyż sza niż obec nie

www.amago.pl

Bar dzo do bre ma szy ny sta ły się jesz cze lep sze. Tak wy ni ka z de kla ra cji Hy un da ia, któ -
re już nie ba wem bę dą mo gły być zwe ry fi ko wa ne przez użyt kow ni ków z ca łe go świa ta

Dą żąc do zwięk sze nia efek tyw no ści
ukła du chło dze nia Hy un dai za sto so -
wał w no wych ko par kach kra ty wen -
ty la cyj ne o więk szej po wierzch ni

Cha rak te ry stycz nym wy róż ni kiem ko -
pa rek ty po szer gu HX są bez piecz ne,
prze stron ne i kom for to we ka bi ny z szy -
bą przed nią o du żej po wierzch ni 

http://www.amago.pl/
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Przy cię ża rze cał ko wi tym 36
ton i 12 to nach ob cią że nia osi
uwzględ nio no 5,5 to ny ba la -
stu, opo ny w roz mia rze 16”,
zwal niacz elek tro ma gne tycz -
ny, na pęd 6x6 oraz zblo cze
ha ko we. Pod czas kon stru owa -
nia ma szy ny zwró co no szcze -
gól ną uwa gę na wy jąt ko wo
prze my śla ne roz dzie le nie płyt
ba la stu. W za leż no ści od wy -
po sa że nia żu ra wia i wy ma -
ga ne go za ła dun ku prze wo -
żo ny ba last mo że mieć war -
tość 3,7, 4,3, 4,9 lub 5,5 to ny.
W celu zwięk sze nia udźwi gu
zastosować można ba last
do dat ko wy 7,3 tony.
Dzię ki kom pak to wym ga ba -
ry tom no wy po jazd trój o sio -
wy mo że ma new ro wać
w wą skich prze strze niach.
Pod wo zie jezd ne o dłu go -
ści 9,44 metra na wet z opo -
na mi w roz mia rze 445/95
R 25 (16.00 R 25) ma je dy -
nie 2,55 me tra sze ro ko ści.
Pro mień skrę tu mie rzo ny
nad ka bi ną kie row cy wy no -
si tyl ko 7,58 me tra, a pro -
mień ba la stu nie prze kra -
cza 3,54 me tra. Dzię ki te le -
sko po wo wy su wa nym pod -
po rom uzy ski wa na jest sze ro -
kość pod par cia 6,3 me tra.
W przy pad ku utrud nio nych
warun ków wy ma ga ją cych
pra cy na ogra ni czo nej prze -
strze ni – pra ce moż na wy ko -
ny wać tak że przy sze ro ko -
ści pod par cia zmniej szo nej
do 4,5 lub 2,3 me tra.
Pneu ma tycz ne ha mul ce tar -
czo we, za sto so wa ne po raz
pierw szy przez fir mę Lie bherr
w żu ra wiach sa mo jezd nych,
tak że w tej 60-to no wej ma -
szy nie za pew nia ją pełne bez -
pie czeń stwo. W po rów na niu
do kon wen cjo nal nych ha -
mul ców bęb no wych za pew -
nia ją wy raź nie wyż szą sku -
tecz ność ha mo wa nia, któ ra
zo sta je za cho wa na tak że

w przy pad ku wysokiej tem pe -
ra tury ha mul ców. Zna czą cym
czyn ni kiem w za kre sie eko -
no micz no ści są tak że znacz -
nie dłuż sze okre sy ich eks -
plo ata cji. Ko lej ną za le tą ha -
mul ców tar czo wych jest moż -
li wość szyb szej i ła twiej szej
wy mia ny okła dzin ha mul co -
wych, któ re wy po sa żo ne są
we wskaź nik zu ży cia.
W no wym żu ra wiu zna lazł tak -
że za sto so wa nie do sko na le
spraw dzo ny, za leż ny od pręd -
ko ści ak tyw ny układ kie ro wa -
nia tyl ną osią fir my Lie bherr.
Dzię ki te mu znacz ne mu
zmniej sze niu ule ga zu ży cie
opon. Kie row ca pojazdu ma
do dys po zy cji pięć róż nych
pro gra mów kie ro wa nia, któ re
mo że kom for to wo wy bie rać

do sto so wu jąc je do róż nych
sy tu acji drogowych.
Sze ścio cy lin dro wy sil nik rzę -
do wy fir my Lie bherr roz wi ja
moc 270 kW/367 KM i osią ga
mak sy mal ny mo ment ob ro to -
wy 1.700 Nm. Si ła prze no szo -
na jest na osie żu ra wia po -
przez dwu na sto za kre so wą
prze kład nię ZF -TC -Tro nic.
Dwu za kre so wa prze kład nia
róż ni co wa po zwa la na uzy ski -
wa nie mi ni mal nych pręd ko ści
w try bie ma new ro wa nia. Dzię -
ki sys te mo wi ABV (za po bie -
ga nie au to ma tycz ne mu blo -
ko wa niu) znacz nie wzra sta
bez pie czeń stwo jaz dy.
Sze ścio czę ścio wy wy się gnik te -
le sko po wy o dłu go ści 48 me -
trów jest kom for to wo wy su wa -
ny i wsu wa ny za po mo cą

spraw dzo ne go sys te mu te le -
sko po we go Te le ma tik. Dzię ki
składanej przedłużce o dłu go -
ści od 9,5 do 16 me trów no -
wa „sześć dzie się cio to nów ka”
osią ga wy so kość pod no sze nia
do 63 me trów oraz wy sięg
do 48 me trów. Dodatkowy
element może być za bu do wy -
wa ny z po chy le niem 0°, 20°
lub 40°. Do prac w try bie
dwu ha ko wym ofe ro wa ny jest
dru gi me cha nizm pod no szą -
cy i wierz cho łek mon ta żo -
wy oraz wy stęp masz tu.
Elek tro nicz ne ste ro wa nie
„Lo ad -Sen sing” ukła du hy -
drau licz ne go za pew nia pre -
cy zję wy ko ny wa nia ru chów
ro bo czych. Wy ko ny wać moż -
na jed no cze śnie do czte rech
ru chów. Za leż nie od wy ma -
gań za da nia w za kre sie pod -
no sze nia i kie row cy żu ra wia
moż na kom for to wo prze łą -
czać me cha nizm ob ro to wy
z po zy cji „otwar ty” na „hy -
drau licz nie mo co wa ny”.
W LTR 1060-3.1 za sto so wa no
układ ste ro wa nia fir my Lie -
bherr o na zwie LIC CO N2.
Dzię ki swo jej no wo cze snej
i przy szło ścio wej kon struk cji
sys tem umoż li wia do pa so -
wa nie do cią gle ro sną cych
wy ma gań ryn ku. Dla funk cji
wy po sa że nia do stęp na jest
mo bil na, wie lo funk cyj na jed -
nost ka ob słu gi i wskaź ni -
ków – ter mi nal Blu eto oth
„BTT”. Dzię ki te mu moż na
kom for to wo i bez piecz nie
pod pie rać ma szy nę. Kie row -
ca żu ra wia po sia da tak że
moż li wość ob ser wo wa nia
prze bie gu za wie sza nia i od -
wie sza nia zblo cza ha ko we go
przy zde rza ku żu ra wia,
mogąc w tym samym czasie
ob słu gi wać me cha nizm pod -
no sze nia i cy lin dry
wy chyl ne wy się gni -
ka te le sko po we go.

MASZYNY BUDOWLANE

Lie bherr LTM 1061-3.1 – naj moc niej szy, najdłuższy…
No wy żu raw sa mo jezd ny LTM 1060-3.1 wyposażony został w najdłuższy spośród trój o sio wych
ma szyn fir my Lie bherr wysięgnik teleskopowy. Mierzy on bowiem aż 48 metrów. Maszyna  im -
po nu je także pa ra me tra mi w za kre sie udźwi gu

www.liebherr.pl

Sze ścio czę ścio wy wy się gnik te le sko po wy o dłu go ści 48 me trów jest kom for to wo wy su wa -
ny i wsu wa ny za po mo cą spraw dzo ne go sys te mu te le sko po we go Telematik

http://www.liebherr.pl
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Naj więk sze przy ro sty od no to -
wa no w seg men cie ma szy n ob -
ro to wych, po wy żej dwu dzie stu
me trów wy so ko ści pod no sze -
nia. Pol ski ry nek cią gle jesz cze
nie jest du ży, ale za in te re so wa -
nie bran ży bu dow la nej ła do -
war ka mi te le sko po wy mi Ma ni -
tou sta le ro śnie. – Oczy wi ście
moż na na rze kać, że dzie je się to
w zbyt wol nym tem pie, ale bio -
rąc pod uwa gę ogól ną sy tu ację
nie tyl ko go spo dar czą, ale tak -
że po li tycz ną, wy ni ki osią gnię te
przez Ma ni tou Pol ska w ubie -
głym ro ku na praw dę mnie sa -
tys fak cjo nu ją. Nie ozna cza to
oczy wi ście, że za mie rza my spo -
cząć na lau rach i zre zy gno wać
z wal ki o no wych klien tów – mó -
wi dy rek tor za rzą dza ją cy Ma ni -
tou Pol ska Woj ciech Rze wu ski. 
Wy da je się, że Ma ni tou cze ka
w tej wal ce wca le nie ła twe za -
da nie. Z jed nej stro ny po ten cjał
drze mią cy w pol skim ryn ku po -
zwa la mieć na dzie ję na ry chłe
i znacz ne zwięk sze nie sprze da -
ży ła do wa rek te le sko po wych.
Z dru giej zaś trud ny do prze -
zwy cię że nia po zo sta je pro blem
nie za do wa la ją cej chłon no ści
ryn ku. Ma ni tou pro du ku je wie -
le ma szyn na da ją cych się ide -
al nie dla bran ży bu dow la nej.
Na przy kład ła do war ki ob ro to -
we, któ ry mi za in te re so wa nie
ro śnie, ale na dal w zbyt ma łym
tem pie. Mo że dzie je się tak
dla te go, że nie wszy scy ma ją
świa do mość moż li wo ści ła do -
wa rek ob ro to wych Ma ni tou
mo gą cych za stą pić kil ka urzą -
dzeń na pla cu bu do wy. – Kon -
se kwent nie wal czy my z te go ro -
dza ju uprze dze nia mi. Ma ni tou
pro du ku je ma szy ny do wszel -
kich za sto so wań, tak że prze -
zna czo ne spe cjal nie dla bran ży
bu dow la nej. Pod wzglę dem
kon struk cyj nym to cał ko wi cie
od mien ny sprzęt. Uwa żam, że

