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Drodzy Czytelnicy, 
pierwsze zdania tego tekstu

pisz´ w biurze prasowym

paryskich targów Intermat.

Stukajàc w klawiatur´,

wymieniam przy okazji

poglàdy z kolegami

po fachu przyby∏ymi do

stolicy Francji z niekiedy bardzo egzotycznych zakàtków Êwiata.

Wspólnie oceniamy ekspozycj´. Ka˝dy z zapa∏em opowiada, co

ciekawego zobaczy∏ na targach i poleca to pozosta∏ym. 

Wspó∏czesne maszyny imponujà nowoczesnym wzornictwem

i coraz bardziej wyrafinowanymi rozwiàzaniami technicznymi.

W zamyÊle konstruktorów majà byç przede wszystkim komfor-

towe, niczym samochód osobowy klasy Êredniej, i wydajne. Owa

celebrowana na ka˝dym kroku wydajnoÊç osiàgana bywa ró˝ny-

mi drogami. Znakomita wi´kszoÊç producentów na pierwszym

miejscu stawia osiàgi i najwy˝szà jakoÊç wykonania. Nie bez

znaczenia pozostajà równie˝ ∏atwoÊç obs∏ugi oraz utrzymywa-

nia sprz´tu w dobrej kondycji. 

Ciekawe, ˝e coraz popularniejsze, tak˝e w bogatszych od nas

krajach, stajà si´ maszyny wielofunkcyjne. Szczególnie mniejsze

firmy chcà kupowaç sprz´t nadajàcy si´ do ró˝norakich zastoso-

waƒ. Z pewnoÊcià jest to po cz´Êci efekt odczuwalnej tak˝e na

Zachodzie s∏abszej koniunktury w budownictwie. 

Zgodnie z g∏oÊnymi zapowiedziami szturm na Intermat przypu-

Êcili Chiƒczycy. Nie ukrywajà oni swych ambicji podboju euro-

pejskiego rynku. Eksperci oglàdajàcy ich maszyny prezentowane

w Pary˝u bywali z regu∏y zgodni w ocenach. Chiƒskim produk-

tom technologicznie brakuje ciàgle do Êwiatowej czo∏ówki, ale

dystans ten si´ zmniejsza. A zatem dr˝yj Europo! 

Ci, którym nie dane by∏o oglàdaç na ˝ywo ekspozycji Interma-

tu, mogà zapoznaç si´ z najnowszà ofertà wielu renomowanych

producentów podczas zbli˝ajàcej si´ olbrzymimi krokami kielec-

kiej Autostrady. To w koƒcu polski Intermat i Bauma w jednym! 

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

5. Co robiç, gdy brakuje nam Êrodków na
uregulowanie faktur z firmy leasingowej?

12. TEREX 970 to mocna maszyna ∏àczàca
w sobie cechy ∏adowarki i koparki

15. Komatsu Poland kontynuuje dzia∏alnoÊç
Marubeni Construction Machinery 
Poland, która od roku 1999 dostarczy∏a
krajowym u˝ytkownikom blisko 600 
nowych maszyn Komatsu

18. Ammann - nowy sezon, ciekawe
propozycje 

21. Wraz z poczàtkiem kwietnia ruszy∏a
zorganizowana przez B.H. Ruda
impreza objazdowa pt. „Festiwal
Maszyn Budowlanych”

22. MAN-Star Trucks Polska wraz ze
swymi odpowiednikami ze S∏owacji
i Czech zorganizowa∏ pokaz mo˝liwo-
Êci pojazdów ci´˝arowych przezna-
czonych dla bran˝y budowlanej

25. Firma Haulotte Polska uczestniczy∏a
w targach BUMASZ w Poznaniu, 
gdzie za no˝ycowy podest ruchomy,
H15SXL zdoby∏a z∏oty medal

30. Koparka ko∏owa New Holland MH City
- idealna na miejskie place budowy

38. Niemiecka firma Bomag od tego roku
wprowadza na polski rynek nowe
frezarki gàsienicowe

40. IVECO MOTORS wprowadzi∏o do
produkcji silniki spe∏niajàce norm´ 
Tier 3 i Stage III A

42. Weber MT oferuje szeroki wachlarz
bu∏aw wibracyjnych

47. Pilota˝owy uk∏ad sterowania firmy
FERMEC

52. Zastosowanie obudów ze specjalnego
tworzywa LMDPE przynosi u˝ytkownikom
spr´˝arek Atlas Copco wiele korzyÊci

53. Torus pomaga dobraç ogumienie

56. Nowa sieç serwisu i sprzeda˝y firmy
MANITOU

58. Konstruktorzy Metso Minerals stworzyli
kruszark´ sto˝kowà nowej generacji

64. TOPCON - systemy sterowania pracà
maszyn
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Intermat 2006 potwierdzi∏ swà rang´

Paryski Intermat potwierdzi∏ swà rang´ przynoszàc jak zwy-
kle wiele nowoÊci.  Szczególnie wiele da∏o si´ ich zauwa-
˝yç w grupie maszyn ci´˝kich. I nic w tym dziwnego, pro-
ducenci musieli przecie˝ zareagowaç na wprowadzenie
norm TIER 3/STAGE IIIA dotyczàcych redukcji spalin. Jed-
nak i wÊród mniejszych maszyn, narz´dzi i sprz´tu budow-
lanego nie zabrak∏o innowacyjnych rozwiàzaƒ. Âwiatowi
producenci sà praktycznie jednomyÊlni. Ka˝dy z nich po-

proszony o podanie g∏ównych zalet oferowanego sprz´tu,
na pierwszym miejscu wymienia jakoÊç i nadzwyczajne
osiàgi. Maszyny nowej generacji muszà byç efektywne i
∏atwe w obs∏udze, a w przypadku mogàcej si´ przydarzyç
awarii tak˝e ∏atwe w naprawie. 

Na Intermacie obejrzeç mo˝na by∏o maszyny przy pracy.
W tym roku licznie zgromadzeni widzowie – niektóre firmy zor-
ganizowa∏y nawet wewn´trzny transport dowo˝àcy publicz-
noÊç na pokazy – mogli podziwiaç popisy maszyn, sprz´tu
i pojazdów u˝ytkowych. Na terenach demonstracyjnych bry-
lowa∏y: CATERPILLAR, KOMATSU, CNH, NEW HOLLAND,

INGERSOLL RAND, JCB, KUBOTA, HAULOTTE, IDEACHIP,
SCANIA, UNISTO OY, VOLVO, TOPCON, MCCLOSKEY
INTERNATIONAL, MECCANICA BREGANZESE. Ogumienie
przemys∏owe z rozmachem prezentowa∏ równie˝ MICHELIN. 
WÊród olbrzymiej rzeszy zwiedzajàcych cz´sto us∏yszeç
mo˝na by∏o j´zyk polski. Zadbali o to polscy przedstawi-
ciele i importerzy maszyn organizujàc grupowe wyjazdy na
targi. Intermat 2006 mia∏ dwóch oficjalnych wystawców
z Polski. Pierwszy z nich to katowicka firma GONAR spe-
cjalizujàca si´ w produkcji narz´dzi i sprz´tu górniczego
dla kopalƒ w´gla kamiennego, kamienio∏omów i firm
z bran˝y budowlanej. Drugim zaÊ nasze wydawnictwo do-

st´pne w czasie trwania targów w specjalnym stoisku mi´-
dzynarodowej prasy. DwieÊcie  egzemplarzy PoÊrednika
Budowlanego  trafi∏o do ràk odwiedzajàcych Intermat.
Âwiadczy to zarówno o zainteresowaniu polskim rynkiem,
jak i sile przekonywania  hostess, z ràk których mo˝na by∏o
otrzymaç wybrane czasopismo. 
Ciekawostkà by∏o to, ˝e ca∏kowicie polska ekipa zawia-
dywa∏a stoiskiem fiƒskiej gie∏dy internetowej MASCUS.

Mieszanka firmowa
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PoÊrednik Budowlany dost´pny by∏ w specjalnym stoisku mi´dzynarodowej prasy
bran˝owej. Zainteresowani mogli otrzymaç wybrany egzemplarz z ràk tej przemi∏ej hostessy

Paryskie targi Intermat potwierdzi∏y swà rang´ tradycyjnie przyciàgajàc wielu zwiedzajàcych

Komatsu zaprezentowa∏o swe maszyny w hali oraz na terenie otwartym, gdzie mo˝na
by∏o zobaczyç je podczas pracy

Du˝ym powodzeniem cieszy∏a si´ ekspozycja na terenie otwartym



Du˝à atrakcjà przygotowanà przez MASCUSA by∏y wy-
st´py Anety Florczyk, najsilniejszej kobiety Êwiata. 
Tegoroczny Intermat potwierdzi∏  pozycj´ jednej z trzech naj-
wa˝niejszych dla naszej bran˝y europejskich imprez targo-
wych. Gigantyzm ma jednak tak˝e gorsze strony. GoÊcie,
którzy przybyli do Pary˝a po raz pierwszy mieli nieco k∏opo-
tów. Oczarowani pot´gà targów chcieli byç wsz´dzie, obej-
rzeç jak najwi´cej. Za trzy lata z pewnoÊcià przejmà model
zwiedzania targów preferowany przez starych wyjadaczy. Ci
zwiedzali  ekspozycj´ metodycznie, ograniczali si´ do wizyt
w stoiskach i na pokazach wy∏àcznie wybranych firm. 

Mieszanka firmowa
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• POLSKIE RÓWNIARKI DROGOWE RD165 I RD130

• WINDY BALKONOWE DLA OSÓB 
NIEPE¸NOSPRAWNYCH

• OBRÓBKA MASZYNOWA
• KONSTRUKCJE SPAWANE
• REMONTY I CZ¢ÂCI ZAMIENNE

DO MASZYN BUDOWLANYCH I OBRABIAREK

• CE ZGODNIE ZE STANDARDAMI UE

• PRZYJMUJEMY W ROZLICZENIU U˚YWANE RÓWNIARKI

MISTA Sp. z o.o., 37-450 STALOWA WOLA, ul. 1 SIERPNIA 26C
tel./fax: 015 844 03 52; 015 842 63 12
www.mista.stalowa-wola.pl; mista@pro.onet.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska 
na targach Autostrada Polska 

w dniach 17-19 maja 2006

Aneta Florczyk imponowa∏a w Pary˝u doskona∏à formà. Najsilniejsza kobieta Êwiata
narzeka∏a tylko nieco na brak spontanicznoÊci francuskiej publicznoÊci

Jak zwykle na Intermacie t∏ok panowa∏  na terenie zewn´trznym…

…i w targowych halach



Regionalny Piknik Maszynowy Trzebnica 2006

W dniach 1-2 czerwca 2006 Stowarzyszenie Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych organizuje Regionalny Piknik Maszy-
nowy w Trzebnicy. B´dzie to impreza targowa o charakte-
rze plenerowym majàca na celu zaprezentowanie oferty au-
toryzowanych dystrybutorów i producentów maszyn
i sprz´tu budowlanego u˝ytkownikom dzia∏ajàcym na tere-
nie województwa dolnoÊlàskiego.
Dotychczasowi uczestnicy  pikników organizowanych przez
SDMB (dwie edycje odby∏y si´ w Miƒsku Mazowieckim,
a jedna w Szczytnie) sygnalizowali du˝e zainteresowanie
podobnà imprezà w rejonie Dolnego Âlàska. Jest to region,
gdzie ju˝ w chwili obecnej realizowanych jest sporo inwe-
stycji budowlanych. Przewiduje si´, ˝e ich liczba w najbli˝-
szym czasie jeszcze znaczàco wzroÊnie. Przyk∏adem na
poparcie tych szacunków jest choçby planowana budowa
drogi szybkiego ruchu do Poznania, która ma przebiegaç
w∏aÊnie w okolicach Trzebnicy. Rozpocz´cie realizacji pla-
nowanych inwestycji przyczyni si´ z ca∏à pewnoÊcià do
znaczàcego wzrostu popytu na maszyny budowlane w re-
gionie Dolnego Âlàska.
Sponsorem Regionalnego Pikniku Maszynowego w Trzeb-
nicy zosta∏ Europejski Fundusz Leasingowy. Patronat
medialny nad ciekawie zapowiadajàcà si´ imprezà obj´∏a
mi´dzy innymi redakcja PoÊrednika Budowlanego.
Wszyscy zainteresowani otrzymaniem bli˝szych informacji
na temat Pikniku w Trzebnicy mogà kontaktowaç si´ bez-
poÊrednio z organizatorami z SDMB.

Âwiatowa Konferencja Dilerów JCB

Ponad tysiàc osób zosta∏o zaproszonych przez koncern
JCB na odbywajàcà si´ co pi´ç lat Âwiatowà Konferencj´
Dilerów. Polsk´ reprezentowa∏a firma Interhandler, której
dotychczasowe dokonania spotka∏y si´ z bardzo ciep∏ym
przyj´ciem uczestników konferencji. Interhandler zosta∏ do-
ceniony ze wzgl´du na utrzymujàcà si´ na wysokim pozio-
mie dynamik´ sprzeda˝y maszyn oraz skutecznà promocj´
marki JCB. Podczas oficjalnych i kuluarowych spotkaƒ go-
spodarze imprezy chwalili tak˝e precyzyjnie zaplanowanà
i konsekwentnie realizowanà strategi´ rozwoju oraz dosto-
sowywanie firmy do potrzeb polskiego rynku.  

Mieszanka firmowa
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Na konferencji w Wielkiej Brytanii Interhandler reprezentowany by∏ przez siedmioosobowà
delegacj´ na czele z prezesem firmy Ryszardem Lamczykiem (drugi od prawej)



Finanse
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Problem ze sp∏atà
leasingu - co robiç?

Co robiç w sytuacji, gdy bra-
kuje nam Êrodków na uregu-
lowanie faktur z firmy leasin-
gowej? Po pierwsze jak naj-
szybciej skontaktowaç si´
z leasingodawcà i przedsta-
wiç problem, proponujàc jed-
noczeÊnie najbardziej dogod-
ne dla przedsi´biorstwa roz-
wiàzanie. Wi´kszoÊç firm le-
asingowych nastawiona jest
na wsparcie klienta w proce-
sie wychodzenia przez niego
z tymczasowych trudnoÊci fi-
nansowych. Pierwsza z mo˝li-
woÊci to zmiana harmonogra-
mu rat leasingowych, prowa-
dzàca do ich zmniejszenia na
sta∏e poprzez wyd∏u˝enie
umowy czy zwi´kszenie war-
toÊci wykupu, albo czasowo
poprzez  przeniesienie cz´Êci
czy nawet ca∏ej wysokoÊci
jednej lub kilku rat, na pozo-
sta∏e. Uzyskany w ten sposób
oddech finansowy uniemo˝li-

wi narastanie zaleg∏oÊci i u∏a-
twi stopniowà sp∏at´ ewentu-
alnie ju˝ powsta∏ych. Druga
opcja to wspólne poszukiwa-
nia innej firmy, która zaintere-
sowana by∏aby przej´ciem
maszyny wraz z umowà le-
asingu. Przedsi´biorcy bu-
dowlani kojarzeni sà w ten
sposób poprzez gie∏dy umów
do przej´cia, prowadzone
przez firmy leasingowe, po-
przez kontakty znajàcych do-
skonale bran˝´ firm handlujà-
cych maszynami lub poprzez
w∏asne og∏oszenia i informa-
cje przekazywane znanym so-
bie kontrahentom. Cesja
umowy dokonana za zgodà
leasingodawcy pomi´dzy
dwoma przedsi´biorstwami
powoduje przeniesienie z jed-
nej na drugà praw i obowiàz-
ków wynikajàcych z umowy
leasingu, a wi´c wraz z pra-
wem do u˝ytkowania maszy-
ny, firma przejmuje tak˝e obo-
wiàzek zap∏aty na rzecz firmy
leasingowej dalszych rat. Jest
to rozwiàzanie szczególnie

korzystne dla tych przedsi´-
biorców, którzy w najbli˝szej
przysz∏oÊci nie przewidujà
mo˝liwoÊci znalezienia ko-
niecznej iloÊci robót dla danej
maszyny lub ich sytuacja fi-
nansowa wymaga znacznej
restrukturyzacji, a pragnà bez
wi´kszych strat w trwa∏y spo-
sób „pozbyç si´” zobowiàza-
nia w postaci przysz∏ych rat
dla leasingodawcy. Kolejna
mo˝liwoÊç to wreszcie zwrot
maszyny w miejsce wskazane
przez finansujàcego, który po
ocenie stanu technicznego
i ustaleniu wartoÊci rynkowej
zajmie si´ jej sprzeda˝à i w ten
sposób zamknie transakcj´.
Warto wspomóc proces znale-
zienia oferenta, który zapropo-
nuje najwy˝szà cen´ za pole-
asingowà maszyn´ poprzez
powiadomienie firm budowla-
nych, czy zajmujàcych si´
wtórnym obrotem maszynami.
DoÊwiadczenia  jednoznacz-
nie wskazujà, i˝ warto rozpo-
czàç negocjacje pomi´dzy ko-
rzystajàcym a finansujàcym

jak najwczeÊniej, zanim symp-
tomy pogorszenia si´ sytuacji fi-
nansowej przerodzà si´ w trwa-
∏à utrat´ do zdolnoÊci sp∏at rat
leasingowych i wypowiedzenie
umowy przez leasingodawc´,
który mo˝e w koƒcu straciç
cierpliwoÊç, mimo, ˝e windyka-
cja maszyny to zawsze osta-
tecznoÊç. Firma leasingowa
tak˝e doskonale rozumie, i˝ fi-
nansowana przez nià maszyna
generuje dla przedsi´biorcy bu-
dowlanego okreÊlone przycho-
dy i zyski. Warto tak˝e pami´-
taç, i˝ coraz sprawniej dzia∏ajà
ogólnopolskie rejestry przed-
si´biorców-d∏u˝ników - znale-
zienie si´ w ogólnodost´pnej
bazie nierzetelnych kontra-
hentów na skutek niep∏acenia
czy te˝ stale nieterminowego
regulowania rat leasingowych,
mo˝e utrudniç albo wr´cz
uniemo˝liwiç start w przetar-
gu, uzyskanie kredytu w ban-
ku, a nawet zawarcie umowy
z operatorem telefonii komór-
kowej czy stacjonarnej. 

Dalsze informacje Pb 001Z
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Ma∏a firma - du˝a
koparka

Historia firmy KOSTAL rozpo-
cz´∏a si´ w roku 1995 i od po-
czàtku zwiàzana by∏a z praca-
mi ziemnymi. W∏aÊciciele w po-
czàtkowym okresie kupowali
g∏ównie sprz´t u˝ywany za go-
tówk´. DziÊ KONSTAL posiada
osiem maszyn, w tym kopark´
Kobelco 210, a tak˝e sprz´t in-
nych firm, takich jak HSW. 
Od ubieg∏ego roku KOSTAL
wykonuje g∏ównie prace ziem-

ne, rekultywacyjne i rozbiórki. -
- Jednym z najciekawszych za-
daƒ by∏a rozbiórka Kombinatu
Koksowo-Chemicznego w Za-
brzu oraz wyburzenie – pod
nadzorem naukowców z AGH –
trzech ponad 24-metrowych bu-
dynków. Jeden wyburzony zo-
sta∏ metodà wybuchowà, a dwa
pozosta∏e za pomocà no˝yc
kruszàcych – mówi wspó∏w∏aÊci-
ciel firmy Adam Marszo∏ek. 
Wraz ze wzrostem liczby kon-
traktów i stopnia skomplikowa-
nia prac nabyto m∏ot wyburze-
niowy, a w tym roku zapad∏a de-
cyzja o zakupie nowej koparki.
Majàc dobre doÊwiadczenia ze
wspó∏pracy z oddzia∏em HKL
Baumaschinen z Rudy Âlàskiej
firma zdecydowa∏a si´ na ko-
park´ gàsienicowà New Hol-
land E215LC. Adam Marszo∏ek
decyzj´ o wyborze uzasadnia
prosto: – To najwy˝szej klasy
maszyna, o niskich kosztach

eksploatacji, posiadajàca
sprawny serwis. W lokalnym
oddziale HKL Baumaschinen
Polska w Rudzie Âlàskiej uzy-
ska∏em fachowe doradztwo
w doborze maszyny i osprz´-
tu. Nie bez znaczenia by∏a
równie˝ wyjàtkowo korzystna
cena zaoferowana przez HKL. 
KONSTAL jako najkorzystniej-
sze êród∏o zakupu nowego
sprz´tu wybra∏ leasing. Po
kompleksowej analizie naj-
lepsza okaza∏a si´ oferta Eu-
ropejskiego Funduszu Le-
asingowego z Wroc∏awia.

S∏usznoÊç tego wyboru po-
twierdzi∏o - jak dodaje Adam
Marszo∏ek - podj´cie decyzji
kredytowej, która zapad∏a za-
ledwie w kilka godzin. 
Dodatkowo wspó∏w∏aÊciciel
firmy podkreÊli∏ dobrà wspó∏-
prac´ pomi´dzy firmami HKL
Baumaschinen i EFL, co
w du˝ej mierze przyczyni∏o
si´ do szybkiego i sprawne-
go podpisania kontraktu. 
Adam Marszo∏ek deklaruje
dalsze inwestycje, jak mówi -
na Âlàsku jest du˝o miejsca
do pracy. Wystarczy wymie-
niç tereny po kopalniach, hu-
tach oraz innych zak∏adach
przemys∏owych. Wszystkie
wymagajà rekultywacji.
Âlàskowi potrzebne sà rów-
nie˝ drogi, których budowa
i remonty dadzà mo˝liwoÊci
stworzenia nowych miejsc
pracy w ca∏ym regionie. 

Dalsze informacje Pb 002Z

Razem na targi 

Firma Lupher z Nowego Sà-
cza dzia∏a na rynku maszyn
u˝ywanych od dziesi´ciu lat.
Wieloletnie doÊwiadczenie
w∏aÊcicieli oraz pracowników,
mi´dzynarodowe kontakty,
jak równie˝ bardzo dobra
wspó∏praca ze sta∏ymi oraz
nowymi klientami, pozwala
sukcesywnie rozwijaç firm´,
aby zapewniç klientom odpo-
wiednie maszyny w bardzo
dobrym stanie technicznym. 
Klientami firmy Lupher sà
g∏ownie firmy budowlane,
producenci betonu oraz
przedsi´biorstwa dzia∏ajàce
w przemyÊle wydobywczym. 
Du˝ym atutem firmy jest sta-
∏y i bogaty wybór maszyn bu-
dowlanych i mo˝liwoÊç prze-
testowania dowolnej maszy-
ny na miejscu, fachowe do-
radztwo oraz bardzo szybka
procedura za∏atwiania for-
malnoÊci finansowych po-
parta atrakcyjnymi warunka-
mi finansowymi. Partnerem
finansowym firmy Lupher jest
Europejski Fundusz Leasin-
gowy, w którym dzi´ki

uproszczonej procedurze
klienci bardzo szybko mogà
zawrzeç umow´ na dogod-
nych warunkach. Obecnie fir-
ma Lupher jest wy∏àcznym
przedstawicielem w Polsce
Êwiatowego lidera w produk-
cji no˝yc kruszàcych i tnà-

cych do betonu oraz m∏otów
hydraulicznych do wyburzeƒ
firmy Soosan. 
Lupher wraz z Europejskim
Funduszem Leasingowym
zapraszajà do odwiedzenia
stanowiska nr 28 w pawilonie
C na Targach Autostrada-Po-
lska w Kielcach. Impreza od-
b´dzie si´ w dniach 17-19
maja 2006. Podczas targów
zaprezentujemy wysokiej kla-
sy m∏oty hydrauliczne, które
cieszà si´ coraz wi´kszym
zainteresowaniem, g∏ównie
w budownictwie. W stoisku
b´dzie mo˝na otrzymaç rów-
nie˝ ofert´ finansowania Eu-
ropejskiego Funduszu Le-
asingowego S.A. 
Europejski Fundusz Leasin-
gowy jako partner finanso-
wy zaprasza tak˝e do od-
wiedzenia stoisk firm:
• B+B BRONEK Sp. J.

z Ozimka  oferujàcej ma-
szyny do robót drogo-
wych firm BRINKMANN,
EURO SHATAL,

• V&S TRUCKS-TRAILERS
z Kàtów Wroc∏awskich  -
sprzeda˝ pojazdów u˝y-
wanych i naczep niskopo-
dwoziowych Nooteboom,

• FEBER z Sieradza - na-
czepy i przyczepy marki
Inter Cars.

Europejski Fundusz Leasingo-
wy zaprasza równie˝ do sto-
iska Stowarzyszenia Dystrybu-
torów Maszyn Budowlanych. 

Dalsze informacje Pb 003Z

Koparka gàsienicowa New Holland E215LC - najnowszy nabytek firmy KONSTAL  

Siedziba firmy Lupher, której klientami sà g∏ownie firmy budowlane, producenci betonu
oraz przedsi´biorstwa dzia∏ajàce w przemyÊle wydobywczym





Profi-Tech-Diamant
dzi´kuje klientom

Ju˝ 15 lat rozwija si´ wspó∏-
praca pomi´dzy firmà Profi-
-Tech-Diamant i u˝ytkownika-
mi produkowanego przez nià
sprz´tu. W podzi´ce za wielo-
letnià wspó∏prac´, firma Profi-
-Tech przygotowa∏a specjalnà
promocj´. W wielu tarczach
diamentowych zosta∏a pod-
wy˝szona wysokoÊç segmen-
tów (z 7 na 10 mm). W prak-
tyce oznacza to dostarczanie
przez Profi-Tech narz´dzi
z wi´kszym o 30% segmen-
tem i wydajnoÊcià. NowoÊcià
Profi-Tech jest nowa linia tarcz
asfaltowych w zakresie Êred-
nicy od 300 do 600 mm, lase-
rowo spawanych z szeÊcioma
segmentami ochronnymi.
Trzy laserowo spawane seg-
menty skoÊne oraz trzy seg-

menty m∏otkowe pozwalajà
na szybkie ci´cie, zapewnia-
jàc przy tym ca∏kowità ochro-
n´ dysku, który w normal-
nych warunkach nara˝ony
jest na tzw. „podcinanie”.

Wspomniana wy˝ej nowa
technologia zapobiega „pod-
cinaniu” i umo˝liwia bez-
piecznà prac´. NowoÊcià jest
tak˝e tarcza Laser Turbo S
z segmentem o wysokoÊci 

10 mm, zapewniajàca wydaj-
nà i wyciszonà prac´. Tarcze
te - na wyciszanych dyskach
- dost´pne sà w sieci handlo-
wej od Êrednicy 230 mm.

Dalsze informacje Pb 004Z

Sprz´t budowlany
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Zorngrabenstraße 6
D-34576 Homberg/Efze

tel. +49 (0) 5681/99 99 – 12
fax +49 (0) 5681/99 99 – 80

Przedstawiciel handlowy: Jerzy Boruta
telefon kom.: 0 509 205 160

www.profitech.de E-Mail: info@profitech.de E-Mail: j.boruta@profitech.de

Zapraszamy do odwiedzenia nas na targach
Autostrada Polska 2006

Teren zewn´trzny, stoisko nr 39 

Zapraszamy do odwiedzenia nas na targach
Autostrada Polska 2006

Teren zewn´trzny, stoisko nr 39 
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz dwumiesi´cznik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz i przes∏aç

go faksem na numer (022) 859-19-67  lub listownie pod adresem: 
PoÊrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasa˝ Ursynowski 1/45

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

imi´ i nazwisko: ............................................................................................................................................

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

zakres dzia∏alnoÊci firmy: ............................................................................................................................................

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

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

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

e-mail: ............................................................................................................................................

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych przez wydawc´ „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”- firm´ Poland Marketing
Baraƒski Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasa˝ Ursynowski 1/45. Dane te b´dà wykorzystywane wy∏àcznie do celów marketingowych. B´d´ mieç prawo
do wglàdu w dane oraz mo˝liwoÊç ich poprawiania. Dane nie b´dà udost´pniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) piecz´ç osoby zamawiajàcej ............................................................................................................................................

Prosz´ o przes∏anie mi dodatkowych informacji dotyczàcych zamieszczonych w tym wydaniu tekstów oznaczonych
nast´pujàcymi kodami:

Pb Pb Pb Pb

W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa∏ mnie tekst dotyczàcy .............................................................................

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

Chcia∏bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat .................................................................

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

budowlany
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EASY-LIFT Polska Sp. z o.o.
ul. ¸ysakowska 29,   04-528  Warszawa

tel. (22) 815 20 27,  fax (22) 815 64 98,  kom.: 0-501 756 156,  0-501 265 341,  info@easylift.pl,  www.easylift.pl



Krótka charakterystyka
„PoÊrednik Budowlany - maszyny, narz´dzia, sprz´t” to fachowe czasopi-
smo poÊredniczàce w kontaktach firm z bran˝y budowlanej. Ukazuje si´ od
stycznia 1996 roku, a poczàwszy od wydania 5/98 w formie odr´bnego
zeszytu co dwa miesiàce przynosi  informacje o nowoÊciach na polskim
i Êwiatowym rynku maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji zwiàzanych
z bran˝à budowlanà w nak∏adzie 6.398 egzemplarzy. 

Adresaci
Bran˝a

1. Budownictwo ogólne 4.216
2. Roboty ziemne 72
3. In˝ynieria làdowa i wodna 983
4. Specjalistyczne roboty budowlane 52
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 108
6. Kopalnie w´gla kamiennego (Bazy Transportu i Sprz´tu) 53
7. Sprzedawcy maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego 138
8. Wypo˝yczalnie maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprz´tu budowlanego 49

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 57
12. Biblioteki 34
13. Szko∏y/Szko∏y wy˝sze/Pracownicy naukowi 21
14. Rzeczoznawcy 19

Poczàwszy od zeszytu 4/96 aktualne oraz archiwalne egzemplarze
„PoÊrednika Budowlanego” rozprowadzane sà na imprezach targowych
oraz przez punkty kolporta˝owe w Warszawie, ¸odzi, Katowicach, Miƒsku
Mazowieckim i Poznaniu. 

Nak∏ad bezp∏atnie kolportowany 6.398 egz.
Nak∏ad drukowany 7.150 egz.
Formy p∏atnoÊci
Faktura VAT zostanie przes∏ana wraz z egzemplarzem dowodowym. Nale˝-
noÊç nale˝y uiÊciç przelewem zgodnie z terminem p∏atnoÊci widniejàcym
na fakturze. Na ˝yczenie klienta wydawca zobowiàzany jest przedstawiç
potwierdzenie z poczty dotyczàce wysokoÊci kolportowanego nak∏adu.
Bank
BPH PBK S.A. Oddzia∏ w Warszawie
ul. Nowogrodzka 50
Nr konta 64 1060 0076 0000 4010 4011 6872
Dane techniczne
Format: A4, 210mm  x 297mm 
Powierzchnia zadruku: 182mm  x 260mm 
Liczba szpalt: 4, szerokoÊç szpalty 41mm
Rodzaj druku: offset, zeszyt zszywany
Materia∏y do druku: wy∏àcznie w formie elektronicznej. 

W przypadku koniecznoÊci opracowania 
graficznego reklamy redakcja dolicza 
poniesione koszty do ceny.

Formaty reklam i ceny

Format Szer. x wys. mm cz-b kolor 

1/8 strony 182 x 32    700,- z∏ 900,- z∏
88 x 64    700,- z∏ 900,- z∏

1/4 strony 182 x 64 1.000,- z∏ 1.500,- z∏
88 x 128 1.000,- z∏ 1.500,- z∏

1/3 strony 88 x 173 2.000,- z∏ 2.500,- z∏
182 x 85 2.000,- z∏ 2.500,- z∏

1/2 strony 182 x 128 3.500,- z∏ 4.000,- z∏
88 x 260 3.500,- z∏ 4.000,- z∏

2/3 strony 182 x 173 4.000,- z∏ 5.000,- z∏
1/1 strona 182 x 260 6.000,- z∏ 7.000,- z∏

II. i III. ok∏adka 210 x 297 6.500,- z∏ 7.500,- z∏

IV. ok∏adka 210 x 297 7.000,- z∏ 8.500,- z∏

Uwaga: Reklamodawcy przys∏uguje prawo bezp∏atnego zamieszczenia tekstu
promujàcego oferowane przez niego wyroby i us∏ugi. Obj´toÊç tekstu jest za-
le˝na od wykupionej powierzchni reklamowej i pozostaje kwestià negocjacji.

Tekst sponsorowany
Zamieszczenie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - z∏.
Tekst musi byç przed∏o˝ony zgodnie z harmonogramem wydawniczym do
akceptacji redakcji. 

Panorama firm od  A do Z
Zamieszczenie miniog∏oszenia (modu∏ 57 x 63 mm z logo firmy): 600, - z∏
za konkretnà grup´ produktów w trzech wydaniach. Miniog∏oszenie w sze-
Êciu wydaniach (rok og∏oszeniowy) kosztuje 1.000 z∏. Istnieje mo˝liwoÊç
zamieszczania miniog∏oszeƒ dwumodu∏owych (57 x 126 mm). Koszt takie-
go og∏oszenia wynosi odpowiednio: 1.600 z∏ w szeÊciu wydaniach (rok
og∏oszeniowy) oraz 1.000 z∏ (w trzech wydaniach).

