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SPIS TREŚCI

Mi ni ko par ki Ku bo ta – moc ne i wy daj ne

Do bra ko niunk tu ra w bran ży bu dow la nej przy -
nio sła ol brzy mi wzrost za in te re so wa nia mi ni -
ko par ka mi w kla sie 2,5-3 to ny. Suk ce sy
w ich sprze da ży od no si też Ku bo ta

Le piej się cie szyć niż za mar twiać

Roz mo wa z Woj cie chem Rze wu skim, 
dy rek to rem za rzą dza ją cym Ma ni tou Pol ska

Le asing z dwu cy fro wym wzro stem

Czy fir my udźwi gną po trze by firm za in te re so wa -
nych le asin giem, wszak cze ka nas bo om bu dow -
la ny, któ ry w zgod nej opi nii fa chow ców utrzy my -
wać się bę dzie przez dwa -trzy ko lej ne la ta.

Fi nan so wa nie fa brycz ne Ma ni tou Gro up

W do bie wzmo żo nych po trzeb firm bu dow la -
nych nie zwy kle waż ną kwe stią sta je się fi nan -
so wa nie ma szyn i sprzę tu. Ma ni tou Fi nan ce
uła twia po zy ska nie spe cja li stycz ne go sprzę tu

Do bry spo sób na po zy ska nie ma szy ny 

Ca ter pil lar Fi nan cial Se rvi ces Po land od ro -
ku 1997 wspo ma ga roz wój pol skie go bu dow -
nic twa. Sze ro ki za kres na rzę dzi fi nan so wych
umoż li wia wspar cie dla klien tów i de ale rów

Wac ker Neu son zwięk sza sku tecz ność 

EZ53 to ide al na ko par ka do prac w miej scach
o ogra ni czo nej prze strze ni, na przy kład
na miej skich pla cach bu do wy. Wra że nie ro bi
tak że jej wy daj ność ko pa nia

Lie bherr R 922 – ko par ka szyb ka i wy daj na

Ko par ka Lie bherr R 922 skon stru owa na zo sta -
ła do prac ziem nych oraz za sto so wań w bu -
dow nic twie in fra struk tu ral nym. Wy po sa żo no ją
w sys te my przy spie sza ją ce ru chy ro bo cze

Dres sta – suk ces tkwi w szcze gó łach

Pro sto ta kon struk cji i nie za wod ność spy cha rek
Dres sta oka za ły się klu czem do pod bo ju wie lu
świa to wych ryn ków. Ma szy ny spraw dza ją się
w naj bar dziej eks tre mal nych wa run kach 

Hy un dai z dwu czę ścio wym wy się gni kiem

Hy un dai CE do star cza ko par ki ko ło we i gą sie -
ni co we kla sy 14-30 ton z opcjo nal nym dwu czę -
ścio wym wy się gni kiem. Roz wią za nie to cie szy
się du żym za in te re so wa niem na byw ców

LiuGong – ła do war ki na mia rę cza su

Ro sną ce kosz ty dzia łal no ści mo gą być re kom -
pen so wa ne wy bo rem opty mal nie do bra nej
ma szy ny. Ro zu mie ją to do sko na le kon struk to -
rzy fir my LiuGong Dres sta Ma chi ne ry

Roz miar opo ny to nie wszyst ko

Pro blem wła ści we go do bo ru opon do ma szy -
ny bu dow la nej sta no wi od wiecz ny dy le mat
użyt kow ni ka, któ ry sta je w ob li czu wy mia ny
ogu mie nia. Py ta nie, któ ry pro dukt wy brać? 

Opo ny Ga la xy – tań sze, ale nie gor sze!

W cięż kich wa run kach pla cu bu do wy eg za min
zda dzą je dy nie naj lep sze, naj wy trzy mal sze
opo ny. Jak się oka zu je w praktyce nie mu szą
być przy tym wca le naj droż sze
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Dro dzy Czy tel ni cy,
w tym wy da niu Po śred ni ka Bu dow la ne go po sta no wi li śmy przyj rzeć się nie co bli żej pro ble mo wi fi nan so wa nia ma -
szyn i sprzę tu. Fir my bu dow la ne mo gą dziś prze bie rać w zle ce niach, a ich po trze by są co raz więk sze. Więk szy jest też
ból gło wy, na ja ką ma szy nę się zde cy do wać. A je że li już de cy zja zo sta je pod ję ta, to po ja wia się ko lej ny pro blem.
Tym ra zem z bra kiem rąk do pra cy. Ope ra to ra, któ ry pra co wał by efek tyw nie i bez piecz nie, trze ba szu kać ze świe cą.
A zna le zie nie go czę sto oka zu je się nie moż li we, po dob nie zresz tą jak księ go wej tuż po stu diach, ale z dwu dzie sto let -
nim sta żem w wiel kich kor po ra cjach… Ale żar ty na bok! Ope ra to ra moż na zna leźć, a mło de go, zdol ne go po do brym
kur sie wy pa da ob da rzyć kre dy tem za ufa nia. Po tem tyl ko wy star czy spra wić mu do brą ma szy nę… I tu dla nie któ rych
tu za czy na ją się scho dy. Py ta nie, ja ka to ma być ma szy na? No wa czy uży wa na. Ku pio na za go tów kę czy wzię ta
w le asing? Mi mo wszyst ko ta kich dy le ma tów jest te raz zde cy do wa nie mniej niż przed ćwierć wie czem, kie dy to za -
czę li śmy wy da wać Po śred ni ka Bu dow la ne go. Koszt kre dy tu był wów czas na po zio mie trzy dzie stu, a le asin gu sześć -
dzie się ciu pro cent rocz nie. Praw dzi wy ko smos! A na do da tek użyt kow nik nie mógł być pew ny, że po za koń cze niu
umo wy wy ku pi ma szy nę na wła sność. Fir ma fi nan su ją ca nie mia ła pra wa po da wać war to ści wy ku pu, wszyst ko
usta la no „na gę bę”. Uma wia no się na przy kład, że ma szy nę bę dzie moż na wy ku pić za kil ka na ście pro cent war to ści.
W świe tle ów cze śnie obo wią zu ją ce go pra wa by ło to dzia ła nie ze wszech miar nie le gal ne, bo na ko niec umo wy le -
asin gu jej przed miot po wi nien był być wy ku pio ny za ce nę ryn ko wą. War to ści moc no się roz jeż dża ły, le asin go bior cy,
któ rym koń czy ła się umo wa mie li nie prze spa ne no ce. Mo gli li czyć tyl ko na to, że fi nan su ją cy za cho wa się przy zwo -
icie i do trzy ma da ne go sło wa… Czę sto nie do trzy my wał, a le asin go bior ca, któ ry przez ca ły czas chu chał i dmu chał
na ma szy nę, na ko niec po zo sta wał z pu sty mi rę ka mi… I niech ktoś mi po wie, że kie dyś by ło le piej! 
Do re dak cji przy szedł list. A w za sa dzie nie przy szedł, tyl ko zo stał przy nie sio ny. By naj mniej nie przez li sto no sza.
Przy niósł go nam pre zes Sto wa rzy sze nia Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych Ja cek Ma łę czyń ski. List ma cha rak ter
otwar ty i jest dość krót ki, ale tre ści wy. Nie tyl ko dla te go pu bli ku je my go w ca ło ści. Ma my na dzie ję, że w ten spo sób
za po cząt ku je my dys ku sję nad przy szło ścią Sto wa rzy sze nia. Nie tyl ko dla te go, że po py cha nas ku te mu mi sja dzien ni -
kar ska. W koń cu kie dyś wspól nie z wie lo ma zna mie ni ty mi fir ma mi nie po to je za kła da li śmy, by dziś z za ło żo ny mi
rę ko ma przy glą dać się, jak co raz bar dziej chy li się ku upad ko wi. 

￼ Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Minikoparka 

Kubota  U27-4

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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MIESZANKA FIRMOWA

Polscy drogowcy gorsze czasy pozostawili  za sobą. Poprawę
nastrojów branży udokumentuje XXIII edy cja Mię dzy na ro do -
wych Tar gów Bu dow nic twa Dro go we go Au to stra da -Pol ska,
która odbędzie się w dnich od 8 do 10 ma ja na terenie Tar gów
Kiel ce. Impreza zapowiada się jeszcze bardziej niż ze szło rocz -
na, która zgro ma dzi ła czte ry stu osiem na stu wy staw ców z dwu -
dzie stu kra jów ca łe go świa ta. Za ję ła po nad trzy dzie ści ty się cy
me trów kwa dra to wych, a przy by ło na nią prze szło czter na ście
ty się cy zwie dza ją cych. Organizatorzy liczą, że frekwencja w
tym roku przekroczy tę liczbę.
Tar gi od prze szło dwu dzie stu lat sta no wią prze gląd naj now -
szych osią gnięć bran ży bu dow la nej. Nie dzi wi za tem, że okre -
śla ne są czę sto mia nem „kie lec kie go świę ta dro go wnic twa”
Oprócz sze ro kiej ga my ma szyn do bu do wy i utrzy ma nia dróg,
mo stów, wia duk tów, tu ne li, sta cji ben zy no wych w sto iskach
wy staw ców po ja wi się tak że ca ły sze reg no wo ści tech no lo gicz -
nych. Z ca łą pew no ścią nie za brak nie za tem in no wa cyj nych
roz wią zań, mię dzy in ny mi z za kre su dru ku 3D czy ro bo ty ki. 
O randze i pre sti żu kie lec kiej wy sta wy świad czy obec ność zna -
nych oso bi sto ści bran ży. Ze szło rocz ną edy cję Au to stra dy od wie -
dził Pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie Bu dow nic twa In fra struk -
tu ry i Bu dow nic twa – Je rzy Szmit oraz przed sta wi cie le wszyst -
kich bran żo wych in sty tu cji. W ro ku 2018 wy da rze nie ob ję ła ho -
no ro wym  patronatem Ogól no pol ska Izba Go spo dar cza Dro go -
wnic twa, Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad oraz
In sty tut Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go. W tar -
gach co ro ku udział bio rą bran żo wi spe cja li ści, któ rych wspar cie
owo cu je bo ga tą ofer tą wy da rzeń to wa rzy szą cych. Już te raz
organizatorzy za pra szają na kon fe ren cję „In fra struk tu ra dro go -
wo -ko le jo wa. Prze szłość, Te raź niej szość, Przy szłość” or ga ni zo -
wa ną przez Od dział Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Ko -
mu ni ka cji Rzecz po spo li tej Pol skiej w Kiel cach. Na uwa gę za słu -
gu je rów nież kon fe ren cja „No wo cze sna dia gno sty ka i na pra wy
na wierzch ni dro go wych”, któ rej te go rocz na edy cja po świę co -
na zo sta nie no wo cze snej dia gno sty ce i na pra wom na wierzch ni
dro go wych. Or ga ni za tor – In sty tut Ba daw czy Dróg i Mo stów – za -
chę ca do udzia łu w pa ne lach poświęconych za gad nie niom mię -
dzy in ny mi z za kre su oce ny sta nu tech nicz ne go na wierzch ni, za -
sto so wa nia ba dań nie nisz czą cych w dia gno sty ce na wierzch ni,
oce ny no śno ści na wierzch ni, czy nie nisz czą cych me tod roz po -
zna wa nia kon struk cji na wierzch ni dro go wych. Pod czas tar gów
pla no wa ne są po ka zy dy na micz ne sprzę tu bu dow la ne go w te -
re nie. Go spo da rzem wy da rze nia ma być ko pal nia PGS Gó ra
Mać ko wa we Wrzo sów ce. Po ka zy dy na micz ne ma szyn i sprzę -
tu bu dow la ne go od bę dą się rów nież na te re nie tar gów. 
Dla ope ra to rów, jak co ro ku, zor ga ni zo wa ny zo sta nie Kon kurs Ope -
ra to rów Ma szyn Bu dow la nych Big  Bau Master. Ko lej na, pią ta już
edy cja upły nie pod zna kiem zma gań naj lep szych ope ra to rów z ca -
łej Pol ski. Wśród uczest ni ków BBM, znajduje się rów nież płeć pięk -
na. Po raz pierw szy w hi sto rii wszyst kich te go ty pu za wo dów or ga -
ni zo wa nych w Pol sce w minionym roku udział w ry wa li za cji  wzię ła
ko bie ta – Na ta lia Śnia dow ska z Prąd ni ka Korz kiew skie go.
Tar gom Au to stra da – Pol ska to wa rzy szą Mię dzy na ro do we Tar gi
Ma szyn Bu dow la nych i Po jaz dów Spe cja li stycz nych Maszbud
oraz Mię dzy na ro do we Tar gi Trans por tu Dro go we go – Po jaz dy
Użyt ko we Rotra. Or ga ni za to rzy za pra sza ją do od wie dze nia Tar -
gów Kiel ce w dniach od 8 do 10 ma ja 2018. Szcze gó ły za po -
wia da ją ce go się nie zwy kle obie cu ją co wy da rze nia są do stęp ne
na stro nie: www.au to stra da -pol ska.pl

Ze szło rocz na edy cja tar gów Au to stra da -Pol ska by ła uda na, od wie dzi ło ją prze szło
czter na ście ty się cy go ści, za rów no z kra ju, jak i z za gra ni cy

W sto isku Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne po sia da ją cy od po wied nie upraw nie nia wziąć mo gą
udział w Kon kur sie Klu bu Ope ra to rów i zmie rzyć się z ko le ga mi po fa chu

Na te re nie otwar tym tar gów Au to stra da -Pol ska kró lu je sprzęt bu dow la ny pre zen to -
wa ny przez ab so lut ną czo łów kę świa to wych pro du cen tów 

Niektóre eksponaty z sze ro kiej ga my ma szyn do bu do wy i utrzy ma nia dróg, mo stów,
wia duk tów i tu ne li w szczególny sposób przykuwały uwagę zwiedzających

Autostrada-Polska 2018 – w maju wszystkie drogi prowadzą do Kielc!
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Światowo o zimowym utrzymaniu dróg

XV Zi mo wy Mię dzy na ro do wy Kon gres Dro go wy, któ ry od by wał się
w ubie głym ty go dniu w Gdań sku, go ścił prze szło ty siąc spe cja li -
stów z 42 kra jów i aż 5 kon ty nen tów. Wy mia na do świad czeń na te mat zi mo we go
utrzy ma nia dróg w tak róż nych wa run kach geo gra ficz nych to zna ko mi ty po mysł.
Glo bal ny cha rak ter im pre zy to jed nak nie wszyst ko, jej ran gę pod kre ślał fakt nie
tyl ko ob ję cia pa tro na tem, ale i obec no ści na niej mi ni stra in fra struk tu ry An drze ja
Adam czy ka oraz mi ni strów trans por tu z Czar no gó ry, Li twy i Ja po nii

Barometr zatrudnienia 2018

We dług ba dań prze pro wa dzo nych przez Mi ni ster stwo Ro dzi ny, Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej bu dow nic two bę dzie w ro ku 2018 jed ną z branż do tknię tych naj więk -
szym de fi cy tem pra cow ni ków. Bu dow nic two jest też na pierw szych miej scach
w gru pie za wo dów ob le ga nych przez cu dzo ziem ców (głów nie Ukra iń ców). Pod -
kre śla się jed nak, że choć pra cow ni cy zza wschod niej gra ni cy go to wi są wy ko -
ny wać pra cę, do któ rej nie moż na zna leźć chęt nych wśród za re je stro wa nych
bez ro bot nych, ocze ki wa nia tej gru py pra cow ni ków stop nio wo wzra sta ją. 

Utonął w kopalni kruszyw

Tragiczny wypadek miał miejsce w kopalni kruszyw w Kobylicach
(województwo opolskie). Rano 23 lutego podczas pracy w wyrobisku pod
ciężarówką osunęła się ziemia i pojazd zatonął w zbiorniku wodnym. Kabina
bardzo szybko znalazła się pod wodą, a kierowcy nie udało się jej opuścić na
czas. Natychmiast wezwano służby ratownicze. Ponieważ zbiornik ma 10
metrów głębokości, niezbędna była pomoc nurków.

JCB tuż przed Caterpillarem

To by ła już siód ma edy cja ran kin gu opar te go na ana li zie za in te -
re so wa nia ogło sze nia mi za miesz cza ny mi w ser wi sie OTO MO TO.
Mi mo że je go na zwa to „In ter ne to wy Sa mo chód Ro ku 2017”, wśród ośmiu ka -
te go rii zna la zły się też ma szy ny bu dow la ne. Ogło sze nie wy ni ków od by ło się
w Ha li Naj wyż szych Na pięć In sty tu tu Ener ge ty ki w War sza wie, Miej sce to zo sta -
ło wy bra ne nie przy pad ko wo – po raz pierw szy po ja wi ła się bo wiem ka te go ria
sa mo cho dów hy bry do wych i aut elek trycz nych, a go ści na miej sce do wo zi ły
elek trycz ne tak sów ki.

Spotkanie dealerów Doosan Infracore

Eu ro pej scy de ale rzy Do osan In fra co re spo tka li się w hisz pań skiej Ma la dze. W zjeź -
dzie udział wzię ło 140 osób, w tym ka dra me ne dżer ska wie lu firm dys try bu cyj nych
sprzę tu Do osan. By ło to pierw sze tak du że spo tka nie od mo men tu po wro tu przez
fir mę na ry nek ma szyn cięż kich. Wcze śniej za sek tor ma szyn cięż kich na ryn kach
roz wi nię tych – w tym w Eu ro pie i Ame ry ce Pół noc nej – od po wia da ła spół ka Do -
osan Bob cat. Prze pro wa dzo ny w ubie głym ro ku pro ces prze nie sie nia dzia łal no ści
umoż li wił fir mie Do osan In fra co re po wrót do gry od po cząt ku ro ku 2018 

Czy maszyny zabiorą nam pracę?

Nie mal co dzien nie prze czy tać moż na o no wych po my słach na zauto ma ty zo -
wa nie ma szyn i po jaz dów. Au to no micz ne sa mo cho dy i ma szy ny bu dow la ne
oraz gór ni cze ma ją być po wszech ne już w nie od le głej przy szło ści, w Eu ro pie
jest to kwe stia dwu dzie stu lat, a w Chi nach po dob no na wet mniej niż dzie się -
ciu. Tak szyb kie zmia ny bu dzą nie tyl ko po dziw, ale i du że oba wy. Bo o ile
nikt nie pro te stu je prze ciw wy rę cze niu się au to ma tem w szko dli wym śro do wi -
sku, to po ja wia się py ta nie – czy w przy szło ści ope ra to rzy i kie row cy nie zo -
sta ną bez pra cy. Vo lvo Trucks sta ra się uspo ko ić te oba wy.
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Caterpillar zapobiega wypadkom!

„Se kun do wy sen”, czy li przy sy pia nie za kie row ni cą, to pro blem
nie tyl ko pro wa dzą cych sa mo chód, ale i ope ra to rów ma szyn bu -
dow la nych i po jaz dów po ru sza ją cych się w ru chu po za dro go wym. Mo no ton ne
po wta rza nie tej sa mej tra sy, tych sa mych czyn no ści, mo że spo wo do wać spa dek
per cep cji, a na wet bez wied ne przy śnię cie. Jak bar dzo jest to nie bez piecz ne, tłu -
ma czyć nie trze ba. Ca ter pil lar opra co wał me to dę za po bie ga nia ta kim sy tu acjom.

Die sel ro ku? Tym razem to Deutz!

Fa cho we cza so pi smo bran żo we „Die sel” przy zna ło jed no st ce Deutz TCD 9.0
ty tuł DIE SEL OF THE YEAR dla sil ni ka wy so ko pręż ne go o naj cie kaw szej kon -
struk cji Pre sti żo wa na gro da jest przy zna wa na co ro ku. W tym ro ku jej wrę cze -
nie od bę dzie się w Pa ry żu pod czas mię dzy na ro do wych tar gów IN TER MAT. Nie
jest to pierw sze ta kie wy róż nie nie dla fir my Deutz. W ro ku 2010 iden tycz nym ty -
tu łem uho no ro wa ny zo stał kom pak to wy sil nik TCD 2.9. 

Ja po nia bu du je gi ga -fa lo chron

Wy so ki na 12,5 me tra be to no wy mur o dłu go ści pra wie 400 ki lo me trów po -
wsta je w Ja po nii, by za po biec skut kom ko lej nych tsu na mi. Kon cep cja bu do -
wy gi gan tycz ne go fa lo chro nu na ro dzi ła się sie dem lat te mu, kie dy fa la oce -
anicz na wzbu dzo na trzę sie niem zie mi wdar ła się w głąb lą du za bi ja jąc 18 ty -
się cy osób i po wo du jąc ol brzy mie stra ty ma te rial ne. Do tych czas be to no wy fa -
lo chron miał wy so kość 4 me trów. Czy jed nak jej po tro je nie wy star czy, sko ro
tsu na mi z 2011 ro ku osią gnę ło wy so kość na wet 40 me trów?

Święto recyklingu!

Wczo raj, 18 mar ca, po raz pierw szy ob cho dzi li śmy Świa to wy
Dzień Re cy klin gu. Ideą ce le bro wa nia ta kie go świę ta jest zwró ce -
nie uwa gi opi nii pu blicz nej na war tość od pa dów, któ re sta ły się jed nym z naj -
waż niej szych za so bów świa ta. Świa to wy Dzień Re cy klin gu ma zmie nić spoj rze -
nie na od pa dy, któ re nie mu szą być bez war to ścio wy mi i kło po tli wy mi śmie cia mi.
Bran ża bu dow la na oraz roz biór ko wa w Eu ro pie ge ne ru je obec nie 30% wszyst -
kich od pa dów na na szym kon ty nen cie. 

Camso prezentuje nowe opony!

Na po cząt ku mar ca w Bar ce lo nie Cam so (daw niej Ca mo plast So li de al) za pre zen to -
wa ło swo im klien tom, człon kom ze spo łu han dlo we go z ca łe go świa ta i przed sta wi -
cie lom me diów no we opo ny do ma szyn bu dow la nych i wóz ków wi dło wych. Pierw -
sza eu ro pej ska edy cja „Ro ad Free” Cam so Expe rien ce wznio sła szko le nia pro duk -
to we na zu peł nie no wy po ziom. W cią gu trzech dni dzię ki po ka zom, pre zen ta cjom,
jaz dom te sto wym i za da niom gru po wym uczest ni cy spo tka nia mie li oka zję w spo -
sób in te rak tyw ny po znać no we pro duk ty Cam so. By ło to trzy na ście no wych opon! 

Czas bu rze nia

Że by coś zbu do wać, co raz czę ściej trze ba naj pierw zbu rzyć coś in ne go.
Zwłasz cza w mia stach ta za leż ność za czy na sta wać się co raz bar dziej po -
wszech na. Ale nie tyl ko w ob sza rach zur ba ni zo wa nych. Pod czas kon fe ren cji
bran ży wy bu rze nio wej w Niem czech oce nio no, że do roz biór ki w naj bliż szej
przy szło ści, a do kład niej w cią gu 10-15 lat, pój dzie czterdzieści procent mo -
stów i wia duk tów w tym kra ju.
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Pla ców ka sta no wią ca od dział
Mu zeum Hi sto rycz ne go mia -
sta Tar no brze gu roz po czę ła
dzia łal ność w ro ku 2013. Po -
mysł na jej stwo rze nie na ro -
dził się jed nak już dzie sięć lat
wcze śniej pod czas ob cho -
dów pięć dzie sią tej rocz ni cy
od kry cia złóż ru dy siar ko wej
w oko li cach Tar no brze gu.
Mu zeum mie ści się w kla sy cy -
stycz nym spi chle rzu zbu do -
wa nym w ro ku 1843 przy uli -
cy pro fe so ra Sta ni sła wa Paw -
łow skie go. Ten ży ją cy w la -
tach 1910-92 geo log i geo fi -
zyk był od kryw cą pol skich
złóż siar ki w tak zwa nym za -
pa dli sku przed kar pac kim.
Wiel kie wra że nie na zwie dza -
ją cych wy wie ra zaj mu ją ca ca -
łą ścia nę re ali stycz na dio ra -
ma przed sta wia ją ca od kryw -
kę wraz z pa no ra micz ny mi fo -
to gra fia mi gi gan tycz nych ko -
pa rek fre zo wo -czo ło wych,
któ rych za da niem by ło zdej -
mo wa nie nad kła du. Uzu peł -
nia ją ją mo de le ma szyn sto -
so wa nych w ko pal niach od -
kryw ko wych w Pia secz nie
i Ma cho wie, a tak że bry ły
skry sta li zo wa nej siar ki. Dzię -
ki tej in sta la cji widz w ma -
gicz ny spo sób prze no si się
w cza sie i ma nie po wta rzal ną
oka zję po czuć się gór ni kiem
na „doł ku”. Je go pod świa do -
mość au to ma tycz nie wy czu -
wa prze jeż dża ją ce nie opo dal
ura bia ją ce ru dę cięż kie spy -
char ki oraz jed no staj ny szum
ta śmo cią gów do cho dzą cy
z od da li. Ocza mi wy obraź ni
wi dzi ko par ki ła du ją ce uro bek
do kru sza rek. Na gle zry wak
spy char ki z im pe tem za głę -
bia się w twar de pod ło że.
Sta lo wy ząb po ko nu je sta -
wia ny mu opór, a na gły ryk
sil ni ka oznaj mia ruch ma szy -

ny do przo du. Za chwi lę
na po wierzch ni po ja wia ją się
ka wał ki skru szo ne go żół te go
mi ne ra łu. Na twa rzy ope ra to -
ra ja śnie je uśmiech za do wo -
le nia z te go, że po raz ko lej ny
wy darł z zie mi cen ny materiał
i nie znisz czył zry wa ka ma -

szy ny ku pio nej za cięż kie de -
wi zy. Nieraz  zda rza ło się
bowiem, że do kru sze nia ru dy
na le ża ło użyć dy na mi tu… 
Wśród mo de li pod sta wo wych
ma szyn gór ni czych i po moc -
ni czych z ła two ścią moż -
na roz po znać spy char kę mar -
ki Ca ter pil lar z cha rak te ry -
stycz nym trój kąt nym ukła dem
gą sie ni co wym. To wa rzy szy jej
me ta lo wy mo del naj więk szej
sta lo wo wol skiej spy char ki TD-
40C o mo cy sil ni ka 520 KM
i si le ucią gu pra wie 1.100 kN.
To wła śnie te ma szy ny przez
po nad trzy dzie ści lat eks plo -
ata cji wy ro bi ska by ły pod sta -
wo wy mi urzą dze nia mi kru szą -
cy mi siar ko wą ru dę. Pra ca
na „doł ku” trwa ła non -stop
przez ca ły rok. – Na szym
głów nym ce lem jest za cho wa -
nie pa mię ci o nie ist nie ją cym
już za głę biu siar ko wym. Chce -
my przy po mi nać, że tu tej sze

ko pal nie i za kła dy prze twór -
stwa siar ki przy no si ły ol brzy -
mie do cho dy dla mia sta, re -
gio nu i kra ju. W na szych ko -
pal niach wy do by wa no 4,5 mi -
lio na ton siar ki w cią gu ro ku,
pod czas gdy na ca łym świe cie
by ło to 10 mi lio nów ton rocz -

nie – wy ja śnia dok tor Adam
Wój cik -Łu życ ki, twór ca „siar -
czy ste go” mu zeum, hi sto ryk
sztu ki, mu ze olog, ku stosz dy -
plo mo wa ny. 
W mu zeum zwie dzić moż -
na dwie eks po zy cje: „Pol ski
prze mysł siar ko wy” oraz „Siar -
ka w daw nej Pol sce. Tra dy cje
gór ni cze”. Pa mię tać na le ży, że
w na szym kra ju tra dy cje wy do -
by wa nia siar ki się ga ją cza sów
śre dnio wie cza. Do wo dem
na to jest choć by le gen da
o Smo ku Wa wel skim, któ re go
zgła dzo no pod rzu ca jąc mu ba -
ra na wy peł nio ne go siar ką. Le -
gen da zo sta ła spi sa -
na w XII stu le ciu przez Win -
cen te go Ka dłub ka. Zwie dza -
ją cy mo gą do wie dzieć się, że
sło wo „siar ka” wpro wa dził
do ję zy ka pol skie go na po -
cząt ku dzie więt na ste go wie -
ku Ję drzej Śnia dec ki (1768-
1838) – le karz, bio log, che -

mik, fi lo zof i pu bli cy sta -sa ty -
ryk. – Wy wiódł je od okre śleń
„siar czy sty mróz”, „siar czy ste
prze kleń stwo”, przez co pod -
kre ślił wła ści wo ści te go pier -
wiast ka. To on opra co wał zrę -
by pol skiej ter mi no lo gii che -
micz nej oraz na pi sał pierw szy
pol ski pod ręcz nik che mii. Sto -
so wa na przez nie go ter mi no -
lo gia che micz na, któ ra znacz -
nie od bie ga od ogól nie przy -
ję tej na świe cie, obo wią zy wa -
ła w pol skich pod ręcz ni kach
che mii aż do koń ca lat sie -
dem dzie sią tych ubie głe go
stu le cia i do dzi siaj jest obec -
na w nie ty po wych, pol skich
na zwach pier wiast ków. Są to
dla przy kła du: wo do ród (wo -
dór), wę giel, krzem czy siar -
ka, zaś kwa so ród to tlen. W in -
nych eu ro pej skich ję zy kach
na zwy tych pier wiast ków po -
cho dzą bez po śred nio od ich
nazw ła ciń skich: hy dro ge -
nium, car bo neum, si li cium,
sul phur, oxy ge nium – ob ja -
śnia ku stosz muzem. 
Oglą da jąc ko lej ne eks po zy -
cje za po zna je my się z wie lo -
ma cie ka wost ka mi prze my słu
siar ko we go, jak choć by z flo -
tyl lą stat ków do prze wo zu
siar ki, któ rych Pol ska mia ła
naj wię cej, bo aż osiem, pod -
czas gdy na ca łym świe cie
by ło ich za le d wie trzy na ście.
Dzię ki uprzej mo ści dy rek cji
ko pal ni w Ma cho wie w po sia -
da niu mu zeum zna lazł się
zbiór czterech ty się cy zdjęć
do ku men tu ją cych po wsta wa -
nie i pra cę za kła du. – Mu si my
zda wać so bie spra wę, że od -
kry cie pod Tar no brze giem ro -
dzi mej siar ki, wy mo gło na pol -
skich in ży nie rach i na ukow -
cach opra co wa nie no wa tor -
skich me tod jej wy do by cia
do sto so wa nych do spe cy fi ki

