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Drodzy Czytelnicy,
przyznanie Polsce i Ukrainie
organizacji fina∏ów pi∏arskich
mistrzostw Europy w roku
2012 ucieszy∏o mnie
w dwójnasób. Decyzja
dzia∏aczy UEFA, którzy
sprawili, ˝e po raz pierwszy
od igrzysk w Moskwie w 1980 roku wielka impreza sportowa odb´dzie si´ w Eu-
ropie Wschodniej, spina bowiem klamrà mojà dotychczasowà dziennikarskà dzia-
∏alnoÊç. Tak si´ bowiem sk∏ada, ˝e poczàtkowe lata w tym fachu sp´dzi∏em w re-
dakcji tygodnika „Pi∏ka No˝na na Stadionach Polski i Âwiata”. Po latach losy za-
wiod∏y mnie do bran˝y budowlanej, ale przecie˝ kopania do koƒca nie zdradzi-
∏em. Tyle tylko, ˝e pi∏karzy zastàpi∏y koparki…
Pi∏karskie fina∏y sà szansà rozwoju. Przede wszystkim w zakresie infrastruktury.
Potrzeba nam dróg, lotnisk, zmodernizowanych linii kolejowych, hoteli… Trzeba
jednak najpierw pomyÊleç nad zniesieniem barier ograniczajàcych przedsi´bior-
czoÊç, by budowaç szybko i z sensem. Wskazujà na to eksperci Polskiej Konfede-
racji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Ich zdaniem bez zmian w prawie bu-
dowlanym oraz w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym two-
rzenie infrastruktury niezb´dnej do sprawnego przeprowadzenia imprezy b´dzie
utrudnione. Wi´kszoÊç inwestycji zwiàzanych z mistrzostwami realizowana b´-
dzie z funduszy unijnych, których absorpcja ju˝ teraz pozostawia wiele do ˝ycze-
nia. Realizacj´ projektów opóêniajà skomplikowane zasady przetargów publicz-
nych. Gdyby uda∏o si´ przezwyci´˝yç te bariery, projekty zwiàzane z rozwojem
infrastruktury zyska∏yby jeszcze na wartoÊci…
A wartoÊç polskiego rynku budowlanego mo˝e wynieÊç w tym roku nawet 57 mi-
liardów z∏otych. Oznacza to roczny wzrost na imponujàcym poziomie pi´tnastu
procent. Mimo to szefowie firm budowlanych majà powody do zatroskania. Bra-
kuje ch´tnych do pracy, gruntów inwestycyjnych, malejà mar˝e, coraz dro˝sze sà
materia∏y… To wszystko prawda, jednak zdecydowana wi´kszoÊç analityków jest
przekonana, ˝e polskà bran˝´ budowlanà czeka teraz wiele t∏ustych lat.
Choç potwierdzi∏y si´ pog∏oski o zaniechaniu produkcji popularnych Starów, nie
zniknà one z polskich dróg i placów budowy. Monta˝ pojazdów tej marki mogà-
cej poszczyciç si´ niemal˝e pó∏wiecznymi tradycjami ma zostaç przeniesiony
do austriackiego Steyer. Mo˝na to poczytywaç za niewàtpliwy sukces polskiej
motoryzacji!

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m.in.: 

3. Pierwsze trzy miesiàce tego roku
przynios∏y szczyt koniunktury bran˝y
leasingowej

18. Dzi´ki unikatowej konstrukcji koparka
MECALAC imponuje uniwersalnoÊcià

22. Trzywa∏owy wibrator stosowany
w ci´˝kich p∏ytach wibracyjnych
Ammann sta∏ si´ znakiem firmowym
tej marki

29. Bodo Polska i Sany oferujà
perfekcyjnà obs∏ug´ posprzeda˝nà

30. Do zaÊnie˝ania najwi´kszej
na Êwiecie du˝ej skoczni narciarskiej
w Willingen organizatorzy u˝yli
maszyn Terex

32. ¸adowarka New Holland W190B
okreÊlana bywa cz´sto maszynà
przysz∏oÊci

36. Systemy sterowania maszyn Topcon
zwi´kszajà efektywnoÊç robót

38. Nowa generacja ∏adowarek
kompaktowych JCB odznacza si´
lepszymi parametrami u˝ytkowymi
i wy˝szym komfortem dla operatora

42. Volvo wprowadzi∏o rewolucyjne
zmiany w nowej generacji wozide∏
przegubowych

46. Na targach Autostrada Grupa
Nooteboom zaprezentuje naczepy
do transportu specjalnego

47. Ponad dwa miliony euro kosztowa∏a
polska fabryka Faymonville

52. MRC Doltech oferuje ponad sto
typów kruszarek, zarówno
stacjonarnych, jak i mobilnych

55. M∏oty hydrauliczne Atlas Copco 
sà wydajne i wytrzyma∏e 

61. Remarksa oferuje szerokà gam´
m∏otów hydraulicznych marki
Tecnosumit 

64. W listopadzie 2006 trójmiejska firma
Corleonis zosta∏a przedstawicielem
hiszpaƒskiego producenta ˝urawi
Linden-Comansa 

66. Przecinarka Husqvarna K 650 Cut-n-
Break pozwala na wykonywanie ci´ç
na g∏´bokoÊç do 400 mm

68. Praktyczne zastosowanie rusztowaƒ
firmy Layher mo˝na zobaczyç
podczas renowacji poznaƒskiego
koÊcio∏a Êw. Stanis∏awa Biskupa
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Volvo inwestuje w Chinach

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) podj´∏o decyzj´
o przej´ciu siedemdziesi´ciu procent kapita∏u akcyjnego fir-
my Shandong Lingong Construction Machinery Co., Ltd.
(Lingong) b´dàcej jednym z najwi´kszych chiƒskich produ-
centów maszyn budowlanych. Choç inwestycja poch∏o-
nie sum´ 327,5 mln yuanów, to zdaniem analityków rynku
nie b´dzie to mia∏o wi´kszego wp∏ywu na finansowà kondy-
cj´ szwedzkiego koncernu. 
Kooperacj´ z Lingongiem Volvo prowadzi∏o ju˝ od czterech
lat. Polega∏a ona na wspólnej produkcji koparek w chiƒskiej
fabryce nale˝àcej do Volvo CE. Do chwili obecnej Volvo za-
inwestowa∏o w nià ponad 24 miliony dolarów.  
Przej´ty przez Volvo CE Shandong Lingong Construction
Machinery Co., Ltd. rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w roku 1972. Fir-
ma zatrudnia obecnie prawie 1.800 pracowników odnoto-
wujàc roczne obroty na poziomie dwóch miliardów
yuanów. Lingong konstruuje i produkuje szeroki asorty-
ment sprz´tu: ∏adowarki ko∏owe, koparki, koparko-∏ado-
warki oraz walce drogowe. Przedsi´biorstwo dysponuje
dobrze prosperujàcà siecià dystrybucji i serwisu rozloko-
wanà na terenie ca∏ych Chin. Dla Lingonga pracuje stu sie-
demdziesi´ciu dilerów, liczne filie serwisowe. Firma utrzy-
muje te˝ dziesi´ç magazynów cz´Êci zamiennych. Maszy-
ny marki Lingong trafiajà nie tylko na lokalny rynek, ale
równie˝ na place budowy Australii, krajów Ârodkowego
Wschodu, Malezji oraz Mongolii. 

New Holland na koszulkach Juventusu 

Od sezonu 2007/2008 oficjalnym sponsorem Juventusu Tu-
ryn b´dzie Grupa Fiat. Warunki podpisanej 23 kwietnia
umowy przewidujà, ˝e w przysz∏ym sezonie pi∏karze Juve
wyst´powaç b´dà w koszulkach z logo New Holland,
wchodzàcego w sk∏ad Grupy Fiat producenta maszyn rol-
niczych i budowlanych. Umowa sponsorska z New Holland
obowiàzywaç b´dzie przez dwanaÊcie miesi´cy. 
Juventus Turyn jest jednym z najznamienitszych zawodo-
wych klubów pi∏karskich na Êwiecie posiadajàcym 43 milio-
ny kibiców w Europie, z tego 13,2 miliona w samych W∏o-
szech. Fanatyczni „tifosi” nie odwrócili si´ od ulubionego
klubu nawet, gdy ten w ubieg∏ym sezonie zosta∏ zdegrado-
wany do drugiej ligi. By∏a to kara za manipulacje zwiàzane
z ustawianiem wyników meczów. Juventus ciàgle poczyty-
wany jest we W∏oszech jako uosobienie profesjonalizmu. 

.
Kayah, fajerwerki i maszyny JCB

Choç mo˝e si´ pochwaliç efektownà siedzibà, Interhandler
nie czeka, a˝ przyjedziemy do Torunia.  Aby zaprezentowaç
si´  jak najszerszej liczbie zainteresowanych, kawalkada
maszyn przemierza w ostatnich dniach ca∏à Polsk´.
W kilku miastach prezentacja nowoÊci JCB przebiega∏a
w wyjàtkowej oprawie. Filmy, komentarze fachowców, wy-
stàpienie prezesa Interhandlera Ryszarda Lamczyka – to
cz´Êç oficjalna. Ale wi´kszoÊç osób zachwyci∏y wyst´py ba-
letu koparko-∏adowarek, tym razem „taƒczàcych” w ca∏kowi-
tych ciemnoÊciach, a wi´c z wykorzystaniem mo˝liwoÊci, ja-
kie dajà efekty Êwietlne. W blasku fajerwerków maszyny pre-
zentowa∏y si´ jeszcze bardziej imponujàco ni˝ zazwyczaj. 
Temperatur´ ch∏odnego, kwietniowego wieczoru dodatko-
wo podniós∏ wyjàtkowo energetyczny wyst´p Kayah. Pio-
senkarka bawi∏a publicznoÊç Êpiewajàc utwory z kilku p∏yt,
m.in. ba∏kaƒskie piosenki nagrane z Goranem Bregovicem.
Te przeboje nikogo nie pozostawi∏y oboj´tnym i byç mo˝e
zabawa trwa∏a do bia∏ego rana, ale redakcja PB, szykujàc
do druku najnowsze wydanie czasopisma, karnie opuÊci∏a
Hotel Mazurkas jeszcze przed pó∏nocà…

JCB funduje szkolenia

Fan JCB, który podczas teleturnieju w brytyjskiej ITV opo-
wiada∏ o swoim marzeniu zostania operatorem maszyny
budowlanej, otrzyma∏ od firmy JCB mo˝liwoÊç ukoƒczenia
kursu o wartoÊci 2.000 funtów.
Mark Bieliauskas z Weoley, Birmingham, przekona∏ juro-
rów brytyjskiego show, aby dali mu 2.500 funtów na op∏a-
cenie szkolenia na operatora koparko-∏adowarki JCB. Wie-
dzàc, ˝e 25-letni Mark zamierzajàcy otworzyç w∏asnà firm´,
potrzebuje tak˝e kapita∏u na zakup sprz´tu, JCB doradzi∏o
mu, ˝eby od∏o˝y∏ na ten cel otrzymane od telewizji pienià-
dze. JCB ufundowa∏o mu natomiast cykl szkoleniowy w Na-
rodowym Collegu Budowlanym w Asbourne. 
Mark zosta∏ równie˝ zaproszony do siedziby firmy w Roce-
ster. Jak powiedzia∏ – docenia nie tylko nadzwyczajny gest
op∏acenia mu kursu operatorskiego, ale tak˝e umo˝liwienia
obejrzenia na w∏asne oczy ca∏ego procesu produkcji ulu-
bionych koparko-∏adowarek.
JCB zaÊ podkreÊla, i˝ doceni∏o cz∏owieka wiedzàcego, cze-
go chce i potrafiàcego konsekwentnie dà˝yç do celu.

Mieszanka firmowa
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Fantastyczne wyniki firm leasingowych 

Tegoroczne wyniki osiàgni´te przez firmy leasingowe za-
skoczy∏y wszystkich. Pierwsze trzy miesiàce tego roku
uznaç mo˝na Êmia∏o za szczyt koniunktury. WartoÊç obro-
tów dwudziestu oÊmiu najwi´kszych firm leasingowych
dzia∏ajàcych na polskim rynku osiàgn´∏a rekordowà su-
m´ 6,6 mld z∏. Dla ca∏ego rynku mo˝e to oznaczaç ponad 7
mld z∏. W ubieg∏ym roku by∏o to zaledwie ok. 3,5 mld z∏.
Jest to efekt doskona∏ej sytuacji w gospodarce, to znaczy
wzrostu popytu krajowego, rosnàcej produkcji i eksportu.
Coraz lepiej majà si´ firmy transportowe i budowlane, które
ch´tnie zawierajà umowy leasingowe. Skok w finansowa-
niu maszyn i Êrodków transportu w pierwszym kwarta-
le 2007 wyniós∏ a˝ 67 proc. (5,9 mld z∏). 
Z nadzwyczajnym wzrostem inwestycji finansowanych
za poÊrednictwem leasingu mieliÊmy do czynienia ju˝
w ubieg∏ym roku. Wed∏ug danych Zwiàzku Przedsi´biorstw
Leasingowych, ∏àczna wartoÊç netto Êrodków trwa∏ych
(oprócz nieruchomoÊci) przekazanych w leasing w ro-
ku 2006 wynios∏a niemal 19,5 mld z∏. Za poÊrednictwem le-
asingu sfinansowano w polskich przedsi´biorstwach nast´-
pujàce inwestycje: Êrodki transportu za 12,1 mld z∏, maszy-
ny i urzàdzenia przemys∏owe za 6,3 mld z∏, komputery
i sprz´t biurowy za 370 mln z∏, Êrodki transportu kolejowe-
go, powietrznego i wodnego za 580 mln z∏. 
Najbardziej pozytywnà informacjà dotyczàcà polskiej bran-
˝y leasingowej jest z ca∏à pewnoÊcià odnotowany przez nià
wzrost liczby umów dotyczàcych maszyn i urzàdzeƒ prze-

mys∏owych. Udzia∏ tego segmentu rynku w roku 2006 zde-
cydowanie przekroczy∏ 32 procent. 
Na polskim rynku dominujà firmy leasingowe powiàzane ka-
pita∏owo z najwi´kszymi bankami. Tradycyjnie pierwsze miej-
sce przypada Europejskiemu Funduszowi Leasingowemu,
który w ubieg∏ym roku sfinansowa∏ zakupy Êrodków trwa∏ych
na kwot´ ponad 2,6 mld z∏ osiàgajàc udzia∏ w rynku na po-
ziomie 16,1 procent. Na kolejnych miejscach znalaz∏y si´:
Raiffeisen Leasing Polska (wartoÊç leasingu ruchomoÊci 2,1
mld z∏, udzia∏ rynkowy 13,6 proc.), BRE Leasing (1,9 mld
z∏, 13 proc.), Millennium Leasing (1,2 mld z∏, 8 proc.), BZ
WBK Finance&Leasing (1,2 mld z∏, 7,3 proc.), VB Leasing
Polska (1,1 mld z∏, 6,6 proc.) oraz SG Equipment Leasing
Polska (1 mld z∏, 6,2 proc.). Dane te mówià wyraênie, ˝e ma-
my do czynienia z dalszà koncentracjà rynku. Pi´ç najwi´k-
szych firm opanowa∏o bowiem blisko jego po∏ow´. 
Czy bran˝a leasingowa ma przed sobà Êwietlanà przy-
sz∏oÊç? ZPL prognozuje, ˝e rynek ma realne szanse wzrostu
na poziomie dwudziestu, a maksymalnie trzydziestu procent.
Zdaniem wielu ekonomistów przewidywania te sà zbyt
ostro˝ne. Uwa˝ajà oni, ˝e wzrost bran˝y wynieÊç mo˝e na-
wet czterdzieÊci procent. Za takim rozwojem sytuacji prze-
mawiaç ma przede wszystkim utrzymywanie si´ wysokiego
tempa rozwoju polskiej gospodarki, zdecydowana potrzeba
unowoczeÊnienia parku maszynowego w przedsi´bior-
stwach, wy˝sza znajomoÊç poj´cia leasingu jako formy fi-
nansowania zakupów inwestycyjnych, zwi´kszenie udzia∏u
leasingu w finansowaniu inwestycji obejmowanych dotacja-
mi unijnymi oraz przyznanie Polsce wraz z Ukrainà organi-
zacji fina∏ów pi∏karskich ME w roku 2012.



75-lecie m∏otów Boscha 

Przed 75 laty Bosch wyprodukowa∏ pierwszy na Êwiecie
m∏ot udarowo-obrotowy z nap´dem elektrycznym. Nazwa
„Boschhammer” sta∏a si´ synonimem dla m∏otów udarowo-
-obrotowych i udarowych. Wiele wynalazków zapropono-
wanych przez firm´ sta∏o si´ standardowymi rozwiàzaniami
stosowanymi w m∏otach. 
W 1932 roku Bosch wyprodukowa∏ pierwszy seryjny m∏ot
udarowo-obrotowy. Urzàdzenie, dopasowane do potrzeb ów-
czesnych rzemieÊlników, posiada∏o mechanizm udarowy
do wiercenia i d∏utowania i ju˝ wtedy wyposa˝one by∏o
w sprz´g∏o gwarantujàce bezpieczeƒstwo pracy. M∏ot mia∏
swojà Êwiatowà premier´ przed 75 laty, na targach w Lipsku
i zosta∏ uznany za kamieƒ milowy w bran˝y budowlanej.
Od roku 1932 Bosch konsekwentnie rozwija segment profe-
sjonalnych m∏otów udarowo-obrotowych. Dzi´ki nastawieniu
na potrzeby u˝ytkowników oferowane produkty wyró˝niajà
si´ na rynku pod wzgl´dem jakoÊci, wydajnoÊci i trwa∏oÊci.
Nazwa „Boschhammer” szybko sta∏a si´ synonimem m∏otów
udarowo-obrotowych i obrotowych z nap´dem elektrycznym.
Wiele rozwiàzaƒ wprowadzonych przez Boscha w segmen-
cie m∏otów zyska∏o status Êwiatowego standardu. Dobrym
przyk∏adem jest wprowadzony w roku 1975 system monta-
˝u narz´dzi SDS-plus, który umo˝liwia beznarz´dziowà wy-
mian´ wierte∏ i d∏ut, w roku 1990 doszed∏ do niego system
SDS-max jako wariant dla wierte∏ i d∏ut o wi´kszych wymia-
rach. Kolejnymi kamieniami milowymi w historii rozwoju

tych urzàdzeƒ by∏y: pierwszy na Êwiecie m∏ot udarowo-ob-
rotowy klasy 2 kg (1981) oraz pierwszy na Êwiecie m∏ot aku-
mulatorowy (1984). W roku 2003, w m∏ocie klasy 5 kg
po raz pierwszy zastosowano system kontroli drgaƒ, a w ro-
ku 2005 Bosch przedstawi∏ pierwszy na Êwiecie m∏ot aku-
mulatorowy w technologii litowo-jonowej: GBH 36 V-LI Pro-
fessional. Dzi´ki wysokiemu napi´ciu akumulatora 36 V,
m∏ot ten oferuje takà samà wydajnoÊç jak najwy˝szej mo-
cy, przewodowy m∏ot klasy 2 kg, GBH 2-26 Professional.
Z okazji 75-lecia Bosch przygotowa∏ dla u˝ytkowników pro-
fesjonalnych jubileuszowà ofert´ trwajàcà od marca
do czerwca 2007.

Mieszanka firmowa
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Wiele rozwiàzaƒ wprowadzonych przez Boscha w segmencie m∏otów szybko zyska∏o
sobie status Êwiatowego standardu



JeÊli budowa, to… z autem!

Jednym z niezb´dnych Êrodków trwa∏ych wykorzystywa-
nych w codziennej dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw budowla-
nych – oczywiÊcie oprócz specjalistycznych maszyn i urzà-
dzeƒ – jest samochód dostawczy. Cz´sto najlepszym roz-
wiàzaniem dla firm budowlanych jest wybór lekkiego auta
dostawczego zbudowanego na bazie samochodu osobo-
wego. W jaki sposób sfinansowaç tego rodzaju inwestycj´?
Zdecydowanie wziàç jà w leasing! 
Leasing maszyn budowlanych rozwija si´ niezwykle dyna-
micznie. Jednak firmy budowlane coraz cz´Êciej wybierajà
t´ form´ finansowania tak˝e przy zakupie innych Êrodków
trwa∏ych, na przyk∏ad samochodów dostawczych, sprz´tu
biurowego czy IT, tak˝e niezb´dnych w ich dzia∏alnoÊci.
Na wybór leasingu przy zakupie na przyk∏ad pojazdów do-
stawczych wp∏yw majà korzyÊci wynikajàce z tej formy fi-
nansowania. Leasing stanowi dogodnà form´ pozyskiwa-
nia Êrodków trwa∏ych, nie tylko z uwagi na korzyÊci podat-
kowo-finansowe, ale przede wszystkim ze wzgl´du na krót-
ki okres oczekiwania na decyzj´ i ograniczone do niezb´d-
nego minimum formalnoÊci. – Naszà ofert´ dostosowujemy
do potrzeb firm z bran˝y budowlanej, uwzgl´dniajàc ich in-
dywidualne potrzeby w zakresie wysokoÊci rat, okresu trwa-
nia leasingu, waluty oraz harmonogramu sp∏at, który mo˝e
byç dostosowany na przyk∏ad do sezonowoÊci przychodów
danego leasingobiorcy – t∏umaczy Marzena Makówka, dy-
rektor Oddzia∏u VB LEASING we Wroc∏awiu. – Na atrakcyj-
noÊç naszej oferty wp∏yw majà tak˝e proponowane przez
nas niezwykle atrakcyjne warunki ubezpieczenia – dodaje.
Z regu∏y firmy leasingowe wymagajà do zawarcia umowy,
by potencjalny leasingobiorca prowadzi∏ dzia∏alnoÊç
przez trzy, a nawet szeÊç miesi´cy. Jednak w tej kwestii
VB LEASING jest bardziej elastyczny, wychodzàc naprze-
ciw potrzebom Êwie˝o upieczonych przedsi´biorców, dla
których przecie˝ niejednokrotnie samochód dostawczy
jest wr´cz niezb´dny do rozpocz´cia dzia∏alnoÊci. Nowo
zarejestrowana firma ju˝ na drugi dzieƒ mo˝e ubiegaç si´
o przydzielenie leasingu w VB LEASING. – W tym celu wy-
starczy tylko, ˝e zainteresowany leasingiem zg∏osi si´
do naszego przedstawiciela z podstawowymi dokumenta-
mi za∏o˝ycielskimi – t∏umaczy Marzena Makówka.
Dokumenty, które musi przed∏o˝yç firma ubiegajàca si´
o leasing w VB LEASING, to wpis do ewidencji (KRS
przy spó∏kach prawa handlowego) NIP, REGON oraz do-
wód osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania fir-
my. Nast´pnie wystarczy tylko, ˝e leasingobiorca wype∏ni
wniosek leasingowy, wp∏aci pierwszà wp∏at´ (w procedu-
rze b∏yskawicznej, w przypadku leasingu nowych samo-
chodów dostawczych do 3,5 tony jest to kwota od pi´tna-
stu procent wartoÊci samochodu, a w przypadku u˝ywa-
nych – dwadzieÊcia procent) i w ciàgu kilku dni przedmiot
leasingu jest do jego dyspozycji. Wa˝ne jest tak˝e to, ˝e
istnieje mo˝liwoÊç sfinalizowania kontraktu na miejscu,
w siedzibie firmy leasingobiorcy. 
– Sfinansujemy ka˝dy model auta dostawczego, który po-
chodzi od autoryzowanego dealera zarówno nowy, jak
i u˝ywany – dodaje Marzena Makówka, dyrektor Oddzia∏u
VB LEASING we Wroc∏awiu.

Dalsze informacje Pb 001Z



Zapraszamy na kieleckà Autostrad´

Kielecka targowa triada: XIII Mi´dzynarodowe Targi Budownic-
twa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, IX Mi´dzynarodowe
Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych
MASZBUD oraz III Mi´dzynarodowe Targi Infrastruktury TRAF-
FIC-EXPO odb´dzie si´ w tym roku w dniach 16-18 maja. 
Targi AUTOSTRADA-POLSKA charakteryzujà si´ niezwykle
dynamicznym rozwojem. Ubieg∏oroczna impreza zgromadzi-
∏a 650 wystawców z 24 krajów. Na targach prezentujà si´ naj-
powa˝niejsze firmy i korporacje z bran˝y budownictwa dro-
gowego, in˝ynierii ruchu oraz bezpieczeƒstwa drogowego.
WÊród eksponatów nie brakuje ci´˝kich maszyn i sprz´tu bu-
dowlanego, materia∏ów i surowców do budowy dróg, urzà-
dzeƒ i farb do znakowania oraz elementów infrastruktury
zwiàzanej z eksploatacjà dróg i autostrad. 
W tym roku planowana jest m.in. konferencja pod has∏em:
„Przyspieszenie budowy dróg ekspresowych w programie
rzàdowym – infrastruktura i Êrodowisko” oraz druga: „Rozwój
infrastruktury transportowej w kraju szansà dla regionów”. 
Dziewiàte Mi´dzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Po-
jazdów Specjalistycznych MASZBUD zgromadzà z kolei jed-
nà z najliczniejszych ofert producentów i dealerów maszyn
budowlanych, wykonawców sprz´tu pomocniczego do robót
ziemnych oraz urzàdzeƒ dêwigowych, koparek i ∏adowarek.
Wystawa prezentuje pe∏ne spektrum specjalistycznych pojaz-
dów budowlanych, cz´Êci i komponentów do maszyn budow-
lanych, ˝urawi i urzàdzeƒ do transportu pionowego oraz na-
rz´dzi pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych.

Targi MASZBUD powsta∏y g∏ównie z myÊlà o fachowcach re-
prezentujàcych bran˝´ budowlanà czyli wykonawcach robót
budowlanych, producentach i dealerach maszyn budowla-
nych. Oprócz przeÊledzenia tendencji kszta∏tujàcych si´
w obr´bie rynku maszyn i sprz´tu, zwiedzajàcy b´dà mogli
tak˝e obejrzeç pokazy maszyn w trakcie zaaran˝owanych
prac budowlanych. To w∏aÊnie pokazy gromadzà zwykle naj-
wi´cej widzów, a tylko w Kielcach maszyny mogà zaprezen-
towaç swoje zalety w naturalnych warunkach. Poligon ziem-
ny na terenie centrum targowego to unikat nie tylko w skali
kraju. O coraz wi´kszej popularnoÊci i renomie targów Êwiad-
czy zainteresowanie W∏oskiego Instytutu Handlu Zagranicz-
nego oraz Zrzeszenia W∏oskich Producentów Maszyn Bu-
dowlanych i Drogowych Ucomesa, którzy wystàpili z inicjaty-
wà zorganizowania spotkania polskich firm z w∏oskimi produ-
centami maszyn. Odb´dzie si´ ono w drugim dniu targów.
Kwestie drogowe stanowià zakres tematyczny targów TRAF-
FIC-EXPO, koncentrujàc si´ wokó∏ infrastruktury budownic-
twa drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego. Na tar-
gach bez wàtpienia nie zabraknie kwestii dotyczàcych mi´-
dzy innymi utrzymania istniejàcej sieci komunikacyjnej, za-
rzàdzania ruchem, systemów bezpieczeƒstwa, technologii
gospodarki sieciowej, wszelkiego rodzaju instalacji, budowy
tuneli, wiaduktów i mostów, oprogramowania i urzàdzeƒ
do pobierania op∏at, systemów znakowania i informowania
o zagro˝eniu, ekranów i barier dêwi´koszczelnych, urbani-
styki, planistyki, osprz´tu ulicznego, sieci elektroenergetycz-
nych i telekomunikacyjnych. Zaprezentowana zostanie sze-
roka gama systemów i urzàdzeƒ wykorzystywanych
do ostrzegania o niebezpieczeƒstwie, rozbiórek oraz bezwy-
kopowego uk∏adania i odnawiania instalacji wodno-kanaliza-
cyjnych, gazowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych.
Targi AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD i TRAFFIC-EXPO
cechuje wysoce specjalistyczny charakter. Organizowane sà
w tym samym terminie, poniewa˝ doskonale si´ uzupe∏niajà,
pozwalajà te˝ zwiedzajàcym poszerzyç pole zainteresowaƒ.
Targi organizowane sà we wspó∏pracy z Instytutem Badaw-
czym Dróg i Mostów z Warszawy.
Patronat honorowy nad targami objà∏ Premier Rzeczypospo-
litej Polskiej, Ministerstwo Transportu, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, Ogólnopolska Izba Gospodar-
cza Drogownictwa, Krajowa Izba Gospodarcza i Polski Zwià-
zek Pracodawców Budownictwa. A nasza redakcja jak zwy-
kle obj´∏a targi patronatem prasowym.

Mieszanka firmowa
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Przed rokiem na Autostradzie brylowa∏a Aneta Florczyk. Jakie atrakcje czekajà nas tym razem?



Finanse
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Atrakcyjny leasing

Od d∏u˝szego czasu obser-
wujemy dynamiczny wzrost
bran˝y budowlanej. Korzy-
sta ona z o˝ywienia gospo-
darczego, inwestycji infra-
stukturalnych oraz p∏ynà-
cych do Polski funduszy eu-
ropejskich. Wszystko to
sprawia, ˝e firmy budowlane
pozyskiwaç muszà nowe
maszyny budowlane. Cieszà
si´ z tej sytuacji sprzedawcy
maszyn i firmy leasingowe.
Mo˝na zaryzykowaç stwier-
dzenie, ˝e leasing sta∏ si´
zdecydowanie atrakcyjniej-
szà formà finansowania in-
westycji ni˝ kredyt. Jeszcze
kilka lat temu podkreÊlano
uniwersalne zasady leasin-
gu, a do porównania kosz-
tów leasingu i kredytu stoso-
wano skomplikowanà anali-
z´ z uwzgl´dnieniem korzy-
Êci podatkowych, to sytu-
acja, zw∏aszcza w ostatnim
roku, zmieni∏a si´ diametral-

nie. Oprocentowanie leasin-
gu zrówna∏o si´ z oprocen-
towaniem kredytów dla
przedsi´biorstw, a wi´c
pod tym wzgl´dem obie for-
my finansowania sà do sie-
bie wprost porównywalne.
Wszystkie pozosta∏e ele-
menty analizy przemawiajà
jednoznacznie za leasin-
giem. ZnajomoÊç specyfiki
bran˝y budowlanej przez
specjalistów leasingowych,
uproszczone procedury
transakcji, promocyjne pro-
gramy finansowania tworzo-
ne we wspó∏pracy z dostaw-
cami maszyn, niewielka licz-
ba dokumentów, krótki czas
decyzji kredytowej, brak do-
datkowych zabezpieczeƒ
sp∏aty poza finansowanà
maszynà – to tylko niektóre
z zalet propozycji firm le-
asingowych. Nie odnajdzie-
my ich w przypadku kredytu
bankowego. Do tego do-
chodzà jeszcze specjalne
rozwiàzania tworzone przez
poszczególne firmy leasin-

gowe – w przypadku Sie-
mens Finance sà to choçby:
leasing z 0-procentowà
wp∏atà poczàtkowà, „leasing
∏atwy start” ze zmniejszony-
mi ratami poczàtkowymi
i jak najmniejszymi ratami
miesi´cznymi, finansowanie
maszyn u˝ywanych, w za-
le˝noÊci od rodzaju i stanu
urzàdzenia nawet kilkuna-
stoletnich, szybkie decyzje
o finansowaniu, nawet w cià-
gu trzydziestu minut dla in-
westycji nie przekraczajà-
cych kwoty 500.000 z∏otych
powi´kszonej o udzia∏ w∏a-
sny klienta, liberalne zasady
akceptacji kredytowej, krót-
ka lista niezb´dnych doku-
mentów umo˝liwiajàca ko-
rzystanie z uproszczonych
Êcie˝ek, programy wymiany
dotychczas u˝ytkowanych
maszyn na nowoczeÊniejsze
lub bardziej wydajne („le-
asing technologiczny”).
Firmy budowlane stawiajà
wysoko poprzeczk´ leasin-
godawcom zwracajàc szcze-

gólnà uwag´ na koszt oferty
(oprocentowanie i mo˝liwie
najmniejszà rat´ miesi´cz-
nà), zapisy umów leasingu
i ich ogólnych warunków,
profesjonalizm i znajomoÊç
bran˝y przez obs∏ugujàcych
ich doradców, zakres para-
metrów propozycji i mo˝li-
wych rozwiàzaƒ, czas decy-
zji kredytowej, wymagane
zabezpieczenia sp∏aty lub
ich brak. Po fazie konsolida-
cji rynku leasingowego, gdy
pozostali na nim tylko gra-
cze o niepodwa˝alnej wiary-
godnoÊci, nale˝àcy do mi´-
dzynarodowych koncernów
lub grup bankowych, przy-
szed∏ czas na sta∏e doskona-
lenie propozycji firm leasin-
gowych i ciàg∏e szukanie
przewag nad konkurentami.
Firmy z bran˝y budowlanej
mogà si´ z tego tylko cie-
szyç – propozycje kierowane
do nich przez firmy leasingo-
we sà coraz lepiej dopaso-
wywane do ich potrzeb.

Dalsze informacje Pb 002Z



Haulotte STAR10

Grupa Haulotte dzi´ki sta∏e-
mu poszerzaniu gamy ofero-
wanych produktów zyska∏a
sobie pozycj´ lidera w pro-
dukcji podestów roboczych
do pracy na wysokoÊci
i do podnoszenia ∏adunków. 
SpoÊród nowoÊci z zakresu
masztowych podestów ru-
chomych na szczególnà uwa-
g´ zas∏uguje ulepszony mo-
del oznaczony symbolem
STAR10 o wysokoÊci robo-
czej dziesi´ciu metrów. Urzà-
dzenie nap´dzane jest silni-
kiem elektrycznym, co po-
zwala na wykorzystywanie go
do prac wewnàtrz budynków.
Masztowy podest ruchomy
STAR10 odznacza si´ szere-
giem zalet. WÊród najwa˝niej-
szych z nich wymieniç nale˝y: 
• kompaktowoÊç: urzàdze-

nie, którego szerokoÊç
wynosi 0,99 metra a d∏u-
goÊç 1,99 metra, z ∏atwo-

Êcià mieÊci si´ w standar-
dowych drzwiach, 

• stosunkowo niedu˝y ci´-
˝ar pozwalajàcy na trans-
port na przyczepce lub
w furgonetce, 

• pe∏ny obrót o 360° w ob-
rysie maszyny pozwa-
lajàcy jej na przemieszcza-
nie si´ i prac´ w bardzo
ciasnych miejscach,

• wysi´g boczny wynoszàcy
a˝ trzy metry pozwalajàcy
maszynie na prac´ w miej-
scach, gdzie nie mo˝na za-
stosowaç podestu innego
typu (np. no˝ycowego), 

• udêwig kosza, wynoszà-
cy 200 kg, co pozwala
na prac´ dwóm osobom
wraz z niezb´dnym sprz´-
tem na wysokoÊci 10 m, 

• sterowanie hydrauliczne
za pomocà zaworu pro-
porcjonalnego sprawia-
jàce, ˝e urzàdzenie jest
∏atwe w manewrowaniu,  

• kàt wychylenia przed∏u˝e-
nia ramienia (JIB-a) wyno-

szàcy ±70°, pozwala ma-
szynie na prac´ w bardzo
ciasnym Êrodowisku, gdzie
nie móg∏by pracowaç
na przyk∏ad Compact10,
stanowiàcy ekwiwalent te-
go urzàdzenia wÊród pod-
noÊników no˝ycowych,

• zewn´trzny promieƒ skr´-
tu: 1,88 metra pozwala

maszynie na wykonanie
pe∏nego obrotu w pro-
mieniu 1,88 metra. Za-
pewnia to podnoÊnikowi
pe∏nà manewrowalnoÊç
w miejscach o ograniczo-
nej przestrzeni, 

• akumulatory o du˝ej po-
jemnoÊci pozwalajà ma-
szynie na d∏ugie cykle
pracy (24V/240 Ah). 