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Zamieszczenie og∏oszenia: 30,- z∏ za ka˝dà ofert´ za jedno wydanie.
Zamieszczanie reklam o formatach inne ni˝ podane oraz reklama na pierwszej
stronie ok∏adki wymagajà dop∏at i sà mo˝liwe wy∏àcznie po otrzymaniu
akceptacji redakcji. Dop∏ata za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

Rabaty
Przy zamieszczeniu w ciàgu 12 miesi´cy (rok og∏oszeniowy):
3 og∏oszeƒ 5%
6 og∏oszeƒ 15%
Prowizja dla agencji reklamowych: 15%
Inserty:* 2-strony 4-strony 8-stron

4.000,- z∏ 8.000,- z∏ 20.000,- z∏

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

4/2006 27.07.2006    23.06.2006 29.06.2006
5/2006 28.09.2006    23.08.2006 30.08.2006
6/2006 29.11.2006    20.10.2006 27.10.2006
1/2007 30.01.2007    22.12.2006 29.12.2006
2/2007 27.03.2007    21.02.2007 23.02.2007

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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Gie∏da - og∏oszenia drobne
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q 03-044 WARSZAWA, ul. P∏ochociƒska 35, tel. (0-22) 435 31 76, GSM: 0-501 295 707

q 20-228 LUBLIN, ul. Turystyczna 106, tel. (0-81) 746 48 98, GSM: 0-501 295 807

q 80-560 GDA¡SK, ul. ˚aglowa 2, tel. (0-58) 342 07 14, GSM: 0-501 295 844

q 02-255 WARSZAWA, ul. Wynalazek 3 (wjazd od ul. Marynarskiej), tel. (0-22) 852 24 31, 

GSM: 0-501 295 708

HAMER HAMER 
PROFESJONALNE NARZ¢DZIA DLA BUDOWNICTWA

WYZNACZAMY
NOWE STANDARDY

JesteÊmy jednostkà upowa˝nionà do oceny
maszyn pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa
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SPRZEDAM

< Minikoparka Hanix H 24A (sprowadzona z Niemiec) 
Rok produkcji 1997, ok. 2.080 motogodzin,
szybkoz∏àcze, ∏y˝ki podsi´bierne 580 mm i 300 mm 
z z´bami oraz 400 mm, ∏y˝ka skarpówka 1.000 mm,
stan maszyny: bardzo dobry
Cena: 8.500 euro netto
Kontakt: Anna Gajdzik: (032) 388 99 60, www.budokomis.pl

< Kontenery biurowe, szatnie, magazynowe, zestawy
Nowe oraz u˝ywane (po regeneracji). 
Sprzeda˝ lub wynajem.  
Kontakt: Damian Rydzkowski: 0601 99 10 44, (032) 388 99 46

Thomas Schulz: 0601 49 38 68, (032) 388 99 45
< Szalunki Êcienne i stropowe najtaniej w Polsce!

Podpory stalowe (stemple) nowe taƒsze ni˝ u˝ywane!
Lekkie deskowania do Êcian, s∏upów i stropów. 
Sklejka szalunkowa. Najtaƒsze w Europie drewniane
dêwigary szalunkowe H20 i GT24.
Kontakt: Marian Mi´sopust: 0605 59 34 33, (032) 388 99 40

Marek Wilk: 0601 54 82 97, (032) 388 99 41
< Ogrodzenia placu budowy

Dobra jakoÊç i skuteczne zabezpieczenie budowy,
produkt polski, cena 169 z∏/mb. 
Kontakt: Krzysztof Bieƒ: (032) 388 99 43, 0601 69 62 74

Regeneracja pomp t∏oczkowych 
- kompleksowe us∏ugi w zakresie naprawy, regeneracji i regulacji

pomp i silników t∏okowych firm: 
REXROTH, LINDE, SAUER i innych...

Diagnostyka pomp i regulacja z dojazdem do klienta.

ul. Krochmalna 39, Lublin, tel. (0-81) 532-42-80, (0-602) 295-705, 
baggero@web.de, www.baggero.de

Groty do m∏otów elektrycznych, hydraulicznych 
i pneumatycznych. Wszystkie typy i rodzaje.

Wysoka jakoÊç - umiarkowane ceny.

Wy∏àczny dystrybutor PPUH WOBIS
41-803 Zabrze, ul. Bytomska 135, tel. (032) 275 32 26, fax (032) 274 63 94

www.wobis.pl

< Spychark´ gàsienicowà STALOWA WOLA TD 25G
rok produkcji 1997, Cena: 480.000 z∏ + VAT
Kontakt: 0602 589 017 

< Kopark´ ko∏owà KOMATSU PW-130
rok produkcji 1996,  6.700 mtg, rami´ ∏amane 3 razy,
∏y˝ka na  szybkoz∏àcze 1m3, waga 15 ton,
cena: 112.000 z∏+VAT
Kontakt:  0605 763-794

Zabezpieczenia wykopów KRINGS, E+S

sprzeda˝ od 3,5 tys. z∏, wynajem,
polski certyfikat bezpieczeƒstwa

Kontakt: (081) 532-42-80, (0602) 295 705,
www.baggero.de
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EWPA oferuje maszyny
koncernu TEREX

Firma EWPA Maszyny Bu-
dowlane Sp. z o.o. od wielu
lat wynajmuje, naprawia
i sprzedaje ró˝norodne ma-
szyny budowlane najlep-
szych producentów. TEREX
to amerykaƒski koncern,
który wykupi∏ szereg Êwiato-
wych firm produkujàcych
maszyny budowlane, takie
jak: ATLAS, TATRA, POWER
SCREEN, DEMAG, SCHA-
EFF, FERMEC i inne. Strate-
gia koncernu zak∏ada, by
wszystkie wymienione mar-
ki nosi∏y nazw´ TEREX. 
TEREX SCHAEFF to niemiecki
producent m. in. ∏adowarek
czo∏owych w przedziale wago-
wym od 3.900 do 14.400 kg
i pojemnoÊci ∏y˝ki ∏adowarko-
wej od 0,65 do 2,6 m3. Maszy-
ny charakteryzujà si´ wysokà
niezawodnoÊcià, wytrzyma∏o-
Êcià oraz du˝à funkcjonalno-
Êcià. ¸adowarki sà ∏amane

w Êrodku na sworzniu central-
nym, co daje im du˝à zwrot-
noÊç i stabilnoÊç w trudnym te-
renie oraz nie powoduje
nadmiernego zu˝ycia opon.
Maszyny wyposa˝one sà
w niezawodne silniki Diesla,
DEUTZ lub PERKINS. O jako-
Êci tych ∏adowarek Êwiadczy
fakt, ˝e renomowani producen-
ci, jak choçby BOBCAT,
ATLAS, NEW HOLLAND czy
ZEPPELIN po zmianie koloru
i drobnych szczegó∏ów sprze-
dajà je pod swojà markà.
Najbardziej popularna w na-
szym kraju ∏adowarka SKL 834
przy swojej wadze 4.900 kg
osiàga udêwig na wid∏ach
w pe∏nej operacji 2.000 kg,
co sprawia, ˝e maszyna po-
radzi sobie bez problemu
z paletà kostki brukowej. Ma-
szyny sprzedawane sà
w przeró˝nej konfiguracji
z szybkoz∏àczem hydraulicz-
nym lub mechanicznym,
z wolnà lub szybkà jazdà,
mo˝liwe jest zamontowanie
ró˝norodnego osprz´tu, ta-

kiego jak wid∏y hydraulicznie
przesuwane, ∏y˝ki wielofunk-
cyjne, wid∏y chwytakowe,
dêwignice i wiele innych. Na
maszyny TEREX SCHAEFF
udzielana jest gwarancja na
2 lata lub 2.000 mth.
Kolejnà maszynà oferowanà
przez firm´ EWPA jest produ-
kowana w Wielkiej Brytanii
koparko-∏adowarka TEREX
970. Charakteryzuje si´ ona
czterema równymi ko∏ami
o rozmiarze 16,9x24, obiema
osiami skr´tnymi, mo˝liwo-
Êcià jazdy krabem. Maszyn´
wyposa˝ono w niezawodny sil-
nik PERKINS o mocy 100 KM,
POWERSHIFT z czterema
biegami do przodu i dwoma
do ty∏u. NowoÊcià jest zasto-
sowanie joystików elektro-h-
ydraulicznych zwi´kszajà-
cych niezawodnoÊç w trud-
nych warunkach pracy. Ma-
szyn´ wyposa˝ono w dwie
pompy hydrauliczne z´bate
o sumarycznej wydajnoÊci
160 l/min. W standardzie
znajduje si´ wysuwane rami´

koparkowe pozwalajàce na
kopanie z maksymalnà g∏´-
bokoÊcià 5.775 mm przy
zastosowaniu ∏y˝ki o szero-
koÊci 600 mm, otwierana wie-
lofunkcyjna ∏y˝ka ∏adowarko-
wa o pojemnoÊci 1,2 m3 z wi-
d∏ami, pakiet drogowy. 
Na szczególnà uwag´ zas∏u-
guje du˝a, przestronna kabi-
na zaprojektowana tak, aby
zapewniç maksymalnà wi-
docznoÊç operatorowi i ∏a-
twoÊç obs∏ugi. Zastosowanie
∏y˝ki ∏adowarkowej o pojem-
noÊci 1,2 m3 mo˝liwe jest
dzi´ki bardzo mocnemu ra-
mieniu. Jest to konstrukcja
oparta na pojedynczym si-
∏owniku umo˝liwiajàca bar-
dzo du˝à si∏´ podrywania na-
wet w najci´˝szych warun-
kach. Koparko-∏adowarka
TEREX 970 to mocna i nieza-
wodna maszyna ∏àczàca
w sobie cechy ∏adowarki i ko-
parki, której parametry  zbli-
˝one sà do osiàgów typo-
wych koparek i ∏adowarek. 

Dalsze informacje Pb 005Z
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PLAC BUDOWY NA SKAL¢ ÂWIATOWÑ 

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:
EWPA – Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
Komorniki k/Poznania
tel./fax 061 8107 513 
www.ewpa.pl

ODDZIA Y̧: Katowice, tel. 032 3520456; Wroc∏aw, tel. 071 3255162; ¸ódê, tel. 042 6508969; 
Kraków, tel. 012 4158012; Bydgoszcz, tel. 052 3466184

EWPA
MASZYNY
BUDOWLANE

sp. z o.o.



Finanse
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Budowanie na leasingu

Kupno maszyny budowla-
nej to powa˝na inwestycja,
szczególnie dla ma∏ych
i Êrednich firm wykonaw-
czych. W sytuacji, gdy nie
dysponujà one odpowiedni-
mi Êrodkami kapita∏owymi,
cz´sto wybierajà leasing ja-
ko korzystnà form´ finanso-
wania inwestycji. 
Specjalny produkt dla bran-
˝y budowlanej - procedur´
ekspresowà na leasing ma-
szyn i urzàdzeƒ ma w swo-
jej ofercie VB LEASING.
- Produkt ten umo˝liwia bar-
dzo szybkie i ∏atwe zawar-
cie umowy leasingu opera-
cyjnego i finansowego na
ró˝nego rodzaju nowe i u˝y-
wane maszyny i urzàdzenia.
Atrakcyjna oferta finansowa,
proste zasady i szybkie pro-
cedury odpowiadajà specy-
fice bran˝y budowlanej.
Ka˝dy z klientów  liczyç mo-
˝e na indywidualne trakto-

wanie i dogodne warunki fi-
nansowania, mi´dzy innymi
na sezonowoÊç sp∏at rat le-
asingowych - mówi Walde-
mar Topiƒski, dyrektor
Departamentu Transportu
i Maszyn Budowlanych
VB LEASING.
Aby podpisaç umow´ leasin-
gowà przedsi´biorca przed-
stawia jedynie podstawowe
dokumenty zwiàzane z dzia-
∏alnoÊcià firmy. Czas rozpa-
trzenia z∏o˝onego przez nie-
go wniosku  skrócony jest
do niezb´dnego minimum.
Leasing maszyn budowla-
nych dotyczy mi´dzy innymi
koparek ko∏owych i gàsieni-
cowych, ∏adowarek ko∏o-
wych, spycharek gàsienico-
wych, walców drogowych,
wózków wid∏owych, noÊni-
ków teleskopowych, zag´sz-
czarek gruntu, agregatów
tynkarskich. Maksymalny
czas trwania umowy wynosi
60 miesi´cy. Maszyna nie
mo˝e byç starsza ni˝
dziesi´ç lat, wliczajàc w to

czas trwania umowy. Wp∏ata
w∏asna jest uzale˝niona od
kondycji finansowej klienta
i mo˝e wynieÊç ju˝ 5%.
VB LEASING wspó∏pracuje
z wieloma Êwiatowymi i pol-
skimi dostawcami maszyn
budowlanych oraz Êrodków
transportu, dzi´ki czemu
klienci firmy mogà liczyç na
interesujàce promocje i ra-
baty. VB LEASING posiada
oddzia∏y w najwi´kszych
miastach: Warszawie, Wro-
c∏awiu, Bydgoszczy, Gdaƒ-
sku, Gorzowie Wielkopol-

skim, Poznaniu, Katowi-
cach, Krakowie, ¸odzi i Rze-
szowie. Firma wspó∏pracuje
te˝ z ponad czterdziestoma
autoryzowanymi przedsta-
wicielami i jest obecna
w blisko 200 placówkach
banków spó∏dzielczych. 
VB LEASING dzia∏a na pol-
skim rynku od roku 2000.
Spó∏ka oferuje leasing Êrod-
ków transportu (samochodów
osobowych i dostawczych,
naczep, specjalizowanych po-
jazdów ci´˝arowych, ciàgni-
ków siod∏owych), ró˝nego ro-
dzaju maszyn, urzàdzeƒ,
sprz´tu biurowego i IT. - W re-
kordowym dla nas roku 2005
wartoÊç netto sfinansowanych
maszyn i urzàdzeƒ wzros∏a po-
nad 2,5-krotnie w stosunku do
roku 2004  i wynios∏a 194 mln
z∏ - mówi Waldemar Topiƒski,
dyrektor Departamentu
Transportu i Maszyn Budow-
lanych VB LEASING. Maszy-
ny budowlane stanowi∏y bli-
sko 25% tej kwoty. 
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Waldemar Topiƒski, dyrektor Departa-
mentu Transportu i Maszyn Budowlanych
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JL Maskiner rusza 
na tereny zielone! 

Choç polski rynek projekto-
wania i realizacji szeroko ro-
zumianych terenów zielo-
nych ciàgle jeszcze znajduje
si´ w powijakach, to jednak
przykuwa coraz wi´kszà
uwag´. Przejawia si´ to
choçby stale rosnàcym za-
interesowaniem budowà pól
golfowych, podgrzewanych
p∏yt boisk oraz inteligentny-
ch systemów irygacyjnych. 
Realizacja tego rodzaju in-
westycji wymaga od wyko-
nawcy uk∏adania systemów
rurek o znacznej g´stoÊci
sieci po∏o˝onych na g∏´bo-
koÊci do trzydziestu centy-
metrów w sposób powodu-
jàcy jak najmniejsze uszko-
dzenia nawierzchni darni. 
Uk∏adanie tych instalacji
mo˝na prowadziç na dwa
sposoby: przez wciàganie
pod darƒ, poczynajàc od jej
skraju lub rozwijajàc syste-

matycznie przy pomocy wi-
brujàcego p∏uga. Przy wcià-
ganiu pod darƒ wskutek ro-
snàcych w miar´ post´pu
prac - oporów ziemi za-
si´g instalacji nie przekracza
40-50 metrów. Jest to mniej
ni˝ na przyk∏ad wynosi sze-
rokoÊç przeci´tnego boiska
do gry w pi∏k´ no˝nà. Uk∏a-

danie instalacji przy pomocy
p∏uga wibrujàcego nie ma
w zasadzie ograniczeƒ co
do d∏ugoÊci projektu, po-
zwala ponadto na uk∏adanie
wi´kszych Êrednic, zaÊ ci´-
cie murawy oraz g´stoÊç
gruntu na skutek dzia∏ania
wibratora uzyskujà niemal
pierwotne w∏aÊciwoÊci. 

Ditch Witch w swojej ofercie
dla architektów terenów zie-
lonych i rekreacyjnych po-
siada trzy typy maszyn dla
prac tego rodzaju: 
• 100SX z 11-konnym silni-

kiem Honda GX340. G∏´-
bokoÊç p∏u˝enia do 30 cm, 

• 255SX z 25-konnym silni-
kiem Onan NHC i nap´-
dem na cztery ko∏a. G∏´bo-
koÊç p∏u˝enia do 35 cm, 

• 410SX z 41-konnym silni-
kiem wysokopr´˝nym Li-
ster Petter LPW4. G∏´bo-
koÊç p∏u˝enia 60 cm. 

Warto zauwa˝yç, ˝e ostatnia
z wymienionych maszyn pro-
dukowanych przez koncern
Ditch Witch posiada mo˝li-
woÊç dodatkowego wyposa-
˝enia. Niezale˝nie od p∏ugo-
uk∏adacza mo˝na zastosowaç
w niej dodatkowy osprz´t, jak
na przyk∏ad: kopark´ ∏y˝kowà
lub kopark´ ∏aƒcuchowà.
Podnosi to w znacznym stop-
niu walory sprz´tu czyniàc go
maszynà wielofunkcyjnà. 
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Maszyna 410SX wyposa˝ona w 41-konny silnik wysokopr´˝ny Lister Petter LPW4, niezale˝-
nie od p∏ugouk∏adacza, mo˝e byç wyposa˝ona w kopark´ ∏y˝kowà lub ∏aƒcuchowà, co
w znacznym stopniu zwi´ksza jej funkcjonalnoÊç…

JL Maskiner w Polsce 
Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114,
02-256 Warszawa 

tel./fax: (22) 846 24 12,
868 12 31

Przedstawiciele: 
Ireneusz Sas 
0 603 74 77 87

Henryk Trapik 
0 601 92 92 00

e-mail: jlm@jlm.pl
www.jlm.pl

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o. 
autoryzowany i wy∏àczny przedstawiciel w Polsce

marki HANIX oferuje najnowszy typoszereg
minikoparek w gamie od 0.8 do 8 ton

JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o. 
autoryzowany i wy∏àczny przedstawiciel w Polsce

marki HANIX oferuje najnowszy typoszereg
minikoparek w gamie od 0.8 do 8 ton



Komatsu  - nowa
strategia dzia∏ania 

Komatsu Poland jest wy∏àcz-
nym dystrybutorem maszyn
Komatsu na terenie Polski.
Spó∏ka rozpocz´∏a dzia∏al-
noÊç jako podmiot prawa pol-
skiego w styczniu tego roku.
Komatsu Poland jest konty-
nuatorkà dzia∏alnoÊci Maru-
beni Construction Machinery
Poland, która od roku 1999
dostarczy∏a polskim u˝ytkow-
nikom blisko 600 nowych
maszyn Komatsu. WÊród ich
u˝ytkowników znalaz∏y si´
du˝e firmy budowlane, kopal-
nie odkrywkowe, czo∏owi
producenci kruszyw i cemen-
tu, Êrednie i ma∏e firmy bu-
dowlano-us∏ugowe oraz paƒ-
stwowe firmy komunalne. 
Doceniajàc dynamicznie roz-
wijajàcy si´ rynek sprzeda˝y
maszyn budowlanych i dro-
gowych w Polsce, firma Ko-
matsu Poland poszerza swo-
jà dzia∏alnoÊç tak, aby jak

najlepiej spe∏niç oczekiwania
u˝ytkowników maszyn.
W tym celu otworzy∏a nowy
obiekt biurowo-warsztatowy
w Sulejówku ko∏o Warszawy.
Sta∏ si´ on jednoczeÊnie
g∏ównà siedzibà firmy. W Su-
lejówku mieÊci si´ dzia∏ han-
dlowy prowadzàcy sprzeda˝
maszyn nowych i u˝ywa-
nych, a tak˝e dzia∏ serwisu
maszyn. Obs∏ug´ maszyn
w miejscu ich pracy zapew-
nia sprawnie reagujàcy ser-
wis polowy. Naprawy ma-
szyn mogà byç tak˝e wyko-
nywane w warsztacie na
miejscu. W Sulejówku mieÊci
si´ tak˝e magazyn cz´Êci za-
miennych, który prowadzi
sprzeda˝ oryginalnych cz´-
Êci i materia∏ów eksploata-
cyjnych. Sta∏a ekspozycja
wybranych modeli maszyn
umo˝liwia klientom zapozna-
nie si´ z nimi. Komatsu Po-
land dostosowuje obs∏ug´
posprzeda˝nà do konkret-
nych potrzeb klientów. U˝yt-
kowane przez nich maszyny

pracujà przecie˝ cz´sto
w odmiennych warunkach,
co sprawia, ˝e podlegajà
ró˝nym obcià˝eniom i stop-
niowi zu˝ycia. Dlatego te˝
nabywajàc maszyn´ u˝yt-
kownik mo˝e wybraç nie tyl-
ko d∏ugoÊç, ale tak˝e rodzaj
gwarancji. Oprócz pe∏nego
zakresu, klient mo˝e zdecy-
dowaç si´ na wykupienie
gwarancji dotyczàcej tylko
cz´Êci zamiennych, uk∏adu
nap´dowego w pe∏nym za-
kresie lub tylko wybranych
podzespo∏ów. D∏ugoÊç gwa-
rancji waha si´ natomiast od
1.500 mth/12 miesi´cy do
6.000 mth/48 miesi´cy. Ko-
matsu oferuje równie˝ wy-
d∏u˝one okresy gwarancji
dla du˝ych maszyn.
Codzienna dzia∏alnoÊç ge-
neralnego dystrybutora ma-
szyn Komatsu polega tak˝e
na wspieraniu przedstawi-
cieli i rozwijaniu sieci obs∏u-
gi posprzeda˝nej, która by-
∏a tworzona przez wiele lat.
Sieç sprzeda˝y maszyn

tworzà obecnie oprócz ge-
neralnego dystrybutora 
- Komatsu Poland, czterej
dealerzy zlokalizowani
w Katowicach, Poznaniu,
¸odzi i Kutnie. Dla Komatsu
w Polsce pracuje obecnie
ponad 110 osób. W tej licz-
bie zespó∏ przedstawicieli
handlowych i wykwalifiko-
wanych mechaników posia-
dajàcych wieloletnie do-
Êwiadczenie w sprzeda˝y
i obs∏udze maszyn. 
Od 2000 roku Komatsu re-
alizuje w Polsce komplekso-
we kontrakty na dostaw´
maszyn i pe∏nà ich obs∏ug´
serwisowà. Firma ma na-
dziej´, ˝e obecne zmiany
w strategii pozwolà zapew-
niç b∏yskawicznà i komplek-
sowà obs∏ug´ klientów oraz
utrwalà ich zaufanie do mar-
ki Komatsu. Z pe∏nà ofertà
Komatsu Poland zapoznaç
si´ mo˝na  tak˝e odwie-
dzajàc stron´ internetowà
www.komatsupoland. pl 
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43-300 Bielsko-Bia∏a - ARMAX  ul. Wyzwolenia 49, tel. 033-817 33 33

44-109 Gliwice - ZPS Bumar, ul. Mechaników 9, tel. 032-734 68 08

55-012 ˚erniki Wroc∏awskie - JAS, ul. Wroc∏awska 11, tel. 071-311 32 25

63-000 Âroda Wlkp. - ZAMA, ul. Brodkowska 30, tel. 061-653 13 90

66-400 Gorzów Wlkp. - COMPRESSOR, ul. Mieszka I 62, tel. 095-722 39 93

80-755 Gdaƒsk - ENERGOMASZ, ul. Szafarnia 10, tel. 058-305 32 64 

03-274 Warszawa - FULL, ul. Kopijników 13, tel. 022-811 38 87

93-193 ¸ódê - JUMIKOP, ul. ¸´czycka 11/13, tel. 042-684 68 54

30-418 Kraków - LAMBOR, ul. Zakopiaƒska 52a, tel. 012-266 22 10

36-130 Rani˝ów - RANLIP, ul. M∏yƒska 6, tel. 017-851 82 00

Minikoparki 0,8-14,0 t ¸adowarki gàsienicowe 3,5-5,0 t

---------------------------------------  szukamy dalszych dealerów  --------------------------------------- 
Wilhelm Schäfer GmbH - Rebhuhnstr. 2-4 - D-68307 Mannheim - tel. 0049- 621 7707 127 - fax 0049- 621 7707 129

Zatrudnimy na sta∏e:
in˝yniera-handlowca

wymagana 
znajomoÊç 

niemieckiego 
i angielskiego

Nowy wymiar w klasie
koparek 7,5-tonowych

Minikoparka Takeuchi TB
175 wyst´puje w dwóch
wersjach. Model z wysi´gni-
kiem monoblokowym – TB
175 CLSA – posiada w se-
ryjnym wyposa˝eniu d∏ugie
rami´ ∏y˝ki osiàgajàc dzi´ki
temu maks. g∏´bokoÊç ko-
pania 4,60 m. Jego wysi´g
zwi´ksza si´ do 7,73 m. 
Drugim wariantem jest TB
175 CV z ∏amanym wysi´-
gnikiem: osiàga maks. g∏´-
bokoÊç kopania 4,44 m, wy-
si´g – 7,65 oraz maks. wy-
sokoÊç wysi´gu 7,97 m. 
Poza zwi´kszeniem g∏´bo-
koÊci kopania i zasi´gu, ∏a-
many wysi´gnik znakomi-
cie nadaje si´ do za∏adunku
ci´˝kich przedmiotów bli˝ej
koparki oraz zapewnia pro-
stopad∏e kopanie przy kra-
w´dzi rowów i wykopów.
Umo˝liwia to prac´ w miej-
scach trudnodost´pnych. 
˚eby zdyskontowaç zalet´
zwi´kszonego pola pracy TB
175 CV wyposa˝ono seryjnie,
obok trzeciego, w czwarty,
proporcjonalny obwód stero-
wania. Umo˝liwia on przy∏à-
czenie chwytaka wielofunk-
cyjnego, który mo˝e wykony-
waç trzy ruchy: otwiera-

nie/zamykanie, obrót pra-
wo/lewo oraz obrót góra/dó∏. 
TB 175 CV stanowi w po∏à-
czeniu z chwytakiem wielo-
funkcyjnym idealnà ca∏oÊç,
za pomocà której mo˝na
wykonywaç wi´kszoÊç co-
dziennych prac, takich jak
osadzanie kamieni, p∏yt
i kraw´˝ników, ich przysypy-
wanie, sortowanie czy te˝ ∏a-
dowanie krzaków, Êció∏ki lub
gruzu. Precyzj´ pracy chwy-
taka wielofunkcyjnego i wy-
si´gnika zapewnia propor-
cjonalne sterowanie dodat-
kowego obwodu obs∏ugiwa-
nego przez operatora ergo-
nomicznymi joystickami. 

W seryjnym wyposa˝eniu
koparek TB 175 znajdujà si´
m.in.: zabezpieczenie przy
uszkodzeniu przewodów hy-
draulicznych, zawory pod-
trzymywania obcià˝enia oraz
alarm przecià˝enia, dzi´ki
któremu transportowane ci´-
˝ary nie mogà przekroczyç
dopuszczalnych wartoÊci.
Wszystko to przyczynia si´
do zwi´kszenia bezpieczeƒ-
stwa i komfortu pracy. 
Zastosowanie kilku klap do-
st´pu do silnika i elemen-
tów wewn´trznych znacznie
skróci∏o i u∏atwi∏o serwiso-
wanie maszyny. 
Hydrauliczny system auto-

matycznego napinania gàsie-
nic gwarantuje ich optymalne
napi´cie – ma to pozytywny
wp∏yw zarówno na ich ˝ywot-
noÊç, jak i wytrzyma∏oÊç. 
Wysoki standard jakoÊci
panuje równie˝ w obr´bie
kabiny: obs∏uga ergono-
micznymi joystickami
i dêwigniami, komfortowy
fotel operatora z wieloma
ustawieniami, radiomagne-
tofon, przeszklona kabina,
ogrzewanie. Wszystkie te
argumenty przemawiajà za
wyborem najlepszej maszy-
ny w swojej klasie, jakà jest
TAKEUCHI TB 175 CV. 
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Biodrive, czyli jak
oszcz´dzajà Szwajcarzy…

W tekstach zamieszczonych
w poprzednich wydaniach
PoÊrednika Budowlanego
przybli˝yliÊmy ide´ zastoso-
wania zestawów adaptacyj-
nych szwajcarskiej firmy
Biodrive przeznaczonych do
silników wysokopr´˝nych. 
W Polsce mimo obowià-
zywania norm emisji spalin,
ró˝nice w op∏atach drogo-
wych mi´dzy pojazdami wy-
posa˝onymi w silniki spe∏-
niajàce norm´ EURO
0/1/2/3/ nie sà tak bardzo
wysokie, jak w Szwajcarii,
Niemczech czy Austrii. Ale
zapewne  nied∏ugo te˝
i w naszym kraju to nastàpi.
Szwajcaria jest jednym z kra-
jów, w którym  nie jest op∏a-
calna eksploatacja pojazdów
z niskimi normami spalin.
Ró˝nica mi´dzy ci´˝arówka-
mi z silnikiem o normie E 2
a E3 jest znaczna,  w op∏acie
rocznej jest to spora kwota.
Firmy transportowe wymie-
niajà swoje pojazdy na now-
sze z silnikami Euro 3 dzi´ki
czemu korzystajà ze sporych
ulg. Oprócz tego decydujà
si´ na monta˝, zestawów
adaptacyjnych „Biodrive”.
W ten sposób korzystajà

dodatkowo tankujàc taƒsze
paliwo. DoÊç powiedzieç, ˝e
litr oleju roÊlinnego na sta-
cjach „Biodrive” kosztuje w
przeliczeniu oko∏o 2,55 z∏.
W ciàgu roku na jednym tyl-
ko pojeêdzie szwajcarski
przedsi´biorca jest w stanie
w ten sposób zaoszcz´dziç
nawet do 50.000 z∏. W Polsce
mo˝e byç podobnie, je˝eli
tylko zostanà wprowadzone
w ˝ycie regulacje prawne po-
dobne do tych obowiàzujà-
cych w innych paƒstwach
Unii Europejskiej! Jest jesz-
cze jeden wa˝ny aspekt tej
sprawy - stosujàc olej roÊlin-
ny w polskich warunkach,
b´dziemy mieç zawsze pew-
ne paliwo nap´dowe do na-
szych pojazdów, które przy
u˝yciu instalacji Biodrive wy-
d∏u˝y ˝ywotnoÊç silnika na-
wet o 50 procent. 
Nie jest tajemnicà, ˝e takie fir-
my jak Mercedes, MAN, czy
ostatnio SCANIA sà powa˝-
nie zainteresowane monta-
˝em instalacji Biodrive
w swych fabrycznie nowych
pojazdach. Nic w tym
dziwnego, skoro wiele tak
doposa˝onych ci´˝arówek
jeêdzi ju˝ po europejskich
drogach, a ich w∏aÊciciele
chwalà zarówno precyzyjne
dzia∏anie zamontowanych in-
stalacji, jak i oczywiÊcie spo-

re oszcz´dnoÊci. Równie˝
w∏aÊciciele maszyn budowla-
nych coraz powszechniej sto-
sujà  w swoim sprz´cie pali-
wo roÊlinne. Op∏aca im si´
zakup niewielkich przyczep-
cystern o pojemnoÊci 1.000
litrów, którymi dowo˝à paliwo
na place budowy. Korzysta-

jàc z tego rodzaju wzorców
i sprawdzonej ju˝ od kilku lat
w praktyce technologii, za-
pewne wielu polskich przed-
si´biorców b´dzie chcia∏o na-
Êladowaç Szwajcarów i tym
sposobem obni˝yç koszty
swej dzia∏alnoÊci. 
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POSTAW NA PALIWA ODNAWIALNE

NAJWY˚SZEJ JAKOÂCI ZESTAWY ADAPTACYJNE
„BIODRIVE AG“ - SZWAJCARIA UMO˚LIWIAJÑCE
ZASILANIE I EKSPLOATACJ¢ SILNIKÓW DIESLA

Dystrybucja w Polsce – DE-PART
tel.: 018 267 55 24 JORDANÓW, 608 20 01 35, 600 21 64 00; www.fpx.pl

POSTAW NA PALIWA ODNAWIALNE

ZREDUKUJ KOSZTY
NAJWY˚SZEJ JAKOÂCI ZESTAWY ADAPTACYJNE
„BIODRIVE AG“ - SZWAJCARIA UMO˚LIWIAJÑCE
ZASILANIE I EKSPLOATACJ¢ SILNIKÓW DIESLA

W i o s e n n e  p r o m o c j e

BP 18/45 - 2 BT 65/4 BPR 30/38-3

Zag´szczarka jednokierunkowa 90 kg

Silnik Honda 

Tylko 4.990 pln netto

Zag´szczarka rewersyjna 215 kg

Silnik Honda

Tylko 12.900 pln netto

Stopa wibracyjna 68 kg

Silnik Honda

Tylko 7.500 pln netto

Poznaƒ 061 8107513  •  Warszawa 022 8430063  •  Kraków 012 4158012  •  Bydgoszcz 052 3466184
Katowice 032 3520456  •  Kielce 041 3032106  •  Wroc∏aw 071 3255162  •  ¸ódê 042 6508969



Ammann - nowy sezon, 
ciekawe propozycje

Wraz z nadejÊciem nowego
sezonu budowlanego Am-
mann przygotowa∏ jak zwy-
kle wiele ciekawych propo-
zycji. Oprócz corocznych
promocji cenowych firma
zaoferowa∏a nowe produkty,
majàc przekonanie, ˝e spo-
tkajà si´ one z przychylnym
przyj´ciem u˝ytkowników. 
I tak, od poczàtku roku Am-
mann wprowadzi∏ nowà,
zmodyfikowanà lini´ lekkich
walców samojezdnych o wa-
dze od 1,4 do 4 ton. Oprócz
zmiany w wyglàdzie ze-
wn´trznym, w maszynach
zastosowano wiele rozwià-
zaƒ technicznych sprawiaj-
àcych, ˝e sta∏y si´ one jesz-
cze bardziej nowoczesne,
proste w obs∏udze, eksplo-
atacji i niezawodne. 
Wprowadzone zmiany wp∏y-
n´∏y tak˝e na popraw´ para-
metrów technicznych i kom-
fortu pracy. Szczególnie wy-
Êrubowano parametry majà-
ce bezpoÊredni wp∏yw na
wyniki zag´szczania. 
Chocia˝  oficjalna  prezenta-
cja  nowej  linii  lekkich  wal-
ców  Ammann  nastàpi  pod-
czas  imprezy  targowej  Au-
tostrada  Polska 2006, kilka

takich maszyn pracuje ju˝  na
polskich  placach  budowy
zbierajàc  bardzo  pochlebne
recenzje  od  u˝ytkowników. 
Z pewnoÊcià najwi´kszym tego-
rocznym wydarzeniem dla Am-
manna jest prezentacja pierw-
szej „inteligentnej” zag´szczar-
ki p∏ytowej z systemem ACE -
Ammann Compaction Expert.
Jest to jeszcze nowoczeÊniej-
sza wersja zag´szczarki z trój-
wa∏owym wibratorem. 
System ACE do tej pory sto-
sowany by∏ tylko w ci´˝kich
walcach firmy Ammann i tyl-
ko u˝ytkownicy tych maszyn

mieli mo˝liwoÊç w pe∏ni do-
ceniç i wykorzystaç wszyst-
kie jego mo˝liwoÊci. Teraz
tak˝e u˝ytkownicy mniej-
szego sprz´tu - zag´szcza-
rek p∏ytowych otrzymajà
mo˝liwoÊç zastosowania te-
go nowatorskiego rozwiàza-
nia. Czym w∏aÊciwie jest
ACE i w jaki sposób funkcjo-
nuje? NajproÊciej odpowie-
dzieç mo˝na, ˝e jest to elek-
troniczny system pomiaru
i regulacji zag´szczania. Am-
plituda i cz´stotliwoÊç sà do-
pasowywane automatycznie
w zale˝noÊci od pod∏o˝a. Za-

sada funkcjonowania ACE
polega na tym, ˝e w zale˝no-
Êci od wzrastajàcej sztywno-
Êci pod∏o˝a redukowana jest
automatycznie energia za-
g´szczania. W ten sposób
obszary o niskiej sztywnoÊci
zag´szczane sà z wysokà
amplitudà, a pod∏o˝a o wy-
sokiej sztywnoÊci z niskà.
Jakie korzyÊci wynikajà z za-
stosowania systemu ACE? 
• osiàgni´cie  zawsze  za-

mierzonych  wartoÊci  za-
g´szczania,

• jednorodne  zag´szcze-
nie  poprzez  automatycz-
ne  dopasowanie  energii
zag´szczania,

• oszcz´dnoÊç czasu dzi´-
ki minimalnej liczbie prze-
jazdów, 

• oszcz´dnoÊç  kosztów  po-
przez  zredukowanie  zu˝y-
cia  Êrodków,

• zaawansowana  technolo-
gia  gwarantuje  wysokà
jakoÊç  w budowie  dróg,

• brak nadmiernego zag´sz-
czenia dzi´ki automatycz-
nej regulacji wibracji. 

