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SPIS TREŚCI

Stara miłość nie rdzewieje!

Roz mo wa z Woj cie chem Żar now skim, 
dy rek to rem ge ne ral nym SITECH Poland

Ko mat su przepisze re cep tę na suk ces!

Z pew no ścią nikt z od wie dza ją cych Bau mę nie
prze oczy eks po zy cji Ko mat su. W Mo na chium
ja poń ski kon cern za pre zen tu je trzy dzie ści ma -
szyn i no wa tor skie roz wią za nia tech no lo gicz ne 

Ła do war ki Lie bherr XPower  

Kon struk cja no wych ła do wa rek ko ło wych Lie -
bherr XPower zda je się go dzić ogień z wo dą.
Po tęż ne ma szy ny im po nu ją nie tyl ko mo cą,
i wy daj no ścią, ale tak że ni skim zu ży ciem pa li wa 

JCB Hy dra dig – re wo lu cja w „kołówkach”!

Pra ce in ży nie rów JCB pod kryp to ni mem „Pro -
ject 710” trwa ły do kład nie trzy la ta. Ich efek -
tem jest JCB Hy dra dig, in no wa cyj na ko par ka,
któ ra wy zna cza cał ko wi cie no we stan dar dy 

Cat na bu do wie tra sy S7

Do ukła da nia ma sy bi tu micz nej oraz ro bót ziem -
nych pro wa dzo nych na bu do wie od cin ka tra sy
S7 fir ma Fa be Pol ska wy ko rzy stu je osiem na ście
róż ne go ty pu ma szyn Cat 

Me ca lac AS 1600? Gwiazda Baumy!

W sto isku firmy Mecalac na Baumie podziwiać
będzie można no wą ła do war kę ko ło wą AS 1600,
która śmiało pretendować może do miana
gwiazdy tej prestiżowej im pre zy

Hy un dai – ko par ki w na tar ciu!

Hy un dai wpro wa dza do oferty no we ko par ki
gą sie ni co we i ko ło we se rii HX i HW. Nowe ma -
szy ny, za de biu tu ją pod czas nad cho dzą cych
tar gów Bau ma w Mo na chium 

Wiel kie pla ny Vo lvo CE na Bau mie

Od wie dza ją cy tar gi Bau ma bę dą mo gli za po -
znać się między innymi z naj więk szy mi ma szy -
na mi wy pro du ko wa ny mi kie dy kol wiek przez
Vo lvo Con struc tion Equ ip ment

Świa to wa pre mie ra ma szyn Te rex se rii XL

Fir ma Te rex Com pact Ger ma ny za pre zen tu je
na tar gach Bau ma sześć no wych mi ni ko pa rek
wy róż nia ją cych się nie tyl ko cie ka wym wy glą -
dem, ale tak że in no wa cyj nym ste ro wa niem  

CA SE CE – no we roz wią za nia i pro dukty

Na tar gach Bau ma CA SE Con struc tion Equ ip -
ment za pre zen tu je ma szy ny dla bu dow nic twa
ku ba tu ro we go, dro go we go, prze my słu wy do -
byw cze go oraz re cy klin gu

Tyl ko MB mo że po ko nać MB!

MB Cru sher, firma uwa ża na za nie kwe stio no -
wa ne go li de ra w pro duk cji i sprze da ży osprzę -
tu do prac ziem nych i wy bu rzeń, wpro wa dzi ła
do swej oferty dwie zna czą ce no wo ści

Atlas Copco gotowe na Baumę! 

Atlas Cop co pod czas tar gów Bau ma za pre zen -
tu je spo ro atrak cyj nych ma szyn i urzą dzeń,
któ re nie tyl ko pod no szą wy daj ność, ale są tak -
że przy ja zne dla śro do wi ska
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Dro dzy Czy tel ni cy,

prze po tęż ne, wiel kie, ol brzy mie, ko lo sal ne, mon stru al ne, nie po mier ne, nie zwy kłe, ogrom ne, mo nu men tal ne, roz -
le głe, bez mier ne, bez gra nicz ne, prze past ne, ma mu cie, prze ogrom ne, nie bo sięż ne, nie bo tycz ne… To tyl ko nie licz ne
spo śród stu pięć dzie się ciu sy no ni mów sło wa gi gan tycz ne, któ re zna leźć moż na w słow ni ku wy ra zów bli sko znacz -
nych ję zy ka pol skie go. Zna ko mi ta więk szość z nich jak ulał pa su je do opi su naj więk szych tar gów prze my sło wych
na świe cie, ja ki mi jest mo na chij ska Bau ma. Gi gan tyzm mo na chij skiej im pre zy po świad cza aneg do tycz na opo -
wieść, ja ką z ust pew ne go mo na chij czy ka usły sza łem pod czas swo jej pierw szej wi zy ty na Bau mie. Za pew niał
mnie, że astro nau ci ob ser wu ją cy Zie mię z prze stwo rzy raz na trzy la ta mo gą do strze c na na szej pla ne cie coś wię -
cej niż tyl ko Chiń ski Mur. Cho dzi ło mu oczy wi ście o dźwi gi, żu ra wie i in ne strze li ste eks po na ty zdo bią ce ze -
wnętrz ne te re ny tar gów. 
Z gó ry za ło żyć moż na, że każ da ko lej na edy cja Bau my po bi je ko lej ne re kor dy. Te re ny tar go we są chy ba z gu my.
Jak bo wiem wy tłu ma czyć, że or ga ni za to rzy raz na trzy la ta do ko nu ją rze czy niemożliwych i w so bie tyl ko zna ny
spo sób po tra fią wy cza ro wać po wierzch nię dla ko lej nych wy staw ców? Re kor dy fre kwen cji śru bu ją tak że tar go wi
go ście przy by wa ją cy do Mo na chium z kra jów, któ rych na zwy trud no za pa mię tać. Zresz tą i sa ma Bau ma wy cho -
dzi po za Sta ry Kon ty nent. To spryt ny za bieg, bo dzię ki nie mu mo na chij skie tar gi gosz czą w na szej świa do mo ści
przez ca ły czas, a nie tyl ko raz na trzy la ta. 
A za tem ru szaj my do sto li cy Ba wa rii, by po de ptać sześć set pięć ty się cy me trów kwa dra to wych tar go wej eks po zy cji.
Nie co po nad dwa pro cent ca łej po wierzch ni Baumy przy pa da na Lie bher ra. Dwa pro cent, na któ rych na kil ka mie -
się cy przed roz po czę ciem tar gów nie miec ki kon cern bu du je wła sne mia stecz ko ku sząc go ści prze py chem i gi gan ty -
zmem, tak je że li cho dzi o tar go we pa wi lo ny, jak i eks po na ty. W Mo na chium cze ka ją na nas no wo ści i wsze la kie
atrak cje. Kar mić się ni mi bę dzie my jesz cze przez dłu gi czas po za mknię ciu bau mo wych po dwoi. Choć więk szość
tar go wych go ści i tak wró ci do swych po czci wych i czę sto le ci wych ma szyn, któ re bę dą mu sia ły jesz cze po słu żyć…
A w Pol sce cze ka ją nas tar gi po tar gach. W Kiel cach od bę dzie się Au to stra da Pol ska. W dość nie ty po wym ter mi -
nie, bo na prze ło mie ma ja i czerw ca. Wła śnie ze wzglę du na Bau mę or ga ni za to rzy Au to stra dy po sta no wi li dać
pu blicz no ści i wy staw com nie co od de chu. Za pew nia ją jed nak, że nie oba wia ją się „klą twy” Bau my. Czy w Kiel -
cach da ne nam bę dzie oglą dać no wo ści, któ re mia ły pre mie rę na Bau mie? Być mo że tak, bo na spo tka nie na Au -
to stra dzie na ma wia na szą re dak cję co raz wię cej firm…

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Koparka gąsienicowa

Komatsu PC 1250

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo -
wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.
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Miliardy na budowę dróg
Ko mi sja Eu ro pej ska za twier dzi ła dzie sięć pol skich pro jek tów
dro go wych. Łącz na war tość tych in we sty cji to oko ło czter na -
ście mi liar dów zło tych, a do fi nan so wa nie się gnie 7,2 mi liar da
zło tych. Pro jek ty, o któ rych mo wa, to klu czo we od cin ki dróg
eks pre so wych. Otrzy ma ły do fi nan so wa nie w ra mach Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko 2014-2020. 
Wśród pro jek tów, któ re otrzy ma ły de cy zję o przy zna nym do fi -
nan so wa niu, znaj du ją się od cin ki dro gi eks pre so wej S3
(odcinek Su le chów-No wa Sól, No wa Sól-Kaź mie rzów oraz Kaź -
mie rzów-Le gni ca), od ci nek S5 Ko rzeń sko-Wro cław, trzy pro -
jek ty obej mu ją ce bu do wę dro gi eks pre so wej S7 (odcinki Mi -
łom łyn-Olsz ty nek, Chę ci ny-Ję drze jów oraz Kra ków wę zeł Igo -
łom ska-wę zeł Chri sto Bo te wa), dwa pro jek ty dotyczące bu do -
wy dro gi S8 (odcinki wę zeł Mar ki-wę zeł Ra dzy min Płd oraz Wi -
śnie wo-Je że wo), a tak że pro jekt do ty czą cy bu do wy dro gi eks -
pre so wej S51 Olsz tyn-Olsz ty nek.
– Cie szę się, że dzię ki bar dzo do bre mu przy go to wa niu wnio sków
apli ka cyj nych i wspól nej pra cy jed no stek re sor tu In fra struk tu ry
i Bu dow nic twa: Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad
oraz Cen trum Unij nych Pro jek tów Trans por to wych, a tak że Mi ni -
ster stwa Roz wo ju, uda ło nam się – ja ko pierw sze mu kra jo wi – uzy -

skać de cy zję o przy zna nym do fi nan so wa niu aż dla 11 du żych pro -
jek tów dro go wych, tak waż nych z punk tu wi dze nia spój no ści ko -
mu ni ka cyj nej – po wie dział mi ni ster An drzej Adam czyk. Przy po -
mnij my, że już wcze śniej, bo w lu tym te go ro ku, Pol ska uzy ska ła
do fi nan so wa nie jesz cze jed nej du żej in we sty cji dro go wej - bu do -
wy od cin ka dro gi eks pre so wej S19 Lu blin -Rze szów (frag ment
za chod niej ob wod ni cy Lu bli na), o war to ści 149,6 mln eu ro.

Liebherr z nagrodą za wzornictwo
Ma szy ny z no wej se rii du żych ła do wa rek ko ło wych Lie bherr
XPower (modele od L550 do L586) uzna ne zostały za do sko -
na ły produkt pod wzglę dem wzorniczym. iF De sign Award to
za szczyt ne wy róż nie nie, co oznacza, że ładowarki XPower
musiały pokonać wielu kon ku ren tów. Mię dzy na ro do we, uty tu -
ło wa ne ju ry oce ni ło po nad 5 ty się cy zgło szeń z 53 kra jów. Lie -
bherr XPower to no wa ge ne ra cja ła do wa rek, któ re za de biu tu ją
ofi cjal nie na zbli ża ją cych się tar gach Bau ma. Skie ro wa nie ma -
szyn do pro duk cji po prze dzi ło 65 ty się cy go dzin te stów w róż -
nych wa run kach pra cy – w ko pal niach, na pla cach bu do wy
oraz w sor tow niach od pa dów. Dzię ki na gro dzie iF De sing
Award o ła do war kach jest gło śno przed ich ryn ko wą pre mie rą! 

San dvik Mi ning i Schenck Pro cess uzgod ni ły za sa dy współ pra -
cy na ryn kach mię dzy na ro do wych. Obie fir my za mie rza ją w ten
spo sób za pew nić więk szą kon ku ren cyj ność w za kre sie wy so -
ko wy daj nych jed no - i dwu po kła do wych prze sie wa czy wy twa -
rza nych przez Schenck Pro cess i kru sza rek stoż ko wych mar ki
San dvik. Zin te gro wa nie ob słu gi po sprze da żo wej przez sie ci
dys try bu cyj ne i ser wi so we obu firm nieść bę dzie za le ty dla
użyt kow ni ków w ca łym okre sie eks plo ata cji sprzę tu.
Od dział „Mi ne ra ły i me ta le” Schenck Pro cess jest jed nym
z wio dą cych do staw ców roz wią zań prze sie wo wych dla gór nic -
twa. San dvik jest z ko lei wio dą cym do staw cą kru sza rek i tech -
no lo gii z te go za kre su. Obaj pro du cen ci zna ją wy ma ga nia
klien tów z bran ży gór ni czej i po sia da ją nie zbęd ne kom pe ten -
cje, aby zwięk szyć wy daj ność ofe ro wa nych in sta la cji kru sze -
nia. – Dzię ki na wią za niu współ pra cy, dzię ki wy ko rzy sty wa niu
do świad cze nia obu firm na si klien ci mo gą osią gnąć więk szą

pro duk tyw ność w eks plo ata cji in sta la cji kru szą cych i prze sie -
wo wych. Jest to moż li we dzię ki sku pie niu się na wy daj no ści
ca łe go pro ce su, za miast jak wcze śniej na po szcze gól nych
urzą dze niach. Śred nie przed się bior stwa gór ni cze czę sto po -
szu ku ją roz wią zań sys te mo wych dla ob wo du kru szar ki. Dzię ki
na sze mu wspól ne mu prze sięw zię ciu otrzy mu ją te raz naj lep sze
roz wią za nia z jed ne go źró dła – po wie dzia ła Ma ry Ver schu er,
pre zes „Mi ne ra ły i me ta le” Schenck Pro cess. 
Ko ope ra cja obej mu je za rów no fa brycz nie no we urzą dze nia
do kru sze nia i prze sie wa nia, jak i czę ści za mien ne i ma te ria ły
szyb ko się zu ży wa ją ce. Zna ne ze swej efek tyw no ści ma szy ny
San dvik i Schenck Pro cess po zwa la ją na mo der ni za cje za kła -
dów prze sie wa ją co -kru szą cych i wzrost ich wy daj no ści na wet
do trzy dzie stu pro cent w ra mach ist nie ją cej in fra struk tu ry. Tak
przynajmniej twier dzi Jo nas Ols son, wi ce pre zes wy dzia łu kru -
sze nia i prze sie wa nia, w San dvik Mi ning.
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Sandvik Mining i Schenck Process łączą siły 
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MIESZANKA FIRMOWA

Komatsu Poland ma dziesięć lat!
Dzie sięć lat te mu w „Po śred ni ku Bu dow la nym” uka zał się ar ty -
kuł przed sta wia ją cy no we go gra cza na ryn ku ma szyn bu dow -
la nych w Pol sce – fir mę Ko mat su Po land. Ja poń skie ma szy ny
by ły oczy wi ście już wcze śniej znane i cenione na pol skich pla -
cach bu do wy i w ko pal niach. Sprze da wa ła je fir ma Ma ru be ni
Con struc tion Ma chi ne ry Po land, z któ rą współ pra co wa li śmy
od koń ca lat dzie więć dzie sią tych dwudziestego wie ku. 
Czas pły nie za dzi wia ją co szyb ko. By li śmy go ść mi róż nych uro -
czy sto ści, in au gu ra cji i dni otwar tych w róż nych od dzia łach Ko -
mat su – w pod war szaw skim Su le jów ku, w Po zna niu i na Ślą -
sku. Oglą da li śmy po ka zy sztuk wal ki, je dli śmy ja poń skie spe -
cja ły i po pi ja li śmy eg zo tycz ne na po je, po dzi wia li śmy ja poń ski
pa wi lon na kie lec kich tar gach. Pod kre śla my to, po nie waż Ko -
mat su Po land oprócz sprze da ży do sko na łej ja ko ści ma szyn,
sta ra się  tak że pro mo wać w Pol sce ja poń ską kul tu rę i sztu kę,
co jest zna ko mi tą i god ną uzna nia ideą. 
W tym ro ku, w mar cu, fir ma za pro si ła swo ich przy ja ciół,
współ pra cow ni ków i klien tów na ju bi le uszo wą uro czy stość
do My sło wic. By ła to jed no cze śnie in au gu ra cja dzia łal no ści
ślą skie go od dzia łu w je go no wej, nie zwy kle funk cjo nal nej sie -
dzi bie. Za pro sze nie na ju bi le uszo we spo tka nie przy ję ło i wzię -
ło w nim udział po nad dwie ście pięć dzie siąt osób z ca łe go kra -
ju. Z pewnością nie żałowali swojego wyboru. Gospodarze
stanęli bowiem na wysokości zadania. Wie czorną uroczystość
przy go to wali nie zwy kle sta ran nie i z du żą dba ło ścią o szcze -
gó ły. Nie za bra kło oczy wi ście ja poń skich ak cen tów – by ły to
mię dzy in ny mi wy stę py zna ko mi tej gru py per ku syj nej Wa ta ha
Drums, ale tak że przy sma ki ser wo wa ne pod czas ko la cji. 
Go ście Komatsu Poland otrzy ma li na po że gna nie na pój z ja -
poń skiej mo re li ume, któ ry w le cie pi ja się z wo dą i lo dem,

a w zi mie z wrząt kiem. Gospodarze zapewniali, że moż na to
czy nić w oto cze niu ma szyn Ko mat su, choć nie tyl ko...
Jak już bo wiem pi sa li śmy w po przed nim wy da niu, polski
oddział Ko mat su roz wi ja skrzy dła, konsekwentnie uzu peł nia -
jąc swo ją ofer tę. Na początku roku Ko mat su Po land stało się
jednym z dwóch autoryzowanych  dys try bu to rem pro duk tów
Sen ne bo gen „Gre en Li ne” w Polsce. Swym działaniem firma
obejmuje wo je wódz twa: po mor skie, war miń sko -ma zur skie,
pod la skie, ma zo wiec kie, lu bel skie, łódz kie, świę to krzy skie,
pod kar pac kie i ma ło pol skie. Nie dzi wi my się wyborowi nie -
miec kiej fir my Sen ne bo gen. Wy bra ła so bie bowiem do współ -
pra cy zna ko mi te go part ne ra, posiadającego prężnie
działającą sie ć sprze da ży i ser wi su.

Po tęż ne ma szy ny, po ka zy dy na micz ne, kon fe ren cje po ru sza -
ją ce naj waż niej sze te ma ty, kon kur sy z atrak cyj ny mi na gro da -
mi, a wszyst ko opa trzo ne moc no biz ne so wym cha rak te -
rem – tak w skró cie opi sać moż na nad cho dzą ce Mię dzy na ro -
do we Tar gi Bu dow nic twa Dro go we go AU TO STRA DA –POL -
SKA. Tym razem kie lec kie świę to dro go wnic twa od bę dzie się
od 31 ma ja do 2 czerw ca 2016 ro ku.
XXII edy cja Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu dow nic twa Dro go -
we go AU TO STRA DA -POL SKA to wy da rze nie na któ re co ro -

ku cze ka ją wszy scy zwią za ni z tym sek to rem go spo dar ki. Wy -
da rze nie prezentuje wszyst ko to, co po trzeb ne jest do bu do -
wy i utrzy ma nia sie ci dro go wej, od sprzę tu i ma te ria łów
do bu do wy dróg, mo stów, wia duk tów, tu ne li, sta cji ben zy no -
wych aż po ozna ko wa nie i in fra struk tu rę zwią za ną z dro go -
wnic twem i użyt ko wa niem au to strad.
Od lat moc nym punk tem w pro gra mie kie lec kiej wy sta wy są
spo tka nia me ry to rycz ne. Zgod nie z dwu dzie sto let nią tra dy cją,
AU TO STRA DA -POL SKA po chwa lić się mo że wspar ciem naj -
waż niej szych in sty tu cji bran ży dro go wnic twa. Wśród głów -
nych part ne rów co rocz nej wy sta wy są mię dzy in ny mi In sty tut
Ba daw czy Dróg i Mo stów oraz Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra -
jo wych i Au to strad. Jed no cze śnie z tar ga mi dro go wnic twa od -
bę dą się XII Mię dzy na ro do we Tar gi In fra struk tu ry, Sa lon Tech -
no lo gia i In fra struk tu ra Lot nisk TRAF FIC -EXPO-TIL, VIII Mię -
dzy na ro do we Tar gi Trans por tu Dro go we go-Po jaz dy Użyt ko -
we RO TRA oraz II Sa lon Eu ro par king.
Organizatorzy liczą na udaną imprezę. Mi nio ne tar gi dro go -
wnic twa udo wod ni ły bowiem po raz ko lej ny, ze li der jest tyl ko
je den. W ubiegłorocznych targach udział wzię ło po -
nad czterysta wio dą cych firm z dwudziestu dwóch kra jów ca -
łe go świa ta. Za pre zen to wa ły one swo ją ofer tę na po wierzch ni
nie mal 20.000 me trów kwa dra to wych. Ich eks po zy cję obej rza -
ło po nad 15.000 pro fe sjo nal nych zwie dza ją cych. 

Wydawca „Pośrednika Budowlanego” Ja cek Ba rań ski przekazał na ręce prezesa
Ta ka hi de Oshi ta niego gra tu la cyj ny dy plom dla Ko mat su Po land z okazji jubileuszu

Naj waż niej sza AU TO STRA DA na ma pie dro go wnic twa



Lap to py, ta ble ty, smart fo ny – każ dy ma, każ dy uży wa. Wy -
god ne, przy jem ne, no wo cze sne. Co raz tań sze. Tak że do stęp
do in ter ne tu moż li wy jest nie mal wszę dzie. Pi szę „nie mal”
wszę dzie, bo nie tak daw no dzwo nił do nas czy tel nik, któ ry
chiał się upew nić, że nie prze sta nie my mu w ko lej nym ro ku
przy sy łać „Po śred ni ka Bu dow la ne go” (nie któ rzy z pre nu me -
ra to rów co ro ku od na wia ją za mó wie nie, choć te go nie wy ma -
ga my). Spy ta li śmy, czy wie, że mo że so bie czy tać każ de wy -
da nie w in ter ne cie. Gorz ko się za śmiał. Miesz ka na wsi,
na pół no cy Pol ski, aby sko rzy stać z do bro dziejstw in ter ne tu,
mu si jeź dzić kil ka na ście ki lo me trów do ka wia ren ki w po bli -
skim mia stecz ku. Aż trud no uwie rzyć. Czyż by? Pod czas
week en dów zda rza się nam wpa dać w ta kie sie cio we dziu ry
w gra ni cach 50 km od sto li cy. I na po łu dnie od War sza wy,
i na wschód. Dziw ne, ale praw dzi we. I od kil ku lat nie zmien -
ne. Ba – są w oko li cach War sza wy miej sca, gdzie na wet te le -
fo ny tra cą za sięg! Wskaź nik pe ne tra cji in ter ne tu w Pol sce ob -
li czo ny w 2015 ro ku wy ka zał, iż pra wie jed na trze cia Po la ków
nie ma do stę pu do sie ci. Oczy wi ście z punk tu wi dze nia miesz -
kań ca mia sta, w któ rym na wet sie dząc na par ko wej ław ce mo -
że my ko rzy stać z dar mo we go wi fi, ta kie da ne to bzdu ry. Je śli
jesz cze na do da tek wa ka cje spę dza się wy łącz nie za gra ni cą,
ko rzy sta jąc z ho te lo wych i lot ni sko wych sie ci, na praw dę moż -
na w to nie uwie rzyć. A jed nak – ta ka jest praw da. I pro wa -
dząc dzia łal ność wy daw ni czą, chcąc do cie rać do mak sy mal -
nej licz by za in te re so wa nych, trze ba ją brać pod uwa gę. 
No do brze, ale za łóż my, że prze by wa my w miej scu, gdzie in -
ter net hu la, gdzie moż na so bie wszyst ko obej rzeć czy prze -
czy tać na ekra nie. Nie zmie nia to fak tu, że wie le osób na dal
wo li wziąć do rę ki coś pa pie ro we go i prze wra cać kart ki.
Wśród czy tel ni ków mamy go rą cych zwo len ni ków obu wer sji
na sze go cza so pi sma. Jed ni tłu ma czą, że są nie ustan nie w po -
dró ży (ta ki za wód) i tasz cze nie ze so bą ki lo gra mów ga zet nie
wcho dzi w grę, tym cza sem czy ta nie po ma ga znieść dłu gie
go dzi ny ocze ki wa nia na lot ni skach. In ni wo lą nie mę czyć oczu
do dat ko wym wpa try wa niem w mi go czą cy ekran i z przy jem -
no ścią bio rą do rę ki pa pie ro wy ze szyt. Na wet je śli nie da się
na nim ni cze go po więk szyć ani roz ja śnić.
Sta ra my się speł nić ocze ki wa nia obu grup na szych czy tel ni -
ków. Ma ga zy ny tra dy cyj nie dru ku je my, pa ku je my, po wie rza -
my Po czcie Pol skiej (co raz bar dziej bo le sna dla kie sze ni
ope ra cja), a do dat ko wo „za wie sza my” w sie ci. Bez wa run ko -
wo, bez opłat i re je stra cji. 
Dla cze go trzy ma my się kur czo wo te go „prze sta rza łe go” pa -
pie ru? Zdję cia pre zen tu ją się prze cież bar dziej efek tow nie
na ekra nie kom pu te ra. Wy kup do me ny w in ter ne cie to nie wiel -
ki koszt, nie trze ba się tak przej mo wać ob ję to ścią, ko rek ta też
mo że być po bież na – wszak etykieta do pusz cza błę dy i pięt -
nu je ra czej ich wy ty ka nie niż po peł nia nie...
Cóż, mo że dla te go, że zna my wy ni ki ba dań na uko wych, któ -
re czar no na bia łym wy ka za ły, jak przy swa ja my so bie wie dzę
z ekra nu, a jak z pa pie ru. Ta pierw sza to wie dza ulot na – oka -
zu je się, że czy ta jąc coś na ekra nie za pa mię tu je my to tyl ko
na ja kiś czas. Ak tu al no ści, cie ka wost ki, pro gram ki na to wła -
śnie in for ma cje, dla któ rych ide al nym miej scem jest in ter net.
Je śli jed nak chce my coś za pa mię tać na dłu żej, le piej to so bie
wy dru ko wać. I czy tać tra dy cyj nie. Nie bez zna cze nia jest pew -
nie fakt, że czy ta jąc ar ty kuł w pa pie ro wym cza so pi śmie nie

mo że my so bie klik nąć w są sied nie okno, by spraw dzić, co
na fej sie. Al bo co na świe cie. Po waż nie jed nak rzecz uj mu jąc
w ba da niach na uko wych wy ka za no, że pro ces czy ta nia tych
sa mych tre ści z pa pie ru uak tyw nia zu peł nie in ne ob sza ry mó -
zgu niż z ekra nu. Czy ta my książ kę czy ga ze tę, przy swa ja my
wie dzę, utrwa la my. Pra sa fa cho wa nie po win na za tem ist nieć
tyl ko w sie ci. Plot kar skie por ta le, me dia opie ra ją ce się na jak
naj szyb szym prze ka zie po le gły by z ko lei, gdy by opie ra ły się
na dru ku. Przy no szą tre ści ulot ne, któ re ska za ne są na wy par -
cie przez ko lej ne new sy. 
Opie ra jąc się na ta kich wła śnie prze słan kach, jak i ko rzy sta -
jąc z wie dzy wy nie sio nej z roz mów z czy tel ni ka mi (pro wa dzi -
my je od dwudziestu lat!), wy kształ ci li śmy pew ną struk tu rę na -
sze go wy daw nic twa. Nasz fla go wy, dum ny i za słu żo ny ma ga -
zyn „Po śred nik Bu dow la ny” jest po waż nym, pa pie ro wym ma -
ga zy nem. Nie jest tak cięż ki, by nie da ło się go czy tać do po -
dusz ki. Nie prze ła do wu je my go bła host ka mi. Uka zu je się co
dwa mie sią ce, za wie ra więc tre ści wy wa żo ne, uni wer sal ne,
waż ne i po waż ne. Por tal po sbud.pl to miej sce na ak tu al no ści.
Zna ko mi cie pa su ją do nie go mul ti me dia, któ rych in ter net
wchła nia każ dą ilość. Wy bie ra jąc ilu stra cje do ar ty ku łów za -
wsze mie li śmy pro blem, któ re od rzu cić. Zwy kle by ło ich za du -
żo. Te raz pro ble mu nie ma – co się nie zmie ści w ga ze cie, tra fi
do por ta lu. Nie mal w każ dej ilo ści. Dla tych, któ rzy są zbyt za -
bie ga ni i za ję ci, by pa mię tać o za glą da niu na po sbud. pl wy -
my śli li śmy PosBudNews. In for ma cje su per ak tu al ne, lek kie,
za baw ne, cza sem na wet o cha rak te rze to wa rzy skim. Wy sy ła -
ne dwa ra zy w ty go dniu, ory gi nal ne, pi sa ne przez nas, ni gdy
zaś prze kle ja ne z po wszech nie do stęp nych źró deł. Bo nie
chce my nu dzić, tyl ko in for mo wać i ba wić. 
Po co pi szę to wszyst ko? Tro chę ostat nio po dró żo wa li śmy
i roz ma wia li śmy o bran żo wej pra sie. Tak że o moż li wo ściach
i po trze bie mie rze nia ilo ści cza su, ja ką czy tel ni cy po świę ca ją
na za po zna nie się z kon kret nym tek stem. Ja ko hu ma ni ści nie
do koń ca wie rzy my w po tę gę liczb i słup ków. Bo oto ta ka sy -
tu acja – ktoś otwie ra ga ze tę i... wy cho dzi do kuch ni (al bo ła -
zien ki). Wy nik ba da nia: czy tał ar ty kuł piętnaście mi nut. A tak
na praw dę otwo rzył stro nę, wy szedł, a jak wró cił, na wet nie
spoj rzał i prze rzu cił na ko lej ny tekst. Są i in ne za wod ne
wskaź ni ki – klik nię cia w stro nę. Chy ba każ dy z nas ma dość
tych upar cie wy ska ku ją cych, za sła nia ją cych nam wszyst ko
okie nek z re kla mą. Kli ka my, kli ka my, kli ka my, uff... zni ka. Re -
kla mo daw ca do stał ra port, że je go pro dukt bu dzi wy jąt ko we
za in te re so wa nie, kli ka no w nie go wie le ra zy czę ściej niż się
spo dzie wał. Nie wie, że tym klik nię ciom to wa rzy szy ła iry ta -
cja, nie chęć czy wręcz wście kłość, a prze cież pro dukt miał
bu dzić uczu cia po zy tyw ne i wy wo łać chęć za ku pu, a nie wy -
buch zło ści. No wo cze sne tech no lo gie, słup ki, ra por ty, apli -
ka cje i wy kre sy. Są po trzeb ne i przy dat ne, ale nie spraw dzą
się w każ dej dzie dzi nie. W re kla mie ow szem, w dzien ni kar -
stwie już nie. Na szą am bi cją by ło, jest i po zo sta nie na to miast
nie ty le epa to wa nie licz ba mi, ile do star cza nie wszyst kim na -
szym Czy tel ni kom, wir tu al nym i tra dy cyj nym, tre ści o naj wyż -
szej me ry to rycz nej ja ko ści, prze ka zy wa nych nie ska zi tel ną
pol sz czy zną, ak tu al nych i cie ka wych! 

Mag da le na Ziem kie wicz
Re dak tor Na czel na „Po śred ni ka Bu dow la ne go”
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Czy ta my czy kli ka my, czy li dla każ de go coś mi łe go



http://targikielce.pl/pl/autostrada.htm


Gre en Ve lo po nor we sku
Kie dy my wciąż jesz cze bo ry ka my się z bu do wą sie ci dróg
i au to strad, Nor we gia pla nu je stwo rze nie nie zwy kłej sie ci
ścieżek ro we ro wych. Nie cho dzi tu o uła twie nie ży cia ro we -
rzy stom – z ba dań wy ni ka, że w Nor we gii dwa kół ka wy bie ra
naj wy żej pięć  pro cent po dró żych (pod czas gdy w Da nii licz -
ba ta się ga siedemnastu procent). Nie jest to tak że ukłon
w stro nę tu ry stów. Cho dzi o zmniej sze nie za nie czysz cze nia
po wie trza po przez ogra ni cze nie uży cia po jaz dów sil ni ko -
wych. Bu do wa dróg dla ro we rów ma za chę cić Nor we gów
do po rzu ce nia sa mo cho dów. Czy to re al ne?

Za ło że nie jest im po nu ją ce – dziesięć tras ro we ro wych ma biec
przez ca ły kraj, umoż li wia jąc bez piecz ną i szyb ką jaz dę (na wet
do 40 km/h) dwu kie run ko wy mi dro ga mi. Ścież ki (a ra czej dro gi)
ro we ro we ma ją być za tem zbu do wa ne od pod staw. Py ta nie tyl -
ko, czy ocze ki wań rzą du Nor we gii nie po krzy żu ją czyn ni ki na tu -
ral ne – su ro wy kli mat nie sprzy ja chę ci jazdy na ro we rze, in ną
prze szko dą w upo wszech nie niu uży cia bi cy kli mo że być ukształ -
to wa nie te re nu skan dy naw skie go kra ju. Tyl ko nie licz ni lu bią,
czy po pro stu są w sta nie pe da ło wać pod gó rę. Zna le zio no spo -
sób i na to – pla no wa ne jest upo wszech nie nie ro we rów elek -
trycz nych. Tak czy owak – na in we sty cję pla nu je się wy dać pra -
wie mil liard do la rów, a my tyl ko mo że my po zaz dro ścić!

Wieżowiec z drewna
Szwecja i Austria planują budowę… drewnianych
wieżowców. Wykorzystanie drewna przy wznoszeniu
wielopiętrowych budynków jest ekologiczne nie tylko ze
względu na sam materiał, ale także na fakt, iż wielokrotnie
zmniejsza to emisję do atmosfery dwutlenku węgla, który
powstałby przy budowie betonowego budynku tej wielkości.
Austriacki wieżowiec ma mieć 25, a szwedzki 36 pięter.
Kanada zezwoliła na razie na budowę 12-piętrowych domów
o drewnianej konstrukcji. Obawy przed ich łatwopalnością
czy nietrwałością rozwiewają specjaliści.
Dotychczas najwyższym na świecie drewnianym budynkiem
był 10-piętrowy apartamentowiec zbudowany w australijskim
Melbourne. Wzniesiono go z drewnianych elementów z CLT
(drewna laminowanego krzyżowo) dostarczonych z Austrii.
CLT ma lepsze właściwości izolacyjne niż beton.  