MIESZANKA FIRMOWA

Po śred nik Bu dow la ny z wi zy tą w „siar czy stym” mu zeum
W dru giej po ło wie ubiegłego stulecia Tar no brze skie Za głę bie Siar ko we by ło świa to wym cen -
trum wy do by cia i prze twa rza nia siar ki ele men tar nej. U schyłku lat osiemdziesiątych ro dzi my
mi ne rał za stą pi ła ta nia siar ka odzyskiwana przy oczysz cza niu ro py naf to wej i ga zu ziem ne go.
Zli kwi do wa no więc ko pal nie od kryw ko we w Pia secz nie i Ma cho wie, a tak że otwo ro we w Grzy -
bo wie, Je ziór ku i Basz ni oraz pod da no je re kul ty wa cji. Dziś w Tarnobrzegu o ko pal nic twie siar -
ki przy po mi na je dy ne w Eu ro pie Mu zeum Pol skie go Prze my słu Siar ko we go

Całą ścianę zajmuje re ali stycz na dio ra ma przed sta wia ją ca od kryw kę wraz z pa no -
ra micz ny mi fo to gra fia mi gi gan tycz nych ko pa rek fre zo wo -czo ło wych 
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te go te re nu i zło ża. Dla te go
sta ra my się ura to wać od za -
po mnie nia te no wa tor skie my -
śli tech no lo gicz ne i pre zen tu -
je my sche ma ty dzia ła nia ko -
pal ni od kryw ko wej oraz otwo -
ro wej, czy li tzw. pod ziem ne go
wy to pu – za uwa ża mu ze olog.
Mu zeum, oprócz cen nych
eks po na tów i ma te ria łów ar -
chi wal nych, zgro ma dzi ło
tak że in te re su ją cą ko lek cję
mun du rów gór ni czych i me -
da li, oko licz no ścio wych pu -
cha rów na pi wo oraz róż -
nych mi ne ra łów o ba jecz nej
ko lo ry sty ce. Są tu rów nież
przed mio ty sto so wa ne przez
sta cję ra tow nic twa gór ni cze -
go, po cząw szy od sprzę tu
słu żą ce go do ko mu ni ka cji,
a koń cząc na ochron nych
ska fan drach. Przed bu dyn -
kiem mu zeum znaj du je się
nie wiel ki skan sen, a w nim
frag men ty gi gan tycz nych
ma szyn sto so wa nych przy
wy do by wa niu siar ki.
Źró dła hi sto rycz ne wska zu ją
pod kra kow skie Swo szo wi ce
ja ko miej sce, w któ rym
na prze ło mie XIII i XIV wie ku
bo żo grob cy dla ce lów lecz ni -
czych zbie ra li po ja wia ją cą się
na ka mie niach siar kę. Wkrót -
ce w Swo szo wi cach po ja wi ły
się pierw sze w Pol sce ko pal -
nie siar ki, a w roku 1415  król
Wła dy sław Ja gieł ło na dał
miesz cza nom kra kow skim
przy wi lej wy do by wa nia te go
mi ne ra łu – opo wia da hi sto -
ryk. – W głę bo kiej na wet
na 15 me trów ko pal ni pra co -
wa ło po nad 30 gór ni ków. Na -
to miast w usy tu owa nych
obok nich hu tach wy do by tą
ru dę prze ra bia ło pię ciu, sze -
ściu hut ni ków. Praw do po -
dob nie już w XIII stu le ciu siar -
kę wy ko rzy sta li Ta ta rzy w de -
cy du ją cej fa zie bi twy pod Le -
gni cą. Wy pusz czo ne przez
nich la taw ce z pło ną cą siar ką
wy wo ła ły po płoch wśród licz -
niej sze go ry cer stwa Hen ry ka
Po boż ne go.
Zda niem dr Wój ci ka – Łu życ -
kie go siar ka mo gła być jed -
nym z po wo dów prze nie sie -
nia sto li cy z Kra ko wa do War -

sza wy. – Król Zyg munt III Wa -
za wraz ze zna nym wte dy al -
che mi kiem Mi cha łem Sę dzi -
wo jem wy ko ny wa li do świad -
cze nia m.in. z uży ciem siar ki.
W li sto pa dzie 1595 ro ku nie
za pa no wa li nad pro ce sa mi
che micz ny mi i do pro wa dzi li
do po ża ru. W kon se kwen cji
ogień stra wił wnę trza po -
miesz czeń jed ne go ze skrzy -

deł Zam ku Wa wel skie -
go. I jesz cze jed na hi sto rycz -
na cie ka wost ka: żo na kró la
Ja na III So bie skie go – Ma ria
Ka zi mie ra, zna na ja ko Ma ry -

sień ka, mia ła do da wać siar ki
do ko sme ty ków. Po dob no
dzię ki te mu do póź nej sta ro -
ści za cho wa ła pięk ną ce rę.
Po wyj ściu z „siar czy ste go”
mu zeum na su wa się py ta nie,
czy siar ka jest aż tak istot nym
i nie zbęd nym pier wiast kiem
dla czło wie ka? Oka zu je się, że
tak, po nie waż jest pier wiast -
kiem bio gen nym, waż nym

skład ni kiem bia łek ro ślin nych
i zwie rzę cych. Obec na jest
w dwóch ami no kwa sach – me -
tio ni nie i cy ste inie oraz w wie -
lu wi ta mi nach, hor mo nach czy
ko en zy mach. Nie do bór siar ki
w ludz kim or ga ni zmie po wo -
du je róż ne go ro dza ju do le gli -
wo ści, mię dzy in ny mi ro go -
wa ce nie na skór ka, łam li wość
i wy pa da nie wło sów oraz cho -
ro by pa znok ci. 
Już w sta ro żyt no ści siar ki
uży wa no do wy twa rza nia ko -
sme ty ków i le karstw - głów nie
w postaci róż nego rodzaju
ma ści - oraz ja ko środ ka de -
zyn fek cyj ne go. Sto so wa no ją
też ja ko ka dzi dło (sic!) i dzię -
ki te mu sta ła się mir rą wie ków
śred nich. Obec nie to pod sta -
wo wy su ro wiec do wy twa rza -
nia kwa su siar ko we go oraz
le karstw i ko sme ty ków. Jej
zło ża, oprócz Pol ski, wy stę -
pu ją między innymi na Sy cy -
lii, w Lu izja nie i Tek sa sie
(USA), na Ukra inie, w Ja po nii
oraz na terenach Turk me ni -
sta nu i Uz be ki sta nu. Siarka
wy stę pu je za rów no w sta nie
ro dzi mym, jak i w po sta ci
wie lu mi ne ra łów. Są to za rów -

no siarcz ki (pi ryt, chal ko pi ryt,
mar ka syt, blen da cyn ko wa,
ga le na, cy no ber), jak i siar -
cza ny (gips, an hy dryt, ba ryt,
ka init, ce le styn, ki ze ryt).
Po mi mo wie lo wie ko wej tra -
dy cji w jej po zy ski wa niu i za -
sto so wa niu, siar ka ja ko
współ cze sny su ro wiec wiel -
kiej che mii prze my sło wej
i ma so wy to war ob ro tu świa -
to we go, po ja wi ła się sto sun -
ko wo nie daw no. Jest ona
obec nie pro duk tem wyj ścio -
wym w wie lu ga łę ziach prze -
my słu, sto su ją cych tech no lo -
gie che micz ne, jak np.: prze -
mysł na wo zów mi ne ral nych,
pe tro che micz ny, włó kien
sztucz nych, gu mo wy i kau -
czu ku syn te tycz ne go, ma te -
ria łów wy bu cho wych (pro chu
dym ne go), ce lu lo zo wo -pa -
pier ni czy, za pał cza ny, spo -
żyw czy, tek styl ny, szklar ski,
hut ni czy, a tak że w go spo -
dar ce rol nej i lecz nic twie.
Siar ka jest pod sta wo wym su -
row cem wiel kie go prze my słu
che micz ne go, któ ry wy ko rzy -
stu je ją nie tyl ko w przed sta -
wio nym już za kre sie, ale rów -
nież do pro duk cji wiel kiej ilo -
ści róż no rod nych związ ków
siar ki. Wy stę pu je ona ja ko
skład nik oko ło pięćdziesięciu
waż niej szych che mi ka liów ta -
kich, jak: kwas siar ko wy,
dwu tle nek siar ki, dwu siar -
czek wę gla, kwas chlo ro sul -
fo no wy i in ne. Do sko na le ob -
ra zu je to tak zwane „siar cza -
ne ko ło” wi szą ce na ścia nie.
Dla te go też war to po świę cić
mu dłuż szą chwi lę.
Na praw dę war to od wie dzić
„siar czy ste” mu zeum w Tar -
no brze gu, że by prze ko nać
się na wła sne oczy jak po -
wsta wał pol ski prze mysł siar -
ko wy, jak pro spe ro wał i ja kie
pięt no od ci snął nie tyl ko
na kra jo wej go spo dar ce, ale
tak że w tra dy cji gór ni czej. Dr
Adam Wój cik -Łu życ ki ser -
decz nie za pra sza wszyst kich
za in te re so wa nych do swo je -
go kró le stwa i obie cu je, że
nie po ską pi zwie dza ją cym
róż nych cie ka wo stek zwią za -
nych z pol ską siar ką.

W na szych ko pal niach wy do by wa -
no 4,5 mi lio na ton siar ki w cią gu ro ku

Adam Wój cik -Łu życ ki, twór ca „siar -
czy ste go” mu zeum, hi sto ryk sztu ki,
mu ze olog, ku stosz dy plo mo wa ny

Mu zeum, oprócz cen nych eks po na tów i ma te ria łów ar chi wal nych, zgro ma dzi ło tak -
że in te re su ją cą ko lek cję mun du rów gór ni czych
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Nad dzia łal no ścią, a wręcz nad sen sem ist nie nia Sto wa rzy sze -
nia Dystrybutorów Ma szyn Bu dow la nych za czę li śmy za sta na -
wiać się w po przed nim nu me rze na sze go cza so pi sma. Dzia -
łal ność na szej bran żo wej or ga ni za cji śle dzi my bo wiem pil nie
od sa me go jej po wsta nia, ja ko że by li śmy uczest ni ka mi ze bra -
nia za ło ży ciel skie go. Przez ca ły ten czas od da wa li śmy na sze
ła my SDMB in for mu jąc, re la cjo nu jąc i ki bi cu jąc, wie rząc, że ta -
ka or ga ni za cja jest nam po trzeb na. Jak się jed nak oka zu je,
w bran ży po ja wi ły się no we, mło de fir my, któ re o ist nie niu
SDMB nie ma ją zie lo ne go po ję cia. Nie bra ły udzia łu w ma szy -
no wych pik ni kach, któ re już wie le lat te mu gro ma dzi ły fir my
m.in. na bo isku szkol nym przy Ośrod ku Szko le nia Ope ra to rów
w Miń sku Ma zo wiec kim. Tak, ta for mu ła już by ła w na szej bran -
ży, mo że za wcze śnie, bo wte dy wszy scy wo le li jeź dzić na tar -
gi niż stwo rzyć wła sną bran żo wą im pre zę. Te raz wszyst ko się
zmie ni ło, nie ste ty, nie uda ły się tak że pró by wy kre owa nia na -
szej pol skiej Bau my. Za miast jed nej wiel kiej im pre zy tar go wej
ma my dwie du że, a kil ka na ście (bo licz ba chęt nych wciąż ro -
śnie) ośrod ków tar go wych sta ra się or ga ni zo wać wła sne tar gi
o re gio nal nym cha rak te rze i – co cie ka we – znaj du je co raz wię -

cej chęt nych do udzia łu. Mo że to kwe stia mniej szych kosz tów,
a mo że moż li wość po ka za nia się w kil ku re gio nach kra ju za -
miast w jed nym, gdzie wszy scy nie do ja dą? Tak na praw dę by -
ło by cie ka wie po znać opi nię tych firm i wła śnie po to zo sta ło
stwo rzo ne na sze Sto wa rzy sze nie.  Mia ło być fo rum wy mia ny
opi nii i po glą dów, mia ło po ma gać w po dej mo wa niu de cy zji
dzię ki wie dzy po zy ska nej od ko le gów z po dob nych firm. Ta
for mu ła spraw dza się w wie lu bran żach, a or ga ni za cje sku pia -
ją ce fir my ma szy no we dzia ła ją i ro sną w wie lu kra jach. Wło -
skie sto wa rzy sze nie po tra fi na wet lob bo wać do swo ich par la -
men ta rzy stów o wpro wa dze nie kon kret nych prze pi sów po ma -
ga ją cych w pro wa dze niu biz ne su. U nas... brak po ro zu mie nia
i chę ci stwo rze nia wła snej izby go spo dar czej (bo do te go nie -
zbęd na jest fre kwen cja, a o tą na ze bra niach naj trud niej). 
Chce my za tem otwo rzyć dys ku sję nad przy szło ścią SDMB.
De kla ru je my pu bli ka cję wszyst kich opi nii, któ re po zy ska my.
Ma my już pierw sze wy po wie dzi, ale roz po czy na my od li stu,
któ ry wy sto so wał do człon ków SDMB i wszyst kich osób za in -
te re so wa nych wspar ciem dzia ła nia te go sto wa rzy sze nia je go
do tych cza so wy pre zes Ja cek Ma łę czyń ski. 

MIESZANKA FIRMOWA

Sza now ni Pań stwo!

Mi nął ko lej ny rok ist nie nia a ra czej trwa nia Sto wa rzy sze nia Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych. I nie był to rok, któ ry
za pi sał by się w hi sto rii or ga ni za cji czymś po zy tyw nym.
Na sza dzia łal ność prak tycz nie za mar ła i ist nie je my tak na praw dę tyl ko na pa pie rze. 
Dla cze go tak się dzie je? Ana li zu jąc na szą po nad 10-let nią dzia łal ność do sze dłem do wnio sku, że wy czer pa ła się li sta te -
ma tów wspól nych dla bran ży ma szy no wej, wo kół któ rych moż na by sku pić dzia łal ność firm bądź co bądź kon ku ren cyj nych
wzglę dem sie bie.
Ta kich te ma tów by ło w prze szło ści kil ka:

1/ tar gi ma szy no we,
2/ ra por to wa nie sprze da ży ma szyn,
3/ pik ni ki ma szy no we,
4/ Biu ro Rze czo znaw ców Tech nicz nych,
5/ wal ka z nie uczci wą kon ku ren cją,
6/ sys tem oce ny ma szyn na zgod ność z wy mo ga mi UE.

I tak na praw dę prze trwał tyl ko je den te mat. Stwo rzy li śmy „Sys tem ra por to wa nia sprze da ży ma szyn”, któ ry do star cza
uczest ni kom bie żą cych in for ma cji o sy tu acji na ryn ku. Z uwa gi na fakt, że pro gram ten jest re ali zo wa ny przez nie za leż ną
fir mę ze wnętrz ną na pod sta wie bi la te ral nych umów z po szcze gól ny mi uczest ni ka mi dal szy udział w nim Sto wa rzy sze nia
ja ko or ga ni za cji jest czy sto ilu zo rycz ny.
Z ko lei pró ba wy kre owa nie jed nej du żej i no wej im pre zy tar go wej tyl ko dla ma szyn bu dow la nych po dwóch ko lej nych pró -
bach skoń czy ła się tak jak się skoń czy ła czy li fia skiem.
MT IN TER MASZ zo stał przy łą czo ny do tar gów ogól no bu dow la nych BUD MA i być mo że to jest do bry kie ru nek, choć or -
ga ni zu jąc dwie po przed nie edy cje MT IN TER MASZ za wsze mó wi ło się, że zi ma i ha la nie są do bre dla pre zen ta cji ma szyn
bu dow la nych. Nie wi dzę tyl ko za bar dzo ja ką ro lę mo gli by śmy w tym ode grać ja ko Sto wa rzy sze nie.
Dal szych wspól nych te ma tów na dzień dzi siej szy nie ma a bez wspól ne go interesu każ da or ga ni za cja tra ci ra cję by tu.
Otrzy mu jąc z rąk Po śred ni ka Bu dow la ne go na gro dę IN SPI RA CJE 2017 chciał bym, że by to by ła in spi ra cja dla wszyst kich
człon ków Sto wa rzy sze nia do dys ku sji i uzy ska nia od po wie dzi na pod sta wo we py ta nie „Co da lej?”

Jacek Małęczyński
Prezes  Sto wa rzy sze nia 

Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych

Co dalej ze Stowarzyszeniem Dystrybutorów Maszyn Budowlanych?
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Tak sil ne za in te re so wa nie
ma szy na mi Ku bo ta wy ni ka
w głów nej mie rze z ko niecz -
no ści zna le zie nia kom pro mi -
su po mię dzy kom pak to wy mi
ga ba ry ta mi a mak sy mal ną
mo cą i wy daj no ścią ko pa -
rek. – Z roz mów z klien ta mi
wy ni ka, że chęt nie po sze rza li -
by swój park ma szy no wy
o ko par ki po wy żej trzech ton,
nie moż li wym do prze sko cze -
nia ogra ni cze niem są tu jed -
nak ma sa i ga ba ry ty kom pli -
ku ją ce trans port ma szy ny po -
mię dzy pla ca mi bu do wy – tłu -
ma czy Mar cin Me lon, dy rek -
tor han dlo wy w fir mie Pol sad
bę dą cej je dy nym w Pol sce
dys try bu to rem peł nej ga my
sprzę tu Ku bo ta wy ko rzy sty -
wa ne go w bran ży bu dow la -
nej, ko mu nal nej i rol ni czej. 
Więk sze ma szy ny mu szą być
trans por to wa ne na przy cze pie
po wy żej 3,5 DMC wy po sa żo -
nej w ha mul ce pneu ma tycz ne.
Kie row ca mu si po sia dać pra -
wo jaz dy od po wied niej ka te -
go rii, a za prze jaz dy ta kim ze -
sta wem na nie któ rych dro -
gach trze ba uisz czać opła -

ty. – Wszyst ko to rze czy wi ście
od strę cza klien tów od za ku pu
więk szych ma szyn. Pol sad ma
jed nak dla nich al ter na ty wę.
Ko par ki Ku bo ta kla sy
do trzech ton im po nu ją pa ra -
me tra mi ro bo czy mi, wy daj no -
ścią, ja ko ścią wy ko na nia gwa -
ran tu ją cą dłu gą ży wot ność
oraz ni ski mi kosz ta mi eks plo -
ata cji. Bio rąc pod uwa gę ak -
tu al ne po trze by ryn ku sta ra my
się mieć w cią głej sprze da ży
ko par ki KX027 -4 GL, KX030 -4
GL oraz U27 -4 GL w wer sji
High Spec. Każ da z nich ma
cię żar ro bo czy po ni żej trzech
ton – tłu ma czy Mar cin Me lon.
Dla wszyst kich za in te re so wa -
nych ko par ka mi mar ki Ku bo ta
z pew no ścią po moc ne oka zać
się mo że roz szy fro wa nie skró -
tów za war tych w sym bo lach
po szcze gól nych mo de li. I tak,
ozna czo ne sym bo lem GL ko -
par ki na gu mo wych gą sie ni -
cach wy po sa żo ne są w dłu gie
ra mię wy się gni ka i do dat ko wy
ob wód hy drau licz ny słu żą -
cy do za si la nia osprzę tu.
Sym bol GL HI ozna cza dłu gie
ra mię wy się gni ka i dwie li nie

hy drau licz ne do ob słu gi
osprzę tu. Ope ra tor mo że
płyn nie ste ro wać pro por cjo -
nal nie obie ma li nia mi hy drau -

licz ny mi. Funk cja Au to Shift
umoż li wia au to ma tycz ną zmia -
nę bie gów – z pierw sze go
na dru gi lub od wrot nie – bez
utra ty si ły trak cji w za leż no ści
od ob cią że nia przy wy ko ny -
wa niu skrę tów lub spy cha niu
urob ku le mie szem.

Ma szy ny w wer sji KX ma ją
prze ciw wa gę lek ko wy sta ją cą
po za ob rys gą sie nic, pod -
czas gdy ko par ki ozna czo ne
sym bo lem U od zna cza ją się
tak zwa nym ze ro wym ob ry -
sem. W efek cie ich ope ra tor
mo że do ko ny wać peł nych
ob ro tów nad wo ziem bez ry -
zy ka ko li zji na wet gdy ma szy -
na pra cu je bez po śred nio
przy ścia nie bu dyn ku.
Wer sja HI obej mu je wy po sa -
że nie w dwie dwu kie run ko we
li nie hy drau licz ne. Są one ste -
ro wa ne pro por cjo nal nie. Ope -
ra tor mo że usta wić żą da ną
war tość prze pły wu, co znacz -
nie po sze rza za kres za sto so -
wań ak tyw ne go osprzę tu ro -
bo cze go. Ma szy na po ra dzi
so bie na wet z za si la niem
ukła dar ki kost ki bru ko wej. Ko -
par ki w wer sji HI wy po sa żo no
we wspo mnia ną już wcze -
śniej funk cję Au to Shift.
Wszyst kie wy mie nio ne ko par -
ki wy po sa żo ne są w szyb ko -
złą cza w wer sji me cha nicz nej
lub hy drau licz nej. Zwy kle
klien ci wy po sa ża ją ma szy ny
w trzy ro dza je ły żek, dwie
do ko pa nia oraz skar po wą
hy drau licz ną. Co raz czę ściej
de cy du ją się też na opcjo nal -
ny au to ma tycz ny układ cen -
tral ne go sma ro wa -
nia uła twia ją cy co -
dzien ną ob słu gę.

Mi ni ko par ki Ku bo ta – moc ne, zwar te i wy daj ne
Do bra ko niunk tu ra w bran ży bu dow la nej przyniosła ol brzy mi wzrost za in -
te re so wa nia mi ni ko par ka mi w kla sie 2,5-3 to ny. Suk ce sy w ich sprze da ży
od no si też Ku bo ta. Dość po wie dzieć, że w po rów na niu z ro kiem ubie -
głym po pyt na te go ty pu ma szy ny ja poń skiej mar ki wzrósł dwu krot nie 

www.polsad.net

Ko par ka Ku bo ta U -48-4GLS2 kla sy do pię -
ciu ton o ze ro wym ob ry sie wy po saż na zo -
sta ła standardowo w wy się gnik z dłu gim
ra mie niem i dwie li nie hy drau licz ne



– Na po czą tek pew nie tro chę po na rze ka my?
– Dla cze go? Nie wi dzę więk szych po wo dów do na rze kań.