za po trze bo wa nie firm bu dow la -
nych na nasz sprzęt bę dzie ro -
snąć, przed na mi jed nak wie le
pra cy i dzia łań czy sto edu ka cyj -
nych. Oprócz cią gle od czu wal -
nych skut ków kry zy su głów ną
prze szko dę w roz wo ju te go
seg men tu ryn ku sta no wią bo -
wiem kwe stie men tal no ścio we,
ste reo ty py i uprze dze nia funk -
cjo nu ją ce w bran ży bu dow la -
nej – tłu ma czy Woj ciech Rze -
wu ski. To nie ste ty praw da, ła -
do war ka te le sko po wa cią gle
jesz cze by wa nie do ce nia na ja -
ko ma szy na uni wer sal na na -
da ją ca się do wie lo ra kich za -
sto so wań. Ma ni tou Pol ska
nie zamie rza usta wać w dzia -
ła niach ma ją cych na ce lu
prze ko na nie firm bu dow la -
nych, że przy uży ciu „te le sko -
pów” moż na pra co wać wy daj -
niej i bez piecz niej. I to wca le
nie ko niecz nie na by wa jąc ma -
szy nę na wła sność. – Obie cu ją -
co roz wi ja się na sza współ pra -
ca z fir ma mi ren ta lo wy mi. Du -
że za ku py ma szyn ob ro to wych
w ubie głym ro ku po czy ni ły mię -
dzy in ny mi Ri wal Pol ska i Ra mi -
rent – mó wi Woj ciech Rze wu ski.
Moż li wość sko rzy sta nia z sze -
ro kiej ga my spe cja li stycz nych
na rzę dzi ro bo czych pod no si
efek tyw ność wy ko rzy sta nia ła -
do wa rek te le sko po wych. Am -
bi cją Ma ni tou Pol ska jest edu -
ko wa nie użyt kow ni ków, do po -
mo że nie w szko le niu ope ra to -
rów. Istot ną ro lę w pla nach fir -
my od gry wa rów nież pro pa go -
wa nie bez piecz nej i efek tyw nej
pra cy, tak że dzię ki pra wi dło -
we mu do bo ro wi osprzę tu ro -
bo cze go. Fir ma or ga ni zu je
w tym ce lu szko le nia pro duk -
to we i tech nicz ne oraz po ka -
zy. Dba rów nież o utrzy my -
wa nie na naj wyż szym po zio -
mie wie dzy me cha ni ków. 
Ma szy ny Ma ni tou pra cu ją
w wielu miejscach w Pol sce.
Eks plo ato wa ne in ten syw nie,
prze pra co wu jąc bez a wa ryj -
nie na wet po pięć -sześć ty -
się cy go dzin rocz nie, do sko -
na le ra dzą so bie na -
wet w naj trud niej -
szych wa run kach. 

MASZYNY BUDOWLANE

Wyjątkowy rok dla Ma ni tou Pol ska 
W trud nych dla bran ży bu dow la nej cza sach naj czę ściej sły szy my na rze -
ka nia. Mi łą od mia ną by ło za tem spo tka nie z dy rek to rem za rzą dza ją cym
Ma ni tou Pol ska, Woj cie chem Rze wu skim. Nie krył on swe go za do wo le nia
z wy ni ków osią gnię tych przez fir mę w ubie głym ro ku. Naj więk szy wzrost
od no to wa no w sprze da ży ma szyn do firm zwią za nych z bu dow nic twem

www.pl.manitou.com

W ubie głym ro ku fir ma ren ta lo wa Ri wal Pol ska do ko na ła po kaź nych za ku pów wzbo -
ga ca jąc swój park ma szy no wy o ko lej ne „te le sko py” Ma ni tou

O tym, że ma szy ny Ma ni tou spraw dza ją się w naj trud niej szych wa run kach, prze ko -
nać moż na się od wie dza jąc ko pal nię wę gla bru nat ne go w Beł cha to wie

Jed nym z naj waż niej szych za dań Ma ni tou Pol ska jest sty mu la cja sprze da ży ma -
szyn dla bran ży bu dow la nej i prze my słu

http://www.pl.manitou.com/cms
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Com pa tec wska zu je ope ra to -
ro wi za po mo cą czy tel ne go
wy świe tla cza z ośmio ma dio -
da mi LED sto pień za gęsz cze -
nia na wierzch ni. Je śli urzą -
dze nie wy ko rzy sty wa ne jest
na zbyt twar dym pod ło żu,
uak tyw nio na zo sta je do dat -
ko wa funk cja sys te mu po le -
ga ją ca na wy świe tla niu stop -
nia ob cią że nia. Ope ra tor po -
wia da mia ny jest o tym za po -
mo cą na głe go mi ga nia
wszyst kich ośmiu diod LED. 
Wy świe tla nie kon tro li za -
gęsz cza nia po zwa la za osz -
czę dzić bar dzo du żo cza su
pod czas wy ko ny wa nia pra -
cy. Za po mo cą przej rzy stych
i po da wa nych w przy stęp ny
spo sób sy gna łów po ja wia ją -

cych się na wy świe tla czu
ope ra tor in for mo wa ny jest
na bie żą co o stop niu za gęsz -
cze nia grun tu. Z jed nej stro -
ny oszczę dza to czas, któ ry
nie jest tra co ny na nie po -
trzeb ne przej ścia za gęsz -
czar ki, z dru giej zaś osią ga na
jest naj wyż sza ja kość za -
gęsz cza nia. Ca ła po wierzch -
nia jest za gęsz cza na od sa -
me go po cząt ku jed no li cie. 
Roz wią za nia sto so wa ne przez
kon struk to rów Wac ker Neu son
spra wia ją, że Com pa tec wy róż -
nia się spo śród po dob nych
sys te mów in nych pro du cen -
tów. Com pa tec zo stał opra co -
wa ny ja ko kom pak to wy i cał ko -
wi cie zin te gro wa ny z urzą dze -
nia mi mo duł, któ re go czuj nik

umiesz czo ny zo stał w gór nej
czę ści kor pu su za gęsz czar ki.
Dzię ki te mu na ca łej li -
nii – od dol ne go do gór ne go
kor pu su – po mię dzy czuj ni -
kiem i jed nost ką ste ru ją cą – nie
prze bie ga żad na wraż li wa li nia
sy gna łu. Dla te go też sys tem
dzia ła w peł ni nie za wod nie i bez
uste rek, ży wot ność sprzę tu jest
dłuż sza, a ry zy ko uszko dze nia
me cha nicz ne go ogra ni czo ne
do mi ni mum. Za le tą sys te mu

Com pa tec jest też moż li -
wość ła twe go mon ta żu we
wszyst kich urzą dze niach
DPU 6555He. W ten spo sób
moż na do po sa żyć każ dy mo del
za gęsz czar ki wy pro du ko wa nej
po ro ku 2011. Od dru gie go
kwar ta łu te go ro ku sys tem
Com pa tec do stęp ny jest rów -
nież dla za gęsz cza rek
typu DPU 5545He
oraz DPU 4545He.

www.wackerneuson.pl

Com pa tec daje oszczędności
Za gęsz czar ki dwu kie run ko we DPU 6555Hec
mar ki Wac ker Neu son z si łą od środ ko wą 65
kN wy po sa żo ne zo sta ły w sys tem kon tro li za -
gęsz cza nia Com pa tec. Zwięk sza on wy daj ność
i opty ma li zu je wy ko rzy sta nie ma szy ny 

Com pa tec jest ide al ną funk cją po ma ga ją cą unik nąć zbęd nych przejść, a na wet
nad mier ne go za gęsz cze nia i prze cią że nia

http://www.wackerneuson.pl
http://www.wackerneuson.pl
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Urzą dze nia fir my SALTEC po -
sia da ją do pusz cze nie pro du -
cen ta do sta łe go mon ta żu, co
umoż li wia za sto so wa nie ich
w za kła dach pro duk cyj nych.
Naj now szym pro duk tem w tej
gru pie są win dy PT – win dy
do stę po we o zmniej szo nych
ga ba ry tach, prze zna czo ne
do mon ta żu w cia snych in sta -
la cjach prze my sło wych. Mo -
gą być rów nież mon to wa ne
na wie żach żu ra wi wie żo -
wych ce lem trans por tu ope -
ra to ra żu ra wia oraz ser wi san -
tów. Wszyst kie swo je pro duk -
tu słu żą ce do trans por tu pio -
no we go SALTEC sprze da je
pod mar ką TORGAR.
Naj now szym pro duk tem fir -
my jest po dest ele wa cyj ny
Saltec Torgar PW-6. Cie szy
się on du żym po wo dze niem
zwłasz cza wśród firm zaj mu -
ją cych się re no wa cją za byt -
ków. Lek ka kon struk cja po -
de stu po zwa la na je go mon -
taż na uli cach sta ró wek,
a kom pak to we sek cje masz -
tów (wy ko na ne z pro fi lu za -
mknię te go a nie kra tow ni cy)
znacz nie ogra ni czają prze -
strzeń wy ma ga ną do trans -

por tu lub ma ga zy no wa nia.
Naj więk szy z po de stów ofe -
ro wa nych przez SaltecTorgar
PW -18 za pew nia front ro bót
o dłu go ści 35,1 me tra i sze ro -
ko ści 1,0 me tra przy pra cy
na dwóch masz tach oraz
udźwig 3.900 kg. Po zwa la to
na za sto so wa nie po de stu
przy cięż kich ele wa cjach wy -

ko na nych na przy kład z płyt
gra ni to wych czy mar mu ro -
wych. Umoż li wia rów nież
mon taż kon struk cji prze -
szklo nych ele wa cji, a na stęp -
nie mon taż sa mych ze spo łów
szyb. Po dest po ru sza się
po dwóch ty pach masz tów
o prze kro ju trój ką ta lub kwa -
dra tu. Wy so kość ro bo cza wy -
no si dla nich od po wied -
nio 200 i 240 me trów. 

