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Drodzy Czytelnicy,
no to jak jest w koƒcu z tym kryzysem? Mo˝e
jednak dotar∏ do Polski, tylko my mamy k∏opo-
ty z jego opisaniem? Przecie˝ nikt – nie tylko
z nam wspó∏czesnych – do tej pory nie prze˝y-
wa∏ niczego podobnego, nie jest zatem w stanie
przewidzieç, jak dotkliwe b´dà skutki gospodar-
czych zawirowaƒ i jak d∏ugo b´dziemy je odczu-
waç. Ani na ile dotkliwie doÊwiadczà polskà bran-
˝´ budowlanà. U progu sezonu jeszcze dwie trzecie najwi´kszych firm dzia∏ajà-
cych na naszym rynku pozytywnie ocenia∏o perspektywy rozwoju i w∏asnà sy-
tuacj´ finansowà. Bardziej ni˝ Êwiatowy kryzys za przyczyn´ mo˝liwych k∏opo-
tów uznawa∏y Êlimacze tempo rozstrzygania przetargów na realizacj´ du˝ych
projektów infrastrukturalnych. Przyspieszenie i uproszczenie procedur by∏oby
krokiem we w∏aÊciwym kierunku. Eksperci uwa˝ajà, ˝e tylko zintensyfikowanie
budowy dróg zapewni∏oby polskiej bran˝y budowlanej dziesi´cioprocentowy
wzrost. Chcia∏oby si´ zatem zakrzyknàç – do dzie∏a! Je˝eli sami sobie nie pomo-
˝emy, to nie pomo˝e nam nikt. Amerykanie przecie˝ ciàgle nie dostrzegajà Êwia-
te∏ka w coraz d∏u˝szym i ciemniejszym tunelu. Podobnie rzecz ma si´ w krajach
Unii Europejskiej. Tu sytuacji nie poprawia restrykcyjne, a czasem wr´cz opre-
syjne prawo w dziedzinie ochrony Êrodowiska naturalnego i s∏abnàcy popyt sek-
tora prywatnego na us∏ugi budowlane . W Polsce to w∏aÊnie stanowi g∏ówne za-
gro˝enie dla egzystencji ma∏ych firm. S∏absza kondycja mieszkaniówki sprawia,
˝e ju˝ co czwarta z nich przesta∏a byç wyp∏acalna.
Kwiecieƒ i maj to dla bran˝y maszyn budowlanych miesiàce targowe. W Pary˝u
w∏aÊnie zakoƒczy∏ si´ Intermat, my szykujemy si´ do kieleckiej Autostrady.
Na podsumowania Intermatu b´dzie jeszcze czas. Francuzi w tym roku prze˝y-
wali trudnoÊci organizacyjne zwiàzane z rezygnacjà z udzia∏u w imprezie wielu
mniej i bardziej znaczàcych wystawców. Pierwsze wra˝enia z Pary˝a sà takie, ˝e
nie w pe∏ni dopisa∏a te˝ frekwencja odwiedzajàcych imprez´. A jak b´dzie w Kiel-
cach? Autostrada pozostaje ciàgle wa˝nym terminem w targowym kalendarzu,
zresztà nie tylko dla polskich wystawców i fachowców z bran˝y. Wiele zagra-
nicznych firm dostrzega potencja∏ polskiego rynku. Âwiadczy o tym tak˝e to, 
˝e ju˝ od poczàtku roku jesteÊmy wprost zasypywani informacjami na temat
nowoÊci w ich ofercie. Materia∏y przekazywane naszej redakcji sà w j´zyku pol-
skim albo prawie polskim… Ich nadawcy zbyt cz´sto zawierzajà bowiem mo˝li-
woÊciom automatycznych t∏umaczy. Wa˝ne jednak, ˝e si´ starajà…
To nie jest dobry czas dla producentów maszyn. Spowolnienie inwestycji mu-
si wp∏ywaç na ograniczenia w zakupach sprz´tu. Trudno jednak wyobraziç
sobie, by Êwiatowi potentaci bez koƒca ograniczali produkcj´ albo wr´cz zmie-
nili bran˝´. Przecie˝ zamiast koparek nie zacznà nagle produkowaç garnków…
Co zatem mo˝e byç receptà na przetrwanie trudnych czasów? Rozwijanie kon-
strukcji maszyn uniwersalnych? Ekonomicznych, bo majàcych szeroki zakres
zastosowaƒ. Czy oznacza to, ˝e na placach budowy krajów znacznie bogat-
szych od Polski zacznà znowu królowaç koparko-∏adowarki? 