– Czyż by? Bran ża bu dow la na ma się wpraw dzie do brze,
ale… Wszy scy ma my prze cież w pa mię ci bu dow la ny bo om
z ro ku 2007 i gi gan tycz ny krach, któ ry po nim na stą pił…
– Sy tu acja pod pew ny mi wzglę da mi przy po mi na tę sprzed
je de na stu lat, ale dziś ma my jed nak do czy nie nia z od mien -
ny mi re alia mi. Nie nę ka nas świa to wy kry zys fi nan so wy, na -
sza sy tu acja eko no micz na jest zde cy do wa nie lep sza. Bo om
z ro ku 2007 wy buchł gwał tow nie i trwał dość krót ko. Spad ki
sprze da ży, któ re po nim na stą pi ły spra wi ły, że bran ża za -
drża ła w po sa dach. By ła ni czym do rod ny dąb z pod cię ty mi
ko rze nia mi, któ ry tra cąc opar cie prze wra ca się z wiel kim hu -
kiem. To był ol brzy mi szok! Je stem jed nak prze ko na ny, że
te raz cze goś ta kie go nie do świad czy my. Wia do mo, że
po każ dym wzro ście przy cho dzi spo wol nie nie. Trze ba się
z tym li czyć, ale tym ra zem nie bę dzie ono tak dra ma tycz ne.

– Czy li mi mo wszyst ko jest Pan opty mi stą? 
– Nie na zwał bym sie bie bez kry tycz nym opty mi stą, ale je stem
do brej my śli. Ca ły sze reg wskaź ni ków eko no micz nych i za cho -
wań ryn ku utwier dza mnie w prze ko na niu, że bę dzie my mie li co
ro bić. My ślę, że po win ni śmy my śleć po zy tyw nie i dbać o do -
brą at mos fe rę, ro bić swo je i nie przej mo wać się zbyt nio ana -
li za mi, któ rych au to rzy ka żą nam się sta le za mar twiać. Raz
po raz stra szą nas wiel kim kra chem. Je że li kie ro wał bym się
ich pro gno za mi, to mi nio nej je sie ni od wo dził bym de ale rów
od za ma wia nia ma szyn w oba wie, że bę dą za le gać i ku rzyć
się na pla cach. Je że li bym tak po stą pił, to dziś nie by ło by
czym han dlo wać. Mo im zda niem do bra pas sa po trwa mi ni -
mum dwa -trzy la ta. Przed na mi do bry okres dla ca łej na szej
bran ży. Trze ba się tym cie szyć, a nie  mar twić na za pas!

– Mal kon ten ci od po wie dzą Pa nu, że okres pro spe ri ty bę -
dzie zbyt krót ki, by przy go to wać się na gor sze cza sy…
– Cie ka we za tem, co mie li by do po wie dze nia, gdy by przez
ca ły czas utrzy my wa ła się sta gna cja? Okres pro spe ri ty – my -
ślę, że wszy scy mo że my przy czy nić się do te go, by trwał on
jak naj dłu żej – trze ba jak naj le piej wy ko rzy stać, by na ko niec
za bez pie czyć się przed twar dym lą do wa niem. Py ta nie tyl ko,
jak dys try bu to rzy ma szyn i sprzę tu wy ko rzy sta ją hos sę, kto
i jak przy go tu je się na na dej ście gor szych cza sów. Dziś jest
to wiel ka nie wia do ma, bio rąc jed nak pod uwa gę sko ko wo ro -
sną cą licz bę za mó wień na ma szy ny i sprzęt, je stem prze ko -
na ny, że bę dzie do brze. Po pro stu mu si!

– Ła two Pa nu mó wić, bo Ma ni tou Gro up jest w tej do -
brej sy tu acji, że pro du ku je ma szy ny dla róż nych branż.
Kry zys nie do tknie wszyst kich na raz… 
– Ak tyw ność Ma ni tou Gro up na wie lu po lach dzia ła nia to
ogrom na, trud na wprost do prze ce nie nia za le ta. To, że nie ma -
my za wę żo ne go po la dzia ła nia, wy ni ka z ob ra nia i kon se -
kwent nej re ali za cji od po wied niej stra te gii. Dy wer sy fi ka cja pro -
duk cji da je moż li wość zła pa nia dru gie go od de chu w okre sie
de ko niunk tu ry, ale nie chro ni cał ko wi cie przed pro ble ma mi.

Głów nym od bior cą ma szyn pro du ko wa nych przez Ma ni tou
Gro up jest nie zwy kle po dat na na wszel kie za wi ro wa nia bran ża
bu dow la na. Te raz ry nek bu dow la ny ro śnie, wzra sta też za po -
trze bo wa nie na ła do war ki te le sko po we. Tak że w Pol sce, choć
nie są to cią gle wzro sty, ja kich na le ża ło by ocze ki wać. Mam
spo ry nie do syt, bo po ten cjał pol skie go ryn ku jest zde cy do wa -
nie więk szy niż osią ga ne tu re al ne war to ści sprze da ży. 

– Pro blem ten nie do ty czy tyl ko ła do wa rek te le sko po -
wych, ale wszyst kich ma szyn bu dow la nych… 
– To praw da, od czu wa my to tak że ja ko im por ter ma szyn mar -
ki Gehl i Mu stang. Ry nek ma po ten cjał, ale nie prze kła da się
to na licz bę trans ak cji. Przy czy ny te go są róż ne, ale na le ży za -
kła dać, że w dłuż szej per spek ty wie kra jo wy ry nek ma szyn bu -
dow la nych po wi nien mieć ten den cję wzro sto wą. Na sze wy ni ki
sprze da ży osią ga ne w ubie głym ro ku i w pierw szym kwar ta le
obec ne go zda ją się to po twier dzać. 

– Czy Ma ni tou na dą ży z re ali za cją za mó wień? Pły ną
prze cież co raz szer szym stru mie niem prak tycz nie ze
wszyst kich ryn ków eu ro pej skich i zza oce anu…
– Nie moż na zwięk szyć pro duk cji je że li nie bę dzie my mieć za -
pew nio nych do dat ko wych do staw pod ze spo łów i kom po nen -
tów. Wszy scy pro du cen ci za czy na ją bo ry kać się z pro ble mem
bra ku sil ni ków i pod ze spo łów hy drau licz nych, na przy kład si łow -
ni ków. Do staw cy z co raz więk szym tru dem na dą ża ją za po trze -
ba mi fa bryk. Sta ra my się re ago wać i ja koś te mu za ra dzić. Cho -
dzi za pew nie nie do stęp no ści ma szyn dla pol skich klien tów. Nie
cze ka li śmy na ostat nią chwi lę i do ko ny wa li śmy za mó wień z od -
po wied nim wy prze dze niem. Spro wa dza my też do Pol ski od de -
ale rów z in nych kra jów ma szy ny, na któ re ma my na byw ców.
Nie jest to oczy wi ście roz wią za nie na dłuż szą me tę, dla te go Ma -
ni tou Gro up sta ra się zwięk szyć pro duk cję. Jak po wie dzia łem,
du żo za le ży tu od do staw ców pod ze spo łów i kom po nen tów. 
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Roz mo wa z Woj cie chem Rze wu skim, 
dy rek to rem za rzą dza ją cym Ma ni tou Pol ska



– Jed ni twier dzą, że ła do war ki te le sko po we to ma szy -
ny do wszyst kie go… Mó wi się tak że, że je że li coś na da -
je się do wszyst kie go, to jed no cze śnie do ni cze go… 
– Prak ty ka każ de go dnia za da je kłam ta kim twier dze niom.
Naj więk szą za le tą ła do war ki te le sko po wej, obo jęt nie sztyw -
no ra mo wej czy ob ro to wej, jest licz ba na rzę dzi ro bo czych,
z któ ry mi mo że pra co wać. Po ło wa suk ce su to od po wied -
nie do bra nie za rów no sa mej ma szy ny, jak i osprzę tu. Ła -
do war ką te le sko po wą moż na wy ko ny wać bez piecz nie
i efek tyw nie bar dzo wie le czyn no ści. Ma szy na mo że rów -
nież sa mo dziel nie prze miesz czać się po mię dzy pla ca mi bu -
do wy. Moż na nią pra co wać od fun da men tu po dach,
a na ko niec po za mia tać te ren bu do wy.

– Gdy by był Pan wła ści cie lem fir my bu dow la nej, to ja ką
ła do war kę te le sko po wą i z ja kim osprzę tem wy brał by
Pan na swo je po trze by? 
– Z ca łą pew no ścią zde cy do wał bym się na ma szy nę ob ro to -
wą i pięć -sześć na rzę dzi ro bo czych. Wśród nich zna la zł by
się kosz, wi dły, wcią gar ka li no wa, łyż ki do prac ziem nych
i prze ła dun ko wych, a tak że za wie sia ha ko we. Być mo że przy -
dał by mi się jesz cze spe cjal ny kosz, któ re go kon struk cja po -
zwa la na do tar cie do trud no do stęp nych miejsc.

– Mó wi się, że z „te le skopem” poradzi sobie na wet ope -
ra tor o słab szych pre dys po zy cjach… 
– Klu czo we zna cze nie dla osią gnię cia peł ni efek tyw no ści
w przy pad ku każ dej ma szy ny bu dow la nej ma od po wied nie wy -
szko le nie ope ra to ra. Opa no wa nie ła do war ki te le sko po wej,
głów nie z ra cji jej uni wer sal no ści, wy ma ga cza su i cier pli wo -
ści, ale w efek cie bar dzo się opła ca. Za uważ my, że nie co ina -
czej pra cu je się ła do war ką te le sko po wą, niż wóz kiem wi dło -
wym, plat for mą ro bo czą czy dźwi giem. Mó wi się, że gra ni cę
wy ko rzy sta nia „te le sko pów” de ter mi nu je tyl ko wy obraź nia kon -
struk to rów osprzę tu. Zro zu mie nie za sad uni wer sal no ści tych
ma szyn i prze ko na nie ope ra to rów do do sko na le nia swych
umie jęt no ści – cho ciaż by w ob słu dze co raz po pu lar niej szych
sys te mów zdal ne go ste ro wa nia – prze kła da się na efekt eko -
no micz ny w po sta ci więk szej wy daj no ści i re duk cji kosz tów
bie żą cej eks plo ata cji. Nie mó wiąc już o kwe stiach zwią za nych
z bez pie czeń stwem na pla cu bu do wy.

– A wła śnie, ja kie nie ty po we za sto so wa nie te go ty pu
ma szy ny Ma ni tou przy cho dzi Pa nu na myśl?
– No wa tor skie dzia ła nia jed nej z bry tyj skich firm po le ga ją
na mo dy fi ko wa niu ła do wa rek Ma ni tou i przy sto so wa niu ich
do po ru sza nia się po to rach. Cie ka wym roz wią za niem są też
spe cjal ne ko sze dla de ka rzy słu żą ce do ukła da nia po szyć da -
cho wych na wy so kich bu dyn kach. Ła do war ki te le sko po we Ma -
ni tou przy sto so wy wa ne są też do pra cy w tu ne lach. Mnie naj -
bar dziej za in te re so wa ły spe cjal ne chwy ta ki z gu mo wy mi przy -
ssaw ka mi. Roz po wszech ni ły się one w kra jach skan dy naw -
skich, gdzie sto su je się je przy mon ta żu pa ne li ele wa cyj nych. 

– Po wróć my do pol skie go ryn ku. Nie daw no nastąpiły
zmia ny w sie ci dys try bu cji i ser wi su Ma ni tou…
– De cy zja fir my In trac Pol ska o wy co fa niu się z pol skie go
ryn ku spo tka ła się z na szą na tych mia sto wą re ak cją. W seg -
men cie bu dow nic twa i prze my słu ma my te raz jed ne go part -
ne ra, któ rym jest fir ma Zep pe lin Pol ska. Wcze śniej dzie li ła

ry nek z In trac Pol ska, te raz dzia ła w pełni sa mo dziel nie. Nie
roz po czy na od ze ra, do sko na le zna na sze ma szy ny
pod wzglę dem konstrukcyjnym, co ułatwia ich ser wi so -
wanie. Stwo rzy ła spe cjal ne struk tu ry do współ pra cy z Ma ni -
tou, sied miu han dlow ców zaj mu je się wy łącz nie na szą mar -
ką. Dla Zep pe lin Pol ska Ma ni tou jest waż ną mar ką, wi dzi my
za an ga żo wa nie part ne rów, któ rzy ma ją po my sły na współ -
pra cę i je re ali zu ją. Uwa żam, że roz wój sy tu acji, do daj my
bar dzo wy mu szo ny, spra wił, że na sza sy tu acja sta ła się bar -
dziej przej rzy sta, w miej sce dwóch part ne rów, ma my te raz
jed ne go, za to bar dziej za an ga żo wa ne go, co jest ko rzyst ne
dla wszyst kich, przede wszyst kim na szych klien tów.

– Ma ni tou – ewe ne ment wśród świa to wych pro du cen -
tów ma szyn bu dow la nych – to fir ma, któ ra w do bie po -
stę pu ją cej glo ba li za cji idzie konsekwentnie pod prąd
po tra fiąc za cho wać ro dzin ny cha rak ter…
– W tym wzglę dzie nic się nie zmie ni ło, Ma ni tou na dal po zo -
sta je fir mą ro dzin ną. Prze by wa jąc w głów nej sie dzi bie od czu -
wa się to do słow nie na każ dym kro ku. W fir mie pa nu je praw -
dzi wie ro dzin na at mos fe ra. I to nie tyl ko z ra cji te go, że Ma ni -
tou Gro up po zo sta je w rę kach ro dzi ny Braud. Jej człon ko wie
dba ją o roz wój fir my i choć w dzi siej szych mo że być to trak -
to wa ne ja ko ana chro nizm, to nie ma ją pla nów prze ka za nia
fir my w ob ce rę ce. Ro dzi na Braud pod pi sa ła na wet sto sow -
ne zo bo wią za nie, że Ma ni tou Gro up mo że być wy sta wio -
na na sprze daż tyl ko w nad zwy czaj nej sy tu acji. Współ za ło ży -
ciel fir my Mar cel Braud z uwa gi na sę dzi wy wiek i obo wią zu -
ją ce we Fran cji prze pi sy praw ne mu siał co praw da zre zy gno -
wać z funk cji pre ze sa za rzą du, ale ja ko pre zes ho no ro wy re -
gu lar nie by wa w fir mie w każ dy wto rek. Pra cow ni kom po wie -
dział żar tem, że je że li nie po ja wi się w swym biu rze, ozna -
czać to bę dzie, że al bo jest ob łoż nie cho ry, al bo nie ży je… 

– A sko ro już po ru szy li śmy już ta ki te mat, to za py ta my
czy ma Pan czas na ży cie ro dzin ne? 
– Na co dzień mam bar dzo du żo pra cy, czę sto zo sta ję w biu -
rze do póź ne go wie czo ra, z ra cji te go, że mam pod opie ką tak -
że ryn ki Sło wa cji, Czech i Wę gier du żo cza su spę dzam też
w po dró żach służ bo wych. Mi mo wszyst ko sta ram się za wsze
wy go spo da ro wać czas dla ro dzi ny, szcze gól nie od kie dy
na świat przy szli moi sy no wie. Ma ją już trzy i pół ro ku i co raz
bar dziej po trze bu ją ta ty w do mu. Sta ram się tak or ga ni zo wać
czas pra cy, by prze by wać jak naj wię cej z naj bliż szy mi. Nie za -
wsze się to uda je, dla te go tłu ma czę sy nom, dla cze go czę sto
wra cam do do mu póź ną no cą. My ślę, że to ro zu mie ją. Wie dzą
też czym zaj mu ję się za wo do wo, gdy po dró żu je my wspól nie
sa mo cho dem, to cie szą się z każ de go na po tka ne go na dro dze
czer wo ne go Ma ni tou. Roz po zna ją je bez błęd nie już z da le ka.

– Ro sną Pa nu na stęp cy!
– Choć Olek i Ku ba są bliź nia ka mi i po zo sta ją nie roz łącz ni, to
róż nią za rów no pod wzglę dem wy glą du, jak i za cho wań. Je -
den chęt nie ko lo ru je ob raz ki, dru gi zaś się ga po śru bo kręt
i roz krę ca za baw ki, bo chce wie dzieć, co jest w środ ku. Żar tu -
je my z żo ną, że je że li na si sy no wie bę dą chcie li pójść w mo je
śla dy, to je den bę dzie han dlow cem, a dru gi ser wi san tem. 

Roz ma wia li: Mag da le na Ziem kie wicz 
i Ja cek Ba rań ski
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W po przed nim wy da niu „Po -
śred ni ka Bu dow la ne go” za -
py ta li śmy dys try bu to rów ma -
szyn i sprzę tu o oce nę ryn ku
bu dow la ne go. Wszy scy na si
roz mów cy zwra ca li uwa gę
na je go dy na micz ny roz wój,
ale wska zy wa li też za gro że -
nia, któ re mo gą go wy ha mo -
wać. Naj po waż niej szym jest
co raz bar dziej od czu wal ne
spię trze nie in we sty cji.
Przed fir ma mi bu dow la ny mi
po ja wia się ko niecz ność zre -
ali zo wa nia w krót kim cza sie

ogro mu za dań. By te mu po -
do łać nie zbęd ne bę dzie po -
zy ska nie do dat ko we go
sprzę tu i ma szyn. Wy ni ka to
przede wszyst kim z szer sze -
go fron tu ro bót, ko niecz no ści
re ali za cji spe cja li stycz nych
prac nie moż li wych do wy ko -
na nia po sia da nym sprzę tem.
W wie lu fir mach zbie ga się to
z ko niecz no ścią cy klicz nej
wy mia ny wy eks plo ato wa -
nych ma szyn na no we lub
uży wa ne, ale w lep szym sta -
nie tech nicz nym niż do tych -

czas po sia da ne. Za rów no od -
no wa, jak i po więk sze nie par -
ku ma szy no we go wią że się
z du ży mi na kła da mi
finansowymi. Za pew nia jed -
nak moż li wość roz wo ju, cho -
ciaż by po przez ogra ni cze nie
strat wy ni kłych z czę stych
awa rii po wo du ją cych bez pro -
duk tyw ne prze sto je i cha os
na pla cu bu do wy. Oczy wi ście
głów ni wy ko naw cy mo gą zle -
cić ro bo ty fir mom ze wnętrz -
nym lub sta rać się wy na jąć
po trzeb ną ma szy nę. Tu jed -
nak ko ło się za my ka, kło pot
z bra kiem sprzę tu na dal ist -
nie je, z tym że do ty czy pod -
wy ko naw ców. Sta ją oni
przed iden tycz ny mi pro ble -
ma mi. Mu szą prze cież dys -
po no wać ma szy na mi, co wy -
ma ga cy klicz ne go uzu peł nia -
nia i od na wia nia par ku ma -
szy no we go. W mo men cie
spię trze nia in we sty cji sprzę tu
bra ku je tak że wy po ży czal -
niom. I one szu kać mu szą
spo so bów szyb kie go uzu peł -
nie nia za so bów. 
Naj bar dziej po pu lar nym spo -
so bem roz wo ju ba zy ma szy -
no wej jest le asing. Fir my bu -
dow la ne oce nia ją, że ra ta le -
asin gu jest prze cięt nie dwa,
a na wet trzy ra zy niż sza, niż
kosz ty mie sięcz ne go wy naj -
mu. Istot ny jest tak że fakt, że
za war cie umo wy le asin go -
wej nie ob ni ża zdol no ści kre -
dy to wej. Jed nak głów ną za -
le tą są uprosz czo ne pro ce -
du ry i szyb kość za war cia
trans ak cji. Z re gu ły po trzeb -
na ma szy na mo że zo stać do -
star czo na na plac bu do wy
w cią gu ty go dnia a nie kie dy
szyb ciej. W do bie na pię tych
do gra nic moż li wo ści ter mi -
nów jest to wprost trud ne
do prze ce nie nia. A je że li jesz -
cze weź mie my pod uwa gę,

że le asing na le ży do naj tań -
szych źró deł fi nan so wa nia
i – w po rów na niu do kre dy -
tu – wy ma ga przed sta wia nia
zde cy do wa nie mniej szej licz -
by do ku men tów, to za in te re -
so wa nie bran ży bu dow la nej
tym na rzę dziem fi nan so wym
zu peł nie nie dzi wi.
Wie le firm bu dow la nych za -
sta na wia się, czy le asin go -
daw com nie za brak nie środ -
ków na fi nan so wa nie ich
moc no ro sną cych po trzeb.
Wszak pie nią dze nie ro sną
na drze wach, a bo om bu -
dow la ny, któ ry w zgod nej
opi nii eks per tów utrzy my wać
się bę dzie przez ko lej ne la ta,
wy mu sza in we sty cje w spe -
cja li stycz ny sprzęt bu dow la -
ny. Nic za tem dziw ne go, że
bli sko czter dzie ści pro cent
firm z bran ży bu dow la nej pla -
nu je w naj bliż szym cza sie
więk sze in we sty cje. Co pią ty
przed się bior ca bu dow la ny
w pierw szych mie sią cach te -
go ro ku spo dzie wał się więk -
szych za mó wień na swo je
usłu gi, ale wy ra żał też oba wy,
że je go po trze by nie bę dą
moż li we do sfi nan so wa nia.
Wła śnie, wy pa da za py tać,
czy fi nan su ją cy nie stra cą za -
in te re so wa nia bu dow lan ką?
Czy nie za prze sta ną in we sty -
cji w bran żę, któ ra tra dy cyj nie
już po tra fi spra wiać pro ble my
na le żąc do bar dzo wraż li -
wych na wszel kie wa ha nia
ko niunk tu ry? Prak tycz nie
wszyst kie fir my le asin go we
nie wi dzą tu za gro żeń, każ de -
go dnia za wie ra na jest ol brzy -
mia licz ba umów, ale nie po -
kój po zo sta je. Pro ble mem
jest pa ra dok sal na sy tu acja,
w ja kiej zna la zły się fir my wy -
ko naw cze. Mi mo utrzy mu ją -
cej się do brej koniunktury
słab nie ich kon dy cja fi nan so -

FINANSE

Le asing w na tar ciu i z dwu cy fro wym wzro stem!
Spe cja li stycz ny sprzęt jest naj chęt niej fi nan so wa ny po przez le asing. Ta ka ten den cja nie zmie -
nia się od lat, a po zy ski wa ne w ta kiej for mie są za rów no ma szy ny fa brycz nie no we, jak i uży wa -
ne. Roz strzał ich war to ści jest ogrom ny. Le asin go wać moż na jed nak prak tycz nie wszyst kie
– od kosz tu ją cych kil ka ty się cy zło tych nie wiel kich płyt za gęsz cza ją cych po spe cja li stycz ne pa -
low ni ce, wiert ni ce czy dźwi gi w ce nach wy no szą cych mi lio ny 

Dzia ła my szyb ko i pro fe sjo nal nie
SG Equ ip ment Le asing Pol ska le gi ty mu je się du żym do świad cze -
niem. Je ste śmy obec ni w bran ży nie prze rwa nie od kil ku na stu lat,
a na szą moc ną po zy cję po twier dza ją ran kin gi firm fi nan su ją cych
bran żę bu dow la ną. Wy róż nia nas tak że po dej ście eks perc kie, za -
wsze do pa so wu je my ofer tę do po trzeb kon kret ne go klien ta. Waż -
ne są tak że kom pe ten cje i pro fe sjo na lizm na szych han dlow ców.
Wie dzą oni do kład nie, co fi nan su ją, mo gą za tem być ela stycz ni
w swych dzia ła niach i nie two rzą sztucz nych ba rier dla za in te re so -
wa nych fi nan so wa niem. Nie na sta wia my się na współ pra cę wy -
łącz nie z najwięk szy mi do staw ca mi i du ży mi klien ta mi. Fi nan su je -
my każ de go, o ile tyl ko speł nia o kre ślo ne kry te ria. 
Dzię ki bli skim re la cjom łą czą cym nas z czo ło wy mi do staw ca mi
sprzę tu i ma szyn ma my bar dzo do bre ro ze zna nie ryn ku. Je ste śmy
w sta nie do ra dzać klien tom, roz wie wać ich wąt pli wo ści po ja wia ją -
ce się za rów no przy wy bo rze ofer ty kon kret ne go do staw cy, jak
i w opty mal nym skon fi gu ro wa niu sprzę tu. Sta wia my na ja kość
a nie na ilość. Na szym ce lem jest bo wiem za wie ra nie umów, któ re
przy no szą wy mier ne efek ty wszyst kim stro nom – klien tom, do -
staw com i nam, ja ko fi nan su ją cym. 
SG Equ ip ment Le asing Pol ska dą ży do mak sy mal ne go uprosz -
cze nia pro ce dur trans ak cji. Ca ły czas pra cu je my nad wdra ża niem
no wo cze snych roz wią zań. Co raz pręż niej funk cjo nu je na sze elek -
tro nicz ne biu ro ob słu gi klien ta. Chce my, aby współ pra ca za rów no
z do staw ca mi, jak i klien ta mi prze bie ga ła jak naj spraw niej. Ro zu -
mie my, że klien ci chcą mieć ma szy ny jak naj szyb ciej na bu do wie,
a do staw cy otrzy mać za nie za pła tę.