Każ dy z po de stów moż na do -
dat ko wo wy po sa żyć w sek cje
roz bu do wu ją ce po dest w kie -
run ku wy ko ny wa nej ele wa cji.
Sek cje w za leż no ści od ty pu
po de stu moż na roz bu do wać
o 0,6 me tra dla PW -06 do 1,0
me tra dla PW -18. Do dat ko -
we sek cje po zwa la ją na do -
sto so wa nie kształ tu po de stu
do pro fi lu ele wa cji bu dyn ku.
Dys try bu to rem pro duk tów mar -
ki SaltecTorgar jest kra kow -
ska fir ma LAM BOR, która ob -
słu gu je klien tów z biu ra głów -
ne go w Kra ko wie
oraz biu ra han dlo we -
go w War sza wie. 

SAL TEC – pew nie do gó ry!
Hisz pań ska fir ma SAL TEC jest jed nym z li de -
rów wśród pro du cen tów sprzę tu do trans por tu
pio no we go. Spe cja li zu je się w po de stach ele -
wa cyj nych, ofe ru je też spe cja li stycz ne win dy
to wa ro we oraz to wa ro wo -oso bo we

Każ dy z po de stów moż na do dat ko wo wy po sa żyć w sek cje roz bu do wu ją ce umoż li -
wia jąc tym samym do sto so wa nie je go kształ tu do pro fi lu ele wa cji bu dyn ku

Zespół czterech podestów PW-18 ze
skośnymi pomostami tworzący okrąg
wokół remontowanego komina

www.dzwigi-towarowe.com

Przegląd podestów marki SaltecTorgar
Typ PW-06 PW-10 PW-18
liczba masztów 1 2 1 2 1 2
Moc silników [liczba x kW] 1x3,0 2x3,0 1x2,2 2x2,2 2x2,2 4x2,2
Prędkość jazdy [m/min] 7,3 7,3 6 6 6 6
Długość podestu max. [m] 7 24,6 8,6 26,1 11,6 35,1
Szerokość podestu [m] 0,7 0,7 1,0 1,0 1,3 1,3
Poszerzenie podestu [m] 0,6 0,6 0,7 0,7 1,0 1,0
Udźwig [kg] 800 2.000 1.400 2.900 2.100 3.900
Wysokość pracy [m] 120 120 100 100 200/240 200/240

http://www.dzwigi-towarowe.com/
http://www.dzwigi-towarowe.com/
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Osprzęt ten słu ży do zwięk -
sze nia za się gu pra cy ma szyn
przy ko pa niu lub skar po wa -
niu. W ofer cie pro duk cyj nej
fir my TokFrez znaj du ją się ra -
mio na do ko pa rek o dłu go ści
od 12 do 22 me trów. Wy się gi
moż na do pa so wać do każ de -

go ro dza ju ko par ki o cię ża rze
ro bo czym w za kre sie 12-85
ton. W chwi li obec nej fir ma
pro du ku je mie sięcz nie kil ka -
na ście kom ple tów wy się gów,
któ re tra fia ją za rów no na ry -
nek pol ski, jak i za gra ni cę.
Wśród na byw ców wy ro bów
TokFrez znaj du je się tak że fir -
ma Ber ge rat Mon noy eur bę -

dą ca de ale rem ma szyn mar -
ki CAT w Pol sce oraz re pre -
zen tu ją ca kon cern Hy un dai
kra kow ska spół ka Ama go.
Ma szy ny wy posa ża ne w wy -
się gi pro du ko wa ne przez
TokFrez pra cu ją na wie lu
spek ta ku lar nych pla cach bu -

do wy, na przy kład przy umac -
nia niu wa łów na Od rze, gdzie
cie szą się du żym uzna niem
ze wzglę du na wy trzy ma łość
i ja kość wy ko na nia. 
TokFrez pro du ku je wy się gi róż -
ne go ty pu, tak że do wy bu rzeń
oraz o wzmoc nio nej kon struk -
cji eks plo ato wa ne w spo sób in -
ten syw ny na przy kład w żwi -

row niach, gdzie pa nu ją trud ne
wa run ki. Wy się gi Long Re ach
wy ko ny wa ne są w dwóch wer -
sjach. Z jed nym si łow ni kiem
na po ru (tzw. „ba nan”) prze -
zna czo ne są głów nie do ko pa -
nia. Wy się gi w wer sji z dwo ma
si łow ni ka mi sto so wa ne są na -
to miast przede wszyst kim
do skar po wa nia. Roz wią za nie

kon struk cyj ne wy ko rzy stu ją ce
dwa wy się gni ki ma tę za le tę, że
umoż li wia peł ne wy pro sto wa -
nie ra mion i nie skra ca ją ce za -
się gu ma szy ny. 
Stan dar do we wy się gi wy ko -
na ne są ze sta li S355J2.
Na spe cjal ne za mó wie nie
w przy pad ku wy się gów prze -
zna czo nych do pra cy w trud -
nych wa run kach, na przy kład
przy wy bu rze niach, do pro -
duk cji sto so wa na jest stal
Har dox. Każ dy wy rób po sia -
da ta blicz kę zna mio no wą
z sym bo lem mo de lu, zna -
kiem CE, dłu go ścią, nu me -

rem se ryj nym oraz da tą pro -
duk cji. O ja kość pro duk tów
dba do świad czo na ka dra
prze szko lo nych pra cow ni -
ków – kon struk to rów, tech no -
lo gów i spa wa czy. Wszyst kie
ele men ty tocz ne wy się gów
(sworz nie, tu le je) są har to wa -
ne (we wła snej har tow ni), za -
koń czo ne uszczel nie nia mi.

Każ dy z wy się gów do star -
cza ny jest z kom ple tem
sworz ni, prze wo dów hy drau -
licz nych, prze wo dów roz pro -
wa dza ją cych śro dek smar ny.
Opcjo nal nie do wy się gu za -
mó wić moż na łyż kę do skar -
po wa nia lub ko pa nia o od po -
wied nio do bra nej po jem no -
ści. Wy się gi po ma lo wa ne są
ory gi nal ny mi la kie ra mi do pa -
so wa ny mi do kon kret nej ma -
szy ny. Opa try wa ne są tak że
wy ma ga ny mi na klej -
ka mi ostrze gaw czy -
mi i in for ma cyj ny mi.

Dalej, wyżej, TokFrez! 
TokFrez jest pol skim pro du cen tem naj wyż szej ja ko ści
osprzę tu do ma szyn bu dow la nych. Wy twa rza róż ne go
ro dza ju łyż ki, płu gi od śnież ne, szyb ko złą cza, si łow ni -
ki i zę by zry wa ją ce. Naj sil niej szą stro ną fir my jest jed -
nak pro duk cja wy się gów Long Re ach do ko pa rek 

www.tokfrez.pl

Wy się gi po ma lo wa ne są ory gi nal ny mi la kie ra mi do pa so wa ny mi do kon kret nej ma szy -
ny. Opa try wa ne są tak że wy ma ga ny mi na klej ka mi ostrze gaw czy mi i in for ma cyj ny mi

TokFrez pro du ku je wy się gi o wzmoc nio nej kon struk cji prze zna czo ne do za sto so -
wań w nie ty po wych, trud nych wa run kach 

http://tokfrez.pl/
http://tokfrez.pl/


Lin ser In du strie Se rvi ce jest
dys try bu to rem opa ten to wa -
ne go sys te mu zę bów Fast key
fran cu skie go pro du cen ta
Feurst. Zę by spraw dza ją się
do sko na le w ro bo tach wy bu -
rze nio wych, przy re cy klin gu,
w pra cach ziem nych i gór nic -
twie skal nym. Do kon kret ne -
go za sto so wa nia do stęp ne
są zę by o od po wied nim pro -
fi lu i geo me trii. Sys tem Feurst
Fast key prze zna czo ny jest
do ko pa rek o cię ża rze ro bo -
czym od 1 do 130 ton. 
Zę by sys te mu Feurst Fast key
do sko na le spi su ją się przy re -
cy klin gu gru zu. Łyż kę o sze -
ro ko ści 900 mm wy po sa żo no
w trzy zę by Feurst Fast key
o wiel ko ści 7. Pro du cent za -
pew nia, że sto so wa nie sys te -

mu zę bów je go pro duk cji pro -
wa dzi do re duk cji kosz tów,
nie tyl ko pod wzglę dem ogra -
ni cze nia stop nia zu ży cia sa -
mej łyż ki, ale tak że mniej sze -
go za po trze bo wa nia na pa li -
wo przez ko par kę. 
W sys te mie zę bów Feurst
Fast key za sto so wa no dwie in -
no wa cje do ty czą ce wy pro fi lo -
wa nia sa me go zę ba, jak
i ada pte ra. Oba ele men ty do -
pa so wa no tak, aby po za mo -
co wa niu wy eli mi no wać wy -
stę po wa nie naj mniej szych
na wet lu zów. Efekt koń co wy
jest ta ki, że na wet przy naj -
więk szych ob cią że niach pod -
czas pra cy nie wy stę pu ją żad -
ne od kształ ce nia. Ada pter
skła da ją cy się ze sworz nia
o spe cjal nym kształ cie i prze -