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

4. Zbudowana kosztem 40 mln funtów 
nowa fabryka JCB Heavy Products 
to dla brytyjskiej firmy szansa na zwi´k-
szenie udzia∏u w tym segmencie

8. Volvo Maszyny Budowlane Polska 
zosta∏o oficjalnym partnerem Orlen
Monster Jam, który odb´dzie si´ 
w maju w Chorzowie

16. JCB oferuje trzy typy sterowania spe∏nia-
jàce wszelkie wymagania operatorów

19. Intrac Polska prezentuje wytwarzane 
w Japonii koparki gàsienicowe marki Case

20. Zwyci´zcy loterii Komatsu Poland
odbyli dalekà podró˝ do Japonii

22. Ammann Yanmar zaprezentowa∏ na
targach Intermat w Pary˝u nowà
minikopark´ SV20

25. Dzi´ki mo˝liwoÊci b∏yskawicznej wymiany
osprz´tu roboczego ∏adowarka 
teleskopowa HTL 4014 mo˝e zmieniaç 
zastosowanie imponujàc wielostronnoÊcià

28. Hiszpaƒska firma AUSA specjalizuje si´
w produkcji kompaktowych maszyn
s∏u˝àcych do transportu oraz za∏adunku
materia∏ów w ci´˝kich warunkach 
terenowych

29. Solideal Polska oferuje wype∏nienie opon
pneumatycznych dwusk∏adnikowym 
elastomerem lub zastosowanie 
uszczelniacza

31. Manitou to firma z bogatymi tradycjami
mogàca poszczyciç si´ spektakularnymi
osiàgni´ciami

32. Weber Maschinentechnik znany jest
z doskona∏ej jakoÊci sprz´tu do za-
g´szczania gruntu, oferuje równie˝ sze-
reg urzàdzeƒ do obróbki betonu

38. Volvo Trucks umacnia swojà pozycj´
w segmencie pojazdów przeznaczonych
dla bran˝y budowlanej

41. Faymonville poszerza zakres 
produkcji o modu∏owe naczepy 
Modulmax typu S-line

42. VERSALIFT zaspokaja blisko szeÊçdzie-
siàt procent Êwiatowego zapotrzebowa-
nia na podnoÊniki koszowe

44. Co mo˝e byç lepsze od jednego samo-
jezdnego zestawu Goldhofer? Niemiecki
producent twierdzi, ˝e lepsze jest posia-
danie ich wi´kszej liczby!
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Trimble – ekonomiczny system laserowy
dla budownictwa ogólnego

Firma Trimble przedstawi∏a nowà poziomnic´ laserowà
Spectra Precision LL100. Urzàdzenie to jest trwa∏ym, nie-
drogim laserem poziomym znajdujàcym zastosowanie
w wielu zadaniach wymagajàcych kontroli wysokoÊci. Mon-
towane na statywie urzàdzenie wysy∏a 360-stopniowà wiàz-
k´ Êwiat∏a laserowego na powierzchni´ roboczà, umo˝li-
wiajàc jednej osobie dokonywanie dok∏adnych pomiarów
wysokoÊci do 150 metrów przy u˝yciu nowego odbiornika
laserowego HR320.

Urzàdzenie Spectra Precision LL100 jest intuicyjnym w ob-
s∏udze laserem dla poczàtkujàcych. Jednostka posiada
funkcj´ w pe∏ni automatycznego samopoziomowania elek-
tronicznego w p∏aszczyênie poziomej, co umo˝liwia jej szyb-
kà konfiguracj´. ¸atwa obs∏uga przy u˝yciu jednego przyci-
sku nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Kompo-
zytowa obudowa lasera Spectra Precision LL100 jest wy-
trzyma∏a, lekka i odporna na dzia∏anie warunków atmosfe-
rycznych, dzi´ki czemu u˝ytkownicy z ∏atwoÊcià mogà prze-
nosiç i korzystaç z urzàdzenia równie˝ w trudnych warun-
kach. Dzi´ki solidnemu wykonaniu urzàdzenie bez szwanku
wytrzymuje upadek z wysokoÊci jednego metra na beton,
co pozwala zmniejszyç koszty czasu przestoju i napraw. 
Laser Spectra Precision LL100 dost´pny jest w dwóch pod-
stawowych wersjach. Zestaw obejmuje laser LL100, od-
biornik HR320, uchwyt do mocowania, statyw oraz zestaw
tyczek. Wszystko to pomieszczono w twardej, wygodnej
do przenoszenia walizce. Pakiet stanowi kompletny zestaw
do poziomowania, niezwykle ∏atwy do przemieszczania
i przechowywania. Opcjonalnie dost´pna jest równie˝ nie-
wielka walizka z laserem, odbiornikiem i uchwytem.