Wszystkie powy˝sze zalety
sk∏adajà si´ na du˝à pro-
duktywnoÊç i wydajnoÊç
podnoÊnika. Jego u˝ytkow-
nicy cenià sobie jego ∏atwe
sterowanie, szybkoÊç oraz
niezawodnoÊç. 
Podest ruchomy STAR10
imponuje nie tylko maksy-
malnà skutecznoÊcià i bez-
pieczeƒstwem, ale odpo-
wiada tak˝e najnowszym
wymogom w zakresie pra-
wa pracy, jak i normom eu-
ropejskim (znak CE, EN 280)
oraz mi´dzynarodowym (AN-
SI, CSA, AS…). 

Dalsze informacje Pb 003Z
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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 .............................................................................

................................................................................................................................................................................................
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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. Na-
le˝noÊç nale˝y uiÊciç przelewem zgodnie z terminem p∏atnoÊci widniejà-
cym na fakturze. Na ˝yczenie klienta wydawca zobowiàzany jest
przedstawiç potwierdzenie z poczty dotyczàce wysokoÊci kolportowanego
nak∏adu.
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. 

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. 

Tekst sponsorowany
Zamieszczenie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - z∏.

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%

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

4/2007 27.07.2007    22.06.2007 29.06.2007
5/2007 28.09.2007    23.08.2007 30.08.2007
6/2007 29.11.2007    19.10.2007 26.10.2007
1/2008 30.01.2008 21.12.2007 27.12.2007

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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SPRZEDAM

< Wiertnice do ska∏ twardych „Udarex-2” 

produkcji polskiej, przeznaczone do wiercenia 
otworów strza∏owych w zakresie 48÷102 mm 
w ska∏ach zwi´z∏ych
- 1 szt. nowa
- 1 szt. u˝ywana
Kontakt telefoniczny: 032 205 81 28 

< U˝ywane cz´Êci zamienne 

do koparko-∏adowarek i ∏adowarek typu Case, JCB,
MF, Ford, Hydrema i innych marek
Cena: od 50 z∏otych
Kontakt telefoniczny: 0601 610 042, 058 629 09 52

< Kopark´ ko∏owà ATLAS 1704

Rok produkcji 1991, waga 22 tony, podpory,
stabilizatory, monoblok, instalacja do m∏ota,
Cena: 75.000 z∏ + VAT
Kontakt telefoniczny: 0602 238 495

< LOMBARDINI & RUGGERINI

• sprzeda˝ silników i cz´Êci zamiennych
• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 061-84-75-750 lub 0-602-478-150SZYBY

DO  MASZYN  BUDOWLANYCH
ROLNICZYCH  I  KOMUNALNYCH

tel.: 0513-109-436, 0501-290-251, 0508-398-721
www.agroglas.pl, e-mail: agroglas@agroglas.pl

Forum BUDOWNICTWA – nowy, elektroniczny serwis bran˝owy
Fachowe informacje w zasi´gu r´ki

Forum Budownictwa to nowy, bezp∏atny, elektroniczny serwis bran˝owy kierowany
do inwestorów, projektantów, wykonawców prac budowlanych oraz kierowników budowy
i inspektorów nadzoru, w∏aÊcicieli i zarzàdców nieruchomoÊci, rzeczoznawców majàtkowych,
a tak˝e urz´dników administracji zajmujàcych si´ budownictwem, politykà mieszkaniowà,
gospodarkà nieruchomoÊciami. 

Serwis FORUM BUDOWNICTWA to:
informacje o zmianach w prawie budowlanym i nowych przepisach, 
aktualnoÊci z bran˝y budowlanej,
przypominanie o wa˝nych terminach, 
najnowsze wydarzenia bran˝owe,
porady i wskazówki ekspertów przy najcz´Êciej wyst´pujàcych problemach,
odpowiedzi ekspertów na pytania zadane przez czytelników. 

Celem Forum Budownictwa jest dostarczanie bie˝àcych informacji, ale równie˝ pomoc w rozwiàzywaniu codziennych problemów w budownictwie.
Cz´stotliwoÊç (dwutygodniowy cykl) dotarcia z informacjà gwarantuje szybszà i skuteczniejszà reakcj´ na zmiany w bran˝y. 

Wi´cej informacji na stronie http://forumbudowlane.e-firma.pl
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Brakuje Ci sprz´tu?

Wynajem maszyn

budowlanych

Ostatnie lata polskiej gospo-
darki to prawdziwy boom dla
wykonawców w bran˝y bu-
dowlanej. KoniecznoÊç do-
stosowania polskich dróg
do unijnych standardów, jak
i ciàgle rosnàcy popyt
na mieszkania i domy, prze-
k∏ada si´ na wi´kszà liczb´
zamówieƒ. Wiele firm prze-
˝ywa okres intensywnego
rozwoju próbujàc wykonaç
jak najwi´cej zleceƒ i kon-
traktów. Ale tu pojawia si´
problem. Aby terminowo wy-

konaç inwestycj´ wykonaw-
ca musi mieç sprz´t gotowy
do pracy w okreÊlonych wa-
runkach i okreÊlonym cza-
sie. Nie ka˝da firma ma tak
rozbudowanà flot´ maszyn
budowlanych. Tu z pomocà
przychodzi Dzia∏ Wynajmu
maszyn budowlanych firmy

Bergerat Monnoyeur – je-
dynego autoryzowanego
przedstawiciela firmy Cater-
pillar w Polsce. Maszyny CAT
to sprawdzona, godna zaufa-
nia marka, lider w zakresie
innowacyjnych rozwiàzaƒ
technologicznych i technicz-
nych. Ich zastosowanie
oszcz´dza czas i pieniàdze
poprawiajàc przy tym komfort
pracy. Oferta wynajmu ma-
szyn to szeroki wachlarz real-
nych korzyÊci dla klienta. To
przede wszystkim swoboda fi-
nansowa – Wynajmujàcy nie
musi wyk∏adaç ca∏ej kwoty
na zakup niezb´dnego
do pracy sprz´tu – mo˝e t´
kwot´ wykorzystaç na inne

cele, uzyskujàc w zamian naj-
lepszà dost´pnà na rynku ma-
szyn´. Maszyny oferowane
przez Dzia∏ Wynajmu to sprz´t
nowy lub nie starszy ni˝ dwa
lata. Wynajmujàcy gwarantuje
bardzo dobry stan techniczny
wszystkich oferowanych ma-
szyn, nie ma zatem ryzyka

ukrytych wad czy usterek
i zwiàzanych z tym kosztów
napraw i niezrealizowanych
inwestycji (przestoje, opóênie-
nia w oddaniu inwestycji, kary
umowne itp.). Wynajem to te˝
szybkie powi´kszenie floty
o odpowiedni sprz´t dostoso-
wany do konkretnych po-
trzeb. Ponadto sprz´t jest
pod sta∏à opiekà wykwalifiko-
wanego serwisu obejmujàce-
go swym dzia∏aniem teren ca-
∏ego kraju, co dodatkowo ob-
ni˝a koszty oraz pozwala sku-
piç si´ na podstawowej dzia-
∏alnoÊci firmy. Maszyny ofero-
wane przez Dzia∏ Wynajmu fir-
my Bergerat Monnoyeur to flo-
ta maszyn wyposa˝ona w naj-

nowoczeÊniejsze rozwiàzania
techniczne. Poni˝ej prezentu-
jemy kilka przyk∏adów.
I tak, spycharki gàsienicowe
typu D6N wyposa˝one sà
w jedynà w swoim rodzaju
opatentowanà przez Caterpil-
lar konstrukcj´ podwozia
SystemOne z technologià ob-
rotowych tulei (patrz rys.1).
Oszcz´dnoÊci na kosztach je-
go obs∏ugi – w porównaniu ze
standardowym podwoziem
– wynoszà od 35 do 70 pro-
cent w przeliczeniu na mth
kosztów eksploatacji.
System nawigacji laserowej
– AccuGrade – zastosowany
w równiarkach precyzyjnie
okreÊla w trzech wymiarach
po∏o˝enie lemiesza umo˝liwia-
jàc operatorowi niezwyk∏à pre-
cyzj´ wykonywanej pracy.
Koszty spadajà przy tym nawet

o 90 procent! Ponadto dzi´ki
systemowi AccuGrade dra-
stycznemu zmniejszeniu ule-
gajà iloÊci zu˝ytych materia∏ów
wykorzystywanych do podbu-
dowy (np. kruszywa, piasku,
˝wiru) oraz w znacznym stop-
niu wp∏ywa na popraw´ bez-
pieczeƒstwa na placu budowy.
System wagowy zastosowany
w ∏adowarkach to kolejne udo-
godnienie dla operatorów
i czynnik obni˝ajàcy koszty
pracy. ¸y˝ka ∏adowarki wypo-
sa˝ona jest w czujniki, które ju˝
po nabraniu ∏adunku okreÊlajà
jego ci´˝ar. System elektro-
nicznie zapami´tuje wag´ ko-
lejnych ∏adunków i sumuje je
w dowolnym momencie na ˝à-

danie operatora. Nie ma ju˝ po-
trzeby dodatkowych dojazdów
maszyny z ∏adunkiem na wag´.
System centralnego smaro-
wania maszyny gwarantuje
doskona∏e nasmarowanie ta-
kich elementów maszyny,
jak sworznie, tuleje itp. Ope-
rator mo˝e bez wychodzenia
z kabiny dostosowaç cz´sto-
tliwoÊç smarowania do nat´-
˝enia pracy. Zapewnia to nie
tylko komfort pracy, ale da-
je te˝ oszcz´dnoÊç czasu,
mniejsze zu˝ycie elementów
maszyny, a co za tym idzie
znacznie przed∏u˝a jej ˝ywot-
noÊç. Widaç zatem wyraênie,
˝e wynajem maszyn Cater-
pillar w Dziale Wynajmu fir-
my Bergerat Monnoyeur
stanowi ze wszech miar op∏a-
calne rozwiàzanie.

Dalsze informacje Pb 004Z

Technologia obrotowych tulei, ko∏a obrotowe o przed∏u˝onej trwa∏oÊci, fabrycznie uszczel-
nione rolki podtrzymujàce o zmienionej konstrukcji serwisowane jako jeden uk∏ad – wszyst-
ko to zapewnia przed∏u˝onà trwa∏oÊç u˝ytkowà i wi´kszà niezawodnoÊç podwozia

Dzia∏ Wynajmu to sprz´t nowy lub nie starszy ni˝ dwa lata. Wynajmujàcy gwarantuje bar-
dzo dobry stan techniczny wszystkich oferowanych maszyn

Wynajem daje mo˝liwoÊç szybkiego powi´kszenia zasobów firmy o odpowiedni sprz´t
dostosowany do wykonania zadaƒ przewidzianych w harmonogramie robót

Rys.1



Lifton Polska poprawia

efektywnoÊç robót

Od ponad dwunastu lat 
Lifton Polska prowadzi sprze-
da˝ maszyn budowlanych
produkowanych przez reno-
mowane firmy zachodnie. Ce-
chujàca je trwa∏oÊç, ekonomi-
ka eksploatacji oraz mo˝li-
woÊç uniwersalnego zastoso-
wania sprawi∏y, ˝e sprz´t ten
zyska∏ sobie uznanie setek
u˝ytkowników. Kolejnym wy-
razem wiarygodnoÊci firmy Li-
fton Polska jest tak˝e przy-
znana jej w ubieg∏ym roku
„Gazela Biznesu”.
Sprzedajàc produkowane
przez duƒskà firm´ HY-
CON m∏oty, agregaty czy
narz´dzia od lat populary-
zuje urzàdzenia hydraulicz-
ne, które pod ka˝dym
wzgl´dem przewy˝szajà
narz´dzia pneumatyczne.
Urzàdzenia hydrauliczne

sà przede wszystkim bar-
dziej wydajne. Odznaczajà
si´ tak˝e prostszà konstruk-
cjà, co wydatnie obni˝a ich
awaryjnoÊç. Kolejnà pozycj´
w ofercie firmy Lifton Polska
stanowià wysokiej jakoÊci
amerykaƒskie koparko-∏ado-
warki ALLMAND. Maszyny
wspó∏pracujà z wieloma ro-
dzajami osprz´tu roboczego
np. z zamiatarkà, p∏ugiem,
wid∏ami do palet, zag´sz-
czarkà do gruntu czy m∏otem
wyburzeniowym. Mogà te˝ za-
silaç r´czne narz´dzia hydrau-
liczne. Kosztujà przy tym tyle
samo, co zwyk∏a minikopar-
ka czy mini∏adowarka.
Lifton Polska oferuje tak˝e
pró˝niowe chwytaki do mate-
ria∏ów budowlanych marki
ALVAC. S∏u˝à one do przeno-
szenia i uk∏adania kraw´˝ni-
ków, p∏yt zbrojonych, chodni-
kowych czy rur. Wyposa˝one
w gumowe przyssawki o ró˝-
nych kszta∏tach, w zale˝noÊci

od modelu mogà przenosiç
ci´˝ary nawet do oÊmiu tysi´-
cy kilogramów. Dzi´ki ich wy-
korzystaniu pojedynczy ro-
botnik jest w stanie w cià-
gu oÊmiu godzin pracy u∏o˝yç
na przyk∏ad ponad dwieÊcie
metrów kraw´˝ników.

Lifton Polska oferuje dosko-
na∏e, amerykaƒskie silniki
KOHLER s∏ynàce z ˝ywotno-
Êci i Êwietnych osiàgów. Ce-
ny oryginalnych, amerykaƒ-
skich cz´Êci do nich sà du˝o
ni˝sze ni˝ konkurencyjnych
marek. Na bazie tych silni-
ków Lifton Polska produkuje
a˝ dwadzieÊcia modeli agre-
gatów pràdotwórczych. Sze-
roki wybór gwarantuje, ˝e
wytwarzana przez nie moc
dok∏adnie odpowiada po-
trzebom zasilanych narz´dzi.
Ponadto Lifton Polska oferu-
je zag´szczarki gruntu, prze-
cinarki drogowe, pompy
szlamowe oraz przeponowe. 
Firma Lifton Polska zaprasza
do odwiedzenia jej stoisk
podczas Mi´dzynarodowych
Targów AUTOSTRADA POL-
SKA w Kielcach w dniach
16-18 maja 2007 – teren ze-
wn´trzny, stoisko 20 oraz 
hala C stoisko 15.

Dalsze informacje Pb 005Z
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Ciekawà pozycj´ w ofercie firmy Lifton Pol-
ska stanowià pró˝niowe chwytaki do mate-
ria∏ów budowlanych AL-VAC. Urzàdzenia te
w znacznym stopniu u∏atwiajà prace trans-
portowe na bliskie odleg∏oÊci



Ammann Yanmar

w ofercie firmy Novomat

Ammann Yanmar to francu-
ski potentat w produkcji mini-
i midikoparek gàsienico-
wych, koparek ko∏owych, wy-
wrotek gàsienicowych oraz
∏adowarek ko∏owych. Fabry-
ka we francuskim Saint Dizier
produkuje jedenaÊcie modeli
minikoparek, pozosta∏e spro-
wadzane sà bezpoÊrednio
z Japonii. W ubieg∏ym ro-
ku firma odnotowa∏a rekor-
dowy wzrost sprzeda˝y o 25
procent. Sukces ten jest
efektem nieustajàcego ulep-
szania istniejàcych produk-
tów, a tak˝e ciàg∏ego rozwo-
ju stosowanych technologii. 
WÊród najpopularniejszych
produktów znalaz∏y si´ mi-
nikoparki z serii Vio uzupe∏-
nione o model Vio15 a2,
a tak˝e kompaktowa mikro-
koparka SV 08-1. 
Ammann Yanmar chcàc za-
spokoiç potrzeby rynku

przewiduje jeszcze wi´ksze
inwestycje pozwalajàce
na zwi´kszenie wydajnoÊci
produkcji. W ciàgu najbli˝-
szych dwóch lat powierzch-
nia produkcyjna ma zostaç
powi´kszona o 7500 m2.
Przewidywana wartoÊç tej
inwestycji wyniesie 21 milio-
nów euro. 
W ofercie Ammann Yanmar
znajdujà si´:
• mikrokoparki o wadze

do 1.065 kg idealnie nada-
jàce si´ do pracy na tere-
nach zielonych oraz przy re-
nowacji budynków. Ich wy-
miary umo˝liwiajà przejazd
przez otwory o szerokoÊci
zaledwie 700 mm,

• minikoparki (od 1 do 2 ton)
- ∏atwe w transporcie
na ma∏ych naczepach,
przystosowane do prac
na terenach zielonych
oraz w strefie miejskiej tj.
cmentarze, ulice. Trzy
modele: ViO10, B15-3 EX,
B18-3 EX wyposa˝one sà
w rozsuwanà ram´,

• minikoparki (od 2 do 6 t)
- doskonale sprawdzajà si´
w miejscach niedost´p-
nych dla wi´kszych kopa-
rek. Pomimo skromnych
rozmiarów idealnie spe∏nia-
jà swojà rol´ np. przy pra-
cach kanalizacyjnych,

• minikoparki (6-10 ton) to
maszyny, których obrys
nie wychodzi poza gàsie-
nice. Twórcà koncepcji
jest koncern Ammann
Yanmar. Dobre warunki
pracy dla operatora, wy-
goda i doskona∏a efek-
tywnoÊç to jedne z licz-
nych zalet tych maszyn,

• koparki ko∏owe - ich zale-
tà jest szybkie przemiesz-
czanie si´ po terenie pla-
cu budowy,

• wywrotki gàsienicowe s∏u-
˝àce do transportu ziemi,
materia∏ów, g∏ównie w grzà-
skim i nierównym terenie, 

• ∏adowarki ko∏owe, których
kompaktowe rozmiary po-
zwalajà na zastosowanie
ich w budownictwie, fir-
mach komunalnych, rolnic-
twie, a nawet przemyÊle.

Jednà z najlepiej sprzedajà-
cych si´ maszyn w ubieg∏ym
roku by∏a mikrokoparka
SV 08-1. Maszyny w wersji
mikro stanowià jedynie 6,5
procent ogó∏u sprzeda˝y,
jednak zainteresowanie nimi
stale roÊnie. Mikrokoparka
SV 08-1 to jedyna tego typu
na Êwiecie maszyna, która
z powodzeniem ∏àczy mini-

malny promieƒ skr´tu wie-
˝yczki – jedyne 750 mm oraz
takie parametry, jak si∏a pe-
netracji 1.100 kgf oraz si∏a
kopania 650 kgf. 
Innowacje techniczne za-
stosowane w mikrokoparce
SV 08-1 to rozsuwana rama
pozwalajàca zmieniaç szero-
koÊç mikrokoparki w zakresie
od 680 do 840 mm oraz gà-
sienice mogàce poruszaç si´
niezale˝nie (prawa/lewa), co
pomaga utrzymaç stabilnà
pozycj´ maszyny podczas
pracy na pochy∏oÊciach. Ko-
lejnymi atutami tego modelu
sà: zastosowanie podwójne-
go nacisku rolek jezdnych,
doskona∏e roz∏o˝enie ci´˝aru
maszyny, ograniczenie zu˝y-
cia gàsienic i ciche prze-
mieszczanie si´. Dzi´ki zasto-
sowaniu jednoelementowej
górnej skrzynki formierskiej
cz´Êci odznaczajà si´ d∏u˝-
szà ˝ywotnoÊcià, a maszy-
na zyskuje na stabilnoÊci. 
Kompaktowe wymiary mi-
krokoparki pozwalajà na ∏a-
twy dost´p do miejsc pra-
cy i szybki transport. Mikro-
koparka SV 08-1 jest stoso-
wana g∏ównie przy pracach
renowacyjnych wewnàtrz
budynków, drobnych pra-
cach budowlanych i wod-
nokanalizacynych, a tak˝e
przy pracy na terenach zie-
lonych. ¸atwa i komfortowa
w eksploatacji jest maszynà
w zasadzie bezawaryjnà. 

Dalsze informacje Pb 006Z
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MANITOU MRT 1850 M SERIES

- obrotowa ∏adowarka teleskopowa

- wysokoÊç podnoszenia 17,90 .

- nap´d na 4 ko∏a, wszystkie ko∏a skr´tne

- silnik o mocy 150 KM

- rama samopoziomujàca

- udêwig 5.000 kg

- masa ca∏kowita 15.350 kg

w ofercie firmy m.in.:

Mikrokoparka SV 08-1 to jedyna tego typu maszyna z powodzeniem ∏àczàca minimalny,
bo wynoszàcy tylko 750 mm promieƒ skr´tu wie˝y z si∏à penetracji wynoszàcà 1.100 kgf i si-
∏à kopania 650 kgf

Maszyny Drogowe i Budowlane

Sprzeda˝-Wynajem-Serwis

ul. Wi´ckowska 42
62-070 Dopiewo k/Poznania
tel. 061 894 21 03, fax 061 894 21 03
www.novomat.pl     info@novomat.pl

ZAPRASZAMY DO NASZEGO STOISKA I NA POKAZY MASZYN

XIII TARGI AUTOSTRADA-POLSKA KIELCE 2007
16-18 MAJA 2007, STOISKO NR 80 (TEREN ZEWN¢TRZNY)

koparko-∏adowarki VENIERI minikoparki AMMANN-YANMAR



Gàsienice gumowe

marki SOLIDEAL

Minikoparki i mini∏adowarki
to najcz´Êciej spotykane
maszyny z zamontowanymi
gàsienicami gumowymi.
G∏ówny wp∏yw na taki stan
rzeczy ma ich masa, która
w wi´kszoÊci przypadków
jest mniejsza ni˝ dwie tony.
Pozwala to na transport ma-
szyn na lawecie ciàgnionej
za samochodem dostaw-
czym. Mówiàc o maszy-
nach na gàsienicach gumo-
wych nale˝y tak˝e pami´-
taç o takich urzàdzeniach,
jak wiertnice, podnoÊniki,
wozid∏a oraz ciàgniki.
Atutami nap´du gàsienico-
wego sà: ∏atwoÊç manewro-
wania, ni˝sze naciski
na pod∏o˝e, wi´ksza stabil-
noÊç, odpornoÊç na uszko-
dzenia mechaniczne oraz
doskona∏a trakcja, szczegól-
nie w warunkach terenowych. 
Dodatkowymi zaletami gà-

sienic gumowych sà bez-
sprzecznie: zabezpieczenie
przed wpadaniem i groma-
dzeniem si´ zanieczyszczeƒ
(w rodzaju kamieni lub b∏o-
ta) mi´dzy ogniwami gàsie-
nicy, nie uszkadzanie na-
wierzchni (na przyk∏ad ulic
i chodników), mniejszy ha∏as
oraz mo˝liwoÊç stosowania
gàsienic w wersji niebrudzà-
cej powierzchni, na przyk∏ad
w pomieszczeniach za-
mkni´tych (stosowane sà
gàsienice bia∏e lub szare).
Liderem polskiego rynku
w zakresie dostaw najwy˝-
szej jakoÊci gàsienic gumo-
wych jest firma Solideal Pol-
ska S.A. b´dàca przedstawi-
cielem belgijskiej grupy pro-
ducentów ogumienia Solideal. 
Gàsienice gumowe marki
Solideal w zale˝noÊci od roz-
miaru oraz wersji zastoso-
waç mo˝na w blisko czte-
rech tysiàcach modeli ma-
szyn ró˝nych marek o masie
mieszczàcej si´ w zakresie
od 400 do 20.000 kg. 

Firma Solideal od ponad dzie-
si´ciu lat stale rozwija i udo-
skonala produkcj´ gàsienic
gumowych stosujàc coraz
nowsze rozwiàzania konstruk-
cyjne i technologiczne. Spo-
Êród wielu innowacji wymie-
niç w tym miejscu nale˝y kon-
strukcj´ monobloku – ciàg∏e-
go oplotu zwi´kszajàcego wy-
trzyma∏oÊç, specjalne kszta∏ty
ogniw – systemy prowadze-
nia (VTS) i mocowania gàsie-
nic (ADS, UAS) wp∏ywajàce
na p∏ynnoÊç jazdy, wyd∏u˝e-
nie okresu eksploatacji sa-
mych gàsienic oraz podze-
spo∏ów podwozia (kó∏ nap´-
dowych, napinajàcych oraz
rolek), a tak˝e nowe typy
bie˝ników, zwi´kszajàce trak-
cj´ oraz przyczyniajàce si´
do wyd∏u˝enia okresu eksplo-
atacji gàsienic (podnoszàce
odpornoÊç na Êcieranie). Wy-
sokà jakoÊç produktu oprócz
posiadanego przez gàsienice
gumowe marki Solideal certy-
fikatu ISO 9001: 2000 potwier-
dza tak˝e fakt, i˝ trafiajà one

na pierwszy monta˝ do wielu
producentów wiodàcych ma-
rek nie tylko minikoparek
i mini∏adowarek, ale tak˝e
wozide∏ oraz podnoÊników.
Uzupe∏nieniem oferty gàsie-
nic gumowych przeznaczo-
nych do minikoparek mini∏a-
dowarek i wiertnic na typowy
nap´d maszyn tego typu, sà
gàsienice Solideal OTT
(Over the Tire Tracks) mon-
towane na ko∏a mini∏adowa-
rek typu Skid-Steer. Dzi´ki
takiemu rozwiàzaniu, w za-
le˝noÊci od potrzeb i warun-
ków pracy maszyny (asfalt,
b∏oto, twardy grunt, kamie-
nie, szk∏o, z∏om) mo˝na dys-
ponowaç sprz´tem na ko-
∏ach lub – po chwili – na gà-
sienicach. Pozwala to na wy-
korzystanie pe∏ni mo˝liwoÊci
sprz´tu we w∏aÊciwy spo-
sób. Na dodatek bez strat
cennego czasu na przestoje
spowodowane grz´êni´ciem
maszyny w kopnym terenie,
czy te˝ przebijaniem opon.

Dalsze informacje Pb 007Z
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PC450LC – „Europejczyk”

do wyburzeƒ

Komatsu oferuje maszyny
i osprz´t roboczy specjalnego
przeznaczenia. Jednà z nich
jest przeznaczona g∏ównie
do robót wyburzeniowych ko-
parka PC450LC. Maszyna zo-
sta∏a zaprojektowana przez
europejskie biuro konstruk-
cyjne Komatsu z przeznacze-
niem na tutejsze rynki. Pierw-
sze oceny u˝ytkowników ma-
szyny, tak˝e z Polski, dajà
podstaw´ do stwierdzenia, ˝e
jest to wielce udana konstruk-
cja ∏àczàca w sobie wydaj-
noÊç, ekonomik´ eksploatacji
z komfortem obs∏ugi. 
Choç koparka przeznaczo-
na jest g∏ównie do wybu-
rzeƒ, to dzi´ki mo˝liwoÊci
ró˝norakiego skonfigurowa-
nia wysi´gnika i korzystania
z szerokiej gamy osprz´tu
roboczego maszyna dosko-
nale sprawdza si´ tak˝e
podczas prac ziemnych.
Koparki hydrauliczne pracu-
jàce przy wyburzeniach na-
ra˝one sà na uszkodzenia.
Dlatego te˝ w maszynie
PC450LC w´˝e hydraulicz-
ne zabezpieczono stalo-
wym oplotem. Je˝eli jednak
mimo wszystko dosz∏oby
do przerwania przewodu,
zawory bezpieczeƒstwa nie
pozwolà na niekontrolowa-
ne opadni´cie osprz´tu. 
Nadwozie koparki pracujà-
cej najcz´Êciej przy wybu-
rzeniach zosta∏o specjalnie
wzmocnione w newralgicz-
nych miejscach w celu
ochrony przed uszkodzenia-
mi mechanicznymi. W tym
celu stosowane sà specjal-
ne ok∏adziny. W przypadku
uszkodzenia mo˝na je ∏atwo
wymieniç. Mogà byç tak˝e,
podobnie jak przeciwwaga,
demontowane na czas
transportu w celu ogranicze-
nia ci´˝aru maszyny.
Koparka mo˝e byç eksplo-
atowana ze skonfigurowa-
nym na trzy sposoby wysi´-
gnikiem o specjalnej wzmoc-

nionej konstrukcji. Stosowa-
ny podczas prac wyburzenio-
wych wysi´gnik High Reach
pozwala na prac´ na wyso-
koÊci do 25 metrów. Wyko-
rzystujàc konfiguracj´ Me-
dium Reach mo˝na si´gaç
na 21 metrów. Trzeci typ
konfiguracji wysi´gnika po-
zwala na wykorzystywanie
koparki do typowych robót
ziemnych. W celu uspraw-
nienia konfiguracji zastoso-
wano szybkoz∏àcze u∏atwia-
jàce wymian´ cz∏onów wy-
si´gnika wraz z elementami
hydrauliki. W ten sposób
do niezb´dnego minimum
ograniczone zosta∏y przesto-
je wynikajàce z koniecznoÊci
przezbrojenia maszyny. 
Zastosowany w maszynie
uk∏ad monitorowania Komat-
su EMMS pozwala na do-
k∏adne ustawienie i póêniej-
sze kontrolowanie wszyst-

kich parametrów jej pracy.
Operator ma mo˝liwoÊç ∏a-
twego wyboru jednego
z czterech ustawieƒ takich
parametrów pracy maszyny,
jak pr´dkoÊç obrotowa silni-
ka, wydatek pompy hydrau-
licznej oraz wartoÊç ciÊnienia
panujàcego w uk∏adzie hy-
draulicznym. Daje to mo˝li-
woÊç osiàgni´cia maksymal-
nej szybkoÊci cykli robo-
czych przy jednoczesnym
ograniczeniu zu˝ycia paliwa.
Kabina typu SpaceCab impo-
nuje przestronnoÊcià. Jest
tak˝e – co ma niebagatelne
znaczenie podczas prac wy-
burzeniowych – posadowio-
na na specjalnych wiskozo-
wych amoryzatorach, dosko-
nale wyg∏uszona i filtrowana.
Operator maszyny nie jest
wi´c nara˝ony na dzia∏anie
ha∏asu, szkodliwych wibracji
i py∏u. Okno dachowe o du˝ej

powierzchni umo˝liwia ope-
ratorowi obserwowanie na-
rz´dzia nawet podczas pracy
z wysi´gnikiem wysuni´tym
na maksymalnà wysokoÊç.
Zarówno okno dachowe, jak
i przednia szyba chronione
sà przed uszkodzeniem spe-
cjalnymi kratami. Ich zastoso-
wanie nie ogranicza przy tym
w najmniejszym nawet stop-
niu widocznoÊci. 
Opcjonalnie koparka mo˝e
byç wyposa˝ona w kabin´
odchylanà p∏ynnie w zakre-
sie 0÷30°. Zapewnia to do-
skona∏à widocznoÊç szcze-
gólnie podczas prac wybu-
rzeniowych na nierównym te-
renie. Na uwag´ zwraca prze-
myÊlana konstrukcja nadwo-
zia koparki. Po wychyleniu
kabiny nie tworzà si´ w nim
szczeliny, w które móg∏by
wnikaç gruz i inne zanie-
czyszczenia powstajàce pod-
czas prac wyburzeniowych.
Operator maszyny mo˝e dopa-
sowywaç do swoich potrzeb
po∏o˝enie dêwigni sterowania
przesuwajàc je w najdogod-
niejsze dla siebie miejsce. Po-
dwójny mechanizm przesuwu
pozwala na jednoczesne prze-
mieszczanie fotela operatora
i elementów sterowania. Mo˝-
na je tak˝e oczywiÊcie usta-
wiaç niezale˝nie od siebie.
W koparce PC450LC zastoso-
wano wzmocniony uk∏ad jezdny.
W zale˝noÊci od wybranej opcji
rozstaw gàsienic mo˝na regulo-
waç mechanicznie bàdê hy-
draulicznie, co w znacznym
stopniu poprawia stabilnoÊç
maszyny podczas prac na nie-
równoÊciach i u∏atwia transport. 
Koparka nap´dzana jest ni-
skoemisyjnym silnikiem Ko-
matsu SAA6D125E-3 rozwija-
jàcym moc 257 kW/349 KM.
Jednostka nap´dowa umo˝li-
wia uzyskanie najwy˝szej wy-
dajnoÊci uk∏adu hydrauliczne-
go maszyny przy jednocze-
snym ograniczeniu zu˝ycia
paliwa. Silnik spe∏nia wszelkie
za∏o˝enia wynikajàce z normy
Tier IIIA dotyczàcej dopusz-
czalnej emisji spalin. 
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Opcjonalnie koparka PC450L mo˝e byç wyposa˝ona w odchylanà kabin´. Rozwiàzanie to
zapewnia operatorowi doskona∏à widocznoÊç szczególnie podczas prac wyburzeniowych
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Koparka MECALAC

Ci´ zachwyci…

Dzi´ki swej unikatowej kon-
strukcji koparka MECALAC
spe∏nia potrzeby firm oczeku-
jàcych od sprz´tu budowla-
nego maksymalnej wielofunk-
cyjnoÊci. Koparka MECALAC
to wysokiej jakoÊci maszy-
na o optymalnych parame-
trach pracy, uniwersalna,
prosta w obs∏udze, dosko-
nale spisujàca si´ w pra-
cach polegajàcych na kopa-
niu, ∏adowaniu i transporto-
waniu materia∏ów.
Zwarta budowa koparki po-
zwala jej pracowaç w miej-
scach o ograniczonej prze-
strzeni. Obszary zurbanizo-
wane, wàskie miejskie uliczki,
zat∏oczone tereny sà poligo-
nem doÊwiadczalnym dla ko-
parek MECALAC. W praktyce
mogà one spe∏niaç funk-

cje trzech maszyn. Stopieƒ
ich wykorzystania w rozra-
chunku rocznym bliski jest stu
procentom bez wzgl´du
na warunki pogodowe. Ko-
parka mo˝e byç wykorzy-
stywana okràg∏y rok. Utrzy-
mywanie zieleni miejskiej
w okresie wiosny i lata, usu-
wanie awarii wodociàgo-
wych po okresie zimowym,
za∏adunki i roz∏adunki mate-
ria∏ów, odÊnie˝anie placów
i dróg zimà... jednym s∏o-
wem miesiàc po miesiàcu,

rok po roku MECALAC pra-
cuje na maksymalnych ob-
rotach. Dla firm komunal-
nych MECALAC jest inwe-
stycjà ekonomicznie bardzo
op∏acalnà. 
Ponad szeÊç tysi´cy kopa-
rek MECALAC pracuje
w ró˝nych sektorach bu-
downictwa. Koparki te sà tak
wydajne, poniewa˝ wykorzy-
stujà innowacyjne rozwiàza-
nia techniczne, zabezpie-
czone wieloma patentami.
MECALAC jest w szczegól-
noÊci wykorzystywany w te-
renie wysoce zurbanizowa-
nym. Jego konstrukcja spra-
wia, ˝e jest to maszyna przy-
datna w wielu czynnoÊciach
in˝ynieryjnych prowadzo-
nych w miastach. MECALAC
podczas pracy zajmuje
na przyk∏ad tylko jeden pas
jezdni nie tamujàc ca∏kowi-
cie ruchu. Dzi´ki zastosowa-
niu ∏amanej Êrodkowej cz´-