kład ki gu mo wej jest opty mal -
nie spa so wa ny z zę bem.
W cza sie pra cy bez wzglę du
na dzia ła ją ce si ły nie do cho -
dzi do od kształ ceń, prze su -
nięć lub lu zów po mię dzy zę -
bem i ada pte rem. Ogra ni cza
to do mi ni mum zu ży cie obu
ele men tów prze dłu ża jąc ich
ży wot ność. Za bez pie cze nie
utrzy mu ją ce ząb w ada pte rze
jest przy spa wa ne do łyż ki
pod ką tem pro stym. Do za -
mon to wa nia lub de mon ta żu

zę ba wy star czy zwy kły mło -
tek. Zę by sys te mu wy ko na ne
są z naj wyż szej ja ko ści od -
por nej na zu ży cie sta li o twar -
do ści 500 HB. Dzię ki po -
nad pięć dzie się cio let nie mu
do świad cze niu w pro duk cji
zę bów oraz okła dzin wy ro by
fir my Feurst od zna cza ją się
naj wyż szym po zio mem nie za -
wod no ści, któ ra usa -
tys fak cjo nu je każ de -
go użyt kow ni ka. 

Pośrednik Budowlany  33

KOMPONENTY

Tym zębom gruz niestraszny!
Prace związane z recyklingiem gru zu to cięż -
kie za da nie. Łyż ka ko par ki pe ne tru je hał dę ma -
te ria łu i za sy pu je kru szar kę. Osiem go dzin
dzien nie, przez pięć dni w ty go dniu…

www.linser.eu

Łyż kę do gru zu wy po sa żo no w trzy zę by sys te mu Fast key, co po zwo li ło ogra ni czyć sto -
pień zu ży cia sa mej łyż ki oraz zre du ko wać zu ży cie pa li wa

http://www.linser.eu/
http://www.linser.eu/
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Ofer ta Hu sqvar na w za kre sie
ro bo tów wy bu rze nio wych
obej mu je trzy kla sy te go ty pu
urzą dzeń. Do pierw szej za li -
cza ją się ro bo ty prze zna czo -
ne do naj cięż szych za -
dań – mo de le Hu sqvar -
na DXR 310 i DXR 300. Oby -
dwie ma szy ny cha rak te ry zu ją
się du żą mo cą wy no szą cą 22
kW i pra wie dwie ma to na mi
wa gi. Ro bo ty na da ją się ide -
al nie do cięż kich prac
przy wy bu rza niu i wy ko ny wa -
niu nie wiel kich wy ko pów we
wnę trzach bu dyn ków oraz
na otwar tym te re nie, a tak że
w miej scach wy ma ga ją cych
za cho wa nia szcze gól nej
ostroż no ści pod czas wy bu -
rza nia. Mo del DXR 310 wy po -
sa żo no do dat ko wo w ra mię
te le sko po we, któ re wy dłu ża
za sięg do 5,5 me tra w pio nie. 
W dru giej ka te go rii znaj du ją się
ro bo ty Hu sqvar na HDXR 270
i DXR 250 (o mo cy 19 kW

i cię ża rze oko ło 1,7 to ny). Są
bar dzo wy daj ne na wet w trud -
nych i spe cy ficz nych wa run -
kach pra cy. Pod sta wa ro bo ta
DXR 250 ma rów nież funk cję
spy char ki. Sto sun ko wo ma ły
cię żar i wąskie pod wo zie

spra wia ją, że ma szy na mi bez -
pro ble mo wo ma new ru je się
w ogra ni czo nych prze strze -
niach, a tak że moż na je ła two
prze wo zić. Ra mię umoż li wia
pre cy zyj ne usta wie nie na rzę -
dzia, a wy jąt ko wo dłu gie wy -

się gni ki za pew nia ją do sko -
na łą sta bil ność pod czas in -
ten syw nej pra cy. 
W trze ciej ka te go rii znaj du je
się mo del DXR 140 (15 kW).
Ma ły cię żar – za le d -
wie 985 kg, nie wiel kie pod wo -
zie o sze ro ko ści trans por to -
wej 77 cen ty me trów spra wia -
ją, że ma szy na ta do sko na le
ra dzi so bie pod czas prac
w cia snych prze strze niach.
Spraw dza się ide al nie we
wszyst kich miej scach, w któ -
rych nie zbęd ne jest za sto so -
wa nie wy daj nej ma szy ny
o ma łym na ci sku na pod ło że. 
Niewątpliwą zaletą robota
DXR 140 jest możliwość
obrotu ramienia roboczego.
Odbywa  się on  bez ogra ni -
czeń  w zakresie 360°.  Za -
pew nia to peł ną swo bo dę
działania i ela stycz ność, bez
ko niecz no ści czę stych zmian
po zy cji po mię dzy po szcze -
gól ny mi eta pa mi pra cy.
Wszyst kie ro bo ty z se rii DXR
Hu sqvar na ma ją wie le wspól -
nych za let. Kon struk to rzy za -
dba li nie tyl ko o funk cjo nal -
ność ma szyn, ale rów nież
o uła twie nie ich ser wi so wa -
nia. W tym ce lu zde cy do wa li
się na umiesz cze nie na pę du
po nad pod wo ziem oraz
na za sto so wa nie au to ma tycz -
nej pom py ole jo wej. Pi lot
zdal ne go ste ro wa nia to naj -
no wo cze śniej sze i naj prost -
sze w uży ciu te go ty pu urzą -
dze nie. Za je go po mo cą
ope ra tor mo że z bez piecz nej
od le gło ści pre cy zj nie ste ro -
wać wszyst ki mi funk cja mi
ma szy ny. Do wszyst kich mo -
de li ro bo tów wy bu rze nio wych
do stęp ny jest do dat ko wy
osprzęt ro bo czy. Ma szy ny
do po sa żyć moż na mię dzy in -
ny mi w no ży ce do sta li, młot
pneu ma tycz ny, łyż kę czy
szczę ki kru szą ce. Fir ma Hu -
sqvar na Po land za pew nia pro -
fe sjo nal ną ob słu gę ser wi so wą
ro bo tów wy bu rze nio wych.
Jest ona świad czo na na te re -
nie ca łe go kra ju
przez wy kwa li fi ko wa -
ną ka drę tech nicz ną.

MASZYNY BUDOWLANE

Pozwól się wyręczyć robotowi Hu sqvar na
Zdal nie ste ro wa ne ro bo ty wy bu rze nio we Hu sqvar na to no wo cze sne,
za si la ne prą dem urzą dze nia, któ re łą czą w so bie du żą moc z nie wiel -
kim cię ża rem i funk cjo nal ną kon struk cją. Te wła śnie ce chy de cy du ją
o ich wy bo rze przez użyt kow ni ków po szu ku ją cych zwrot nych, moc nych
i wy trzy ma łych ma szyn mo gą cych wy ko ny wać za da nia, któ rym nie jest
w sta nie po do łać stan dar do wy sprzęt 

www.husqvarnacp.pl

Sto sun ko wo ma ły cię żar i kompaktowe gabaryty spra wia ją, że robotami bez pro ble -
mo wo ma new ru je się w miejscach o ogra ni czo nej prze strze ni

http://www.husqvarna.com/pl/construction/home/
http://www.husqvarna.com/pl/construction/home/
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Pra ce nad tym pro jek tem za -
koń czo no kom plek so wym
pro gra mem jazd prób nych,
w ra mach któ re go po jaz dy
po ko na ły łącz nie po -
nad 50.000 ki lo me trów z mak -
sy mal nym ob cią że niem. Wy -
ni ki te stu by ły bar dzo po myśl -
ne, dla te go po na cze py ni sko -
po dwo zio we Fay mo nvil le
z nie za leż nym za wie sze niem
kół „Twin Axle II” za czę ło
zgła szać się co raz wię cej
klien tów. Wśród nich jest fir -
ma Sachs Trans z Pol ski, któ -
ra po więk szy ła swo ją flo tę li -
czą cą 175 po jaz dów o dwie
no we na cze py Fay mo nvil le.
Jed na z nich to roz cią ga na,
dwu osio wa na cze pa ni sko po -
dwo zio wa MegaMAX wy po sa -
żo na w plat for mę do prze wo -
zu ko tłów. Dru gim za ku pio -
nym po jaz dem jest wła śnie

po trój nie roz cią ga na, 5-osio -
wa na cze pa ni sko po dwo zio -
wa MultiMAX z hy drau licz nym
ukła dem kie row ni czym i nie -
za leż nym za wie sze niem kół
„Twin Axle II”. – Fir ma Sachs
Trans by ła prze ko na na do za -
wie sze nia te go ty pu i świa do -
mie wy bra ła wy so kiej ja ko ści
po jazd mar ki Fay mo nvil le – za -

pew nia Krzysz tof Bar to sik,
spe cja li sta ds. sprze da ży pro -
duk tów Fay mo nvil le w Pol sce.
W po rów na niu do stan dar do -
wych sys te mów za wie sze nia,
roz wią za nie „Twin Axle II”
gwa ran tu je naj niż szą z moż li -
wych wy so kość po sa do wie nia
ła dun ku wy no szą cą je dy -
nie 780 mm przy jed no cze -

śnie du żym sko ku kół (od -70
do +245 mm) oraz mak sy -
mal ny kąt skrę tu kół rów -
ny 57°. Waż ną za le tą przy ję -
tej kon cep cji jest tak że więk -
sza ła dow ność uży tecz na, jak
rów nież niż sze kosz ty eks plo -
ata cji ta kie go po jaz du. Bez
roz cią ga nia po kła du ła dun -
ko we go 5-osio wa na cze pa
MultiMAX ra zem z cią gni -
kiem sio dło wym nie prze kra -
cza 16,50 metra, dzię ki cze mu
ze staw mo że się po ru szać
po dro gach pu blicz nych bez
do dat ko wych ze zwo leń.
Za ło żo ne w ro ku 1986 przed -
się bior stwo Sachs Trans to
szyb ko roz wi ja ją ca się pol ska
fir ma trans por to wa, któ rej
klu czem do suk ce su są wy -
so ka ja kość usług, pro fe sjo -
na lizm oraz nie za wod ność.
Dzia ła na ca łym kon ty nen cie
eu ro pej skim, a ni ska ma sa
wła sna na cze py MultiMAX
z za wie sze niem „Twin Axle II”
ma w zna czą cym
stop niu uła twić jej
rynkową eks pan sję.

