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Drodzy Czytelnicy,
byç mo˝e to wydanie „PoÊrednika” trafi
do ràk niektórych z Paƒstwa dopiero pod-
czas kieleckich targów Autostrada-Polska.
Impreza to wielce presti˝owa, a co za tym
idzie absolutnie obowiàzkowa dla polskiej bran-
˝y budowlanej. Szkoda tylko, ˝e nie majàca wi´ksze-
go wp∏ywu na podkr´cenie tempa budowy naszych dróg.
Ju˝ od dwunastu lat – to wówczas powsta∏ program bu-
dowy dwóch tysi´cy kilometrów autostrad i pi´ciu tysi´cy
dróg ekspresowych – nie mo˝na pokonaç bariery niemo˝-
noÊci. Zwyk∏y Kowalski rzadko ma okazj´ przejechaç od-
cinkiem dobrze wyprofilowanej drogi o przyzwoitej na-
wierzchni. Za to ciàgle s∏yszy o z∏ym prawie, protestach
ekologów i urz´dniczych k∏opotach z wykupem gruntów
pod inwestycje… Totalny bezw∏ad! Czy zadoÊçuczynie-
niem dla Kowalskiego mo˝e byç zapowiadana od jakiegoÊ
czasu zmiana na stanowisku ministra infrastruktury? Piastu-
jàcy je Cezary Grabarczyk w gabinecie cieni Platformy by∏ mi-
nistrem sprawiedliwoÊci. Ostatecznie jednak postanowino „rzuciç
go na odcinek budowy dróg i autostrad”. Sygna∏ pobudki dla polityków
i urz´dników rozleg∏ si´ tu˝ po przyznaniu nam wspó∏organizacji Euro 2012.
Decydenci wy∏àczyli jednak budzik zapadajàc ponownie w b∏ogi sen. Sielanki
nie sà w stanie przerwaç eksperci ostrzegajàcy, ˝e mistrzostw nie uda si´ zorga-
nizowaç na czas. Nawet „po polsku”, czyli byle jak i na ostatnià chwil´. Nie-
którzy twierdzà nawet, ˝e budujàc infrastruktur´ na Euro 2012 w dotychcza-
sowym tempie b´dziemy gotowi, gdzieÊ ko∏o roku… 2030. 
Okazuje si´, ˝e paradoksalnie decyzja o zaniechaniu budowy autostrady po-
trafi ucieszyç kierowców. Przynajmniej tej z Warszawy do Wroc∏awia. Kiedy
sta∏o si´ jasne, ˝e za ˝adne skarby inwestycji nie uda si´ ukoƒczyç w zak∏ada-
nym terminie, powróci∏a koncepcja budowy drogi ekspresowej. Nowoczesnej,
szerokiej, z bezkolizyjnymi skrzy˝owaniami. A nade wszystko bezp∏atnej. Kie-
rowcy nie godzà si´ na wygórowane op∏aty za przejazd polskimi autostrada-
mi. Miast si´gaç do kieszeni w oczekiwaniu na otwarcie drogi ekspresowej b´-
dà snuç si´ bocznymi i coraz bardziej zat∏oczonymi…
Nie uda si´ wybudowaç autostrad, ani nawet dróg ekspresowych bez spraw-
nych maszyn. Sprawnych, czyli kompletnych. Tej oczywistej prawdy nie
wzi´∏o sobie do serca dwóch mieszkaƒców województwa lubuskiego. Przy∏a-
pano ich bowiem na kradzie˝y wymontowanej wspólnymi si∏ami ∏y˝ki pot´˝-
nej koparki. Po zaskakujàco szybkim, a wi´c fachowym demonta˝u powieêli
jà na z∏om. Za swój z∏odziejski ∏up wzi´li 54 z∏ote. Byli bardzo zadowoleni,
choç za takà sum´ nie najeêdziliby si´ d∏ugo krajowymi autostradami. Na do-
datek grozi im odsiadka mogàca potrwaç nawet pi´ç lat… 

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

12. CB Midi CX udanie ∏àczy nie tylko 
atrybuty ∏adowarki i koparki, ale tak˝e
niewielkiego ciàgnika

14. Podczas targów ConExpo w Las Vegas
Volvo CE zaprezentowa∏o ∏adowark´ ko-
∏owà wyposa˝onà w nap´d hybrydowy

16. Dla uczczenia pi´çdziesiàtej rocznicy
rozpocz´cia produkcji mini∏adowarek
Bobcat organizuje konkurs… literacki

18. Na targach Samoter Komatsu pokaza∏o
mi´dzy innymi minikoparki serii Dash3

20. Liebherr PR 764 to najwi´kszy na Êwiecie
spychacz z nap´dem hydrostatycznym

28. Takeuchi - najwy˝szej klasy kompaktowe
maszyny z Japonii

32. Ammann Yanmar produkuje nie tylko
maszyny budowlane. Firma oferuje te˝
ca∏à gam´ masztów oÊwietleniowych

40. BH Ruda jest dystrybutorem mobilnych
maszyn marki Metso Minerals 

44. Terex i ASbud - nowa jakoÊç na
polskim rynku maszyn budowlanych

52. Nap´dzane silnikiem czterosuwowym
stopy wibracyjne Weber MT 
potwierdzajà swe wysokie walory

54. Ammann prezentuje nowatorskà
konstrukcj´ uchwytów z sensorami

56. M∏ot hydrauliczny Atlas Copco 
HB 10000 to najwi´ksze na Êwiecie
urzàdzenie tego typu

65. CEMEX Polska wprowadza na rynek
mieszank´ wype∏niajàcà GRUNTON

70. Progresywne systemy centralnego 
smarowania marki VOGEL i BEKA-MAX
do maszyn budowlanych

72. Techbud z Zielonej Góry to uznany
dostawca wysokopr´˝nych silników
marki Yanmar i John Deere

78. W fabryce maszyn w Augsburgu, która
sta∏a si´ póêniej siedzibà firmy MAN,
Rudolf Diesel skonstruowa∏ pierwszy
na Êwiecie silnik wysokopr´˝ny

80. Mercedes Benz Vario ∏àczy w sobie
wszystkie dobre cechy samochodu
dostawczego i lekkiej ci´˝arówki

83. Nowy Kerax to najci´˝szy pojazd 
wytwarzany przez Renault Trucks

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  NNAA  OOKK¸̧AADDCCEE::  
KKooppaarrkkoo--∏∏aaddoowwaarrkkaa  TTEERREEXX  886600  EElliittee
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CRAMO rozwija sieç wypo˝yczalni 

W kwietniu uruchomiony zosta∏ kolejny oddzia∏ Wypo˝yczal-
ni Sprz´tu Budowlanego CRAMO. Nowa placówka zlokalizo-
wana jest w Warszawie, przy ulicy Miƒskiej 65 (wjazd
od Chodakowskiej). Pod tym adresem znajduje si´ równie˝
nowo powsta∏y Dzia∏ Systemów Kontenerowych CRAMO. Na
poczàtku maja rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç oddzia∏y w Rzeszo-
wie, przy ulicy Podkarpackiej 59A oraz w Szczecinie przy
Szczawiowej 53D. Jeszcze w kwietniu specjalistyczny Dzia∏
Podestów Ruchomych przeprowadzi∏ si´ do nowej siedziby
w Radzionkowie, przy ulicy Anieli Krzywoƒ 34.

Rozrastajàca si´ sieç wypo˝yczalni CRAMO umo˝liwia wy-
godny dost´p do sprz´tu na terenie ca∏ego kraju. Jest to
cz´Êç procesu inwestycyjnego, w efekcie którego wkrótce
spodziewaç si´ mo˝na uruchomienia kolejnych oddzia∏ów.

Co 10 minut na budowie ginie cz∏owiek

W ciàgu roku na Êwiecie odnotowuje si´ 270 milionów wy-
padków przy pracy. Mi´dzynarodowa Organizacja Pracy
szacuje, i˝ w ich wyniku, a tak˝e z powodu chorób zawodo-
wych, ˝ycie traci rocznie ponad dwa miliony ludzi. Oznacza
to Êmierç pi´ciu tysi´cy pracowników dziennie. Niestety,
bran˝a budowlana przoduje w tych smutnych statystykach.
Co 10 minut na budowie ginie cz∏owiek… 
Od roku 2003 tak˝e w Polsce 28 kwietnia obchodzony jest
Âwiatowy Dzieƒ Bezpieczeƒstwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Boom budowlany przyczyni∏ si´ do pogorszenia stanu bez-
pieczeƒstwa na wielu budowach. Dzieje si´ tak z powodu
poÊpiechu w realizacji zamówieƒ, masowego powstawania
jednoosobowych i ma∏ych firm nastawionych na szybki zysk
i nie przywiàzujàcych wagi do zachowania zasad bezpieczeƒ-
stwa podczas pracy. Du˝e znaczenie ma te˝ migracja z pol-
skiego rynku wykwalifikowanej si∏y roboczej i wynikajàca
z tego rekrutacja pracowników s∏abo przygotowanych zawo-

dowo, nieÊwiadomych zagro˝eƒ. Problematykà poprawy bez-
pieczeƒstwa na budowach, ograniczenia liczby wypadków
oraz profilaktyki w zakresie chorób zawodowych zaj´li si´ po-
s∏owie, przedstawiciele rzàdu, Paƒstwowej Inspekcji Pracy,
Êrodowisk naukowych, organizacji zwiàzkowych i pracodaw-
ców. Konferencja zorganizowana z inicjatywy Zwiàzku Za-
wodowego „Budowlani” odby∏a si´ 28 kwietnia w Sali Kolum-
nowej Sejmu RP. W ocenie zwiàzków Polska dysponuje
znacznymi Êrodkami na prewencj´ wypadkowà, zapobiega-
nie chorobom zawodowym i podnoszenie standardów bez-
pieczeƒstwa pracy. Ârodki te sà jednak rozproszone i cz´sto
êle wykorzystywane przez dysponujàce nimi instytucje. Nie-
zb´dne jest ponadto promowanie odpowiednich wzorców za-
chowaƒ, swoistej kultury zdrowia i bezpieczeƒstwa pracy. 

New Holland - sto tysi´cy maszyn z Lecce 

Na poczàtku kwietnia fabryka New Holland we w∏oskim Lecce
Êwi´towa∏a wyprodukowanie stutysi´cznej maszyny budowla-
nej. Okaza∏a si´ nià 23-tonowa ∏adowarka ko∏owa W270B, fla-
gowy model Serii B, który zdoby∏ sobie Êwiatowà s∏aw´ udzia-
∏em w filmie o przygodach Jamesa Bonda „Casino Royale”. 
Ponad osiemdziesiàt procent produkcji trafia z Lecce
na eksport do prawie siedemdziesi´ciu krajów na ca∏ym
Êwiecie. Zbudowane w latach siedemdziesiàtych zak∏ady
uwa˝ane sà za jedno z wa˝niejszych centrów konstrukcyj-
nych New Holland w zakresie ∏adowarek ko∏owych, ∏ado-
warek teleskopowych i spycharek gàsienicowych. Zak∏ady
wyró˝niajà si´ ró˝norodnoÊcià produkcji. Z ich taÊm pro-
dukcyjnych schodzi dwadzieÊcia modeli ∏adowarek ko∏o-
wych w niemal dziewi´ciuset ró˝nych wersjach, dwadzie-
Êcia szeÊç modeli ∏adowarek teleskopowych w oko∏o ty-
siàcu pi´ciuset wersjach i dziesi´ç modeli spycharek w stu
dwudziestu wersjach. WielorakoÊç produkcji umo˝liwiajà
supernowoczesne procesy technologiczne, sprawnie funk-
cjonujàce linie produkcyjne i przede wszystkim profesjona-
lizm zatrudnionych pracowników.

Mieszanka firmowa
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Kramer Allrad produkuje
w nowej fabryce

Po wzorcowo przeprowadzo-
nej przeprowadzce komplet-
nej linii produkcyjnej z Über-
lingen do oddalonego o dwa-
dzieÊcia kilometrów Pfullen-
dorf, nowà fabryk´ Kramera
opuÊci∏y pierwsze maszyny. 
W ciàgu zaledwie tygodnia ca-
∏oÊç produkcji trafi∏a na nowe
miejsce. W przedsi´wzi´ciu
bra∏o udzia∏ stu pracowników.
Na trzystu pi´çdziesi´ciu ci´-
˝arówkach przewieziono po-
nad cztery tysiàce ton mate-
ria∏u. Szczegó∏owe planowa-
nie przeprowadzki rozpocz´∏o
si´ jeszcze w styczniu.
– G∏ównym powodem prze-
niesienia produkcji by∏ chro-
niczny miejsca i zwiàzana
z nim niemo˝noÊç zwi´ksze-
nia produkcji. Nasze stare za-
k∏ady nad brzegiem Jeziora
Bodeƒskiego zaczyna∏y po-
woli p´kaç w szwach. Budowa
nowej fabryki sta∏a si´ wr´cz

koniecznoÊcià. Nawet w naj-
Êmielszych marzeniach nie
przypuszczaliÊmy, ˝e prze-
biegnie ona – podobnie jak
przeprowadzka – tak g∏adko.
ZaskoczyliÊmy samych sie-
bie. Jestem bardzo dumny
z moich pracowników – nie
kry∏ zadowolenia Karl Frie-
drich Hauri, dyrektor sprzeda-
˝y Kramer Allrad GmbH. 
Nowa fabryka Kramera po-

wsta∏a w b∏yskawicznym
tempie kosztem trzydziestu
milionów euro. Od wmuro-
wania kamienia w´gielnego
pod najwi´kszà inwestycj´
w historii firmy, co nastàpi∏o
dok∏adnie piàtego kwietnia
ubieg∏ego roku, do urucho-
mienia normalnej produkcji
up∏ynà∏ niespe∏na rok. 
G∏ówna hala produkcyjna li-
czy trzydzieÊci tysi´cy me-

trów kwadratowych. Obok
niej powsta∏ nowoczesny
biurowiec, jednak zostanie
on wykoƒczony dopiero
na poczàtku czerwca. Nieco
póêniej w nowym miejscu
oddany do u˝ytku zostanie
supernowoczesny magazyn
cz´Êci zamiennych. Lokali-
zacja nowej fabryki zosta∏a
wybrana niezwykle staran-
nie. – Po przeanalizowaniu
ofert z okolic Überlingen,
zdecydowaliÊmy si´ osta-
tecznie na Pfullendorf sta-
nowiàcy najlepszà alterna-
tyw´ – t∏umaczy Martin Buy-
le, odpowiedzialny za za-
opatrzenie produkcji. 
Fabryka Kramera wchodzi
w sk∏ad koncernu Wacker
Construction Equipment AG
z g∏ównà siedzibà w Mona-
chium. Dzia∏ajàca w skali
globalnej firma zatrudnia
oko∏o 3.700 pracowników.
G∏ównà sferà jej dzia∏ania
jest produkcja sprz´tu bu-
dowlanego i kompaktowych
maszyn budowlanych. 

Martin Buyle, dyrektor Kramer Allrad GmbH zgodnie z wczeÊniejszà zapowiedzià sam monto-
wa∏ ko∏a w pierwszej maszynie, która opuÊci∏a lini´ monta˝owà nowej fabryki

Mieszanka firmowa
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Leasing ma przysz∏oÊç!

Nasycenie rynku leasingowego w Polsce jest ciàgle stosun-
kowo niskie. Wynosi bowiem oko∏o 17,3 procent, podczas gdy
w Europie Zachodniej czy USA co trzecia inwestycja w rucho-
me Êrodki trwa∏e jest finansowana w drodze leasingu.
Wed∏ug statystyk wartoÊç nak∏adów na Êrodki trwa∏e w ca-
∏ym minionym roku si´ga∏a 260 mld z∏otych. W uj´ciu no-
minalnym by∏a o 24 procent wi´ksza ni˝ w roku 2006. Z ko-
lei wartoÊç wyleasingowanych ruchomoÊci i nieruchomoÊci
to ponad 32,6 mld z∏otych. W tym wypadku wzrost przekro-
czy∏ nieznacznie 50 procent. 
Drugim po transporcie najmocniejszym motorem nap´-
dowym rynku leasingu w roku 2007 by∏y maszyny i urzàdze-
nia. Wzrost w tym segmencie osiàgnà∏ prawie 40 procent
(rok wczeÊniej by∏ jeszcze wy˝szy – 50 procent). Niemal jed-
na trzecia wartoÊci wyleasingowanych maszyn trafi∏a do firm
budowlanych. Zwiàzek Przedsi´biorstw Leasingowych przy-
wo∏uje wyniki badaƒ przeprowadzonych pod ko-
niec ubieg∏ego roku przez G∏ówny Urzàd Statystyczny. Wy-
nika z nich jednoznacznie, ˝e wÊród firm z bran˝y budowla-
nej leasing - poza Êrodkami w∏asnymi - stanowi najbardziej
popularne êród∏o finansowania inwestycji. T´ form´
finansowania wskaza∏o 46 procent firm obj´tych badaniami. 
W ciàgu ca∏ego roku 2007 Handlowy-Leasing Sp. z o.o. zreali-
zowa∏a 105-procentowy wzrost wartoÊci aktywów netto odda-
nych w leasing do kwoty 883,35 mln z∏. Zgodnie z przyj´tà przez
spó∏k´ strategià, w roku 2007 wzrós∏ udzia∏ maszyn w wartoÊci
aktywów netto oddanych w leasing. Wyniós∏ on 31,20 procent

osiàgajàc dynamik´ wzrostu 181,5 procent. Udzia∏ maszyn bu-
dowlanych w portfelu spó∏ki Handlowy-Leasing w roku 2007 wy-
niós∏ 22 procent. Handlowy-Leasing Sp. z o.o. stawia na ak-
tywne wspieranie rozwoju polskich przedsi´biorstw budowla-
nych poprzez specjalizacj´ bran˝owà sprzeda˝y, której towa-
rzyszyç b´dzie dalsze wzmocnienie w∏asnej sieci dystrybucji. 
Na rynku maszyn budowlanych firma spodziewa si´ g∏ów-
nie zakupów zwiàzanych z wymianà sprz´tu do realizacji
konkretnych kontraktów. Takie zakupy wià˝à si´ raczej
z krótkoterminowymi umowami o charakterze zbli˝onym
do wynajmu maszyn budowlanych. Warto podkreÊliç, ˝e
inwestycjom w bran˝y budowlanej sprzyjajà dwa dodat-
kowe czynniki: przyznanie funduszy strukturalnych UE
na lata 2007-2013, a tak˝e organizacja fina∏ów pi∏karskich
mistrzostw Europy w roku 2012.

Mieszanka firmowa
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Steinexpo 2008, 3-6 wrzeÊnia, Niederofleiden

Tegoroczna edycja pokazowych targów dla przemys∏u su-
rowców skalnych, przedsi´biorstw budowlanych, produ-
centów materia∏ów budowlanych i maszyn zapowiada si´
jako wielkie wydarzenie. Ju˝ obecnie liczba wystawców
przekroczy∏a oczekiwania organizatorów. W kamienio∏omie
bazaltu w niemieckim Niederofleiden ko∏o Marburga pojawi
si´ co najmniej 155 firm, przy czym wielkoÊç zamawianej
przez nie powierzchni ekspozycyjnej wywo∏uje spore emo-
cje. Co sprawia, ˝e w∏aÊnie te targi sà tak atrakcyjne?
Na pytanie to najlepiej odpowiedzà sami wystawcy: – Zep-
pelin i Caterpillar sà w tym roku ponownie wystawcami
na Steinexpo i czynià to nie bez powodu. Mamy bowiem
okazj´ pokazaç nasze innowacyjne produkty w konkretny,
a przede wszystkim aktywny i praktyczny sposób – t∏uma-
czy Michael Heidemann, prezes zarzàdu Zeppelin Bauma-
chinen GmbH reprezentujàcego w Niemczech Caterpillara. 
Carl Gustaf Göransson, prezes Volvo Construction Equip-
ment Europe Central dodaje: – Siódma edycja targów Sta-
inexpo daje Volvo mo˝liwoÊç pokazania w akcji dwóch
okr´tów flagowych – ∏adowarki ko∏owej L350F i koparki
EC700B. JesteÊmy dumni, ˝e mo˝emy zeprezentowaç na-
szà 70-tonowà kopark´ wykazujàcà imponujàcà moc wy-
burzajàcà i zrywajàcà oraz doskona∏à stabilnoÊç. L350F to
z kolei najwi´ksza ∏adowarka ko∏owa, jakà kiedykolwiek
wyprodukowa∏o Volvo. Sceneria kamienio∏omu jest dla niej
najbardziej naturalnym otoczeniem. 
– Poniewa˝ targi Steinexpo odbywajà si´ w prawdziwym
kamienio∏omie, sà idealnym miejscem, w którym mo˝emy
na ˝ywo zademonstrowaç naszà technologi´. Stwarzajà
nam okazj´ przedstawienia, wraz z firmami Extec i Fintec,
poszerzonej oferty produktów z dziedziny mobilnych tech-
nologii przetwarzania surowców skalnych – mówi Herbert
Buder, dyrektor generalny Sandvik Mining and Construc-
tion Central Europe GmbH. 
Dieter Koss, kierownik oddzia∏u urzàdzeƒ wiertniczych
w kopalniach odkrywkowych i urzàdzeƒ do wiercenia
w ska∏ach Atlas Copco MCT stwierdza: -Targi Steinexpo sà
dla nas wa˝nà platformà umo˝liwiajàcà zademonstrowanie
w praktyce doskona∏ych produktów z dziedziny robót skal-
nych i ziemnych. Impreza przekonuje swojà scenerià, w ka-
mienio∏omie czujemy si´ po prostu jak w domu.
Konrad Schied, dyrektor generalny Vermeer Deutschland
GmbH stwierdza: – Na Steinexpo przedstawimy w akcji na-
szà maszyn´ do specjalnych zastosowaƒ – frez´ po-
wierzchniowà do ska∏ TL1255. Dotychczas o istnieniu takiej
maszyny wiedzia∏o niewiele osób, a w mo˝liwoÊç frezowa-
nia bazaltu mo˝e uwierzyç tylko ten, kto zobaczy∏ to na w∏a-
sne oczy. Maszyna TL1255 do tej pory nie zosta∏a jeszcze
nigdy u˝yta na terenie Niemiec.
Targi Steinexpo odbywajà si´ w cyklu trzyletnim. Pierwsza
edycja mia∏a miejsce we wrzeÊniu 1990 roku. W czasie im-
ponujàcych pokazów w scenerii zapierajàcego dech w pier-
siach kamienio∏omu producenci i handlowcy prezentujà
swoje maszyny budowlane i robocze, pojazdy u˝ytkowe
i specjalne oraz urzàdzenia do wydobywania i przetwarza-
nia surowców. Wa˝nym punktem programu jest tak˝e recy-
kling mineralnych materia∏ów budowlanych. Organizatorzy
spodziewajà si´ w tym roku licznych goÊci z Polski.

Mieszanka firmowa
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Dni otwarte TKL Progress 

Firma TKL Progress dzia∏ajàca do niedawna w Bia∏ych B∏o-
tach przenios∏a si´ do nowej siedziby w miejscowoÊci Zie-
lonka ko∏o Bydgoszczy. Oficjalne otwarcie nowoczesnego
obiektu by∏o doskona∏à okazjà do zaproszenia wspó∏pra-
cowników oraz klientów. Rozes∏ano 1.200 zaproszeƒ. Przy-
gotowano wyjàtkowo atrakcyjny program – eksponujàc po-
nad sto maszyn i narz´dzi, które firma ma w swojej ofercie,
aby zademonstrowaç ich praktyczne dzia∏anie, sprowoko-
waç widzów do dociekliwych pytaƒ czy wr´cz umo˝liwiç
ch´tnym ich wypróbowanie pod okiem fachowców. 
Pokazy rozpocz´∏a demonstracja narz´dzi Norton do ci´cia
betonu i materia∏ów firmy Saint Gobain. Chwil´ póêniej zie-
mia zadr˝a∏a nam pod stopami, gdy grupa pracowników fir-
my uruchomi∏a jednoczeÊnie wszystkie dost´pne w sprze-
da˝y modele zag´szczarek i ubijaków firmy Weber demon-
strujàc ich moc i skutecznoÊç. PoznaliÊmy przydatnoÊç la-
serowych przyrzàdów geodezyjnych firmy Topcon, wresz-
cie obejrzeliÊmy niewyobra˝alnie u∏atwiajàce prace brukar-
skie maszyny i narz´dzia firmy Probst. Pogoda nie odstra-
szy∏a widzów pokazu maszyn Bobcat, które zademonstro-
wa∏y, co potrafià, zw∏aszcza dzi´ki mo˝liwoÊci ∏atwej wymia-
ny osprz´tu. Musia∏ to byç przekonujàcy pokaz, skoro
w dniu naszej wizyty w Zielonce sprzedano dwa Bobcaty!
– Firma TKL zosta∏a za∏o˝ona w roku 1991, a od tego czasu
nie robimy nic innego tylko dostarczamy naszym partnerom
– firmom budowlanym i drogowym sprz´t najwy˝szej klasy.
StworzyliÊmy firm´ specjalistycznà, dzia∏amy w bardzo wà-
skiej dziedzinie, ale dok∏adamy maksimum staraƒ, by robiç
to dobrze. Dostarczamy klientom nie tyle produkt, ile ko-

rzyÊç – zwi´kszenie wydajnoÊci, jakoÊci, podniesienie pre-
sti˝u i mo˝liwoÊci. Ci, kórzy zrozumieli, ˝e czas uciekaç
od ∏opaty i zostali naszymi klientami dawno temu, dzisiaj,
dzi´ki dostarczonej przez nas technologii, przeskoczyli nas
wielkoÊcià. I tak b´dziemy dzia∏aç dalej, rozwijajàc naszà
ofert´, której wycinek mogliÊmy zaprezentowaç w czasie
dzisiejszych pokazów. Katalog produktów, które dostarcza-
my klientom liczy bowiem cztery tysiàce pozycji. Nowa sie-
dziba, której dzia∏alnoÊç oficjalnie inaugurujemy, to nie tyl-
ko mo˝liwoÊç rozwijania oferty, ale i ulepszenia us∏ug ser-
wisowych, na czym szczególnie nam zale˝y. Naszym klien-
tom oferujemy nie tylko sprz´t Êwiatowych technologii, ale
i opiek´ nad jego stanem technicznym – powiedzia∏ w∏aÊci-
ciel TKL Progress, Tadeusz Lech.

Mieszanka firmowa

6 PoÊrednik Budowlany

Zielonka ko∏o Bygoszczy, Jagodowa 11 – to adres nowej siedziby TKL Progress



JeÊli finansowanie, to leasing!

Leasing maszyn budowlanych – podobnie jak leasing in-
nych Êrodków trwa∏ych – jest nowoczesnà i elastycznà for-
mà finansowania umo˝liwiajàcà przedsi´biorcom dost´p
do dóbr inwestycyjnych bez koniecznoÊci ich zakupu,
przy niskim poczàtkowym zaanga˝owaniu kapita∏owym.
Jest to umowa, na mocy której leasingodawca – w∏aÊciciel
przedmiotu leasingu – przekazuje leasingobiorcy prawo
do u˝ywania rzeczy (sprz´tu, urzàdzeƒ budowlanych, no-
wych lub u˝ywanych) za wynagrodzeniem na okreÊlony
w umowie okres. Koszty z tytu∏u umowy leasingu sà roz∏o-
˝one na kilkanaÊcie lub kilkadziesiàt rat (czynszów leasin-
gowych) p∏atnych miesi´cznie, kwartalnie lub w inny uzgod-
niony sposób. Zazwyczaj po zap∏aceniu wszystkich rat le-
asingobiorca ma prawo do zakupu u˝ywanej przez siebie
rzeczy za ustalonà w umowie cen´. 
Dynamika leasingu maszyn budowlanych dowodzi, ˝e
w Polsce jest to ju˝ bardzo popularne narz´dzie finanso-
wania, które ch´tnie wykorzystujà zarówno du˝e, jak i ma∏e
przedsi´biorstwa. Z oferty spó∏ek leasingowych skorzystaç
mogà firmy reprezentujàce w zasadzie wszystkie bran˝e
i sektory, zró˝nicowane pod wzgl´dem formy prawnej czy
rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci.
VB LEASING oferuje bran˝y budowlanej finansowanie niemal
wszystkich maszyn i urzàdzeƒ. Klienci skorzystaç mogà tak-
˝e z leasingu Êrodków transportu: samochodów osobowych,
dostawczych i ci´˝arowych, ciàgników siod∏owych, naczep
i przyczep. Ju˝ od lat najwi´kszym zainteresowaniem klien-
tów leasingujàcych sprz´t budowlany cieszà si´ koparko-∏a-
dowarki. W roku 2007 w portfelu VB LEASING stanowi∏y
one 70% ogó∏u transakcji dotyczàcych maszyn budowlanych.
– Do przygotowania wniosku leasingowego na wybranà przez
klienta maszyn´, VB LEASING wymaga jedynie podstawowych
dokumentów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià firmy, co znacznie
skraca czas potrzebny na wydanie decyzji kredytowej przez
leasingodawc´ – informuje Waldemar Topiƒski, dyrektor De-
partamentu Transportu i Maszyn Budowlanych VB Leasing
Polska SA. Co wi´cej, spó∏ka oszcz´dza czas swoich klien-
tów, poniewa˝ wszelkie formalnoÊci jest w stanie za∏atwiç
w siedzibie leasingobiorcy. – Warunki i parametry umowy le-
asingu (czas jej trwania, waluta finansowania, wybór stopy
procentowej, harmonogram sp∏aty rat leasingowych) podle-
gajà negocjacji i sà dostosowywane do potrzeb naszych klien-
tów. WysokoÊç wp∏aty w∏asnej uzale˝niamy od kondycji finan-
sowej leasingobiorcy – dodaje Waldemar Topiƒski.
Cz´sto klienci spó∏ek leasingowych wybierajà maszyny
u˝ywane. VB LEASING nie „dyskryminuje” takich przedmio-
tów, oceniajàc wówczas ich stan techniczny i prawny, war-
toÊç rynkowà, mark´ producenta, etc. Podobnie jak w przy-
padku sprz´tu fabrycznie nowego, warunkiem udzielenia
finansowania jest przed∏o˝enie przez leasingobiorc´ doku-
mentów rejestrowych firmy wraz z deklaracjami podatko-
wymi za dwa ostatnie okresy sprawozdawcze. Wymagania
w zakresie udzia∏u w∏asnego oraz czasu prowadzenia dzia-
∏alnoÊci gospodarczej sà równie liberalne. Gwarantujà one
realizacj´ umowy leasingu przy pierwszej wp∏acie na po-
ziomie nawet zera procent, natomiast nowo powsta∏e
przedsi´biorstwa otrzymujà finansowanie przy za∏o˝e-
niu 25-procentowego udzia∏u w∏asnego.



Koncern Manitou obecny
w ponad 120 krajach

Ponad po∏owa maszyn pro-
dukowanych przez francuskà
firm´ Manitou trafia do firm
budowlanych. Oferta firmy
dla tej bran˝y obejmuje po-
nad 50 modeli maszyn ró˝-
nego typu. Jednym z nich sà
wózki wid∏owe o udêwi-
gu 1,5÷3,5 tony (w wersji
elektrycznej, gazowej i z sil-
nikiem Diesla). Kolejnà grup´
stanowià wózki terenowe o
udêwigu do 7 ton i nap´dzie
na dwa lub cztery ko∏a. Fla-
gowe produkty tej grupy to:
MI70 MSI30 oraz CD30P.
Bardzo wa˝ne miejsce
w ofercie zajmujà platformy
robocze. NowoÊç w tej gru-
pie stanowi MANIACCESS
AETJ, maszyna bezpieczna
i uniwersalna, cz´sto u˝ywa-
na do prac na ograniczonej
przestrzeni. Dost´pna jest
te˝ wersja kompaktowa przy-

datna w mniejszych po-
mieszczeniach. Inne zalety
nowych modeli AETJ to wy-
si´gnik wychylny, opcja 3D
oraz obrotowy kosz roboczy.
W Polsce coraz bardziej po-
pularne stajà si´ podesty
no˝ycowe. W oparciu o ich
konstrukcj´ Manitou stwo-
rzy∏o jedyny w swoim rodza-
ju podest 150 TP, dost´pny
tak˝e w wersji Turbo.
Sztandarowymi produktami
Manitou sà ∏adowarki o wy-
sokoÊci podnoszenia od 5
do 30 metrów. Maszyny te,
doskonale sprawdzajà si´
przy podnoszeniu ci´˝kich
∏adunków, pracach w miej-
scach trudno dost´pnych
i na wysokoÊci. Na szcze-
gólnà uwag´ zas∏ugujà no-
woczesne maszyny z serii
Privilege. Najbardziej popu-
larne modele to MT1440
i MT1840 posiadajàce mak-
symalny udêwig 4 ton oraz
zasi´g wzwy˝ odpowied-
nio 13,53  i 17,50 metra. Zo-

sta∏y one wyposa˝one w kil-
ka nowoczesnych rozwià-
zaƒ majàcych s∏u˝yç wygo-
dzie i bezpieczeƒstwu ope-
ratora przy jednoczesnej
du˝ej wydajnoÊci pracy.
Jednym z takich udogod-
nieƒ jest automatyczny sys-
tem uruchamiania hamulca
postojowego (za∏àcza si´
on automatycznie w chwili,
gdy obroty silnika spadnà
do 200 obr/min). Maszyny
te mogà pracowaç z wielo-
ma typami osprz´tu, takim
jak na przyk∏ad wid∏y, ∏y˝ka,
platforma czy ˝uraw, co
zwi´ksza ich elastycznoÊç
oraz funkcjonalnoÊç.
Wa˝nym rodzajem w tej gru-
pie sà równie˝ maszyny ob-
rotowe wyposa˝one w sys-
tem zapobiegajàcy prze∏a-
dowaniu. Do wyboru pozo-
stajà maszyny o wysokoÊci
podnoszenia od 14 do 30
metrów. Dzi´ki hydropneu-
matycznemu zawieszeniu,
operator ma zapewniony

komfort podczas jazdy
z du˝à pr´dkoÊcià. Naj-
wi´ksza z tej grupy ma-
szyn to MRT 3050. Dzi´ki
zastosowaniu odpowiednie-
go osprz´tu maszyn obroto-
wych mo˝emy u˝ywaç jako
dêwigu, maszyny prze∏adun-
kowej oraz platformy. Pod-
czas prac w niewielkich po-
mieszczeniach mo˝na sto-
sowaç maszyny kompakto-
we, których przedstawicielem
jest dwutonowe TWISCO.
Bogatà gam´ produktów
Manitou zamyka koparko-∏a-
dowarka MLB 625 T o udêwi-
gu do 2,5 tony i wysokoÊci
podnoszenia 5,22 metra.
Maszyna wyposa˝ona jest
w b´dàce nowatorskà kon-
strukcjà rami´ teleskopowe. 
Firma Manitou zapewnia, ˝e
co dwa lata ka˝da grupa
produktów dla bran˝y bu-
dowlanej b´dzie moderni-
zowana poprzez wprowa-
dzenie nowych technologii.

Dalsze informacje Pb 001Z

Maszyny budowlane
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Prenumerata - zamówienie
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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 57

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 88
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 6.435 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.

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

Formaty reklam i ceny

Format Szer. x wys. mm cz-b kolor 

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

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

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

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

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

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

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

Uwaga: Reklamodawcy przys∏uguje prawo bezp∏atnego zamieszczenia tekstu
promujàcego oferowane przez niego wyroby i us∏ugi. 

Rabaty
Przy zamieszczeniu w ciàgu 12 miesi´cy (rok og∏oszeniowy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Prowizja dla agencji reklamowych: 15%

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

Panorama firm od  A do Z
Miniog∏oszenia (modu∏ 57 x 63 mm lub 57 x 126 mm z logo firmy)

Panorama Firm modu∏ cz-b kolor 

w 3 wydaniach 57 x 63 mm 600,- z∏ 800,- z∏
57 x 126 mm 1.000,- z∏ 1.200,- z∏

w 6 wydaniach 57 x 63 mm 1.000,- z∏ 1.200,- z∏
57 x 126 mm 1.600,- z∏ 1.800,- z∏

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%.  