Êci wysi´gnika, koparka nie
wychodzàc poza swój ob-
rys, potrafi te˝ kopaç po-
nad barierà drogowà równo-
legle do toru poruszania si´,
uk∏adaç kable, rury itp. Ob-
rót wie˝y o 360° umo˝liwia
wykonywanie wielu czynno-
Êci dooko∏a maszyny bez
koniecznoÊci jej bezproduk-
tywnego przemieszczania. 
Zakres oferowanych maszyn
obejmuje obecnie mode-
le: 10 MSX (waga: 7 ton),
12 MSX/MXT (waga: 9 ton),

14 MBX (waga: 13 ton) oraz
najnowsze rozwiàzania 13-
tonowych koparek 714 MW
(ko∏owych) i 714 MC (gàsie-
nicowych). Na tegorocznych
targach BAUMA w Mona-
chium MECALAC zaprezen-
towa∏ nowà gam´ koparek
gàsienicowych. 
MECALAC jest maszynà
gwarantujàcà sukces, szyb-
koÊç, jakoÊç i osiàgi. Je˝eli
zaistnia∏a potrzeba wyburze-
nia Êciany lub rozkucia fun-
damentu, wystarczy tylko
wyposa˝yç kopark´ w m∏ot
hydrauliczny (np. RAMMER
S 25) i zadanie zostanie po-
myÊlnie wykonane.
Gdy musimy umieÊciç ele-
menty rusztowania lub ma-
teria∏y budowlane na pi´trze
budynku, wykorzystaç mo˝-
na osprz´t w postaci wide∏
lub ˝urawia. Mo˝liwoÊç sto-
sowania szerokiego zakre-
su ∏y˝ek do kopania, ∏y˝ki
∏adowarkowej 4w1, frezarki
do nawierzchni drogowych,
zag´szczarki i wielu innych
rodzajów osprz´tu pozwala
okreÊliç kopark´ MECALAC
mianem wielofunkcyjnego
noÊnika osprz´tu. 
Firmy zajmujàce si´ uk∏ada-
niem kostki brukowej cz´-
sto napotykajà na niedo-
godnoÊç od∏o˝enia palety
z kostkà o trzy-cztery metry
poza Êwie˝o u∏o˝ony chod-
nik. MECALAC dysponujà-
cy obrotem wie˝y i odpo-

wiednim zasi´giem ramie-
nia, stojàc w miejscu i nie
niszczàc chodnika, mo˝e
podaç palet´ dok∏adnie
w wyznaczone miejsce. 
O wszystkich zaletach kopar-
ki MECALAC mo˝na szybko
przekonaç si´ obserwujàc jej
prac´. Maszyna ta jest „inna”
od powszechnie spotyka-
nych w Polsce koparko-∏ado-
warek. Potrafi bowiem wyko-
naç znacznie wi´cej czynno-
Êci. Dzi´ki swojej konstrukcji
MECALAC mo˝e pracowaç
wsz´dzie tam, gdzie inne
maszyny nie sà tak wydajne
doskonale sprawdzajàc si´
zarówno przy pracach l˝ej-
szych, jak i ekstremalnie
trudnych do wykonania.
Nie mo˝na stosowaç prostych
porównaƒ koparki MECALAC
z innymi maszynami spotyka-
nymi na placach budowy.
Koncepcja koparki MECALAC
oparta zosta∏a na nowator-
skich rozwiàzaniach pozwala-
jàcych stworzyç maszyn´
o wi´kszej wydajnoÊci i efek-
tywnoÊci. Polscy posiadacze
tego typu maszyn jedno-
znacznie twierdzà, ˝e wykonu-
jà one wszelkie prace spraw-
nie, szybko i niezawodnie.
Dlatego te˝ MECALAC jest
czymÊ wi´cej ni˝ standardowà
koparko-∏adowarkà. U˝ytkow-
nicy cz´sto wr´cz okreÊlajà
go mianem „doÊwiadczonego
eksperta placu budowy”.
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MECALAC zajmuje tylko jeden pas jezdni nie tamujàc ruchu w przeciwnym kierunku

Zwarta budowa koparki MECALAC pozwala jej pracowaç na ograniczonej przestrzeni
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WEBER MT rozwija

system COMPATROL®

Wykonujàc roboty zwiàzane
z zag´szczaniem pod∏o˝a,
na przyk∏ad pod drog´ lub
fundament, operator cz´sto
nie jest do koƒca pewien czy
prac´ nale˝y kontynuowaç,
czy te˝ przerwaç, poniewa˝
pod∏o˝e jest ju˝ zag´szczo-
ne w odpowiednim stopniu.
Nie jest tak˝e pewien czy
grunt zosta∏ dostatecznie
i równomiernie zag´szczony
na ca∏ej nawierzchni. Konse-
kwencje mogà byç takie, ˝e
w póêniejszym czasie w nie-
których miejscach pod∏o˝e
osiàdzie, co wiàzaç si´ b´-
dzie z kosztownymi pracami
naprawczymi. 
Opracowany przez in˝ynie-
rów Weber Maschinentech-
nik COMPATROL® – CCD
jest pierwszym systemem
kontroli stopnia zag´szcza-
nia gruntu przeznaczonym
do zag´szczarek kierowa-
nych r´cznie. Dzi´ki niemu
operator zag´szczarki mo˝e
na bie˝àco oceniaç efekty
wykonywanej pracy. Otrzy-
mywanie na bie˝àco infor-
macji o stanie zag´szczenia
gruntu na ca∏ej nawierzchni,
pozwala zmniejszyç koszty
i nak∏ady pracy zwiàzane
z wykonywaniem dodatko-
wych robót naprawczych,
jak równie˝ wykonywaniem
zb´dnych przejazdów ma-
szynà po gruncie, który zo-
sta∏ ju˝ zag´szczony. 
Przypomnijmy, system sk∏a-
da si´ z zamontowanego
w p∏ycie roboczej czujnika
przyspieszeƒ i procesora
z wyÊwietlaczem. Sensor
w trybie ciàg∏ym dokonuje
pomiaru cz´stotliwoÊci p∏y-
ty roboczej. Dane te przeka-
zywane sà do procesora,
który analizuje pasmo cz´-
stotliwoÊci w powiàzaniu ze
stanem zag´szczenia pod-
∏o˝a. Wynik pokazywany
jest operatorowi zag´sz-
czarki na wbudowanym wy-
Êwietlaczu z szeregiem diod

elektroluminescencyjnych.
Je˝eli po kolejnym przejeê-
dzie zag´szczarkà wyposa-
˝onà w technologi´ COM-
PATROL® – CCD nie zapala
si´ nast´pna dioda w szere-
gu, obs∏ugujàcy maszyn´
otrzymuje informacj´, ˝e
osiàgni´te zosta∏o maksy-
malne zag´szczenie gruntu
w danym przypadku.
W chwili obecnej firma
Weber Maschinentechnik
wprowadza na rynek kolej-
nà, bardziej zaawansowa-
nà wersj´ systemu COM-
PATROL®- MSM. Poza do-
tychczasowymi funkcjami
posiada on dodatkowo mo˝-
liwoÊç Êledzenia stanu tech-
nicznego maszyny i zarzà-
dzania jej serwisowaniem.
Parametry instalacji elek-
trycznej, ciÊnienia oleju,
temperatury cieczy ch∏odzà-
cej, zanieczyszczenie filtra
powietrza, cz´stotliwoÊci wi-
bratora lub obrotów silnika,
które nie mieszczà si´ w ob-
szarze tolerancji, sygnalizo-

wane sà na wyÊwietlaczu
przez odpowiednie diody.
Operator jest ostrzegany, ˝e
mo˝e dojÊç do powa˝niej-
szego uszkodzenia i maszy-
n´ poddaç nale˝y przeglà-
dowi. System COMPATROL®

– MSM dodatkowo pokazuje
w którym podzespole nale˝y
szukaç defektu. Znacznie
skraca to czas ustalenia
miejsca usterki, co sprawia,
˝e zag´szczarka odda-
na do serwisu mo˝e o wiele
szybciej powróciç na plac
budowy. Ponadto zmniej-
sza si´ ryzyko uszkodzenia
sprz´tu na skutek nieprawi-
d∏owej, bàdê niedostatecz-
nej konserwacji.
Maszyny wyposa˝one w sys-
tem COMPATROL® – MSM
uruchamiane sà za pomocà
przycisku i elektronicznego
chipu. U˝ycie tego rodzaju
rozruchu zabezpiecza ma-
szyn´ przed nieuprawnio-
nym u˝yciem. Kod w chipie
mo˝na zaprogramowaç
w ten sposób, aby urucha-

miaç nim jednà lub wi´cej
maszyn. Inny rodzaj chipu
– „Serwis” – informuje o do-
k∏adnym czasie, jaki przepra-
cowa∏a maszyna i wszelkich
odst´pstwach od normy mo-
gàcych prowadziç do po-
wstawania ewentualnych
usterek. Poprzez czytnik da-
ne mogà zostaç wprowadzo-
ne do komputera i nast´pnie
dalej przetworzone dzi´ki
odpowiedniemu oprogramo-
waniu. W taki w∏aÊnie spo-
sób wypo˝yczalnie sprz´tu
mogà na przyk∏ad kontrolo-
waç dok∏adny czas wynajmu
i sposób pracy zag´szczarki.
COMPATROL®–MSM po raz
pierwszy oficjalnie zosta∏ za-
prezentowany podczas mo-
nachijskich targów BAU-
MA 2007. Weber Maschi-
nentechnik po raz kolejny
wprowadza nowà jakoÊç
w dziedzinie maszyn za-
g´szczajàcych udowadnia-
jàc tym samym, ˝e nale˝y
do grona liderów w bran˝y.
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Weber MT wprowadza na rynek bardziej zaawansowany COMPATROL® – MSM, który poza dotychczasowymi funkcjami daje dodatko-
wo mo˝liwoÊç Êledzenia stanu maszyny i zarzàdzania jej serwisem
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Ammann rozwija

technologi´ 3W

Trzywa∏owy wibrator stoso-
wany w ci´˝kich p∏ytach wi-
bracyjnych Ammann sta∏ si´
znakiem firmowym tej mar-
ki. Rozwiàzanie to cieszy si´
coraz wi´kszym uznaniem
i popularnoÊcià wÊród fa-
chowców doceniajàcych je-
go zalety.
Zasada dzia∏ania uk∏adu wi-
bracyjnego sk∏adajàcego
si´ z trzech wa∏ków powo-
duje optymalne zachowanie
si´ p∏yty podczas pracy.
Dzieje si´ tak dlatego, ˝e
konstruktorom Ammanna
uda∏o si´ w przypadku
okreÊlonych po∏o˝eƒ fazo-
wych wydatnie wyelimino-
waç ruch przechylny p∏yty
roboczej, który wyst´puje
przy zastosowaniu wibrato-
ra z dwoma wa∏kami. Zalety
te uwidaczniajà si´ przede
wszystkim przy niskiej cz´-
stotliwoÊci i du˝ej amplitu-
dzie skoku. Dlatego te˝
w pe∏ni hydrauliczne za-

g´szczarki Ammann spod
znaku 3 W, odznaczajà si´
najwy˝szym momentem
niewywa˝enia (wspó∏czyn-
nik We) w swojej klasie.
Efektem tego jest najwy˝-
sza wydajnoÊç zag´szcza-
nia, znakomite w∏asnoÊci
dotyczàce ruchu i pokony-
wania wzniesieƒ – osià-
gni´te dzi´ki optymalnemu
przemieszczeniu punktu
ci´˝koÊci oraz jednorod-
nemu zag´szczaniu bez
spulchniania gruntu.
Kolejnymi argumentami prze-
mawiajàcymi na korzyÊç hy-
draulicznych p∏yt Ammann
z technologià 3 W sà:
• wysoka precyzja dzia∏ania

osiàgni´ta w wyniku bez-
stopniowego sterowania
wspomagajàcego dla ru-
chu przód/ty∏ oraz wibra-
cji punktowej,

• nadzwyczajna zwrotnoÊç
oraz praca nie wymagajàca
wysi∏ku dzi´ki przemyÊlanej
konstrukcji dyszla i sterowa-
nia pozbawionego wibracji,

• szczelna obudowa silnika
i elementów hydrauliki za-

bezpieczajàca podzespo∏y
maszyny przed wnikaniem
zanieczyszczeƒ i uszko-
dzeniami mechanicznymi,

• mo˝liwoÊç optymalnego
i zmiennego dostosowa-
nia cz´stotliwoÊci, ampli-
tudy, si∏y odÊrodkowej,
masy i powierzchni przy-
legania do pod∏o˝a dajà-
ca wi´ksze mo˝liwoÊci
wykorzystania maszyny,

• uk∏ad elektroniczny wy∏à-
czajàcy za poÊrednictwem
elektromagnesów maszy-
n´ w przypadku niedobo-
ru oleju silnikowego,

• blokada zabezpieczajàca
przed nieumyÊlnym ponow-
nym rozruchem maszyny
podczas pracy silnika,

• uk∏ad sterowania rozpo-
znajàcy przy w∏àczonym
zap∏onie rozruch dokony-
wany r´cznie za pomocà
korby i zapewniajàcy w ten
sposób optymalne ∏ado-
wanie akumulatora,

• niezawodny akumulator
ze wzmocnionà konstruk-
cjà (model ten produko-
wany jest wy∏àcznie
na potrzeby firmy Am-
mann) dodatkowo zabez-
pieczony przed wibracjà
dzi´ki zastosowaniu spe-
cjalnego zawieszenia t∏u-
miàcego drgania.

Wszystkie wymienione po-
wy˝ej zalety maszyn, w któ-
rych zastosowano techno-

logi´ 3W sprawiajà, ˝e
sprz´t marki Ammann zdo-
bywa sobie coraz wi´ksze
uznanie u˝ytkowników.
Fakt ten nie oznacza oczywi-
Êcie, ˝e konstruktorzy Am-
manna spoczywajà na lau-
rach. Wprost przeciwnie, pra-
cujà stale nad zwi´kszeniem
efektywnoÊci maszyn oraz
zoptymalizowaniem ich wyko-
rzystania. W tym celu zdecy-
dowali o wprowadzeniu w mo-
delu AVH 6030 systemu ACE
(Ammann Compaction Eks-
pert). Zasad´ jego dzia∏ania
stanowi automatyczne dobie-
ranie przez maszyn´ amplitu-
dy oraz cz´stotliwoÊci zag´sz-
czania. Operator na elektro-
nicznym panelu sterowania
mo˝e ustawiç parametr za-
g´szczania, jaki zamierza osià-
gnàç. Maszyna po wykonaniu
zadania informuje o jego osià-
gni´ciu. G∏ównà korzyÊcià ze
stosowania tego rozwiàzania
jest pewnoÊç bardzo dobrze
wykonanej pracy, a co za tym
idzie brak obaw zwiàzanych
z odbiorem technicznym za-
g´szczanych powierzchni.
Polska premiera zag´sz-
czarki AVH 6030 ACE zapla-
nowana zosta∏a na targach
Autostrada Polska w Kiel-
cach oraz Wod-Kan w Byd-
goszczy. Ammann zaprasza
do odwiedzenia swych sto-
isk na obu imprezach.
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Operator na elektronicznym panelu sterowania mo˝e ustawiç parametr zag´szczania,
jaki chce osiàgnàç, maszyna po wykonaniu zadania informuje o jego osiàgni´ciu

Nadzwyczajna zwrotnoÊç maszyny oraz praca nie wymagajàca wysi∏ku osiàgni´te zosta∏y
dzi´ki przemyÊlanej konstrukcji dyszla i sterowania pozbawionego drgaƒ



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
Agro-Metal  

07-410  Ostro∏´ka, ul. Inwalidów  Wojennych  5  
Phone/fax +48 29 764 47 52 , 764 20 89
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

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
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
ZPH Pilex
72-006 Szczecin, ul. Welecka 43, Mierzyn
Sklep i Wypo˝yczalnia
71-047 Szczecin, ul. Hrubieszowska 1, Phone +48 9148 34 898
P.P.U. Palisander Sp. z o.o.
15-620 Bia∏ystok, ul. Elewatorska 13/19
Phone +48 85 662 74 86

SPRÓBUJ ZNALEèå COÂ BARDZIEJ ODPOWIEDNIEGO DLA TWOJEJ FIRMY

JAK MASZYNA MO˚E ODMIENIå BUDOW¢



Budo-Rental – rodzimy

kapita∏, szeroka oferta…

Wroc∏awski Budo-Rental Ma-
szyny Budowlane nale˝y
do czo∏ówki firm zajmujàcych
si´ obs∏ugà sektora budownic-
twa drogowego na terenie Dol-
nego Âlàska. Jego dzia∏alnoÊç
koncentruje si´ na trzech dzia-
∏ach: serwisie, wynajmie oraz
sprzeda˝y maszyn budowla-
nych i drogowych. 
Budo-Rental przez lata dzia∏al-
noÊci w bran˝y budowlanej
pozna∏ potrzeby rynku budow-
nictwa ogólnego, a w szcze-
gólnoÊci budownictwa drogo-
wego. G∏ówny trzon firmy sta-
nowi dzia∏ prowadzàcy wyna-
jem maszyn budowlanych
i drogowych oraz ÊciÊle z nim
wspó∏pracujàcy dzia∏ serwisu.
Dokonuje on napraw maszyn
w ka˝dym zakresie, zarówno
we w∏asnych warsztatach, jak
i warunkach polowych. Dzia∏
serwisu oferuje równie˝ na te-
renie ca∏ej Polski us∏ugi mon-

ta˝u, modernizacji i naprawy
wytwórni mas bitumicznych.
Przed dwoma laty powsta∏
pr´˝nie rozwijajàcy si´ dzia∏
handlowy prowadzàcy sprze-
da˝ maszyn budowlanych
oraz drogowych. Zatrudniony
w nim zespó∏ wykwalifikowa-
nych i doÊwiadczonych pra-
cowników udziela wszelkiej
pomocy w doborze sprz´tu
w∏aÊciwego dla zrealizowania
konkretnych zadaƒ. Budo-
-Rental posiada liczne autory-
zacje i certyfikaty jakoÊci do-
tyczàce us∏ug Êwiadczonych
przez firm´. Nic zatem dziw-
nego, ˝e w gronie klientów
firmy Budo-Rental znajdujà
si´ tak renomowane przed-
si´biorstwa, jak: NCC Roads
Polska, Skanska, Budimex-
-Dromex czy Strabag.
Dzia∏ wynajmu Budo-Rental
zapewnia bie˝àcà obs∏ug´
firm wykonawczych w za-
kresie zaopatrzenia w ma-
szyny i urzàdzenia.
Dzia∏ sprzeda˝y prowadzi
sprzeda˝ maszyn drogowych

i budowlanych. Od roku 2007
Budo-Rental jest wy∏àcznym
importerem maszyn drogo-
wych czeskiej firmy NTC.
W ofercie znajduje si´ pe∏ny
zakres p∏yt zag´szczajàcych
(w przedziale 60÷450 kg),
ubijaki (skoczki), przecinarki
drogowe oraz walce prowa-
dzone (600÷1.100 kg).
Jesienià tego roku firma NTC
wprowadzi do sprzeda˝y no-
wy produkt. B´dzie to walec
tandemowy, poczàtkowo do-

st´pny w przedziale wago-
wym od 1.300 do 1.700 kg.
Ze wzgl´du na swe parame-
try techniczne oraz przyst´p-
nà cen´ stanie si´ on z pew-
noÊcià produktem poszuki-
wanym przez firmy drogowe.
Walec b´dzie mo˝na obej-
rzeç w stoisku Budo-Rental
podczas odbywajàcych si´
w maju kieleckich targów
Autostrada Polska (stoisko
zewn´trzne nr Z15).
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Od roku 2007 Budo-Rental jest wy∏àcznym importerem maszyn czeskiej firmy NTC produku-
jàcej mi´dzy innymi walce prowadzone



Zag´szczarki Belle

Belle Group oferuje szerokà
gam´ maszyn do zag´sz-
czania, spoÊród których
na szczególnà uwag´ zas∏u-
gujà lekkie zag´szarki p∏yto-
we (o wadze 32÷116 kg
oraz zag´szarki rewersyjne
(154÷522 kg). Zag´szczarki
Belle podzieliç mo˝na na trzy
grupy. W sk∏ad pierwszej,
oznaczonej symbolem PCLX
wchodzà lekkie urzàdzenia
o wadze do 64 kg i szerokoÊci
p∏yty roboczej 320÷400 mm.
Wszystkie z nich nap´dzane
sà silnikiem Honda GX100. 
Na seri´ PCX sk∏adajà si´
zag´szczarki jednokierunko-
we o wadze od 85 do 116 kg
i szerokoÊci p∏yty od 350
do 500 mm. Nabywca mo˝e
wybraç mark´ nap´dzajàce-
go je silnika. Mo˝e byç to
jednostka nap´dowa marki
Honda, Robin lub Hatz.
W sk∏ad serii RPC wchodzà

zag´szczarki rewersyjne
o wadze w zakresie od 154
do 522 kg. SzerokoÊç p∏yty
roboczej tych urzàdzeƒ wa-
ha si´ w zakresie od 400
do 700 mm. Do wyboru na-
bywcy pozostawiono mark´
nap´dzajàcego je silnika
(mo˝e byç to Honda, Robin
lub Hatz). Opcjonalnie ist-
nieje mo˝liwoÊç zastosowa-
nia rozruchu elektrycznego.
Dzi´ki szerokiej gamie akce-
soriów, na przyk∏ad podk∏a-
dek elastycznych do na-
wierzchni z kostki brukowej,
zraszaczowi do pracy na as-
falcie oraz kó∏kom transpor-
towym, zag´szczarki serii
PCX sprawdzajà si´ pod-
czas pracy na ka˝dym ro-
dzaju pod∏o˝a. 
Uzupe∏nienie oferty stanowià
trzy zag´szczarki: SF 460
(wa˝àca 80 kg) przeznaczo-
na do gruntu i podbudowy,
PCX20A (o wadze 75 kg)
do zag´szczania asfaltu oraz
PCX400 Dual Force. Ta wa-

˝àca 84 kg maszyna wyposa-
˝ona zosta∏a w specjalnà p∏y-
t´, której si∏a zagàszczania
jest pi´ciokrotnie wy˝sza
w porównaniu z tradycyjnymi
rozwiàzaniami. Statyczna si-
∏a zag´szczania Dual Force
wynosi 1.804 kg/m2, co po-
zwala osiàgaç jakoÊç robót
porównywalnà z efektami
dzia∏ania du˝ych walców
dwub´bnowych. 

Majàc na uwadze komfort
oraz bezpieczeƒstwo pracy,
Belle wprowadzi∏o w zag´sz-
czarkach serii PCLX oraz
PCX opatentowany system
redukcji wibracji na r´ce i ra-
miona operatora. Jego wy-
soka skutecznoÊç sprawia,
˝e teoretycznie operator mo-
˝e obs∏ugiwaç zag´szczark´
przez osiem godzin bez naj-
mniejszej przerwy, a mimo
to nie b´dzie nara˝ony
na szkodliwy wp∏yw wibracji. 
Wszystkie zag´szczarki Belle
majà w wyposa˝eniu standar-
dowym hak u∏atwiajàcy trans-
port. Urzàdzenia posiadajà
aprobaty techniczne i spe∏-
niajà wymogi normy CE. No-
woÊcià w roku 2007 jest za-
stàpienie we wszytkich za-
g´szczarkach do 116 kg do-
tychczas stosowanych p∏yt
stalowych wykonanymi z ˝eli-
wa. Posiadajà one zaokràglo-
ne kraw´dzie i nie zostawiajà
Êladów na asfalcie.

Dalsze informacje Pb013Z
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W sk∏ad serii RPC wchodzà zag´szczarki
rewersyjne o wadze od 154 do 522 kg



Norwit - szeroka oferta

sprz´tu budowlanego

Powsta∏a w roku 2001 fir-
ma Norwit w poczàtkowym
okresie dzia∏alnoÊci zajmo-
wa∏a si´ sprzeda˝à tarcz dia-
mentowych. Stopniowo za-
cz´∏a nawiàzywaç wspó∏-
prac´ z wiodàcymi produ-
centami sprz´tu budowlane-
go, jak na przyk∏ad NOZAR,
Dr. Schulze (tarcze diamen-
towe, przecinarki drogowe),
Norton (przecinarki stoliko-
we), FOGO (agregaty oraz
pompy), Schwamborn (fre-
zarki, szlifierki do betonu),
Von Arx (frezarki do betonu),
Dynapac (zag´szczarki oraz
ubijaki wibracyjne), WAC-
KER (ubijaki i zag´szczarki),
Belle Poland (wibratory po-
grà˝alne, zag´szczarki, ubi-
jaki wibracyjne), GeoFennel
(niwelatory) oraz SOTECO
(odkurzacze przemys∏owe). 
W 2006 roku Norwit nawià-
za∏ wspó∏prac´ z wiodàcym
producentem zacieraczek

firmà Barikell. Urzàdzenia te
swojà renom´ zawdzi´cza-
jà wysokiej jakoÊci wykona-
nia oraz mo˝liwoÊci wyboru
rodzaju silnika do zamówio-
nego modelu. Zamontowaç
mo˝na jednostk´ nap´do-
wà: Kohler, B&S, Honda
oraz Robin Subaru. 
Charakterystyczne dla po-
dwójnych zacieraczek jest
to, ˝e operator siedzi bar-
dzo nisko, tu˝ przy obrabia-
nej nawierzchni. Umo˝liwia
mu to, bez koniecznoÊci
opuszczania maszyny kon-
trol´ posadzki i ewentualne
jej r´czne dotarcie w miej-
scach niedost´pnych dla
du˝ej maszyny. 
Firma Norwit posiada
w ciàg∏ej sprzeda˝y zacie-
raczki: C4-60 (kraw´dzio-
wa), C4-90 oraz podwójne
maszyny z nie zachodzà-
cymi ∏opatkami MK8-90
oraz MK8-120 a tak˝e za-
cieraczki ze sterowaniem
hydraulicznym o zwi´kszo-
nym komforcie pracy. 
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Weber MT - jakoÊç

i niezawodnoÊç

Maszyny Weber MT stanowià
owoc konsekwentnych prac
rozwojowych, do których za-
anga˝owano renomowanych
specjalistów. Koncepcja kon-
strukcyjna i jakoÊç materia-
∏ów gwarantujà trwa∏à i bez-
piecznà eksploatacj´. 
Wszystkie maszyny zosta∏y

przetestowane w warunkach
ca∏odniowego wykorzystania
na placu budowy. Sà one
niezastàpione przy zag´sz-
czaniu wykopów, nasypów,
mas asfaltowych, zag´szcza-
niu i zacieraniu mas betono-
wych, jak równie˝ w pracach
ogrodowych. Posiadajà para-
metry zgodne z przyj´tà
przez Weber MT strategià
tworzenia i rozwoju ekono-
micznych maszyn o wyso-

kiej wydajnoÊci i trwa∏oÊci.
Te zalety gwarantujà znako-
mite i trwa∏e wyniki pracy.
Zapewniajà ekonomicznà

i komfortowà eksploatacj´.
Ponadto modele zag´szcza-
rek CR7 CCD, CR8 CCD oraz
CR8 Hd CCD wyposa˝one sà
w system kontroli zag´szcza-
nia gruntu COMPATROL®.
Jednà z jego g∏ównych zalet
jest mo˝liwoÊç pomiaru stop-
nia zag´szczenia gruntu ju˝
w trakcie pracy, co umo˝liwia
odkrycie i szybkà popraw´
miejsc s∏abo zag´szczonych. 

Dalsze informacje Pb 014Z

Jednà z jego g∏ównych zalet systemu kon-
troli zag´szczania gruntu COMPATROL®

jest mo˝liwoÊç oceny jakoÊci pracy w trak-
cie jej wykonywania
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BENZA – nowa jakoÊç

W ubieg∏ym roku na polskim
rynku pojawi∏a si´ nowa
marka, która ju˝ wkrótce
stanie si´ synonimem naj-
wy˝szej jakoÊci. BENZA to
hiszpaƒski producent w pe∏-
ni profesjonalnego sprz´tu
przydatnego na ka˝dym
placu budowy, w wypo˝y-
czalni maszyn budowlanych
a tak˝e w domu, w ogrodzie
i wsz´dzie tam, gdzie wyma-
gana jest najwy˝sza nieza-
wodnoÊç sprz´tu. 
W ofercie znajdujà si´ agre-
gaty pràdotwórcze jedno-
i trójfazowe o mocy od 2,2
do 12 kW, agregaty spa-
walnicze, motopompy, pi-
∏y do asfaltu i betonu, spa-
linowe myjki wysokoci-
Ênieniowe. Fachowcy ju˝
po pierwszym spojrzeniu
na maszyn´ b´dà wie-
dzieç, z czym majà do czy-
nienia. Silnik nap´dowy
Subaru-Robin z dwuletnià
gwarancjà, solidna kon-
strukcja ramy agregatu, gu-
mowo-metalowe kó∏ka trans-
portowe, os∏ona pràdnicy
– tak w∏aÊnie wyglàda nowo-
czesny agregat pràdotwórczy
na europejskim placu budowy.

BENZA wysoko stawia po-
przeczk´ równie˝ w dziedzi-
nie technologii ci´cia beto-
nu, asfaltu i kamienia. Pi∏y
serii CR zosta∏y skonstru-
owane z myÊlà o d∏ugo-
wiecznej, bezpiecznej i bez-
awaryjnej eksploatacji. Za-
stosowany mokry filtr olejo-
wy znacznie ogranicza
koszty eksploatacji, ale
przede wszystkim zabez-
piecza silnik przed wszech-
obecnym i zabójczym dla
silnika py∏em. W trosce
o bezpieczeƒstwo operato-
ra w procesie monta˝owym
wszelkie po∏àczenia spawa-
ne sà przeÊwietlane w celu
wykluczenia p´kni´ç i wad
spawalniczych, a dodatko-
wo maszyny posiadajà ru-
chomà os∏on´ tarczy tnàcej
zabezpieczajàcà stopy.
Gam´ maszyn BENZA ofe-
rowanych na polskim rynku
uzupe∏niajà motospawarki,
∏àczàce funkcj´ tradycyjne-
go agregatu pràdotwórcze-
go oraz spawarki, moto-
pompy z japoƒskim modu-
∏em pompowym MATSU-
SAKA oraz spalinowe myj-
ki ciÊnieniowe, pomocne
w utrzymaniu czystoÊci par-
ku maszynowego. Ca∏y sze-
reg dost´pnych opcji do-

datkowych pozwala na spro-
stanie nawet najbardziej wy-
szukanym potrzebom u˝yt-
kowników, a wcià˝ rozwijajà-
ca si´ sieç autoryzowanych

punktów serwisowych spra-
wia, ˝e mogà oni liczyç
na natychmiastowà pomoc
i fachowà porad´. 
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Agregaty pràdotwórcze
Agregaty spawalnicze
Pi∏y do asfaltu i betonu
Motopompy
Myjki spalinowe

UWAGA !!!

POSZUKUJEMY

FIRM POWA˚NIE

ZAINTERESOWANYCH

DYSTRYBUCJÑ!!!

AGE-POWER s.c.

UL. GRUDOWSKA 65
05-822 MILANÓWEK
TEL./FAX 022/7245507
KOM: 0609560535

JCB Vibromax ciàgle

si´ rozwija

W pierwszym pe∏nym roku
funkcjonowania JCB Vibro-
max jako w∏asnoÊci firmy
JCB, osiàgni´to szybki roz-
wój. Znaczàco wzros∏a pro-
dukcja, odnotowano tak˝e
ogromny, bo prawie sie-
demdziesi´cioprocentowy
wzrost wyników sprzeda˝y. 
Producent urzàdzeƒ ubija-
jàcych z siedzibà w Niem-
czech, w Gatersleben ko∏o
Lipska, zosta∏ przej´ty
przez JCB we wrze-
Êniu 2005 roku. Angielska
firma podj´∏a starania dla
zwi´kszenia sprzeda˝y pro-
duktów tej firmy na rynku
jezdnych urzàdzeƒ ubijajà-

cych, który obecnie si´ga
ponad 45.000 sztuk.
W planach na rok 2007 jest
rozpocz´cie produkcji ma-
szyn JCB Vibromax do ubi-
jania ziemi i asfaltu w In-
diach, z przeznaczeniem
na tamtejszy rynek.
W roku 2006 JCB zainwe-
stowa∏ milion euro w obra-
biarki i program moderniza-
cji fabryki, dzi´ki czemu
uda∏o si´ podwoiç jej zdol-
noÊci produkcyjne. Tak˝e
w ubieg∏ym roku sieç brytyj-
skich dealerów JCB wpro-
wadzi∏a do sprzeda˝y pe∏nà
gam´ sprz´tu pod markà
JCB Vibromax. Walec sa-
mobie˝ny VM 115 otrzyma∏
silnik JCB Dieselmax. 
Dyrektor Zarzàdzajàcy JCB
Vibromax Steve Gardener

powiedzia∏: – JCB Vibromax
to jeden z wielu sukcesów
naszej firmy w 2006 roku.
UczyniliÊmy wiele w kierun-
ku wzrostu sprzeda˝y i pro-
dukcji. Dzi´ki wprowadzeniu

w ciàgu ostatniego roku no-
wych produktów i nowego
VMT160, JCB Vibromax b´-
dzie odnosiç jeszcze wi´k-
sze sukcesy w roku 2007,
w którym przewidujemy dal-
szy znaczàcy wzrost produk-
cji i sprzeda˝y.
Ca∏kowite zdolnoÊci pro-
dukcyjne fabryki JCB Vibro-
max wzros∏y w roku 2006
do oko∏o 3.500 sztuk, w po-
równaniu z wynikiem 2.500
sztuk w roku 2005.
Gama produktów JCB Vi-
bromax obejmuje ca∏à lini´
jednob´bnowych ubijarek
gruntu, walców wibracyj-
nych-tandemowych i wal-
ców do wykopów oraz
sprz´tu lekkiego, takiego
jak ubijaki i pyty wibracyjne.