Mieszanka firmowa
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Nawigacja GPS Cruser ju˝ na polskim rynku

Eksperci szacujà, ˝e w ciàgu najbli˝szych czterech lat rynek
sprz´tu umo˝liwiajàcego korzystanie z satelitarnej nawigacji
GPS wzroÊnie ponad dwukrotnie osiàgajàc poziom szeÊç-
dziesi´ciu dwóch miliardów dolarów. Grono u˝ytkowników
tego typu urzàdzeƒ stale si´ powi´ksza, przekonali si´ oni
bowiem o walorach polegajàcych na u∏atwianiu dotarcia
do celu podró˝y oraz lokalizowaniu potrzebnych punktów.
Za cztery lata rocznie sprzedawanych b´dzie oko∏o miliarda
urzàdzeƒ wyposa˝onych w modu∏y GPS. Uwag´ zwraca
równie˝ ich malejàca cena, co sprawia, ˝e nawigacja staje
si´ coraz bardziej powszechna. Potwierdzajà si´ tak˝e prze-
widywania, ˝e udost´pnienie do celów cywilnych dok∏ad-
niejszej wersji majàcego poczàtkowo militarne zastosowa-
nia GPS radykalnie wp∏ynie na rynek. 
Dynamicznie rozwija si´ tak˝e polski rynek. Wed∏ug danych
z roku 2007 nabywców znalaz∏o 250 tysi´cy urzàdzeƒ nawiga-
cyjnych. Producenci sprz´tu i map cyfrowych majà wi´c o co
walczyç przeÊcigajàc si´ w oferowaniu nowych rozwiàzaƒ.
Ostatnio na polskim rynku pojawi∏a si´ nawigacja GPS marki
Cruser. Obecnie w sprzeda˝y znajdujà si´ dwa modele: Cru-
ser Gamma A43 oraz Cruser Omega A70. Oba urzàdzenia ce-
chujà si´ bardzo dobrymi parametrami, bogatym wyposa˝e-
niem oraz nowoczesnym wzornictwem przy zachowaniu kon-
kurencyjnej ceny. PodkreÊliç nale˝y, i˝ w ˝adnej mierze nie
dzieje si´ to kosztem jakoÊci urzàdzenia. Zastosowano w nim

sprawdzone podzespo∏y, czytelne wyÊwietlacze, a tak˝e obu-
dowy niezwykle wytrzyma∏e na uderzenia i zarysowania.
Niewàtpliwà zaletà urzàdzeƒ Cruser jest mo˝liwoÊç instala-
cji ró˝norodnego oprogramowania. Nabywcy wybieraç
mogà spoÊród trzech rodzajów map. Nawigacja doskona-
le wspó∏pracuje zarówno z Automapà Polska XL, Automa-
pà Europa, jak i MapàMapTOP.

WszechstronnoÊç urzàdzenia zapewnia funkcja r´cznego pomiaru nachylenia w jednej
osi, wykorzystywana do wytyczania dróg dojazdowych, podjazdów i linii kanalizacyjnych

Cruser Gamma A43 od poczàtku cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem polskich nabyw-
ców. Urzàdzenie cechuje si´ doskona∏à funkcjonalnoÊcià i bogatym wyposa˝eniem 



Targi INFRASTRUKTURA 2009 – bran˝owe
spotkanie w nowym miejscu

Choç VII Mi´dzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogo-
wej INFRASTRUKTURA 2009 odb´dà si´ w dniach 14-16 paê-
dziernika, to przygotowania organizatorów ruszy∏y pe∏nà parà.
Impreza zapowiada si´ wyjàtkowo, tak˝e dla tego, ˝e odb´dzie
si´ w nowo wybudowanym Centrum Targowo-Kongresowym MT
Polska mieszczàcym si´ w Warszawie, przy ulicy Marsa 56 c.
INFRASTRUKTURA 2009, niezwykle wa˝ne spotkanie Êrodo-
wisk odpowiedzialnych za rozwój infrastruktury miejskiej
i drogowej w Polsce, powstaje przy wspó∏pracy liczàcych si´
w tej bran˝y instytucji, w tym: ministra infrastruktury Cezarego
Grabarczyka oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, a tak˝e organizacji pozarzàdowych: Zwiàzku Województw
RP, Zwiàzku Miast Polskich i Zwiàzku Powiatów Polskich.
INFRASTRUKTURA u∏atwia dotarcie do najwa˝niejszych kon-
trahentów i decydentów. Umo˝liwia nawiàzywanie dialogu
pomi´dzy przedstawicielami sektora prywatnego i publicz-
nego, w tym z osobami odpowiadajàcymi za przeznaczanie
funduszy na rozwój infrastruktury. Targi odwiedzajà, m.in.
zarzàdcy dróg wszystkich poziomów GDDKiA, prezydenci,
burmistrzowie, wójtowie, starostowie oraz inni pracownicy
s∏u˝b samorzàdowych zwiàzani z inwestycjami infrastruktu-
ralnymi, polscy i zagraniczni inwestorzy, przedstawiciele firm
wykonawczych, projektowych i konsultingowych, a tak˝e re-
prezentanci instytutów badawczych i uczelni. 
W gronie wystawców znajdziemy, m.in. firmy budujàce dro-
gi, parkingi, mieszkania komunalne, chodniki, Êcie˝ki ro-
werowe, tereny zielone, obiekty sportowe, dworce kolejo-
we, porty lotnicze i morskie oraz inwestorów, projektantów