Faymonville „Twin Axle II” na polskich drogach 
Przed dwoma laty Faymonville wprowadził nowe wersje niezależnego
zawieszenia „Twin Axle II”. Rozwiązanie to bardzo szybko zdobyło
uznanie wielu użytkowników, w tym także z Polski
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POJAZDY BUDOWLANE

www.faymonville.pl

Nie za leż ne za wie sze nie Twin Axle II za pew nia ni ską wy so kość po kła du ła dun ko -
we go, a jed no cze śnie du ży skok kół uła twia ją cy po ko ny wa nie nie rów no ści

Obec nie wy stę pu je on aż
w dzie wię ciu wer sjach ję zy ko -
wych (pol skiej, an giel skiej, ro -
syj skiej, nie miec kiej, fran cu -
skiej, wło skiej, wę gier skiej,
cze skiej i ru muń skiej), bo pra -
wie 50% sta lo wych i alu mi nio -
wych wy wro tek pro du ko wa -
nych w Wie lu niu tra fia na eks -
port. To pierw szy na ryn ku
eu ro pej skim kon fi gu ra tor gra -
ficz ny mak sy mal nie przy ja zny
dla użyt kow ni ka. Kil ko ma pro -
sty mi kro ka mi pro wa dzi klien -
ta przez ca ły pro ces kon fi gu -
ro wa nia na cze py, dzię ki cze -
mu mo że on sa mo dziel nie,
zdal nie i w do wol nej chwi li
„zbu do wać” po jazd ide al nie
od po wia da ją cy swo im wy ma -
ga niom. Pro gram zo stał stwo -

rzo ny w opar ciu o opi nie
klien tów, któ re zgła sza li pod -
czas roz mów z han dlow ca mi
wie luń skiej spół ki. Kon fi gu ra -
tor po zwa la na każ dym eta pie
pro jek to wa nia wy wrot ki wy li -
czać ma sę wła sną. Klient ma
więc moż li wość wy bo ru ro dza -

ju kon struk cji i za mia ny lub re -
zy gna cji z po szcze gól nych
ele men tów wy po sa że nia aż
do mo men tu, w któ rym uzy ska
opty mal ną ła dow ność po jaz -
du. Licz ba do stęp nych kon fi -
gu ra cji jest na praw dę du ża,
po zwa la okre ślić m.in. ro dzaj

ma te ria łu z któ re go jest wy -
ko na na skrzy nia (stal lub alu -
mi nium), ku ba tu rę nad wo zia,
gru bość pod ło gi, dłu gość ra -
my i oczy wi ście opcje wy po -
sa że nia, np. mar kę opon czy
ro dzaj ob rę czy. In dy wi du al -
na kon fi gu ra cja mo że być za -
cho wa na przez klien ta lub
wy sła na han dlow co wi w ce lu
wy ce ny po jaz du. W przy szło -
ści pla no wa ne jest roz sze rze -
nie kon fi gu ra to ra na in ne ro -
dza je na czep.
We dług da nych CEPiK spół ka
Wiel ton wy raź nie wzmoc ni ła
swo ją po zy cję w sprze da ży
wy wro tek. W ro ku 2013 sprze -
da no ich w Pol sce 224 sztu ki,
na to miast w ro ku ubie głym
wy nik ten (400 sztuk) zo stał
nie mal po dwo jo ny. Spek ta ku -
lar ny suk ces jest w du żej mie -
rze za słu gą nie daw no wpro -
wa dzo nej na cze py wy wrot ki
Ma ster, cha rak te ry -
zu ją cej się bar dzo ni -
ską ma są wła sną.

Wywrotkę Wielton można „zbudować” samemu nie wychodząc z domu. Jest to
możliwe za pomocą prostego i intuicyjnego konfiguratora

Europejski konfigurator Wielton
Sta ty stycz nie co 23 mi nu ty po ten cjal ny klient z Eu ro py roz po czy na kon -
fi gu ra cję no wej wy wrot ki Wiel ton. Ta kie da ne za chę ci ły pol skie go pro -
du cen ta, aby wy ko rzy sty wa ny w tym ce lu pro gram stał się przy stęp ny
dla jesz cze więk szej licz by użyt kow ni ków

www.wielton.pl

http://www.faymonville.pl/
http://wielton.pl/
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Od wcze snych lat trzy dzie -
stych fa bry ka „van Do or ne's
Aan han gwa gen Fa briek” spe -
cja li zo wa ła się w pro duk cji na -
czep, na to miast w ro ku 1949
wpro wa dzo no do ofer ty pierw -
sze wła snej kon struk cji pod -
wo zie do cię ża ró wek i zde cy -
do wa no się na wy bu do wa nie
cał ko wi cie no wej fa bry ki
w Ein dho ven. W ro ku 1955 z
jej li nii mon ta żo wej zje cha ła
dzie się cio ty sięcz na cię ża rów -
ka, a 9 lat póź niej już pięć dzie -
się cio ty sięcz na. W 1984 ro ku
świę to wa no ju bi le usz wy pro -
du ko wa nia 250-ty sięcz ne go
po jaz du. Tę licz bę po dwo jo no
w 1999 ro ku, a w 2007 ro ku
osią gnię to wy nik rów -
ny 750.000 sztuk. Pierw sza
cię ża rów ka DAF zo sta ła sprze -
da na we wrze śniu 1949 ro ku,
do koń ca grud nia fa bry kę
w Ein dho ven opu ści ło łącz -

nie 150 po jaz dów. Przez ca ły
rok 1950 wy pro du ko wa no ich
po nad ty siąc. Obec nie za po -
trze bo wa nie na sa mo cho dy
cię ża ro we DAF i mo ce pro duk -
cyj ne za kła du są na zu peł nie
in nym po zio mie, bo tyl ko w ze -
szłym ro ku ho len der ski kon -
cern wy pro du ko wał aż 36.000

po jaz dów. Każ de go dnia z li nii
mon ta żo wej fa bry ki z Ein dho -
ven zjeż dża ją aż 122 śred nie
i cięż kie sa mo cho dy cię ża ro -
we, wszyst kie kom ple to wa ne
na in dy wi du al ne za mó wie nie.
– To dla nas wiel ki za szczyt,
że pre mier Rut te oso bi ście
uświet nił prze ka za nie klien to -

wi mi lio no wej cię ża rów ki DAF
wy pro du ko wa nej w Ein dho -
ven. Jest to rów nież wy raz
uzna nia dla 5.000 pra cow ni -
ków za kła dów – po wie dział
Har rie Schip pers, pre zes DAF
Trucks N.V. 
Wła ści ciel ju bi le uszo we go po -
jaz du, Gru pa Révész z Wę gier,
użyt ku je 480 po jaz dów
DAF. – Czu je my się za szczy ce -
ni, że to wła śnie nam przy pa -
dła mi lio no wa cię ża rów ka wy -
pro du ko wa na w Ein dho ven.
Ce ni my so bie mar kę DAF ze
wzglę du na nie za wod ność i ni -
skie kosz ty eks plo ata cyj ne, nie
wspo mi na jąc o naj wyż szym
kom for cie dla kie row ców – po -
wie dział wła ści ciel i pre zes fir -
my, Bálint Révész. – Na sze
cię ża rów ki prze jeż dża ją śred -
nio 130 000 km rocz nie, a to
naj waż niej sze kry te ria, któ ry -
mi kie ru je my się przy ich za -
ku pie. Fir ma DAF wie, jak po -
łą czyć te wszyst kie wy mo gi,
i dla te go na sza flo ta
skła da się nie mal
w 100% z po jaz dów
mar ki DAF.
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Trzy osio we cią gni ki sio dło we
z se rii CF i XF są wy po sa żo ne
w kie ro wa ną tyl ną oś wle czo -
ną o no śno ści 7,5 t z po je dyn -
czym ogu mie niem, za mon to -
wa ną za 13-to no wą osią na pę -
dzaną. Ta ka kon fi gu ra cja
spra wia, że no we mo de le
zna ko mi cie spraw dza ją się
pod czas ma new ro wa nia
na nie wiel kiej prze strze ni, ofe -
ru jąc zwięk szo ną no śność osi
cią gni ka, np. gdy za ka bi ną
znaj du je się żu raw. Dla te go
mo gą być z po wo dze niem
wy ko rzy sty wa ne do wy daj ne -
go trans por tu ma te ria łów bu -
dow la nych i róż ne go ro dza ju
ma szyn. No we cią gni ki sio -
dło we są do stęp ne za rów no

z sil ni ka mi Pac car MX -11
o po jem no ści 10,8 dm3, jak
i Pac car MX -13 o po jem no -
ści 12,9 dm3, osią ga ją cy mi

moc od 291 kW (396 KM)
do 375 kW (510 KM). W ra -
mach za ło żeń plat for my DAF
Trans port Ef fi cien cy w mo de -

lach tych do ko na no waż nych
udo sko na leń, któ re w po łą -
cze niu z in no wa cyj ny mi tech -
no lo gia mi, ta ki mi jak tem po -
mat Pre dic ti ve Cru ise Con -
trol, zmia na bie gów Pre dic ti -
ve Shi fting oraz tryb Eco, za -
pew nia ją użyt kow ni kom po -
jaz dów oszczęd no ści pa li wa
o co naj mniej pięć pro cent.
Cią gni ki sio dło we se rii CF
z kie ro wa ną osią wle czo ną
mo gą być wy po sa żo ne w ka -
bi ny typu Day Cab, Sle eper
Cab lub Spa ce Cab, na to -
miast ana lo gicz ne po jaz dy
se rii XF są do stęp ne z ka bi -
ną Spa ce Cab lub Su per
Spa ce Cab. Wszyst kie mo de -
le weszły  już do sprze da ży.