Bia ła księ ga dro go wnic twa
Grun tow nych zmian w pol skim dro go wnic twie do ma ga ją się
przed sta wi cie le te go śro do wi ska. Dzie więć or ga ni za cji bran ży
dro go wej stwo rzy ło i opu bli ko wa ło „Bia łą Księ gę Bran ży Dro go -
wej” – do ku ment zbie ra ją cy su ge stie zmian w dro go wnic twie do -
ty czą cych za rów no fi nan so wa nia, za rzą dza nia, pra wa, jak i za -
wie ra ją cy uwa gi do Pro gra mu Bu do wy Dróg Kra jo wych i Au to -
strad. W pra cach wzię ły udział: Pol skie Sto wa rzy sze nie Wy ko -
naw ców Na wierzch ni As fal to wych, Ogól no pol ska Izba Go spo dar -
cza Dro go wnic twa, Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic twa, Pol ski
Zwią zek Pra co daw ców Bu dow nic twa, Sek cja Kra jo wa Dro go wnic -
twa NSZZ „So li dar ność”, Sto wa rzy sze nie In ży nie rów Do rad ców
i Rze czo znaw ców Rzecz po spo li tej Pol skiej, Sto wa rzy sze nie Klub
In ży nie rii Ru chu oraz Sto wa rzy sze nie Pol ski Kon gres Dro go wy. 
Bia ła Księ ga za wie ra nie tyl ko 39 po stu la tów skie ro wa nych
do rzą du, ale tak że su ge stie naj lep sze go roz wią za nia pro ble -
mów opar te o wie lo let nie do świad cze nie au to rów te go do ku -
men tu. Są to mię dzy in ny mi pro po zy cje we ry fi ka cji pod wzglę -
dem fi nan so wym i rze czo wym Pro gra mu Bu do wy Dróg Kra jo -
wych na la ta 2014-2023, do koń cze nia bu do wy pod sta wo wej
sie ci dro go wej, zmia ny pro ce dur prze tar go wych.
Do ku ment za wie ra apel o prze pro wa dze nie rze tel nej i nie za -
leż nej ana li zy eko no micz nej do bo ru tech no lo gii bu do wy dróg
w za kre sie pla no wa nych do roku 2020  in we sty cji w dro gi eks -
pre so we i au to stra dy w Pol sce, wpro wa dze nie w pro ce du rze
prze tar go wej moż li wo ści skła da nia ofert w dwóch wa rian tach

na wierzch ni dro go wych oraz wy eli mi no wa nie z re ali za cji za -
mó wień pu blicz nych wy ko naw ców -po śred ni ków nie dy spo nu -
ją cych wła snym za ple czem ka dro wym i sprzę to wym.
Bia ła Księ ga Bran ży Dro go wej zo sta ła prze ka za na przed sta wi cie -
lom Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Bu dow nic twa, Mi ni ster stwa Roz -
wo ju, Mi ni ster stwa Skar bu Pań stwa, Mi ni ster stwa Fi nan sów, Mi ni -
ster stwa Śro do wi ska, Naj wyż szej Izbie Kon tro li, Ge ne ral nej Dy -
rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad, a tak że po słom i se na to rom.
Peł na wer sja do ku men tu do stęp na jest do po bra nia na stro nie
Pol skie go Sto wa rzy sze nia Wy ko naw ców Na wierzch ni As fal to -
wych: www.psw na.pl 
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Wie żo wiec z drew na jest ener go osz częd ny, je go miesz kań cy po czy nić mo gą
oszczęd no ści na ogrze wa niu, któ re wy nieść mo gą na wet trzy sta eu ro rocz nie

„Bia ła Księ ga Bran ży Dro go wej” to do ku ment za wie ra ją cy su ge stie zmian w pol skim dro go -
wnic twie i uwa gi do Pro gra mu Bu do wy Dróg Kra jo wych i Au to strad
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W każ dym przy pad ku pro ble -
mem są pie nią dze. Nie ste ty,
więk szość pol skich firm bu -
dow la nych nie na le ży do kre zu -
sów. Ła twiej im też ubie gać się
o sfi nan so wa nie ca łej ma szy -
ny, no wej lub uży wa nej. Z re -
gu ły wszyst ko za le ży od da ty
pro duk cji. Nie któ re z firm le -
asin go wych fi nan su ją star szy
sprzęt, kie ru jąc się je go rze czy -
wi stą war to ścią. Co zro bić ma -
ją jed nak wła ści cie le ma szyn
wy ma ga ją cych re mon tu lub
mo der ni za cji, któ rzy nie chcą
roz sta wać się ze swym sprzę -
tem? W ja ki spo sób sfi nan so -
wać mo gą wy ko na nie ko niecz -
nych prac, za kup nie zbęd nych
czę ści i kom po nen tów?
W ta kiej sy tu acji z po mo cą
przy cho dzi im fir ma SG
Equipment Leasing Polska
ofe ru ją ca in no wa cyj ny pro -
dukt fi nan so wy, ja kim jest
po życz ka mo der ni za cyj na.
Moż na prze zna czyć ją na re -
mont lub do po sa że nie ma -
szy ny bu dow la nej sta no wią -
cej wła sność ubie ga ją cego
się o jej udzielenie. W grę
wcho dzi za tem wy łącz nie
klient z wła sną ma szy ną, nie
wzię tą w le asing i nie za sta -
wio ną/prze własz czo ną. Po -
życz ka mo że być udzie lo na
na okres dwu na stu lub dwu -
dzie stu czte rech mie się cy.
Jej spła ta na stę pu je w rów -
nych ra tach mie sięcz nych.
Sto so wa ne jest opro cen to -
wa nie sta łe w zło tych pol -
skich. Za bez pie cze nie po -
życz ki sta no wi za staw re je -
stro wy, któ re go ce lem jest
za bez pie cze nie da nej wie -
rzy tel no ści. No wy pro dukt fi -
nan so wy po zwa la na sfi nan -
so wa nie re mon tu. SG
Equipment Leasing Polska
do ko nu je za pła ty au to ry zo -
wa ne mu ser wi so wi kwo ty

wy ni ka ją cej z fak tu ry i usta -
lo nej spe cy fi ka cji re mon to -
wej opi su ją cej jej szcze gó ły.
Płat ność na stę pu je po wy ko -
na niu re mon tu i za twier dze -
niu kosz to ry su przez klien ta.

Z po życz ki fi nan so wać moż -
na rów nież do po sa że nie ma -
szyn, ta kie jak łyż ki do ko pa -
rek i ła do wa rek, mło ty hy drau -
licz ne, no ży ce, pi ły, roz drab -
nia cze, fre zar ki, szyb ko złą cza,
chwy ta ki, gle bo gry zar ki, le -
mie sze, płu gi, wal ce wi bra cyj -
ne, wi dły, zry wa ki, ra mio na ko -
par ko we, ogu mie nie oraz sys -
te my ste ro wa nia pra cą ma -
szyn. SG Le asing Equ ip ment
do ko nu je za pła ty na pod sta -
wie fak tu ry de ale ra za ak cep to -
wa nej przez klien ta. Ubie ga ją -

cy się o po życz kę na re mont
lub mo der ni za cję ma szy ny
skła da ją wnio sek i do ku men -
ty, jak w pro ce du rze uprosz -
czo nej dla bran ży bu dow la nej.
Wa run ka mi otrzy ma nia po -
życz ki przez fir my nie bę dą ce
do tej po ry klien ta mi SG Le -
asing Equ ip ment jest ob rót
za ostat ni rok wy no szą cy mi ni -
mum mi lion zło tych, osią gnię -
cie zy sku net to i mi ni -
mum pię cio let ni
okres dzia łal no ści.

Modernizuj z SG Leasing!
Użyt kow nik pra wi dło wo eks pla tu ją cy ma szy nę,
prze strze ga ją cy har mo no gra mu prze glą dów
i kon ser wa cji z bie giem cza su sta je przed dy -
le ma tem. Zmo der ni zo wać i do po sa żyć po sia -
da ny sprzęt, czy też za ku pić no wy?

www.sgef.pl

http://sgef.pl/
http://sgef.pl/


Trim ble po sia da roz wią za nia
dla bran ży bu dow la nej po -
zwa la ją ce na nie skrę po wa ne
pro wa dze nie pro ce su bu dow -
la ne go – po cząw szy od fa zy
kon cep cji, przez pro ce du ry
od bio ru bu dow la ne go aż
po eks plo ata cję od da ne go
do użyt ku obiek tu. Ofe ro wa ny
przez Trim ble pro dukt okre -
śla ny ja ko Kon ti nu um Bu -
dow la ne sta no wi skła da ją cy
się z za awan so wa nych tech -
no lo gicz nie prze ni ka ją cych
się i uzu peł nia ją cych pro duk -
tów i roz wią zań pro ces umoż -
li wia ją cy fir mom bu dow la nym
za cho wa nie peł nej kon tro li
nad re ali zo wa ny mi pro jek ta mi. 
Pro dukt ofe ro wa ny jako Kon -
ti nu um Bu dow la ne sta no wi
pod sta wę wi zji Trim ble do ty -
czą cej prze bie gu pro ce su bu -
dow la ne go. W cen trum znaj -
du je się „ży wy mo del” stwo -
rzo ny na pod sta wie szcze gó -
ło wych, „in te li gent nych” da -
nych. Słu ży on ja ko pod sta wa
pla no wa nia i re ali zo wa nia
pro jek tów bu dow la nych. Mo -
del wy ko rzy sty wa ny jest we
wszyst kich fa zach cy klu bu -
dow la ne go, od pierw szych
kro ków pla no wa nia przez fa -
zę prze tar go wą,  aż do szcze -
gó ło we go pla no wa nia i wy ko -
na nia. Pod czas ca łe go pro ce -
su do ko ny wa ne są je go cią -
głe ak tu ali za cje. Jest on też
wzbo ga ca ny po przez in te gro -
wa nie co raz to no wych in for -
ma cji. Ca łość nie koń czy się
wraz z od da niem obiek tu
do użyt ku. Mo del bu dow la ny
jest tak że po moc ny w fa zie
eks plo ata cji i kon ser wa cji
obiek tu. Mo że być tak że wy -
ko rzy sta ny pod czas ewen tu -
al nej roz biór ki obiek tu. Dzię ki
per ma nent nej wy mia nie da -
nych sta je się „ży ją cym mo -
de lem”, cy fro wym od wzo ro -
wa niem bu dow li w wir tu al nym

cy fro wym świe cie zmie nia ją -
cym się w cza sie rze czy wi -
stym, w za leż no ści od po -
trzeb swego użyt kow ni ka. 
Pra ce w fa zie pro jek to wa nia
Kon ti nu um Bu dow la ne go
prze bie ga ją z wy ko rzy sta niem
mo de li 3D. Na pla cu bu do wy
ze spo ły pro jek tan tów otrzy -
mu ją do dys po zy cji mo del,
na któ ry mo gą się zdać w stu

pro cen tach. Za wie ra on bo -
wiem szcze gó ło we, „in tel li -
gent ne” da ne, któ re słu żyć
mo gą ja ko pod sta wa pla no -
wa nia i re ali za cji ca łe go pro -
ce su bu dow la ne go. Za po mo -
cą in te li gent ne go mo de lo wa -
nia użyt kow ni cy mo gą w cza -
sie rze czy wi stym do da wać
i usu wać da ne. Da je to moż li -
wość stwo rze nia sy mu la cji
po zwa la ją cej na za po zna nie
się z róż ny mi wa rian ta mi re ali -
za cji prac bu dow la nych, bez
ko niecz no ści wpro wa dza nia
ręcz nych zmian. Pro fe sjo nal -
ne mo de le bu dow la ne są uży -
tecz ne tak że dla te go, że po -
zwa la ją pro jek tan tom i in ży -
nie rom na szyb kie i za ra zem

pre cy zyj ne prze kształ ce nie
du żej licz by sce na riu szy
w mo de le, któ re mo gą być
efek tyw nie wy ko rzy sty wa ne
przez fir my bu dow la ne. 
Po przez sprzę że nie in te rak -
tyw ne go mo de lo wa nia z „in -
te li gent ny mi” da ny mi, in ży nie -
ro wie i ar chi tek ci są w sta nie
wpro wa dzić i szyb ko prze -
ana li zo wać zmia ny wzor ni cze

i al ter na tyw ne sce na riu sze
w kon tek ście śro do wi ska fi -
zycz ne go da ne go pro jek tu.
Da je to ol brzy mie oszczęd no -
ści cza su, któ ry mu siał by być
prze zna czo ny na po praw ki,
po zwa la też na skró ce nie cza -
su bu do wy i ogól ną po pra wę
ja ko ści prac bu dow la nych. 
Mo de le bu dow la ne, z któ rych
na pla cu bu do wy ko rzy stać
mo gą ze spo ły ro bo cze, umoż -
li wia ją pod nie sie nie efek tyw no -
ści i bez pie czeń stwa wy ko ny -
wa nych ro bót. Z mo de li ko rzy -
stać mo gą tak że fir my bu dow -
la ne, któ re za ich po mo cą są
w sta nie zop ty ma li zo wać efek -
tyw ność prac bu dow la nych
i po pra wić w przy szło ści pla no -

wa nie, pro jek to wa nie, okre śla -
nie ter mi nów, wy ko na nie
i utrzy my wa nie obiek tów bu -
dow la nych. Od sze re gu lat fir -
my wy ko naw cze wy ko rzy stu ją
moż li wo ści, ja kie stwa rza im
opro gra mo wa nie słu żą ce
do mo de lo wa nia in for ma cji
o obiek tach bu dow la nych.
Two rzo ny przy uży ciu opro gra -
mo wa nia mo del przed stawia

za pi sa ne cy fro wo od zwier cie -
dle nie fi zycz nych i funk cjo nal -
nych wła ści wo ści da ne go
obiek tu bu dow la ne go. Trim ble
za pre zen tu je szcze gó ły Kon ti -
nu um Bu dow la ne go pod czas
tar gów Bau ma w Mo na chium.
Go ście z Pol ski, któ rzy zde cy -
du ją się od wie dzić eks po zy cję
Trim ble na Bau mie (ha la A3,
sto isko 337), mo gą sko rzy stać
z vo uche ru upo waż nia jąc go
do jed no ra zo we go, bez płat ne -
go wstę pu na tar gi. Aby go
otrzy mać, na le ży wy peł nić for -
mu larz znaj du ją cy się pod lin -
kiem: http://he avy ci -
vil.trim ble.com/2016-
Bau ma -Po lish.html
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Trim ble wie, jak budować szybciej, dokładniej i bezpieczniej 
Firma Trimble dzieli się swymi kompetencjami oferując rozwiązania uspraw nianiające ko mu ni -
ka cję oraz współ pra cę wszystkich uczestników cy klu bu dow la nego. Umiejętne łą cze nie ma szyn
i ludzi realizujących pro jek ty skut ku je nie tylko zwięk sze niem pro duk tyw no ści, ale pozwala
także ograniczyć koszty i podnieść bezpieczeństwo na każdym placu budowy

Kontinuum Budowlane Trimble obejmuje wszystkie etapy cy klu bu dow la ne go, począwszy od pierw szych kro ków obejmujących
pla no wa nie (1-4) przez fa zę prze tar go wą (4), aż po szcze gó ło we  pla no wa nie i wy ko na nie (5-7) oraz utrzymania obiektu (8) 

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


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


– Swe go cza su, pra cu jąc jesz cze w pol skim od dzia le Ber ge -
rat Mon noy eur za pro sił mnie Pan do Krze szo wic, gdzie
wspól nie ob ser wo wa li śmy ko par kę przed się bier ną Cat. Pa -
mię ta Pan to jesz cze? 
– Pa mię tam, bo ma szy na do star czo na do ko pal ni dia ba zu i por fi ru
by ła jed ną z pierw szych tak du żych ko pa rek w Pol sce. Wy da je się,
że by ło to wczo raj, a w paź dzier ni ku mi nie już dzie sięć lat. 

– Na sze spo tka nie sprzed bli sko dzie się ciu lat za pa dło mi
w pa mię ć tak że dla te go, że już wów czas en tu zja stycz nie wy -
po wia dał się Pan o do pie ro racz ku ją cych sys te mach te le ma -
tycz nych. Dziś spra wu jąc funk cję dy rek to ra ge ne ral ne go
SITECH Po land ma Pan z ni mi do czy nie nia na co dzień…
– Lu bię ma szy ny, to mi łość, któ ra ni gdy nie za rdze wie je. Dla cze go
wy bra łem SITECH Po land? Zmia na pa ra dok sal nie po zwo li ła mi na za cie -
śnie nie kon tak tów ze śro do wi skiem. Obej mu jąc sta no wi sko dy rek to ra
ge ne ral ne go SITECH Po land po zo sta łem w bran ży zy sku jąc jed no -
cze śnie moż li wość współ pra cy z wie lo ma pro du cen ta mi i dys try bu to -
ra mi. SITECH Po land ma dla nich cie ka wą ofer tę. Fir ma jest ofi cjal nym
dys try bu to rem urzą dzeń mar ki Trim ble w za kre sie tech no lo gii bu dow la -
nych. Zaj mu je my się sprze da żą sys te mów ste ro wa nia ma szy na mi, urzą -
dzeń geo de zyj nych, opro gra mo wa nia, a tak że roz wią zań do kom plek -
so we go za rzą dza nia pla cem bu do wy. Roz wój kon struk cji ma szyn spra -
wił, że sys te my ste ro wa nia ich pra cą za czę ły od gry wać co raz więk -
sze zna cze nie, co da je mi moż li wość za wo do we go roz wo ju. 

– O ile sa me ma szy ny w cią gu mi nio nej de ka dy tak wie le się
nie zmie ni ły, to w sys te mach ste ro wa nia ich pra cą do szło
do praw dzi wej re wo lu cji… 
– Skok jest ol brzy mi. Spójrz my tyl ko na sys te my sprzed dzie się -
ciu lat. Skła da ły się one z pro stych urzą dzeń 2D ste ro wa nych la -
se ro wo. Umoż li wia ły one kon tro lę po wierzch ni w dwóch kie run -
kach. Urzą dze nia, któ ry mi po słu gu je my się obec nie, są bar dzo
za awan so wa ne tech no lo gicz nie. Nie ma po rów na nia z tym, czym
dys po no wa li śmy przed de ka dą. Po zwa la ją nam pra co wać au to -
ma tycz nie, ba zu ją na naj now szych roz wią za niach tech no lo gii
GPS, ich do kład ność jest nie zwy kle wy so ka. Dys po nu je my tak że
sys te ma mi optycz ny mi, któ re im po nu ją jesz cze więk szą do kład -
no ścią. Dziś bez naj mniej sze go pro ble mu je ste śmy w sta nie kon -
tro lo wać ma szy nę z mi li me tro wą do kład no ścią. 

– Mi li me tro wa do kład ność… Mar gi nes roz wo ju sys te mów
ste ro wa nia pra cą ma szyn zda je się być nie wiel ki…
– Py ta Pan, gdzie jest kres roz wo ju sys te mów ste ro wa nia? Te go nie
wie my. To tak, jak z elek tro ni ką. Jesz cze dwa dzie ścia lat te mu tyl ko
wi zjo ne rzy mo gli przy pusz czać, że nie mal każ dy z nas bę dzie miał
w kie sze ni mo bil ny te le fon wy po sa żo ny w nie zwy kle zło żo ne funk -
cje. Sa mo dzwo nie nie wy da je się zresz tą naj mniej istot ną z nich. 

– Czy plac bu do wy wkrót ce zo sta nie tak zauto ma ty zo wa ny,
że ope ra to rzy sta ną się zbęd ni? 
– W grun cie rze czy cho dzi o to, aby sys te my wy rę cza ły czło wie -
ka. Kon struk to rzy dą żą do stwo rze nia ma szyn au to no micz nych,
któ re bę dą mo gły pra co wać sa mo dziel nie bez in ge ren cji ope ra -
to ra. Ma szy ny eks plo ato wa ne są czę sto w trud nych wa run kach.
W za py le niu, w agre syw nym śro do wi sku. Pra ca ope ra to ra by wa

uciąż li wa, szko dli wa dla zdro wia, dla te go opty mal nym roz wią za -
niem by ło by za sto so wa nie sprzę tu ste ro wa ne go au to ma tycz nie,
bez udzia łu ope ra to ra. Je ste śmy dziś w mo men cie zwrot nym dla
roz wo ju sys te mów ste ro wa nia pra cą ma szyn. My ślę, że stwo rze -
nie w peł ni funk cjo nal nej ma szy ny au to no micz nej mo że na stą -
pić w cią gu naj bliż szych pię ciu lat. Nie ozna cza to jed nak wca le,
że czło wiek prze sta nie być po trzeb ny. Urzą dze nia bę dą kon stru -
owa ne i ob słu gi wa ne przez lu dzi. Kom pu ter, choć by naj lep szy,
bez czło wie ka jest prze cież zu peł nie bez u ży tecz ny. Pa mię taj my
rów nież, że ope ra tor w przy pad ku awa rii mo że prze jąć kon tro lę
nad ma szy ną au to no micz ną. Wy stą pie nie usterki trze ba za wsze
brać pod uwa gę i być na to przy go to wa nym. Mu si my za kła dać,
że w naj mniej spo dzie wa nym mo men cie mo że coś nie za dzia -
łać w opro gra mo wa niu, mo że się w po ja wić lu ka za kłó ca ją ca
nor mal ne funk cjo no wa nie sprzę tu. Na miej scu ope ra to rów nie
oba wiał bym się więc, że utra cę pra cę.

– Czy ko rzy sta nie z sys te mów wy rę cza ją cych czło wie ka nie
spra wia, że na zna cze niu tra ci wy szko le nie ope ra to rów? Cią -
gle sły szy my, że dzię ki sys te mom na wet ci mniej do świad cze -
ni po ra dzą so bie z każ dym za da niem…
– By wa, że wła ści ciel fir my twier dzi, że sko ro za in we sto wał
w sys tem ste ro wa nia, to w ka bi nie za siąść mo że pierw szy lep -
szy czło wiek z uli cy. To błąd. Sys te my sta no wią po moc dla
ope ra to rów, za rów no dla mniej do świad czo nych, jak i ru ty no -
wa nych. Po zwa la ją utrzy mać wy daj ność, wspo ma ga ją ope ra -
to ra ogra ni cza jąc je go zmę cze nie spo wo do wa ne dłu gą, mo no -
ton ną pra cą. Pro szę za uwa żyć, że sys te my ste ro wa nia pra cą
ma szyn naj czę ściej sto so wa ne są w rów niar kach i spy char -
kach, a ope ra to ra mi tych ma szyn są naj bar dziej do świad cze ni
pra cow ni cy da nej fir my, praw dzi wi mi strzo wie w swo im fa chu. 

– Wspo mniał Pan, że sys te my ste ro wa nia pra cą ma szyn in -
sta lo wa ne by wa ją naj czę ściej na rów niar kach i spy char -
kach. Ostat ni mi cza sy co raz czę ściej wy po sa ża się w nie
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Roz mo wa z Woj cie chem Żar now skim, 
dy rek to rem ge ne ral nym SITECH Poland



tak że ko par ki. Z cze go to Pań skim zda niem wy ni ka i czy
jest prak tycz nie uza sad nio ne?
– W układ ste ro wa nia pra cą wy po sa żyć mo że my prak tycz nie
każ dą ma szy nę, ale nie za wsze ma to sens. Ostat nio sys te my
ste ro wa nia za czę ły być in sta lo wa ne na ko par kach. Dla cze go?
Ma szy ny te go ty pu cie szą się po pu lar no ścią, znaj du ją co raz
wię cej na byw ców. Są dość uni wer sal ne, umoż li wia ją wy ko na -
nie wie lu róż no ra kich za dań. Tak że skom pli ko wa nych ro bót
ziem nych po le ga ją cych na kształ to wa niu po wierzch ni na sy pów
czy skarp. Aby od po wied nio je kształ to wać, po trzeb na jest do -
bra ma szy na i od po wied nio prze szko lo ny ope ra tor. By pra co -
wał le piej i wy daj niej, na le ży go wes przeć da jąc do dys po zy cji
sys tem ste ro wa nia pra cą ma szy ny. 

– Czy sys tem na le ży trak to wać ja ko in te gral ną część ma szy -
ny? Czy sta no wi on jej do po sa że nie?
– Mo że my roz pa try wać to w dwóch aspek tach. Jest to osprzęt, któ -
ry wspie ra ope ra to ra, bo mo że my za in sta lo wać go na ma szy nie no -
wej lub uży wa nej. Co raz wię cej pro du cen tów wy po sa ża fa brycz nie
w sys te my te naj bar dziej na da ją ce się do te go ma szy ny – rów niar -
ki, spy char ki czy też wspo mnia ne przed chwi lą ko par ki. W ta kiej sy tu -
acji sys tem trak to wać na le ży ja ko in te gral ny pod ze spół ma szy ny. Ma
to swo je za le ty, cho ciaż by opty mal ne ze stro je nie z ma szy ną. Każ dy kij
ma jed nak dwa koń ce. Je że li po kil ku la tach sprze da je my ma szy nę, to
w przy pad ku sys te mu za mon to wa ne go fa brycz nie, tra ci my moż li wość
je go prze ło że nia do innej ma szy ny. Sta no wi on bo wiem in te gral ną
część ukła du elek trycz ne go czy hy drau licz ne go i prak tycz nie
po de mon ta żu nie na da je się do po now ne go wy ko rzy sta nia. 

– Nie któ rzy są prze ko na ni, że sys tem ste ro wa nia pra cą ma -
szyn pro du ko wa ny przez Trim ble za sto so wać moż na wy łącz -
nie w ma szy nach Cat…
– Li czą cych się pro du cen tów sys te mów ste ro wa nia moż na po li -
czyć na pal cach jed nej rę ki. Jest ich tak na praw dę trzech. A ma rek
ma szyn znacz nie wię cej. Już to do wo dzi, że ro zu mo wa nie, o któ -
rym Pan wspo mniał, jest błęd ne. Sys tem ste ro wa nia Trim ble moż -
na za in sta lo wać prak tycznie w ma szy nie każ dej mar ki. Wa run kiem
jest oczy wi ście jej spraw ność tech nicz na. Do wo dem na to jest
choć by ostat ni pro jekt SI TECH Po land we współ pra cy z Dres stą.

– Jak du żą ba rie rę stanowi ce na sys te mów? 
– Sys te my nie są ta nie, ale in we sty cja w nie bar dzo szyb ko się
zwra ca. W Pol sce ob ser wu je my zmia nę my śle nia, in sta la cja sys te -
mów za czy na być trak to wa na w ka te go rii in we sty cji. Moż na roz po -
cząć od pro stych roz wią zań 2D i po tem stop nio wo bez naj mniej -
sze go pro ble mu roz bu do wy wać je do naj wyż szych funk cjo nal no -
ści, któ re są ak tu al nie do stęp ne. Nie jest też ko niecz ny za kup.
SITECH Po land ofe ru je też wy po ży cze nie sys te mu. 

– Czy trud no wal czyć ze ste reo ty pa mi, zgod nie z któ ry mi
sys te my ste ro wa nia pra cą ma szyn uwa ża ne są dro gie, trud -
ne w ob słu dze i po dat ne na uszko dze nia w trud nych wa run -
kach pla cu bu do wy?
– Są to urzą dze nia elek tro nicz ne, bar dzo skom pli ko wa ne. Jed -
nak fir ma Trim ble, któ rą re pre zen tu je SI TECH Po land, do kła -
da wszel kich sta rań że by do star czać opro gra mo wa nie, któ re bę -
dzie w pro sty i przej rzy sty spo sób po ma ga ło ope ra to rom kon tro lo -
wać wszyst kie funk cjo nal no ści sys te mu. Trim ble przy wią zu je rów -
nież ogrom ną wa gę, aby każ dy z ele men tów sys te mów ste ro wa -
nia pra cą ma szyn był w sta nie spro stać naj trud niej szym na wet wa run -

kom pa nu ją cych na pla cach bu do wy. Dla te go też Trim ble w sprzę -
cie prze zna czo nym do ma szyn bu dow la nych nie sto su je roz wią -
zań geo de zyj nych. Każ dy z ele men tów ste ro wa nia pra cą ma szyn przy -
go to wa ny jest do pra cy w naj trud niej szych wa run kach. Urzą dze -
nia Trim ble są od por ne na za py le nie, wil goć i wi bra cje. Przy wła -
ści wej eks plo ata cji są w sta nie wy trzy mać prak tycz nie wszyst ko.

– W ja kiej for mie wspie ra cie użyt kow ni ków sys te mów? 
– Przede wszyst kim po przez szko le nia i zdal ne wspar cie. Szko le -
nia są eks tre mal nie istot ne, po nie waż ope ra tor nie po tra fią cy sko -
rzy stać z sys te mu „po ło ży” ca łą in we sty cję. Dla nas naj waż niej -
sze jest za zna ja mia nie ope ra to rów z moż li wo ścia mi sys te mów,
za po zna nia ich z tym, co mo gą one im dać w co dzien nej pra cy.
Pod po wia da my, w ja ki spo sób je na le ży cie eks plo ato wać. Nie
za do wa la my się je dy nie sprze da żą. Chce my by użyt kow nik był
za do wo lo ny z sys te mu i trak to wał wy da ne pie nią dze ja ko do brą
in we sty cję. Mu si on mieć pew ność otrzy ma nia wspar cia, dla te go
w na szej fir mie za trud nia my wię cej in ży nie rów i pro gra mi stów niż
han dlow ców. Ca ła za ba wa za czy na się bo wiem po in sta la cji. Pra -
wi dło wo eks plo ato wa ne i kon ser wo wa ne sys te my są ma ło awa -
ryj ne, wie lu na wet do świad czo nych użyt kow ni ków w co dzien nej
eks plo ata cji na po ty ka jed nak na pro ble my, któ re trze ba szyb ko
roz wią zać. Wspie ra nas w tym tech no lo gia. Nie trze ba być na pla -
cu bu do wy, by wi dzieć to sa mo, co ope ra tor na pul pi cie ma szy -
ny i udzie lić mu zdal nej po ra dy.

– Wróć my do po cząt ków Pań skiej ka rie ry za wo do wej. Mó wi
się, że ten, kto raz za nu rzył się w at mos fe rę Hu ty Sta lo wa Wo -
la, po zo sta je w niej na za wsze…
– Mo gę to tyl ko po twier dzić. Uro dzi łem się w Sta lo wej Wo li, tam się
wy cho wa łem i ukoń czy łem tech ni kum kształ cą ce ka dry ser wi so we dla
Hu ty. Po stu diach w Kra ko wie, wró ci łem i pod ją łem pierw szą pra cę
w Hu cie. Po tem pra co wa łem też w Dre ście. Mia sto i za kład ukształ to -
wa ły mnie, tu na by wa łem pod sta wy wie dzy ży cio wej i za wo do wej. Do -
wie dzia łem się wie le o ma szy nach, co wy ko rzy stu ję do dziś. Choć
przed pięt na stu la ty wy je cha łem na sta łe ze Sta lo wej Wo li, to cią gle
po zo sta je z nią zwią za ny men tal nie. Śle dzę lo sy Hu ty i ży czę jej jak
naj le piej, bo to cząst ka mo je go ży cia. Hi sto ria zresz tą za to czy ła
krąg, obo wiąz ki znów za gna ły mnie do Sta lo wej Wo li. SITECH Po -
land wspól nie z Dres stą pra cu je bo wiem nad pro jek tem fa brycz ne go
przy go to wa nia pro du ko wa nych w Sta lo wej Wo li spy cha rek hy dro -
sta - tycz nych do in sta la cji sys te mów ste ro wa nia Trim ble. Pierw sze
efek ty tej współ pra cy bę dzie moż na zo ba czyć na Tar gach Bau ma.

– A co Woj ciech Żar now ski ro bi pry wat nie? Pro szę zdra dzić
coś na szym czy tel ni kom.
– Je stem szczę śli wym oj cem dwóch wspa nia łych có rek, któ re
od naj młod szych lat po dzie la ły mo ją pa sję zwią za ną z ma szy na -
mi bu dow la ny mi. Ja dąc ze mną sa mo cho dem en tu zja stycz nie
ko men to wa ły każ dą na po tka ną ma szy nę, bez błęd nie od róż nia -
jąc po szcze gól ne mar ki, ty py i ro dza je. Za wsze bar dzo mi ło
wspo mi nam te po dró że. Lu bię jeź dzić sa mo cho dem z ro dzi ną,
naj chęt niej jed nak zwie dzam Pol skę i Eu ro pę na mo to cy klu. 

– Ale nie jeź dzi Pan zbyt szyb ko?
– Jeż dżę bez piecz nie. Nie roz wi jam nad mier nych pręd ko ści,
cho ciaż by z ra cji te go, że po dro dze lu bię po przy glą dać się pra -
cy na po tka nych ma szyn bu dow la nych.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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BAUMA 2016

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

∂ Jak można określić myśl przewodnią ekspozycji reprezentowanej przez Państwa firmy na targach Bauma 2016? 
Jeżeli trzeba by było wymyśleć hasło ekspozycji, to jak ono by brzmiało?

∑ Jakie nowości będą miały premierę na Baumie?

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

∂ Oprócz no wo ści, ta kich jak MT 1030 czy MTR 2550, do Mo na chium przy wie zie my kil ka na ście
ma szyn za do mo wio nych już na ryn ku, róż ne go ro dza ju osprzęt oraz pre zen ta cje no wa tor skich
roz wią zań dla bran ży bu dow la nej. Sta wia my na in no wa cje oraz na eko lo gię. Ma szy ny Ma ni tou
od lat sły ną z oszczęd nych jed no stek na pę do wych, a ca ła pro duk cja jest pod po rząd ko wa na wła -
śnie ogra ni cza niu szko dli we go wpły wu ma szyn na śro do wi sko (RE DU CE FU EL ECO -PRO GRAM).
Ha sło by łoby zgod ne z my ślą prze wod nią na szej fir my: MA NI TOU – HAN DLING YOUR WORLD

∑ W Niem czech po raz pierw szy zo ba czy my mo de le:
MT 1030 w wer sji Easy 75KM, MT 1840 tak że w wer sji Easy, MRT 2550, MRT 2145 
Easy,MH 25 36 kW, M70 -2H – te re no wy wó zek wi dło wy, 
AL 708 – no wa ła do war ka prze gu bo wa mar ki Mu stang.

∏ Uwa żam, że god na te go mia na jest ła do war ka te le sko po wa MT 625 HA. Zna na i ce nio na przez klien tów ła do war ka
MT 625 zo sta ła przy sto so wa na do pra cy z plat for mą ro bo czą. Jej mak sy mal na wy so kość pod no sze nia to 5,85 me tra,
mak sy mal ny udźwig 2,5 to ny. Ma szy nę na pę dza bar dzo eko lo gicz ny sil nik.
My ślę, że na pol skim ryn ku do sko na le spraw dzi się wcze śniej wspo mnia na ła do war ka MT 625 HA. Jest to ma szy na, któ ra
dzię ki sze ro kiej ga mie osprzę tu do wy bo ru i świet nym wła ści wo ściom jezd nym, jest bar dzo uni wer sal na. Po ra dzi so bie
w rol nic twie, w bu dow lan ce, a na wet w za kła dach przemysłowych.

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

Wojciech Rzewuski
Dyrektor Generalny

Manitou Polska Sp. z o.o.
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∂ Bio rąc pod uwa gę cha rak ter te go rocz nej eks po zy cji Gru py Me ca lac na tar gach Bau ma uwa -
żam, że jej ha sło po win no brzmieć „In no wa cyj ność in ży nier ska w pi guł ce”. Dla cze go? Z pro ste -
go po wo du. Otóż w jed nym miej scu w tym sa mym cza sie uda ło nam się ze brać i za pre zen to wać
obec ny i przy szły po ten cjał wie dzy in ży nier skiej na szej fir my, co jest bar dzo cha rak te ry stycz ne
dla ma szyn mar ki Me ca lac. 