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

4/2008 29.07.2008    23.06.2008 27.06.2008
5/2008 29.09.2008    22.08.2008 29.08.2008
6/2008 28.11.2008    17.10.2008 24.10.2008
1/2009 30.01.2009    22.12.2008 29.12.2008
2/2009 27.03.2009    23.02.2009 27.02.2009 

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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w W´z∏y betoniarskie nowe i u˝ywane o wydajnoÊci 30-150m3/h, stacjonarne i mobilne.

w Mieszarki do betonu planetarne i dwuwa∏owe o poj. 500 litrów – 4500 litrów.

w Podzespo∏y do w´z∏ów bet.: elektroniczne wagi cementu, kruszywa, wody, 
domieszek chemicznych, skipy, zbiorniki szeregowe na kruszywo 4-8 komorowe.

w silosy na cement stacjonarne o poj. 60 -120 ton, z mobilnymi fundamentami

w mobilne silosy na cement bez fundamentów o poj. 30 i 60 ton

w recyclingi betonu o wydaj. 20-30m3/h

w betonowozy – betonomieszarki samochodowe – nowe i u˝ywane o poj. 10 i 12m3

na podwoziu Mercedes 8x4

w zabudowy betonomieszarki o poj. 8, 9 lub 10m3

Sprzeda˝, leasing: tel. 0506-437-826, e-mail: powermix75@wp.pl
HYDROTECH  hydrotech.ds@wp.pl

P R O M O C Y J N E  C E N Y ,  M A G A Z Y N  C Z ¢ Â C I  W  P O L S C E ,  S E R W I S



Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM

< LOMBARDINI & RUGGERINI  YANMAR
• sprzeda˝ silników i cz´Êci zamiennych
• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 061 84 75 750 lub 0602 478150

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

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

Diagnostyka pomp i regulacja z dojazdem do klienta.
ul. Krochmalna 39, Lublin, tel. (0-81) 532-42-80, (0-602) 295-705, 

baggero@web.de, www.baggero.de

Posiadamy instalacj´ do mieszania popio∏ów
i innych materia∏ów sypkich

kontakt: m.sopot, tel. 097-092-200
e-mail: m.sopot@elektrownia.chorzow.pl

Forum BUDOWNICTWA 
– nowy, elektroniczny serwis bran˝owy

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. 

http://forumbudowlane.e-firma.pl



JCB Midi CX - wi´cej ni˝ 
koparko-∏adowarka…

JCB Midi CX imponuje cieka-
wymi rozwiàzaniami kon-
strukcyjnymi. Maszyna uda-
nie ∏àczy w sobie nie tylko
atrybuty typowe dla ∏ado-
warki i koparki, ale tak˝e
niewielkiego przemys∏owe-
go ciàgnika wyposa˝onego
w trójpunktowy uk∏ad zawie-
szenia (TUZ) umo˝liwiajàcy
monta˝ urzàdzeƒ i maszyn
wspó∏pracujàcych z ciàgni-
kiem oraz wa∏ek odbioru mo-
cy (WOM) s∏u˝àcy do nap´du
osprz´tu roboczego nie po-
siadajàcego w∏asnego silnika.
Midi CX to zupe∏nie nowa kon-
strukcja uzupe∏niajàca gam´
koparko-∏adowarek JCB. Wa-
˝àc niespe∏na 4.000 kg dosko-
nale wpasowuje si´ pomi´dzy
maszyn´ 1CX (ci´˝ar robo-
czy 2.790 kg) oraz 2 CX (6.354
kg). JCB Midi CX mo˝e byç
transportowana na nacze-
pie 7,5 t, jest te˝ zwrotniejsza
od koparko-∏adowarek 2CX. 

Maszyna mia∏a swój oficjalny
debiut w kwietniu 2007 pod-
czas targów Bauma w Mo-
nachium. W sprzeda˝y po-
jawi∏a si´ zaÊ pod koniec
ubieg∏ego roku. Koparko-

∏adowarka Midi CX zosta∏a
od podstaw zaprojektowana
jako maszyna budowla-
na z mo˝liwoÊcià do∏àczenia
osprz´tu typowo rolniczego
(TUZ, WOM). Dzi´ki takiemu
rozwiàzaniu elementy robo-
cze stanowià integralnà
cz´Êç maszyny. Osprz´t ko-
parkowy jest kompatybilny
z narz´dziami stosowanymi
w 2 CX, natomiast ∏adowar-
kowy z osprz´tem maszyny
JCB SSL (Robot). 
Kompletne rami´ koparko-
we wraz z ∏apami stabilizu-
jàcymi jest elementem ∏a-
two demontowalnym. Jed-
na osoba w ciàgu kilku mi-
nut jest w stanie zdjàç rami´
i w jego miejsce zamonto-
waç elementy robocze trój-
punktowego uk∏adu zawie-
szenia (TUZ) pierwszej kate-
gorii. Udêwig na ramionach
TUZ wynosi 1.420 kg. Wa∏ek
odbioru mocy (WOM) uzysku-
je pr´dkoÊç obrotowà 540
obr/min oraz moc 25 KM. 
Wyposa˝ona w nap´d hy-
drostatyczny maszyna JCB
Midi CX mo˝e przemiesz-
czaç si´ z pr´dkoÊcià mak-
symalnà wynoszàcà 28
km/h. Producent przewi-
dzia∏ te˝ opcj´ p∏ynnej regu-
lacji pr´dkoÊci koparko-∏a-
dowarki podczas pracy
na zadanych obrotach silni-
ka. Mo˝liwoÊç tego rodzaju

regulacji jest szczególnie
istotna podczas robót wy-
konywanych przy u˝yciu
osprz´tu roboczego i ma-
szyn zasilanych z wa∏ka od-
bioru mocy (WOM). 
Jednostk´ nap´dowà JCB
Midi CX stanowi 2,2-litrowy
wysokopr´˝ny silnik Perkins

o mocy 50 KM. Nap´d prze-
noszony jest na obie osie,
przy czym tylna oÊ wyposa-
˝ona jest w mechanizm ró˝ni-
cowy o ograniczonym poÊli-
zgu (tzw. Limited Slip Diffe-
rential – LSD), który w znacz-
nym stopniu wp∏ywa na po-
praw´ w∏asnoÊci trakcyjnych

Midi CX podczas pracy w naj-
trudniejszym nawet terenie. 
Na szczególne podkreÊlenie
zas∏ugujà tak˝e bardzo do-
bre parametry uk∏adu hy-
draulicznego maszyny. Im-
ponuje on du˝à wydajnoÊcià
dzi´ki przep∏ywowi oleju
na poziomie 72 litrów na mi-

nut´ oraz ciÊnieniu 238 bar. 
Obszerna, ergonomiczna ka-
bina zapewnia u˝ytkowniko-
wi komfort pracy. Midi CX to
wyjàtkowa maszyna, bardzo
uniwersalna o wielu mo˝li-
woÊciach zastosowania nie
tylko w budownictwie.
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Obszerna, ergonomiczna kabina ROPS/FOPS zapewnia operatorowi maszyny nie tylko
pe∏ne bezpieczeƒstwo, ale tak˝e doskona∏y komfort pracy

Demontowalna cz´Êç koparkowa pozwa-
la na b∏yskawiczne przekszta∏cenie JCB
Midi CX w ciàgnik 

Mo˝liwoÊç zastosowania szerokiej gamy osprz´tu roboczego czyni z JCB Midi CX naprawd´ uniwersalnà maszyn´ doskonale
sprawdzajàcà si´ nie tylko na placach budowy, ale tak˝e podczas konserwacji terenów zielonych oraz prac rolniczych…





Hybrydowa ∏adowarka 
ko∏owa Volvo

Podczas tegorocznych tar-
gów ConExpo w Las Vegas
Volvo Construction Equip-
ment zaprezentowa∏o ∏ado-
wark´ ko∏owà L220F wypo-
sa˝onà w prototypowy na-
p´d hybrydowy. Zgodnie
z danymi producenta – w po-
równaniu z tradycyjnym silni-
kiem wysokopr´˝nym – ce-
chuje go wy˝sza efektyw-
noÊç i ekonomika eksploata-
cji. Szacuje si´, ˝e oszcz´d-
noÊci paliwa si´gaç mogà
nawet dziesi´ciu procent. 
W ostatnim czasie konstruk-
torzy Volvo CE nie tylko kon-
centrowali si´ na umocnieniu
pozycji koncernu, jako naj-
wi´kszego na Êwiecie produ-
centa du˝ych silników Die-
sla, ale pracowali tak˝e in-
tensywnie nad rozwojem
technologii nap´du hybrydo-
wego ∏adowarki L220F.
Szczegó∏y dotyczàce zg∏o-
szonego w∏aÊnie do opaten-
towania nap´du skrywa ta-
jemnica, wiadomo jednak,
˝e zbudowano go w oparciu
o silnik wysokopr´˝ny Volvo
D12 oraz nowatorski uk∏ad
zintegrowanego generatora
rozruchu ISG (Integrated
Starter Generator). Uk∏ad
ISG zasilany z najnowszej
generacji akumulatora o wie-
lokrotnie wi´kszej pojemno-
Êci ni˝ tradycyjne ogniwa
kwasowo-o∏owiowe wprz´-
˝ono pomi´dzy silnik wyso-
kopr´˝ny i skrzyni´ biegów. 
Silnik Diesla typowej ∏ado-
warki ko∏owej przepracowu-
je nawet do czterdziestu pro-
cent ca∏kowitego czasu eks-
ploatacji na biegu ja∏owym.
W maszynie hybrydowej,
dzi´ki uk∏adowi ISG, natych-
miast po wejÊciu na bieg ja-
∏owy silnik Diesla zostaje wy-
∏àczony, by w razie potrzeby
praktycznie niezauwa˝enie
dla operatora w∏àczyç si´
samoczynnie. To jednak nie
wszystko. Zastrzyk energii
p∏ynàcy z akumulatora po-

zwala b∏yskawicznie wpro-
wadziç jednostk´ nap´dowà
na optymalne obroty, co
czyni prac´ maszyny szyb-
szà i bardziej ekonomicznà. 
Uk∏ad ISG pozwala tak˝e
przezwyci´˝yç typowà s∏a-
boÊç silników wysokopr´˝-
nych, jakà jest niski moment
obrotowy na biegu ja∏owym.
Silnik elektryczny uk∏adu ISG
dostarcza jednostce nap´-
dowej olbrzymi elektryczny
„zastrzyk mocy”, co z miej-
sca zapewnia osiàgni´cie
przez nià momentu obroto-
wego wynoszàcego nawet
do 700 Nm. Uk∏ad ISG jest
w stanie dostarczyç dodat-
kowo nawet do 50 kW do-
st´pnej praktycznie natych-
miast energii mechanicznej.
Wykorzystanie tych dwóch
w∏aÊciwoÊci uk∏adu ISG
oznacza, ˝e silnik Diesla mo-
˝e pozostawaç wy∏àczony
przez stosunkowo d∏ugi
okres, podczas gdy w zwy-
k∏ej ∏adowarce pracowa∏by
bezproduktywnie na ja∏o-
wych obrotach. Ponadto
operator chcàc uzyskaç wy-
starczajàcy moment obroto-
wy nie musi wprowadzaç
jednostki nap´dowej na wy-
sokie obroty. W maszynie
o nap´dzie hybrydowym
maksymalny moment obro-
towy uzyskiwany jest bo-

wiem ju˝ w przy obrotach
nieznacznie przekraczajà-
cych wartoÊci okreÊlone dla
biegu ja∏owego. W fazie tej
akumulator jest automatycz-
nie ∏adowany nie tracàc
przy tym efektywnoÊci dzia-
∏ania. Uk∏ad ISG pracuje
wówczas praktycznie jako
generator pràdu zmiennego.
Oprócz stanowiàcego pod-
staw´ koncepcji nap´du hy-
brydowego uk∏adu ISG, tak-
˝e inne zastosowane w nim
rozwiàzania techniczne za-
pewniajà oszcz´dnoÊci eks-
ploatacyjne. W ∏adowarce
Volvo L220F zastosowano
na przyk∏ad zasilany elek-
trycznie (a wi´c nie bezpo-
Êrednio z silnika maszyny)
uk∏ad klimatyzacji. 
Komponenty nap´du hybry-
dowego w po∏àczeniu z i tak
niezwykle efektywnym oraz
ekonomicznym silnikiem Vo-
lvo D12 i uk∏adem hydraulicz-
nym ∏adowarki L220F, za-
pewniajà jej znaczny wzrost
efektywnoÊci oraz oszcz´d-
noÊci zu˝ycia paliwa. 
Nowatorski uk∏ad nap´dowy
sprawdzi∏ si´ w praktyce pra-
cujàc bezawaryjnie w najtrud-
niejszych nawet warunkach.
Nic zatem dziwnego, ˝e Vo-
lvo CE myÊli o wdro˝eniu ∏a-
dowarki L220F do seryjnej
produkcji na poczàtku przy-

sz∏ego roku. L220F b´dzie
zatem najprawdopodobniej
pierwszà na Êwiecie po-
wszechnie dost´pnà ∏ado-
warkà ko∏owà z nap´dem
hybrydowym. B´dzie to sta-
nowiç prze∏om w przemyÊle
maszyn budowlanych dajà-
cy dowód na to, ˝e zakup
maszyny o nap´dzie hybry-
dowym rozpatrywaç nale˝y
w szerszym aspekcie ni˝ tyl-
ko korzyÊci natury ekono-
micznej i ekologicznej. Nie-
zaprzeczalnà zaletà nap´du
hybrydowego Volvo CE jest
bowiem nie tylko mo˝liwoÊç
ograniczenia kosztów zwià-
zanych z zakupem paliwa,
ale tak˝e wyraênie odczu-
walna zwi´kszona wydaj-
noÊç maszyny. Jest to nieza-
przeczalny fakt, opinie mal-
kontentów twierdzàcych, ˝e
∏adowarki z nap´dem hybry-
dowym osiàgajà gorsze pa-
rametry pracy nie znalaz∏y
uzasadnienia podczas ca∏e-
go szeregu morderczych te-
stów. Koncepcja nap´du hy-
brydowego Volvo CE opiera
si´ na po∏àczeniu zalet trady-
cyjnego nap´du z korzyÊcia-
mi nowej technologii hybry-
dowej przy zachowaniu tak
typowych dla szwedzkiego
koncernu jakoÊci i bezpie-
czeƒstwa obs∏ugi maszyn. 
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Hybrydowa ∏adowarka L220F na pierwszy rzut oka nie ró˝ni si´ niczym od innych maszyn tego typu…





Mini∏adowarka Bobcat 
ma pi´çdziesiàt lat

Pi´çdziesiàta rocznica po-
wstania konstrukcji mini∏ado-
warki ze sterowaniem burto-
wym (skid steer) marki Bob-
cat sta∏a si´ okazjà do zorga-
nizowania licznych imprez.
Odbywaç si´ one b´dà nie
tylko w Europie, ale równie˝
na Ârodkowym Wschodzie
i w Afryce, czyli w tak zwa-
nym regonie EMEA. Specjal-
nie stworzone jubileuszowe
logo sprawi, ˝e mini∏adowar-
ki b´dà si´ wyró˝niaç pod-
czas wszystkich tegorocz-
nych pokazów i imprez tar-
gowych. Neil Woodfin, odpo-
wiadajàcy w firmie Bobcat
za rynki EMEA powiedzia∏:
– Pi´çdziesiàt lat temu Mel-
roe Manufacturing Compa-
ny, poprzednik firmy Bobcat,
podjà∏ produkcj´ kompakto-
wej ∏adowarki. Konstrukcja
rozwija∏a si´ b∏yskawicz-
nie. Maszyna o symbolu 
M-400, która wesz∏a wkrótce
do sprzeda˝y by∏a pierwszà
na Êwiecie prawdziwà ∏ado-
warkà typu skid-steer. To
w∏aÊnie ona da∏a poczàtek
cieszàcej si´ dziÊ Êwiatowà
renomà marce Bobcat. 
W ciàgu minionego pó∏wie-
cza rynek kompaktowych
∏adowarek dynamicznie si´
rozwija∏. W ubieg∏ym roku
na ca∏ym Êwiecie nabyw-
ców znalaz∏o sto tysi´cy ta-
kich maszyn. W ciàgu pi´ç-
dziesi´ciu lat wiele zmian
zasz∏o równie˝ w samej fir-
mie Bobcat. Niezmienne
pozosta∏o za to zaanga˝o-
wanie firmy w produkcj´ in-
nowacyjnych maszyn naj-
wy˝szej jakoÊci. Pozwoli∏o
to jej na zdobycie i utrzyma-
nie pozycji Êwiatowego lide-
ra. DziÊ co druga sprzeda-
wana na Êwiecie ∏adowarka
typu „skid steer” jest urzà-
dzeniem marki Bobcat. 
Dla uczczenia pi´çdziesiàtej
rocznicy rozpocz´cia pro-
dukcji mini∏adowarek firma
Bobcat og∏osi∏a specjalny

konkurs pod has∏em „Co
Bobcat uczyni∏ dla mnie”.
Firma zach´ca europejskich
u˝ytkowników swego sprz´-
tu, by do 30 wrzeÊnia nadsy-
∏ali opowiadania których tre-
Êcià ma byç wp∏yw, jaki ma-
szyny Bobcat wywar∏y
na ich codziennà prac´.
Ka˝dy z autorów otrzyma
pamiàtkowà czapk´. WÊród
uczestników konkursu roz-
losowywane b´dà tak˝e
atrakcyjne nagrody miesià-
ca, natomiast 1 paêdzierni-
ka specjalne jury zdecyduje,
które ze zg∏oszonych opo-
wiadaƒ uhonorowane zosta-
nie nagrodà g∏ównà, którà
jest pi´ciodniowa dwuoso-
bowa wycieczka do USA,
po∏àczona ze zwiedzaniem
g∏ównej siedziby firmy Bob-
cat w Pó∏nocnej Dakocie.
Przewidziano równie˝ nie-
zwykle atrakcyjne nagrody
za drugie i trzecie miejsce.
– W ciàgu ostatnich pi´çdzie-
si´ciu lat sukces firmy Bob-
cat opiera∏ si´ na zaanga˝o-
waniu i entuzjazmie nie tylko
zatrudnionych w niej ludzi,
ale równie˝ u˝ytkowników jej
maszyn z ca∏ego Êwiata. Sà-
dz´, ˝e organizowany przez
nas konkurs doskonale od-
zwierciedli entuzjazm na-
szych klientów. Mamy na-
dziej´, ˝e opiszà oni dosko-
na∏e dzia∏anie maszyn Bob-

cat przy realizacji wa˝nych
projektów. Ucieszy nas ka˝-
da historia, zw∏aszcza jeÊli
towarzyszyç jej b´dà zdj´cia
i konkretne daty – podsumo-
wuje Neil Woodfin. 
W latach 1963-1965 popyt
europejskich rynków na ∏a-
dowarki Bobcata zaspokaja-
ny by∏ dzi´ki importowi
z USA. Od roku 1965 ∏ado-
warki „skid-steer” marki Bob-
cat – poczàtkowo model M-
-444, a nast´pnie M-600 wy-
twarzaç zacz´to na licencji
w firmie Luff&Smith w Wiel-
kiej Brytanii oraz Beltrami
z siedzibà w Ravennie we
W∏oszech. Nast´pnie do gro-
na europejskich producen-
tów do∏àczy∏y równie˝ zak∏a-
dy Scheid Maschinenfabrik
z Aumenau w Niemczech.
W roku 1975 postanowiono
przenieÊç produkcj´ wszyst-
kich ∏adowarek Bobcat,
a wi´c i tych przeznaczo-
nych na rynki europejskie,
z powrotem do fabryki
w Gwinner w USA. 
Bez najmniejszej przesady
stwierdziç mo˝na, ˝e w cià-
gu ostatnich pi´ciu dekad
maszyny marki Bobcat
zmienia∏y sposób funkcjo-
nowania Êwiata. Dzisiaj ro-
dzina produktów Bobcat
obejmuje nie tylko ∏adowar-
ki „skid-steer”, ale równie˝
kompaktowe ∏adowarki gà-

sienicowe, kompaktowe ko-
parki, podnoÊniki teleskopo-
we, a dodatkowo coraz
wi´kszà gam´ ró˝nego ro-
dzaju osprz´tu do wszyst-
kich tych maszyn. 
Gama produktów marki
Bobcat rozwija∏a si´ stop-
niowo. Zw∏aszcza w ciàgu
ostatnich dwudziestu lat
dzia∏ania firmy w regionie
Europy, Rosji i Afryki ode-
gra∏y kluczowà rol´ w prze-
kszta∏ceniach firmy Bobcat
z wytwórcy wy∏àcznie ∏ado-
warek „skid-steer” w wiodà-
cego w skali Êwiatowej pro-
ducenta urzàdzeƒ kompak-
towych. W regionie Europy,
Rosji i Afryki (EMEA) zaan-
ga˝owanie firmy i entu-
zjazm u˝ytkowników produ-
kowanych przez nià ma-
szyn zosta∏y dodatkowo
stymulowane dzi´ki po-
wstaniu nowej, w pe∏ni zin-
tegrowanej struktury. Zloka-
lizowana w Europie, jest
zdolna zdefiniowaç, zapro-
jektowaç i wyprodukowaç
najwy˝szej klasy maszyny
i urzàdzenia oraz zaofero-
waç us∏ugi, które zaspoka-
jajà potrzeby specyficzne
dla lokalnych rynków. 
Kulminacjà zmian, do jakich
dosz∏o w roku 2007, by∏o
otwarcie pierwszego nowo-
czesnego zak∏adu produkcyj-
nego Bobcat poza obszarem
USA. Na miejsce jego lokali-
zacji wybrano dogodnie po∏o-
˝onà na po∏udnie od czeskiej
Pragi miejscowoÊç Dobris.
Wraz z fabrykà wytwarzajà-
cà podnoÊniki teleskopowe
w PontChâteau w pó∏nocno-
zachodniej Francji, zak∏ad
w Dobris, w który zainwesto-
wano ju˝ kwot´ 32 milionów
dolarów, stanowi cz´Êç
istotnego Êladu, jaki firma
Bobcat odcisn´∏a w Euro-
pie. Zak∏ada si´, ˝e cze-
ska fabryka Bobcata
do koƒca roku 2008 wypro-
dukuje ponad osiemdziesiàt
procent maszyn przeznaczo-
nych na rynki krajów europej-
skich, Rosji oraz Afryki.
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Pierwsza mini∏adowarka Bobcat ze sterowaniem burtowym (skid steer) powsta∏a pi´ç-
dziesiàt lat temu





Nowe minikoparki
Komatsu Dash3

Wchodzàc na teren tego-
rocznych targów Samoter
w Weronie od razu trafia∏o
si´ na stoisko Komatsu. Fir-
ma zaj´∏a nie tylko ogromnà
powierzchni´ zewn´trznà,
niezb´dnà dla wyeskpono-
wania najwi´kszych maszyn.
W specjalnie zbudowanym
pawilonie powsta∏o praktycz-
nie ca∏e multimedialne mia-
steczko Komatsu, gdzie
w spektakularny sposób
prezentowano histori´ fimy,
jej struktur´, plany na przy-
sz∏oÊç, ofert´, przygotowa-
no nawet rzàd specjalnych
symulatorów dla ch´tnych

do sprawdzenia swych umie-
j´tnoÊci w roli operatora. 
Z nowoÊci przygotowanych
na w∏oskie presti˝owe targi
wybraliÊmy modele, które
jako przedstawiciele prasy
poznaliÊmy ju˝ w grudniu
ubieg∏ego roku. Podczas

spotkania prasowego w fa-
bryce Komatsu Europe
w Este zaprezentowano
nam m.in. nowà seri´ mini-
koparek Dash3. Wprowa-
dzone na rynek w mar-
cu 2008 maszyny od masie
od 1,4 do 4,7 tony zosta∏y
zaprojektowane specjalnie
z myÊlà o najbardziej wy-
magajàcych u˝ytkownikach.
Idealnie nadajàce si´ do wy-
po˝yczalni, udoskonalone
modele minikoparek zapew-
niajà swoim u˝ytkownikom
jeszcze lepszà sterowalnoÊç
i bezpieczeƒstwo, niezwyk∏y
komfort kabiny oraz ∏atwiej-
szà obs∏ug´.
Zaprojektowane, by zagwa-
rantowaç absolutne bezpie-
czeƒstwo operatorowi, jak

i osobom przebywajàcym
w pobli˝u maszyny, wyspo-
a˝one sà w systemy
ROPS/FOPS, sygna∏ aku-
styczny emitowany w czasie
ruchu, system bezpieczne-
go startu silnika (mo˝na go
uruchomiç tylko w neutral-

nym po∏o˝eniu dêwigni
zmiany biegów), by zmini-
malizowaç ryzyko wypad-
ków przy pracy. Z kolei aby
wyd∏u˝yç okres eksploatacji
maszyny i zmniejszyç utrat´
wartoÊci odsprzeda˝nej, po-
myÊlano tak˝e i o jej ochro-
nie przed uszkodzeniami
– przewody hydrauliczne sà
bezpieczne wewnàtrz ramie-
nia koparki, a maski i pokrywy
sà wykonane ze stali. Wi´k-
szoÊç maszyn serii Dash3 wy-
posa˝ona jest w wersji stan-
dardowej w system Komtrax.
Wszystkie modele  wyposa˝o-
no w system hydrauliczny Clo-
sed Load Sensing, pozwalajà-
cy osiàgnàç maksymalnà pre-
cyzj´ pracy i kierowania wko-
rzystywanym sprz´tem. To
w∏aÊnie sprawia, ˝e modele te
idealnie nadajà si´ do wypo˝y-
czalni – z ich obs∏ugà z ∏a-
twoÊcià poradzi sobie nawet
absolutny nowicjusz.
Mimo kompaktowych gabary-
tów wn´trze kabin minikopa-

rek serii Dash3 jest zaskaku-
jàco przestronne, nawet naj-
wy˝szy operator znajdzie tu
wystarczajàco du˝o miejsca
na nogi. PomyÊlano te˝ o od-
powiednim, mo˝liwym do in-
dywidualnego dopasowania,
fotelu. W wygodny, a mo˝e
nawet komfortowy sposób
wsiada si´ i wysiada z ma-
szyny, tak˝e w wersji kabi-
nowej, otwór drzwiowy jest
bowiem bardzo szeroki.
Wszystkie punkty kontrolne
okresowej obs∏ugi sà ∏atwo
dost´pne. JeÊli chcemy zaj-
rzeç g∏´biej, by uzyskaç do-
st´p do cz´Êci po∏o˝onych
pod kabinà, do uniesienia jej
wystarczy si∏a jednej osoby.
Specjalne rozwiàzania tech-
niczne pozwoli∏y wyd∏u˝yç
okresy mi´dzy koniecznymi
czynnoÊciami obs∏ugowymi
i tak na przyk∏ad wymiana ole-
ju silnikowego czy smarowa-
nie sworzni wymagane sà te-
raz co 500 motogodzin. 

Dalsze informacje Pb 005Z
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Dane techniczne:
model moc silnika pojemnoÊç ∏y˝ki maks. g∏´bokoÊç kopania ci´˝ar roboczy Komtrax

[kW/rpm] [l] [mm] [kg]
PC 14 R-3 4/929 30÷60 2.250 1.440 opcja
PC 16 R-3 4/929 30÷60 2.410 1.560 opcja
PC 18 MR-3 4/929 30÷60 2.410 1.750 standard
PC 22 MR-3 4/645 35÷85 2.670 2.250 standard
PC 26 MR-3 4/645 35÷85 2.720 2.710 standard
PC 30 MR-3 8/889 35÷130 3.130 3.290 standard
PC 35 MR-3 8/889 35÷130 3.450 3.725 standard
PC 45 MR-3 5/421 70÷170 3.750 4.715 standard

Gabaryty minikoparki PC26 MR-3 u∏atwiajà transport, jednak jej kabina jest zaskakujàco
przestronna, pozwalajàc na wygodnà prac´ nawet wysokiemu operatorowi 

Minikoparka PC35 MR-3 w wersji standardowej wyposa˝ona jest w system KOMTRAX





Koparka ko∏owa
Liebherr A924C

W konstrukcji nowej kopar-
ki ko∏owej A 924 C Liebherr
wykorzysta∏ kluczowe pod-
zespo∏y i komponenty w∏a-
snej produkcji. Ma to na celu
zapewnienie maksimum wy-
dajnoÊci i zwi´kszenie bez-
awaryjnoÊci maszyny.
Wa˝àca 25,6 tony koparka
nap´dzana jest silnikiem
Diesla marki Liebherr spe∏-
niajàcym normy czystoÊci
spalin Stage IIIa/Tier 3. Jed-
nostka nap´dowa rozwija
moc 135 kW/184 KM. W ce-
lu zwi´kszenia pr´dkoÊci cy-
kli roboczych i parametrów
pracy, maszyna wyposa˝o-
na zosta∏a w hydraulicznà
pomp´ Liebherr o przep∏y-
wie oleju hydrauliczne-
go 2x215 l/min i maksymal-
nym ciÊnieniu 350 bar. 
Obie osie koparki wyposa˝o-
no w nie wymagajàce kon-
serwacji, mokre wielop∏ytko-
we hamulce dzia∏ajàce bez-
poÊrednio na piastach. Roz-
wiàzanie to zapewnia bez-
pieczeƒstwo i zredukowanie
ha∏asu emitowanego przez
maszyn´ podczas pracy
bez podparcia. 
Dodatkowy lemiesz popra-

wia dodatkowo i tak wysokà
stabilnoÊç maszyny. Spe-
cjalne os∏ony si∏owników le-
miesza zwi´kszajà ˝ywot-
noÊç maszyny dajàc opty-
malnà ochron´ przed uszko-
dzeniami wywo∏anymi wni-
kaniem kamieni, soli itp.
Operator koparki A 924 C
pracuje w przestronnej kabi-
nie wyposa˝onej w fotel au-
tomatycznie dostosowujàcy
si´ do jego wagi. Sta∏à tem-
peratur´ w kabinie utrzymu-
je nowoczesny system kli-
matyzacji sterowany za po-
mocà sensorów. Wszystko
to zapewnia najwy˝szy kom-
fort pracy operatora. 
Nowo zaprojektowana kabi-

na ma teraz wi´kszà po-
wierzchni´ przeszkleƒ, co
znaczàco poprawia widocz-
noÊç wokó∏ maszyny, a tym
samym bezpieczeƒstwo pra-
cy na placu budowy. 
Koparka ko∏owa Liebherr
A 924 C dost´pna jest w kilku
wersjach. Nabywca mo˝e
na przyk∏ad wybraç maszyn´
wyposa˝onà w trzy razy ∏ama-
ne rami´ lub monoblok o d∏u-
goÊci 5,65 metra. Mo˝liwy jest
równie˝ dobór d∏ugoÊci ra-
mion ∏y˝ki w zakresie od 2,25
do 3,05 metra. Ramiona ∏y˝ki
zosta∏y wyposa˝one w nowe
os∏ony przewodów hydrau-
licznych, co doskonale chroni
je przed uszkodzeniami me-

chanicznymi. Nowà konstruk-
cj´ stanowi tak˝e hydraulicz-
ny obrotowy zamek, który
mo˝e byç ∏atwo aktywowany
za pomocà przycisku.
EfektywnoÊç pracy koparki
A 924 C mo˝na znaczàco
zwi´kszyç dzi´ki zastosowa-
niu w niej nowoczesnego sys-
temu szybkoz∏àcza hydrau-
licznego Liebherr Likufix.
Dzi´ki niemu operator maszy-
ny bez koniecznoÊci opusz-
czania kabiny za pomocà jed-
nego prze∏àcznika mo˝e b∏y-
skawicznie dokonaç zmiany
wszelkiego rodzaju hydrau-
licznych i mechanicznych na-
rz´dzi roboczych, takich jak
na przyk∏ad chwytak, ∏y˝ki,
zag´szczarki gruntu itp. Po-
zwala to u˝ytkownikowi ma-
szyny na znaczne oszcz´dno-
Êci czasu w porównaniu
z konwencjonalnymi metoda-
mi zmiany osprz´tu robocze-
go. Szybkoz∏àcze Likufix dzia-
∏a bardzo pewnie i dzi´ki za-
stosowaniu hydromechanicz-
nego systemu kompensacji
zapewnia absolutnie szczelne
po∏àczenia obwodów hydrau-
licznych, nawet w d∏ugich
okresach dzia∏ania. Tak˝e
podczas zmiany narz´dzia
nie wyst´pujà nawet najmniej-
sze wycieki oleju.
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PR 764 - nowy gigant
Liebherra

Bazujàc na d∏ugoletnich
pracach badawczych i do-
Êwiadczeniach eksploata-
cyjnych firma Liebherr
wdro˝y∏a do produkcji b´-
dàcy ewenementem w swo-
jej klasie spychacz PR 764.
Najwi´ksza w chwili obec-
nej na Êwiecie maszyna te-
go typu o nap´dzie hydro-
statycznym jest nast´pcà
znanego tak˝e z polskich
placów budowy modelu
PR 752. Kilka sztuk tych
spychaczy pracowa∏o bo-
wiem z powodzeniem dla
firmy SKANSKA przy budo-
wie autostrady A1. 

Wyposa˝ony w nowej ge-
neracji nap´d hydrosta-
tyczny spychacz PR 764
nap´dza wysokopr´˝ny
silnik Liebherr V8 rozwijajà-
cy moc 310 kW/422 KM.
Nap´d przekazywany jest
za pomocà czterech pomp
hydraulicznych w obiegu
zamkni´tym. Takie rozwià-
zanie zapewnia szybkie
i precyzyjne spychanie lub
zrywanie materia∏u podczas
prowadzonych robót.
Niezale˝nie od tego czy ma-
szyna przepycha, czy te˝
zrywa materia∏, jej operator
nie jest nara˝ony na charak-
terystyczne dla innych spy-
chaczy przerywanie si∏y na-
p´dowej w momencie zmia-
ny biegów. To niekorzystne

zjawisko uda∏o si´ wyelimi-
nowaç dzi´ki temu, ˝e silnik
oraz centralka elektronicz-
na utrzymujà odpowiedni
poziom momentu obroto-
wego do warunków pracy
maszyny. Dzi´ki zastoso-
waniu najnowszych rozwià-

zaƒ konstrukcyjnych Lie-
bherr PR 764 jest nie tylko
rekordzistà wÊród spycha-
czy z nap´dem hydrosta-
tycznym, lecz równie˝ eko-
nomicznà i przyjaznà Êro-
dowisku maszynà.

Dalsze informacje Pb 007Z

Konstruktorzy koparki ko∏owej Liebherr A 924 C postawili sobie za cel uzyskanie maksimum
wydajnoÊci przy jednoczesnym zwi´kszeniu bezawaryjnoÊci maszyny

PR 764 – najwi´kszy spychacz na Êwiecie z nap´dem hydrostatycznym 





Koparka ko∏owa 
Waryƒski Zyl 160VA

Firma Waryƒski Trade, zna-
ny i ceniony dystrybutor ma-
szyn budowlanych, w kwiet-
niu bie˝àcego roku wprowa-
dzi∏a do sprzeda˝y nowy typ
koparki ko∏owej Waryƒski
Zyl 160 VA o masie eksplo-
atacyjnej 15.100 kg. Wypo-
sa˝ono jà w standardowà
∏y˝k´ o pojemnoÊci 0,6 m3.
Model ten jest kontynuacjà
uznanych na polskim ryn-
ku maszyn Waryƒski 440
i Waryƒski EX 110 W. No-
wa koparka jest maszynà
wy˝szej klasy zarówno
pod wzgl´dem masy i uzy-
skiwanych parametrów ro-
boczych, jak równie˝ zasto-
sowanych do jej budowy
podzespo∏ów. Serce maszy-
ny stanowi nowoczesny,
czterocylindrowy, turbodo∏a-
dowany silnik Mitsubi-
shi 4D34TL o mocy 86,5 kW.
Silnik wyposa˝ony jest w in-

tercooler i posiada maksy-
malny moment obroto-
wy 420 Nm ju˝ przy 1.600
obr/min. Spe∏nia wszystkie
wymagania norm europej-
skich Tier III i odznacza si´
najni˝szà emisjà spalin
wÊród jednostek nap´do-
wych stosowanych w ma-
szynach budowlanych. 
Kolejnym nowoczesnym kom-
ponentem koparki jest
pompa t∏oczkowa zmienne- 
go wydatku o wydajnoÊci
2x63 cm3/r i roboczym ciÊnie-
niu 30 MPa. Pompa wyposa-
˝ona jest w „inteligentne” za-
wory realizujàce funkcje obni-
˝ania wydatku pompy do po-
ziomu minimalnego. Dzia∏ajà
one przy neutralnym po∏o˝e-
niu dêwigni sterowniczych,
niezale˝nie od obrotów silni-
ka spalinowego. Po∏àczenie
tak sterowanej pompy i nowo-
czesnego silnika sprawia, ˝e
koparka Waryƒski Zyl 160 VA
nale˝y do najbardziej ekono-
micznych maszyn w tej klasie.
Klimatyzowana, przestrzen-

na i wygodna kabina spe∏nia-
jàca warunki ROPS/FOPS,
wyposa˝ona jest w panora-
miczne okna, co zapewnia
wysoki komfort pracy opera-
tora. Gwarantuje niski po-
ziom ha∏asu nie przekraczajà-
cy 74 dB. Sztywna, wytrzy-
ma∏a rama koparki wyposa˝o-
na z przodu w u˝yteczny le-
miesz oraz podpory z ty∏u, za-
pewniajà pe∏nà stabilnoÊç ma-
szyny przy wszelkich pracach. 
NowoÊcià w koparce Wa-
ryƒski Zyl 160 VA jest po-
dwójny, ∏amany wysi´gnik
odró˝niajàcy jà od wcze-
Êniejszego modelu Waryƒ-
ski Zyl 160 wyposa˝onego
w mono wysi´gnik. Zmien-
na geometria wysi´gnika
oraz nowoczesna konstruk-
cja ramy, spe∏niajà wymaga-
nia norm europejskich w za-
kresie poruszania si´
po drogach publicznych.
W∏aÊnie mobilnoÊç tej ma-
szyny, zdolnoÊç do samo-
dzielnej jazdy, poruszanie
si´ z maksymalnà pr´dko-

Êcià do 30 km/h jest jej
olbrzymim atutem. Nato-
miast zmienna geometria
wysi´gnika umo˝liwia opty-
malny dobór pola pracy
adekwatnie do rodzaju wy-
konywanych robót. 
Maszyna mo˝e byç wyposa-
˝ona w ró˝nej wielkoÊci ∏y˝ki
oraz w szerokà gam´
osprz´tu takiego jak: chwy-
taki, m∏oty, zag´szczarki, itp.
Cz´sto znajduje zastosowa-
nie w pracach ziemnych, wy-
burzeniowych i prze∏adunko-
wych, gdzie niemo˝liwe jest
wprowadzenie koparki z mo-
no wysi´gnikiem. Niewielki
promieƒ zataczania zwi´k-
sza uniwersalnoÊç maszyny,
szczególnie przy wykonywa-
niu prac w zwartej zabudo-
wie miejskiej. Liczne opcje
wyposa˝enia koparki Waryƒ-
ski Zyl 160VA sprawiajà, ˝e
jest nowoczesnà i bardzo
uniwersalnà maszynà prze-
znaczonà do wszelkiego ro-
dzaju robót ziemnych.