Ar tur Słom ka
dy rek tor do spraw pro duk tu
i współ pra cy z do staw ca mi 
SG Equ ip ment Le asing Pol ska
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wa za gra ża jąc utra cie wia ry -
god no ści kre dy to wej. Ze -
wsząd sły szy się o kło po tach
z rozstrzygnięciami prze tar -
gów, nie wła ści wych wy ce -
nach ro bót po wo du ją cych
nie ren tow ność kon trak tów.
Mi mo utrzy mu ją ce go się bo -
omu bu dow la ne go, fir my ma -
ją ce peł ne port fe le za mó wień
za czy na ją bo ry kać się z kło -
po ta mi fi nan so wy mi. Czy
w tej sy tu acji stać je bę dzie
na ko lej ne le asin gi? Choć to
sto sun ko wo ta ni in stru ment
fi nan so wy, to wie le firm oba -
wia się, że bę dzie dro żał, je -
że li zwięk szy się po pyt. Zwy -
kłe pra wo ryn ku… Fi nan su ją -
cy uspo ka ja ją klien tów twier -
dząc, że koszt le asin gu mo że
wzro snąć tyl ko w przy pad ku,

gdy po gor szy się sy tu acja
eko no micz na ubie ga ją cych
się o fi nan so wa nie. Na le ży
za kła dać, że ce na te go na -
rzę dzia fi nan so we go nie
wzro śnie tak że z po wo du du -
żej kon ku ren cji wśród ofe ru -
ją cych fi nan so wa nie. Fir my
le asin go we szu ka ją no wych
pól dzia ła nia, sta ra ją się za -
go spo da ro wy wać ko lej ne ni -
sze. Bran ża bu dow la na da je
im po le do roz wo ju. Wszak
od no to wa ły tu wzro sty za wie -
ra nych umów rzę du trzy dzie -
stu pro cent rok do ro ku.
Ocze ku je się, że w cią gu naj -
bliż szych trzech lat pol ska
bran ża bu dow la na utrzy ma
ten den cję wzro sto wą. Prze -
cież cią gle jesz cze nie osią -
gnę ła re kor do we go pu ła pu

z po przed nie go bo omu in we -
sty cyj ne go. Fi nan su ją cy ma -
ją więc o co się bić. 
Mi mo de kla ra cji fi nan su ją -
cych po zy ska nie ma szyn bu -
dow la nych mo że już wkrót ce
wią zać się z więk szy mi kosz -
ta mi. Ol brzy mie za po trze bo -
wa nie na sprzęt ob ser wo wa -
ne prak tycz nie na wszyst -
kich ryn kach eu ro pej skich,
w Azji i Ame ry ce Pół noc nej
spra wia, że za czy na ją one
dro żeć. Do staw cy two rzą cy
wspól ne ofer ty z fi nan su ją cy -
mi, choć by w ra mach le asin -
gu fa brycz ne go nie bę dą za -
tem skłon ni do kal ku lo wa nia
cen ma szyn na niż szym po -
zio mie. Tym bar dziej, że pro -
du cen tom, na wet tym z ab so -
lut nej świa to wej czo łów ki, za -
czy na bra ko wać pod sta wo -
wych pod ze spo łów i kom po -

nen tów, na przy kład sil ni ków
i ele men tów hy drau licz nych.
Dro że je stal, ro sną też ce -
ny ro py naf to wej…
W tej sy tu acji w si łę rósł bę -
dzie ry nek ma szyn uży wa -
nych. Użyt kow ni cy bę dą też
zmu sze ni do prze pro wa dza -
nia ka pi tal nych re mon tów,
od bu dów i mo der ni za cji po -
sia da ne go sprzę tu. Na przy -
kład do po sa ża jąc go w sys te -
my ste ro wa nia pra cą czy do -
dat ko wy osprzęt po zwa la ją cy
na le ży cie wy ko ny wać bie żą -
ce za da nia. Co istot ne ko rzy -
stać mo gą ze źró dła fi nan so -
wa nia, ja kim jest le asing. Je -
dy nym wa run kiem w przy -
pad ku gdy do po sa ża na ma -
szy na jest rów nież w le asin gu
jest zgło sze nie wnio sku o fi -
nan so wa nie do tej sa mej fir -
my le asin go wej, któ ra fi nan -

FINANSE

Leasing elastyczny dla sektora budowlanego 
DLL jest jed nym z glo bal nych li de rów fi nan so wa nia środ ków
trwa łych za rów no we współ pra cy z do staw ca mi sprzę tu, jak
i w for mie ob słu gi bez po śred niej. Je ste śmy pio nie ra mi w ofe ro -
wa niu uni ka to wych pro duk tów fi nan so wa nia. Jed nym z nich jest
nie zwy kle in ten syw nie roz wi ja ją cy się na kra jo wym ryn ku le asing
Fa ir Mar ket Va lue (leasing elastyczny) ce chu ją cy się przede
wszyst kim ela stycz no ścią kon trak tu i in no wa cyj nym po dej ściem
do ry zy ka zwią za ne go z fi nan so wa nym przed mio tem. Na si klien -
ci czę sto okre śla ją tę for mę fi nan so wa nia ja ko wy na jem, gdyż
rze czy wi ście pro dukt opar ty zo stał na za ło że niach wy naj mu dłu -
go ter mi no we go. W po rów na niu do stan dar do we go roz wią za nia
le asing FMV wią że się ze znacz nie niż szy mi mie sięcz ny mi ob cią -
że nia mi dla klien tów z ty tu łu rat. Nie wy ma ga też in we sto wa nia
ka pi ta łu na star cie umo wy, tak zwa ne go udzia łu wła sne go. Wy -
ni ka to z moż li wo ści za ofe ro wa nia klien tom wy ku pu przed mio tu
na ko niec umo wy po war to ści ryn ko wej. To klient de cy du je, co
zro bić z fi nan so wa ną ma szy ną. Mo że zwró cić ją do DLL, wy ku -
pić po ce nie ryn ko wej lub prze dłu żyć umo wę le asin gu FMV. Ta -
ką ela stycz ność do ce nia ją nie tyl ko naj więk si gra cze ryn ku bu -
dow la ne go, ale rów nież mniej sze fir my, któ re po trze bu ją ma szyn
do re ali za cji kon kret nych kon trak tów bu dow la nych. Tym bar -
dziej, że spła ca jąc przez okres umo wy pięć dzie siąt -sześć dzie -
siąt pro cent war to ści ma szy ny w ten sposób nie blo ku ją środ -
ków i mo gą wy ko rzy stać je na in ne ce le, na przy kład utrzy ma nie
więk szej licz ebnie floty ma szyn.

Łukasz Puławski
Dyrektor Sprzedaży CT&I
w De Lage Landen Leasing Polska

Jakość na pierwszym miejscu
VFS Usłu gi Fi nan so we Pol ska ob słu gu je za rów no ma łe, jed no oso -
bo we fir my, jak i kon cer ny bu dow la ne. Star tu je my rów nież w prze -
tar gach ob ję tych ju rys dyk cją Pra wa Za mó wień Pu blicz nych. Na -
szą ro lą jest do sto so wa nie pro duk tu fi nan so we go do po trzeb
klien ta. Ja ko le asing fa brycz ny ma szyn sprze da wa nych przez de -
ale ra Vo lvo CE – spół kę Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska – je -
ste śmy do te go bar dzo do brze przy go to wa ni. Ofe ru je my le asing
ka pi ta ło wy i ope ra cyj ny, le asing kom pak to wy, na jem, sprze daż
ra tal ną, po życz ki oraz umo wy dys kon ta we ksli. Fi nan su je my za -
rów no ma szy ny, jak i wszyst kie ty py osprzę tu. 
Wraz z Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska ofe ru je my na szym klien -
tom pre fe ren cyj ne opro cen to wa nie czy przy go to wa nie ofert z pod -
wyż szo na war to ścią re zy du al ną. Ak tu al nie re ali zu je my ofer tę pro -
mo cyj ną na fi nan so wa nie mi ni ko pa rek i mi ni ła do wa rek Vo lvo. Ich
fi nan so wa nie na zy wa my „le asin giem kom pak to wym” (ma łe ma -
szy ny, nie wiel kie opro cen to wa nie). Dla wy bra nych modeli ma szyn
nasza firma ofer u je  rów nież „Le asing 0%” czy kwar tal ne płat no ści
rat le asin go wych. Istot ną kwe stią w przy pad ku le asin gu fa brycz -
ne go jest mniej sza licz ba for mal no ści. Klien ci od wie dza jąc na sze
punk ty sprze da ży w jed nym miej scu za ła twią wszyst kie for mal no -
ści zwią za ne z za ku pem ma szy ny, do bo rem osprzę tu, za kon trak -
to wa niem usług ser wi so wych, do radz twem opty mal nych roz wią -
zań fi nan so wych, peł nym ubez pie cze niem sprzę tu. 

Robert Kozon
Manager Sprzedaży 
VFS Usługi Finansowe Polska 
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su je nasz sprzęt. Obie umo -
wy mu szą być za war te z tą
sa mą fir mą le asin go wą, bo
za bez pie cze niem dla fi nan su -
ją ce go jest kon kret ny śro dek
trwa ły. Nikt nie zgo dzi się
więc na fi nan so wa nie do dat -
ko we go wy po sa że nia ma szy -
ny sta no wią cej za bez pie cze -
nie kon ku ren cyj nej fir my le -
asin go wej. Za sa da jest za tem
pro sta, al bo do po sa ża na, re -
mon to wa na czy mo der ni zo -
wa na ma szy na sta no wi wła -
sność użyt kow ni ka, al bo
umo wa za war ta być mu si
z fir mą, z któ rą pod pi sa li śmy
umo wę le asin go wą.
Du że i śred nie fir my bu dow -
la ne się ga ją za zwy czaj po fa -
brycz nie no we ma szy ny, co
spra wia, że mo gą li czyć
na kom plek so wą ob słu gę
w for mie le asin gu fa brycz ne -
go na kon ku ren cyj nych wa -

run kach. Sprze daw cy ma -
szyn uży wa nych naj czę ściej
nie ofe ru ją ta kie go fi nan so -
wa nia i po le ca ją usłu gi któ -
rejś z firm le asin go wych. Bar -
dzo czę sto wa run ki le asin go -
we nie są wów czas atrak cyj -
ne. Moż na jed nak zna leźć fir -
my, któ re chęt nie współ pra -
cu ją z mniej szy mi pod mio ta -
mi za in te re so wa ny mi le asin -
giem uży wa nych ma szyn bu -
dow la nych. Prze szko dą w za -
war ciu umo wy na do brych
wa run kach nie jest dla nich
ani wiel kość, ani wiek ma szy -
ny. Ma łe ma szy ny i urzą dze -
nia – również uży wa ne, ta kie
jak skocz ki czy agre ga ty tyn -
kar skie moż na w nie któ rych
fir mach szyb ko i wy god nie
wy le asin go wać on li ne. Jest
to do bre roz wią za nie dla
przed się bior ców, któ rzy chcą
sfi nan so wać za kup szyb ko

i przy za ła twia niu mi ni mum
for mal no ści. Przed pod ję -
ciem de cy zji o pod pi sa niu
umo wy le asin go wej na ma -
szy nę uży wa ną, na le ży uzy -
skać po twier dze nie sprze -
daw cy do ku men tu ją ce fakt jej
na by cia. Po wi nien on tak że
udo wod nić, że nie jest ona
za sta wio na w Kra jo wym Re je -
strze Za sta wów, a w przy pad -
ku ma szy ny spro wa dzo nej
z za gra ni cy w Eu ro pej skim
Re je strze Za sta wów. Fir my
le asin go we przed do ko na -
niem za pła ty za ma szy nę
spraw dza ją te re je stry. Za -
staw unie moż li wi bo wiem fi -
nan su ją ce mu do ko na nie
płat no ści aż do cza su je go
wy kre śle nia. Z re gu ły trwa to
dość dłu go, a ma szy na w tym
cza sie ze wzglę du na stwier -

dzo ną wa dę praw ną za miast
pra co wać za le ga na pla cu
pla cu do staw cy. 
Ofer ty le asin gu kie ro wa ne
do firm bu dow la nych są nie ja -
ko szy te na mia rę. Uwzględ nia -
ją bo wiem se zo no wość ich
dzia ła nia. W prak ty ce cho dzi
o to, by tak skon fi gu ro wać wa -
run ki umo wy, by le asin go bior -
ca mógł usta wić róż ną wy so -
kość rat w se zo nie i po za nim.
In dy wi du al nie określony har -
mo no gram spłat ma wspo móc
klien ta w okre sach, w któ rych
nie jest w sta nie re ali zo wać ro -
bót i ma z te go wzglę du ogra -
ni czo ne za rob ki. Mo że wów -
czas, na przy kład w okre sie
od stycz nia do mar ca pła cić
ra ty niż sze na wet dwa czy trzy
ra zy niż w po zo sta łych, lep -
szych fi nan so wo mie sią cach.

FINANSE

Ma my po ten cjał i go wy ko rzy stu je my
Sta wia my na szyb kość i pro fe sjo na lizm dzia ła nia. Sta ra my się
mak sy mal nie uła twiać ży cie klien tom, dla te go nie prze rwa -
nie uprasz cza my pro ce du ry. Stwo rzy li śmy i ca ły czas roz bu do wu -
je my ze spół fa chow ców od ma szyn i sprzę tu współ pra cu ją cych
sta le z bran żą bu dow la ną. Na si do rad cy dzia ła ją cy w te re nie utrzy -
mu ją ści sły kon takt z do staw ca mi sprzę tu, są też part ne ra mi dla
na szych klien tów. Uła twia to i przy spie sza prze pro wa dza nie trans -
ak cji. To waż ne, gdyż na żad nym pla cu bu do wy nie ma cza su
do stra ce nia. Pro ste, przej rzy ste pro ce du ry, bły ska wicz na de cy zja
o przy zna niu fi nan so wa nia, jak naj szyb sza do sta wa ma szy ny
na plac bu do wy to za sa dy na sze go dzia ła nia. Two rzy my pa kie ty
usług fi nan so wych, któ re od po wia da ją po trze bom bran ży. To in te -
re su ją ce roz wią za nia za rów no dla do staw ców, jak i klien tów. 
Fu zja z Re if fe isen Le asing dia me tral nie zwięk szy ła nasz po ten cjał
i moż li wo ści na sze go dzia ła nia, tak że je że li cho dzi o bran żę bu -
dow la ną. Je ste śmy fir mą uni wer sal ną, chęt nie współ pra cu je my
z klien ta mi kor po ra cyj ny mi, ma my też do brą ofer tę dla firm z sek -
to ra MŚP. Dzię ki do brym re la cjom z do staw ca mi sprzę tu je ste śmy
w sta nie za pro po no wać klien tom ko rzyst ne wa run ki umo wy. Słu -
ży my po mo cą przy do bo rze i kon fi gu ro wa niu ma szyn, co ma
wpływ na ich opty mal ne wy ko rzy sta nie w dłuż szej per spek ty wie. 
Po zo sta je my też otwar ci na współ pra cę z do staw ca mi ma szyn
uży wa nych. Śle dzi my po trze by ryn ku, a na sza ofer ta, opty ma li zo -
wa na za rów no pod wzglę dem rocz ni ka ma szyn, jak i okre su ich fi -
nan so wa nia, jest ze wszech miar in te re su ją ca dla ca łe go sze re gu
firm, któ re po trze bu ją spe cja li stycz ne go sprzę tu, a nie stać ich
na fa brycz nie no we ma szy ny i urzą dze nia.

Piotr Klimczak
dyrektor ds. Rynku Maszyn i Urządzeń
PKO Leasing

Branża budowlana najchętniej sięga po leasing
Na sza fir ma do brze zna po trze by bran ży i ma wy pra co wa ne do -
sko na łe re la cje z do staw ca mi. Ofe ru je my na szym klien tom atrak -
cyj ne fi nan so wa nie za rów no no we go, jak i uży wa ne go sprzę tu
bu dow la ne go. EFL współ pra cu je mię dzy in ny mi z re no mo wa ny -
mi i zna ny mi na pol skim ryn ku do staw ca mi. 
Naj czę ściej fi nan so wa nym przez na szą fir mę sprzę tem są  ko par ki,
ła do war ki, spy cha rki, dźwi gni ki, wy cią gar ki oraz rusz to wa nia. Ofer ta
EFL dla bran ży bu dow la nej uwzględ nia uprosz czo ne pro ce du ry i de -
cy zje kre dy to we w pięt na ście mi nut. Do dat ko wo przed sta wi cie le bran -
ży bu dow la nej mo gą sko rzy stać z usłu gi Le asin gu Swo bod ne go.
Dzię ki temu klient może zmie niać wy so kość mie sięcz nych zo bo wią -
zań wy ni ka ją cych z har mo no gra mu spłat. Pod czas każ de go ro ku
trwa nia umo wy le asin go wej mo że do ko nać sześciu zmian – pod wyż -
sza jąc lub ob ni ża jąc wy so kość mie sięcz ne go czyn szu. W ra mach
tych zmian, ma mię dzy in ny ni moż li wość trzy krot ne go zmniej sze -
nia ra ty na wet do kwo ty jednej złotówki, przy czym nie mo gą to być
zmia ny na stę pu ją ce bez po śred nio po so bie. Niewątpliwą zaletą
proponowanego rozwiązania jest to, że w ce lu zmia ny wy so ko ści
czyn szu nie trze ba pi sać wnio sku ani dzwo nić do EFL. Wy star czy
włą czyć kom pu ter z do stę pem do In ter ne tu, za je go po mo cą wpro -
wa dzić zmia nę na Por ta lu KlientEFL. Jest to szcze gól nie waż nie dla
przed się bior ców bu dow la nych, któ rych dzia łal ność ma czę sto cha -
rak ter se zo no wy. Uzu peł nie niem ofer ty EFL są atrak cyj ne pa kie ty
ubez pie cze nio we i ca ły pa kiet usług do dat ko wych ta kich jak kar ty
pa li wo we, PortaKlient EFL, e -fak tu ry, Cen trum Li kwi da cji Szkód.

Adam Linkiewicz
Menadżer ds.  Rozwoju Rynków w EFL
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Le asing fa brycz ny cie szy się
co raz więk szym za in te re so -
wa niem firm chcą cych po zy -
skać ma szy ny i sprzęt bu -
dow la ny. Isto tą te go ro dza ju
na rzę dzia fi nan so we go jest
umo wa o współ pra cy za war ta
mię dzy fir mą le asin go wą
a do staw cą sprzę tu. Umo wa
przy no si ko rzy ści dla wszyst -
kich, zy sku je bo wiem nie tyl -
ko do staw ca ofe ru ją cy ma -
szy nę i in sty tu cja fi nan su ją ca,
któ ra oprócz po zy ska nia ko -
lej ne go klien ta, zgłę bia tak że
spe cy fi kę bran ży, a tym sa -
mym przed mio tu le asin gu,
na przy kład ma szy ny bu dow -
la nej. Dla cze go jest to tak
waż ne? Z bar dzo pro ste go
po wo du. W więk szo ści przy -
pad ków nie zwy kle istot nym
ele men tem za bez pie cze nia
ry zy ka zwią za ne go z prze pro -
wa dza ną trans ak cją jest bo -
wiem sam przed miot le asin -
gu. Na by cie od po wied niej
wie dzy o nim po zwa la fi nan -
su ją ce mu na zra cjo na li zo wa -
nie swych dzia łań, na przy -
kład na wy pa dek win dy ka cji
środ ka trwa łe go wraz z je go
po now nym za go spo da ro wa -
niem. Współ pra ca fir my fi nan -
su ją cej i do staw cy sprzę tu da -
je ko rzy ści fir mie bu dow la nej,
któ ra bę dzie go użyt ko wać.
W umo wie za war te są z re gu -
ły bo nu sy po zwa la ją ce uzy -
skać do dat ko we pro fi ty w co -
dzien nej dzia łal no ści.
Umo wa z pręż nym part ne rem
fi nan su ją cym trans ak cję jest
ko rzyst na dla de ale ra, choć
mu si on być skłon ny par ty cy -
po wać w stwo rze niu atrak cyj -
nych wa run ków fi nan so wa nia
dla klien tów za in te re so wa -
nych po zy ska niem ofe ro wa -
nych przez nie go ma szyn.
Cię żar fi nan so wa nia mu si być
bo wiem w za się gu ich moż li -
wo ści. – Sta ła współ pra ca

z part ne rem fi nan su ją cym
trans ak cje jest dziś wprost
nie odzow na. Po zwa la bo wiem
sty mu lo wać sprze daż. Je śli
chce my, aby ona ro sła, mu si -
my być ela stycz ni i spra wić,
że by ofe ro wa ne przez nas ma -
szy ny znaj do wa ły się w za się -
gu moż li wo ści fi nan so wych
jak naj więk szej gru py obec -
nych czy po ten cjal nych klien -
tów. Jest to moż li we, ale oczy -
wi ście wią że się z par ty cy po -

wa niem w kosz tach za ku pu
ma szyn. Dzię ki te mu wa run ki
fi nan so wa nia sta ją się zde cy -
do wa nie bar dziej atrak cyj ne.
Ma to oczy wi ście nie ba ga tel -
ny wpływ na de cy zje klien tów.
Wia do mo, że prę dzej zde cy -
du ją się na ofer tę z atrak cyj ny -
mi wa run ka mi fi nan so wa nia,
a od rzu cą jed ną z wie lu prze -
cięt nych – tłu ma czy dy rek tor
za rzą dza ją cy fir my Ma ni tou
Pol ska Woj ciech Rze wu ski.
Gdy spoj rzy my na pro blem
z punk tu wi dze nia de ale ra,
spra wa wy da je się oczy wi sta
i pro sta, ten kto chce sprze da -
wać wię cej, mu si zejść z ce ny.
Wy da je się, że przy sta nie
na te wa run ki w dłuż szej per -
spek ty wie jest opła cal ne tak -

że dla de ale ra. Zwięk sze nie
sprze da ży, a tym sa mym
udzia łów ryn ko wych, ma tak
wie le za let, że upu sty ce no we
ma ją ce na ce lu uatrak cyj nie -
nie wa run ków fi nan so wa nia
da ją się ła two kom pen so wać.
Nie za po mi naj my też, że
po za war ciu trans ak cji klien -
tów zy sku je au to ma tycz nie
też au to ry zo wa ny ser wis de -
ale ra. Bar dzo czę sto po po zy -
ska niu ma szy ny ich użyt kow -

ni cy de cy du ją się na za kup
do dat ko wych usług, ta kich jak
pa kie ty ser wi so we czy prze -
dłu że nie gwa ran cji. – Ma ni tou
Pol ska sta ra się stwo rzyć jak
naja trak cyj niej sze wa run ki fi -
nan so we dla swo ich klien tów.
Są dzę, że naj bar dziej istot ne
z ich punk tu wi dze nia jest to,
że w na szym fi nan so wa niu fa -
brycz nym ma ją oni wszyst ko
z jed nej rę ki. Co ozna cza to
w prak ty ce? Nasz han dlo wiec
jest w sta nie nie tyl ko od po -
wied nio do brać i skon fi gu ro -
wać ma szy nę, za pro po no wać
do po sa że nie czy prze dłu że nie
gwa ran cji, ale tak że za pro po -
no wać od kup ak tu al nie użyt -
ko wa nej ma szy ny i atrak cyj ne
fi nan so wa nie no wej. Co waż -

ne, klient roz ma wia tyl ko z jed -
ną oso bą i mo że z nią za ła twić
wszyst kie spra wy. To ol brzy -
mia za le ta, bo je że li klient
miał by sprze da wać uży wa ną
do tych czas ma szy nę na wła -
sną rę kę, a na stęp nie bie gać
po ban kach w po szu ki wa niu
fi nan so wa nia, to by ło by to dla
nie go bar dzo kło po tli we. Za -
miast skon cen tro wać się
na swej pra cy mu siał by trwo -
nić czas na dzia ła nia, któ rych
współ pra cu jąc z Ma ni tou Fi -
nan ce mo że so bie oszczę -
dzić. Przez nas mo że zo stać
ob słu żo ny nie ru sza jąc się
z miej sca. I to przez han dlow -
ca, któ re mu  ufa, bo prze waż -
nie zna go oso bi ście i wią żą
go z nim tak że in ne re la cje
biz ne so we. Od pię ciu lat wraz
z BNP Pa ri bas Bank idzie my tą
dro gą i ma my efek ty. Dziś co
dru ga ma szy na, któ rej na byw -
ca ko rzy stał z fi nan so wa nia
ze wnętrz ne go, po zy ska na jest
w for mie pro po no wa nej przez
Ma ni tou Fi nan ce – tłu ma czy
Woj ciech Rze wu ski. 
Każ dy kto zde cy du je się sko -
rzy stać z ofer ty Ma ni tou Fi nan -
ce zy ska nie tyl ko fi nan so wa -
nie na do god nych wa run kach,
ale tak że otrzy ma fa cho we
wspar cie przy do bo rze ma szy -
ny oraz osprzę tu. Ko lej ną za le -
tą jest szyb ka de cy zja o przy -
zna niu fi nan so wa nia. Jest
ona po dej mo wa na naj póź niej
po upły wie czter dzie stu ośmiu
go dzin od mo men tu zło że nia
wnio sku. Istot ne jest tak że to,
że Ma ni tou Fi nan ce wy ka zu je
du żą ela stycz ność w po dej -
ściu do po trzeb klien tów. Każ -
dy z wnio sków roz pa try wa ny
jest in dy wi du al nie, a ofer ta do -
pa so wa na do moż li wo ści fi -
nan so wych za in te re so wa ne go
po zy ska niem ma szy ny, de kla -
ro wa nej przez nie go wpła ty
wstęp nej oraz pre fe ro wa ne go
okre su fi nan so wa nia. Klien to -
wi mo że zo stać za pro po no wa -
na po życz ka, le asing al bo kre -
dyt. Ofer ta Ma ni tou Fi nan ce
jest na praw dę bar dzo
sze ro ka, a pro ce du ry
ja sne i przej rzy ste. 
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Ma ni tou Pol ska sta wia na fi nan so wa nie fa brycz ne
W do bie wzmo żo nej ak tyw no ści i wzro stu po trzeb firm bu dow la nych nie -
zwy kle waż ną kwe stią sta je się fi nan so wa nie ma szyn i sprzę tu. Ma ni tou
Fi nan ce to bar dzo atrak cyj ny pro dukt fi nan so wy uła twia ją cy po zy ska nie
ma szyn nie tyl ko mar ki Ma ni tou, ale tak że Mu stang oraz Gehl

www.manitou.com

Każ dy, kto zde cy du je się sko rzy stać z usług Ma ni tou Fi nan ce, otrzy ma nie tyl ko fi nan so wa -
nie na do god nych wa run kach, ale tak że po moc przy do bo rze ma szy ny oraz osprzę tu