∑ Je że li cho dzi o no wo ści, któ re na sza fir ma za pre zen tu je na te go rocz nej edy cji Bau my, to bę -
dzie to naj now sza ła do war ka z ob ro to wym wy się gni kiem AS 1600 oraz ko par ka ko ło wa da ją ca
po czą tek se rii MWR. Ko par ki ko ło we po zo sta ją w cen trum na sze go za in te re so wa nia, sta ra my się
je nie ustan nie do sko na lić, a tym sa mym wy zna czać tren dy w ich roz wo ju. Ob ser wu jąc pra cę ma -
szyn te go ty pu na si in ży nie ro wie za uwa ży li, że war to je ulep szyć pod ką tem sta bil no ści, uwa run -

ko wa nej wy so kim po ło że niem środ ka cięż ko ści cha rak te ry stycz nym dla kla sycz nej kon struk cji ko pa rek ko ło wych oraz
wah li wej osi jezd nej. Z ko lei no wa ła do war ka ko ło wa AS 1600 god nie za stę pu je mo del AS 150, któ ry przez trzy na ście lat
był fla go wą ma szy ną w kla sie 11-to no wych jed no stek te go ty pu. AS 1600 zna czą co wy róż nia ją się pod wzglę dem kon -
struk cji, ma wszyst kie ko ła skręt ne oraz ob ro to wą pod sta wę wy się gni ka. 

∏ Do mia na „Gwiazd” Bau my kan dy do wać mo gą śmia ło obie na sze no wo ści. Se ria kom pak to wych ko pa rek ko ło wych
MWR zo sta ła zresz tą no mi no wa na do na gro dy Bau my. Czy sta nie się lau re atem naj więk szych prze my sło wych tar gów
na świe cie? W krót kim cza sie bę dzie my się mo gli o tym prze ko nać. Wsłu chu jąc się w głos na szych klien tów i ich opi nie
na te mat ten den cji roz wo jo wych ga my ma szyn Me ca lac, śmiem twier dzić, że tę na gro dę Me ca lac otrzy ma bez względ nie!
A naj więk szą na gro dą bę dzie jak zwy kle przy szła sa tys fak cja klien tów z użyt ko wa nia tych no wych ma szyn. 

∂ Pod czas tar gów za pre zen to wa nych zo sta nie sześć mi ni ko pa rek TE REX od 1,4 do 3,7 ton. Są
to ma szy ny są w stu pro cen tach na no wo za pro jek to wa ne. Re zul tat prac na szych kon struk to rów
to: wy daj ność pra cy XL, sta no wi sko ope ra to ra XL, ła twość ob słu gi XL oraz ser wis XL, no we wzor -
nic two XL. Wszyst ko po no we mu? Nie do koń ca. Fi lo zo fia Scha eff, na któ rej opie ra li się in ży nie -
ro wie, krót ki tył, cy lin der „Knick ma tik” oraz cy lin der pod po ry zo sta ły za cho wa ne. Na tej ba zie po -
wsta ła cał ko wi cie no wa ma szy na – od wy daj nych, mar ko wych pod ze spo łów aż po no wą ka bi nę.

∑ No we mo de le w kla sie 1,5-to ny są wy po sa żo ne w do dat ko we wej ście i wyj ście po pra wej stro -
nie, co sta no wi za le tę w przy pad ku pra cy na bu do wie i uła twia bez po śred nią ko mu ni ka cję oraz
za pew nia do brą wi docz ność na pra wą stro nę. No wa ka bi na XL da je prze strzeń i kom fort ty po wy
dla ko pa rek 3,5-to no wych. Za ste ro wa nie od po wia da funk cja Te rex Fin ger tip – jest to no wość

w ma szy nach Te rex tej kla sy. W przy pad ku wszyst kich mo de li kon struk to rzy po świę ci li szcze gól nie du żo uwa gi er go no -
mii, np. dźwi gnia prze łącz ni ko wa po sia da zin te gro wa ny re gu la tor pręd ko ści jaz dy. Pre mie ro we mo de le mi ni ko pa rek moż -
na obej rzeć na sto isku fir my Te rex FM. 711. Oprócz nich na tar gach wy sta wio nych zo sta nie tak że wie le in nych no wo ści
z seg men tów kom pak to wych mi di ko pa rek, ko pa rek mo bil nych i ła do wa rek ko ło wych.

∏ Na mia no gwiaz dy Baumy za słu gu ją wszyst kie mo de le mi ni ko pa rek TE REX. Pol skim klien tom szcze gól nie po le ca my
TC16/2 jest to od po wied nik TC16. To ma szy na naj bar dziej po pu lar na ze wzglę du na ciężar wynoszący 1.700 kg, któ ry
umoż li wia jej prze wo że nie na la we cie. Naj now szy mo del TC16/2 bę dzie do stęp ny w Pol sce już w czerw cu. 

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

Andrzej Getler
Wiceprezes

i Dyrektor Operacyjny
MECALAC POLSKA Sp. z o.o.

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

Krzysztof Bilski
Dyrektor ds. Handlowych

EWPA - Maszyny 
Budowlane Sp. z o.o.
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∂ To co przyciąga ty sią ce od wie dza ją cych na tar gi Bau ma, to mię dzy in ny mi chęć za po zna nia
się z no wo ścia mi na ryn ku ma szyn i urzą dzeń. Ko mat su, ja ko wio dą cy pro du cent w bran ży
rów nież za pew ni sze reg cie ka wych, no wych i in no wa cyj nych roz wią zań. Na po wierzch ni ze -
wnętrz nej i we wnętrz nej, obej mu ją cej łącz nie siedem tysięcy me trów kwa dra to wych Ko mat su
za pre zen tu je się pod ha słem „Tech no lo gy for Your Suc cess”, co tłu ma czyć moż na ja ko „Tech -
no lo gia Two je go Suk ce su”. Po dob nie jak w prze my śle mo to ry za cyj nym wi dzi my wię cej roz -
wią zań ma ją cych na ce lu po pra wę funk cjo nal no ści ma szyn, ich bez pie czeń stwa a przede
wszyst kim wy daj no ści po przez opty mal ne, bar dziej eko no micz ne ich wy ko rzy sta nie, w czym
Ko mat su jest nie wąt pli wie li de rem.

∑/∏ Z per spek ty wy na szych obec nych i przy szłych klien tów na uwa gę za słu gu ją za rów no no -
we ko par ki se rii 11, jak i ła do war ki se rii 8 oraz in te li gent ne ma szy ny – ko par ki i spy char ki, któ -
re ma my za miar pro mo wać wkrót ce rów nież na pol skim ryn ku. Łącz nie Ko mat su za pre zen tu je oko ło trzy dzie stu no wych
ma szyn. Szcze gól nie chciał bym zwró cić uwa gę na no wą hy bry do wą ko par kę kla sy 36 ton, któ rą mam na dzie ję do ce nią
pol scy użyt kow ni cy. Tej ma szy nie nadał bym mia no Gwiaz dy te go rocz nej Bau my z per spek ty wy pol skie go ryn ku. 
W ska li świa to wej oczy wi ście no wo ścią bę dzie to co naj bar dziej przy cią ga na Bau mie – to znaczy praw dzi we giganty,
w przy pad ku Ko mat su ko par ka gą sie ni co wa PC7000 (ma szy na o ma sie oko ło 700 ton). Ja ko że gwiaz da show mo że
być tyl ko jed na i ten ty tuł nada łem ko par ce hy bry do wej, dla PC 7000 zo sta je ty tuł „Ce le bryt ki” z któ rą każ dy chce mieć
zdję cie, do cze go ser decz nie za pra szam wszyst kich od wie dza ją cych Tar gi Bau ma 2016 i na sze sto isko.

∂ Od wie dza ją cym na sze sto isko chce my za pre zen to wać osią gnię cia kon cer nu JCB, ja ko li de -
ra in no wa cyj no ści nie tyl ko w sek to rze ma szyn bu dow la nych i ko mu nal nych, ale tak że prze -
zna czo nych do in nych prac. Za sko czy my cie ka wy mi pre mie ra mi. Po ka że my do tych cza so we
bar dzo po pu lar ne ma szy ny w no wym ob li czu. Za pre zen tu je my roz wią za nia na pę du, w któ rych
klient ma do wy bo ru sys tem ob rób ki spa lin bez - lub z AdBlue. Jed nost ki na pę do we speł nia ją
nor my spa lin Tier 4Fi nal, i – co waż ne – od by wa się to bez fil tra czą stek sta łych DPF. JCB bę -
dzie chcia ło przy po mnieć, że jest pro du cen tem kom plek so wym. Pod ze spo ły ma szy ny, ta kie
jak sil ni ki, ukła dy hy drau licz ne i in ne new ral gicz ne kom po nen ty są kon stru owa ne i pro du ko wa -
ne we wła snych fa bry kach JCB.

∑ Na tar gach bę dzie moż na zo ba czyć pre mie rę cał kiem no wej kon cep cji ma szy ny czy li Hy dra -
dig. Hy dra dig ra dy kal nie zmie ni roz wią za nia przy no wo cze snych pro jek tach bu dow la nych, zwłasz cza w za tło czo nym
śro do wi sku miej skim i na ru chli wych dro gach. Maszyna ta bezsprzecznie zasługuje na mia no gwiaz dy Baumy. Nie
moż na jed nak ode brać szans w tej swoistej rywalizacji po zo sta łym gwiaz dom i li de rom ryn ko wym JCB, takim jak ca ła
ga ma ko par ko -ła do wa rek, ko pa rek mi ni/mi di/ma xi, ła do war ki prze gu bo wi czy te le sko po we. Nie zapominajmy
też o najwyższej jakości sil ni kach i skrzy niach bie gów.

∏ Uwa dze na szych go ści z Pol ski po le cić chciał bym prak tycz nie wszyst kie ma szy ny eks po no wa ne w sto isku JCB. Spo -
śród nich na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją mo im zda niem no we ko par ki gą sie ni co we od 13 do 37 ton. Kon struk cja tych
ma szyn sta no wi zwień cze nie 48-let nie go do świad cze nia JCB w pro duk cji ko pa rek gą sie ni co wych. W Mo na chium za pre -
zen to wa na zo sta nie też bar dzo cie ka wa ofer ta do ty czą ca ko pa rek kla sy mi ni/mi di od 4,8 do 10 ton.

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

Maciej Kostański,
Dyrektor Sprzedaży

Komatsu Poland

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

Tomasz Wegner
Dyrektor Sprzedaży 

Maszyn Budowlanych 
Interhandler Sp. z o.o.
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∂ Pod czas tar gów Bau ma 2016 Ca ter pil lar za pre zen tu je się pod ha słem „Bu ilt for It”. Na po -
wierzch ni po nad 8.200 me trów kwa dra to wych fir ma przed sta wi roz wią za nia ma ją ce na ce lu
pod nie sie nie bez pie czeń stwa, wy daj no ści i uła twie nia za rzą dza nia par kiem ma szy no wym. Wy -
sta wio nych zo sta nie po nad sześć dzie siąt ma szyn mar ki Cat oraz sze ro ka ofer ta na rzę dzi i peł -
na ga ma usług de aler skich z za kre su ob słu gi tech nicz nej. Wszyst ko to, aby za gwa ran to wać
suk ces na szym klien tom.

∑ W Mo na chium wy sta wio ne zo sta ną licz ne ma szy ny prze zna czo ne do pra cy w bu dow nic -
twie, gór nic twie, prze my śle oraz bran ży ko mu nal nej. W Mo na chium zo ba czy my mię dzy in ny mi
ko par ki 336F LN XE oraz 352F L XE, no wą ko par kę 323F, ła do war kę ko ło wą 966M XE, spy -
char kę D6N, mi ni ła do war kę gą sie ni co wą 299D2 XHP, kom pak to wą ła do war kę ko ło wą 918M

czy wresz cie ła do war kę te le sko po wą TH3510D. Osob ną część eks po zy cji zaj mą trzy no we mo de le roz ście ła czy:
AP300F, AP355F oraz AP555F. W stre fie gór ni czej eks po zy cji po ja wi się no wa ko par ka hy drau licz na 6015B – naj lep sza
w swo jej kla sie pod wzglę dem pręd ko ści i mo cy. In ne istot ne punk ty eks po zy cji to pre zen ta cja osprzę tu ro bo cze go
uka zu ją ca wszech stron ność ma szyn fir my Cat, ela stycz ne opcje fi nan so wa nia i prze dłu żo nej ochro ny do stęp ne dzię ki
Cat Fi nan cial, no wa ofer ta do ty czą ca wy naj mu oraz ma szyn uży wa nych z cer ty fi ka tem Cat. 

∏ Klien tom z Pol ski po le cił bym za po zna nie się z Cat 360° Ad van ta ge. Jest to wspól ne przed się wzię cie fir my Ca ter pil lar
i de ale rów Cat za pew nia ją ce do stęp do wie dzy spe cja li stycz nej, za awan so wa ne go wy po sa że nia i po mo cy tech nicz nej,
któ re po ma ga ją w roz wią zy wa niu pro ble mów w miej scach pra cy. Na to miast je że li cho dzi o ma szy ny to na szcze gól ną
uwa gę za słu gu ją ko par ki 336F LN XE oraz 352F L XE, ła do war ka: 966M XE, ko par ka 340F Long Re ach. Wiem też, że
wie lu klien tów cze ka na de biut ła do war ki te le sko po wej TH3510D.

∂ Ha sło Vo lvo Con struc tion Equ ip ment na Bau mie to „Bu il ding To mor row”. Ba zu je my na na -
szej bo ga tej hi sto rii. W tym ro ku ob cho dzi my na przy kład sześć dzie się cio le cie wo zi deł Vo lvo,
któ re swą pre mie rę mia ły w 1966 ro ku. Ma jąc tak du że do świad cze nie chce my jed nak za pre -
zen to wać klien tom naj no wo cze śniej sze roz wią za nia słu żą ce do re ali za cji na wet naj bar dziej wy -
ma ga ją cych pro jek tów przy szło ści. Cho dzi nie tyl ko o sa me ma szy ny, ale kom plet ne roz wią za -
nia opar te na sys te mach te le ma tycz nych, któ re Vo lvo Con struc tion Equ ip ment bę dzie pre zen -
to wać na Bau mie w kwiet niu. 

∑ Vo lvo CE przy go to wa ło kil ka bar dzo cie ka wych pre mier pod czas te go rocz nych tar gów: no -
we wo zi dło prze gu bo we A60H o ła dow no ści 55.000 kg, ko par ka gą sie ni co wa EC750EL, ko par -
ka ko ło wa EW R150E o tzw. ze ro wym pro mie niu ob ro tu i w koń cu bar dzo cie ka wa, ma ła ko par -
ka ko ło wa EW60. Oprócz ma szyn chcie li by śmy zwró cić uwa gę na szych klien tów na wspo mnia ne

już roz wią za nia Vo lvo Se rvi ces. Cho dzi tu m.in. o sys te my wspo ma ga ją ce ko pa nie (Dig As sist), za ła du nek (Lo ad As sit), na -
rzę dzia opty ma li zu ją ce pro duk tyw ność ma szy ny, czy sys te my po ma ga ją ce w pro ak tyw nej dia gno sty ce po ten cjal nych
awa rii ma szy ny. Wię cej szcze gó łów klien ci poznają się na tar gach i je stem prze ko na ny, że po my sły Vo lvo spo tka ją się
z uzna niem i za cie ka wie niem na szych klien tów.

∏ Na mia no „Gwiaz dy” Baumy z pew no ścią za słu gu je no wa ko par ka ko ło wa Vo lvo EW R150E. Jest to ma szy na, któ ra łą -
czy w so bie naj lep sze wła ści wo ści EW140D oraz EW160E. Naj krót szy pro mień ob ro tu na ryn ku (1.720 mm) w po łą cze -
niu z do sko na le do pa so wa nym ukła dem hy drau licz nym i no wo cze snym sil ni kiem speł nia ją cym nor mę Sta ge IV gwa ran -
tu je do sko na łe osią gi. No wo cze sny wy gląd oraz naj bar dziej kom for to wa ka bi na na ryn ku z pew no ścią oka że się do dat -
ko wym atu tem skła nia ją cym do za ku pu na szej „Gwiaz dy” Baumy. 

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

Dariusz Kotarski,
Dyrektor Sprzedaży 

i Marketingu
Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

Zbigniew Medyński, 
Prezes Zarządu 

VOLVO Maszyny Budowlane 
Polska Sp. z o.o.
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∂ Za pra szam w imie niu swo im i wszyst kich pra cow ni ków Gru py FAY AT na tar gi BAU MA do Mo -
na chium. Cał ko wi cie no we ma szy ny firm wcho dzą cych w skład Gru py FAY AT zaprezentowane
zostaną w sto iskach F – 1009 i 1008/1. Gru pa FAY AT kon se kwent nie bu du je swo ją po zy cję świa -
to we go li de ra i pro du cen ta sprzę tu dro go we go, in te gru ją ce go ca ły pro ces wy twa rza nia i utrzy ma -
nia na wierzch ni as fal to wych. Dla te go też oprócz do brze zna nych w Pol sce ma szyn mar ki BO -
MAG, na sto isku wy eks po no wa ne bę dą tak że ma szy ny i in sta la cje firm: Ma ri ni, Er mont, Sec ma ir,
Bre ining oraz Sca rab.

∑ Wła ści wie wszyst kie pre zen to wa ne ma szy ny za słu gu ją na uwa gę. Z pew no ścią po le cił bym
za po zna nie się z no wy mi ma szy na mi z ga my roz ście ła czy, tj. mo del BF 300-2, z no wym sil ni -
kiem speł nia ją cym nor my emi sji spa lin Tier 4/Sta ge 3b i fre za rek, to jest mo del BF 2200/75, z sil -
ni kiem o mo cy 771 KM i bęb nem fre zu ją cym o sze ro ko ści ro bo czej 2.200 mm. W su mie podczas
Baumy wy eks po no wa nych będzie dzie więć róż nych mo de li tej ga my, w tym tak że po daj nik do roz ście ła czy BMF 2500.
Za da niem ta kiej ma szy ny jest szyb kie prze miesz cze nie as fal tu z sa mo cho du cię ża ro we go za po mo cą ta śmo cią gu na pra -
cu ją cy roz ście łacz.

∏ Szczególnej uwadze polskich klientów poleciłbym sto isko, gdzie bę dzie za pre zen to wa na peł na ga ma ma szyn lek -
kich – od za gęsz cza rek, ubi ja ków aż do wal ców okoł ko wa nych. Na Bau mie nie za brak nie tak że pro duk tów, z któ rych sły -
nie BO MAG, tj. wal ców ziem nych no wej piątej ge ne ra cji, wal ców as fal to wych, a tak że no we go re cy kle ra MPH 364. In ne
spół ki Gru py FAY AT wy sta wią od po wied nio: Ma ri ni – wy twór nie mie sza nek as fal to wych XPRESS i BE TO WER, Bre -
ining – kom bajn do mi kro na wierzch ni na zim no SLUR RY PA VER 8000P, Sec ma ir – skra piar kę do emul sji as fal to wych EU -
RO SPRAY ER i kom bajn do utrwa leń po wierzch nio wych CHIP SE ALER Gre en swift.

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

Mirosław Król,
Dyrektor Generalny FAYAT 
BOMAG Polska Sp. z o.o.
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∂ Myśl prze wod nia na szej eks po zy cji jest ja sno spre cy zo wa na. Ha sła nie trze ba wy my ślać, bo
ta ko we po sia da my. Mot to na szej eks po zy cji na te go rocz nej Bau mie prze tłu ma czo ne na pol ski
brzmi: „Nad szedł czas na jesz cze wię cej – kom plek so we roz wią za nia i no we pro duk ty do ro bót
ziem nych dla firm bu dow la nych”.

∑ No wo ści bę dzie cał kiem spo ro. Uwa gę od wie dza ją cych chce my sku pić na no wo ściach, ta -
kich jak ła do war ki z sil ni ka mi Tier 4 fi nal bez fil tra czą stek sta łych czy ko par ki gą sie ni co we Tier 4
fi nal, rów nież bez fil tra czą stek sta łych, bo jest to zde cy do wa nie uni ka to wa ce cha ofer ty Ca se.
Z no wo ści za pre zen tu je my rów nież ko par ko -ła do war kę 580ST z opra co wa nym na no wo wy się -
gni kiem i ra mie niem ko pią cym, któ ra wła śnie na tar gach Bau ma mieć bę dzie swo ją pre mie rę.

∏ Z dwudziestu czterech ma szyn, któ re po ka że my w sto isku Ca se, a także siedmiu, któ re
wszyscy chętni bę dą mogli prze te sto wać w po bli skim ka mie nio ło mie, tak na praw dę trud no wy brać mi gwiaz dę pierw -
sze go pla nu! Z całą pewnością im po nu ją co  pre zen tować się będzie pięćdziesięcioto no wa koparka gąsienicowa CX490D
czy naj więk sza z produkowanych przez nasz koncern ła do war ka 1121F, któ rą też bę dzie moż na po pracować. Klien tom
z Polski, którzy wybiorą się na Baumę szcze gól nie po le cam zapoznanie się z walorami zdo byw czy ni Zło te go Me ta lu na
ubiegłorocznym In ter maszu. Chodzi oczywiście o niezwykle pre cy zyj ną i za awan so wa ną tech no lo gicz nie rów niar -
kę 856C. Zresz tą najlepiej będzie, gdy swoją „Gwiaz dę” wybierze każdy sa me mu. A zatem do dzieła.  Ser decz nie za pra -
szam do sto iska  numer FM713. Jest ono zlokalizowane na te renie ze wnętrz nym, na ro gu ha li B6.

NA NASZE PYTANIA ODPOWIADA: 

Łukasz Jóźwiak
Business Manager
Poland & Baltics

CNH Industrial Polska Sp. z o.o.



Od by wa ją ce się co trzy la ta
tar gi Bau ma sta no wią dla Ko -
mat su do sko na łą oka zję za -
ak ce to wa nia fun da men tal -
nych war to ści, któ ry mi ja poń -
ski kon cern kie ru je się we
wszel kich dzia ła niach. Są
one opar te na in no wa cjach,
bez pie czeń stwie użyt ko wa -
nia ma szyn i mi ni mal nych
kosz tach ich eks plo ata cji. 
W Mo na chium pod da chem
na po wierzch ni 4.500 me trów
kwa dra to wych w ha li B5 Ko -
mat su za pre zen tu je ca ły wa -
chlarz ma szyn, po cząw szy
od gru py „Uti li ty” przez więk -
sze jed nost ki do ro bót ziem -
nych, aż po spe cja li stycz ny
sprzęt prze zna czo ny dla
bran ży wy do byw czej. Du żą
część eks po zy cji zaj mie
osprzęt ro bo czy. W Mo na -
chium mię dzy in ny mi zo ba -
czyć bę dzie moż na ko par ki
Se rii 11 i no we ła do war ki ko -
ło we z ukła dem au to ma tycz -
ne go na peł nia nia łyż ki. Ta ki
do bór eks po na tów ma po ka -
zać, że kon struk to rzy Ko mat -
su kła dą szcze gól ny na cisk
na osią ga nie naj wyż szej wy -
daj no ści przy jed no cze snym
ogra ni cze niu do mi ni mum
kosz tów eks plo ata cyj nych. 
Więk szość spo śród pre zen -
to wa nych w Mo na chium ko -
pa rek, w pro duk cji któ rych
Ko mat su po zo sta je od lat
świa to wym po ten ta tem, wy -
po sa żo na zo sta nie w spe cja -
li stycz ne łyż ki i szyb ko złą cza
re nomo wa nej fir my Lehn hoff.
Zo sta ła ona w ca ło ści prze ję -
ta przez Ko mat su.
Sto pień za awan so wa nia tech -
nicz ne go kon struk cji Ko mat -
su oce nić bę dzie moż -
na na przy kła dzie 36-to no wej
ko par ki hy bry do wej naj now -
szej ge ne ra cji. Stano wi ona

ko lej ny na ma cal ny do wód
de ter mi na cji in ży nie rów Ko -
mat su, któ rzy sta ra ją się
uczy nić ma szy ny tej mar ki
mak sy mal nie efek tyw ny mi,
a jed no cze śnie przy ja zny mi
dla śro do wi ska na tu ral ne go.
Klu czo wą ro lę w eks po zy cji
Ko mat su od gry wać bę dzie
In te li gent ny sys tem ste ro wa -
nia pra cą ma szyn iMC (in tel li -
gent Ma chi ne Con trol), któ ry

zdo by wa so bie co raz wię cej
zwo len ni ków na ca łym świe -
cie. Ja poń ski kon cern za pre -
zen to wał je go moż li wo ści już
na po przed niej edy cji tar gów
Bau ma. Przez bli sko trzy la ta
Ko mat su sprze da ło na ca łym
świe cie oko ło dwóch i pół ty -
sią ca ma szyn wy po sa żo nych
w sys tem iMC. Tar gi Bau ma
to od po wied nie miej sce, by
omó wić re zul ta ty je go prak -
tycz nego  sto so wa nia. 
Kon struk to rzy Ko mat su i spe -
cjal nie prze szko le ni han dlow -
cy przez ca ły czas trwa nia
tar gów po zo sta wać bę dą
do dys po zy cji go ści za in te re -
so wa nych ofer tą ja poń skie go
kon cer nu. Udzie lą wy czer pu -

ją cych od po wie dzi na wszel -
kie py ta nia i wy ja śnią kwe stie
do ty czą ce wy ko rzy sta nia no -
wo cze snych tech no lo gii Ko -
mat su, któ re po zwa la ją
na efek tyw ną pra cę bez prze -
sto jów przy jed no cze snym
ogra ni cze niu cał ko wi tych
kosz tów eks plo ata cy jynch. 
Wiel ko płasz czy zno we ekra -
ny, fil my wi deo i roz licz ne
punk ty in for ma cyj ne po zwo lą

od wie dza ją cym tar gi po zy -
skać in for ma cje na te mat
ogra ni cza ją cej kosz ty eks plo -
ata cyj ne ofer ty Ko mat su.
Eks per ci od sys te mu te le ma -
tycz ne go KOM TRAX wy tłu -
ma czą jego dzia ła nie, za po -
zna ją z je go funk cja mi i pra -
wi dło wym wy ko rzy sta niem.
Zna jąc te taj ni ki moż na za je -
go po mo cą bez naj mniej sze -
go pro ble mu efektywnie za -
rzą dzać  ca łą flo tą ma szyn. 
Ko mat su Fi nan ce przed sta wi
na Bau mie moż li wo ści w za -
kre sie fi nan so wa nia ma szyn.
Gosz czą cy na eks po zy cji Ko -
mat su uzy ska ją rów nież in for -
ma cje do ty czą ce re mar ke tin -
gu ma szyn uży wa nych po sia -

da ją cych cer ty fi kat de aler ski
(„De aler Qu ali fied”) Ko mat su,
po twier dza ją cy źró dło po cho -
dze nia ma szy ny, jej rze czy wi -
sty prze bieg i przede wszyst -
kim stan tech nicz ny. 
Po nad to od wie dza ją cy sto -
iska Ko mat su bę dą mo gli za -
po znać się z asor ty men tem
ory gi nal nych czę ści za mien -
nych (Ko mat su Ge nu ine
Parts), usłu ga mi ser wi so wy -
mi oraz wspar ciem w za kre -
sie ob słu gi po sprze da żo wej.
Zor ga ni zo wa na dla tar go -
wych go ści ka fe te ria oraz ca -
ły sze reg po miesz czeń umoż -
li wia ją cych pro wa dze nie roz -
mów han dlo wych w in tym nej
at mos fe rze umoż li wia ją za -
rów no dłuż szą wy mia nę po -
glą dów, jak i krótkie spo tka -
nia in for ma cyj ne. 
Atrak cje cze ka ją tak że na od -
wie dza ją cych część eks po zy -
cji Ko mat su na te re nie ze -
wnętrz nym. Wy dzie lo no z niej
trzy osob ne ob sza ry. Ko -
mat su za de mon stru je tu za -
le ty in te li gent ne go ste ro wa -
nia pra cą ma szyn iMC
przy wy ko rzy sta niu wy po sa -
żo nej weń fa brycz nie spy -
char ki D61PXi-24 oraz pre -
zen to wa nej nie daw no na ła -
mach „Po śred ni ka Bu dow la -
ne go” ko par ki hy drau licz nej
PC210LCi-10 wy po sa żo nej
w no wej ge ne ra cji łyż kę ob -
ro to wą Lehn hoff. Po nad to
ozdo bą te re nu otwar te go bę -
dzie gi gan tycz na naj now sza
ko par ka PC7000 prze zna -
czo na dla prze my słu wy do -
byw cze go. Wy dział Ko mat su
Mi ning (KMG) za pre zen tu je
jej pra cę klien tom z bran ży
gór ni czej. Swój udział w tej
im pre zie za po wie dzie li
przed sta wi cie le za kła dów
gór nic twa od kryw ko we go
z ca łe go świa ta. Po dej mo -
wa ni bę dą na pię trze spe cjal -
ne go na mio tu, skąd z od po -
wied niej per spek ty wy ob ser -
wo wać bę dą mo gli pra cę ma -
szy ny. Na par te rze do dys po -
zy cji tar go wych go ści
bę dzie na to miast Ko -
mat su Dri ver's Bar.
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Ko mat su przepisze re cep tę na suk ces!
Z ca łą pew no ścią nikt z wy bie ra ją cych się na tar gi Bau ma nie prze oczy
eks po zy cji Ko mat su. W Mo na chium ja poń ski kon cern na po wierzch -
ni sied miu ty się cy me trów kwa dra to wych, za rów no na te re nie ze wnętrz -
nym, jak i pod da chem, za pre zen tu je trzy dzie ści ma szyn, sze ro ką ga mę
osprzę tu ro bo cze go, no wa tor skie roz wią za nia tech no lo gicz ne oraz moż -
li wo ści fir my w kwe stii ser wi su i ob słu gi po sprze da żo wej 

www.komatsupoland.pl

Ozdo bą te re nu otwar te go bę dzie największa na targach ko par ka Komatsu PC7000 prze -
zna czo na dla prze my słu wy do byw cze go. Ko mat su Mi ning za pre zen tu je jej walory klien -
tom z bran ży gór ni czej, którzy przybędą do Monachium z ca łe go świa ta

http://komatsupoland.pl/
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Ga ma ła do wa rek XPower
obej mu je mo de le od L550
do L586, wszyst kie na pę dza -
ne sil ni ka mi speł nia ją cy mi
nor my emi sji spa lin EU Sta -
ge IV i Tier 4 Fi nal. W za leż no -
ści od mo de lu jed nost ki na pę -
do we roz wi ja ją moc od 191
do 354 KM. Stan dar do we wy -
po sa że nie no wych ma szyn
sta no wi łą czo ny na pęd hy dro -
sta tycz ny i me cha nicz ny. Te go
ro dza ju kom bi na cja opra co -
wa na przez kon struk to rów
kon cer nu Lie bherr ma na ce lu
zop ty ma li zo wa nie wy daj no ści
ma szyn. In no wa cyj ny na pęd

jezd ny roz dzie la moc ge ne ro -
wa ną przez sil nik wy so ko pręż -
ny na układ hy dro sta tycz ny
i me cha nicz ny. Moc każ de go
z nich jest opty ma li zo wa -
na w za leż no ści od ro dza ju
wy ko ny wa ne go za da nia. Prze -
kład nia do pa so wu je bez stop -
nio wo oby dwa ukła dy na pę du
do da nej sy tu acji ro bo czej.
Pod czas prac za ła dun ko wych
wy ma ga ją cych ope ro wa nia

wy się gni kiem oraz prze jaz dów
na krót kich dy stan sach wy ko -
rzy sty wa ny jest na pęd hy dro -
sta tycz ny. Je że li ła do war ka
prze miesz cza się po trudnym
te re nie i po ko nu je dłuż sze dy -
stan se za łą cza ny jest na pęd
me cha nicz ny. Istot ną za le tą
po łą cze nia obu ty pów na pę -
du jest istotna re duk cja zu ży -
cia pa li wa. Lie bherr, po prze -
pro wa dze niu in ten syw nych
te stów w naj trud niej szych wa -
run kach twier dzi, że w po rów -
na niu z ma szy na mi o kon wen -
cjo nal nym na pę dzie ła do war ki
XPower do wy ko na nia za da nia

o po rów ny wal nej trud no ści
zu ży wa aż do trzy dzie stu
pro cent mniej pa li wa. A to
ma bez po śred nie prze ło że -
nie na zna czą ce zre du ko wa -
nie kosz tów bie żą cej eks plo -
ata cji ma szy ny nie za leż nie
od wa run ków, w któ rych
przy cho dzi jej pra co wać.
No we ła do war ki Lie bherr wy -
po sa żo no we wzmoc nio ny wy -
się gnik i łyż ki o więk szej po -

jem no ści i zmie nio nym kształ -
cie, co uła twia pe ne tra cję
urob ku, a tym sa mym pod no -
si wy daj ność. Du że zna cze nie
w tym wzglę dzie ma rów nież
za sto so wa nie wzmoc nio nych
osi i mo stów napędowych. 
Sil ni ki sto so wa ne w ła do war -
kach Se rii XPower wy po sa żo -
ne są w sys te my ob rób ki spa -
lin w tech no lo gii se lek tyw nej
re duk cji ka ta li tycz nej. Po zwo -
li ło to na zre zy gno wa nie
z roz wią za nia z fil trem DPF
i ukła dem re cyr ku la cji spa lin,
któ re cie szą się mniej szym
za ufa niem użyt kow ni ków.
Z prak ty ki ja sno wy ni ka bo -
wiem, że więk szość ope ra -
to rów ma szyn ro bo czych
wo li pa mię tać o tan ko wa niu
AdBlue niż kon tro lo wać po -
praw ność prze bie gu pro ce -
su re ge ne ra cji fil tra DPF.
Kon struk to rzy no wych ła do -
wa rek XPower nie za po mnie li
o wy go dzie ope ra to rów. Ma -
szy ny wy po sa żo no w ka bi ny
o no wej kon struk cji. Sta ły się

one te raz bar dziej prze stron -
ne i kom for to we. Każ dy de tal
zo stał do pra co wa ny w zgo -
dzie z za sa da mi er go no mii.
Ma ni pu la to ry, prze łącz ni ki,
mo ni tor znaj du ją się w za się -
gu ope ra to ra. Ogra ni cza to
je go zmę cze nie po zwa la jąc
pra co wać wy daj niej i bez -
piecz niej. Dzie je się tak też
za spra wą do sko na łej wi -
docz no ści z ka bi ny im po nu -
ją cej du żą po wierzch nią prze -
szkleń. Do stan dar do we go
wy po sa że nia ma szy ny na le ży
rów nież ka me ra wstecz na,
z któ rej ob raz prze ka zy wa ny
jest do czy tel ne go mo ni to ra
o du żej prze kąt nej. 
Lie bherr nie za po mniał rów -
nież o me cha ni kach. Ła twiej -
szy do stęp do wszyst kich
new ral gicz nych pod ze spo -
łów skra ca czas wy ko ny wa -
nia prze glą dów i na praw,
a co za tym idzie
ogra ni cza bez pro -
duk tyw ne prze sto je. 