i konsultantów. Nie zabraknie producentów i dystrybutorów
maszyn, urzàdzeƒ, surowców i materia∏ów oraz infrastruk-
tury oko∏odrogowej. Najlepsza oferta wystawców nagro-
dzona b´dzie w presti˝owym konkursie Ministra Infrastruk-
tury, natomiast wyró˝nienia za najbardziej profesjonalne
stoiska targowe przyzna organizator targów MT Polska.
Nieod∏àcznà cz´Êcià targów INFRASTRUKTURA jest pro-
gram merytoryczny tworzony przy wsparciu, m.in. Krajowej
Rady Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego, Instytutu Badaw-
czego Dróg i Mostów, Stowarzyszenia Inteligentne Syste-
my Transportowe ITS Polska, Polskiego Kongresu Drogo-
wego, G∏ównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz
Zespo∏u Doradców Gospodarczych „TOR” Wyk∏ady, semi-
naria i warsztaty sà nie tylko sposobem na poszerzenie wie-
dzy, ale prowokujà równie˝ do debaty na nurtujàce bran˝´
tematy. PoÊród ju˝ potwierdzonych tematów znajdziemy,
m.in. te zwiàzane z bezpieczeƒstwem w ruchu drogowym
oraz rozwojem i wdra˝aniem inteligentnych systemów
transportowych, przyczyniajàcych si´ do rozwoju transpor-
tu. Du˝ym wydarzeniem b´dzie z pewnoÊcià druga ju˝ Mi´-
dzynarodowa Konferencja „Drogi przyjazne Êrodowisku
– ENVIROAD 2009”. ZaÊ prawnicy z Kancelarii Adwokatów
i Radców Miller Canfield proponujà panel odnoszàcy si´
do „Procesów budowlano-inwestycyjnych ze szczególnym
uwzgl´dnieniem nowych regulacji dotyczàcych prawa bu-
dowlanego” oraz „Realizacji projektów PPP w nowym sta-
nie prawnym. Budowa parkingów publicznych w systemie
koncesji na roboty budowlane”.
INFRASTRUKTURA odb´dzie si´ w nowoczesnym Centrum
Targowo-Kongresowym MT Polska, na warszawskim pra-
wobrze˝u. Organizatorzy, zapowiadajà ˝e nowy obiekt
spe∏ni wszelkie oczekiwania wystawców i goÊci.

Mieszanka firmowa
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JCB stawia na ci´˝ki sprz´t

Zbudowana kosztem czterdziestu milionów funtów nowa
fabryka JCB Heavy Products to dla brytyjskiej firmy szansa
na zwi´kszenie udzia∏u w rynku tego sprz´tu. Mo˝liwoÊci
rozwoju w oparciu o produkcj´ dotychczasowej fabryki, zlo-
kalizowanej w historycznej cz´Êci miasta Uttoxeter, zosta∏y
ju˝ wyczerpane. Dzi´ki przeprowadzce roczna wydajnoÊç
zak∏adu wzros∏a z 4,5 do 8 tysi´cy maszyn. Za∏og´ fabryki
tworzy czterdzieÊci osiem wykwalifikowanych zespo∏ów
produkujàcych dwadzieÊcia pi´ç modeli koparek gàsieni-
cowych i ko∏owych od 7 do 46 ton. Fabryka imponuje tak-
˝e wyposa˝eniem. Nie bez racji uwa˝ana jest za jednà
z najnowoczeÊniejszych na Êwiecie. Dba∏oÊç o jakoÊç roz-
poczyna si´ ju˝ na etapie komponentów, do których pro-
dukcji zakupiono najbardziej zaawansowane technologicz-
nie maszyny. JCB zainwestowa∏o tak˝e w nowe kabiny la-
kiernicze. SzeÊciostopniowy proces pokrywania maszyny
lakierem sprawia, i˝ d∏u˝ej wyglàda ona jak nowa, dzi´ki
czemu nie spada wartoÊç jej odsprzeda˝y. Fabryczne testy
maszyn JCB by∏y zawsze wyczerpujàce, obecnie w trosce
o jakoÊç rozszerzono je z dwóch do trzech etapów. Ponad-
to ka˝da z maszyn przechodzi przed opuszczeniem fabry-
ki finalnà kontrol´ a˝ dwustu punktów. 
Jak widaç JCB ma si´ czym pochwaliç! Stàd decyzja o za-
proszeniu do Anglii na poczàtku kwietnia przedstawicieli
europejskiej prasy i zaprezentowania im nie tylko mo˝liwo-
Êci nowej fabryki, ale tak˝e jednego z najnowszych pro-
duktów – 36-tonowej koparki gàsienicowej JS360. Maszyna