POJAZDY BUDOWLANE

Cią gni ki sio dło we DAF CF i XF z kie ro wa ną osią wle czo ną
Fir ma DAF wpro wa dza na ry nek cią gni ki sio dło we CF i XF z kie ro wa ną osią wle czo ną. Ich
konstrukcja została opracowana z my ślą o za sto so wa niach wy ma ga ją cych za rów no wy so kiej
ła dow no ści, jak i mak sy mal nej zwrot no ści

Ein dho ven opu ści ła mi lio no wa cię ża rów ka DAF
W lutym pre mier Ho lan dii Mark Rut te prze ka zał nabywcy mi lio no wą cię -
ża rów kę DAF wy pro du ko wa ną w Ein dho ven. Po jazd tra fił do wę gier -
skiej fir my Révész, zaj mu ją cej się trans por tem ła dun ków ma so wych 

www.daftrucks.pl

Ciągniki siodłowe DAF serii CF i XF z kierowaną osią wleczoną to idealne
rozwiązanie np. przy konieczności umieszczenia za kabiną żurawia i manewrowania
w ciasnych przestrzeniach

Uro czy stość prze ka za nia mi lio no wej cię ża rów ki uświet ni li swo ją obec no ścią (od le -
wej): Har rie Schip pers – pre zes DAF Trucks, Bálint Révész – wła ści ciel i pre zes
Révész Gro up oraz Mark Rut te – pre mier Ho lan dii

http://www.daftrucks.pl/
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Od ro ku 2012 Gra co dys po -
nu je za kładem pro duk cyj -
no -ser wi so wym zlo ka li zo -
wa nym w pod war szaw skim
Pło cho ci nie. No wocze sny
obiekt po wstał na hek ta ro wej
dział ce i skła da się z trzech
za sad ni czych segmentów.
Naj więk szy z nich stanowi ha -
la pro duk cyj no -ser wi so wa
o po wierzch ni oko ło 2.000 m2.
Dwa po zo sta łe sta no wią biu ra
o łącz nej po wierzch ni oko -

ło 1.000 m2 oraz ma ga zyn
o po wierzch ni oko ło 400 m2.
Na ze wnątrz bu dyn ku zor ga -
ni zo wa no prze stron ny be to -
no wy plac ma new ro wy o po -
wierzch ni oko ło 4.000 m2 słu -
żą cy do prze pro wa dza nia
prób ob cią że nio wych skom -
ple to wa nych urzą dzeń. Ak tu -
al nie ze wzglę du na mniej sze
za po trze bo wa nie ryn ku pro -
duk cja za bu dów od by wa
w czę ści ser wi so wej hali. Ta
część ha li skła da się z pię ciu
bok sów ser wi so wych, każ dy
z nich ma in dy wi du al ny wjazd.
Ope ro wa nie cięż ki mi ele men -
ta mi uła twia suw ni ca o udźwi -
gu 5 ton prze jeż dża ją ca
wzdłuż wszyst kich sta no wisk.
Dwa z nich są wy po sa żo ne
w ka na ły, na to miast każ de ma
in dy wi du al ny słu pek ener ge -
tycz ny, do któ re go są do pro -

wa dzo ne pod sta wo we me dia,
ta kie jak prąd i sprę żo ne po -
wie trze. Dru ga część pro duk -
cyj na ha li nie jest jesz cze
w peł ni wy po sa żo na, ale to
wła śnie tu taj w przy szło ści bę -
dzie od by wa ła się pro duk cja
za bu dów. Jest ona po dzie lo na
na osiem po przecz nych sta no -
wisk, do któ rych pro wa dzi 5
bram w ścia nie bocz nej. Za -
leż nie od po trzeb moż na jesz -
cze zor ga ni zo wać trzy do dat -

ko we sta no wi ska wzdłuż ha li.
Do stęp do nich za pew nia bra -
ma lo gi stycz na za mon to wa na
w ścia nie czo ło wej. Obec nie
ha la pro duk cyj na słu ży
głównie ja ko ma ga zyn, w któ -
rym są prze cho wy wa ne go to -
we po jaz dy, żu ra wie, oraz

urzą dze nia ha ko we, a tak że
po jaz dy prze zna czo ne do za -
bu do wy. Dla za pew nia nia jak
naj lep szych wa run ków pra cy,
ha la zo sta ła zna ko mi cie do -
świe tlo na świa tłem dzien nym
po przez du że okna da cho we

i pas prze szkleń wzdłuż ścia -
ny bocz nej.
W su mie w ha li znaj du je się
trzy na ście sta no wisk pro duk -
cyj no -ser wi so wych, mo żna
wy ko ny wać 13 za bu dów, zle -
ceń na raz (10 bram wjaz do -
wych na 10 sta no wisk i jed na
bra ma lo gi stycz na umoż li wia -
ją ca wjazd na trzy sta no wi ska).
W przy szło ści bę dą tu rów nież
za in sta lo wa ne dwie suw ni ce
o udźwi gu pięciu i piętnastu
ton. Po dob nie jak ma to

miejsce w ha li ser wi so wej
przy każ dym sta no wi sku znaj -
du ją się słup ki ener ge tycz ne.
Za sad ni czym ele men tem pro -
ce su pro duk cyj ne go za bu dów
Gra co są pra ce ślu sar skie
i spa wal ni cze nad kon struk cją
ra my po śred niej. Gdy jest go -
to wa, tra fia do ze wnętrz nej fir -
my, gdzie jest pia sko wa na,
śru to wa na, grun to wa na i la -
kie ro wa na. Stam tąd wra ca
do za kła du w Pło cho ci nie,
po czym jest mon to wa -
na na pod wo ziu ra zem z wła -

ści wym urzą dze niem. Na ko -
niec zo sta je pod łą cze nie in -
sta la cji hy drau licz nej, elek -
trycz nej i pneu ma tycz nej.
W przy szło ści fir ma Gra co
nie wy klu cza uru cho mie nia
wła snej śru tow ni i la kier ni,
co mia ło by wpływ na ogra ni -
cze nie kosz tów pro duk cji
i pod nie sie nie jej ela stycz no -
ści, ale za de cy du ją o tym
po trze by ryn ku po jaz dów
spe cja li stycz nych. Wy po sa -
że nie za kła du sta no wi mię -
dzy in ny mi wa ga, za po mo cą
któ rej mie rzo ne są na ci ski
na osie po jaz du bez za bu do -
wy, jak rów nież po jej za mon -
to wa niu oraz pi ra mi da ob -
ciąż ni ków. Ta ostat nia słu ży
do prób ob cią że nio wych żu -
ra wi, pod czas któ rych ba da -
na jest sta tecz ność urzą dzeń
i re gu lo wa ne ukła dy za po -
bie ga ją ce prze cią że niu. Je śli
wszyst kie pro ce du ry za koń -
czą się po wo dze -
niem, wów czas na -
stę pu je od biór UDT.

POJAZDY BUDOWLANE

Gra co – pro duk cja i ser wis na naj wyż szym po zio mie
W dłu go fa lo wym biz ne sie nie zwy kle waż na jest kon se kwen cja w re ali -
za cji ob ra nych ce lów bez wzglę du na za wi ro wa nia ryn ku. Z ta kie go za -
ło że nia wy cho dzi fir ma Gra co, in we stu jąc od lat w no wo cze sną pro -
duk cję i pro fe sjo nal ny ser wis

www.graco.pl

No wo cze sna ha la główna Gra co mo że zmie ścić naraz na wet 13 po jaz dów. W przy -
szło ści bę dzie wy po sa żo na w dwie suw ni ce o udźwi gu 5 i 15 ton

Gotowe  pojazdy wyposażone w zabudowy Graco z placu manewrowego przed
halą produkcyjną trafią niebawem do odbiorców

Cha rak te ry stycz na pi ra mi da ob ciąż ni ków słu ży do prze pro wa dza nia we wnętrz nych
prób ob cią że nio wych żu ra wi, po któ rych na stę pu je kon tro la UDT 

http://graco.pl/
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Do stęp na w No wym Da ily
8-stop nio wa au to ma tycz na
skrzy nia bie gów usta na wia naj -
wyż sze stan dar dy pod wzglę -
dem kom for tu, osią gów i kosz -
tów eks plo ata cji ofe ro wa nych
w sa mo cho dach do staw czych.
Za pew nia kie row cy mak sy mal -
ną przy jem ność z jaz dy i po -
zwa la le piej sku pić się na ob -
ser wa cji dro gi, co w wy mier ny
spo sób prze kła da się na bez -
pie czeń stwo ru chu dro go we -
go. Prak tycz nym roz wią za niem
jest moż li wość wy bo ru jed ne go
z dwóch try bów jaz dy, któ re
opty ma li zu ją osią gi i zu ży cie
pa li wa. W try bie Eco bie gi są
zmie nia ne ła god niej i przy niż -
szych ob ro tach sil ni ka, co
zwięk sza kom fort jaz dy,
a przede wszyst kim po wo du je
niż sze spa la nie. Po włą cze niu
try bu Po wer prio ry te tem sta ją
się osią gi, więc zmia na bie gów
na stę pu je przy wyż szych ob ro -
tach jed nost ki na pę do wej. Me -
cha nizm sa mo czyn nej ada pta -
cji stra te gii zmia ny bie gów nie -
ustan nie czu wa nad wła ści wym
do bo rem prze ło że nia do róż -
nych sy tu acji w cza sie po ni -
żej 200 ms, a sze ro ki za kres
do stęp nych bie gów spra wia,