Ca ter pil lar Fi nan cial Se rvi ces
Po land okre śla swo ją mi sję
dzia ła nia, ja ko wspie ra nie de -
ale rów Cat i klien tów w osią -
ga niu suk ce sów w biz ne sie.
Fir ma czy ni to po przez ofe ro -
wa nie pro fe sjo nal nych usług
fi nan so wych. Umoż li wia to
wspar cie kon cer nu Ca ter pil -
lar, któ ry prze zna cza po kaź -
ne kwo ty na sty mu lo wa nie
sprze da ży wła sne go sprzę tu.
Ca ter pil lar Fi nan cial Se rvi ces
Po land – z nie wiel ki mi wy jąt -
ka mi – fi nan su je sprzęt Cat.
Wy jąt ki zda rza ją się, gdy
klien to wi na le ży kom plek so -
wo do star czyć pe wien ciąg
tech no lo gicz ny, w skład któ -
re go wcho dzi sprzęt nie pro -
du ko wa ny przez kon cern Ca -
ter pil lar, na przy kład sta cjo -
nar na kru szar ka. 
Ca ter pil lar Fi nan cial Se rvi ces
Po land do mi ni mum ogra ni -
czy ło for mal no ści przy za wie -
ra niu umów, de cy zje o fi nan -
so wa niu umów po dej mo wa -
ne są bły ska wicz nie. Ci dzia -
ła ją cy w bran ży bu dow la nej
nie ma ją lek ko. Po moc no od -
czu wal nym okre sie za sto ju
te raz na stą pi ła jed nak po pra -
wa na stro jów wy wo ła -
na utrzy mu ją cą się do brą ko -
niunk tu rą w bu dow nic twie.
Prze kła da się to na wzrost za -
in te re so wa nia po zy ska niem
ma szyn i spe cja li stycz ne go
sprzę tu bu dow la ne go. Ca ter -
pil lar Fi nan cial Se rvi ces do -
dat ko wo sty mu lu je po pyt ofe -
ru jąc swym klien tom róż ne
for my po zy ska nia urzą dzeń
i ma szyn. Mo gą oni sko rzy -
stać z  po życz ki, le asin gu
ope ra cyj ne go lub fi nan so we -
go. Moż li we jest też po zy ska -
nie ma szy ny w for mu le „Wy -
naj mij i kup”. Cho dzi o to, że
klient naj pierw wy naj mu je
ma szy nę, a je że li ta się
spraw dzi, to mo że na być ją

na wła sność. For mu ła ta jest
tak że chęt nie sto so wa -
na w sy tu acji, gdy klien ci po -
trze bu ją ma szy ny do re ali za -
cji krót ko ter mi no wej in we sty -
cji, na przy kład za mie rza ją
ko rzy stać z ma szy ny przez
pół ro ku. Na tak krót ki okres
bar dziej opła cal ny jest wy na -
jem ma szy ny niż jej za kup.
Oczy wi ście wa run ki kon trak -

tu mo gą się zmie nić, a ter min
je go re ali za cji na przy kład
wy dłu żyć, chociażby ze
wzglę du na złe wa run ki po -
go do we. Po dej ście Ca ter pil -
lar Fi nan cial Se rvi ces Po land
spra wia, że w ta kiej sy tu acji
klient mo że ła two prze dłu żyć
okres naj mu, ma tak że na dal
za gwa ran to wa ne pra wo pier -
wo ku pu użyt ko wa nej ma szy -
ny. I to na bar dzo do brych
wa run kach, jej ce na koń co wa
jest bo wiem co mie siąc ob ni -
ża na śred nio o sie dem dzie -
siąt pro cent pła co nej w tym
cza sie staw ki wy naj mu. 
Opcja „Wy naj mij i kup” ma tę
do brą stro nę, że wy mu sza
dba łość o użyt ko wa ną ma szy -
nę. Za sa da jest pro sta, im le -
piej użyt kow nik za dba o użyt -
ko wa ny sprzęt, w tym lep szym
sta nie tech nicz nym go za ku pi.
Po nie waż wła ści cie lem ma -
szy ny przez ca ły czas trwa nia

umo wy po zo sta je de aler, czy li
Ber ge rat Mon noy eur, to ma
pra wo kon tro lo wa nia te go, co
się z ma szy ną dzie je. Pra cow -
ni cy de ale ra rzad ko od wie dza -
ją jed nak pla ce bu do wy. Więk -
szość ma szyn wy po sa żo -
na jest bo wiem w sys tem te le -
ma tycz ny Vi sion Link, co spra -
wia, że wła ści ciel otrzy mu je
bie żą ce in for ma cje o ich sta -

nie tech nicz nym. Ber ge rat
Mon noy eur mo że zdal nie mo -
ni to ro wać pa ra me try ro bo cze,
ta kie jak ob cią że nie, śred nie
zu ży cie pa li wa czy czas wy -
ko rzy sta nia. Dział ser wi su de -
ale ra otrzy mu je na tych miast
wszel kie nie po ko ją ce sy gna ły
o na wet naj mniej szych od -
stęp stwach od nor my w pra -
cy wy naj mo wa nej ma szy ny.
Umo wy naj mu pod pi sy wa ne
są na okre ślo ny czas,
na przy kład na pół ro ku. Nie
ozna cza to oczy wi ście, że ko -
rzy sta ją cy z wy naj mu mo że
pra co wać na okrą gło nie wy -
łą cza jąc sil ni ka. Obo wią zu je
go mie sięcz ny li mit go dzin.
Je go wy so kość pod le ga ne -
go cja cjom, po dob nie zresz tą
jak staw ki wy naj mu. Bio rąc
pod uwa gę fakt, że prze cięt -
nie ope ra tor prze pra co wu je
w mie sią cu 176 go dzin, stan -
dar do wy li mit okre ślo ny

na 200 go dzin z re gu ły wy -
star cza. W szcze gól nych
przy pad kach li mit mo że być
oczy wi ście zwięk szo ny. Je że -
li umo wa wy naj mu trwa po -
nad mie siąc, to w jed nym
okre sie roz li cze nio wym li mit
mo że być nie wy ko rzy sta ny,
a w dru gim prze kro czo ny.
Dla te go sposób roz li cza nia
go dzin pra cy moż na do sto -

so wać do po trzeb wy naj mu -
ją ce go i prze pro wa dzać je na
przykład raz na trzy mie sią ce,
pół ro ku czy wręcz na ko niec
obo wią zy wa nia umo wy. 
Ofer ta Ca ter pil lar Fi nan cial
Se rvi ces Po land jest bar dzo
sze ro ka i po zwa la fir mom bu -
dow la nym le piej funk cjo no -
wać w trud nym cza sie spię -
trze nia in we sty cji i zwią za nym
z tym ro sną cym po py cie
na spe cja li stycz ny sprzęt
i ma szy ny. Ber ge rat Mon noy -
eur dba na bie żą co o uzu peł -
nia nie sta nu swo ich ma ga zy -
nów, dla te go klien ci nie cze -
ka ją dłu go na re ali za cję
swych za mó wień. Wszyst ko
za le ży oczy wi ście od ty pu
oraz wiel ko ści ma szy ny. Naj -
bar dziej po szu ki wa ny sprzęt
w stan dar do wej kon -
fi gu ra cji do stęp ny
jest nie mal że od rę ki.

Cat Financial Services Poland – sposób na pozyskanie maszyny 
Ca ter pil lar Fi nan cial Se rvi ces Po land od ro ku 1997 wspo ma ga roz wój pol skich przed się bior ców
chcą cych po zy skać ma szy ny i urzą dze nia mar ki Ca ter pil lar. Sze ro ki za kres na rzę dzi fi nan so -
wych umoż li wia wspar cie dla klien tów i de ale rów Cat przy za ku pie ma szyn, osprzę tu ro bo cze go,
sil ni ków Cat, tur bin ga zo wych So lar, a tak że fi nan so wa niu na praw i od bu dów cer ty fi ko wa nych
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Caterpillar Financial Services Corporation dzięki doskonałej znajomości branży budowlanej jest w stanie two rzyć narzędzia fi -
nan so we perfekcyjnie do pa so wa ne do ak tu al nej sy tu acji działających w niej przed się biorstw



Nie trud no zgad nąć, że fir ma
działająca po cząt ko wo
pod na zwą Vo lvo Truck Fi -
nan ce Po land kon cen tro wa ła
się na fi nan so wa niu sa mo -
cho dów cię ża ro wych mar ki
Vo lvo. Eks pan sja szwedz kie -
go kon cer nu na pol ski ry nek,
któ rej prze ja wem by ło wpro -
wa dza nie do sprze da ży ko lej -
nych pro duk tów Gru py, ta -
kich jak ma szy ny bu dow la ne
pro du ko wa ne przez Vo lvo
Con struc tion Equ ip ment czy
ofe ro wa ne przez Re nault
Trucks sa mo cho dy cię ża ro -
we, wy mu si ły zmia ny w stra -
te gii dzia ła nia. – Na sza fir ma
roz wi ja ła się i dą ży ła do osią -
gnię cia per fek cji w za spo ka ja -
niu po trzeb fi nan so wych na -
szych klien tów. Głów ny na -
cisk kła dzio ny był oczy wi ście,
jak na Vo lvo przy sta ło, na ja -
kość i bez pie czeń stwo prze -
pro wa dza nych trans ak -
cji – mó wi Ro bert Ko zon, Ma -
na ger Sprze da ży w fir mie VFS
Usłu gi Fi nan so we Pol ska od -
po wie dzial ny za fi nan so wa nie
pro duk tów Vo lvo Con struc -
tion Equ ip ment w Pol sce.
Dziś, u pro gu ju bi le uszu dwu -
dzie sto pię cio le cia dzia łal no -
ści w Pol sce, do gro na klien -
tów VFS Usłu gi Fi nan so we
Pol ska na le żą za rów no jed no -
oso bo we fir my, jak i spół ki
gieł do we oraz mię dzy na ro do -
we kon cer ny bu dow la ne. Fir -
ma bie rze rów nież udział
w prze tar gach ob ję tych ju rys -
dyk cją Pra wa Za mó wień Pu -
blicz nych. Jej ro lą jest do sto -
so wa nie ofe ro wa nych pro -
duk tów fi nan so wych do po -
trzeb klien tów. Jed nym z jej
sztan da ro wych pro duk tów
jest le asing fa brycz ny ma szyn
pro du ko wa nych przez Vo lvo
Con struc tion Equ ip ment, któ -
re są ofe ro wa ne na na szym
ryn ku przez spół kę Vo lvo Ma -

szy ny Bu dow la ne Pol -
ska. – Je ste śmy do te go bar -
dzo do brze przy go to wa ni. Na -
szą si łę sta no wi po zo sta ją ca
w na szej dys po zy cji pa le ta
pro duk tów fi nan so wych, ta -
kich jak le asing ka pi ta ło wy
i ope ra cyj ny, le asing kom pak -
to wy, na jem, sprze daż ra tal na,
po życz ki oraz umo wy dys kon -
ta we ksli. Fi nan su je my za rów -
no ma szy ny, jak i wszel kie go
ro dza ju na rzę dzia ro bo cze
w ro dza ju spe cja li stycz nych
ły żek, mło tów czy no życ – tłu -
ma czy Ro bert Ko zon. 
VFS Usłu gi Fi nan so we Pol ska
ofe ru je swym klien tom i or ga -
ni zu je wraz z fir mą Vo lvo Ma -
szy ny Bu dow la ne Pol ska
kam pa nie pro mo cyj ne po -
zwa la ją ce za ofe ro wać pre fe -
ren cyj ne opro cen to wa nie czy
przy go to wać ofer tę z pod -
wyż szo ną war to ścią re zy du -
al ną. Ak tu al nie re ali zo wa -
na jest ofer ta pro mo cyj -
na na fi nan so wa nie mi ni ko -
pa rek i mi ni ła do wa rek Vo lvo.
Pro dukt na zy wa no „le asin -
giem kom pak to wym” ze
wzglę du na to, że do ty czy
ma łych ma szyn i wy róż nia
się nie wiel kim opro cen to wa -
niem. Wy bra ne ma szy ny sfi -
nan so wać moż na rów nież
ko rzy sta jąc z „Le asin gu 0%”.
Ist nie je rów nież moż li wość
ta kie go usta wie nia płat no ści
rat le asin go wych, że mo gą
być one uisz cza ne na przy -
kład raz na kwar tał. 
Klien ci fir my Vo lvo Ma szy ny
Bu dow la ne sko rzy stać mo gą
tak że z le asin gu fa brycz ne go.
Je go pod sta wo wą za le tą jest
ogra ni cze nie do nie zbęd ne -
go mi ni mum wszel kie go ro -
dza ju for mal no ści zwią za -
nych z ko niecz no ścią po -
twier dza nia wa run ków fi nan -
so wa nia i za bez pie cze niem
trans ak cji. Dla le asin go bior -

ców jest to rów no znacz ne
z tym, że przed sta wiać mu -
szą mniej do ku men tów.
Klien ci od wie dza jąc punk ty
sprze da ży VFS Usłu gi Fi nan -
so we Pol ska mo gą czuć się
kom for to wo. W jed nym miej -
scu i w krót kim cza sie za ła -
twią bo wiem wszel kie for mal -
no ści zwią za ne z za ku pem
ma szy ny, do bo rem osprzę tu,
za kon trak to wa niem usług
ser wi so wych, wy bo rem opty -
mal nych roz wią zań fi nan so -
wych oraz peł nym ubez pie -
cze niem na by wa ne go sprzę -
tu. Od kil ku lat dzia ła rów nież
te le fo nicz ne Biu ro Ob słu gi
Klien ta, któ re sta no wi bar dzo
sil ne wspar cie dla klien tów,
de ale rów, a tak że sa me go
dzia łu sprze da ży VFS Usłu gi
Fi nan so we Pol ska. – Szcze -
gól ny na cisk kła dzie my
na bez pie czeń stwo za wie ra -
nych trans ak cji. Wszyst kie
do ku men ty wy cho dzą ce z na -
szej fir my są sta ran nie spraw -
dza ne pod wzglę dem praw -
nym i po dat ko wym. Po czu cie
bez pie czeń stwa na szych
klien tów po tę go wa ne jest
rów nież po przez spe cjal ny
pro gram ubez pie cze nio wy
przy go to wa ny wspól nie z na -
szym bro ke rem. Za kres ubez -
pie cze nia był roz bu do wy wa ny
i do pra co wy wa ny przez kil ka
lat. W chwi li obec nej jest naj -
bar dziej kom plek so wy pro -
dukt na ryn ku, gwa ran tu ją cy
ochro nę i bez go tów ko wą na -
pra wę ma szyn w przy pad ku
naj czę ściej wy stę pu ją cych
nie szczę śli wych zda rzeń – tłu -
ma czy Ro bert Ko zon.
Już niebawem bran ża le asin -
go wa sta nie przed ca łym sze -
re giem wy zwań zwią za nych
przede wszyst kim z roz wo jem
no wych tech no lo gii. VFS
Usłu gi Fi nan so we Pol ska pra -
cu je nad stwo rze niem sys te -

mu roz li cza nia płat no ści, któ -
ry bę dzie ba zo wać na licz bie
prze je cha nych ki lo me trów
przez po jaz dy lub go dzin
prze pra co wa nych przez ma -
szy ny, a nie jak do tych czas
na sta łych płat no ściach. Ana -
li zo wa na jest też moż li wość
au to ma tycz ne go po bie ra nia
da nych z sys te mu te le ma -
tycz ne go ma szyn o licz bie
prze pra co wa nych go dzin
w okre ślo nej jed no st ce cza -
su, na przykład miesiąca.
Praw do po dob nie już nie ba -
wem więk szość kon trak tów
ze sta ły mi klien ta mi za wie ra -
na bę dzie za po mo cą pod pi -
su elek tro nicz ne go, co po -
zwo li stro nom trans ak cji za -
osz czę dzić spo ro cza su. Zna -
czą cą zmia ną bę dzie rów nież
No wy Mię dzy na ro do wy Stan -
dard Spra woz daw czo ści Fi -
nan so wej nr 16 (MSS F16) do -
ty czą cy le asin gu, któ ry za cznie
obo wią zy wać spół ki ra por tu ją -
ce oraz spo rzą dza ją ce spra -
woz da nia fi nan so we we dług
mię dzy na ro do wych stan dar -
dów (MSR/MSSF) od 1 stycz -
nia 2019 ro ku. Na jego mo cy
ogra ni czo ne bę dą moż li wo -
ści za wie ra nia tak zwanych
umów le asin gu ope ra cyj ne -
go po za bi lan so we go. 
W mar cu te go ro ku VFS Usłu -
gi Fi nan so we Pol ska zo sta ło
lau re atem kon kur su „Naj lep -
sze Miej sce Pra cy” or ga ni zo -
wa ne go w na szym kra ju
przez Gre at Pla ce to Work In -
sti tu te. – Je ste śmy nie zwy kle
dum ni z te go wy róż nie nia,
a na si klien ci mo gą być pew -
ni, że współ pra cu jąc z na mi
od da ją się w rę ce zmo ty wo -
wa ne go ze spo łu, któ ry do ło -
ży wszel kich sta rań, aby od -
nieść wspól ny suk -
ces – pod su mo wu je
Robert Ko zon.

VFS Usłu gi Fi nan so we Pol ska – ju bi le usz i pla ny na przyszłość 
We wrze śniu fir ma VFS Usłu gi Fi nan so we Pol ska ob cho dzić bę dzie imponujący ju bi le usz dwu -
dzie sto pię cio le cia obec no ści na pol skim ryn ku. Wydaje się, że to doskonały mo ment, aby pod -
su mo wać do tych cza so wą dzia łal ność fir my, przed sta wić jej naj now szą ofer tę oraz po in for mo -
wać obec nych i przy szłych klien tów o pla nach na bliższą i dalszą przy szłość
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Znacz nie wyż szą wy daj ność
ko par ki EZ53 – przy jed no -
cze snym ogra ni cze niu zu ży -
cia pa li wa – uda ło się osią -
gnąć mię dzy in ny mi dzię ki
zmo der ni zo wa niu jej ukła du
na pę do we go i hy drau li ki. Za -
si la on ca ły sze reg efek tyw -
nych wie lo funk cyj nych na rzę -
dzi ro bo czych. Ope ra tor ma -
szy ny ko rzy stać mo że aż
z pię ciu do dat ko wych ob wo -
dów ste row ni czych z bez ci -
śnie nio wym prze pły wem po -
wrot nym. Po zy tyw ny wpływ
na kosz ty bie żą cej eks plo ata -
cji ko par ki ma ją licz ne do stęp -
ne w stan dar do wym wy po sa -
że niu roz wią za nia, ta kie jak za -
wo ry an ty prze cią że nio we czy
au to ma tycz ne wy łą cza nie sil -
ni ka w przy pad ku prze cią ga ją -
cej się bez czyn no ści ma szy ny
lub zbyt dłu giej pra cy na bie -
gu ja ło wym. Za pew nia to opty -
ma li za cję kosz tów eks plo ata -
cyj nych. Za sto so wa nie tur bo -
do ła do wa ne go sil ni ka wy so -
ko pręż ne go o więk szej mo cy
da ło w efek cie po pra wę pa ra -
me trów ko pa nia i przy spie szy -
ło cy kle ro bo cze. Tym sa mym
ma szy na jest w sta nie prze -
mie ścić wię cej urob ku w zde -
cy do wa nie krót szym cza sie,
co prze kła da się na wzrost jej
pro duk tyw no ści. Choć ko par -

ka Wac ker Neu son EZ53 nie
na le ży do naj więk szych ma -
szyn, to jej ka bi na z prze su wa -
ny mi okna mi im po nu je prze -
stron no ścią. Jest w niej wy -
star cza ją co du żo miej sca, by
ope ra tor – na wet o po kaź nej
po stu rze – czuł się w niej cał -
ko wi cie swo bod nie. W ce lu

po pra wy wi docz no ści do przo -
du, kon struk to rzy zde cy do wa li
się na po dzie le nie przed niej
szy by na dwie czę ści. Dol -
ną ta flę w nie zwy kle pro sty
spo sób da je się wsu wać
pod gór ną. W ra zie po trze by
oby dwie ta fle moż na scho wać
wsu wa jąc je pod dach ka bi ny.

Zwy kle ma łe ma szy ny są
trud ne w kon ser wa cji i prze -
glą dach. Ser wi san tom trud no
się bo wiem do stać do po -
szcze gól nych pod ze spo łów.
Pro blem ten nie do ty czy jed -
nak ko par ki EZ53. Jej od chy -
la na ka bi na i zdej mo wa -
na po kry wa pod wo zia po -

zwa la ją uzy skać szyb ki i pro -
sty do stęp do miejsc wy ma -
ga ją cych częstej in spek cji.
Ko par ka ze ścię tym ty łem (Ze -
ro Ta il) spraw dza się na pla -
cach bu do wy o ogra ni czo nej
prze strze ni, ra dzi so bie do -
sko na le wy ko nu jąc za da nia
wzdłuż mu rów czy na dro -

gach przy nie za mknię tym ru -
chu na są sied nim pa sie. 
Opcjo nal nie ma szy nę do po sa -
żyć moż na w prze ciw wa gę, co
po pra wia jej sta bil ność. In te re -
su ją cym roz wią za niem jest tak -
że do stęp ny opcjo nal nie układ
Ver ti cal Dig ging Sys tem Ver ti -
cal Dig ging Sys tem (VDS).
Jest on wprost nie oce nio ny
pod czas prac na zbo czach.
Za je go po mo cą ope ra tor mo -
że bo wiem płyn nie ko ry go wać
na chy le nie nad wo zia ko par ki
w za kre sie do 15 stop ni. Da je
mu to moż li wość kom pen so -
wa nia po chy le nia te re nu na wet
do dwu dzie stu sied miu pro -
cent. Dzię ki te mu ope ra tor
za każ dym ra zem mo że usta -
wić swo ją ma szy nę w naj ko -
rzyst niej szej po zy cji. Prze kła -
da się to na więk szą pro duk -
tyw ność, pod nie sie nie wy daj -
no ści i skró ce nie cza su wy ko -
ny wa nia za da nia. Dzię ki moż -
li wo ści po zy cjo no wa nia łyż ki
pio no wo do pod ło ża ob słu -
gu ją cy ma szy nę zy sku je
moż li wość lep szej pe ne tra cji
grun tu i opty mal ne go wy ko -
rzy sta nia si ły ko pa nia. Co -
dzien ne ob ser wa cje prak -
tycz ne po twier dza ją, że sys -
tem VDS da je aż dwa dzie ścia
pięć pro cent oszczęd no ści
na cza sie pod czas prac ko -
par ko wych po le ga ją cych
na wy ko ny wa niu i za sy py wa -
niu wy ko pu. Oprócz te go, że
ope ra tor zy sku je na cza sie, to
tak że ob ni ża zu ży cie
pa li wa i emi sję tok -
sycz nych spa lin.
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Wac ker Neu son EZ53 – po pra wio na wy daj ność 
EZ53 to ide al na ko par ka do prac w po bli żu mu rów i ścian bu dyn ków.
Ma szy na spraw dza się ide al nie w miej scach o ogra ni czo nej prze strze -
ni, na przy kład na miej skich pla cach bu do wy. Jed nak zwar te ga ba ry ty
to nie wszyst ko. Wra że nie ro bi tak że wy daj ność ko pa nia

www.wackerneuson.pl

Za sto so wa nie w ko par ce EZ53 no wej ge ne ra cji sil ni ka i hy drau li ki przy nio sło efek ty
w po sta ci zwięk sze nia jej wy daj no ści przy jed no cze snym ogra ni cze niu zu ży cia pa li wa
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Klu czo we zna cze nie dla opty -
mal ne go wy ko rzy sta nia ener -
gii ma za sto so wa ny w ma szy -
nie dwu obwo do wy układ hy -
drau licz ny Po si ti ve Con trol.
W po rów na niu z in ny mi sys te -
ma mi, dzię ki moż li wo ści pre -
cy zyj ne go do bo ru wy dat ku
po zwa la on ope ra to ro wi ko -
par ki na oszczęd niej sze go -
spo da ro wa nie ener gią. Efekt
ten osią gnię to dzię ki zre du ko -
wa niu strat ci śnie nia w ukła -
dzie hy drau licz nym. Pro du -
cent po da je, że w nie któ rych
przy pad kach stra ty uda ło się
na wet cał ko wi cie wy eli mi no -
wać. In te li gent ne za rzą dza nie
wy dat kiem ukła du hy drau licz -
ne go w za leż no ści od ob cią -
że nia wy ni ka ją ce go z wa run -
ków ro bo czych, za pew nia
szyb kość i płyn ność wy ko ny -
wa nia cy kli ro bo czych. Prze -
kła da się to na pod nie sie nie
wy daj no ści ma szy ny.
Opcjo nal nie w ko par ce R 922
za sto so wać moż na spraw -
dzo ne w prak ty ce szyb ko złą -
cze Lie bherr Li ku fix, któ re
umoż li wia bły ska wicz ną wy -
mia nę osprzę tu. Ma szy nę do -
po sa żyć moż na w róż ne go
ro dza ju łyż ki i na rzę dzia ro -
bo cze. Lie bherr za le ca użyt -
kow ni kom swój opa ten to wa -
ny sys tem zę bów do ły żek.
Ich no wa tor ska bu do wa spra -
wia, że łyż ka z ła two ścią pe -
ne tru je grunt i bez pro ble mu
na bie ra ma te riał. Kon struk cja
ma szy ny zo sta ła zop ty ma li -
zo wa na pod wzglę dem funk -
cjo nal ności i speł nie nia cią -
gle ro sną cych wy ma gań
w za kre sie wy dłu że nia okre -
su bez a wa ryj nej eks plo ata -
cji. Zmo der ni zo wa ne pod -
wo zie z ra mą ty pu „X” od -
por ną na na prę że nia i uda ry
sta ło się te raz du żo bar dziej
sta bil ne. Ele ment środ ko wy

i wspor ni ki wzdłuż ne zo sta ły
ina czej ufor mo wa ne ce lem
uła twie nia czysz cze nia i kon -
ser wa cji. Si ła ucią gu o war to -
ści 190 kN na wet w trud nym
te re nie za pew nia wy jąt ko wą
swo bo dę ma new ro wa nia.
Znacz nie więk sze si ły osią ga -
ne są pod czas ko pa nia. Si ła
od ry wa nia wy no si 123 kN a si -
ła od spa ja nia grun tu 149 kN,
co zde cy do wa nie po pra wia
wy daj ność ma szy ny.
Ka bi na ko par ki R 922 wy zna -
cza no we stan dar dy w swo jej
kla sie pod wzglę dem kom for -
tu i er go no mii. Ni ski po ziom
ha ła su, pa nu ją cy we wnątrz
ka bi ny ko par ki R 922 oraz se -
ryj nie mon to wa ny au to ma -
tycz ny układ kli ma ty za cji,
wpły wa ją po zy tyw nie na sa -
mo po czu cie ope ra to ra, kom -
fort pra cy oraz er go no mię ob -
słu gi. Do peł nie niem kom for tu
są ła two do stęp ne ele men ty
ukła du ste ro wa nia i ko lo ro wy
wy świe tlacz do ty ko wy. Cał ko -
wi cie otwie ra na szy ba przed -
nia uła twia ope ra to ro wi ko -
mu ni ko wa nie się z in ny mi
pra cow ni ka mi pla cu bu do wy.
Wzmoc nio na struk tu ra ka bi -
ny speł nia stan dar dy ROPS
i zwięk sza bez pie czeń stwo
pra cy ope ra to ra. Po zy tyw ny
wpływ na to ma rów nież do -
stęp na w wy po sa że niu stan dar -
do wym i mon to wa na na prze -
ciw wa dze ka me ra wstecz na,
z któ rej ob raz o wy so kiej roz -
dziel czo ści pre zen to wa ny jest
na wy świe tla czu do ty ko wym
w ka bi nie. Cał ko wi cie otwie ra -
na szy ba przed nia uła twia ope -
ra to ro wi ko mu ni ko wa nie się
z oto cze niem. Pro wa dzą cy pra -
ce ser wi so we i na pra wy ma -
szy ny ma ją ła twy do stęp
z pod ło ża do jej new ral gicz -
nych pod ze spo łów. Skra ca to
czas wy ko na nia czyn no ści
kon ser wa cyj nych. Przy czy nia
się do te go rów nież cen tral ny
układ sma ro wa nia Lie bherr.
Lep sze pla no wa nie prze glą -
dów, a tak że za rzą dza nie par -
kiem ma szyn za pew -
nia sys tem trans mi sji
da nych LiDAT.
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Lie bherr R 922 – ko par ka szyb ka i wy daj na
Trzy dzie sto to no wa ko par ka gą sie ni co wa Lie bherr R 922 skon stru owa -
na zo sta ła z my ślą o wy ko rzy sta niu do prac ziem nych oraz za sto so wań
w bu dow nic twie in fra struk tu ral nym. Jak wszyst kie te go ty pu ma szy ny
no wej ge ne ra cji Lie bherr wy po sa żo na zo sta ła w sys te my umoż li wia ją -
ce wy ko ny wa nie szyb kich i płyn nych ru chów ro bo czych

www.liebherr.pl

Ko par ka Lie bherr R 922 wy po sa żo na jest no wo cze sny układ hy drau licz ny, któ ry
umoż li wia ope ra to ro wi wy ko ny wa nie szyb kich i płyn nych ru chów ro bo czych