Dalsze informacje Pb 016Z
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Ponad dwa dni pracy

bez tankowania

Ju˝ od ponad trzydziestu
pi´ciu lat firma Takeuchi
oferuje maszyny najwy˝szej
Êwiatowej jakoÊci. Jednà
z nich jest nale˝àca do kla-
sy maszyn 1,5-tonowych
koparka TB 014 w wersji
z daszkiem ochronnym
(masa robocza 1.410 kg)
lub z komfortowà kabinà
(masa robocza 1.525 kg). 
Obszerna kabina posiada
przyciemniane szyby, sze-
rokie wejÊcie oraz amorty-
zowany fotel operatora po-
wlekany materia∏em. Przy
otwieraniu górna cz´Êç
przedniej szyby chowa si´
wraz z wycieraczkà ca∏kowi-
cie pod sufitem – przy scho-
wanej szybie podpórki nie
przeszkadzajà we wsiada-
niu i wysiadaniu z kabiny.
Kabina posiada w seryjnym
wyposa˝eniu dwa haki da-
chowe s∏u˝àce do przeno-
szenia maszyny. 
Koparki TB 014 posiadajà
w seryjnym wyposa˝eniu
wyd∏u˝one rami´ ∏y˝ki, któ-
re pozwala na osiàgni´cie
g∏´bokoÊci kopania 2,135
metra. Dodatkowy obwód
hydrauliczny pod m∏oty wy-
burzeniowe, hydraulicznie
obracane ∏y˝ki skarpowe

i inne urzàdzenia hydrau-
liczne jest zainstalowany na
ramieniu ∏y˝ki i wyposa˝ony
w zawory wysokiego ciÊnie-
nia. Przewody hydrauliczne
si∏ownika ∏y˝ki oraz dodat-
kowej hydrauliki po∏o˝one
sà wewnàtrz ramienia ∏y˝ki,
co chroni je przed uszko-
dzeniami mechanicznymi. 
Wszystkie sworznie i tuleje
w obr´bie wysi´gnika i ra-
mienia ∏y˝ki sà bardzo ma-
sywne, przez co zwi´ksza
si´ ich ˝ywotnoÊç. Lemiesz
wysuni´ty daleko przed ma-

szyn´ zwi´ksza stabilnoÊç
koparki. Specjalny profil le-
miesza zapewnia bardzo
dobrà jakoÊç spychania
i równania. Jak we wszyst-
kich koparkach Takeuchi
zastosowano rolki jezdne
z trzema ko∏nierzami oraz
gàsienice o ma∏ym module.
Po∏àczenie tych dwóch ele-
mentów zapewnia znakomi-
te w∏aÊciwoÊci wspó∏pracy
gàsienic i elementów jezd-
nych nap´du tych maszyn. 
Zastosowanie w koparce
TB 014 efektywnej techniki

pomp o zmiennej wydajno-
Êci przynosi oszcz´dnoÊci
zu˝ycia paliwa przy mocy
silnika 9 kW/12 KM. System
hydrauliczny z czterema
pompami gwarantuje efek-
tywnà oraz dok∏adnà prac´
osprz´tu oraz mechani-
zmów obrotu i nap´du. Ko-
parka TB 014 wyposa˝o-
na jest ponadto w system
automatycznego odpowie-
trzania paliwa. 
Na narz´dzia i smarownic´
znaleziono miejsce poza ka-
binà – TB 014 posiada zamy-
kanà skrytk´ narz´dziowà. 
Masywne i wysokie prze-
ciwwagi zapewniajà ochro-
n´ podzespo∏ów i elemen-
tów znajdujàcych si´ w tyle
maszyny. Wszystkie pokry-
wy, w tym i silnika, wykona-
ne sà z metalu – producent
unika stosowania cz´Êci
z plastiku by zapewniç ko-
parkom du˝à wytrzyma∏oÊç
i ˝ywotnoÊç przy pracy
w ci´˝kich warunkach. 
Obszerny stalowy zbiornik
mieÊci wystarczajàco du˝o
paliwa na ponad dwa dni
pracy bez dodatkowego tan-
kowania. Te i wiele innych
w∏aÊciwoÊci sprawiajà, ˝e
koparki TB 014 sà wydajny-
mi i wytrzyma∏ymi maszyna-
mi o niskich kosztach eks-
ploatacji i napraw.
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Minikoparki 0,8-14,0 t ¸adowarki gàsienicowe 3,5-5,0 t

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
46-040 Ozimek - B+B BRONEK, ul. ks. P. Go∏omba 21, tel. 077 465 15 61
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
03-046 Warszawa - FULL, ul. Bruszewska 20, tel. 022 819 40 40
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 k/Rzeszowa - RANLIP, ul. M∏yƒska 6, tel. 017 851 82 00

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

Minikoparka TB 014 ma wiele zalet. W seryjnym wyposa˝eniu posiada mi´dzy innymi: zabez-
pieczenie przed p´kni´ciem rury, zawory podtrzymywania obcià˝enia oraz alarm przecià˝e-
nia ostrzegajàcy operatora, ˝e transportowany ci´˝ar przekracza dopuszczalnà wartoÊç



BODO Polska i SANY

oferujà perfekcyjnà

obs∏ug´ posprzeda˝nà

W zakresie sprz´tu fabrycz-
nie nowego BODO POLSKA
jest wy∏àcznym partnerem
handlowym SANY HEAVY
INDUSTRY Ltd. – jednego
z globalnych potentatów,
producenta wysokiej jako-
Êci maszyn budowlanych
oraz urzàdzeƒ specjali-
stycznych. Dzi´ki zwiàzaniu
si´ z firmà SANY, jednà
z najwi´kszych notowanych
na gie∏dzie chiƒskich spó∏-
ek akcyjnych, BODO POL-
SKA pozyska∏o naprawd´
silnego partnera. 
Polscy u˝ytkownicy maszyn
dzi´ki temu otrzymujà do-
st´p do produktów powsta-
∏ych w Chinach w korzyst-
nych warunkach produkcji,

z zastosowaniem najnowo-
czeÊniejszych technologii,
jak równie˝ z wykorzysta-
niem oryginalnych kompo-
nentów i podzespo∏ów re-
nomowanych, Êwiatowych
firm, takich jak DEUTZ,
Cummins i wielu innych.
Ponadto maszyny oferowa-
ne przez BODO POLSKA
cechuje doskona∏y stosu-
nek ceny do jakoÊci, firma
mo˝e zaoferowaç szybkie
terminy dostaw, komplek-
sowe rozwiàzania dotyczà-
ce finansowania zakupu, jak
równie˝ mo˝liwoÊç odku-

pienia w rozliczeniu maszyn
budowlanych wszystkich
marek. Filozofia  BODO
POLSKA opiera si´ na dewi-
zie – „czyniç ci´˝kà prac´
∏awiejszà”.
Obs∏uga posprzeda˝na sta-
nowi kluczowy element filo-
zofii dzia∏ania BODO. Ozna-
cza to w praktyce dostawy
cz´Êci zamiennych ze znaj-
dujàcego si´ w Niemczech
magazynu w ciàgu 24 go-
dzin od momentu z∏o˝enia
zamówienia. Ponadto w przy-
padku niemo˝noÊci usuni´-
cia awarii w ciàgu 48 godzin
u˝ytkownik mo˝e za˝yczyç
sobie udost´pnienia nieod-
p∏atnie adekwatnej maszy-
ny zast´pczej.
BODO POLSKA jest gwa-
rantem najwy˝szej jakoÊci
us∏ug Êwiadczonych przez
swoich partnerów serwi-
sowych rozmieszczonych

na terenie ca∏ego kraju. Ich
nadrz´dnym celem jest jak
najszybsze rozwiàzywanie
problemów tak, by maszyny
w jak najkrótszym czasie by-
∏y gotowe do powrotu
do pracy na placu budowy.
BODO POLSKA wprowadzi-
∏o w ˝ycie zasad´, w myÊl
której wybrane warsztaty
serwisowe mogà dzia∏aç
zgodnie z koncepcjà BO-
DO-SERVICE. Sieç serwiso-
wa BODO POLSKA b´dzie
konsekwentnie rozbudowy-
wana. Zaopatrzenie w cz´-
Êci zamienne i komponenty

do maszyn SANY odbywaç
si´ b´dzie za poÊrednic-
twem mieszczàcego 30 ty-
si´cy pozycji magazynu BO-
DO zlokalizowanego na te-
renie Niemiec. Wiele spo-
Êród standardowych kom-
ponentów docieraç b´dzie
bezpoÊrednio od producen-
tów europejskich. Kompo-
nenty te nie sà wyrobami li-
cencyjnymi, tak˝e w tym
wzgl´dzie zatroszczono si´
o b∏yskawicznà dostaw´
cz´Êci zamiennych. DEUTZ,
CUMMINS, SIEMENS i RE-
XROTH to tylko niektórzy
spoÊród renomowanych do-
stawców koncernu SANY. 
Kolejny magazyn cz´Êci za-
miennych nale˝àcy do eu-
ropejskiej filii SANY, SANY
EUROPE powstaje w Belgii.
Podejmie on dzia∏alnoÊç
na prze∏omie 2007/2008.
Europejski magazyn cen-
tralny mieÊciç b´dzie 300
tysi´cy pozycji. Dodatkowo
do koƒca bie˝àcego roku
utworzony zostanie serwis
on-line. Dzi´ki internetowi,
za pomocà specjalnych na-
rz´dzi, klienci BODO b´dà
mogli zapoznaç si´ ze sta-
tusem dostawy zamówio-
nych cz´Êci zamiennych
i wieloma dodatkowymi
technicznymi informacjami
dotyczàcymi maszyn SANY. 
Pracownicy serwisu BODO,
jak równie˝ pracownicy
wszystkich partnerów ko-
operacyjnych przeszli spe-
cjalistyczne, profesjonalne
przeszkolenie w stacjach

serwisowych firmy BODO.
BODO POLSKA dysponuje
w∏asnymi kompleksowo wy-
posa˝onymi pojazdami ser-
wisowymi. Ponadto in˝ynie-
rowie i inni wspó∏pracowni-
cy koncernu SANY zostali
oddelegowani do Niemiec,
by zapewniç kompleksowe
doradztwo u˝ytkownikom
maszyn SANY oraz zapew-
niç dalsze szkolenia mecha-
ników i pozosta∏ych pra-
cowników serwisu. 
Ju˝ wkrótce wszyscy zainte-
resowani b´dà mieli mo˝li-
woÊç przekonania si´ o ja-
koÊci maszyn budowlanych
SANY, poniewa˝ reprezen-
tatywna grupa maszyn – ko-
parek gàsienicowych i rów-
niarek drogowych zapre-
zentowana zostanie pod-
czas targów Autostrada Pol-
ska w Kielcach. BODO za-
prasza do stoiska na terenie
zewn´trznym (stoisko Z76).
W czasie targów planowane
sà tak˝e dynamiczne poka-
zy maszyn na terenie ziem-
nym, ch´tni b´dà mieli rów-
nie˝ niepowtarzalnà okazj´
do samodzielnego przete-
stowania wybranych modeli.
„Nieco” bogatszà ofert´ ma-
szyn koncernu SANY, który
oprócz maszyn drogowych,
˝urawi i wiertnic produkuje
tak˝e pompy do betonu,
a w sumie maszyny i sprz´t
z dwudziestu pi´ciu ró˝-
nych kategorii, mo˝na by∏o
obejrzeç na tegorocznej
monachijskiej Baumie. 

Dalsze informacje Pb 019Z

Maszyny budowlane

PoÊrednik Budowlany 29



Terex zaÊnie˝a∏

skoczni´ w Willingen

Tegoroczna zima nie roz-
pieszcza∏a organizatorów
zawodów Pucharu Âwiata
w skokach narciarskich. Po-
rywiste wiatry oraz przede
wszystkim chroniczny brak
Êniegu sprawi∏y, ˝e do prze-
prowadzenia konkursów ko-
nieczne okazywa∏o si´ zaan-
ga˝owanie specjalistycz-
nych Êrodków. 
Nie inaczej by∏o w niemieckim
Willingen. Odpowiednie przy-
gotowanie tamtejszej najwi´k-

szej na Êwiecie du˝ej skoczni
narciarskiej wiàza∏o si´ z ko-
niecznoÊcià sztucznego na-
Ênie˝ania ca∏ego obiektu.
Ânieg dowo˝ony na miejsce
wywrotkami – w sumie prze-
transportowanych zosta∏o po-
nad 2.500 m3 bia∏ego puchu
– nale˝a∏o rozÊcieliç na liczà-
cym sto siedem metrów d∏u-
goÊci rozbiegu, progu
oraz zeskoku skoczni. W su-
mie przygotowania obj´∏y
oko∏o 7.500 m2 powierzchni.
Do prac zwiàzanych z roz-
Êcie∏aniem nawiezionego
Êniegu organizatorzy wy-
korzystali kopark´ gàsieni-

cowà Terex TC 240 LC oraz
∏adowark´ ko∏owà Terex
TL 450. Obie maszyny zna-
laz∏y si´ w centrum uwagi ki-
biców bacznie Êledzàcych
zmagania organizatorów
z przeciwnoÊciami pogody.
Koparka Terex TC 240 LC
okaza∏a si´ wr´cz niezastà-
piona przy roz∏adunku wy-
wrotek ze Êniegiem. Dzi´ki
zasi´gowi maszyny wyno-
szàcemu a˝ 10,55 metra (wy-
si´gnik monoblok z ∏amanym
ramieniem) jej operator bez
problemów móg∏ si´gaç
do najdalszych zakàtków
skrzyni ∏adunkowej i wygar-

nàç zalegajàce tam Êniego-
we pozosta∏oÊci.
Wyposa˝ona w ∏y˝k´ o po-
jemnoÊci 4,5 m3 ∏adowarka
ko∏owa Terex TL 450 przej´-
∏a zadania rozÊcie∏ania mas
Êniegu na zeskoku. Pokry-
cie tej cz´Êci skoczni liczà-
cej ponad 3.500 m2 zosta∏o
przeprowadzone w rekordo-
wym czasie trzech dni. 
Adam Ma∏ysz, który triumfo-
wa∏ ostatecznie w koƒcowej
klasyfikacji tegorocznego Pu-
charu Âwiata, nie mia∏ naj-
mniejszych zastrze˝eƒ co
do stanu przygotowania
skoczni. Mimo to, w Willingen
zadowoliç si´ musia∏ dopiero
siódmym miejscem. W zgod-
nej opinii bezstronnych ob-
serwatorów w osiàgni´ciu
lepszego rezultatu przeszko-
dzi∏ mu jednak prowadzàcy
zawody Miran Tepesz, który
przetrzyma∏ Polaka na belce
mimo Êwietnego wiatru. Gdy
wreszcie puÊci∏ Ma∏ysza
do skoku, wia∏o znacznie
s∏abiej i mimo wysi∏ków na-
szego skoczka, nie móg∏ on
polecieç dalej ni˝ 138,5 me-
tra. Na pocieszenie Ma∏ysza
okaza∏o si´, ˝e i tym razem
nikomu z rywali nie uda∏o si´
odebraç mu rekordu skoczni
w Willingen. Polak trzeciego
marca 2001 roku odda∏ tu
fantastyczny skok osiàgajàc
niewiarygodnà wprost odle-
g∏oÊç 151,5 metra.
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PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:

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

ODDZIA¸Y: Bydgoszcz, tel. 052 346 61 84; Cz´stochowa, tel. 034 366 45 90; Gdaƒsk, tel. 058 343 21 91; 
Katowice, tel. 032 352 04 56; Koszalin,  tel. 094 342 23 71; Kraków, tel. 012 415 80 12; Lublin, tel. 0607 605 990; 

¸ódê, tel. 042 650 89 69; Rzeszów, tel. 017 860 06 45; Szczecin, tel. 091 464 51 05; Wroc∏aw, tel. 071 325 51 62

EWPA
MASZYNY
BUDOWLANE

sp. z o.o.

Przy roz∏adunku wywrotek ze Êniegiem Terex TC 240 LC dzi´ki zasi´gowi wynoszàce-
mu 10,55 metra (wysi´gnik monoblok z ∏amanym ramieniem) bez problemów si´ga∏
do najdalszych zakamarków skrzyni ∏adunkowej

¸adowarka ko∏owa TL 450 przej´∏a zadania rozÊcie∏ania mas Êniegu na liczàcym
ponad 3.500 m2 zeskoku. Pokrycie tej cz´Êci skoczni dzi´ki wykorzystaniu maszyny Terex
zosta∏o przeprowadzone zaledwie w ciàgu trzech dni





New Holland W190B

– ∏adowarka doskona∏a

¸adowarka New Holland
W190B skupia w sobie pi´ç
podstawowych cech, jakimi
powinna legitymowaç si´
doskona∏a maszyna. Nie bez
racji okreÊlana bywa cz´sto
mianem maszyny przysz∏o-
Êci. Do podstawowych zalet
∏adowarki nale˝à:
• minimalne zu˝ycie paliwa,
• niski stopieƒ emisji spalin

i ha∏asu,
• mo˝liwoÊç zastosowania

na ró˝nego typu placach
budowy,

• najwy˝szy komfort i pe∏-
ne bezpieczeƒstwo pracy
operatora,

• ∏atwa dost´pnoÊç newral-
gicznych podzespo∏ów
usprawniajàca prowadze-
nie prac serwisowych
i napraw.

Konstruktorzy New Holland
zastosowali do nap´du ∏a-
dowarki W190B ekono-
miczny silnik nowej gene-
racji. Elektronicznie stero-
wane przeniesienie nap´-
du poprzez w pe∏ni zauto-
matyzowanà skrzyni´ bie-
gów ZF Powershift pozwa-
la na zoptymalizowanie
wykorzystania pracy silnika
dzi´ki mo˝liwoÊci wybiera-
nia z najwy˝szà p∏ynnoÊcià
w∏aÊciwego w danym mo-
mencie prze∏o˝enia. 
Redukcj´ zapotrzebowania
na paliwo uda∏o si´ osiàgnàç
dzi´ki zastosowaniu ch∏odni-
cy powietrza do∏adowujàce-
go turbospr´˝arki, która
optymalizuje stopieƒ spr´˝a-
nia, zwi´kszajàc przy tym
moc jednostki nap´dowej
do 227 KM. Elektronicznie
sterowany wtrysk Common
Rail zapewnia wysokà kultu-
r´ pracy silnika, co nie pozo-
staje bez wp∏ywu na ograni-
czenie emsji ha∏asu i zanie-
czyszczenie Êrodowiska.
Dzi´ki doskona∏emu wyt∏u-
mieniu wn´trza kabiny ope-
rator ∏adowarki pracuje
w optymalnych warunkach.

Do jego miejsca pracy nie
dochodzà z zewnàtrz ha∏as
oraz zanieczyszczenia. Z ka-
biny operator ma te˝ dosko-
na∏à widocznoÊç we wszyst-
kich kierunkach, co pomaga
mu w pe∏ni kontrolowaç ma-
szyn´. Doskona∏e warunki
sprawiajà, ˝e odczuwa on
mniejsze zm´czenie, dzi´-
ki czemu jego praca staje
si´ wydajniejsza. Bezpiecz-
na w ka˝dych warunkach
(konstrukcja ROPS/FOPS)
oraz niezwykle komfortowo
urzàdzona kabina pozwala
operatorowi na pe∏ne wyko-
rzystanie mo˝liwoÊci maszy-
ny. Dzi´ki zmianie koncepcji
obs∏ugi oraz wygodnemu
dost´powi do podzespo∏ów
maszyny, ∏adowarka New
Holland W190B pozwala
na jej pe∏nà kontrol´.
W maszynie zastosowano
pneumatycznie amortyzo-
wany fotel z pe∏nà regula-
cjà we wszystkich p∏aszczy-
znach i ustawianym opar-
ciem. W pe∏ni regulowa-
na kolumna kierownicy (za-
równo na wysokoÊç, jak
i na boki) pozwala na do-
stosowanie pozycji pracy
zgodnie z indywidualnymi
preferencjami operatora.
Wn´trze kabiny wyró˝nia
si´ dba∏oÊcià o wszystkie

szczegó∏y: od wysokiej kla-
sy elementów wykoƒczenia
wn´trza do automatyczne-
go uk∏adu klimatyzacji i ze-
stawu radiowego.
Precyzyjnie dzia∏ajàce ma-
nipulatory lub dwudêwi-
gniowe serwosterowanie
z ergonomicznie umiesz-
czonymi dêwigniami po-
zwalajà na niezwykle precy-
zyjne sterowanie maszynà. 
Pomys∏owa bràzowa skrzyn-
ka (Brown Box) automatycz-
nie aktywuje programy: au-
todiagnostyczny i ochronny
umo˝liwiajàc Êledzenie uzy-
skiwanych informacji na cy-
frowym wyÊwietlaczu. 
¸adowarka W190B wypo-
sa˝ona zosta∏a w mecha-
nizm LTS (Load Travel Sta-
biliser) stabilizujàcy jazd´
pod obcià˝eniem. System
ten  wspomaga wydajnoÊç
pracy eliminujàc przeciw-
wstrzàsy oraz gwarantujàc
parametry stabilnoÊci dy-
namicznej na najwy˝szym
poziomie. WÊród rozwiàzaƒ
konstrukcyjnych zastoso-
wanych w maszynie uwag´
zwracajà równie˝ mo˝li-
woÊç hamowania z akumu-
latorem energii oraz nieza-
wodny mechanizm awaryj-
nego sterowania.
Konstruktorzy New Holland

zdecydowali si´ na zasto-
sowanie w maszynie 45-
procentowego wspó∏czyn-
nika blokady mechani-
zmów ró˝nicowych z bez-
poÊrednim, lekkim i nie-
zwykle precyzyjnym hydro-
statycznym uk∏adem kie-
rowniczym Orbitrol.
Operator ∏adowarki korzy-
staç mo˝e z dwóch prze∏à-
czanych automatycznie
poziomów mocy uk∏adu
hydraulicznego. Analizujàc
na bie˝àco warunki pracy,
w jakich przychodzi praco-
waç maszynie, mo˝e opty-
malnie wykorzystaç mo˝li-
woÊci, jakie daje si∏a skra-
wania 175 kN. Uruchomie-
nie pierwszego poziomu
maksymalizuje parametry
uciàgu i si∏y skrawania w ta-
ki sposób, aby wykonanie
jednego cyklu roboczego
(do góry-wysyp-na dó∏)
trwa∏o 9,5 sekundy. Drugi
poziom poprawia zdolnoÊci
manewrowe oraz zwi´ksza
pr´dkoÊç podnoszenia.
Wy∏àcznym przedstawicie-
lem koncernu New Holland
w Polsce jest firma HKL
Baumaschinen Polska. Za-
pewnia ona równie˝ serwis
gwarancyjny i pogwarancyj-
ny dla maszyn tej marki.
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¸adowarka New Holland W190B skupia w sobie pi´ç podstawowych cech, jakimi powinna legitymowaç si´ doskona∏a maszyna, dlatego te˝
nie bez racji okreÊlana bywa cz´sto mianem maszyny przysz∏oÊci…



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

RZESZÓW
37-124 Kraczkowa 1611

k/¸aƒcuta
tel. 017 863 64 27
fax 017 863 72 05

ÂLÑSK
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

TORU¡
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. 071 334 32 85
fax 071 334 33 22 

GDA¡SK
ul. Galaktyczna 37

80-299 Gdaƒsk
tel. 601 40 20 48

tel./fax 058 672 12 74

Oddzia∏y:

WY¸ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA MASZYN MARKI NEW HOLLAND:

www.hkl.pl



Maszyny HSW

Huta Stalowa Wola S.A.
(HSW S.A.) od ponad trzy-
dziestu lat produkuje maszy-
ny do prac budowlanych,
ziemnych oraz drogowych.
W wyniku dzia∏aƒ restruktu-
ryzacyjnych z dniem 1 kwiet-
nia 2007 roku w struktury
Huty Stalowa Wola S.A. zo-
sta∏ w∏àczony HSW-Tra-
ding Sp. z o.o., który w po∏o-
wie roku 2004 czasowo prze-
jà∏ od HSW S.A. produkcj´
i sprzeda˝ maszyn budowla-
nych.
Obecnie HSW oferuje ∏ado-
warki ko∏owe, spycharki gà-
sienicowe, koparko-∏ado-
wark´ oraz uk∏adarki rur.

¸adowarki ko∏owe oferowa-
ne przez HSW to szeÊç mo-
deli o mocy silnika od 120
do 415 KM. Wyposa˝one sà
one w ∏y˝ki o pojemnoÊci
od 1,34 do 11,50 m3. W za-
le˝noÊci od mocy silnika ∏a-
dowarki HSW mo˝na po-
dzieliç na ma∏e, Êrednie
i du˝e. Ma∏e ∏adowarki ko∏o-
we (do 150 KM) znajdujà
nabywców g∏ównie wÊród
przedsi´biorstw przemys∏o-
wych i zak∏adów gospodar-
ki komunalnej zajmujàcych
si´ prze∏adunkiem ró˝nego
rodzaju materia∏ów. 
¸adowarki z segmentu Êred-
nich (od 150 do 250 KM)

szczególnie cz´sto wykorzy-
stywane sà przy pracach bu-
dowlanych oraz prze∏adun-
kowych. Natomiast najwi´k-
sze ∏adowarki ko∏owe wy-
twarzane przez HSW znaj-
dujà zastosowanie w pra-
cach przy eksploatacji ha∏d,
w kamienio∏omach, kopal-
niach, zak∏adach wapienni-
czych i w cementowniach.
HSW produkuje osiem mo-
deli spycharek gàsienico-
wych wyposa˝onych w jed-
nostki nap´dowe o mocy
od 85 do 520 KM oraz le-
miesz o pojemnoÊci od 1,68
do 39,8 m3. Poza wersjà
„standard” firma produkuje
równie˝ specjalne wersje
maszyn o niskim nacisku
na pod∏o˝e (oznaczenie

„LGP”) oraz o wyd∏u˝onej
ramie trakcyjnej („LT”). Ja-
koÊç spycharek gàsienico-
wych HSW zosta∏a potwier-
dzona sprzeda˝à kilkunastu
tysi´cy sztuk, równie˝
na wymagajàce rynki Sta-
nów Zjednoczonych, Kana-
dy oraz wielu krajów Afryki
i Azji. Mo˝liwoÊç zastosowa-
nia ró˝nego rodzaju osprz´-
tu roboczego, jak na przy-
k∏ad lemieszy i zrywaków,
czyni spycharki gàsienico-
we HSW maszynami nieza-
stàpionymi przy wykonywa-
niu wszelkich prac ziem-
nych, kszta∏towaniu trud-
nych powierzchni, odspaja-

niu gruntu, niwelacji terenu
i pracach odkrywkowych.
Uk∏adarki rur HSW to trzy
modele maszyn wyposa˝o-
ne w silniki o mocy 190
i 320 KM. W zale˝noÊci
od modelu maksymalny
udêwig przy wysuni´tych
przeciwci´˝arach i wysi´gni-
ku w najwy˝szym po∏o˝eniu
wynosi: 33,5; 72 lub 100 ton.
Uk∏adarki rur oferowane sà
przedsi´biorstwom zajmujà-
cym si´ budowà rurociàgów
i gazociàgów.
Do najpopularniejszych ma-
szyn produkowanych przez
Hut´ Stalowa Wola S.A. na-
le˝y oznaczona symbo-
lem 9.50 koparko-∏adowar-
ka. Na jej oprzyrzàdowanie
sk∏adajà si´: ∏y˝ka pe∏na lub
wieloczynnoÊciowa (otwie-

rana) z przykr´canymi z´ba-
mi lub ostrzem o pojemno-
Êci jednego metra szeÊcien-
nego z wid∏ami uchylnymi,
lemiesz uniwersalny, le-
miesz do Êniegu, wid∏y pale-
towe, zamiatarka oraz od-
Ênie˝arka wirnikowa. 
Szybkoz∏àcze hydrauliczne
umo˝liwia wymian´ osprz´-
tu ∏adowarkowego bez ko-
niecznoÊci opuszczania ka-
biny. Monta˝ ∏y˝ki ∏adowar-
kowej wieloczynnoÊciowej,
otwieranej z wid∏ami uchyl-
nymi, posiadajàcej wiele
funkcji roboczych umo˝li-
wia – bez przezbrajania
w dodatkowy osprz´t – wy-
konywanie prac za∏adun-
kowych, prze∏adunkowych,
spychanie, równanie i za∏a-
dunek europalet.

Maszyny budowlane

34 PoÊrednik Budowlany

Huta Stalowa Wola nale˝y do ekskluzywnego grona producentów spycharek
gàsienicowych

Najwi´ksze ∏adowarki ko∏owe znajdujà zastosowanie m.in. w kopalniach surowców skalnych

Uk∏adarki rur oferowane sà przedsi´biorstwom zajmujàcym si´ budowà rurociàgów i ga-
zociàgów



Na osprz´t koparkowy ko-
parko-∏adowarki 9.50 sk∏a-
dajà si´: wysi´gnik telesko-
powy o zwi´kszonej g∏´bo-
koÊci kopania, ∏y˝ki podsi´-
bierne z z´bami o szeroko-
Êci od 300 mm, ∏y˝ka trape-
zoidalna, ∏y˝ka do skarpo-
wania, szybkoz∏àcze me-
chaniczne. Zamówiç mo˝-
na instalacj´ do m∏otów hy-
draulicznych oraz narz´dzi
r´cznych takich, jak: wier-
tarki udarowe, pompy,
agregaty, m∏oty r´czne. 
W koparko-∏adowarce 9.50
zastosowano mi´dzy innymi:
silnik czterosuwowy, wyso-
kopr´˝ny z turbodo∏adowa-
niem o mocy 100 KM, nap´d
na cztery ko∏a z mo˝liwoÊcià
roz∏àczenia nap´du przed-
niego mostu, a tak˝e mecha-
nizm ró˝nicowy z przek∏ad-
niami planetarnymi w pia-
stach kó∏. Skrzynia biegów
jest w pe∏ni automatyczna,
prze∏àczalna pod obcià˝e-
niem, sterowana elektronicz-
nie z mo˝liwoÊcià prze∏àcza-

nia na tryb pó∏automatyczny.
Przesuw boczny osprz´tu
koparkowego wyno-
si 1.450 mm. Most tylny jest
sztywny, zaÊ przedni wahli-
wy. Hydrostatyczny uk∏ad
skr´tu zapewnia lekkie stero-
wanie maszynà przy ka˝dej
pr´dkoÊci jazdy. Mocowa-
na na specjalnych gumo-
wych amortyzatorach i spe∏-
niajàca normy ROPS/FOPS
kabina zapewnia operatoro-
wi maszyny komfort pracy.
Maszyna 9.50 posiada ho-
mologacj´ umo˝liwiajàcà
poruszanie si´ nià po dro-
gach publicznych. Przed za-
kupem maszyny klient otrzy-
muje konkretne propozycje
specyfikacji i wyposa˝enia
w odpowiedni osprz´t. Ob-
s∏ug´ gwarancyjnà i pogwa-
rancyjnà maszyn prowadzi
HSW poprzez sieç swych
Autoryzowanych Przedsta-
wicieli Serwisowych na tere-
nie ca∏ego kraju. Zakupu
maszyny mo˝na dokonaç
w siedzibie firmy w Stalowej

Woli lub te˝ u Regionalnych
Przedstawicieli Handlowych
HSW S.A. Maszyny HSW
posiadajà certyfikaty zgodne
z wymogami UE oraz spe∏-
niajà normy poziomu emisji
spalin oraz ha∏asu. 
Przed zakupem maszyny
ka˝dy przysz∏y u˝ytkownik
mo˝e otrzymaç od specjali-
stów z Huty Stalowa Wo-
la S.A. fachowà porad´ oraz

konkretne propozycje ich
specyfikacji i wyposa˝enia
w odpowiedni osprz´t. Ob-
s∏ug´ gwarancyjnà i po-
gwarancyjnà wszystkich
znajdujàcych si´ w ofercie
maszyn prowadzi HSW po-
przez sieç swych Autoryzo-
wanych Przedstawicieli Ser-
wisowych rozlokowanych
na terenie ca∏ego kraju.
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Do najpopularniejszych maszyn produkowanych przez Hut´ Stalowa Wola S.A. nale˝y ko-
parko-∏adowarka oznaczona symbolem 9.50 



Z systemami sterowania

Topcon pracuje si´

szybciej

Systemy sterowania maszyn
budowlanych, zwi´kszajàc
wydajnoÊç pracy i efektyw-
noÊç wykorzystania maszyn,
wprowadzajà poziom me-
chanizacji i automatyzacji
prac na budowie na wy˝szy
szczebel. Praca staje si´
szybsza, a uzyskana dok∏ad-
noÊç i oszcz´dnoÊci wyzna-
czajà nowe standardy w re-
alizacji prac budowlanych.
Bioràc pod uwag´, ˝e wydaj-
noÊç tej samej maszyny
po zainstalowaniu systemu
sterowania mo˝e wzrosnàç
nawet dwukrotnie i wi´cej,
mamy do czynienia z kolejnà
rewolucjà w budownictwie.
– Nasi klienci potwierdzajà,
˝e po zainstalowaniu systemu
sterowania Topcon wydaj-
noÊç maszyn wzrasta nawet
do poziomu 220%. Choç za-
le˝y ona tak˝e od innych
czynników, po instalacji od-
powiedniego systemu za-
wsze wzrasta. Ju˝ najprost-
sze, r´czne systemy sterowa-
nia dajà wzrost wydajnoÊci
nawet o 40 procent – mówi
Tomasz Malinowski, dyrektor
spó∏ki TPI, przedstawiciela
Topcon w Polsce.
Efektem wy˝szej wydajnoÊci
jest przede wszystkim krótszy
czas pracy, ale tak˝e wy˝sza
dok∏adnoÊç oraz zauwa˝alne
oszcz´dnoÊci: na kosztach

pracy, paliwa – i przede
wszystkim – na kosztach
zu˝ytych materia∏ów bu-
dowlanych. Zmian´, jakà
wprowadzajà systemy ste-
rowania (zw∏aszcza najno-
woczeÊniejsze systemy 3D
oparte na technologii sate-
litarnej), mo˝na porównaç
do tej, jakà spowodowa∏o
pojawienie si´ maszyn bu-
dowlanych w ogóle.
– Systemy sterowania Top-
con oferujemy i instalujemy
w Polsce od 11 lat, mamy
tym samym najwi´ksze do-
Êwiadczenie w kraju. W tym
czasie w dziedzinie sterowa-
nia dokona∏ si´ ogromny po-
st´p, g∏ównie dzi´ki techno-
logii GPS/GLONASS, której
prekursorem by∏a w∏aÊnie fir-
ma Topcon. Niektórzy z na-
szych doradców zajmujà si´
sterowaniem maszyn od 30
lat i to oni wiedzà o tym naj-
lepiej – kontynuuje dyrektor
Malinowski z TPI.
TPI nale˝y w swojej bran˝y
do najbardziej kompetent-
nych i najlepiej zorganizo-
wanych firm na polskim ryn-
ku. Mo˝e pochwaliç si´
najwi´kszà liczbà zain-
stalowanych systemów,
wÊród których sà zarów-
no rozwiàzania standar-
dowe jak i nietypowe. 
– Instalujemy systemy nie tyl-
ko na równiarkach, spychar-
kach, koparkach czy rozÊcie-
∏aczach, ale tak˝e na maszy-
nach takich jak leveller czy
kilver. Ka˝dy klient mo˝e

u nas zamówiç tak˝e mniej
typowe rozwiàzania – doda-
je Tomasz Malinowski.
¸ukasz Wójcik, specjalista
systemów sterowania w fir-
mie TPI dodaje: - Nasi klien-
ci nie zdajà sobie sprawy, jak
wiele mogà zyskaç inwestu-
jàc w nowoczesne systemy
sterowania, ale kiedy ju˝ raz
spróbujà pracy z nowymi
systemami, zdarza si´, ˝e
w ciàgu nast´pnych miesi´-
cy wyposa˝ajà w nie kolejne
maszyny.
SpecjaliÊci TPI za najwa˝-
niejszà barier´ w rozmowach
z klientami uwa˝ajà niedo-
stateczne upowszechnienie
wiedzy o nowych technolo-
giach i ich mo˝liwoÊciach.
Dlatego firma TPI organizuje
w Polsce najwi´cej bezp∏at-
nych szkoleƒ dla specjali-
stów zajmujàcych si´ pomia-
rami na budowach.
– Kluczem do nowych tech-
nologii, tak˝e systemów ste-
rowania maszyn jest wiedza.
Zwi´kszamy wydajnoÊç pra-
cy maszyn dzi´ki wiedzy
o nowoczesnych systemach
sterowania. Mówimy zrozu-
mia∏ym j´zykiem, co doce-
niajà nasi klienci, dla których
to, co mówimy, jest zwykle
nowe. Warto jednak podkre-
Êliç, ˝e korzystanie z syste-
mów sterowania, u˝ywanie
ich w codziennej pracy, nie
wymaga ˝adnych specjal-
nych kwalifikacji. Sposób
obs∏ugi tych urzàdzeƒ wy-
myÊlono przy Êcis∏ej wspó∏-

pracy z operatorami maszyn,
by ka˝dy operator móg∏ pra-
cowaç szybko, ∏atwo i intu-
icyjnie – komentuje ¸ukasz
Wójcik z TPI.
Topcon to dziÊ technologia
sterowania maszyn nr 1
na Êwiecie. Ta japoƒska fir-
ma obchodzi w tym roku 75-
lecie swojego istnienia, a tyl-
ko w ciàgu ostatnich 20 lat
wprowadzi∏a na Êwiatowe
rynki wiele oszcz´dzajàcych
czas innowacji – od niwela-
torów laserowych po syste-
my sterowania maszyn
GPS/GLONASS, które ce-
chujà si´ jeszcze wy˝szà wy-
dajnoÊcià i zapewniajà lep-
szà p∏ynnoÊç pracy, dzi´ki
znacznie wi´kszej dost´pnej
liczbie satelitów.
Firma Topcon stworzy∏a tak-
˝e pierwszy na Êwiecie sys-
tem pomiarowy mmGPS,
czyli GPS z milimetrowà do-
k∏adnoÊcià. Znalaz∏ on zasto-
sowanie np. w równiarkach
i rozÊcie∏aczach asfaltu.
Klienci cz´sto nie wiedzà, ja-
ki potencja∏ szybkiej i do-
k∏adnej pracy drzemie w ich
maszynach. W takich wy-
padkach warto skontakto-
waç si´ ze specjalistami TPI.
Warto tak˝e pami´taç, ˝e
TPI ma najwi´cej oddzia∏ów
w Polsce, najwi´cej profe-
sjonalnych doradców tech-
nicznych oraz nowoczesny
serwis, z którym mo˝e szyb-
ko dotrzeç na ka˝dy plac bu-
dowy w Polsce.
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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, www.tpi.com.pl
Pytania, porady: tmalinowski@topcon.com.pl, lwojcik@topcon.com.pl