że sil nik za wsze pra cu je z opty -
mal ną pręd ko ścią ob ro to wą.
Za sto so wa na prze kład nia au to -
ma tycz na w zna czą cy spo sób
przy czy nia się też zwięk sze nia
trwa ło ści po jaz du i ob ni że nia

kosz tów ser wi so wych (na wet
o dziesięć procent w po rów na -
niu do wer sji z ręcz ną skrzy nią
bie gów), bo le piej chro ni sil nik
oraz układ prze nie sie nia na pę -
du przed nie wła ści wym użyt ko -

wa niem. Jest do stęp na z jed -
nost ka mi o po jem no ści 2,3
oraz 3,0 dm3, za pew nia ją cy mi
moc od 106 do 205 KM, z wy -
łą cze niem od mian 146-kon -
nych. Moż na ją sto so wać na -
wet w wer sji o DMC rów nej 7,2
to ny, w tym z przy cze pą
o DMC 3,5 to ny.
Aby mo del Da ily Hi -Ma tic jak
naj le piej speł niał po trze by
róż nych użyt kow ni ków, jest
do stęp ny w trzech róż nych
kom ple ta cjach. Pa kiet „miej -
ski” to ofer ta dla tych klien -
tów, któ rzy przez więk szość
cza su pra cu ją w za tło czo nym
ru chu du żych aglo me ra cji.
Gwa ran tu je on wy so ki kom -
fort oraz ła twość pro wa dze -
nia sa mo cho du dzię ki ada -
pta cyj ne mu sys te mo wi lo gi ki
zmia ny bie gów ko rzy sta ją ce -
mu z 20 róż nych pod pro gra -
mów. Je śli użyt kow nik ocze -
ku je od sa mo cho du wy so kiej
uni wer sal no ści, opty mal ną
pro po zy cją mo że być dla nie -
go pa kiet „re gio nal ny” z try -
ba mi Eco lub Po wer. Ko rzy -
sta jąc z nich nie zwy kle ła two
uzy skać kom pro mis mię dzy
osią ga mi a zu ży ciem pa li wa,
do sto so wa ny do cha rak te ru
ak tu al nie wy ko ny wa nej pra -
cy. Opra co wu jąc Da ily Hi -Ma -
tic nie po mi nię to kie row ców
po ko nu ją cych dłu gie tra sy.
Wła śnie z my ślą o nich po -
wstał pa kiet „mię dzy na ro do -
wy”, ofe ru ją cy po łą cze nie
naj lep szych osią gów z kom -
for tem po jaz du oso bo we go.
Wie le uwa gi po świe co no też
na ob ni że nie zu ży cia pa li wa,
m.in. po przez za sto so wa nie
„naj szyb szych” tyl nych mo -
stów i opty ma li za cję ob ro tów
sil ni ka przy wyż szych pręd -
ko ściach jaz dy.
Wszyst kich za in te re so wa nych
no wą, ośmiostop nio wą prze -
kład nią au to ma tycz ną do -
stęp ną w naj now szym Da ily
z pew no ścią ucie szy fakt, że
wy ma ga ona do pła ty w wy so -
ko ści je dy nie 7.900 zło tych
net to nie za leż nie
od sil ni ka czy wa -
rian tu to na żo we go.

POJAZDY BUDOWLANE

No wy Ive co Da ily: te raz z 8-bie go wym „au to ma tem”
Pod czas 93. Eu ro pej skich Tar gów Mo to ry za cyj nych w Bruk se li Ive co
za pre zen to wa ło mo del Da ily Hi -Ma tic z 8-stop nio wą au to ma tycz ną
skrzy nią bie gów. Ja kie ko rzy ści za pew nia ta ka prze kład nia?

www.iveco.pl

No wy Da ily z ośmiobie go wą au to ma tycz ną skrzy nią bie gów do stęp ny jest w trzech róż nych pa kie tach do pa so wa nych do wa run -
ków eks plo ata cji po jaz du

Drą żek zmia ny bie gów nie wy sta je po za ob rys ta bli cy roz dziel czej, co zwiększa
komfort dla środ ko we go pa sa że ra i uła twia prze cho dze nie na pra wą stro nę ka bi ny

Prze kład nia sto so wa na w No wym Da ily to „praw dzi wy” au to mat z prze kład nią hy -
dro ki ne tycz ną i ze sta wa mi pla ne tar ny mi, za pew nia ją ca aż osiem bie gów

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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Po po łą cze niu ma rek Vo lvo
Trucks i Re nault Trucks,
w 2014 ro ku fir ma sku pi ła się
na opty ma li za cji sie ci ser wi -
so wej. W wy ni ku prze pro wa -
dzo nych zmian licz ba au to ry -
zo wa nych pla có wek ob słu -
go wych ule gła zwięk sze niu.
Ak tu al nie sieć Vo lvo Gro up
Trucks Sa les Po land obej mu -
je 44 punk ty ser wi so we,
z cze go 32 są do stęp ne dla
klien tów Vo lvo Trucks, a 31
dla klien tów Re nault Trucks.
Fir ma kon se kwent nie pro mu -
je też swo je usłu gi i pro duk ty
do dat ko we. Aż 42,5% no -
wych sa mo cho dów cię ża ro -
wych Vo lvo sprze da nych
w 2014 ro ku zo sta ło ob ję tych
kon trak ta mi ser wi so wy mi.
War to za zna czyć, że po -
nad 1/3 tych umów to Zło te
Kon trak ty Ser wi so we Vo lvo,
gwa ran tu ją ce stu pro cen to wą
dys po zy cyj ność po jaz du. Po -
dob na sy tu acja mia ła miej sce
w przy pad ku Re nault Trucks,
gdzie kon trak ty ser wi so we
Excel len ce sta no wi ły aż 75%
ogól nej licz by za war tych
umów. Nie słab ną cym za in te -
re so wa niem cie szą sie też
sys te my za rzą dza nia flo tą,
w tym kon tro li zu ży cia pa li wa
Dy na fle et i Opti fle et, jak rów -
nież fi nan so wa nie VFS Usłu -
gi Fi nan so we, bo nie mal co
dru gi sa mo chód cię ża ro wy
Vo lvo i Re nault Trucks jest
sprze da wa ny ze wspar ciem
VFS. Fir ma dostrzega też
rosnącą świa do mość klien -
tów od no śnie cał ko wi tych
kosz tów po sia da nia po jaz du
(TCO). Przejawem tego jest
coraz większa po pu lar ność
naj mu dłu go ter mi no we go.
Tylko w ubiegłym ro ku licz ba
umów zawartych na tę usłu -
gę wzro sła w po rów na niu
do ro ku 2013 aż o 45%.
Je śli cho dzi ry nek no wych po -
jaz dów cię ża ro wych o DMC

po wy żej 16 ton, ze szły rok za -
koń czył się wy ni kiem 15.356
re je stra cji, dla przy po mnie nia
w ro ku 2013 ich licz ba wy no -
si ła 16.733. Fir ma Vo lvo
Trucks sprze da ła 2.632 sa mo -
cho dy cię ża ro we, osią ga jąc
udział wy no szą cy 17,1%, któ -
ry za pew nił jej trze cie miej sce
tuż za Mer ce de sem (18,6%)
i DAF -em (18,1%). Po mi mo
utrzy mu ją cej się spad ko wej
ten den cji ryn ko wej, udział
szwedz kiej mar ki zwięk szył
się w sto sun ku do ro ku 2013
o 0,9%. Do Re nault Trucks,
dzię ki sprze da ży 928 po jaz -
dów na le ża ło 6% ryn ko we go
tor tu, czy li o 0,2% wię cej niż

przed ro kiem. Zda niem Mał -
go rza ty Ku lis, Vi ce Pre si dent
Vo lvo Gro up Trucks Sa les
Eu rope Cen tral East North
sprze daż po jaz dów po wy -
żej 16 ton DMC bę dzie nie -
co wyż sza niż w ze szłym ro -
ku, na to miast w ro ku 2016
na stą pi po wrót do sy tu acji
sprzed trzech lat.
W wy ni ku wpro wa dzo nych
przez Gru pę Vo lvo zmian
w struk tu rze Vo lvo Gro up
Trucks Sa les na po zio mie
glo bal nym pol ska or ga ni za -
cja Vo lvo Gro up Trucks Sa les
Po land, re pre zen tu ją ca mar ki
Re nault Trucks i Vo lvo
Trucks, stała się obec nie czę -