wyposa˝ona jest w szeÊciocylindrowy silnik Isuzu
Tier III o pojemnoÊci 7,8 litra. Jednostka nap´dowa dyspo-
nuje du˝à mocà przy jednoczesnym niskim zu˝yciu paliwa
i niskiej emisji ha∏asu. Koparka przeznaczona jest do ci´˝-
szych zastosowaƒ, takich jak prace rozbiórkowe,
eksploatacja w kamienio∏omach, roboty ziemne i drogowe.
Dziennikarzy zach´cano zw∏aszcza do przekonania si´
na w∏asnej skórzy o komforcie jej kabiny. Zosta∏a ona za-
projektowana w taki sposób, by operator nie wykonywa∏
jakichkolwiek zb´dnych i m´czàcych czynnoÊci. Jako ˝e
do sprawdzenia tych informacji ustawi∏a si´ zbyt d∏uga ko-
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Jednym z najnowszych produktów JCB jest 36-tonowa koparka gàsienicowa JS360



lejka ch´tnych, pozostaje nam wierzyç na s∏owo producen-
towi i opinii operatora demonstrujàcego kopark´, który
na pytanie, jak ocenia warunki pracy w jej kabinie odpowie-
dzia∏ entuzjastycznym „Excellent!”
Powstajàca w nowej fabryce seria koparek gàsienicowych JS
Auto obejmuje szesnaÊcie modeli zró˝nicowanych
pod wzgl´dem podwozia oraz wyposa˝enia roboczego. Nie
ma zatem przesady w stwierdzeniu, ˝e JCB jest w stanie do-
starczyç kopark´ do ka˝dego zastosowania. Do kamienio∏o-
mów odpowiednie b´dà na przyk∏ad modele maszyn po-
nad 20-tonowych (JS330, JS360 i 460), bardzo wydajne, eko-
nomiczne w eksploatacji i nadzwyczaj odporne na warunki
zewn´trzne. Z kolei modele JS220LR, 260LR, 290LR, 330LR
oraz JS460LR wyposa˝ono w d∏ugie rami´ wysi´gnika, co
znacznie podnosi zasi´g kopania i u∏atwia dotarcie do trud-
no dost´pnych z∏ó˝ mineralnych.
W przypadku maszyn stosowanych w budownictwie ogól-
nym i przemys∏owym najwa˝niejsza jest ∏atwoÊç ich obs∏u-
gi, tak by operatorzy mogli sobie ∏atwo poradziç z obs∏ugà
ich funkcji. Istotna jest tak˝e dobra widocznoÊç z kabiny,
u∏atwiajàca prac´ w warunkach g´stej miejskiej zabudowy
oraz uniwersalnoÊç. Maszyna powinna pozwalaç si´ ∏atwo
dostosowaç si´ do zmiennych potrzeb, nie tylko do kopa-
nia, ale równie˝ prac prze∏adunkowych, czy wyburzeƒ. Tu
najlepszy wybór stanowià koparki gàsienicowe o ci´˝arze
roboczym poni˝ej 20 ton, jak choçby JS115, 130LC
czy 145LC oraz modele o podwy˝szonej mocy i sile wyry-
wajàcej (JS160, 180 i 190). Te same maszyny majà tak˝e
zastosowanie w in˝ynierii làdowej, drogownictwie czy bu-
dowie infrastruktury kolejowej. 

Co wi´cej, niezale˝nie od tego, czy pracujà w ci´˝kich wa-
runkach kamienio∏omu czy te˝ na tradycyjnym placu budo-
wy, koparki gàsienicowe JCB skonstruowano w taki spo-
sób, by ich u˝ytkownicy osiàgnàç mogli wi´ksze zyski,
oszcz´dzajàc na kosztach obs∏ugi i serwisu. Wszystkie mo-
dele sà maksymalnie odporne na uszkodzenia. Ju˝ na eta-
pie projektowania obrysu maszyny konstruktorzy biorà
pod uwag´ odpowiednie ukszta∏towanie burt nadwozia czy
te˝ zapewnienie odpowiednio du˝ych przeÊwitów podwo-
zia. Istotne jest tak˝e wyd∏u˝enie czasu mi´dzy przeglàda-
mi. Wymiana oleju i filtrów wymagany jest na przyk∏ad do-
piero po 500 godzinach pracy maszyny.

Mieszanka firmowa
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Fabryka JCB Heavy Equipment w Uttoxeter nale˝y do najnowoczeÊniejszych na Êwiecie
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BAUMA i CONEXPO po∏àczone!