Systemy sterowania Topcon zainstalowane przez specjalistów TPI pracujà na wielu budowach w Polsce



Modu∏ obrotowy

Tiltrotator

Warszawska firma Wendor
b´dàca autoryzowanym
przedstawicielem Engcon
AB w Polsce prezentuje
modu∏ obrotowy Tiltrotator. 
Engcon AB produkuje kilka
rodzajów modu∏u, co spra-
wia, ˝e mo˝na zamontowaç
go do praktycznie ka˝dej ko-
parki oraz koparko-∏adowar-
ki. Niezb´dne do tego jest
tylko wyprowadzenie hy-
drauliki na ramieniu maszy-
ny. Istnieje mo˝liwoÊç indy-
widualnego doboru akce-
soriów firmy Engcon kom-
patybilnych z modu∏em ob-
rotowym, takich jak zag´sz-
czarki, chwytaki oraz inte-
gralne szczypce. 
Tiltrotator wyposa˝ony jest
w szybkoz∏àcze do ∏y˝ek
oraz innych urzàdzeƒ. Mogà
byç one szybko zmieniane
z kabiny koparki. Tiltrotator
∏àczy wysi´gnik z ∏y˝kà lub
innym narz´dziem. Integral-
ny system kontrolny pozwa-
la na rotacje dowolnego na-
rz´dzia zamontowanego
na module obrotowym
o 360° w obie strony oraz
ruch na boki ±40° w dwóch
kierunkach. Oznacza to
w praktyce, ˝e koparka mo-
˝e byç jednoczeÊnie przed-
si´bierna i podsi´bierna.
Tiltrotator Engcon znacznie
u∏atwia prac´ operatora
oraz zwi´ksza mo˝liwoÊci
i wydajnoÊç koparki czyniàc
jà jednoczeÊnie bezpiecz-
niejszà i szybszà. Ogranicza
koniecznoÊç przemieszcza-
nia maszyny, co jest bardzo
istotne podczas prac
w miejscach trudnodost´p-
nych. Ka˝dy ruch maszyny
to wi´cej spalonego paliwa
i straconego czasu, co wià-
˝e si´ ze wzrostem kosztów.
Typoszereg modu∏ów obro-
towych Tiltrotator firmy Eng-
con AB obejmuje szeÊç mo-
deli: EC02, EC05, EC10,
EC15, EC20, EC30. Mogà
one wspó∏pracowaç z ko-

parkami o wadze w zakresie
od 1,5 do 32 ton. Modu∏y
wykonane sà z wytrzyma∏e-
go materia∏u Veldox 700, co
pozwala na ich d∏ugie i sku-
teczne u˝ytkowanie. Stoso-
wanie odpowiednio dobra-
nego Tiltrotatora pozwala
na znaczne zwi´kszenie wy-
dajnoÊci maszyny, koszty jej
eksploatacji mogà byç bo-
wiem ograniczone nawet
do trzydziestu procent. Til-
trotator zwi´ksza precyzj´
wykonywanych prac oraz
ich efektywnoÊç. Du˝a gama
akcesoriów daje mo˝liwoÊç
dobrania odpowiedniej wiel-
koÊci ∏y˝ki, która jest pod∏à-
czana za pomocà szybko-
z∏àczek bez koniecznoÊci
opuszczania kabiny koparki.
Tiltrotator sprawdza si´ do-
skonale w pracach, takich
jak: podsypywanie, obsypy-
wanie, skarpowanie, budo-
wanie oraz renowacja ro-
wów melioracyjnych, kopa-
nie wokó∏ studzienek, rur
oraz innych trudnodost´p-
nych miejsc, kopanie
pod rurami oraz innymi prze-
szkodami, równanie terenu,
ci´cie asfaltu, wymagajàce
precyzji uk∏adanie podk∏a-
dów kolejowych do trakcji,
przenoszenie ci´˝kich ele-
mentów za pomocà integral-
nych chwytaków, prace in-
˝ynieryjne, roboty zwiàzane
z budowà dróg. 

Dalsze informacje Pb 024Z

Sprz´t budowlany

PoÊrednik Budowlany 37

Modu∏ obrotowy Tiltrotator zmniejsza koszty
eksploatacji maszyny nawet o 30 procent



Nowe ∏adowarki JCB

serii Robot II

Na targach BAUMA 2007
odby∏a si´ prezentacja no-
wej generacji kompakto-
wych ∏adowarek Robot Se-
ries II. Maszyny produkowa-
ne przez koncern JCB od-
znaczajà si´ lepszymi osià-
gami oraz wy˝szym komfor-
tem pracy i obs∏ugi.
W konstrukcji tych modeli,
bazujàcych na sukcesie uni-
katowego projektu jednowy-
si´gnikowej ∏adowarki Ro-
bot firmy JCB przeprojekto-
wano dost´p do kabiny do-
datkowo poprawiajàc bez-
pieczeƒstwo w i tak ju˝ naj-
bezpieczniejszych w swojej
klasie maszynach.
Nowe modele Robot Se-
ries II sà przeznaczone dla
firm budowlanych, komunal-
nych, przedsi´biorstw wynaj-
mujàcych sprz´t oraz firm
prowadzàcych prace wybu-
rzeniowe. Maszyny nowej
generacji charakteryzujà si´
niezrównanà ∏atwoÊcià kiero-
wania, znakomicie zorgani-
zowanym miejscem pracy
operatora oraz wszechstron-
noÊcià, jakà zapewnia szero-
ka gama kompatybilnych ty-
pów osprz´tu. Oferta Se-
ries II obejmuje pi´ç ko∏o-
wych ∏adowarek o udêwigu
znamionowym w zakresie
od 630 do 1.150 kg, w tym
pierwszy model firmy JCB
o udêwigu 820 kg – a ponad-
to trzy nowe kompaktowe gà-
sienicowe ∏adowarki o udêwi-
gu 820÷1.150 kg. 
Nowa oferta JCB zawiera
nast´pujàce maszyny: 
• Robot 160 – model ko∏o-

wy o udêwigu 630 kg,
• Robot 170 – model ko∏o-

wy o udêwigu 720 kg,
• Robot 180 – pierwszy mo-

del ko∏owy firmy JCB
o udêwigu 820 kg,

• Robot 190 – model ko∏o-
wy o udêwigu 950 kg,

• Robot 1110 – model ko∏o-
wy o bogatym wyposa˝e-
niu i udêwigu 1.150 kg,

• Robot 180T – ∏adowarka
gàsienicowa o udêwi-
gu 820 kg,

• Robot 190T – ∏adowarka
gàsienicowa o udêwi-
gu 950 kg,

• Robot 1110T – ∏adowarka
gàsienicowa o szczegól-
nie bogatym wyposa˝e-
niu i udêwigu 1.150 kg.

Dyrektor Operacyjny firmy
JCB, Matthew Taylor sko-
mentowa∏ wprowadzenie
do sprzeda˝y maszyn serii
Robot II: – Rynek mini∏ado-
warek jest ju˝ wprawdzie
doÊç nasycony, jednak na-
dal si´ rozwija. Osiem no-
wych modeli to nie tylko
maszyny najbezpieczniej-
sze na rynku – z uwagi
na unikatowe umiejscowie-
nie wejÊcia. To tak˝e ma-
szyny wyposa˝one w uno-
woczeÊnionà kabin´ u∏a-
twiajàcà obs∏ug´ i zwi´k-
szajàcà komfort pracy ope-
ratora. Dzi´ki dalszym
usprawnieniom w uk∏adach
hydraulicznym oraz przek∏a-
dniowym – a ponadto dzi´ki
wprowadzeniu systemu ste-
rowania mocà – osiàgni´to
wzrost wydajnoÊci, popra-
wiono precyzj´ pracy i ma-
newrowania maszynà bez
zwi´kszenia zu˝ycia paliwa.
Wprowadzona oferta stano-
wi pierwszà du˝à moderni-
zacj´ dost´pnej dotàd serii
∏adowarek kompaktowych
Robot firmy JCB. Ponadto
nale˝y zwróciç uwag´

na ca∏kowicie nowy model
ko∏owy – Robot 180 – pierw-
szy w ofercie firmy JCB
w klasie udêwigu 800 kg.
Pierwszà i najbardziej wi-
docznà zmianà we wszyst-
kich modelach jest unowo-
czeÊnienie konstrukcji kabi-
ny i jej wyposa˝enia. Zmia-
ny dotyczà zarówno wyglà-
du wn´trza, jak i ergonomii. 
Unikatowa jednowysi´gni-
kowa konstrukcja sprawia,
˝e Robot JCB pozostaje jak
dotychczas jedynà dost´p-
nà na rynku mini∏adowarkà
z bocznym wejÊciem do ka-
biny. Wp∏ywa to znacznie
na popraw´ bezpieczeƒ-
stwa eliminujàc koniecz-
noÊç wspinania si´ operato-
ra po osprz´cie w celu prze-
dostania si´ do wn´trza.
Ponadto brak wysi´gnika
po lewej stronie znacznie
poprawia widocznoÊç. 
W maszynach Robot po-
prawiono umiejscowienie
panelu przyrzàdów wyko-
rzystujàc przejrzyste i solid-
nie wykonane elementy de-
ski rozdzielczej znane z in-
nych maszyn JCB. Wielo-
funkcyjne sterowanie po∏à-
czono ze znormalizowany-
mi dêwigniami ze wspoma-
ganiem, co pozwala opera-
torowi kierowaç osprz´tem
i przep∏ywem w pomocni-
czym uk∏adzie hydraulicz-
nym bez koniecznoÊci od-
rywania ràk od elementów
sterowania.

W maszynach nowej gene-
racji wprowadzono szereg
udoskonaleƒ uk∏adu hydrau-
licznego i przek∏adni, dzi´ki
którym Roboty cechujà za-
równo doskona∏e parametry
jezdne, jak i tak potrzeb-
na do obs∏ugi ró˝nych ele-
mentów osprz´tu stosowa-
nych w ∏adowarkach moc.
W∏aÊnie sterowanie mocà
stanowi g∏ównà moderniza-
cj´ nowych maszyn. Inno-
wacyjny system dostoso-
wuje dost´pnà moc silnika
do wymagaƒ uk∏adu hydrau-
licznego ograniczajàc do mi-
nimum zjawisko d∏awienia
si´ silnika. Zapewnia to ∏a-
twiejsze opanowanie maszy-
ny przez co mniej wpraw-
nych operatorów. 
Wi´ksze modele - Ro-
bot 190, 1110, 190T, 1110T,
b´dà odtàd nap´dzane silni-
kami wysokopr´˝nymi Die-
selmax firmy JCB. W przy-
padku modeli gàsienico-
wych i ko∏owych 190 II za-
stosowano jednostki o mo-
cy 83 KM (63 kW), natomiast
wersj´ Robot 1110 o wi´k-
szym udêwigu wyposa˝ono
w jednostk´ nap´dowà z tur-
bodo∏adowaniem o mo-
cy 91 KM (68 kW).
PodkreÊliç tak˝e nale˝y, ˝e
zastosowanie nowych silni-
ków w modelach Ro-
bot 190, 1110, 190T, 1110T
HF przynios∏o znaczne
zwi´kszenie mocy w uk∏a-
dzie hydraulicznym. Doty-
czy to ciÊnienia (ze 185
do 225 barów) i przep∏ywu
(ze 120 do 130 litrów na mi-
nut´). W efekcie osiàgni´to
znaczne zwi´kszenie wy-
dajnoÊci osprz´tu wymaga-
jàcego uk∏adu hydraulicz-
nego du˝ej mocy, takich
jak frezarki do asfaltu i ko-
parki do rowów. Niezale˝nie
od wysokiej przepustowo-
Êci przeprojektowany uk∏ad
hydrauliczny prezentowa-
nych modeli charakteryzuje
si´ znaczàco zwi´kszonà
– nawet o dwadzieÊcia pro-
cent – si∏à udêwigu.
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¸adowarka ko∏owa Robot 190 o udêwigu 950 kg





Minikoparki Kubota

Minikoparka Kubota KX36-3
jest maszynà imponujàcà
parametrami u˝ytkowymi,
a przy tym komfortowà i ∏a-
twà w obs∏udze. Tym mo-
delem Kubota potwierdza
swojà ponad trzydziestolet-
nià renom´ producenta ma-
szyn o najwy˝szej jakoÊci. 
Przy projektowaniu KX36-3
szczególnà uwag´ poÊwi´-
cono du˝ej sile zrywu ∏y˝ki
przy maksymalnej g∏´boko-
Êci wykopu oraz optymalne-
mu zabezpieczeniu si∏owni-
ka wysi´gnika i w´˝y hy-
draulicznych. 
Minikoparka KX36-3 posia-
da najwi´kszà si∏´ unosze-
nia w swojej klasie i jest se-
ryjnie wyposa˝ona w d∏ugie
rami´ ∏y˝ki. Du˝a g∏´bokoÊç
kopania, du˝y zasi´g oraz
mo˝liwoÊç szybkiej wymia-
ny osprz´tu umo˝liwiajà
wiele ró˝norodnych zasto-
sowaƒ maszyny.
Kabin´ minikoparki zaprojek-
towano k∏adàc g∏ówny nacisk
na bezpieczeƒstwo i komfort
pracy operatora. Spe∏nia ona
wymogi ROPS/FOPS, a wy-
miary jej wn´trza sà porówny-
walne ze znanymi z wi´k-
szych maszyn. Na uwag´
zas∏uguje równie˝ doskona∏e
wyt∏umienie wn´trza. Poziom
ha∏asu odczuwany przez ope-
ratora w czasie pracy wynosi
tylko 76 dB, co stanowi naj-
ni˝szà wartoÊç wÊród maszyn
podobnej klasy. Komfort pra-
cy operatora zwi´kszono
dzi´ki zastosowaniu wyposa-
˝onego w pas bezpieczeƒ-
stwa fotela ze spr´˝ynowà re-
gulacjà oraz sterowania hy-
draulicznego z pod∏okietnika-
mi pozwalajàcymi kierujàce-
mu maszynà na oparcie ràk. 
W celu maksymalnego za-
bezpieczenie si∏ownika wy-
si´gnika, wszystkie w´˝e
hydrauliczne montowane sà
w jego wewn´trznej cz´Êci.
Dzi´ki zabezpieczeniu za-
gro˝onych elementów
ewentualne koszty napra-

wy, na przyk∏ad powsta∏e
w wyniku prac wyburzania
m∏otem hydraulicznym, zo-
stajà zredukowane do mini-
mum. W zale˝noÊci od ob-
cià˝enia i warunków pracy
pompa wielot∏oczkowa regu-
luje i steruje strumieniem ole-
ju hydraulicznego maszyny.
Zastosowanie pompy wielo-
t∏oczkowej pozwala na u˝y-
cie minikoparki do najci´˝-
szych prac wykopowych
i równajàcych przy jednocze-
snym zachowaniu ∏agodne-
go sterowania maszynà.
Wysoka jakoÊç i prosta kon-
serwacja gwarantujà d∏ugo-
trwa∏à prac´ maszyny. Dzi´ki
dajàcej si´ szeroko otworzyç
pokrywie silnika i ∏atwemu
dost´powi do elementów
maszyny wszystkie prace
konserwacyjne mo˝na prze-
prowadziç szybko i ∏atwo.
Trzycylindrowy silnik Diesel
Kuboty D782 o pojemno-
Êci 778 cm3 gwarantuje du-
˝à moc, jest oszcz´dny
w eksploatacji oraz, dzi´ki
niskiej emisji spalin i ha∏asu,
przyjazny dla Êrodowiska
naturalnego.
Przez podniesienie dêwigni
w prawej konsoli sterujàcej
mechanicznie blokowane
sà dêwignie uruchamiajàce
nap´d jezdny. To dodatko-
we zabezpieczenie wyklu-
cza mo˝liwoÊç niezamierzo-
nego uruchomienia maszy-
ny, szczególnie podczas
wchodzenia i opuszczania
kabiny przez operatora.
W´˝e hydrauliczne si∏owni-
ka spychaka zosta∏y wyko-
nane z dwóch cz´Êci i w ra-
zie uszkodzenia mo˝na je

∏atwo wymieniç na miejscu.
W maszynie zastosowano
gàsienice gumowe o szero-
koÊci 230 milimetrów.
Na szczególnà uwag´
wÊród oferowanych przez
firm´ Kubota minikoparek
zas∏uguje model KX41-3.
Aby sprostaç dzisiejszym
standardom nowoczesnej
maszyny budowlanej kon-
struktorzy postawili sobie
za zadanie spe∏nienie wielu
cech. Szczególnà uwag´
poÊwi´cono parametrom
mocy. KX41-3 posiada naj-
wi´kszà si∏´ kopania, naj-
wi´kszà g∏´bokoÊç wykopu
i si∏´ unoszenia w swojej
klasie wagowej. Kolejnà ce-
chà jest du˝a, komfortowa
i bezpieczna kabina, w któ-
rej operator posiadajàc du-
˝o miejsca i ergonomicznie
usytuowane joysticki hy-

draulicznego sterowania
czuje si´ komfortowo,
w myÊl zasady – miejsce
pracy, miejscem dobrego
samopoczucia. Dodatkowo
KX41-3 charakteryzuje si´
bardzo prostà obs∏ugà.
D∏ugie rami´ ∏y˝ki zastoso-
wane w minikoparce Kubota
KX41-3 pozwala na osià-
gni´cie du˝ej g∏´bokoÊci ko-
pania. W po∏àczeniu z du˝à
si∏à zrywania gruntu na z´-
bach ∏y˝ki oraz du˝à si∏à
unoszenia wysi´gnika Kubo-
ta KX41-3 wyznacza nowe
standardy dla minikoparek.
W celu zwi´kszenia bezpie-
czeƒstwa pracy ca∏kowity
rozstaw podwozia maszy-
ny KX41-3V mo˝na w ciàgu
zaledwie kilku sekund po-

wi´kszyç z 990 do maksy-
malnej szerokoÊci 1.300 cen-
tymetrów, co wydatnie zwi´k-
sza stabilnoÊç maszyny
w trakcie pracy bocznej.
W celu zagwarantowania
wysokiego poziomu bez-
pieczeƒstwa si∏ownik wy-
si´gnika zosta∏ os∏oni´ty
przez zamontowanie go
w górnej, tylnej stronie wy-
si´gnika. Równie˝ w´˝e hy-
drauliczne si∏ownika roz∏o-
˝one sà wy∏àcznie w cz´Êci
wewn´trznej wysi´gnika.
Poprzez doskona∏à ochro-
n´ zagro˝onych elemen-
tów, ewentualne koszty na-
prawy zredukowano do mi-
nimum. Dzi´ki wi´kszemu
si∏ownikowi hydrauliczne-
mu i zwi´kszonemu ciÊnie-
niu hydraulicznemu KX41-3
dysponuje trzykrotnie wi´k-
szymi si∏ami unoszenia.
W zale˝noÊci od obcià˝enia
i warunków pracy pompa
wielot∏oczkowa reguluje
i steruje potrzebnym stru-
mieniem oleju hydrauliczne-
go maszyny. Zastosowanie
pompy wielot∏oczkowej po-
zwala na wykorzystanie mi-
nikoparki do najci´˝szych
prac wykopowych i równajà-
cych przy jednoczesnym
zachowaniu p∏ynnego stero-
wania maszynà. Ponadto
u˝ycie pompy wielot∏oczko-
wej o du˝ej mocy pozwala
na zastosowanie silnika
mniejszej mocy, a to z kolei
ogranicza zu˝ycie paliwa
oraz wibracje i poziom ha∏a-
su podczas pracy.
Pompy hydrauliczne o du-
˝ej mocy w po∏àczeniu
z serwozaworami hydrau-
licznego sterowania wst´p-
nego umo˝liwiajà jednocze-
sny ruch wysi´gnika, ramie-
nia ∏y˝ki i samej ∏y˝ki nie po-
garszajàc parametrów mocy
maszyny. Hydrauliczny sys-
tem Kuboty zapewnia opty-
malne zbalansowanie po-
mi´dzy si∏à kopania, pr´d-
koÊcià pracy i wysokà mocà
przy zachowaniu harmonij-
nych i szybkich cykli pracy.
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Minikoparka Kubota KX36-3 imponuje
parametrami u˝ytkowymi

Dzi´ki d∏ugiemu ramieniu ∏y˝ki KX41-3 ma
najwi´kszà g∏´bokoÊç wykopu w swojej
klasie wagowej





Volvo wprowadza

nowà seri´ wozide∏ E

Wozid∏a przegubowe z no-
wej serii E w specjalnej wer-
sji FS (Full Suspension), ja-
ko pierwsze tego typu po-
jazdy na Êwiecie wyposa˝o-
no w uk∏ad pe∏nej amortyza-
cji zawieszenia. To najwa˝-
niejsza, ale nie jedyna no-
woÊç w nowej generacji wo-
zide∏ Volvo.
Pomimo, i˝ Volvo jest Êwia-
towym liderem na rynku
wozide∏ przegubowych, fir-
ma postanowi∏a wprowa-
dziç prawdziwie rewolucyj-
ne zmiany w najnowszej se-
rii E. Nowe modele FS b´-
dà pierwszymi maszynami
tej kategorii wyposa˝onymi
w zawieszenie z automa-
tycznà stabilizacjà i kontro-
là zawieszenia wszystkich
kó∏. Pe∏ne zawieszenie tego
typu zapewnia wyÊmienite
w∏aÊciwoÊci jezdne w tere-
nie pozwalajàce zwi´kszyç
pr´dkoÊç przejazdów, a co
za tym idzie ich wydajnoÊç.
Nawet z pe∏nym ∏adunkiem
wozid∏a serii E FS sà w sta-
nie „przep∏ynàç” nad nie-
równoÊciami bez wstrzà-
sów i ko∏ysania, poprawi to
tak˝e w znacznym stopniu
komfort i bezpieczeƒstwo
pracy operatora. 
W trakcie testów terenowych
modeli A35E FS i A40E FS
z nowym systemem zawie-
szenia, operatorzy byli za-
skoczeni, w jak ogromnym
stopniu u∏atwia ono manew-
rowanie pojazdem na placu
robót. Zawieszenie amorty-
zuje wi´kszoÊç wstrzàsów
na wyboistych odcinkach,
co pozwala na utrzymywa-
nie wy˝szej Êredniej pr´d-
koÊci przejazdu, zarówno
z ∏adunkiem, jak i bez. Wo-
zid∏o mo˝e teraz poruszaç
si´ po wyboistych odcin-
kach z pr´dkoÊcià nawet 55
km/h bez odczuwalnego
„skakania” maszyny.
W wozid∏ach w wersji FS ma-
my do czynienia z najistotniej-

szà technologicznà innowa-
cjà na przestrzeni ostatnich
dziesi´cioleci, jakà jest auto-
matyczna stabilizacja i kon-
trola zawieszenia wszystkich
kó∏. Tradycyjne elementy gu-
mowe zawieszenia zastàpio-
no hydraulicznymi cylindrami
na wszystkich ko∏ach. System
ten w trybie ciàg∏ym monito-
ruje obcià˝enie ∏adunkiem
oraz nawierzchni´, po której
porusza si´ pojazd dopaso-
wujàc prac´ zawieszenia.
Zawieszenie FS zapewnia
zwi´kszenie bezpieczeƒstwa
jazdy znaczàco poprawiajàc
kontakt pojazdu z pod∏o˝em.
W porównaniu z wozid∏ami
z tradycyjnym zawieszeniem
poziom drgaƒ znaczàco si´
zmniejsza pozwalajàc opera-
torowi na wyd∏u˝enie nawet
o 75 procent okresu pracy
bez przekraczania limitów
zwiàzanych z nara˝eniem
na wibracje. Dzi´ki p∏ynniej-
szej jeêdzie operator odczu-
wa mniejsze zm´czenie,
wzrasta te˝ poziom bezpie-
czeƒstwa.
W serii E nie odstàpiono
jednak zupe∏nie od zawie-
szenia tradycyjnego: Volvo
Maszyny Budowlane nadal
oferuje wszystkie modele
z polepszonà wersjà zawie-
szenia standardowego.
Na tym nie koniec nowoÊci.
Gama siedmiu modeli serii
E oferuje ∏adownoÊç od 24
(A25E) do 39 ton (A40E).

Wszystkie wyposa˝ono w sil-
niki Volvo spe∏niajàce normy
Tier 3/Stage IIIA zapewniajà-
ce wysoki moment przy ni-
skich obrotach silnika, co
wp∏ywa na oszcz´dnoÊç pa-
liwa i redukcj´ ha∏asu. W wy-
produkowanych i zaprojek-
towanych przez Volvo silni-
kach D16, w które wyposa-
˝one sà modele A40E i A40E
FS, zwi´kszono zarówno
moment obrotowy jak i moc
(wzrost mocy o 12 procent,
momentu obrotowego o 19
procent). Ale chyba najbar-
dziej spektakularny wzrost
wydajnoÊci zapewnia silnik
D12 montowany w mode-
lach A35E i A35E FS, wytwa-
rza on moc i moment obroto-
wy na tym samym poziomie,
co jego wychodzàcy z u˝y-
cia „starszy brat” A40D. 
Wozid∏a A35E, A35E FS,
A40E i A40E FS posiadajà
nowà, w pe∏ni automatycz-
nà 9-biegowà skrzyni´ prze-
k∏adniowà. Wszystkie jej
elementy (wa∏ki, zestawy
planetarne, ∏o˝yska) zosta∏y
wzmocnione, aby sprostaç
dostarczanej przez wi´ksze
silniki mocy i wy˝szemu mo-
mentowi obrotowemu za-
pewniajàc stabilny przekaz
mocy na ko∏a. Modele te
majà tak˝e nowe ramy, mo-
sty i nowà przek∏adni´ z blo-
kadà wzd∏u˝nego mechani-
zmu ró˝nicowego – zmniej-
sza to utrat´ mocy, popra-

wiajàc przyczepnoÊç oraz
ograniczajàc zu˝ycie paliwa.
Wi´ksze modele wyposa˝o-
no, tak˝e w efektywniejsze
hamulce silnikowe – retarde-
ry. Usprawniono system
ch∏odzenia, dzi´ki czemu
w klimacie goràcym nie ma
ju˝ potrzeby montowania
wyposa˝enia dodatkowego. 
Model A35E ma obecnie no-
we mokre hamulce wielotar-
czowe, co skutkuje poprawà
si∏y hamowania i wyd∏u˝e-
niem okresu eksploatacji
pojazdu. Model A 40E otrzy-
ma∏ tak˝e wyd∏u˝onà skrzy-
ni´ ∏adunkowà. Nowe skrzy-
nie zaprojektowano tak, aby
u∏atwiç za∏adunek, wysoki
kàt wywrotu skrzyni oraz du-
˝y nawis, umo˝liwiajà wy∏a-
dunek nad skarpami oraz
bezpoÊrednio do koszy za-
sypowych kruszarek lub
sortowników. 
W nowe elementy i rozwiàza-
nia wyposa˝ono tak˝e mniej-
sze wozid∏a – A25E i A30E.
Zastosowano w nich moco-
wane na sworznie i zaczepy
nadstawki zwi´kszajàce po-
jemnoÊç wozid∏a przy trans-
porcie ∏adunków o niskiej
g´stoÊci. Oferowane sà tak-
˝e p∏yty trudnoÊcieralne
do wy∏o˝enia skrzyni w cza-
sie transportu materia∏ów
abrazyjnych oraz klapy tylne
z zawiasami mocowanymi
przy górnej lub dolnej kraw´-
dzi. Przeciwdzia∏ajà one utra-
cie cz´Êci ∏adunku podczas
jazdy po stromiznach lub
po wyboistym terenie.
Podobnie jak wszystkie ma-
szyny Volvo, nowa seria
E mo˝e poszczyciç si´ kabi-
nà operatora na najwy˝-
szym Êwiatowym poziomie.
Retardery (hamulce silniko-
we) powodujà, ˝e hamowa-
nie wymaga mniejszego
wysi∏ku ze strony operatora.
Dzi´ki podniesieniu czytel-
noÊci komunikatów syste-
mu Contronic operator mo-
˝e teraz lepiej koncentro-
waç si´ na tym, co dzieje
si´ na zewnàtrz jego kabiny. 
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W wozid∏ach Volvo E FS mamy do czynienia z najistotniejszà technologicznà zmianà
na przestrzeni ostatnich dziesi´cioleci polegajàcà na zastosowaniu automatycznej sta-
bilizacji i kontroli zawieszenia wszystkich kó∏





Thwaites w Polsce

Thwaites jest Êwiatowym lide-
rem w produkcji wózków
transportowych. Angielska fir-
ma oferuje szerokà gam´ mo-
deli, poczàwszy od jednotono-
wych Hi-tip w wersji o szeroko-
Êci mniejszej ni˝ metr do po-
jazdów o pojemnoÊci nawet
do 9 ton. Wózki wyposa˝one
w obrotowy pojemnik mogà
pracowaç na ograniczonej
powierzchni. Urzàdzenia wy-
korzystywane sà tak˝e do za-
sypywania wykopów. Wersje
Hi-tip (tak˝e z obracalnym po-
jemnikiem) pozwalajà na bez-
poÊrednie wsypywanie ∏adun-
ku do kontenera.
Wózki transportowe cieszà si´
bardzo du˝à popularnoÊcià
w Wielkiej Brytanii, Holandii,
Hiszpanii, Francji, w Skandy-
nawii i na Bliskim Wschodzie.
W Polsce najcz´Êciej u˝ywa-
ne sà do lania betonu w ob-
szarach, do których utrudnio-
ny dost´p majà pompy

do betonu lub inne samocho-
dy dostawcze. Wózki wyko-
rzystywane sà tak˝e do szyb-
kiego transportu wszelkich
materia∏ów i narz´dzi na pla-
cu budowy docierajàc bez
przeszkód do trudnodost´p-
nych miejsc. Posiadajàc na-
p´d na cztery ko∏a mogà sta-
wiç czo∏a najgorszym nierów-
noÊciom terenu (sprawdzajà
si´ doskonale w regionach
górskich i trudnych terenach
b∏otnistych). Sà szybsze ni˝
mini∏adowarki i mniejsze
od koparko-∏adowarek. Prze-
waga wózków transporto-
wych polega na tym, ˝e mo˝-
na ich u˝yç wówczas, gdy za-
stosowanie dêwigu jest nie-
praktyczne albo gdy potrzeba
w krótkim czasie dostarczyç
materia∏y na plac budowy
na poziomie ziemi. SzybkoÊç,
pojemnoÊç i mo˝liwoÊç prze-
wozu materia∏ów o du˝ym
ci´˝arze w trudnych warun-
kach na placu budowy spra-
wia, ˝e wózki transportowe
pozwalajà zaoszcz´dziç pie-

niàdze i czas. Dzi´ki nim spe-
cjalistyczny sprz´t, taki jak:
koparki i dêwigi mo˝e byç wy-
korzystywany do wykonywa-
nia zadaƒ, do których jest
predystynowany. 
Wózki transportowe Thwaites
importowane przez warszaw-
skà firm´ Atut Rental dost´pne

sà zarówno do zakupu, jak
i do wynajmu poprzez sieç
wypo˝yczalni w ca∏ej Polsce.
Z pewnoÊcià warto zdecydo-
waç si´ na wypo˝yczenie takie-
go sprz´tu, aby przekonaç si´
o jego zaletach w warunkach
konkretnego placu budowy.

Dalsze informacje Pb 028Z
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Goldhofer u∏atwia

ci´˝ki transport 

Niemiecka firma Goldhofer
nale˝y do grona wiodàcych
producentów pojazdów spe-
cjalnych. Pierwszà przycze-
p´ niskopodwoziowà firma
wyprodukowa∏a w roku 1953
majàc ju˝ wczeÊniejsze do-
Êwiadczenia z konstruowa-
nia tego typu pojazdów dla
bran˝y rolniczej. Obecnie
Goldhofer zatrudnia 480 pra-
cowników wytwarzajàcych
pojazdy do transportu spe-
cjalistycznego o ∏adownoÊci
od 7 do 10.000 ton. Do chwi-
li obecnej Goldhofer sprze-
da∏ ponad 28.000 pojaz-
dów, które poruszajà si´
po drogach siedemdziesi´-
ciu krajów Êwiata.
Wa˝nà pozycj´ w ofercie
firmy Goldhofer zajmujà
równie˝ l˝ejsze, wytwarza-
ne w wielu wersjach pojaz-
dy przeznaczone g∏ównie
do transportu maszyn bu-
dowlanych. W zale˝noÊci
od warunków drogowych
i przepisów w poszczegól-
nych krajach mogà byç one
równie˝ wykorzystywane
do przewo˝enia wszelkich
towarów, których masa nie
przekracza 80 ton.
Aktualny program produk-

cyjny Goldhofera obejmuje
pojazdy na osiach tande-
mowych oraz przyczepy
z liczbà osi od 2 do 5. Sà
one dost´pne jako:
• niskopodwoziowe ze sko-

sem z ty∏u, przejezdne,
• platformy ze skosem z ty-

∏u, przejezdne,
• platformy,
• kombinowane z obni˝onà

ramà do przewozu wyso-
kich maszyn oraz innych
towarów.