Ni ski po ziom ha ła su i do bry kli mat pa nu ją cy we wnątrz ka bi ny koparki po zy tyw nie
wpły wa ją na sa mo po czu cie ope ra to ra

Kon struk to rzy Lie bher ra zmo der ni zo wa li za rów no wy się gnik, jak i je go ra mię. Oba ele -
men ty zo sta ły wzmoc nio ne, co po zwo li ło na osię gnię cie lep szych pa ra me trów ro bo czych
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De cy du ją cy wpływ na tak po -
chleb ne opi nie ma pro sto ta
kon struk cji i wprost le gen dar -
na nie za wod ność tych ma -
szyn. Ta ki mi wła śnie war to -
ścia mi kie ro wa li się sta lo wo -
wol scy kon struk to rzy pro jek -
tu jąc układ na pę do wy. Je go
mo du lar na bu do wa spra wia,
że głów ne pod ze spo ły ma -
szy ny mo gą być wy mie nia ne
lub in sta lo wa ne bez po trze by
de mon ta żu in nych. Do ty czy
to sil ni ka, zmien ni ka mo men -
tu, skrzy ni bie gów, me cha ni -
zmu skrę tu, prze kład ni bocz -
nych, ram trak cyj nych i ka bi -
ny. Ze spo ły te za mon to wa ne
są w moc nej, jed no czę ścio -
wej ra mie głów nej. Dzię ki mo -
du lar nej kon struk cji ser wi -
san ci mo gą szyb ko i spraw -
nie prze pro wa dzić dia gno sty -
kę ma szy ny, na pra wić uszko -
dzo ny ze spół i prze te sto wać
go, a po tem do ko nać wy mia -
ny w te re nie. Każ dy z mo -
dułów mo że być wy mie nio ny
w cią gu kil ku go dzin, bez po -
trze by transportowania ma -
szy ny do warsz ta tu.
Tak że co dzien na ob słu ga ser -
wi so wa spy cha rek ze Sta lo wej
Wo li zo sta ła mak sy mal nie uła -
twio na. Mo du lar ność uprasz -
cza pro ce sy szko le nia z za -
kre su ob słu gi i bie żą ce go roz -
wią zy wa nia pro stych pro ble -
mów tech nicz nych. Wszyst kie
punk ty ser wi so we są ozna ko -
wa ne w wi docz ny spo sób, ła -
two do stęp ne i lo gicz nie usy -
tu owa ne, a elek tro nicz ny mo -
duł ste ro wa nia sil ni kiem kon -
tro lo wa ny jest po przez złą cze
kom pu te ro we. Dzię ki te mu
pod łą czo ny do nie go kom pu -
ter, ze spe cjal nym opro gra -
mo wa niem, umoż li wia dia -
gno sty kę sil ni ka po przez wy -
świe tla nie ko dów błę dów.
Jed nak roz wią za niem, któ re
wy pro mo wa ło mar kę na ca -

łym świe cie jest dwu bie go wy
me cha nizm skrę tu, sto so wa -
ny wy łącz nie w spy char kach
Dres sta. Co ta kie go wy jąt ko -
we go jest w tym roz wią za niu?
Przede wszyst kim za pew nia
ono ła god ny skręt i wy ko rzy -
sta nie peł nej mo cy ma szy ny
w cza sie pra cy, przez jed no -
cze sny na pęd obu gą sie nic
z dwie ma róż ny mi pręd ko -
ścia mi. W do dat ku dwu bie go -
wy me cha nizm skrę tu po łą -
czo ny z trzy bie go wą, w peł ni
prze łą czal ną pod ob cią że -
niem, skrzy nią bie gów, umoż -

li wia po ru sza nie się ma szy ny
z sze ścio ma róż ny mi pręd ko -
ścia mi za rów no do przo du,
jak i do ty łu. Me cha nizm ten
oprócz zwięk sze nia wy daj no -
ści spy char ki, umoż li wia lep -
sze ste ro wa nie ma szy ną
na po chy łym te re nie, zmniej -
sza zu ży cie ukła du jezd ne go
i ele men tów ukła du na pę do -
we go oraz zwięk sza wy daj -
ność pra cy zry wa kiem.
Wbrew po zo rom – i na -
zwie – spy char ki to cał kiem
uni wer sal ne ma szy ny, które
z po wo dze niem sto so wać
moż na nie tyl ko do ni we lo wa -
nia te re nu. W przy pad ku ma -
szyn Dres sta ich uni wer sal -

ność zwięk sza tak że sze ro ka
ga ma do stęp nych mo de li,
po zwa la ją ca do brać opty mal -
ną, ma szy nę. Jed nak aby
w peł ni wy ko rzy stać ich moż -
li wo ści trze ba je od po wied nio
wy po sa żyć w osprzęt ro bo -
czy. Przede wszyst kim nie -
zwy kle sta ran nie na le ży do -
brać le miesz. Pro du cen ci ofe -
ru ją je go kil ka ro dza jów,
a każ dy prze zna czo ny jest
do in ne go ro dza ju prac. I tak
le miesz pół w klę sły sto su je
się do szcze gól nie cięż kich
prac, a je go opty mal nie wy -

pro fi lo wa na po wierzch nia ro -
bo cza unie moż li wia ob su wa -
nie się urob ku na bo ki w cza -
sie spy cha nia. Bar dziej uni -
wer sal nym ty pem le mie sza
jest ste ro wa ny hy drau licz nie
tak zwany le miesz ty pu 
„6-way”, sto so wa ny w nie któ -
rych śred nich mo de lach spy -
cha rek. Z ko lei do wy rów ny -
wa nia po wierzch ni te re nu za -
le ca się le miesz sko śny,
a do prac na grun tach pod -
mo kłych – le miesz pro sty.
Na to miast więk sze spy char ki
o mo cy sil ni ka po nad 300 KM
moż na wy po sa żyć w le miesz
wklę sły lub do wę gla, któ re
za pew nia ją mak sy mal ną wy -

daj ność. Le mie sze to jed nak
nie je dy ny osprzęt, z któ rym
mo że współ pra co wać spy -
char ka. Rzad ko, ale jed nak
moż na też spo tkać spy char ki
do po sa żo ne w spe cjal ne
oprzy rzą do wa nie – skła da ją -
ce się z masz tu oraz ba la -
stu – zmie nia jące je w mo bil -
ne żu ra wie. Przy da ją się one
w eks tre mal nych wa run kach,
na grzą skim, pod mo kłym te -
re nie, gdzie żad na in na ma -
szy na nie by ła by w sta nie
spraw nie się prze miesz czać.
Kon struk to rzy ze Sta lo wej
Wo li rów nie wie le uwa gi co
pa ra me trom ro bo czym po -
świę ci li za pew nie niu wy go dy
i bez pie czeń stwa ope ra to ro -
wi. Cha rak te ry stycz na, sze -
ścio ścien na, de mon to wa na,
dwu drzwio wa ka bi na ope ra -
to ra dzię ki du żym prze szkle -
niom za pew nia do sko na łą wi -
docz ność za rów no przed ma -
szy ną, jak i obu na ro ży le mie -
sza. Bez pie czeń stwo pra cy
gwa ran tu je dwu słu po wa osło -
na ka bi ny speł nia ją ca stan -
dard ROPS, a przy ja zny dla
śro do wi ska zin te gro wa ny
układ kli ma ty za cji, ogrze wa -
nia i wen ty la cji za pew nia od -
po wied ni kom fort pra cy
w każ dych wa run kach po go -
do wych. Na to miast er go no -
micz nie umiesz czo ny joy stick
po zwa la pre cy zyj nie ste ro wać
kie run kiem jaz dy, zmia ną bie -
gów oraz pręd ko ścią. Z ko lei
umiesz czo ne na nim kla wi -
szo we prze łącz ni ki uła twia ją
ope ra to ro wi płyn ny wy bór wy -
so kie go lub ni skie go za kre su
jaz dy. Opcjo nal nie ma szy nę
wy po sa żyć moż na w spe cjal -
ny przy cisk umoż li wia ją cy
bły ska wicz ne i pre cy zyj ne
usta wie nie le mie sza oraz kąt
je go prze chy łu. Ca łość uzu -
peł nia kom for to wy, re gu lo wa -
ny wie lo płasz czyzno wo fo tel
z amor ty za cją pneu ma tycz ną
i moż li wo ścią ob ro tu o pięt na -
ście stop ni. Ostat nia z funk cji
znacz nie poszerza po le wi -
dze nia, a tym sa -
mym podnosi wy go -
dę ob słu gi ma szy ny. 
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Spy char ki Dres sta – suk ces tkwi w szcze gó łach
Pro sto ta kon struk cji i nie za wod ność spy cha rek Dres sta oka za ły się klu -
czem do pod bo ju wie lu świa to wych ryn ków. Ma szy ny spraw dza ją się
w naj bar dziej eks tre mal nych wa run kach w stu kra jach ca łe go świa ta.
Nie strasz na im tro pi kal na wil goć, pu styn ny żar ani ark tycz ny mróz… 

www.dressta.com

Dres sta LiuGong Ma chi ne ry na le ży do eks klu zyw ne go gro na pro du cen tów spy -
cha rek gą sie ni co wych. Ma szy ny ze Sta lo wej Wo li pod bi ja ją ryn ki ca łe go świa ta





Na do po sa że nie ko pa rek
w dwu czę ścio wy wy się gnik
de cy du ją się naj czę ściej fir -
my dro go we i ko mu nal ne wy -
ko nu ją ce pra ce w śro do wi -
sku miej skim. Dwie naj więk -
sze ko par ki hy drau licz ne Hy un -
dai – mo del HX260 L oraz
HX300 L, któ re opcjo nal nie mo -
gą zo stać wy po sa żo ne w dwu -
czę ścio wy wy się gnik, do stęp -
ne są z wą skim i po sze rza -
nym pod wo ziem. Oba pod -

wo zia ofe ro wa ne są w naj bar -
dziej po pu lar nej na ryn kach
eu ro pej skich wer sji LC (Long
Craw lers). Dwu czę ścio we
wy się gni ki wy po sa żo ne są
w si łow nik prze gu bo wy za -
mon to wa ny na spodniej stro -
nie. Roz wią za nie to da je sku -
tecz ną ochro nę przed za bru -
dze niem i uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi. Ty po wy przy -
kład sta no wi ko par ka
HX220 L, któ rej stan dar do wy

wy się gnik mie rzą cy 5.650 mi -
li me trów mo że zo stać wy po -
sa żo ny w trzy ra mio na o dłu -
go ści od 2.000 do 2.920 mi li -
me trów. W po rów na niu z wer -
sją jed no czę ścio wą wy się -
gnik z więk szą licz bą ra mion
ma mniej szy udźwig. Wy ni ka
to z je go więk szej ma sy i ko -
niecz no ści sto so wa nia do dat -
ko we go si łow ni ka. Wszyst kie
ko par ki Se rii HX wy po sa żo ne
zo sta ły w sys tem mo ni to ro -

wa nia ob cią że nia zin te gro wa -
ny z ukła dem hy drau licz nym.
Ma szy ny Se rii HX wy róż nia
zwięk szo na pro duk tyw ność
osią gnię ta dzię ki szyb sze mu
tem pu wy ko ny wa nia za dań.
Cykl ro bo czy jest o 5% krót -
szy niż w ma szy nach se rii 9A
przy za ła dun ku cię ża ró wek
i do 4% przy ni we lo wa niu
grun tu. Se rię HX wy po sa żo -
no w roz bu do wa ne funk cje
bez pie czeń stwa, na przy kład
sys tem ka mer do okól nych
Hy un dai AAVM (Ad van ced
Aro und View Mo ni to ring),
któ ry za pew nia ope ra to ro wi
wir tu al ny wi dok prze strzen ny
na ośmio ca lo wym wy świe tla -
czu. Uzu peł nie nie sys te mu
sta no wi układ IMOD (In tel li -
gent Mo ving Ob ject De tec -
tion), któ ry roz po zna je obiek -
ty po ru sza ją ce się w ob sza -
rze ro bo czym ma szy ny
i ostrze ga o tym ope ra to ra.
Koparki wy po sa żo ne są rów -
nież w opra co wa ny przez
inżynierów Hyundai CE sys -
tem telematyczny Hi -Ma te.
Jego  użyt kow ni cy ma ją zdal -
ny do stęp do całego
szeregu in for ma cji, ta kich jak
hi sto ria pra cy ma szy ny, da ne
dia gno stycz ne i jej lo ka li za -
cja. Funk cja „geo -fen cing”
po zwa la użyt kow ni kom za -
pro gra mo wać wir tu al ne ogro -
dze nie wo kół ma szy ny, aby
za po biec opusz cze niu przez
nią okre ślo ne go ob sza ru.
No we ko par ki Hy un dai wy po sa -
żo ne zo sta ły w ukła dy po zwa la -
ją ce zwięk szyć ich pro duk tyw -
ność. Do ich pro duk cji wy ko rzy -
sty wa ne są wy łącz nie sta ran nie
wy se lek cjo no wa ne naj wyż szej
ja ko ści kom po nen ty o prze dłu -
żo nej ży wot no ści. Wy god ną ob -
słu gę co dzien ną za pew nia ła -
twy do stęp do wszyst kich punk -
tów in spek cyj nych i pod ze spo -
łów, w tym fil trów pa li wa i po -
wie trza. Za da nie ser wi san tom
uła twia ją do dat ko we po rę cze,
któ re zwięk sza ją bez pie czeń -
stwo pod czas prac kon ser wa -
cyj nych oraz in spek -
cyj nych wy ko ny wa -
nych na wy so ko ści.

Hy un dai – ko par ki z dwu czę ścio wym wy się gni kiem
Hy un dai Con struc tion Equ ip ment do star cza ko par ki ko ło we i gą sie ni -
co we kla sy 14-30 ton z opcjo nal nym dwu czę ścio wym wy się gni kiem.
Opcja ta cie szy się du żym za in te re so wa niem użyt kow ni ków, któ rzy
chcą ko rzy stać ze zwięk szo ne go za się gu, przy jed no cze snym za cho -
wa niu moż li wo ści zmniej szo ne go wy chy le nia przed nie go
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www.amago.pl

Ko par ki Hy un dai Se rii HX wy po sa żo ne w dwu czę ścio wy wy się gnik za pew nia ją ope ra to rom więk sze moż li wo ści dzia ła nia. Mo gą
oni ko pać głę biej i wy ko rzy stując więk szy za sięg pre cy zyj niej ma ni pu lo wać osprzętem roboczym

Hy un dai Con struc tion Equ ip ment ofe ru je dwu czę ścio wy wy się gnik w na stę pu ją cych maszynach:

Ko par ki gą sie ni co we masa maszyny moc silnika pojemność łyżki
• HX140 L 14.000 kg 93 kW od 0,23 do 0,71 m3

• HX145 LCR 14.950 kg 93 kW od 0,23 do 0,71 m3

o małym promieniu ob rotu
• HX160 L 18.100 kg 102 kW od 0,4 do 1,05 m3

• HX180 L 18.600 kg 102 kW od 0,4 do 1,05 m3

• HX220 L 22.100 kg 136 kW od 0,5 do 1,85 m3

• HX235 LCR 24.000 kg 136 kW od 0,5 do 1,34 m3

o małym promieniu ob rotu
• HX260 L 30.200 kg 180 kW od 0,52 do 1,85 m3

• HX300 L 30.000 kg 212 kW od 1,44 do 2,10 m3

Ko par ki ko ło we 
• HW140 13.880 kg 117 kW od 0,23 do 0,71 m3

• HW160 17.100 kg 134 kW od 0,40 do 1,05 m3

• HW180 17.800 kg 134 kW od 0,40 do 1,05 m3

• HW210 21.200 kg 137 kW od 0,80 do 1,34 m3





30 Pośrednik Budowlany

Na byw cy po szu ku ją so lid -
nych, do brze za pro jek to wa -
nych ła do wa rek ko ło wych,
któ re bę dą w sta nie spro stać
każ dym wa run kom i bez tru du
wy ko nać wie le róż no ra kich za -
dań. Tak w każ dym ra zie są -
dzi 350.000 klientów, któ rzy
zde cy do wa li się na za kup ła -
do wa rek ko ło wych LiuGong.
A to osią gnię cie pla su je azja -
tyc ki kon cern w czo łów ce naj -
więk szych na świe cie pro du -
cen tów te go ty pu ma szyn. 
No we mo de le 835H i 848H to
god ne na stęp czy nie so lid -
nych, wie lo za da nio wych i uni -

wer sal nych po przed ni czek
wspar tych naj now szy mi roz -
wią za nia mi tech no lo gicz ny mi,
dostosowującymi ma szy ny
do wy mo gów współ cze sne go
pla cu bu do wy. Ser cem no -
wych mo de li są no wo cze sne
sil ni ki Per kinsa (835H) i Cum -
minsa (848H). Obie jed nost -
ki są eko no micz ne i speł nia -
ją wy ma ga nia wy ni ka ją ce
z naj now szych prze pi sów
do ty czą cych ochro ny śro do -
wi ska. W obu sil ni kach za -
sto so wa no pre cy zyj ny wy so -
ko ci śnie nio wy układ wtry -
skowy Com mon Ra il, tur bo -

sprę żar kę (VGT) oraz in ter -
co oler air -to -air. Emi sję szko -
dli wych sub stan cji ogra ni -
czo no do mi ni mum, a dzię ki
in te li gent ne mu ste ro wa niu
pręd ko ścią ob ro to wą sil ni ka
zna czą co ogra ni czo no też
zu ży cie pa li wa. Pod czas ty -
po wej ośmio go dzin nej zmia -
ny uda je się w ten spo sób
za osz czę dzić na wet 2-3 li try
pa li wa. Sil ni ki są eko lo gicz -
ne, ale nie wpły wa to w ża -
den spo sób ne ga tyw nie
na ich trwa łość i bez tru du
prze szły one ry go ry stycz ne
te sty wy trzy ma ło ścio we.

I tak, Cum mins to sześciocy -
lin dro wy, tur bo do ła do wa ny
sil nik o po jem no ści 6,7 li tra
i mo cy netto wynoszącej
175 KM (129 kW). Per kins z
kolei jest czte ro cy lin dro wą
jed nost ką o po jem no ści 4,4
li tra i mocy 125 KM (93 kW).
No we mo de le 835H oraz 848H
do stęp ne są z prze kład nia -
mi 4F/3R, ZF ty pu Po wer shift.
No wa czterostop nio wa prze -
kład nia ZF ty pu „Po wer shift”
ze zmien ni kiem mo men tu ob -
ro to we go z funk cją blo ka dy
(lock up) w in te li gent ny spo -
sób do sto so wu je się do sy tu -

acji, za pew nia jąc opty mal ne
prze nie sie nie mo cy w ce lu po -
pra wie nia osią gów i ob ni że nia
zu ży cia pa li wa. Zop ty ma li zo -
wa ne prze ło że nia oraz funk cjo -
nal ność au to ma tycz nej zmia ny
bie gów umoż li wia ją lep sze
przy spie sze nie i skró ce nie cy -

klu ro bo cze go, nie za leż nie
od ro dza ju re ali zo wa ne go za -
da nia. Przy cisk re duk cji bie gu
oraz przy cisk wy bo ru kie run -
ku jaz dy (do przo du lub do ty -
łu) umiesz czo no w opty mal -
nym miej scu na joy stic ku ła -
do war ki, co uła twia ob słu gę
ma szy ny, do dat ko wo skra ca -
jąc cy kle ro bo cze i zwięk sza -
jąc wy daj ność.
Szyb ko złą cze ofe ro wa ne przez
LiuGong rze czy wi ście za słu gu -
je na to okre śle nie – umoż li wia
prze kształ ce nie w cią gu se -
kund ła do war ki ko ło wej w wy -
daj ne na rzę dzie wie lo funk cyj -
ne. Dzię ki nie mu ope ra to rzy
mo gą za mon to wać od po wied -
ni osprzęt w spo sób szyb ki
i bez piecz ny, nie opusz cza jąc
ka bi ny, a to ozna cza więk szą
wy daj ność i wyż szy zysk.
Prze my śla ne roz ło że nie na -
prę żeń zna czą co zwięk sza

od por ność wy się gni ka ty pu Z.
Jego zop ty ma li zo wa na geo -
me tria po pra wia si łę od spa ja -
nia, sta bil ność i szyb kość za -
ła dun ku. Za awan so wa ny
układ hy drau licz ny LiuGong
no wej ge ne ra cji do sto so wu je
się do każ de go za da nia, ko or -
dy nu jąc pra cę ukła du me cha -
nicz ne go, elek trycz ne go i hy -
drau licz ne go, tak aby dzia ła ły
w ide al nej har mo nii. Tech no -
lo gia ada pta cyj na Load
Sensing do sko na le do pa so -
wu je prze pływ w ukła dzie hy -
drau licz nym do cha rak te ru
wy ko ny wa ne go za da nia. Do -

star cza na moc za le ży od ak tu -
al nych po trzeb, co za pew nia
operatorowi cał ko wi tą kon tro -
lę nad wy się gni kiem ła do war -
ki, umoż li wia jąc wy ko ny wa -
nie róż nych za dań w spo sób
pre cy zyj ny i sku tecz ny.
Ka bi ny ła do wa rek to do wód,
że ich pro jek tant wie dział, jak
do sto so wać ma szy nę do pra -
cy w na praw dę trud nych wa -
run kach i zda wał so bie spra -
wę ze zna cze nia kom for tu
i bez pie czeń stwa. Do sko na łą
wi docz ność uzy ska no pro jek -
tu jąc ka bi nę z za okrą glo ną
przed nią szy bą, umoż li wia ją -
cą ob ser wo wa nie oto cze nia
ma szy ny, a dzię ki od po -
wied nie mu ułożeniu ra mion
wysięgnika nic nie przesłania
ope ra to ro wi łyż ki znaj -
du ją cej się na po zio -
mie grun tu. 
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LiuGong – ła do war ki na miarę cza su
Co raz więk sza kon ku ren cja, ro sną ce kosz ty działalności, a tak że co raz
większe trud no ści ze zna le zie niem pra cow ni ków mogą być w dużej
mierze rekompensowane wyborem opty mal nie do bra nej ma szy ny. Ro -
zu mie to firma LiuGong Dres sta Ma chi ne ry, któ ra sys te ma tycz nie wpro -
wa dza do pro duk cji ma szy ny zdol ne po do łać największym wy zwa niom

www.liugong.com

Joy stick i dźwi gnie ste ro wa nia roz miesz czo ne zo sta ły w prze my śla ny spo sób uła -
twia ją cy ope ra to ro wi ob słu gę wszyst kich funk cji ła do war ki 

Wszech stron ność na miej scu pro wa dze nia ro bót ozna cza więk sze moż li wo ści re ali -
za cji róż no rod nych za dań i uzy ska nia wyż sze go zwro tu z in we sty cji





Wy bór nie jest tak oczy wi sty,
jak mo gło by się wy da wać,
ale je go pod sta wą jest uświa -
do mie nie so bie, ja kie go ro -
dza ju za da nia za mie rza my
wy ko ny wać w prze wa ża ją cej
czę ści jej eks plo ata cji.
Pod uwa gę na le ży brać od le -
gło ści prze jaz dów, wa run ki
te re no we – pod ło że, przy -
czep ność, ry zy ko uszko dzeń
me cha nicz nych, in ten syw -
ność pra cy ma szy ny czy
wresz cie kom fort ope ra to ra.
Za pew ne każ dy z użyt kow ni -
ków zna la zł by jesz cze ja kieś
do dat ko we kry te ria.
Fakt, że opo na swym roz mia -
rem pa su je do da nej ma szy ny
nie mu si ozna czać, że jest ona
wła ści wa do da ne go za sto so -
wa nia. Z ko lei to, że opo na jest
wie lo za da nio wa, nie zna czy
wca le, że moż na ją wy ko rzy sty -
wać w wie lu za sto so wa niach.
Każ dy pro du cent ogu mie nia
ana li zu je i po dej mu je pró by je -
go mo der ni za cji wpły wa ją cej
na wy daj ność pra cy, a tym
sa mym re duk cji kosz tów eks -
plo ata cji ma szy ny. Gru pa
Cam so do sko na le zda je so bie
spra wę z te go, że nie zbęd ne są
do te go opo ny za pro jek to wa ne
spe cjal nie do kon kret ne go za -
sto so wa nia. W tym ce lu po łą -
czyć trze ba trzy pod sta wo we
ele men ty, ja ki mi są roz miar
opo ny, rzeź ba bieżni ka i tech -
no lo gia wy ko na nia kar ka su.
Już w ro ku ubie głym uda ło się
do wieść ryn ko wej prze wa gi
mar ki Cam so, gdyż w wie lu li -
niach pro duk to wych fir ma do -
ko na ła mo dy fi ka cji, wpro wa -
dza jąc dru gą ge ne ra cję opon
do ma szyn bu dow la nych – nie
tyl ko ulep szo nych tech nicz nie
i wy trzy ma ło ścio wo, ale tak że
ro bią cych do bre wra że nie wi -
zu al nie. Opo ny Cam so wy róż -
nia ją się ory gi nal ny mi bież ni -

ka mi, któ re są opra co wa ne
dla kon kret nych za sto so wań
i wa run ków pra cy ma szy ny.
To po zwa la wy prze dzać kon -
ku ren cję pod wzglę dem tech -
no lo gicz nym i wy daj no ścio -
wym oraz da je moż li wość
uatrak cyj nie nia ofer ty opon,
szcze gól nie je śli mó wi my
o seg men cie do kom pak to -
wych ma szyn bu dow la nych.
Cam so w ostat nim cza sie
wpro wa dzi ło sie dem no wych
ty pów ogu mie nia w seg men -
cie bu dow la nym uno wo cze -
śnia jąc ofer tę opon wie lo za -
da nio wych (MPT) o do dat ko -
we roz mia ry i no we wzo ry
bież ni ka oraz wy ko rzy stu jąc
no we tech no lo gie, aby le piej
do sto so wać je do wy ma ga -
nej wszech stron no ści i sze ro -
kiej ga my za sto so wań. Opo -
ny MPT prze zna czo ne są
do wie lu kom pak to wych ma -
szyn bu dow la nych, któ re wy -
po sa żo ne są naj czę ściej
w ogu mie nie ta kie go sa me go
roz mia ru, ale wy ko nu ją wie le
róż nych prac w dro go wnic -
twie, bu dow nic twie miesz ka -
nio wym i ko mer cyj nym,
na zło mo wi skach i w re cy klin -
gu, przy za go spo da ro wa niu
te re nu, usu wa niu śnie gu
i wie lu in nych. Ma szy ny naj -
czę ściej wy po sa żo ne w wie -
lo za da nio we opo ny MPT to
ła do war ki te le sko po we, kom -
pak to we ła do war ki ko ło we,
czy też mi ni wyw rot ki. Czę sto
tak że opo ny w tych sa mych
roz mia rach mo gą być rów -
nież mon to wa ne na be to niar -
kach sa mo bież nych, ko par -
ko -ła do war kach i te re no wych
wóz kach wi dło wych.
Cam so za pra sza wszyst kich
za in te re so wa nych do za po -
zna nia się z no wo ścia mi
w ofer cie, nie tyl ko na spe -
cjal nej stro nie in ter ne to wej

www.mpt.cam so.co/pl/, ale
tak że pod czas im prez tar go -
wych. Wśród no wo ści Cam -
so, któ re bę dą  eks po no wa ne
na tar gach Au to stra da Pol ska
w Kiel cach znaj dą się ta kie
opo ny, jak: 
• Cam so MPT 753 po rów ny -

wa ne z wcze śniej szy mi
opo na mi So li de al 4L I3
(o 29 pro cent wy dłu że nie
ży wot no ści, o 15 pro cent
po pra wa sa mo oczysz cza -
nia się i przy czep no ści
pod czas jaz dy oraz o 15

pro cent po pra wa od por no -
ści ścia ny bocz nej oraz
bież ni ka na ude rze nia
oraz prze bi cia),

• Cam so MPT 793S to pierw -
sze i je dy ne spe cjal nie za -
pro jek to wa ne roz wią za nie
opo ny peł nej z otwo ra mi
amor ty zu ją cy mi od por nej
na prze bi cia,

• Cam so MPT 553R – opo -
na ra dial na prze zna czo -
na do ogól nych za sto so wań
w bu dow nic twie oraz apli ka -
cjach dro go wych, 

• Cam so MPT 532R – opo -
na ra dial na o rzeź bie bież -
ni ka w kla sie R -4 prze zna -
czo na do za sto so wań rol ni -
czo -prze my sło wych,

• Cam so MPT 552 za pew nia -
ją ca naj niż sze kosz ty ope -
ra cyj ne w przy pad ku prac
o cha rak te rze ogól nym,

• Cam so GRD 533R opo na ra -
dial na prze zna czo na do sto -
so wa nia na rów niar kach,

• Cam so EMT 553R opo -
na do ła do wa rek ko ło wych
i wo zi deł prze gu bo wych.