MASZYNY BUDOWLANE

Ła do war ki Lie bherr XPower przy ja zne dla śro do wi ska i… port fe la
Kon struk cja no wych ła do wa rek ko ło wych Lie bherr XPower zda je się go dzić ogień z wo dą. Po tęż ne
ma szy ny, któ re za de biu tu ją ofi cjal nie pod czas nad cho dzą cych tar gów Bau ma w Mo na chium, wy -
po sa żo no w in no wa cyj ny na pęd, co spra wia, że im po nu ją nie tyl ko mo cą, trwa ło ścią i wy daj no -
ścią, ale tak że ni skim zu ży ciem pa li wa i ogra ni czo ną emi sją tok sycz nych sub stan cji

www.liebherr.pl

Ła do war ka ko ło wa Lie bherr L 580 XPower pod da na zo sta ła dłu gim te stom, pod czas
któ rych wy ko ny wa ła pra ce zwią za ne z za ła dun kiem cięż kich po jaz dów

Ma syw ne osie oraz wzmoc nio ne mo sty na pę do we i wy się gnik spra wia ją, że Lie -
bherr L 586 XPower to ide al na ma szy na dla ko pal ni su row ców skal nych

http://www.liebherr.pl/
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W je go za my śle w kon struk cji
ma szy ny na le ża ło za sto so -
wać naj lep sze z obec nie do -
stęp nych tech no lo gie, któ re
po zwo li ły by skon stru ować
ko par kę bi ją cą na gło wę kon -
ku ren cję w za kre sie wi docz -
no ści z ka bi ny, sta bil no ści,
zwrot no ści, mo bil no ści i ła -
two ści kon ser wa cji. – Ze bra li -
śmy naj lep szych kon struk to -
rów z ca łej JCB Gro up. Na po -
czą tek wraz z fir ma mi bu dow -
la ny mi do ko na li oni szcze gó -
ło wej ana li zy po trzeb użyt kow -
ni ków ko pa rek. Wnio ski prze -

ka za no in ży nie rom -wi zjo ne -
rom, któ rych za da niem by ło
urze czy wist nie nie pro jek tu.
Ce lem by ło stwo rze nie na -
praw dę re wo lu cyj nej, wspa -
nia łej ko par ki, któ ra by ła by je
w sta nie za spo ko ić z na wiąz -
ką. Tak po wstał JCB Hy dra -
dig, ma szy na in no wa cyj -
na i do pra co wa na w naj drob -
niej szym szcze gó le. Je stem
prze ko na ny, że na si klien ci
bły ska wicz nie do ce nią wa lo ry
re wo lu cyj nej ma szy ny wy zna -
cza ją cej stan dar dy w kla sie

dzie się cio to no wych ko pa rek
ko ło wych – podsumował sir
An tho ny Bam ford. 
Wy róż ni kiem kon struk cyj nym
no wej ko par ki Hy dra dig jest
zin te gro wa nie kom plet ne go
ukła du na pę do we go i pom py
hy drau licz nej w pod wo ziu.
Spra wia to, że punkt cięż ko -
ści ma szy ny po ło żo ny jest ni -
żej, dzię ki cze mu po pra wio ne
zo sta ły sta bil ność, wła ści wo -
ści jezd ne oraz wi docz ność.
Ope ra tor zy skał moż li wość
nie skrę po wa nej ob ser wa cji
ob sza ru ro bo cze go wo kół

ma szy ny, tak że za kabiną.
Jako, że silnik umieszczony
jest z boku pod kabiną, nic
nie przesłania widoku do tyłu.
Do obserwacji pola za
maszyną  nie ma potrzeby
używania kamery wstecznej.
JCB twier dzi, że Hy dra dig to
naj bar dziej zwrot na na świe -
cie ko par ka ko ło wa. W ma szy -
nie za sto so wa no pod wo zie ty -
pu Lo adall zna ne z ła do wa rek
te le sko po wych oraz bliź nia -
cze ko ła. Ope ra tor ko par ki ko -
rzy stać mo że z trzech try bów

ste ro wa nia jaz dą. Tryb dwóch
kół skręt nych wy ko rzy sty wa ny
jest pod czas po ru sza nia się
po dro gach. Z ko lei tryb czte -
rech kół skręt nych spraw dza
się naj le piej pod czas pra cy
na ogra ni czo nej prze strze ni.
Na to miast tryb „kra ba” jest

od po wied ni pod czas wy ko ny -
wa nia ma new rów, na przy kład
pod czas prac pro wa dzo nych
wzdłuż prze szkód, ta kich
jak ścia ny bu dyn ków.
In ży nie ro wie JCB wy po sa ży li
in no wa cyj ną ko par kę w po -
dwój nie ła ma ne ra mię po -
zwa la ją ce pod nieść to nę ła -
dun ku na peł nym wy się gu.
War to pod kre ślić, że w żad -
nym mo men cie nie od by wa
się to kosz tem ogra ni cze nia
sta bil no ści ma szy ny.
Hy dra dig po sia da ją cy na pęd
hy dro sta tycz ny na wszyst kie
ko ła mo że prze miesz czać się
z pręd ko ścią do 40 km/h. Ma
to wpływ na zwięk sze nie efek -
tyw no ści wy ko rzy sta nia ma -
szy ny, mo że ona bo wiem bar -
dzo szyb ko i sa mo dziel nie
do cie rać na ko lej ny plac bu -

do wy. W ra zie po trze by ope -
ra tor koparki sko rzy stać mo -
że z za pro jek to wa nej spe cjal -
nie dla Hy dra di ga przy cze py
umoż li wia ją cej trans por to wa -
nie za ma szy ną róż ne go ro -
dza ju do dat ko we go osprzę tu,
ły żek i ma te ria łów eks plo ata -
cyj nych. Je że li ko par ka wy ko -
rzy sty wa na jest do prze miesz -
cza nia ła dun ku na dłuż szym
dy stan sie, moż na wy po sa żyć
ją w opcjo nal ne amor ty zu ją ce
za wie sze nie wy się gni ka SRS. 
Kon struk to rzy JCB za dba li
o ła twość ob słu gi ser wi so wej.
Wszyst kie punk ty pod le ga ją -
ce co dzien nej in spek cji do -

stęp ne są z po zio mu pod ło -
ża. Sze ro ko otwie ra na po kry -
wa za pew nia nie skrę po wa ny
do stęp z po zio mu grun tu za -
rów no do ko mo ry sil ni ka, jak
i pod ze spo łów ukła du chło -
dze nia. Czyn no ści okre so wej
ob słu gi tech nicz nej Hy dra -
diga od by wa ją się co pięć set
go dzin. Tak dłu gie in ter wa ły
ma ją rów nież wpływ na ogra -
ni cze nie cza su bez pro duk -
tyw nych po sto jów ma szy ny. 
O wa lo rach no wej ko par ki ko -
ło wej JCB prze ko nać bę dzie
się moż na od wie dza jąc sto -
isko bry tyj skie go kon cer -
nu na tar gach Bau ma w Mo na -
chium. Tam bo wiem za pla no -
wa no ofi cjal ny świa -
to wy de biut in no wa -
cyj nej ma szy ny.
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JCB Hy dra dig – re wo lu cja w „kołówkach”!
W peł ni utaj nio ne pra ce in ży nie rów JCB pod kryp to ni mem „Pro ject 710”
trwa ły do kład nie trzy la ta. Ich efek tem jest JCB Hy dra dig, in no wa cyj -
na ko par ka, któ ra wy zna cza cał ko wi cie no we stan dar dy uła twia jąc pra -
cę, szcze gól nie na ogra ni czo nej prze strze ni miej skich pla ców bu do wy.
Ce lem kon struk to rów by ło urze czy wist nie nie wi zji ini cja to ra pro jek tu,
któ rym był sam wła ści ciel JCB, sir An tho ny Bam ford

www.interhandler.pl

Inżynierowie JCB wyposażyli innowacyjną koparkę w po dwój nie ła ma ny wy się gnik
po zwa la ją cy pod nieść tonę ładunku w peł nym za kre sie ob ro tu

Ope ra tor sko rzy stać mo że z za pro jek to wa nej spe cjal nie dla Hy dra di ga przy cze py umoż li wia ją -
cej trans por to wa nie za ma szy ną do dat ko we go osprzę tu, ły żek i ma te ria łów eks plo ata cyj nych

http://www.interhandler.pl/
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Do ubie głe go ro ku dzia łal -
ność tu rec kiej Gru py Fa be
kon ce ntro wa ła się na ryn ku
ro dzi mym i ka zach skim. Sy tu -
ację zmie ni ło pod pi sa nie
umo wy z kon sor cjum firm Sa -
li ni Pol ska, Sa li ni Im pre gi lo
i To do ni Co stru zio ni Ge ne ra li

Sa li ni, na mo cy któ re go no wo -
pow sta ła spół ka Fa be Pol ska
w mar cu 2015 sta ła się głów -
nym pod wy ko naw cą re ali zu ją -
cym ro bo ty ziem ne oraz bu -
do wę na wierzch ni bi tu micz nej
na od cin ku tra sy S7 po mię dzy
Chę ci na mi i Ję drze jo wem. In -
we sty cja, któ rej ukoń cze nie

pla no wa ne jest na trze ci kwar -
tał 2017 ro ku, prze wi du je po -
wsta nie trzech dwu po zio mo -
wych wę złów dro go wych, wia -
duk tów, mo stów, przejść dla
zwie rząt du żych i śred nich, tu -
nelu pie szo -ro we ro we go oraz
miejsc ob słu gi po dróż nych.

Fa be Pol ska roz po czę ło pra -
ce w po ło wie wrze śnia ubie -
głe go ro ku. Obec nie fir ma
eks plo atu je na bu do wie
osiem na ście róż ne go ty pu
ma szyn Cat – rów niar ki, ko -
par ki gą sie ni co we i spy char ki.
Szes na ście z nich sfi nan so -
wa no za po śred nic twem Cat

Fi nan cial, po zo sta łe dwie na -
by te zo sta ły w pro gra mie Wy -
naj mij i Kup. Zwra ca uwa gę
przy wią za nie Gru py Fa be
do mar ki Cat. Pre zes Fa be
Pol ska Fa tih Bu dan tak ko -
men tu je ten fakt: – Zna my do -
sko na le i ce ni my so bie mar kę
Ca ter pil lar. Tyl ko w Ka zach sta -
nie eks plo atu je my 180 sztuk
ma szyn Cat. Przy stę pu jąc
do re ali za cji in we sty cji w Pol -
sce zro bi li śmy ro ze zna nie. Za -
uwa ży li śmy, że również tu mar -
ka Ca ter pil lar jest bar dzo ce -
nio na. Z so lid no ści sły nie też
ser wis Ber ge rat Mon noy eur
Pol ska. Mie li śmy zresz tą oka -
zję, by się o tym prze ko nać.
W jed nej z na szych spy cha rek
wy stą pił pro blem z kom pu te -
rem. Ser wis usu nął uster kę
w je den dzień. Za rów no w Tur -
cji, jak i w Ka zach sta nie na na -
pra wę mu sie li by śmy cze kać
dłu żej niż trzy dni. Dla te go wła -
śnie pod ję li śmy współ pra cę
z Ber ge rat Mon noy eur Pol ska
i za mie rza my ją kon tu nu ować. 
Fir my bio rą ce udział w re ali -
za cji du żych pro jek tów mu -
szą brać pod uwa gę sze reg
aspek tów zwią za nych z eks -
plo ata cją ma szyn. Fa be Pol -

ska do ko na ło ana li zy wa run -
ków ro bo czych, tak by do -
brać do nich ma szy ny, któ re
nie za wio dą. – Je ste śmy fir mą
in ży nier ską, mu si my mieć
wszyst ko pod kon tro lą. Po do -
ko na niu ana liz skon sul to wa li -
śmy na sze po trze by z do rad -
ca mi Ber ge rat Mon noy eur
Pol ska i wspól nie wy bra li śmy
ma szy ny, któ re naj le piej
spraw dzą się w da nych wa -
run kach. Do ko nu jąc wy bo ru
nie my śli my tyl ko o tym pro -
jek cie. Bie rze my pod uwa gę
przy szłe za da nia, dla te go też
za wsze za kła da my, że ma szy -
nom przyj dzie pra co wać
w eks tre mal nie trud nych wa -
run kach. W efek cie je ste śmy
przy go to wa ni na zmia ny wa -
run ków na gor sze i ma my
do te go od po wied nie ma szy -
ny – mó wi Fa tih Bu dan.
Fa be Pol ska ana li zu je na bie -
żą co pra cę po sia da nych ma -
szyn wy ko rzy stu jąc do te go
sys tem te le ma tycz ny Ca ter pil -
lar VisionLink. Umoż li wia on
lep sze za rzą dza nie par kiem
ma szy no wym, po zwa la jąc
na śle dze nie w cza sie rze czy -
wi stym istot nych pa ra me trów
ro bo czych. Co mie siąc fir ma

MASZYNY BUDOWLANE

Maszyny Cat uwijają się na bu do wie tra sy S7
Dwu jez dnio wa dro ga eks pre so wa od wę zła Chę ci ny do wę zła Ję drze jów sta no wi część no wej
tra sy S7. Od da nie do użyt ku li czą ce go 21,5 ki lo me tra od cin ka znacz nie skró ci czas po dró żo -
wa nia mię dzy War sza wą, Kiel ca mi a Kra ko wem. Ukła da nie ma sy bi tu micz nej na ca łej dłu go ści
bu do wa nej dro gi oraz ro bo ty ziem ne na od cin ku 12 ki lo me trów po wie rzo no spół ce Fa be Pol ska,
wy ko rzy stu ją cej do prac osiem na ście róż ne go rodzaju ma szyn Cat 

W Fa be Pol ska przy do bo rze ma szyn za wsze za kła da się, że przyj dzie im pra co -
wać w eks tre mal nie trud nych wa run kach 

Pierw sze ma szy ny Cat po ja wiły się na bu do wie w po ło wie wrze śnia. Fabe Polska roz po -
częło prace od zdej mo wa nia hu mu su i na wo że nia dol nych warstw na sy pu

Dy rek tor sprze da ży BM Pol ska Da riusz Ko tar ski, pre zes Fa be Pol ska Fa tih Bu dan i Sła wo -
mir Ku tra, do rad ca ds. sprze da ży w BM Pol ska ob ser wo wa li po stęp prac na bu do wie S7
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otrzy mu je szcze gó ło wą ana li -
zę wy daj no ści i sta nu tech -
nicz ne go każ dej ze swych
ma szyn. Jest to peł ny ra port
efek tyw no ści wy ko rzy sta nia
sprzę tu za wie ra ją cy po rów na -
nie da nych ze bra nych z ma -
szyn Fa be Pol ska ze śred ni mi
wy ni ka mi dla da ne go seg -
men tu. Po zwa la to kon tro lo -
wać ma szy ny i wpro wa dzać
ko rek ty w spo so bie pra cy ich
ope ra to rów. Ana li za da nych
do ty czą cych pra cy ma szy ny

po zwa la tak że le piej pla no -
wać prace serwisowe. Gdy
zbli ża się czas prze glą du, fir -
ma jest o tym in for mo wa na
z od po wied nim wy prze dze -
niem, tak by przy go to wać się
do cza so we go wy łą cze nia
ma szy ny z eks plo ata cji.
Osob ną i czę sto dość draż li -
wą kwe stię sta no wi zu ży cie
pa li wa. W Fa be Pol ska, mi mo
trud nych wa run ków eks plo -
ata cyj nych, nie na rze ka ją

na nad mier ne spa la nie.
Wprost prze ciw nie, uwa ża ją
że w Pol sce uda je się osią -
gnąć znacz nie lep szą efek -
tyw ność pa li wo wą niż w Tru cji
czy Ka zach sta nie. – Cat wy pa -
da w tej ka te go rii wy jąt ko wo
do brze. Tech no lo gia sto so wa -
na w sil ni kach spra wia, że
z każ dą ge ne ra cją ma szyn
spa la nie jest co raz mniej -
sze. I tak na przy kład eks plo -
ato wa na w Tur cji ko par ka
Cat 336D zu ży wa 30-35 li trów

ole ju na pę do we go. W Pol sce
dla po rów ny wal ne go mo de lu
Cat 336F wy nik ten wy no si tyl -
ko 20 li trów. To ko lo sal na róż -
ni ca – tłu ma czy Fa tih Bu dan.
Pre zes Fa be Pol ska zwra ca
tak że uwa gę na ja kość pa li wa.
Uwa ża, że pol ski olej na pę do -
wy jest bar dzo do bry. Ina czej
niż w Ka zach sta nie, gdzie wła -
śnie ze wzglę du na sła bą ja -
kość pa li wa ko niecz na jest co -
ty go dnio wa wy mia na fil tra pa -

li wa. Nie uda je się też osią -
gnąć opty mal nej wy daj no ści
ma szyn. Wia do mo, że bez po -
śred ni wpływ na nią ma ją od -
po wied nio do bra ne na rzę dzia
ro bo cze. Fa be Pol ska wy ko -
rzy stu je mię dzy in ny mi mło ty
hy drau licz ne, zrywaki i spe -
cja li stycz ne łyż ki. Na rów niar -

kach i spy char kach za in sta lo -
wa no do star czo ne przez Si -
tech Po land sys te my ste ro -
wa nia pra cą ma szyn Trim ble. 
Ana li za pra cy ma szyn w rze -
czy wi stych wa run kach ro bo -
czych przy no si ko rzy ści obu
stro nom. Użyt kow nik mo że
zop ty ma li zo wać pra cę sprzę -
tu, de aler otrzy mu je zaś moż -
li wość po pra wy ja ko ści
świad czo nych usług choć by
w kwe stii po mo cy we wła ści -
wym do bo rze ma szyn. Dla te -
go wła śnie po stęp prac
na bu do wie tra sy S7 ob ser -
wu je re gu lar nie do rad ca
do spraw sprze da ży ma szyn
w Ber ge rat Mon noy eur Pol -

ska Sła wo mir Ku tra. Ostat nio
od wie dził Fa be Pol ska w to -
wa rzy stwie Da riu sza Ko tar -
skie go, dy rek to ra sprze da ży
Ber ge rat Mon noy eur Pol ska.
Pod czas spo tka nia z pre ze -
sem Fa be Pol ska przed sta -
wi cie le de ale ra za po zna li się
z wra że nia mi użyt kow ni ka

z eks plo ata cji po szcze gól -
nych ma szyn. Fa tih Bu dan
kre ślił też pla ny na przy -
szłość. Pra ce na S7 za koń czą
się w dru giej po ło wie przy -
szłe go ro ku. Fa be Pol ska
jest bli ska po wie rze nia jej ko -
lej ne go pro jek tu, bu do wy
dro gi o na wierzch ni be to no -
wej. – Ma my du że do świad -
cze nie w te go ro dza ju pra -
cach i za mie rza my przez co
naj mniej dzie sięć naj bliż szych
lat re ali zo wać pro jek ty w Pol -
sce. Oczy wi ście uży -
wa jąc do te go ma -
szyn mar ki Cat – koń -
czy Fa tih Bu dan.

MASZYNY BUDOWLANE

www.b-m.pl

Na rów niar kach wy ko rzy sty wa nych na bu do wie tra sy S7 za in sta lo wa no do star czo ne
przez Si tech Po land sys te my ste ro wa nia pra cą ma szyn Trim ble

Fa be Pol ska ana li zu je pa ra me try ro bo cze ma szyn wy ko rzy stu jąc do te go sys tem te le ma -
tycz ny Ca ter pil lar VisionLink. Umoż li wia on lep sze za rzą dza nie par kiem ma szy no wym

Umie jęt no ści ope ra to rów, ja kość ma szyn Cat oraz har mo nij na współ pra ca z de ale -
rem po zwa la ją na osią gnię cie opty mal nej wy daj no ści

Fa be Pol ska do ko na ło ana li zy wa run ków ro bo czych pa nu ją cych na bu do wie S7,
tak by do brać do nich ma szy ny, któ re nie za wio dą

http://b-m.pl/
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Eks po zy cja Do osan He avy
obej mie mię dzy in ny mi no -
wą 5-to no wą ko par kę ko ło wą
DX57W -5, któ rą nie tyl ko za -
pro jek to wa no w zgod no ści
z nor mą Sta ge IIIB, lecz tak -
że wy po sa żo no w sze reg no -
wych funk cji zwięk sza ją cych
wy daj ność pra cy, kom fort
ope ra to ra, wy trzy ma łość oraz
oszczęd ność pa li wa.
Ko par ka DX57W -5 na pę dza -
na jest przez czterocy lin dro -
wy sil nik Do osan D24, któ ry
za pew nia więk szą moc wy no -
szą cą 42,5  kW (52,3  KM).
Speł nia on wy ma ga nia nor -
my Sta ge IIIB w za kre sie emi -
sji spa lin bez ko niecz no ści
uży cia fil tra czą stek sta łych
(DPF). Te sty fa brycz ne wy ka -

za ły, że oszczęd ność pa li wa
zwięk szy ła się o 15% w za leż -
no ści od try bu pra cy i ro dza -
ju wy ko ny wa nych za dań. 
Czternastoto no wa maszyna
DX140LC -5 oraz pięt na sto to -
no wa DX140LCR -5 to no we
ko par ki gą sie ni co we speł nia -
ją ce wy ma ga nia nor my Sta -
ge IV, któ re two rzą no we świa -
to we wzor ce w ka te go rii ma -
szyn tej kla sy znacz nie zwięk -
szo nej wy daj no ści w po rów na -
niu do wcze śniej szej ge ne ra cji
mo de li „-3”, zgod nej z nor mą
Sta ge IIIB. Obie ko par ki wy po -
sa żo ne są w sil nik Per -
kins 1204F, któ ry charak te ry -
zu je się nie tyl ko ob ni żo nym
zu ży ciem pa li wa, ale też mo -
cą i mo men tem ob ro to wym

cha rak te ry stycz ny mi dla więk -
szych sil ni ków przy mniej szej
po jem no ści sko ko wej.
W Mo na chium prze wi dzia -
na jest rów nież prze kro jo wa
pre zen ta cja no wej ge ne ra cji
ła do wa rek kom pak to wych,
pod no śni ków te le sko po wych
oraz osprzę tu mar ki Bob cat.
Fir ma ofe ru je obec nie no wą
trzy let nią gwa ran cję stan dar -
do wą na wszyst kie mo de le
pod no śni ków te le sko po wych
ze sztyw ną ra mą mar ki Bob -
cat pro du ko wa ne w za kła dzie
w Pontchâte au w Lo arze
Atlan tyc kiej we Fran cji. Jest
ona do stęp na w wy po sa że -
niu stan dar do wym w sprzę -
cie ofe ro wa nym na te re nie
Eu ro py, Bli skie go Wscho du

oraz Afry ki i obej mu je wszyst -
kie mo de le pod no śni ków
mar ki Bob cat – od T2250
o mak sy mal nej wy so ko ści
pod no sze nia pięciu me trów
po naj wyż szej kla sy mo del
T40180 o mak sy mal nej wy so -
ko ści pod no sze nia wy no szą -
cej osiemnaście me trów. 
Na tar gach Bau ma Do osan
Por ta ble Po wer za pre zen tu je
ge ne ra to ry G400 -IIIA (o mo cy
zna mio no wej 400  kVA)
i G500 -IIIA (o mo cy zna mio -
no wej 500 kVA) speł nia ją ce
wy ma ga nia eu ro pej skiej nor -
my Sta ge IIIA w za kre sie emi -
sji spa lin dla ge ne ra to rów.
Ich kon struk cję zmie nio no
nie tyl ko pod ką tem zgod no -
ści z nor mą Sta ge IIIA, lecz
rów nież ulep szo no, tak aby
za pew nić nie za wod ność, wy -
so ką wy daj ność i więk szy wy -
bór funk cji, któ re umoż li wią
ide al ne do pa so wa nie do po -
trzeb wy ni ka ją cych
z tym cza so we go do -
star cza nia za si la nia. 

Do osan i Bob cat na tar gach Bau ma 2016 
Do osan Con struc tion Equ ip ment po ja wi się na tar gach Bau ma 2016, aby
przed sta wić wszyst kie aspek ty swo jej dzia łal no ści, w tym wie le no wo wpro -
wa dza nych pro duk tów ma rek Do osan He avy, Bob cat oraz Do osan Por ta -
ble Po wer, a tak że ostat nie dzia ła nia zwią za ne ze wspar ciem po sprze da żo -
wym oraz za pew nia niem bły ska wicz nej do sta wy czę ści za mien nych 

www.doosan.com

http://www.doosan.com/
http://www.doosan.com/


Cie ka wy, zwra ca ją cy uwa gę
wy gląd i nie ty po wa kon struk -
cja to zna ki roz po znaw cze no -
wej ob ro to wej ła do war ki ko ło -
wej Me ca lac AS 1600. Ma szy -
na jest na stęp czy nią nie zwy kle
uda ne go kon struk cyj nie mo -
de lu AS 150, któ ry aż
przez trzy na ście lat bry lo wał
w kla sie je de na sto to no wych
jed no stek te go ty pu. Kon struk -
to rzy AS 1600 za sto so wa li
w niej roz licz ne no wa tor skie
roz wią za nia tech no lo gicz ne
opra co wa ne spe cjal nie dla
ma szyn tej kla sy. Na le żą
do nich przede wszyst kim in tu -
icyj na ob słu ga, no wy hy dro -
sta tycz ny układ na pę do wy
z funk cją MDrive, układ hy -

drau licz ny Lo ad sen sing i układ
sa mo dia gno sty ki   Me ca diag.
Ma szy nę wy po sa żo no w tur -
bo do ła do wa ny sil nik wy so ko -
pręż ny mar ki Deutz. Jed nost -
ka na pę do wa roz wi ja moc 90
kW, jest chło dzo na cie czą
i speł nia nor mę emi sji spa lin
Tier 4/Sta ge IIIB. Za sto so wa -
nie ka ta li za to ra oksy da cyj ne -
go (DOC) umoż li wia bez ob -
słu go wą eks plo ata cję ukła du

ob rób ki spa lin w każ dych wa -
run kach eks plo ata cyj nych.
DOC bu do wą przy po mi -
na trój funk cyj ny re ak tor ka ta li -
tycz ny zna ny z sa mo cho dów
oso bo wych. Oksy da cja, czy li
utle nia nie za czy na się już
od 200°C, aby przy oko ło 550-
600°C osią gnąć nie mal dzie -
więć dzie siąt pro cent sku tecz -
no ści w przy pad ku CO i nie -
któ rych wę glo wo do rów (HC). 
Skrzy nia bie gów ła do war ki
ma trzy prze ło że nia prze łą -
cza ne pod ob cią że niem.
Umoż li wia to opty mal ny wy -
bór bie gu od po wied nie go
do kon kret ne go za da nia, co
ma wpływ na istotne ogra ni -
cze nie zu ży cia pa li wa. 

No wa ła do war ka ma wszyst -
kie ko ła skręt ne oraz ob ro to -
wą pod sta wę wy się gni ka.
Ja kie ko rzy ści wy ni ka ją
z roz wią zań przy ję tych przez
kon struk to rów Me ca la ca?
Przede wszyst kim ich kom -
bi na cja po zwa la do mi ni -
mum ogra ni czyć licz bę nie -
zbęd nych do wy ko na nia za -
da nia ma new rów i tym sa -
mym w zna czą cy spo sób

pod no si wy daj ność szcze -
gól nie pod czas pra cy w cia -
snych prze strze niach. 
No wa obrotowa ła do war ka
ko ło wa Me ca lac AS 1600 zo -
sta ła stan dar do wo wy po sa -
żo na w wie le prak tycz nych

roz wią zań, któ re pod no szą
za rów no efek tyw ność pra cy,
jak i jej bez pie czeń stwo. Jed -
nym z nich jest wy się gnik
„Z PLUS Ki ne ma tics”, za pew -
nia ją cy du żą si łę wy ry wa ją cą,
a jed no cze śnie ide al nie rów -
no le głe pro wa dze nie osprzę -
tu w ca łym za kre sie je go ru -
chu. Ma to ol brzy mie zna cze -
nie przy prze miesz cza niu ła -
dun ków na pa le tach. 
Ła dowar kę wy po sa żo no tak -
że w układ amor ty za cji łyż ki,
co z jed nej stro ny za po bie ga
roz sy py wa niu ła dun ku pod -
czas pra cy na nie rów nym
pod ło żu i tym sa mym po zwa -
la ją na prze jaz dy z wy peł nio -
ną łyż ką z wyż szą pręd ko ścią,
a z dru giej w sku tecz ny spo -
sób po pra wia kom fort pra cy
ope ra to ra. Z ko lei dzię ki za -
sto so wa niu in no wa cyj nej
funk cji MDrive ste ro wa nie
pręd ko ścią peł za nia mo że od -

by wać się za po mo cą pe da łu
przy spie sze nia, co uła twia
kon tro lę nad ma szy ną
przy wy ko rzy sta niu osprzę tu
na pę dza ne go hy drau licz nie,
ta kie go jak na przy kład ko siar -
ka, rów niar ka, za mia tar ka czy
pły ta za gęsz cza ją ca.
Zwar ta bu do wa i kom pak to -
we wy mia ry ma szy ny
oraz skręt kół obu osi spra -
wia ją, że pro mień za wra ca nia
ła do war ki wy no si za le d -
wie 4,35 me tra. Z ko lei wy się -
gnik ob ra ca ny o 90° w obu
kie run kach za pew nia mi ni -

mal ną licz bę cy kli ro bo czych,
sku tecz nie przy czy nia jąc się
do wzro stu wy daj no ści ma -
szy ny. Prze my śla na kon -
struk cja wy ni ka ją ca z wie lo -
let nie go do świad cze nia pro -
du cen ta gwa ran tu je ni skie
po ło że nie środ ka cięż ko ści,
a tym sa mym od po wied nie
bez pie czeń stwo ope ra to ra
przy ob ra ca niu wy się gni ka.
Istot ny z punk tu wi dze nia wy -
daj no ści i efek tyw no ści wy ko -
rzy sta nia ma szy ny jest fakt,
że mo że ona pra co wać z łyż -
ka mi o więk szej po jem no ści
niż mia ło to miej sce w przy -
pad ku mo de lu wcze śniej szej
ge ne ra cji. Bez naj mniej sze go
pro ble mu obrotowa ła do war -
ka AS 1600 wy ko rzy sty wa na
być mo że z róż ne go ty pu łyż -
ka mi o po jem no ści
wy no szą cej od 1,6
do nawet 2,5 m3.
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Me ca lac AS 1600? To może być gwiazda Baumy!
Każ dy, kto wy bie ra się na Bau mę, w pla nach jej zwie dza nia  ko niecz nie
po wi nien umie ścić fir mę Me ca lac. W jej sto isku bę dzie moż na bo wiem
zo ba czyć no wą ła do war kę ko ło wą AS 1600, która śmiało pretendować
może do miana  gwiazdy tej naj więk szej im pre zy wy sta wien ni czej dla
producentów maszyn i sprzętu bu dow la nego

www.mecalac.pl

Me ca lac sta ra się, aby jej ma szy ny by ły nie tyl ko ład ne, ale co raz bar dziej bez -
piecz ne i funk cjo nal ne, czyli takie jak nowa „obrotówka” AS 1600 

AS 1600 po dob nie jak in ne ma szy ny ofe ro wa ne przez fran cu skie go pro du cen ta wy róż -
nia ją się cie ka wym wzor nic twem, eko no micz ną eks plo ata cją i do sko na ły mi osią ga mi

http://www.mecalac.com/pl/
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W Mo na chium świa to wą pre -
mie rę bę dą mia ły ko par ki gą -
sie ni co we z krót kim ty łem
HX235 LCR i HX145 LCR,
a tak że ko par ki ko ło we
HW140 i HW210. Dział ba -
dań i roz wo ju fir my Hy un dai
cięż ko pra co wał nad kon -
struk cją tych ma szyn, sta ra -
jąc się za spo ko ić po trze by
za rów no wła ści cie li, jak i ope -
ra to rów sprzę tu. Hy un dai
przy wią zu je du żą wa gę do ja -
ko ści i bez pie czeń stwa, cze -
go efek tem jest m.in. za sto -
so wa nie sys te mu no wo cze -
sne go mo ni to ro wa nia do -
okol ne go (Ad van ced Aro und
View Mo ni to ring). Głów nym
ce lem, ja ki przy świe cał kon -
struk to rom koncernu Hy un -
dai, by ło ogra ni cza nie kosz -
tów przy jed no cze snym pod -
nie sie niu wy daj no ści ma szyn
i zmniej sze niu zu ży cia pa li -
wa. Ma szy ny z no wych se rii
HX i HW za pro jek to wa no
z my ślą o bar dzo wy ma ga ją -
cym ryn ku eu ro pej skim. Ko -
re ań ski pro du cent li czy, że
no we ko par ki cie szyć się bę -
dą du żym po py tem w Eu ro -
pie, co przy czy ni się do wzro -
stu roz po zna wal no ści mar ki.
Jed ną z naj waż niej szych in -
no wa cji w no wej se rii HX
i HW jest no wy, więk szy
bo ośmio ca lo wy mo ni tor do -
ty ko wy zin te gro wa ny w de -
sce roz dziel czej.
Ma szy ny z no wych se rii HX
i HW wy po sa żo ne są we
wskaź nik ECO Gau ge, co
umoż li wia ich eko no micz ną
eks plo ata cję. Po ziom i ko lor
wskaź ni ka na mo ni to rze do -
ty ko wym przed sta wia ją mo -
ment ob ro to wy sil ni ka i po -
ziom efek tyw no ści spa la nia
pa li wa. Po nad to wskaź nik in -
for mu je o sta tu sie zu ży wa nia

pa li wa, na przy kład po da jąc
śred nią pręd kość zu ży cia
i łącz ną ilość zu ży te go pa li -
wa. Ma szy ny z tej se rii wy ka -
zu ją zu ży cie pa li wa mniej sze
o sześć do dwu na stu pro -
cent (w za leż no ści od try bu
eks plo ata cji) w po rów na niu
z se rią ma szyn Hy un dai 9A.
Moż li we jest spraw dza nie
i szcze gó ło we kon tro lo wa nie
zu ży cia pa li wa na go dzi nę
i na do bę, co po zwa la ope ra -
to ro wi na bar dziej eko no -
micz ne i efek tyw ne użyt ko -
wa nie ma szy ny.
Ko par ki z se rii HX i HW wy po -
sa żo ne są w funk cję wy łą cza -
nia sil ni ka po okre ślo nym
cza sie bez czyn no ści, co rów -
nież po zwa la na zmniej sze nie
zu ży cia pa li wa i emi sji spa lin.
Ope ra tor mo że wy brać tryb
eks plo ata cji i czas bez czyn -
no ści, co po zwa la na zop ty -
ma li zo wa nie wy daj no ści. 
Ste row nik IPC (In tel li gent Po -
wer Con trol – in te li gent ne ste -
ro wa nie mo cą) po zwa la
na kon tro lę mo cy w za leż no -
ści od warunków roboczych.
Tryb moż na wy brać i wy świe -
tlić na mo ni to rze.
No we elek tro nicz ne sprzę gło
wen ty la to ra po zwa la na naj -
więk szą sku tecz ność ste ro -
wa nia i naj lep sze zu ży cie pa -
li wa. Do stęp ny jest rów nież
tryb Eco Bre aker, w któ rym
do dzia ła nia mło ta wy bu rze -
nio we go wy ko rzy sty wa ne są
jed no cze śnie dwie pom py
hy drau licz ne. W no wych ma -
szy nach moż na usta -
wić dziesięć try bów dzia ła nia
mło ta wy bu rze nio we go. Wy -
się gnik mo że być swo bod nie
pod wie szo ny dzię ki pod łą -
cze niu do gło wi cy cy lin dra
lub drąż ka bez po śred nio
do kor pu su. Do stęp ny jest

przy cisk do ła do wa nia w ce lu
ręcz ne go ste ro wa nia pod wie -
szo nym wy się gni kiem.
Wśród in nych no wych opcji
znaj du je się opcja Fi ne
Swing Con trol, któ ra umoż -
li wia ła god niej sze za trzy my -
wa nie nad wo zia po do ko na -
niu ob ro tu. Funk cja ta po -
zwa la ogra ni czyć do mi ni -
mum wstrzą sy de gra du ją ce
kon struk cję ra my i nad wo -
zia. Blo ka da Swing Lock to
me cha nizm, któ ry umoż li wia
ope ra to ro wi od cię cie sy gna -
łu pi lo to we go ob ro tu nad -
wo zia ko par ki. 
Ma szy ny nowej generacji
wchodzące w skład Se rii HX

za pew nia ją lep szą wy daj ność
pra cy osiągniętą za sprawą
szyb szych cykli roboczych
dających moż li wość za ła do -
wy wa nia sa mo cho dów cię ża -
ro wych w cza sie krót szym na -
wet o pięć pro cent niż mia ło
to miej sce w przy pad ku ma -
szyn Se rii 9A. 
W ce lu spraw ne go pro fi lo wa -
nia skarp i nasypów ope ra tor
może zablokować pewne
ruchy wy się gni ka i po ru sza ć
jego ra mie niem tyl ko
w przód i do tyłu. Umoż li wia
to sta bil ną pra cę na -
wet w przy pad ku bar -
dzo du żych ob cią żeń.