Choç informacja zawarta w tytule brzmi zgo∏a sensacyjnie, to
jednak jest nie do koƒca precyzyjna. Fuzja dwóch najwi´k-
szych na Êwiecie imprez targowych dla bran˝y maszyn bu-
dowlanych jest co prawda faktem, ale dotyczy mutacji orga-
nizowanych na rynku azjatyckim. Organizatorzy w Niemczech
i USA doszli do przekonania, ˝e w obecnej sytuacji zamiast
konkurowaç, pomyÊleç trzeba raczej o wspó∏pracy. Dlatego
te˝ zawarli porozumienie, na mocy którego CONEXPO Asia
zostanie zintegrowane w roku 2010 z targami Bauma China.
Impreza odb´dzie si´ pod tà nazwà w Szanghaju w dniach
23-26 listopada 2010 na terenie tamtejszego nowego cen-
trum wystawienniczego. Porozumienie po∏o˝y definitywnie
kres zakulisowym rozgrywkom, których efektem by∏o choçby
to, ˝e firmy zwiàzane ze stronà amerykaƒskà, jak choçby Ca-
terpillar, konsekwentnie odmawia∏y udzia∏u w chiƒskiej Bau-
mie. W∏aÊnie dlatego podczas jej ubieg∏orocznej edycji
spoÊród 1.608 wystawców tylko 81 pochodzi∏o z USA.
Zdaniem ekspertów ciàgle wysoki mimo Êwiatowego kryzy-
su finansowego potencja∏ chiƒskiego rynku daje szanse po-
wodzenia przedsi´wzi´cia i perspektyw´ zysku dla obu
partnerów. Nic zatem dziwnego, ˝e planujà oni kolejne
wspólne targi dla bran˝y budowlanej w indyjskim Bomba-
ju. Bli˝sze informacje ten temat ujawnione zostanà jeszcze
latem tego roku. Je˝eli plany uda si´ zrealizowaç, a targi
przyniosà finansowy sukces, to kolejnym krokiem mo˝e
byç fuzja monachijskiej Baumy i targów CONEXPO w Las
Vegas. Czy ktoÊ jest w stanie w to uwierzyç?

Budma 2010 zapowiada si´ atrakcyjnie

Organizatorzy Mi´dzynarodowych Targów Budownictwa
Budma poinformowali, ˝e kolejna edycja imprezy odb´-
dzie si´ w dniach od 19 do 22 stycznia 2010 roku, trady-
cyjnie w Poznaniu. Budma to najwi´ksze targi budowlane
w Europie Ârodkowo-Wschodniej, dlatego te˝ jest to jed-
no z najlepszych miejsc do prezentacji najnowszych tech-
nologii, materia∏ów oraz trendów obowiàzujàcych w Êwia-
towym budownictwie. W∏aÊnie w Poznaniu swojà ofert´
prezentujà najwa˝niejsi rynkowi gracze reprezentujàcy
dynamiczne, innowacyjne marki. To w∏aÊnie tu ju˝ trady-
cyjnie Êwi´tuje si´ oficjalne premiery rynkowe zaawanso-
wanych technologicznie produktów. 
W roku 2009 w targach wzi´∏o udzia∏ 1.350 wystawców z 35
krajów, zaÊ rozbudowanà ekspozycj´ oraz liczne atrakcyj-
ne imprezy towarzyszàce odwiedzi∏o a˝ szeÊçdziesiàt pi´ç
tysi´cy profesjonalistów. W odpowiedzi na zmieniajàce si´
warunki i nowe potrzeby zg∏aszane przez rynek w roku 2010
targi BUDMA odbywaç si´ b´dà pod has∏em „Zrównowa-
˝one budownictwo – ekonomia, ekologia, cz∏owiek”. Roz-
szerzy si´ równie˝ zakres tematyczny ekspozycji. Dzi´ki no-
wemu podzia∏owi znacznie silniej reprezentowane b´dà
segmenty budownictwa infrastruktury spo∏ecznej i u˝ytecz-
noÊci publicznej, a tak˝e budownictwa przemys∏owego
i drogowego. Atrakcyjny program wydarzeƒ towarzyszà-
cych, inspirowanych tematem przewodnim, sprawi, ˝e targi
BUDMA 2010 po raz kolejny stanà si´ mi´dzynarodowym
budowlanym centrum innowacji, trendów i opinii.



Volvo Technology Award dla autorów hybrydy 

SzeÊciu in˝ynierów odpowiedzialnych za technologi´ za-
stosowanà w hybrydowej ∏adowarce ko∏owej Volvo L220F
otrzyma∏o Volvo Technology Award 2009. Nagrod´ przy-
znano zespo∏owi za opracowanie konstrukcji pierwszego
na Êwiecie majàcego komercyjne zastosowanie rozwiàza-
nia nap´du ci´˝kiej maszyny roboczej.
Uk∏ad nap´dowy ∏adowarki L220F stanowi kombinacj´
rozrusznika, generatora i silnika spalinowego. Jego
zastosowanie pozwala zredukowaç zu˝ycie paliwa nawet o
po∏ow´ w porównaniu z podobnej klasy maszynà
nap´dzanà silnikiem Diesla. Dodatkowe korzyÊci przynosi
tak˝e ograniczenie emisji spalin, co ma wp∏yw na ochron´
Êrodowiska naturalnego. Cz´Êç elektryczna nap´du nie
emituje do Êrodowiska szkodliwych substancji, zapewnia
tak˝e cichà prac´ maszyny. 
Nad projektem nap´du hybrydowego ∏adowarki L220F pra-
cowali zatrudnieni w Volvo in˝ynierowie ró˝nych specjalno-
Êci. Wr´czajàcy im nagrod´ prezydent i dyrektor generalny
koncernu Volvo, Leif Johansson powiedzia∏: – Ju˝ w najbli˝-
szej przysz∏oÊci nasza maszyna z ca∏à pewnoÊcià przesta-
nie byç traktowana jako ciekawostka. Nap´d hybrydowy
znajdzie zastosowanie w maszynach budowlanych, miej-
skich autobusach i pojazdach ci´˝arowych. W∏aÊnie tu wi-
dzimy perspektywy rozwoju technologii hybrydowej. Ze
wzgl´du na wiodàcà pozycj´ w dzia∏aniach na rzecz posza-
nowania Êrodowiska naturalnego oraz b´dàc czo∏owym pro-
ducentem pojazdów i maszyn budowlanych koncern Volvo