Premiera tego typu zag´sz-
czarki odb´dzie si´ na tar-
gach Intermat w Pary˝u.
O dost´pnoÊci tego modelu
na rynku polskim poinfor-
mujemy czytelników w na-
st´pnych wydaniach. 

Dalsze informacje Pb 011Z
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WYPRÓBUJ NASZE MASZYNY!!!    
ZAPROÂ NASZEGO PRZEDSTAWICIELA!!!

Uwaga!!! 

Wielka Promocja 

ZAG¢SZCZARKA 

AVP 3520

waga 280 kg 

si∏a odÊrodkowa 38 kN



Ammann Polska Sp.  z o.o.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 84
Phone +48 22 33 77 900, fax + 48 22 33 77 929

PPUH Ranlip
Sk∏ad Maszyn: Rudna Ma∏a 52 k/Rzeszowa
Phone +48 17 851 82 00, fax +48 17 851 62 84

Elkar
97-400 Be∏chatów, ul. Bawe∏niana 12a
Phone + 48 44 633 09 71, Phone/fax +48 44 633 10 97

Bis Bau - Serwis
80-394 Gdaƒsk, ul. Ko∏obrzeska 30
Phone + 48 58 55 36 753, fax + 48 58 76 18 850

Lifton Polska Sp. j.
41-800 Zabrze, ul. Knurowska 16 
Phone/fax  +48 32 27 61 428

Elmat
20-306 Lublin, ul. Firlejowska 32
Phone + 48 81 44 17 585, fax +48 81 74 41 321

HKL Baumaschinen Polska
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23
Phone +48 61 66 57 900, fax +48 61 84 25  701
41-708 Ruda Âlàska, ul. Zabrzaƒska 17
Phone +48 32 771 61 72, fax +48 32 77 16 175

Wakbud 
30-732 Kraków, ul. Mierzeja WiÊlana 6
Phone +48 12 65 32 567, fax +48 12 65 32 531

JAS Maszyny Budowlane
55-012 ˚erniki Wroc∏awskie, ul. Wroc∏awska 11
Phone +48 71 31 13 525, fax +48 71 31 13 524



Coraz szersza oferta
firmy NOVOMAT

Obecna na polskim rynku od
roku 2000 firma NOVOMAT
zajmuje si´ sprzeda˝à i wynaj-
mem maszyn. Jest oficjalnym
dystrybutorem maszyn
MANITOU, w jej ofercie zna-
leêç mo˝na szerokà gam´ ∏a-
dowarek teleskopowych, pod-
noÊników no˝ycowych i koszo-
wych oraz nowoÊç na rynku:
koparko-∏adowark´ teleskopo-
wà. Jako dystrybutor VENIERI
VF NOVOMAT prowadzi sprze-
da˝ koparko-∏adowarek tej
marki (sztywnych i ∏amanych).
Od tego roku NOVOMAT sta∏
si´ równie˝ oficjalnym dystry-
butorem koparek AMMANN-
YANMAR oraz produktów fran-
cuskiej firmy BUGNOT wytwa-
rzajàcej osprz´t do ∏adowarek
(w tym równie˝ teleskopo-
wych), kruszarki do kamieni
oraz rozdrabniacze do ga∏´zi.
W ofercie firmy NOVOMAT
znaleêç mo˝na równie˝ wy-
wrotki transportowe JOSKIN
typu TRANS-KTP o ∏adownoÊci
od 9 do 27 ton. Komplekso-
wa oferta obejmuje równie˝
oryginalne cz´Êci zamienne
do wszystkich wymienio-
nych wy˝ej maszyn.
Proponowane przez francu-

skiego producenta MANITOU
BF ∏adowarki teleskopowe sà
niezastàpione przy wszelkiego
rodzaju budowach i rozbiór-
kach obiektów, ∏adowaniu
i roz∏adowywaniu pojazdów
oraz transporcie materia∏ów
na niewielkie odleg∏oÊci. Na-
p´d na cztery ko∏a i du˝a moc
silników sprawiajà, i˝ maszyny
te mogà pracowaç w ka˝dym
terenie. Dzi´ki uk∏adowi stero-
wania wszystkimi ko∏ami, ∏a-
dowarki teleskopowe sà bar-
dzo zwrotne potrzebujàc nie-
wiele miejsca do manewrowa-
nia. ¸àczàc mo˝liwoÊci wózka
wid∏owego i ∏adowarki ko∏o-
wej, ∏adowarki teleskopowe sà
niezwykle uniwersalne. Szero-
ka gama osprz´tu mocowane-
go przy pomocy szybkoz∏àcza
zwi´ksza uniwersalnoÊç ma-
szyny (wid∏y, ∏y˝ka, kosz oso-
bowy, ˝urawik, zamiatarka…).
Produkowane sà równie˝ ∏a-
dowarki z kabinà obrotowà ty-
pu MRT o wysi´gu do 30 m.
W ubieg∏ym roku firma
MANITOU rozpocz´∏a pro-
dukcj´ koparko-∏adowarek
MANIHOE. Jest to wed∏ug
koncepcji MANITOU „∏ado-
warka teleskopowa wyposa-
˝ona w rami´ koparkowe”.
Dwuci´gnowe rami´ tele-
skopowe zdolne jest unieÊç
ci´˝ar 2,2 t (maksymalnie

2,5 t na wysokoÊç 4,5 m) na
wysokoÊç 5,22 m przy mak-
symalnym wysi´gu do przo-
du wynoszàcym 3 m. Para-
metry te mo˝na uzyskaç dzi´-
ki ramieniu koparki umiesz-
czonemu z ty∏u i spe∏niajàce-
mu rol´ przeciwwagi. Stan-
dardowa g∏´bokoÊç kopania
wynosi 4,98 m, wysokoÊç
podnoszenia ramienia ko-
parki 4,60 m, zasi´g ramie-
nia 5,90 m a kàt zamykania
∏y˝ki koparkowej 204°.
Gama podnoÊników koszo-
wych Manitou obejmuje urzà-
dzenia no˝ycowe z nap´dem
elektrycznym (seria XEL) o wy-
sokoÊci pracy od 7,8 do 12,2 m,
podnoÊniki elektryczne z „∏a-
manym ramieniem podnoÊni-
ka” o wysokoÊci pracy od 8 do
17 m oraz podnoÊniki nap´dza-
ne silnikami spalinowymi: seria
ATJ o wysokoÊci pracy 16 i 18
m. ObecnoÊç wytwarzanych
w siedmiu fabrykach na Êwie-
cie maszyn MANITOU w stu
krajach stanowi symbol i gwa-
ranc´ jakoÊci.
VF VENIERI to jedna z naj-
starszych firm dzia∏ajàcych
w sektorze produkcji ∏ado-
warek i koparko-∏adowarek
na rynku europejskim (62
lata). Koparko-∏adowarki tej
marki konstruowane sà na
bazie klasycznej ∏adowarki

z czterema równymi i stero-
walnymi ko∏ami. Jako jeden
z nielicznych producentów,
firma VF VENIERI oferuje
„∏amanà” koparko-∏adowar-
k´ z hydrostatycznym prze-
niesieniem nap´du na czte-
ry ko∏a i ∏adowarkà przednià
z systemem typu „Z”, co
pozwala osiàgnàç niesamo-
wity udêwig przekraczajàcy
nawet 5 ton. Teleskopowe
rami´ koparkowe ma szero-
ki zakres operowania, mi´-
dzy innymi boczny przesuw
oraz 180° promieƒ kopania.
Ammann-Yanmar  jest twórcà
koncepcji minikoparki, której
kabina  nie wychodzi poza ob-
rys gàsienic. Maszyny z gamy
ViO majà wiele atutów, m.in.
system hydrauliczny VIPPS,
który pozwala operatorowi pra-
cowaç maszynà na wi´kszych
obrotach i z wi´kszà precy-
zjà, wykorzystanie niesyme-
trycznych gàsienic (podwozie
VICTAS zapewnia lepszà stabil-
noÊç przy zachowaniu dotych-
czasowej szerokoÊci maszyny),
mo˝liwoÊç przemieszczania
maszyny jedynie przy u˝yciu
peda∏ów - operator nie musi ju˝
korzystaç ze specjalnych dêwi-
gni. Gama koparek AMMANN-
YANMAR obejmuje maszyny
o wadze od 2,5 do 10 ton. 

Dalsze informacje Pb 012Z
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• ¸adowarki teleskopowe
• Koparko-∏adowarki
• Podesty ruchome
• PodnoÊniki koszowe

SPRZEDA˚ • WYNAJEM • SERWIS

• ¸adowarki 
• Koparko-∏adowarki • Wywrotki transportowe

www.novomat.pl

• Minikoparki 

MASZYNY BUDOWLANE I DROGOWE
62-070 Dopiewo, ul. Wi´ckowska 42
tel.: (061) 814-81-63, fax (061) 894-21-03
e-mail: info@novomat.pl



Festiwal Maszyn
Budowlanych

Wraz z poczàtkiem kwietnia
ruszy∏a zorganizowana przez
Biuro Handlowe Ruda im-
preza objazdowa pt.  „Festi-
wal Maszyn Budowlanych”.

W ciàgu tygodnia impreza
zagoÊci∏a kolejno w Lublinie,

Rzeszowie, Krakowie, Kato-
wicach oraz we Wroc∏awiu.
W ka˝dym z tych miast B.H.
Ruda prezentowa∏o maszyny
budowlane znajdujàce si´
w aktualnej ofercie firmy.

Wszyscy, którzy skorzystali
z zaproszenia na pokazy
mogli bli˝ej zapoznaç si´
z wielofunkcyjnà koparkà
MECALAC, kompaktowà ∏a-
dowarkà AHLMANN, tele-
skopowymi podnoÊnikami
MANITOU oraz nowym roz-
wiàzaniem koparko-∏adowar-

ki MANITOU z przednim tele-
skopem. Dodatkowo pod-

czas pokazów prezentowa-
no urzàdzenia amerykaƒ-
skiej firmy VERMEER - rowo-
koparki  i r´barki do drewna.
Nie mog∏o równie˝ zabrak-
nàç urzàdzeƒ stosowanych

do wyburzeƒ - m∏otów hy-
draulicznych RAMMER. 
Zainteresowanie Festiwa-
lem Maszyn Budowlanych
utwierdzi∏o organizatorów

w przekonaniu, ˝e w∏aÊnie
taka forma promocji sprz´-
tu jest najefektywniejsza.
Wymiernym sukcesem tej
imprezy okaza∏a si´ sprze-

da˝ maszyn. Na ca∏ej trasie
festiwalu odwiedzi∏o go bli-
sko trzysta firm i przedsi´-
biorstw, zainteresowanych
ofertà B.H. Ruda. 
Starannie przemyÊlana kon-
cepcja i ciekawa oprawa im-
prezy przyciàgn´∏y na miej-
sce pokazów wielu nowych
klientów, zaintrygowanych lo-
kalnym wydarzeniem. Przed-

stawiciele B.H. Ruda przyzna-
jà, ˝e nie liczyli na tak du˝y
oddêwi´k. Pozytywnym wnio-
skiem z pokazów jest to, ˝e
coraz wi´cej firm interesuje

si´ sprz´tem, co wynika z da-
jàcego si´ zaobserwowaç
rozwoju sektora budowlane-
go. Dla B.H. Ruda, jak i dla
pozosta∏ych firm dzia∏ajàcych

w tej bran˝y, jest to z pewno-
Êcià powód do radoÊci. 
Nast´pnym etapem Festi-
walu Maszyn Budowla-
nych b´dzie pó∏nocna
cz´Êç Polski, wczeÊniej
jednak B.H. Ruda zaprasza
w terminie od 17 do 19 maja
2006 na targi „AUTOSTRADA
POLSKA” w Kielcach .

Dalsze informacje Pb 013Z
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Wielofunkcyjna koparka Mecalac - jak zawsze wzbudza∏a zainteresowanie klientów

Festiwal Maszyn Budowlanych w Katowicach

Koparko-∏adowarka MANITOU MLB 625 T EX z przednim teleskopem

Maszyny MANITOU na Festiwalu imponowa∏y zasi´giem



MAN Kipper Show 

Firma MAN Nutzfahrzeuge
AG jest producentem pojaz-
dów u˝ytkowych o masie
ca∏kowitej od 6 do 50 ton.
W Polsce firma dzia∏a z po-
wodzeniem od przesz∏o
dziesi´ciu lat. Inwestycje
MAN Nutzfahrzeuge AG po-
czynione w tym czasie wy-
nios∏y ponad 150 mln euro.
W po∏owie kwietnia MAN-
Star Trucks Polska wraz ze
swymi odpowiednikami

ze S∏owacji i Czech zorgani-
zowa∏ pokaz mo˝liwoÊci po-
jazdów ci´˝arowych prze-
znaczonych dla bran˝y bu-
dowlanej. Na miejsce pre-
zentacji nie przypadkiem

wybrano czynny kamienio-
∏om po∏o˝ony nieopodal
s∏owackiej Ziliny. Chodzi∏o
o sprawdzenie pojazdów
w trudnych warunkach tere-
nowych na wysokoÊci po-
nad 1.200 metrów nad po-
ziomem morza. Starannie
przygotowany teren wyro-
biska sta∏ si´ arenà wielogo-
dzinnych popisów jedena-
stu poajzdów o ró˝nej kon-
figuracji zabudowy. Dzienni-
karze zaproszeni do Ziliny
osobiÊcie mogli usiàÊç za
kierownicà ka˝dej z ci´˝aró-

wek, by osobiÊcie przeko-
naç si´ o jej walorach. 
Podczas specjalnej konferen-
cji prasowej gospodarze za-
poznali dziennikarzy z naj-
nowszymi osiàgni´ciami fir-

my MAN. Szczególny nacisk
po∏o˝ono na przybli˝enie
dzia∏ania uk∏adu Hydro Drive
bàdàcego innowacyjnym roz-
wiàzaniem w zakresie dodat-
kowego nap´du kó∏ pojaz-
dów u˝ytkowanych cz´Êcio-
wo na szosie, a cz´Êciowo
w trudnym terenie. Takie w∏a-

Ênie ci´˝arówki wykorzysty-
wane sà w kamienio∏omach.
Nic zatem dziwnego, ˝e de-
monstrowane w Zilinie pojaz-
dy wyposa˝one w Hydro Dri-
ve  spisywa∏y si´ znakomicie
doskonale radzàc sobie za-
równo w czasie jazd tereno-
wych, jak i pokonujàc spe-
cjalnie przygotowane przez
organizatorów szykany.
Podczas wspomnianej ju˝
konferencji prasowej  zapre-

zentowali si´ równie˝ partne-
rzy firmy MAN produkujàcy
zabudowy. Swe dokonania
zaprezentowa∏a niemiecka
firma F.X. MEILLER, s∏owac-
ka Kurta oraz czeski Molcik. 
Najd∏u˝sza kolejka dzienni-
karzy ustawia∏a si´ oczewi-
Êcie do pojazdów wyposa˝o-

nych w uk∏ad Hydro Drive.
MAN Nutzfahrzeuge AG, ja-
ko pierwszy z producentów
pojazdów u˝ytkowych, za-
proponowa∏ tego rodzaju in-
nowacyjne rozwiàzanie. Za-
k∏ada ono wprowadzenie do-
datkowego nap´du kó∏ w sa-
mochodach u˝ytkowanych
na szosie i w trudnym tere-
nie. Jest to przy∏àczalny na-
p´d hydrostatyczny przed-
niej osi, który w samocho-

Pojazdy u˝ytkowe
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dzie z klasycznym uk∏adem
nap´du zwi´ksza jego w∏a-
ÊciwoÊci trakcyjne w czasie
jazdy w trudnym terenie, np.
na placu budowy, czy w∏a-
Ênie w kamienio∏omie.
W MAN HydroDrive pompa
hydrauliczna umieszczona na
koƒcu skrzyni biegów nap´-
dza silniki w piastach kó∏ osi
przedniej. Jest to bardzo pro-
ste, mocne i ∏atwe w obs∏udze
rozwiàzanie techniczne, po-
równywalne pod wzgl´dem
zu˝ycia paliwa i kosztów eks-
ploatacji z konwencjonalnym
nap´dem osi tylnej i jedno-
czeÊnie posiada szereg zalet
w porównaniu do klasyczne-
go uk∏adu na wszystkie ko∏a.
Poprzez zastosowanie hydro-
statycznych silników do na-
p´du kó∏ zrezygnowano
z przek∏adni rozdzielczej, ty-
powej dla nap´du na wszyst-
kie ko∏a. Poza tym, w pojaz-

dach wyposa˝onych w MAN
HydroDrive w ruchu szoso-
wym nap´dzane sà jedynie
ko∏a osi tylnej, natomiast
pompa i silniki nap´du kó∏ nie
wytwarzajà ˝adnych oporów.
W nap´dzie na wszystkie ko-
∏a elementy przenoszenia na-
p´du osi przedniej obracajà
si´ równie˝ wtedy, gdy sà
od∏àczone.
Zalety nap´du HydroDrive
w porównaniu z klasycz-
nym nap´dem na wszystkie
ko∏a to:
• mniejsze zu˝ycie paliwa,
•masa w∏asna pojazdu

mniejsza o oko∏o 400 kg,
a co za tym idzie, odpo-
wiednio wi´ksza ∏adow-
noÊç pojazdu,

• normalna wysokoÊç kon-
strukcyjna, zachowana
wysokoÊç Êrodka ci´˝ko-
Êci jak dla pojazdu szoso-
wegooraz mo˝liwoÊç sto-

sowania wszystkich ro-
dzajów kabin.

Hydrostatyczny nap´d osi
przedniej mo˝na przy∏àczyç
przekr´cajàc prze∏àcznik
obrotowy w kabinie równie˝
podczas jazdy z obcià˝e-
niem. Nap´d ten dzia∏a do
pr´dkoÊci ok. 30 km/h. Po
jej przekroczeniu jest auto-
matycznie od∏àczany.
Szczególnie podczas jazdy
bez ∏adunku, po drogach
nieutwardzonych, Êliskich
nawierzchniach i wzniesie-
niach w pojazdach nie dys-
ponujàcych nap´dem na
wszystkie ko∏a mo˝e dojÊç
do utraty przyczepnoÊci kó∏
nap´dowych. W czasie
opadów Êniegu lub go∏ole-
dzi na ko∏a muszà byç za-
k∏adane ∏aƒcuchy przeciw-
poÊlizgowe, co oznacza
strat´ czasu i zdenerwowa-
nie. Naprawd´ kosztownà
mo˝e okazaç si´ koniecz-

noÊç wyciàgania unieru-
chomionego na skutek
ci´˝kich warunków pojaz-
du. MAN HydroDrive roz-
wiàzuje te problemy. Kolej-
nym argumentem za tym
rozwiàzaniem jest zwi´k-
szone bezpieczeƒstwo jaz-
dy, dzi´ki polepszeniu w∏a-
ÊciwoÊci trakcyjnych a tym
samym utrzymywaniu w∏a-
Êciwego toru jazdy na dro-
gach nieutwardzonych oraz
w warunkach zimowych.
MAN HydroDrive jest ideal-
nym nap´dem dla pojaz-
dów okazyjnie eksploato-
wanych w warunkach tere-
nowych i sytuacjach, w któ-
rych wymagane sà lepsze
w∏aÊciwoÊci trakcyjne osi
przedniej. Sà wi´c pojazda-
mi przeznaczonymi g∏ównie
do eksploatacji na szosach,
z mo˝liwoÊcià wjazdu na
drogi nieutwardzone.

Dalsze informacje Pb 014Z
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Medal dla Haulotte

Firma Haulotte Polska jest fi-
lià francuskiej Haulotte Gro-
up. Polski oddzia∏ istnieje od
grudnia 2005 roku, ale ma-
szyny Haulotte Group znane
sà na naszym rynku ju˝ od
ponad szeÊciu lat. 
Nowo utworzona Haulotte
Polska jest  odpowiedzialna
nie tylko za rynek w Polsce,
ale tak˝e krajów Europy
Wschodniej, takich jak: W´-
gry, Bu∏garia, Rumunia,
Ukraina i Bia∏oruÊ. 
Sztandarowymi produktami
grupy Haulotte sà podesty
ruchome  przeznaczone do
pracy na wysokoÊci. Hau-
lotte Group produkuje czte-
ry typy tych urzàdzeƒ. Sà to
podesty ruchome no˝yco-
we, przegubowe, telesko-
powe oraz masztowe. 
WÊród podestów no˝yco-
wych wyró˝niamy urzàdze-
nia o nap´dzie elektrycz-

nym, przeznaczone do pra-
cy wewnàtrz i na zewnàtrz,
o wysokoÊci roboczej od
6 do 12 metrów. Natomiast
wysokoÊç robocza pode-
stów no˝ycowych nap´dza-
nych silnikiem Diesla wyno-
si od 8 do 18 metrów. 
Haulotte Polska mo˝e si´
ju˝ pochwaliç  pierwszymi
sukcesami. W dniach 24-27
stycznia 2006 roku firma
uczestniczy∏a w targach
BUMASZ w Poznaniu, gdzie
za no˝ycowy podest rucho-
my, H15SXL zdoby∏a z∏oty
medal! Jest on wyposa˝o-
ny w platform´ o d∏ugoÊci
7,30 m, przez co doskonale
nadaje si´ do prac z d∏u˝-
szymi ∏adunkami typu: obu-
dowy, szyby… praktycznie,
nie ma wi´c ˝adnych ogra-
niczeƒ co do wymiarów ∏a-
dunków. Maszyna posiada
automatycznà regulacj´
w standardzie, a udêwig jej
platformy wynosi 700 kg. 
WysokoÊç robocza przegu-

bowych podestów rucho-
mych kszta∏tuje si´ mi´dzy
12 a 41 metrów! Sà to pode-
sty ruchome o nap´dzie
elektrycznym (HA 12 IP i HA
15 IP) oraz o nap´dzie spali-
nowym. Teleskopowe pode-

sty ruchome pracujà na wy-
sokoÊci od 14 do 43 metrów
i wszystkie modele posiada-
jà nap´d silnikiem Diesla.
Masztowe podesty ruchome
mogà mieç wysokoÊç robo-
czà od 6 do 12 m, wszystkie
urzàdzenia sà przeznaczone
do pracy wewnàtrz i majà
nap´d elektryczny. 
Znaczna cz´Êç modeli pode-
stów ruchomych marki Haulot-
te znajduje si´ w magazynie
w Warszawie, jest wi´c mo˝-
liwy zakup i odbiór urzàdzeƒ
na miejscu. 
Haulotte Polska dysponuje
w∏asnà ekipà techników
serwisantów, dzia∏ajàcych
na terenie ca∏ego kraju, wy-
posa˝onych w samochody
serwisowe. Firma posiada
magazyn cz´Êci zamien-
nych. Nie stanowi wi´c
najmniejszego problemu
nag∏a interwencja u klienta
czy mo˝liwoÊç zakupu cz´-
Êci w ka˝dej chwili. 

Dalsze informacje Pb 015Z

Podest ruchomy H15SXL, z∏oty medalista
z poznaƒskiego BUMASZU
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Silniki DEUTZ

Biuro Techniczno-Handlowe
FAST od ponad 15 lat pozo-
staje przedstawicielem reno-
mowanego producenta silni-
ków spalinowych DEUTZ.
Nie tylko dostarcza jednostki
nap´dowe spe∏niajàce obec-
ne i przysz∏e normy czystoÊci
spalin, ale tak˝e doradza
w zakresie zabudowy, dobo-
ru i dostawy elementów
osprz´tu oraz zapewnia od-
biór techniczny silników po
zamontowaniu w maszy-
nach. Klienci mogà byç
tak˝e pewni, ˝e zarówno
w przypadku okresowej ob-
s∏ugi, jak te˝ ka˝dej awarii,
BTH FAST nie pozostawi ich
bez wsparcia ze swej strony. 
Mobilny serwis, tworzony
przez doÊwiadczony zespó∏
mechaników, wyposa˝onych
we wszelkie narz´dzia spe-
cjalistyczne, pozwala na
sprawnà obs∏ug´ i napraw´
ka˝dego silnika DEUTZ, za-

równo legendarnych, ju˝ star-
szych jednostek, ch∏odzo-
nych powietrzem, jak te˝ no-
woczesnych, sterowanych
elektronicznie silników. Wraz
z poczàtkiem bie˝àcego ro-
ku pojawi∏y si´ silniki serii
TCD, modele 2012, 2013

i 2015. Sà to jednostki nap´-
dowe spe∏niajàce obowiàzu-
jàce obecnie przepisy Tier3. 
Nadal oferowane sà ch∏o-
dzone powietrzem silniki
serii 914, które dzi´ki wpro-
wadzonym modyfikacjom,
równie˝ dostosowane zo-

sta∏y do aktualnych norm.
Silnik 2013 dost´pny jest
tak˝e w wersji Euro4. 
Wszelkie informacje na te-
mat aktualnej oferty dost´p-
ne sà na stronie internetowej
www.bthfast.com.pl

Dalsze informacje Pb 016Z

Biuro Techniczno Handlowe FAST
ul. Graniczna 73a, 05-500 Nowa Iwiczna
tel.: 022 711 08 51÷53, 
fax: 022 711 08 54
info@bthfast.com.pl, www.bthfast.com.pl

Zapraszamy do stoiska numer 3 w pawilonie A podczas targów AUTOSTRADA POLSKA 2006



Scania Test Tour 2006

W marcu bie˝àcego roku w je-
denastu miejscowoÊciach na
terenie ca∏ej Polski odby∏y si´
prezentacje, pokazy i jazdy
próbne pojazdów budowla-
nych i konstrukcyjnych marki
Scania. Podczas imprez do-
tychczasowi i potencjalni u˝yt-
kownicy tego typu pojazdów
zapoznali si´ z nowà ofertà fir-
my, mieli te˝ doskona∏à okazj´
do skonfrontowania swojej
wiedzy i wymiany doÊwiad-
czeƒ na temat ci´˝arówek
Scania przeznaczonych do za-
stosowania w bran˝y budow-
lanej. Pojazdy budowlane mu-
szà dotrzeç wsz´dzie i w za-
planowanym czasie. Oferowa-
ne przez Scani´ tego typu po-
jazdy oceniane sà jako trwa∏e
i niezawodne, sprawnie poru-
szajàce si´ po ka˝dej drodze
i bezdro˝u, cz´sto w skrajnie
trudnych warunkach. 
W pokazach i jazdach prób-
nych udzia∏ wzi´∏y nast´pu-

jàce pojazdy testowe:
• P380CB6x4ENZ 

– hakowiec,
• P380CB6x4ENZ 

– wywrotka trójstronna,
• P420CB6x6HHZ 

– wywrotka trójstronna
z HYDROBORD,

• P340CB8x4HNZ
– betonomieszarka,

• P420CB8x4EHZ
– wywrotka tylnozsypowa.

Scania Test Tour 2006  odby-
wa∏ si´ w wyjàtkowo trud-
nych warunkach tereno-
wych. Z zaproszenia do
udzia∏u w cyklu imprez sko-
rzysta∏o blisko pi´ciuset w∏a-
Êcicieli firm budowlanych
i transportowych. Podobne
jazdy testowe Scania zamie-
rza organizowaç cyklicznie.
W ofercie znajdujà si´ pod-
wozia trzy i czteroosiowe.
Jest to podyktowane ró˝no-
rodnoÊcià zastosowaƒ, wa-
runków eksploatacji oraz
oczekiwaƒ u˝ytkowników.
JednoczeÊnie Scania oferu-
je pe∏ne wsparcie technicz-

ne pod wzgl´dem adaptacji
podwozia pod zabudow´
dla wyjàtkowo szerokiego
zakresu aplikacji.
Prezentacja mo˝liwoÊci Sca-
nia  odby∏a si´ podczas Sca-
nia Test Tour 2006 - objaz-
dowej prezentacji  nowych
pojazdów budowlanych

Scania. Pokazy i testy zapla-
nowane w 11 lokalizacjach
mia∏y na celu umo˝liwienie
u˝ytkownikom poznanie
oferty oraz wymian´ infor-
macji na temat ci´˝arówek
Scania przeznaczonych do
zadaƒ budowlanych.

Dalsze informacje Pb 017Z

Pojazdy u˝ytkowe
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Zapraszamy do odwiedzenia nas
na targach Autostrada Polska 2006,

stoisko nr 80 (teren zewn´trzny)

Testy odbywa∏y si´ w wyjàtkowo trudnych warunkach terenowych. Z zaproszenia do
udzia∏u w Scania Test Tour 2006 skorzysta∏o w sumie blisko pi´ciuset w∏aÊcicieli firm bu-
dowlanych i transportowych, którzy mieli mo˝noÊç zapoznania si´ z walorami pojazdów



Kruszarka szcz´kowa
BB 100 T/1 z firmy
BAT GmbH

Niemiecka firma BAT Bohr-
- und Anlagentechnik
GmbH jest przedsi´bior-
stwem Êredniej wielkoÊci
zatrudniajàcym oko∏o stu
pracowników. Dietlas jest
ma∏à miejscowoÊcià w cen-
tralnej cz´Êci Niemiec na
skraju Lasu Turyƒskiego.
Zak∏ad wyspecjalizowa∏ si´
w produkcji pojazdów dla
górnictwa podziemnego
w kopalniach soli, wapienia
i potasu, kruszarek szcz´-
kowych, udarowych i prze-
siewaczy dla potrzeb gór-
nictwa skalnego, recyklingu
i rozdrabniania gruzu bu-
dowlanego oraz sortowni
odpadów. 
Jednà z nowych maszyn
produkcji BAT Bohr- und
Anlagentechnik GmbH jest
samobie˝na kruszarka

szcz´kowa BB 100 T/1 na
gàsienicach, s∏u˝àca do
kruszenia wst´pnego ka-
mienia naturalnego w gór-
nictwie skalnym i aplika-
cjach recyklingu, szczegól-
nie do przerobu ˝elbetonu
i gruzu budowlanego, wypo-
sa˝ona w nowà kruszark´
szcz´kowà jednorozporowà
o gardzieli 1.000x600 mm,
z nowà kinematykà krusze-
nia oraz polepszonymi w∏a-
snoÊciami wciàgu materia∏u. 
Posiada ona noÊnoÊç ok.
29,5 t, wysokoÊç 3.100 mm,

szerokoÊç 2.500 mm, d∏u-
goÊç 11.000 mm oraz zdol-
noÊç przerobowà od 50 do
200 t/h. Kruszarka wyposa-
˝ona jest w szeÊciocylindro-
wy silnik firmy Deutz, hy-
draulik´ firmy Rexroth oraz
sterowanie Siemensa. 
Kruszark´ mo˝na opcjonal-
nie doposa˝yç w hydraulicz-
ne ustawienie szczeliny, se-
parator magnetyczny, taÊm´
bocznà z przestronnà rynnà,
zdalne sterowanie drogà ra-
diowà, zmiennik obrotów,
generator, czujnik nape∏nie-

nia gardzieli, zraszacz, wyci-
szenie silnika itp. Po wy∏ado-
waniu z przyczepy niskopo-
dwoziowej i otwarciu taÊmy
bocznej, kruszarka jest prak-
tycznie natychmiast gotowa
do pracy. Jest to w chwili
obecnej jedna z najlepszych
maszyn w swojej klasie, jakie
produkowane sà w Europie. 
Rekomendacjà firmy BAT
Bohr- und Anlagentechnik
GmbH sà jej klienci: oddzia-
∏y firmy O&K, Kali und Salz
GmbH, a tak˝e niemiecka
armia, która przy odbudo-
wie Kosowa wykorzystuje
kruszark´ szcz´kowà BB
100 T i udarowà PB 100 T
oraz przesiewacze na gà-
sienicach SM 1340 T. 
Urzàdzenia BAT Bohr- und
Anlagentechnik GmbH pra-
cujà w wielu krajach, takich
jak: Dania, W∏ochy, Austria,
Holandia, Belgia, Hiszpania,
Polska, Litwa, ¸otwa, W´gry,
kraje by∏ej Jugos∏awii, Izrael.