MASZYNY BUDOWLANE

Hy un dai – ko par ki w na tar ciu!
Hy un dai wpro wa dza do ro dzi ny swo ich pro duk -
tów no we ko par ki gą sie ni co we i ko ło we se rii HX
i HW. Ma szy ny, któ re za de biu tu ją pod czas nad -
cho dzą cych tar gów Bau ma w Mo na chium ma ją
naj no wo cze śniej sze wy po sa że nie w stan dar -
dzie, a nie ja ko do dat ko wo płatne opcje

www.amago.pl

W nowych koparkach za sto so wa no unowocześnione ka biny z więk szą przed nią
szy bą oraz ła twiej otwierającymi się drzwia mi

Kon struk cja ko pa rek ko ło wych Se rii HW po wsta ła z my ślą o sprzedaży na nie zwy -
kle wy ma ga ją cym co do ja ko ści i wy daj no ści ryn ku eu ro pej skim

http://www.amago.pl/
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Najbardziej frapujące dla
publiczności jest odkrywanie
najpilniej skrywanych se kre -
tów – a ta kim są bez wąt pie -
nia szcze gó ły tech nicz ne naj -
więk sze go wy pro du ko wa ne -
go kie dy kol wiek przez fir mę
Vo lvo Con struc tion Equ ip ment
wo zi dła prze gu bo we go. I choć
mo del A60H mo że sta no wić
naj ja śniej szą gwiazdę w ro dzi -
nie wo zi deł prze gu bo wych,
w Mo na chium zo sta ną za pre -
zen to wa ne tak że in ne cał ko -
wi cie no we i zmo der ni zo wa ne
mo de le. Targowi goście będą
mogli je zo ba czyć w dwóch
sto iskach fir my Vo lvo CE.
Pierwsze z nich zlokalizowano
pod dachem, drugie zaś na
terenie zewnętrznym. 
W Mo na chium Vo lvo Con -
struc tion Equ ip ment za pre zen -
tu je licz ne no we ko par ki, ła -
do war ki ko ło we, roz ście ła -

cze, wo zi dła i wal ce – pre mie -
ro wych pro duk tów bę dzie
łącz nie aż szes na ście. Eks -
po zy cja obej mie nie tyl ko ma -
szy ny – oprócz nich za pre -
zen to wa ne zo sta nie cał ko wi -
cie no we po dej ście do usług
dla klien tów po zwa la ją ce
zwięk szyć dys po zy cyj ność
ma szyn, efek tyw ność wy ko -
rzy sta nia pa li wa i wy daj ność.

Choć wie le kwe stii zwią za -
nych z udzia łem Vo lvo Con -
struc tion Equ ip ment w tar -
gach Bau ma 2016 na dal po -
zo sta je pil nie strze żo ną ta -
jem ni cą, to z ujaw nio nych in -
for ma cji wy ni ka, że fir ma
z peł nym za an ga żo wa niem
kon ty nu uje pra ce roz wo jo we

nad in no wa cyj ny mi, wy daj -
ny mi ma szy na mi, któ re po -
zwo lą użyt kow ni kom do brze
pro spe ro wać na obec nym
nie zwy kle kon ku ren cyj nym
ryn ku. Wy daj ność jest głów -
nym prze sła niem tar gów
Bau ma 2016, pre zen to wa -
nym klien tom pod ha słem
„Bu du je my ju tro”. W Mo na -
chium swój de biut bę dzie

mieć kil ka jesz cze nie ujaw -
nio nych du żych ma szyn
ogól ne go prze zna cze nia.
Każ da z nich skon stru owa -
na zo sta ła z my ślą o za spo -
ko je niu po trzeb użyt kow ni -
ków wy ma ga ją cych mak sy -
mal nej wy daj no ści sprzę tu.
W dwóch sto iskach Vo lvo CE
(pod da chem – C4: 327
i na ze wnątrz – FM510) zo sta -
ną tak że po ka za ne: ko par ka
ko ło wa EW60E, ko par ka ko ło -
wa o ma łym pro mie niu ob ro tu
EW R150E oraz mi ni ko par ki
EC35D, ECR35D i ECR40D.
Nie za po mnia no także o ła do -
war kach ko ło wych, pla nu jąc
pre mie rę mo de lu L50H, ani
o ma szy nach dro go wych
w po sta ci wal ców jed no bęb -
no wych (SD75B, SD115B
i SD135B), wal ca dwu bęb no -
we go (DD25B) a także no we -
go roz ście ła cza se rii D.
Pod ha słem „Usłu gi Vo lvo”
fir ma za de mon stru je swo je
spe cja li stycz ne roz wią za nia
ukie run ko wa ne na mo ni to ro -
wa nie ma szyn, kon tro lę
nad sprzę tem, efek tyw ne wy -
ko rzy sta nie pa li wa oraz
wspar cie przebiegu na praw
i ob słu gi tech nicz nej. Choć
Vo lvo CE jest za wsze na sta -
wio na na ko lej ne in no wa cje,

na tar gach Bau ma 2016 nie
za po mni też o swo ich ko rze -
niach. W ra mach ob cho -
dów pięć dzie sią tej rocz ni cy
opra co wa nia przez Vo lvo
kon struk cji wo zi dła prze gu -
bo we go obok naj now sze go
mo de lu A60H za pre zen tu je
się je go pra -, pra -, pra - pra -
dzia dek, czy li mo del DR631
z ro ku 1966, na zy wa ny piesz -
czo tli wie „Gra vel Char lie”.
Pod czas gdy li czą cą 2.300 m2

po wierzch nią pod da chem
za wład ną han dlow cy pro wa -
dzą cy pre zen ta cje ma szyn,
or ga ni zu ją cy po ka zy mul ti me -
dial ne i pro wa dzą cy sklep
z ga dże ta mi, to na 6.400 m2

eks po zy cji na wol nym po wie -
trzu to czyć się bę dzie praw -
dzi wa ak cja. Oprócz od by wa -
ją cych się re gu lar nie dy na -
micz nych pre zen ta cji ma -
szyn, któ re bę dą mieć cha rak -
ter po ka zów cho re ogra ficz -
nych z pod kła dem mu zycz -
nym, przez ca ły czas
odbywać się bę dą na przy -
kład de mon stra cje osprzę tu
czy po kaz ukła da nia na -
wierzch ni. W ra mach Klu bu
Ope ra to ra, któ ry tak że za go -
ści na wy sta wie, od wie dza ją -
cy bę dą mo gli za de mon stro -
wać swe umiejętności za ste -
ra mi ko par ki ECR50D o ma -
łym pro mie niu ob ro tu.
Mar tin We iss burg, pre zes Vo -
lvo Con struc tion Equ ip ment,
bę dzie pod czas tar gów go -
spo da rzem mię dzy na ro do wej
kon fe ren cji pra so wej, na któ -
rej przed sta wi wa run ki ryn ko -
we, za pre zen tu je no we pro -
duk ty i na kre śli pla ny przed -
się bior stwa na przy szłość.
Aby za de mon stro wać bo gac -
two ofer ty Gru py Vo lvo,
oprócz Vo lvo Con struc tion
Equ ip ment w tar gach Bau -
ma 2016 udział we zmą też jej
spół ki sio strza ne – Vo lvo Pen -
ta, Vo lvo Fi nan cial Se rvi ces
oraz Vo lvo Trucks, przy czym
ta ostat nia za pre zen tu je naj -
now szą ge ne ra cję swo ich sa -
mo cho dów cię ża ro -
wych do za sto so -
wań bu dow la nych.

MASZYNY BUDOWLANE

Wiel kie pla ny Vo lvo CE zwią za ne z tar ga mi Bau ma
Od wie dza ją cy te go rocz ne tar gi Bau ma w Mo na chium bę dą mo gli za po znać
się z kil ko ma no wy mi fla go wy mi pro duk ta mi fir my Vo lvo Con struc tion Equ -
ip ment, w tym naj więk szy mi ma szy na mi wy pro du ko wa ny mi kie dy kol wiek
przez tę fir mę. Utrzy ma nie se kre tów w ta jem ni cy nie jest ła twe, dla te go
szwedz ki kon cern już za wcza su zde cy do wał się uchy lić jej rąb ka…

www.volvoce.pl

Chcą cy obejrzeć w akcji maszyny oferowane przez Volvo CE z całą pewnością od -
wie dzić powinni liczącą aż 6.400 m2 eks po zy cję fir my na terenie otwartym

Pod da chem tak że nie za brak nie atrak cji. Sto iskiem w ha li za wład ną han dlow cy, któ rzy
za pre zen tu ją sze ro ką ofer tę ma szyn, osprzę tu i usług ofe ro wa nych przez Vo lvo Gro up 

http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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Te sty prze pro wa dzo ne przez
pro du cen ta wy ka za ły, że no -
we ma szy ny Te rex za pew nia -
ją pod czas szyb kie go ko pa -
nia na wet o 20% więk szą wy -
daj ność niż mo de le wy żej kla -
sy to na żo wej ofe ro wa ne
przez kon ku ren cję. Wszyst kie
ma ją układ hy drau licz ny ty pu
LUDV, któ ry re gu lu je prze -
pływ ole ju w za leż no ści od za -
po trze bo wa nia. W ten spo sób
je go osią gi są do pa so wy wa -
ne do wy ko ny wa nej czyn no -
ści, co ogra ni cza zu ży cie pa -
li wa i pom py, a tak że za po bie -

ga prze grze wa niu me dium.
Każ da z no wych ma szyn do -
sko na le ra dzi więc so bie
w róż nych grun tach, na wet
o więk szej spo isto ści. Na wy -
daj ność pra cy ma też wpływ
kla sycz na kon struk cja z od -
po wied nio do bra nym pod wo -
ziem gą sie ni co wym, gwa ran -
tu ją cym zna ko mi tą sta bil ność
na na chy lo nym lub mniej
utwar dzo nym pod ło żu.
Dru gi ob wód z pro por cjo nal -
nym ste ro wa niem elek tro hy -
drau licz nym umoż li wia pre cy -
zyj ne za si la nie do dat ko wych
na rzę dzi ro bo czych, jak
na przy kład mło tów czy fre -
zar ki. W mo de lu TC22 -2

i więk szych jest on mon to wa -
ny stan dar do wo, na to miast
w mniej szych mi ni ko par kach
na le ży do wy po sa że nia
opcjo nal ne go. Opra co wu jąc
no we ma szy ny, ich kon struk -
to rzy po świę ci li wie le uwa gi
ła two ści ob słu gi ser wi so wej,
za pew nia jąc mię dzy in ny mi
wy god ny do stęp do punk tów
wy ma ga ją cych naj częst szej
kon tro li oraz uzu peł nia nia
pły nów eks plo ata cyj nych.
Z te go wzglę du po kry wa sil -
ni ka otwie ra się nie na bok,
lecz wy so ko do gó ry. Wszyst -
kie nowe mi ni ko par ki Te rex
mo gą być tan ko wa ne bez po -
śred nio z ka ni stra.

No wa ka bi na XL ofe ru je prze -
strzeń i kom fort spo ty ka ne
w ko par kach 3,5-to no wych.
Ma ona du że po wierzch nie
prze szklo ne, gwa ran tu ją ce
zna ko mi tą wi docz ność na na -
rzę dzie ro bo cze oraz oto cze -
nie ma szy ny, a tak że ła two
skła da ną kon so lę, po ma ga ją -
cą w szyb kim i bez piecz nym
za ję ciu miej sca we wnę trzu.
Mo de le o ma sie eks plo ata -
cyj nej 1,5 to ny są po nad to
wy po sa żo ne w do dat ko we

wej ście po pra wej stro nie, co
nie tyl ko uła twia wcho dze nie
i wy cho dze nie z ma szy ny
w róż nych sy tu acjach, ale
tak że po ma ga w bez po śred -
niej ko mu ni ka cji z in ny mi pra -
cow ni ka mi bu do wy i za pew -
nia lep szą wi docz ność.
Sta no wi sko ope ra to ra moż -
na w pro sty spo sób do sto so -
wać do je go po stu ry, dzię ki
cze mu na wet po wie lu go dzi -
nach spę dzo nych „za ste ra -
mi” ma szy ny czu je się on
mniej zmę czo ny, a wy ko ny -
wa na pra ca jest bar dziej efek -
tyw na i bez piecz niej sza. Aby
ob słu ga wszyst kich no wych
mi ni ko pa rek by ła mak sy mal -
nie er go no micz na, za sto so -
wa no w nich ste ro wa nie
osprzę tem za po mo cą prze -
łącz ni ka Fin ger trip do stęp ne -
go wcze śniej w więk szych
ma szy nach Te rex oraz re gu -
la tor pręd ko ści jaz dy wbu do -
wa ny w wie lo funk cyj ny joy -
stick. Do obu roz wią zań ła -
two się przy zwy cza ić i są one
nie zwy kle po moc ne przy wy -
ko ny wa niu wie lu za dań z róż -
nym osprzę tem. Stan dar do -
we wy po sa że nie wszyst kich
no wych mo de li obej mu je po -
nad to au to ma tycz ny ha mu lec
ob ro tu, więc ope ra tor nie mu -
si pa mię tać o za blo ko wa niu
nad wo zia ko par ki na czas jej
trans por tu. No we mi ni ko par -
ki Te rex opra co wa ne na ba -
zie tra dy cyj nej kon struk cji,
ale z wy ko rzy sta niem mar ko -
wych pod ze spo łów i no wo -
cze snej ka bi ny, two rzą bo ga -
tą ofer tę ma szyn te go ty -
pu – od wer sji „ren ta lo wych”,
po naj le piej wy po sa żo ne od -
mia ny High -End prze zna czo -
ne dla wy ma ga ją -
cych użyt kow ni ków
oraz za sto so wań.

MASZYNY BUDOWLANE

Świa to wa pre mie ra no wych mi ni ko pa rek Te rex se rii XL
Fir ma Te rex Com pact Ger ma ny za pre zen tu je na tar gach Bau ma sześć no wych mi ni ko pa rek w kla -
sie od 1,4 do 3,7 to ny. Bę dą to mo de le TC14 -2, TC16 -2, TC19 -2, TC22 -2, TC35 -2 oraz TC37 -2 wy -
róż nia jące się nie tyl ko cie ka wym wy glą dem, ale tak że no wą kon cep cją sta no wi ska ope ra to ra
oraz in no wa cyj nym ste ro wa niem. Re zul ta tem wpro wa dzo nych zmian jest między innymi wyż szy
kom fort pra cy ope ra to ra, więk sza wy daj ność oraz ła twiej sza ob słu ga ser wi so wa

www.ewpa.pl

Prze pro wa dza nie co dzien nych czyn no ści ob słu go wych uła twia wy so ko uno szo na
po kry wa sil ni ka. Wszyst kie ma szy ny moż na tan ko wać bez po śred nio z ka ni stra

Du ża ka bi na no wych mi ni ko pa rek Te -
rex jest prze szklo na nie mal w ca ło ści,
dzię ki cze mu za pew nia do sko na łą wi -
docz ność we wszyst kich kie run kach

No we mi ni ko par ki Te rex wy po sa żo ne są w sys tem LUDV, któ ry do sto so wu je wy daj -
ność ukła du hy drau licz ne go do bie żą cych po trzeb, ogra ni cza jąc m.in. zu ży cie pa li wa

http://www.ewpa.pl/


http://www.ewpa.pl/


38 Pośrednik Budowlany

Eks po zy cja Wac ker Neu son
Gro up na te re nie otwar tym
(sto isko 1109-1209) zaj mie
po wierzch nię 5.300 me trów
kwa dra to wych. Bę dą na niej
pre zen to wa ne mar ki Wac ker
Neu son i Kra mer. Przed sta wi -
cie le Wac ker Neu son Gro up
za mie rza ją zor ga ni zo wać po -
ka zy dy na micz ne sprzę tu,
moż li wo ści mul ti me dial ne
i prze kaz in te rak tyw ny. Sta -
tecz na część wy sta wy bę dzie
je dy nie do peł nie niem eks po -
zy cji. – Bau ma jest i po zo sta -
nie dla nas naj waż niej szym
fo rum do pre zen ta cji fa chow -
com z bran ży na szych moż li -
wo ści i po ten cja łu. Już dziś
mo gę obie cać, że wi zy ta
w sto isku Wac ker Neu son
Gro up sta nie się dla każ de go

praw dzi wym prze ży ciem.
Oprócz obej rze nia roz licz -
nych no wo ści i za po zna nia
się z in no wa cyj ny mi tech no lo -
gia mi, na si go ście zy ska ją
moż li wość in te rak tyw ne go
po zna nia na szej sze ro kiej
ofer ty w za kre sie ob słu gi po -
sprze da żo wej – mó wi Cem
Pek sa glam, pre zes za rzą du
Wac ker Neu son Gro up. 
– Na tu ral nie dziś jesz cze nie
ujaw ni my wszyst kich no wo ści,
któ re szy ku je my na Bau mę.
Swe go cza su zdra dzi li śmy już
jed nak, że na si in ży nie ro wie
z wiel kim za an ga żo wa niem
pra co wa li nad ulep sze nia mi
i no wa tor ski mi roz wią za nia mi,
tak by w opty mal nym za kre sie
speł niać ży cze nia użyt kow ni -
ków ma szyn i urzą dzeń. Od wie -

dza ją cy na sze sto isko już dziś
mo gą cie szyć się na sze reg
no wych in no wa cyj nych roz -
wią zań pod no szą cych kom fort
ob słu gi na szych ma szyn i urzą -
dzeń, ich za kres za sto so wań
oraz przy ja zność dla śro do wi -
ska na tu ral ne go – tłu ma czy
Mar tin Leh ner, od po wia da ją cy
za roz wój tech no lo gicz ny ma -
szyn i urzą dzeń wy twa rza nych
przez Wac ker Neu son Gro up. 
Kon struk to rzy obu ma rek
wcho dzą cych w skład Wac ker
Neu son Gro up od lat pra cu ją
nad zna le zie niem al ter na ty wy
w tech ni ce na pę do wej. Wac -
ker Neu son za pre zen tu je
na tar gach Bau ma 2016 owo -
ce ich pra cy w po sta ci ulep -
szo nych za si la nych aku mu la -
to ro wo ubi ja ków AS30e

i AS50e. Oba urzą dze nia
wcho dzą w skład se rii przy ja -
znych dla śro do wi ska ma szyn
Wac ker Neu son „ze ro emis -
sion”. Na le żą do niej tak że
elek trycz na ła do war ka ko ło wa
WL20e, mi ni wo zi dło gą sie ni -
co we DT10e, oraz mi ni ko par -
ka 803 du al po wer. Se ria „ze -
ro emis sion” sta no wi od po -
wiedź fir my na sta le ro sną ce
po trze by użyt kow ni ków sprzę -
tu na bez e mi syj ne ma szy ny.
Rów nież Kra mer za pre zen tu je
nie zwy kle cie ka we roz wią za -
nie, ja kim jest pierw sza w peł -
ni elek trycz na ła do war ka z na -
pę dem na wszyst kie ko ła. Ma -
szy na na da je się ide al nie
do pra cy w za mknię tych po -
miesz cze niach. Dzię ki za sto -
so waniu du żej spraw no ści
aku mu la to rów o wy so kiej po je -
mo ści jej użyt kow nik nie do -
świad cza na wet naj mniej szych
pro ble mów eks plo ata cyj nych
w po rów na niu z ma -
szy ną o kon wen cjo -
nal nym na pę dzie.

MASZYNY BUDOWLANE

Wac ker Neu son i Kra mer za sko czą no wo ścia mi
Wac ker Neu son Gro up umoż li wi od wie dza ją cym jej sto isko na tar gach
Bau ma 2016 wkro cze nie w fa scy nu ją cy świat ma szyn i urzą dzeń, in no -
wa cyj nych roz wią zań tech nicz nych i usług po zwa la ją cych pra co wać
wy daj nie, bez piecz nie i z po sza no wa niem śro do wi ska na tu ral ne go

www.wackerneuson.pl

http://www.wackerneuson.pl/
http://www.wackerneuson.pl/
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Ma ni tou jest pierw szym
na świe cie pro du cen tem wy -
twa rza ją cym swe ma szy ny
z wy ko rzy sta niem wskaź ni ka
„To tal Cost of Owner ship”
(TCO). Wy zna cza on ogół
kosz tów, z ja ki mi wią że się
eks plo ata cja da nej ma szy ny
od pierw szej chwi li po wej ściu
w skład par ku sprzę to we go, aż
do mo men tu usu nię cia jej
z ewi den cji. Ma ni tou uwzględ -
nia jąc wskaź nik TCO już
na eta pie pro jek to wa nia swo -
ich ma szyn, udo stęp nia swym
klien tom na rzę dzie umoż li wia -
ją ce do ko na nie wła ści we go
wy bo ru. Wy ko rzy stu jąc na rzę -
dzie Ma ni tou mo że my osza co -
wać kosz ty, dowiedzieć się jak
je po dzie lić i usta lić, gdzie
moż na do ko nać oszczęd no ści.
Gru pa Ma ni tou wie, jak waż -
ne dla użyt kow ni ków ofe ro -
wa nych przez nią ma szyn
jest po zna nie i kon tro lo wa nie
kosz tów ich eks plo ata cji.
Dla te go też fir ma Ma ni tou
udo stęp ni ła kal ku la tor TCO,
umoż li wia ją cy ob li cza nie cał -
ko wi te go kosz tu po sia da nia
ma szy ny. Aby ob li czyć cał -
ko wi ty koszt na le ży wejść
na stro nę internetową:
www.tco.ma ni tou.com i do -
ko nać kon fi gu ra cji da nych,
ta kich jak wa lu ta, sys tem
miar, typ ma szy ny, ro dzaj
za si la nia i wsta wić war to ści
pa ra me trów. Jest to moż li we
tak że w ję zy ku pol skim. Wy -
nik, w po sta ci ze sta wie nia
i wy kre su ko ło we go, otrzy -
mu je my za po śred nic twem
pocz ty elek tro nicz nej. For -
mu larz za wie ra szcze gó ło we
kosz ty go dzi no we.
TCO skła da się z se tek ele -
men tów, Ma ni tou udo stęp nia
jed nak swym klien tom
uproszczoną wersję na rzę -
dzia. W je go skład wcho dzą

pod sta wo we czę ści w po sta ci:
• finansowania zakupu,
• ubezpieczenia,
• paliwa,
• ob słu gi tech nicz nej obej mu -

ją cej za rów no ob li ga to ryj ne
prze glą dy, jak i na pra wy,

• ogumienia,
• innych kosztów związanych

z codzienną eksploatacją.
Da ne wpro wa dzo ne do kal -

ku la to ra TCO po win ny zo stać
uprzed nio grun tow nie zwe ry -
fi ko wa ne przez użyt kow ni ka
ma szy ny. Tyl ko wów czas
otrzy mać mo że my rze tel ne
wy ni ki po zwa la ją ce spra wo -
wać kon tro lę nad spo so bem
eks plo ata cji ma szy ny i opty -
ma li zo wać kosz ty jej po sia -
da nia. Klient wpro wa dza pod -
sta wo we da ne ta kie, jak licz -
ba lat eks plo ata cji, licz ba go -
dzin pra cy, koszt ubez pie cze -
nia i ob słu gi tech nicz nej i do -
sto so wu je po szcze gól ne pa -
ra me try, tak aby w re zul ta cie

uzy skać peł ny koszt go dzi no -
wy eks plo ata cji ma szy ny.
Z ca łą pew no ścią przy słu ży
się to do lep sze go za rzą dza -
nia par kiem ma szy no wym,
po zwo li też ogra ni czyć cał ko -
wi te kosz ty eks plo ata cji ma -
szyn i urzą dzeń.
Dłu go ter mi no we za rzą dza nie
cy klem eks plo ata cji ma szy ny
(za kup, wy ko rzy sta nie, na -

pra wy, po now ne wy ko rzy sta -
nie, czy wresz cie wy co fa nie
z eks plo ata cji) sta no wi dla
Gru py Ma ni tou wy zwa nie ma -
ją ce na ce lu mak sy mal ne
prze ko na nie do sie bie klien -
tów i uła twie nie im opty mal -
ne go za rzą dza nia po sia da ny -
mi za so ba mi w przy szło ści.
Pod czas za ku pu ma szy ny,
bar dzo czę sto głów ne kry te -
rium dla klien ta sta no wi jej ce -
na. Gru pa Ma ni tou sta ra się
uświa do mić na byw com, że
ce na za ku pu skry wa kosz ty
bez po śred nie i po śred nie po -

wsta ją ce już w trak cie eks plo -
ata cji sprzę tu. Są ni mi kosz ty
ob słu gi tech nicz nej, zu ży cia
pa li wa lub ener gii elek trycz nej,
szko le nia ope ra to rów czy
wresz cie utra ta war to ści w mo -
men cie od sprze da ży. Gru pa
Ma ni tou jest w peł ni świa do -
ma, że wła ści wy wy bór ma szy -
ny ma de ter mi nu ją ce zna cze -
nie dla osią gnię cia sa tys fak cji

z jej użyt ko wa nia. Wła śnie dla -
te go in for mo wa nie klien tów
o wszyst kich kosz tach, któ re
po no sić bę dą mu sie li po do -
ko na niu wy bo ru ma szy ny, jest
ta kie waż ne dla kształ to wa nia
wła ści wych re la cji na li nii użyt -
kow nik -pro du cent i bu do wa -
nia za ufa nia do mar ki. Udo -
stęp nie nie kal ku la to ra TCO
sta no wi krok umac nia ją cy
po zy cję Gru py Ma ni tou ja ko
za ufa ne go do staw cy
ma szyn i roz wią zań
tech no lo gicz nych.

Gr upa Ma ni tou – za rzą dza nie cy klem eks plo ata cji ma szy ny
Grupa Ma ni tou re ali zu jąca blisko połowę swo ich ob ro tów na ryn ku bu dow la nym pojawi się
na tar gach Bau ma z ekspozycją podkreślającą in no wa cyj no ść i poszanowanie dla środowiska
naturalnego. W Monachium francuska firma zaprezentuje nie tylko ciekawe maszyny, ale także
narzędzie TCO pozwalające na łatwe skalkulowanie całości kosztów związanych z eksploatacją
posiadanego sprzętu

www.manitou.com/pl/

Aby ob li czyć cał ko wi ty koszt posiadania maszyny, na le ży wejść na stro nę Grupy Ma ni tou i do ko nać kon fi gu ra cji da nych. Wy nik,
w po sta ci ze sta wie nia i wy kre su ko ło we go, otrzy mu je my za po śred nic twem pocz ty elek tro nicz nej 

https://www.manitou.com/pl/


40 Pośrednik Budowlany

Eks po zy cja po dzie lo na na
sek to ry do ty czą ce po szcze -
gól nych seg men tów ryn ku
zo sta nie uzu peł nio na o po -
jaz dy Ive co dla bran ży bu -
dow la nej. W Mo na chium zo -
ba czyć bę dzie moż na pre -
zen to wa ny po raz pierw szy
pu blicz nie Eu ro car go 4x4,
a tak że trój stron ną wy wrot -
kę Da ily 4x4, trój stron ną
wy wrot kę Trak ker oraz cięż -
ką czte ro osio wą wy wrot kę
Astra HD9 8x6.
Uwaga zwiedzających sku pi
jednak na maszynach. Na
pierwszym planie znaj dą się
no we mo de le ko pa rek gą sie -
ni co wych z se rii D oraz ko -
par ko -ła do war ka 580ST z no -

wym wy się gni kiem i ra mie -
niem ko pią cym, któ re właśnie
na Baumie bę dą mia ły swo ją
pre mie rę. Ho no ro we miej sce
w stoisku zajmie tak że „no wy
gracz w ze spo le CA SE”,
jakim jest naj lep sza w tej kla -
sie ma szyn rów niar ka. 
W sto isku wy sta wo wym znaj -
dzie się sze ro ka ga ma ła do -
wa rek ko ło wych z se rii F,
z mo de la mi prze zna czo ny mi
dla sek to ra wy do byw cze go,
re cy klin gu, dro go wnic twa

oraz bu dow nic twa miej skie -
go. Na tar gach wy sta wio ne
zo sta ną tak że mi ni ła do war ki
ko ło we i gą sie ni co we o ste ro -
wa niu bur to wym (tak zwane
„skid ste ery”). Obok nich za -
pre zen to wa na zo sta nie mi di -
ko par ka CX80, któ ra dzię ki
swej funk cjo nal no ści jest
w sta nie speł nić ocze ki wa nia
na wet naj bar dziej wy ma ga ją -
cych użyt kow ni ków.
Ze spół CA SE CE go ścić bę -
dzie od wie dza ją cych w prze -
stron nym sto isku, gdzie
udzie li wszel kich in for ma cji
na te mat no wych pro duk tów
oraz ofe ro wa nych usług. Fa -
chow cy od ser wi su i czę ści
za mien nych oraz pro duk tów

fi nan so wych CNH In du strial
Ca pi tal po in for mu ją o wszyst -
kich roz wią za niach, udzie lą
też in for ma cji o wspar ciu dla
klien tów ze stro ny de ale rów,
któ re obej mu je mię dzy in ny -
mi pa kie ty fi nan so we, roz sze -
rzo ną gwa ran cję, pro gra my
pla no wa nych kon ser wa cji,
kon ku ren cyj ny koszt eks plo -
ata cji oraz szyb ki do stęp
do czę ści i ser wi su tech nicz -
ne go. Na tar gach za pre zen -
to wa ne zo sta ną tak że no we

funk cje sys te mu te le ma tycz -
ne go SiteWatch.
Trzy spo śród ma szyn pre zen -
to wa nych w Mo na chium – ko -
par ka ko ło wa, mi ni ła do war ka
gą sie ni co wa oraz kom pak to -
wa ła do war ka ko ło wa – wy ko -

rzy sty wa ne bę dą tak że do cy -
klicz nych po ka zów, któ re or -
ga ni zo wa ne bę dą przez ca ły
czas trwa nia tar gów. 
CA SE CE po sze rzył Se rię D
ko pa rek gą sie ni co wych o pięć
no wych mo de li o śred niej ma -
sie ro bo czej – CX130D,
CX160D, CX180D oraz
CX490D i CX500D o ma sie
oko ło 50 ton. Po dob nie jak
wpro wa dzo ne wcze śniej mo -
de le z tej ga my, tak że no we
ma szy ny wy róż nia pro duk tyw -
ność, szyb kie cy kle pra cy oraz
wy so ka wy daj ność. Wszyst kie
ko par ki wy po sa żo no w sil ni ki
Tier 4 Fi nal (EU Sta ge IV), bez
fil tra DPF, co za pew nia ni skie
kosz ty eks plo ata cyj ne. 
CA SE CE do ko nał grun tow -
nej mo der ni za cji ko par ko -ła -
do war ki 580ST. Zmia ny do ty -
czą sek cji ko par ko wej. Za sto -
so wa no w niej uło żo ne w jed -
nej li nii si łow ni ki, prze kon stru -
owa no też ze wnętrz ną wy su -

wa ną część ra mie nia wy się -
gni ka. Ten ro dzaj wy się gni ka
bę dzie ofe ro wa ny al ter na tyw -
nie z po przed nią wer sją „CA SE
DNA”. Dzię ki te mu na byw cy
otrzy ma ją moż li wość wy bo ru
kon fi gu ra cji ma szy ny speł nia ją -
cej do kład nie ich wy ma ga nia. 
Ma szy ny CA SE CE dla bran ży
wy do byw czej oglą dać bę dzie
moż na pod czas po ka zów zor -
ga ni zo wa nych na te re nie po ło -
żo nej w po bli żu te re nów tar go -
wych żwi row ni. Za in te re so wa -
ni po ka zem bę dą dwa ra zy

dzien nie, ra no i po po łu dniu
do wo że ni na miej sce bez płat -
ny mi środ ka mi trans por tu udo -
stęp nio ny mi przez CA SE CE.
Wszy scy chęt ni bę dą mo gli zo -
ba czyć przy pra cy no we ko -
par ki gą sie ni co we Se rii D, ła -
do war ki ko ło we i spy char ki gą -
sie ni co we. Ma szy ny wspie ra ne
bę dą przez po jaz dy cię ża ro we
Ive co o du żej ła dow no ści prze -
zna czo ne do trans por tu cięż -
kie go. Udział w po ka zach da
tak że moż li wość oso bi ste go
prze te sto wa nia nie któ rych
z ma szyn i omó wie nia wra żeń
pod czas roz mów z fa chow ca -
mi CA SE CE. Uczest ni kom
zo sta nie za ofe ro wa ny po -
czę stu nek. Po ka zy w żwi -
row ni roz pocz ną się w po -
nie dzia łek 11 kwiet nia w po -
łu dnie, a za koń czą w so bo -
tę 16 kwiet nia w póź -
nych go dzi nach po -
po łu dnio wych.