Dodatkowe, indywidualne
mo˝liwoÊci wyposa˝enia
przyczep, jak na przyk∏ad

poszerzenia, wn´ki na ko∏a,
czy ró˝nie ukszta∏towane
podesty ∏adunkowe zwi´k-
szajà znacznie zakres ich
stosowania. 
Podczas niedawno zakoƒ-
czonych monachijskich tar-
gów Bauma odwiedzajàcy
stoisko Goldhofera mieli
mo˝liwoÊç zapoznania si´
z najnowszà wersjà nisko-
podwoziowej, czteroosio-
wej przyczepy typoszeregu
TU 4. Do jej najwa˝niejszych
zalet nale˝à bezsprzecznie
zmniejszona masa w∏asna
oraz prostota obs∏ugi i u˝yt-

kowania. Pojazd ma popra-
wione mo˝liwoÊci rozloko-
wania Êrodka ci´˝koÊci
dzi´ki nowemu, innowacyj-
nemu uk∏adowi jezdnemu
oraz ulepszone rampy na-
jazdowe umo˝liwiajàce ∏a-
twiejsze i bezpieczniejsze
korzystanie z najazdów. 
Z bogatà ofertà firmy Gol-
dhofer AG mo˝na zapo-
znaç si´ u jej polskiego
przedstawiciela – P.H.U.
ATRA z Warszawy lub te˝
odwiedzajàc stron´ interne-
towà: www.goldhofer.de 
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NOWE I U˚YWANE NACZEPY I PRZYCZEPY
NISKOPODWOZIOWE • SOLIDNIE 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

Niemiecki GOLDHOFER nale˝y do grona wiodàcych producentów równie˝ w dziedzinie l˝ejszych pojazdów specjalnych



Coraz szersza oferta

Grupy Nooteboom

Na targach Autostrada Polska
w Kielcach Grupa Nootebo-
om z Holandii wraz ze swo-
im polskim przedstawicielem
- firmà V&S Trucks-Trailers
z Kàtów Wroc∏awskich po raz
kolejny zaprezentuje nacze-
py przeznaczone do trans-
portu specjalnego. 
Nooteboom nieprzypadko-
wo wyst´puje pod nazwà
Grupy Nooteboom, gdy˝ te-

raz oprócz w∏asnej marki
znajduje si´ tak˝e w posia-
daniu innych, takich jak
FLOOR Trailers czy te˝
KENNIS Trailers. 
W Kielcach Nooteboom za-
prezentuje naczep´ firmy
FLOOR model FLO-18-
27S1. Jest to trzyosiowa na-
czepa-platforma z zamonto-

wanym dêwigiem typu HDS
przeznaczona na potrzeby
firm budowlanych. Dosko-
nale sprawdza si´ w paleto-
wym przewozie materia∏ów
budowlanych, transporcie
konstrukcji stalowych, dêwi-
garów i prz´se∏, czy te˝
przy transporcie materia-
∏ów do budowy dróg, mo-
stów czy trakcji kolejowej.
D∏ugoÊç naczepy wyno-
si 13,2 metra, szerokoÊç
pok∏adu 2,54 metra a wyso-
koÊç 1,49 metra. Nacisk
na siod∏o 18 ton oraz na osie

nawet do 36 ton dajà efek-
tywnà ∏adownoÊç w grani-
cach do 35 ton – jest to mak-
simum mo˝liwoÊci transpor-
tu ci´˝kich ∏adunków.
Wzmocnione podwozie z hy-
draulicznie sterowanà ostat-
nià osià skr´tnà w po∏àczeniu
z pneumatycznym zawiesze-
niem o regulowanej wysoko-

Êci oraz masywna, a zarazem
lekka i elastyczna pod wzgl´-
dem skr´cania, rama czynià
naczep´ FLOOR atrakcyjnà
propozycjà do stosowania
nawet na kr´tych drogach lub
w wyboistym terenie. Podno-
szona oÊ przednia, dodatko-
we wsporniki nadwozia,
markowe osie BPW i opony
Michelin, k∏onice, burty alu-
miniowe, dodatkowe skrzy-
nie narz´dziowe to tylko kil-
ka z wielu elementów wypo-
sa˝enia naczepy Floor. Na-
czepa FLO-18-27S1 ofero-
wana jest z hydraulicznym
˝urawiem za∏adunkowo-
-wy∏adowczym Hiab Roller
z ramieniem dochodzàcym
nawet do 6,9 metra d∏ugoÊci
i udêwigu do 4.250 kg nap´-
dzanym silnikiem Diesla Hatz
Silent Pack. Samojezdny ˝u-
raw posiada górne sterowa-
nie za pomocà dêwigni i pe-

da∏ów. Jego operator ma
tak˝e do dyspozycji reflektor
na wysuwanym ramieniu.
Oprócz marki FLOOR na sta-
nowisku Nooteboom stanà
oczywiÊcie naczepy rodzimej
marki. Pokazana zostanie na-
czepa z linii OSDS – standar-
dowych 3- i 4-osiowych semi-
-niskopod∏ogowych naczep
z hydraulicznymi rampami na-
jazdowymi stworzonych dla
firm budowlanych i drogo-
wych, naczepa z linii EURO
(z zag∏´bianym pok∏adem ∏a-
dunkowym) do przewozu ma-
szyn o du˝ych gabarytach
oraz naczepa platformowa
do transportu d∏u˝ycowego
z wielokrotnie rozciàganym
pok∏adem ∏adunkowym.
B´dzie to zatem najwi´ksza
z dotychczasowych ekspo-
zycji targowych Grupy No-
oteboom w Polsce.
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W Kielcach zaprezentowana zostanie trzyosiowa naczepa FLOOR z dêwigiem typu HDS

Przyczepy marki Nooteboom u∏atwiajà transport nawet najci´˝szych maszyn budowlanych



Faymonville zaczyna∏o

od niewielkiej kuêni…

W ciàgu czterdziestu lat bel-
gijska firma Faymonville
przekszta∏ci∏a si´ z ma∏ej
kuêni w najwi´ksze w swo-
im kraju pr´˝nie dzia∏ajàce
przedsi´biorstwo specjali-
zujàce si´ w produkcji po-
jazdów do transportu spe-
cjalistycznego i ci´˝kiego
z paletà produktów o ∏a-
downoÊci od 20 do 250 ton.
Faymonville posiada fabryki
na terenie Belgii i w Luksem-
burgu, gdzie zatrudnia w su-
mie ponad 400 pracowni-
ków. W paêdzierniku ubie-
g∏ego roku firma kosztem
ponad dwóch milionów euro
rozpocz´∏a na terenie Gole-
niowskiego Parku Przemy-
s∏owego budow´ zak∏adu
produkcyjnego o powierzch-
ni 5.000 m2, w którym prac´
znajdzie docelowo nawet
szeÊçdziesi´ciu pracowni-
ków. Polskie zak∏ady Fay-

monville rozpocz´∏y produk-
cj´ w kwietniu. Wytwarzane
sà w nich konstrukcje stalo-
we do naczep ci´˝arowych.
Oprócz produkcji Faymon-
ville zajmuje si´ równie˝
sprzeda˝à, wynajmem i ser-
wisem pojazdów do trans-
portu specjalnego. Sprze-
da˝ prowadzona jest przez
w∏asnà doskonale rozwini´-
tà sieç dystrybucyjnà obej-
mujàcà ca∏à Europ´.
Faymonville przyk∏ada ol-
brzymià wag´ do jakoÊci
swych wyrobów. Wysoki sto-
pieƒ innowacyjnoÊci i naj-
wy˝sza jakoÊç obróbki mate-
ria∏owej oraz nowoczesne li-
nie produkcyjne zapewniajà
najwy˝szy standard. 
Pojazdy do transportu spe-
cjalnego Faymonville odzna-
czajà si´ wieloma zaletami.
Dzi´ki zastosowaniu do ich
produkcji stali drobnoziarni-
stej o podwy˝szonej wytrzy-
ma∏oÊci pojazdy Faymonvil-
le cechuje stosunkowo nie-
wielka masa w∏asna przy za-

chowaniu najwy˝szej stabil-
noÊci. Aby uzyskaç zak∏ada-
ny efekt konstruktorzy Fay-
monville korzystali z naj-
nowszego specjalistyczne-
go oprogramowania. Prze-
prowadzili równie˝ wiele
rozmów z zatrudnionymi
bezpoÊrednio przy produk-
cji z proÊbà o wskazanie
wszelkich trudnoÊci, na ja-
kie napotykajà w czasie
monta˝u. Efektem takich

dzia∏aƒ by∏o wprowadzenie
szeregu zmian konstrukcyj-
nych. Udoskonalenie formy
platformy pozwoli∏o uzyskaç
wi´cej miejsca do transpor-
tu, wzmocniono równie˝
cz´Êç naczepy zachodzàcà
na ciàgnik. Stosowane przez
firm´ Faymonville cynkowa-
nie natryskowe stanowi naj-
lepszà metod´ ochrony stali
przed rdzà spoÊród wykorzy-
stywanych przez producen-
tów pojazdów do transportu
specjalistycznego. Wyroby
Faymonville sà optymalnie
chronione przed niekorzyst-
nym wp∏ywem warunków
atmosferycznych i uszko-
dzeniami mechanicznymi.
Wszystko to sprawia, ˝e po-
jazdy eksploatowane w eks-
tremalnych niekiedy warun-
kach zachowujà na d∏ugo
sprawnoÊç technicznà i efek-
towny wyglàd. To z kolei ma
niebagatelny wp∏yw na uzy-
skanie dobrej ceny w przy-
padku odsprzeda˝y sprz´tu.
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Transtools – specjaliÊci

od hydrauliki si∏owej

Transtools jest jednym z li-
derów na rynku hydrauliki
si∏owej. Firma zajmuje si´
serwisem hydrauliki si∏owej
oraz produkcjà i dystrybu-
cjà cz´Êci zamiennych
do pomp i silników wielo-
t∏oczkowych.
PRODUKCJA. Produkowa-
ne cz´Êci zamienne stoso-
wane sà w pompach i silni-
kach renomowanych pro-
ducentów takich jak Re-
xroth, Hydromatik, Breunin-
ghaus. W programie pro-
dukcyjnym znajdujà si´ wa-
∏y nap´dowe, wirniki, t∏ocz-
ki, separatory, kule wycofu-
jàce, p∏yty rozdzielcze,
spr´˝yny talerzowe oraz
wiele innych. Firma jest pro-
ducentem pomp wielot∏ocz-
kowych typu HG oraz silni-
ków HM i HMX. Oprócz te-
go firma posiada du˝e do-
Êwiadczenie w produkcji
elementów narz´dzi o na-
p´dzie pneumatycznym
i hydraulicznym. 
SERWIS. Firma Transtools

wyposa˝ona jest w nowocze-
sny park maszynowy (m. in.
najnowszej generacji pi´cio-
osiowe centra obróbcze, ma-
szyny do docierania po-
wierzchni kulistych, maszyny
pomiarowe i inne). Stanowi on
doskona∏à baz´ funkcjonujà-
cego tu serwisu hydrauliki si-
∏owej. Transtools specjalizuje
si´ w naprawach pomp i silni-
ków hydraulicznych. Wykony-
wane naprawy charakteryzujà
si´ wysokà jakoÊcià i trwa∏o-
Êcià. Na podkreÊlenie zas∏u-
guje fakt, ˝e ka˝da pompa
i silnik po naprawie sà testo-
wane. Dzi´ki temu u˝ytkowni-
cy otrzymujà urzàdzenia
sprawdzone przed zamonto-
waniem w maszynach bu-
dowlanych. Atutem firmy jest
skomputeryzowane stanowi-
sko kontrolne o mocy 250 kW.
S∏u˝y ono do weryfikacji pomp
i silników z zakresu NG 16-250
ccm/obr. Mo˝liwe jest spraw-
dzanie pomp w obu kierun-
kach obrotów, w uk∏adzie
otwartym i zamkni´tym.
Firma Transtools remontuje
elementy hydrauliki si∏owej,
które pracujà w koparkach,
∏adowarkach, walcach, wóz-

kach wid∏owych, pompach
do betonu, kombajnach rol-
niczych, prasach, wtryskar-
kach, dêwigach, maszynach
górniczych i innych. Sprawia
to, ˝e Transtools jest znany
w wielu ga∏´ziach przemys∏u
w ca∏ej Polsce. 
Transtools remontuje urzà-
dzenia Êwiatowych produ-
centów, jest mi´dzy innymi
autoryzowanym przedsta-
wicielem firmy Linde (auto-
ryzacja w zakresie remon-
tów i dystrybucji produk-
tów gotowych i cz´Êci za-

miennych). Przyznany cer-
tyfikat ISO 9000: 2001 po-
twierdza najwy˝szà ja-
koÊç w ka˝dym obszarze
dzia∏ania firmy.
Narz´dzia SPITZNAS. Narz´-
dzia pneumatyczne i hydrau-
liczne SPITZNAS znalaz∏y za-
stosowanie w wielu zak∏adach
przemys∏owych. Wysokiej
klasy klucze udarowe stoso-
wane sà w pracach warszta-
towych, sprawdzajà si´
przy monta˝u i demonta˝u
kó∏, gàsienic, dokr´caniu
Êrub w elementach maszyn
budowlanych. Oprócz tego
firma oferuje narz´dzia przy-
datne podczas prac przy kon-
strukcjach stalowych. Sà to
m.in. pi∏y taÊmowe, pi∏y
brzeszczotowe, zbijaki ig∏o-
we, m∏otki do zbijania, wier-
tarki oraz szlifierki.
TARGI. Transtools zapre-
zentuje swojà ofert´ na kie-
leckich targach AUTOSTRA-
DA POLSKA. W dniach od 16
do 18 maja wszyscy zainte-
resowani mogà spotkaç si´
z przedstawicielami firmy
w stoisku nr 27 zlokalizowa-
nym w pawilonie C.
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Stanowisko do weryfikacji pomp i silni-
ków z zakresu NG 16-250 ccm/obr

NOWE POMPY I SILNIKI

OFEROWANE PRZEZ TRANSTOOLS RÓ˚NE MODELE POMP I SILNIKÓW PRACUJÑ W NAST¢PUJÑCYCH MASZYNACH:
LIEBHERR, ATLAS, FUCHS, SCHAEFF, FURUKAWA, VOLVO, CATERPILLAR, JCB, JVC, KOMATSU, FIAT HITACHI, KOBELCO, BOBCAT, BOMAG

NARZ¢DZIA PRZEMYS¸OWECZ¢ÂCI ZAMIENNE
REMONTY

TRANSTOOLS. Serwis pomp i silników hydraulicznych
Producent elementów hydrauliki si∏owej



Mista podbija

zagraniczne rynki

Mista rozpocz´∏a produkcj´
równiarek drogowych w∏a-
snej konstrukcji od roku 1996.
Wszystkie oferowane przez fir-
m´ maszyny poddane zosta∏y
szczegó∏owym badaniom i uzy-
ska∏y certyfikat bezpieczeƒstwa B.
Po wstàpieniu Polski do Unii Eu-
ropejskiej produkowana równiar-
ka RD165C otrzyma∏a znak CE
uprawniajàcy do u˝ytkowania

i obrotu na obszarze UE.
Równiarki produkowane przez
Mist´ zdoby∏y sobie uznanie
u˝ytkowników nie tylko w Pol-
sce, ale i w bardzo egzotycz-
nych zakàtkach Êwiata. Po do-
stawach na Litw´, ¸otw´,
do Rumunii, Turcji, Meksyku
i Wenezueli równiarka drogo-
wa RD165C trafi∏a na kolejny,
nowy rynek. Tym razem dzie-
wi´ç równiarek drogowych
wyeksportowano do Korei P∏d.
Mista zapewnia dostawy cz´-
Êci zamiennych oraz Êwiad-

czy obs∏ug´ gwarancyjnà
i pogwarancyjnà – do kapital-
nych remontów w∏àcznie – dla
wszystkich oferowanych ma-
szyn. In˝ynierowie biura kon-
strukcyjnego aktywnie reagu-
jà na potrzeby rynkowe i pra-
cujà nad bie˝àcym wprowa-
dzeniem nowych rozwiàzaƒ
technicznych, tak aby maszy-
ny by∏y niezawodne, ekono-
miczne i coraz bardziej efek-
tywne. Mista zdecydowa∏a si´
na wspó∏prac´ wy∏àcznie ze
znanymi i renomowanymi do-

stawcami podzespo∏ów, takimi
jak: CUMMINS, DEUTZ, IVECO
MOTORS, DANFOSS BOSCH-
-REXROTH, czy ZF-PASSAU.
Zapewnia to produkowanym
przez Mist´ maszynom para-
metry eksploatacyjne porów-
nywalne z wyrobami Êwiato-
wych liderów tej bran˝y.
Na zbli˝ajàcych si´ targach
AUTOSTRADA-POLSKA, Mista
zaprezentuje ca∏kowicie no-
wy produkt, jakim jest rów-
niarka drogowa RD-200.
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Rozwój Internetowej

Gie∏dy U˝ywanego

Sprz´tu Mascus.pl 

Internetowa gie∏da u˝ywa-
nych maszyn budowlanych
i samochodów ci´˝arowych
www.mascus.pl – rozpocz´-
∏a kolejny rok dzia∏ania od in-
tensywnych zabiegów majà-
cych na celu lepszà identyfi-
kacj´ oraz wi´kszà dost´p-
noÊç serwisu dla coraz szer-
szych rzesz u˝ytkowników.

W rezultacie tych dzia∏aƒ
strona www.mascus.pl zaj-
muje obecnie czo∏owe miej-
sca w wyszukiwarce Go-
ogle. pl pod has∏ami okre-
Êlajàcymi bran˝e, w których
serwis dzia∏a – „maszyny bu-
dowlane”, „samochody ci´-
˝arowe”, „maszyny rolni-
cze”, „wózki wid∏owe”. Efek-
tem tego jest wzrost liczby
ods∏on, która obecnie prze-
kracza pi´çdziesiàt tysi´cy
w skali miesiàca. To z kolei
powoduje, ˝e oferty umiesz-

czane na www.mascus.pl
docierajà do coraz wi´kszej
liczby odbiorców.
W tym roku serwis www.ma-
scus.pl b´dzie równie˝ pro-
mowany na wszystkich naj-
wa˝niejszych targach bran-
˝owych w kraju, gdzie zain-
teresowani b´dà mieli mo˝li-
woÊç dok∏adnego zapozna-
nia si´ z ofertà www.ma-
scus.pl oraz ze sposobem
jego dzia∏ania. W styczniu te-
go roku Mascus mia∏ swoje
stoisko na poznaƒskiej Bud-

mie. W maju zaÊ b´dzie
uczestniczy∏ w targach Auto-
strada Polska w Kielcach
(pawilon D, stoisko nr 46). 
WczeÊniej, bo w koƒcu kwiet-
nia, ukaza∏ si´ kolejny numer
cieszàcego si´ du˝ym zainte-
resowaniem pisma „Mascus
Magazyn”, który podobnie jak
mia∏o to miejsce z poprzed-
nimi wydaniami dystrybu-
owany b´dzie w ca∏ej Euro-
pie w nak∏adzie szeÊçdziesi´-
ciu tysi´cy egzemplarzy.
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RÓWNIARKI DROGOWE
PRODUKCJI POLSKIEJ

*ATRAKCYJNE CENY * OBS¸UGA GWARANCYJNA
* SERWIS POGWARANCYJNY

* CZ¢ÂCI ZAMIENNE * ZNAK CE

cz´Êci zamienne do równiarek drogowych 
i innych maszyn budowlanych i drogowych

Równiarki MISTY to: nowoczesne, sterowane elektronicznie 
silniki i skrzynie przek∏adniowe, inteligentny uk∏ad 

hydrauliczny LS, bogata oferta osprz´tów roboczych 
z pe∏noobrotowym, ustawionym do kàta 90° do pod∏o˝a, 

wysuwanym na boki lemieszem Êrodkowym w standardzie, 
doskona∏a zwrotnoÊç (kàt ∏amania ramy ± 27º i kàt skr´tu kó∏ ± 31º).

MISTA Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego 1
tel./fax: 015 844 03 52, 015 842 63 12
mista@pro.onet.pl www.mista.eu

Zapraszamy do odwiedzenia 

naszego stoiska na targach 

AUTOSTRADA POLSKA  
w dniach 16-18.05.2007



Przemys∏owe silniki

spalinowe Lombardini

Transbud Nowa Huta S.A.
(TNH) jest generalnym dys-
trybutorem w Polsce firmy
Lombardini b´dàcej jed-
nym z wiodàcych europej-
skich producentów szero-
kiej gamy przemys∏owych
silników spalinowych. Sà
one wykorzystywane do na-
p´du maszyn i urzàdzeƒ
ró˝nego typu, takich jak
na przyk∏ad zespo∏y pom-
powe, zespo∏y pràdotwór-
cze, ∏adowarki, wózki wid∏o-
we, ma∏e walce drogowe,
minikoparki, pi∏y do asfaltu,
samochody o ma∏ej ∏adow-
noÊci, transportery i trójko-
∏owce, spawarki, spr´˝arki,
ubijaki, wibratory oraz za-
miatarki uliczne. 
Niezwykle niski poziom
emisji substancji szkodli-
wych w spalinach, niski po-
ziom emitowanego ha∏asu
oraz ∏atwoÊç rozruchu to
g∏ówne cechy, jakimi cha-
rakteryzujà si´ wszystkie
grupy silników tej marki.
Lombardini przywiàzuje wy-
jàtkowà wag´ do jakoÊci
swoich wyrobów. W przeci-
wieƒstwie do praktyk cz´sto
stosowanych przez innych
producentów, jednostki na-
p´dowe Lombardini podda-

wane sà przez w∏oskich in-
˝ynierów Êcis∏ej selekcji i ry-
gorystycznej kontroli jako-
Êci we w∏asnym centrum
badawczo-rozwojowym.
Ka˝dy silnik zanim trafi
do odbiorcy podlega kom-
pleksowym testom.
Transbud Nowa Huta trak-
tuje indywidualnie ka˝dego
klienta, co sprawia, ˝e jest
w stanie dobraç odpowied-
nià konfiguracj´ silników
Diesla oraz benzynowych
zarówno pod wzgl´dem ce-
ny, jak i wydajnoÊci.
Transbud Nowa Huta oferuje
silniki Lombardini o pojem-
noÊci od 224 do 2.199 cm3

i mocy w zakresie od 3,3
do 44,3 kW. Du˝a ró˝norod-
noÊç konstrukcyjna jedno-
stek nap´dowych Lombardi-
ni pozwala na ich ró˝norakie
zastosowanie.
Krakowska firma oferuje
równie˝ pe∏en zakres
us∏ug serwisowych, zarów-
no gwarancyjnych, jak i po-
gwarancyjnych silników
Lombardini. Ka˝da jednost-
ka nap´dowa posiada rocz-
nà gwarancj´. Transbud
Nowa Huta posiada sta∏y
dost´p do cz´Êci zamien-
nych oraz profesjonalne za-
plecze w postaci autoryzo-
wanych stacji serwisowych
BOSCH, MAN oraz VOLVO.
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SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE
CH¸ODZONE POWIETRZEM i CIECZÑ

GENERALNY  DYSTRYBUTOR

TRANSBUD NOWA HUTA S.A. 
ul. Ujastek 11, 30-969 KRAKÓW
www.transbud.com.pl

LOMBARDINI - GENERALNY PRZEDSTAWICIEL TNH
tel. (012) 681-82-27, fax (012) 397-71-64, kom. (0) 693-912-826

e-mail: c.zemla@transbud.com.pl

SERWIS LOMBARDINI 
tel. (012) 681 82 54, fax (012) 397-71-64

e-mail: transbud@bosch-service.pl

AUTORYZOWANE SERWISY NA TERENIE POLSKI:

• MAZURIA, 11-214 Galiny 110, tel. (089) 761 21 65 • ZPUH KARMOT, Karwodrza 133,
33-170 Tuchów, tel. (014) 652 53 20 • HAMER, 02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 68/70,
tel. (022) 811 11 79 • PKS O¸AWA, 55-200 O∏awa, ul. Opolska 50, tel. (071) 313 31 40 

• TRUCK EURO SERVICE WIELKOPOLSKA, 62-023 Gàdki, ul. Zbo˝owa 1, tel. (061) 819 88 02
• INTER-MOT, 60-553 Poznaƒ, ul. Jackowskiego 49, tel. (061) 847 57 50



BAT GmbH – nowa

kruszarka szcz´kowa

BB 110 TD

W czwartym kwartale ubieg∏e-
go roku firma BAT GmbH
wprowadzi∏a do produkcji kru-
szark´ szcz´kowà BB 110 TD.
Tym samym urzeczywistniono
zamierzenia skonstruowania
maszyny o wi´kszej wydajno-
Êci, pozwalajàcej si´ ∏atwo
przewoziç z miejsca na miej-
sce i szybko przygotowaç
do pracy po dostawie na plac
budowy, która mog∏aby byç
u˝ywana do kruszenia mniej-
szych iloÊci materia∏u. W wyni-
ku tych prac powsta∏a kru-
szarka o wielkoÊci gardzieli
1.100x650 mm i ci´˝arze ca∏-
kowitym (wraz z trzyosiowym
podwoziem DOLLY) 39,2 tony. 
Kruszarka (wraz z podwo-
ziem DOLLY) ma nastepujà-
ce wymiary transportowe:
• wysokoÊç: 3.920 mm,
• szerokoÊç: 2.500 mm,

• d∏ugoÊç 13.500 mm.
Kruszarka BB 110 TD wyposa-
˝ona zosta∏a w bunkier o po-
jemnoÊci ok. 6,0 m3 z rusztem
szcze l i nowo-s to˝kowym
od 40 do 45 mm i powierzch-
nià sita wynoszàcà ok. 1,5 m2.
Szczelina mo˝e byç regulo-
wana poprzez mechaniczne
wsuwanie podk∏adek stalo-
wych i hydraulicznej pompy
w zakresie od 45 do 130 mm.
TaÊma g∏ówna ma szero-
koÊç 1.000 mm i zrzuca mate-
ria∏ z wysokoÊci 3.010 mm. 

Kruszarka BB 110 TD (Die-
sel-hydrauliczna) nap´dza-
na jest szeÊciocylindrowym
silnikiem wysokopr´˝nym
ch∏odzonym wodà firmy
DEUTZ. Jednostka ta rozwi-
ja moc 182 kW, przy obro-
tach 2.100 U/min i spe∏nia
najnowsze normy dotyczà-
ce ochrony Êrodowiska na-
turalnego COM 3. 
Do opcjonalnego wyposa˝e-
nia kruszarki BB 110 TD na-
le˝à separator magnetycz-
ny, taÊma boczna do wst´p-

nego odsiewu, zmiennik ob-
rotów kruszarki, czujnik kru-
szenia, czujnik nape∏nienia
gardzieli, sterowanie drogà
radiowà oraz trzyosiowe
podwozie DOLLY. U˝ytkow-
nik mo˝e si´ zdecydowaç
na taƒszà wersj´ bez pod-
wozia DOLLY, wówczas nie
zachodzi koniecznoÊç mon-
ta˝u czterech podpór hy-
draulicznych.
Materia∏ po kruszeniu (tak
jak we wszystkich kruszar-
kach BAT GmbH) posiada
regularnà form´ ziarna i ma-
∏e iloÊci nadziarna. Ponadto
kruszark´ cechuje du˝a wy-
dajnoÊç, niskie zu˝ycie pali-
wa i wysoka wytrzyma∏oÊç
cz´Êci Êcieralnych.
Urzàdzenia  BAT Bohr- und
Anlagentechnik GmbH pra-
cujà w wielu krajach, takich
jak: Polska, Dania, W∏ochy,
Austria, Holandia, Hiszpa-
nia, Izrael, Rosja, Litwa, ¸o-
twa, W´gry i Bia∏oruÊ.
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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

Do zobaczenia na targach Autostrada POLSKA 2007 w dniach 16-18.05.2007



Doltech – urzàdzenia

do przeróbki surowców

skalnych i recyklingu

G∏ównà sfer´ aktywnoÊci MRC
Doltech Sp. z o.o. stanowià do-
stawy maszyn i urzàdzeƒ prze-
znaczonych do recyklingu ma-
teria∏ów budowlanych, górnic-
twa skalnego oraz urzàdzeƒ
i cz´Êci dla przemys∏u cemento-
wo-wapienniczego. W ciàgu kil-
kunastu lat swej dzia∏alnoÊci
Doltech osiàgnà∏ na tym grun-
cie przodujàcà pozycj´ w kraju
dzi´ki sprawdzonym rozwiàza-
niom technicznym. Zapewniajà
one u˝ytkownikom maszyn do-
starczanych i serwisowanych
przez Doltech najlepszy wynik
ekonomiczny. 
Oferta MRC Doltech obejmuje:
kompletacj´ i dostawy maszyn
do przeróbki surowców recyklin-
gowych i naturalnych, prace pro-
jektowe i us∏ugi doradcze wy-
specjalizowanych i doÊwiadczo-
nych pracowników, serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny oraz
dostaw´ cz´Êci zamiennych i zu-
˝ywajàcych si´. Firma posiada
wieloletnie doÊwiadczenie w pro-
jektowaniu i dostawie komplet-
nych linii do przeróbki kruszyw
oraz zapewnia bardzo korzystne
ceny, dogodne warunki p∏atno-
Êci oraz sprawdzonà jakoÊç. 
MRC DOLTECH oferuje po-
nad 100 typów kruszarek, do-
st´pnych w wersjach stacjonar-
nych lub jako zak∏ady mobilne
(na gàsienicach, ko∏ach lub p∏o-
zach). Sà to kruszarki szcz´ko-
we, udarowe recyklingowe,
udarowe do ˝wirowni, do twar-
dego kamienia, sto˝kowe, gra-
nulatory odÊrodkowe (kubizato-
ry) oraz kruszarki walcowe.
Wszystkie z nich charakteryzujà
si´ wysokimi parametrami u˝yt-
kowymi gwarantujàcymi du˝à
wydajnoÊç, bezusterkowà pra-
cà, niskimi kosztami obs∏ugi
i eksploatacji. Wa˝ne miejsce
zajmujà te˝ nowoczesne prze-
siewacze stosowane do prze-
siewania surowców mineral-
nych oraz recyklingowych. Do-
st´pne sà mi´dzy innymi prze-
siewacze na ko∏ach, gàsieni-

cach oraz urzàdzenia stacjo-
narne pracujàce na sucho
i mokro, przesiewacze wst´p-
ne i recyklingowe, p∏uczki
oraz odwadniacze. Doltech
proponuje równie˝ us∏ugi kru-
szenia oraz przesiewania w∏a-
snej produkcji sprz´tem.
Firma Doltech jest wy∏àcznym
przedstawicielem MFL w Pol-
sce, jednego z najwi´kszych
producentów kruszarek w Euro-
pie. Grupa MFL to ponad 1.400
pracowników, cztery zak∏ady
produkcyjne, dwie odlewnie.
Biuro projektowe MFL to kilku-
nastu in˝ynierów z wieloletnim
doÊwiadczeniem, zajmujàcych
si´ badaniem i rozwojem kon-
strukcji kruszarek oraz materia-
∏ów eksploatacyjnych.
Firma MFL posiada po-
nad pi´çdziesi´cioletnie do-
Êwiadczenie w produkcji urzà-
dzeƒ dla przemys∏u produkcji
kruszyw oraz dla przeróbki recy-
klingowej. W ofercie MFL znaj-
duje si´ ponad osiemdziesiàt ty-
pów i wielkoÊci kruszarek w wer-
sji mobilnej i w zabudowie sta-
cjonarnej. MFL oferuje równie˝
przesiewacze mobilne na gàsie-
nicach i ko∏ach, stacjonarne sto-
sowane do przesiewania surow-
ców mineralnych oraz recyklin-
gowych. Oferowane maszyny
wyznaczajà standardy Êwiatowe.
Zosta∏y sprawdzone z bardzo do-
brym skutkiem w wielu kamienio-
∏omach i ˝wirowniach oraz
na placach recyklingowych
w ca∏ej Polsce. Produkowane

przez MFL maszyny posiadajà
wszystkie wymagane w krajach
UE dopuszczenia i certyfikaty.
Produkowane sà z zachowaniem
norm UE oraz zgodnie z wymo-
gami DIN ISO 9001. 
Kruszarki mobilne MFL sà goto-
we do pracy w ciàgu 10 min
od roz∏adunku. Wszystkie ma-
szyny dzi´ki wolnej mocy na ge-
neratorze mogà zasilaç urzà-
dzenie towarzyszàce (przesie-
wacze, spawarki, oÊwietlenie,
przenoÊniki, itp.). Maszyny sà
wyposa˝one w zaawansowane
sterowanie pozwalajàce m.in.
na: prac´ w pe∏ni automatycznà
(operator nie ingeruje; kruszar-
ka sama utrzymuje zadanà wiel-
koÊç przerobowà poprzez auto-
matyczne przyspieszanie i zwal-
nianie podawacza); zapami´ty-
wanie obcià˝eƒ (pozwala to
na kontrol´ np. raz na miesiàc
sposobu pracy maszyny – go-
dzin rozpocz´cia pracy, wielko-
Êci obcià˝enia kruszarki, zu˝y-
cia paliwa, itd.).
Sterowanie zapewnia równie˝
najwy˝szy poziom bezpieczeƒ-
stwa operatorów, jak i samej ma-
szyny (odpowiednia kolejnoÊç
w∏àczania/wy∏àczania podzespo-
∏ów; alarmy i automatyczna reak-
cja w przypadku przecià˝enia,
przegrzania, zbyt niskiego pozio-
mu paliwa, itp). Komunikacja
z operatorem w j´zyku polskim.
MRC DOLTECH zapewnia ser-
wis gwarancyjny i pogwarancyj-
ny, dostawy wszystkich cz´Êci
zamiennych i zu˝ywajàcych si´.

Dwunastogodzinny czas reakcji
serwisu na terenie ca∏ego kraju.
Krótki czas serwisowania m.in.
ze wzgl´du na posiadanie w∏a-
snego magazynu cz´Êci we
Wroc∏awiu.
Jednà z wielu typów maszyn
produkowanych przez MFL
jest przeznaczona do krusze-
nia betonu zbrojonego kru-
szarka udarowa typu R-CI 100-
100/T posiadajàca wydajnoÊç
do 150 ton na godzin´. Jej
otwór wlotowy ma wymia-
ry 1.000x650 mm. Dzi´ki mo˝-
liwoÊci zastosowania podwo-
zia gàsienicowego kruszarka
R-CI 100-100/T mo˝e ∏atwo
przemieszczaç si´ po placu
budowy. Dzi´ki relatywnie ni-
skiej masie w∏asnej maszyn´
mo˝na równie˝ ∏atwo prze-
mieszczaç na przyczepie ni-
skopodwoziowej. 
Do standardowego wyposa-
˝enia maszyny nale˝y kru-
szarka udarowa, przesie-
wacz wst´pny, uk∏ad pozwa-
lajàcy na przejÊcie elemen-
tów nie∏amliwych, uk∏ad zdal-
nego zwi´kszania szczelin
(oczyszczanie) kruszàcych,
uk∏ad nap´dowy Diesel-
pràdnica gwarantujàcy bar-
dzo d∏ugà ˝ywotnoÊç silnika
oraz najni˝sze zu˝ycie paliwa
w porównaniu z maszynami
tej wielkoÊci innych produ-
centów (Êrednie zu˝ycie pali-
wa wynosi 16 l/h).
W kruszarce R-CI 100-100/T
zastosowano w pe∏ni auto-
matyczny uk∏ad sterowania
wraz z pami´cià obcià˝eƒ,
separator magnetyczny s∏u-
˝àcy do oddzielania elemen-
tów stalowych z materia∏u
przeznaczonego do krusze-
nia. Uk∏ad zraszania wodne-
go zapobiega tworzeniu si´
py∏u podczas pracy maszy-
ny. W razie koniecznoÊci
operator kruszarki mo˝e ko-
rzystaç ze zdalnego sterowa-
nia nià za pomocà pilota. 
Opcjonalnie u˝ytkownik mo-
˝e zamówiç kruszark´ z uk∏a-
dem pozwalajàcym na zasila-
nie z sieci elektrycznej oraz
wagà przenoÊnikowà. 
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Dzi´ki mo˝liwoÊci zastosowania podwozia gàsienicowego kruszarka R-CI 100-100/T mo˝e
∏atwo przemieszczaç si´ po placu budowy



+ KRUSZARKI MOBILNE I STACJONARNE

+ PRZESIEWACZE

+ M¸OTY HYDRAULICZNE

+ US¸UGI RECYKLINGOWE

+ CZ¢ÂCI ZAMIENNE ORAZ SERWIS

MRC DOLTECH Sp. z o.o.
PROFESJONALNE MASZYNY DLA ZAWODOWCÓW

ul. Buforowa 4D   52-131 Wroc∏aw   
tel. 071 336 87 09,  fax 071 336 87 10
www.doltech.com.pl, sprzedaz@doltech.com.pl

ul. Buforowa 4D   52-131 Wroc∏aw   
tel. 071 336 87 09,  fax 071 336 87 10
www.doltech.com.pl, sprzedaz@doltech.com.pl



Czerpaki kruszàce

BEFRA

Czerpak BEFRA to kruszarka
szcz´kowa zawieszona na ra-
mieniu koparki. Jest to urzà-
dzenie niezwykle efektywne,
cz´sto wprost nie do zastà-
pienia, choçby przy pracach
polegajàcych na kruszeniu
podk∏adów kolejowych.
Obecnie recykling podk∏adów
kolejowych wymaga najpierw
ich poci´cia na mniejsze ka-
wa∏ki, co pociàga za sobà wy-
sokie koszty przygotowania
materia∏u. Du˝e kruszarki naj-
cz´Êciej potrafià si´ uporaç
z kawa∏kami o d∏ugoÊci
do jednego metra.
Ju˝ jednak czerpak kruszà-
cy BF70.2 przekruszy pod-
k∏ad kolejowy w ca∏oÊci.
Czerpaki wi´ksze mogà
kruszyç po kilka takich pod-
k∏adów jednoczeÊnie. 
Na przyk∏adzie recyklingu
podk∏adów kolejowych wi-

daç, ˝e czerpak kruszàcy
BEFRA to nie tylko taƒsza
alternatywa dla zak∏adu kru-
szàcego. Czerpak BEFRA
jest czasem jedynym spo-
sobem na op∏acalny recy-
kling materia∏u trudnego
w obróbce. D∏ugoÊç zbro-
jeƒ nie ma tu wi´kszego
znaczenia. Jedynym ogra-
niczeniem jest mo˝liwoÊç

podniesienia materia∏u.
Równie˝ usuni´cie mo˝li-
wych blokad szcz´k to naj-
cz´Êciej tylko kwestia odwró-
cenia ∏y˝ki i pozbycia si´
przyczyny zak∏óceƒ. Czerpaki
BEFRA b´dzie mo˝na zoba-
czyç na najbli˝szych targach
AUTOSTRADA w Kielcach
– pawilon E stoisko P8.