Dalsze informacje Pb 018Z
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Oferuje:
Kruszarki szcz´kowe i udarowe
• jako urzàdzenia na ko∏ach, gàsienicach, p∏ozach i stacjonarne 

o zdolnoÊci przerobowej od 40 do 300 t/h
Przesiewacze
• jako urzàdzenia na ko∏ach, gàsienicach, p∏ozach i stacjonarne
• przesiewacze b´bnowe o zdolnoÊci przerobowej do 100 m3/h 
Sortownie odpadów
• dla gruzu budowlanego i innych odpadów mieszanych
• wykonane wed∏ug ˝yczeƒ klienta
• s∏u˝àce do przesiewania i sortowania: gruzu budowlanego, 

mieszanych odpadów budowlanych, odpadów gospodarstwa domowego,
odpadów drzewnych i innych

BAT analizuje problem, znajduje rozwiàzania, planuje, konstruuje, 
wykonuje i montuje pojedyncze obiekty oraz ca∏kowite fabryki. 

BAT • Bohr- und Anlagentechnik GmbH
Borntalstr. 11, D- 36460 Merkers, Niemcy
tel. +49/36969/546-31, +49/173/3158258

fax +49/36969/546-34
Kontakt: pan Andreas Redzko (mo˝na mówiç po polsku)

E-mail: BAT_GmbH@t-online.de
Internet: www.BAT-Maschinenbau.de



Cogito - specjaliÊci
od cz´Êci i remontów

G∏ównà sfer´ dzia∏alnoÊci
gliwickiej firmy Cogito stano-
wi serwis maszyn oraz sprze-
da˝ cz´Êci do koparek, ko-
parko-∏adowarek oraz ∏ado-
warek produkowanych przez
koncern CATERPILLAR. Co-
gito Êwiadomie postawi∏o na
specjalizacj´ w okreÊlonej
grupie maszyn. Dzi´ki temu
pracownicy firmy dysponu-
jà kompleksowà wiedzà
technicznà z zakresu ich
budowy, bie˝àcej obs∏ugi
oraz konserwacji. 
Dzi´ki podpisanym umowom
firma Cogito z poczàtkiem
marca tego roku rozszerzy∏a
swojà dzia∏alnoÊç o sprzeda˝
cz´Êci do maszyn marki
VOLVO oraz KOMATSU. Do-
tychczasowa dzia∏alnoÊç
w bran˝y maszyn budowla-
nych CATERPILLAR oraz
zdobyta wiedza pozwala na
profesjonalnà obs∏ug´ i do-
radztwo techniczne. 
Cogito dysponuje w∏asnym
magazynem cz´Êci zamien-
nych liczàcym kilka tysi´cy
pozycji. W razie awarii po-
zwala to na natychmiasto-
wà reakcj´ serwisu Cogito

lub szybkà dostaw´ cz´Êci
w przypadku samodzielnej
naprawy. Poza sprzeda˝à
cz´Êci nowych Cogito zaj-
muje si´ równie˝ sprzeda˝à
podzespo∏ów regenerowa-
nych. Du˝ym atutem Cogi-
to jest fakt, ˝e wi´kszoÊç
tych cz´Êci znajduje si´
stale w  zasobach magazy-
nowych, klient nie musi
wi´c oczekiwaç na regene-
racj´, lecz dostaje cz´Êci
od r´ki zostawiajàc w za-
mian zu˝yte. Oprócz sprze-
da˝y cz´Êci zamiennych
Cogito zapewnia sta∏e do-
stawy materia∏ów eksplo-
atacyjnych w rodzaju fil-
trów, olejów oraz Êrodków
smarnych, opon, z´bów,
lemieszy, Êlizgów itp. 
Poza samà sprzeda˝à cz´-
Êci, w ramach prowadzonej
dzia∏alnoÊci Cogito Êwiadczy
równie˝ us∏ugi serwisowe.
Doskonale przygotowani
i wyposa˝eni mechanicy wy-
konujà zarówno naprawy bie-
˝àce, przeglàdy i konserwa-
cje, jak równie˝ remonty ka-
pitalne wszystkich podzespo-
∏ów elektrycznych, mecha-
nicznych i hydraulicznych.
Cogito Êwiadczy us∏ugi serwi-
sowe zarówno we w∏asnej
hali, jak równie˝ w miejscu

wskazanym przez u˝ytkowni-
ka na terenie ca∏ej Polski. 
Przedsi´biorstwo Cogito
jest autoryzowanym deale-
rem firmy MTG i posiada
obecnie najwi´kszy maga-

zyn z´bów w Polsce. Oferuje
równie˝ zrywaki oraz lemie-
sze i ∏y˝ki praktycznie do
wszystkich rodzajów maszyn
u˝ytkowanych w Polsce. 

Dalsze informacje Pb 019Z

Komponenty

PoÊrednik Budowlany 29

FRUTIGER

INSTALACJE DO MYCIA 
KÓ¸ I PODWOZI SAMOCHODÓW 

CI¢˚AROWYCH OPUSZCZAJÑCYCH:

• PLACE BUDOWY • KAMIENIO¸OMY • KOPALNIE, itp.

Wy∏àczny przedstawiciel w Polsce

FRUTIGER Polska Sp. z o.o.
32-600 OÊwi´cim, ul. Chemików 1
tel./fax (033) 847 31 81, e-mail: info@frutiger.pl 

Wy∏àczny i Autoryzowany Serwis

Faktoria Sp. z o.o.
32-600 OÊwi´cim, ul. Chemików 1
tel./fax (033) 847 32 55 w
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CATERPILLAR 
KOMATSU 
VOLVO

q NOWE CZ¢ÂCI 
(ponad 3.500 pozycji w magazynie)

q CZ¢ÂCI U˚YWANE

q Z¢BY, Y̧˚KI

tel. +48/32/234 64 73, fax +48/32/234 63 61
cogito@cogito.gliwice.pl, www.cogito.gliwice.pl

NIEAUTORYZOWANY 
SERWIS MASZYN



Koparka ko∏owa 
New Holland MH City

SpoÊród firm grupy CNH naj-
wi´kszy wybór maszyn w za-
kresie od klasy lekkiej do
bardzo ci´˝kiej posiada New
Holland. Je˝eli chodzi o ko-
parki ko∏owe New Holland
proponuje osiem modeli
w ci´˝arze od 12 do 24 ton.
Ca∏a gama maszyn cieszy
si´ wÊród ich u˝ytkowników
najlepszà reputacjà dzia∏ania
i niezawodnoÊci w ci´˝kich
warunkach pracy i dlatego
znaczàco podnosi wartoÊç
sprz´tu b´dàcego na wypo-
sa˝eniu firm drogowych. 
Idealnà maszynà do robót
w mieÊcie jest koparka ko∏o-
wa New Holland  MH City,
której masa, w zale˝noÊci od
rodzaju podwozia (lemiesz,
podpory), waha si´ w grani-
cach 14-15 ton. Prace na
ograniczonej powierzchni
u∏atwiajà stosunkowo nie-

wielkie wymiary maszyny, jej
doskona∏a mobilnoÊç oraz
charakterystyczny dla tego
modelu krótki ty∏. 
Wyposa˝ona jest ona w moc-
ny, czterocylindrowy turbodo∏a-
dowany silnik Diesla z bezpo-
Êrednim wtryskiem paliwa i mo-
cy 111 KM osiàganej przy
2.000 obr./min. Niskie obroty
biegu ja∏owego oraz p∏aski
przebieg wykresu momentu
obrotowego przek∏adajà si´ na
niskie zu˝ycie paliwa oraz mak-
symalnà pewnoÊç dzia∏ania.
Turbospr´˝arka wraz z ch∏odni-
cà powietrza do∏adowujàcego
zapewnia doskona∏e spalanie
mieszanki, dajàc nie tylko rze-
czywiste zwi´kszenie osiàgów,
lecz tak˝e niskà emisj´ spalin,
która spe∏nia surowe normy
ochrony Êrodowiska. 
Moc silnika koparek ko∏o-
wych New Holland  mo˝e
byç wykorzystana w 100%
przez ca∏y czas pracy maszy-
ny bez przecià˝ania silnika.
Zapewnia to nowy  inteligent-

ny elektroniczny system kon-
troli i monitoringu obs∏ugujà-
cy trzy pompy hydrauliczne,
z których dwie sà pompami
g∏ównymi, a trzecia, odsepa-
rowana, to pompa obrotu.
Odseparowanie pompy ob-
rotu pozwoli∏o na uzyskanie
maksimum produktywnoÊci
oraz precyzji maszyny. Sys-
tem ciàg∏ego monitoringu
pomp i silnika stale wyzna-
cza odpowiednie wartoÊci
ich nastaw, dobieranych na
podstawie bie˝àco odczyty-
wanych parametrów pracy.
To sprawia, ˝e silnik i pompy
zawsze pracujà na optymal-
nym poziomie, co pozwala
na jednoczesne wykonywa-
nie wszystkich ruchów ma-
szyny bez ryzyka utraty si∏y.
Ze wzgl´du na ró˝norodnoÊç
zadaƒ jakie stawiane sà przed
maszynà na placu budowy,
dost´pnych jest wiele ró˝-
nych typów wysi´gników i ra-
mion koparkowych. Wysoko
zaawansowana technologia

wykonania oraz specjalnie
dobrana do tego modelu geo-
metria nowego dwucz´Êcio-
wego wysi´gnika maksymal-
nie zwi´ksza jego osiàgi za-
pewniajàc jego pe∏nà ustaw-
noÊç. Du˝ych rozmiarów si-
∏ownik obs∏ugujàcy wysi´gnik
dostarcza ogromnej mocy
podnoszenia. Co wi´cej, no-
wy wysi´gnik poszczyciç si´
mo˝e jeszcze wi´kszym za-
si´giem i g∏´bokoÊcià kopa-
nia. Tak˝e oprzyrzàdowanie
zainstalowane na koparce
wp∏ywa istotnie na zwi´ksze-
nie si∏y zrywajàcej. Dzi´ki
elektrohydraulicznemu syste-
mowi wspomagania, precy-
zyjne i czu∏e ruchy maszyny
zosta∏y zoptymalizowane.
Solidna, sztywna rama wyko-
rzystuje standardowe cz´Êci
i jest spawana w pe∏ni auto-
matycznie. Sposób podpar-
cia wa∏u zapewnia koparce
odpowiedni przeÊwit, a do-
datkowo, mo˝e byç równie˝
oferowany w dzielonej wersji

Maszyny budowlane
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JE˚ELI CHODZI O RÓWNIARKI DROGOWE TO JESTEÂMY
NAJLEPSI! Ich jakoÊç opiera si´ na technologii O&K, która sprawdza
si´ w najtrudniejszych warunkach. Konstrukcja przedniej osi umo˝liwia
przechy∏ kó∏ 22° podczas pracy na zboczach, a zasi´g lemiesza z obu
stron wynosi ponad 90°, ∏atwe manewrowanie zapewnia kàt ∏amania
maszyny ±S28°, a nowoczesny silnik zawsze zapewni nadmiar mocy.
To recepta na zwi´kszenie presti˝u twojej firmy.  

SPRZEDA˚ - WYNAJEM - SERWIS
HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 061 665 79 00, fax 061 842 57 01

Âlàsk 
ul. Zabrzaƒska 17

41-708 Ruda Âlàska 
tel. 601 47 07 77,
fax 032 771 61 75

Warszawa 
ul. Kr´ta 2, Bronisze

k/Warszawy 
05-850 O˝arów Maz.
tel. 022 721 14 34

Toruƒ
ul. Wapienna 6/8 

87-100 Toruƒ 
tel. 056 657 22 08

tel./fax 056 657 22 07

Wroc∏aw 
al. Karkonoska 45 
53-015 Wroc∏aw 
tel. 601 40 54 00 

www.hkl.pl
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ze Êrodkowym ∏o˝yskowa-
niem, które dodatkowo po-
prawia w∏asnoÊci trakcyjne
maszyny w terenie i pozwala
na poruszanie si´ z pr´dko-
Êcià do 30 km/h. Tak˝e
umiejscowienie automatycz-
nej skrzyni biegów Power-
shift, która za pomocà po∏à-
czenia ko∏nierzowego przy-
twierdzona jest do tylnej osi,
zapewnia odpowiedni prze-
Êwit i brak jakichkolwiek pro-
blemów z trakcjà. 
Przestronna, wyciszona i kom-
fortowa kabina zapewnia zdro-
wà pozycj´ oraz wygodnà pra-
c´. Ergonomiczne siedzenie
jest regulowane na wysokoÊç,
aby ka˝dy operator móg∏ indy-
widualnie dopasowaç sobie
pozycj´ pracy. Równie˝ kon-
sole sà ustawiane razem z fo-
telem. Wsiadanie i wysiadanie
jest u∏atwione dzi´ki regulowa-
nej kolumnie kierowniczej.
Wszystkie elementy obs∏ugo-
we sà rozmieszczone instynk-
townie i sà proste w obs∏udze.

Wielofunkcyjny panel z wy-
Êwietlaczem oznacza szybkie
wybieranie konkretnego trybu
pracy, przy czym jego menu
jest bardzo przyjazne dla u˝yt-
kownika. Zakres pracy oraz
wra˝liwoÊç ruchów maszyny
mo˝na dostosowaç do kon-
kretnych zadaƒ, a wszystkie
b∏´dy i awarie pokazywane sà
na wyÊwietlaczu. Wydajny
system klimatyzacji tworzy
optymalny klimat w kabinie
nawet w czasie wyjàtkowo
skrajnych temperatur panujà-
cych na zewnàtrz. Dzi´ki prze-
suwnym mechanizmom gór-
nej i dolnej cz´Êci przedniej
szyby oraz przesuwnego okna
w drzwiach operatora, mo˝na
w szerokim zakresie skutecz-
nie wentylowaç kabin´.
Wszystkie podzespo∏y ma-
szyny sà ∏atwo dost´pne
i mogà byç serwisowane za-
równo z poziomu gruntu, jak
i platformy. Smarowanie po-
szczególnych komponen-
tów za pomocà Êrodków

o zwi´kszonej trwa∏oÊci po-
zwala wyd∏u˝yç okresy mi´-
dzy kolejnymi przeglàdami. 
Wy∏àcznym przedstawicie-
lem na terenie Polski maszyn
marki NEW HOLLAND jest
dzia∏ajàca ju˝ od 13 lat, firma
HKL Baumaschinen Polska
z centralà w Poznaniu. Od-
dzia∏y firmy oraz biura han-
dlowe znajdujà si´ w: Rudzie
Âlàskiej, Warszawie, Wroc∏a-
wiu, Toruniu, Gdaƒsku oraz
w Rzeszowie. Wykwalifiko-
wana kadra zapewni facho-

we doradztwo techniczne
oraz pomoc w za∏atwieniu
formalnoÊci potrzebnych
przy zakupie lub wynajmie
maszyn, które znajdujà si´
w ofercie. Posiadajàc 11 ekip
serwisowych na terenie ca∏e-
go kraju specjaliÊci bardzo
szybko docierajà na ka˝dy
plac budowy. Do podj´cia
wspó∏pracy z firmà HKL
przekonuje wysoka jakoÊç
Êwiadczonych us∏ug poparta
licznymi referencjami. 
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GENERALNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE: 
HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o.

60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 061 665 79 00, 
tel. kom. 601 755 177, fax 061 842 57 01, www.hkl.pl

Oddzia∏y: Ruda Âlàska tel. 601 470 777, Warszawa tel. 601 730 909, Wroc∏aw 601 405 400, Toruƒ 056 657 22 07

PE¸NA LINIA

Nr 1 W KA˚DEJ KLASIE
¸adowarki ko∏owe serii 50/80

¸adowarki teleskopowe serii 80

Kramer-Werke GmbH
D-88645 Überlingen/Bodensee

tel. (+49 7551) 802-0, fax (+49 7551) 802-234
info@kramer.de

www.neusonkramer.com

JESZCZE MOCNIEJSZE
Koparki • Dumpery • ¸adowarki kompaktowe

Dumpery gàsienicowe

Neuson Baumaschinen GmbH
A-4060 Linz-Leonding

tel. (+43 732) 90 590-0, fax (+43 732) 90 590-200
verkauf@neuson.com 

www.neusonkramer.com



OÊç jakoÊci - jakoÊç
czy niska cena? 

Powszechnie stosowane
praktyki polegajàce na ofe-
rowaniu najtaƒszych pro-
duktów, wcale nie muszà
byç op∏acalne dla nabywcy.
Po podliczeniu kosztów
u˝ytkowania i naprawy s∏a-
bych jakoÊciowo elementów
konstrukcji maszyn, eksplo-
atacja staje si´ bardzo dro-
ga i ukazuje realny, wysoki
koszt zakupu. 
Fachowa pomoc przy dobo-
rze odpowiedniej do kon-
kretnych potrzeb maszyny
daje gwarancj´ optymalne-
go jej wykorzystywania w re-
alizacji codziennych zadaƒ.
Niska awaryjnoÊç urzàdzeƒ
przyspiesza wykonanie pro-
jektu. Firma wykonawcza
nie tylko zyskuje na czasie,
ale tak˝e redukuje nak∏ady
na realizacj´ projektu. 
Foldery, oferty, wykresy,
parametry. Zestawienia cià-
gów liczb wyznaczajàcych

zakres dzia∏ania maszyny
to tylko aspekt pobudzajà-
cy wyobraêni´. Lektura te-
go rodzaju danych cz´sto
pociàga za sobà wi´cej py-
taƒ ni˝ odpowiedzi. Dlate-
go Lifton Polska przeciw-
stawia si´ wirtualnej sprze-
da˝y maszyn, nie pozo-
stawiajàc klienta samemu
sobie. Zawsze mo˝e liczyç
na pomoc wykwalifikowa-
nego pracownika przy
podj´ciu odpowiedniej de-
cyzji. Lifton Polska zapra-
sza do praktycznych te-
stów na placu budowy.
Wiadomo przecie˝, ˝e do-
piero podczas realnej pra-
cy urzàdzenie odkrywa
swoje walory. Fakt ten ma
decydujàce znaczenie
dla trafnego dokonania wy-
boru zgodnie z konkretny-
mi potrzebami. 
W dzia∏alnoÊci ka˝dej firmy
bez wzgl´du na bran˝´ naj-
wa˝niejszà rzeczà jest budo-
wanie presti˝u marki. Har-
monijny rozwój mo˝liwy jest
dzi´ki wspó∏pracy z zagra-

nicznymi partnerami. Staje
si´ ona gwarancjà rzetelno-
Êci, doÊwiadczenia i profe-
sjonalizmu w dzia∏aniu. To
wszystko przek∏ada si´ na
jakoÊç spod znaku ISO
9001: 2001, który Lifton Pol-
ska wdro˝y∏ zgodnie z mi´-
dzynarodowymi normami. 
Utrudnienia w ruchu
Maszyna jak ka˝dy mecha-
nizm mo˝e odmówiç pos∏u-
szeƒstwa. Niekiedy dzieje si´
to niespodziewanie, w najgo-
r´tszym czasie realizacji inwe-
stycji. Bioràc to pod uwag´
u˝ytkownicy sprz´tu powinni
zawczasu zapewniç sobie po-
le manewru pozwalajàce na
usuni´cie awarii w jak najkrót-
szym czasie, bez ponoszenia
dodatkowych kosztów. 
Odpowiednie zabezpiecze-
nie w tym wzgl´dzie zapew-
nia tylko serwis posiadajàcy
fachowà wiedz´ i pe∏ne za-
plecze. Takim w∏aÊnie ser-
wisem dysponuje Lifton Pol-
ska. Maksymalny czas na-
prawy ka˝dej awarii przez
przeszkolonych mechani-

ków firmy liczony jest bo-
wiem nie w dniach, ale
w godzinach! 
Zaanga˝owanie personelu
podkreÊla fakt, ˝e zaledwie
dwudziestu jeden, stale
podnoszàcych swe kwalifi-
kacje pracowników Lifton
Polska jest w stanie utrzy-
maç najwy˝szy poziom
us∏ug. Pracownicy firmy bio-
rà regularnie udzia∏ w profe-
sjonalnych szkoleniach or-
ganizowanych bezpoÊred-
nio przez producentów oraz
udzia∏ przy monta˝u no-
wych urzàdzeƒ. 
Polityka firmy jest jasna: 
• podnoszenie poziomu us∏ug,
• bezpoÊredni kontakt z klien-

tem pozwalajàcy na budo-
wanie zaufania,

• pomoc u˝ytkownikowi
sprz´tu dzi´ki b∏yskawicz-
nej reakcji serwisu.

Filozofià firmy jest wprowa-
dzanie systematycznie no-
wych i ulepszanych urzà-
dzeƒ dostosowanych do po-
trzeb u˝ytkowników. 

Dalsze informacje Pb 021Z

Maszyny budowlane

32 PoÊrednik Budowlany

Okazjà do zapoznania si´ z ofertà firmy LIFTON POLSKA Sp. j. 

sà Targi Autostrada Polska, które odb´dà si´ w dniach 17-19 maja 2006 roku w Kielcach 

(teren zewn´trzny, stanowisko 11 przy pawilonie C). 

RównoczeÊnie w Bydgoszczy trwaç b´dà Targi Wod-Kan, 

w których LIFTON POLSKA równie˝ b´dzie uczestniczy∏. 

W czasie trwania obu imprez spotkajà si´ Paƒstwo z przedstawicielami dzia∏u handlowego

Na targach zostanie zaprezentowane nowe w naszej ofercie handlowej urzàdzenie, wprowadzine w wyniku wielu 
zapytaƒ ze strony naszych Klientów. Popularne wozid∏o do transportu materia∏ów budowlanych powszechnie stosowane

na placach budowy w ca∏ej Europie. Teraz dzi´ki Lifton Polska jest ju˝ dost´pne na naszym rodzimym rynku.

Marcin Kandziora Krzysztof Utnik Roman Radomski Piotr Danecki





Podesty GENIE

Firma GIZO dzia∏a na rynku
maszyn budowlanych od 15
lat. Poczàtkowo zajmowa∏a
si´ sprowadzaniem z kra-
jów Beneluksu u˝ywanego
sprz´tu, by od pi´ciu lat wy-
specjalizowaç si´ w wynaj-
mie i sprzeda˝y nowych
i u˝ywanych podestów ru-
chomych. Obecnie jej flota
podestów do wynajmu jest
jednà z najnowoczeÊniej-
szych w kraju. 
Dwa lata temu GIZO zakupi-
∏o cztery pierwsze podesty
firmy GENIE, charakteryzu-
jàce si´ wysokà jakoÊcià
i ma∏à awaryjnoÊcià przy
bardzo intensywnej eksplo-
atacji. Od tego czasu ca∏a
flota sukcesywnie wymie-
niana jest  na maszyny tej
marki (w roku 2006 zakon-
traktowano ponad szeÊç-
dziesiàt nowych maszyn). 
W czerwcu 2005 roku firma
GIZO osiàgn´∏a du˝y suk-
ces stajàc si´ autoryzowa-
nym dealerem  GENIE jed-
nej z najbardziej rozpozna-
walnych marek na Êwiato-
wym rynku rozwiàzaƒ pod-
noÊnikowych. Gama pro-
duktów GENIE liczy prze-
sz∏o 50 podstawowych mo-
deli, ka˝dy z nich ma wiele
opcji do wyboru. Jednym
z najbardziej popularnych

produktów wÊród firm bu-
dowlanych i instalatorskich,
sà nowoczesne podesty te-
leskopowe przegubowe se-
rii Z. Modele Z30, Z34 prze-
znaczone sà do utrzymania
ruchu w zak∏adach produk-
cyjnych oraz prac wykoƒ-
czeniowych wewnàtrz ma-
gazynów i sklepów wielko-
powierzchniowych. Wypo-
sa˝one sà w bia∏e nie rysu-
jàce kó∏ka i ciche silniki
elektryczne. Cechà charak-
terystycznà  tych podnoÊni-
ków sà bardzo krótkie dwa
pierwsze ramiona, tak  aby
podczas poruszania si´
miedzy i ponad maszynami
lub rega∏ami magazynowy-
mi, nie istnia∏o ryzyko
uszkodzenia tych obiektów
dolnymi ramionami. 
Gama maszyn Z34, Z45
w zale˝noÊci od modelu wy-
posa˝ana jest w silniki elek-
tryczne, gazowe, dzi´ki ta-
kiemu nap´dowi mogà one

pracowaç wewnàtrz budyn-
ków. Wysokie terenowe ko-
∏a oraz mocne jednostki na-
p´dowe predysponujà je
równie˝ do pracy na ze-
wnàtrz budynków w niezbyt
trudnym terenie. Maszyny
te nadajà si´ idealnie dla
firm instalatorskich wykonu-
jàcych prace na zewnàtrz
oraz wewnàtrz obiektów.
Najci´˝sze i najwi´ksze ma-
szyny z tej serii sà przezna-
czone do prac w ci´˝kim te-
renie przy powstajàcych du-
˝ych obiektach. Silniki Die-
sla, nap´d 4x4 oraz ko∏a wy-
pe∏nione piankà umo˝liwiajà
im przejechanie niemal po
ka˝dej nawierzchni, a ostat-
nie ∏amane ramie - Jib, dotar-
cie do nawet najtrudniej do-

st´pnych miejsc. Najcz´st-
szym odbiorcà tego rodzaju
sprz´tu pozostajà du˝e firmy
wykonawcze wznoszàce ha-
le wielkogabarytowe.
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16-071 Z∏otoria  225
Trasa nr 8 - Warszawa - Bia∏ystok
tel. 085 719 34 31
fax 085 719 34 60
kom. 602 345 900
kom. 602 355 872
e-mail: genie@genie.com.pl
www: www.genie.com.pl
Poznaƒ: 602 599 191 
Âlàsk: 604 414 235
Wroc∏aw: 604 829 863

• SAMOJEZDNE PODESTY NO˚YCOWE
• SAMOJEZDNE PODNOÂNIKI TELESKOPOWE
• PODNOÂNIKI WID¸OWE TELESKOPOWE
• PODNOÂNIKI OSOBOWE I TOWAROWE
• SZKOLENIA UDT ORAZ DORADZTWO TECHNICZNE

S P R Z E D A ˚  •  W Y N A J E M  •  S E R W I S

dealer

Model Z30/20 - kompaktowe rozmiary
oraz najwi´ksza obwiednia pracy w klasie

Parametry techniczne:
Modele do prac w obiektach zamkni´tych
WysokoÊç robocza 10-13 m
Wysi´g boczny 6-7 m
Udêwig 227 kg
Nap´d bardzo ciche silniki elektryczne
Modele uniwersalne do u˝ytku wewnàtrz i na zewnàtrz budynku
WysokoÊç robocza 12-16 m
Wysi´g boczny 6-7 m
Udêwig 227 kg
Nap´d elektryczny, diesel, Bi-energy, LPG (4x2, 4x4)
Ko∏a bia∏e, pneumatyczne, wype∏nione piankà
Modele do ci´˝kiego terenu (4x4)
WysokoÊç robocza 15-43 m
Wysi´g boczny 7-21 m
Udêwig 227-272 kg
Nap´d diesel (4x4)
Ko∏a pneumatyczne, wype∏nione piankà

Z45/25RT  - specjalistyczne urzàdzenie
do prac w ci´˝kich i najci´˝szych warun-
kach terenowych



Wacker pozwala 
rozÊwietliç mrok

Jest  marcowe popo∏udnie. Mi-
mo wczesnej godziny zapada
mrok. Zima powoli ust´puje
miejsca upragnionej wioÊnie.
Aura zaczyna zezwalaç na wy-
konywanie prac drogowych na
tak um´czonych przez pogo-
d´ „polskich drogach”. Jedy-
nym utrudnieniem, które sku-
tecznie blokuje prac´ drogo-
wcom czy budowlaƒcom jest
szybko zapadajàcy zmierzch.
Gdy plac budowy zaczynajà
spowijaç ciemnoÊci, praca
bardzo szybko staje si´ nie-
mo˝liwa. Niemo˝liwa? Na
szcz´Êcie takie s∏owo nie wy-
st´puje w s∏owniku w∏aÊcicieli
oraz pracowników firmy TUGA
z Nowego Dworu Gdaƒskiego.
I rzeczywiÊcie. Nagle, mimo
wszechobecnych ju˝ ciemno-
Êci, plac budowy zaczyna spo-
wijaç poÊwiata tak, jakby wsta-
wa∏o lipcowe s∏oƒce. A to
przecie˝ dopiero co zasz∏o

marcowe! Z ka˝dà minutà robi
si´ coraz jaÊniej i jaÊniej. Po
oko∏o pi´ciu dalszych ca∏y
plac budowy o sporej, „na
oko” oko∏o 2,5-3 tysiàce me-
trów kwadratowych, po-
wierzchni spowity jest Êwia-
t∏em. Ponad g∏owami pracow-

ników i sprz´tu Êwiecà pot´˝-
ne ˝arówki, które wyniesione
na dziewi´ç metrów w gór´ na
zgrabnym acz solidnym zara-
zem maszcie, dajà skuteczny
odpór mrokowi. Pytanie tylko,
co nap´dza te ˝arówki, gdy˝
na placu budowy, gdzie pracu-

jà inne maszyny, nie s∏ychaç
wzmo˝onego nat´˝enia dêwi´-
ku. Tajemnic´ rozwiàzujemy
stajàc dopiero bezpoÊrednio
przy agregacie. Wie˝´ oÊwie-
tleniowà nap´dza silnik, ale
pracuje na tak niskich, sta∏ych
obrotach (1.500 obr./min), ˝e
prawie go nie s∏ychaç. Jest to
fakt nie bez znaczenia bioràc
pod uwag´, i˝ oÊwietlenie  po-
trzebne jest w godzinach wie-
czornych, a czasem wr´cz
nocnych, gdy wi´kszoÊç ludzi
odpoczywa ju˝ w domach i ˝y-
czy sobie spokoju. Prac´ w no-
cy u∏atwia tak˝e zbiornik pali-
wa o pojemnoÊci ponad 110 li-
trów i symboliczne wr´cz zu-
˝ycie oleju nap´dowego wy-
noszàce 1,7 l/h. Na jednym
zbiorniku mo˝na zatem pra-
cowaç przez siedem kolej-
nych nocy…
Te aspekty, a tak˝e wiele in-
nych, takich jak ∏atwoÊç ob-
s∏ugi, prosta i trwa∏a dwuosio-
wa przyczepka (z polskà ho-
mologacjà), mo˝liwoÊç pe∏ne-
go – o 360° – obrotu masztu,
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Lampy Wackera sà bardzo jasne, Êwiecà podobnie jak ksenony w samochodzie. W efek-
cie dajà wi´cej jaÊniejszego Êwiat∏a
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indywidualne nastawianie
ka˝dego reflektora, silnik
z czujnikiem niskiego pozio-
mu oleju itp. spowodowa∏y,
i˝ firma TUGA wybra∏a maszt
oÊwietleniowy firmy Wacker.
Nie bez znaczenia jest tak˝e
fakt, i˝ w∏aÊcicielem firmy
jest…kobieta. A wiadomo, ˝e
panie cz´sto dokonujà wy-
borów kierujàc si´ aspekta-
mi estetycznymi. 
- Pod wzgl´dem technicznym
maszt oÊwietleniowy zosta∏ wyso-
ko oceniony przez moich pra-
cowników – mówi Wies∏awa Ka-
sperek, w∏aÊcicielka firmy TUGA.

– Równie˝ pod wzgl´dem ceno-
wym oferta by∏a bardzo atrakcyj-
na. Kupujemy sprz´t wysokiej ja-
koÊci, ale musi on byç równie˝
estetyczny. No i maszt mi si´
spodoba∏. Moje maszyny to tak-
˝e moja wizytówka, widaç je na
drogach i placach budowy. Nie
ukrywam, i˝ mieliÊmy dylemat
zwiàzany z innymi ofertami –
mówi dalej pani Wies∏awa.
Konkurencyjne firmy oferujà
maszty z szeÊcioma lampami,
natomiast Wacker proponuje
cztery, ale innej konstrukcji.
Lampy Wackera sà bardzo ja-
sne, Êwiecà podobnie jak kse-

nony w samochodzie. W efek-
cie dajà wi´cej jaÊniejszego
Êwiat∏a. A cztery ˝arówki to
o dwie mniej do wymiany. Li-
czyç te˝ potrafimy! – dodaje
z przekonaniem.
Szef bazy sprz´tu firmy TUGA,
Leopold Bejnarowicz, doceni∏
z kolei kompaktowe wymiary
i sprawdzony silnik z zapasem
mocy. - Ten maszt mo˝emy
ciàgnàç nawet „osobówkà”.
Maszyna wa˝y tylko 720 kg.
Trzycylindrowy, ch∏odzony cie-
czà silnik, który pracuje stale
z 1.500 obrotów b´dzie z pew-
noÊcià pracowa∏ wiecznie.