Na le ży też pa mię tać, że Cam -
so, po zo sta je świa to wym li de -
rem w dzie dzi nie pro jek to wa -
nia, wy twa rza nia i dys try bu cji
gą sie nic gu mo wych sto so wa -
nych w pra cach bu dow la nych.
Ten seg ment pro duk to wy
prze szedł tak że zmia ny kon -
struk cyj no -tech nicz ne i sta no -
wi obec nie je den z naj lep -
szych na ryn ku mar ko wych
pro duk tów w seg men cie gą -
sie nic gu mo wych do mi ni ko -
pa rek, mi ni ła do wa rek, wo zi -
deł oraz wiert nic. Uni wer sal -
ny, sa mo oczysz cza ją cy się
wzór bież ni ka ze schod ko wy -
mi prze tło cze nia mi na bo kach
kloc ków bież ni ka gą sie ni cy
za pew nia utrzy my wa nie do -
sko na łej przy czep no ści przez
ca ły okres użyt ko wa nia gą sie -
ni cy. Zo stał on ob ję ty spe cjal -
ną gwa ran cja pro du cen ta, któ -
ra obec nie dla wer sji stan dar -
do wej SD wy no si 24 mie sią ce
lub 2.000 go dzin, na to miast
dla wer sji wzmac nia -
nej HXD 36 mie się cy
lub 3.000 go dzin.

Roz miar opo ny to nie wszyst ko
Pro blem wła ści we go do bo ru opon do ma szy ny bu dow la nej nie ist nie je
od dziś. Jest to od wiecz ny dy le mat użyt kow ni ka, któ ry sta je w ob li czu
wy mia ny ogu mie nia. Py ta nie, któ ry pro dukt wy brać? Brać pod uwa -
gę mar kę? A mo że ra czej kie ro wać się ce ną, wa run ka mi gwa ran cji, ro -
dza jem bież ni ka czy ro dza jem kon struk cji? 
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Cam so MPT 553R – opo na ra dial na
prze zna czo na do ogól nych za sto so -
wań w bu dow nic twie i dro go wnictwie

Cam so MPT 552 za pew nia naj niż sze
kosz ty ope ra cyj ne w przy pad ku prac
o cha rak te rze ogól nym

Cam so MPT 532R – opo na do za sto so -
wań rol ni czo -prze my sło wych na przy -
kład do nośników teleskopowych





Fir ma Boh nen kamp za ło żo -
na w nie miec kim Osnabrück
w ro ku 1950, jest jed nym
z czo ło wych eu ro pej skich
sprze daw ców hur to wych
i dys try bu to rów opon oraz
kół. Do wo dem na to jest
utrzy my wa ny w ma ga zy nie
stan 6.500 róż nych opon dla
wszyst kich branż. Ofe ro wa -
ne pro duk ty z po wo dze niem
sto so wa ne są w ma szy nach
oraz po jaz dach wy ko rzy sty -
wa nych w sek to rze rol ni -
czym, prze my sło wym i ro bót
ziem nych, a tak że w sa mo -
cho dach cię ża ro wych i przy -
cze pach. I to wła śnie dla
użyt kow ni ków tych sek to rów
two rzo ne są opo ny Ga la xy.

Ich hi sto ria roz po czę ła się
po nad sześć dzie siąt lat te -
mu i od te go cza su z ro ku
na rok cie szą się co raz więk -
szą po pu lar no ścią. De cy du -
ją cy wpływ na to ma z pew -
no ścią dba łość pro du cen ta
o na wet naj drob niej sze de ta -
le, a tak że szyb kie re ago wa -
nie na wszel kie uwa gi zgła -
sza ne przez użyt kow ni ków.
W efek cie Ga la xy stała się
jedną z naj bar dziej roz po -
zna wal nych ma rek Jej pro -
duk ty moż na obec nie spo -
tkać w po nad 120 kra jach
na ca łym świe cie – spo rym
za in te re so wa niem cie szą
się one rów nież w Pol sce.
Ich pod sta wo wa za le ta to

trwa łość i uni wer sal ność,
a do te go ofe ro wa ne są
w atrak cyj nej ce nie. 
Sze ro ka ga ma opon Ga la xy
spra wia, że bez tru du moż na
do brać opo nę o ide al nie do -
pa so wa nych pa ra me trach
do każ dej ma szy ny i ro dza ju
wy ko ny wa nej pra cy. Na przy -
kład w mi ni ła do war kach do -
sko na le spraw dza ją się opo -
ny Be efy Ba by. Dzię ki du żej
od por no ści na prze bi cia,
rozerwania i pęk nię cia za -
pew nia ją płyn ną pra cę, a głę -
bo ki bież nik gwa ran tu je dłu -
go trwa łe użyt ko wa nie.
Z ko lei do ko par ko -ła do wa -
rek za pro jek to wa no opo nę
Ga la xy Jum bo Hulk. Ko par -
ko -ła do war ki to sto sun ko wo
lek kie i wie lo funk cyj ne ma szy -
ny, któ re naj czę ściej wy ko rzy -
sty wa ne są do prac ziem nych.
Ich opo ny mu szą być przy sto -
so wa ne do jaz dy w zróż ni co -
wa nych wa run kach. 
Jum bo Hulk jest opo ną bez -
dęt ko wą. Ma ona bież nik
o wzo rze L -4 pre dy sty nu ją cy ją
do bez pro ble mo wej pra cy
w trud nych wa run kach te re no -
wych. Wśród je go za let wy mie -
nić na le ży tak że sku tecz ne sa -
mo oczysz cza nie i do brą przy -
czep ność. Do dat ko wo Jum bo
Hulk jest przy sto so wa ny jest
do po ru sza nia się z mak sy mal -
ną pręd ko ścią 40 km/h.
Na to miast do ła do wa rek te le -
sko po wych kon struk to rzy za -
pro jek to wa li opo ny Ga la xy
HIGH -LIFT RA DIAL R -1. Ten
mo del po sia da ra dial ne opa -
sa nie i po lie stro wy ekran. Spe -
cy ficz ny wzór bież ni ka umoż li -
wia sze ro ki za kres za sto so -
wań, spraw dzi się na wszyst -
kich pla cach bu dow la nych. 
Z ko lei Ga la xy EX -1 to opo -
na za pro jek to wa na spe cjal nie

z my ślą o za sto so wa niu w ko -
par kach kołowych. Wy róż nia
ją do sko na ła przy czep ność
we wszyst kich za sto so wa -
niach, na wet w naj -
trud niej szych wa run -
kach te re no wych.
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KOMPONENTY

Opo ny Ga la xy – tań sze, ale nie gor sze!
W tak cięż kich wa run kach pa nu ją cych na pla cach bu do wy, w ko pal niach
su row ców skal nych i na pla cach prze ła dun ko wych eg za min zda dzą je -
dy nie naj lep sze, naj wy trzy mal sze opo ny. Nie mu szą być przy tym naj -
droż sze, o czym prze ko nu ją opi nie użyt kow ni ków opon Ga la xy z po wo -
dze niem wy ko rzy stu ją cych je w naj bar dziej ekstremalnych wa run kach.
Dys try bu to rem ogumienia Ga la xy jest fir ma Boh nen kamp

www.bohnenkamp.pl

Be efy Ba by to opo na do mi ni ła do wa -
rek. Dzię ki du żej od por no ści na prze -
bi cia, ro ze rwa nia i pęk nię cia za pew -
nia ją płyn ną pra cę

HIGH -LIFT RA DIAL to opona do ła do -
wa rek te le sko po wych – choć z po wo -
dze niem moż na je wy ko rzy sty wać tak -
że w in nych ma szy nach 

EX -1 to opo na za pro jek to wa na spe cjal -
nie z my ślą o ko par kach. Wy róż nia ją
do sko na ła przy czep ność na wet w naj -
trud niej szych wa run kach te re no wych

Ga la xy Jum bo Hulk to opo na prze zna -
czo na do ko par ko -ła do warek. Te ma -
szy ny mu szą być przy sto so wa ne do jaz -
dy w zróż ni co wa nych wa run kach
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Mo ment udźwi gu żu ra wia
Pal fin ger PK65002 -SH dla
wy się gu 7,4 me tra wy no -
si 608 kNm (62 tm), na to -
miast mak sy mal ny za -
sięg – po za mon to wa niu tak
zwa ne go bo cian ka – prze kra -
cza trzy dzie ści me trów.
Przy urzą dze niach o ta kich
pa ra me trach ro bo czych nie -
zbęd ne są tyl ne pod po ry, za -
pew nia ją ce od po wied nią sta -
bil ność po jaz du w trak cie
prac prze ła dun ko wych. Ich

mon taż wią że się jed nak
z ko niecz no ścią za sto so wa -
nia ra my po śred niej o okre -
ślo nej wy so ko ści. W przy -
pad ku pod wo zi pod skrzy -
nie sta łe czy wy wrot ki nie ma
to więk sze go zna cze nia, ale
przy cią gni ku sio dło wym po -
wo du je pod nie sie nie sio dła,
co wy klu cza moż li wość wy -
ko rzy sty wa nia po jaz du ze
zwy kły mi na cze pa mi. Chcąc
unik nąć tej nie do god no ści,
fir ma Gra co za pro jek to wa ła
i wy ko na ła nie ty po wą ra mę
po śred nią, któ rej głów ną
część sta no wi pły ta ze sta li
Do mex. Ra zem z do dat ko wy -

mi wzmoc nie nia mi jest ona
od po wied nio sztyw na, dzię ki
cze mu peł ni ro lę stan dar do -
wej kon struk cji, przy tyl ko nie -
znacz nie zwięk szo nej wy so -
ko ści po ło że nia sio dła.
Za sto so wa ny do za bu do wy żu -
raw jest bar dzo no wo cze snym
urzą dze niem z ca łym sze re -
giem roz wią zań kon struk cyj -
nych uła twia ją cy mi je go ob słu -
gę. Wśród nich wy mie nić na le -
ży przede wszyst kim sys tem 
P -FLOD, dzię ki któ re mu skła -

da nie żu ra wia do po zy cji
trans por to wej oraz roz kła da -
nie do pra cy od by wa się
w spo sób au to ma tycz ny, je dy -
nie za na ci śnię ciem w od po -
wied niej ko lej no ści dwóch
przy ci sków dla unik nię cia
przy pad ko we go uru cho mie nia
sys te mu. Ope ra tor mo że więc
wy ko ny wać te czyn no ści
znacz nie szyb ciej i bez piecz -
niej. Kąt ob ro tu żu ra wia jest
nie ogra ni czo ny. W me cha ni -
zmie ob ro tu za sto so wa no do -
dat ko wy sil nik, któ ry nie tyl ko
zwięk sza mo ment ob ro tu, ale
rów nież kom pen su je lu zy.
Przy pra cy z du żym wy się giem

waż ną funk cją jest sys tem
AOS. Je go dzia ła nie po le ga
na ak tyw nym tłu mie niu drgań
wy się gni ka, czy li eli mi na cji tak
zwa ne go efek tu węd ki. W żu ra -
wiu za sto so wa no po nad to tzw.
prze prost ra mie nia zgi na ne go
o 15°, po zwa la ją cy na ła twe
ope ro wa nie w ni skich po -
miesz cze niach, a tak że układ
HPSC. Ten ostat ni na bie żą co

kon tro lu je sta tecz ność po jaz -
du w za kre sie 360° i w spo -
sób bez stop nio wy do sto so wu -
je mak sy mal ny udźwig do ak -
tu al ne go roz su nię cia pod pór.
W efek tyw nej pra cy żu ra wia
po ma ga też funk cja przy spie -
szo ne go te le sko po wa nia, re ali -
zo wa na po przez wtór ne wy ko -
rzy sta nie ole ju z prze strze ni
tło czy sko wej w tło ko wej. Dzię -

ki te mu wy su wa nie wy się gni ka
jest szyb sze na wet o dwa dzie -
ścia pro cent. W wy po sa że niu
urzą dze nia zna la zły się jesz cze
mię dzy in ny mi sys te my RTC
oraz SRC. Pierw szy z nich od -
po wia da za au to ma tycz ną re -
gu la cję na pię cia li ny wcią gar ki
mon to wa nej na ra mie niu głów -
nym – przy czym ist nie je moż li -
wość zło że nia żu ra wia do po -
zy cji trans por to wej z wcią gar ką
go to wą do pra cy. Dru gi na to -
miast ma za da nie za pew nie nia
usta wie nia zblo cza
w sta łej od le gło ści
od koń ca wy się gni ka.
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Gra co – spe cja li ści od nie ty po wych zle ceń
Ba zu jąc na wie lo let nim do świad cze niu fir ma Gra co re ali zu je na wet naj bar dziej nie ty po we zle ce -
nia. Jed nym z bar dziej nie sza blo no wych – za rów no od stro ny pro jek to wej, jak i tech no lo gicz -
nej – jest mon taż żu ra wia Pal fin ger PK65002 -SH na czte ro osio wym cią gni ku sio dło wym w spo -
sób umoż li wia ją cy two rze nie ze sta wów ze stan dar do wy mi na cze pa mi

www.graco.pl

Wszyst kie pod po ry są roz kła da ne hy drau licz nie. Mak sy mal ny roz staw przed nich
pod pór wy no si 8,6, na to miast tyl nych 7,1 metra

Dzię ki za sto so wa niu uni ka to wej ra my po śred niej, ko niecz nej w przy pad ku tyl nych
pod pór, sio dło cią gni ka znaj du je się na wy so ko ści ty po wej dla zwy kłych na czep

Funk cja P -FLOD umoż li wia au to ma -
tycz ne skła da nie i roz kła da nie żu ra wia
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Dzię ki swym uni ka to wym wła -
ści wo ściom w po sta ci wy jąt ko -
wej twar do ści i udar no ści bla -
cha Har dox wy ty cza świa to we
stan dar dy okre śla ne dla sta li
od por nych na ście ra nie. Jej
wła sno ści spra wia ją, że mo że
ona słu żyć tak że ja ko ele ment
no śny w wie lu za sto so wa -
niach. Otwie ra to cał ko wi cie
no we per spek ty wy tak że
przed pro du cen ta mi spe cja li -
stycz nych za bu dów po jaz dów.
Za sto so wa nie bla chy Har dox
po zwa la kon struk to rom ogra -
ni czyć wa gę za bu dów. 

Mniej sza wa ga nie ma wpły wu
na so lid ność wy ko na nia spe -
cja li stycz ne go po jaz du. „Od -
chu dzo ne” za bu do wy po zo -
sta ją w peł ni efek tyw ne
pod wzglę dem eks plo ata cyj -
nym, ich ży wot ność i bez pie -
czeń stwo użyt ko wa nia też nie
są na wet w naj mniej szym
stop niu ogra ni czo ne. Wprost
prze ciw nie, sto so wa nie sta li
Har dox prze kła da się na więk -
szą wy daj ność po jaz dów za -
bu do wa nych z jej wy ko rzy sta -
niem. Ro sną ce kosz ty trans -
por tu są sty mu la to rem po szu -
ki wa nia no wych roz wią zań

ma ją cych na ce lu zwięk sze -
nie ła dow no ści po jaz du. Przy -
kła dem upo ra nia się z tym
pro ble mem są za bu do wy pro -
jek to wa ne i wy twa rza ne przez
fir mę KH -KIP PER. Cha rak te ry -
zu je je znacznie mniej sza wa -
ga. Lżej sza za bu do wa po zwa -
la zwięk szyć ła dow ność po jaz -
du. Da je to moż li wość prze -
wie zie nia więk sze go ła dun ku,
co przy no si ko rzy ści za rów no
w aspek cie fi nan so wym, jak
i eko lo gicz nym. Trze ba bo -
wiem brać pod uwa gę, że ten
sam ła du nek prze wieźć moż -

na przy znacz nie ogra ni czo -
nej licz bie kur sów. Po zwa la
to ogra ni czyć zu ży cie pa li wa,
a tym sa mym po ziom emi sji
szko dli wych sub stan cji za -
war tych w spa li nach.
Za bu do wy wy ko na ne z uży -
ciem sta li Har dox prze zna -
czo ne są do pra cy w naj trud -
niej szych wa run kach eks plo -
ata cyj nych, ja kie pa nu ją
na przy kład w ko pal niach su -
row ców skal nych. W cza sie
trans por tu ma te ria łu o du żej
frak cji za bu do wa na ra żo -
na jest na nie ustan ne zu ży cie.
W więk szo ści przy pad ków

wy wrot ka ze skrzy nią ła dun -
ko wą wy ko na ną z uży ciem
sta li Har dox, wy ko rzy sty wa -
na do trans por tu urob ku
z miej sca wy do by cia do ze -
spo łu kru sza rek, po od po -
wied nim przy go to wa niu dro gi
tech no lo gicz nej mo że z po -

wo dze niem za stą pić wo zi dło.
Wie lo funk cyj ność da je znacz -
ną prze wa gę nad wo zi dła mi
za bu do wom sa mo wy ła dow -
czym na pod wo ziach. Przede
wszyst kim mo gą one słu żyć
do trans por tu ła dun ków
po róż ne go ro dza ju dro -
gach – od tras wy ty czo nych
na te re nie ko pal ni od kryw ko -
wych i ka mie nio ło mów po dro -
gi pu blicz ne. Za le tą zabudów
wykonanych ze stali Hardox
jest tak że olbrzymia uni wer sal -
ność za sto so wań. Mo gą być
one wykorzystywane do
transportu róż ne go ro dza ju ła -
dun ków, takich jak wę giel,
kruszywo lub ru dy me ta li. Na -
wet naj bar dziej agre syw ne śro -
do wi sko nie jest w stanie   za -
gro zić kon struk cji wy ko na nej
z uży ciem trud no ście ral nej sta li
Har dox. Jest ona bowiem ma -
te ria łem o naj wyż szych pa ra me -
trach wy trzy ma ło ścio wych, co

za pew nia bez piecz ne i dłu go -
trwa łe użyt ko wa nie za bu do wy.
Fir my za bu do wu ją ce spe cja li -
stycz ne po jaz dy, któ re są wy ko -
rzy sty wa ne w wy jąt ko wo trud -
nych wa run kach eks plo ata cyj -
nych, ce nią so bie tak że sprę ży -
stość sta li Har dox. Za bu do wy

sa mo cho dów pra cu ją cych
w ko pal niach su row ców skal -
nych pod czas trans por tu twar -
de go su row ca o wy so kiej frak -
cji są szcze gól nie na ra żo ne
na zu ży cie. Z uwa gi na trud ne
wa run ki eks plo ata cyj ne, na ja -
kie skrzy nia ła dun ko wa na ra -
żo na jest pod czas trans por tu
urob ku ko pal nia ne go, jej za -
sad ni cza kon struk cja wy ko na -
na zo sta ła ze sprę ży stej i od -
por nej na ście ra nie sta li Har -
dox HB 450 (pod ło ga z bla chy
o gru bo ści 10-15 mm a bur ty
bocz ne 6-10 mm). Na kon -
struk cje no śne za sto so wa no
na to miast wy trzy ma łą stal
Strenx 700. Ener gia ki ne tycz -
na ude rzeń, na wet przy za ła -
dun ku odłam ków skal nych
o du żej frak cji, jest do sko na le
roz pra sza na. W przy pad ku
skrzy ni ła dun ko wej wy ko na nej
z uży ciem sta li Har dox ener gia
ki ne tycz na ude rzeń jest opty -
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Stal na za bu do wę? Hardox sprawdza się doskonale!
Wszy scy spo śród uzna nych pro du cen tów za bu dów po jaz dów sto su ją w swych wy ro bach stal
Har dox. Za pew nia ona do sko na łą wy trzy ma łość i opty mal ną sztyw ność kon struk cji. A po nie waż
wła ści wo ści sta li Har dox po zwa la ją na sto so wa nie cień szych blach, pro du cen ci mo gą rów nież
ogra ni czyć cię żar swo ich wy ro bów, co przy no si ca ły sze reg ko rzy ści w co dzien nej eks plo ata cji 

Dzię ki pół ok ta go nal nej kon struk cji skrzy ni i po chy le niu jej ścia ny przed niej po zo -
sta ło ści wy ła do wy wa ne go ma te ria łu nie za le ga ją w ro gach 

Pod nie sio na w tyl nej czę ści skrzy ni pod ło ga sta no wi za bez pie cze nie przed wy sy -
py wa niem się ła dun ku w cza sie jaz dy po po chy łym te re nie
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mal nie roz pra sza na. Za pew nia
to wy dłu że nie ży wot no ści
wszyst kich new ral gicz nych ele -
men tów za bu do wy. Jed nym
z nich jest wzmoc nio na po dłuż -
ni ca mi, po przecz ka mi lub do -
dat ko wy mi prze gię cia mi pod ło -
ga. Cha rak te ry stycz ną ce chą
no wej ge ne ra cji za bu dów jest
brak ko niecz no ści sto so wa nia
do dat ko wych wzmoc nień
na pod ło dze. Jej kon struk cja

wy ko na na zo sta ła je dy nie z po -
sia da ją cej dwa gię cia trud no -
ście ral nej, ulep szo nej ciepl nie
sta li Har dox HB 450. Uprzed nio
pro du cen ci wy ko ny wa li pod ło -
gę z trzech warstw sta li i gu my
amor ty zu ją cej, te raz przy za ło -
że niu osią gnię cia ta kich sa -
mych pa ra me trów, wy star czy
tyl ko jed na war stwa sta li Har -
dox. Dzię ki ogra ni cze niu licz by
ele men tów kon struk cyj nych

uda ło się uzy skać efekt sprę -
ży sto ści zwięk sza ją cy trwa -
łość skrzy ni ła dun ko wej. Tak -
że bla cha burt bocz nych
usztyw nio na zo sta ła je dy nie
pro fi lem gór nym, opa ską tyl -
ną i przed nią ścia ną. Wła ści -
wo ści sta li Har dox HB 450,
z któ rej wy ko na no bur ty bocz -
ne, za pew nia ją sku tecz ną
ochro nę przed uszko dze nia mi. 