Dalsze informacje Pb 038Z

Waga optyczna 

LASERTRONIK

Materia∏ transportowany za po-
mocà przenoÊników pasowych
wymaga cz´sto pomiaru. Mu-
simy albo chcemy wiedzieç, ile
materia∏u przetransportowano.
Wagi optyczne marki LASER-
TRONIK do pomiaru wykorzy-
stujà promieƒ lasera. Pomiar
polega na dok∏adnym okre-
Êleniu przekroju materia∏u,
który w zestawieniu z pomia-
rem pr´dkoÊci pasa pozwala
na wyliczenie obj´toÊci mate-
ria∏u w jednostce czasu. Wy-
soka dok∏adnoÊç pomiaru
idzie w parze z niezawodno-
Êcià. Dla dok∏adnoÊci pomia-
ru nie ma znaczenia wilgot-
noÊç, konsystencja, czy ro-
dzaj mierzonego materia∏u.
Generalnym przedstawicie-
lem producenta wag LASER-
TRONIK w Polsce jest firma
AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 039Z
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Czerpak BEFRA jest kruszarkà szcz´kowà zawieszonà na ramieniu koparki



M∏oty hydrauliczne

Atlas Copco

M∏oty hydrauliczne Atlas
Copco montowane na wy-
si´gnikach koparek dzi´ki
doskona∏ej jakoÊci i niezwy-
kle wytrzyma∏ej konstrukcji
majà szerokie zastosowanie
w pracach wyburzeniowych
i w kopalniach odkrywko-
wych do urabiania z∏o˝a
i rozbijania nadgabarytów.
Seria MB obejmuje m∏oty
Êrednie o masie od 700
do 1.700 kg, a seria HB ci´˝-
kie (2.200 ÷10.000 kg). 
M∏oty MB i HB pracujà w uk∏a-
dzie gazowo-olejowym – 70%
energii pochodzi od spr´˝o-
nego gazu. Rzeczywista ener-
gia udaru mierzona na koƒcu
narz´dzia wynosi od 1.500
do 16.000 J. M∏oty typu MB
i HB majà obudow´ skrzynio-
wà, przystosowanà do roz-
garniania urobku (wyposa-
˝ona jest w ostrogi), co za-
pewnia doskona∏e wycisze-
nie m∏ota oraz redukuje po-
ziom wibracji przenoszonych
na maszyn´ noÊnà. Osiàgni´-
to to dzi´ki elementom t∏umià-
cym, na których umieszczony
jest mechanizm udaru. Stalo-
wa, odporna na Êcieranie
obudowa stanowi pe∏ne za-
bezpieczenie elementów ro-
boczych m∏ota. Na uwag´ za-
s∏uguje równie˝ system za-
bezpieczenia z∏àczy przewo-
dów zasilajàcych m∏ot oraz
sworzni mocujàcych narz´-
dzie i elementy uszczelniajà-
ce tulej´ narz´dziowà. 
Warunkiem zmniejszenia zu-
˝ycia tulei narz´dziowej i na-
rz´dzia jest ich smarowanie.
Smarowanie r´czne jest nie-
wygodne i wymaga przerw
w pracy. Uk∏ad Conti Lu-
be II automatycznie podaje
okreÊlonà iloÊç smaru w cza-
sie uruchamiania m∏ota. Inne
zalety tego systemu to: ∏atwy
odczyt stanu nape∏nienia

wk∏adu z kabiny, szybka i ∏a-
twa wymiana wk∏adu oraz
brak dodatkowych po∏àczeƒ
z maszynà noÊnà. 
M∏oty o masie powy-
˝ej 1.000 kg wyposa˝one sà
w system Autocontrol – auto-
matyczny dobór cz´stotliwo-
Êci pracy m∏ota w zale˝noÊci
od rozkuwanego materia∏u,
zapewniajàcy wykonanie
pracy w najkrótszym czasie
przy minimalnym zu˝yciu
energii. Zalety tego systemu
to odzysk energii do 30%,
podwy˝szenie sprawnoÊci
urzàdzenia, zmniejszenie
obcià˝enia wysi´gnika oraz
efekt akustyczny (wzrasta
iloÊç uderzeƒ) przy niew∏a-
Êciwym po∏o˝eniu m∏ota
w czasie pracy. M∏oty serii
MB i HB wyposa˝one sà
w system StartSelect pozwa-
lajàcy korzystaç z funkcji au-
tomatycznego w∏àczania
i wy∏àczania m∏ota w zale˝-
noÊci od warunków robo-
czych: uk∏ad autostop – za-
trzymanie pracy po rozkru-
szeniu urobku (ochrona ma-
szyny), uk∏ad autostart
– przydatny przy rozkuwaniu
niestabilnych materia∏ów.
Opcjonalnie m∏oty hydrau-
liczne MB i HB mogà byç wy-
posa˝one w system ochrony
przeciwpy∏owej zabezpie-
czajàcy tulej´ narz´dziowà
przed dostaniem si´ kurzu
i zanieczyszczeƒ.
Atlas Copco Polska gwaran-
tuje wszechstronne doradz-
two handlowo-techniczne
oraz kompleksowà obs∏ug´
posprzeda˝nà. Oprócz mon-
ta˝y m∏otów na koparkach,
ich przeglàdów i remontów,
Serwis Atlas Copco Polska
oferuje tak˝e monta˝ kom-
pletnych instalacji hydrau-
licznych zasilania m∏otów
czy no˝yc na wszystkie typy
koparek, wraz z p∏ytami ada-
ptacyjnymi standardowymi
i pod szybkoz∏àcza.

Dalsze informacje Pb 040Z
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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

www.atlascopco.pl

Mistrzowie wagi ci´˝kiej

Ârednie i ci´˝kie m∏oty hydrauliczne

Atlas Copco

• Monolityczna obudowa – du˝a trwa∏oÊç

• VibroSilenced - efektywny system t∏umienia
wibracji i ha∏asu

• ContiLube® II - centralne smarowanie 
= ubezpieczenie na ˝ycie ka˝dego m∏ota

• AutoControl – gwarancja maksymalnej
wydajnoÊci i p∏ynnej pracy m∏ota

• StartSelect – idealne dopasowanie do
warunków roboczych

Atlas Copco zaprasza do odwiedzenia swego stoiska nr 41 

na terenie zewn´trznym podczas Targów Autostrada 

w dniach 16-18 maja 2007



Versalift w Polsce

Agrex Arcon podpisa∏ umo-
w´ dystrybucyjnà z duƒskà
firmà Time Export b´dàcà
europejskim ramieniem
amerykaƒskiego koncernu
Time Manufacturing Compa-
ny. Umowa dotyczy sprzeda-
˝y w Polsce ca∏ej rodziny
podnoÊników koszowych
oferowanych pod markà
handlowà Versalift.
Od ponad czterdziestu lat Ti-
me Manufacturing Company
specjalizuje si´ w produkcji
podnoÊników monta˝owych
montowanych na podwo-
ziach samochodów ci´˝aro-
wych, dostawczych typu
pick-up, van oraz na przy-
czepkach samochodowych.
Pierwszy podnoÊnik Versalift
skonstruowano w roku 1965
w Teksasie. Urzàdzenie mie-
rzàce 24 stopy wykorzysty-
wane by∏o przez firmy tele-
komunikacyjne, umo˝liwia-
jàc w bezpieczny sposób
transportowanie pracowni-
ków i niezb´dnych im narz´-
dzi na po˝àdanà wysokoÊç.
Obecnie w ofercie firmy
znajduje si´ kilkadziesiàt

modeli podnoÊników o wy-
sokoÊci roboczej od 8 do 65
metrów, w tym izolowanych
do prac pod napi´ciem.
Od roku 1965 Time Manufac-
turing Company sprzeda∏o po-
nad dziewi´çdziesiàt tysi´cy
urzàdzeƒ. O ich wysokiej jako-
Êci Êwiadczy fakt, ˝e blisko
szeÊçdziesiàt tysi´cy z nich
pozostaje w pe∏nej sprawno-
Êci technicznej i jest wykorzy-
stywane do dnia dzisiejszego.
PodnoÊniki Versalift ekspor-
towane sà do ponad siedem-
dziesi´ciu krajów na ca∏ym
Êwiecie. Marka ta cieszy si´
szczególnym uznaniem
w Europie. Agrex Arcon wraz
z Time Mfg oferujà: 
• niezawodne maszyny,
• profesjonalne szkolenia

u˝ytkowników,
• serwis techniczny i pe∏ne

zaopatrzenie w cz´Êci za-
mienne,

• testy elektryczne do 120 kV,
• corocznà inspekcj´ i certy-

fikacj´,
• dobór podwozi i rodzaju

zabudowy,
• mo˝liwoÊç wizyt klientów

w fabryce.
Time Manufacturing zaopa-
truje ostatecznego odbiorc´

w maszyny imponujàce
efektywnoÊcià, konkurencyj-
ne cenowo oraz gwarantujà-
ce pe∏ne bezpieczeƒstwo.
Firma oferuje równie˝ nowo-
czesne podnoÊniki telesko-

powe lub „overcenter” prze-
znaczone do prac pod na-
pi´ciem SN.
Filozofia firmy jest bardzo
prosta. Pracownicy Time
Manufacturing Company

Sprz´t budowlany
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Specyfikacja techniczna podnoÊników do prac pod wysokim napi´ciem:
model OVERCENTER TELESCOPIC

VO-350MHI VOE-36-MHI VST-236-I/MHIVST – 5500-I/MHI VST-6000-I/MHI
WysokoÊç robocza 17,4 m 13,3 m 13,4 m 18,9 m 20,3 m
WysokoÊç platformy 15,4 m 11,3 m 11,4 m 16,9 m 18,3 m
Horyzontalny zasi´g 10,5/13,4 m 13,4/10,5 m 8,3/7,2 m 11,9/9,9 m 12,3/10,3 m
Maksymalny udêwig platformy 2x136 kg 2x130 kg 265 kg 272/200 kg 272/200 kg
Izolacja elektryczna 46/69/138 kV 46/69 kV 46 kV 46/69 kV 46/69 kV



czynià wszystko, by budo-
waç jak najbardziej efektyw-
ne maszyny. Jest to mo˝li-
we dzi´ki wprowadzaniu
szeregu innowacji w powià-
zaniu ze sprawdzonymi me-
todami produkcji. Nowocze-
sna technologia wytwarzania

oraz d∏ugoletnie doÊwiadcze-
nie firmy daje pewnoÊç u˝yt-
kownikowi, ˝e do jego ràk
trafi bezpieczne urzàdzenie
najwy˝szej jakoÊci. 
Wdra˝anie nowatorskich roz-
wiàzaƒ konstrukcyjnych za-
pewnia firmie Time Manufactu-

ring Company czo∏owe miejsce
na Êwiecie wÊród producentów
podnoÊników monta˝owych.
O najwy˝szym stopniu bezpie-
czeƒstwa i jakoÊci podnoÊni-
ków Versalift Êwiadczy fakt po-
siadania przez ich producenta: 
• certyfikatu ISO 9001,

• znaku CE,
• certyfikatu ANSI. 
Zainteresowani szczegó∏o-
wymi informacjami dotyczà-
cymi podnoÊników mogà
odwiedziç stron´ interneto-
wà: www.versalift.pl

Dalsze informacje Pb 041Z
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CENTRALA:

WARSZAWA – ul. Baletowa 16, tel. (022) 648-08-10

W¸ASNE ODDZIA¸Y:

GDYNIA ul. Hutnicza 42, tel.  (058) 667-19-84  
KATOWICE ul. Siemianowicka 5a, tel. (032) 353-24-83

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, 

• walce drogowe;

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

• wiertnice Êlimakowe i do przewiertów 

sterowanych (nale˝y do grupy ASTEC);

Autoryzowany dystrybutor i serwis techniczny maszyn nast´pujàcych marek:

EQUIPMENT

• równiarki;

• ∏adowarki teleskopowe i podnoÊniki;

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

• podnoÊniki koszowe w tym do prac pod

napi´ciem

• ci´˝kie gàsienicowe koparki

∏aƒcuchowe 

(nale˝y do grupy ASTEC);

• systemy do mikrotunelingu; 

• wozid∏a przegubowe;

* Nie dotyczy pe∏nego zakresu oferty

ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa, telefony: (22) 648-08-10, 648-08-11, fax 644-03-05

e-mail: office@agrex-arcon.pl, http://www.agrex-arcon.pl



Sprz´t wyburzeniowy

Indeco

Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane Sp. z o.o. po-
wsta∏a w roku 2000 jako
prawny nast´pca spó∏ki cy-
wilnej o tej samej nazwie.
Firma posiada dziesi´ciolet-
nie doÊwiadczenie w sprze-
da˝y maszyn budowlanych,
co gwarantuje rzetelnà wie-
dz´, profesjonalnà obs∏ug´
zarówno w trakcie sprze-
da˝y, jak i podczas czyn-
noÊci serwisowych. Zró˝-
nicowana oferta maszyn
i urzàdzeƒ pozwala firmie
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane na przygotowa-
nie propozycji dostosowa-
nych do indywidualnych po-
trzeb i oczekiwaƒ klientów.
W zakresie sprzeda˝y no-
wych maszyn i urzàdzeƒ
firma jest przedstawicielem
nast´pujàcych producen-
tów: Komatsu, Extec, Dyna-
pac, Stehr, Simex oraz Man-
tovanibenne. Oferuje tak˝e
pe∏en program firmy Indeco
w zakresie no˝yc oraz hy-
draulicznych m∏otów wybu-
rzeniowych o ci´˝arze
od 80 do 7.800 kg.
DziÊ Indeco jest jednà z naj-
bardziej rozpoznawalnych
na Êwiecie marek wÊród pro-
ducentów sprz´tu do rozbió-
rek. Dog∏´bna znajomoÊç
systemów hydraulicznych

oraz materia∏ów sprawi∏a, ˝e
firmie uda∏o si´ stworzyç
sprz´t najwy˝szej jakoÊci.
Wykorzystujàc najbardziej
zaawansowane technologie
stworzono nowe no˝yce, za-
projektowane z wykorzysta-
niem doÊwiadczeƒ zdoby-
tych podczas prac kon-
strukcyjnych m∏otów hy-
draulicznych. W procesie
produkcji Indeco wykorzy-
sta∏o najnowsze zdobycze
technologiczne i najlepsze
materia∏y, zaprojektowane
tak by sprostaç wysokiemu
ciÊnieniu, szybkiemu zu˝y-
ciu wywo∏anemu przez tar-
cie. Nowatorska konstruk-
cja no˝yc Indeco zapewnia
lepszy chwyt, u∏atwia ma-
newrowanie oraz wzmacnia
energi´ hydraulicznà. Wszyst-
ko to sprawia, ˝e no˝yce
mo˝na wykorzystaç jeszcze
efektywniej przy rozbiórkach.

Unikatowy ksza∏t no˝yc
marki Indeco pozwala uzy-
skaç efekt zarówno ich
maksymalnego rozwarcia,

jak i zamkni´cia. Zapewnia
to wy˝szà efektywnoÊç na-
rz´dzia, redukuje czas wy-
konania robót oraz si∏y prze-
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Zestawienie danych technicznych no˝yc 
Typ No˝yce IFP No˝yce z obrotem IRP

1000 1250 1350 850 1000 1250

Sugerowana waga maszyny [t] 16,5-30 21-40 28-50 19-30 21-40 29-50
Ci´˝ar no˝yc [kg] 1.800 2.350 3.200 1.800 2.400 3.100
Maksymalne rozwarcie szcz´ki [mm] 800 910 1.010 725 810 910
Maksymalna si∏a Êciskajàca na koƒcówce [ton] 87 100 96 65 87 100
Maksymalna si∏a Êciskajàca [ton] 241 270 295 215 240 240
SzerokoÊç robocza szcz´k [mm] 460 510 550 420 460 510
Wydatek instalacji hydraulicznej [l/min] 200 200 250 200 200 250
Maksymalne ciÊnienie robocze [bar] 320 320 320 320 320 320
Czas otwarcia [s] 2,4 3,5 2,5 1,8 2,4 3,5
Czas zamkni´cia [s] 2,3 3 2,3 3 2,3 3
WysokoÊç [mm] 1.960 2.480 2.500 2.350 2.700 3.000
SzerokoÊç [mm] 1.809 2.040 2.060 1.160 1.290 1.600
Ârednica pod∏àczenia hydraulicznego 11/4” 11/4” 11/4” 11/4” 11/4” 11/4”
Maksymalny przep∏yw (obrót) [l/min] - - - 20 20 20
Maksymalne ciÊnienie (obrót) [bar] - - - 100 110 110
Pod∏àczenia hydrauliczne (obrót) - - - 3/4” 3/4” 3/4”
Cena w z∏  (netto) 105.000,00 125.000,00 175.000,00 125.000,00 149.000,00 199.000,00

Zestawienie danych technicznych m∏otów
Typ m∏ota HP 150HP 150 Heavy Duty HP 200 HP 350 HP 500 HP 600 HP 700 HP 900 HP 1200 HP 1500

Sugerowana waga maszyny 0,7- 3 0,7-3 1,4- 5 1,7-6,5 3-8 3,5-10,5 4-12 5 – 14 6,5 – 16 10 – 20 
Ci´˝ar roboczy m∏ota [kg] 80 98 160 230 300 390 440 550 650 850
Ârednica narz´dzia [mm] 45 45 48 56 65 75 80 90 90 110
Wydatek instalacji hydraulicznej [l/min.] 15-40 15-40 25-45 30-60 55-80 50-80 70-95 70-100 75-105 80-125
CiÊnienie robocze w m∏ocie [bar] 105-125 105-125 105-125 105-125 105-125 105-130 105-130 105-130 105-130 115-140
CiÊnienie robocze w maszynie [bar] 160 160 160 160 160r 170 170 170 170 180
CiÊnienie na linii powrotu [bar] 13 13 14 14 19 15 15 11 15 10
Energia pojedynczego uderzenia [J] 200 200 240 440 610 720 830 1.060 1.360 1.720
liczba uderzeƒ na minut´ 470 – 1.780 470 – 1.780 610 – 1.570 470 – 1.340 720 – 1.370 530 – 1.170 630 – 1.380 570 – 1.180 440 – 940 420 – 1.000
Cena w z∏  (netto) 16.000,00 16.500,00 19.000,00 25.000,00 33.000,00 39.000,00 45.000,00 49.000,00 55.000,00 59.000,00

Typ m∏ota HP 1800 HP 2000 HP 2500 HP 3000 HP 3500 HP 4000 HP 5000 HP 7000 HP 9000 HP 12000

Sugerowana waga maszyny [t] 12 – 22 15 – 25 16 – 28 19 – 32 21 – 38 23 – 42 27 – 50 32 – 63 39 – 80 45 – 120 
Ci´˝ar roboczy m∏ota [kg] 1.0 00 1.200 1.500 1.900 2.200 2.500 3.000 4.000 5.000 7.800 kg
Ârednica narz´dzia [mm] 115 120 130 140 145 150 160 180 195 215
Wydatek instalacji hydraulicznej [l/min] 85-130 110-150 125-160 145-180 160-200 180-230 190-265 250-305 290-355 325-420
CiÊnienie robocze w m∏ocie 115-140 115-140 115-140 125-140 130-160 130-160 130-160 140-165 140-165 140-180
CiÊnienie robocze w maszynie [bar] 180 180 180 200 210 210 210 210 210 230
CiÊnienie na linii powrotu [bar] 8 8 7 8 7 8 7 8 8 9
Energia pojedynczego uderzenia [J] 2.000 J 2.440 3.120 3.860 4.900 5.650 7.660 10.040 14.120 18.680
liczba uderzeƒ na minut´ 440-1.060 460-940 420-870 410-870 390-760 370-820 310-670 320-580 270-540 240-550
Cena w z∏  (netto) 65.000,00 77.000,00 94.000,00 118.000,00 142.000,00 152.000,00 192.000,00 255.000,00 297.000,00 439.000,00

Koparka Komatsu i m∏ot hydrauliczny Indeco tworzà doskona∏y tandem. Firma Grausch
i Grausch Maszyny Budowlane jest przedstawicielem obu wymienionych marek



Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

ul. Obornicka 1, 62-002 Z∏otkowo, tel. 0-61 65 777 77, fax 0-61 65 777 78
recepcja@maszynybudowlane.pl, www.maszynybudowlane.pl



noszone na na rami´ kopar-
ki. Jeszcze jednà wa˝nà no-
woÊcià konstrukcyjnà jest
du˝a odleg∏oÊç mi´dzy
szcz´kami a systemem hy-
draulicznym z tzw. zawo-
rem restytucyjnym. Popra-
wia to zdecydowanie rucho-
moÊç szcz´k oraz przyspie-
sza ich zamykanie, a tym
samym skraca czas po-
szczególnych cykli i podno-
si produktywnoÊç narz´-
dzia. W no˝ycach Indeco
mo˝na regulowaç dystans
pomi´dzy ostrzami uloko-
wanymi we wn´trzu szcz´k,
co sprawia, ˝e radzà sobie
one skuteczniej podczas
ci´cia stalowych pr´tów.
Kolejnym wyró˝nikiem no-
˝yc Indeco jest mo˝liwoÊç
ich obracania o 360 stopni.
U∏atwia to w znacznym
stopniu prowadzenie prac
rozbiórkowych w ka˝dych
warunkach i spawia, ˝e ma-
teria∏ mo˝e byç trzymany
mocno w szcz´kach.
No˝yce do wyburzeƒ typu
Multi umo˝liwiajà szybkà
wymian´ szcz´k i dostoso-
wanie narz´dzia do aktual-
nych potrzeb u˝ytkownika.
Na m∏oty i no˝yce Indeco

udzielana jest pe∏na, dwuna-
stomiesi´czna gwarancja. Fir-
ma Grausch i Grausch za-
pewnia równie˝ pe∏nà obs∏u-
g´ serwisowà, zarówno gwa-
rancyjnà, jak i pogwarancyj-
nà. Oferowane w bardzo kon-
kurencyjnych cenach cz´Êci
zamienne oraz materia∏y eks-
ploatacyjne do sprz´tu wybu-
rzeniowego Indeco dost´pne
sà w ciàg∏ej sprzeda˝y z maga-
zynu firmy Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane. 
Indeco rozpocz´∏o dzia∏al-
noÊç w roku 1996. Ju˝
po dwunastu miesiàcach fir-
ma otrzyma∏a wyró˝nienie
bioràc udzia∏ w organizowa-
nych w Weronie mi´dzyna-
rodowych targach Samoter.
Indeco przypad∏a w udziale
nagroda w kategorii innowa-
cyjnoÊci konstrukcji. 
Indeco nale˝y obecnie
do grona liderów wÊród firm
specjalizujàcych si´ w pro-
dukcji i sprzeda˝y m∏otów hy-
draulicznych o najwy˝szych
standardach jakoÊciowych.
Firma Indeco w ostatnim cza-
sie wprowadzi∏a na rynek no-
we produkty, które doskona-
le uzupe∏niajà aktualnà ofer-
t´. Zaprezentowane zosta∏y

one na niedawnych targach
Bauma w Monachium, b´-
dzie wi´c z pewnoÊcià oka-
zja, by opisaç je szczegó∏o-
wo w kolejnych wydaniach
„PoÊrednika Budowlanego”.
Firma Indeco posiada certy-
fikat ISO 9001. Odnosi si´
on do wymagaƒ dotyczà-
cych zarzàdzania jakoÊcià
w zakresie projektu, pro-

duktu i organizacji sprzeda-
˝y m∏otów hydraulicznych.
Te produkowane przez In-
deco wyposa˝one sà w tak
zwany inteligentny system
hydrauliczny, który w zale˝-
noÊci od stopnia twardoÊci
obrabianego materia∏u au-
tomatycznie dobiera si∏´
i cz´stotliwoÊç udaru.
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Piknik w Trzebnicy 

Stowarzyszenie Dystrybuto-
rów Maszyn Budowlanych
organizuje w dniach 31 ma-
ja – 1 czerwca drugà edycj´
Regionalnego Pikniku Ma-
szynowego. Impreza odb´-
dzie si´ w po∏o˝onej nieopo-
dal Wroc∏awia Trzebnicy.
Celem pikniku jest zaprezen-
towanie oferty autoryzowa-
nych dystrybutorów i produ-
centów maszyn budowla-
nych przedsi´biorcom bu-
dowlanym i innym u˝ytkow-
nikom maszyn z wojewódz-
twa dolnoÊlàskiego. Region
ten ju˝ teraz wykazuje rosnà-
cà liczb´ inwestycji budow-
lanych. W zwiàzku z w∏àcze-
niem Wroc∏awia do organiza-
cji EURO-2012 i planami nie-
zb´dnych inwestycji (sta-

dion, droga szybkiego ruchu
Wroc∏aw-Poznaƒ, rozbudo-
wa sieci hotelowej, linia
szybkiego tramwaju) przewi-
dywany jest znaczny wzrost
popytu na maszyny budow-
lane ze strony dolnoÊlàskich
firm budowlanych.
Prezentacja w swobodniej-
szej atmosferze, w mniej-
szym gronie, to szansa do-
tarcia do lokalnych przed-
si´biorców, którym wyjazd
na odleg∏e imprezy targo-
we mo˝e stwarzaç proble-
my zw∏aszcza w sezonie
prac budowlanych. WÊród
prezentowanych produktów
znajdà si´: maszyny do ro-
bót ziemnych, zag´szczania
betonu, transportu pionowe-
go i prac na wysokoÊci, elek-
tronarz´dzia, opony, podze-
spo∏y oraz materia∏y p´dne.

Dalsze informacje Pb 043Z

Dane techniczne no˝yc MULTI 750
Waga maszyny [t] 16-29 
Rozstaw szcz´k [mm] 480  
Maksymalne ciÊnienie za si∏owniku [bar] 350 
Czas zamkni´cia [s] 3,4-2,4
Czas otwarcia [s] 1,1-1,6

Dane techniczne no˝yc MULTI 850
Waga maszyny [t] 20-37
Rozstaw szcz´k [mm] 490
Maksymalne ciÊnienie za si∏owniku [bar] 350
Czas zamkni´cia [s] 3,5-4,8
Czas otwarcia [s] 1,7-2,4

Dane techniczne p∏yt zag´szczajàcych
P∏yty IHC

TYP 30 65 130
Waga maszyny noÊnej [t] 4-8 4-8 8-22 
Waga p∏yty [kg] 122 358 680 
WysokoÊç p∏yty [mm] 348 673 864
Rozmiar p∏yty [cm] 29,8x58,4 58,4x66 59,7x81,3
Si∏a odÊrodkowa [kg] 1.540 3.040 6.915
Przep∏yw oleju [l/min] 66 78 93
CiÊnienie [bar] 138 138 138
Cena w z∏ (netto) 16.966,50 20.938,50 31.066,50



Remarksa oferuje

m∏oty hydrauliczne

Remarksa Polska Sp. z o.o.
zajmuje si´ sprzeda˝à u˝y-
wanych maszyn budowla-
nych marek: Komatsu, Ca-
terpillar, JCB, Volvo, Case,
Bobcat, Fermec, Liebherr,
O&K i innych. Oferowane
maszyny przed sprzeda˝à
poddawane sà szczegó∏owej
weryfikacji i naprawom. Re-
marksa Polska oraz Remark-
sa Hiszpania sà cz´Êcià ja-
poƒskiego koncernu Sumito-
mo Corporation Group. Su-
mitomo jest z kolei najwi´k-
szym na Êwiecie przedstawi-
cielem firmy Komatsu.
W grudniu ubieg∏ego roku
w Remarksie powsta∏ Dzia∏
Cz´Êci i Akcesoriów do ma-
szyn budowlanych. Jako wy-
∏àczny przedstawiciel firmy
TECNOSUMIT na Polsk´ fir-
ma oferuje szerokà gam´
m∏otów hydraulicznych o wa-
dze od 92 do 4.200 kg, które

mogà byç montowane na ma-
szynach o wadze w zakresie
od 1,0 do 75 ton. 
Nowoczesna konstrukcja
m∏otów hydraulicznych oraz
wysoka energia udaru po-
zwala zapewniç skuteczne
dzia∏anie i wysokie parame-
try pracy oraz maksymalnà
niezawodnoÊç. Dzi´ki wie-
dzy i doÊwiadczeniu pra-
cowników Remarksy zapew-
nione jest profesjonalne do-
radztwo przy doborze m∏o-
tów do maszyn oraz mon-
ta˝. Pozwala to zoptymalizo-
waç ponoszone przez klien-
tów wydatki na inwestycje. 
M∏oty KH10 – KH40 sà pro-
dukowane w Szwecji, a m∏o-
ty Êrednie i ci´˝kie KH55
– KH420 w Niemczech. Naj-
bardziej popularnym m∏otem
przeznaczonym do pracy
z koparko-∏adowarkami jest
model KH30 wa˝àcy 290 kg.
Wszystkie m∏oty sà wykona-
ne w wersji skrzynkowej wy-
ciszonej, dzi´ki swojej nowo-
czesnej budowie zapewniajà

odpowiedni komfort pracy
operatorowi oraz ogranicza-
jà wibracje przenoszone
na ram´ maszyny noÊnej.
W standardzie wprowadzo-
no do m∏otów Êrednich
(KH55 – KH170) oraz ci´˝-
kich (KH220 – KH 420) sys-
tem centralnego smarowa-
nia, pozwalajàcy na zwi´k-
szenie efektywnoÊci pracy
oraz utrzymanie du˝ej nieza-
wodnoÊci m∏ota w ca∏ym
okresie u˝ytkowania. Para-
metry m∏otów KH podano
w zamieszczonej poni˝ej ta-
beli. M∏oty hydrauliczne KH
cechuje odpornoÊç na du˝e
wahania ciÊnienia i przep∏y-
wu oleju zasilajàcego. Dzi´ki
nowatorskim rozwiàzaniom
zastosowanym przez kon-
struktorów, m∏oty KH wspó∏-
pracowaç mogà ze wszystki-
mi typami maszyn budowla-
nych ró˝nych marek. M∏oty
KH cechuje niski poziom
drgaƒ i ha∏asu przy maksy-
malnej energii udaru. Opty-
malny dobór m∏ota pozwala

maksymalnie wykorzystaç
parametry techniczne ma-
szyny noÊnej, bez zak∏óceƒ
dla jej pracy. Zaletami m∏o-
tów KH sà ich najwy˝sze pa-
rametry techniczne, wysoka
niezawodnoÊç oraz niskie
koszty eksploatacji.
Najlepszà rekomendacj´
dla Remarksy stanowi fakt,
˝e ostatnio dostarczy∏a ona
do firmy Komatsu dwa m∏o-
ty KH220. JakoÊç i parame-
try techniczne m∏otów KH
sprawiajà, ˝e tworzà one
doskona∏y tandem z maszy-
nami Komatsu. Pozwala to
u˝ytkownikom sprz´tu za-
oszcz´dziç pokaêne sumy
w ciàgu ca∏ego okresu eks-
ploatacji maszyny i m∏ota.
Wkrótce oferta firmy Re-
marksa Polska powi´kszy
si´ o nowy asortyment, taki
jak podwozia do maszyn
budowlanych, cz´Êci za-
mienne, ∏y˝ki i osprz´t robo-
czy do maszyn budowla-
nych wszelkiego rodzaju. 
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ICS - diamentowa

technika ci´cia

Firma ICS zosta∏a za∏o˝o-
na w Portland w stanie Ore-
gon (USA) w roku 1992.
Od momentu sprzeda˝y
pierwszego ∏aƒcucha dia-
mentowego sta∏a si´ Êwia-
towym liderem w dziedzinie
diamentowej techniki ci´-
cia. ICS jest twórcà i produ-
centem diamentowych ∏aƒ-
cuchów tnàcych do betonu.
Jako wynalazca diamento-
wej techniki ci´cia do beto-
nu ICS posiada wiele paten-
tów i pionierskich rozwiàzaƒ
konstrukcyjnych.
Firma ICS nale˝y do grupy
Blount International Inc. dys-
ponujàcej autoryzowanà sie-
cià sprzeda˝y w stu trzydzie-

stu krajach na ca∏ym Êwiecie.
W jej dystrybucji pozostajà
pi∏y do betonu, ∏aƒcuchy dia-
mentowe i pozosta∏e produk-
ty ICS. Sieç sprzeda˝y
wspierana jest przez odpo-
wiednio przeszkolone i wy-
posa˝one centra serwisowe.
Pi∏y ICS tworzà nowe mo˝-
liwoÊci ci´cia betonu.
Umo˝liwiajà u˝ytkowniko-
wi g∏´bsze, dok∏adniejsze
i czystsze ci´cie ró˝nora-
kich materia∏ów. Niewàt-
pliwym atutem pilarek ICS
jest mo˝liwoÊç ci´cia
na mokro. Operator nie
jest wówczas nara˝ony
na oddzia∏ywanie kurzu
i odprysków betonu. 
G∏ówne korzyÊci z pracy pilar-
kami produkowanymi przez
ICS wynikajà z mo˝liwoÊci:
• g∏´bokiego ci´cia na-

wet do 61 cm (przy podej-
Êciu z jednej strony),

• wycinania kàtów prostych,
• pracy w miejscach o ogra-

niczonej przestrzeni,
• wycinania ma∏ych otwo-

rów – 7,6x7,6 cm,
• ∏atwego manewrowania

narz´dziem, 
• oszcz´dnoÊci czasu.
Wyroby ICS stanowià dosko-
na∏à pomoc dla prowadzà-
cych roboty budowlane. Znaj-
dujà zastosowanie przy ci´ciu
betonu (równie˝ zbrojonego),