I jeszcze jedno: lampy w tym
maszcie si´ nie nagrzewajà!
Gdy testowaliÊmy maszt innej
marki, pracownicy parzyli so-
bie r´ce w momencie ustawia-
nia lamp. U Wackera mo˝na to
robiç bez obawy – mówi Le-
opold Bejnarowicz. 
- Dla mnie najwa˝niejsza
pozostaje zawsze solidnoÊç,
to moja najlepsza reklama.
Teraz, gdy mamy mo˝liwoÊç
pracy nawet w nocy, jestem
pewna dotrzymania ka˝dego
terminu – stwierdza na ko-
niec Wies∏awa Kasperek. 
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Nowy przesiewacz
POWERSCREEN

Powerscreen Polska – wy∏àcz-
ny przedstawiciel w Polsce
firm Powerscreen Int. Distribu-
tion Ltd oraz TEREX-PERSON
jako pierwsza w Europie
wprowadzi∏a na rynek nowy
model dwuzadaniowego gà-
sienicowego przesiewacza
CHIEFTAIN 2100 3 Deck Rin-
ser, wyposa˝onego w pe∏nà
instalacj´ wodnà. Maszyna
trzypok∏adowa o d∏ugoÊci po-
k∏adów ponad 6 metrów,
w zestawieniu z urzàdzeniem
odwadniajàcym stanowi bar-
dzo wydajny p∏uczàcy zestaw

do produkcji kruszyw, a po
od∏àczeniu i szybkiej adapta-
cji staje si´ niezale˝nym mo-
bilnym przesiewaczem na
„sucho” o wielkoÊci przesie-
wu si´gajàcej - (w zale˝noÊci
od rodzaju materia∏u i zasto-
sowanych sit), nawet do 600
ton/godz. Maszyna prze-
sz∏a pozytywne próby testo-
we w Polsce w segregacji kru-
szywa ∏amanego z zastoso-
waniem do produkcji beto-
nów o podwy˝szonej klasie
typu B- 30 i B- 40. 
UniwersalnoÊç maszyny po-
lega na mo˝liwoÊci przesie-
wania ˝wirów i piasków,
wszelakich surowców skal-
nych, w´gla i koksu, materia-

∏u kruszonego, ˝u˝la, odpa-
dów recyklingowych i wybu-
rzeniowych, materia∏ów wy-
dobywanych z wody oraz ta-
kich, których sortowanie wy-
maga procesu p∏ukania lub
przesiewania na sucho. 
Innowacyjna dwusystemo-
woÊç pracy przesiewacza

w po∏àczeniu z nieograni-
czonà wprost mobilnoÊcià
i najwy˝szymi parametrami
produkcyjnymi stawia urzàdze-
nie Chieftain 2100 3 Deck
Rinser  i jego producenta na
pozycji lidera nie tylko w Eu-
ropie, ale tak˝e i na Êwiecie.
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CHIEFTAIN 2100 3 Deck Rinser

- MOBILNE (KO¸OWE I GÑSIENICOWE) PRZESIEWACZE

- KRUSZARKI MOBILNE

- P¸UCZKI MIECZOWE

- ODWADNIACZE

- POMPY WODY

- PRZENOÂNIKI TAÂMOWE

D O S T A W A - S E R W I S - C Z ¢ Â C I

GENERALNY DYSTRYBUTOR ÂWIATOWEGO LIDERA W PRODUKCJI URZÑDZE¡ DO KRUSZENIA I SORTOWANIA

POWERSCREEN POLSKA
Sp. z o.o.

POWERSCREEN
A Terex 
Company

ul. Mrze˝yƒska 2, 60-446 Poznaƒ, tel. 061 663 85 02, fax 061 663 85 03, e-mail: info@powerscreen.com.pl



Opony SOLIDEAL do 
równiarek drogowych

Coraz wi´kszy front prac zwià-
zanych z budowà dróg i auto-
strad wp∏ywa na stosowanie,
nowych, bardziej zaawanso-
wanych i wydajnych maszyn.
Dotyczy to tak˝e równiarek
drogowych wykorzystywanych
na przyk∏ad przy  pracach ni-
welacyjnych i równaniu terenu.
Równiarki drogowe sà maszy-
nami, które znajdujà szerokie
zastosowanie przy pracach
ziemnych, zarówno przy budo-
wie nowych, jak i renowacji
u˝ytkowanych dróg. Z uwagi
na ró˝norodne zastosowanie
tych maszyn - przy budowie
dróg, rowów, nasypów, do zry-
wania, spulchniania na-
wierzchni, a nawet odÊnie˝ania
- muszà one wykazywaç si´
wysokà niezawodnoÊcià. Takie
za∏o˝enie odnosi si´ równie˝
do ogumienia, w które wypo-
sa˝ona jest maszyna. Jak wia-
domo, najwi´ksze straty przy-
noszà nieprzewidziane prze-

stoje maszyn, dlatego te˝ u˝yt-
kownicy tego typu urzàdzeƒ
stawiajà oponom coraz to wy˝-
sze wymagania. Opony muszà
charakteryzowaç si´ wysokà
˝ywotnoÊcià i odpornoÊcià na
Êcieranie. Ze wzgl´du na pra-
c´ na ró˝nych nawierzchniach
(szutrowych, betonowych, as-
faltowych, na kamieniach,
w gruncie, a nawet w b∏ocie
i na Êniegu) powinny wyró˝-
niaç si´ wytrzyma∏oÊcià na
uszkodzenia mechaniczne,
doskona∏ymi w∏aÊciwoÊciami
trakcyjnymi oraz stabilnà pra-
cà przy ró˝nych pr´dkoÊciach.
Opony spe∏niajàce te kryteria
sà najcz´Êciej po˝àdane dla
w∏aÊciwego wykonywania pra-
cy przez maszyn´ stosowanà
w robotach ziemnych.
Szeroki asortyment opon
przemys∏owych przeznaczo-
nych do równiarek drogowych
posiada w swojej ofercie rów-
nie˝ firma SOLIDEAL POL-
SKA. Sà to opony diagonalne,
bezd´tkowe, zaprojektowane
i produkowane wg najwy˝-
szych standardów, z wykorzy-

staniem naturalnych sk∏adni-
ków gumy dla zapewnienia
wysokiej jakoÊci i ˝ywotnoÊci.
Charakteryzujà si´ ponadto
wzmocnionà konstrukcjà,
kszta∏tami bie˝nika zapewnia-
jàcymi trwa∏oÊç, przyczep-
noÊç i samooczyszczanie si´
oraz wzmocnieniami boków
dajàcymi maksymalnà ochro-
n´ Êcianek i kraw´dzi felg. 
W celu zasi´gni´cia bli˝-
szych informacji dotyczà-
cych opon przemys∏owych
marki SOLIDEAL do równia-

rek drogowych wszyscy za-
interesowani mogà kierowaç
pytania bezpoÊrednio do fir-
my SOLIDEAL POLSKA S.A.
lub odwiedziç stron´ inter-
netowà: www.solideal.pl. 
Ponadto w dniach 17-19 maja
2006 podczas kieleckich tar-
gów AUTOSTRADA POLSKA,
firma zaprasza wszystkich ch´t-
nych do odwiedzenia stoiska
oraz zapoznania si´ z bogatà
ofertà ogumienia produkowa-
nego przez grup´ SOLIDEAL.
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SOLIDEAL GRADER SL G2/L2 - opona oferujàca wyjàtko-
we w∏aÊciwoÊci trakcyjne, ∏atwoÊç manewrowania, stabil-
noÊç i wytrzyma∏oÊç na przeci´cia. Bie˝nik w kszta∏cie „kija
hokejowego” zapewnia doskona∏à prac´ w terenie, jak
i p∏ynnà jazd´ po drogach utwardzonych.

SOLIDEAL LOADMASTER L2/G2/E2 - opona, którà cechujà
doskona∏a trakcja, przyczepnoÊç i d∏uga ˝ywotnoÊç. Prze-
znaczona do pracy na pod∏o˝u g∏ównie nieustabilizowanym
np. piasek, ˝wir, ziemia.

SOLIDEAL LOADMASTER L3/G3/E3 - opona o g∏´bszej
rzeêbie bie˝nika, bardzo dobrej przyczepnoÊci. Zapewnia
wyd∏u˝ony okres eksploatacji, odpornoÊç na uszkodzenia
mechaniczne oraz stabilnoÊç. Przeznaczona przede
wszystkim do pracy na pod∏o˝u o wysokim wskaêniku Êcie-
ralnoÊci lub ryzyku uszkodzeƒ np. beton, t∏uczeƒ.



Bomag - nowe maszyny
do frezowania na zimno

Znana z produkcji maszyn do
zag´szczania gruntu niemiecka
firma Bomag od tego roku wpro-
wadza na polski rynek nowe fre-
zarki gàsienicowe. Maszyny ofe-
rowane b´dà przez jedynego
dealera ci´˝kiego sprz´tu Bo-
mag w Polsce – firm´ FULL Ma-
szyny Budowlane z Warszawy.
W ofercie znalaz∏y si´ cztery mo-
dele: BM 1000/30, BM 1300/30,
BM 2000/50 i BM 2000/60, przy
czym pierwsze z okreÊleƒ cyfro-
wych oznacza szerokoÊç roboczà
frezowania podanà w milimetrach,
nast´pne zaÊ pomniejszonà dzie-
si´ciokrotnie przybli˝onà moc
w KM. Mniejsze frezarki wyposa-
˝one sà w nowoczesne silniki Cat
3126B o mocy 279 KM, nato-
miast wi´ksze w silniki Deutz
BF8M 1015C EMR o mocy odpo-
wiednio 473 KM oraz 598 KM.
Wszystkie spe∏niajà obowiàzujà-
ce od stycznia 2006 surowsze
normy emisji spalin.
BM 1000/30 i BM 1300/30 to
maszyny wa˝àce nieca∏e 19 t,
BM 2000/50 wa˝y 28,7 t, nato-
miast BM 2000/60 z pe∏nym
wyposa˝eniem to 31,25 t ci´-
˝aru u˝ytkowego. Niezale˝nie
od szerokoÊci ka˝dy model mo-
˝e pracowaç do g∏´bokoÊci 320

mm. W zale˝noÊci od modelu
frezarki pracujà z pr´dkoÊcià do
34 m/min. Ka˝dy model wypo-
sa˝ony jest w kilka mo˝liwoÊci
sterowania gàsienicami: przed-
nià lub tylnà, przednià i tylnà,
bàdê te˝ z bocznym przesuni´-
ciem. Do seryjnego wyposa˝e-
nia nale˝y równie˝ automatycz-
na kontrola g∏´bokoÊci sterowa-
nia Intelplaner z dwoma senso-
rami i cyfrowym wyÊwietlaczem,
regulacja nachylenia poprzecz-
nego wraz z sensorami nachy-
lenia i regulowany system zra-
szania. Prac´ maszyny mo˝na
tak˝e kontrolowaç bezpoÊred-
nio z ziemi za pomocà pulpitu
obs∏ugowego. Bezpieczeƒstwo
pracy zapewnia 8 lub 10 reflek-
torów roboczych z mo˝liwo-
Êcià ich demonta˝u, sygnali-
zator jazdy wstecz oraz Êwiat∏o
ostrzegawcze.

Lista wyposa˝enia dodatkowe-
go obejmuje m.in. takie udo-
godnienia, jak hydraulicznie
ustawiany daszek ochronny, hy-
draulicznie nap´dzana pompa

wody i wysokociÊnieniowa myj-
ka, bàdê te˝ elektryczna pompa
do tankowania. Istnieje równie˝
mo˝liwoÊç monta˝u pomiarowej
instalacji elektromechanicznej
lub ultradêwi´kowej. 
Badania marketingowe sporzà-
dzone dla producenta maszyn
wykaza∏y, ˝e mo˝na oczekiwaç
du˝ego sukcesu na rynku,
a stosunek jakoÊci maszyny do
jej ceny czyni jà konkurencyjnà
w porównaniu z maszynami in-
nych producentów. Oficjalna
premiera nowych frezarek Bo-
mag w Polsce nastàpi podczas
majowych targów Autostrada
Polska w Kielcach. 
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Nowe frezarki Bomag od stycznia 2006 znalaz∏y si´ w ofercie firmy Full Maszyny Budowlane

FULL Maszyny Budowlane Sp. z o.o. 
zaleca stosowanie olejów i smarów SHELL





IVECO MOTORS 
– technologiczna  
doskona∏oÊç

Nowe normy regulujàce emi-
sj´ spalin w silnikach o mocy
od 130 do 560 kW do zasto-
sowaƒ w maszynach robo-
czych wymuszajà na produ-
centach  wprowadzanie no-
wych rozwiàzaƒ konstrukcyj-
nych. Odpowiedzià IVECO
MOTORS na te wymagania
by∏o wprowadzenie na rynek
silników nowej generacji
spe∏niajàcych norm´ Tier 3
i Stage III A. Nale˝à do niej
silniki z mechanicznymi lub
elektronicznymi systemami
wtryskowymi, wyposa˝one
w system wtryskowy Com-
mon-Rail bàdê te˝ elektro-
nicznie sterowane pompow-
tryskiwacze. 
Jednym z wielu atutów IVECO
MOTORS w zakresie Êrednich
mocy jest system wtryskowy.
Dost´pne sà tutaj cztero- i sze-
Êciocylindrowe silniki o mocy
od 66 do 129 kW, wyposa˝one

w najnowoczeÊniejsze, elek-
troniczne pompy wtryskowe
z t∏okiem obrotowym.  Dzi´ki
osiàgni´ciom technologicz-
nym IVECO MOTORS oferuje
równie˝ silniki z mechanicz-
nym systemem wtryskowym
spe∏niajàce zarówno obecne,
jak i przysz∏e normy ekolo-
giczne. IVECO MOTORS
uda∏o si´ utrzymaç ten sam
poziom mocy w silnikach
z mechanicznym systemem
wtryskowym, a dzi´ki nowej
konstrukcji Common-Rail
istotnie zwi´kszyç moc silni-
ków z elektronicznym syste-
mem wtryskowym. 
Du˝y wybór konfiguracji silni-
ków umo˝liwia IVECO
MOTORS spe∏nienie wymo-
gów najró˝niejszych zasto-
sowaƒ w rozmaitych dziedzi-
nach rynku. T́  elastycznoÊç
zwi´ksza dodatkowo opty-
malna i przyjazna w obs∏udze
konstrukcja silników. IVECO
MOTORS uda∏o si´ wyd∏u˝yç
do 600 mth okresy mi´dzy
wymianami oleju i filtrów. 
Inwestycje IVECO MOTORS

w badania oraz rozwój przy-
nios∏y owoce w postaci
„First Technology” - jedyne-
go w swoim rodzaju rozwià-
zania technologiczno-kon-
strukcyjnego zastosowane-
go seryjnie w silnikach. Ta
nowatorska metoda stoso-
wana w obecnej generacji sil-
ników przemys∏owych IVECO
MOTORS pozwala spe∏niç
normy Tier3 i Stage III bez ko-
niecznoÊci stosowania jakich-
kolwiek peryferyjnych urzà-
dzeƒ do ulepszania spalin.
IVECO MOTORS mo˝e po-
szczyciç si´ technologicznymi
osiàgni´ciami w zakresie sys-
temów nap´dowych, które ca∏-
kowicie spe∏niajà wartoÊci gra-
niczne emisji tlenków azotu
(NOx) i drobnych czàstek sta-
∏ych. Jest to mo˝liwe dzi´ki
wykorzystaniu zintegrowane-
go w silniku, uk∏adu recyrkula-
cji spalin (EGR, Exhaust Gas
Recirculation). Uk∏ad ten syn-
chronizuje otwarcie zaworu
wydechowego w trakcie ak-
tywnej fazy zasysania. Dzi´ki
temu cz´Êç spalin wraca do

silnika i jest mieszana z czy-
stym powietrzem dla nast´p-
nego procesu, tj. spalania. Ze
wzgl´du na redukcj´ iloÊci
spalin temperatura spalania
w wyniku cz´Êciowej ich recyr-
kulacji jest obni˝ana, co z ko-
lei przyczynia si´ do zmniej-
szenia emisji tlenku azotu emi-
towanego przez silnik. 
Kolejnà zaletà nowych silni-
ków IVECO MOTORS spe∏nia-
jàcych norm´ Tier3 i Stage III
A sà ich wymiary zewn´trzne
nie ró˝niàce si´ od gabarytów
jednostek nap´dowych po-
przedniej generacji. U˝ytkow-
nicy nie muszà zatem pono-
siç dodatkowych kosztów
przy przejÊciu na norm´ Tier
3, poniewa˝ miejsce pod za-
budow´ i najwa˝niejsze po∏à-
czenia pozostajà identyczne.
Brak peryferyjnych urzàdzeƒ,
takich jak np. dodatkowy za-
wór odprowadzajàcy spaliny
lub rozbudowane zewn´trzne
uk∏ady recyrkulacji spalin
bàdê te˝ koniecznoÊç zasto-
sowana kosztownych turbo-
spr´˝arek do∏adowujàcych ze

Komponenty

POWERTRAIN TECHNOLOGIES
www.ivecomotors.com

IVECO MOTORS – TECHNOLOGICZNA  DOSKONA¸OÂå



zmiennà geometrià, umo˝li-
wia zachowanie w nowych sil-
nikach takiej samej konstruk-
cji, jak w dotychczasowych
i pozwala tym samym na uzy-
skanie oszcz´dnoÊci w kosz-
tach wytwarzania, a tak˝e

w kosztach zakupu i eksplo-
atacji nowych silników. 
IVECO MOTORS w pracach
nad nowymi konstrukcjami sil-
ników zawsze uwzgl´dnia z du-
˝ym wyprzedzeniem przysz∏e
przepisy ustawowe zwiàzane

z ochronà Êrodowiska i w tych
dzia∏aniach stara si´ wyprze-
dzaç o krok konkurentów.
Podczas prac rozwojowych
prowadzonych nad obecnà
rodzinà silników w centrum
uwagi konstruktorów pozosta-

wa∏y aspekty zwiàzane z eko-
logià, wyd∏u˝eniem ˝ywotno-
Êci silników oraz obni˝eniem
kosztów ich eksploatacji, co
w efekcie oznacza wymierne
korzyÊci dla u˝ytkowników.
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Generalny Importer Iveco Motors w Polsce:

Sp. z o.o.
Technika Zastosowaƒ Nap´dów, 
ul. Odrowà˝a 13, 03-310 Warszawa, tel.: (0 22) 814-01-80,  814-01-79, fax (0 22) 814-01-78; 
www.tezana.pl; e -mail: biuro@tezana.pl

SILNIKI ZGODNE Z NORMAMI TIER 3 I STAGE III A

SILNIKI IVECO MOTORS ZGODNE Z NORMAMI TIER 3 i STAGE III A
Typ Liczba/uk∏ad cylind. Pojemn. skokowa Moc (4) Moment obrot. Wymiary (5) (w mm)
Silnika -system zasilania (3) (w litrach) kW(CV)/ (Nm/min)/ d∏.x szer.x wys.

obr./min obr./min
N45 MNS 4L-I.D.-TC 4,5 66(89)@2.200 362@1.400 807x643x983
N45 MSS(1) 4L-I.D.-TC 4,5 66(89)@2.200 362@1.400 807x575x983
N45 MNS 4L-I.D.-TC 4,5 74(100)@2.200 397@1.400 807x643x983
N45 MSS(1) 4L-I.D.-TC 4,5 74(100)@2.200 397@1.400 807x600x983
N45 MNT 4L-I.D.-TAA 4,5 93(126)@2.200 520@1.400 807x671x972
N45 MST 4L-I.D.-TAA 4,5 93(126)@2.200 520@1.400 807x600x972
N45 ENT 4L-C.R.-TAA 4,5 104(141)@2.200 560@1.400 807x678x901
N67 MNT 6L-I.D.-TAA 6,7 129(175)@2.200 720@1.400 1.054x671x1.027
N67 MST(2) 6L-I.D.-TAA 6,7 129(175)@2.200 720@1.400 1.054x614x1.027
N67 ENT 6L-C.R.-TAA 6,7 175(135)@2.200 1.020@1.500 1.054x685x1.005
C87 ENT 6L-C.R.-TAA 8,7 260(353)@2.100 1.500@1.500 1.175x932x1.039
C10 ENT 6L-E.U.I.-TAA 10,3 315(428)@2.100 1.900@1.500 1.320x881x1.110
C13 ENT 6L-E.U.I.-TAA 12,9 375(510)@2.100 2.300@1.500 1.355x865x1.130
V08 ENT 8V-C.R.-TAA 20,1 640(870)@2.100 3.650@1.400 1.374x1.442x1.291

Uwagi: (1) Silniki w wersji kompaktowej z dynamicznym wywa˝eniem; (2) Silniki w wersji kompaktowej; (3) L: uk∏ad rz´dowy, silnik pionowy; V: silnik widlasty 90°; I.D.: bez-
poÊredni wtrysk; C.R.: uk∏ad wtryskowy Common-Rail; E.U.I.: elektroniczne sterowanie wtrysku; TC: z turbospr´˝arkà; TAA: z turbospr´˝arkà i ch∏odnicà powietrza do∏ado-
wywanego; (4) Wszystkie dane na temat mocy dotyczà zmiennego obcià˝enia/mocy na kole zamachowym zgodnie z dyrektywà  97/68/EC (bez wentylatora) po 50 godzi-
nach eksploatacji, tolerancja 3%, paliwo Diesel EN 590, warunki testu wed∏ug ISO 3045/I: ciÊnienie powietrza atmosferycznego 100 kPa, temperatura powietrza 25°C, wzgl´d-
na wilgotnoÊç powietrza 30%; obowiàzuje równie˝ dla standardów DIN 6271, BS 5514, SAE J 1349, w razie potrzeby do dyspozycji sà dalsze dane na temat mocy.
(5) Wymiary mogà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od typu i zastosowania silnika.



Weber MT - urzàdzenia
do zag´szczania betonu

Zag´szczenie betonu pod-
nosi jego wytrzyma∏oÊç
i szczelnoÊç oraz zabezpie-
cza zbrojenie przed korozjà.
Jednà z najbardziej po-
wszechnych metod zag´sz-

czania jest zastosowanie
bu∏aw wibracyjnych. Po-
mys∏ zastosowania bu∏awy
wibracyjnej (pneumatycz-
nej) narodzi∏ si´ w roku
1926 we Francji. Pierwsze
bu∏awy elektryczne zacz´to
stosowaç w roku 1933.  
Program produkcyjny firmy
Weber MT zawiera szeroki

wachlarz tych urzàdzeƒ.
Wybór optymalnego rozwià-
zania – ze wzgl´du na wy-
dajnoÊç i ekonomik´ – zale-
˝y g∏ównie od zakresu wy-
konywanych prac. Dla ma-
∏ych zadaƒ proponuje si´
zastosowanie wariantu me-

chanicznego. Mechaniczny
zestaw do zag´szczania
sk∏ada si´ z trzech elemen-
tów: nap´du MVX, wa∏u
o d∏ugoÊci od 100 do 500
cm oraz bu∏awy wibracyjnej
o Êrednicy 30, 38 lub 48
mm. Elementy sà kompaty-
bilne, dzi´ki czemu nap´d
MVX mo˝na stosowaç kom-

binacyjnie z ró˝nymi d∏ugo-
Êciami wa∏u i Êrednicami bu-
∏aw. Nap´d pod∏àczamy do
standardowego êród∏a prà-
du 220V. Obroty silnika
przenoszone sà poprzez
wa∏ do bu∏awy, a tam prze-
twarzane do cz´stotliwoÊci
200 Hz, która okaza∏a si´
optymalnà dla zag´szczania

mieszanki betonowej. 
Dla du˝ych i Êrednich placów
budowy zaleca si´ stosowa-
nie bu∏aw posiadajàcych w∏a-
sny nap´d. Weber MT propo-
nuje tu dwa rozwiàzania:
kompaktowy zestaw bu∏awy
i przetwornicy (IVUR) pod∏à-

czany do jednofazowego êró-
d∏a pràdu lub kombinacyjne
zestawy bu∏aw (IV) z prze-
twornicami (FUD lub FUE).
Zestaw IVUR jest bardzo
praktyczny ze wzgl´du na
niewielkie gabaryty zintegro-
wanej przetwornicy, z którà ∏a-
two przemieszczaç si´ w ob-
r´bie budowy. Zaletà zestawu

jest tak˝e mo˝liwoÊç ∏atwej
wymiany bu∏awy wibracyjnej
na innà ˝àdanà Êrednic´. 
Przy betonowaniu o du˝ym
zakresie cz´sto wymagane
jest jednoczesne u˝ywanie
kilku bu∏aw i tu bardziej
praktyczne jest u˝ycie prze-
twornic, do których mo˝na
pod∏àczyç wi´cej ni˝ jednà
bu∏aw´ wibracyjnà. Pro-

gram IV oferuje szeroki wy-
bór bu∏aw od Êrednicy
31 mm - przeznaczonych
do zag´szczania g´sto
zbrojonych elementów, a˝
do 80-cio milimetrowych
znajdujàcych zastosowanie
przy betonowaniu konstruk-
cji wielkogabarytowych. Bu-
∏awy pod∏àczaç mo˝na do

przetwornic obrotowych lub
elektronicznych o odpowia-
dajàcych parametrach.
Urzàdzenia Weber MT do
zag´szczania betonu pro-
dukowane sà na najwy˝-
szym Êwiatowym poziomie
technicznym z zachowa-
niem obowiàzujàcych norm
bezpieczeƒstwa.  
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Koparko-∏adowarki
CASE SuperR Seria2 

Wprowadzajàc  nowà generacj´
koparko-∏adowarek SuperR Se-
ria2, koncern CASE chce utrzy-
maç swà dominujàcà na Êwiecie
pozycj´ w tym segmencie ryn-
ku. W aktualnym wydaniu „Po-
Êrednika Budowlanego” posta-
ramy si´ przybli˝yç naszym czy-
telnikom trzy nowe modele
koparko-∏adowarek - maszyny
oznaczone symbolem 580
SuperR Seria2, 590 SuperR
Seria2 i 695 SuperR Seria2.
Nowe maszyny wyposa˝ono
w silnik produkowany przez
joint venture Case-Cum-
mins-Iveco. Jest to jednostka
wysokopr´˝na, rz´dowa,
czterocylindrowa, turbodo∏a-
dowana o mocy 95 KM w mo-
delu 580, natomiast w mode-
lach 590 i 695 uzyskano w sil-
niku o tej samej pojemnoÊci
(4,5 litra) dzi´ki ch∏odnicy po-
wietrza do∏adowujàcego moc
110 KM. Silnik przy 1.400

obr./min w modelu 580 SuperR
Seria2 uzyskuje maksymalny
moment obrotowy 400 Nm,
a w modelach 590 i 695 SuperR
Seria2 - 480 Nm. WartoÊci mo-
mentów obrotowych sà w∏aÊci-
wie najwy˝sze w maszynach tej
klasy. KorzyÊcià dla u˝ytkowni-
ka jest zwi´kszenie mo˝liwoÊci
maszyny przy nabieraniu urob-
ku, w przypadku kiedy trzeba
si´ wbiç ∏y˝kà ∏adowarkowà
w skarp´, spychaniu i planto-
waniu terenu. Poza tym silniki
te spe∏niajà wymagania norm
toksycznoÊci spalin i ha∏asu.

Odznaczajà si´ one równie˝
wysokà kulturà pracy i niskim
zu˝yciem paliwa.
We wszystkich modelach
w standardzie oferuje si´ ∏y˝-
k´ otwieranà z wid∏ami do pa-
let, nad której ruchami czuwa
system samopoziomujàcy przy
podnoszeniu, jak i opuszcza-
niu. Operator mo˝e tak˝e wy-
korzystaç  funkcj´ „p∏ywajàcà”
oraz automatycznego powrotu
do pozycji kopania. W modelu
580 i 590 SuperR Seria2 zasto-
sowana jest ∏y˝ka o pojemno-
Êci 1 m3, a w modelu 695

SuperR Seria2 - ∏y˝ka o pojem-
noÊci 1,2 m3. NowoÊcià w tych
∏y˝kach jest mo˝liwoÊç ca∏ko-
witego zdemontowania wide∏
razem z „uszami”, co znacznie
poprawia widocznoÊç i wyglàd
estetyczny maszyny. Bardzo
funkcjonalnà i sprawdzonà ju˝
w poprzednim modelu SuperR
jest wymienna, przykr´cana,
obustronna listwa skrawajàca.
Rozwiàzanie to likwiduje prak-
tycznie do zera zu˝ycie dolnej
kraw´dzi ∏y˝ki u˝ywanej do
równania terenu.
Konstrukcja stalowa, spawana
wysi´gnika i ramienia. Rami´
teleskopowo wysuwane, mak-
symalna g∏´bokoÊç kopania
w obu modelach wynosi
oko∏o 6,10 m, a maksymalny
zasi´g na poziomie gruntu
7,05 m. W nowych mode-
lach zwi´kszono Êrednice si-
∏owników oraz zastosowano
uk∏ad ich mocowania w jed-
nej linii oraz zamocowano si-
∏ownik ramienia i wysi´gnika
na jednym sworzniu. Roz-
wiàzania te majà znaczàcy
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wp∏yw na zwi´kszenie wy-
trzyma∏oÊci osprz´tu kopar-
kowego i zwi´kszenie para-
metrów kopania. Dzi´ki za-
stosowanym rozwiàzaniom
konstrukcyjnym wysi´gnika
operator widzi kraw´dzie ∏y˝-
ki przy ustawionym central-
nie osprz´cie koparkowym.
Rozwiàzaniem zwi´kszajà-
cym trwa∏oÊç maszyny i pre-
cyzj´ pracy jest mo˝liwoÊç
regulacji luzów na wysuwie.
Dost´pne sà ∏y˝ki o szeroko-
Êci od 300 do 900 milimetrów
montowane  przy wykorzysta-
niu szybkoz∏àcza. Jego serce
stanowi podwójna pompa
z´bata dostarczajàca olej
pod ciÊnieniem 210 bar
i maksymalnym wydatku 160
l/min w modelach 580SR
i 590 SR  oraz 170 l/min
w modelu 695SR sterowana
przez uk∏ad „load sensing”
wyczuwajàcy obcià˝enia i re-
gulujàcy przep∏yw w zale˝no-
Êci od tego obcià˝enia. Za-

stosowanie tego uk∏adu
umo˝liwia prac´ wszystkich
sekcji u˝ywanych w tym sa-
mym czasie z tà samà pr´d-
koÊcià niezale˝nie od obcià-
˝enia, pr´dkoÊci obrotowej
silnika i umiej´tnoÊci opera-
tora. Zapewnia równie˝ do-
skona∏à kontrol´ w czasie
precyzyjnej pracy - jednako-
we skoki dêwigni powodujà
zawsze taki sam ruch osprz´-
tu niezale˝nie od obcià˝enia.
Dzi´ki uk∏adowi dwóch
pomp z´batych mamy mo˝li-
woÊç spowolnienia ruchów
osprz´tu koparkowego i ∏a-
dowarkowego poprzez wy∏à-
czenie jednej z pomp. Ma to
zastosowanie przy pracach
za∏adunkowo/roz∏adunko-
wych i przy u˝ywaniu kopar-
ko-∏adowarki jako dêwigu. 
Dzi´ki uzyskaniu maksymal-
nej mocy hydraulicznej przy
niskich pr´dkoÊciach obro-
towych silnika, maszyna
mo˝e byç u˝ywana w ob-

szarach o zaostrzonych nor-
mach ha∏asu, takich jak
szpitale i teren zabudowany. 
Przy projektowaniu kabiny
kierowano si´ wzgl´dami
bezpieczeƒstwa i ergonomii.
Nowa kabina zapewnia do-
skona∏à widocznoÊç we
wszystkich kierunkach, a do-
skona∏y system wentylacji
w po∏àczeniu z otwieranà ca∏-
kowicie tylnà i wszystkimi
bocznymi szybami gwarantu-
je utrzymanie odpowiedniej
temperatury zarówno w lecie,
jak i zimà. Funkcjonale roz-
mieszczenie wszystkich
prze∏àczników i opatentowa-
ny przez CASE uk∏ad stero-
wania ∏y˝kà ∏adowarkowà
jednym joystickiem, znacznie
u∏atwia i przyÊpiesza prac´.
W nowej generacji koparko-
∏adowarek CASE zastosowa-
no dwa typy skrzyni biegów.
W modelach 580 - Powershu-
tle (4 biegi do przodu, 4 do
ty∏u), a w maszynach 590

i 695 - PowerSchift (4 biegi
do przodu, 2 do ty∏u). CASE
695 SuperR Seria2 jest wy-
posa˝ona we wszystkie czte-
ry ko∏a równe. Maszyna ta
posiada standardowo trzy
tryby skr´tu kó∏: przednie ko-
∏a skr´tne, wszystkie ko∏a
skr´tne oraz wszystkie ko∏a
skr´tne w t´ samà stron´
(tzw. „psi chód” oraz „krab”).
Koparko-∏adowarki CASE ze
wzgl´du na swojà wszech-
stronnoÊç i niezawodnoÊç
zapewniajà u˝ytkownikowi
pewnoÊç wykonania robót
oraz niskie koszty eksploata-
cji. Fachowa obs∏uga serwi-
sowa oraz w pe∏ni wyposa-
˝ony magazyn cz´Êci za-
miennych firmy Agrex Arcon
Sp. z o.o. i jego ogólnokra-
jowa sieç autoryzowanych
oddzia∏ów i dystrybutorów
gwarantujà fachowà obs∏u-
g´ w okresie gwarancyjnym
i pogwarancyjnym. 
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CENTRALA:
WARSZAWA – ul. Baletowa 14, tel. (022) 648-08-10

W¸ASNE ODDZIA Y̧:
GDYNIA ul. Hutnicza 42, tel.  (058) 667-19-84  
KATOWICE ul. Siemianowicka 5a, tel. (032) 353-24-83
POZNA¡ ul. Kopanina 29, tel. 0 600 800 284

FIRMY WSPÓ¸PRACUJÑCE: 
KRAKÓW – MARCOR, Al. Pokoju 81, tel. (012) 292-40-18
KIELCE – FHU NOWAK STANIS¸AW, ul. Smuglewicza 30, tel. (041) 362-79-90
LUBLIN – ELMAT, ul. Firlejowska 32, tel. (081) 744-13-21
POZNA¡ – SAR-POL, ul. Kopanina 29, tel. (061) 832-40-34
SZCZECIN – SOTECH, Przec∏aw 83A/6, tel. (091) 462-15-81
TORU¡ - WEKTOR, ul. Na Zapleczu 16, tel./fax (056) 648-37-69
JELENIA GÓRA – JAREX-TRANS, ul. D∏uga 91, Je˝ów Sudecki, tel. (075) 713 25 51

MANAGEMENT SERVICE

ISO 9001

• koparki ko∏owe i gàsienicowe, ∏adowarki,

minikoparki, mini∏adowarki, koparko-∏adowarki,

∏adowarki teleskopowe;

• walce drogowe;

• ko∏owe koparki ∏aƒcuchowe (dawniej Case);

• frezarki do nawierzchni, recyklery, rozÊcie∏acze,

wozid∏a do mas bitumicznych i asfaltów 

(nale˝y do grupy ASTEC);

• wiertnice Êlimakowe i do przewiertów sterowanych

(nale˝y do grupy ASTEC);

Autoryzowany dystrybutor i serwis techniczny maszyn nast´pujàcych marek:

LEBRERO
L

EQUIPMENT

• równiarki;

• ∏adowarki teleskopowe i podnoÊniki;

• maszyny do przetwórstwa odpadów: 

kruszarki do drewna, rozdrabniacze, 

przesiewacze, segregator, mikser;

• silniki wysokopr´˝ne;

• kruszarki do gruzu, betonu, ska∏ i kamieni.