Dalsze informacje Pb 008Z
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www.atlascopco.pl

Szanowni Paƒstwo,

Mamy przyjemnoÊç zaprosiç Paƒstwa do odwiedzenia stoiska Atlas Copco 
na XIV Mi´dzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego 
AUTOSTRADA-POLSKA 2008. 

Targi AUTOSTRADA-POLSKA odbywajà si´ w dniach 14-16.05.2008 r.
w Kielcach przy ul. Zak∏adowej 1.

Stoisko Atlas Copco nr 41 znajdziecie Paƒstwo na terenie otwartym.

Serdecznie zapraszamy,
Atlas Copco Polska Sp. z o.o.



Budo-Rental – sprzeda˝,
serwis i wynajem

G∏ówne sfery dzia∏alnoÊci
wroc∏awskiej firmy Budo-
Rental Maszyny Budowlane
stanowià sprzeda˝, wyna-
jem oraz serwis sprz´tu bu-
dowlanego i drogowego.
Budo-Rental posiada wy∏àcz-
noÊç na sprzeda˝ na terenie
Polski maszyn drogowych cze-
skiej firmy NTC. Jest tak˝e im-
porterem hiszpaƒskich wind to-
warowo-osobowych CAMAC.
Oprócz sprzeda˝y zajmuje si´
równie˝ ich wynajmem, mon-

ta˝em oraz serwisem.
Za poÊrednictwem sieci w∏a-
snych czternastu dealerów
oraz firm wspó∏pracujàcych
Budo-Rental Maszyny Bu-
dowlane obejmuje swym
dzia∏aniem obszar ca∏ego
kraju. Od kilku lat firma zaj-
muje si´ monta˝em, napra-
wà, modernizacjà i serwi-
sem wytwórni mas bitumicz-
nych pracujàcych w wielu
regionach Polski.
Dzia∏ Budo-Rental zajmujàcy
si´ wypo˝yczaniem sprz´tu
posiada w swojej ofercie nie
tylko maszyny lekkie prze-
znaczone do wykonywania

podstawowych robót drogo-
wych i budowlanych, ale
tak˝e sprz´t ci´˝ki do prac
specjalistycznych.
W Budo-Rental wypo˝y-
czyç mo˝na równie˝ ciàgni-
ki siod∏owe z naczepami
s∏u˝àce do przewozu kru-
szyw i mas bitumicznych.
Serwis firmy zatrudnia gru-
p´ mechaników z du˝ym
doÊwiadczeniem i umiej´t-
noÊciami w naprawie zarów-
no wyspecjalizowanych ma-
szyn ci´˝kich, jak i drobne-
go sprz´tu drogowego i bu-
dowlanego. Mechanicy sta-
le podnoszà swe kwalifika-

cje uczestniczàc w cyklicz-
nych szkoleniach w kraju
i zagranicà. Dzi´ki temu ser-
wis Budo-Rental mo˝e do-
konywaç napraw i wykony-
waç czynnoÊci obs∏ugowe
maszyn ró˝nych marek i ty-
pów, fabrycznie nowych
oraz u˝ywanych.
Dodatkowe informacje o fir-
mie Budo-Rental Maszyny
Budowlane uzyskaç mo˝-
na na stronie internetowej:
www.budorental.pl oraz w sto-
isku zewn´trznym nr 15 pod-
czas targów Autostrada-Pol-
ska 2008 w Kielcach.
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Budo-Rental Maszyny Budowlane jest importerem wind towarowo-osobowych produko-
wanych przez hiszpaƒskà firm´ CAMAC



Finanse

Jak sfinansowaç
maszyn´ Caterpillar?

Caterpillar Financial Services
Corporation z g∏ównà siedzibà
w amerykaƒskim Nashville jest
finansowym ramieniem Cater-
pillar Inc. – najwi´kszego
na Êwiecie producenta maszyn
budowlanych, silników i turbin
przemys∏owych. Caterpillar Fi-
nancial nale˝àce w 100%
do Caterpillar Inc. oferuje sze-
roki wachlarz us∏ug finanso-
wych dla ca∏ej linii produkcyj-
nej maszyn budowlanych
i urzàdzeƒ Caterpillar oraz pro-
duktów wyposa˝onych w kom-
ponenty firmy Caterpillar. 
Caterpillar Financial Services
Poland powsta∏o w 1997 ro-
ku, aby wesprzeç sprzeda˝
dealera maszyn budowla-
nych Caterpillar w Polsce
– firm´ Bergerat Monnoyeur.
Aktualnie Caterpillar Finan-
cial Services Poland posiada
oddzia∏y w Warszawie, Bia-
∏ymstoku, Poznaniu, Gdaƒ-

sku, Wroc∏awiu i Czeladzi.
W ka˝dym oddziale Bergerat
Monnoyeur znajduje si´
na sta∏e przedstawiciel Cat
Financial. Firma Êwiadczy
us∏ugi dla ponad tysiàca
klientów z bran˝y budowla-
nej i drogowej i obs∏uguje
oko∏o 3.000 umów leasingu.
Priorytetem w polityce firmy
jest dba∏oÊç o klienta. Cechà
nadrz´dnà we wszystkich po-
dejmowanych przez pracow-
ników dzia∏aniach jest zado-
wolenie odbiorców. W Polsce
firma oferuje klientom us∏ugi
finansowe w formie: leasingu
operacyjnego, leasingu finan-
sowego, po˝yczki oraz najmu
d∏ugoterminowego, na okres
od roku do szeÊciu lat. Cater-
pillar Financial finansuje tylko
i wy∏àcznie maszyny Caterpil-
lar co powoduje, ˝e pracow-
nicy firmy znajà doskonale
zarówno sam produkt jak
i bran˝e w której dzia∏ajà
klienci Caterpillar. ÂciÊle
wspó∏pracujàc z klientem,
poznajàc dok∏adnie jego po-

trzeby, oczekiwania oraz
mo˝liwoÊci finansowe eks-
perci Cat Financial dysponu-
jàc specjalistycznà wiedzà
w optymalny sposób dopasu-
jà warunki finansowania
do specyfiki dzia∏alnoÊci
klienta i jego mo˝liwoÊci p∏at-
niczych. Z uwagi na specyfi-
k´ bran˝y budowlanej klienci
cz´sto korzystajà na przy-
k∏ad z wariantu sezonowego
charakteryzujàcego si´ ca∏-
kowitym zawieszeniem p∏at-
noÊci w okresie zimowym.
Spó∏ka Caterpillar Financial
jest – z wielu powodów
– przez obserwatorów uwa-
˝ana za lidera w bran˝y. To
co wyró˝nia firm´ na tle in-
nych to doskona∏a znajo-
moÊç rynku. Fakt ˝e podmiot
zajmuje si´ tylko okreÊlonym
segmentem rynku sprzyja
szybkiej ocenie ryzyka ka˝-
dej transakcji i w rezultacie
pozwala b∏yskawicznie pod-
jàç decyzje kredytowà.
SzybkoÊç reakcji i elastycz-
noÊç jest jednym z najwi´k-

szych atutów firmy. Drugim
bardzo wa˝nym wyró˝ni-
kiem firmy na rynku jest Êci-
s∏a synergia pomi´dzy Ca-
terpillar – producentem ma-
szyn, Bergerat Monnoyeur
– dealerem maszyn i Cat Fi-
nancial – podmiotem finan-
sujàcym. Codzienna wspó∏-
praca, wspólne programy
marketingowe pozwalajà za-
oferowaç klientom najko-
rzystniejsze warunki zakupu
maszyn Caterpillar. Dosko-
na∏ym przyk∏adem wspó∏-
pracy producenta, dealera
i instytucji finansujàcej jest
„Rozwiàzanie 360 Stopni”
program marketingowy, któ-
ry ∏àczy w sobie maszyn´,
pakiet serwisowy, finansowa-
nie i ubezpieczenie. Pakiet
ten spotka∏ si´ z bardzo po-
zytywnym odbiorem rynku,
obecnie blisko po∏owa klien-
tów korzystajàcych z finan-
sowania Cat Financial wybie-
ra w∏aÊnie ofert´ „Rozwiàza-
nie 360 Stopni”.

Dalsze informacje Pb 010Z
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Wypo˝yczalnie 
The Cat Rental Store

Firma Bergerat Monnoy-
eur Sp. z o.o. jest jedynym
autoryzowanym przedstawi-
cielem w Polsce producenta
maszyn budowlanych marki
Caterpillar. Firma kojarzo-
na jest g∏ównie z ci´˝kimi
maszynami budowlanymi
oraz pakietem us∏ug przed-
i posprzeda˝nych w zakre-
sie doradztwa technicznego,
opieki serwisowej itp. Dà˝àc
do jak najlepszego sprosta-
nia oczekiwaniom klientów,
Bergerat Monnoyeur Sp.
z o.o. nieustannie si´ rozwi-
ja dopasowujàc swà ofert´
do aktualnych potrzeb ryn-

ku. Wnioski wyp∏ywajàce
z ich analizy mówià jedno-
znacznie, ˝e z jednej strony
popyt na us∏ugi budowlane
stale roÊnie, a inwestorzy
wymagajà wysokiej jakoÊci
i terminowoÊci wykonywa-
nych przez przesi´biorstwa
budowlane us∏ug. Z drugiej
zaÊ widaç wyraênie, ˝e
Êwiadczàcy tego typu us∏ugi
napotykajà na swej drodze

bariery, które hamujà lub
wr´cz uniemo˝liwiajà ich
rozwój (wp∏yw na taki stan
rzeczy ma du˝a sezono-
woÊç wykorzystania cz´Êci
sprz´tu budowlanego, wy-
sokie ceny zakupu odpo-
wiednich maszyn i urzà-
dzeƒ, d∏ugi okres amortyza-
cji sprz´tu, koniecznoÊç ser-
wisowania i magazynowania
sprz´tu). Wszystkie te czyn-
niki doprowadzi∏y w efekcie
do stworzenia przez Berge-
rat Monnoyeur produktu
skierowanego w szczegól-
noÊci do niewielkich firm bu-
dowlanych i osób fizycz-
nych prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà. Z myÊlà
o nich stworzona zostanie
sieç wypo˝yczalni sprz´tu

budowlanego. Jako jedy-
na firma w Polsce Bergerat
Monnoyeur uzyska∏a prawo
do reprezentowania marki
The Cat Rental Store, czyli
sieci wypo˝yczalni sprz´tu
budowlanego o globalnym
zasi´gu. W chwili obecnej
Bergerat Monnoyeur posia-
da we Francji sto dwanaÊcie
punktów, w Belgii – pi´ç.
¸àcznie na ca∏ym Êwiecie

liczba wypo˝yczalni The Cat
Rental Store wynosi w chwili
obecnej ju˝ ponad tysiàc
trzysta placówek. 
Pierwsze dwie wypo˝yczal-
nie Bergerat Monnoyeur
Wynajem The Cat Rental
Store na terenie Polski po-
wsta∏y w tym roku w War-
szawie, kolejne trzy otworzà
swoje podwoje do koƒca
roku w Gdaƒsku, Poznaniu

oraz w Katowicach. Plany
zak∏adajà, ˝e w kolejnych la-
tach sieç obejmie zasi´giem
obszar ca∏ego kraju.
Jako jedyna w Polsce wypo-
˝yczalnia sprz´tu budowla-
nego Bergerat Monnoyeur
Wynajem The Cat Rental-
Store zaproponuje swoim
klientom kompleksowà us∏u-
g´ wynajmu, poczàwszy
od drobnych narz´dzi r´cz-
nych do koparek gàsienico-
wych o masie 30 ton.
Oferowane narz´dzia i maszy-
ny to najnowsze modele czo-
∏owych Êwiatowych producen-
tów przeznaczone do wykony-
wania zadaƒ ka˝dego typu,
takich jak roboty ziemne i dro-
gowe, prace betoniarskie,
prace wysokoÊciowe. W ofer-
cie wypo˝yczalni znajdà si´
tak˝e agregaty i generatory,
elektronarz´dzia, nagrzewni-
ce oraz osuszacze, urzàdze-
nia pneumatyczne i hydrau-
liczne. Wszystkie maszyny
i urzàdzenia mo˝na wynajàç
na okres kilku dni czy nawet
godzin. Uproszczone proce-
dury i wysoki standard Êwiad-
czonych us∏ug to wyjÊcie na-
przeciw oczekiwaniom klien-
tów. Nie przez przypadek ha-
s∏o promujàce mark´ brzmi
„Wynajem bez przeszkód”.
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Jedna z dwóch wypo˝yczalni Bergerat Monnoyeur Wynajem The Cat Rental Store, jakie powsta∏y w tym roku w Warszawie





Takeuchi - kompaktowe 
maszyny z Japonii

Firma Wilhelm Schäfer
GmbH z siedzibà w Mannhe-
im od ponad 50 lat dostar-
cza urzàdzenia techniki bu-
dowlanej, komunalnej i go-
spodarki przestrzennej. Ja-
ko jeden z czo∏owych impor-
terów maszyn budowlanych,
Schäfer zajmuje si´ wy∏àcz-
nà dystrybucjà koparek, ∏a-
dowarek i wozide∏ japoƒ-
skiego koncernu Takeuchi
w Niemczech i w Polsce. Je-
denastu dealerów dzia∏ajà-
cych w naszym kraju zapew-
nia u˝ytkownikom fachowy
serwis i sprawnà obs∏ug´. 
In˝ynierowie Takeuchi skon-
struowali w roku 1970 pierw-
szà na Êwiecie minikopark´
z obrotem nadwozia o 360°.
DziÊ japoƒski koncern eks-
portuje rocznie 15.000 ma-
szyn z certyfikatem ISO. Pa-
leta produktów Takeuchi
obejmuje obecnie 19 mode-
li wyró˝niajàcych si´ osiàga-
mi, rozwiàzaniami technicz-
nymi oraz wytrzyma∏oÊcià.
Program konwencjonalnych
minikoparek otwiera TB 108,
maszyna o masie ca∏kowi-
tej 800 kg, wykorzystywa-
na przy pracach wyburze-
niowych i remontowych
(moc silnika 6,8 kW, maks.
g∏´bokoÊç kopania 1.530
mm). Klasyczne maszyny
o wadze 1,5 tony to model
TB 016 (moc silnika 10,3
kW, maks. g∏´bokoÊç ko-
pania 2.375 mm) na pod-
woziu gàsienicowym, hy-
draulicznie rozszerzalnym
do 1.300 mm. Koparki
TB 016 sà produkowane
w wersji z kabinà lub z dasz-
kiem ochronnym. Ich sys-
tem hydrauliczny sterowany
jest pompami najnowszej
generacji. Gwarantuje to du-
˝à moc i precyzj´ wykony-
wania operacji przy ni˝szym
zu˝yciu cz´Êci, podzespo-
∏ów i paliwa. Modele TB 125
(16,8 kW; 2,7 t), TB 135
(20,7 kW; 3,4 t) i TB 145 

(28 kW; 4,7 t) sà seryjnie wy-
posa˝one w d∏ugie rami´ ∏y˝-
ki, posiadajà te˝, podobnie
jak pozosta∏e modele, dodat-
kowà instalacj´ pod m∏ot lub
∏y˝k´ do skarpowania. Uchyl-
ne kabiny umo˝liwiajà
b∏yskawiczny i ∏atwy dost´p
do wszystkich podzespo∏ów
uk∏adu hydraulicznego i silni-
ka. Stabilne lemiesze, wytrzy-
ma∏e podwozia i mechani-
zmy nap´du oraz wszystkie
klapy wykonane z metalu – to
wszystko Êwiadczy o warto-
Êci tych maszyn. W klasie
maszyn 8-tonowych Takeu-
chi oferuje trzy modele. Ma-
szyny o nap´dzie gàsienico-
wym sà dost´pne w dwóch
wersjach – z wysi´gnikiem
monoblokowym (TB 175
CLSA) i wysi´gnikiem ∏ama-
nym (TB 175 CV). Obydwie
nap´dzane sa silnikiem
o mocy 44,1 kW. Trzecim
modelem jest koparka ko∏o-
wa TB 175 W z wysi´gni-
kiem ∏amanym. Dodatkowe
instalacje hydrauliczne
umo˝liwiajà ∏atwe i dok∏ad-
ne operowanie osprz´tem,
np. chwytakiem wielofunk-
cyjnym. Do seryjnego wypo-
sa˝enia tych maszyn nale˝à
m.in. zabezpieczenia obwo-
dów hydraulicznych, zawo-
ry utrzymania obcià˝enia

i alarmy przecià˝enia. Na-
pi´cie pok∏adowe 24 V po-
zwala na optymalnà prac´
w niskich temperaturach.
W pe∏ni hydrauliczny sys-
tem napinania gàsienic,
dwie pr´dkoÊci obrotu
oraz obszerna kabina po-
prawiajà komfort pracy
operatora. Palet´ koparek
kompaktowych zamyka
model TB 1140. Mimo wyso-
kiej masy roboczej – 14,2 t
– maszyna ta zachowuje
wszystkie w∏aÊciwoÊci kopa-
rek kompaktowych. Jej kàt
obrotu wysi´gnika wyno-
si 77° (w prawo) i 53° (w le-
wo). Do standardowego wy-
posa˝enia nale˝à tutaj do-
datkowo klimatyzacja i pom-
pa do tankowania. Seria ko-
parek „zero-swing” (obrotu
zerowego) to obecnie cztery
maszyny: TB 28 FR (3,1 t),
TB 138 FR (3,9 t) TB 153 FR
(5,6 t) i TB 180 FR (8,3 t).
Maszyny nap´dzane sà silni-
kami rozwijajàcymi moc:
16,8; 20,5; 28,9 i 45,1 kW.
W tej grupie maszyn priory-
tetem konstruktora by∏o roz-
wiàzanie problemu miejsca
na placu budowy. Ich rufa
jest skonstruowana tak, ˝e
podczas obrotu nie wystaje
poza obrys gàsienic. Spe-
cjalny system obrotu wysi´-

gnika umo˝liwia wykonywa-
nie wykopów zarówno z le-
wej, jak i z prawej strony gà-
sienic oraz ustawienie ca∏e-
go wysi´gnika obok kabiny.
Kombinacja tych w∏aÊciwo-
Êci sprawia, ˝e promieƒ ob-
rotu koparki nie przekra-
cza 1,5 m. Promieƒ obrotu
koparki 8-tonowej TB 180 FR
wynosi jedynie 1,4 m. Kom-
fort pracy z maszynami
Takeuchi podnoszà takie
elementy ich budowy, jak
obszerna kabina z przyciem-
nianymi szybami, amortyzo-
wany fotel operatora, klima-
tyzacja (TB 175 W, TB 1140),
uchylna kabina (TB 125–145,
seria FR), dolna przednia
szyba wyciàgana oraz pom-
pa tankowania (TB175W,
TB 1140), wysoko po∏o˝o-
na rura wydechowa, wlew
paliwa zewnàtrz maszyny,
zamykana skrytka narz´-
dziowa. WÊród nowocze-
snych rozwiàzaƒ technicz-
nych warto wyró˝niç przede
wszystkim lemiesz o specjal-
nym profilu, zapewniajàcy
optymalne w∏aÊciwoÊci spy-
chania i plantowania, system
automatycznej ochrony silni-
ka, automatyczne odpowie-
trzanie paliwa, zastosowa-
nie sprz´˝onych pomp wie-
lot∏oczkowych, 4. i 5. ob-
wód hydrauliczny. Koparki
TB175 posiadajà automa-
tyczne hydrauliczne napina-
nie gàsienic (patent Takeu-
chii). W obr´bie wysi´gnika
i ramienia ∏y˝ki zastosowa-
no masywne sworznie i tu-
leje, przegub wysi´gnika
odlany jest w ca∏oÊci. 
System nap´du odznacza
si´ d∏u˝szà ˝ywotnoÊcià
dzi´ki trzyko∏nierzowym rol-
kom bie˝nym i gàsienicom
o krótkim poskoku. Miniko-
parki spe∏niajàjàce normy
UE 98/37/EG, 89/336/EWG,
2000/14/EG, posiadajà gwa-
rancj´ na dwnaÊcie miesi´-
cy (tysiàc motogodzin).
Centrala logistyczna cz´Êci
zamiennych zaopatrujàca
ca∏à Europ´ mieÊci si´
w niemieckim Mannheim. 
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Jednym z priorytetów konstruktorów koparek Takeuchi by∏o rozwiàzanie problemu braku
miejsca na placu budowy



Oprócz koparek Takeuchi
ju˝ od ponad dwudziestu lat
wytwarza równie˝ ∏adowarki
kompaktowe z nap´dem
gàsienicowym. Obecnie do-
st´pne sà dwa modele ma-
szyn tego typu – TL 130
oraz TL 150. Dzi´ki wysokiej
mocy oraz mo˝liwoÊci ma-
newrowania w miejscach
trudno dost´pnych obie ∏a-
dowarki stanowià dla ka˝-
dego przedsi´biorcy bu-
dowlanego alternatyw´ dla
tradycyjnych ∏adowarek
kompaktowych czy te˝ ∏a-
dowarek ko∏owych.
Masa maszyn – odpowied-
nio 3.400 i 4.850 kg odzna-
cza si´ optymalnym stosu-
nkiem do ich mocy. Obie
∏adowarki gàsienicowe ma-
jà w pe∏ni hydrostatyczny
nap´d i sà ob∏ugiwane joy-
stickami z hydraulicznym
sterowaniem wst´pnym.
¸adowarki TL 130 i TL 150
zosta∏y skonstruowane
z myÊlà o tym, aby bez
problemu mog∏y sprostaç
wszelkim wyzwaniom pod-
czas wykonywania codzien-
nych robót nawet w najci´˝-
szych warunkach.
Niezwykle wysoka stabil-
noÊç w po∏àczeniu z du˝à
mocà hydraulicznà sprawia-
jà, ˝e ∏adowarki Takeuchi sà
nadzwyczaj wszechstronne.

Osiàgany przez nie udêwig
przejazdu – odpowied-
nio 735 i 1.120 kg oraz
udêwig roboczy wynoszà-
cy 2.100 oraz 3.200 kg po-
zwalajà na ∏atwy transport
europalet w trudnym terenie
oraz na p∏askich odcinkach.
WysokoÊç wysypu wyno-
szàca w przypadku ∏ado-
warki TL150 – 3.205 mm
pozwala na za∏adowywanie
i roz∏adowywanie ci´˝aró-
wek o wysokich burtach
skrzyni ∏adunkowej. Rów-
nie˝ palety z du˝ym obcià-
˝eniem mogà byç z ∏atwo-
Êcià sztaplowane. Pr´d-
koÊç maksymalna wyno-

szàca odpowiednio 10,4
oraz 11,1 km/h umo˝liwia
maszynom pokonywanie
wi´kszych odleg∏oÊci w sto-
sunkowo krótkim czasie. 
TL 130 i TL 150 sà seryjnie
wyposa˝one w dodatkowà
instalacj´ pod osprz´t
wymagajàcy wysokiej mocy
hydraulicznej. Do standar-
dowego wyposa˝enia naj-
nowszej generacji ∏adowa-
rek nale˝à równie˝: klima-
tyzacja, zamkni´ta kabina,
komfortowy amortyzowany
fotel operatora oraz wycià-
gana szyba przednia. 
Dzi´ki zastosowaniu uchyl-
nej kabiny obydwa modele

∏adowarek Takeuchi sà nie-
zwykle ∏atwe w serwisowa-
niu, bezpoÊredni i nieskom-
plikowany dost´p do wszyst-
kich podzespo∏ów skraca
czas przestojów maszyn
do niezb´dnego minimum.
Przestronna kabina opera-
tora, przejrzysty panel ste-
rowania oraz ergonomicz-
nie po∏o˝one joysticki to
gwarancja pracy w kom-
fortowych warunkach. Ka-
bina spe∏nia normy bez-
pieczeƒstwa FOPS/ROPS.
WidocznoÊç z kabiny jest
doskona∏a. W stosunku
do poprzednich modeli po-
prawiono jà dzi´ki zastoso-
waniu pary dodatkowych
lusterek wstecznych. Po-
r´czny i ∏atwy w obs∏udze
system szybkoz∏àcza po-
zwala szybkà wymian´
osprz´tu, co w znacznym
stopniu zwi´ksza uniwersal-
noÊç maszyn nowej serii TL. 
Dzi´ki temu znajdujà one
zastosowanie na niemal-
˝e ka˝dym placu budo-
wy. Innymi atutami wy-
ró˝niajàcymi obie ∏ado-
warki sà ich wszechstron-
noÊç, wytrzyma∏oÊç, moc
oraz niezwyk∏a ∏atwoÊç po-
ruszania si´ w trudnym tere-
nie. Obie maszyny posiada-
jà certyfikat CE. RG 
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Od ponad dwudziestu lat Takeuchi wytwarza równie˝ ∏adowarki kompaktowe z nap´-
dem gàsienicowym



Polski kapita∏,
Êwiatowe standardy

Poczàtki dzia∏alnoÊci firmy
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane si´gajà 1997 ro-
ku, kiedy zajmowa∏a si´ ona
g∏ównie sprzeda˝à maszyn
u˝ywanych oraz wàskim za-
kresem us∏ug naprawczych.
W krótkim czasie, dzi´ki dy-
namicznemu rozwojowi i ak-
tywnej dzia∏alnoÊci nawiàza-
no wspó∏prac´ z renomowa-
nymi producentami maszyn
i urzàdzeƒ budowlanych, co
zaowocowa∏o poszerzeniem
oferty o ca∏à gam´ doskona-
∏ych produktów. Wspó∏praca
z wi´kszoÊcià z partnerów
trwa do dzisiaj.
Od dziewi´ciu lat Grausch
i Grausch Maszyny Budow-
lane jest autoryzowanym
przedstawicielem firmy
KOMATSU oferujàcej ma-
szyny do robót ziemnych
– od minikoparek poprzez
koparko-∏adowarki, skoƒ-
czywszy na olbrzymich ko-
parkach gàsienicowych
i ∏adowarkach, EXTEC i FIN-
TEC produkujàcych prze-
woêne kruszarki i przesie-
wacze, DYNAPAC – oferujà-
cej urzàdzenia zag´szczajà-
ce do gruntu i betonu, fre-
zarki oraz walce drogowe.
Firma Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane jest
wy∏àcznym przedstawicie-
lem w Polsce firmy CITY
EQUIP oferujàcej lekkie
kruszarki przewoêne, INDE-
CO produkujàcej m∏oty hy-
drauliczne i zag´szczarki
do monta˝u na koparkach,
MANTOVANIBENNE – pro-
ducenta no˝yc kruszàcych
i tnàcych do betonu i stali,
SIMEX wytwarzajàcego fre-
zarki drogowe, a tak˝e fir-
my STEHR produkujàcej
stabilizatory do gruntu oraz
specjalistyczny sprz´t za-
g´szczajàcy. Dla wielu
z wymienionych producen-
tów GiG jest najwa˝niej-
szym partnerem spoÊród
firm zajmujàcych si´ sprze-

da˝à maszyn budowlanych
w Europie Ârodkowej. War-
to zaznaczyç, ˝e Grausch
i Grausch pozostaje naj-
wi´kszà firmà w bran˝y ma-
szyn budowlanych, opartà
w stu procentach na kapita-
le polskim. Obecnie zatrud-
nia osiemdziesi´ciu pra-
cowników, którzy stanowià
silny i zgrany zespó∏ dyspo-
nujàcy specjalistycznà wie-
dzà i gwarantujàcy profesjo-
nalnà obs∏ug´ klientów. 
Organizacja dzia∏alnoÊci fir-
my skupia si´ w trzech dzie-
dzinach: sprzeda˝y maszyn
i urzàdzeƒ budowlanych,
sprzeda˝y cz´Êci zamien-
nych oraz serwisie oferujà-
cym pe∏en zakres us∏ug na-
prawczych, obs∏ug´ gwa-
rancyjnà i pogwarancyjnà.
Grausch i Grausch od po-
nad dziesi´ciu lat pozostaje
jednym z liderów polskiego
rynku maszyn u˝ywanych.
W tym czasie dostarczy∏a kra-
jowym u˝ytkownikom nie-
mal 2.000 takich maszyn
i urzàdzeƒ. Wszystkie ofero-
wane maszyny u˝ywane sà
w pe∏ni sprawne i gotowe
do pracy. BezpoÊrednio
przed dokonaniem zakupu wy-
branego sprz´tu nabywca mo-
˝e przetestowaç go na specjal-
nym placu demonstracyjnym. 
Jako jedna z nielicznych firm
na polskim rynku Grausch
i Grausch oferuje mo˝liwoÊç

wypo˝yczenia maszyny u˝y-
wanej na czas trwania napra-
wy maszyny stanowiàcej w∏a-
snoÊç klienta. Oferuje te˝
niezwykle korzystnà form´
rozliczenia zakupu fabrycz-
nie nowych maszyn marki
KOMATSU polegajàcà na od-
kupie sprz´tu u˝ywanego.
Wspó∏czesne maszyny bu-
dowlane dzi´ki zaawansowa-
niu technologicznemu zapew-
niajà u˝ytkownikom doskona-
∏e mo˝liwoÊci pracy, wymaga-
jà jednak zastosowania naj-
wy˝szej jakoÊci materia∏ów
eksploatacyjnych oraz ideal-
nie dobranych cz´Êci zamien-
nych. Grausch i Grausch Ma-
szyny Budowlane oferuje pe-
∏en zakres oryginalnych cz´-
Êci zamiennych do wszyst-
kich typów maszyn. Od po-
nad dziesi´ciu lat pozostaje
wy∏àcznym dystrybutorem fir-
my INTERTRACTOR w Pol-
sce – renomowanego produ-
centa podwozi gàsienicowych
do zdecydowanej wi´kszoÊci
modeli maszyn budowlanych.
DoÊwiadczony zespó∏ han-
dlowców sprzedaje rocznie kil-
kadziesiàt tysi´cy cz´Êci za-
miennych i elementów podwo-
zi gàsienicowych do maszyn
wszystkich znaczàcych marek,
takich jak: KOMATSU, CA-
TERPILLAR, LIEBHERR, CA-
SE, JCB, HANOMAG, ATLAS,
BRØYT, DEMAG, EDER, FAI,
FIAT-HITACHI, FURUKAWA,

EXTEC, KOBELCO, KUBOTA,
MENCK, O&K, SCHÄFF, SEN-
NEBOGEN, VOGELE, YAN-
MAR, ZEPPELIN, VOLVO oraz
HARVESTER.
Istotnym atutem firmy jest
dobrze zorganizowany ser-
wis. Blisko trzydziestooso-
bowy zespól mechaników,
dysponujàcy kilkunastoma
profesjonalnie wyposa˝ony-
mi samochodami serwiso-
wymi mo˝e wykonywaç na-
prawy tak˝e poza warszta-
tem, na terenie ca∏ego kra-
ju. W celu skrócenia czasu
reakcji serwisu w ubieg∏ym
roku uruchomiono stacjo-
narny punkt serwisowy we
Wroc∏awiu oraz mobilnà
grup´ serwisowà stacjonu-
jàcà w Szczecinie i Byd-
goszczy. Wkrótce planowa-
ne jest uruchomienie kolej-
nych punktów serwiso-
wych w Gdaƒsku i Kielcach.
Warto równie˝ podkreÊliç, ˝e
jako jedyna firma na rynku
polskim Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane jest
w stanie z powodzeniem re-
alizowaç projekty komplek-
sowego wyposa˝ania w nie-
zb´dny sprz´t m.in. kamie-
nio∏omów, firm wyburzenio-
wych czy recyklingowych.
Swà dzia∏alnoÊç firma opie-
ra na wiedzy, wieloletnim
doÊwiadczeniu i indywidu-
alnym podejÊciu do po-
trzeb i oczekiwaƒ ka˝dego
z klientów. Dbajàc o rozwój
Grausch i Grausch w kon-
taktach z partnerami sta-
wia na rzetelnoÊç i wiary-
godnoÊç, czego potwier-
dzeniem jest uzyskanie
presti˝owego tytu∏u Gazeli
Biznesu 2007 zajmujàc jed-
noczeÊnie czwarte miejsce
w Wielkopolsce. Jak co ro-
ku w maju firma bierze
udzia∏ w odbywajàcych si´
w Kielcach targach Auto-
strada Polska oraz bydgo-
skim Wod-Kanie, gdzie pre-
zentuje szeroki asortyment
maszyn i urzàdzeƒ. Z ca∏à
pewnoÊcià warto odwiedziç
stoiska Grausch i Grausch.

Dalsze informacje Pb 013Z

Maszyny budowlane

30 PoÊrednik Budowlany

Wyje˝d˝ajàc z Poznania w kierunku Koszalina, nie sposób nie zauwa˝yç nowoczesnego
budynku biurowo-serwisowego z ekspozycjà kilkudziesi´ciu maszyn i urzàdzeƒ stanowià-
cego g∏ównà siedzib´ spó∏ki Grausch i Grausch Maszyny Budowlane





Light Boy – maszty
i balony oÊwietleniowe

Koncern Ammann Yanmar
produkuje nie tylko maszyny
budowlane, ale ma tak˝e
w swojej ofercie ca∏à gam´
masztów oÊwietleniowych.
Jest to sprz´t niezb´dny
na ka˝dym placu budowy,
wówczas gdy prace prowa-
dzone sà w miejscach po-
zbawionych dost´pu natu-
ralnego Êwiat∏a lub te˝ w no-
cy. Maszty serii Light Boy to
urzàdzenia nie tylko przysto-
sowane do pracy w najtrud-
niejszych nawet warunkach,
ale tak˝e bezpieczne i eko-
nomiczne w eksploatacji.
Light Boy ELB44SC to maszt
posadowiony na wózku, wy-
posa˝ony w cztery lampy, ka˝-
da z nich o mocy 400 W. Lam-
py metalohalogenowe dajà
wiecej Êwiat∏a, odznaczajà si´
przy tym o wiele d∏u˝szà ˝y-
wotnoÊcià (dziesi´ç tysi´cy
godzin) ni˝ halogenowe (dwa
tysiàce). Zastosowano w nich

unikatowe rozwiàzania gwa-
rantujàce bezpieczne u˝ytko-
wanie. Light Boy mo˝e wspó∏-
pracowaç z generatorami ró˝-
nego typu. Kolejnà jego zaletà
jest kompaktowa budowa
umo˝liwiajàca – po uprzednim
z∏o˝eniu – ∏atwy transport wie-
lu urzàdzeƒ jednoczeÊnie.
Poszukujàc oÊwietlenia pla-
cu budowy, na którym odby-
wa si´ ruch pojazdów, nale-
˝y wybraç maszt z oÊwietle-
niem balonowym Light Boy
ELB114BW. Jest on wyposa-
˝ony w jednà lamp´ metalo-
halogenowà o mocy 1.000 W.
Daje Êwiat∏o bezcieniowe,
oÊwietla przestrzeƒ w zakre-

sie 360° wokó∏ siebie i nie
oÊlepia nawet, gdy spojrzy-
my wprost w êród∏o Êwiat∏a.
Jego maszt rozk∏ada si´
z ∏atwoÊcià dzi´ki wspoma-
ganiu si∏owników gazowych.
Podstawa jest stabilna dzi´ki
przeciwwadze, wyposa˝ono
jà w kó∏ka u∏atwiajàce prze-
mieszczanie. Maszt z oÊwie-

tleniem balonowym mo˝-
na z ∏atwoÊcià wykorzystaç
dodatkowo, na przyk∏ad ja-
ko mobilny noÊnik informacji
lub reklamy wizualnej. 
Light Boy ELB114BS to
z kolei maszt balonowy
montowany wprost na ma-
szynie s∏u˝àcy do oÊwietla-
nia pola pracy operatora.