jest szczególnie predystynowany, by wspieraç rozwój tak in-
nowacyjnych rozwiàzaƒ, jakim jest nap´d hybrydowy.
Zasada dzia∏ania nap´du hybrydowego ∏adowarki L220F
jest niezwykle prosta. Diesel w∏àczany jest za pomocà silni-
ka elektrycznego, który w razie potrzeby wspomaga jego
dzia∏anie zwi´kszajàc moc przy ni˝szej pr´dkoÊci obroto-
wej. Podczas hamowania silnik elektryczny gromadzi odzy-
skanà energi´ w akumulatorach. Jest ona wykorzystywana
podczas przyspieszania. Aby ograniczyç zu˝ycie paliwa
i emisj´ szkodliwych spalin, silnik Diesla jest automatycznie
wy∏àczany. Odbiorniki elektryczne maszyny (np. oÊwietle-
nie) mogà byç nawet przez godzin´ zasilane energià zgro-
madzonà w akumulatorach. Sterownik nap´du hybrydowe-
go jest równie˝ dzie∏em in˝ynierów Volvo. 

Mieszanka firmowa
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Ta niepozorna skrzynia skrywa technologi´ wyró˝nionà  Volvo Technology Award 2009



Maszyny Volvo zbudujà
tor Orlen Monster Jam

Volvo Maszyny Budowlane
Polska zosta∏o oficjalnym
partnerem Orlen Monster
Jam, który odb´dzie si´ 30
maja na Stadionie Âlàskim
w Chorzowie. Jest to pierw-
sza tego typu impreza w Pol-
sce, na której pojawi si´
Êwiatowa czo∏ówka specjal-
nie skonstruowanych pojaz-
dów – pó∏ci´˝arówek Mon-
ster Truck. Powstajà one

od podstaw lub te˝ na bazie
typowych pojazdów. Posia-
dajà wysokie zawieszenie
i charakterystyczne olbrzy-
mie ko∏a, a tak˝e gigantycz-
nà moc pó∏tora tysiàca koni
mechanicznych pod maskà.
To najkrótsza charakterysty-
ka tych ekstremalnych po-
jazdów, o których nie powin-

no si´ czytaç lecz po prostu
obejrzeç je w akcji.
W Polsce b´dzie to mo˝liwe
na Stadionie Narodowym
w Chorzowie, gdzie na spe-
cjalnie zabezpieczonej p∏ycie
boiska przy wykorzystaniu
ponad trzech tysi´cy metrów
szeÊciennych specjalnej mie-
szanki gliny i piasku powsta-
nie jedyny w swoim rodzaju
tor przeszkód. Do jego przy-
gotowania u˝ytych b´dzie
kilkanaÊcie du˝ych maszyn
budowlanych Volvo – mi´dzy
innymi trzydziestotonowe ko-

parki gàsienicowe Volvo
EC290CL, ∏adowarki ko∏owe
Volvo L110F i L120F oraz
dziesi´ciotonowe walce Vo-
lvo SD105D. Mniejsze prace
b´dà wykonane przy u˝yciu
maszyn kompaktowych Vo-
lvo – mi´dzy innymi ∏adowa-
rek Volvo L25P oraz popular-
nych w Polsce i produkowa-

nych we Wroc∏awiu koparko-
∏adowarek Volvo BL71.
Tor dla Monster Trucków
przygotowywany jest na mu-
rawie boiska – trawa przykry-
wana b´dzie specjalnà geo-
w∏ókninà, na której umiesz-
czane zostanà ogromne p∏y-
ty ze sklejki. P∏yty przykryte
zostajà grubà warstwà ziemi,

z której formowane zostanà
skocznie i szykany dla samo-
chodów. Organizatorzy po-
stawili twardy warunek,
w myÊl którego od u∏o˝enia
do kompletnego rozebrania
toru nie mo˝e minàç wi´cej
ni˝ osiemdziesiàt godzin.
– Wyd∏u˝enie tego terminu
grozi∏oby zniszczeniem mu-
rawy na jednej z najwa˝niej-
szych aren sportowych
w Polsce – mówi koordynu-
jàcy przygotowania Daniel