MASZYNY BUDOWLANE

CA SE CE – kom plek so we roz wią za nia i no we pro dukty
Na tar gach Bau ma 2016 CA SE Con struc tion Equ ip ment za pre zen tu je peł ną
ga mę ma szyn i usług. Na za pre zen to wa nie swo jej ofer ty dla bu dow nic twa
ku ba tu ro we go, dro go we go, prze my słu wy do byw cze go oraz re cy klin gu fir -
ma za re zer wo wa ła ob szar o po wierzch ni 3.216 me trów kwa dra to wych

www.intrac.pl

Ma szy ny CA SE CE dla bran ży wy do byw czej, takie jak ładowarka kołowa 921F, przez cały
czas trwania Baumy oglą dać bę dzie moż na pod czas po ka zów zor ga ni zo wa nych na te re nie
po ło żo nej w po bli żu te re nów tar go wych żwi row ni

Nad szedł czas na jesz cze wię cej, CA SE CE za de cy do wał o po sze rze niu Se rii D ko -
pa rek gą sie ni co wych aż o pięć mo de li. Trzy z nich pod wzglę dem ma sy ro bo czej
pla su ją się w kla sie śred niej, dwa naj więk sze to ma szy ny pięć dzie się cio to no we

http://intrac.pl/
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Produkcja be to nu sta no wi
pod sta wę dzia łal no ści MD Be -
ton. Fir ma ma w tym za kre sie
cer ty fi kat wy da ny przez In sty -
tut Ce ra mi ki i Ma te ria łów Bu -
dow la nych, Od dział Be to nów
CE BET w War sza wie. Od bior -
ca mi spo iwa są naj czę ściej
klien ci in dy wi du al ni, ale tak że
kon sor cja pra cu ją ce przy in -
we sty cjach wiel ko po wierzch -
nio wych czy osie dlach miesz -
ka nio wych. W ofer cie jest be -
ton o róż nej kla sie wy trzy ma -
ło ści, tj. od C8/10 do C50/60,
kon sy sten cji S1 -S5, jak rów -
nież wy ro by spe cjal ne, np.
włók no be ton wy so ko war to -
ścio wy, be ton sa mo za gęsz -
cza ją cy czy kom po zy to wy.
Fir ma jest w sta nie wy pro du -
ko wać każ dy ro dzaj be to nu
według re cep tu ry do star czo -
nej przez klien ta, od po wia da -
ją cy wa run kom kon kret ne go
pro jek tu. Ma dwie no wo cze -
sne wy twór nie be to nu i roz bu -
do wa ną ba zę spe cja li stycz -
nych po jaz dów cię ża ro wych,

gwa ran tu jąc ter mi no we do -
star cze nie spo iwa z za cho wa -
niem no mi nal nej ja ko ści.
Od po cząt ku swo je go ist nie -
nia fir ma spe cja li zu je się rów -
nież w wy twa rza niu pre fa bry -
ka tów be to no wych. Są wśród
nich mię dzy in ny mi pły ty dro -
go we ty pu MON. Wy stę pu ją
one w trzech pod sta wo wych
roz mia rach, ale fir ma jest

w sta nie do sto so wać pro dukt
do in dy wi du al nych po trzeb
klien ta. Ta kie pły ty są zbro jo -
ne po dwój ną siat ką i wy ko ny -

wa ne z be to nu kla sy C25/30,
C30/37 i C35/45. Zna ko mi cie
na da ją się do bu do wy tym -
cza so wych dróg tech no lo -
gicz nych umoż li wia ją cych ła -
twy do jazd cięż kie go sprzę tu
w trud nym te re nie, ale tak że

sta łych dróg gmin nych, osie -
dlo wych, wjaz dów, a na wet
par kin gów. Moż na je ukła dać
bez ze zwo le nia, bo dzię ki
wbu do wa nym uchwy tom, ła -
two je usu nąć lub prze ło żyć
w in ne miej sce.
Cie ka wą no wo ścią są pły ty
dro go we z wy płu ki wa nym żwi -
rem, o wy mia rach 2 x 2 metry
i gru bo ści 16 centymetrów.
Atrak cyj ne wy koń cze nie jed nej
ze stron spra wia, że mo gą
być sto so wa ne do bu do wy
ale jek, chod ni ków, po dwó rek,
a na wet dróg do jaz do wych,
po nie waż z „za pa sem” prze -
no szą ob cią że nia du żych cię -
ża ró wek, cią gni ków rol ni -
czych itp. Pły ty z wy płu ki wa -
nym żwi rem to bar dzo do bra al -
ter na ty wa dla kost ki bru ko wej,

któ rej ukła da nie zaj mu je du żo
cza su, a wy ko na na przy jej
uży ciu po wierzch nia nie za -
wsze jest pła ska,
przez co ła two zbie ra
się na niej wo da.

Pły ty dro go we MON w ofer cie MD Be ton
War szaw ska fir ma MD Be ton od bli sko trzy dzie stu lat spe cja li zu je się w wy twa rza niu i dy try bu -
cji wy so kiej ja ko ści be to nu oraz sze ro kiej ga my pre fa bry ka tów be to no wych. Do cie szą cych się
naj więk szą  po pu lar no ścią na le żą pły ty dro go we ty pu MON

Sto so wa ne do bu do wy dróg tech no lo gicz nych pły ty ty pu MON, umoż li wia ją ją bez piecz -
ny do jazd cięż kich ma szyn i po jaz dów do skła do wisk od pa dów i na pla ce bu do wy

Pły ty dro go we MD Be ton umoż li wia ją ła twe utwar dza nie du żych po wierzch ni, np. w ce -
lu bu do wy tym cza so wych par kin gów al bo pla ców do pra cy ma szyn sta cjo nar nych

Ła twe do prze no sze nia pły ty dro go we ty pu MON pro du ko wa ne przez fir mę MD Be -
ton ma ją so lid ne zbro je nie i są wy ko ny wa ne co naj mniej z be to nu B30

www.mdbeton.pl
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Jed ną z nich bę dzie no wa ko -
par ka gą sie ni co wa Ko bel co
SK200H z na pę dem hy bry do -
wym. Ma szy na ta umoż li wia
pra cę z wy daj no ścią iden tycz -
ną jak dla bliź nia cze go mo de -
lu SK210LC przy 12% re duk cji
zu ży cia pa li wa. Na Bau mie
przed sta wio ne zo sta ną tak że

cięż kie ma szy ny Ko bel co
SK350, SK260 oraz SK210
z naj now szej se rii D. Ko par ki
speł nia ją ry go ry stycz ne nor my
emi sji spa lin. Bar dzo bo ga te
stan dar do we wy po sa że nie
obej mu je np. peł ną in sta la cję
hy drau licz ną ste ro wa ną z joy -
sti ka oraz pneu ma tycz nie
amor ty zo wa ny fo tel ope ra to ra.
Cie ka wą po zy cją dla zwie dza -
ją cych bę dzie z pew no ścią 40-
to no wa ko par ka wy bu rze nio -
wa Ko bel co SK40DLC z 24-
me tro wym wy się gni kiem,
a tak że no wa ge ne ra cja
oszczęd nych mi ni ko pa rek ze
zmo der ni zo wa ny mi jed nost ka -
mi na pę do wy mi speł nia ją cy mi
ak tu al ne nor my emi sji spa lin.
Sen ne bo gen, nie miec ki pro -
du cent żu ra wi, dźwi gów i ko -
pa rek li no wych za pre zen tu je 5

zmo der ni zo wa nych ma szyn
z li nii Cra ne Li ne. Ko ło wy żu -
raw te le sko po wy Sen ne bo -
gen 613E, po dob nie jak po zo -
sta łe mo de le z se rii E, wy po -
sa żo ny zo stał w no wy sil nik
speł nia ją cy ak tu al ne nor my
emi sji spa lin. W sto isku fir my
ze Strau bing bę dzie moż -
na rów nież zo ba czyć no we
wer sje ma szyn na pod wo ziu
gą sie ni co wym – 6113E, gą sie -
ni co wy żu raw te le sko po -
wy, 640E – gą sie ni co wy żu raw
kra tow ni co wy w wer sji
HD, 6300E – naj cięż szy te go
ty pu żu raw w ofer cie Sen ne -
bo gen – 300-to no wy żu raw
gą sie ni co wy z wy się gni kiem
kra tow ni co wym w wer sji HD
oraz 5500E – 180-to no wy żu -
raw gą sie ni co wy. Mo de le te
otrzy ma ły zmo der ni zo wa ne
roz wią za nia w za kre sie ukła du
hy drau licz ne go oraz no wą
wer sję sys te mu ste ru ją ce go
pra cą żu ra wia – SEN CON 2. 
W sto isku ja poń skie go pro du -
cen ta żu ra wi fir ny Ta da no za -
pre zen to wa ny zo sta nie przede
wszyst kim fla go wy mo del Ta -
da no ATF 600G -8. Ma szy na ta
wy po sa żo na zo sta ła w no wa -
tor ski sys tem Tri ple Bo om
Sys tem znacz nie po pra wia ją -
cy sztyw ność wy się gni ka
przy pod no sze niu na wet 600-
to no we go ła dun ku. Za rów no
sil nik jaz dy, jak i ten od po wie -
dzial ny za pra cę, speł nia ją ak -
tu al ne nor my emi sji spa lin
Tier 4 Fi nal. Dru gą z za pre zen -
to wa nych ma szyn bę dzie no -
wa wer sja żu ra wia ATF 50G -3,
rów nież speł nia ją ce go naj -

now sze nor my emi sji. Pod -
czas ty go dnio wych tar gów
za pra sza my na szych klien tów
do od wie dze nia fa bry ki Ta da -
no Faun. Za kład znaj du je się
w od le gło ści za led wie 185 ki -
lo me trów od te re nów tar go -
wych. Au to bus Ta da no Faun
bę dzie jeź dzić co dzien nie,
tam i z po wro tem, z te re nów
tar go wych do fa bry ki Ta da no
Faun GmbH w Lauf/Pe gnitz
(re jon Fran ko nii).
Ma ni tou za pre zen tu je w Mo -
na chium cie szą ce się wiel kim
uzna niem klien tów be st sel le ry.
Na le ży do nich, m. in.: ob ro to -
wa ła do war ka te le sko po wa
Ma ni tou MRT2150 z no wym
sil ni kiem speł nia ją cym naj -
now szą nor mę emi sję spa lin.
Ma ni tou MRT2150 wy po sa żo -
ne w ob ro to wą plat for mę ro -
bo czą, wcią gar kę oraz wi dły
jest w sta nie za stą pić na pla cu
bu do wy nie jed ną ma szy nę. 
Na tar gach bę dzie moż na za -
po znać się tak że z naj wyż szą
w ga mie Ma ni tou ob ro to wą ła -
do war ką te le sko po wą, się ga -
ją cym bli sko 32 me trów
modelem MRT3255. Ma szy na
ta po zwa la się gnąć tam, gdzie
nie dotrą konkurenci, je den
z naj więk szych w tej kla sie

udźwi g po zwa la na jej bar dzo
wszech stron ne za sto so wa nie. 
Ma ni tou to nie tyl ko ła do war ki
te le sko po we, ale tak że peł -
na ga ma te re no wych oraz
prze my sło wych wóz ków wi -
dło wych. War te uwa gi bę dą
tak że zwyż ki oraz pod no śni ki
prze gu bo we, któ rych ry nek
tak że nie jest ob cy dla Ma ni tou.
Co raz wię cej użyt kow ni ków do -
ce nia ta kie ma szy ny, jak
ATJ 160, czy TJ 280, je den
z naj wyż szych se ryj nie
pro du ko wa nych pod -
no śni ków ko szo wych. 

www.bh-ruda.pl

BH Ru da za pra sza na Bau mę!
Pod czas te go rocz nych tar gów Bau ma, fir my re -
pre zen to wa ne w Pol sce przez BH Ru da za pre -
zen tu ją ca ły sze reg in no wa cyj nych ma szyn

http://www.bh-ruda.pl/
http://www.bh-ruda.pl/


Cie szą cy się uzna niem użyt -
kow ni ków mo del z ga my ły żek
kru szą cych – BF 90.3 do cze kał
się trze ciej ge ne ra cji. MB
wpro wa dzi ła ko lej ne in no wa -
cje – pre zen tu jąc bar dziej kom -
pak to wą, moc niej szą, bar dziej
pro duk tyw ną łyż kę kru szą cą
BS 90.3 S3, któ rej ob słu ga jest
szyb ka i ła twa. Osprzęt prze -
zna czo ny do ko pa rek o ma sie
po wy żej 21 ton znaj du je za sto -
so wa nie szcze gól nie do ro bot
re cy klin go wych włą cza jąc każ -
dy ro dzaj ma te ria łu wsa do we -
go czy gru zu roz biór ko we go
(pra ce dro go we, ziem ne, wo -
do cią go we, ka na li za cyj ne).
Na prze kór roz mia rom oraz
mniej sze mu niż w in nych mo -
de lach cię ża ro wi, BF 90.3 S3
osią ga wy daj ność 41 me trów
sze ścien nych na go dzi nę!
Od no wio na zo sta ła tak że
cała ga ma ły żek prze sie wa ją -
cych – z mo de lem trze ciej ge -
ne ra cji MB S -18 od po wied nim
do ko pa rek o ma sie w za kre -
sie 20-35 ton. Uno wo cze śnio -
ny mo del MB S -18 S3 jest
obec nie do stęp ny z roz drab -
nia czem i se pa ra to rem me ta -
lu – dwo ma ak ce so ria mi, któ re
pod no szą uni wer sal ność urzą -
dze nia po zwa la jąc jed no cze -
śnie uży wać go w za mknię tych
prze strze niach z ra cji te go, że
nie ge ne ru je on py łu. W po -
rów na niu ze swą po przed nicz -
ką no wa łyż ka MB -S18 S3 jest
bar dziej kom pak to wa, le piej
wy wa żo na, a przez to ła twiej -
sza w ob słu dze.
Hi sto ria wło skiej fir my MB
Cru sher roz po czę ła się kil ka -
na ście lat te mu. To MB oka -
za ło się pio nie rem, któ ry
w ro ku 2001 opra co wał kon -
struk cję szczę ko wej łyż ki kru -
szą cej, uzy sku jąc ca ły sze reg
mię dzy na ro do wych pa ten tów

na jej ele men ty. Od sa me go
po cząt ku łyż ki MB Cru sher
od zna cza ły się nad zwy czaj -
ny mi za le ta mi, by ły też pro -
du ko wa ne zgod nie z naj wyż -
szy mi stan dar da mi – na przy -
kład dzię ki wzmoc nie niom
wykonanym ze sta li Har dox.

MB Cru sher ca ły czas po -
twier dza swój po ten cjał kon -
ty nu ując in we sty cje w ba da -
nia i roz wój, sku pia jąc się
na wy jąt ko wym, wy so kiej ja -
ko ści pro duk cie, któ ry za pew -
nia użyt kow ni kom nad zwy -
czaj ne moż li wo ści. Osprzęt
MB Cru sher po zwa la na ob ni -
że nie kosz tów eks plo ata cyj -
nych i uzy ska nie rze czy wi -
stych oszczęd no ści, dzię ki
szyb szej i bar dziej wy daj nej
pra cy. Pro duk ty MB Cru sher
bę dzie moż na obej rzeć – tak -
że pod czas de mon stra cji ich
moż li wo ści na ży wo – na tar -
gach Bau ma 2016. Wło ska
fir ma pre zen to wa ła swą ofer -
tę się przez ca ły rok 2015 bio -
rąc udział w sześć dzie się ciu
ośmiu im pre zach wy sta wien -
ni czych oraz po ka zach dy na -
micz nych. Na mo na chij skie

tar gi szy ko wa ne są tak atrak -
cyj ne eks po na ty, że trud no im
się bę dzie oprzeć – obie cu ją
przed sta wi cie le MB Cru sher.
Co do kład nie bę dzie moż -
na obej rzeć pod czas Bau my?
Na przy kład trze cią ge ne ra cję
ły żek kru szą cych i prze sie wa -
ją cych BF90.3 oraz MB -S18.
Naj lep sze pro duk ty MB obej -
rzeć bę dzie moż na w no -
wych, bar dziej kom pak to -
wych i wy daj niej szych wer -
sjach. MB -LS170 – ga ma ły -
żek prze sie wa ją cych prze zna -
czo nych do ko par ko -ła do wa -
rek po sze rzo na zo sta nie o no -
wy pro dukt. W sto isku MB

na Bau mie go ścić bę dą ofi -
cjal ni przed sta wi cie le po wsta -
łej nie daw no fir my MB Cru -
sher Do Bra sil. Wło ska cen -
tra la po sia da osiem przed sta -
wi cielstw, cen tra lo gi stycz ne
na róż nych kon ty nen tach,
sieć de ale rów oraz au to ry zo -
wa nych ser wi sów zlo ka li zo -
wa nych w wie lu miej scach
na ca łym świe cie. W no wych
biu rach swo jej głów nej sie dzi -
by w Fa ra Vi cen ti no (pół noc -
ne Wło chy), na po wierzch -
ni sie dem na stu ty się cy me -
trów kwa dra to wych pro wa -
dzo ne są wszel kie pra ce
zwią za ne z pro jek to wa niem,
pro duk cją oraz sprze da żą.
Wszel kie dzia ła nia są sta ran -
nie mo ni to ro wa ne dla za cho -
wa nia możliwości używania
prestiżowego zna ku to wa ro -
we go – „100% Ma de in Ita ly”.

Od po cząt ku te go ro ku moż -
na rów nież od wie dzać cał ko -
wi cie od mie nio ną stro nę
www.mbcru sher.com  przy bli -
żającą pro duk ty fir my w naj -
no wo cze śniej szej i naj wy god -
niej szej dla od bior ców for mie.
Treść pre zen to wa na jest
w pięt na stu ję zy kach. MB Cru -
sher za pew nia, że za war tość
stro ny bę dzie na bie żą co
przy sto so wy wa na do wy bo -
rów i pre fe ren cji jej użyt kow ni -
ków, ada pto wa na do ich po -
trzeb oraz zwy cza jów. Na wi -
ga cja jest ła wa i moż li wa prak -
tycz nie w każ dym urzą dze -
niu – od ta ble tów i kom pu te -
rów po smar fo ny i te le wi zo ry.
Czy tel ni cy mo gą rów nież
za po śred nic twem stro ny po -
brać in te re su ją ce ich spe cy fi -
ka cje, bro szu ry, zna leźć in for -
ma cje dotyczących za sto so -
wa na niach pro duk tów MB,
po czy tać ak tu al no ści z ży cia
fir my, re la cje użyt kow ni ków
sprzę tu MB z ca łe go świa ta
oraz zapoznać się ze
szczegółami pro mo cji.
Fir ma MB szczy ci się swo ją re -
wo lu cyj ną hi sto rią – w za le d -
wie pięt na stu lat wło skie mu
przed się bior stwu uda ło się
zmie nić me to dy kru sze nia sto -
so wa ne na wszel kie go ty pu pla -
cach bu do wy, do sto so wu jąc je
do kon kret nych po trzeb, moż li -
wo ści i wa run ków eko no micz -
nych. Nie ustan nie opra co wy wa -
ne są no we roz wią za nia zgod ne
z ocze ki wa nia mi użyt kow ni ków.
Dzię ki te mu na ca łym świe cie
wy ko rzy stu jąc pro duk ty MB
osią ga ją oni zna ko mi te wy ni ki.
W Mo na chium pod czas Bau -
my eks po zy cja MB Cru sher
zaj mie po wierzch nię 1.100 me -
trów kwa dra to wych w dwóch lo -
ka li za cjach – Punk cie Pro mo cyj -
nym A6 -B6 oraz Punk cie In fo w ha -
li C -4, sto isko 146. Pro duk ty MB
Cru sher w ak cji ob ser wo wać
moż na bę dzie tak że pod czas dy -
na micz nych po ka zów od by wa ją -
cych się w Stre fie De mo F 8 N832/3.
Tu urządzenia za pre zen to wa ne bę dą
na prze strze ni li czą cej
po nad sześć set me -
trów kwa dra to wych.

Tyl ko MB mo że po ko nać MB!
Dla fir my MB Cru sher ten rok nie mógł za cząć
się le piej. Uwa ża na za nie kwe stio no wa ne go li -
de ra w pro duk cji i sprze da ży osprzę tu do prac
ziem nych i wy bu rzeń fir ma z wło skiej Vi cen zy
wpro wa dzi ła do ist nie ją cej ga my swo ich wy ro -
bów dwie zna czą ce no wo ści
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www.mbcrusher.com/pl/pl/

Cie szą ca się uzna niem użyt kow ni ków z całego świata ły żka kru szą ca BF 90.3 produkowana
jest już w trze ciej ge ne ra cji. Stała się moc niej sza, bar dziej kom pak to wa i wydajna

http://www.mbcrusher.com/pl/pl/


Sto isko fir my nu mer 146 znaj du je się w ha li C4.
Punkt pro mo cyj ny A6 -B6
Te ren po ka zów F8 – N832/3

http://www.mbcrusher.com/pl/pl/
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Dział Ma szyn Wy bu rze nio -
wych i Bu dow la nych fir my
Atlas Cop co za pre zen tu je no -
wy, re wo lu cyj ny młot pneu -
ma tycz ny RTEX, któ ry wy wra -
ca do gó ry no ga mi wy obra -
że nie o te go ty pu urzą dze -

niach. Choć młot wa ży za le d -
wie 25 kg, to wy daj no ścią do -
rów nu je znacz nie cięż szym
mło tom. Zu ży wa jed nak
od nich znacz nie mniej po -
wie trza – za le d wie 18 li trów
na se kun dę. To wy jąt ko we
osią gnię cie, któ re do ce nią
wszy scy, któ rzy do tych czas
mu sie li pra co wać mło ta mi
du ży mi, cięż ki mi i nie po ręcz -
ny mi. No wy młot ge ne ru je
du żo mniej sze wi bra cje niż
mło ty wa żą ce po wy żej 30 kg,
co po zwa la na bez piecz ną
ca ło dzien ną pra cę. A wszyst -
ko to bez ko niecz no ści po sia -
da nia amor ty zo wa nych
uchwy tów. RTEX po sia da
nasz wy so ko ce nio ny sys tem
SoftStart, któ ry da je moż li -
wość de li kat ne go i pre cy zyj -
ne go roz po czę cia pra cy,
stop nio wo uwal nia jąc moc
mło ta. Nie ma zna cze nia cha -
rak ter wy ko ny wa nych nim ro -
bót, pew ne jest na to miast to,
że in we sty cja w je go za kup

przy no si znacz ne oszczęd no -
ści. Do za si la nia mło ta RTEX
po trze ba te raz kom pre so ra
o po ło wę mniej szej wy daj no -
ści niż ten, któ re go uży wa no
do tej po ry. Ozna cza to, że
użyt kow nik mo że tak że po -

dwo ić licz bę mło tów pod pi -
na nych do już po sia da nej
sprę żar ki. Oczy wi ście bez
po no sze nia żad nych do dat -
ko wych kosz tów. 
Ko lej ną no wo ścią na Baumie
będą no ży ce SC – urzą dze -
nie do cię cia sta li mi mo swej
wa gi zgrab ne i pre cy zyj ne.
Na rzę dzie to przeznaczone
jest dla skła dów zło mu oraz
więk szych pra c wy bu rze nio -
wych.  No ży ce SC za mon -
tować można na ma szy nach
w przedziale wa go wym od 16
do 120 ton. Ostrza dają się
wy mie niać i usta wiać bez ko -
niecz no ści spa wa nia. Urzą -
dze nie w razie po trze by ob ró -
ci my bez pro ble mu o 360°.
Dy wi zja Ma szyn Prze woź -
nych za pre zen tu je no wą linię
sprężarek - Serię 8 (o wy daj -
no ści do 5 m3/min). Pro du ko -
wa ne bę dą w no wej od sło nie
obu do wy Hard Hat, a na pę -
dzać je bę dą sil ni ki Ku bo ta.
Każ dy mo del z no wej se rii,

nie za leż nie od te go, w któ rą
z opcji zo sta nie wy po sa żo ny
(ge ne ra tor, chłod ni ca koń co -
wa) i z peł nym zbior ni kiem
pa li wa, wa ży po ni żej 750 kg.
Kom pak to wość i ni ska ma sa
umoż li wia ją ho lo wa nie sprę -
ża rek za po jaz da mi, któ rych
kie row ca po sia da je dy nie
pra wo jaz dy ka te go rii B.
Sty czeń 2016 był zna czą cą
da tą dla Dy wi zji Ma szyn Prze -
woź nych, w jej ofer cie po ja wi -

ły się bo wiem pro duk ty fir my
Va ri sco. Ten wło ski pro du cent
pomp, dzia ła ją cy od ro -
ku 1932, włą czo ny zo stał
w struk tu ry Atlas Cop co wła -
śnie wraz z po cząt kiem te go
ro ku. Va ri sco ofe ru je sze ro ki
wy bór pomp mię dzy in ny mi
sa mo za sy sa ją ce pom py od -
środ ko we, wy po ro we, wy po -
sa żo ne w sys tem próż nio wy,
spe cja li stycz ne pom py dla
stra ży po żar nej, wer sje za bu -
do wa ne i otwar te, z na pę dem

spa li no wym lub elek trycz nym.
Wśród no wo ści przy go to wa -
nych przez Dział Ma szyn Dro -
go wych na szcze gól ną uwa -
gę za słu gu ją wa lec CA 1400D
oraz roz kła dar ka SD1800C.
Jed no bęb no wy wa lec do ro -
bót ziem nych DY NA PAC CA -
1400D cha rak te ry zu je się
bar dzo do bry mi osią gnię cia -
mi za gęsz cza nia do 50 cm
na pia sku i żwi rze! Wszyst ko
to dzię ki ma sie cał ko wi tej 6,5
to ny i dwóm am pli tu dom wi -
bra cji. Naj lep sza wy daj ność
za gęsz cza nia osią ga na jest
dzię ki bęb no wi o sze ro ko -
ści 1.676 mm i śred ni -
cy 1.219 mm oraz wy daj ne -
mu sil ni ko wi Ku bo ta roz wi ja -
ją ce mu moc 75 KM.
No wa miej ska roz kła dar ka
DY NA PAC SD1800C to ma -
szy na z peł nym cy fro wym
ste ro wa niem. Jest naj bar -
dziej kom pak to wą roz kła dar -
ką umoż li wia ją cą wy ko na nie
wszyst kich miej skich ro bót
dro go wych. Wy ni ka to z nie -
wiel kiej ma sy wynoszącej tyl -
ko 9,5 tony oraz jej wy mia -
rów. Roz kła dar ka jest ła twa
w trans por cie i po ru sza niu się
po wą skich miej skich uli cach,
kon struk cja ma szy ny da je
du że moż li wo ści roz kła da nia
ma sy na sze ro kość od 0,70
do 4,70 metra, te pa ra me try
po zwa la ją nie tyl ko na wy ko -
na nie re mon tów cząst ko -
wych, bu do wę ście żek ro we -
ro wych i chod ni ków, ale i bu -
do wę ca łych pa sów
jezd ni na dro gach
miej skich i lo kal nych.

MASZYNY BUDOWLANE

Atlas Copco gotowe na Baumę! 
Dla wszyst kich, któ rzy od wie dzą sto isko Atlas Cop -
co (te ren otwar ty, nr FS. 1108) pod czas te go rocz -
nych tar gów Bau ma, fir ma przy go to wa ła spo ro
atrak cyj nych ma szyn i urzą dzeń, któ re nie tyl ko
pod no szą wy daj ność, ale są tak że przy ja zne dla
śro do wi ska i swo ich użyt kow ni ków

www.atlascopco.pl

Dy wi zja Ma szyn Prze woź nych Atlas Copco za pre zen tu je w Mo na chium no wą li nię
sprę ża rek – Se rię 8, któ rych wy gląd do te go cza su jest skrzęt nie skry wa ny 

Wśród no wo ści Atlas Cop co pre zen to wa nych przez Dział Ma szyn Dro go wych
na szcze gól ną uwa gę za słu gu je im po nu ją cy pa ra me tra mi wa lec CA 1400D 

Młot pneu ma tycz ny RTEX zmienia
wyobra że nie o tego typu urządzeniach

http://www.atlascopco.pl/plpl/
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Pro duk ty ATG sprze da wa ne
są w stu dwu dzie stu kra jach,
na sze ściu kon ty nen -
tach – od opon kla sy pod sta -
wo wej po pro duk ty naj bar -
dziej za awan so wa ne tech no -
lo gicz nie. Wszyst kie opo ny
pro du ko wa ne przez Al lian ce
Ti re Gro up są opra co wy wa -
ne, udo sko na la ne i te sto wa ne
w zlo ka li zo wa nych na ca łym
świe cie do sko na le wy po sa żo -
nych cen trach ba daw czo -roz -
wo jo wych. Pod czas tar gów
Bau ma ze spół ATG chce za -
pre zen to wać re zul ta ty wy tę żo -
nej pra cy swo ich in ży nie rów
i rów nie cięż kich i wy ma ga ją -
cych te stów, któ re mu sia ły
przejść wszyst kie opo ny jesz -
cze za nim tra fi ły do pro duk cji.
Opo ny Ga la xy cie szą się do -

sko na łą opi nią ja ko wy jąt ko -
wo trwa łe, od por ne, gwa ran -
tu jąc do sko na łą ja kość za naj -
niż szą moż li wą ce nę. Pra ca
w bu dow nic twie, gór nic twie
i in nych sek to rach go spo dar ki

prze bie ga w nie zwy kle trud -
nych wa run kach.  Twar de na -
wierzch nie, ostre kra wę dzie i
ol brzy mia wa ga ła dun ku na ra -
ża ją opo ny na nie ustan ne ry -
zy ko szyb kie go zu ży cia, prze -

bi cia czy in ne go ro dza ju
uszkodzeń, któ re pro wa dzą
do cza so we go unie ru cho mie -
nia ma szy ny. – Opo ny Ga la xy
zo sta ły stwo rzo ne, by za po -
biec prze sto jom, przez któ re
spa da wy daj ność kosz tow -
nych ma szyn. Wie my, że każ -
da go dzi na prze sto ju
powoduje kosz ty. Aby za pew -
nić opty mal ną ja kość opo ny,
dbamy o wybór  naj lep szych
su row ców, na stęp nie także
o opra co wa nie i wy bór naj -
lep szej mie szan ki gu mo wej,
wresz cie o za pro jek to wa nie
od po wied niej kon struk cji sa -
mej opo ny. W koń co wej fa zie
pro dukt pod da wa ny jest se rii
te stów w la bo ra to rium i w wa -
run kach po lo wych. Wła śnie
w ten spo sób zy sku je my pew -
ność, że na sze opo ny go to we
bę dą po do łać naj więk szym
na wet wy zwa niom – opo wia -
da El ha nan Co hen, wi ce pre -
zes Biu ra Ba dań
i Roz wo ju firmy ATG
w Izra elu.

Opo ny ATG potwierdzają doskonałą opinię
Ma ją ca za sobą nie mal sześćdziesiąt lat do świad cze ń fir ma ATG (Al -
lian ce Ti re Gro up) spe cja li zu je się w pro jek to wa niu, wy twa rza niu
i sprze da ży opon dla rol nic twa, le śnic twa, bu dow nic twa, prze my słu
i prac ziem nych pod trze ma mar ka mi – Al lian ce, Ga la xy oraz Pri mex 

www.atgtire.com

Pod czas tar gów Bau ma ze spół ATG za pre zen tuje trzy mar ki swoich opon
przeznaczonych do maszyn budowlanych – Al lian ce, Ga la xy oraz Pri mex.

http://atgtire.com/
http://atgtire.com/


No wo cze sna fa bry ka zaj mu -
ją ca po wierzch nię dwu dzie -
stu trzech ty się cy me trów
kwa dra to wych zbu do wa -
na zo sta ła w cią gu czter na -
stu mie się cy. Wy po sa żo no
ją w naj lep sze w swej kla sie
urzą dze nia pro duk cyj ne.
W pro ce sie wy twa rza nia
ogu mie nia wy ko rzy sty wa ne
są naj no wo cze śniej sze tech -
no lo gie. Lo ka li za cję za kła du
miesz czą ce go się w Wiet -
nam sko -Sin ga pur skim Par ku
Prze my sło wym w mie ście Tan
Uy en wy bra no nie przy pad ko -
wo. Umoż li wia ona Cam so
dy wer sy fi ka cję dzia łal no ści
pro duk cyj nej i po pra wę kon -
ku ren cyj no ści na świa to wych
ryn kach. Wiet nam, ja ko pią ty
co do wiel ko ści na świe cie

kraj w pro duk cji kau czu ku,
za pew nia do stęp do su row -
ców, kon ku ren cyj ną wy kwa li -
fi ko wa ną si łę ro bo czą oraz
sprzy ja ją ce wa run ki eko no -
micz ne dla pro wa dze nia pro -
duk cji prze my sło wej. 
No wy obiekt Cam so w Wiet -
na mie uzu peł nia dzia łal ność
pro duk cyj ną spół ki pro wa -
dzo ną w obiek tach w Ar gen -
ty nie, Bra zy lii, Ka na dzie, Chi -
nach, na Wę grzech, we Wło -
szech, Ko rei Po łu dnio wej, Sri
Lan ce i Sta nach Zjed no czo -
nych. – Na sza no wa fa bry ka
zo bo wią zu je Cam so do utrzy -
ma nia po zy cji god ne go za ufa -
nia do staw cy opon na pierw -
sze wy po sa że nie dla pro du -
cen tów wóz ków wi dło wych
oraz za spo ka ja ją ce go po trze -

by ryn ku wtór ne go (after mar -
ket) w kra jach azja tyc kich. Jej
po wsta nie sta no wi in we sty -
cję, któ rej ce lem jest wzmoc -
nie nie na szej po zy cji li de ra
w seg men cie opon do wóz -
ków wi dło wych – po wie dział
Je an -François Fer land, wi ce -
pre zes i dy rek tor Dzia łu Ma -
te rial Han dling w Cam so.
Cam so, „the Ro ad Free Com -
pa ny”, jest świa to wym li de -
rem w dzie dzi nie pro jek to wa -

nia, wy twa rza nia i dys try bu cji
ogu mie nia, felg, gą sie nic gu -
mo wych oraz sys te mów pod -
wo zi do ma szyn i urzą dzeń
prze my sło wych oraz róż ne go
ro dza ju po jaz dów te re no -
wych. Fir ma utrzy mu je rów -
nież za awan so wa ne ośrod ki
na uko wo -ba daw cze oraz za -
kła dy pro duk cyj ne
na te re nie obu Ame -
ryk, Eu ro py i Azji. 