Jest to niezwykle wygodne
rozwiàzanie, gdy maszy-
na cz´sto przemieszcza si´
z miejsca na miejsce. Âwia-
t∏o nie razi operatora ani nie
migocze. W tym maszcie
równie˝ zastosowano jednà
lamp´ metalohalogenowà
o mocy 1.000 W.
Zalety masztów z oferty firmy
Ammann Yanmar doceniono
w Hiszpanii. W koƒcu listopa-
da ubieg∏ego roku Light Boy
LB446HB uhonorowany zo-
sta∏ tamtejszà nagrodà „Pre-
mios potentia”. Jury konkur-
su z∏o˝one z przedsi´bior-
ców hiszpaƒskiej bran˝y bu-
dowlanej doceni∏o zarówno
efektywnoÊç urzàdzenia Light
Boy, jak i fakt, ˝e spe∏nia ono
wysokie normy ekologiczne
zu˝ywajàc w ciàgu godziny
Êwiecenia zaledwie 0,83 litra
paliwa. PodkreÊlono tak˝e
mo˝liwoÊç zaoszcz´dzenia
przestrzeni magazynowej
(w stanie z∏o˝onym maszt
zajmuje zaledwie 1, 44 m3.
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typ waga wysokoÊç strumieƒ Êwietlny moc lamp cz´stotliwoÊç generatora 
(kg) (mm) (lm) (W) (Hz)

LB446H Lampa 253 4.200 160.000 4x400 540
LB446HB Balon 245 4.445 160.000 4x400 540
ELB44SC Lampa 165 4.200 136.000 4x400 50÷60
ELB114BC Balon 123 4.445 105.000 1x1.000 50÷60
ELB114BW* Balon 64 3.805 105.000 1x1.000 50÷60
ELB114BS** Balon 38,4 1.095 105.000 1x1.000 50÷60

* W stanie roz∏o˝onym – bez generatora

** Przewo˝ony i montowany na wózku – bez generatora

Balonowy maszt ELB114BW

Posadowiony na wózku maszt Light Boy ELB44SC wyposa˝ony jest w cztery efektywne lampy,
ka˝da z nich o mocy 400 W

Light Boy ELB114BS to maszt balonowy montowany wprost na maszynie s∏u˝àcy opera-
torowi do oÊwietlania pola pracy





Aries Power - generalny
dystrybutor Kuboty

Kubota Corporation to Êwia-
towy lider w produkcji mini-
koparek, ∏adowarek, silników
Diesla, maszyn rolniczych
i ogrodniczych. Firma za∏o-
˝ona w roku 1890 przez Gon-
shiro Kubot´, mo˝e poszczy-
ciç si´ d∏ugoletnià historià. 
W ofercie na bie˝àcy rok
Kubota Corporation znaleêç
mo˝na blisko dwadzieÊcia
tysi´cy produktów. Firma
rozwija si´ i stale wzbogaca
swojà ofert´. Oprócz ma-
szyn produkuje tak˝e
znakomitej jakoÊci rury,
zawory, pompy oraz stacje
uzdatniania wody. Specjali-
zuje si´ tak˝e w konstru-
owaniu elektrowni oraz tu-
nelów linii metra.
Polskim przedstawicielem
Kubota Corporation w zakre-
sie minikoparek, ∏adowarek

i silników przemys∏owych
Diesla jest Aries Power Equ-
ipment. Ta polsko-japoƒska
spó∏ka z siedzibà w Warsza-
wie utworzona zosta∏a w ro-
ku 1992, obchodzi zatem
szesnastolecie dzia∏alnoÊci.
Aries Power to tak˝e przed-
stawiciel w Polsce Honda
Motor Co. Ltd w zakresie
maszyn i urzàdzeƒ. 
Minikoparki ze znakiem Ku-
bota to maszyny rozpozna-
walne na czterech konty-

nentach. Pracujà z
powodzeniem w wielu kra-
jach Europy, Azji i obu Ame-
ryk. Nale˝y w tym miejscu
zwróciç uwag´ na wielolet-
nie doÊwiadczenie Kuboty
w produkcji tego typu urzà-
dzeƒ. Pierwszy model mini-
koparki zosta∏ przez nià wy-
produkowany ju˝ w ro-
ku 1974. Obecnie maszyny
te wytwarzane sà w trzech
zak∏adach: dwóch w Osace
w Japonii, a od roku 1989
tak˝e w Kubota Baumaschi-
nen GmbH zlokalizownym
w niemieckim Zweibrücken.
Kubota produkuje dwie wer-
sje minikoparek: standardo-
wà KX i specjalnà U. Seria KX
to klasyczne minikoparki
o ci´˝arze od 850 kg do 8
ton. Wyposa˝one zosta∏y
w system „Quick coupler”,
który daje mo˝liwoÊç szybkiej
wymiany osprz´tu takiego
jak: ∏y˝ki, m∏oty hydrauliczne,
wiertnice oraz inne urzàdze-

nia hydrauliczne. Maszyny
nap´dzane sà legendarnej ja-
koÊci wysokopr´˝nymi silni-
kami Kubota o mocy w zakre-
sie od 10,2 do 100 KM. Od-
powiednio dobrana moc po-
zwala na oszcz´dnà, przyja-
znà dla Êrodowiska eksplo-
atacj´ a tak˝e przyczynia si´
do obni˝enia emisji ha∏asu.
Przy projektowaniu maszyn
konstruktorzy firmy Kubota
du˝y nacisk po∏o˝yli
na bezpieczeƒstwo i kom-

fort pracy. Przestron-
na i bezpieczna kabina ope-
ratora spe∏nia certyfikaty
ROPS/FOPS. Sterowanie
maszynami odbywa si´
za pomocà ergonomicznie
rozmieszczonych joystic-
ków. Poprawione w∏asnoÊci
ergonomiczne uk∏adu dêwi-
gni hydraulicznych wp∏ywajà
na spokojne i p∏ynne sterowa-
nie koparkà oraz zwi´kszajà
komfort pracy operatora.
Zastosowanie w konstrukcji
minikoparki pompy wielo-
t∏oczkowej o zmiennej wy-
dajnoÊci pozwala p∏ynnie re-
gulowaç strumieƒ przep∏ywu
oleju hydraulicznego i nieza-
le˝nie od warunków pracy
oraz obcià˝enia precyzyjnie
sterowaç maszynà. Pompa
wielot∏oczkowa umo˝liwi∏a
równie˝ u˝ycie w konstrukcji
koparki silnika o mniejszej
mocy, a to z kolei ograniczy-
∏o zu˝ycie paliwa oraz wibra-
cje i poziom ha∏asu. 
Minikoparki Kubota, po-
czàwszy od modelu KX41-3
wyposa˝one sà w cyfrowy
panel (Intelligent Control
System), który na bie˝àco
informuje operatora o wielu
parametrach pracy maszy-
ny, takich jak: temperatura
silnika, ciÊnienie oleju, stan
poziomu paliwa. Ponadto
monitoruje liczb´ przepra-
cowanych godzin i w odpo-
wiednim momencie przypo-
mina o zbli˝ajàcym si´ prze-
glàdzie serwisowym oraz
u∏atwia szybkà lokalizacje

ewentualnej usterki. Kolej-
nym wa˝nym elementem
wyposa˝enia minikoparek
Kubota jest system antykra-
dzie˝owy bazujàcy na ko-
dowanych kluczach.
W modelach minikoparek
oznaczonych symbolem
„U” ty∏ kabiny przy obrocie
mieÊci si´ w obrysie gàsie-
nic. Pozwala to na precyzyj-
ne wykonywanie prac ziem-
nych nawet na ograniczonej
przestrzeni przy zachowa-
niu bezpieczeƒstwa zarów-
no operatora, jak i maszyny.
Na minikoparki Kubota
udzielana jest gwarancja
obowiàzujàca rok lub 1.000
przepracowanych moto-
godzin, w zale˝noÊci co na-
stàpi pierwsze. Serwis ma-
szyn dzia∏a na terenie ca∏e-
go kraju, a oryginalne cz´-
Êci producenta dost´pne
sà nawet za poÊrednic-
twem serwisu internetowe-
go: www.kubota.pl
W tym roku Aries Power po-
szerzy∏ gam´ oferowanych
maszyn dla bran˝y budowla-
nej o przegubowe ∏adowarki
ko∏owe. Waga najmniejszej
– R310 wynosi oko∏o dwóch
ton, a najwi´kszej R520 po-
nad cztery tony. Wszystkich
zainteresowanych firma za-
prasza do swej sieci dealer-
skiej na stron´ internetowà
www.kubota.pl, na której za-
mieszczono parametry tech-
niczne wszystkich oferowa-
nych maszyn.
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Minikoparki marki Kubota to maszyny cieszàce si´ olbrzymià renomà na ca∏ym Êwiecie

Od tego roku Aries Power oferuje tak˝e ∏adowarki ko∏owe Kubota





¸amaç zamiast gryêç 

Grupa LST jest jednym z wio-
dàcych Êwiatowych producen-
tów urzàdzeƒ do rozbiórki, de-
monta˝u i recyklingu. Coraz
wi´kszà popularnoÊcià cieszà
si´ wytwarzane przez LST no-
˝yce multifunkcyjne. Ró˝no-
rodnoÊç ich zastosowaƒ oraz
wytrzyma∏oÊç odgrywajà
szczególne znaczenie w przy-
padku firm, których maszyny
pozostajà w ciàg∏ym u˝yciu.
Tak w∏aÊnie by∏o w przypadku
spó∏ki PolAS, która prowadzi∏a
roboty wyburzeniowe obiek-
tów dawnej fabryki cz´Êci sa-
mochodowych w Szczecinie. 
Prace rozbiórkowe musia∏y byç

wykonane szybko, efektywnie
i – ze wzgl´du na pobliskie
osiedle mieszkaniowe – bez
zb´dnego ha∏asu. Przy podej-
mowaniu decyzji o doborze od-
powiedniego sprz´tu PolAS
bardzo szybko zdecydowa∏ si´
na no˝yce multifunkcyjne
MP 250 firmy LST. Przy ich po-
mocy przeprowadzono spraw-
nà rozbiórk´ budynków o ∏àcz-
nej kubaturze 160.000 m3 wy-
konanych ze zbrojonego ˝elbe-
tu. Maszyny i narz´dzia, za po-
mocà których prowadzono ro-
boty, by∏y perfekcyjnie dopaso-
wane. Wa˝àce 2,5 tony no˝yce
zamontowano na koparce gà-
sienicowej Hyundai 320LC-7A.
Dzi´ki systemowi LST-HWRI

umo˝liwiajàcemu obrót no˝yc
o 360°, mogà one docieraç
do nawet najbardziej trudno
dost´pnych miejsc. 
Podczas rozbiórki szczeciƒskiej
fabyki ze wzgl´du na bezpo-
Êrednie sàsiedztwo budynków
mieszkalnych bezwzgl´dnie wy-
magana by∏a ochrona przed py-
∏em, spadajàcymi od∏amkami
betonu i zbrojeƒ. Obowiàzywa∏y
tak˝e surowe wymagania w za-
kresie ochrony przed ha∏asem.
Oprócz no˝yc MP 250 Po-
lAS u˝y∏ tak˝e szcz´k kruszàcych
P 250 oraz m∏ota hydraulicznego
XB 2700 iS z inteligentnym sys-
temem udarowym. Wszystkie te
narz´dzia wyprodukowa∏a firma
LST. W sk∏ad fabryki cz´Êci
samochodowych wchodzi-

∏y hale ˝elbetowe posadowio-
ne na wysokich fundamen-
tach betonowych oraz wybe-
tonowane nawierzchnie ze-
wn´trzne i posadzki przemy-
s∏owe. Âciany ˝elbetowe
i blaszane stanowi∏y prawie
trzy czwarte zak∏adu, dach
wykonany by∏ z dêwigarów
stalowych pokrytych szk∏em.
Szcz´ki do kruszenia betonu
MP 250 dzi´ki zastosowaniu
specjalnego zaworu szybko-
bie˝nego zamykajà si´ b∏y-
skawicznie, co podnosi efek-
tywnoÊç ich dzia∏ania. Ich ob-
∏e kszta∏ty zapewniajà opera-
torowi niezak∏ócony widok
ca∏ego pola pracy.
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Wa˝àce 2,5 tony no˝yce MP 250 zamontowano na koparce gàsienicowej Hyundai 320LC-7A



Rubble Master
– historia sukcesu

W roku 1991 powsta∏a firma
HMH z wizjà stworzenia
kompaktowego zak∏adu kru-
szàcego. Ju˝ rok póêniej
zbudowano pierwsze maszy-
ny spod znaku RUBBLE MA-
STER – RM50. Ta najmniejsza
wówczas kompaktowa kru-
szarka przewoêna pozwoli∏a
przetrwaç firmie HMH do ro-
ku 1997, kiedy to podj´to pro-
dukcj´ seryjnà modelu RM60.
Obecnie oferowany jest ca∏y
typoszereg kompaktowych
zak∏adów kruszàcych: RM60,
RM70, RM80, RM100, oraz
przesiewacze. Nowoczesna
siedziba firmy HMH w au-
striackim Linzu to dziÊ centra-
la ogromnej sieci RUBBLE
MASTER, na którà sk∏adajà
si´ lokalne centra zlokalizo-
wane na terenie USA, Szwaj-
carii, Wielkiej Brytanii i W∏och

oraz firmy przedstawicielskie
w ponad czterdziestu kra-
jach Êwiata. Maszyny mar-
ki RUBBLE MASTER obec-
ne na wszystkich kontynen-
tach sta∏y si´ synonimem re-
cyklingu mobilnego. Dowo-
dem na to jest przede wszyst-
kim rosnàca liczba sta∏ych
klientów, którzy sà zarazem
wspó∏autorami historii sukce-
su RUBBLE MASTER.
Przedstawicielem firmy HMH
na terenie Polski jest Aus-
Polex GmbH z Poznania. 

Dalsze informacje Pb 017Z

Szwajcarska precyzja,
szwajcarska jakoÊç

Maszyny GIPO to najwy˝-
szej jakoÊci kruszarki i prze-
siewacze. Podstaw´ oferty
firmy stanowià mobilne kru-
szarki udarowe GIPO REC.
Kolejna grupa maszyn to
zak∏ady GIPO KOMBI – wy-
soko wydajne mobilne kru-
szarki udarowe zintegrowa-
ne z przesiewaczem sortu-
jàcym. Wsz´dzie tam, gdzie
do tej pory trzeba by∏o po-

stawiç dwie maszyny, tzn.
kruszark´ i przesiewacz, te-
raz zastosowaç mo˝na jed-
nà maszyn´ w wersji KOM-
BI. Zawsze te˝ mamy tu
mo˝liwoÊç skierowania nad-
ziarna do ponownego prze-
robu w obiegu zamkni´tym.
Rozwiàzaniem poÊrednim
sà maszyny GIPO GIGA,
gdzie kruszarka mobilna,
w razie potrzeby mo˝e mieç
zamontowany pe∏nowymia-
rowy przesiewacz wibracyj-
ny. Przesiewacz przewoziç
mo˝na oddzielnie, na przy-
k∏ad wykorzystujàc hako-
wiec. WÊród maszyn GIPO
znajdziemy te˝ kruszarki
szcz´kowe GIPO BAC, któ-
re pozostajà wprost nieza-
stàpione na pierwszym
stopniu kruszenia dla mate-
ria∏ów bardzo twardych
i abrasywnych. Równie˝ tu
dost´pne sà zak∏ady w wer-
sji GIGA oraz KOMBI.

Dalsze informacje Pb 018Z
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Szeroka oferta 
MRC Doltech

MRC Doltech zajmuje si´ pro-
jektowaniem i dostawà pe∏-
nych linii technologicznych,
w tym kruszarek, przesiewa-
czy, m∏otów hydraulicznych
dla górnictwa odkrywkowego
i recyklingu oraz urzàdzeƒ
do produkcji cementu i prze-
mia∏u surowców. Firma jest
przedstawicielem renomowa-
nych Êwiatowych producen-
tów, takich jak: Maschinenfa-
brik Liezen (MFL), Keestrack,
TABE, Christian Pfeiffer. Ma-
szyny i linie technologiczne
oferowane przez MRC Do-
ltech z powodzeniem wyko-
rzystywane sà do produkcji
zarówno kruszyw ∏amanych,
jak i sztucznych.
MRC Doltech oferuje mobilne
i stacjonarne kruszarki MFL. Sà
to kruszarki szcz´kowe, udaro-
we do twardego kamienia,
udarowe recyklingowe, walco-
we, odÊrodkowe, m∏otkowe,
sto˝kowe i granulatory. Maszy-
ny te charakteryzujà si´ niski-
mi kosztami obs∏ugi i eksplo-
atacji (najni˝sze zu˝ycie paliwa
wÊród kruszarek mobilnych
produkowanych w Europie)
oraz parametrami u˝ytkowymi
gwarantujàcymi du˝à wydaj-
noÊç i bezusterkowa prac´. 
Podwozia gàsienicowe i ko-
∏owe, na których posado-
wione sà maszyny, dajà im
mobilnoÊç na terenie kopal-
ni bàdê na ha∏dach recyklin-
gowych i mo˝liwoÊç wyko-
nywania pracy np. bezpo-
Êrednio pod Êcianà.
Du˝ym zainteresowaniem
odbiorców cieszà si´ kru-
szarki szcz´kowe – jednoroz-
porowe typu STE do roz-
drabniania wszystkich rodza-
jów ska∏. Maszyny te sà nie-
zawodne na pierwszym stop-
niu kruszenia. Najwi´ksza
z nich STE 160-130 ma zdol-
noÊç przerobu ponad 1.000
t/h w zale˝noÊci od przetwa-
rzanego materia∏u. Drugim
typem sà kruszarki udarowe
typu R-CI zaprojektowane

specjalnie do kruszenia ska∏
Êredniotwardych i mi´kkich.
WÊród nich najnowszym pro-
duktem jest najwi´ksza w Eu-
ropie mobilna kruszarka uda-
rowa RCI 140-160/T-V. G∏ów-
nà jej zaletà jest bardzo du˝a
wydajnoÊç (ok. 700 t/h) osià-
gana dzi´ki wirnikowi o wy-
miarach: 1.400 mm (Êredni-
ca) x1.600 mm (szerokoÊç).
Mimo tak du˝ych gabary-
tów (wysokoÊç 6,8 m; d∏u-
goÊç 21,1 m; waga 85 ton)
maszyna zachowuje pe∏ny
uk∏ad mobilnoÊci. Pe∏-

na oferta to 8 typów R-CI
oraz 13 typów STE maszyn
mobilnych i stacjonarnych.
NajnowoczeÊniejsze na Êwie-
cie kruszarki udarowe listwo-
we to maszyny udarowe typu
H-CI do produkcji grysów
z twardego kamienia. Ich
konstrukcj´ oparto na opa-
tentowanych przez MFL roz-
wiàzaniach kinematycznych.
W efekcie otrzymano dosko-
na∏à charakterystyk´ krusze-
nia, kubiczne ziarno oraz wy-
sokie parametry ekonomicz-
ne. W stosunku do innych
rozwiàzaƒ osiàgni´to znacz-
ne zwi´kszenie bezpieczeƒ-

stwa pracy oraz bardzo du˝y
wzrost wydajnoÊci. W ofercie
znajduje si´ czternaÊcie ty-
pów kruszarek typu H-CI sta-
cjonarnych i mobilnych.
Charakterystycznà cechà kru-
szarek mobilnych MFL jest 
m.in. zastosowanie nap´du
elektrycznego we wszystkich
podzespo∏ach zasilanych ze
zintegrowanego agregatu.
Pozwoli∏o to na wyeliminowa-
nie nap´du hydraulicznego.
NowoÊcià jest tak˝e mo˝li-
woÊç wyeliminowania nap´du
Diesla (agregat) poprzez wy-

∏àczenie go i pod∏àczenie ma-
szyny do sieci energetycznej.
Kruszarki mo˝na wyposa˝yç
w urzàdzenia dodatkowe np.
separator magnetyczny, uk∏ad
ograniczajàcy pylenie, wag´
przenoÊnikowà czy te˝ Êcia-
n´ domielajàcà materia∏.
W maszynach zastosowano
system GPS pozwalajàcy
m.in. na monitoring efektyw-
noÊci i wydajnoÊci pracy, zu˝y-
cia paliwa, pracy silnika Diesla
oraz lokalizacj´ na mapie. Ma-
szyny te nadajà si´ do przero-
bu kruszyw ∏amanych, ˝wiru,
gruzu budowlanego w rodza-
ju odpadów asfaltowych i ˝el-

betonowych, a tak˝e do roz-
drabniania kamieni natural-
nych i ska∏ oraz do przerobu
materia∏u recyklingowego.
MRC Doltech dostarcza rów-
nie˝ mobilne przesiewacze
Keestrack na gàsienicach,
przesiewacze semimobilne
i stacjonarne, urzàdzenia
do produkcji cementu i prze-
mia∏u surowców Christan Pfe-
iffer Beckum. Projektuje tak˝e
i wyposa˝a we wszystkie po-
zosta∏e urzàdzenia to jest:
odwadniacze, p∏uczki, prze-
noÊniki, kosze zasypowe itp.

Realizacja przez firm´ MRC
Doltech dostaw maszyn oraz
wykonanie nowych lub mo-
dernizacja linii technologicz-
nych wskazujà, ˝e stosowa-
nie profesjonalnych, nowo-
czesnych i sprawdzonych
rozwiàzaƒ technologicznych
jest dla odbiorców op∏acal-
na. Szeroka oferta technicz-
na firmy pozwala odpowied-
nio dobraç maszyny do ka˝-
dego zadania, zapewniç wy-
maganà wydajnoÊç, ich bez-
usterkowà prac´ oraz odpo-
wiednià jakoÊç wyproduko-
wanego materia∏u. 
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MRC Doltech zaprasza do obejrzenia 
maszyn oraz urzàdzeƒ do przeróbki surowców skalnych

prezentowanych w stoisku zewn´trznym Z-33 
na targach Autostrada-Polska 2008



BH Ruda dystrybutorem
Metso Minerals

Firma Metso Minerals, po-
dobnie jak ma to miejsce
w innych krajach Europy,
tak˝e i w Polsce dokona∏a
zmian w organizacji sprzeda-
˝y oraz serwisu kruszarek
i przesiewaczy. W po∏owie
marca Biuro Handlowe Ruda
zosta∏o mianowane dystry-
butorem maszyn mobilnych
Metso Minerals w klasie
do 60 ton masy w∏asnej. BH
Ruda mo˝e pochwaliç si´
ju˝ pierwszym sukcesem
w sprzeda˝y maszyn Metso
Minerals. Wkrótce po para-
fowaniu umowy nabywc´
znalaz∏a najwi´ksza w Pol-
sce stacjonarna kruszarka
szcz´kowa Metso Minerals
C160 o gardzieli wloto-
wej 1.600x1.200 mm. 
Podczas targów Autostrada-
Polska w Kielcach BH Ruda
zaprezentuje innà maszyn´
Metso Minerals. B´dzie nià
mobilny, montowany na gà-
sienicach przesiewacz trzy-
pok∏adowy ST 458. Imponu-
jàca gabarytami maszy-
na posiada podwójnie u∏o˝y-

skowany wa∏ nap´dowy
skrzyni przesiewajàcej, oraz
kosz zasypowy ze wst´pnym
rusztem odsiewajàcym. Jej
pok∏ady przesiewajàce o wy-
miarach 5.480x1.520 mm
i ∏àcznej powierzchni przesie-
wania 22,29 m2 umo˝liwiajà
otrzymanie do czterech pro-
duktów koƒcowych. Przesie-
wacz ST 458 zapewnia wyso-
kà wydajnoÊç, niezawod-
noÊç i jakoÊç produktu koƒ-

cowego, jednoczeÊnie za-
chowujàc niskie koszty eks-
ploatacji. Wszystkie jednost-
ki ST standardowo wyposa-
˝one sà w „inteligentny” ste-
rownik. Jedna z jego wielu
funkcji polega na odpowied-
nim dozowaniu materia∏u
do przesiewacza. W ten spo-
sób zapewniona zostaje
optymalna efektywnoÊç ca∏e-
go procesu przesiewania.
Przesiewacz nap´dzany jest sil-

nikiem Deutz o mocy 170 KM.
Dzi´ki po∏àczeniu wysokiej wy-
dajnoÊci, du˝ym pok∏adom prze-
siewajàcym oraz niskim kosztom
eksploatacji ST 458 cieszy si´
uznaniem u˝ytkowników na ca-
∏ym Êwiecie. W celu bli˝szego
zapoznania si´ z ofertà Metso
Minerals, Biuro Handlowe Ruda
zaprasza do odwiedzenia sto-
iska numer 100 na kieleckich
targach Autostrada-Polska.
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Podczas targów Autostrada-Polska w Kielcach BH Ruda zaprezentuje maszyny produkowane przez Metso Minerals

BH Ruda powi´ksza
sieç dealerów 

Biuro Handlowe Ruda Tra-
ding International istnieje
od roku 1989. W la-
tach 1990-2000 prowadzi∏o
dzia∏alnoÊç handlowo
– us∏ugowà, g∏ównie w ko-
palniach rudy miedzi, cynku
i o∏owiu oraz w kamienio∏o-
mach. Jeden z prze∏omów
w dzia∏alnoÊci firmy by∏o
otwarcie w roku 1997 od-
dzia∏u serwisowo-remonto-
wego w Lubinie, który za-
pewni∏ profesjonalny serwis
na Dolnym Âlàsku. W ro-
ku 2002 oddzia∏ serwisowo
-remontowy zosta∏ przenie-
siony do nowej siedziby
w Polkowicach, co dodatko-
wo podnios∏o jakoÊç us∏ug.
Aktualnie Biuro Handlowe

Ruda zatrudnia ponad 160
osób i nale˝y do Êcis∏ej czo-
∏ówki krajowych dystrybuto-
rów sprz´tu i maszyn dla
bran˝y budowlanej. Kato-
wicka firma jest generalnym
importerem wielofunkcyj-
nych koparek Mecalac, ∏a-
dowarek Ahlmann i Kawa-
saki, m∏otów hydraulicz-
nych Sandvik (znanych
uprzednio pod nazwà Ram-
mer) oraz urzàdzeƒ Verme-
er. Odpowiadajàc na rosnà-
ce zapotrzebowanie rynko-
we, Biuro Handlowe Ruda

postanowi∏o powi´kszyç
sieç swych dealerów w Pol-
sce. G∏ównym powodem
podj´cia takiej decyzji jest
ch´ç zapewnienia lepszej
dost´pnoÊci maszyn i od-
powiedniej obs∏ugi po-
sprzeda˝nej dzi´ki pozy-
skaniu lokalnych partne-
rów. Dealerzy BH Ruda po-
winni byç jak najbli˝ej u˝yt-
kowników maszyn, tak by
zapewniç im odpowiednie
wsparcie oraz szybki i pro-
fesjonalny serwis. 
Systematyczne szkolenia

pracowników serwisu majà
na celu ciàg∏e podnoszenie
ich kompetencji. Poziom
wiedzy personelu technicz-
nego BH Ruda winien byç
równie wysoki w ka˝dym,
najodleglejszym nawet za-
kàtku Polski. BH Ruda po-
szukuje dealerów na Pomo-
rzu, Mazurach i na Podkar-
paciu. Firmy zainteresowa-
ne podj´ciem d∏ugofalowej
wspó∏pracy proszone sà
kontakt z g∏ównà siedzibà
BH Ruda w Katowicach.
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BAT GmbH – nowa
kruszarka szcz´kowa
BB 110 TD

W czwartym kwartale ubieg∏ego
roku firma BAT GmbH wprowa-
dzi∏a do produkcji kruszark´
szcz´kowà BB 110 TD. Tym sa-
mym urzeczywistniono zamie-
rzenia skonstruowania maszyny
o wi´kszej wydajnoÊci, pozwala-
jàcej si´ ∏atwo przewoziç z miej-
sca na miejsce i szybko przygo-
towaç do pracy po dostawie
na plac budowy, która mog∏aby
byç u˝ywana do kruszenia
mniejszych iloÊci materia∏u.
W wyniku tych prac powsta∏a
kruszarka o wielkoÊci gardzieli
1.100x650 mm i ci´˝arze ca∏ko-
witym (wraz z trzyosiowym pod-
woziem 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 rusz-
tem szczelinowo-sto˝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. 

Do nap´du kruszarki BB 110
TD (Diesel-hydrauliczna) s∏u-
˝y szeÊciocylindrowy silnik
wysokopr´˝ny ch∏odzony cie-
czà firmy DEUTZ. Jednostka
ta rozwija moc 182 kW,
przy obrotach 2.100 U/min
i spe∏nia najnowsze normy
dotyczàce ochrony Êrodowi-
ska naturalnego 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
obrotów kruszarki, czujnik
kruszenia, czujnik nape∏nie-
nia gardzieli, sterowanie
drogà radiowà oraz trzy-
osiowe podwozie DOLLY.
U˝ytkownik mo˝e si´ tak˝e
zdecydowaç na taƒszà wer-
sj´ bez podwozia DOLLY,
wówczas nie zachodzi ko-
niecznoÊç monta˝u czterech
podpór hydraulicznych.
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 2008 w dniach 14-16.05.2008



Kompaktowa koparka
Neuson 28Z3

Austriacki Neuson wprowa-
dzajàc do produkcji mo-
del 28Z3 uzupe∏ni∏ typosze-
reg koparek gàsienicowych
ze skróconym ty∏em („Zero
Tail”) w l˝ejszej kategorii
wagowej. Konstruktorzy ko-
parki 28Z3 szczególny na-
cisk po∏o˝yli na maksymal-
ne u∏atwienie obs∏ugi ma-
szyny w zakresie przygoto-
wania do codziennej pracy,
wykonywania przeglàdów
technicznych oraz przepro-
wadzania napraw. Silnik
maszyny umieszczono z bo-
ku, a zbiorniki paliwa i oleju
hydraulicznego z ty∏u maszy-
ny. Dzi´ki temu do wn´trza
kabiny przenika mniej ha∏asu
i ciep∏a wytwarzanego przez
silnik oraz u∏atwiony jest do-
st´p do newralgicznych pod-
zespo∏ów koparki, takich jak
filtr paliwa, filtr powietrza,
i oleju, ch∏odnica wody
i ch∏odnica oleju hydraulicz-
nego i filtr oleju hydraulicz-
nego. Przy bardziej skom-
plikowanych operacjach
dodatkowy dost´p mo˝-
na uzyskaç demontujàc
specjalne pokrywy znajdu-
jàce si´ z ty∏u maszyny
i w pod∏odze kabiny.
Komfortowe miejsce pracy
operatora spe∏nia standardy
ROPS, TOPS, FOPS, co za-
pewnia maksimum bezpie-
czeƒstwa. Maszyna mo˝e
pracowaç ze zdemontowa-
nà kabinà. Tego rodzaju
rozwiàzanie bardzo rzadko
spotyka si´ w maszynach
konkurencyjnych marek.
Wysi´gnik zaprojektowano
tak, by zachowaç kompaty-
bilnoÊç osprz´tu stosowane-
go w koparkach Neuson
od modelu 3003 do 38Z3.
Wszystkie w´˝e hydrauliczne
poprowadzono tak, by mak-
symalnie zabezpieczyç je
przed uszkodzeniem. Prze-
wody dodatkowego uk∏adu
hydraulicznego i linii zwrotnej
m∏ota hydraulicznego stano-

wià wyposa˝enie standardo-
we. Stosujàc opcjonalne d∏u-
gie rami´ mo˝na zwi´kszyç
zasi´g kopania o 200 mm. 
Podwozie o szerokoÊci
1.570 mm zapewnia wyjàt-
kowà stabilnoÊç koparki.
W razie koniecznoÊci zasto-
sowaç mo˝na tylnà prze-
ciwwag´, co zwi´ksza sta-
bilnoÊç o dodatkowe 15%.
Kszta∏t przeciwwagi spra-
wia, ˝e ty∏ maszyny zostaje
wyd∏u˝ony zaledwie o pi´ç

centymetrów. Nowa kopar-
ka Neusona wywiera nie-
wielki nacisk na pod∏o˝e
(0,34 kg/cm2). W maszynie
zastosowano sprawdzony
uk∏ad ze sterowaniem su-
macyjnym, podwójnà pom-
pà wielot∏oczkowà i dwiema
z´batymi oraz spawany
na ca∏ej d∏ugoÊci ostrza le-
miesz. Nap´dzajàcy maszy-
n´ wysokopr´˝ny silnik
Yanmar spe∏nia najsurow-
sze normy dotyczàce emisji

ha∏asu i spalin. Ch∏odnica
oleju hydraulicznego po-
zwala utrzymywaç maksy-
malne osiàgi bez ryzyka
przegrzania nawet wów-
czas, gdy temperatura oto-
czenia przekracza 40°C.
Producent szczególne zna-
czenie przywiàzuje do do-
boru dostawców kompo-
nentów i podzespo∏ów, dla-
tego te˝ zdecydowa∏ si´
na wspó∏prac´ z tak reno-
mowanymi firmami, jak Yan-
mar, Rexoth, czy Kayaba.
Transport maszyny budowla-
nej zwykle wià˝e si´ z proble-
mami organizacyjnymi, po-
ciàga tak˝e za sobà spore
koszty. Przyst´pujàc do kon-
struowania koparki 28Z3, in-
˝ynierowie Neusona za∏o˝yli,
˝e jej ci´˝ar b´dzie ni˝szy
ni˝ 2,7 tony. Dzi´ki temu
koparka 28Z3 mo˝e byç
przewo˝ona przy u˝yciu sa-
mochodu osobowego z przy-
czepkà o dopuszczalnej ma-
sie ca∏kowitej do 3,5 tony.
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60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 061 665 79 00, fax 061 842 57 01

Oddzia∏y firmy: Szczecin, Gdaƒsk, Olsztyn, Warszawa, ¸ódê, Toruƒ, 
Bydgoszcz, Zielona Góra, Wroc∏aw, Ruda Âlàska, Rzeszów

G E N E R A L N Y  D Y S T R Y B U T O R  M A S Z Y N

New Holland Construction, Wacker-Neuson i Kramer Allrad

Infolinia 0-801 011 455
www.hkl.pl

Infolinia 0-801 011 455
www.hkl.pl



Terex i ASbud tworzà
zgrany duet

Koncern Terex, trzeci co
do wielkoÊci Êwiatowy pro-
ducent maszyn budowla-
nych, zdecydowa∏ si´
na zmian´ strategii funkcjo-
nowania na polskim rynku.
Podczas tegorocznych tar-
gów ConExpo w Las Vegas
sfinalizowa∏ umow´ o wspó∏-
pracy z katowickà firmà 
ASbud, liderem wÊród krajo-
wych dostawców sprz´tu
drogowego. Terex dysponu-
jàcy kompleksowà ofertà ma-
szyn budowlanych, takich
jak: wozid∏a sztywnoramowe
i przegubowe, koparki ko∏o-
we i gàsienicowe, mini- i mi-
dikoparki, koparki do prze∏a-
dunku, ∏adowarki ko∏owe, ko-
parko-∏adowarki, m∏oty hy-
drauliczne, dumpery, rów-
niarki jest w stanie dostar-
czyç odpowiedni sprz´t dla
ka˝dej firmy budowlanej,
drogowej, eksploatujàcej z∏o-
˝a surowców skalnych.
Koparko-∏adowarki cieszà
si´ niezmiennie du˝ym zain-
teresowaniem polskiego
rynku. Terex zamierza to
wykorzystaç oferujàc moc-
ne, niezawodne i wydajne
maszyny tego typu. W wy-
posa˝eniu standardowym
wszystkie oferowane mode-
le koparko-∏adowarek posia-
dajà funkcj´ p∏ywajàcej ∏y˝ki
oraz dodatkowà lini´
pod m∏ot. Przewiduje si´, ˝e
najwi´kszym zainteresowa-
niem polskich u˝ytkowników
powinny cieszyç si´ mode-
le: 820SX oraz 880Elite wy-
posa˝ony w automatycznà
skrzyni´ biegów oraz stero-
wanie na joystiki. Niezwykle
mocna konstrukcja ramienia