• ci´˝kie gàsienicowe koparki

∏aƒcuchowe 

(nale˝y do grupy ASTEC);

• systemy do mikrotunelingu; 

• wozid∏a przegubowe;

• Êrubowe spr´˝arki przewoêne;

Ingersoll-Rand



Cz´Êci Êcieralne - oferta
AusPolex GmbH

Firma AusPolex GmbH, jako
generalny przedstawiciel pro-
ducentów kruszarek i przesie-
waczy od poczàtku swej dzia-
∏alnoÊci zajmuje si´ równie˝
dostawami cz´Êci eksploata-
cyjnych. Ostatnio AusPolex
GmbH zdecydowa∏ si´ na po-
szerzenie swej oferty o szeroko
rozumiane  cz´Êci Êcieralne. 
Dzi´ki nawiàzaniu bezpoÊred-
niej wspó∏pracy z producenta-
mi odlewów przeznaczonych
do maszyn kruszàcych w ofer-
cie firmy znalaz∏y si´ cz´Êci
Êcieralne (odlewy) do wi´kszo-
Êci marek kruszarek spotyka-
nych w Europie. AusPolex do-
starcza cz´Êci Êcieralne u˝ytkow-
nikom kruszarek szcz´kowych,
udarowych, walcowych i innych.
Oferta cz´Êci Êcieralnych obej-
muje wi´kszoÊç marek maszyn
kruszàcych wytwarzanych w Eu-
ropie. I tak, w ofercie cz´Êci Êcie-
ralnych znalaz∏y si´ cz´Êci do ma-

szyn produkowanych przez firmy:
AMMANN, BAIONI, BARMAC,
BAXTER, BEFRA, BERGER,
GIPO, BÖHRINGER, DRAGON,
KHD,   GOODWIN,  HAZEMAG,
KLEEMANN+REINER, KEMCO-
ERMAC,KRUPP, GHH, KUBUS,
KUEKEN, HARTL, LOKOMO,
MANNSBERGER, MFL, NACE,
NUOVA,  NIEDERHAGEBÖCK,
OMT, O&K, SBM, FLORENTINA,
PARKER, PARKER, RATZINGER,
MINI,  RHETA, ROTEX, RUBBLE
MASTER,  SVEDALA, TESAB,
VOEST oraz wiele innych. 
„Cz´Êci Êcieralne do ka˝dej ma-
szyny kruszàcej w jednym miej-
scu” - taka w∏aÊnie idea przy-
Êwieca budowie centrum dys-
trybucji cz´Êci Êcieralnych firmy
AusPolex GmbH w Poznaniu.

Dalsze informacje Pb 030Z

Czerpaki kruszàce
BEFRA BF 70.2

Czerpak kruszàcy BEFRA to
wysoko wydajna kruszarka
szcz´kowa zawieszona na ra-

mieniu koparki. Nawet naj-
mniejszy z oferowanych aktu-
alnie modeli - BF 70.2 
- pozwala u˝ytkownikowi na
kruszenie z wydajnoÊcià do-
chodzàcà nawet do 42 t/h.
Prace budowlane wià˝à si´
nieod∏àcznie z powstawaniem
odpadów budowlanych. Czer-
pak kruszàcy BEFRA pozwala

na op∏acalne kruszenie nawet
najmniejszej iloÊci gruzu bez-
poÊrednio tam gdzie powsta∏.
JeÊli nawet otrzymane kruszy-
wo nie znajdzie zastosowania
na miejscu, to korzystajàc z
czerpaka BF 70.2 z placu bu-
dowy wywieêç mo˝emy ju˝
gotowy materia∏ a nie odpad. 

Dalsze informacje Pb 031Z
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Czerpak kruszàcy BEFRA pozwala na op∏acalne kruszenie nawet niewielkiej iloÊci gruzu
bezpoÊrednio w miejscu jego powstania



FERMEC - pilota˝owy
uk∏ad sterowania

Firma BUD-SPRZ¢T w roku
1996 w Gdyni rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç  jako autoryzowa-
ny przedstawiciel firmy
AGREX zajmujàc si´ dystry-
bucjà i serwisem maszyn bu-
dowlanych amerykaƒskiego
koncernu CASE na terenie
Polski pó∏nocnej. Od roku
1999 jest oficjalnym dystry-
butorem koparko-∏adowarek
marki FERMEC (dawniej MF)
nale˝àcej od roku 2001 do
koncernu TEREX - jednego
z najwi´kszych producentów
maszyn budowlanych na
Êwiecie. Obecnie centrala
spó∏ki mieÊci si´ w Katowi-
cach, a w swojej ofercie BUD-
SPRZ¢T posiada równie˝
walce i wywrotki czo∏owe
marki BENFORD tak˝e nale-
˝àcej do koncernu TEREX.
Firma FERMEC produkuje
maszyny nowej generacji,
a przy ich projektowaniu in-

˝ynierowie kierujà si´ opinia-
mi tysi´cy u˝ytkowników.
Profesjonalny dobór zaawan-
sowanych technologii i wyso-
ka jakoÊç wykonania pozwo-
li∏a na osiàgni´cie znaczàcej
pozycji na Êwiatowym rynku
maszyn budowlanych.
Ostatnio oferta koparko-∏a-
dowarek koncernu TEREX
poszerzy∏a si´ o trzy nowe
modele. Do znanych ju˝
i cenionych w Polsce mode-
li 820, 860SX, 860Elite
i 970Elite do∏àczy∏y maszy-
ny 880SX, 880Elite i 980Eli-
te. Nowe modele koparko-
∏adowarek, na wzór nowo-
czesnych koparek, zosta∏y
wyposa˝one w joysticki do
sterowania osprz´tem ko-
parkowym. Zastosowanie
sterowania ciÊnieniem pilo-
ta˝owym umo˝liwia wyko-
nywanie znacznie p∏ynniej-
szych i precyzyjniejszych
ruchów przy kopaniu i in-
nych pracach dodatkowym
osprz´tem hydraulicznym.
Manipulatory umiejscowio-

ne na obrotowych ramio-
nach kolumny i umieszczo-
ne blisko regulowanych
pod∏okietników fotela dajà
operatorowi ogromny kom-
fort i klarowny widok na ob-
szar pracy. Obrotowe ra-
miona kolumny w pozycji
podniesionej u∏atwiajà do-
st´p operatorowi.
Manipulatory ustawiajà si´
w pozycji pracy po naciÊni´-
ciu peda∏u blokujàcego.
Chwilowe przyciÊni´cie przy-
cisku na jednym z joysticków

reaktywuje system. Osprz´t
koparkowy mo˝e byç stero-
wany w pozycji podniesionej
po przyciÊni´ciu przycisku
na jednym z joysticków.
Umo˝liwia to operatorowi
wychylenie si´ do przodu
poprawiajàc przez to wi-
docznoÊç wykopu. Wyjàtko-
wà w∏aÊciwoÊcià tego syste-
mu jest równie˝ mo˝liwoÊç
szybkiej i ∏atwej zmiany mo-
delu roboczego manipulato-
rów z SAE na ISO i odwrot-
nie poprzez zmian´ po∏o˝e-
nia dêwigni umiejscowionej
na obudowie kolumny.
Wszystkie te czynnoÊci
operator mo˝e wykonaç
w pozycji siedzàcej.
Dodatkowe sterowanie ci-
Ênieniem pilota˝owym w ko-
parko-∏adowarkach TEREX
w po∏àczeniu z pozosta∏ymi,
sprawdzonymi ju˝ cechami
maszyn, zapewnia maksy-
malnà produktywnoÊç oraz
poprawionà wygod´ i kom-
fort operatora.
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Naczepy do przewozu
maszyn budowlanych

Do dnia dzisiejszego firma
Goldhofer wyprodukowa∏a
ponad 27.000 specjalizowa-
nych pojazdów do przewo-
zu ∏adunków ponadgabary-
towych o masie od  6 a˝ do
10.000 ton. WÊród nich po-
wa˝nà grup´ stanowià na-
czepy s∏u˝àce do przewozu
maszyn budowlanych.

Trzy- i czteroosiowe naczepy
nale˝à do podstawowego
wyposa˝enia ka˝dego
przedsi´biorstwa budowla-
nego. Na przyk∏adzie 4-osio-
wej naczepy niskopodwozio-
wej przedstawiono poni˝ej
elementy wyposa˝enia po-
zwalajàce na przewóz samo-
jezdnych maszyn wy˝szych
i bardziej obj´toÊciowych.
Zastosowanie osi samo-
skr´tnych to ekonomiczne
rozwiàzanie w porównaniu

do osi kierowanych. W tego
rodzaju pojazdach wykorzy-
staç mo˝na elementy wypo-
sa˝enia, takie jak: 
• ∏ab´dzia szyja o zmniej-

szonej do 120 mm wyso-
koÊci,

• opuszczane i zdejmowa-
ne burty aluminiowe na
∏ab´dziej szyi,

• muldy na ko∏a z aluminio-
wymi pokrywami na ∏ab´-
dziej szyi,

• stalowa burta przednia

- czo∏ownica o wysokoÊci
1.600 mm,

• muldy na ko∏a w ró˝nych
wykonaniach, z pokrywa-
mi aluminiowymi,

• sk∏adane lub wysuwane
poszerzenia 2 x 220 mm,

• pierwsza oÊ  podnoszona
z blokadà elektrycznà,

• najazdowe rampy alumi-
niowe do wjazdu na plat-
form´ i do wjazdu na ∏a-
b´dzià szyj´.
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NOWE I U˚YWANE NACZEPY I PRZYCZEPY
NISKOPODWOZIOWE • TERMINOWO I NIEZAWODNIE

Przedstawicielstwo firmy Goldhofer w Polsce

P.H.U. „ATRA” – Piotr Ziemnicki tel./fax (0-22) 879 94 78
ul. Hetmaƒska 10c, 04-305 Warszawa tel. kom. 0-505 083 483

e-mail: piotr.ziemnicki@wp.pl www.goldhofer.de

Stalowa burta przednia- czo∏ownica o wy-
sokoÊci 1.600 mm

¸ab´dzia szyja z burtami aluminiowymi
i z muldami na ko∏a z pokrywami

Muldy na ko∏a ze zdejmowanà pokrywà
aluminiowà, dzielone i przesuwane

Muldy na ko∏a miedzy drugà i trzecià osià
z pokrywami

Ty∏ naczepy z uchwytem przeznaczonym
do ramp aluminiowych

Ty∏ naczepy z przyk∏adem poszerzenia wy-
suwanego i przesuwnymi szynami do ramp

Ty∏ naczepy z koszem na rampy i podpo-
rami mechanicznymi

Muldy na ko∏a wykonane przez zukoso-
wanie rozsuwanych elementów platformy



Urzàdzenia wyburzeniowe
Atlas Copco 

Wykorzystanie najnowszych
technologii w urzàdzeniach
wyburzeniowych zmieni∏o te-
go typu prace w szybki, eko-
nomiczny i precyzyjny pro-
ces. W ubieg∏ym roku firma
Atlas Copco wprowadzi∏a
na rynek pierwsze urzàdze-
nie z nowej generacji no˝yc
wyburzeniowych - CC 3300,
o masie ponad 3,4 tony, prze-
znaczone do koparek o ma-
sie od 30 do 50 ton.
Konstrukcja no˝yc CC 3300
stanowi ukoronowanie wysi∏-
ku projektantów Atlas Copco
nad jednoczesnym po∏àcze-
niem maksymalnej si∏y tnàcej,
krótkiego czasu rozwierania
no˝yc z wysokà niezawodno-
Êcià. W no˝ycach tych po-
szczególne elementy eksplo-
atacyjne oraz szcz´ki mo˝na
∏atwo i szybko zdemontowaç
i wymieniç, bezpoÊrednio na

placu budowy, co czyni CC
3300 niezwykle wydajnym
i uniwersalnym urzàdzeniem
wyburzeniowym. Najistotniej-
szà zmianà konstrukcyjnà jest
zamontowanie obu szcz´k na
jednym sworzniu obrotu.
Sprawdzony system zasilania
dwóch ruchomych szcz´k nie-
zale˝nie od siebie oraz spe-
cjalny ich profil gwarantuje
uzyskanie maksymalnej si∏y
tnàcej/kruszàcej w ca∏ym za-
kresie rozwarcia. Pozwala tak-
˝e na niezale˝ny ruch robo-
czy poszczególnych elemen-
tów kruszàcych, co zapobie-
ga powstawaniu i przenosze-
niu na wysi´gnik maszyny no-
Ênej szkodliwych si∏ reakcji.
Konstrukcja elementów robo-
czych no˝yc - no˝e tnàce
o czterech powierzchniach
roboczych zapewnia ich d∏u-
gotrwa∏à, bezawaryjnà eks-
ploatacj´. Oferta specjali-
stycznych narz´dzi Atlas
Copco majàcych zastoso-
wanie w robotach wybu-

rzeniowych obejmuje: 
• no˝yce wyburzeniowe (CC)

- przeznaczone do ci´cia
betonu i ˝elbetu (wersja U)
lub do ci´cia konstrukcji
stalowych (wersja S),

• kruszarki hydrauliczne (BP)
- przeznaczone do szcze-
gólnie ci´˝kich i d∏ugotrwa-
∏ych prac wyburzeniowych
ze wzgl´du na niezwykle
wytrzyma∏à konstrukcj´,
wykonanà z materia∏ów od-
pornych na Êcieranie,

• szcz´ki wyburzeniowe (DP)

- przeznaczone do wybu-
rzania Êcian i stropów, prze-
cinania belek ˝elbetowych
oraz do rozdrabniania ele-
mentów betonowych i ˝el-
betowych,

• chwytaki do gruzu (MG) 
- sprz´t przeznaczony do
prowadzenia wyburzeƒ
konstrukcji drewnianych
oraz lekkich konstrukcji
z ceg∏y lub do sortowania
oraz za∏adunku materia∏u
po wyburzeniu.
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INNOWACJE

w

DZIA¸ANIU
Kompletna gama nowoczesnych, wydajnych urzàdzeƒ wyburzeniowych Atlas Copco

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. 0-22 572 68 00, fax  0-22 572 68 09
www.hydraulic-attachments.com

www.atlascopco.pl



Maszyny budowlane

Hyundai 290LC-7

Koparka gàsienicowa Hyundai
290LC-7 nale˝y do najnowszej
generacji maszyn koreaƒskie-
go koncernu. Nap´dzana jest
nowczesnym, szeÊciocylindro-
wym turbodo∏adowanym silni-
kiem Cummins QSB5.9 o po-
jemnoÊci 5,9 litra spe∏niajàcym
norm´ Tier II. W koparce zasto-
sowano odpornà na uderzenia
podczas jazdy, ca∏kowicie spa-
wanà stalowà ram´ podwozia. 
Szeroko otwierane klapy serwi-
sowe i uniwersalny klucz otwie-
rajàcy ich zamki  u∏atwiajà pra-
ce serwisowe. Bezpieczeƒstwo
mechanika zwi´ksza system
uchwytów i drabinek u∏atwiajà-
cych wspinanie i poruszanie
si´ po wy˝szych  partiach ma-
szyny. Dzielone  boczne klapy
oraz ∏atwy dost´p do g∏ównych
podzespo∏ów  u∏atwiajà serwi-
sowanie i prowadzenie napraw. 
W celu u∏atwienia pracy
mechanikom elektryczne ele-
menty sterowania i filtr powietrza
montowane sà centralnie w jed-
nym obszarze. Kombinacja lep-
szego dop∏ywu powietrza i rów-
nomiernie wtryskiwanego paliwa
daje w rezultacie wy˝szà kultur´
pracy silnika, wy˝sze osiàgi
i zmniejszenie zu˝ycia paliwa. 
Odpowiednio uszczelnione i re-
gulowane z∏àcze ∏y˝ki daje za-
równo mniejsze zu˝ycie trzpie-
ni i ∏o˝ysk, jak równie˝ zapew-
nia cichà prac´. Z∏àcze ∏y˝ki ce-
chujàce si´ du˝à odpornoÊcià
na zu˝ycie zaprojektowano
z myÊlà o d∏ugim, bezawaryj-
nym u˝ytkowaniu. Równie˝ kra-
w´dzie tnàce ∏y˝ki oraz jej Êcia-
ny boczne zosta∏y wzmocnione
p∏ytami ze specjalnej stali. 
Nowoczesny system CAPO
(komputerowa optymalizacja wy-
dajnoÊci pracy maszyny – utrzy-
muje prac´ silnika i pomp hy-
draulicznych na optymalnym po-
ziomie. Wybierane rodzaje pracy
zosta∏y dopasowane do ró˝nych
obcià˝eƒ zapewniajàc wysokà
wydajnoÊç przy niskim zu˝yciu
paliwa. Takie cechy, jak automa-
tyczna redukcja obrotów stano-
wià integralnà cz´Êç systemu.

System monitoruje pr´dkoÊç ob-
rotowà jednostki nap´dowej,
temperatur´ ch∏odziwa i oleju hy-
draulicznego. Je˝eli zawory ste-
rujàce znajdujà si´ przez ponad
cztery sekundy w po∏o˝eniu neu-
tralnym, pr´dkoÊç obrotowa
silnika zostaje zredukowana sa-
moczynnie na 1.200 obr./min, co
pozwala na ograniczenie zu˝ycia
paliwa i emisji ha∏asu. Obroty
mogà byç równie˝ redukowane
przez operatora za pomocà spe-
cjalnego przycisku. 
W po∏o˝eniu neutralnym wy-
si´gnika przep∏yw oleju hy-
draulicznego zostaje zreduko-
wany do minimum, by w ten
sposób zredukowaç do mini-
mum spadek wydajnoÊci. I od-
wrotnie, podczas pracy mak-
symalny przep∏yw zapewnia
zwi´kszenie pr´dkoÊci. Po-
przez manipulowanie joystika-
mi przep∏yw zostaje ustawiony
autmatycznie, co wp∏ywa na
ustalenie optymalnych para-
metrów pracy podzespo∏ów. 
System posiada uk∏ad samodia-
gnostyki sygnalizujàcy usterki
wywo∏ane nieprawid∏owym funk-
cjonowaniem uk∏adu elektryczne-
go lub hydraulicznego. Uk∏ad jest
w stanie zidentyfikowaç 48 ró˝-
nych typów usterek. Informacje
na temat pr´dkoÊci obrotowej sil-
nika, ciÊnienia roboczego w uk∏a-
dzie hydraulicznym, napi´cia

akumulatora, stanu technicznego
prze∏àczników elektrycznych po-
wodujà, ˝e ustalenie miejsca
usterki jest ∏atwe i szybkie. 
Przestronna kabina koparki za-
pewnia operatorowi doskona∏à
widocznoÊç. W kabinie zasto-
sowano du˝e po∏acie prze-
szkleƒ. Przewietrzanie miejsca
pracy operatora zosta∏o popra-
wione dzi´ki zastosowaniu no-
wego systemu zasysania Êwie-
˝ego powietrza do kabiny i roz-
prowadzania go po ca∏ym wn´-
trzu. Lepsze przewietrzanie ka-
biny u∏atwiajà równie˝ przesuw-
ne okna w jej czo∏owej cz´Êci. 
W celu zapewnienia operatoro-
wi maszyny maksymalnego
komfortu manipulatory i fotel
mo˝na ∏atwo przesuwaç. Bez-
pieczeƒstwo operatora zapew-
niono dzi´ki zwi´kszeniu szty-
wnoÊci kabiny. Uzyskano jà po-
przez zastosowanie wzmocnio-
nych s∏upków. Kabina jest izo-
lowana w zakresie szkodliwych
wibracji tak˝e za sprawà nowe-
go sposobu mocowania. Re-
dukcj´ wibracji osiàgni´to po-
przez zastosowanie t∏umienia
elastyczno-lepkoÊciowego.
Fotel jest regulowany wielo-
p∏aszczyznowo, co zmniejsza
zm´czenie operatora dzi´ki
mo˝liwoÊci zaj´cia optymalnej
pozycji. Dost´p do miejsca
pracy u∏atwiajà operatorowi

konsole, które mogà byç prze-
suwane zarówno do ty∏u, jak
i do przodu. W koparce zasto-
sowano precyzyjne joystiki,
których obs∏uga nie wymaga
wk∏adania si∏y. Koparka
290LC-7  zosta∏a zaprojekto-
wana z myÊlà o osiàgni´ciu
jak najni˝szej emisji ha∏asu.

Stopieƒ emisji ha∏asu zarów-
no wewnàtrz, jak i na zewnàtrz
maszyny zredukowano do mi-
nimum. Wn´trze kabiny wyci-
szono dodatkowo, dzi´ki za-
stosowaniu izolacji akustycz-
nej klapy silnika i drzwi kabi-
ny. Wyciszono równie˝ prze-
strzeƒ zabudowy silnika. 
Silnik maszyny jest automa-
tycznie chroniony przed prze-
grzaniem. Je˝eli temperatura
ch∏odziwa wzrasta ponad do-
puczczalnà norm´ uk∏ad CAPO
automatycznie redukuje obroty
obni˝ajàc tym samym tempera-
tur´ jednostki nap´dowej. 
U˝ywanie przez operatora sys-
temu zwi´kszenia mocy ma-
szyny powoduje podniesienie
si∏y kopania o oko∏o 10%. Jest
to szczególnie przydatne kie-
dy czasowo potrzebna jest do-
datkowa moc, na przyk∏ad
podczas kopania rowów
w twardej ziemi lub skale, lub
kiedy z´by ∏y˝ki zaczepiane sà
przez korzenie drzew. 

Dalsze informacje Pb 035Z
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Hyundai 290LC-7 podczas prac rozbiórkowych na warszawskiej Pradze-Pó∏noc



SSzzyybbkkoo,,  sszzyybbcciieejj,,  HHYYUUNNDDAAII……

Niech wyglàd ci´ nie zmyli…
Minikoparki HYUNDAI to najmniejsze w gamie, ale zarazem najszybsze i najbardziej zwinne maszyny.
Projektowane specjalnie pod europejski rynek, sà dostosowane do trudnych warunków pracy, a ich
unikalna skompaktowana budowa dostarcza optymalnà wydajnoÊç, niezawodnoÊç oraz komfort pracy.
Z∏o˝one z najwy˝szej klasy komponentów mini-koparki HYUNDAI nigdy nie zawiodà twojego zaufania.
Ma∏a ale szybka, uniwersalna i niezawodna … oto si∏a HYUNDAI'a.  Bàdê szybki, solidny i poczuj ró˝nic´!
Do∏àcz do tych wszystkich, którzy ju˝ si´ przekonali, ˝e koparki HYUNDAI sà  prze∏omem w ewolucji
maszyn budowlanych.

AMAGO Sp. z o.o., ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków, tel. 012 267 66 30, fax 012 266 49 94, www.amago .pl



Hard Hat - oszcz´dzasz
czas i pieniàdze! 

W po∏owie ubieg∏ego roku fir-
ma Atlas Copco wprowadzi∏a
w trzech modelach Serii 7 obu-
dowy z polietylenu (LMDPE).
Nowe obudowy otrzyma∏y
nazw´ Hard Hat. Ogromny
sukces rynkowy tego rozwià-
zania spowodowa∏, ˝e podj´-
to decyzj´ o zastosowaniu
tego typu obudowy jako
opcji we wszystkich maszy-
nach serii 7 (od 1,9 do 5,3
m3/min). Zastosowanie spe-
cjalnego tworzywa LMDPE
przynosi u˝ytkownikom spr´-
˝arek wiele korzyÊci, w tym: 
• wyjàtkowà odpornoÊç

maszyn na uszkodzenia
mechaniczne,

• stuprocentowà odpornoÊç
na korozj´, 

• estetyczny wyglàd oraz
nowoczesne wzornictwo,

• wysokà wartoÊç maszyn
przy odsprzeda˝y.

Hard Hat jest dobrym przy-
k∏adem, jak nowoczesne
wzornictwo i filozofia projek-
towania - „s∏uchajàc potrzeb
klientów” – pozwalajà na
obni˝enie kosztów zwiàza-
nych z eksploatacjà spr´˝a-
rek. Niezawodny nap´d ma-
szyn serii 7 stanowià nowo-
czesne jednostki nap´dowe
firmy Deutz (z trzyletnim
okresem gwarancji) oraz -
w najmniejszym modelu
XAS 37 - silnik firmy Kubota.
Wysokowydajny, asyme-
tryczny Êrubowy element
spr´˝ajàcy niezawodnie do-
starcza spr´˝one powietrze
do nap´du m∏otów wybu-
rzeniowych, wiertarek, klu-
czy pneumatycznych, szli-
fierek, ubijaków, „kretów”
lub do prac antykorozyj-
nych. W wyposa˝eniu stan-
dardowym przewoêne spr´-
˝arki Atlas Copco serii 7 wy-
posa˝one sà w nastawny
dyszel z zaczepem kulo-
wym, hamulce najazdowe

oraz postojowe, kliny pod
ko∏a oraz oÊwietlenie dro-
gowe (maszyny posiadajà
homologacj´ drogowà oraz
certyfikat UDT). 
Szeroki zestaw opcji dodat-
kowych umo˝liwia „z∏o˝e-
nie” spr´˝arki zgodnie z in-
dywidualnymi potrzebami
konkretnego u˝ytkownika.
W spr´˝arkach Hard Hat
opcjonalnie dost´pne sà
mi´dzy innymi ch∏odnica
koƒcowa powietrza wraz
z filtrami, pojedyncza lub
podwójna skrzynka  na m∏ot
pneumatyczny oraz ró˝ne
kolory obudowy Hard Hat.
Wszystkie spr´˝arki spe∏nia-
jà aktualnie obowiàzujàce
w Unii Europejskiej ustawo-

we wymogi w zakresie
ochrony Êrodowiska i bez-
pieczeƒstwa pracy, emisji
spalin oraz ha∏asu.
U˝ytkownicy, którzy zdecydo-
wali si´ na zakup spr´˝arki
z obudowà Hard Hat nie mu-
szà poÊwi´caç czasu i pieni´-
dzy na usuwanie wgnieceƒ,
zarysowaƒ, malowanie oraz
wymian´ skorodowanych
elementów  obudowy. Nie
muszà te˝ martwiç si´
o zniszczenie wra˝liwych
elementów spr´˝arki, takich
jak zawory wylotowe, panel
sterowania oraz Êwiat∏a dro-
gowe. Sà one bowiem do-
skonale chronione przez
obudow´ Hard Hat.
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, 
S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. (022) 572 68 00, fax (022) 572 68 09

Specjalny telefon serwisowy 24/24   0691 916 116
Bezp∏atna infolinia 0800 100 036 www.atlascopco.pl

Serdecznie zapraszamy do naszego stoiska 

nr 17 na terenie otwartym podczas kieleckich targów 

AUTOSTRADA POLSKA 

w dniach 17-19 maja 2006, gdzie zaprezentowana 

zostanie m.in. spr´˝arka  Hard Hat



Torus  pomaga
dobraç ogumienie

Krakowska firma Torus od
kilkunastu lat zajmuje si´
sprzeda˝à ogumienia do
niemal ka˝dego pojazdu
poruszajàcego si´ na ko-
∏ach. Nale˝y do Êcis∏ej czo-
∏ówki firm specjalizujàcych
si´ w oponach wielkogaba-
rytowych. Kluczowi klienci
firmy Torus wywodzà si´
z bran˝y cementowej, górni-
czej, budowlanej, hutniczej
oraz drogowej. Dystrybucja
opon na terenie ca∏ego kra-

ju odbywa si´ z siedziby fir-
my. Du˝y magazyn (ponad
200 sztuk) opon wielkoga-
barytowych pozwala na zmi-
nimalizowanie czasu dosta-

wy w dowolne miejsce
w Polsce w ciàgu 24 godzin.
Torus Êwiadczy us∏ugi w za-
kresie doboru ogumienia do
ka˝dego pojazdu ko∏owego,
monta˝u opon w miejscu po-
stoju maszyny, nape∏niania
kó∏ jezdnych pojazdów bu-
dowlanych p∏ynem obcià˝a-
jàcym - solankà, profesjonal-
nych napraw technologià Tip
Top Stahlgruber przy wyko-
rzystaniu Thermopressu EM1
- (certyfikat Tip-Top Stahlgru-
ber); nape∏niania elasto-
merem kó∏ jezdnych pojaz-
dów przemys∏owych. Serwi-
sem obj´te sà równie˝ opony

przemys∏owe ma∏ogabaryto-
we do wózków wid∏owych.
Obs∏uga posprzeda˝na pro-
wadzona w miejscu postoju
maszyny obejmuje monito-

ring stanu opon i procesu ich
zu˝ycia. Praktykowany jest
tak˝e odbiór zu˝ytego ogu-
mienia wraz z wydaniem kar-
ty przekazania odpadu.
Torus od wielu lat ÊciÊle
wspó∏pracuje  z zaliczanymi
do czo∏ówki Êwiatowych
producentów opon wielko-
gabarytowych firmami Mi-
chelin oraz Bridgestone.
Wspó∏praca pozwoli∏a po-
zyskaç zaufanie najwi´k-
szych i najbardziej wyma-
gajàcych klientów, takich
jak kopalnie odkrywkowe
czy cementownie. Zaliczajà
si´ do nich m.in. Lhoist Pol-
ska, Heidelberg Group, La-
farge, Alexander Mill Servi-
ces, Grupa O˝arów.
Torus oferuje równie˝ opo-
ny wielkogabarytowe in-

nych producentów, z któ-
rych szczególnie poleca
produkty holenderskiej fir-
my Dutch Industrial Tyres,
sprzedawane pod markà
Magna. Od dwóch lat dys-
trybuuje bowiem opony
przemys∏owe do wózków
wid∏owych tej firmy, a prze-
prowadzone u klientów te-
sty da∏y zaskakujàco dobre
rezultaty, które pozwalajà
porównywaç je z najlepszy-
mi oponami konkurencji.
W po∏owie 2006 roku Torus
planuje wprowadzenie na ry-
nek opon wielkogabaryto-
wych MAGNA w podstawo-
wych rozmiarach. Docelowo
krakowska firma b´dzie  ofe-
rowaç ogumienie tej marki
nawet o rozmiarach 49” i 51”. 
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Torus nale˝y do czo∏ówki firm specjalizujàcych si´ w oponach wielkogabarytowych

Obs∏uga posprzeda˝na w miejscu postoju maszyny realizowana jest przez mobilny
serwis. Obejmuje ona monitoring stanu opon i proces ich zu˝ycia



Waryƒski Trade - ciekawa
oferta targowa

Waryƒski Trade Sp. z o.o. ju˝
od wielu lat zajmuje si´ sprze-
da˝à maszyn budowlanych.
RównoczeÊnie firma jest pro-
ducentem koparek i specjali-
zuje si´ w odbudowach ma-
szyn krajowej produkcji, takich
jak ∏adowarki, spycharki i ko-
parki. Spó∏ka posiada rozleg∏à
sieç dystrybucji zarówno na te-
renie Polski, jak i w wielu kra-
jach Europy Ârodkowo-
wschodniej. Jej celem jest cià-
g∏e poszerzanie oferty, dzi´ki
czemu w chwili obecnej Wa-
ryƒski Trade jest w stanie za-
pewniç pe∏nà obs∏ug´ sprz´to-
wà ka˝dego nowoczesnego
placu budowy. Oprócz sprze-
da˝y i produkcji maszyn Wa-
ryƒski Trade gwarantuje tak˝e
ich kompleksowy serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny. 
W dniach 17-19 maja 2006 od-
b´dà si´ targi AUTOSTRADA-
POLSKA w Kielcach oraz

WOD-KAN 2006 w Bydgosz-
czy. Jak co roku, spó∏ka Wa-
ryƒski Trade bierze udzia∏
w obydwu imprezach. 
Odwiedzajàcy ekspozycje Wa-
ryƒskiego  w Kielcach i Byd-
goszczy b´dà mogli zapo-

znaç si´ z aktualnà ofertà fir-
my, a tak˝e przyjrzeç si´ z bli-
ska kilku maszynom, produko-
wanym i sprzedawanym przez
Waryƒskiego. Zaprezentowa-
ne zostanà m.in. koparko-∏a-
dowarki Waryƒski Hidromek

HMK 102B i 102S, ∏adowarka
ko∏owa  Waryƒski Liugong 856 II.
NowoÊcià na kieleckiej impre-
zie b´dzie natomiast 12-tono-
wa ∏adowarka ko∏owa Waryƒ-
ski Liugong 835.