Po spe cjal nym przy go to wa -
niu z uży ciem sta li To olox, za -
bu do wa mo że być sto so wa -
na do trans por tu go rą cej
szla ki nawet o tem pe ra tu -
rze 500 stop ni Cel sju sza.
Wła ści wo ści sta li To olox na -
da ją jej wy trzy ma -
łość na zu ży cie i wy -
so ką tem pe ra tu rę.

www.hardox.pl

Za sto so wa nie sta li Har dox za pew nia do sko na łą wy trzy ma łość i sztyw ność kon -
struk cji oraz pozwala na opty ma li za cję wa gi za bu do wy

Praktycznie wszy scy spo śród uzna nych pro du cen tów za bu dów po jaz dów sto su ją
w swych wy ro bach trudnościeralną stal Har dox
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Nie zwy kle uta len to wa ny Hub
van Do or ne otwo rzył swój
ma ły warsz tat na ro gu lo kal -
ne go bro wa ru Co olen w Ein -
dho ven. Na po cząt ku usłu gi
świad czo ne w warsz ta cie
obej mo wa ły spa wa nie i cyn -
ko wa nie na zle ce nie lo kal -
nych firm, ta kich jak pro du -
cent oświe tle nia i urzą dzeń
ra dio wych – Phi lips. Wiel ki
kry zys za in spi ro wał Hu ba van
Do or ne’a oraz je go bra ta Wi -
ma do roz sze rze nia ofer ty.
W 1932 ro ku warsz tat zo stał
prze kształ co ny w fir mę zaj -

mu ją cą się pro duk cją przy -
czep i na czep, a na zwa
przed się bior stwa zo sta ła
zmie nio na na Van Do or ne’s
Aan han gwa gen Fa briek (Fa -
bry ka na czep Van Do or ne’a),
w skró cie DAF. Dzię ki spa wa -
ne mu pod wo ziu przy cze py
i na cze py opusz cza ją ce tę
ma łą fa bry kę wy róż nia ły się
na tle kon ku ren cji wy jąt ko wo
du żą ła dow no ścią. Spa wa nie,
sto so wa ne pod czas pro duk cji
przy czep/na czep, po zwa la ło
ob ni żyć ma sę i w tam tych
cza sach by ło tech no lo gią in -
no wa cyj ną. In nym wy jąt ko -
wym wy na laz kiem by ła przy -

cze pa/na cze pa z kon te ne -
rem, któ ra za de biu to wa ła
w ro ku 1936. Jej no wa tor ska
na owe cza sy kon struk cja
umoż li wia ła szyb ki za ła du -
nek oraz roz ła du nek kon te ne -
rów z wa go nu ko le jo we go.
Był to bar dzo wcze sny przy -
kład trans por tu in ter mo dal ne -
go i uczy nił on fir mę DAF jed -
nym z pierw szych do staw -
ców przy czep/na czep z kon -
te ne rem na świe cie.
W ro ku 1949 wpro wa dzo no
do pro duk cji pierw szy po jazd
cię ża ro wy DAF, a fir ma zmie -

ni ła na zwę na Van Do or ne’s
Au to mo biel Fa briek. Rok póź -
niej wy bu do wa no pierw szą
fa bry kę po jaz dów cię ża ro -
wych i roz po czę to pro duk cję
pod wo zi do trzy -, pię cio -
i sze ścio to no wych po jaz dów. 
W pierw szych la tach ist nie nia
za kła dów DAF do po jaz dów
mon to wa no sil ni ki ben zy no -
we i wy so ko pręż ne Her cu les
i Per kins, ale w 1957 ro ku
przed się bior stwo z Ein dho -
ven za pro jek to wa ło i roz po -
czę to pro duk cję pierw szych
wła snych sil ni ków DAF. Dwa
la ta póź niej ulep szo no sil nik
wy so ko pręż ny DD575, do da -

jąc do nie go tur bo sprę żar kę,
co sta no wi ło ko lej ne spek ta -
ku lar ne osią gnię cie. W 1973
ro ku DAF ja ko pierw sza fir ma
w bran ży wpro wa dzi ł na ry -
nek tur bo sprę żar kę z chło -
dze niem mię dzy stop nio wym.

Tech no lo gia ta zo sta ła po -
cząt ko wo opra co wa na, aby
za spo ko ić po pyt na sil ni ki
o więk szej mo cy i niż szym
po zio mie zu ży cia pa li wa, jed -
nak póź niej oka za ła się być
rów nież nie zbęd na w re ali za -
cji po li ty ki ni skiej emi sji spa -
lin. W la tach osiem dzie sią tych
wpro wa dzo no za awan so wa -
ny układ tur bo sprę żar ki (ATI),
któ ry za pew niał jesz cze lep -
sze wy ni ki w kwe stii mo cy
i wy daj no ści dzię ki za sto so -
wa niu ulep szeń, ta kich jak
tech no lo gia ukła du wtry sko -
we go i zop ty ma li zo wa ny
kształt ko mo ry spa la nia. 
W 2005 ro ku fir ma DAF za pre -
zen to wa ła sil nik PAC CAR MX,
któ ry jest obec nie mon to wa -
ny we wszyst kich cięż kich po -
jaz dach cię ża ro wych DAF
i po nad 40% po jaz dów cię ża -
ro wych Ken worth i Pe ter bilt.
Mo de le MX -13 i MX -11 naj -
now szej ge ne ra cji pra cu ją

nie zwy kle wy daj nie przy ni -
skich ob ro tach i cha rak te ry -
zu ją się in te li gent ny mi ukła -
da mi na pę do wy mi i wy daj ny -
mi osia mi tyl ny mi, dzię ki któ -
rym mo gą osią gać wy so ki
mo ment ob ro to wy przy za -

ska ku ją co ni skich ob ro tach
sil ni ka. Za pew nia to nie zrów -
na ną oszczęd ność pa li wa
i naj wyż szy kom fort jaz dy.
Wszyst kie te in no wa cje,
w po łą cze niu z za awan so wa -
ny mi al go ryt ma mi opro gra -
mo wa nia po jaz du, do sko na łą
ae ro dy na mi ką i no wym, kom -
pak to wym ukła dem koń co -
we go oczysz cza nia spa lin,
przy czy nia ją się do im po nu -
ją ce go spad ku zu ży cia pa li -
wa o 7%, co sta no wi re kord
w hi sto rii fir my. 
Pierw sze po jaz dy cię ża ro we
DAF, któ re opusz cza ły fa bry -
kę w la tach czter dzie stych
i pięć dzie sią tych, skła da ły się
z pod wo zia oraz sil ni ka z cha -
rak te ry stycz ną kra tą wy lo tu
po wie trza z sied mio ma chro -
mo wa ny mi bel ka mi i tym cza -
so we go fo te la z drew na. Pod -
wo zia DAF by ły do star cza ne
do wy twór ców za bu dów, któ -
rzy na stęp nie zaj mo wa li się

POJAZDY BUDOWLANE

DAF Trucks – 90 lat in no wa cyj nych roz wią zań trans por to wych
W kwiet niu 1928 ro ku utalentowany ho len der ski in ży nier Hub van Do or ne otwo rzył w ho len der -
skim Ein dho ven nie wiel ki warsz tat pro duk cyj ny. To skrom ne przed się wzię cie da ło po czą tek fir -
mie DAF, któ ra sta ła się czo ło wym świa to wym pro du cen tem po jaz dów cię ża ro wych sku pia ją -
cym się na in no wa cyj no ści, ja ko ści i efek tyw no ści produkcji środków trans por tu 

W 1950 roku na rynku pojawił się DAF T60 - pierwszy pojazd z kabiną. Kierowca
nie miał jeszcze komfortowych warunków pracy - siedział na drewnianym fotelu

W 1936 ro ku DAF wpro wa dził nie zwy kłą na tam te cza sy in no wa cję – na cze pę z kon -
te ne rem, któ ra przy spie sza ła roz ła du nek wa go nów ko le jo wych
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mon ta żem nie stan dar do -
wych, wy ko ny wa nych lo kal -
nie ka bin. W ro ku 1951 fir ma
DAF wpro wa dzi ła swo ją wła -
sną ka bi nę z za okrą glo ny mi
na roż ni ka mi i po chy łą kra tą
wy lo tu po wie trza za pew nia ją -
cy mi lep szą ae ro dy na mi kę,
na to miast kom fort kie row cy
zwięk szo no przez wpro wa -
dze nie fo te la z za wie sze niem. 
W la tach sześć dzie sią tych na -
dal pra co wa no nad zwięk sze -

niem kom for tu kie row cy,
wpro wa dza jąc ka bi nę przy sto -
so wa ną do trans por tu mię dzy -
na ro do we go. Mo del DAF 2600
był wy po sa żo ny w dwa łóż ka
i okna na wszyst kich ścia nach
ka bi ny, za pew nia ją ce po czu -
cie prze strze ni i opty mal ną wi -
docz ność dro gi. Wspo ma ga -
nie ukła du ha mul co we go i kie -
row ni cze go do dat ko wo uła twi -

ło cięż ką pra cę kie row cy. Mo -
del 2600 jest obec nie uzna wa -
ny za pierw szy po jazd cię ża -
ro wy przy sto so wa ny do trans -
por tu mię dzy na ro do we go.
W 1969 ro ku fir ma DAF by ła
jed nym z pierw szych pro du -
cen tów, któ rzy wpro wa dzi li
me cha nizm od chy la nia ka bi -
ny w mo de lu z ka bi ną
nad sil ni kiem, co znacz nie
po pra wi ło do stęp ność pod -
czas ser wi so wa nia po jaz du.

Wraz z wpro wa dze niem kon -
cep cji ka bi ny Spa ce Cab
w 1988 ro ku DAF umoc ni ł swo -
ją po zy cję li de ra ryn ku pro duk -
cji po jaz dów cię ża ro wych, sku -
pia jąc się za rów no na ob ni że -
niu kosz tów eks plo ata cji, jak
i kom for cie kie row cy. Uni kal ny
pro jekt Spa ce Cab spra wił, że
fir ma po now nie usta no wi ła no -
we stan dar dy w kwe stii roz mia -

ru i kom for tu ka bi ny w trans por -
cie mię dzy na ro do wym. W 1994
ro ku wpro wa dzo no na ry nek
jesz cze więk szą ka bi nę Su per
SpaceCab, dzię ki cze mu szo -
fer ki DAF da lej sta no wi ły punkt
od nie sie nia w kwe stii prze -
strze ni i kom for tu kie row cy.
W ro ku 1996 fir ma DAF sta ła
się czę ścią kon cer tu PAC -
CAR. Od tam tej po ry przed -
się bior stwo nie zmien nie zaj -
mu je po zy cję świa to we go li -
de ra w dzie dzi nie tech no lo gii,
wpro wa dza jąc zna czą ce
ulep sze nia w pro duk cji po jaz -
dów cię ża ro wych, sil ni ków
i za awan so wa nych tech no lo -
gicz nie ukła dów.
W la tach 2001-2002 wpro wa -
dzo no na ry nek no we po jaz -
dy DAF se rii LF, CF i XF.
W ro ku 2005 po ja wił się wie -
lo krot nie na gra dza ny mo del

XF105, a w ro ku 2006 – mo -
de le Eu ro 4 i Eu ro 5. W ro -
ku 2013 roz po czę to pro duk -
cję peł nej ga my no wych, wy -
jąt ko wo eko lo gicz nych mo -
de li Eu ro 6 zgod nych z nor -
mą EEV. W ro ku 2017 no we
mo de le CF i XF otrzy ma ły ty -
tuł „Mię dzy na ro do wych Cię -
ża ró wek Ro ku 2018” z ra cji
czo ło wej w bran ży wy daj no -
ści trans por to wej oraz im po -
nu ją cej oszczęd no ści pa li wa
na po zio mie 7%. No wy mo del
LF otrzy mał te go sa me go ro -
ku w Wiel kiej Bry ta nii na gro -
dę „Użyt ko we go flo to we go
po jaz du cię ża ro we go ro ku”.
Za an ga żo wa nie fir my DAF

w kwe stię ja ko ści przy nio sło
re zul ta ty w po sta ci pię ciu na -
gród „Mię dzy na ro do wej Cię -
ża rów ki Ro ku”, czy li naj wyż -
sze go od zna cze nia w bran ży
w roku 1988 dla DAF 95, w
roku 1998 dla DAF 95XF,
następnie w 2002 dla DAF
LF, w 2007 dla XF105 w 2018
dla CF i XF. 
W 2015 ro ku fir ma DAF za -
pre zen to wa ła funk cję sprzę -
że nia po jaz dów cię ża ro wych
(Truck Pla to oning). Sys tem
EcoTwin umoż li wił po jaz dom
ja dą cym w ko lum nie au to ma -
tycz ne po dą ża nie za po jaz -
dem pro wa dzą cym.  Za an ga -
żo wa nie w wio dą ce eu ro pej -
skie pro jek ty roz wo ju tech no -
lo gicz ne go po zwa la przed się -
bior stwu z Ein dho ven zdo by -
wać wszech stron ne do świad -
cze nie w kwe stii al ter na tyw -

nych elek trycz nych i hy bry do -
wych ukła dów na pę do wych. 
W XXI wie ku dzia łal ność fir my
DAF roz wi ja się pręż nie
na ca łym świe cie.  Produkcja
prowadzona jest w Ho lan dii,
Bel gii, Wiel kiej Bry ta nii i Bra -
zy lii, a sprze da ż prowadzona
przez 1.100 nie za leż nych
punk tów de aler skich na pię -
ciu kon ty nen tach. 
Po jaz dy  DAF są wspie ra ne
przez naj lep szą w Eu ro pie
usłu gę po mo cy dro go wej In -
ter na tio nal Truck Se rvi ce (ITS)
oraz za awan so wa ny
sys tem za rzą dza nia
flo tą DAF Con nect. 

www.daftrucks.pl

Li nia pro duk cyj na po jaz dów DAF w la tach pięć dzie sią tych. Wła sną ka bi nę z za okrą -
glo ny mi na roż ni ka mi i po chy łą kra tą wlo tu po wie trza wpro wa dzo no w roku 1951

Choć po jaz dy z lo go DAF spo ty ka się naj czę ściej na tra sach dłu go dy stan so wych,
wie le z nich pra cu je tak że przy trans por cie spe cja li stycz nym, tak że w bu dow lan ce

Od za ło że nia ma łe go warsz ta tu, gdzie spa wa no i cyn ko wa no, upły nę ło dzie więć -
dzie siąt lat. Te raz DAF to glo bal ny pro du cent po jaz dów cię ża ro wych dla wie lu branż 
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Trans port bu dow la ny to nie
tyl ko prze wo zy to wa ru na ma -
łe od le gło ści, ale rów nież
dłuż sze tra sy po au to stra dach
i dro gach kra jo wych. Od po -
wia da ją cy za trans port chcą
oczy wi ście po ko ny wać od le -
gło ści tak szyb ko i wy god nie,
jak to tyl ko moż li we. Ale ostat -
nie sto me trów przed pla cem
bu do wy czę sto pro wa dzi
przez trud ny te ren – bło to,
pia sek i ka mie nie. A kie dy już
po jazd do trze na miej sce, tak -
że nie mo że li czyć na de li kat -
ne trak to wa nie. Do brze wów -
czas wie dzieć, że użyt ko wa ny
sa mo chód jest god nym za -
ufa nia na rzę dziem, na któ rym
moż na po le gać i któ re speł nia
wszyst kie wy ma ga nia. 
Fir my dzia ła ją ce w bran ży bu -
dow la nej po trze bu ją moc -
nych po jaz dów o wy so kim to -
na żu – zwłasz cza je śli są one
czę sto uży wa ne w trud nych
wa run kach pla cu bu do wy.
Po jazd do staw czy ma zno sić
eks tre mal ne ob cią że nia, ale
na dal po zo sta wać w peł ni
nie za wod nym, tak że w przy -
pad ku czę stych zmian kie -
row ców. Nie za pla no wa ne
prze sto je po wo do wa ne ko -
niecz no ścią na praw są naj -
bar dziej nie po żą da ne, po nie -
waż osią gnię cie za kła da nej
wy daj no ści za le ży cał ko wi cie
od bez błęd ne go funk cjo no -
wa nia po jaz du.
No wy Sprin ter na pla cu bu -
do wy po ka zu je swo ją si łę.
Na pęd na wszyst kie ko ła
w po łą cze niu z ma są cał ko wi -
tą do 5 ton czy ni go ide al nym
po jaz dem bu dow la nym
do trans por tu cięż kich ma te -
ria łów syp kich. Udźwig
do 3,5 to ny umoż li wia prze -
wo zy cięż kie go sprzę tu ro bo -
cze go. A po nie waż na pla -
cach bu do wy odzież i bu ty
kie row cy i pa sa że rów rzad ko

po zo sta ją czy ste, wnę trze no -
we go Sprin te ra jest też bar -
dzo od por ne na bło to i kurz.
Gdy trze ba prze wo zić nie po -
ręcz ne lub cięż kie przed mio -
ty, naj więk sze zna cze nie ma
każ dy cen ty metr sze ścien ny
prze strze ni i jak naj więk sza
ła dow ność. Fur go net ki czę -
sto wy ko rzy sty wa ne są za -

rów no do prze wo zu cięż kich
su row ców czy kom po nen -
tów, jak i przy do sta wach go -
to wych pro duk tów po wsta -
łych z ich udzia łem. Z roz sta -
wem osi do 4.325 mi li me trów
(przy na pę dzie na tyl ne ko ła)
lub 3.924 mi li me trów (na pęd
na ko ła przed nie) i prze strze -
nią ła dun ko wą do 17 m3, no -
wy Sprin ter za pew nia ide al ne
wa run ki prze wo zów pod każ -
dym wzglę dem. Je śli dla
użyt kow ni ka pierw szo rzęd ne
zna cze nie ma wy ko rzy sta nie
peł nej sze ro ko ści prze dzia łu
ła dun ko we go, od po wied nim
dla nie go roz wią za niem jest
wer sja „su per -sin gle”. Po mi -
mo du żej ma sy cał ko wi tej po -

jaz du – wy no szą cej na wet
pięć ton – ma on po je dyn cze
tyl ne opo ny. Dzię ki te mu mię -
dzy nad ko la mi uzy sku je się
sze ro kość za ła dun ku wy no -
szą cą oko ło 1,22 me tra. Po -
zwa la to za ła do wać rów nież
po bo kach. Spe cjal ne wspor -
ni ki przy wej ściu wy po sa żo -
nym w drzwi prze suw ne

umoż li wia ją prze wo że nie du -
żych to wa rów. Wspo mnia ne
wspor ni ki spra wia ją bo wiem,
że umiesz czo ne w po jeź dzie
eu ro pa le ty lub skrzy nie są
bar dziej sta bil ne pod czas po -
ko ny wa nia za krę tów pod no -
sząc tym sa mym bez pie czeń -
stwo trans por tu. So lid ne,
łatwe w utrzymaniu, bo na da -
ją ce się do pra nia pa ne le
na ścia nach ładowni w znacz -
nym stop niu uła twia ją użyt -
kow ni ko wi nowego Sprintera
wy ko ny wa nie spe cja li stycz -
nych za dań trans por to wych.
Sil ni ki o mo cy do 140 kW po -
zwa la ją na jaz dę ni czym sa -
mo cho dem oso bo wym, a naj -
now sze sys te my asy stu ją ce

za pew nia ją wy so ki po ziom
bez pie czeń stwa na wet
przy cią głych zmia nach kie -
row ców. Wy jąt ko wy kom fort
jaz dy na wszyst kich miej -
scach gwa ran tu je do bre sa -
mo po czu cie pa sa że rów na -
wet pod czas po dró ży na naj -
dłuż szych dy stan sach.
Ser wi san ci uży wa ją no we go
Sprin te ra ja ko mo bil ne go
warsz ta tu po łą czo ne go z ma -
ga zy nem czę ści za mien nych
i kom po nen tów. Przy oka zji
prze wo żo ne jest też nie zbęd -
ne wy po sa że nie warsz ta to we
umoż li wia ją ce wy ko ny wa nie
na praw i pro wa dze nie prac

kon ser wa cyj nych w wa run -
kach po lo wych. 
W no wym Sprin te rze kie row cę
wspie ra ją in no wa cyj ne sys te -
my bez pie czeń stwa. Są wśród
nich opar ty na ra da rach ada -
pta cyj ny tem po mat, asy stent
ha mo wa nia, sys tem utrzy my -
wa nia się w pa sie ru chu oraz
układ ana li zu ją cy po ziom
zmę cze nia kie row cy. Opcjo -
nal ny pa kiet Par king, obej mu -
ją cy do okól ną ka me rę, po ma -
ga kie row cy wy brnąć z kło po -
tli wych sy tu acji zda rza ją cych
się pod czas ma new rów w cia -
snych prze strze niach
lub przy ogra ni czo -
nej wi docz no ści. 

POJAZDY BUDOWLANE

No wy Sprin ter – bar dzo spryt ny bu dow la niec
Za bu do wy, sil ni ki, roz sta wy osi i kon fi gu ra cja na pę du – no we go Sprin -
te ra trud no po ko nać, je śli cho dzi o uni wer sal ność. Bran że, w któ rych
ten le gen dar ny van czu je się jak w do mu, są rów nie róż no rod ne, jak on
sam, ra dzą cy so bie na wet z trans por tem ma te ria łów bu dow la nych 

www.mercedes-benz.pl

Fir my bu dow la ne po trze bu ją moc nych po jaz dów o wy so kim to na żu – zwłasz cza je śli są one czę sto uży wa ne w trud nych wa run -
kach pla cu bu do wy. Po jazd ma zno sić eks tre mal ne ob cią że nia tak że w przy pad ku czę stych zmian kie row ców
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Im pre zą „Offroad&Trac tion” fir -
ma MAN uzu peł ni ła cykl szko -
leń bran żo wych dla kie row ców
za wo do wych. Tym ra zem swe
umie jęt no ści do sko na li li za sia -
da ją cy za kie row ni cą po jaz dów
bu dow la nych, kon kret nie wy -
wro tek. Pi lo ta żo wa im pre za,
któ ra od by ła się pod ko niec lu -
te go obej mo wa ła se sję szko le -
nio wą z eks per ta mi pro du cen ta
spe cja li stycz nych za bu dów Me il -
ler -Kip per. Uczest ni cy szko le nia
otrzy ma li do dys po zy cji pięć róż -
nych wy wro tek na pod wo ziach
MAN. Był to je den po jazd
TGS 35.460 8x6 HydroDrive, je -
den TGS 26.460 6x6, dwa
TGM 18.340 4x4 oraz je den
TGM 13.290 4x4. Ich kie row -
cy spotka li się na te re nie nie -
czyn ne go ka mie nio ło mu,
gdzie ćwi czy li pra wi dło wą ob -
słu gę oraz opty mal ne wy ko -
rzy sta nie funk cji ukła dów na -
pę do wych ciężarówek MAN. 
Oka za ło się, że miej sce wy bra -
ne na szko le nia dzię ki swym
spe cy ficz nym wa run kom te re -
no wym na da je się do te go
wprost ide al nie. MAN po sta no -
wił więc, że w przy szło ści or ga -
ni zo wać tam bę dzie ko lej ne se -
mi na ria i ćwi cze nia prak tycz ne

w jeź dzie po za sie cią dróg pu -
blicz nych. Cał ko wi te na kie ro wa -
nie na stro nę prak tycz ną jest
jed ną ze głów nych cech no we -
go sys te mu szko leń. MAN pre -
cy zyj nie do sto so wu je pro gram
ćwi czeń do po trzeb da nej gru py
klien tów. Dla te go część prak -
tycz ną uzu peł nio no za ję cia mi
teo re tycz ny mi. Po nad to eks -
per ci z ośrod ka te sto we go pro -
du cen ta za bu dów -wy wro tek
Me il ler od świe ży li prak tycz ne
umie jęt no ści kie row ców w za -
kre sie bez piecz ne go wy sy pu
ła dun ku. Współ pra ca szko le -
nio wa z kon struk to ra mi i pro du -

cen ta mi za bu dów po jaz dów to
istot na ce cha szko leń bran żo -
wych. – Pod czas im pre zy za -
de mon stro wa li śmy na szym
klien tom moż li wo ści po jaz dów
MAN i wska za li śmy moż li wo ści
ich wy ko rzy sta nia w spe cy ficz -
nych wa run kach róż nych pla -
ców bu do wy – po wie dział in -
struk tor jaz dy Mar kus
Ulbricht. Na po czą tek opro wa -
dzał on uczest ni ków szko le nia
po ka mie nio ło mie wska zu jąc
im new ral gicz ne miej sca ze
spad ka mi i wznie sie nia mi, któ -
re mu sie li na stęp nie po ko nać
kie ru jąc udo stęp nio ny mi cię -
ża rów ka mi. – Przede wszyst -

kim cho dzi o to, by na uczyć
się eko no micz ne go ha mo wa -
nia pod czas jaz dy z gó ry. Ta
prak tycz na umie jęt ność przy -
czy nia się do ob ni że nia zu ży -
cia ogu mie nia i ukła du ha -
mul co we go. Kie row cy wy -
wro tek uczy li się tak że pra wi -
dło we go po ko ny wa nia wznie -
sień wła ści wie uży wa jąc sys -
te my wspo ma ga ją ce – tłu ma -
czy in struk tor jazdy.
In na gru pa kur san tów w tym
sa mym cza sie za po zna ła się
z za cho wa niem po jaz du, je -
że li uży cie wspo mnia nych
ukła dów wspo ma ga ją cych
pra cę kie row cy nie jest ade -
kwat ne do sy tu acji dro go wej. 
Fa chow cy fir my Me il ler pro -
du ku ją cej za bu do wy wy ja śni li
uczest ni kom, w ja ki spo sób
nie sta bil ne pod ło że i nie rów -
nomier ne ob cią że nie po jaz -
du mo gą przy czy nić się
do zbyt szyb kie go wy eks plo -
ato wa nia po jaz du.
Szko le nia dla kie row ców wy -
wro tek spo tka ły się z bar dzo
przy chyl nym przy ję ciem bran -
ży. Nic dziw ne go, że MAN
otrzy mał już pierw sze
zgło sze nia na ko lej -
ną edy cję impre zy. 

Pi lo ta żo we szko le nie MAN ProfiDrive dla kie row ców wy wro tek
MAN ProfiDrive to kwa li fi ko wa ny sys tem szko leń obej mu ją cy swym za kre sem za rów no kształ -
ce nie teo re tycz ne, jak i prak tycz ne szko le nia ma ją ce na ce lu uczy nie nie pra cy kie row cy jesz cze
bez piecz niej szą i bar dziej eko no micz ną. W lu tym na te re nie nie czyn ne go ka mie nio ło mu od by ła
się im pre za pi lo ta żo wa dla kie row ców wy wro tek bu dow la nych MAN z za bu do wa mi Me il ler

www.truck.man.eu

Pra wi dło wą ob słu gę oraz opty mal ne wy ko rzy sta nie funk cji ukła dów na pę do wych
ciężarówek MAN ćwiczono na te re nie nie czyn ne go ka mie nio ło mu

Uczest ni cy szko le nia ko rzy sta li z do świad cze nia in struk to rów prze ka zu ją cych swą wie -
dzę na te mat bez pie czeń stwa i wy daj no ści trans por tu bu dow la ne go

Uczest ni cy szko le nia uczy li się eko no micz ne go ha mo wa nia na zjaz dach. Ta ka prak tycz -
na umie jęt ność przy czy nia się do ob ni że nia zu ży cia ogu mie nia i ukła du ha mul co we go 
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 504 621 002, 
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

3/2018 07.05.2018 03.04.2018 16.04.2018 
4/2018 16.07.2018 11.06.2018 25.06.2018 
5/2018 21.09.2018 13.08.2018 27.08.2018 
6/2018 16.11.2018 12.10.2018 29.10.2018 

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 129 mm 1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 1.200,- z∏
modu∏ 57 x 129 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 2/2018 

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