∏adowarkowego oraz wi´k-
sze opony przednie (20 cali)
sprawiajà, ˝e maszyna ta
jest  ch´tnie wykorzystywa-
na przez firmy brukarskie. 
Koparko-∏adowarka Te-
rex 970 Elite doskonale
sprawdza si´ w ekstremal-
nych warunkach tereno-
wych. Pomimo du˝ych gaba-
rytów i wagi, dzi´ki przemy-
Êlanemu systemowi wszyst-
kich kó∏ skr´tnych jest naj-
bardziej zwrotnà maszynà
w swojej klasie. Koparko-∏a-
dowarki Terex 880 Elite i 970
Elite posiadajà ∏y˝k´ przed-
nià o pojemnoÊci 1,2 m3.
Jest to rzadko spotykane
w maszynach konkurencyj-
nych marek i Êwiadczy o bar-
dzo mocnej konstrukcji ramy
∏adowarkowej oraz odpo-
wiednim zapasie mocy.
Minikoparki Terex mogà pra-
cowaç w miejscach o ogra-
niczonej powierzchni. Ma-
szyny te sà ekonomiczne
i bardzo szybkie. Zastoso-
wano w nich najnowocze-
Êniejsze rozwiàzania tech-
niczne, takie jak dost´p
do kabiny z dwóch stron, co
znacznie poprawia widocz-
noÊç z miejsca pracy opera-
tora. W hydraulice minikopa-
rek zastosowano bardzo wy-
rafinowany system load sen-
sing. Tego typu rozwiàzania
konkurenci stosujà dopiero
w koparkach wa˝àcych po-
nad 13 ton. W szerokiej ga-
mie minikoparek znaleêç
mo˝na maszyny, które pod-
czas obrotu mieszczà si´
w obrysie gàsienic. 
Serià nowych koparek od 1,47
do 5,0 ton Terex otwiera pro-
gram bardzo trwa∏ych, wydaj-
nych, a przy tym niezwykle
komfortowych „mini”. Wn´trza
ich kabin spe∏niajà standardy

typowe dla samochodów
osobowych. Konstruktorzy
maszyn Terex myÊlà bo-
wiem tak˝e o zapewnieniu
odpowiednich warunków
pracy ich operatorom. 
Terex przywiàzuje wielkà wa-
g´ do zapewnienia maksy-
malnej ˝ywotnoÊci mocno
obcià˝onemu wysi´gnikowi
minikoparek, których gam´
otwiera niespe∏na 1,5- tono-
wa TC15, a zamyka TC50.
Na ramieniu zastosowano ∏o-
˝yska przegubowe, dzi´ki te-
mu napr´˝enia na wysi´gni-
ku zosta∏y ograniczone
do minimum. Specjalne tu-
lejki z bràzu lepiej magazy-
nujà smar, dzi´ki zastosowa-
niu nakr´tek na sworzniach
istnieje mo˝liwoÊç ∏atwej re-
gulacji luzów podczas ka˝-
dego przeglàdu maszyny. 
Klas´ midikoparek Terex
otwiera maszyna TC60
o wadze 5,65 tony, a zamy-
ka TC125. Wszystkie te ma-
szyny sà bardzo efektywne
i wydajne co powoduje
szybki zwrot poniesionych
nak∏adów na ich zakup.
Komfortowa kabina zapew-
nia bardzo ergonomiczne
stanowisko pracy operato-
ra, ponadto maszyna zosta-
∏a zaprojektowana w celu
u∏atwienia obs∏ugi operato-
rowi. W midikoparkach Te-
rex wyposa˝onych w szyb-
koz∏àcza, wykorzystywaç
mo˝na ∏y˝ki „scoop”. Dzi´ki
zamontowaniu sworznia
w osi obrotu ∏y˝ki znacznie
zwi´kszono si∏´ zrywajàcà.
Koparki gàsienicowe Terex
zosta∏y zaprojektowane z my-
Êlà o osiàgni´ciu maksymal-
nej wydajnoÊci, zwi´kszone-
go udêwigu oraz si∏y zrywajà-
cej. Zmiany projektowe zasto-
sowane w instalacji hydrau-

licznej koparek spowodowa∏y
przyspieszenie cykli oraz
zwi´kszenie dok∏adnoÊci
pracy maszyny. Coraz wi´k-
szym wymaganiom stawia-
nym jednostkom nap´do-
wym móg∏ sprostaç tylko naj-
bardziej ekonomiczny
w swojej klasie oraz spe∏nia-
jàcy normy Tier 3 silnik Cum-
minsa nowej generacji. 
Wszystkie punkty smarowa-
nia koparek dost´pne sà
z poziomu gruntu, co u∏atwia
obs∏ug´ technicznà. Na uwa-
g´ zas∏uguje fakt, i˝ z panelu
operatora mo˝na ustawiaç
ciÊnienie i przep∏yw oleju dla
osprz´tu montowanego na ra-
mieniu koparki. Operator mo-
˝e zaprogramowaç parametry
dla pi´ciu narz´dzi. Tylko
w nielicznych maszynach in-
nych producentów istnieje
mo˝liwoÊç ustawienia prze-
p∏ywów. Takie rozwiàzanie
zmniejsza koszty u˝ytkowania
i pozwala na zmiany parame-
trów pracy osprz´tu bez ko-
niecznoÊci przyjazdu serwi-
su. Sprawia to, ˝e koparki
gàsienicowe Terex stosowaç
mo˝na z powodzeniem
do prac wyburzeniowych.
Koparki ko∏owe Terex ce-
chuje du˝a wydajnoÊç kopa-
nia w po∏àczeniu z elastycz-
noÊcià. Maszyny te sà eko-
nomiczne, odznaczajà si´
cichà pracà i wymagajà tyl-
ko niewielkich nak∏adów in-
westycyjnych. Koparki ko∏o-
we Terex to seria niezwykle
wytrzyma∏ych i wydajnych
maszyn o najwy˝szych wa-
lorach u˝ytkowych w klasie
od 8,6 do 22 ton. Maszyny
przekonujà korzystnym sto-
sunkiem spektrum zastoso-
waƒ do kosztów eksploata-
cji. NajnowoczeÊniejsze roz-
wiàzania konstrukcyjne za-
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pewniajà doskona∏à wydaj-
noÊç. Podobnie, jak w mniej-
szych modelach na wysi´-
gniku zastosowano ∏o˝yska
przegubowe, które wraz
z tulejami z bràzu zapewnia-
jà d∏ugotrwa∏à niezawodnà
prac´ przy nadzwyczaj ni-
skich kosztach eksploatacji.
W programie produkcyjnym
koncernu Terex znajdujà si´
tak˝e równiarki. Zwa˝ywszy
na bogate doÊwiadczenie
ASbudu zwiàzane z budow-
nictwem drogowym, z pew-
noÊcià jest on w stanie pozy-
skaç wielu nabywców na te
wysokiej klasy maszyny. Ty-
poszereg równiarek otwiera
oznaczona symbolem TG110
maszyna o masie oko∏o 11,5
tony nap´dzana 132-konnym
silnikiem. Najwi´kszà maszy-
nà tej grupy jest TG230 o ma-
sie w∏asnej oko∏o 23 ton i mo-
cy silnika 223 KM. Na targach
w Kielcach zaprezentowa-
na zostanie cieszàca si´ naj-
wi´kszà popularnoÊcià ma-
szyna TG150. Wszystkie rów-
niarki produkowane przez fir-
m´ Terex mogà wspó∏praco-
waç z automatycznymi syste-
mami niwelacji terenu. W ma-
szynach tych zastosowano
wy∏àcznie sprawdzone roz-
wiàzania techniczne. Przyk∏a-
dem mo˝e byç niezawod-
na skrzynia biegów Zahnrad
Fabrik (ZF) bardziej dotych-
czas znana eksploatujà-
cym wozid∏a przegubowe.
Kolejny segment maszyn wy-
twarzanych przez koncern
Terex stanowià ∏adowarki ko-
∏owe. Grupa ta obejmuje ró˝-
nego rodzaju maszyny po-
czàwszy od kompaktowych
o pojemnoÊci ∏y˝ki 1 m3, a˝
po olbrzymie ∏adowarki o ty-
powo przemys∏owym zasto-
sowaniu. Wyposa˝one sà

one w ∏y˝ki o pojemnoÊci 4,2 m3.
W ∏adowarkach kompakto-
wych zastosowano spraw-
dzony od lat nap´d hydrosta-
tyczny oraz cieszàce si´ du-
˝ym uznaniem u˝ytkowników
silniki marki Deutz oraz Per-
kins. Do wszystkich typów ∏a-
dowarek Terex oferowany
jest bogaty wybór oprzyrzà-
dowania wydatnie zwi´k-
szajàcego zakres ich zasto-
sowaƒ. Poprzeczne zamon-
towanie silnika pozwoli∏o
na uzyskanie nie tylko zwar-
tych wymiarów zewn´trznych,
ale równie˝ najlepszego
z mo˝liwych roz∏o˝enia ci´˝a-
ru i po∏o˝enia punktu ci´˝ko-
Êci, a co za tym idzie optymal-
nej stabilnoÊci maszyny.
Nap´d hydrostatyczny po-
woduje, ˝e w trudnych wa-
runkach terenowych uzyski-
wane sà doskona∏e w∏aÊci-
woÊci trakcyjne maszyny.
OÊ tylna uchylna zastosowa-
na w ∏adowarkach kompak-
towych sprawia, ˝e maszyny
te sprawdzajà si´ w ka˝dych
warunkach terenowych nie
tracàc stabilnoÊci i sterow-
noÊci. WydajnoÊç i nieza-
wodnoÊç hydrauliki roboczej
osiàgana jest dzi´ki spraw-
dzonemu systemowi jedno-
pompowemu z blokiem ste-
rujàcym. Hydrostatyczny na-
p´d na wszystkie ko∏a
umo˝liwia automatyczne do-
pasowanie pr´dkoÊci jezd-
nej do si∏y uciàgu maszyny.
Nawet w trakcie jazdy
pod obcià˝eniem mo˝-
na szybko i bez szarpni´ç
prze∏àczyç tryb – z jazdy
w przód na jazd´ wstecz. 
Do flagowych produktów
koncernu Terex nale˝à bez-
sprzecznie wozid∏a przegu-
bowe. Maszyny te sprawdza-
jà si´ doskonale w najtrud-

niejszych nawet warunkach
terenowych na placach bu-
dowy rozsianych po ca∏ym
Êwiecie. Gam´ produktów
otwiera wozid∏o TA25. Jako
jedyna firma Terex zastoso-
wa∏ w standardzie w wozi-
d∏ach klasy trzydziestu ton
niezale˝ne zawieszenie osi
przedniej. Takie rozwiàzanie
pozwala na szybsze pokony-
wanie dystansu, zwi´kszonà
wydajnoÊç wozid∏a przy jed-
noczesnym podwy˝szeniu
komfortu pracy operatora. 
Wozid∏a przegubowe cechu-
je prosta zwarta konstrukcja,
niezawodnoÊç i du˝a wydaj-
noÊç. W wozid∏ach TA25, TA-
30 i TA35 zastosowano ha-
mulec na silniku, co powo-
duje zmniejszenie zu˝ycia
paliwa podczas pracy oraz
poprawia efektywnoÊç ha-
mowania. W wozid∏ach za-
stosowano hamulce wielo-
tarczowe. Dzi´ki zabudowa-
niu hamulca w moÊcie unik-
ni´to k∏opotów z zanieczysz-
czaniem tarcz hamulcowych,
a co za tym idzie nieplano-
wanych napraw. Wyd∏u˝ono
równie˝ interwa∏y pomi´dzy
wymianà tarcz ciernych. Pro-
sty system diagnostyki po-
zwala na szybkie okreÊlenie
stopnia zu˝ycia i zapobiega-
nie powa˝nej awarii. Wozid∏a
TA35 i TA40 wyposa˝one sà
w retardery zintegrowane ze
skrzynià biegów i montowa-
ne bezpoÊrednio przy silni-
ku. Planetarne skrzynie bie-
gów zapewniajà zwartà bu-
dow´ i niskie koszty eksplo-
atacji oraz napraw. 
Polscy u˝ytkownicy najcz´-
Êciej decydujà si´ na zakup
wozid∏a Terex TA30. Swojà
niezawodnoÊç i ekonomicz-
noÊç zawdzi´cza ono mie-
dzy innymi temu, ˝e jest na-

p´dzane najnowszej genera-
cji silnikiem marki Cummins.
Wozid∏a Terex – przy wspar-
ciu doÊwiadczeniem serwi-
sowym ASbudu – stanowià
najlepszà ofert´ wÊród tego
typu pojazdów dost´pnych
na polskim rynku. 
ASbud oferuje równie˝ wozi-
d∏a sztywnoramowe Terex
przeznaczone do pracy w ka-
mienio∏omach. Typoszereg
obejmuje pojazdy o ∏adow-
noÊci od 32 do 91 ton.
Dzi´ki po∏àczeniu si∏ koncer-
nu Terex i firmy ASbud pol-
skie firmy mogà cieszyç si´
dost´pnoÊcià do najefektyw-
niejszych rozwiàzaƒ technolo-
gicznych dla bran˝y budowla-
nej. Szeroka oferta maszyn
Terex oraz bogate doÊwiad-
czenie ASbudu sà tego gwa-
rancjà. Katowicka firma b´-
dàca liderem wÊród dostaw-
ców maszyn dla drogownic-
twa, doceniana jest tak˝e ze
wzgl´du na kompleksowà
ofert´ obs∏ugi serwisowej,
krótki czas reakcji serwisu,
wykwalifikowany personel
techniczny oraz  dost´pno-
Êç cz´Êci zamiennych. Na-
wiàzujàc wspó∏prac´ z kon-
cernem Terex, ASbud po-
szerzy∏ w sposób diametral-
ny swà ofert´ o maszyny bu-
dowlane najwy˝szej klasy. 
Wszyscy zainteresowani
maszynami marki Terex
b´dà mogli przekonaç si´ o
ich walorach ju˝ niebawem
odwiedzajàc stoisko firmy
ASbud podczas targów Au-
tostrada Polska 2008 w Kiel-
cach. Firma zaprasza w
dniach 14-16 maja tak˝e na
zlokalizowany na terenach
targowych poligon, gdzie
b´dzie mo˝na obejrzeç ma-
szyny podczas pracy.
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Atut Rental - stale
rosnàca oferta

Atut Rental to czo∏owa firma
zajmujàca si´ sprzeda˝à,
wynajmem oraz obs∏ugà
sprz´tu budowlanego na te-
renie ca∏ej Polski. Za∏o˝o-
na w roku 1990 spó∏ka oferu-
je najlepszy sprz´t budowla-
ny z ca∏ego Êwiata, mi´dzy
innymi takich marek, jak
Bobcat, Gesan, Macdonald,
Thwaites, Contec, Multiquip,
Bomag-Light Equipment
i Heras Fencing Systems.
Poza dzia∏alnoÊcià handlowà
Atut Rental prowadzi tak˝e
sieç punktów zajmujàcych
si´ wypo˝yczaniem oraz ser-
wisem sprz´tu. Utrzymuje
równie˝ bogato zaopatrzony
magazyn cz´Êci zamien-
nych. Oprócz standardowe-
go asortymentu w posta-
ci sprz´tu lekkiego, Atut Ren-
tal oferuje te˝ ci´˝ki sprz´t
specjalistyczny przeznaczo-
ny do budowy i naprawy au-
tostrad oraz mostów.
SpoÊród bogatej oferty ma-
szyn produkowanych przez
koncern Bobcat, klienci Atut
Rental mogà wybraç mini∏a-
dowarki, ∏adowarki ko∏owe,
∏adowarki teleskopowe, pe-
∏en asortyment minikoparek
i koparek ci´˝kich. Maszyny
Bobcata sà doceniane przez
u˝ytkowników na ca∏ym Êwie-
cie nieprzerwanie od pi´ç-
dziesi´ciu lat. DziÊ niemal˝e
co druga ∏adowarka kom-
paktowa nosi charaktery-
styczne logo Bobcat w po-
staci g∏owy rysia.
W Atut Rental dost´pne sà
urzàdzenia firmy Thwaites jed-
noznacznie kojarzonej z najlep-
szej jakoÊci wywrotkami. Za-
awansowana technologia oraz
pokaêne Êrodki zainwestowane
w jej rozwój gwarantujà tak˝e
polskim u˝ytkownikom dost´p
do najlepszych produktów sta-
nowiàcych idealne rozwiàzania
w zakresie transportu ró˝nego
rodzaju materia∏ów niezb´d-
nych do funkcjonowania ka˝de-
go placu budowy.

Hiszpaƒska firma Gesan zo-
sta∏a za∏o˝ona w roku 1986
przez pe∏niàcego obecnie
funkcj´ jej prezesa, Luisa
San Gila. Firma wytwarza
najwy˝szej jakoÊci zespo∏y
pràdotwórcze. Obecnie po-
∏owa jej produkcji jest eks-
portowana nie tylko do kra-
jów europejskich, ale tak˝e
do USA. W ciàgu minionych
dwudziestu lat Gesan sta∏
si´ nowoczesnà firmà odno-
towujàcà obroty przekra-
czajàce 93 miliony euro.
Atut Rental oferuje narz´-
dzia pneumatyczne za∏o˝o-
nej w roku 1884 szkockiej
firmy Macdonald. W Polsce,
gdzie Macdonald prowadzi
sprzeda˝ od prawie dwu-
dziestu pi´ciu lat, u˝ywa-
nych jest kilka tysi´cy m∏o-
tów wyburzeniowych tej˝e
firmy. Oferta John Macdo-
nald Group obejmuje szero-
kà gam´ urzàdzeƒ, poczàw-
szy od trzykilogramowych
narz´dzi r´cznych wyposa-
˝onych w najskuteczniejsze
systemy redukowania wi-
bracji na Êwiecie, po wa˝à-
ce trzydzieÊci dziewi´ç kilo-
gramów niezwykle wytrzy-
ma∏e m∏oty wyburzeniowe.
Wszystkie produkty marki
Macdonald charakteryzujà
si´ przyst´pnà cenà oraz
rozwiàzaniami technicznymi
gwarantujàcymi d∏ugà, bez-
awaryjnà prac´. Narz´dzia
pneumatyczne firmy Mac-
donald przez wielu u˝yt-
kowników uwa˝ane sà
za najlepsze na Êwiecie.
Firma Contec od roku 1994
zajmuje si´ produkcjà ma-
szyn wykorzystywanych
do obróbki powierzchni. Ty-
powymi u˝ytkownikami jej
sprz´tu sà warsztaty lakier-
nicze, posadzkarze oraz
wysoko wyspecjalizowane
firmy zajmujàce si´ obróbkà
powierzchniowà, a tak˝e
budowà oraz naprawà mo-
stów. Bogata gama produk-
tów znajduje szerokie za-
stosowanie we wszystkich
sferach przemys∏u budow-
lanego. Wieloletnie do-

Êwiadczenie w obs∏udze
sprz´tu do obróbki po-
wierzchniowej pozwoli∏o fir-
mie Contec na wyelimino-
wanie problemów, z jakimi
borykajà si´ u˝ytkownicy
sprz´tu produkowanego
przez firmy konkurencyjne.
DoÊwiadczenie w po∏àcze-
niu z niemieckimi umiej´t-
noÊciami in˝ynieryjno-tech-
nicznymi oraz precyzyjnymi
procesami produkcji umo˝-
liwi∏y powstanie ca∏ej gamy
prawdopodobnie najlep-
szych na Êwiecie maszyn
do obróbki powierzchnio-
wej. Contec produkuje swo-
je wyroby w przemys∏owym
sercu Niemiec, w pobli˝u
miasta Siegen, oraz ekspor-
tuje je do wszystkich liczà-
cych si´ paƒstw przemys∏o-
wych. Reputacja firmy, zna-
nej z jakoÊci oraz niezawod-
noÊci, roÊnie z roku na rok.
Narz´dzia oferowane przez
Contec nie sà drogie. Gama
produkcyjna firmy Contec
obejmujà frezarki, szlifierki
oraz Êrutownice, z których
ka˝da wyposa˝ona jest
w odpowiedni system odpy-
lajàcy. Maszyny produko-
wane przez Contec powsta-
jà w oparciu o wysokie stan-
dardy produkcji. Wymia-
na materia∏ów eksploatacyj-
nych przebiega szybko
i nieskomplikowanie.
Multiquip Whiteman jest
Êwiatowym liderem w pro-
dukcji i dystrybucji lekkiego
i Êredniej wielkoÊci sprz´tu
konstruowanego specjalnie
z myÊlà o firmach wykoƒ-
czeniowych. Majàca swojà
siedzib´ w Carson (Kalifor-
nia) firma oferuje zacieracz-
ki jednowirnikowe prowa-
dzone oraz dwuwirnikowe
samojezdne. Z urzàdzeƒ
tych korzystajà wszystkie li-
czàce si´ polskie firmy
specjalizujàce si´ w wyko-
nywaniu powierzchni be-
tonowych. Produkowane
na du˝à skal´ narz´dzia za-
pewniajà wyjàtkowo p∏askie
wykoƒczenie powierzchni.
Za∏o˝ona w roku 1972 spó∏-

ka Multiquip konsekwentnie
stawiajàc na rozwój z bie-
giem czasu sta∏a si´ jednym
z najwi´kszych i najbardziej
zdywersyfikowanych do-
stawców sprz´tu dla prze-
mys∏u budowlanego oraz
firm zajmujàcych si´ wynaj-
mem sprz´tu budowlanego.
Majàca swà siedzib´ w nie-
mieckim Boppard firma Bo-
mag jest Êwiatowym liderem
w produkcji sprz´tu i ma-
szyn, s∏u˝àcych do zag´sz-
czania gruntu i asfaltu. Ofer-
ta firmy Bomag w zakresie
sprz´tu lekkiego (Light Equ-
ipment) obejmuje ubijaki
(skoczki) oraz zag´szczarki
o wadze do 800 kilogramów,
a tak˝e wa˝àce do 2.600 ki-
logramów pojedyncze oraz
podwójne walce wibracyjne.
Wykorzystywana w proce-
sach produkcyjnych za-
awansowana technologia
oraz lata doÊwiadczeƒ czy-
nià z firmy Bomag Light
Equipment zdecydowanego
lidera tego segmentu rynku,
tak˝e w naszym kraju. 
Heras Fencing Systems jest
liderem europejskiego rynku
w zakresie systemów ochro-
ny zewn´trznej. W Polsce te
wysokiej klasy produkty
wraz z niezwykle innowacyj-
nymi rozwiàzaniami z zakre-
su ogrodzeƒ zewn´trznych
oferowane sà przez Atut
Rental. Zgodnie z danymi
przedstawianymi przez fir-
m´ Heras, przyjàç nale˝y,
˝e gama jej produktów sta-
nowi w chwili obecnej naj-
bardziej kompleksowà ofert´
pojedynczego producenta
tej bran˝y. WÊród wielu pro-
duktów Heras Fencing Sys-
tems znaleêç mo˝na odpo-
wiedni pod wzgl´dem stop-
nia ochrony, estetyki oraz ce-
ny. Sprzeda˝ oraz wynajem
sprz´tu w Polsce wspiera
specjalne centrum dorad-
cze, którego zadaniem jest
dobór najbardziej ekono-
micznych i bezpiecznych roz-
wiàzaƒ w zakresie ogrodzeƒ
ochronnych placów budowy.
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Sennebogen 880 EQ

˚uraw 880 EQ jest nie tylko
najci´˝szà, ale równie˝
pierwszà maszynà, która zo-
sta∏a zbudowana i przete-
stowana w nowych zak∏a-
dach firmy Sennebogen,
tzw. Werk 3. Maszyna trafi∏a
do Rosji i b´dzie eksploato-
wana w porcie w Murmaƒ-
sku przez firm´ Eurochem
nale˝àcà do najwi´kszych
na Êwiecie producentów
chemikaliów. W porcie
w Murmaƒsku ˝uraw Senne-
bogen 880 EQ b´dzie klu-
czowà maszynà s∏u˝àcà
do za∏adunku statków o wy-
pornoÊci do 60.000 BRT. Je-
go g∏ównym zadaniem b´-
dzie prze∏adunek materia-
∏ów sypkich, dlatego te˝ wy-
posa˝ony zosta∏ w specjal-
nà zamykanà ∏y˝k´. W razie
potrzeby mo˝e oczywiÊcie
przenosiç ∏adunek zawie-
szony na haku.
Umo˝liwiajàca przejazd sk∏a-

dów kolejowych brama
o szerokoÊci 10,5 i wysoko-
Êci 6 metrów sprawia, ˝e
miejsce pracy operatora ma-
szyny znajduje si´ na wyso-
koÊci 17 metrów. Ró˝norod-
ne warianty montowanej
w ˝urawiach 880 EQ kabiny
pozwalajà uzyskaç z niej do-
skona∏y widok i gwarantujà
najwy˝szy komfort pracy
operatora. Ciekawym rozwià-
zaniem jest tak˝e przeszkle-
nie pod∏ogi kabiny umo˝li-
wiajàce obserwowanie pola
pracy pod ˝urawiem. 
Wszystkie instrumenty i ele-
menty obs∏ugowe sà roz-
mieszczone zgodnie z naj-
nowszymi zasadami ergono-
mii, co zwi´ksza efektyw-
noÊç pracy obs∏ugujàcego
maszyn´. ˚uraw 880 w wer-
sji podstawowej bez prze-
ciwwagi wa˝y od 150 do 180
ton, cechuje si´ maksymal-
nym zasi´giem 25 metrów
i udêwigiem 13,7 tony. 
Opcjonalnie ˝urawie typsze-
regu 880 mogà byç wyposa-

˝one w silniki elektryczne
ró˝nej mocy. Dzi´ki temu
u˝ytkownik nie ponosi kosz-
tów i nie traci czasu na ko-
nieczne cz´Êciej przeglàdy
silnika spalinowego, czysz-
czenia ch∏odnicy i tankowa-

nia maszyny. Silnik elek-
tryczny nie jest ha∏aÊliwy,
ma tak˝e znaczàcy wpyw
na wyd∏u˝enie ˝ywotnoÊci
komponentów uk∏adu hy-
draulicznego maszyny.

Dalsze informacje Pb 026Z
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Ramirent - rozwiàzania
dla budownictwa

Od firm budowlanych inwe-
storzy oczekujà coraz wi´-
cej: efektywnoÊci, termino-
woÊci, wykorzystania nowo-
czesnych technologii, Êci-
s∏ej specjalizacji lub wr´cz
przeciwnie – kompleksowo-
Êci us∏ug. Aby sprostaç ro-
snàcym wymaganiom po-
trzebny jest specjalistyczny,
a przez to drogi sprz´t. Je-
go zakup okazuje si´ cz´sto
k∏opotliwy – nie doÊç, ˝e
wià˝e si´ ze znacznà inwe-
stycjà, to pociàga za sobà
m.in. koszty utrzymania.
Rozwiàzaniem dla firm
chcàcych realizowaç bar-
dziej wymagajàce projekty
mo˝e byç wynajem. Szero-
ka oferta wynajmowanych
urzàdzeƒ zwi´ksza mo˝li-
woÊç racjonalnego doboru
specjalistycznego sprz´tu
do okreÊlonych prac. U˝y-
wajàc tylko tego sprz´tu,
który jest aktualnie potrzeb-

ny, mo˝na przeznaczyç
Êrodki pieni´˝ne na inne ce-
le. Rozwiàzanie to pozwala
równie˝ na zminimalizowa-
nie zapasów w∏asnych firmy
w zakresie majàtku trwa∏e-
go, a tak˝e eliminuje ko-
niecznoÊç utrzymywania
budynków i terenów nie-
zb´dnych do jego przecho-
wywania i ochrony. Korzy-
stanie z wypo˝yczonego
sprz´tu eliminuje problem
zwiàzany z jego zbyciem,
pozwalajàc oszcz´dziç czas
i Êrodki na to przeznaczone
(og∏oszenia, przetargi). Po-
trzeba znalezienia bardziej
racjonalnych i korzystnych
rozwiàzaƒ sta∏a si´ g∏ównà
przyczynà powstania firmy
Ramirent – europejskiej sie-
ci wypo˝yczalni sprz´tu
i maszyn budowlanych. 
Ramirent jest firmà us∏ugo-
wà zajmujàcà si´ wynajmem
sprz´tu budowlanego oraz
rusztowaƒ. Grupa powsta∏a
w 1955 roku w Finlandii.
Obecnie jest liderem na rynku
w Pó∏nocnej i Ârodkowej Eu-

ropie i plasuje si´ na drugim
miejscu wÊród europejskich
firm zajmujàcych si´ wynaj-
mem sprz´tu, maszyn oraz
rusztowaƒ i dêwigów dla bu-
downictwa i przemys∏u. Grupa
posiada trzysta czterdzieÊci
punktów obs∏ugi klienta
w trzynastu paƒstwach euro-
pejskich: w Finlandii, Norwe-
gii, Szwecji, Danii, Rosji, Esto-
nii, na Liwie, ¸otwie, Ukrainie,
W´grzech, w Czechach, S∏o-
wacji oraz w Polsce.
Ramirent obs∏uguje seg-
ment klientów, do którego
nale˝à firmy budowlane, wy-
konawcze, instalacyjne, za-
k∏ady przemys∏owe, stocz-
nie, w∏adze lokalne i central-
ne oraz osoby prywatne.
Oferta Ramirent obejmuje:
• sprz´t budowlany (urzàdze-

nia do prac ziemnych, urzà-
dzenia do transportu mate-
ria∏ów, urzàdzenia techniki
bezpieczeƒstwa drogowego,
urzàdzenia do prac betoniar-
skich i obróbki betonu, urzà-

dzenia do prac na wysoko-
Êci, agregaty oraz maszty
oÊwietleniowe, agregaty
spawalnicze i spawarki,
kompresory, agregaty i na-
rz´dzia hydrauliczne, elek-
tronarz´dzia, pompy, na-
grzewnice i osuszacze, urzà-
dzenia do sprzàtania oraz
urzàdzenia przeznaczone
do prac ogrodniczych), 

• podnoÊniki (podnoÊniki
no˝ycowe i teleskopowe), 

• kontenery (kontenery biu-
rowe, socjalne, magazy-
nowe oraz ogrodzenia),

• ró˝nego rodzaju rusztowa-
nia (stalowe ocynkowane
ogniowo, ramowe oraz rusz-
towania modu∏owe), 

• dêwigi (dêwigi, platformy
i podesty robocze).

Obecnie w Polsce Grupa
Ramirent posiada 42 punk-
ty obs∏ugi klienta, co spra-
wia, ˝e jest liderem na ryn-
ku wynajmu sprz´tu bu-
dowlanego oraz rusztowaƒ.
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Weber MT - stopa 
wibracyjna SRV 620 

Stopy wibracyjne nap´dza-
ne silnikiem czterosuwo-
wym od lat potwierdzajà
swoje wysokie walory u˝yt-
kowe na placach budowy
ca∏ego Êwiata. Ich g∏ówny-
mi zaletami sà niska emisja
spalin, cicha praca, ∏atwy
rozruch silnika oraz niewiel-
kie zu˝ycie paliwa.
Weber Maschinentechnik
wprowadza na rynek model
SRV 620 o ci´˝arze 66 kg
i szerokoÊci stopy 280 mm.
Maszyna ta wyró˝nia si´ ∏a-
twoÊcià obs∏ugi, posiada
tak˝e udoskonalony system
filtrowania powietrza z za-
stosowaniem oddzielacza
cyklonowego. Jego dzia∏a-
nie polega na tym, ˝e zde-
cydowana wi´kszoÊç py∏u
odrzucana jest od stopy,
a co za tym idzie nie wnika
do wk∏adu filtra powietrza.
Dzi´ki temu skutecznoÊç fil-
tra zwi´ksza si´ kilkukrot-
nie, jak równie˝ znaczàco
wzrasta trwa∏oÊç czterosu-
wowego silnika Honda.
– Je˝eli chodzi o parametry
systemu uderzeniowego na-
szych stóp wibracyjnych, nie
musieliÊmy praktycznie nic
zmieniaç. Kluczowy temat
prac rozwojowych stanowi∏a
optymalizacja w∏aÊciwoÊci
eksploatacyjnych i obs∏ugo-
wych – podsumowujà dy-
rektor techniczny in˝ynier
Ernst Habuach i kierownik
dzia∏u konstrukcyjnego We-
ber MT Christian Bartsch. 
W porównaniu z maszynami
poprzedniej generacji, obs∏u-
ga stopy wibracyjnej SRV 620
zosta∏a znacznie u∏atwiona.
Zadecydowa∏o o tym obni˝e-
nie Êrodka ci´˝koÊci maszy-
ny oraz zmiana formy pa∏àka
sterowania. W porównaniu
z poprzednim modelem
zredukowano tak˝e poziom
drgaƒ na r´kojeÊci. 
Stopa wibracyjna SRV 620
nap´dzana jest silnikiem
benzynowym Honda GX100

o mocy 3,4 KM. Specjalnie
opracowany dla tego silnika
system kontroli stanu oleju
sprawdza jego poziom
przy rozruchu. W przypad-
ku niedostatecznego pozio-
mu, silnika nie mo˝na uru-
chomiç. Powód niemo˝no-
Êci rozruchu sygnalizuje
operatorowi dioda lumine-
scencyjna. Dopiero uzupe∏-
nienie stanu oleju umo˝liwia
uruchomienie maszyny.
Automatyczna kontrola sta-
nu oleju silnikowego zwi´k-
sza okres bezawaryjnej eks-
ploatacji stóp wibracyjnych.
O ich wysokiej jakoÊci
wykonania Êwiadczy tak˝e
fakt, ˝e producent udziela
na nie dwuletniej gwarancji.
Oprócz stóp wibracyjnych
z benzynowà jednostkà na-
p´dowà Honda lub Subaru-
Robin (SRV 66) – Weber MT
oferuje tak˝e ubijaki wypo-
sa˝one w silniki wysoko-
pr´˝ne Yanmar (SRV 75D)
lub Hatz (SRX 75 DH).
Weber Maschinentechnik
GmbH z siedzibà w niemiec-
kim Bad Laasphe jest Êred-
niej wielkoÊci przedsi´bior-
stwem produkcyjnym utrzy-
mujàcym szerokie kontakty
handlowe na ca∏ym Êwiecie.
Wa˝nymi rynkami, na któ-
rych firma posiada w∏asne
przedstawicielstwa i biura
handlowe sà, oprócz Euro-
py, USA, Kanada i Ameryka
Po∏udniowa. Du˝e inwesty-
cje w badania i rozwój za-
pewniajà najwy˝szà jakoÊç
maszyn. Weber MT prowadzi
badania naukowe na pozio-
mie podstawowym. Przyk∏a-
dem tego jest stworzenie
pierwszego nawierzchniowe-
go systemu COMPATROL®

umo˝liwiajàcego kontrol´
stopnia zag´szczania gruntu
przez r´cznie kierowanà za-
g´szczark´. W Polsce w ro-
ku 1992 w celu zapewnienia
obs∏ugi sieci sprzeda˝y i ser-
wisu powo∏ano Weber Ma-
schinentechnik Sp. z o.o.
z siedzibà w podwarszaw-
skim Nadarzynie/Starej Wsi. 
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Zbiornik paliwa i manetka gazu

Udoskonalony system filtrowania powietrza z oddzielaczem cyklonowym

Rozrusznik silnika Honda GX100



Marka z  przysz∏oÊcià

Zag´szczanie bez COMPATROL®

jest jak jazda bez licznika

COMPATROL®: zaufajcie orygina∏owi 
„My z Weber MT stworzyliÊmy COMPATROL® wpro-
wadzajàc innowacj´ w naszej specjalistycznej dzie-
dzinie r´cznie kierowanych zag´szczarek gruntu.
Prowadzone przez nas badania techniczne na po-
ziomie podstawowym zapewniajà najwy˝szà jakoÊç
produktów. NiezawodnoÊç sprz´tu naszej produkcji
potwierdza w praktyce trzykrotnie ni˝sza od Êred-
niej w bran˝y maszyn budowlanych usterkowoÊç
w okresie gwarancji, której udzielamy na okres 24
miesi´cy. Gwarancjà wysokiej jakoÊci i niezawod-
noÊci jest rozwój i w∏asna produkcja najwa˝niej-
szych podzespo∏ów maszyn. „Made by Weber MT”
– polegajcie na nas!”

Wasz 
Weber MT 

Kontrola stopnia zag´szczania Weber MT zapewnia
optymalne wyniki pracy poprzez nieprzerwanà
diagnoz´ stanu pod∏o˝a. 

• Miejsca niedostatecznie zag´szczone 
sà wykryte i mogà zostaç poprawione 

• Koniec zb´dnych przejazdów zag´szczarkà
• Mniej póêniejszych poprawek oszcz´dza 

czas i koszty 
• Usterki maszyny zostajà wykryte 

przed powstaniem uszkodzeƒ 
(COMPATROL®-MSM) 

• Wskazówki o terminach regularnych 
przeglàdów (COMPATROL®-MSM)

• Prosta obs∏uga
• ¸atwo zrozumia∏e wskazania wyÊwietlacza

R´cznie kierowane zag´szczarki gruntu z systemem COMPATROL®-CCD 
i COMPATROL®-MSM – wi´cej informacji pod www.webermt.com.pl

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o. · ul. Grodziska 7 · 05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ
tel.: 022 739 70 80, 022739 70 81 · fax 022 739 70 82 · e-mail: info@webermt.com.pl · internet: www.webermt.com



Ammann - zag´szczanie
pod pe∏nà kontrolà

Ammann prezentuje nowator-
skà konstrukcj´ w r´cznie
prowadzonych maszynach
do zag´szczania, które zo-
sta∏y wyposa˝one w specjal-
ne uchwyty z sensorami elek-
tronicznymi na pa∏àku prowa-
dzàcym. Rejestrujà one ka˝-
dorazowy dotyk r´kojeÊci
przez operatora za∏àczajàc
hydraulik´, a przy tym rów-
nie˝ wibrator. Je˝eli przy tym
zosta∏ wciÊni´ty przycisk elek-
trycznego wy∏àcznika awaryj-
nego, maszyna jest w pe∏ni
przygotowana do pracy.
Wy∏àcznik awaryjny oraz

elektryczna instalacja steru-
jàca wy∏àcznika dotykowe-
go sà „po∏àczone szerego-
wo”. Dzi´ki temu zarówno
naciÊni´cie przez operato-
ra przycisku wy∏àcznika
awaryjnego, jak równie˝
puszczenie ràczek powo-
duje natychmiastowe wy∏à-
czenie hydrauliki, a maszy-
na po przemieszczeniu si´
o kilka centymetrów staje
w miejscu. Jej silnik jednak
si´ nie wy∏àcza i pracuje
na biegu ja∏owym. 
Uk∏ad odznacza si´ szere-
giem zalet. Jego uchwyty sà
tak czu∏e, ˝e do ich za∏àcze-
nia wystarczy nawet do-
tkni´cie jednym palcem.