KOMPONENTY

No wa fa bry ka Cam so 
W Wiet na mie roz po czął dzia łal ność uzna ny za naj -
lep szy w swej ka te go rii za kład pro duk cyj ny fir my
Cam so. Wy twa rza on pe łen asor ty ment opon peł -
nych prze zna czo nych do wóz ków wi dło wych 

Zbu do wa na w cią gu czternastu mie się cy fa bry ka w Wietnamie stosuje w procesach
produkcyjnych naj lep sze w swej kla sie urzą dze nia i tech no lo gie

www.camso.co

http://camso.co/
http://camso.co/


C50. No wo ści Pal fin ger na Bau mie 2016

Mer ce des -Benz Arocs na te stach w Fal -Bruk 52.V

Pół wie ku fa bry ki ka bin i osi DAF w Bel gii 61.V

C58. Vo lvo Gro up Trucks Sa les – klient w cen trum uwa gi

C62. Fak tor 5 na szóstkę!
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POJAZDY BUDOWLANE

Na dwóch sto iskach o łącz nej
po wierzch ni oko ło 1.800 m2
Pal fin ger za pre zen tu je sze ro -
ką ga mę urzą dzeń, po cząw -
szy od naj now sze go żu ra wia
do cięż kich za sto so wań
PK 165.002 TEC 7, po przez
żu ra wie le śne oraz re cy klin go -
we, po sys tem do prze ła dun -
ku kon te ne rów mor skich oraz
zgodnych z normą DIN30722,
wóz ki wi dło we mo co wa ne
na cię ża rów kach oraz pod no -
śni ki ko szo we wy ko rzy sty wa -
ne przy pra cy na wy so ko ści.
Najnowocześniejszy żu raw
Pal fin ger PK 165.002 TEC 7
zo stał za pro jek to wa ny z my ślą
o pod wo ziach, któ rych do -

pusz czal na ma sa cał ko wi ta
wy no si 32 to ny. Z te go wzglę -
du przy ogra ni czo nej ma sie
wła snej za pew nia on bar dzo
wy so kie osią gi, za rów no
pod wzglę dem udźwi gu, jak
i za się gu. W po rów na niu
do wcze śniej ofe ro wa ne go
mo de lu PK 150.002 HPLS no -
wa kon struk cja jest aż o 800 kg
lżej sza, na to miast po sia da o 8
tm więk szy mo ment udźwi gu.
Do dat ko wo żu raw ten mo że
pra co wać w tzw. try bie ochro -
ny pra cow ni ka przed upad -
kiem FPM (Fall Pro tec tion
Mo de). Roz wią za nie to po le -

ga na tym, że pod czas pra cy
na wy so ko ści, gdzie nie ma
rusz to wa nia i trud no do cze -
go kol wiek przy piąć li nę za -
bez pie cza ją cą, ro bot nik mo że
być ase ku ro wa ny za po mo cą
żu ra wia. W tym ce lu do zblo -
cza jest za mon to wa ny na pi -
nacz, któ ry za pew nia od po -
wied ni, sta ły na ciąg do dat ko -
wej li ny przy mo co wa nej
do sze lek pra cow ni ka. Sys -
tem FPM jest do stęp ny w ma -
szy nach se rii SH i TEC 7. Sta -
no wi ko lej ny przy kład du że go
za an ga żo wa nia fir my Pal fin -
ger w no wo cze sne roz wią za -
nia za pew nia ją ce nie tyl ko
naj wyż szą wy daj ność pra cy,

ale tak że bez pie czeń stwo
na pla cu bu do wy.
Wszy scy, któ rzy przy ja dą
do Mo na chium na tar gi Bau -
ma i od wie dzą sto isko Pal fin -
ge ra, bę dą też mie li oka zję zo -
ba czyć spe cjal ny osprzęt
o na zwie ISO TIP, po zwa la ją cy
na prze wo że nie 20-sto po -
wych kon te ne rów mor skich
za po mo cą ha kow ca. Do tej
po ry pod no sze nie i trans port
na nie wiel kie od le gło ści ta kich
ła dun ków mógł od by wać się
tyl ko przy uży ciu spe cjal nych
wóz ków oraz bra mow nic.
Roz wią za nie ISO TIP jest dla

nich cie ka wą al ter na ty wą, po -
nie waż przy niewielkich
kosztach po zwa la na za adap -
to wa nie po sia da ne go po jaz -
du. Mo żna w ten sposób ob -
słu gi wać kon te ne ry o ma sie
do 23 ton. Za sad ni czą je go
część sta no wi spe cjal na ra ma

z uchem mon to wa na do po -
przecz nej ścia ny kon te ne ra
oraz dwa ze spo ły ro lek pro -
wa dzą cych, na któ rych kon te -
ner opie ra się pod czas za ła -
dun ku i trans por tu. Gdy do -
dat ko wa ra ma nie jest wy ko -
rzy sty wa na, moż na ją prze wo -
zić w od po wied nim miej scu
tuż za ka bi ną kierowcy. Sys -
tem mo że być ob słu gi wa ny
za po mo cą pi lo ta
bez prze wo do we go
lub „na ka blu”.

No wo ści firmy Pal fin ger na Bau mie 2016
Fir ma Pal fin ger, któ rej ofi cjal nym przed sta wi cie lem w Pol sce jest spół -
ka Gra co, bar dzo po waż nie trak tu je tar gi Bau ma, dla te go spe cjal nie
na tę oka zję przy go to wa ła wie le cie ka wych no wo ści

www.graco.pl

No wy żu raw Pal fin ger PK 165.002 TEC 7 jest prze zna czo ny do po jaz dów o DMC rów -
nej 32 t. Za pew nia wy so kie osią gi i w po rów na niu do po przed ni ka jest lżej szy o 800 kg 

Za bu do wa ha ko wa ISO TIP umoż li wia ope ro wa nie kon te ne ra mi mor ski mi, sta no -
wiąc cie ka wą al ter na ty wę dla spe cja li stycz nych wóz ków i bra mow nic

W żu ra wiu Pal fin ger PK 165.002 TEC 7 jest do stęp ny tryb pra cy FPM (Fall Pro tec -
tion Mo de), po zwa la ją cy na ase ku ra cję oso by pra cu ją cej na wy so ko ści

http://www.graco.pl/
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Spół ka Fal -Bruk ist nie je
od 1989 ro ku. Zaj mu je się re -
ali za cją ro bót dro go wych, sa -
ni tar nych i elek trycz nych,
a od pew ne go cza su tak że
wod no -ka na li za cyj nych oraz
zwią za nych z in ży nie rią ru chu
dro go we go, dzia ła jąc na zle -
ce nie in we sto rów pry wat nych,
jak i jed no stek sa mo rzą do -
wych. Przy więk szo ści za dań
ko rzy sta z wła sne go sprzę tu.

Ak tu al nie flo tę sa mo cho do wą
fir my two rzy 35 jed no stek,
z cze go po ło wa to „so lów ki”
wy po sa żo ne w tyl noz sy po we
za bu do wy sa mo wy ła dow cze.
Prze wa ża ją w niej po jaz -
dy 8x4, choć są też czte ry wy -
wrot ki 8x6 i jed na 8x8, od de -
le go wy wa ne do trud niej szych
za dań, któ re wią żą się
na przy kład z ko niecz no ścią
ope ro wa nia w grzą skim te re -
nie. Pod ko niec li sto pa da,
a więc w mo men cie gdy te sto -
wy Mer ce des -Benz Arocs tra -
fił do fir my Fal -Bruk, ta kie sy -
tu acje zda rza ją się czę sto,
więc ła two moż na go by ło
spraw dzić w róż nych wa run -
kach eks plo ata cji. Przez 10
dni po jazd „de mo” po ko nał
nie co po nad 1.500 km, czy li

dzien nie śred nio po 150 km.
Jak za pew nia ją przed sta wi -
cie le Fal -Bruk, cza sa mi ten
dy stans by wa na wet dwa ra zy
dłuż szy – wszyst ko za le ży
od ro dza ju wy ko ny wa nej pra -
cy i od le gło ści do miej sca re -
ali zo wa nej in we sty cji. Naj wię -
cej prze pra co wał na nim za -
wo do wy kie row ca Piotr Świ tal -
ski: – Ucie szy łem się, gdy wy -
bra no mnie do prze te sto wa nia

Aroc sa. Czę sto wi du ję ten sa -
mo chód, wie le o nim czy ta -
łem, a te raz bę dę miał wła sną
opi nię na je go te mat. W fir mie
Fal -Bruk je stem za trud nio ny
od ośmiu lat. Przez ten czas
pra co wa łem na róż nych wy -
wrot kach kil ku ma rek, dla te go
po tra fię je so bie po rów nać
i wiem, na co zwró cić uwa gę.
Jed nym z za dań re ali zo wa -
nych przy wy ko rzy sta niu te -
sto we go Aroc sa by ła bu do wa
dro gi osie dlo wej w miej sco -
wo ści Ko mo rów nie da le ko
War sza wy, gdzie przy wo żo no
kru szy wo na pod bu do wę. Do -
jazd w miej sce wy ła dun ku
mógł od by wać się tyl ko ty łem,
w do dat ku mie dzy sa mo cho -
da mi. – W ta kich sy tu acjach
ła two za uwa żyć wy so ką pre -

cy zję ukła du kie row ni cze go
i bar dzo wy daj ne wspo ma ga -
nie. Kie row ni cę ob ra ca się jak
w no wej oso bów ce, na wet je -
śli sa mo chód je dzie po as fal -
cie czy be to nie z mi ni mal ną
pręd ko ścią, np. pod czas za -
wra ca nia. To wspo ma ga nie
dzia ła w spo sób pro gre syw -
ny, więc przy wyż szej pręd ko -
ści jest mniej in ten syw ne, za -
pew nia jąc lep szą kon tro lę
nad po jaz dem – opo wia da
Piotr Świ tal ski.
Po dob nie, jak w przy pad ku
wcze śniej szych dwóch te -
stów, naj wię cej spo strze żeń
do ty czy za sto so wa ne go ukła -
du prze nie sie nia na pę du,
w szcze gól no ści zauto ma ty -

zo wa nej skrzy ni bie gów Mer -
ce des PowerShift 3 i tur bo -
sprzę gła z re tar de rem. – Na -
sza fir ma dzia ła głów nie
w War sza wie i oko li cach,
więc du żo po ru sza my się
po mie ście, gdzie trze ba czę -
sto sta wać na świa tłach i nie
raz utknie się w ja kimś kor ku.
W ta kich sy tu acjach prze -
kład nia zauto ma ty zo wa na
zna czą co pod no si kom fort
pra cy, ale mu si dzia łać po -
praw nie, zwłasz cza je śli cho -
dzi o szyb kość ru sza nia i wła -
ści wy do bór bie gów. W przy -
pad ku skrzy ni za sto so wa nej
w Aroc sie nie mam pod tym
wzglę dem żad nych za strze -
żeń. Je śli ktoś miał wcze śniej
ja kieś uprze dze nia do au to -
ma tów w wy wrot kach, to jeż -
dżąc tym sa mo cho dem szyb -
ko się ich po zbę dzie. A tur -
bo sprzę gło z re tar de rem to
ko lej na waż na za le ta te sto -
we go Mer ce de sa. Przede
wszyst kim uła twia ru sza nie

i pre cy zyj ne ma new ro wa nie
bez uży cia pół sprzę gła na -
wet pod peł nym ob cią że -
niem i na wznie sie niu, ale
mnie przy da je się ono w jesz -
cze jed nej sy tu acji. Gdy przy -
wo żę kru szy wo al bo żwir
do wbu do wa nia w dro gę, to
pod czas wy ła dun ku za zwy -
czaj nie wy sy pu ję ich w jed -
no miej sce, tyl ko roz cią gam
na kil ka me trów, uła twia jąc

POJAZDY BUDOWLANE

Mer ce des -Benz Arocs na te stach w Fal -Bruk
Trze cią fir mą, z któ rą prze pro wa dzi li śmy test dłu go dy stan so wy wie lo na pę -
do we go (8x6) Aroc sa 4445, by ła war szaw ska spół ka Fal -Bruk. Po jazd ten
do sko na le wpi su je się w jej po trze by, po nie waż wy ko rzy stu je ona wy łącz -
nie wy wrot ki tyl noz sy po we, a kil ka z nich ma na pęd na wię cej niż dwie osie

Przy bu do wie wą skich dróg czę sto trze ba co fać na wet kil ka set me trów. W ta kich
sy tu acjach naj ła twiej do ce nić w te sto wym Aroc sie wy daj ne wspo ma ga nie kie row -
ni cy i zna ko mi tą wi docz ność z wnę trza

Pod czas dzia ła nia tur bo sprzę gła
w dol nej czę ści głów ne go wy świe tla -
cza za pa la się spe cjal ny pik to gram.
Tur bo sprzę gło za łą cza się nie tyl ko
przy ru sza niu, ale tak że po zwol nie niu
do pręd ko ści ma new ro wej

Tur bo sprzę gło z re tar de rem zna ko mi cie spraw dza się w sy tu acjach, gdy za cho dzi
ko niecz ność pre cy zyj nej kon tro li pręd ko ści, na przy kład przy „roz cią ga niu” kru szy -
wa na pod bu do wę dro gi
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ope ra to ro wi ła do war ki czy
ko par ko -ła do war ki roz gar nię -
cie ma te ria łu po ca łej sze ro -
ko ści. Przy tur bo sprzę gle
czyn ność ta jest o wie le ła -
twiej sza i moż na ją wy ko nać
bar dziej pre cy zyj nie. To sa -
mo do ty czy wszyst kich in -
nych prac, w któ rych trze ba
do kład nie kon tro lo wać pręd -
kość jaz dy. Mo głem się o tym
prze ko nać m.in. pod czas do -
star cza nia ma sy bi tu micz nej
do roz ście ła cza czy od bio ru
urob ku z fre zar ki do na -
wierzch ni. Ze spół ten ide al -
nie spraw dza się też w ro li
zwal nia cza, bo ko rzy sta jąc
z nie go moż na wy ha mo wać
po jazd pra wie do ze ra – za -
pew nia Piotr Świ tal ski.
Oprócz kom for tu pra cy waż -
nym ce lem w opra co wy wa niu
ukła du na pę do we go Aroc sa
by ło jak naj niż sze zu ży cie pa -
li wa, ma ją ce ol brzy mi wpływ
na kosz ty funk cjo no wa nia
każ de go przed się bior stwa
wy ko rzy stu ją ce go sa mo cho -
dy cię ża ro we, a szcze gól nie
bu dow la ne, któ rych spa la nie
jest za zwy czaj znacz nie wyż -
sze niż po jaz dów ope ru ją -
cych na da le kich tra sach.
Przy kład fir my Fal -Bruk
po raz ko lej ny po ka zu je, że
uda ło się go w peł ni osią -
gnąć. − Za sto so wa ny 450-
kon ny sil nik OM 471 jest opty -
mal ny do więk szo ści za dań,
ja kie re ali zu je my. Przy współ -
pra cy z tą prze kład nią za wsze
czuć za pas mo cy, na wet gdy
sa mo chód jest mak sy mal nie

za ła do wa ny. Dla te go wy prze -
dza nie czy wspi nacz ka
pod dłu gie wnie sie nie nie są
pro ble mem. Po zy tyw nie za -
sko czy ło nas też spa la nie, bo
przy kon fi gu ra cji 8x6 za zwy -

czaj jest ono wyż sze. Fakt, że
tu taj sta le są na pę dza ne tyl ko
tyl ne osie, na to miast przed nia
pierw sza jest do łą cza na za -
leż nie od sy tu acji. Przy jeź -
dzie w wa run kach mie sza -
nych i ła dun ku w obie stro ny
śred nie zu ży cie pa li wa wy -
cho dzi ło na po zio mie oko -
ło 47 l/100 km, zaś gdy w jed -
ną stro nę prze jazd od by wał
się na pu sto, spa da ło po ni -
żej 40 li trów, na wet do 37
na 100 km. Ta ki Arocs jest
więc bar dzo oszczęd ny,
a mu szę za zna czyć, że nie
jeź dzi łem nim na wy nik, bo
w trans por cie bu dow la nym
trud no to zro bić. Na zwał ce
czy grzą skiej dro dze naj waż -
niej sze jest, aby na nie bez -
piecz nie wje chać i z nich wy -
je chać, więc zu ży cie pa li wa
scho dzi na dal szy plan.
Z więk szo ści opre sji wy cho -
dzi łem jed nak tyl ko po spię -

ciu tyl nej blo ka dy mię dzy -
osio wej. Przy za łą cze niu
wszyst kich wy da je się, że ten
sa mo chód jest wprost nie
do za trzy ma nia – do da je kie -
row ca Fal -Bruk.
Waż ną za le tą de mon stra cyj -
ne go po jaz du Mer ce des -Benz
Arocs jest ka bi na śred niej
wiel ko ści M ClassicSpace,
któ rej dłu gość wy no si 2 m.
Sta no wi ona bo wiem naj lep -
szy kom pro mis mię dzy kom -
for tem wnę trza, a ma są wła -
sną pod wo zia i dłu go ścią ra -
my pod za bu do wę. Nie uszło
to uwa dze Pio tra Świ tal skie -
go, któ ry wy po wia da się

o niej w sa mych su per la ty -
wach: – Mi mo, że Arocs to cał -
ko wi cie no wy mo del, je go
kon struk cja jest w peł ni doj -
rza ła. Wi dać to na przy kła dzie
wie lu de ta li, jak np. wnę ki
nad błot ni kiem, dzię ki któ rej
wcho dząc do wy so kiej ka bi ny
nie trze ba od ra zu się gać
do po rę czy obok fo te la. W ta -
kim wnę trzu moż na ła two
zmie ścić wszyst kie po trzeb ne
rze czy i jed no cze śnie nie na -
ro bić ba ła ga nu. Mo im zda -
niem każ da wy wrot ka stan dar -
do wo po win na być wy po sa ża -
na w ta ką ka bi nę.
Szcze gó ło wy opis tech nicz -
ny te sto we go Aro sa zo stał
umiesz czo ny w Po śred ni ku
Bu dow la nym nr 6/2015,
który do stęp ny jest rów nież
w wer sji elek tro -
nicz nej na stro nie
www.po sbud.pl

www.mercedes-benz.pl

Zda niem Pio tra Świ tal skie go, kie row cy
w fir mie Fal -Bruk, ka bi na Aroc sa M
ClassicSpace o dłu go ści dwóch me -
trów za pew nia ide al ne wa run ki pra cy
i od po czyn ku, a tak że sprzy ja utrzy ma -
niu po rząd ku we wnę trzu 

W ukła dzie za wie sze nia Aroc sa „de mo” za sto so wa no trzy so lid ne sta bi li za to ry – dwa
przy wóz ku tyl nym i je den przy pierw szej osi z przo du, sku tecz nie za po bie ga jąc nad -
mier nym prze chy łom nad wo zia przy szyb ciej po ko ny wa nych za krę tach

Te sto wy Arocs był wy po sa żo ny
w opcjo nal ny klu czyk z ko lo ro wym
wy świe tla czem, za po mo cą któ re go
z da la od po jaz du moż na spraw dzić
np. po ziom pa li wa i pły nu AdBlue, ci -
śnie nie po wie trza w ukła dzie ha mul -
co wym czy tem pe ra tu rę na ze wnątrz
i we wnątrz ka bi ny

W za bu do wie Ski bic ki część pod ło gi wy sta ją ca po za kla pę jest od po wied nio dłu -
ga, zwięk sza jąc kom fort i bez pie czeń stwo za kła da nia plan de ki. Do stęp do niej uła -
twia roz kła da na dra bin ka 

Do stęp do ka bi ny te sto we go Aroc sa
jest bar dzo ła twy. To za słu ga sze ro kich
stop ni wej ścio wych, drzwi otwie ra nych
o kąt 90° oraz do dat ko we go uchwy tu
w nad ko lu, dzię ki któ re mu nie trze ba
od ra zu się gać do po rę czy przy fo te lu

http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/trucks_.flash.html#_int_passengercars:home:product-worlds:trucks_
http://download.posbud.pl/e/PB_6_2015/#/35
http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/trucks_.flash.html#_int_passengercars:home:product-worlds:trucks_
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Po śred nik Bu dow la ny:
– Jaki to będzie rok?
Piotr Stań ski: – Z na szej per -
spek ty wy sy tu acja wy glą da
tak, że od kie dy za koń czo no
przy go to wa nia do tur nie ju Eu -
ro 2012, ry nek spadł. Li czy my
jed nak, że rok 2016 bę dzie już
tym, w któ rym na stą pi od bi cie,
wszyst ko wró ci na wła ści we
to ry i ry nek bu dow la ny bę dzie
na ty le chłon ny, że po zwo li
nam le piej po pu la ry zo wać
mar kę MAN wśród klien tów.

PB: – Zno wu ma my prze -
cież rok mi strzostw…
PS: – To praw da i pew nie moż -
na by ło by zna leźć wie le ana lo -
gii, ale jest on wy jąt ko wy także
dlatego, że przy pa da w nim
Bau ma. Si łą rze czy bę dzie się
więc du żo wię cej dzia ło. 

PB: – Wróć my jesz cze
na chwi lę do ro ku 2015. Jak
się do my śla my, je ste ście
z nie go za do wo le ni.
PS: – Zde cy do wa nie tak, choć
aku rat nie do ty czy to bran ży
bu dow la nej. In ne seg men ty
trans por tu roz wi ja ły się znacz -
nie szyb ciej. Trze ba pa mię tać,
że ry nek po jaz dów cię ża ro -
wych w Pol sce jest dość spe -
cy ficz ny. Aż 83-85% sprze da -
ży wszyst kich po jaz dów po -
wy żej 6 ton DMC sta no wią cią -
gni ki sio dło we do trans por tu
mię dzy na ro do we go. Ozna cza
to, że po zo sta łe seg men ty sta -
ją się ni szo we. Ja ko MAN
Truck & Bus nie na rze ka my,
bo w ubie głym ro ku sprze da li -
śmy 4.183 sa mo cho dy, za -
pew nia jąc so bie udział w ryn -
ku 18,9%, a tym sa mym po zy -
cję li de ra. Osią gnię ty wy nik
sprze da ży jest dla nas świet ny
i prze bi ja po tym wzglę dem re -
kor do wy rok 2008, któ ry do tej
po ry był dla nas od no śni kiem.
Je śli cho dzi o po jaz dy zwią za -
ne z in ny mi seg men ta mi, to tu -
taj mo że my po chwa lić się licz -
bą re je stra cji na po zio mie 570

sztuk, co rów nież uznać na le -
ży za do bry wy nik.

PB: – Bie żą cy rok za po -
wia da się obie cu ją co,
moż na ocze ki wać w nim
wzmo żo nej ak tyw no ści
firm bu dow la nych. W ja ki
spo sób za mier za cie po -
wal czyć o ten ry nek?
PS: – Już daw no udo wod ni li -
śmy, że na szych sa mo cho dów
moż na uży wać bar dzo dłu go
i da ją so bie one ra dę w naj trud -
niej szych wa run kach. Roz wią -
za nia, któ re ofe ru je my, są już
do sko na le spraw dzo ne. Mam
tu na my śli na przy kład
HydroDrive do stęp ny od dzie -
się ciu lat. Po ta kim okre sie
sprze da ży nikt nie za da je już
py tań w ro dza ju „czy to na -
praw dę dzia ła?”. Ko lej ną rze -
czą, któ ra w jesz cze więk szym
stop niu moż e nam po móc
w umoc nie niu po zy cji, jest pro -
gram „Trucks to go”. Pod tą
na zwą kry je się pu la go to wych
sa mo cho dów w licz bie ok. 250
sztuk, po zwa la ją ca na szyb kie
do star cze nie po jaz du z za bu -
do wą wy ko na ną przez na -
szych spraw dzo nych part ne -
rów. Roz po czę li śmy od sa mo -
cho dów ko mu nal nych i wi dzi -
my, że ta kon cep cja się spraw -
dza. Je śli więc po ja wia się po -
trze ba szyb kiej do sta wy sa mo -
cho du, to je ste śmy w sta nie
prak tycz nie na tych miast na nią
za re ago wać. W nor mal nej pro -

ce du rze, gdy sa mo chód trze ba
naj pierw wy pro du ko wać, a po -
tem go za bu do wać, zaj mu je to
oko ło czte rech mie się cy.

PB: – Czy w Pol sce też bę -
dzie cie mie li stok po jaz -
dów do stęp nych od rę ki?
PS: – Bra li śmy to pod uwa gę,
ale wy cho dzi my z za ło że nia,
że sko ro ma my moż li wość wy -
ko rzy sty wa nia pu li cen tral nej
„Trucks to go”, to jest to
znacz nie bar dziej in te re su ją -
ce, za rów no dla nas, jak
i klien tów. Mu si my je dy nie za -
dbać, aby w sto ku za wsze
znaj do wa ły się po jaz dy, któ re
są po pu lar ne wśród kra jo -
wych od bior ców. Od po wia da -
jąc zaś na wcze śniej sze py ta -
nie, to wal cząc o ry nek sta ra -
my się uświa da miać klien tom,
że ce na za ku pu po jaz du nie
jest naj waż niej sza. Li czy się
cał ko wi ty koszt po sia da nia sa -
mo cho du cię ża ro we go. Waż -
ne jest, ile kosz tu je on ty go -
dnio wo, w prze li cze niu na ki -
lo metr czy to nę. Wie lu
klientów za wiera więc z na mi
kon trak ty w  oparciu o ra tę
mie sięcz ną zawierającą po -
za kosz ta mi uży wa nia sa mo -
cho du i za bu do wy także kosz -
ty kon trak tu ser wi so we go,
ubez pie cze nia, a na wet re je -
stra cji. Po jazd na dal jest nasz,
a klient pła ci tyl ko za je go wy -
ko rzy sty wa nie. Mo że więc ła -
two prze wi dy wać kosz ty pro -

wa dze nia dzia łal no ści, prze -
zna czać pie nią dze na in ne ce -
le, na przykład roz wój fir my.

PB: – Na ile do ty czy to
bran ży bu dow la nej?
PS: – My ślę, że jesz cze w zbyt
ma łym stop niu, ale na szczę -
ście ma my już part ne rów
w dzia ła niu. Na przy kład fir my
za bu do wu ją ce, ta kie jak Me il -
ler Pol ska czy KH -Kip per. Li -
czy my, że ofer ta ko rzy sta nia
z po jaz du za mie sięcz ną usta -
lo ną kwotę spo tka się z du żym
za in te re so wa niem klien tów.

PB: – W Pol sce za wsze moż -
na by ło ob ser wo wać chęć po -
sia da nia, w myśl za sa dy, że je -
śli nie masz wła snych po jaz -
dów czy ma szyn, to nie je steś
fir mą. Czy uwa ża Pan, że ta kie
ro zu mo wa nie rze czy wi ście od -
cho dzi w prze szłość? Czy doj -
rze li śmy już do zmia ny spo so -
bu  dzia ła nia, pro wa dze nia biz -
ne su we dług no we go mo de lu? 
PS: – Je stem w tym wzglę dzie
opty mi stą, a są dzę, że w bran ży
bu dow la nej za pro po no wa ny
przez nas mo del biz ne so wy
przyj mie się naj szyb ciej. Ro zu -
mie my spe cy fi kę bran ży bu dow -
la nej i chce my w co mie sięcz -
nych ob cią że niach klien tów
uwzględ niać se zo no wość ro bót.
Pa mię taj my tak że, iż w wie lu fir -
mach ob ser wu je my in ne po dej -
ście wy ni ka ją ce choć by ze
zmian po ko le nio wych. Wie le
firm ro dzin nych prze szło w rę ce
no wej ge ne ra cji. Dzie ci do tych -
cza so wych wła ści cie li są za zwy -
czaj le piej wy kształ co ne, zu peł -
nie ina czej pa trzą na biz nes i po -
tra fią ko rzy stać z ze wnętrz ne go
fi nan so wa nia, wy zna jąc za sa dę,
że nie wszyst ko trze ba ku pić
za go tów kę i nie wszyst ko trze -
ba mieć na wła sność.

Py ta nia za da wa li: 
Ka rol Wój to wicz, 

Ja cek Ba rań ski 
i Mi chał Mar kie wicz

rozmawiał z firmą: MAN Truck & Bus Polska
Na pytania odpowiadał: Piotr Stański, Prezes Zarządu MAN Truck & Bus Polska

W spo tka niu, któ re od by ło się w sie dzi bie MAN Truck & Bus Pol ska udział wzię li (od le -
wej): Ka rol Wój to wicz, Ja cek Ba rań ski, Mar ta Stefańska - Specjalista ds. Komunikacji
MAN Truck & Bus Polska oraz Pre zes Za rzą du MAN Truck & Bus Piotr Stań ski
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Po śred nik Bu dow la ny:
– Sca nia Pol ska tra dy cyj -
nie pod su mo wa ła po -
przed ni rok w grud niu, ale
wy ni ki sprze da ży do ty czy -
ły je de na stu mie się cy. Te -
raz ma my ich zmia nę…
Pa weł Pa luch: – To praw da.
Wte dy by li śmy na dru gim miej -
scu w sprze da ży po jaz dów po -
wy żej 16 ton DMC, a po pod su -
mo wa niu ca łe go ro ku prze su -
nę li śmy się na trze cią po zy cję.
Mi mo to je ste śmy za do wo le ni,
bo gdy wszyst kich sa mo cho -
dów cię ża ro wych sprze da no
po nad 20 tysięcy sztuk, to my
do star czy li śmy ich po nad 3,5
tysiąca. Ktoś, kto ro bił pla ny
pod ko niec 2014 ro ku, na pew -
no nie prze wi dy wał, że ry nek
wzro śnie o po nad 30%. Oczy -
wi ście jest to głów nie za słu ga
trans por tu mię dzy na ro do we -
go, w któ rym pol skie fir my są
bar dzo moc ne, zdo by wa jąc
co raz wyż sze udzia ły w ryn ku
tych usług. Py ta nie tyl ko jak
dłu go po trwa ta sy tu acja, bo
wi dać, że po ja wia ją się róż ne
pró by ogra ni cza nia tej kon ku -
ren cji. Od lat moc no i kon se -
kwent nie dzia ła my w seg men -
cie pod wo zi, co za owo co wa ło
wy mier ny mi suk ce sa mi na tym
nie naj lep szym ryn ku.

PB: – Co by ło przy czy ną
tak do brych wy ni ków? 
PP: – To efekt kon se kwent nej
pra cy z sie cią han dlo wą, szko -
leń a tak że od po wied niej li sty
ce no wej, któ ra dwa-trzy la ta te -
mu zo sta ła lo gicz nie po ukła da -
na.  Już dru gi rok z rzę du za ję -
li śmy pierw sze miej sce w seg -
men cie pod wo zi. Naj lep sze
wy ni ki uda ło się nam osią gnąć
w sprze da ży po jaz dów dla
stra ży po żar nej, bran ży ko mu -
nal nej i zu peł nie dla nas no we -
go sek to ra ener ge tycz ne go.
Na ko niec ubie głe go ro ku za re -
je stro wa no do kład nie 3.534 no -
we Sca nie, przy czym pod wo zi
by ło aż 843 sztu ki, co da ło

nam udział prze kra cza ją -
cy 26%. Mo im zda niem sprze -
daż pod wo zi jest ba ro me trem
roz wo ju eko no micz ne go kra ju,
bo cią gni ki pra cu ją głów nie
w Eu ro pie. Oma wia jąc ry nek,
war to zwró cić uwa gę, że po raz
pierw szy od ja kie goś cza su
zrów na ła się sprze daż po jaz -
dów no wych i uży wa nych, bo
za zwy czaj tych dru gich jest
wię cej, prze waż nie 60%. 

PB: – Z cze go wy ni ka owo
wy rów na nie?
PP: – Jed nym z naj waż niej -
szych czyn ni ków są nor my emi -
sji spa lin, ale wpływ na to ma
rów nież sto sun ko wo nie zła po -
zy cja firm dzia ła ją cych w trans -
por cie mię dzy na ro do wym, bo
to one wy ge ne ro wa ły naj więk -
szy wzrost. Uwa żam też, że
waż ną ro lę od gry wa kwe stia
do stęp no ści róż nych po jaz dów. 

PB: – Jak wy glą da po czą -
tek bie żą ce go ro ku?
PP: – Biorąc pod uwagę za -
mó wie nia, ja kie wpły nę ły
do nas w stycz niu i lu -
tym, wygląda bar dzo do brze.  

PB: – Czy moż na zatem
po ku sić się o prze wi dy wa -
nia co do ca łe go ro ku?
PP: – Do brze by ło by, gdy by ry -
nek po zo stał na tym sa mym
po zio mie i w chwi li obec nej
moż na za ry zy ko wać stwier dze -
nie, że tak się sta nie. Na ra zie
wciąż ob ser wu je my bar dzo du -

że za po trze bo wa nie na no we
po jaz dy, ale nie jest tak wszę -
dzie. Ma my du że pro ble my
w Ro sji, bo pa mię tam la ta, gdy
do star cza li śmy na wet pięć -sie -
dem ty się cy sztuk, a te raz są to
je dy nie set ki. Pa trząc glo bal -
nie, do syć cięż ka jest też sy tu -
acja w Bra zy lii, któ ra swe go
cza su by ła na szym naj więk -
szym ryn kiem z do sta wa mi
oko ło szes na stu -sie dem na stu
ty się cy po jaz dów rocz nie.
Obec nie ta licz ba jest trzy krot -
nie mniej sza. Pol ska jest dla
Sca nii czwar tym ryn kiem w Eu -
ro pie i pią tym na świe cie. Tu taj
wy prze dza ją nas tyl ko Niem cy,
Fran cja i Wiel ka Bry ta nia.

PB: – Jak ry su je się sy tu -
acja w kwe stii po jaz dów
stric te bu dow la nych?
PP: – W naj lep szym dla nas ro ku
sprze da li śmy oko ło 600 wy wro -
tek, na to miast w ostat nich la tach
sprze da ją się ich tyl ko dzie siąt -
ki. Li czy my jed nak, że no wa per -
spek ty wa fi nan so wa 2014-2020
na pę dzi nie co kon trak tów i po -
ja wi się więk sze za po trze bo wa -
nie na po jaz dy bu dow la ne.
Na pew no nie bę dzie to jednak
ta ki bo om, ja ki od no to wa li śmy
w tam tym okre sie.

PB: – Czym za mier za cie
prze ko ny wać klien tów
do swo jej ofer ty?
PP: – Przede wszyst kim chce my
im sta le przy po mi nać, że moc no
dzia ła my w bran ży bu dow la nej.

Rok te mu wzno wi li śmy po ka zy
Sca nia De mo To ur, ale oka za ło
się, że ten ry nek jesz cze nie od -
żył. Li czy my więc, że na sze dzia -
ła nia za pro cen tu ją w bie żą cym
ro ku, a naj póź niej w przy szłym.
Po za tym in ten sy fi ku je my na sze
dzia ła nia z fir ma mi za bu do wu ją -
cy mi i bę dzie my obec ni na róż -
nych im pre zach wy sta wien ni -
czych. Zde cy do wa li śmy się też
na wpro wa dze nie umów ob słu -
go wo -na praw czych przy go to -
wa nych z my ślą o po jaz dach
bu dow la nych. Dzię ki te mu
w mie sięcz ną ra tę bę dzie my
mo gli wkal ku lo wać ser wis.

PB: – Ja ki mo że być udział
sa mo cho dów bu dow la -
nych sprze da nych z ta ki mi
kon trak ta mi?
PP: – W tej chwi li trud no to
okre ślić, ale udział po jaz dów in -
nych niż bu dow la ne do star cza -
nych z umo wą ob słu go wo -na -
praw czą wy no si śred nio 55%.
Ma my jed nak de ale rów, któ rzy
osią ga ją wy nik się ga ją cy 70%.