ścią no wo utwo rzo ne go
i obej mu ją ce go sześć kra jów
ryn ku Eu ro pe Cen tral East
North. No wa struk tu ra or ga ni -
za cyj na obo wią zu je od pierw -
sze go stycz nia 2015 ro ku.
Wpro wa dzo ne zmia ny wy ni -
ka ją ze stra te gii glo bal nej
Gru py Vo lvo i zostały po dyk -
to wa ne jej de cy zją o skon so -
li do wa niu od po wie dzial no ści
za sprze daż w ra mach Gro up
Trucks. Po su nię cie to ma za -
pew nić jesz cze efek tyw niej -
szą struk tu rę z ja sną, glo bal -
ną ko or dy na cją prio ry te tów
han dlo wych, a tak że dal sze
do sko na le nie ob słu gi klien ta
i spraw niej szą dzia łal ność
ope ra cyj ną. W wy ni ku tych
zmian, trzy funk cjo nu ją ce
do tych czas re gio ny (Ame ri -
cas, EMEA oraz APAC) zo -
sta ły po łą czo ne w jed ną glo -
bal ną struk tu rę or ga ni za cyj -
ną pod na zwą Gro up Trucks
Sa les. Tym sa mym, or ga ni -
za cja Gro up Trucks Sa les
jest glo bal nie od po wie dzial -
na za sprze daż i dzia ła nia
mar ke tin go we dla wszyst kich
na le żą cych do Gru py Vo lvo
ma rek sa mo cho dów cię ża ro -
wych i dzie li się na siedem
głów nych określonych geo -
gra ficz nie re gio nów sprze da -
ży: North Ame ri ca Sa les, La -
tin Ame ri ca Sa les, Eu ro pe
North Sa les, Eu ro pe So uth
Sa les, EMA Sa les, Asia Oce -
ania Sa les i Ja pan Sa les.
Po za Pol ską, w skład Eu ro pe
Cen tral East North (w ra -
mach Eu ro pe North Sa les),
wcho dzą obec nie kra je bał -
tyc kie (Li twa, Ło twa, Es to nia)
oraz dwa kra je no wo do łą -
czo ne, nie bę dą ce wcze śniej
czę ścią Ryn ku Eu ro py Cen -
tral no -Wschod niej. Są nimi
Bia ło ruś i Ukra ina. Na cze le
or ga ni za cji, ja ko Vi ce Pre si -
dent Eu ro pe Cen tral East
North, sta nę ła od po wie -
dzial na do tych czas za ry nek
pol ski Mał go rza ta Ku lis, 
któ ra  za cho wała jedno-
cześnie funk cję dy -
rek to ra za rzą dza ją -
ce go w Pol sce.

POJAZDY BUDOWLANE

Udany rok Vo lvo Gro up Trucks Sa les Po land 
Vo lvo Gro up Trucks Sa les Po land za li cza miniony rok do uda nych,
a w przy szłość pa trzy z opty mi zmem. Orę żem w wal ce o ry nek ma być bo -
ga ta ofer ta no wo cze snych po jaz dów i atrak cyj ne usłu gi po sprze da żo we

www. volvotrucks.pl.

W ro ku 2014 sprze daż sa mo cho dów cię ża ro wych Re nault i Vo lvo po wy żej 16 t DMC
wy nio sła od po wied nio 928 i 2.632 sztu ki, co prze ło ży ło się na łącz ny udział ryn ko -
wy obu ma rek wynoszący 23,1%

Go spo da rze kon fe ren cji pod su mo wu ją cej 2014 rok. Od le wej: Ewa Je zier ska – dy rek tor
sprze da ży VFS Usłu gi Fi nan so we Pol ska, Ma rek Za wi stow ski – dy rek tor sprze da ży Re -
nault Trucks Po land, Mał go rza ta Ku lis – Vi ce Pre si dent Vo lvo Gro up Trucks Sa les Eu ro -
pe Cen tral East North oraz Pa weł Wę cłow ski – dy rek tor sprze da ży Vo lvo Trucks Po land

http://www.volvotrucks.com/trucks/poland-market/pl-pl/Pages/Home.aspx
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Są one ofe ro wa ne pod na zwą
De mar ko Spe cial Tra ilers
i speł nia ją ocze ki wa nia naj -
bar dziej wy ma ga ją cych klien -
tów, dla te go więk szość pro -
duk cji (oko ło 80%) tra fia
na eks port, głów nie do Nie -
miec oraz kra jów skan dy naw -
skich. Fir ma za trud nia po -
nad 100 osób w za kła dach
w By to miu i Świę to chło wi -
cach na Gór nym Ślą sku.
W pierw szym z nich znaj du je
się m.in. ma ga zyn blach oraz
dział od po wie dzial ny za ga zo -
we cię cie sta li o gru bo ści
do 300 mm. Dzię ki po sia da niu
wła sne go biu ra pro jek to we go
i zna ko mi cie zor ga ni zo wa nej
pro duk cji, do sta wa go to we go
po jaz du od by wa się za zwy -
czaj w ter mi nie nie prze kra -
cza ją cym czte rech ty go dni
od wpły nię cia za mó wie nia. 
Ak tu al na ofer ta De mar ko Ko -
ma rec obej mu je oko ło 50 ty -
pów na czep po dzie lo nych
na trzy głów ne ty po sze re gi,
któ rych ła dow ność wy no si
od 20 do 100 t. Ga mę po jaz -
dów ST two rzą na cze py ni -
sko po dwo zio we o sze ro ko -
ści 2,5, 2,75 lub 3 metry. Za -
leż nie od po trzeb mo gą być
one wie lo krot nie roz cią ga ne
i wy stę pu ją z róż ną licz bą
osi – od 2 do na wet 10. In dy -

wi du al ną kon fi gu ra cję po -
jaz du uła twia wy bór osi
skręt nych, bo są one do -
stęp ne w wer sji na dąż nej
lub ze ste ro wa niem hy drau -
licz nym za po mo cą bez prze -
wo do we go pi lo ta, o no śno ści
się ga ją cej 16 ton. Naj czę ściej
za ma wia ne od mia ny ma ją
bliź nia cze ko ła z ob rę cza mi
o śred ni cy osa dze nia opon
rów nej 17,5”. Przy za sto so wa -
niu ni sko pro fi lo we go ogu mie -
nia dol ny po kład mo że znaj do -
wać się na wy so ko ści 800 mm
od pod ło ża. Je śli to nie wy -
star cza, pro du cent ofe ru je wy -
ko na nie do dat ko wych za głę -
bień na ko ła lub łyż ki trans por -
to wa nych ma szyn, któ re sku -
tecz nie wpły wa ją na ogra ni -
cze nie cał ko wi tej wy so ko ści
ob cią żo ne go ze sta wu.
Waż ną część ofer ty De mar ko
Ko ma rec sta no wią rów nież
na cze py se rii LD z ob ni żo nym
po kła dem ła dun ko wym i ukła -
dem jezd nym wy po sa ża nym
w co naj mniej 2 lub na wet 5
osi. Wy stę pu ją one w dwóch
pod sta wo wych wer sjach. Mo -
de le LDR ma ją od cze pia ną
tzw. ła bę dzią szy ję, umoż li -
wia jąc za ła du nek od przo du
na cze py, na to miast w po jaz -
dach LDF jest ona sta ła. Po -
dob nie jak w se rii ST, klient

mo że wy brać róż ne roz wią za -
nia w za kre sie skrę tu osi, któ -
re uła twia ją ma new ro wa nie
w cia snych prze strze niach,
a jed no cze śnie ogra ni cza ją
zu ży cie ogu mie nia.

Atrak cyj ne do peł nie nie sze -
ro kiej pa le ty pro duk tów
prze zna czo nych do trans -
por tu ła dun ków po nadnor -
ma tyw nych sta no wią na cze -
py plat for mo we PL o sze ro -
ko ści 2,55 metra. Po jaz dy te
są do stęp ne w od mia nie PLM
z mak sy mal nie czterema osia -
mi oraz w od mia nie PLF,
gdzie licz ba osi mo że być
rów na od 2 do 6. W przy pad -
ku wer sji PLM wy so kość po -
kła du ła dun ko we go wy no si
je dy nie 1.050 mm. Na cze py
PL są chęt nie wy ko rzy sty wa ne
przy trans por cie dłu gich ła dun -
ków, jak np. ło pat śmi gieł elek -
trow ni wia tro wych,
sta lo wych kon struk cji
mo stów, da chów itp. 

Na cze py De mar ko Spe cial Tra ilers do ła dun ków po nadnor ma tyw nych
Fir ma De mar ko Ko ma rec od po nad dwudziestu pięciu lat świad czy usłu gi z za kre su kom plek -
so wych do staw ele men tów i kon struk cji sta lo wych. Zdo by te do świad cze nie i roz bu do wa ne za -
ple cze tech no lo gicz ne wy ko rzy stu je rów nież do pro duk cji po jaz dów spe cja li stycz nych, w tym
na czep ni sko po dwo zio wych i plat for mo wych 

www.demarko-trailers.com

Fir ma De mar ko Ko ma rec ofe ru je oko ło 50 pod sta wo wych ty pów na czep do trans por tu ła dun ków po nadnor ma tyw nych, przy czym
każ dy ta ki po jazd mo że być in dy wi du al nie skom ple to wa ny, by jak naj le piej od po wia dał wy ma ga niom klien ta 

http://www.demarko-trailers.com/
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MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

ul. Badylarska 25, 02-484 Warszawa
tel. 22 572 68 00
fax  22 572 68 09

Grupa Atlas Copco jest czołowym na świecie
producentem sprężarek stacjonarnych
i sprężarek przewoźnych, generatorów,

sprzętu budowlanego i maszyn górniczych
oraz narzędzi przemysłowych
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

IMPREZY TARGOWE

ul. G∏ogowska 14, 60-734 Poznaƒ
tel. 61 869 20 00, fax 61 866 58 27

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

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

www.targikielce.pl



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

3/2015 04.05.2015 30.03.2015 14.04.2015
4/2015 17.07.2015 08.06.2015 22.06.2015
5/2015 17.09.2015 07.08.2015 21.08.2015
6/2015 13.11.2015 05.10.2015 19.10.2015

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 2/2015 

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://posbud.com.pl/start/index.php/czasopisma/posrednik-budowlany
http://posbud.com.pl/start/index.php/czasopisma/prenumerata
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http://www.camoplastsolideal.com/pl/