Równie˝ obs∏uga w r´kawi-
cach roboczych nie nastr´-
cza najmniejszych proble-
mów, operator maszyny nie
musi bowiem za∏àczaç ja-
kichkolwiek dêwigni.
P∏yty zag´szczajàce firmy
Ammann wyposa˝one sà
w technik´ 3W i system ACE
gwarantujàce optymalnà ca-
∏opowierzchniowà kontrol´
zag´szczania. Dzi´ki temu
mo˝liwe jest natychmia-
stowe uzyskanie wyników
zag´szczania, a zarazem
przeprowadzenie jakoÊcio-
wych badaƒ gruntu.
Dzia∏anie systemu polega
na tym, ˝e wibracje wytwa-
rzane przez uk∏ad odÊrodko-
wy rejestrowane sà przez

czujniki p∏yty podstawowej,
które do uk∏adu sterowania
w∏aÊciwego dla danej na-
wierzchni przekazujà zarów-
no informacje o przyspiesze-
niu, jak i o aktualnym wza-
jemnym po∏o˝eniu elemen-
tów niewywa˝onych. Ten od-
izolowany od drgaƒ, umiesz-
czony na koƒcu dyszla, do-
brze widoczny dla operatora
uk∏ad sterowania wykonuje
odpowiednie polecenia we-
d∏ug opatentowanego syste-
mu stale utrzymujàc maszy-
n´ w optymalnym obszarze
roboczym. Dodatkowo jest
to gwarantowane dzi´ki re-
gulacji mocy przez system
wypróbowanej i wydajnej

pe∏nej hydrauliki – stanowià-
cej standardowe wyposa˝e-
nie wszystkich ci´˝kich p∏yt
wibracyjnych firmy Ammann.
P∏yta AVH 6030 ACE w stan-
dardzie posiada dwa tryby
pracy, które w optymalny
sposób pokrywajà szerokie
spektrum zadaƒ zag´szcza-
nia przy pracach ziemnych. 
Funkcja od∏àczenia hydrauliki
sprawia, ˝e funkcje maszyny
sà wy∏àczone, natomiast sil-
nik spalinowy mo˝e bezpiecz-
nie pozostaç uruchomiony
przy dowolnej pr´dkoÊci ob-
rotowej. Jest to idealne roz-
wiàzanie w przypadku krót-
kich przerw w pracy. Po po-
ciàgni´ciu ga∏ki wibracji ope-
rator dysponuje pe∏nà mocà
silnika, bez czasu rozbiegu.
Po wyborze opcji manual-
nego trybu pracy ze
wzgl´dnym wskazaniem
stopnia zag´szczania ope-
rator podczas zwyk∏ego sto-
sowania urzàdzenia otrzy-
muje stale graficzne infor-
macje o aktualnie uzyska-
nym stopniu zag´szczenia
gruntu, wyÊwietlane na do-
brze czytelnym, samoregu-
lujàcym si´ zale˝nie od po-
ziomu oÊwietlenia wyÊwie-
tlaczu. Operator mo˝e dzi´-
ki temu optymalnie dopa-
sowaç przebieg swojej pra-
cy do aktualnego stopnia
zag´szczenia i jednocze-
Ênie uniknàç nadmiernych
przebiegów zag´szczajà-

cych i ewentualnego nad-
miernego zag´szczenia.
W automatycznym trybie
pracy ze wzgl´dnym wska-
zaniem stopnia zag´szcze-
nia maszyna samodzielnie
obni˝a moc zag´szczania,
aby w bezpieczny sposób
uniknàç szkodliwego spulch-
nienia w górnej warstwie gle-
by. Funkcja ta pozwala na-
wet niewprawionym operato-
rom uzyskaç optymalny re-
zultat zag´szczania. Podob-
nie jak w trybie manualnym,
operator otrzymuje na wy-
Êwietlaczu nieprzerwanie in-
formacje o stopniu zag´sz-
czenia i mogàc odpowiednio
zareagowaç w ka˝dym mo-
mencie pracy.
Tryb pomiaru (wskazanie
bezwzgl´dne) pozwala na zmie-
rzenie zag´szczenia w ka˝dym
dowolnie wybranym punkcie.
Je˝eli wskaênik proporcjo-
nalny zasygnalizuje, ˝e osià-
gni´to wystarczajàce ju˝ za-
g´szczenie, to za pomocà
pomiaru mo˝na ustaliç war-
toÊç kB, która faktycznie zo-
sta∏a uzyskana przez ma-
szyn´. W tym celu koniecz-
ny jest wybór menu pomia-
rowego. Nast´pnie maszy-
na pokazuje, czy pomiar
mo˝e zostaç przeprowa-
dzony. Kilka chwil póêniej
zostanie podana liczbowa
wartoÊç stabilnoÊci gruntu
wyra˝ona w mN/m. 
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Uchwyty z sensorami elektronicznymi na pa∏àku prowadzàcym reagujàc na dotyk opera-
tora za∏àczajà hydraulik´ maszyny

P∏yty zag´szczajàce firmy Ammann wyposa˝one sà w technik´ 3W i system ACE gwaran-
tujàce optymalnà ca∏opowierzchniowà kontrol´ zag´szczania



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

P.P.U. Palisander Sp. z o.o.
15-620 Bia∏ystok, ul. Elewatorska 13/19
Phone +48 85 662 74 86

NORDEKO
ul. KoÊcierska 27 83-210 Zblewo
Phone +48 58 588-43-83, fax+48 58 588-34-01

SPRÓBUJ ZNALEèå COÂ BARDZIEJ ODPOWIEDNIEGO DLA TWOJEJ FIRMY

JAK MASZYNA MO˚E ODMIENIå BUDOW¢



Atlas Copco oferuje
osprz´t do koparek

Szybko rozwijajàcy si´ ry-
nek budownictwa wymaga
coraz nowoczeÊniejszych,
oszcz´dniejszych i wydaj-
niejszych maszyn. By temu
sprostaç firma Atlas Copco
nieustannie modernizuje
oraz wprowadza na rynek
nowe maszyny wyburzenio-
we zawieszane na wysi´-
gnikach koparek. 
Sztandarowym produktem
sà niewàtpliwie m∏oty hy-
drauliczne. Zakres produkcji
m∏otów o masie od 60
do 10.000 kg pozwala na ich
szerokie zastosowanie po-
czàwszy od drobnych prac
wyburzeniowych, na bezpo-
Êrednim urabianiu ska∏y
skoƒczywszy. Doskona∏a ja-
koÊç i niezwykle wytrzyma∏a
konstrukcja m∏otów hydrau-
licznych Atlas Copco pozwa-
la na ich nieprzerwanà prac´
przez wiele zmian roboczych.
Najl˝ejsze m∏oty serii SB jako
jedyne na Êwiecie wykonywa-
ne sà technologià „monoli-
tycznà” – bez Êrub skr´cajà-
cych. Brak Êrub to brak po-
∏àczeƒ nara˝onych na roz-
szczelnienie, to doskona∏y
wspó∏czynnik rzeczywistej
energii udaru do masy, zmi-
nimalizowana obs∏uga tech-
niczna i doskona∏a wydaj-
noÊç. Serie m∏otów oznaczo-
ne symbolami MB i HB cha-
rakteryzujà si´ standardowo
wbudowanà automatycznà
smarownicà narz´dzia m∏ota.
Ponadto niektóre modele wy-
posa˝one sà w uk∏ady: AUTO
STOP – zapobiegajàcy ja∏o-
wej pracy m∏ota, a po prze∏à-
czeniu na AUTO START – u∏a-
twiajàcy rozkruszanie nadga-
barytów w zak∏adach skal-
nych. Nad w∏aÊciwym dobo-
rem cz´stotliwoÊci i energii
udaru w zale˝noÊci od twar-
doÊci rozkuwanego materia∏u
czuwa uk∏ad AUTO CON-
TROL. Wyposa˝enie m∏ota
w DUST PROTECTOR – pier-
Êcieƒ i zestaw uszczelniaczy

zabezpieczajàcy tulej´ narz´-
dziowà przed przedostawa-
niem si´ do wn´trza m∏ota za-
nieczyszczeƒ i py∏u tworzy
z niego pot´˝ne narz´dzie
do ka˝dej pracy wyburze-
niowej. Odpowiednio dobra-
ne narz´dzie robocze zde-
cydowanie przyspieszy wy-
burzanie elementów kon-
strukcji betonowych, ˝elbe-
towych, rozbijanie nadgaba-
rytów itp. Dodatkowym atu-
tem m∏otów Atlas Copco jest
mo˝liwoÊç pracy pod wodà
– po adaptacji przez serwis.
Druga bardzo istotnà ga∏´-
zià produkcji Atlas Copco
sà maszyny do bezwibra-
cyjnych prac wyburzenio-
wych. Na wspó∏czesnym
placu wyburzeƒ jako pierw-
sze do pracy przyst´pujà
no˝yce hydrauliczne CC.
Te montowane na wyso-
kich wysi´gnikach maszyny
o masie 250÷3.480 kg mo-
gà byç wyposa˝one w z´by
kruszàce i no˝e tnàce (wer-
sja U) lub tylko no˝e tnàce
(wersja S) przeznaczone
do ci´cia stali. Dzi´ki nim
mo˝na prowadziç wyburze-
nia konstrukcji ˝elbetowych
lub stalowych. Maszyny se-
rii CC wyposa˝one sà stan-
dardowo w uk∏ad zabezpie-
czenia obrotu przed przecià-

˝eniem oraz SPEED VALVE
– zdecydowanie skracajàcy
czas cyklu roboczego. 
Po zrzuceniu na ziemi´ od-
ci´tych elementów budynku
takich jak belki, nadpro˝a,
p∏yty stropowe itp. do ich
rozdrobnienia oraz odsepa-
rowania stali od betonu s∏u-
˝à kruszarki hydrauliczne
BP. Ich cechami charaktery-
stycznymi sà: podgi´ta dol-
na szcz´ka u∏atwiajàca
chwytanie rozdrabnianego
elementu, du˝a szerokoÊç
robocza, wymienne no˝e
i elementy kruszàce. Kru-
szarki BP posiadajà obrót
hydrauliczny o 360°, który
w du˝ym stopniu zwi´ksza
ich zastosowanie.
Kompromisem pomi´dzy no-
˝ycami CC i kruszarkami BP
sà kruszarki wyburzeniowe
DP. To maszyny przeznaczo-
ne zarówno do prac wybu-
rzeniowych, jak i do rozdrab-
niania materia∏u przed dalszà
utylizacjà. Proste szcz´ki, ob-
rót hydrauliczny o 360° wy-
mienne no˝e i elementy ro-
bocze oraz du˝a powierzch-
nia kruszenia czynià z ma-
szyn DP urzàdzenia nieza-
wodne i uniwersalne. Uzu-
pe∏nieniem maszyn wyburze-
niowych Atlas Copco sà
chwytaki do gruzu MG.

Oprócz ∏adowania gruzu mo-
gà byç one równie˝ u˝yte
do drobnych prac wyburze-
niowych lekkich konstrukcji
drewnianych, wykonanych
z ceg∏y. Podobnie jak kru-
szarki, tak˝e chwytaki
do gruzu posiadajà wymien-
ne elementy robocze. 
Po wyburzeniu budynku
i posprzàtaniu terenu przy-
chodzi czas na budow´
nowego obiektu. Jedna
z pierwszych prac, jakà wy-
konuje si´ na przysz∏ym
placu budowy jest ogrodze-
nie terenu. Do tego celu in-
˝ynierowie Atlas Copco za-
projektowali Êwider ziemny,
który mo˝e byç zawieszony
na wysi´gniku mini koparki,
koparko-∏adowarki lub byç
u˝yty jako narz´dzie r´cz-
ne. Dzi´ki niemu mo˝na wy-
konaç otwór o Êrednicy
od 90 do 350 mm na g∏´bo-
koÊç do 1,5 metra (lub g∏´-
biej w zale˝noÊci od warun-
ków gruntowych). 
Do porzàdkowania terenu
wokó∏ nowego budynku,
a w szczególnoÊci do za-
g´szczania skarp Atlas Cop-
co oferuje p∏yty zag´szczajà-
ce serii HC. Ta wprowadzo-
na w ubieg∏ym roku seria
obejmuje 6 typów maszyn
o masie 160÷1.055 kg i po-
wierzchni p∏yty zag´szczajà-
cej 0,16÷0,74 m2. Przy u˝y-
ciu p∏yt zag´szczajàcych
mo˝na równie˝ pogrà˝aç
i wyciàgaç pale i inne profile.
Maszyny te sà wprost nieza-
stàpione podczas zag´szcza-
nia gruntu w g∏´bokich wyko-
pach. Oprócz maszyn Atlas
Copco Polska oferuje do-
radztwo techniczno-handlo-
we. Serwis Atlas Copco Pol-
ska oferuje równie˝ wykona-
nie p∏yt adaptacyjnych stan-
dardowych i pod szybkoz∏à-
cza, monta˝ urzàdzeƒ wybu-
rzeniowych na koparkach,
adaptacje koparek do zasila-
nia maszyn wyburzenio-
wych, przeglàdy i remonty
oraz obs∏ug´ posprzeda˝nà
i kontrakty serwisowe.
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Produkowany przez Atlas Copco m∏ot hydrauliczny HB 10000 to w chwili obecnej
najwi´ksze na Êwiecie urzàdzenie tego typu



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

Naprawd´ ciche!

Specjalistyczne maszyny wyburzeniowe Atlas Copco

Prace wyburzeniowe prowadzone w centrum miasta cz´sto irytujà 
ludzi mieszkajàcych, pracujàcych lub uczàcych si´ w ich pobli˝u.

Gdziekolwiek wykonawcy muszà zminimalizowaç ha∏as i wibracje prowadzonych prac rozbiórkowych,
zagwarantowaç niezwyk∏à precyzj´ wyburzania i separacji materia∏ów oraz w jednym procesie
zmierzyç si´ równoczeÊnie z betonem, pr´tami zbrojeniowymi czy nawet stalowymi dêwigarami,
SPECJALISTYCZNE URZÑDZENIA WYBURZENIOWE ATLAS COPCO okazujà si´ niezastàpione.
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„Teleskopy” Manitou
na ka˝dej budowie

Rozwiàzania techniczne za-
stosowane w ∏adowarkach
teleskopowych Manitou do-
stosowane sà do wymagaƒ
stawianych przez profesjo-
nalistów. Dzi´ki du˝ej mocy,
doskona∏ej zwrotnoÊci i im-
ponujàcemu udêwigowi ma-
szyny Manitou stanowià ide-
alne narz´dzie obs∏ugi ka˝-
dego placu budowy, dosko-

nale sprawdzajàc si´ w naj-
trudniejszych nawet warun-
kach terenowych. Cztery ko-
∏a nap´dowe i cztery ko∏a
skr´tne zdecydowanie po-
prawiajà manewrowalnoÊç
∏adowarek Manitou, pozwa-
lajà im tak˝e na ∏atwe poko-
nywanie ró˝nego rodzaju
przeszkód terenowych. 
UniwersalnoÊç ∏adowarek
teleskopowych Manitou do-
datkowo zwi´ksza si´ dzi´-
ki mo˝liwoÊci zastosowania
ró˝norodnych, bardzo ∏a-

twych w wymianie narz´-
dzi roboczych. Wszystkie
modele ∏adowarek telesko-
powych Manitou wyposa-
˝one sà bowiem w szybko-
z∏àcza umo˝liwiajàce ope-
ratorowi wymian´ osprz´-
tu w ciàgu nieca∏ej minuty.
Osprz´tem najcz´Êciej wyko-
rzystywanym przez u˝ytkow-
ników ∏adowarek teleskopo-
wych sà wid∏y paletowe
oraz ró˝nego rodzaju ∏y˝ki
mogàce mieç pojemnoÊç
od 900 do 3.000 litrów. Znaj-

dujà one zastosowanie
przy przemieszczaniu mate-
ria∏ów sypkich, przy pracach
prze∏adunkowych (∏y˝ki za-
mykane) oraz w robotach
ziemnych (∏y˝ki typu 4 w 1). 
Kolejnym cz´sto wybiera-
nym osprz´tem sà wszelkie-
go rodzaju ˝urawiki o ró˝nej
konstrukcji i noÊnoÊci).
Systemy elektryczne ∏ado-
warek Manitou pozwalajà
na wyposa˝enie maszyn tak-
˝e w osprz´t o bardziej
skomplikowanej konstrukcji.
¸adowarki doskonale wspó∏-
pracujà z betoniarkami,
zamiatarkami, kruszarka-
mi, chwytakami, a tak˝e sze-
regiem innych narz´dzi.
¸adowarki Manitou – dzi´ki

mo˝liwoÊci wykorzystania ko-
szów – mogà s∏u˝yç do spraw-
nego i bezpiecznego transpor-
tu pionowego ludzi i narz´dzi.
U˝ytkownik maszyny mo˝e
wybraç kosz o sta∏ych wymia-
rach lub te˝ rozk∏adany. W tym
drugim przypadku mo˝liwe
jest zwi´kszenie jego d∏ugoÊci
z dwóch i pó∏ do szeÊciu me-
trów. W maszynach zastoso-
waç mo˝na tak˝e kosze obro-
towe. ¸adowarki z oznacze-
niem A (uprzednio ORH) wy-
posa˝one sà w tego typu ko-

sze standardowo i co wa˝niej-
sze, posiadajà system pozwa-
lajàcy operatorowi na sterowa-
nie urzàdzeniem bezpoÊred-
nio z kosza za pomocà znaj-
dujàcego si´ tam pulpitu.
Du˝a ró˝norodnoÊç dost´p-
nego osprz´tu roboczego
oraz mo˝liwoÊç jego b∏y-
skawicznej wymiany, spra-
wiajà, ˝e ka˝da ∏adowarka
teleskopowa Manitou jest
w stanie z powodzeniem
zastàpiç nie tylko wiele in-
nych specjalistycznych ma-
szyn, ale tak˝e prac´ wi´k-
szej grupy robotników. Tym
samym staje si´ kluczowym
urzàdzeniem na wi´kszoÊci
placów budowy.

Dalsze informacje Pb 031Z

Wszystkie ∏adowarki teleskopowe MANITOU wyposa˝one sà w szybkoz∏àcza umo˝liwia-
jàce wymian´ osprz´tu w ciàgu nieca∏ej minuty



HSW przygotowana
do Autostrady

Podczas tegorocznych Tar-
gów Budownictwa Drogowe-
go Autostrada Polska w Kiel-
cach (14-16.05) Huta Stalo-
wa Wola wystawi szereg ma-
szyn budowlanych cieszà-
cych si´ nies∏abnàcym zain-
teresowaniem u˝ytkowni-
ków. W stoisku firmy zapre-
zentowana zostanie koparko-
-∏adowarka 9.50 o mocy brut-
to silnika 74 kW (99 KM)
z ∏y˝kà ∏adowarkowà o po-
jemnoÊci 1,00 m3 i koparko-
wà o pojemnoÊci 0,20 m3.
W maszynie zastosowaç
mo˝na ró˝nego rodzaju
osprz´t roboczy (wieloczyn-
noÊciowà ∏y˝k´ ∏adowarko-
wà, lemiesz uniwersalny
i do Êniegu, wid∏y paletowe,
zamiatark´, ∏y˝k´ podsi´bier-
nà z z´bami, ∏y˝k´ trapezo-
idalnà oraz do skarpowania). 
Na poligonie targowym wy-
stawione b´dà dwa modele

∏adowarek ko∏owych – 530H
oraz 555C EXTRA. Pierwsza
z maszyn nap´dzana jest
silnikiem o mocy brutto 153
kW (205 KM). Wyposa˝ono
jà w ∏y˝k´ standardowà z z´-
bami o pojemnoÊci 3,45 m3.
Opcjonalnie dost´pna jest
tak˝e ∏y˝ka ogólnego stoso-
wania z listwà (poj. 2,8-3,45
m3), ∏y˝ka do kamieni
(poj. 2,8–3,0 m3), do kopa-
nia z z´bami (poj. 2,8–3,45
m3), wieloczynnoÊciowa
(poj. 2,8 m3) oraz do w´gla
i lekkich materia∏ów (poj. 4,5
m3). ¸adowarka 555C
EXTRA posiada silnik o mo-
cy brutto 250 kW (335 KM).
Oprócz ∏y˝ek ogólnego
przeznaczenia z wysi´gni-
kiem standardowym i przy-
kr´canym ostrzem lub z´ba-
mi (poj. 4,20; 4,60; 5,00 m3)
oraz wysi´gnikiem wysokie-
go podnoszenia z przykr´-
canym ostrzem (poj. 3,80
m3), mo˝liwe jest zamonto-
wanie ∏y˝ki do kamieni z li-
stwà skoÊnà oraz z z´bami

i listwà skoÊnà, a tak˝e ∏y˝ki
do w´gla (poj. 8,40 m3).
W Kielcach Huta Stalowa
Wola zaprezentuje te˝ trzy
modele spycharek gàsieni-
cowych – TD-9M, TD-15M
EXTRA oraz TD-25M EXTRA. 
Spycharka TD-9M nale˝àca
do segmentu ma∏ych ma-
szyn tego typu, posiada sil-
nik o mocy brutto 74 kW
(99KM) oraz standardowy le-
miesz o pojemnoÊci 1,87 m3

mogàcy pracowaç w sze-
Êciu po∏o˝eniach. Opcjonal-
nie zastosowaç mo˝na zry-
wak wieloz´bny. Maszyny
te wykorzystywane sà
g∏ównie w przedsi´bior-
stwach budowlanych, ro-
bót drogowych, przedsi´-
biorstwach komunalnych.
Oprócz wersji „Standard”
produkowana jest równie˝
specjalna odmiana maszyny
- LGP cechujàca si´ niskim
naciskiem na grunt.
Spycharki TD-15M EXTRA
i TD-25M EXTRA posiada-
jà szeÊciocylindrowy silnik

wysokopr´˝ny z turbodo∏ado-
waniem. Jednostka nap´do-
wa maszyny TD-15M EXTRA
rozwija moc 153kW/205KM.
Spycharka ta dost´pna jest
równie˝ w wersji LGP (niski
nacisk na grunt), WT (d∏uga
rama trakcyjna i du˝y roz-
staw gàsienic) oraz LT (d∏u-
ga rama trakcyjna). 
Spycharka TD-25M EXTRA
nap´dzana jest silnikiem
o mocy 280kW/375KM.
W obu maszynach stosowaç
mo˝na szerokà gam´
osprz´tu roboczego. W spy-
charce TD-15M EXTRA wy-
korzystaç mo˝na lemiesze
uniwersalne szeÊciopo∏o˝e-
niowe, lemiesz skoÊny, zry-
wak wieloz´bny, lemiesz jed-
noz´bny, zaÊ w maszy-
nie TD-25M EXTRA tak˝e le-
miesz pó∏wkl´s∏y oraz le-
miesz do w´gla.
Huta Stalowa Wola zaprasza
wszystkich zainteresowa-
nych do stoiska targowego
numer 29 w pawilonie A.
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SIMA – sprz´t 
dla profesjonalistów

Krakowska firma PIWI od ro-
ku 2006 pozostaje g∏ównym
importerem urzàdzeƒ hisz-
paƒskiego koncernu SIMA.
PIWI oferuje polskim u˝ytkow-
nikom niezawodne elektrycz-
ne gi´tarki DEL i przeznaczo-
ne do stali zbrojeniowej no˝y-
ce CEL, a tak˝e gi´tarko-no-

˝yce typu COMBI. JakoÊç
i rozwiàzania techniczne sto-
sowane w tych urzàdzeniach
sprawiajà, ˝e cieszà si´ one
niezmiennie du˝ym uznaniem
u˝ytkowników. W odpowie-
dzi na oczekiwania rynku 
PIWI poszerzy∏o ofert´ wpro-
wadzajàc do sprzeda˝y sze-
reg nowych produktów mar-
ki SIMA. Sà one przeznaczo-
ne przede wszystkim dla
profesjonalistów, którzy po-
dejmujà si´ niestandardo-
wych prac budowlanych. 
Pierwszym z wprowadzonych
ostatnio do sprzeda˝y urzà-
dzeƒ jest pi∏a sto∏owa VE-
NUS 120 K s∏u˝àca do ci´cia
takich materia∏ów jak mi´dzy
innymi: kamieƒ, ceg∏a, cera-
mika budowlana, p∏ytki cera-
miczne, marmur, granit, da-
chówki ceramiczne. Dosko-
nale nadaje si´ do ci´cia p∏y-

tek ceramicznych i p∏yt mar-
murowych o wymiarach
do 200x85 centymetrów (Ve-
nus 80 K) oraz 200x120 cen-
tymetrów (Venus 120 K). Ele-
ment tnàcy w maszynie jest
ch∏odzony cieczà. Przezna-
czony do ci´cia materia∏ le˝y
na stole, nad którym przesu-
wa si´ mocowana na prowad-
nicy g∏owica tnàca nap´dza-
na silnikiem elektrycznym. 
W zale˝noÊci od potrzeb

u˝ytkownika mo˝e on za-
stosowaç tarcze o Êredni-
cy 300 lub 350 mm. Maksy-
malna g∏´bokoÊç ci´cia,
w zale˝noÊci od wielkoÊci za-
stosowanej tarczy, wynosi
od 75 do 115 mm, zaÊ d∏u-
goÊç ci´cia nawet 120 centy-
metrów. Do pi∏y zastosowano
trójfazowy silnik o mocy 3 kW. 
Kolejnym produktem przezna-
czonym dla firm budowlanych
wznoszàcych du˝e obiekty,
do których konstrukcji stoso-
wane sà zbrojenia z pr´tów
o Êrednicy 40 mm, jest gi´tar-
ka elektryczna DEL 50. Jej pa-
rametry pozwalajà na gi´cie
pr´tów ˝ebrowanych do Êred-
nicy 40, a g∏adkich do 50 mili-
metrów. Zastosowanie do-
st´pnych opcjonalnie przysta-
wek umo˝liwia wykonywanie
gi´ç w kszta∏cie ∏uków i kó∏
o du˝ej Êrednicy lub spiral.

Do nap´du maszyny zasto-
sowano silnik o mocy 4 kW
pozwalajàcy na wykonywa-
nie ciàg∏ej pracy pod mak-
symalnym obcià˝eniem. 
Trzecim urzàdzeniem ofero-
wanym od niedawna przez
firm´ PIWI sà no˝yce elek-
tryczne CEL 45 przeznaczo-
ne do ci´cia pr´tów zbroje-
niowych. Stanowià one do-

skona∏e uzupe∏nienie gi´tar-
ki DEL 50. Silnik rozwijajàcy
moc 3 kW i cz´stotliwoÊç
obrotów (3.000 rpm), umo˝-
liwiajà ci´cie pr´ta ˝ebrowa-
nego o Êrednicy 40 mm oraz
jednoczesne ci´cie trzech
pr´tów o Êrednicy 25 mm.
W ciàgu jednej minuty u˝yt-
kownik no˝yc mo˝e wyko-
naç nawet szeÊçdziesiàt

ci´ç, co gwarantuje du˝à
wydajnoÊç pracy nawet
przy ci´ciu pr´tów o Êredni-
cy 40 milimetrów.
Firma PIWI udziela dwuna-
stomiesi´cznej gwarancji
na wszystkie oferowane
urzàdzenia, zapewnia rów-
nie˝ serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny, sprzeda˝
cz´Êci zamiennych oraz

– w zale˝noÊci od zapotrze-
bowania nabywców sprz´tu
– szkolenia z zakresu jego
prawid∏owej obs∏ugi. 
Wszystkich zainteresowa-
nych parametrami i mo˝li-
woÊciami produktów SIMA,
firma PIWI zaprasza do od-
wiedzenia strony interneto-
wej www.simasa.pl
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Pi∏a sto∏owa przeznaczona jest do ci´cia materia∏ów o du˝ych gabarytach, takich jak:
bloczki betonowe, porotherm, marmur i granit

Gi´tarka elektryczna DEL 50 dzi´ki mo˝liwoÊci zastosowania dost´pnych opcjonalnie
przystawek umo˝liwia wykonywanie gi´ç w kszta∏cie ∏uków, kó∏ i spiral

No˝yce elektryczne do ci´cia pr´tów zbrojeniowych CEL 45, które sà doskona∏ym uzu-
pe∏nieniem gi´tarki DEL 50 gwarantujà du˝à wydajnoÊç pracy nawet przy ci´ciu pr´tów
o Êrednicy 40 mm.
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MISTA Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, 
ul. W∏. Grabskiego 36
tel./fax: 015 844 03 52,

015 813 57 08,
mista@pro.onet.pl,
www.mista.eu

RÓWNIARKI
DROGOWE
PRODUKCJI
POLSKIEJ

*ATRAKCYJNE CENY 
* OBS¸UGA GWARANCYJNA
* SERWIS POGWARANCYJNY

* CZ¢ÂCI ZAMIENNE 
* ZNAK CE

RÓWNIARKI DROGOWE MISTY TO: NOWOCZESNE, STEROWANE ELEKTRONICZNIE SILNIKI CUMMINS I SKRZYNIE PRZEK¸ADNIOWE ZF PASSAU, INTELIGENTNY
UK¸AD HYDRAULIKI ROBOCZEJ LOAD SENSING, WERSJE Z NAP¢DEM 6X6 I 6X4, BOGATA OFERTA OSPRZ¢TU ROBOCZEGO I WYPOSA˚ENIA DODATKOWEGO 

Z LEMIESZEM PRZEDNIM SKR¢TNYM W¸ÑCZNIE, DOSKONA¸A ZWROTNOÂå (KÑT ¸AMANIA RAMY ± 27° I KÑT SKR¢TU KÓ¸ ± 31°).

Równiarki drogowe
ze Stalowej Woli 

Stalowowolska MISTA to
polski jedynak w produkcji
równiarek drogowych. Fir-
ma dzia∏a od roku 1991 spe-
cjalizujàc si´ g∏ównie w tej
rodzinie maszyn. Jej oferta
na rok 2008 obejmuje pi´ç
modeli równiarek, (RD130,
RD165C, RD165H, RD200
oraz RD200H) zró˝nicowa-
nych pod wzgl´dem masy,
mocy oraz rodzaju nap´du.
Dzi´ki wieloletniej bliskiej
wspó∏pracy z takimi firmami,
jak CUMMINS, ZF PASSAU,
NAF GmbH, BOSCH-REX-
ROTH, DANFOSS oraz PO-
CLAIN HYDRAULICS rów-

niarki MISTY konstruowane
sà z wykorzystaniem najnow-
szych Êwiatowych rozwiàzaƒ
technicznych. Maszyny wy-
posa˝ane sà w nowoczesne
podzespo∏y renomowanych
producentów. W równiar-

kach oferowanych przez sta-
lowowolskiego producenta
u˝ytkownik napotka stero-
wane elektronicznie silniki
z wysokociÊnieniowym sys-
temem wtrysku paliwa Com-
mon-Rail, sterowane elektro-

nicznie skrzynie przek∏adnio-
we typu Powershift, „inteli-
gentnà” hydraulik´ Load-
Sensing, znakomite uk∏ady
hamulcowe z hamulcami tar-
czowymi mokrymi, a tak˝e
nap´d na wszystkie ko∏a.
EfektywnoÊç równiarek pod-
nosi szeroka gama wyposa-
˝enia dodatkowego: mi´dzy
innymi lemiesz przedni skr´t-
ny, laserowe i ultradêwi´ko-
we systemy sterowania niwe-
lacjà oraz systemy zarzàdza-
nia flotà pojazdów. 
Zainteresowanym firma ofe-
ruje zapoznanie si´ z techno-
logià produkcji oferowanych
maszyn oraz zaprasza do od-
wiedzenia swych zak∏adów
w Stalowej Woli.

Dalsze informacje Pb 034Z

Równiarki MISTY wyposa˝ane sà wy∏àcznie w podzespo∏y renomowanych producentów 

Minirówniarka Schwab

Wprowadzajàc do produkcji
nowatorskà minirówniark´,
niemiecka firma Schwab za-
mierza u∏atwiç ˝ycie firmom
kszta∏tujàcym tereny zielo-
ne, budujàcym boiska spor-
towe i wykonujàcym prace
ziemne oraz drogowe. In˝y-
nierowie Schwaba nie ogra-
niczyli si´ przy tym do pro-
porcjonalnego zmniejszenia
istniejàcej równiarki, lecz
opracowali w pe∏ni na nowo
konstrukcj´ maszyny z zu-
pe∏nie innym nowatorskim
nastawieniem. Owocem
prac badawczo-rozwojo-
wych jest trójko∏owa maszy-
na robocza, której d∏ugoÊç

mo˝na teleskopowo zwi´k-
szyç z 4,70 do 5,95 metra.
Dzi´ki temu maszyna stwo-
rzyç niezwykle równà po-
wierzchni´ pod∏o˝a nie tra-
càc przy tym nic ze swej
zwrotnoÊci. Dzi´ki zastoso-
wanym rozwiàzaniom kon-
strukcyjnym mo˝liwe sta∏o
si´ uzyskanie promienia
skr´tu wynoszàcego zaled-
wie 2,5 metra. Minirówniar-
ka wa˝y zaledwie 2,8 tony,
nap´dzana jest silnikiem
o mocy 60 KM.
Dzi´ki zastosowaniu trzy-
punktowego uk∏adu zawie-
szenia z wa∏kiem odbioru
mocy mo˝liwe jest pod∏àcze-
nie osprz´tu i u˝ywanie rów-
niarki jako niezb´dnego
na ka˝dym placu budowy

ciàgnika. Maszyna mo˝e byç
oczywiÊcie wykorzystywa-
na do wykonywania podbu-
dowy dróg, Êcie˝ek, ciàgów
pieszych i wszelkiego rodza-
ju nawierzchni mniej nara˝o-
nych na obcià˝enia. Oficjal-
na premiera minirówniarki
Schwab przewidziana jest

podczas odbywajàcych si´
we wrzeÊniu tego roku tar-
gów GaLaBau w Norymber-
dze. Olbrzymie zaintereso-
wanie maszynà sprawia jed-
nak, ˝e producent rozwa˝a
zorganizowanie kilku wcze-
Êniejszych pokazów. 

Dalsze informacje Pb 035Z



Solideal - opony do
maszyn budowlanych

Du˝y popyt na maszyny bu-
dowlane wià˝e si´ równie˝
z koniecznoÊcià zapewnie-
nia ich u˝ytkownikom cià-
g∏oÊci dostaw profesjonal-
nego ogumienia. Jednà
z czo∏owych firm oferujà-
cych opony do maszyn bu-
dowlanych jest spó∏ka Soli-
deal Polska S.A. W swojej
ofercie posiada ona szerokà
gam´ ogumienia przemys∏o-
wego, w szczególnoÊci opo-
ny pneumatyczne i super-
elastyczne do wózków wi-
d∏owych, maszyn budowla-
nych i drogowych, gàsienice
metalowogumowe, felgi
przemys∏owe wykonuje tak-
˝e wype∏nianie opon pneu-
matycznych elastomerem.
Produkty Solideal S.A. ofe-
rowane sà w Polsce
pod markami Solideal, Hau-
ler, Magnum oraz Armordilo. 
Produkty grupy Solideal

znajdujà szerokie zastoso-
wanie nie tylko w maszy-
nach budowlanych i drogo-
wych, ale równie˝ w urzà-
dzeniach wykorzystywanych
w innych ga∏´ziach przemy-
s∏u, na przyk∏ad w Êrodkach
transportu wewn´trznego,
w urzàdzeniach dost´po-
wych, prze∏adunkowych oraz
maszynach rolniczych.
Najbardziej rozpowszech-
nionymi maszynami budow-
lanymi w Polsce sà koparko-
∏adowarki. WielofunkcyjnoÊç
tych maszyn sprawia, ˝e ich
ogumienie odznaczaç si´
musi najwy˝szà jakoÊcià, tak
by sprostaç obcià˝eniom,
jakim jest poddawane pod-
czas pracy w najtrudniej-
szych warunkach. 
Firma Solideal Polska S.A.
posiada w swojej ofercie od-
dzielnà grup´ opon do tego
typu maszyn, okreÊlanych,
jako „Backhoe”. W ostatnich
latach firma obserwuje rów-
nie˝ coraz wi´ksze zaintere-
sowanie oponami do innego

rodzaju maszyn budowla-
nych, takich jak ∏adowarki,
wozid∏a, równiarki, mini∏ado-
warki, koparki ko∏owe oraz
walce. Coraz cz´stsza spe-
cjalizacja firm budowlanych
sprawia, ˝e w ich parkach
maszynowych jest coraz
wi´cej maszyn specjali-
stycznych do wykonywania
okreÊlonych zadaƒ. Celem
Solideal Polska S.A. jest za-
pewnienie dost´pnoÊci w∏a-
Êciwego ogumienia najwy˝-
szej jakoÊci do wszystkich
wspomnianych maszyn.
Biuro techniczne Grupy So-
lideal ca∏y czas pracuje
nad wprowadzeniem no-
wych rozmiarów, typów
i wersji opon oraz zmian
w istniejàcym ogumieniu,
które majà na celu maksy-
malne podniesienie para-
metrów trakcyjnych, jako-
Êci, komfortu i bezpieczeƒ-
stwa oraz wyd∏u˝enie okre-
su eksploatacji. Przyk∏adem
mo˝e byç wprowadzenie
w ubieg∏ym roku do oferty

szarych opon niebrudzà-
cych, dzi´ki którym zosta∏y
obni˝one opory toczenia,
przy jednoczesnym wyd∏u-
˝eniu ˝ywotnoÊci opon.
Jeszcze tym roku planowa-
ne jest wprowadzenie opon
typu WET-GRIP przezna-
czonych do stosowania
na powierzchniach Êliskich,
np. w ch∏odniach.
W oponach budowlanych
przeznaczonych do równia-
rek zastosowano mi´dzy in-
nymi nowy bie˝nik. Wprowa-
dzono te˝ nowe opony pe∏-
ne do mini∏adowarek i wóz-
ków wid∏owych, z otworami
w Êciankach bocznych, któ-
re zapewniajà zdecydowanie
lepszà amortyzacj´ ni˝ trady-
cyjne ogumienie superela-
styczne. Tak˝e w tym roku
planowane jest znacznie po-
szerzenie asortymentu felg
przemys∏owych oraz rozwi-
ni´cie us∏ugi polegajàcej
na wype∏nianiu elastomerem
opon pneumatycznych.

Dalsze informacje Pb 036Z

Komponenty



Glimat gwarantuje
najwy˝szà jakoÊç

Podwozia gàsienicowe sta-
nowià podstawowe rozwià-
zanie konstrukcyjne uk∏adu
jazdy ciàgnikowych maszyn
do robót ziemnych – spy-
charek, koparek i ∏adowa-
rek gàsienicowych.
Sà one przeznaczone dla
maszyn nie wymagajàcych
d∏ugich przejazdów (wyjà-
tek spycharki), pracujàcych

w terenie grzàskim, pod-
mok∏ym lub kamienistym.
Charakteryzujà si´ dobrymi
w∏asnoÊciami trakcyjnymi
w nierównym terenie, do-
brà zwrotnoÊcià, ma∏ymi
naciskami na pod∏o˝e i do-
brym sprz´˝eniem z grun-

tem. Glimat Sp. z o.o., wy-
∏àczny przedstawiciel jed-
nego z najwi´kszych Êwia-
towych producentów pod-
wozi do maszyn gàsienico-
wych – ITR USCO SpA, ist-
nieje  od roku 1994. W cià-
gu swej dzia∏alnoÊci firma
zdoby∏a opini´ Êwiadczàcej
najwy˝szy poziom us∏ug
i dostarczajàcej wyroby naj-
wy˝szej jakoÊci. G∏ównym
kierunkiem dzia∏alnoÊci jest
dostawa cz´Êci zamiennych
do maszyn budowlanych.