Dalsze informacje Pb 038Z
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HARDOX® 450 - materia∏
do produkcji naczep

Unikatowe zestawienie udar-
noÊci z wytrzyma∏oÊcià na
Êcieranie czyni blach´ HAR-
DOX® 450 optymalnym mate-
ria∏em do produkcji naczep.
HARDOX® 450 posiada gra-
nic´ plastycznoÊci na pozio-
mie 1.200 MPa, co umo˝liwia
eksploatacj´ skrzyni równie˝
przy du˝ych gabarytowo ska-
∏ach bez ryzyka powstawania
p´kni´ç. HARDOX® 450 ce-
chuje równie˝ bardzo wysoka
udarnoÊç, co gwarantuje
bezpieczenieƒstwo pracy
znacznie wy˝sze ni˝ w przy-
padku skrzyƒ wykonanych
z innych gatunków stali. 
HARDOX® 450 ma bardzo
wàskà tolerancj´ twardoÊci
mieszczàcà si´ w zakresie
425-475 Brinell, dzi´ki której
uzyskujemy wysokie i jedno-
rodne w∏asnoÊci na Êcieranie.
Przy transporcie granitu ana-
liza odpornoÊci na Êcieranie

pokazuje wzrost ˝ywotnoÊci
o 80% w porównaniu ze sta-
lami o twardoÊci 400 HB.
Przez wprowadzenie techno-
logii ACCUROLLTECHTM, hu-
ta SSAB gwarantuje znacznie
w´˝szà tolerancj´ gruboÊci
blachy w porównaniu z innymi
producentami. Przy wykona-
niu standardowym blacha
gruboÊci 6 mm mo˝e mieç
7,1 mm. HARDOX® 450 dla
gruboÊci 6 mm musi si´ mie-
Êciç w gwarantowanej toleran-

cji od 5,6 do 6,4 mm. W rezul-
tacie oszcz´dza si´ nawet do
210 kg i o t´ wartoÊç mo˝na
zwi´kszyç ci´˝ar transportu. 
HARDOX® 450 jest nie tylko
optymalnym materia∏em ze
wzgl´du na w∏asnoÊci u˝yt-
kowe gotowego wyrobu, ale
równie˝ z powodu swoich do-
skona∏ych w∏asnoÊci obrób-
czych. U˝ytkownicy z ca∏ego
Êwiata potwierdzajà, ˝e bla-
cha HARDOX® jast wygodna
w obróbce na warsztacie.

Wszystkie znane procesy ob-
róbcze sà mo˝liwe do zasto-
sowania dla blachy HARDOX
450. Dla przyk∏adu, wierciç
mo˝na wiert∏ami ze stali szyb-
kotnàcej oraz z w´glików
spiekanych. Kryterium doboru
wi´rt∏a nie stanowi bowiem
blacha, lecz maszyna.
Gi´cie stali HARDOX® daje re-
welacyjne wyniki. Na przyk∏ad,
dla gruboÊci 5 mm blachy
HARDOX® 450 promieƒ gi´cia
wynosi 17,5 mm, przy szeroko-
Êci rozwarcia matrycy 50 mm.
HARDOX® jest stalà o niskiej
zawartoÊci w´gla i dodatków
stopowych, co w praktyce
oznacza niski równowa˝nik
w´gla. HARDOX® 450 mo˝na
spawaç wszystkimi konwen-
cjonalnymi metodami przy
u˝yciu standardowych elek-
trod. HARDOX® nale˝y do tej
samej rodziny stopowej, co
stale o podwy˝szonej wytrzy-
ma∏oÊci lub zwyk∏e stale kon-
strukcyjne, dlatego mogà one
byç ze sobà spawane. 

Dalsze informacje Pb 039Z
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Manitou - nowa sieç
sprzeda˝y i serwisu 

Wraz z poczàtkiem roku Ma-
nitou uruchomi∏o nowà sieç
dealerów w bran˝y budowla-
nej. Rosnàca liczba maszyn
tej marki pracujàcych w Pol-
sce wymusza koniecznoÊç
wykonywania profesjonalnej
obs∏ugi serwisowej. U˝ytkow-
ników z województw: pomor-
skiego, warmiƒsko-mazur-
skiego, podlaskiego, mazo-
wieckiego i lubelskiego ob-
s∏uguje  Agrex Arcon z g∏ów-
nà siedzibà w Warszawie, wo-
jewództwo kujawsko-pomor-
skie toruƒska firma Hit Masz
zaÊ po∏udniowà cz´Êç Polski
- dolnoÊlàskie, Êlàskie, opol-
skie, ma∏opolskie, Êwi´tokrzy-
skie i podkarpackie - Biuro
Handlowe Ruda z siedzibà
w Katowicach. Ârodkowa i za-

chodnia Polska (wielkopol-
skie, ∏ódzkie, lubuskie i za-
chodniopomorskie) znajduje
si´ w obszarze dzia∏ania firmy
Novomat z Dopiewa k/Pozna-
nia. Nowi dealerzy Manitou to
uznane firmy sprzedajàce od
wielu lat maszyny oraz Êwiad-
czàce us∏ugi serwisowe.
Na tegorocznych targach Auto-
strada w Kielcach oraz  Wod-
Kan w Bydgoszczy dealerzy
Manitou prezentowaç b´dà
szereg nowoÊci „Êwiatowego li-
dera w podnoszeniu ci´˝arów”. 
Z poczàtkiem roku 2006 Mani-
tou wprowadzi∏o do sprzeda˝y

nowà seri´ ∏adowarek telesko-
powych MT 14. Jest to konty-
nuacja bardzo popularnej na
placach budowy serii maszyn
trzynastometrowych. Nowe
maszyny majà wysokoÊç pod-
noszenia blisko 14 metrów,
a zasi´g w przód oko∏o 9,5
metra. Udêwig maksymalny
w zale˝noÊci od modelu wyno-
si 3,5 lub 4 tony. Nowa seria
obejmuje 8 maszyn 14 metro-
wych. Zastosowano w nich no-
wy system sterowania pracà
teleskopu LPS zintegrowany
z prze∏àcznikiem kierunku jaz-
dy. Dzi´ki temu praca operato-
ra jest znacznie u∏atwiona
i bezpieczna, gdy˝ jedna r´ka
spoczywa stale na kole kie-
rownicy, druga zaÊ obs∏uguje
wszystkie funkcje pracy ma-
szyny. Manitou z serii 14 m,
cechuje zwarta budowa i krót-
ki oraz niski ty∏ maszyny, co
pozwala na bardzo ∏atwe ma-

newrowanie. Zastosowanie
trzech trybów skr´tu kó∏ daje
du˝e mo˝liwoÊci manewrowa-
nia na zat∏oczonych placach.
Francuska firma Manitou
wprowadzajàc unikatowe po-
∏àczenie ∏adowarki teleskopo-
wej i koparko-∏adowarki ofe-
ruje urzàdzenie wieloczynno-
Êciowe doskonale dajàce so-
bie rad´ w robotach ziem-
nych i prze∏adunkowych.
Konstruktorzy firmy Manitou
konsultowali si´ w czasie prac
z u˝ytkownikami tradycyjnych
koparko-∏adowarek. Narzekali
oni na kiepski wysi´g do

przodu, przeci´tne wysokoÊci
unoszenia ∏adunku i s∏abà wi-
docznoÊç z kabiny oraz nie-
wystarczajàcà uniwersalnoÊç
maszyn. Opinie te sta∏y si´
podstawà koncepcji Manihoe.
Podwozie i przód tej maszyny
to efektowne po∏àczenie kilku
∏adowarek teleskopowych Ma-
nitou, ∏àcznie z modelami kie-
rowanymi przegubowo i MLT
o sztywnym podwoziu. Zasto-
sowanie centralnie zamonto-
wanego wysi´gnika umo˝liwi∏o
konstruktorom uzyskanie nie-
zrównanej widocznoÊci na ∏y˝-
k´ i jej otoczenie, natomiast za-
stosowanie sztywnego podwo-
zia, którym mo˝na kierowaç na
trzy sposoby oferuje bardzo
dobrà zwinnoÊç na placach bu-
dowy. W rezultacie Manihoe
osiàga wysi´g do przodu
3,07 m, a maksymalna wyso-
koÊç podnoszenia to 5,22 m.
Oba te wyniki sà wystarczajà-
ce, aby dosi´gnàç przeciwle-
g∏ego koƒca skrzyni ci´˝arów-
ki przy wy∏adunku palet i umie-
Êciç je na rusztowaniu przy bu-
dowie dwukondygnacyjnego
budynku. Udêwig maksymalny
Manihoe wynosi 2,5 tony.
Karetka osprz´tu zastosowana
z ∏adowarek teleskopowych,
umo˝liwia zamocowanie wide∏
do palet, ∏y˝ki, zamiatarki sa-
mozbierajàcej i wiele innego
osprz´tu. Opcjonalnie mo˝na
jà wyposa˝yç w szybkosprz´g
blokowany hydraulicznie.
Dzi´ki zastosowaniu takiego
samego uk∏adu monta˝u
osprz´tów, firmy posiadajàce
∏adowark´ teleskopowà Mani-
tou mogà stosowaç te same
narz´dzia do obu maszyn.

Maszyna nap´dzana jest czte-
rocylindrowym silnikiem Per-
kinsa o mocy 100 KM z turbo-
do∏adowaniem. Na uwag´
zas∏uguje niezwykle prosty
dost´p do silnika umieszczo-
nego z boku maszyny.
Naprzeciwleg∏ej stronie Mani-
hoe znajdujà si´ natomiast
ch∏odnice, zbiorniki oleju hy-
draulicznego i paliwa. Wszyst-
ko pod szczelnà pokrywà, któ-
rà mo˝na zamknàç na klucz,
aby uniemo˝liwiç dost´p nie-
powo∏anym osobom.
Standardowo przeniesienie
nap´du odbywa si´ z zastoso-
waniem czterobiegowej zsyn-
chronizowanej skrzyni, wraz
z przemiennikiem momentu
obrotowego. W przysz∏oÊci
planowane jest zastosowanie
przek∏adni Power Shift. 
Du˝y rozstaw kó∏, wynoszà-
cy 2,77 m powoduje, ˝e jaz-
da maszynà po drogach na-
wet przy pr´dkoÊci 30
km/h jest niezwykle p∏ynna.
Nie wyst´puje tu tak znany
z tradycyjnych koparko-∏a-
dowarek efekt „taƒczenia
maszyny” po drodze. Dodat-
kowo rami´ teleskopowe
mo˝e byç wyposa˝one
w system CRC - amortyzacji
wysi´gnika, co umo˝liwia
poruszanie si´ maszyny
z du˝à pr´dkoÊcià nawet
przy przewo˝eniu wype∏nio-
nej ∏y˝ki piasku. Z kolei ra-
mi´ koparkowe mo˝e praco-
waç - w zale˝noÊci od mo-
delu maszyny na g∏´bokoÊç
do 6,15 m. Manitou stosuje
∏y˝ki koparkowe o szeroko-
Êci od 30 do 150 cm.

Dalsze informacje Pb 040Z

Maszyny budowlane

56 PoÊrednik Budowlany





Metso Minerals - nowa
kruszarka sto˝kowa
Nordberg HP4

W odpowiedzi na potrzeby
u˝ytkowników dà˝àcych do
maksymalnego obni˝ania
kosztów produkcji konstrukto-
rzy Metso Minerals stworzyli
kruszark´ sto˝kowà nowej ge-
neracji Nordberg HP4. Kombi-
nacja optymalnej pr´dkoÊci
i du˝ego skoku w kruszarce
daje najwi´kszy stopieƒ re-
dukcji nadawy poÊród wszyst-
kich obecnie produkowanych
maszyn tego typu. Dzi´ki temu
Nordberg HP4 osiàga najni˝-
szy wspó∏czynnik energo-
ch∏onnoÊci w odniesieniu do
wymiaru sto˝ka. Oszcz´dno-
Êci sà zatem podwójne: mniej-
sze zu˝ycie kWh na ton´ pro-
duktu koƒcowego i mniejsza

liczba powtórnych za∏adun-
ków. Wi´ksze zag´szczenie
materia∏u w komorze krusze-
nia poprawia kruszenie mi´-
dzyczàsteczkowe i w efekcie
uzyskuje si´ produkt koƒcowy
o du˝ym rozdrobnieniu i regu-
larnym kszta∏cie (kubicznoÊci). 
Nordberg HP4 zapewnia nie-
zawodnoÊç procesu. Dwustop-

niowe hydrauliczne cylindry
systemu uwalniania elemen-
tów niekruszalnych na przy-
k∏ad metalowych (rys. 1), po-
zwalajà kruszarce Nordberg
HP4 uwalniaç elementy po-
wodujàce zatrzymanie bàdê
nawet zniszczenie wielu in-
nych maszyn. A jeÊli element
niekruszalny spowoduje za-
trzymanie kruszarki pod ob-
cià˝eniem, system ten wyko-
rzystujàc du˝y skok kruszar-
ki, pozwala na  natychmiasto-
we opró˝nienie oraz udro˝-
nienie szczeliny bez niszcze-
nia wyk∏adzin. Zastosowano
zaawansowany system mo-
cowania sto˝ka zewn´trzne-
go (rys. 2), a sto˝ek roboczy
mocowany jest bez materia-
∏ów wype∏niajàcych.
U˝ycie jednego nap´du hy-
draulicznego do zmiany na-
stawieƒ i odkr´cania misy

ca∏kowicie poza zakres
gwintu czyni ich wymian´
sprawniejszà (rys. 3).
Zastosowano nowe zabez-
pieczenia chroniàce przed
py∏em.  Wszystkie elementy
maszyny Nordberg  HP 4 sà
∏atwo dost´pne z góry lub
z boku urzàdzenia. Misa i g∏o-
wica sà ∏atwo demontowalne

i nie wymagajà specjalnego
pasowania przy ponownym
monta˝u. U˝ycie tulei z bràzu
zamiast ∏o˝ysk tocznych
usprawnia wymian´, a przy

okazji obni˝a cen´ oraz zwi´k-
sza ˝ywotnoÊç w warunkach
du˝ego zapylenia.
W ka˝dym przypadku  ko-
nieczne jest dokonanie  w∏aÊci-
wego doboru urzàdzenia do
procesu. Metso Minerals doko-
nuje go w Êcis∏ej wspó∏pracy
z u˝ytkownikiem uwzgl´dnia-
jàc warunki w jakich b´dzie

pracowa∏o urzàdzenie i ocze-
kiwania stawiane produktowi
koƒcowemu.
Nordberg HP4 charakteryzu-
je si´ wi´kszym stopniem

przekruszenia, mniejszymi
kosztami eksploatacyjnymi,
wi´kszà wydajnoÊcià, ∏atwiej-
szà obs∏ugà, wy˝szym pozio-
mem zabezpieczeƒ w sto-
sunku do podobnych urzà-
dzeƒ innych producentów. 
Oficjalna premiera kruszarki
Nordberg HP4 na rynku euro-
pejskim mia∏a miejsce podczas
zorganizowanego w Granadzie
(Hiszpania) na poczàtku kwiet-
nia 2006 specjalnego semina-
rium po∏àczonego z prezenta-
cjà maszyny w ruchu.  
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Mo˝liwoÊci produkcyjne kruszarki 
HP4 Szczelina zamkni´ta (c.s.s.)
Wymiar mm 8 10 13 16 19 22 25 32 38 45
WydajnoÊç t/godz. 135-175 155-210 195-265 235-315 260-345 285-375 300-400 310-440 360-500 400-555

WydajnoÊç podana jest w przybli˝eniu dla cyklu otwartego, jak dla zwyk∏ego granitu 2,65 i daje wyobra˝enie o mo˝liwoÊciach produkcyjnych kruszarki

Dane techniczne
Nominalne otwarcie komory kruszenia 252 mm
Maksymalna moc silnika 315 kW (400 KM)
Waga kruszarki 19.810 kg
Waga kompletnej kruszarki (z ramami i rynnami zasypowà i roz∏adowczà) 23.672 kg

rys. 2 rys. 3

rys. 1



Kruszarka sto˝kowa typu Nordberg HP4

NOWY PRODUKT:
• najwy˝sza wydajnoÊç i ˝ywotnoÊç
• najni˝sze koszty eksploatacyjne
• niezawodnoÊç i energooszcz´dnoÊç 
• najwy˝sza kubicznoÊç produktu

Metso Minerals (Poland) Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 1A, 40-541 Katowice 
tel. 032 253 0729, fax 032 253 8232
e-mail: minerals.info.pl@metso.comAUTOSTRADA-POLSKA 2006, Kielce, pawilon A, stoisko 14
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Caterpillar - maszyny
na wynajem

Od roku 1996  wy∏àcznym
dealerem maszyn budowla-
nych Caterpillar w Polsce
jest firma Bergerat Monnoy-
eur. Równie˝ we Francji,
Belgii, Luksemburgu i Ru-

munii reprezentuje ona t´
mark´. Od grudnia 1997 ro-
ku polska spó∏ka stanowi
cz´Êç firmy Bergerat Mon-
noyeur Travaux Publics 
- francuskiego dealera ma-
szyn. Poprzez sieç oddzia-
∏ów na terenie ca∏ego kraju,
w których zatrudnionych
jest 170 pracowników, Ber-
gerat Monnoyeur Sp. z o.o.
oferuje do wynajmu sprz´t
i zapewnia serwis firmom
dzia∏ajàcym w wielu bran-
˝ach. Sà to na przyk∏ad ko-
palnie i kamienio∏omy, dro-
gownictwo, budownictwo,
przemys∏, wysypiska Êmie-
ci, leÊnictwo oraz rolnictwo. 
Firma zapewnia mo˝liwoÊç
odbioru maszyn z kilkuna-
stu oddzia∏ów: w Poznaniu,
Czeladzi k/Katowic, Czo-

snowie k/Warszawy, Bia-
∏ymstoku, ¸odzi, Gdaƒsku,
Toruniu, Rzeszowie, Szcze-
cinie, Krakowie i we Wroc∏a-
wiu. Oferowane maszyny
Caterpillar sà nowe, z ob-
s∏ugà serwisowà. Sà to: ko-
parko-∏adowarki, koparki
gàsienicowe, koparki ko∏o-
we, ∏adowarki ko∏owe,

spycharki gàsienicowe, ∏a-
dowarki teleskopowe, wal-
ce drogowe do zag´szcza-
nia gruntu i mas bitumicz-
nych, równiarki samojezd-
ne. 
Przy wynajmie maszyn wy-
magane sà dokumenty okre-
Êlajàce dane rejestracyjne
firmy (NIP, KRS, wpis do ewi-
dencji dzia∏alnoÊci gospo-
darczej) oraz dokumenty
pokazujàce histori´ prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci (referen-
cje). Nie sà natomiast pobie-
rane kaucje. Stawki obejmu-
jà 170 motogodzin pracy
maszyny miesi´cznie, prze-
glàdy okresowe zgodnie
z instrukcjà obs∏ugi i konser-
wacji, gwarancje producen-
ta na wady i usterki materia-
∏owe, ubezpieczenie maszy-

ny (w ograniczonym zakre-
sie) w czasie trwania najmu.
Cena wynajmu nie obejmuje
pracy operatora i paliwa.
Pierwsza rata za wypo˝yczo-
ny sprz´t wp∏acana jest
przed odbiorem, nast´pne 

- p∏atne sà z góry za ka˝dy
kolejny miesiàc najmu. Mi-
nimalny okres najmu wyno-
si jeden miesiàc. 
Wynajmowane maszyny Ca-
terpillar pracowa∏y przez mie-
siàc dla firmy Fougerolle przy
przesuwaniu wiaduktu kole-
jowego WK5 w Luboniu ko∏o

Poznania. By∏o to pi´ç kopa-
rek gàsienicowych o masie
od 21 do 48 ton. Z kolei przy
budowie sieci wodno-kanali-
zacyjnej w okolicach W∏o-
c∏awka firma Rembud wyko-
rzystywa∏a przez 6 miesi´cy
koparko-∏adowark´ Caterpil-

lar 428D. Kolejny klient to firma
LTP Polska, która do budowy
autostrady A4 wynajmowa∏a
przez dwa miesiàce spychark´
gàsienicowà D6RXL. Sà to tyl-
ko trzy przyk∏ady z bogatej li-
sty referencyjnej firmy. 

Oferta spó∏ki Bergerat Mon-
noyeur poza wynajmem
maszyn budowlanych obej-
muje równie˝ sprzeda˝ ma-
szyn nowych i u˝ywanych,
serwis maszyn Caterpillar,
sprzeda˝ cz´Êci zamien-
nych oraz finansowanie za-
kupów przez Caterpillar Fi-

nancial Services Poland. 
Siedziba firmy Bergerat
Monnoyeur Sp. z o.o. znaj-
duje si´ w ¸omiankach ko∏o
Warszawy, natomiast cen-
trala dzia∏u najmu w Izabeli-
nie ko∏o ¸omianek. 
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WINDEX - specjaliÊci
od podnoÊników

Powsta∏a w roku 1989 firma
WINDEX zajmuje si´ sprze-
da˝à, serwisem i wynajmem
podnoÊników koszowych
montowanych na samocho-
dach, przyczepach, podno-
Êników koszowych samo-
jezdnych, podnoÊników no-
˝ycowych. W ofercie znaj-
dujà si´ równie˝ wyciàgi de-
karsko-budowlane, wyciàgi
budowlane masztowe, lek-
kie dêwigi budowlane, a tak-
˝e akcesoria dekarskie. 
WINDEX posiada w swojej
ofercie szerokà gam´ podno-
Êników koszowych samo-
jezdnych amerykaƒskiej fir-
my Snorkel. Zasi´g roboczy
tych urzàdzeƒ waha si´ od
14 do 40 m. Sà to zarówno
podnoÊniki teleskopowe, jak
i przegubowo-teleskopowe.
G∏ówne ich zalety to nap´d
na wszystkie ko∏a, niewielki
ci´˝ar przy du˝ym zasi´gu
roboczym i znacznym wy-
chyleniu bocznym. 

Snorkel z powodzeniem pro-
dukuje od wielu lat podesty
no˝ycowe. Maszyny mogà
podnosiç personel i narz´-
dzia na wysokoÊç od 6 do
12 m. Modele terenowe za-
silane silnikami spalinowymi
posiadajà nap´d na 4 ko∏a.
Podesty zasilane akumulato-
rami, które wyposa˝ono
w niebrudzàce ogumienie
przeznaczone sà do pracy
na równych powierzchniach. 

Duƒska firma Omme, podob-
nie jak Snorkel, to jeden ze
Êwiatowych liderów w pro-
dukcji podnoÊników. Windex
oferuje teleskopowe i prze-
gubowo-teleskopowe pod-
noÊniki Omme montowane
na przyczepach o zasi´gu ro-
boczym od 10 do 29 m.

Urzàdzenia wyposa˝ono
w niezale˝ny nap´d na ko∏a,
co pozwala  przemieszczaç si´
nie tylko na asfalcie czy bruku,
ale tak˝e wsz´dzie tam, gdzie
jedna osoba nie poradzi∏aby
sobie z przeciàgni´ciem pod-
noÊnika. Kolejne atuty to obro-
towy kosz, sterowanie propor-
cjonalne, podpory hydraulicz-
ne i jib dajàcy dodatkowe mo˝-
liwoÊci manewru. 
Omme to tak˝e podnoÊniki
na podwoziu gàsienicowym.
Te specjalistyczne urzàdze-
nia charakteryzuje zasi´g ro-
boczy od 17 do 30 m. Stan-
dardowo wyposa˝one sà jak
podnoÊniki na przyczepach,
ale najwi´ksze zalety ujaw-
niajà przy pracy w trudnym
terenie. PodnoÊniki te potra-
fià pokonywaç nawet 40%
spadki terenu. Istotnym fak-
tem jest, ˝e urzàdzenie na
takim spadku jest w stanie
roz∏o˝yç podpory hydrau-
liczne, a operator mo˝e wy-
konywaç prace na wysoko-
Êci. SzerokoÊç podczas jaz-
dy mo˝e byç zredukowana
do 1,1 m. PodnoÊnik o wy-
sokoÊci roboczej 30 m i wa-
dze 3.700 kg dojedzie zatem

w miejsca niedost´pne dla
bardzo popularnych podno-
Êników  na przyczepach czy
samochodach. 
Najcz´Êciej sprzedawanymi
przez Windex maszynami
budowlanymi sà windy de-
karskie. Ten typ urzàdzeƒ
firma oferuje w trzech gru-

pach. Pierwsza, podstawo-
wa to wyciàgi dekarsko-bu-
dowlane Böcker seria
HD-K, na którà sk∏ada si´
osiem urzàdzeƒ o zasi´gu
roboczym od 20 m do 36 m.
Wszystkie nap´dzane sà sil-
nikami spalinowymi Honda
i mogà transportowaç ∏a-
dunki o masie 270 kg. 
Drugà grup´ stanowi seria
Junior. Wyciàgi te sà bardzo
ma∏e, lekkie i ∏atwe w obs∏u-
dze. Ich kompaktowa budo-
wa sprawia, ˝e znakomicie
nadajà si´ do pracy w bar-
dzo wàskich alejkach. Zdu-
miewajàce sà osiàgi tych
urzàdzeƒ bioràc pod uwag´
ich niewielki ci´˝ar, udêwig
250 kg przy ci´˝arze
1.200 kg i zasi´gu roboczym
24 m. Mogà byç transporto-
wane przez wszystkie typy sa-
mochodów osobowych. Re-
dukcja szerokoÊci osi jezdnej
umo˝liwia przejazd wycià-
giem przez domowe drzwi. 
Seria Junior to wyciàgi de-
karskie o zasi´gach robo-
czych od 15 do 24 m, na-
p´dzane silnikami elek-
trycznymi lub opcjonalnie
silnikami spalinowymi. 

Trzecia grupa to ma∏e, szyb-
kie i praktyczne urzàdzenia
sk∏adane Böcker Allegro.
Zosta∏y one zaprojektowa-
ne do prac wymagajàcych
szybkiego monta˝u i trans-
portu z zachowaniem wyso-
kiej funkcjonalnoÊci. 
Mogà byç u˝ywane z prze-
gubem lub bez, z trzema
ró˝nymi jednostkami nap´-
dzajàcymi. Wciàgark´ wy-
godnie montuje si´ na prze-
dzie szyny g∏ównej przy po-
mocy automatycznie bloku-
jàcych mechanizmów. Nie-
zaprzeczalnà zaletà zesta-
wu Allegro jest stosunek je-
go ci´˝aru do udêwigu
170/200 kg. 
Standardowy zestaw sk∏ada si´
z szyny podstawowej (2 m),
4 szyn po 2 m, 1 szyny
1 m i przegubu. Zasi´g roboczy
urzàdzenia po z∏o˝eniu wynosi
12,3 m. Wyciàg mo˝na sk∏adaç
do 21 m. Allegro posiada ste-
rownik na 4 metrowym przewo-
dzie, wy∏àcznik ograniczajàcy
zasi´g wózka, bezstopniowà re-
gulacj´ przegubu (20°÷45°), ka-
bel 22 m i wózek transportowy. 

Ponad 15 lat obecnoÊci na
rynku sprawi∏o, ˝e obecnie
Windex posiada wyspecjali-
zowanà kadr´ pracowników
i dzia∏ajàcy 24 godziny na
dob´ mobilny serwis. Firma
udziela klientom pomocy
w doborze odpowiednich
urzàdzeƒ, konsultacji tech-
nicznych, a tak˝e szkoleƒ
w zakresie obs∏ugi zakupio-
nych maszyn. 
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WI¢KSZY, LEPSZY 
I ZNÓW NA TOPIE. 

PodnoÊnik teleskopowy Snorkel powraca.

Miesiàc po miesiàcu  na ca∏ym Êwiecie wzrasta liczba
klientów, odkrywajàcych nowà jakoÊç podnoÊników

Snorkel i udowodnionà czasem u˝ytkowania 
niezawodnoÊç. 

UlepszyliÊmy wszystko, poczàwszy od naszych systemów
obs∏ugi, jakoÊci farb i wykoƒczenia, skoƒczywszy na
naszym cenniku.

JesteÊmy dumni, ˝e przez ostatni rok Snorkel by∏
numerem 1 w bran˝y pod wzgl´dem jakoÊci i
terminowoÊci dostaw.

Miej oko na podnoÊniki Snorkel.

PodnoÊnik teleskopowy Snorkel zdecydowanie powraca.

Dystrybucja: WINDEX, ul. Towarowa 8, 89-620 Chojnice, tel.: (052) 396 77 20, fax: (052) 396 77 21
tel.: 0603 695 029, e-mail: windex@windex.pl, www.windex.pl



TOPCON – systemy 
sterowania pracà maszyn

Plac budowy jest jak linia
produkcyjna.
Ró˝ne fazy sà ze sobà zwià-
zane, a ka˝dy kolejny etap
prac uzale˝niony jest od po-
przedniego. Czy mo˝na ob-
ni˝aç koszty, sterujàc budo-
wà jak procesem produkcji?
Jak to zrobiç?
Ekonomika produkcji zale-
˝y od wielu czynników.
To w∏aÊnie ich zestrojenie -
czyli optymalizacja - pozwala
zwi´kszyç wydajnoÊç i obni-
˝yç koszty. To, co w procesie
produkcji mo˝na osiàgnàç za
pomocà automatyzacji, na
budowie osiàga si´ poprzez
optymalne ustalanie po∏o˝e-
nia i sterowanie maszynami
budowlanymi. 
Zarzàdzanie danymi, wyty-
czenia i sterowanie nale˝à
do najwa˝niejszych proce-
sów na budowie.
Dlatego skuteczne sterowa-
nie powoduje natychmiasto-
wy wzrost wydajnoÊci oraz ol-
brzymià redukcj´ kosztów. 
Najbardziej efektywne stero-
wanie maszynami jest powià-
zane z danymi projektowymi
i zadaniami pomiarowymi. 
Rozwiàzania  do ustalania
pozycji i sterowania sà ju˝
powszechnie stosowane.
TOPCON na ca∏ym Êwiecie
pomaga w zautomatyzowa-
niu placu budowy. Poczàw-
szy od optycznych przyrzà-
dów pomiarowych, poprzez
lasery rotacyjne, skoƒczyw-
szy na sterowaniu maszyna-
mi i ustalaniu pozycji za po-
mocà satelitów, TOPCON do-
starcza sprz´t oparty na naj-
nowszych technologiach.
Rozwiàzania TOPCON - no-
woczesne i ekonomiczne -
mo˝na stosowaç do pojedyn-
czych maszyn i do budowy
jako ca∏oÊci.

Trójwymiarowe sterowanie
maszynami 3D to oszcz´d-
noÊç i szybkoÊç.
Czy to nie dziwne, ˝e pomia-
ry geodezyjne i dane projek-
towe wytyczane sà za pomo-
cà palików? Dlaczego nie
uwzgl´dniç cyfrowego pro-
jektu robót bezpoÊrednio
w urzàdzeniu? 
SpecjaliÊci TOPCON policzy-
li, ile czasu i pieni´dzy mo˝-
na zaoszcz´dziç, gdy urzà-
dzenie pracuje na podstawie
cyfrowego projektu. Ponie-
wa˝ rozwiàzanie to niemal eli-
minuje b∏´dy cz∏owieka pod-
czas wytyczania, praktyczne
korzyÊci sà nawet wi´ksze. 
W trójwymiarowym stero-
waniu maszynami 3D pro-
jekt in˝ynierski jest wczyty-
wany do panelu kontrolne-
go w kabinie maszyny.
Czujnik zamontowany na ma-
szynie mierzy swoje po∏o˝e-
nie i porównuje je z danymi
projektowymi. Ró˝nica mi´-
dzy nimi jest natychmiast
wprowadzana do systemu
i steruje ruchem lemiesza.
Trójwymiarowe sterowanie
3D umo˝liwia pe∏nà automa-
tyzacj´, poniewa˝ ∏àczy po-
miary z faktycznà realizacjà.
Daje znaczne oszcz´dnoÊci
i redukuje prace pomiarowe
do minimum przy zachowa-
niu maksymalnej jakoÊci.
Poniewa˝ w systemie ma-
szyny mo˝na zapisaç ca∏y
projekt inwestycji, maszyna
mo˝e pracowaç na dowol-
nym odcinku i etapie, i mo˝-
na jà przez ca∏y czas wy-
korzystywaç. Zapewnia to
gwa∏towny wzrost wydajno-
Êci, a dzia∏ania komplekso-
we realizowane sà równie
szybko i ∏atwo jak proste pra-
ce. Cykl produkcyjny mo˝e
trwaç 24 godziny na dob´
przy mniejszym nak∏adzie
pracy i praktycznie z wy∏à-
czeniem ryzyka pope∏nienia
b∏´du przez cz∏owieka!