rur betonowych, fundamen-
tów, otworów wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, a tak˝e
materia∏ów Êcieralnych (ta-
kich, jak Ytong i Suporex).
Wy∏àcznym przedstawicie-
lem ICS na terenie Polski
jest firma Partner Sp. z o.o.
z siedzibà we Wroc∏awiu.
Plany firmy zak∏adajà uru-
chomienie do koƒca ro-
ku stu wyspecjalizowanych
punktów sprzeda˝y na tere-
nie ca∏ego kraju.
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Atlas Copco prezentuje

system COSMOS™

Atlas Copco jako Êwiatowy
lider dostarcza spr´˝arki po-
wietrza, generatory, sprz´t
budowlany i górniczy, na-
rz´dzia pneumatyczne i sys-
temy monta˝owe oraz zwià-
zane z tym us∏ugi w tym wy-
najem, do wielu ga∏´zi prze-
mys∏u. Dzi´ki Êcis∏ej wspó∏-
pracy z klientami i partnera-
mi biznesowymi oraz po-
nad 130-letniemu doÊwiad-
czeniu Atlas Copco wpro-
wadza ka˝dego roku na ry-
nek wiele innowacyjnych
produktów i rozwiàzaƒ.
Wszystkie dzia∏ania i prace
konstrukcyjno-wdro˝eniowe
poparte sà wiedzà i wielolet-
nià praktykà. Jednym z g∏ów-
nych czynników branych
pod uwag´ przez in˝ynierów
Atlas Copco przy konstru-
owaniu maszyn i wprowadza-
niu nowatorskich rozwiàzaƒ
jest podniesienie wydajnoÊci

przy jednoczesnym zmniej-
szaniu ca∏oÊciowych kosztów
u˝ytkowania maszyny. Jed-
nym z przyk∏adów takiego
dzia∏ania jest wprowadzenie
do przewoênych spr´˝arek
i generatorów Atlas Copco
systemu zdalnego nadzoru.
COSMOS™ – bo tak nazywa
si´ ten wysoko specjalizowa-
ny, innowacyjny system, po-
zwala na zdalne monitorowa-
nie pracy maszyn Atlas Cop-
co u˝ytkowanych w terenie.
Przyczynia si´ on do podnie-
sienia bezpieczeƒstwa, wy-
dajnoÊci pracy oraz lepszego
wykorzystania sprz´tu. Funk-
cjonalnoÊç ta realizowa-
na jest poprzez wykorzystanie
w spójnym uk∏adzie najnowo-
czeÊniejszych systemów ko-
munikacyjno-informatycznych
w tym bezprzewodowej trans-
misji danych, systemów loka-
lizacji satelitarnej oraz techno-
logii internetowej. Dane z ma-
szyny poprzez centrum infor-
matyczne systemu w Antwer-
pii przesy∏ane sà on-line

do najbli˝szego lokalnego
centrum serwisowego Atlas
Copco w kraju, w którym pra-
cuje aktualnie maszyna oraz
do jej u˝ytkownika drogà in-
ternetowà. Serwisant, a tak˝e
u˝ytkownik, mo˝e równie˝
otrzymywaç informacje o ma-
szynie za pomocà SMS lub
poczty elektronicznej.
Zainstalowany w maszynie
modu∏ COSMOS™ umo˝liwia
mi´dzy innymi sta∏e, zdalne
monitorowanie czasu i histo-
rii jej pracy, czasu, jaki pozo-
sta∏ do przeglàdu oraz wielu
danych i stanów awaryjnych.
Mo˝liwa jest równie˝ lokaliza-
cja w terenie poprzez system
GPS oraz zak∏adanie wirtual-
nych „p∏otów” zabezpieczajà-
cych maszyn´. Dzi´ki wszyst-
kim wspomnianym funkcjom

serwis Atlas Copco ma sta∏y
wglàd w parametry monitoro-
wanej maszyny, a tym sa-
mym jest w stanie lepiej za-
planowaç i przygotowaç si´
do zbli˝ajàcego si´ przeglà-
du. Jest tak˝e niezw∏ocznie
informowany o wyst´pujà-
cych nieprawid∏owoÊciach
w parametrach pracy maszy-
ny oraz jest w stanie szybciej
do niej dotrzeç. Wszystko to
powoduje, ˝e ewentualny
przestój maszyny jest skróco-
ny do minimum, co daje
oszcz´dnoÊç czasu, a tym
samym pieni´dzy.
System COSMOS™ jest do-
st´pny w spr´˝arkach prze-
woênych i generatorach prà-
du Atlas Copco od pierwsze-
go kwarta∏u 2007.
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Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska nr 41*

podczas targów AUTOSTRADA POLSKA w Kielcach,

w dniach 16-18 maja 2007

*stoisko nr 41 zlokalizowane b´dzie na terenie otwartym targów

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 0510 025 777

bezp∏atna infolinia 0800 100 036

www.atlascopco.pl



˚urawie Linden-Comansa

W listopadzie ubieg∏ego ro-
ku trójmiejska firma Corle-
onis zdecydowa∏a si´ zo-
staç wy∏àcznym przedstawi-
cielem ma∏o jeszcze znane-
go w Polsce, hiszpaƒskiego
producenta ˝urawi Linden-
Comansa. Przyznaç trzeba,
˝e by∏a to doÊç odwa˝-
na decyzja ze strony Corle-
onis, firmy specjalizujàcej
si´ dotychczas w wynajmie
oraz konserwacji i naprawie
˝urawi na terenie ca∏ego
kraju. Czas pokaza∏, ˝e pre-
zesi pomorskiej firmy podj´-
li niezwykle trafnà decyzj´.
Hiszpanie oprócz najwy˝-
szej jakoÊci sprz´tu oferu-
jà równie˝ bardzo wysokà
jakoÊç us∏ug zwiàzanych
z serwisem oraz b∏yskawicz-
ny, bo szeÊciotygodniowy
termin dostawy.
Hiszpaƒska fabryka ˝urawi
podj´∏a dzia∏alnoÊç w ro-
ku 1963. W roku 2000 wyku-
pi∏a szwedzkà firm´ Linden.
Korzystajàc z doÊwiadczenia
nabytego przez obie fabryki
Linden-Comansa sta∏a si´
jednym z najbardziej cenio-
nych producentów ˝urawi,
o czym Êwiadczy to, ˝e
urzàdzenia pracujà z powo-
dzeniem w ponad trzydzie-
stu krajach na pi´ciu konty-
nentach. W chwili obecnej
roczna produkcja fabryki Lin-
den-Comansa liczona jest
w tysiàcach sztuk.
Przed niespe∏na dwoma la-
ty Hiszpanie przenieÊli si´
do nowo wybudowanej sie-
dziby w Pampelunie. Bioràc
pod uwag´ aktualnà liczb´
zamówieƒ na ˝urawie
i oczekiwany w przysz∏oÊci
wzrost w tym zakresie, sze-
fowie Comansy doszli
do wniosku, ˝e fabryka,
w której przez czterdzieÊci
lat prowadzono produkcj´
nie podo∏a wyzwaniom sto-
jàcym przed firmà. Bez in-
westycji nie mog∏o byç mo-
wy o zwi´kszeniu produkcji
wynoszàcej w tamtym cza-

sie zaledwie 600 sztuk rocz-
nie. Konieczne okaza∏o si´
zatem wybudowanie no-
wej fabryki. Powsta∏a ona
kosztem dwudziestu milio-
nów euro nieopodal sta-
rych zak∏adów w Pampe-
lunie i podj´∏a produkcj´
we wrzeÊniu 2005 roku.
Nowa fabryka wyposa˝o-
na zosta∏a we w pe∏ni
skomputeryzowane linie
produkcyjne, co pozwoli∏o
w krótkim czasie na osià-
gni´cie wy˝szej produktyw-
noÊci i zapewnienie precy-
zyjnego procesu produkcji.
Prace spawalnicze wyko-
nywane uprzednio przez
starannie wyselekcjono-
wanych specjalistów prze-
j´∏y nowoczesne roboty.
Proces produkcji jest co-
raz bardziej zautomatyzo-
wany, co nie tylko zwi´k-
sza efektywnoÊç i jakoÊç
produkcji, ale tak˝e bez-
pieczeƒstwo pracy. Gwa-
rantowana jest ca∏kowita
powtarzalnoÊç produkcji.
Po kompleksowej reorgani-
zacji procesów produkcyj-
nych Comansa uzyska∏a
certyfikat potwierdzajàcy
zgodnoÊç Systemu Zarzà-
dzania JakoÊcià z mi´dzy-

narodowà normà ISO 9001.
W uznaniu za to osiàgni´-
cie Comansa jako pierw-
szy z hiszpaƒskich produ-
centów maszyn otrzyma∏a
pierwszà nagrod´ w zakre-
sie zarzàdzania jakoÊcià. 
Wi´kszoÊç ˝urawi produko-
wana na Pó∏wyspie Iberyj-
skim wykonana jest w tech-
nologii „Flat-top”, co po-
zwala zapobiegaç kolizjom
na placu budowy, a tak˝e
minimalizuje napr´˝enia
konstrukcji oraz u∏atwia
monta˝. Dzisiejsze ˝urawie
Linden-Comansa to orygi-
nalne konstrukcje b´dàce
rezultatem po∏àczenia za-
awansowanych technologii
i wspó∏pracy z najlepszymi
in˝ynierami. Ciàg∏e badania
i rozwój fabryki prowadzà
do powstania bezpieczne-
go, bardzo wytrzyma∏ego
produktu, niczym nie ust´-
pujàcego takim gigantom
jak Liebherr czy Comedil.
˚eby zaspokoiç potrzeby
rynku Comansa wypuÊci∏a
niedawno najbardziej po-
pularnà obecnie seri´ Lin-
den 500 – ˝urawie „flat top”
z wysi´gnikami od 36
do 52,5 metra, z jednà tonà
udêwigu na koƒcu. Na po-

trzeby polskiego rynku pro-
ducent oferuje ˝urawie wy-
posa˝one w kabin´ opera-
tora oraz system automa-
tycznego przelinowania 2/4
pasma liny zwi´kszajàcy
udêwig maksymalny, w za-
le˝noÊci od modelu,
do czterech lub pi´ciu ton. 
Odpowiadajàc na zapotrze-
bowanie nowoczesnego
placu budowy producent
oferuje ˝urawie serii Lin-
den 1000 i Linden 2100. Sà
to urzàdzenia z wysi´gnika-
mi do 80 m osiàgajàce do
90 m wysokoÊci podnosze-
nia. Wszystkie ˝urawie mo-
gà byç sterowane elektro-
nicznie za pomocà prze-
mienników cz´stotliwoÊci.
Corleonis, najÊciÊlej zwià-
zany z Comansà na terenie
Polski, oferuje nie tylko
sprzeda˝ nowych ˝urawi,
ale tak˝e obs∏ug´ po-
sprzeda˝nà i doradztwo
na terenie ca∏ego kraju.
Najnowsze ˝urawie Co-
mansy prezentowane by∏y
na kwietniowych targach
Bauma w Monachium, sà
te˝ coraz powszechniej
spotykane na naszych ro-
dzimych budowach. 
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˚urawie Comansa ju˝ pracujà na polskich placach budowy. Najpierw pojawi∏y si´ w Gdaƒsku, potem tak˝e w Olsztynie i Ostródzie



Ammann Yanmar

Firma Ammann Yanmar jest
producentem ma∏ych i Êred-
nich koparek „semi ViO”
i „ViO”. Do pierwszej grupy
nale˝à maszyny, których
tylna cz´Êç nie wychodzi
poza obrys gàsienic. Z kolei
typoszereg „semi ViO” za-
wiera koparki o zbli˝onych
parametrach, lecz z mini-
malnie wystajàcà tylnà cz´-
Êcià nadwozia.
Koparki:

SV05 615 kg
SV08 1.065 kg
SV15 1.655 kg
SV17 1.790 kg
SV17 Ex 1.940 kg
SV100 9.250 kg

ViO15 1.680 kg
ViO20 2.320 kg
ViO25 2.770 kg
ViO30 3.270 kg
ViO35 3.565 kg
ViO45 4.430 kg
ViO55 5.130 kg
ViO75 7.720 kg

Sigma B7 8.030 kg
Maszyna Sigma jest koparkà
z ∏amanym podwójnie ramie-
niem. Wysoka jakoÊç mate-

ria∏ów i wykonania zapewnia
d∏ugà, bezawaryjnà prac´.
Maszyny wyposa˝ono w silni-
ki Yanmar produkowane spe-
cjalnie do koparek. 
Ammann Yanmar wytwarza
równie˝ transportery na gu-
mowanych gàsienicach. Ich
Transportery gàsienicowe:

Poj. ∏adunku
C12R 0,52 m3

C30R 1,24 m3

C50R-3 2,30 m3

C50R-3TV 2,10 m3

∏adownoÊç zawiera si´ w prze-
dziale 1.180÷3.800 kg.
W ofercie firmy znajdujà si´
równie˝ wie˝e oÊwietleniowe
pozwalajàce na prac´ w nocy.

Dalsze informacje Pb 048Z

Atlas Weyhausen

Atlas Weyhausen jest reno-
mowanym niemieckim pro-
ducentem ∏adowarek i wal-
ców jedno- i dwub´bno-
wych. Aktualna  oferta firmy
¸adowarki:

AR35 2.500 kg
AR50 3.950 kg
AR60 4.650 kg
AR65Super 4.800 kg
AR70 5.600 kg
AR75S* 6.000 kg
AR80 5.750 kg
AR85 6.700 kg
AR95 7.900 kg
AR95 Super 8.100 kg

* z obrotowym ramieniem

obejmuje ∏adowarki o po-
jemnoÊci ∏y˝ki od 0,34
do 1,60 m3. Wszystkie ma-

szyny wyposa˝one zosta∏y
w silniki marki Deutz.

Ciekawym rozwiàzaniem
jest ∏adowarka z obrotowym
ramieniem (obrót o pe∏-
ne 180 stopni), doskona∏a
na przyk∏ad przy pracy
na przydro˝nych chodni-
kach. Atlas Weyhausen wy-
twarza mocne i wytrzyma∏e
maszyny do ró˝norodnych
zastosowaƒ. 
Kolejnà grup´ maszyn
ATLAS Weyhausen stanowià
walce jednob´bnowe.
Walce jednob´bnowe:

AW1070 7.100 kg
AW1110 11.200 kg
AW1120 12.000 kg
AW1130 12.900 kg
AW1140 13.900 kg

Wszystkie maszyny opcjo-
nalnie dost´pne sà z wal-
cem oko∏kowanym lub ko∏-
kowaniem w formie p∏asz-
cza na g∏adki walec.
Walce dwub´bnowe:

AW240 2.450 kg
W260 2.650 kg
AW300 3.000 kg

Do wszystkich maszyn cz´-
Êci zamienne oraz pe∏en za-
kres us∏ug serwisowych za-
równo gwarancyjnych, jak
i pogwarancyjnych zapew-
nia firma Bamaar.
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B7 Sigma

¸adowarka AR75S



Husqvarna K 650

Cut-n-Break

W przecinarce Husqvar-
na K 650 Cut-n-Break zasto-
sowano ca∏kowicie nowe
rozwiàzania techniczne po-
zwalajàce na wykonywanie
ci´ç na g∏´bokoÊç docho-
dzàcà nawet do 400 milime-
trów przy zminimalizowa-
nych kosztach wykorzysta-
nych komponentów i paliwa. 
Nowe narz´dzie sprawdza
si´ równie˝ doskonale
przy wycinaniu otworów
pod drzwi i okna, gdy wyko-
nawca chce uniknàç zacho-
dzenia na siebie ci´ç w na-
ro˝ach. Husvarna K 650 Cut-
-n-Break radzi sobie równie˝
doskonale z przecinaniem
rur w rowach, wycinaniem
bruzd, wykonywaniem
przerw dylatacyjnych oraz
wszelkimi pracami polega-
jàcymi na naprawie p´kni´ç
powierzchni. 
Przecinarki nale˝à do naj-
ci´˝szych urzàdzeƒ r´cz-
nych, dlatego te˝ powinny
odznaczaç si´ dobrà, ergo-
nomicznà konstrukcjà. Prze-
cinarka K 650 Cut-n-Break
imponuje ∏atwoÊcià manew-
rowania. Uchwyty umiejsco-
wione sà tak, by u˝ytkownik
trzyma∏ narz´dzie mniej wi´-
cej na szerokoÊç barków.
U∏atwia to obs∏ug´ zarówno
przy ci´ciu pionowym, jak
i poziomym. Podczas prac
konstrukcyjnych w centrum
uwagi in˝ynierów Husqvar-
ny pozostawa∏o dà˝enie
do maksymalnego ograni-
czenia wibracji przenoszo-
nych na ramiona i cia∏o ope-
ratora. Kilka przyk∏adów za-
stosowanego systemu t∏u-
mienia wibracji wskazujà, ˝e
sà one niezwykle skuteczne
w t∏umieniu wibracji przeno-

szonych na uchwyt. Spe-
cjalne zawieszenie silnika
równie˝ t∏umi wibracje. 
Podstaw´ nadzwyczajnej ja-
koÊci przecinarki K 650 Cut-
-n-Break stanowi zastosowa-
ny w niej szereg nowocze-
snych rozwiàzaƒ. Do naj-
wa˝niejszych z nich nale˝à: 
• Active Air Filtration. Zasto-

sowany w przecinarce je-
dyny w swoim rodzaju
system odÊrodkowego
oczyszczania powietrza
sk∏ada si´ z trzech uzu-
pe∏niajàcych si´ nawza-
jem rodzajów filtrów. Ju˝
w pierwszej fazie oczysz-
czania usuwane jest bli-
sko dziewi´çdziesiàt pro-
cent py∏u tworzàcego si´
w czasie ci´cia. W drugiej
fazie zasysane powietrze
przep∏ywa przez specjal-
nie impregnowany filtr
piankowy. Jego zadaniem
jest wychwycenie drobi-
nek py∏u, z którymi nie po-
radzi∏ sobie pierwszy filtr.
W trzeciem etapie silnik
zabezpieczany jest filtrem
z wk∏adem papierowym.
Active Air Filtration firmy
Husqvarna przed∏u˝a ˝y-
wotnoÊç silnika ogranicza-
jàc do minimum przestoje
spowodowane usterkami

i koszty obs∏ugi serwiso-
wej. Pami´taç nale˝y, ˝e
skutecznie dzia∏ajàcy sys-
tem filtracji zmniejsza
prawdopodobieƒstwo ko-
niecznoÊci przerwania pra-
cy ze wzgl´du na zabloko-
wanie si´ filtra powietrza,

• SmartCarb. Zintegrowa-
ny automatyczny system
kompensacji filtra pozwa-
lajàcy zachowaç du˝à moc
przy jednoczesnym ograni-
czeniu zu˝ycia paliwa,

• DuraStarter. Zabezpieczo-
ny przed wnikaniem kurzu
i py∏u rozrusznik. Zastoso-
wana w nim wytrzyma∏a
linka zapewnia niezawod-
noÊç i wi´kszà trwa∏oÊç, 

• EasyStart. Specjalny za-
wór dekompresyjny redu-

kuje ciÊnienie w cylindrze
podczas rozruchu. Roz-
wiàzanie to zapewnia
o pi´çdziesiàt procent ∏a-
twiejszy rozruch narz´dzia,

• Easy View. ¸atwy w od-
czycie przezroczysty
wskaênik poziomu paliwa
w zbiorniku, 

Zastosowany w przecinarce
wielorowkowy pasek klinowy
nie Êlizga si´ zapewniajàc
lepsze przenoszenie mocy,
wi´kszà trwa∏oÊç i nie wyma-
ga cz´stego napinania. 
¸atwy dost´p do cz´Êci za-
miennych. Przecinarki i pi-
larki Husqvarna tego same-
go rozmiaru majà wiele
wspólnych cz´Êci:
• samosmarujàce ∏o˝ysko

sprz´g∏a zwi´kszajàce
znacznie jego ˝ywotnoÊç,

• zintegrowanà ochron´
tarczy przed rozpryskami
podczas ci´cia,

• optymalnie umiejscowio-
ne dysze wodne,

• podwójnà tarcz´ o spe-
cjalnej konstrukcji zapew-
niajàcà zwi´kszonà szyb-
koÊç ci´cia oraz wydaj-
noÊç narz´dzia,

• filtr paliwa o zwi´kszonej
wydajnoÊci zapobiegajàcy
niebezpieczeƒstwu prze-
dostawania si´ zanie-
czyszczeƒ do gaênika. 
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Przecinarka jest dostarczana ze specjalnymi, opatentowanymi tarczami diamentowymi
oraz wybierakiem urobku 

Technika pracy przecinarki 650 C-n-B polega na nacinaniu materia∏u, a nast´pnie usuni´ciu
urobku specjalnym wybierakiem. Po wy∏amaniu rdzenia (wybraniu urobku) ci´cie powtarza
si´ a˝ do osiàgni´cia ˝àdanej g∏´bokoÊci, maksymalnie 400 mm

Podstawowe dane techniczne:

PojemnoÊç skokowa cylindra 71 cm3

Moc 3,5kW (4,5 KM)
Tarcza diamentowa                                      230 mm (9")
G∏´bokoÊç ci´cia 400 mm (16")
Ci´˝ar bez paliwa i urzàdzenia tnàcego 10,1 kg





Rusztowania ramowe

firmy LAYHER

Praktyczne zastosowanie
rusztowaƒ firmy LAYHER
obecnie zobaczyç mo˝-
na w obiekcie sakralnym,
jakim jest poznaƒski koÊció∏
Êw. Stanis∏awa Biskupa,
czyli poznaƒska fara. Jest
ona jednym z najcenniej-
szych zabytków architektu-
ry barokowej w Polsce. 
Poznaƒska fara zosta∏a
wzniesiona przez jezuitów,
budowa Êwiàtyni zapoczàt-
kowana zosta∏a w roku 1649,
a trwa∏a z przerwami po-
nad pó∏ wieku. Konsekrowa-
na zosta∏a w roku 1705.
Po drugiej wojnie Êwiatowej,
w czasie odbudowy poznaƒ-
skiej katedry, fara pe∏ni∏a ro-
l´ prokatedry.
KoÊció∏ posiada bardzo bo-
gate, trójnawowe i obszerne
wn´trze. WysokoÊç Êwiàty-
ni wynosi 34 metry, a jej d∏u-
goÊç 55 metrów. Fara zna-
na jest z organów, wykona-
nych w roku 1876 przez
s∏ynnego Friedricha Lade-
gasta. Sk∏adajà si´ one
z 2.579 piszcza∏ek, z któ-
rych najwi´ksze majà oko∏o
szeÊciu metrów d∏ugoÊci. 
Up∏ywajàcy czas spowodo-

wa∏ potrzeb´ przeprowa-
dzenia ca∏kowitej renowacji
wn´trza obiektu, tak by
przywróciç mu jego pier-
wotny stan. Renowacj´
przesz∏y malowid∏a, sklepie-
nie, Êciany i posadzka. 
Prace konserwatorskie roz-
pocz´∏y si´ w grudniu ubie-
g∏ego roku przy u˝yciu
rusztowaƒ wypo˝yczonych
od firmy JACK-BUD z Po-
znania. Zapewni∏a ona opty-
malne zaplecze materia∏owe
oraz wysoki profesjonalizm
obs∏ugi. Wewnàtrz fary usta-
wiono oko∏o 2,5 tysiàca me-
trów kwadratowych ruszto-
waƒ wa˝àcych ∏àcznie bli-
sko trzydzieÊci ton. Monta-
˝em rusztowaƒ zaj´∏a si´ fir-
ma Tomasza Kubiƒskiego
ze Skoków. Specyfika miej-
sca monta˝u rusztowaƒ wy-
nikajàca z zabytkowego
charakteru obiektu oraz fak-
tu, ˝e jego wydzielona cz´Êç
przez ca∏y czas s∏u˝y wier-
nym, wymaga∏a od pracow-
ników firmy wykonawczej
du˝ego zaanga˝owania oraz
niezwykle wysokiej precyzji.
SzybkoÊç i ∏atwoÊç monta˝u
mo˝liwa by∏a dzi´ki zastoso-
waniu rozwiàzaƒ systemo-
wych rusztowaƒ ramowych
typu Blitz produkowanych
przez firm´ LAYHER. Mimo

skomplikowanego charakteru
wn´trza budowli nie zachodzi-
∏a koniecznoÊç u˝ycia ruszto-
waƒ modu∏owych, co w efek-
cie pozwoli∏o znacznie zmniej-
szyç koszty ich ustawienia.
LekkoÊç elementów oraz
du˝a liczba rozwiàzaƒ sys-
temowych sta∏y si´ kolejny-
mi przyczynkami do b∏yska-
wicznego monta˝u i skró-
cenia tym samym czasu re-
alizacji. Wybór w∏aÊnie tego
systemu rusztowaƒ zapew-
ni∏ optymalne warunki pro-

wadzenia prac konserwa-
torskich. Rusztowanie firmy
LAYHER gwarantuje wyso-
kie bezpieczeƒstwo oraz
komfort monta˝ystom, jak
równie˝ du˝à dost´pnoÊç
do wszystkich miejsc pod-
dawanym renowacji. Przy-
k∏ad renowacji wn´trz po-
znaƒskiego koÊcio∏a farne-
go pokazuje ogrom mo˝li-
woÊci, jakie daje stosowa-
nie systemu rusztowaƒ fir-
my LAYHER.
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Poznaƒska fara jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury barokowej w Polsce

Rusztowania firmy LAYHER gwarantuje pe∏nà dost´pnoÊç do miejsc renowacjiSpecyfika miejsca monta˝u rusztowaƒ wymaga∏a wysokiej precyzji 
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 022 783 00 62
fax 022 760 12 97

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:

CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO
MASZYN BUDOWLANYCH

ATLAS®

CATERPILLAR®

CASE®

HSW®

HANOMAG®

KOMATSU®

LIEBHERR®

O&K®

WARY¡SKI®

ul. G∏ówna 1C
44-109 Gliwice-¸ab´dy

tel. (0-32) 301-56-30
fax (0-32) 338-03-25

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

BODO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Poznaƒska 5, 62-021 Paczkowo
tel. (061) 81 58 626, 81 58 627
fax (061) 81 58 628
e-mail: info@bodonet.com

tel. (061) 2787-040 
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CUMMINS POLAND
Oferuje:

• silniki wysokopr´˝ne spe∏niajàce normy
Stage 3; 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.

CUMMINS 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

SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE

ZESPO¸Y NAP¢DOWE

KOMPONENTY PRODUKCYJNE

AGREGATY PRÑDOTWÓRCZE

SERWIS TECHNICZNY

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO SILNIKÓW:

IVECO MOTORS

IVECO aifo

FIAT aifo

ul. Genera∏a Kutrzeby 9

05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-95-22

fax (022) 752-93-22

e-mail: biuro@tezana.pl

www.tezana.pl

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

tel. (058) 303 80 80

e-mail: pezal@pezal.com.pl

Oddzia∏ Kama Kipor Polska
Gdaƒsk, ul. Litewska 12

tel. (058) 300 03 67, fax (058) 305 87 02

www.pezal.com, www.kiporpolska.pl

OFERTA HANDLOWA: 

SILNIKI SPALINOWE, GENERATORY
PRÑDU, MOTOPOMPY, W¢˚E, Z¸ÑCZKI,

SPAWARKI Z GENERATORAMI,
ZAG¢SZCZARKI, SKOCZKI, PI¸Y DO
BETONU I ASFALTU, ZACIERACZKI,
LISTWY WIBRUJÑCE, ODSNIE˚ARKI,

TACZKI, ZAMIATARKI

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:

www.maszynybudowlane.pwww.maszynybudowlane.pl

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

OFICJALNY I WY¸ÑCZNY 
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY

MEFLEX TELECONTROL GmbH & Co.KG

IOW SERVICE oferuje elastyczne ci´gna typu
pchajàco-ciàgnàcego o szerokim zastosowaniu,

jak równie˝ kompletne pulpity i manetki 
sterownicze.

Zastosowanie:
- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE

- MASZYNY LEÂNE
- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB
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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

Oferujemy wszystkie cz´Êci do:

• wytwórni mas bitumicznych

• w´z∏ów betoniarskich

• maszyn drogowych

• maszyn budowlanych

www.kateilsystem.poznan.pl

®
HITACHI

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

HAMER 
• WYNAJEM 
• SPRZEDA˚ 
• SERWIS

• 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
• 20-228 LUBLIN, ul. Turystyczna 106,

tel. (0-81) 746 48 98, GSM: 0-501 295 807
• 80-560 GDA¡SK, ul. ˚aglowa 2, 

tel. (0-58) 342 07 14, GSM: 0-501 295 844

REGENERACJA I BUDOWA 

WA¸ÓW NAP¢DOWYCH 

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW

CI¢˚AROWYCH, MASZYN

BUDOWLANYCH I URZÑDZE¡

PRZEMYS¸OWYCH

WA¸Y 
NAP¢DOWE

Welte Cardan Service Sp. z o.o.

41-400 Mys∏owice, ul. Obrze˝na Pó∏nocna 24
tel. (0-32) 223 80 72
fax (0-32) 223 80 73

tel. kom. 606 512 708
www.cardanservice.pl

e-mail: welte.cardan@onet.pl

ul. Walendów 5B
05-830 Nadarzyn

tel.: 022 498 06 98÷99, 498 07 00÷01
022 739 81 00, 739 41 31 

fax: 022 353 91 56, 739 41 30
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:

®
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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.zuraw.pl

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

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

•M∏oty do g∏´bokich otworów

•Rozwiertaki trzpieniowe

z utwardzanego metalu

•Prowadniki precyzyjne

•Wspomagacze przedmuchów

•Gwintowniki

•Zawory do prac pod wodà

•Osprz´t wiertniczy i cz´Êci

Fritz Zimmermann

Maschinenfabrik

Bröderhausener Str. 7

D-32549 Bad Oeynhausen

tel. 0049 5734 2203, fax 0049 5734 3353    

e-mail: maschinenfabrik.zimmermann@t-online.de

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

®
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Najwi´kszy 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. 0606 32 65 55, 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

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy 

Silniki, pompy, agregaty

• 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

sprzeda˝ maszyn, naprawy, diagnostyka

DAEWOO, HYUNDAI, ITALDEM, HANWOO, 
TONG-MYUNG, KAWASAKI, LINDE, LIEBHERR, CAT

• maszyny nowe i u˝ywane

• m∏oty hydrauliczne i cz´Êci

• silniki jazdy i reduktory

• ∏o˝yska wieƒcowe obrotu i przek∏adnie

• elektronika sterujàca koparek

• pompy hydrauliczne g∏ówne

• cz´Êci do kruszarek i przesiewaczy

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

e-mail: info@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

• KRUSZARKI

• CZERPAKI 

KRUSZÑCE

• WAGI 

OPTYCZNE

• 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

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. P∏ochociƒska 35
03-044 Warszawa
tel. 0-602 288 175
fax 0-22 814 00 07

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 12–120 m3/h,

• betoniarki i mieszarki o wydajnoÊci 12–120 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

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

WENDOR Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 85 E, 02-797 Warszawa

tel/fax: (022) 649 72 27
tel. kom: 0 608 208 445

www.wendor.pl; wendor@wendor.pl

Oferujemy:
• Modu∏y obrotowe i zag´szczarki firmy ENGCON

• ¸y˝ki przesiewajàce firmy REMU

• Koparki p∏ywajàce typu BIG FLOAT

• Systemy przesiewajàce ST COMBI

• Narz´dzia ATLAS COPCO

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. Ratuszowa 11, bud 5/122,

03-450 Warszawa
tel. (022) 670 02 95,  

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

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

ul. Genera∏a Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-95-22

fax (022) 752-93-22

e-mail: biuro@tezana.pl

www.tezana.pl

AGREGATY PRÑDOTWÓRCZE

PODZESPO¸Y AGREGATOWE

SILNIKI AGREGATOWE

KOMPONENTY PRODUKCYJNE

SERWIS TECHNICZNY i CZ¢ÂCI 

ZAMIENNE DO ZESPO¸ÓW

PRÑDOTWÓRCZYCH
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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

42-470 Siewierz, ul. Bacholiƒska 11
tel. (032) 674-20-13, fax (032) 674-22-49

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

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¸Y

– zwi´kszenie
wytrzyma∏oÊci 
gàsienicy o 40%

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

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, 
Trakt Brzeski 134

www.solideal.pl
biuro@solideal.pl

• dobór opon 

• monta˝ u klienta

• profesjonalne naprawy

POJAZDY U˚YTKOWE

Mocna oferta 
budowlana
Informacje o naszej 

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

www.scania.pl

Naczepy Nooteboom typu OSDS

do przewozu maszyn budowlanych

- liczba osi: 3 lub 4
- poszerzenia pok∏adu do 3 m
- zawieszenie pneumatyczne
- oÊ(osie) samoskr´tna(e)  z blokadà
- EBS z RSS
- najazdy hydrauliczne
- oÊ podnoszona
- ∏adownoÊç od 38 do 44 ton
- inne wyposa˝enie opcjonalne

Przedstawiciel w Polsce

V&S Trucks-Trailers Sp. z o.o.
ul. Handlowa 4 

55-080 Kàty Wroc∏awskie
tel. 071 391 29 10
fax 071 391 29 11

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

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

www.kamaz.pl

FIRMY LEASINGOWE

Oferujemy m.in. leasing:

• maszyn i urzàdzeƒ
budowlanych oraz drogowych

• samochodów ci´˝arowych
oraz dostawczych

• ciàgników siod∏owych, naczep,
przyczep

• samochodów osobowych
• autobusów, pojazdów, sprz´tu

specjalistycznego

BRE Leasing Sp. z o.o.

ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa

Tel. +48 22 320 18 00
Fax +48 22 625 72 36

www.bre-leasing.com.pl

Centrala i Centrum Dystrybucji

TBT Sp. z o. o.

ul. Poznaƒska 312
05-850 O˝arów Mazowiecki

tel: 0-22 721 05 93, 721 05 94,
721 05 72

fax: 0-22 43 351 10, 721 05 95
e-mail: tbtwawa@tbt.pl

…ko∏a, które pracujà dla Ciebie…
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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

Biuro Dzia∏u Reklamy
tel. (0 608) 219 523
e-mail: posbud@posbud.com.pl
Katarzyna Janasiewicz

tel. (0 602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.com.pl

PRZEDSTAWICIELSTWO 
NA EUROP¢ ZACHODNIÑ
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. Dzielna 5 
00-162 Warszawa 
tel. (022) 498 16 77
e-mail: trans@tim.com.pl
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 292 114

Druk: Pozkal Inowroc∏aw

Aktualnie obowiàzujàcy cennik reklam 

znajduje si´ na str. 10 ka˝dego wydania

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

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 

Centrala: 
Infolinia contact center tel. 071/33 44 880
Oddzia∏y: Bydgoszcz tel. 52/36 28 010

Gdaƒsk tel. 58/52 09 999
Gorzów Wlkp. tel. 95/72 28 710
Katowice tel. 32/20 91 920
Kraków tel. 12/62 21 050
¸ódê tel. 42/61 30 500
Poznaƒ tel. 61/86 45 316
Warszawa tel. 22/53 25 960
Wroc∏aw tel. 71/33 44 936
Rzeszów tel. 17/85 06 415

Filie: Bielsko-Bia∏a tel. 33/82 19 503
Cz´stochowa tel. 34/36 71 061
Lubin tel. 76/84 12 162
Opole tel. 77/42 30 026
Âwidnica tel. 74/85 14 591