Wypracowana pozycja
na rynku pozwoli∏a na na-
wiàzanie bezpoÊredniej
wspó∏pracy z najwi´kszymi
producentami w bran˝y, tak
w kraju, jak i za granicà.
Oferta przedsi´biorstwa jest
kierowana zarówno do u˝yt-

kowników sprz´tu, jak i firm
handlowych. Glimat jako
przedstawiciel producenta
ponosi pe∏nà odpowiedzial-
noÊç za jakoÊç oferowanych
wyrobów. Mo˝na wiele pi-
saç o jakoÊci i niezawodno-
Êci produktów tego czy in-
nego producenta, a wiado-
mo, ˝e ka˝demu u˝ytkowni-
kowi maszyny zale˝y na jak
najd∏u˝szym okresie pracy
elementów podwoziowych.
OczywiÊcie chodzi o koszty
zwiàzane z wymianà. I tu ro-

dzi si´ pytanie: jakiego pro-
ducenta wybraç? Odpo-
wiedê jest prosta. Najlep-
szego. Tylko który jest naj-
lepszy? Ten, który oferuje
produkt wykonany w najno-
woczeÊniejszej technologii,
z najlepszych materia∏ów,
o odpowiedniej twardoÊci
i wytrzyma∏oÊci. Aby u∏atwiç
wybór, Glimat podaje twar-
doÊci i g∏´bokoÊci hartowa-
nia dla wyrobów ITR w jed-
nostkach HRC i HB.

Dalsze informacje Pb 037Z

Komponenty
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Skala twardoÊci Rockwella – zespó∏ skal dla oznaczania twardoÊci metali na

podstawie testu dokonanego metodà Rockwella. TwardoÊç w skali Rockwella

oznacza si´ HR. Stosowanych jest kilka odmiennych skal, z których ka˝da prze-

znaczona jest dla odmiennych stopów metali: Skale C i A stosuje si´ dla stali

hartowanych. 
Skala twardoÊci Brinella - skala oznaczania twardoÊci metali na podstawie te-
stu dokonanego metodà Brinella. TwardoÊç w skali Brinella oznacza si´ HB 
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CEMEX Polska
wprowadza na rynek
nowà gam´ produktów
specjalnych

Korzystajàc z doÊwiadczeƒ,
wiedzy i kapita∏u mi´dzyna-
rodowego koncernu, CEMEX
Polska stosuje uznane stan-
dardy produkcji i zarzàdza-
nia dostarczajàc na rynek
polski materia∏y budowlane
najwy˝szej jakoÊci.
Wychodzàc naprzeciw
oczekiwaniom klientów fir-
ma wprowadza na rynek
nowe produkty. Jednym z
nich jest mieszanka wype∏-
niajàca GRUNTON. Jest to
produkt specjalny o szerokim
spektrum zastosowaƒ. Wyko-
rzystywany wsz´dzie tam,
gdzie w procesie wykonywa-
nia powstajà puste przestrze-
nie, które przed rozpocz´-
ciem u˝ytkowania obiektu
muszà zostaç wype∏nione.
Mieszanki wype∏niajàce
GRUNTON uzyska∏y po-
zytywnà opini´ Instytutu
Badawczego Dróg i Mo-
stów, co zosta∏o potwier-
dzone wydanà w styczniu
2008 roku Aprobatà Tech-
nicznà AT/2008-03-2309.
GRUNTON mo˝e byç stoso-
wany m.in. do wype∏niania: 
• wykopów liniowych po-

wsta∏ych podczas budo-
wy, modernizacji i napra-
wy ró˝nego rodzaju ruro-
ciàgów,

• nieczynnych przewodów
rurowych i kana∏ów,

• przestrzeni pierÊcienio-
wych (m.in. przy renowa-
cji przewodów kanaliza-
cyjnych i kana∏ów Êcieko-
wych metodà reliningu),

•pustych przestrzeni pod-
czas budowy tuneli,

•wys∏u˝onych zbiorników
podziemnych,

• wyremontowanych lub
nieczynnych przejÊç 
i przejazdów podziemnych,

• wype∏nieƒ wtórnych prze-
strzeni za fundamentami
oraz  zabezpieczania
przestrzeni roboczych.

Nale˝y podkreÊliç mo˝-

liwoÊç wykorzystania
GRUNTONU do wype∏nia-
nia wykopów liniowych
powsta∏ych podczas bu-
dowy, modernizacji i na-
prawy ró˝nego rodzaju ru-
rociàgów. GRUNTON sto-
sowany przy budowie sieci
przewodów i kana∏ów po-
zwala na osiàgni´cie korzy-
Êci technicznych i ekono-
micznych.
Najwa˝niejszymi zaletami
technicznymi mieszanki sà:
• wyeliminowanie mo˝liwo-

Êci uszkodzenia nowo
u∏o˝onych przewodów na
skutek niewystarczajàce-
go lub nadmiernego za-
g´szczenia,

• brak pracoch∏onnego za-
g´szczania przestrzeni
mi´dzy uk∏adanymi rurami
i wype∏niania bocznego,

• poprawione warunki po-
sadowienia dla ca∏ego
przewodu rurowego,

• unikni´cie emisji drgaƒ
przez samozag´szczajà-
cy monta˝.

Zaletami ekonomicznymi sà:
• zmniejszenie szerokoÊci

wykopów, a co za tym
idzie oszcz´dnoÊci w ob-
j´toÊci wydobywanego
gruntu i redukcja nak∏a-

dów na przywrócenie  sta-
nu nawierzchni,

• skrócenie czasu budowy,
co oznacza zmniejszenie
kosztów robót.

Podstawowe cechy mie-
szanki GRUNTON to:
• du˝a p∏ynnoÊç (idealne

otulenie rurociàgu i wy-
pe∏nienie wykopu),

• zdolnoÊç do samoza-
g´szczania,

• w∏asnoÊci wytrzyma∏oÊcio-
we podobne do zag´sz-
czonego gruntu (2 MPa),

• powtórne wykopanie przy
pomocy tradycyjnego
sprz´tu do robót ziem-
nych.

Parametry techniczne 
(w zale˝noÊci od rodzaju
mieszanki):
• wskaênik zag´szczenia

- ponad 0,93 po 24 godz.,
powy˝ej 1,02 po 7 dniach,

• stopieƒ zag´szczenia
- ponad 0,45 po 24 godz.,
powy˝ej 0,90 po 7 dniach,

• wtórny modu∏ odkszta∏ce-
nia - ponad 40 MPa po 24
godz., powy˝ej 200 MPa
po 7 dniach,

• wskaênik noÊnoÊci meto-
dà CBR - ponad 15 po 24
godz., 80 po 7 dniach.

Dalsze informacje Pb 038Z

Wype∏nianie nieczynnego kana∏u Al. Ujazdowskie, WarszawaWype∏nianie  przestrzeni pierÊcieniowej

Be∏chatów 0 44 633 43 49
Bia∏ystok 0 85 662 18 40
Gorzów Wielkopolski 0 95 721 69 50
Kostrzyn 0 95 752 13 81
KoÊcierzyna 0 58 680 15 05
Kraków 0 12 262 41 60
Lublin 0 81 441 73 20

¸ódê 0 42 684 62 03
Mys∏owice/Siemianowice 0 32 222 20 76
MyÊlenice 0 12 274 20 47
Olsztyn 0 89 533 64 44
Poznaƒ 0 61 633 74 70
Sieradz 0 43 822 36 04
S∏ubice 0 95 758 47 84

Szczecin 0 91 469 31 99
Trójmiasto 0 58 320 09 70
Tychy 0 32 217 09 62 
Warszawa 0 22 811 12 50
Zabrze 0 32 278 45 56

Wytwórnie mobilne 0 42 681 24 20

Zdaj si´ na ekspertów CEMEX. Wybierajàc GRUNTON zyskujesz czas i pieniàdze







Rusztowania przejezdne
Layher

Materia∏y wysokiej jakoÊci,
staranne wykonanie, trwa-
∏oÊç, wielofunkcyjnoÊç, nie-
zawodnoÊç – od zawsze
w∏aÊciwoÊci te stanowi∏y fi-
lary konstrukcji rusztowaƒ
firmy Layher, a tym samym
podstaw´ bezpiecznej i wy-
dajnej pracy ich u˝ytkowni-
ków. Niewielka liczba ele-
mentów podstawowych sto-
sowanych w ró˝nych wa-
riantach systemu rusztowaƒ
przejezdnych Layher stano-
wi jego dodatkowà zalet´.
Specjalny zaczep zatrzasko-
wy z bezpiecznym uchwy-
tem wokó∏ szczebla ma klu-
czowy wp∏yw na stabilnoÊç
rusztowaƒ, dzi´ki czemu nie
chwiejà si´. Rusztowania
wykonano z aluminium, co
dzi´ki ograniczeniu ci´˝aru
u∏atwia ich monta˝, demon-
ta˝ i transport. Kó∏ka u∏atwia-
jà bezpieczne manewrowanie
ca∏ym rusztowaniem bez ko-
niecznoÊci u˝ycia du˝ej si∏y.
W konstrukcji rusztowaƒ
Layher zastosowano po-
most pozwalajàcy na bez-
piecznà i wygodnà prac´.
Specjalny w∏az oraz ryflowa-
ne szczeble u∏atwiajà robot-
nikom komunikacj´ we-
wnàtrz rusztowania. Belki
jezdne ze stopniem wejÊcio-
wym pozwalajà ∏atwo wejÊç
na rusztowanie. Bezpieczne
wchodzenie na rusztowanie
po pionowej ramie ze szcze-
blami zapewnia ryflowany
profil ka˝dego szczebla. Po-
mosty Layher sà tak˝e po-
mostami przejÊciowymi.
Oznacza to w ka˝dym przy-
padku bezpieczne wchodze-
nie wewnàtrz rusztowania
po ramach ze szczeblami.
Na najni˝szych drabinach
przykr´cone szczeble wej-
Êciowe zapewniajà bez-
pieczne wejÊcie na ruszto-
wanie, gdy do poszerzenia
rusztowania u˝yte sà podpo-
ry rusztowania. Kraw´˝niki
wokó∏ pomostów zapobie-

gajà spadaniu z rusztowania
materia∏ów i narz´dzi.
Wszystkie newralgiczne ele-
menty konstrukcyjne ruszto-
waƒ Layher spe∏niajà najbar-
dziej restrykcyjne normy. Prze-
jezdny pomost roboczy firmy
Layher, niezale˝nie od roku
produkcji, pozwala stworzyç
nowoczesne, montowane bez-
piecznie i szybko rusztowanie,
o wszechstronnym zastoso-
waniu, dla wszystkich robót
prowadzonych na wysokoÊci.
Zaczep zatrzaskowy Layher
stanowi niezwykle szybkie
po∏àczenie, zakleszcza si´
ju˝ po lekkim dociÊni´ciu.
Specjalne kolorowe oznako-
wania sworznia pozwala
na szybkie rozró˝nienie po-
r´czy i st´˝eƒ pionowych,
co zapewnia oszcz´dnoÊç
czasu monta˝u. Pomosty
robocze mogà byç monto-
wane b∏yskawicznie przez
jedna osob´. Wystarczy, ˝e
u∏o˝y ona elementy i doci-
Ênie zaczepy, by pomost
zosta∏ ca∏kowicie zabezpie-
czony przed podniesie-

niem. Równie ∏atwy jest tak-
˝e demonta˝ rusztowaƒ. 
St´˝enia pomostu przebiega-
jà na zewnàtrz i przy d∏ugo-
Êci 2,85 m (rusztowanie Uni-
Standard, UniBreit) lub 1,8 m
(rusztowanie UniLeicht, Uni-
Kompakt) umo˝liwiajà monta˝
pomostu na wysokoÊci w spo-
sób zmienny. St´˝enia piono-
we w p∏aszczyênie pomostu
pozostawiajà du˝o wolnego
miejsca na prowadzenie robót.
W∏o˝one w rury stojakowe
rusztowania stalowe pod-
stawki Êrubowe zapewniajà
wyrównanie co do milimetra
poziomu i przenoszenie ob-
cià˝enia osiowo do zabloko-
wanego ko∏a. Ten dopaso-
wany system gwarantuje naj-
wy˝szà stabilnoÊç. Rolki
jezdne z podwójnym hamul-
cem blokujàcym kó∏ko i wie-
niec obrotowy gwarantujà
szczególnie stabilne ustawie-
nie.  Kó∏ka ze specjalnà po-
w∏okà do delikatnych pod∏o-
˝y dost´pne sà jako wyposa-
˝enie specjalne za dop∏atà. 
Pomosty Layher (z ramà alu-

miniowà oraz pokryciem ze
sklejki) sà antypoÊlizgowe
zapewniajàc pe∏ne bezpie-
czeƒstwo nawet przy du˝ej
wilgotnoÊci. SzerokoÊç po-
mostów wynoszàca 68 cm
zapewnia optymalnà po-
wierzchni´ roboczà. Pomo-
sty sà zamocowane w taki
sposób, ˝e nie ma mo˝liwo-
Êci ich przesuni´cia. 
Wykonane ze stali belki
jezdne Layher s∏u˝à do po-
szerzenia podstawy i zwi´k-
szajà stabilnoÊç. Urzàdzenie
teleskopowe u∏atwia prze-
stawianie ca∏ych rusztowaƒ
bez koniecznoÊci ich
cz´Êciowego przebudowy-
wania. Po odchyleniu bocz-
nych wysi´gników mo˝liwe
jest maksymalne dosuni´cie
rusztowania do Êciany oraz
precyzyjne dopasowanie
do pod∏o˝a. Opcjonalnie
mo˝na w ∏atwy sposób pod-
wy˝szyç stabilnoÊç ruszto-
wania stosujàc wsporniki
o d∏ugoÊci pi´ciu metrów.
Ich monta˝ odbywa si´
za pomocà pó∏z∏àczy
z uchwytem gwiazdowym.
Mo˝liwoÊç zamocowania
drabin na ∏àcznikach ruro-
wych pozwala, w razie po-
trzeby, na swobodna prac´
na stropie lub Êcianie.
W rusztowaniach przejezd-
nych zastosowano szereg
zabezpieczeƒ. Do najwa˝-
niejszych z nich nale˝à: 
• zabezpieczenie styków ram

ze szczeblami za pomocà
zatyczek spr´˝ystych ze
stali antykorozyjnej,

• zabezpieczenie przed skr´-
caniem zapewnia ca∏e-
mu rusztowaniu optymal-
nà podpor´,

• szybkie zakleszczanie wy-
si´gników mi´dzy innymi
za pomocà pó∏z∏àczy
i uchwytu gwiazdowego,

• umieszczenie balastu nie
jest problemem w przy-
padku rusztowaƒ prze-
jezdnych Layher, por´cz-
ne obcià˝niki 10 kg mocu-
je si´ szybko i bez narz´-
dzi na stojaku rurowym.

Dalsze informacje Pb 039Z
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Lekka konstrukcja i ∏o˝yskowane kó∏ka pozwalajà na ∏atwe przemieszczanie rusztowaƒ
bez koniecznoÊci u˝ycia du˝ej si∏y



Transtools – specjaliÊci
od hydrauliki si∏owej

Transtools jest jednym z li-
derów na rynku hydrauliki si-
∏owej. Firma zajmuje si´ ser-
wisem hydrauliki si∏owej
oraz produkcjà i dystrybucjà
cz´Êci zamiennych do pomp
i silników wielot∏oczkowych.
PRODUKCJA. Produkowa-
ne cz´Êci zamienne mogà
byç stosowane jako zamien-
niki w pompach i silnikach
renomowanych producen-
tów, takich jak Rexroth, Hy-
dromatik, Breuninghaus.
W programie produkcyjnym
znajdujà si´ wa∏y nap´do-

we, wirniki, t∏oczki, separa-
tory, kule wycofujàce, p∏yty
rozdzielcze, spr´˝yny tale-
rzowe oraz wiele innych. Fir-
ma Transtools oferuje rów-
nie˝ pompy i silniki wielo-
t∏oczkowe osiowe 16-
55 cm3 (zamienniki Re-
xroth) oraz silniki promie-
niowe (zamienniki Duester-
loh). Oprócz tego firma po-
siada du˝e doÊwiadczenie
w produkcji elementów na-
rz´dzi o nap´dzie pneuma-
tycznym i hydraulicznym. 
SERWIS. Atutem firmy jest
skomputeryzowane stanowi-
sko kontrolne o mocy
250 kW. S∏u˝y ono do weryfika-
cji pomp i silników z zakresu

NG 16-250 ccm/obr. Mo˝liwe
jest sprawdzanie pomp w obu
kierunkach obrotów, w uk∏a-
dzie 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 i
ceniony 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.
W najbli˝szym czasie z ofer-
tà firmy Transtools b´dzie
mo˝na zapoznaç si´ pod-
czas Targów Budownictwa
Drogowego AUTOSTRA-
DA-POLSKA, które odb´dà
si´ w terminie 14-16 ma-
ja 2008 roku w Kielcach.
Transtools zaprasza do od-
wiedzenia swego stoiska.

Dalsze informacje Pb 040Z
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System centralnego
smarowania

Historia koncernu Voith siega
roku 1867 kiedy to, na bazie
dzia∏ajàcego od roku 1825
warsztatu Êlusarskiego Joha-
na Matheusa Voitha, zareje-
strowana zosta∏a firma J. M.
Voith. Firma rozwija∏a si´
przez lata, poszerzajàc zakres
wytwarzanych wyrobów oraz
tworzàc nowe zak∏ady pro-
dukcyjne. Obecnie znana jest
na rynku pod nazwà Voith.
Koncern posiada filie na ca-
∏ym Êwiecie, w których zatrud-
nia ponad 36 tysi´cy pracow-
ników. Jego obroty si´ga-
jà 3,5 mld euro. Zasadniczy
profil produkcji stanowià ma-
szyny papiernicze, nap´dy
hydrodynamiczne i turbiny
wodne. Dzi´ki gromadzonym
przez lata doÊwiadczeniom
wyroby Voith charakteryzujà
si´ najwy˝szym poziomem
techniki i doskona∏à jakoÊcià.
Voith dystrybuuje równie˝
przek∏adnie z´bate produko-
wane przez Tandler GmbH
i Hueber GmbH. Jest rów-
nie˝ dystrybutorem firmy
SKF w zakresie systemów
centralnego smarowania Vo-
gel oraz przedstawicielem
Baier+Köppel GmbH&Co. wy-
twarzajàcej systemy centralne-
go smarowania BEKA-MAX.
Do maszyn budowlanych do-
starcza progresywne systemy
centralnego smarowania.
Istota progresywnych syste-
mów centralnego smarowa-
nia zawiera si´ w zasadzie
dzia∏ania rozdzielaczy pro-
gresywnych. Rozdzielacze
sk∏adajà si´ z p∏ytek. W ka˝-
dej z p∏ytek znajduje si´ t∏ok
okreslajàcy iloÊç smaru i za-
pewniajàcy jego t∏oczenie.
Ka˝dy z t∏oków ma dwa za-
dania, pierwsze to podawa-
nie smaru, a drugie to stero-
wanie, co polega na odda-
wanie smaru dopiero wów-
czas, gdy odebrana zosta-
nie poprzednia porcja.
Umo˝liwia to stosunkowo ∏a-
twà kontrol´ t∏oczenia sma-

ru. Dla uzyskania pewnoÊci,
˝e ca∏y rozdzielacz progre-
sywny pracuje prawid∏owo,
wystarczy obserwowaç ruch
t∏oka w jednej z p∏ytek.
Progresywne systemy cen-
tralnego smarowania marki
VOGEL i BEKA-MAX dzia∏ajà
w pe∏ni automatycznie. Cykl
smarowania rozpoczyna sy-
gna∏ ze sterownika urucha-
miajàcy agregat pompujàcy,
który przez zaprogramowany
czas podaje dzi´ki tak zwa-
nym elementom pompujàcym
smar do poszczególnych roz-

dzielaczy. Taki agregat pom-
pujàcy nap´dzany jest elek-
trycznie i posiada od jednego
do trzech wyjÊç zaopatrzo-
nych w elementy pompujàce.
Od typu elementu pompujà-
cego zale˝y wielkoÊç dawki
smaru podawanej przez
pomp´ do danej ga∏´zi, jest
to pierwszy z elementów
regulujàcych iloÊç smaru
dostarczanego do punk-
tów smarowych. Do ka˝-
dego z takich elementów
pompujàcych do∏àczony
jest przewodem doprowa-
dzajàcym smar, rozdzielacz
progresywny, który rozdziela
smar w odpowiednim sto-
sunku iloÊciowym i dopro-
wadza go za poÊrednictwem
przewodów do poszczegól-
nych punktów smarnych lub

kolejnych rozdzielaczy. Po-
przez odpowiednie dawko-
wanie taki rozdzielacz pro-
gresywny dostarcza do ka˝-
dego ∏o˝yska niezb´dnà daw-
k´ smaru w odpowiednim
czasie. Dobór typu rozdziela-
cza lub jego poszczególnych
p∏ytek-cz´Êci jest kolejnym
z elementów decydujàcych
o iloÊci smaru dostarczanego
do punktów smarowych.
Cz´stotliwoÊç za∏àczania
pompy ustawiana jest po-
przez zaprogramowanie w ste-
rowniku elektronicznym czasu

przerwy pomi´dzy jej cyklami
pracy. Czas pracy pompy,
równie˝ programowany w ste-
rowniku elektronicznym zli-
czany jest przez sterownik ja-
ko suma czasów w∏àczenia
zap∏onu pojazdu. Oznacza to,
˝e ∏o˝yska otrzymujà okreÊlo-
ne dawki smaru, na przyk∏ad
co szeÊç godzin pracy pojaz-
du (czas postoju pojazdu,
gdy zap∏on nie jest w∏àczo-
ny, nie jest brany po uwa-
g´). Ustawianie czasu pracy
i przerw w pracy pompy jest
trzecim z kolei elementem
wp∏ywajàcym na wielkoÊç da-
wek smaru dostarczanych
do punktów smarowych.
Uk∏ad taki mo˝e byç dodat-
kowo wyposa˝ony w czuj-
nik monitorujàcy prawid∏o-
woÊç jego dzia∏ania z lamp-

kà kontrolnà na pulpicie
operatora oraz wskaênik
poziomu smaru w zbiorni-
ku. Taki uk∏ad rozdzielaczy
progresywnych mo˝e zasi-
laç w smar nawet kilkadzie-
siàt punktów smarnych.
W zale˝noÊci od typu ma-
szyny, której punkty smarne
smaruje uk∏ad, do dyspozy-
cji pozostajà pompy ze
zbiornikiem smaru o po-
jemnoÊci od jednego do kil-
ku litrów. Zbiornik smaru
pompy musi byç uzupe∏nia-
ny w zale˝noÊci od wielko-
Êci i intensywnoÊci pracy
maszyny z odpowienio do-
branà cz´stotliwoÊcià. 
Firma dostarcza równie˝ tzw.
pó∏automatyczne systemy
econolube (bez pompy), któ-
rych zasada dzia∏ania polega
na tym, ˝e wszystkie punkty
smarne maszyny wyprowa-
dzone sà do jednego punktu
umieszczonego w dogod-
nym miejscu na maszynie,
do którego nale˝y podaç
smar r´cznie. Cena takiego
systemu pomniejszona jest
o koszt zakupu pompy.
Od roku 2000 firma Voith Tur-
bo Sp. z o.o. obs∏uguje rów-
nie˝ rynki Litwy, ¸otwy i Esto-
nii, a od roku 2003 tak˝e Ukra-
iny, gdzie przed dwoma laty
utworzona zosta∏a spó∏ka miej-
scowego prawa handlowego
z siedzibà w Kijowie, ze stupro-
centowym udzia∏em kapita∏o-
wym Voith Turbo Sp. z o. o.,
której dewiz´ dzia∏ania stano-
wi dopomo˝enie klientom
w znalezieniu najlepszych roz-
wiàzaƒ technicznych i organi-
zacyjnych gwarantujàcych
spe∏nienie nie tylko wymogów
technicznych, ale zapewniajà-
cych równie˝ wysokà spraw-
noÊç, niezawodnoÊç oraz ˝y-
wotnoÊç urzàdzeƒ i systemów.
Spó∏ka Voith Turbo wprowa-
dzi∏a i stosuje od roku 2005
system zarzàdzania jakoÊcià
ISO 9001: 2000 w zakresie
sprzeda˝y, monta˝u, serwisu
i projektowania uk∏adów nap´-
dowych oraz systemów cen-
tralnego smarowania.

Dalsze informacje Pb 041Z
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Budowa progresywnego systemu centralnego smarowania Vogel: 1) pompa, 2) przewo-
dy g∏ówne, 3,4) rozdzielacze progresywne, 5) zawory zwrotne, 6) czujnik cyklu





Nowoczesne silniki
Yanmar i John Deere

Spó∏ka Techbud z Zielonej
Góry to uznany dostawca
wysokopr´˝nych silników
Yanmar i John Deere,
znajdujàcych zastosowa-
nie w wielu urzàdzeniach
wykorzystywanych m.in.
w budownictwie. Nieustajà-
ce inwestycje w rozwój
technologii pozwalajà pro-
duktom firmowanym markà
YANMAR sprostaç ciàgle
zmieniajàcym si´ potrze-
bom rynkowym oraz wymo-
gom norm jakoÊci i ochrony
Êrodowiska. Dzia∏ania firmy
na rzecz podnoszenia jako-
Êci przez wykorzystywanie
nowoczesnego zaplecza
konstrukcyjnego, zosta∏y
potwierdzone zadowole-
niem klientów na ca∏ym
Êwiecie oraz docenione
w wielu wymagajàcych apli-
kacjach, przez takie koncer-
ny jak Kramer, Neuson
a tak˝e Komatsu, co pozwa-
la firmie utrzymaç pozycj´ li-
dera. Szeroka gama silni-
ków przemys∏owych oraz
generatorowych, odpowia-
dajàcych normom Tier3/Sta-
ge IIIA umo˝liwia marce
YANMAR sta∏à obecnoÊç
we wszystkich sektorach
przemys∏u. Na polskim ryn-
ku YANMAR obecny jest
od pi´tnastu lat. Na krajo-
wym rynku najbardziej
znana i rozpowszechnio-
na jest rodzina jednocylin-
drowych ch∏odzonych po-
wietrzem silników Diesla
z wtryskiem bezpoÊred-
nim. Nale˝à do niej jednost-
ki nap´dowe o symbolach
L-A 40-100, o mocy w zakre-
sie od 2,5 do 7 kW. Kompak-
towa budowa oraz komple-
tacja tych modeli pozwalajà
na szybkà i bezproblemowà
instalacj´ silników. W wypo-
sa˝eniu standardowym znaj-
dziemy starter r´czny, filtr
powietrza, t∏umik oraz zbior-
nik paliwa. Najmniejsza
w porównaniu z wyrobami

konkurencji liczba cz´Êci
zamiennych czyni silniki
jednocylindrowe YANMAR
bezkonkurencyjnymi w za-
kresie nak∏adów na serwis.
Obok jednostek jednocylin-
drowych, YANMAR oferuje
tak˝e od ubieg∏ego roku no-
wà seri´ oznaczonà symbo-
lem TNV. W jej sk∏ad wcho-
dzà silniki o mocy w zakre-
sie od 12 do 62,5 kW. 
Te ch∏odzone cieczà, pro-
dukowane w Japonii jed-
nostki, zdobywajà coraz
wi´ksze uznanie polskich
klientów. Dost´pne sà za-
równo wykonania przemy-
s∏owe, jak i generatorowe,
w szerokim zakresie mocy
oraz mo˝liwoÊci ustawienia
obrotów pracy silnika. 
W stosunku do wczeÊniej-
szej konstrukcji silników
wielocylindrowych, YAN-
MAR dokona∏ rewolucyj-
nych zmian w systemie
wtryskowym. Polegajà one
na opracowaniu i wprowa-
dzeniu do produkcji w∏a-
snych pomp wytrysko-
wych IDI. Dzi´ki temu kon-
struktorom uda∏o si´ uzy-
skaç spadek zu˝ycia paliwa
o pi´ç procent. NowoÊç sta-
nowi mo˝liwoÊç zakupu Po-
werPacków, to znaczy kom-
pletnie uzbrojonych, goto-
wych do instalacji silników.
Nale˝y tak˝e przypomnieç,
˝e wielocylindrowe jednost-
ki YANMAR przystosowane
sà do pracy nie tylko
na standardowym paliwie.
Mo˝na je równie˝ zasilaç
biopaliwem. Mówiàc o wy-
sokiej jakoÊci produktów
oferowanych przez firm´
YANMAR nie nale˝y zapo-
mnieç o aspektach zwiàza-
nych z ochronà Êrodowiska
naturalnego. Silniki spali-
nowe YANMAR spe∏niajà
okreÊlone przez dyrektywy
unijne normy w zakresie
dopuszczalnego poziomu
ha∏asu. Tak˝e w procesie
produkcji zwraca si´ szcze-
gólnà uwag´ na to, by nie
przyczynia∏a si´ ona do de-
gradacji Êrodowiska.
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John Deere znany jest
przede wszystkim jako wio-
dàcy producent maszyn rol-
niczych oraz budowlanych.
Oferuje on równie˝ wysoko-
pr´˝ne silniki przemys∏owe
o mocach od 27kW (36KM)
do 450kW (612KM), spe∏nia-
jàce najnowsze normy emisji
spalin Tier 4, Tier 3/ Stage
IIIA. Jednostki nap´dowe fir-
my John Deere sà produko-
wane w USA i Francji. Jed-
nostki nap´dowe John Deere
znajdujà coraz szersze zasto-
sowanie w wielu dziedzinach
przemys∏u, gdzie wymagane
sà niezawodne, ekonomicz-
ne i wytrzyma∏e silniki. Firma
sprzedaje oko∏o 40% silników
niezale˝nym producentom
maszyn rolniczych, budowla-
nych, leÊnych jak równie˝
do pomp i agregatów pràdo-
twórczych. Pe∏na gama silni-
ków PowerTech, którà oferu-
je John Deere zawiera si´
w przedziale pojemnoÊci
od 2.4l do 13.5l. Przedstawi-
cielem najbardziej zaawanso-
wanych technologii jest seria
silników PowerTech Plus.
Jednostki te sà wyposa˝one
w wysokociÊnieniowy elektro-
nicznie sterowany wtrysk pa-
liwa pracujàcy w technologii
Common rail, turbospr´˝ark´
ze zmiennà geometrià, cztery
zawory na cylinder i recyrku-
lacj´ spalin. Charakterystycz-
na cechà tych silników jest
wysoki moment obrotowy
uzyskiwany ju˝ przy niskiej
pr´dkoÊci wa∏u silnika. Po-
nadto silniki te cechuje du˝a
moc i (zdaniem producenta)
– najmniejsze w swej klasie
zu˝ycie paliwa. Silniki Power-
Tech Plus o pojemnoÊci
4,5; 6,8; 9,0 i 13,5 litra, osià-
gajà moc od 111kW (150 KM)
do 450 kW (612 KM). Z kolei
seria PowerTech E wyposa-
˝ona w sterowany elektro-
nicznie wysokociÊnieniowy
wtrysk paliwa Common Rail
(4,5 i 6,8 litra) lub elektro-
nicznie sterowane pompow-
tryskiwacze oraz turbodo∏ado-
wanie wyposa˝one w dwuza-
worowà g∏owic´. Jak informu-

je przedstawiciel John Deere
w Polsce, silniki te charakte-
ryzujà si´ doskona∏ym sto-
sunkiem mocy do ceny. Jed-
nostki PowerTech E osiàgajà
moc od 55 kW (74 KM)
do 205 kW (278 KM). Seria
PowerTech M obejmujàca
jednostki nap´dowe o po-
jemnoÊci: 2,4; 3,0 i 4,5 – li-
tra, stanowi rodzin´ silników
o doskona∏ych parame-
trach, sterowanych mecha-
nicznie z turbodo∏adowa-
niem lub jednostki wolno
ssàce spe∏niajàce surowe
wymagania normy Tier 3
i najnowszej normy Tier 4.
Na rynku dost´pne sà mo-
ce od 36kW (48KM)
do 100kW (136KM). Jed-
nostki nap´dowe PowerTech
Plus i PowerTech E wyposa-
˝one sà najnowszej genera-
cji 32 bitowà jednostk´ ste-
rujàcà (ECU). Komputer
monitoruje prac´ silnika
i w zale˝noÊci od obcià˝e-
nia i warunków pracy odpo-
wiednio dawkuj´ paliwo
i steruje turbospr´˝arkà tak
aby spalanie przebiega∏o
jak najbardziej optymalnie
co wp∏ywa na obni˝enie zu-
˝ycia paliwa i zwi´kszenie
mocy i momentu obrotowe-
go. ECU zbiera tak˝e infor-
macje, które sà póêniej po-
mocne w zdiagnozowaniu
awarii silnika. Programowal-
ny komputer pozwala zmie-
niç moc i moment silnika
odpowiednio do potrzeb
klienta, a gniazdo diagno-
styczne pozwala szybko
znaleêç przyczyn´ awarii.
W ubieg∏ym roku firma John
Deere zaprezentowa∏a nowà
seri´ silników generatorowych
przeznaczonych specjalnie
do agregatów przewoênych.
Silniki spe∏niajà norm´ emi-
sji spalin Stage II/ Tier 2 i do-
st´pne sà do agregatów
o mocy w zakresie od 30
do 460 kVA. Poczàwszy
od modelu o mocy 83kW sil-
niki standardowo wyposa-
˝one sà elektroniczny regu-
lator pr´dkoÊci obrotowej.
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Maszyny budowlane
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Listwy wibracyjne
Perles of Switzerland

Firma Perles poszerzy∏a swà
ofert´ o wiele nowych pro-
duktów. WÊród nich znajdu-
jà si´ listwy wibracyjne do-
dane do programu „techni-
ka wibracyjna”, na który
sk∏adajà si´: przenoÊne wi-
bratory do betonu, przetwor-
nice cz´stotliwoÊci, genera-
tory wysokiej cz´stotliwoÊci
oraz bu∏awy wibracyjne.

Listwy wibracyjne umo˝liwia-
jà efektywne poziomowanie
powierzchni betonowych,
a jednoczeÊnie zag´szczanie
betonu poprzez usuni´cie
z jego górnej warstwy p´che-
rzyków powietrza. Precyzyj-
ne zg´szczanie i poziomowa-
nie betonu za pomocà tych
urzàdzeƒ pozwala przygoto-
waç powierzchnie o lepszej
jakoÊci oraz umo˝liwia reali-
zacj´ bardziej skomplikowa-
nych projektów. 
Odporne na zu˝ycie listwy

wibracyjne Perles of Switzer-
land wykonane sà z wyso-
kiej jakoÊci profili aluminio-
wych. Dost´pne sà trzy d∏u-
goÊci listew: 2, 2,5, oraz 3
metry. Por´czna i wygod-
na r´kojeÊç zosta∏a zapro-
jektowana tak, aby u˝ytkow-
nik mia∏ mo˝liwoÊç nachyle-
nia jej w stosunku do listwy
pod dowolnym kàtem.
Urzàdzenia sà ∏atwe w utrzy-
maniu. Po u˝yciu wystarczy
je umyç pod bie˝àcà wodà.
Specjalne filtry na wylotach

powietrza zabezpieczajà sil-
nik przed zalaniem wodà,
betonem lub przedostaniem
si´ brudu. Wyró˝nia je rów-
nie˝ mo˝liwoÊç regulacji
pr´dkoÊci silnika oraz bez-
poÊrednia transmisja si∏y
odÊrodkowej na listw´. Pro-
dukty wchodzàce w sk∏ad
programu „Technika Wibra-
cyjna” oraz wszystkie elek-
tronarz´dzia marki Perles of
Switzeralnd obj´te sà trzy-
letnià gwarancjà. 