Dzi´ki sterowaniu maszy-
nami przechodzi si´ bez-
poÊrednio od projektu do
realizacji.
Projekt inwestycji to idea
urzeczywistniana w procesie
budowy. JeÊli „dok∏adnie”
oznacza zgodnie z projek-
tem, to sterowanie maszyna-
mi 3D zapewnia najwy˝szà
dok∏adnoÊç realizacji, gdy˝
obywa si´ bez poÊrednich
pomiarów i wytyczeƒ, a jako
wzorca u˝ywa idei projektan-
ta. Równie idealne jest zu˝y-
cie materia∏ów. Przy optymal-
nym sterowaniu zu˝ywa si´
ich tylko tyle, ile przewidzia-
no w projekcie.
Operator maszyny ma wi´k-
sze mo˝liwoÊci, a uk∏ad
„cz∏owiek-maszyna” jest le-
piej kontrolowany.
W kabinie maszyny zamonto-
wany jest panel sterujàcy,
czyli specjalny komputer
z ekranem dotykowym. Pro-
jekt cyfrowy wgrywa si´ do
panelu za pomocà karty pa-
mi´ci i przechowuje w pami´-
ci wewn´trznej. 
Obs∏uga panelu jest prosta.
Dzi´ki temu ryzyko pope∏nie-
nia b∏´du oraz jego powiele-
nia jest znikome.
¸atwe do zrozumienia menu
typu „przeciàgnij i upuÊç” do-
st´pne jest po dotkni´ciu
ekranu. Operator mo˝e wy-
braç widok (góra/dó∏, widok
boczny, przekrój poprzecz-
ny). Dane projektowe mogà
byç wyÊwietlane w wybranym
zakresie. Ich przejrzysta wizu-
alizacja znaczàco pomaga
w realizacji zadania.
Oprogramowanie daje nowe
mo˝liwoÊci. Pozwala na przy-
k∏ad na sprawdzanie danych
punktu kontrolnego i pomia-
ry wysokoÊci miejsca przy
u˝yciu lemiesza. Mo˝na wy-
bieraç sterowanie dwu- lub
trójwymiarowe. 
Kontrast wyÊwietlacza dosto-
sowuje si´ do jasnoÊci oto-

czenia, dzi´ki czemu wskaza-
nia na panelu widaç nawet
w s∏oneczny dzieƒ. 
Dzi´ki automatyzacji obni-
˝enie kosztów i zwi´kszenie
efektywnoÊci le˝y w zasi´-
gu r´ki.
JeÊli znaczàcy wzrost wydaj-

noÊci, szybkoÊci i oszcz´d-
noÊci mo˝na uzyskaç na po-
ziomie jednej maszyny, o ile
wi´cej mo˝na zyskaç rozsze-
rzajàc zakres automatyzacji
na ca∏à budow´. Przekonujà
si´ o tym firmy, które swojà
przygod´ z automatycznym
sterowaniem ju˝ rozpocz´∏y.
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TPI sp z o.o. wy∏àczny przedstawiciel Topcon w Polsce
ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa, tel 022 632 91 40
tpi@topcon.com.pl, www.topcon.com.pl

KorzyÊci automatyzacji
placu budowy

Zmniejszenie kosztów
• mniejsze zu˝ycie sprz´tu,

mniej godzin pracy,
szybsza realizacja zadaƒ

• optymalne wykorzystanie
materia∏ów

• optymalizacja lub
wyeliminowanie kosztów
zwiàzanych z
wytyczeniami i pracami
in˝ynierskimi

Zwi´kszenie wydajnoÊci
• szybsza realizacja zadaƒ:

podwójna, potrójna, 
a nawet poczwórna
wydajnoÊç

• prawie ciàg∏a produkcja
• wykorzystanie

wymaganej iloÊci
materia∏u

Poprawa jakoÊci
• najwy˝sza mo˝liwa

precyzja
• sta∏a jakoÊç podczas

ca∏ego cyklu pracy
• wyeliminowanie

prawdopodobieƒstwa
b∏´du spowodowanego
przez cz∏owieka 

• brak poprawek





„Za∏ó˝ si´”… i wygraj

Toruƒski Interhandler po-
nownie - tym razem przed
telewizyjnymi kamerami 
– udowodni∏, ˝e firma i ofe-
rowane przez nià maszyny
JCB nie zawodzà. 
W ostatnim dniu marca na
mark´ JCB i Interhandler
w programie TVP2 - „Za∏ó˝
si´”- postawi∏a doskonale
znana polskiej publicznoÊci
aktorka Emilia Krakowska.
Postawi∏a i oczywiÊcie wy-
gra∏a! Zak∏ad by∏ niebagatel-
ny, a zadanie do wykonania
spektakularne i trudne. Ope-
rator, Krzysztof Nica, pra-
cownik toruƒskiego oddzia∏u
Interhandler przy pomocy 20
tonowej koparki ko∏owej,
uzbrojonej w pot´˝nà ∏y˝k´
chwytakowà, musia∏ w cza-
sie 4 minut i 30 sekund roze-
braç modelk´ z kapelusza,
szala, p∏aszcza i spódnicy,
wszystkie te cz´Êci gardero-
by zawieszajàc na wieszaku.
Tu potrzeba by∏o nie tylko nie
lada umiej´tnoÊci i stalowych
nerwów, ale tak˝e w najwy˝-
szym stopniu niezawodnej
i precyzyjnej maszyny. 

Firma Interhandler zobowià-
za∏a si´ dostarczyç sprawnà
i precyzyjnà maszyn´. Ca-
∏oÊç przygotowaƒ, ∏àcznie
z przetransportowaniem go-
towej do wykonania zadania
koparki do studia telewizyj-
nego, zaj´∏a dwa dni. Krzysz-
tof Nica na próby i opanowa-
nie ogromnego stresu mia∏

tylko jeden dzieƒ. W piàtek,
31 marca o godzinie 20:50
maszyna JCB JS 200 wje-
cha∏a do studia. Emilia Kra-
kowska, pod okiem operato-
ra i przed obiektywami ka-
mer na ˝ywo transmitujà-
cych zdarzenie na ekrany te-
lewizyjne milionów widzów,
wypróbowa∏a kopark´ i…

postawi∏a na JCB oraz umie-
j´tnoÊci pracowników Inter-
handlera. Dok∏adnie przez
3 minuty i 23 sekundy emo-
cje obserwujàcych zdarzenie
si´ga∏y szczytu. Pani Emilia
na przemian z zapartym
tchem nie mogàc powstrzy-
maç okrzyków dopingu
wspiera∏a operatora. Zada-
nie zosta∏o wykonane, a pu-
blicznoÊç da∏a pe∏en wyraz
uznania dla bohaterów wy-
darzenia nagradzajàc ich
gromkim aplauzem. 
Tu˝ po wykonaniu zadania,
gdy opad∏y pierwsze emocje
Pani Emilia Krakowska z po-
dziwem patrzàc na kopark´,
powiedzia∏a: „takie w∏aÊnie
maszyny powinny budowaç
polskie autostrady”. Telewi-
dzowie doceniajàc poziom
trudnoÊci przedsi´wzi´cia
oraz precyzj´ operatora
i maszyny, nagrodzili Pana
Krzysztofa w konkursie sms
- przyznajàc zak∏adowi naj-
wy˝szà liczb´ oddanych
g∏osów. „Skarbnica gwiazd”
trafi∏a do ràk operatora. Ju˝
po powrocie do Torunia
firma Interhandler nagro-
dzi∏a Krzysztofa Nic´ wr´-
czajàc mu dyplom uznania. 
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Znana aktorka Emilia Krakowska testuje maszyn´ JCB. Tu˝ po wykonaniu zadania, gdy opad∏y pierwsze emocje, Emilia Krakowska
z podziwem patrzàc na kopark´, powiedzia∏a: „takie w∏aÊnie maszyny powinny budowaç polskie autostrady”

Prezes Interhandlera Ryszard Lamczyk wr´cza Krzysztofowi Nicy dyplom uznania za wykonanie zadania w programie „Za∏ó˝ si´”





Transtools - profesjonalne
stanowisko testowe

Zapewne wszyscy wiemy,
jak trudno jest znaleêç ser-
wis hydrauliki si∏owej, cz´-
sto jakoÊç wykonanych na-
praw nie spe∏nia naszych
oczekiwaƒ lub te˝ ci´˝ko
uzyskaç gwarancj´ na re-
montowane produkty. Naj-
lepszym rozwiàzaniem jest
korzystanie z us∏ug spraw-
dzonych serwisantów, ma-
jàcych ugruntowanà pozy-
cj´ rynkowà. Planujàc re-
mont maszyny budowlanej,
nale˝y wziàç pod uwag´
doÊwiadczenie rynkowe,
nale˝y sprawdziç, czy ser-
wisant ma bezpoÊredni
kontakt z producentem
cz´Êci. Przy dynamicznym
rozwoju techniki i coraz
wi´kszym zastosowaniu
hydrauliki si∏owej wa˝ne
jest, czy nasz dostawca
i serwisant ma dost´p do
niezawodnych, profesjo-
nalnych rozwiàzaƒ techno-
logicznych. Sprawdêmy,
czy dana firma faktycznie
dokonuje remontu, czy te˝
nasza pompa lub silnik hy-

drauliczny trafiajà w inne r´-
ce. Przez to cena wzrasta. 
Niezwykle wa˝na jest rów-
nie˝ diagnostyka pracy
pomp i silników hydraulicz-
nych, zw∏aszcza, jeÊli sà
one po remoncie, nale˝y je
testowaç. Profesjonalnym
stanowiskiem testowym
dysponuje firma Transtools.
Jest to stanowisko przezna-
czone do weryfikacji pomp
i silników z zakresu NG 16-
250 ccm/obr. w obu kierun-
kach obrotów. Umo˝liwia
ono sprawdzanie pomp za-
równo w uk∏adzie otwartym,
jak i zamkni´tym. 
Lubelska firma Transtools

funkcjonuje na rynku hy-
drauliki si∏owej ju˝ od po-
nad dwunastu lat. Zdobyte
w tym czasie doÊwiadcze-
nie to wa˝na rzecz! Transto-
ols jest producentem cz´Êci
zamiennych do pomp i silni-
ków hydraulicznych. Atu-
tem firmy jest szybki czas
dostaw, warto o tym pomy-
Êleç zanim pozostaniemy
w przekonaniu, ˝e zmusze-
ni jesteÊmy przetrwaç wielo-
tygodniowy niekiedy okres
przestoju maszyny. 
Zasoby firmy to doÊwiadczo-
na i elastyczna w dzia∏aniu
za∏oga, szeroki program pro-
dukcji cz´Êci zamiennych do

pomp i silników hydraulicz-
nych oraz nowoczesnej kla-
sy park maszynowy. Transto-
ols cieszy si´ du˝à renomà
wÊród wielu zak∏adów prze-
mys∏owych. Sprawna obs∏u-
ga, szeroka oferta produk-
tów przy korzystnych warun-
kach cenowo-terminowych,
pozwala firmie cieszyç si´
dobrà renomà. Certyfikat
ISO 9000: 2001 jest potwier-
dzeniem wysokiej jakoÊci
w ka˝dym obszarze funkcjo-
nowania firmy, a szczegól-
nie jeÊli chodzi o obs∏ug´
klienta. PodkreÊlmy fakt, ˝e
Transtools jest autoryzowa-
nym przedstawicielem firmy
Linde w zakresie hydrauliki
si∏owej, oprócz tego oferta
obejmuje pompy o zaz´bie-
niu wewn´trznym VOITH.
Nie mo˝na zapomnieç rów-
nie˝, ˝e firma jest wy∏àcz-
nym dystrybutorem profe-
sjonalnych narz´dzi ma∏ej
mechanizacji SPITZNAS. 
B´dàc na targach AUTO-
STRADA POLSKA w Kiel-
cach, w dniach 17-19 maja
warto odwiedziç stoisko firmy
Transtools: pawilon B, stano-
wisko numer 73. 

Dalsze informacje Pb 046Z

Komponenty

68 PoÊrednik Budowlany
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FULL Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
www.full.com.pl

e-mail: full@full.com.pl

CENTRUM SPRZEDA˚Y MASZYN
U˚YWANYCH

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 

NAJTA¡SZE CZ¢ÂCI ZAMIENNE

DO MASZYN BOMAG

JEDYNY W POLSCE KOMPUTER

DIAGNOSTYCZNY EDS DO MASZYN O&K

ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa

tel./fax: (022) 819 40 40÷42,
(022) 811 31 00

AGREX  ARCON Sp. z o.o.
ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa,
telefony: (22) 648-08-10, 648-08-11,

fax 641-38-24
e-mail: office@agrex-arcon.pl

http://www.agrex-arcon.pl

Autoryzowany dealer

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

Biuro Handlowe RUDA
ul. Zegad∏owicza 10, 40-555 Katowice

tel./fax: (032) 251 25 53, 757 44 65
e-mail: bh-ruda@bh-ruda.pl, www.bh-ruda.pl

- wiertnice, kotwiarki, do górniczych
prac podziemnych i tunelowych

- samojezdne wiertnice hydrauliczne
dla kopalƒ odkrywkowych

- kruszarki szcz´kowe, udarowe,
sto˝kowe, granulatory 
i przesiewacze dla górnictwa
skalnego i rud metali

- przewoêne i mobilne stacje
kruszenia, recykling

- specjalistyczne ∏adowarki dla
górnictwa skalnego i podziemnego

- m∏oty, no˝yce i no˝yco-kruszarki
hydrauliczne

- przegubowe wozid∏a technologiczne

- specjalistyczne ∏adowarki przegubowe
oraz z obrotowym wysi´gnikiem

- wielofunkcyjne koparki ko∏owe

- spr´˝arki Êrubowe

- osuszacze i filtry spr´˝onego
powietrza

- silniki wysokopr´˝ne
i generatory pràdowe

- rowokoparki ∏aƒcuchowe, mini-
koparki, maszyny Êrodowiskowe

- PodnoÊniki teleskopowe, no˝ycowe 
i terenowe wózki wid∏owe

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I SERWIS FIRM:

EP Spó∏ka z o.o.
ul. Âw. Wincentego 10, 61-003 Poznaƒ
tel. (061) 651 87 11, fax (061) 651 87 00

www.ep.poznan.pl
• naprawy maszyn i urzàdzeƒ budowlanych
• autoryzowany dealer i serwis

Cummins Poland, HSW S.A.
• generalny dystrybutor agregatów

pràdotwórczych Heinkel
• specjalistyczne zabudowy pojazdów

samochodowych

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o.
ul. Grodziska 7

05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ
tel.: (0 22) 739 70 80, 739 70 81 

fax (0 22) 739 70 82
e-mail: info@webermt.com.pl
internet: www.webermt.com.pl

11-041 Olsztyn, ul. Sokola 4 
tel.: (089) 523 91 52, 523 91 53, 

fax (089) 523 90 82

- przesiewacze mobilne i stacjonarne na
sucho i mokro, sita strunowe i
plecione, cz´Êci zamienne, kruszarki
szcz´kowe i udarowe

- kruszarki szcz´kowe, udarowe,
sto˝kowe, granulatory, kompletne
zak∏ady produkcyjne

- elementy podwoziowe do maszyn
CATERPILLAR, VOLVO, HANOMAG
O&K, ATLAS, LIEBHERR, ZEPPELIN,
CASE, FIAT-HITACHI, HSW oraz cz´Êci
silnikowe, mechaniczne do wszystkich
maszyn

- minikoparki, koparko-∏adowarki,
koparki, ∏adowarki, spycharki, cz´Êci

- z´by i zabezpieczenia do ∏y˝ek,
lemiesze, materia∏y trudnoÊcieralne

- uniwersalne ∏y˝ki przesiewajàco-
kruszàce 

- m∏oty, no˝yce i no˝yco- kruszarki

- czeÊci zamienne, maszyny
- podzespo∏y podwoziowe i hydraulika

Oddzia∏y:  Bytom – tel. (032) 289 02 05
Wroc∏aw – tel. kom. 607 38 08 80
Wàgrowiec – tel. (067) 262 72 00

e-mail: renox@renox.pl;  www.renox.pl

M A S Z Y N Y  B U D O W L A N E
Maszyny budowlane. Sprzeda˝, serwis,
wynajem. Oryginalne cz´Êci zamienne.

Zag´szczarki gruntu, agregaty i narz´dzia
hydrauliczne, m∏oty wyburzeniowe,
wibratory i zacieraczki do betonu

Minikoparki gàsienicowe, silniki, cz´Êci

zamienne 

Groty do m∏otów wyburzeniowych

Zag´szczarki gruntu

Agregaty pràdotwórcze, silniki

przemys∏owe, pompy wodne i szlamowe,

pi∏y do nawierzchni, zag´szczarki 

Zag´szczarki gruntu, walce, wibratory do

betonu, oryginalne cz´Êci zamienne

Silniki wysokopr´˝ne, oryginalne cz´Êci

zamienne

Zag´szczarki gruntu, walce

Silniki spalinowe, oryginalne cz´Êci

zamienne

Silniki spalinowe, oryginalne cz´Êci

zamienne

M∏oty, kilofy pneumatyczne, m∏otowiertarki

Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Us∏ugowo-Handlowe

W O B I S
ul. Bytomska 135, 41-803 Zabrze

tel. (032) 275 32 26, fax (032) 274 63 94
www.wobis.pl, e-mail: wobis@wobis.pl

W&W

ALLU

T-130, T-170
K-611, M-250H
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AUTORYZOWANY 

SERWIS SILNIKÓW: 

DEUTZ & DEUTZ MWM 

SUBARU ROBIN

u SPRZEDA˚
ORYGINALNYCH CZ¢ÂCI

u NAPRAWY, REMONTY SILNIKÓW
u SERWIS MOBILNY

GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY

u SILNIKI WYMIENNE

43-100 Tychy
ul. Dojazdowa 9

tel./fax:(032) 219 70 77
tel. (032) 325 08 05 ÷06
tel. kom. 0 602 471 551
www.winter-service.com.pl

e-mail: biuro@winter-service.com.pl

CUMMINS POLAND
Oferuje:
• silniki wysokopr´˝ne spe∏niajàce normy

Stage 2; Euro 3; Euro 4 o poj. od 1,4 do 78 dm3

i mocy od 18 do 3500 KM,
• agregaty pràdotwórcze Cummins Power

Generation o mocy od 11 do 2.700 kVA
(prime i standby),

• silniki na spr´˝ony gaz ziemny CNG
Cummins Westport,

• filtry Cummins,
• olej Valvoline Premium Blue,
• zestawy naprawcze turbospr´˝arek

HOLSET,
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
• naprawy g∏ówne silników wysokopr´˝nych

(1 rok gwarancji).

CUMMINS ENGINE COMPANY LTD.
Sp. z o.o. Oddzia∏ w Polsce

ul. Stawowa 119; 31-346 Kraków
tel.: (012) 661-53-05; 661-53-25

fax (012) 661-53-15
www.cummins.pl

Cummins zaleca oleje

Generalny  Importer

ul. Odrowà˝a 13,  
03 - 310 Warszawa
tel. (22) 814-01-80
fax (22) 814-01-78

e-mail: biuro@tezana.pl,
www.tezana.pl

• AGREGATY

PRÑDOTWÓRCZE

• ZESPO Y̧ NAP¢DOWE

• SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE

• CZEÂCI ZAMIENNE

• SERWIS TECHNICZNY

www.ivecomotors.com

PEZAL Sp. z o.o.
80-635 Gdaƒsk, ul. K´pna 30 B

tel. (058) 303 80 80
e-mail: pezal@pezal.com.pl

www.pezal.com, 
www.kiporpolska.pl

SPRZEDA˚: 
SILNIKI SPALINOWE,

GENERATORY PRÑDU,

MOTOPOMPY,

SPAWARKI

SERWIS: 
POMPY WTRYSKOWE: MECH. 

i ELEKTRONICZNE: EDC,VP,VR

CR-COMMON RAIL,

POMPOWTRYSKIWACZE EUI,

SYSTEMY WTRYSKOWE PDE,

TURBOSPR¢˚ARKI,

SILNIKI

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

OFERUJE MASZYNY NOWE 
I U˚YWANE ORAZ SERWIS 

I CZ¢ÂCI ZAMIENNE

ul. Obornicka 1, 62-002 Z∏otkowo

tel.: (061) 65 777 77 – recepcja

65 777 70 – dzia∏ sprzeda˝y

65 777 80 – dzia∏ cz´Êci zamiennych

65 777 90 – dzia∏ serwisu

65 777 99 – sekretariat zarzàdu

fax (0-61) 65 777 78

e-mail: gig@maszynybudowlane.ple-mail: gig@maszynybudowlane.pl
recepcja@maszynybudowlane.plrecepcja@maszynybudowlane.pl

Wszystko o firmie orazWszystko o firmie oraz
szczegó∏owa oferta na:szczegó∏owa oferta na:

wwwwww.maszynybudowlane.p.maszynybudowlane.pl

® ®

®
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ul. Graniczna 73A
05-500 Nowa Iwiczna k. Warszawy

tel.: 022 711 08 51 do 53  
fax  022 711 08 54
www.bthfast.com.pl 
e-mail: info@bthfast.com.pl

Silniki wysokopr´˝ne, 
cz´Êci zamienne Deutz - nowe,
regenerowane, u˝ywane, Serwis   

Silniki benzynowe i wysokopr´˝ne,
cz´Êci zamienne Subaru Robin 
Motopompy, Agregaty, Serwis 

Pràdnice synchroniczne, 
cz´Êci zamienne, serwis Mecc Alte

Osprz´t do silników i agregatów 
pràdotwórczych

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL FIRM:

KATEIL – SYSTEM
KLAUDIUSZ KAP¸ON
ul. Jeleniogórska 18
60-179 Poznaƒ

fax (061) 650 78 92; tel. (061) 868 58 96 
PLUS GSM 0605 599 489

e-mail: kateilsystem@kateilsystem.poznan.pl

•podwozia do maszyn gàsienicowych

• gàsienice gumowe do minikoparek

• maszyny i urzàdzenia budowlane

• maszyny drogowe

• cz´Êci zamienne oraz serwis

www.kateilsystem.poznan.pl

®

®

CUMMINS POLAND
� Filtry powietrza
� Wst´pne filtry powietrza
� Filtry paliwa
� Filtry ch∏odziwa
� Filtry oleju silnikowego
� Filtry oleju hydraulicznego
� P∏yn ch∏odzàcy
� Uk∏ady filtracyjne
� Zestawy obs∏ugowe
� Uk∏ady wspomagajàce rozruch

silników Diesla

PROMOCYJNE CENY

CUMMINS ENGINE COMPANY LTD.
Sp. z o.o. Oddzia∏ w Polsce

ul. Stawowa 119; 31-346 Kraków
tel.: 012 661-53-05; 661-53-25

fax 012 661-53-15
www.cummins.pl

PRECYZJA, PERFEKCJA, KOMPLETNE
ROZWIÑZANIE

PRZEDSTAWICIEL  PRODUCENTA
W POLSCE:

AGREGATY  BETONIARSKIE
DO  WYLEWEK

- sprzeda˝  i  serwis
- maszyny  NOWE  i  u˝ywane
- cz´Êci, akcesoria  i  oprzyrzàdowanie
- wynajem  i  us∏ugi

HITACHI
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• ˚urawie samochodowe do 1.000 ton
(wynajem-serwis)

• ˚urawie wie˝owe
(sprzeda˝-wynajem-serwis)

• Transport ponadgabarytowy i ci´˝ki

80-531 Gdaƒsk
ul. Sucha 31

tel.: (058) 343 17 99, 342 24 07
fax (058) 342 24 06

e-mail: info@zuraw.pl
www.zurawgrohmann.pl

HAMER 
SPRZ¢T 
BUDOWLANY 
I DROGOWY

• 02-677 Warszawa, 
ul. Wynalazek 3, 

tel. (022) 852 24 31, 
GSM 0-501 29 57 08
• 03-044 Warszawa, 
ul. P∏ochociƒska 35, 
tel. (022) 425 31 76, 
GSM 0-501 29 57 07

Sprz´t budowlany w cenach fabrycznych

ul. Poznaƒska 152
62-052 Komorniki
tel./fax (061) 8107 513
tel. kom. 0607 631 866
e-mail: sklep@ewpa.pl

CZ¢ÂCI ZAMIENNE
DO MASZYN BUDOWLANYCH

FILTRY, CZ¢ÂCI DO SILNIKÓW, 
ELEMENTY PODWOZI GÑSIENICOWYCH, 

ELEMENTY UK¸ADÓW HYDRAULICZNYCH, 
OPONY PRZEMYS¸OWE, GÑSIENICE 

DO MINIKOPAREK, ¸A¡CUCHY DO KOPAREK

MASZYNY
BUDOWLANE

sp. z o.o.

EWPA
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Najwiekszy Êwiatowy producent
silników spalinowych ma∏ej mocy 

- do agregatów, pomp, myjek 
- wsz´dzie tam, gdzie potrzebny

jest niezawodny nap´d! 
Szukaj tej marki we wszystkich

sklepach!

Kontakt z nami :
CHABIN® - SERVICE  

93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  
Tel. (0-42) 684–98–72 lub 73, 

fax (0-42) 684– 98–75  
www.chabin.pl, 

e-mail: chabin@chabin.pol.pl   

SOCHA MOTOR 

Grzegorz Socha

Naprawy 

g∏ówne 

i bie˝àce

wysokopr´˝nych

silników 

przemys∏owych

96-316 Mi´dzyborów 
ul. Królowej Marysieƒki 11 

tel./fax (046) 855 51 89 
tel. kom. 0-601 255 901

Caterpillar 

Cummins

Deutz

Hanomag

Komatsu

Man

Mercedes

MWM

Liebherr

Rok Za∏o˝enia 1992

MASZYNY BUDOWLANE Sp. z o.o.
30-732 Kraków, ul. Mierzeja WiÊlana 6

BIURO: 
tel./fax. (012) 653 25 31, tel. (012) 653 25 37

SERWIS: 
tel. (012) 653 25 67, tel./fax. (012) 653 25 68
www.wakbud.pl, e-mail: biuro@wakbud.pl

SRZEDA˚ I SERWIS

• Autoryzowana Stacja Obs∏ugi 
- maszyny i urzàdzenia

• Autoryzowany Przedstawiciel Regionalny

firmy
- sprz´t zag´szczajàcy: walce, ubijaki stopowe,

zag´szczarki

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy

spr´˝arki Êrubowe i m∏oty, oleje, osprz´t

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy
pneumatyczne urzàdzenia 
do przecisków

• CZ¢ÂCI ZAMIENNE do maszyn budowlanych   
wszystkich typów

• NAPRAWY SILNIKÓW: Hatz, Deutz, Robin, 
Lombardini, Yanmar, Faryman Diesel, Honda

• WYNAJEM MASZYN
Ubijaki, zag´szczarki, walce, pi∏y

naprawy, sprzeda˝, diagnostyka

DAEWOO, SAMSUNG, HYUNDAI, KOMATSU,
CAT, LIEBHERR, CASE, KAWASAKI, LINDE

• pompy hydrauliczne g∏ówne

• elektronika sterujàca koparek

• silniki jazdy i reduktory

• ∏o˝yska wieƒcowe obrotu i przek∏adnie

• m∏oty hydrauliczne i cz´Êci

• cz´Êci do kruszarek i przesiewaczy

• maszyny nowe i u˝ywane

61-371 Poznaƒ, ul. Romana Maya 1
tel. (061) 87 15 202  fax (061) 87 15 203

e-mail: biuro@rtm.com.pl

MASZYNY BUDOWLANE
cz´Êci hydraulika si∏owa naprawy

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37

tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90
e-mail: biuro@auspolex.pl, www.auspolex.pl

• CZERPAKI 
KRUSZÑCE

• CZ¢ÂCI 
ÂCIERALNE

• KRUSZARKI
• PRZESIEWACZE
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

ul. Budowlana 4, 05-300 Miƒsk Maz.
tel. (025) 758 34 66, 

tel./fax (025) 758 38 96
www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

INSTYTUTU 
MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

I GÓRNICTWA SKALNEGO
ul. Racjonalizacji 6/8, 

02-673 Warszawa
tel./fax 022 843-89-72, 

tel. 022 843-68-16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.org.pl

www.osom.pl

Szkolenia dla operatorów maszyn
budowlanych i drogowych. 

Mo˝liwoÊç odbycia praktyki na naszym poligonie.

UPUSTY DLA FIRM 

OÂRODEK SZKOLENIA
OPERATORÓW MASZYN

PN-ISO 9001:2001

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie Dystrybutorów 
Maszyn Budowlanych

ul. Baletowa 14, 
02-867 Warszawa

tel. (022) 648 08 10 wew. 303
tel./fax (022) 643 58 11

www.sdmb.pl 
e-mail: sdmb@sdmb.pl

STRZEGOMSKIE ZAK¸ADY MECHANICZNE

„ZREMB” S.A.
ul. Weso∏a 1; 58-150 STRZEGOM

• przemys∏owe wytwórnie betonu 
o wydajnoÊci 12–45 m3/h,

• betoniarki i mieszarki o wydajnoÊci 12 – 45 m3/h,
• tensometryczne wagi kruszyw i cementu,

• zbiorniki kruszyw i cementu,
• modernizacje wytwórni betonu typu 

„STETTER” wg normy EN 206-1,
• doradztwo techniczne, dostawa urzàdzeƒ, 

monta˝, serwis i cz´Êci zamienne.
telefon (074) 649 43 00; fax: (074) 855 09 29; 649 43 24

e-mail: zrembsa@zrembsa.com.pl;  www.zrembsa.com.pl

tel.: (022) 783 17 87, 783 35 89, 783 35 90
fax (022) 783 35 82

OPONY I FELGI DO MASZYN BUDOWLANYCH
I DROGOWYCH, WÓZKÓW WID¸OWYCH, 

GÑSIENICE DO MINIKOPAREK

Sprzeda˝, serwis, wynajem
• spr´˝arki przewoêne
• m∏oty wyburzeniowe
• no˝yce tnàco-kruszàce i kruszarki
• agregaty pràdotwórcze

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 

05-090 Raszyn
tel. 0-22 (prefix) 572 68 00
fax  0-22 (prefix) 572 68 09

SPRZEDA˚ • WYNAJEM • SERWIS

HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o.
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23

tel. (061) 665 79 00 
tel. kom. 0601 755 177

fax (061) 842 57 01
Oddzia∏y: Ruda Âlàska, Warszawa, Gdaƒsk, 

Olsztyn, Bydgoszcz, ¸ódê, Wroc∏aw

T¸OKOWE POMPY GEHO®

DO OBNI˚ANIA POZIOMU WÓD
GRUNTOWYCH 

PRZY POMOCY IG¸OFILTRÓW

Sprzeda˝ i bezp∏atne doradztwo:

WY¸ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL WEIR B.V. 

W  POLSCE: J.C. IMPEX s.c.

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel. (022) 670 02 95,  

tel./fax (022) 619 50 04
e-mail: jc_impex@medianet.pl

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, 

Trakt Brzeski 134
www.solideal.pl

biuro@solideal.pl

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 

ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929
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GÑSIENICE GUMOWE 
NOWEJ GENERACJI

TYPU „J’ TRACK” – wzmocnienie wewn´trzne
stanowi oplot z 46-krotnie nawini´tej ciàg∏ej

linki ze stali nierdzewnej.

26-600 Radom, ul. Lubelska 65
tel. (048) 384-78-32; fax (048) 365-60-02

59-800 Lubaƒ, ul. Stawowa 18
tel. (075) 721 35 33, fax (075) 721 02 11

e-mail: nonilion@nonilion.pl
www.nonilion.pl

• dobór opon 
• monta˝ u klienta
• profesjonalne naprawy

nonilion
OPONY PRZEMYS¸OWE

P.H. „VERO” Tomasz Walusiak
Os. Âlàskie 7e/12;        65-557 Zielona Góra
fax (068) 3258007;     tel. (0) 605 271458;

e-mail: tomasz.walusiak@wp.pl

OPLOT CIÑG Y̧
– zwi´kszenie
wytrzyma∏oÊci 
gàsienicy o 40%

POJAZDY U˚YTKOWE

KONTECH

NAPE¸NIANIE ELASTOMEREM
KÓ¸ JEZDNYCH 

POJAZDÓW ROBOCZYCH

ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice
tel./fax: (032)  302 00 90, 302 00 91

e-mail: biuro@kontech.pl

tel. (0-12) 686 11 44
e-mail: sekretariat@kamaz.pl

www.kamaz.pl

Produkujemy opony diagonalne:

• do maszyn do robót ziemnych
• do samochodów dostawczych

i samochodów ci´˝arowych
• do pojazdów przemys∏owych
• do wózków podnoÊnikowych
• z d´tkà z gumy gàbczastej
- mieszanki gumowe
- tkaniny gumowane

ISO 9001
AQAP 2110

T 42 S 29 S 28 AGSM-1

STOMIL-POZNA¡ S.A.
ul. Staro∏´cka 18, 61-361 Poznaƒ

tel: (061) 87 87 200, 277
fax: (061) 87 91 912, 87 87 228
e-mail: office@stomil-poznan.pl
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Wydawca
Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o.

CZ¸ONEK-ZA¸O˚YCIEL STOWARZYSZENIA
DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

Pasa˝ Ursynowski 1/45
02-784 Warszawa
tel.: (022) 644 28 80, 859 19 65, 859 19 66
tel./fax: (022) 859 19 67 
www.posbud.com.pl

Dyrektor Wydawnictwa
Jacek Baraƒski
tel. (0 602) 255 410
e-mail: baranski@posbud.com.pl

Dzia∏ Reklamy i Marketingu
Dyrektor 
Magdalena Ziemkiewicz
tel. (0 602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.com.pl

Katarzyna Janasiewicz
tel. (0 602) 44-88-90
e-mail: k.janasiewicz@posbud.com.pl

Sekretariat
Katarzyna Dymek  
tel. (0 608) 21-95-23
e-mail: k.dymek@posbud.com.pl

Przedstawicielstwo 
na Europ´ Zachodnià
Hans-Joachim Müller
Media-Service International
Niedernhart 17
D-94113 Tiefenbach/Niemcy
tel. 0049-8546-973744, 
fax 0049-8546-973745
e-mail: info@hjm-media.de
www.hjm-media.de

„PoÊrednik Budowlany 
- Maszyny,  Narz´dzia, Sprz´t” 

jest kolportowany bezp∏atnie do osób
i instytucji zwiàzanych z bran˝à budowlanà.

Materia∏ów nie zamówionych nie zwracamy. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
treÊç zamieszczanych reklam i og∏oszeƒ oraz
artyku∏ów reklamowych i informacji prasowych.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz
opatrywania ich tytu∏ami i Êródtytu∏ami.

Projekt graficzny, sk∏ad i ∏amanie: 
Trans Marketing Sp. z o.o.
ul. Kiwerska 2
01-682 Warszawa 
tel. (022) 498 16 77
e-mail: trans@tim.com.pl
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 29-21-14

Druk: Pozkal Inowroc∏aw

Aktualnie obowiàzujàcy cennik reklam 
znajduje si´ na str. 10

budowlany
POÂREDNIK

ORGANIZATORZY 
IMPREZ TARGOWYCH

TARGI KIELCE Sp. z o.o.

ul. Zak∏adowa 1, 25-672 Kielce
tel.(0-41) 365-12-22
fax (0-41) 345-62-61
www.targikielce.pl 

e-mail: biuro@targikielce.pl

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

ul. G∏ogowska 14, 
60-734 Poznaƒ

tel. (061) 869 20 00
fax (061) 866 58 27
e-mail: info@mtp.pl

www.mtp.pl

TOWARZYSTWA LEASINGOWE

SG Equipment Leasing Polska
Sp. z o.o.

ul. Marsza∏kowska 111, 
00-102 Warszawa

tel.: (022) 528 46 40, 528 46 00
fax (022) 528 46 11

e-mail: leasing@sgef.pl

Mi´dzynarodowe 
Targi - Polska Sp. z o.o.

ul. Marsza∏kowska 87 lok. 85
00-683 Warszawa

tel.: (0-22) 529-39-00, 529-39-50
fax (0-22) 529-39-76

e-mail: info@mtpolska.com.pl
http://www.mtpolska.com.pl 

Mocna 
oferta 
budowlana
informacje o naszej 

najnowszej ofercie dost´pne 
u dealerów Scania w ca∏ym kraju

www.scania.pl