PB: – Ko rzy sta nie z ta kiej
usłu gi na pew no wy ma ga
zmia ny men tal no ści klien -
tów, bo wie lu z nich za pew -
ne uwa ża, że sko ro ku pu ją
no wy sa mo chód, to nic złe -
go nie bę dzie się z nim dzia -
ło. Po co więc ma ją pła cić
za je go ob słu gę?
PP: – Zga dza się, ale tu mó wi -
my o kon trak tach na cztery-pięć
lat, a gwa ran cja jest za zwy czaj
udzie la na na dwa la ta. Po tym
okre sie mo że się już coś wy da -
rzyć, a zna jąc mie sięcz ną ra tę,
klient jest w sta nie ła two skal ku -
lo wać kosz ty użyt ko wa nia po -
jaz du. Na szym zda niem klient
po wi nien kon cen tro wać się wy -
łącz nie na pro wa dzo nej dzia łal -
no ści, a nam po wie rzyć kom -
plek so wą ob słu gę po jaz du.

Py ta nia za da wa li: 
Ka rol Wój to wicz, 
i Ja cek Ba rań ski 

POJAZDY BUDOWLANE

rozmawiał z firmą: Scania Polska
Na pytania odpowiadał: Paweł Paluch, Dyrektor ds. Marketingu i Komunikacji w Scania Polska

W spo tka niu w sie dzi bie Scania Pol ska udział wzię li (od le wej): Paweł Paluch, Dyrektor
ds. Marketingu i Komunikacji w Scania Polska, Ja cek Ba rań ski i Ka rol Wój to wicz   



http://scania.pl/
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W cen trum wszyst kich dzia -
łań po dej mo wa nych przez
róż ne dzia ły Vo lvo Gro up
Trucks Sa les za wsze znaj do -
wał się klient. Fir ma do kła da
wszel kich sta rań, by do sko -
na lić i przy spie szyć je go ob -
słu gę i wy cho dzić na prze ciw
po trze bom, któ re sy gna li zu -
je. Z te go wzglę du na po cząt -
ku mar ca ogło szo no po wo ła -
nie no wej struk tu ry or ga ni za -
cyj nej fir my, w któ rej każ da
z ma rek czy li Vo lvo Trucks,
Re nault Trucks czy Mack bę -
dą od tej po ry re ali zo wa ły
wła sną stra te gię pro wa dze -
nia dzia łal no ści i tym sa mym
w stu pro cen tach od po wia -

dać bę dą za uzy ska ne wy ni -
ki fi nan so we. Wy ni ka to z fak -
tu, że o ile ist nie ją pew ne ob -
sza ry, któ re moż na roz wi jać
ja ko wspól ne w ra mach sy -
ner gii czy do świad czeń obu
ma rek, to dzia ły sprze da żo -
we, mar ke tin gu czy PR funk -
cjo nu ją ce naj bli żej klien ta
mu szą być nie za leż ne i mieć
ja sny kie ru nek dzia ła nia. Ta
zmia na do ty czy jed nak

szcze bli cen tral nych, więc
nie ma wpły wu na lo kal ne
ryn ki. Z 41 punk tów ser wi so -
wych, ja kie znaj du ją się
w Pol sce, na dal część bę dzie
jed no mar ko wa, a część dwu -
mar ko wa.
W 2015 ro ku Gru pa Vo lvo
sprze da ła po nad 4.500 po jaz -
dów, osią ga jąc udział w ryn ku
sa mo cho dów użyt ko wych po -
wy żej 16 ton DMC prze kra cza -
ją cy 22 pro cent. Je śli cho dzi
o wy ni ki ma rek, w przy pad ku
Re nault Trucks rok za koń czo -
no na poziomie  bli skim 5 pro -
cent, na to miast je śli cho dzi
o Vo lvo Trucks – 16,4 pro -
cent. Gru pa uzna je to za zna -

czą cy suk ces, wi docz ny tym
bar dziej, gdy weź mie się
pod uwa gę wzro sty wo lu me -
no we, wy no szą ce dla wy żej
wy mie nio nych ma rek od po -
wied nio 20 i 48%. Mał go rza ta
Ku lis, Vi ce Pre si dent Vo lvo
Gro up Trucks Sa les Baltic
Sea Market tak ko men tu je
osią gnię te wy ni ki: – Je ste śmy
za do wo le ni z wiel ko ści na szej
sprze da ży, bo bu do wa nie

udzia łów ryn ko wych za wsze
jest mi sją dłu go trwa łą. Oczy -
wi ście chce my je mieć jak
naj wyż sze, ale za cho wu jąc
zdro wy roz są dek między ceną
za ja ką sprze da je my na sze

pro duk ty, a wy zna czo nym ce -
lem. Ni gdy nie ku po wa li śmy
klien tów niską ce ną i z ca -
łą pew no ścią nie bę dzie my te -
go czy nić w przy szło ści. W ro -
ku 2014 wpro wa dzi li śmy ca łą
ga mę no wych pro duk tów, co
wią za ło się z ko niecz no -
ścią po nie sie nia ogrom nych
na kła dów in we sty cyj nych. Li -
czy my, że już nie ba wem re ali -
zo wa na kon se kwent nie stra te -
gia za pro cen tu je.
W ro ku 2016 Vo lvo Trucks
w Pol sce ma za miar sku pić
się przede wszyst kim na za -
gad nie niach zwią za nych
z eko no mi ką pa li wo wą, bez -
pie czeń stwem oraz ofer tą dla
seg men tu bu dow la ne go. Ma
to swo je od zwier cie dle nie
w re ali zo wa nych oraz pla no -
wa nych na ten rok kam pa -
niach sprze da żo wych oraz

ak tyw no ści mar ke tin go wej
i ko mu ni ka cyj nej. 
Po dob ne za mie rze nia ma fir -
ma Re nault Trukcs, któ ra
trak tu je bie żą cy rok ja ko zna -
ko mi tą oka zję na po wrót

do tradycyjnie wy so kiej
sprze da ży po jaz dów spe cja -
li stycz nych oraz do staw -
czych. Aby do brze ją wy ko -
rzy stać, stwo rzo no ofer tę po -
jaz dów „Go to wych do pra -
cy”. Dzię ki wy po sa że niu
w naj bar dziej po pu lar ne za -
bu do wy uła twi ona klien to wi
wy bór roz wią za nia, któ rego
naj bar dziej po trze bu je, a tak -
że skró ci czas do sta wy
skom ple to wa ne go sa mo cho -
du. W ro ku 2016 fir ma za mie -
rza zwró cić tak że więk szą
uwa gę na ga mę po jaz dów
do staw czych, któ ra po przez
wy dłu żo ną gwa ran cję, RT
As si stan ce i kon trak ty ser wi -
so we dla Re nault Ma ster
stanie się z całą
pewnością jesz cze
bar dziej atrak cyj na.

Vo lvo Gro up Trucks Sa les – klient w cen trum uwa gi
Po okre sie istotnych zmian or ga ni za cyj nych Gru pa Vo lvo po wra ca na ścież kę in ten syw ne -
go roz wo ju. Naj waż niej szym ce lem za pla no wa nej stra te gii jest dalsze wzmocnienie re la cji
z klien tami, któ rzy obec nie mają się znaj do wać w cen trum uwa gi wszyst kich dzia łów każ dej
re pre zen to wa nej przez Volvo Group Trucks Sales mar ki

www.volvotrucks.pl

W 2015 roku firma Renault Trucks przygotowała 9 pojazdów demonstracyjnych na
bazie serii K, będącej następcą Keraxa. Wszystkie znalazły nabywców jeszcze
przed końcem zaplanowanych pokazów

Działając na rzecz po pra wy wy daj no ści w trans por cie bu dow la nym Vo lvo Trucks
wpro wa dzi ło do swo ich po jaz dów w ro ku 2015 wie le prak tycz nych roz wią zań, np.
ak tyw ny układ kie row ni czy czy sys tem au to ma tycz nej kon tro li trak cji

http://www.volvotrucks.com/trucks/poland-market/pl-pl/Pages/Home.aspx


Po śred nik Bu dow la ny:
– Pod czas kon fe ren cji pra -
so wej pa dło stwier dze nie,
że ten rok jest dla was waż -
ny szcze gól nie pod wzglę -
dem sek to ra bu dow la ne -
go. Z cze go to wy ni ka?
Mał go rza ta Ku lis: – My ślę, że
ten rok bę dzie bar dzo po zy -
tyw ny dla bran ży bu dow la nej,
po nie waż pod ko niec ubie głe -
go i na po cząt ku bie żą ce go
roz strzy gnię to wie le waż nych
prze tar gów. Wia do mo za tem,
któ re od cin ki bę dą re ali zo wa -
ne i kto się tym zaj mie. Z dru -
giej stro ny gdzie kol wiek je -
dzie my, nie mal wszę dzie
trwa ją ja kieś pra ce bu dow la -
ne. To wszyst ko spra wia, że
na wio snę w wie lu fir mach
mo że my spo dzie wać się du -
że go do sprzę to wie nia, za rów -
no je śli cho dzi ma szy ny bu -
dow la ne, jak i spe cja li stycz ne
po jaz dy. Nie chcia ła bym za -
pe szać, ale mam ta kie prze -
czu cie, że gdy doj dzie do tych
wzmo żo nych za ku pów, to po -
tem przez ja kiś czas znów bę -
dzie ci sza. Dla te go chce my
wziąć udział w tym roz da niu,
bo ma my ku te mu wszel kie
pre dys po zy cje, a zwłaszcza
zna ko mi cie do pra co wa ne po -
jaz dy, za rów no w ga mie Vo lvo
Trucks, jak i Re nault Trucks.
Pod ko niec lu te go zje cha ła
pierw sza par tia za mó wio nych
sa mo cho dów, z któ rych
część – po za bu do wa niu – bę -
dzie two rzy ła flo tę po jaz dów
eks po zy cyj nych do stęp nych
od rę ki, a część zo sta nie za re -
je stro wa na, aby śmy mo gli wy -
ko rzy sty wać je ja ko sa mo cho -
dy de mo. Spo dzie wa jąc się
więk szej ak tyw no ści firm bu -
dow la nych, ma my też za re -
zer wo wa ne w fa bry kach miej -
sca pro duk cyj ne i za leż nie
od roz wo ju sy tu acji bę dzie my
z nich ko rzy stać lub je prze -
kła dać. Wszyst kie te dzia ła nia
ma ją zwięk szyć do stęp ność
po jaz dów i skró cić do mi ni -

mum czas ocze ki wa nia
na nie. W tej bran ży już tak by -
wa, że cza sem nic się nie
dzie je, al bo po ja wia się klient,
któ ry naj chęt niej ku pił by 20
wy wro tek od rę ki, tyl ko mu si
je mieć naj póź niej za ty dzień,
bo wła śnie roz po czy na pra cę.

PB: – W tym ro ku kon ku ren -
cja Vo lvo Trucks i Re nault
Trucks rów nież wią że du że
na dzie je z sek to rem bu dow -
la nym i nikt nie za mie rza go
od pusz czać, sku pia jąc się
tyl ko na trans por cie dłu go -
dy stan so wym. Jak za tem
chce cie wy róż nić się spo -
śród in nych do staw ców po -
jaz dów spe cja li stycz nych?
MK: – Za mie rza my pro mo -
wać od po wied nie pro duk ty
w spo sób sto sow ny dla da nej
mar ki, ale przede wszyst kim
uwa żam, że za rów no w ga -
mie Vo lvo Trucks, jak i Re -
nault Trucks, ma my jed ne
z naj lep szych po jaz dów dla
bran ży bu dow la nej. Na do -
wód te go mo gę po dać przy -
kład trzech klien tów, któ rzy
jesz cze w koń ców ce ubie głe -
go ro ku do ko na li za ku pu na -
szych sa mo cho dów i obec nie
wra ca ją z ko lej ny mi za mó wie -
nia mi. Ci klien ci przez wie le
lat by li wier ni in nym mar kom
moc nym w bran ży bu dow la -
nej, ale chcie li wy pró bo wać

na sze po jaz dy. Te raz sły szy -
my od nich, że nie spo dzie -
wa li się tak du że go po stę pu
tech nicz ne go, ja ki się w nich
do ko nał. Kie dyś wpro wa dza -
no do tych sa mo cho dów tyl -
ko nie znacz ne mo dy fi ka cje,
na to miast obec nie są to cał -
ko wi cie dwie no we ga my za -
pro jek to wa ne z my ślą o naj -
trud niej szych wa run kach
eks plo ata cji. Je śli cho dzi
o Re nault Trucks, to fir ma ta
ma bar dzo bo ga tą hi sto rię
do ko nań w seg men cie po jaz -
dów bu dow la nych. Znam
wie lu klien tów wier nych Ke -
raxo wi, któ rym dzi siaj mo że -
my za pro po no wać jesz cze
atrak cyj niej szy mo del ga my
K, ba zu ją cy na uni ka to wym
po przed ni ku. W tam tym ro ku
sprze da li śmy dziewięć ta kich
pod wo zi. Za mó wi li śmy je
w ra mach pro mo cji no wej
ga my pod ha słem Extre me
En gi ne ering i wszyst kie zo -
sta ły sprze da ne.

PB: – Naj bliż sza przy -
szłość ry su je się opty mi -
stycz nie, ale za pew ne są
też ja kieś za gro że nia…
MK: – Je śli cho dzi o bran żę
bu dow la ną, to oba wiam się
jed nej rze czy, a mia no wi cie
te go, co bę dzie się dzia ło
z kur sa mi wa lut. Je śli eu ro
kosz tu je po wy żej 4,40 zło -

tych, klien ci ope ru ją cy w tym
sek to rze od cią ga ją wszel kie
de cy zje o za ku pach sprzę tu.
Zde cy do wa na więk szość
z nich za ra bia w zło tów kach,
więc cze ka ją na usta bi li zo -
wa nie kur su, ale za wsze ist -
nie je ry zy ko, że gdy to na stą -
pi, wów czas mo gą już nie
mieć tej pra cy, więc i tak nie
za opa trzą się w no we po jaz -
dy czy ma szy ny.

PB: – Pod czas kon fe ren cji
pra so wej za po wie dzia ła
Pa ni du że za mie sza nie,
któ re w nie dłu gim cza sie
wpro wa dzi Vo lvo Trucks.
MK: – Po ja wią się pew ne no -
wo ści pro duk to we. Nie pora
jesz cze by o nich mówić, bo
zo sta ły za pla no wa ne na dru -
gą po ło wę ro ku. Ma my już du -
ży pakiet za mó wień, więc nie
chcie li by śmy, aby z te go po -
wo du klien ci opóź nia li od bio -
ry po jaz dów. Z pewnością
szcze gó ły bę dzie my ujawniać
przed wa ka cja mi, być mo że
nawet w ko ńcu ma ja.

PB: – Ja ki ten rok mo że
okazać się dla Vo lvo Gro up
Trucks Sa les?
MK: – Już te raz wiem, że to nie
bę dzie dla nas zły rok, bo ma -
my obec nie pu lę za mó wień
nie współ mier nie wyż szą od ze -
szło rocz nej. Do ty czy to obu re -
pre zen to wa nych przez nas ma -
rek. My ślę, że cał ko wi ty ry nek
po jaz dów bę dzie co naj mniej
na tym sa mym po zio mie, po -
nie waż trud no przy pusz czać
aby urósł o ko lej ne 30%. Mo im
zda niem w ro ku 2016 od wró ci
się sy tu acja, tzn. bar dziej dy na -
micz ne bę dzie pierw sze pół ro -
cze, a w dru gim na stą pi spa -
dek za mó wień. Aby za koń -
czyć na szą roz mo wę opty mi -
stycz nym akcentem do dam,
że sprze da się 20.500 po jaz -
dów po wy żej 16 ton DMC.

Roz ma wiał: Ka rol Wój to wicz

rozmawiał z firmą: Volvo Group Trucks Sales
Na pytania odpowiadała: Małgorzata Kulis, Vice President Volvo Group Trucks Sales Baltic Sea Market
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Mał go rza ta Ku lis, Vi ce Pre si dent Vo lvo Gro up Trucks Sa les Bal tic Sea Mar ket jest
za do wo lo na z osią gnięć Gru py w ubie głym ro ku i po zy tyw nie pa trzy w przy szłość,
choć widzi w niej także pewne zagrożenia…
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Po śred nik Bu dow la ny:
– Za nim za cznie my roz ma -
wiać o bie żą cym ro ku,
chcie li by śmy jesz cze
na chwi lę wró cić do po -
przed nie go i za py tać, jak
on wy glą dał z per spek ty -
wy DAF Trucks Pol ska?
Zbi gniew Ko ło dzie jek: – Pol -
ski ry nek jest na pę dza ny
przede wszyst kim trans por -
tem mię dzy na ro do wym.
Aż 80% sprze da ży cięż kich
sa mo cho dów użyt ko wych
sta no wią cią gni ki sio dło we.
Ca ły ry nek w ze szłym ro ku
urósł o bli sko 32%, ale by ło to
za słu gą przede wszyst kim po -
jaz dów do trans por tu da le ko -
bież ne go. Ofer ta DAF jest tą,
któ ra jest bar dzo czę sto wy -
bie ra na przez prze woź ni ków,
dla te go moż na po wie dzieć,
że co pią ty no wo re je stro wa -
ny sa mo chód cię ża ro wy po -
wy żej 16 ton DMC to po jazd
mar ki DAF. W tym ro ku kon ty -
nu uje my ten trend, bo na sze
udzia ły w stycz niu i lu tym wy -
nio sły oko ło 25%.

PB: – Jak za cho wał się ca -
ły ry nek cięż kich po jaz -
dów przez te mie sią ce?
ZK: – Jest za ska ku ją co wy so -
ki. Po dwóch mie sią cach,
w po rów na niu do ana lo gicz -
ne go okre su w ze szłym ro ku,
urósł o 41%, a na sza sprze -
daż by ła jesz cze wyż sza, bo
za no to wa li śmy wzrost o 48%.
W 2015 ro ku przez sty czeń
i lu ty za re je stro wa no 544 po -
jaz dy mar ki DAF, na to miast
te raz ma my aż 806 sztuk.

PB: – To opty mi stycz ne
da ne, ale ze szły rok za czął
się kiep sko, a te raz jest
wie le re je stra cji po jaz dów
za mó wio nych w ostat nim
kwar ta le. 
ZK: – Zga dza się. W więk szo ści
by ły to za mó wie nia z ze szłe go
ro ku, ale ob ser wu ję też na pływ
no wych, więc ry nek wy da je się

być sta bil ny wzro sto wo. Wy ni -
ka to ze zwięk szo ne go za po -
trze bo wa nia na usłu gi trans por -
to we. Po za tym wszyst kie
wskaź ni ki eko no micz ne idą
w gó rę. Za rów no eks port, jak
i ry nek we wnętrz ny za czy na ro -
snąć, a bez ro bo cie sys te ma -
tycz nie spa da. Aż 36% firm de -
kla ru je wzrost za trud nie nia,
a tyl ko 5% – spa dek.

PB: – Trud no so bie wy -
obra zić, aby tak du że
wzro sty utrzy ma ły się
do koń ca ro ku. 
ZK: – Nie wia do mo do koń ca,
cze go się spo dzie wać, a prze -
wi dy wa nie do kład nych wy ni -
ków jest tro chę wró że niem
z krysz ta ło wej ku li. My ślę, że
aż tak dy na micz ne go przy ro -
stu sprze da ży przez po zo sta -
łe mie sią ce nie bę dzie, ale rok
na pew no po zo sta nie wzro -
sto wy. Z punk tu wi dze nia
trans por tu nie ma żad nych
no wych za gro żeń, a je śli biz -
nes ma roz po zna ne do tych -
cza so we prze ciw no ści, to
umie so bie z ni mi ra dzić. 

PB: – Czy w tym ro ku
do wzro stu ryn ku w więk -
szym stop niu przy czy ni
się bran ża bu dow la na?
ZK: – Moc no na to li czy my
i ma my co za ofe ro wać na -
szym klien tom. Szcze gól nie
my ślę tu o na szych pod wo -
ziach 8x4 i 6x4, któ re w ze -

szłym ro ku chęt nie wy bie ra no
pod za bu do wy ha ko we. Du że
na dzie je wią że my rów nież
z 18-to no wym sa mo cho dem
LF do stęp nym w wer sji Con -
struc tion. Jest on sto sun ko wo
lek ki, dzię ki cze mu za pew nia
du żą ła dow ność. W ro ku 2015
sprze da li śmy 170 pod wo zi
2-osio wych o DMC po wy -
żej 16 ton, osią ga jąc udział
w ryn ku na po zio mie 16%.
W przy pad ku naj cięż szych sa -
mo cho dów 3-osio wych ten wy -
nik był jesz cze lep szy, po nie -
waż za re je stro wa no aż 213 na -
szych po jaz dów. Ta licz ba
prze ło ży ła się na udział wy no -
szą cy 12%. Naj mniej, bo tyl -
ko pięć sztuk, zo sta ło sprze da -
nych pod wo zi czteroosio wych.

PB: – Pa mię ta my cza sy,
w któ rych DAF Trucks Pol -
ska moc niej pro mo wał
swo je po jaz dy dla bran ży
bu dow la nej, choć by po -
przez licz ne de mów ki.
ZK: – Już wcze śniej spo dzie -
wa li śmy się, że rok 2015 bę -
dzie wy jąt ko wo dla trans por tu
mię dzy na ro do we go, na to miast
ry nek po jaz dów bu dow la nych
na dal po zo sta nie na ni skim po -
zio mie. Stąd też w ta ki spo sób
usta wi li śmy na sze prio ry te ty
i po sta no wi li śmy, że skon cen -
tru je my się na tym seg men cie,
w któ rym jest du żo moż li wo ści.
Czas po ka zał, że na sze za ło że -
nia by ły słusz ne.

PB: Bie żą cy rok za po wia da
się opty mi stycz nie w obu
seg men tach, tj. trans por -
cie da le ko bież nym, jak
i bu dow la nym. Czy w ta -
kiej sy tu acji zwe ry fi ku je -
cie swo ją do tych cza so wą
stra te gię?
ZK: – Przy go to wa li śmy z de ale -
ra mi ofer tę pod wo zi dla bran ży
bu dow la nej, bę dzie my też kon -
ty nu ować dzia ła nia w seg men -
cie ko mu nal nym. Po dob nie jak
kon ku ren cja też licz my
na więk szą sprze daż ta kich po -
jaz dów, choć by dla te go, że
ma my no wą per spek ty wę fi -
nan so wą. Po roz strzy gnię ciu
prze tar gów zwy cię skie pod -
mio ty bę dą mu sia ły na być ta -
bor, aby mieć czym re ali zo wać
zle ce nia. Nie moż na też w nie -
skoń czo ność eks plo ato wać
do tych cza so wych po jaz dów. 

PB: – Czym za mier za cie
przekonać do swo jej ofer -
ty klien tów ?
ZK: Przede wszyst kim spraw -
dzo ny mi po jaz da mi bu dow la -
ny mi, ale tak że cie ka wym
wspar ciem, na przykład w po -
sta ci kon trak tów ser wi so wych.
Dla klien tów te go sek to ra są
one bar dzo atrak cyj ne, bo po -
zwa la ją na wy li cze nie sta łe go
kosz tu jed ne go ki lo me tra bez
ry zy ka, że z cza sem ule gnie on
zwięk sze niu. Po za tym za pew -
nia my fi nan so wa nie go to wych
po jaz dów, to jest z za bu do wa -
mi i je ste śmy wła ści cie lem ho -
mo lo ga cji eu ro pej skich
na wszyst kie na sze sa mo cho -
dy. W tej chwi li każ dy klient,
któ ry od bie ra od nas no wy po -
jazd se rii CF lub XF, otrzy mu je
vo ucher na bez płat ne prze -
szko le nie jed ne go kie row cy.
No wa pro mo cja jest zwią za na
z przy pa da ją cym na ten ro -
ku dwudziestole ciem obec no -
ści mar ki DAF w Pol sce.

Py ta nia za da wał: 
Ka rol Wój to wicz

POJAZDY BUDOWLANE

rozmawiał z firmą: DAF Trucks Polska
Na pytania odpowiadał: Zbigniew Kołodziejek, Marketing Manager DAF Trucks Polska

W spo tka niu, któ re od by ło się w sie dzi bie DAF Trucks Polska udział wzię li (od le wej):
Zbigniew Kołodziejek, Marketing Manager DAF Trucks Polska i Ka rol Wój to wicz 



Aby spro stać wzra sta ją ce mu
w latach 60. XX wie ku za po -
trze bo wa niu na sa mo cho dy
cię ża ro we fir my DAF, mu sia ły
zo stać po więk szo ne jej pla -
ców ki pro duk cyj ne. Fir ma
DAF mia ła wpraw dzie wy star -
cza ją co dużo prze strze ni
w Ein dho ven, ale niestety
bra ko wa ło tam pra cow ni ków. 
Fir ma za ku pi ła 40 000 m2 te -
re nu wzdłuż au to stra dy A13
w Oevelw re gio nie Kem pen
w Bel gii. Trans ak cja zo sta ła
pod pi sa na dzień przed Bo -

żym Na ro dze niem 1964 roku.
Bu do wa fa bry ki o po wierzch -
ni 12.000 m2 roz po czę ła się
nie mal na tych miast, aby moż -
li we by ło otwar cie jej w pierw -
szej po ło wie 1966 r, kie dy to 5
ma ja pierw sze czte ry ka bi ny
opu ści ły li nię pro duk cyj ną.
Pro duk cja wzro sła gwał tow -
nie, o czym świad czy fakt, że
już 5 lip ca ty sięcz na ka bi na
zo sta ła prze trans por to wa na
z Oevel do Ein dho ven. A już
26 sierp nia fir ma DAF Vla an -
de ren ogło si ła z du mą, że
mo że wy pro du ko wać „każ dy
ro dzaj ka bi ny”. Pod koniec
tego roku po dwóch mie sią -

cach intensywnych prac,
dwie im po nu ją ce wielkością
prasy Mülle ra zostały
przeniesione z Ein dho ven
do Bel gii. Po tej operacji fa -
bry ka w Oevelw sta ła się sa -
mo wy star czal na. Kil ka mie -
się cy póź niej fir ma DAF po -
sta no wi ła po więk szyć jeszcze
fa bry kę ka bin, przy go to wu jąc
się na wpro wa dze nie w 1968
roku zu peł nie no wej ge ne ra -
cji sa mo cho dów cię ża ro wych
z re wo lu cyj ną na tam te cza sy
od chy la ną ka bi ną. 

W ro ku 1971 ro ku szyb ko roz -
wi ja ją ca się fir ma DAF prze nio -
sła pro duk cję osi z Ein dho ven
do We ster lo. Po wsta ła tam no -
wo cze sna ha la pro duk cyj -
na o po wierzch ni trzy na stu ty -
się cy me trów kwa dra to wych.
Wnie sio no ją obok już ist nie ją -
cych obiek tów, zwięk sza jąc
dłu gość fa sa dy wzdłuż au to -
stra dy do im po nu ją cych trzy -
stu osiem dzie się ciu me trów.
Licz ba pra cow ni ków wzra sta ła
stop nio wo aż do osią gnię -
cia ty sią ca za trud nio nych.
W roku 1985  mia ły miej sce
ko lej ne wiel kie in we sty cje
w DAF Vla an de ren. Do la kie -

ro wa nia ka bin utwo rzo no zu -
peł nie no wy za kład, któ ry
był w tym cza sie naj bar dziej
eko lo gicz ną fa bry ką w Eu ro -
pie. Nie ca łe trzy la ta póź niej

du że in we sty cje na stą pi ły
też w fa bry ce osi, aby za -
pew nić ich naj wyż szą ja kość
i spraw ność.
W no wym ty siąc le ciu pro duk -
cja ka bin zo sta ła w znacz nej
mie rze zme cha ni zo wa na, co
do dat ko wo po lep szy ło wa run -
ki i ja kość pra cy per so ne lu fa -
bry ki. W tym cza sie fir ma DAF
Trucks za in we sto wa ła w obie
fa bry ki ok. 600 mi lio nów eu ro.

Po twier dze niem te go by ło wy -
pro du ko wa nie w 2011 ro ku
dwu mi lio no wej osi, a w 2014
ro ku mi lio no wej ka bi ny.
W roku 2015 roz po czę ła się
bu do wa cał ko wi cie no wej la -
kier ni ka bin. Ma ona być naj -
no wo cze śniej szą pla ców ką
te go ty pu w Eu ro pie i zwięk -
szyć moż li wo ści pro duk cyj ne
fa bry ki ka bin o 50%.
Pro duk cja w obu fa bry kach
opar ta jest na za mó wie niach
klien ta zgod nie z za sa dą „just -
-in -ti me”. Ozna cza to, że ka bi -
ny i osie są do star cza ne do za -
kła du mon ta żo we go fir my DAF
w Ein dho ven oraz do Ley land
Trucks w Wiel kiej Bry ta nii nie -
mal że bez po śred nio na li nie
mon ta żo we w pre cy zyj nie za -
pla no wa nym mo men cie i w od -
po wied niej ko lej no ści, zgod nie
z za mó wie nia mi klien -
tów. – Fakt, że świę tu je my te -
raz pięć dzie się cio le cie pro duk cji
fir my DAF w Bel gii jest nie zwy -
kłym uzna niem dla po nad 2.200
na szych pra cow ni ków – po wie -
dział Har rie Schip pers, pre zes
fir my DAF Trucks N.V. – Dzię ki

ich olbrzymiemu od da niu i za -
an ga żo wa niu mo że my pro du -
ko wać sa mo cho dy cię ża ro we
wio dą ce na ryn ku pod wzglę -
dem nie za wod no ści, wy go dy
oraz ja ko ści. Na sze in we sty cje
w DAF Trucks Vla an de ren N.V.
świad czą o na szej pew no ści
co do przy szło ści
za kła du zlo ka li zo -
wane go w Bel gii.

Pół wie ku fa bry ki ka bin i osi DAF w Bel gii
Fir ma DAF Trucks otwo rzy ła swo ją fa bry kę ka bin w Oevel (We ster lo,
Bel gia) 50 lat te mu. Dzi siaj DAF Trucks Vla an de ren N.V. jest wio dą cą
i nie zwy kle no wo cze sną pla ców ką pro duk cyj ną. Po nad 2200 pra cow ni -
ków pro du ku je każ de go dnia 200 ka bin i 450 osi do po pu lar nych sa -
mo cho dów cię ża ro wych DAF CF i XF

www.daftrucks.pl

Pro duk cja w ha lach pro duk cyj nych o po wierzch ni 12 000 m2 roz po czę ła się w ma -
ju 1966 r, a już 5 lip ca ty sięcz na ka bi na opu ści ła bra my fa bry ki

Pro duk cja ka bin zo sta ła w znacz nej
mie rze zme cha ni zo wa na, co do dat -
ko wo po lep szy ło ja kość wyrobów

Każdego dnia w fabryce Daf w Oevel powstaje 450 osi do po pu lar nych sa mo cho -
dów cię ża ro wych DAF CF i XF
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In dyj skie przed się bior stwo
trans por to we Lee & Mu ir he ad
Pvt Ltd. eks plo atu je naj now -
szej ge ne ra cji ze staw Fak -
tor 5 z dwu dź wi ga ro wym po -
mo stem do za ła dun ku bocz -
ne go. Sys tem trans por to wy
pro du ko wa ny przez nie miec -
ką fir mę Gol dho fer prze zna -
czo ny jest do róż no rod nych
spe cja li stycz nych za sto so -
wań. Po zwa la na bez piecz ny
trans port ła dun ków o ma sie
pię cio krot nie więk szej niż
wy no si cię żar wła sny po jaz -
du. Je go kon struk cja sta no -
wi uda ne po łą cze nie no wo -
cze snych tech no lo gii z roz -
wią za nia mi umoż li wia ją cy -
mi eko no micz ną eks plo ata -

cję. Za pew nia bez pie czeń -
stwo w cięż kim trans por cie,
zwłasz cza pod czas prze wo -
zów wiel ko ga ba ry to wych ła -
dun ków, ta kich jak trans for -
ma to ry, ge ne ra to ry czy też
wy jąt ko wo cięż kie ele men ty
bu dow la ne i prze my sło we.
Swo je za le ty ujaw nia zwłasz -
cza na tra sach, któ rych
prze bieg wy ma ga prze kra -
cza nia prze praw mo sto wych.
Spraw dza się rów nież do sko -
na le w cza sie prze jaz dów
po na wierzch niach szcze gól -
nie po dat nych na uszko dze -
nia. Pio no wy skok hy drau li ki
o 1,80 me tra, w po łą cze niu
z bez stop nio wym po sze rza -
niem od 3,00 do 6,75 me tra

do wo dzą du żej ela stycz no ści
ze sta wu. Moż na go wy ko rzy -
stywać do trans por tu ele -
men tów o dłu go ści od je de -
na stu do na wet po nad sie -
dem na stu me trów.
– W In diach ko niecz ne sta ło
się wy bu do wa nie kil ku elek -
trow ni o mo cy od 660 do 800
MW. Ta kie przed się wzię cia
wy ma ga ją za sto so wa nia spe -
cja li stycz nych środ ków trans -
por to wych. Szcze gól nie je że li

cho dzi o prze miesz cza nie ge -
ne ra to rów wa żą cych na -
wet 450 ton. Wła śnie z te go
po wo du na sza fir ma zde cy do -
wa ła się na za kup ze sta wu
Fak tor 5 Gol dho fe ra umoż li -
wia ją cy eko no micz ną re ali za -
cję cięż kich za dań trans por to -
wych – tłu ma czy Pan kaj Ga -
dhia, dy rek tor za rzą -
dza ją cy fir my Lee &
Mu ir he ad Pt Ltd.

POJAZDY BUDOWLANE

Fak tor 5 na szóstkę! 
Fak tor 5 fir my Gol dho fer to sys tem trans por -
to wy wy ko rzy sty wa ny w wie lu spe cja li stycz -
nych za sto so wa niach. Je go kon struk cja sta -
no wi opty mal ne po łą cze nie naj no wo cze śniej -
szej tech no lo gii z eko no mi ką eks plo ata cji 

www.goldhofer.de

Produkowany przez firmę Goldhofer zestaw o nazwie Faktor 5 umożliwia transport
ładunków o masie pięciokrotnie większej niż ciężar własny pojazdu

http://www.goldhofer.de/
http://www.goldhofer.de/
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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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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

„Po śred nik Bu dow la ny - maszyny, narzędzia, sprzęt” to fa cho we cza so pi -
smo po śred ni czą ce w kon tak tach firm z bran ży bu dow la nej. Ukazuje się od
stycznia 1996 roku, a począwszy od wydania 5/98 w formie odrębnego
zeszytu co dwa miesiące przy no si  in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym rynku maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji związanych
z branżą budowlaną w nak∏adzie 7.500 egzemplarzy. 

Ad re sa ci
Bran ża

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

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

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

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

3/2016 25.05.2016 19.04.2016 05.05.2016
4/2016 15.07.2016 06.06.2016 20.06.2016
5/2016 16.09.2016 08.08.2016 25.08.2016
6/2016 18.11.2016 02.11.2016 26.10.2016

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 2/2016 

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


http://www.warynski-trade.com.pl/


https://www.manitou.com/pl/