Dalsze informacje Pb 043Z



C76. Nooteboom wyznacza trendy w  produkcji naczep

C78.
MAN Êwi´tuje 150 rocznic´
urodzin Rudolfa Diesla

C82. Modu∏y Goldhofera w akcji 

V77.Pendelmax robi furor´

V80.Sto wariantów Vario

ZF Passau GmbH • 94030 Passau • Niemcy
tel. +49 851 4 94-0
fax +49 851 4 94-2190
arbeitsmaschinen.marketing@zf.com
www.zf.com

Technika nap´dów 
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Nooteboom wyznacza
trendy wÊród naczep

Na tegorocznych, XIV Mi´-
dzynarodowych Targach Bu-
downictwa Drogowego AU-
TOSTRADA POLSKA oraz
odbywajàcych si´ równole-
gle X Mi´dzynarodowych Tar-
gach Maszyn Budowlanych
i Pojazdów Specjalistycznych
MASZBUD w Kielcach Grupa
Nooteboom z Holandii wraz
jej polskim przedstawicielem
– V&S Trucks-Trailers z Kà-
tów Wroc∏awskich po raz ko-
lejny poka˝e swoje naczepy
przeznaczone do transportu
specjalnego. Firma Nootebo-
om wyst´puje obecnie
pod nazwà Grupa Nootebo-
om. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e
od pewnego czasu oprócz
w∏asnej marki skupia tak˝e
innych producentów naczep,
takich jak mi´dzy innymi
FLOOR Trailers, KENNIS Tra-
ilers czy Pacton. Jedna z tych
marek zostanie przedstawio-
na na tegorocznej Autostra-
dzie. Nooteboom poka˝e na-
czep´ Nooteboom-FLOOR
model FLUO-18-27F1 – 3-
osiowà rozciàganà naczep´
platform´ przeznaczonà
na potrzeby firm budowla-
nych. Doskonale sprawdza
si´ w paletowym przewozie
materia∏ów budowlanych,
transporcie konstrukcji stalo-
wych, dêwigarów i prz´se∏
czy w transporcie materia∏ów
do budowy dróg, mostów
oraz trakcji kolejowej. D∏u-

goÊç naczepy wyno-
si 13,2 metra, szerokoÊç po-
k∏adu 2,54 metra, a wyso-
koÊç 1,43 metra. Nacisk
na siod∏o 18 ton oraz na osie
do 27 ton dajà efektywnà ∏a-
downoÊç w granicach do 37
ton, co stanowi maksimum
mo˝liwoÊci transportu ci´˝-
kich ∏adunków! Wzmocnione
podwozie z samoskr´tnà
ostatnià osià 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´ Nooteboom-Floor
pojazdem doskonale spisu-
jàcym si´ na najbardziej na-
wet kr´tych drogach lub
w nierównym, wyboistym
terenie. Podnoszona oÊ
przednia, k∏onice i kiesze-

nie k∏onicowe, markowe
osie BPW i opony Michelin,
burty aluminiowe, dodatko-
we skrzynie narz´dziowe
– to jedynie kilka z wielu
elementów bogatego wy-
posa˝enia naczepy Floor.
Oprócz pojazdów Nootebo-
om-FLOOR na stanowisku
firmy Nooteboom stanà
oczywiÊcie tak˝e naczepy
w∏asnej marki. Odwiedzajà-
cych targi Autostrada Pol-
ska z pewnoÊcià zainteresu-
je naczepa z linii OSDS
– standardowych 3- i 4-osio-
wych seminiskopod∏ogo-
wych naczep z hydraulicz-
nymi rampami najazdowymi
skonstruowanych specjal-
nie dla firm budowlanych
i drogowych, a tak˝e pojaz-
dy transportowe nale˝àce
do linii EURO, czyli naczepy

z zag∏´bianym pok∏adem ∏a-
dunkowym i od∏aczanà ∏à-
b´dzià szyjà do przewozu
maszyn o du˝ych gabary-
tach. Zainteresowaniem po-
winna równie˝ cieszyç si´
uniwersalna semi-niskopo-
dwoziowa naczepa z serii
MULTI z podwójnie rozcià-
ganym pok∏adem ∏adunko-
wym s∏u˝àca do transportu
maszyn, d∏u˝ycy oraz wiel-
kogabarytowych elementów
konstrukcyjnych.
Odwiedzajàc stoisko Noote-
boom goÊcie targów b´dà
mieli okazj´ osobiÊcie prze-
konaç si´, ˝e has∏o „Trend-
setters in Trailers”, co ozna-
cza po polsku „wyznaczajà-
cy trendy wÊród naczep”
ma naprawd´ pe∏ne pokry-
cie w rzeczywistoÊci.
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Pendelmax robi furor´

Naczepa Pendelmax wypo-
sa˝ona w wahliwe osie i ryn-
n´ koparkowà poddana zo-
sta∏a szeregowi zmian kon-
strukcyjnych, dzi´ki którym
uda∏o si´ poszerzyç mo˝li-
woÊci jej stosowania. Podob-
nie jak to mia∏o miejsce w po-
jazdach poprzedniej genera-
cji, naczepa wyposa˝ona jest
w specjalnie wyprofilowanà
prostokàtnà rynn´. W porów-
naniu z naczepami poprzed-
niej generacji ma ona wi´k-
szà powierzchni´, dzi´ki cze-
mu nowy Pendelmax dosko-
nale nadaje si´ zarówno
do transportu ci´˝kich ma-
szyn budowlanych, jak i ele-
mentów o ponadprzeci´t-
nych gabarytach, takich jak
na przyk∏ad kot∏y. 
Istotne zmiany konstrukcyj-
ne nastàpi∏y w mechani-
zmie jezdnym naczepy.
Maksymalny kàt skr´tu kó∏
wynosi teraz szeÊçdziesiàt

stopni (uprzednio by∏o to
pi´çdziesiàt stopni), co ma
zasadniczy wp∏yw na po-
praw´ zwrotnoÊci pojazdu
podczas przewo˝enia d∏u-
gich ∏adunków. Zwi´kszono
tak˝e przeÊwit podwozia
z 450 do 600 mm, co u∏a-

twia pokonywanie prze-
szkód, takich jak na przy-
k∏ad kraw´˝niki. Optymali-
zacja wysokoÊci przeÊwitu
usprawnia równie˝ prace
zwiàzane z wymianà opon. 
Nowy Pendelmax znajdzie si´
w ofercie Faymonville ju˝ la-

tem. W drugiej po∏owie przy-
sz∏ego roku producent wprowa-
dzi natomiast do sprzeda˝y na-
czepy Pendelmax z oponami
o mniejszym rozmiarze. Mimo
to utrzymany zostanie dopusz-
czalny nacisk na oÊ wynoszà-
cy dwanaÊcie ton. Dzi´ki wyko-
rzystaniu stali drobnoziarnistej
naczepy Faymonville odzna-
czajà si´ stosunkowo niskà
masà w∏asnà przy zachowaniu
najwy˝szej stabilnoÊci. Stoso-
wana w procesie produkcji
technologia cynkowania natry-
skowego pozwala uzyskaç
najlepszà ochron´ pojazdu
przed oddzia∏ywaniem czynni-
ków powodujàcych korozj´. 
Naczepy wytwarzane przez
Faymonville odznaczajà si´
doskona∏à, w pe∏ni powtarzal-
nà jakoÊcià. Uda∏o si´ to osià-
gnàç dzi´ki wykorzystaniu
najnowoczeÊniejszych linii
produkcyjnych i zoptymalizo-
wanych procesów technolo-
gicznych we wszystkich fa-
brykach nale˝àcych do firmy.
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Dzi´ki specjalnemu wyprofilowaniu rynny Pendelmax doskonale nadaje si´ zarówno do trans-
portu ci´˝kich maszyn budowlanych, jak i elementów o ponadprzeci´tnych gabarytach



MAN Êwi´tuje 150 rocznic´
urodzin Rudolfa Diesla

Historia firmy MAN ∏àczy si´
nierozerwalnie z konstrukcjà
silnika Diesla. To w∏aÊnie
w fabryce maszyn w Augs-
burgu, która sta∏a si´ póê-
niej siedzibà firmy MAN, Ru-
dolf Diesel skonstruowa∏
pierwszy na Êwiecie silnik
wysokopr´˝ny. W dziewi´t-
nastym stuleciu niewielu na-
ukowców myÊla∏o o skon-
struowaniu silników, które
b´dà nap´dzaç samocho-
dy, ci´˝arówki i wielkie stat-
ki. Okres rewolucji przemy-
s∏owej zosta∏ zdominowany
przez maszyn´ parowà.
Wkrótce jednak pojawi∏y si´
pierwsze zwiastuny zmierz-
chu zarówno jej samej, jak
i niezb´dnych do jej obs∏ugi
ogromnych kot∏ów.
Rudolf Diesel przyszed∏ na
Êwiat 18 marca 1858 roku
w niemieckiej rodzinie osia-
d∏ej w Pary˝u. Jako m∏ody
ch∏opiec wykazujàcy zdol-
noÊci w dziedzinie nauk
przyrodniczych zosta∏ on
wys∏any do Augsburga,
gdzie ucz´szcza∏ do królew-
skiej bawarskiej szko∏y rze-
mieÊlniczej Königliche Bay-
erische Kreis-Gewerbsschu-
le, dzisiejszego gimnazjum
im. Holbeina. Po jej ukoƒ-
czeniu Diesel studiowa∏
w Wy˝szej Szkole Technicz-
nej u profesora Carla von
Linde, na proÊb´ którego
po zdaniu egzaminów poje-
cha∏ do Pary˝a, gdzie mia∏
zbudowaç fabryk´ maszyn
do wyrobu lodu. Ale jego za-
interesowania skupia∏y si´
na konstrukcji sprawnego
silnika cieplnego – pomys∏
ten mia∏ go potem doprowa-
dziç do skonstruowania sil-
nika wysokopr´˝nego, co
ostatecznie ziÊci∏o si´ 28 lu-
tego 1893 roku, kiedy to Die-
sel otrzyma∏ w Cesarskim
Urz´dzie Patentowym w Ber-
linie odpowiedni patent.
Do realizacji swoich planów
Rudolf Diesel potrzebowa∏

partnerów, a ci z kolei doÊç
sceptycznie podchodzili
do jego pomys∏ów. Dzi´ki
wielkiemu uporowi Rudolf
Diesel zdo∏a∏ jednak przeko-
naç dyrektora generalnego
fabryki maszyn w Augsbur-
gu do swojego projektu. Mi-
mo wysokiego ryzyka, Hein-
rich von Buz wyrazi∏ zgod´
na jego realizacj´. Fabryka
Maszyn w Augsburgu –póê-
niejszej firmie MAN – oraz fir-
ma Friedrich Krupp udost´p-
ni∏y Êrodki finansowe i mate-
rialne niezb´dne do prowa-
dzenia doÊwiadczeƒ.
W czerwcu 1895 dokonano
pierwszego pomiaru uzyska-
nych wyników – niestety,
sprawnoÊç silnika na pozio-
mie zaledwie 16,6% by∏a
rozczarowaniem. Dopiero 17
lutego 1897 po raz pierwszy
wynalazek Diesla przyniós∏
zadawalajàce wyniki. Jed-
nak podobieƒstwo z maszy-
nà parowà nadal by∏o ewi-
dentne – masywna konstruk-
cja stalowa w kszta∏cie litery
A z cylindrem i umieszczo-
nym na boku ko∏em zama-
chowym zamontowanym
na krzy˝ulcu mia∏a a˝ trzy
metry wysokoÊci. Maszy-
na nap´dzana ropà naftowà
uzyska∏a moc osiemanstu
koni mechanicznych i za-
skakujàco wysokà spraw-
noÊç 26,2 procent. W ten
sposób dieslowski „racjonal-
ny silnik cieplny” usunà∏
w cieƒ inne rodzaje nap´du.

Silnik Diesla szybko rozpo-
czà∏ zwyci´ski pochód przez
Êwiat, ale nie by∏by on mo˝-
liwy bez wsparcia in˝ynie-
rów fabryki maszyn w Augs-
burgu, którzy wprowadzili
szereg udoskonaleƒ kon-
strukcji. Na poczàtku nowe-
go wieku silnik uznano
za w pe∏ni bezpieczny
w eksploatacji i gotowy
do powszechnego stosowa-
nia. Rudolf Diesel udost´pni∏
licencj´ na swój wynalazek,
co szybko uczyni∏o go milio-
nerem. Ju˝ w roku 1903
po kanale do Anglii kurso-
wa∏y promy zasilane silni-
kiem Diesla, a w 1913 roku
po wodach Êwiata p∏ywa∏o
ponad 300 statków wyposa-
˝onych w silniki wysoko-
pr´˝ne. We wspó∏pracy z fa-
brykà lokomotyw Borsig
w Berlinie w 1913 roku po-
wsta∏a te˝ pierwsza na Êwie-
cie lokomotywa dieslowska,
dostarczona Królewskim
Pruskim Liniom Kolejo-
wym. We wrzeÊniu 1913 ro-
ku Rudolf Diesel zginà∏ tra-
gicznie wypadajàc za burt´
statku p∏ynàcego do Anglii.
Tajemnica jego Êmierci nie
zosta∏a nigdy wyjaÊniona.
W roku 1898 fabryka ma-
szyn w Augsburgu i spó∏ka
akcyjna Budowy Maszyn
w Norymberdze zawar∏y
umow´ o fuzji. Powsta∏a
w ten sposób spó∏ka akcyj-
na wkrótce przyj´∏a nazw´
Maschinenfabrik Augsburg

Nürnberg, w skrócie – MAN.
W pierwszych latach dwu-
dziestego wieku zatrudnieni
w niej in˝ynierowie dokonali
wielu istotnych zmian kon-
strukcyjnych silnika Diesla.
Wyeliminowanie przej´tego
z maszyny parowej krzy˝ulca
pozwoli∏o na znaczne obni-
˝enie obcià˝enia jednostko-
wego mocy. W ten sposób
osiàgni´to znaczàce obni˝e-
nie zu˝ycia paliwa. Stanowi∏o
to jeden z prze∏omowych
momentów torujàcych silni-
kowi wysokopr´˝nemu dro-
g´ do powszechnego stoso-
wania. Coraz bardziej doce-
niano bowiem bezsporne za-
lety silnika Diesla. Jego eks-
ploatacja nie wymaga∏a sto-
sowania aparatu zap∏onu,
kot∏ów parowych i komory
na w´giel. Zajmowa∏ on tak-
˝e znacznie mniej miejsca.
Nic zatem dziwnego, ˝e sil-
nik Diesla szybko zrobi∏
osza∏amiajàcà karier´, za-
równo jako si∏ownia stacjo-
narna, jak i silnik okr´towy.
Jego zastosowanie w po-
jazdach poruszajàcych si´
po drogach i szynach wy-
maga∏o jeszcze wynalezie-
nia odpowiedniego rozwià-
zania systemu przenosze-
nia energii. Tak˝e w tym
wzgl´dzie konstruktorzy fir-
my MAN majà wielkie zas∏u-
gi. Nad dalszym rozwojem
konstrukcji Diesla pracujà
zresztà do dnia dzisiejszego.
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Rudolf Diesel i pierwsza ci´˝arówka, w której zamontowano silnik jego konstrukcji





Ponad sto wariantów
Mercedesa Vario

Mercedes-Benz Vario wyró˝-
nia si´ spoÊród samocho-
dów dostawczych szczegól-
nie pod wzgl´dem ∏adowno-
Êci i obj´toÊci przestrzeni ∏a-
dunkowej. Nazwa Vario mówi
zresztà sama za siebie. Po-
jazd ∏àczy bowiem wszystkie
dobre cechy samochodu do-
stawczego z zaletami lekkiej
ci´˝arówki i mo˝e byç skonfi-
gurowany w ponad stu wa-
riantach. Nabywca mo˝e wy-
braç spoÊród a˝ pi´ciuset
elementów wyposa˝enia do-
datkowego, te najbardziej
odpowiednie dla niego, pod-
wy˝szajàce efektywnoÊç
i ekonomicznoÊç eksploatacji
oraz komfort pojazdu u˝ytko-
wanego w najbardziej nawet
specyficznych warunkach. 
Stworzenie ponad stu wa-
riantów pojazdu jest mo˝li-

we mi´dzy innymi dzi´ki
kombinacji czterech rozsta-
wów osi (3.150, 3.700, 4.250
i 4.800 mm), dwóch wysoko-
Êci dachu oraz ró˝nych ro-
dzajów nadwozi. Wybraç
mo˝na na przyk∏ad wersj´
furgon albo podwozie typo-
we dla lekkich ci´˝arówek
z kabinà standardowà lub
podwójnà. Na to drugie roz-
wiàzanie decydujà si´ bar-

dzo cz´sto firmy budowlane
u˝ytkujàce Mercedesa Vario
jako ma∏à wywrotk´. Po-
wierzchnia przestrzeni ∏a-
dunkowej Mercedesa Vario
– dzi´ki wspomnianej ju˝
mo˝liwoÊci doboru rozstawu
osi – mo˝e wynosiç od 6,92
do 14,79 m2. Najmniejsza
∏adownoÊç pojazdu to
a˝ 2.195 kg. Mo˝na jà po-
wi´kszyç ponad dwukrotnie,
co sprawia, ˝e Mercedes
Vario ze skrzynià ∏adunkowà
bez najmniejszego proble-
mu mo˝e przewieêç po-
nad 4,6 tony ∏adunku. Nada-
je si´ wi´c idealnie do wyko-
nywania szczególnie trud-
nych zadaƒ, na przyk∏ad
w warunkach placu budowy
lub przy transporcie mate-
ria∏ów budowlanych. 
Konstruktorzy Mercedesa
zadbali oczywiÊcie tak˝e
o komfort pasa˝erów. W po-
dwójnej kabinie Vario zmie-
Êci si´ wygodnie nawet sie-

dem osób, a wi´c ca∏a eki-
pa budowlana. Dzi´ki mo˝li-
woÊci opcjonalnego zamon-
towania klimatyzacji, amor-
tyzowanego hydraulicznie
fotela kierowcy i wyg∏usze-
nia komory silnika, Merce-
des Vario staje si´ napraw-
d´ komfortowym pojazdem.
Wszystkie trzy burty aluminio-
wej skrzyni ∏adunkowej mo˝-
na ca∏kowicie otworzyç, co

znacznie u∏atwia za∏adunek
i wy∏adunek pojazdu dzi´ki do-
st´powi ze wszystkich stron.
Wytrzyma∏a pod∏oga skrzyni
∏adunkowej wy∏o˝ona jest wy-
k∏adzinà zapobiegajàcà Êlizga-
niu. Specjalny sk∏adany sto-
pieƒ u∏atwia wejÊcie na skrzy-
ni´, a uchwyty do mocowania
zdecydowanie upraszczajà za-
bezpieczenie przewo˝onego
∏adunku. Na ˝yczenie nabywcy
Mercedesa Vario wyposa˝yç
mo˝na w poszerzonà skrzyni´
∏adunkowà z aluminiowymi

burtami oraz dopasowany
do pojazdu stela˝ pod plande-
k´. Firmy budowlane najcz´-
Êciej wybierajà pojazdy z po-
szerzonà skrzynià ∏adunkowà
lub w zabudowie wywrotki ze
wzmocnionym i dodatkowo za-
bezpieczonym przed uszko-
dzeniami mechanicznymi pod-
woziem i wzmocnionà ramà.
Pojazd wyposa˝yç mo˝na rów-
nie˝ w tylnà i boczne belki
przeciwnajazdowe, wzmocnio-
ne amortyzatory, blokad´ me-
chanizmu ró˝nicowego tylnej
osi, blokad´ skrzyni biegów
z przystawkà odbioru mocy,
retarder z r´cznym lub no˝nym
w∏àcznikiem, wzmocniony sta-
bilizator tylnej osi pod ramà,
uk∏ad wspomagajàcy rozruch,
dwuprzewodowy uk∏ad hamul-
cowy dla przyczepy czy zawie-
szenie pneumatyczne przed-
niej i tylnej osi.

Wywrotka Vario ujawnia
pe∏ni´ swych zalet szcze-
gólnie w trudnych warun-
kach terenowych i podczas
pracy w miejscach o ograni-
czonej przestrzeni. Na bu-
dowie cz´sto panuje cia-
snota i w∏aÊnie w takich wa-
runkach zwrotnoÊç samo-
chodu dostawczego ma
znaczenie. Ârednica zawra-
cania Vario, przy rozstawie
osi 3.150 milimetrów, wyno-
si 11,8 metra, podobnie jak
w przypadku samochodów

osobowych. Wywrotka trój-
stronna pozwala wysypywaç
∏adunek do ty∏u i na boki, co
znacznie u∏atwia prac´ w tere-
nie zurbanizowanym lub
na miejskich placach budowy.
Pojazdy budowlane eksplo-
atowane sà cz´sto w trudnych
warunkach, na nieutwardzo-
nych drogach. Dlatego te˝
Mercedes Vario o rozstawie
osi 3.700 i 4.250 mm wyposa-
˝yç mo˝na w nap´d na wszyst-
kie ko∏a. Pojazdy nap´dzane
sà czterocylindrowym silnikiem
wysokopr´˝nym z bezpoÊred-
nim wtryskiem realizowanym
za poÊrednictwem pojedyn-
czych pompowtryskiwaczy, tur-
bodo∏adowaniem i ch∏odnicà
powietrza do∏adowanego. Jed-
nostka nap´dowa o pojemno-
Êci 4.249 cm3 spe∏nia norm´
czystoÊci spalin Euro4.
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Nazwa Vario mówi sama za siebie. Noszàcy jà pojazd ∏àczy bowiem wszystkie dobre ce-
chy samochodu dostawczego z zaletami lekkiej ci´˝arówki i mo˝e byç wykorzystywany
przez firmy budowlane

Mercedes Vario ujawnia swoje dobre strony szczególnie w trudnych warunkach i miej-
scach o ograniczonej przestrzeni. Zaletà wywrotki Vario, eksploatowanej cz´sto na bu-
dowie, jest po∏àczenie jej du˝ej ∏adownoÊci z ∏atwoÊcià prowadzenia





Modu∏y Goldhofera
w akcji 

Majàce swà siedzib´ w Te-
heranie iraƒskie przedsi´-
biorstwo transportu ci´˝kie-
go Dena S.A. powsta∏o
w roku 1966 jako cz´Êç du-
˝ej firmy „Unitrans Group”.
Dzi´ki dynamicznemu roz-
wojowi Dena zalicza si´
w chwili obecnej do naj-
wi´kszych i najbardziej zna-
czàcych przedsi´biorstw lo-
gistycznych specjalizujà-
cych si´ w specjalistycz-
nym transporcie drogo-
wym, powietrznym, kolejo-
wym i morskim. Za sprawà
wysokich kwalifikacji swych
pracowników, d∏ugoletnich
doÊwiadczeƒ w bran˝y i po-
siadanego sprz´tu Dena
cieszy si´ olbrzymià reno-
mà nie tylko w samym Ira-
nie, ale tak˝e innych krajach
Zatoki Perskiej. Dena dys-
ponuje zestawami modu∏o-
wymi liczàcymi ∏àcznie sto
dwadzieÊcia osi, z któ-
rych czterdzieÊci przypada
na dostarczony w ostatnich
latach zestaw wózków Gol-
dhofer THP/SL.
Jedno z najnowszych zle-
ceƒ transportowych firmy
Dena polega∏o na przewozie
dwóch zbiorników reaktora,

ka˝dy o masie 910 ton.
Oba zbiorniki zosta∏y wy-
konane w Japonii i prze-
wiezione drogà morskà
do portu Buschehr w po∏u-
dniowym Iranie. Nast´pnie
zbiorniki liczàce 24 metry
d∏ugoÊci, 8,20 metra szero-
koÊci i 10,6 metra wysoko-
Êci zosta∏y kolejno za∏ado-
wane na 40-osiowy zestaw
po∏àczonych równolegle
wózków Goldhofera typu
THP/SL. Dzi´ki zastosowa-
niu hydraulicznego syste-
mu poziomowania pojazdu
umo˝liwiajàcego podnosze-
nie/ opuszczanie osi w za-
kresie +/- 300 mm, zbiornik
mo˝na by∏o posadowiç
na przygotowanych wcze-
Êniej podporach. Oba zbior-
niki reaktora bez najmniej-
szych przeszkód przetrans-
portowano z portu do miej-
sca sk∏adowania.
Gigantyczny zbiornik wa˝àcy
wraz z 40-osiowym zestawem
Goldhofer 1.090 ton by∏ cià-
gni´ty przez dwa, a na niektó-
rych odcinkach trasy nawet
przez trzy ciàgniki balastowe
Mack. Ca∏y zestaw wa˝y∏ bli-
sko 1.200 ton i porusza∏ si´
na 320 ko∏ach. Imponujàce
by∏y tak˝e jego wymiary wy-
noszàce 45 metrów d∏ugo-
Êci i blisko 12 wysokoÊci. 
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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.atra.waw.pl www.goldhofer.de



RTC - konesjoner
Renault Trucks

Firma RTC Sp. z o.o. po-
wsta∏a wiosnà 2004 roku, ja-
ko Autoryzowany Koncesjo-
ner i Serwis Renault Trucks.
Celem firmy jest tworzenie
trwa∏ych wi´zi i budowanie
d∏ugofalowej wspó∏pracy
z klientami w oparciu o umie-
j´tnoÊci pracowników, a tak-
˝e doskona∏à jakoÊç ofero-
wanych rozwiàzaƒ transpor-
towych i wieloletnie do-
Êwiadczenie Renault Trucks.
Lokalizacja firmy w Mroko-
wie ko∏o Warszawy przy tra-
sie nr 7 Warszawa-Radom,
zapewnia dogodny dojazd
z ka˝dego kierunku. 
G∏ównymi sferami dzia∏alno-
Êci RTC jest sprzeda˝ samo-
chodów ci´˝arowych i do-
stawczych, cz´Êci zamien-
nych oraz pe∏en zakres
us∏ug serwisowych. Od sa-
mego poczàtku istnienia fir-
ma prowadzi aktywne dzia-
∏ania na rzecz sprzeda˝y no-
wych i u˝ywanych samocho-
dów z gamy Renault Trucks
przeznaczonych dla ró˝ne-
go rodzaju zastosowaƒ. 
Nowy Renault Kerax to naj-
ci´˝szy pojazd wytwarzany
przez koncern Renault
Trucks. Jest przeznaczony
do zastosowaƒ przy eksplo-
atacji kamienio∏omów, prze-
mieszczaniu du˝ych mas
ziemnych, transporcie beto-
nu i przewozach sprz´tu po-
nadgabarytowego. 
Wysoka moc, wytrzyma∏a
wzmocniona rama o spe-
cjalnej konstrukcji i rozbu-
dowany system nap´dowy
czynià z Renault Kerax nie-
zawodne i wydajne narz´-
dzie pracy. Nowy Kerax jest
dost´pny w kilku konfigura-
cjach nap´du w zale˝noÊci
od rodzaju przewidywanych
zastosowaƒ: 4X2, 4X4, 6X4,
6X6 oraz 8X4. 
Techniczna ca∏kowita masa
pojazdu w wersji HEAVY
mo˝e si´gaç nawet 42 ton.
Szeroki wachlarz silników

rozwijajàcych moc od 370
do 500 KM umo˝liwia efek-
tywne wykorzystanie tego
pojazdu w ka˝dych warun-
kach terenowych. Jednost-
ki nap´dowe montowane
w Renault Kerax spe∏niajà
norm´ emisji spalin EURO 4. 
Dzi´ki swej solidnej konstruk-
cji Renault Kerax jest idealnie
przystosowany do zabudowy
nadwoziami specjalistycznymi
ró˝nego typu, w tym: wywro-
tek tylnozsypowych o pojem-

noÊci do 19 m3, wywrotek
dwu- i trójstronnych, betono-
mieszarek, ˝urawi oraz nad-
wozi skrzyniowych. Doskona-
∏a opinia o poprzedniej gene-
racji pojazdów budowlanych
Kerax by∏a dla konstruktorów
Renault Trucks dodatkowà
zach´tà do wprowadzenia
dalszych usprawnieƒ. Two-
rzàc Nowego Keraxa wzbo-
gacili go o stalowy trzycz´-
Êciowy zderzak, os∏on´ gru-
boÊci czterech milimetrów

pod silnikiem, cofni´te nieza-
le˝ne od zderzaka reflektory
wyposa˝one w kratki ochron-
ne, pierwszy stopieƒ kabiny
wykonany z materia∏ów kom-
pozytowych wytrzyma∏ych
na uderzenia i zerwanie,
wi´kszy przeÊwit dzi´ki no-
wej obudowie mostów, zmie-
nionà konstrukcj´ ramy pod-
wozia zbudowanà ze stali
o wysokim wspó∏czynniku
spr´˝ystoÊci. Nie zapomnia-
no równie˝ o zwi´kszeniu
poziomu bezpieczeƒstwa
wyposa˝ajàc pojazd w uk∏ad
wspomagania przy ruszaniu
pod gór´, a tak˝e doskona-
le spisujàce w warunkach
budowlanych hamulce b´b-
nowe ze skutecznoÊcià tech-
nologii EBS. EfektywnoÊç
hamowania jest dodatkowo
wspomagana przez wielo-
stopniowy hamulec silniko-
wy Optibrake.
Wszystkie te zalety, w po∏à-
czeniu z rewelacyjnym kom-
fortem prowadzenia i dosko-
na∏ym serwisem, powodujà,
˝e Renault Kerax wyznacza
nowe standardy dla pojaz-
dów budowlanych i jest naj-
lepszym narz´dziem ka˝de-
go przedsi´biorcy budowla-
nego zapewniajàcym mu
powodzenie dzia∏aƒ w nawet
najtrudniejszych warunkach.
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Nowy Renault Kerax to najci´˝szy pojazd koncernu Renault Trucks
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Szeroka oferta
Euro-Truck

Istniejàca od prawie dwu-
dziestu lat firma Euro-Truck
wyró˝nia si´ na rynku moto-
ryzacyjnym szerokim zakre-
sem Êwiadczonych us∏ug.
Siedziba firmy mieÊci si´
w Mrokowie k/Warszawy
przy drodze krajowej nr 7
na terenie trzyhektarowego
kompleksu serwisowo-han-
dlowego. Lokalizacja, do-
skonale przystosowane za-
plecze techniczne oraz wie-
loletnie doÊwiadczenie po-
zwala firmie kompleksowo
zaspokoiç potrzeby klien-
tów w ró˝norakim zakresie.
Euro-Truck szczególny na-
cisk k∏adzie przede wszyst-
kim na sprzeda˝ nowych na-
czep wszystkich typów oraz
u˝ywanych Êrodków trans-
portu – ró˝nych marek. Pro-
wadzi serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny, powypad-
kowy wszystkich pojazdów,
jak równie˝ sprzeda˝ cz´Êci
zamiennych, opon i kó∏

do naczep oraz samocho-
dów ci´˝arowych. Komplek-
sowoÊç us∏ug proponowa-
nych w Mrokowie pozwala
klientom na wyjazd ca∏ym ze-
stawem, sfinansowanym,
ubezpieczonym, z wykonanà
na ˝yczenie klienta reklamà,
cz´sto nawet z propozycjà

interesujàcej wspó∏pracy
w zakresie transportu i spe-
dycji. Na czas oczekiwania
na w∏asnà naczep´ czy cià-
gnik, oferowany jest pojazd
zast´pczy. Ka˝dy klient ma
mo˝liwoÊç skorzystania z wy-
najmu krótko czy d∏ugotermi-
nowego wybranego Êrodka

transportu. Firma oferuje
równie˝ dogodne warunki
zamiany pojazdów na nowe
lub u˝ywane. Na terenie
kompleksu prowadzi tak˝e
sprzeda˝ kart op∏at drogo-
wych (winiet) oraz ubezpie-
czeƒ Êrodków transportu.

Dalsze informacje Pb 051Z

Volkswagen przejmuje 
Scani´

Koncern Volkswagen prze-
jà∏ wi´kszoÊç udzia∏ów
w szwedzkiej fabryce samo-
chodów ci´˝arowych Sca-
nia. Jak poinformowa∏ nie-
miecki koncern w Wolfsbur-
gu, wielcy szwedzcy akcjo-
nariusze „Investor” i „Wal-
lenberg” sprzedali swoje
udzia∏y. Za oko∏o trzydzieÊci
procent akcji uprawniajà-
cych do g∏osowania Volks-
wagen zap∏aci 2 miliar-
dy 900 milionów euro. 
– Scania to luksusowa mar-
ka z bardzo obiecujàcymi
perspektywami – stwierdzi∏
szef Volkswagena Martin
Winterkorn. Zapewni∏, ˝e
niemiecki koncern chce byç
d∏ugofalowym akcjonariu-
szem spó∏ki i zapewni∏, ˝e
siedziba Scanii oraz jej
oÊrodki badawczo-rozwojo-

we pozostanà w Södertälje
pod Sztokholmem.
Na transakcj´ z VW zdecy-
dowa∏a si´ rodzina Wallen-
bergów, szwedzkich ma-
gnatów finansowych, która
by∏a kluczowym akcjonariu-
szem Scanii od roku 1916.
– VW udowodni∏, ˝e jest
bardzo dobrym w∏aÊcicie-
lem spó∏ek przemys∏owych
i ta transakcja jest najlep-
szym rozwiàzaniem dla
Scanii – podsumowa∏ Börje
Ekholm, szef Investor AB,
funduszu inwestycyjnego
Wallenbergów.
VW jest ju˝ najwi´kszym ak-
cjonariuszem niemieckiego
producenta ci´˝arówek i au-
tobusów MAN i obec-
na transakcja w Szwecji
przybli˝a fuzj´ Scanii z MAN
i fabrykami ci´˝arówek VW
w Brazylii. Takà fuzj´ ju˝
pod koniec 2006 roku próbo-
wa∏ zaaran˝owaç MAN, ofe-
rujàc akcjonariuszom Scanii

ponad 10 mld euro za t´ fir-
m´. Jednak zarzàd Scanii
i Wallenbergowie odrzucili
ofert´ MAN-a. Wówczas
w roli arbitra wystàpi∏ Volks-
wagen, zwi´kszajàc swoje
udzia∏y zarówno w koncernie
MAN, jak i w Scanii.
Po∏àczenie Scanii z koncer-
nem MAN i dzia∏em pojaz-
dów ci´˝arowych VW by∏o-
by podstawà stworzenia
najwi´kszego w Europie

producenta ci´˝arówek,
którego najwi´kszym akcjo-
nariuszem by∏by VW. Zda-
niem analityków po∏àczenie
MAN-a ze Scanià przynio-
s∏oby te˝ 8,4 mld euro
oszcz´dnoÊci. Fuzja mia∏a-
by znaczàcy wp∏yw na dzia-
∏alnoÊç obu firm w Polsce,
gdzie MAN i Scania produ-
kujà autobusy, a MAN ma
tak˝e fabryk´ ci´˝arówek.

Dalsze informacje Pb 050Z
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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

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

MASZYNY I LINIE TECHNOLOGICZNE DLA GÓRNICTWA SKALNEGO
ORAZ RECYKLINGU MATERIA¸ÓW BUDOWLANYCH

KRUSZARKI 

SZCZ¢KOWE • UDAROWE • STO˚KOWE • WALCOWE 
ODÂRODKOWE • MOBILNE • SEMIMOBILNE 

• STACJONARNE

PRZESIEWACZE

DO PRACY NA SUCHO I NA MOKRO
STACJONARNE I MOBILNE Z NIEZALE˚NYM ZASILANIEM 

M¸OTY HYDRAULICZNE

OD 100 DO 4000 KG • INSTALACJE ZASILAJÑCE 
• P¸YTY PRZY¸ÑCZENIOWE • GROTY DO M¸OTÓW

URZÑDZENIA DLA CEMENTOWNI

URZÑDZENIA LINII PRZEMIA¸U CEMENTU
I INNYCH MATERIA¸ÓW 

ORGINALNE CZ¢ÂCI DO MASZYN  Z MATERIA¸ÓW
ODPORNYCH NA ÂCIERANIE

US¸UGI KRUSZENIA  I PRZESIEWANIA 
ORAZ OBRÓT KRUSZYWAMI

SERWIS MASZYN NOWYCH  I U˚YWANYCH

MRC DOLTECH SP. Z O.O.
UL. BUFOROWA 4D, 52-131 WROC¸AW

TEL.: +48 71 336 87 09, FAX: +48 71 336 87 10
E-MAIL: SPRZEDAZ@DOLTECH.COM.PL

WWW.DOLTECH.COM.PL
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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 Fleetguard,
• 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) 752-93-22
fax (022) 752-93-45

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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer
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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

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@cardanservice.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.eu

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:

®

Generatoren GmbH

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
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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

A Terex Company

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

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

®

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

tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90
www.befra.com.pl, www.auspolex.pl

• CZERPAKI 
KRUSZÑCE

• KRUSZARKI

• PRZESIEWACZE

P.U.P.H. AS MA¸EK
Wy∏àczny, autoryzowany przedstawiciel niemieckiego

producenta maszyn budowlanych Neumeier  w Polsce.

Gwarancja, serwis, cz´Êci zamienne.

Oferujemy maszyny budowlane Neumeier:
koparki gàsienicowe: od 1,5t do 22t, mini∏adowarki, ∏adowarki

ko∏owe, wózki wid∏owe, m∏oty hydrauliczne, osprz´t.

Szukamy dalszych dealerów.

ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Boles∏awiec
tel.: 0601 98 33 56, 0605 68 72 91 

tel/fax 075 734 84 15
www.malek-neumeier.pl, kontakt@malek-neumeier.pl

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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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

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy 

• 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

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 

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. 0-22 572 68 00
fax  0-22 572 68 09

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

INTERHANDLER Sp. z o.o., 
87-100 Toruƒ, 

ul. Wapienna 6, 
tel. 056 610 28 20, 
fax: 056 648 04 00

www.interhandler.pl

MASZYNY JCB NA KA˚DEJ BUDOWIE
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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

•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

Full Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa
tel.:  +48 022 819 40 40
fax.: +48 022 811 31 00
e-mail: lombardini@full.com.pl

GENERALNY DYSTRYBUTOR 

Full Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa
tel.:  +48 022 819 40 40
fax.: +48 022 811 31 00
e-mail: full@full.com.pl

NAJSKUTECZNIEJSZY
SERWIS 

W POLSCE

CZ¢ÂCI ZAMIENNE

KOMPUTER
DIAGNOSTYCZNY
DO MASZYN O&K

C Z ¢ Â C I  Z A M I E N N E  S E R W I S

• HBM –NOBAS
• BOMAG
• BOBCAT
• O&K
• HATZ (Autoryzowany serwis)
• LIFTON, HYCON
• LOMBARDINI, KOHLER
• HYDREMA
• YANMAR
• CASE
• HONDA

SZYBKA DOSTAWA I DOBRA
CENA GWARANTOWANE

q
Sprzeda˝ silników

LOMBARDINI I KOHLER
q

Pe∏ny asortyment 
cz´Êci zamiennych

q
Autoryzowany serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

POJAZDY U˚YTKOWE

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

Kompleksowa sprzeda˝ pojazdów
i naczep dla budownictwa

Sprzeda˝ ró˝nego typu naczep
samowy∏adowczych i innych 

Euro-Truck Sp. z o.o., 05-551 Mroków, Al. Krakowska 51
tel. 022/737-77-00, tel. kom. 601-33-44-00
naczepy@euro-truck.pl, www.euro-truck.pl

Autoryzowany Koncesjoner i Serwis Renault Truck
RTC Sp z o.o., 05-551 Mroków, Al. Krakowska 51 

tel. 022/737-99-99,  Serwis:  022/737 76 22
e-mail: info@rtc.com.pl, www.rtc.com.pl
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Wydawca
Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o.

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

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

DYREKTOR WYDAWNICTWA
Jacek Baraƒski
tel. (0 602) 255 410
e-mail: baranski@posbud.pl

DZIA¸ REKLAMY i MARKETINGU
Dyrektor 
Magdalena Ziemkiewicz
tel. (0 602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

Biuro Dzia∏u Reklamy
e-mail: posbud@posbud.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (0 602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.pl
Anna Szreder
tel. (0 608) 219 523
e-mail: a.szreder@posbud.pl

DZIA¸ GRAFICZNY 
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 292 114
e-mail: m.m@posbud.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.

Druk: Kengraf, K´trzyn

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

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 

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

Leasing na mur beton