Allen z FELD Motor Sports,
organizatora Orlen Monster
Jam. – Mamy Êwietne do-
Êwiadczenia z kontaktów
z firmà Volvo. Na tere-
nie Szwecji wspó∏pracujemy
ju˝ od kilku lat, mamy ca∏ko-
wite zaufanie do tych ma-
szyn. Dlatego ani chwili nie
wahaliÊmy si´ jakiej marki

sprz´tu u˝yç do przygotowa-
nie pokazu w Polsce – pod-
kreÊla Daniel Allen. 
Maszyny udost´pnione przez
Volvo Maszyny Budowlane
Polska b´dà nie tylko przygo-
towywaç tor na Orlen Monster
Jam, ale tak˝e pracowaç pod-
czas imprezy przy ustawianiu
aut i formowaniu przeszkód.
Odb´dzie si´ te˝ przygotowa-
na przez demonstratorów ze
Szwecji prezentacja sprz´tu.

Dalsze informacje Pb 001Z

Maszyny budowlane
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¸adowarka Volvo L70F bra∏a udzia∏ w przygotowywaniu ubieg∏orocznej edycji Monster
Jam w Szwecji. Po zakoƒczeniu imprezy maszyna trafi∏a na aukcj´ 

Monster Truck posiada wysokie zawieszenie i olbrzymie ko∏a, zdecydowanie wi´ksze ni˝
w klasycznych samochodach

Tor dla zawodów Monster Truck budowany jest przy u˝yciu ci´˝kich maszyn przemieszcza-
jàcych tysi´ce metrów szeÊciennych specjalnej mieszanki gliny i piasku

Volvo dysponuje szerokà gamà maszyn nie tylko do robót ziemnych. Podczas chorzow-
skiego Orlen Monster Jam ich mo˝liwoÊci zaprezentuje szwedzki team demonstratorów
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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: ........................................................................................................................................

6 Zamawiam bezp∏atny newsletter na adres 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 6.558 egzemplarzy. 

Adresaci
Bran˝a

1. Budownictwo ogólne 4.496
2. Roboty ziemne 115
3. In˝ynieria làdowa i wodna 973
4. Specjalistyczne roboty budowlane 62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 311
6. Kopalnie w´gla kamiennego (Bazy Transportu i Sprz´tu) 68
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 63

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 121
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 7.017 egz.
Nak∏ad drukowany 7.500 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

4/2009 29.07.2009    23.06.2009 26.06.2009 
5/2009 29.09.2009    21.08.2009 28.08.2009 
6/2009 27.11.2009    16.10.2009 23.10.2009 

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

budowlany
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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

Technika Filtracji RUDFIL s.c.
Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych
www.filtracja.com.pl   tel.032 240 70 62

N O W E  S Z A L U N K I  D O  W Y K O P Ó W
Ró˝ne rozmiary, wypornoÊç od 20 do 45 kN/m2,
g∏´bokoÊç szalowania od 2,0 do 5,5 m.
Boxy posiadajà atest zgodnoÊci z Polskimi Normami BHP.
W ofercie równie˝ nadstawki.

Ceny zale˝ne od rozmiaru. 

ul. Kalinówka 55A, Lublin, 
tel. 502-89-75-61, 501-85-58-50, 
e-mail: info@bavaria-maschinen.com, 
www.bavaria-maschinen.com



Zyskaj ze sprawdzonym
partnerem!

Plac budowy to pole nie-
ustannych zmagaƒ. Walki
z rosnàcymi kosztami, up∏y-
wajàcym czasem, nieprze-
widzianymi komplikacjami,
z∏o˝onymi procedurami…
Sà to jednak problemy, któ-
rym - dzi´ki wspó∏pracy ze
sprawdzonym partnerem -
mo˝na szybko zaradziç.
Ramirent SA jest firmà us∏u-
gowà zajmujàcà si´ wynaj-
mem sprz´tu budowlanego
oraz rusztowaƒ. Grupa po-
wsta∏a w roku 1955 w Fin-
landii. Obecnie jest liderem
na rynku Pó∏nocnej i Ârod-
kowej Europy, plasuje si´
tak˝e na drugim miejscu
wÊród firm wynajmujàcych
sprz´t, maszyny oraz rusz-
towania i dêwigi dla budow-
nictwa i przemys∏u. 
Szeroka oferta wynajmu fir-
my Ramirent obejmuje mi´-
dzy innymi urzàdzenia do za-

g´szczania gruntu i asfaltu,
urzàdzenia do prac ziem-
nych i transportu materia∏ów,
urzàdzenia techniki bezpie-
czeƒstwa drogowego, urzà-
dzenia do prac na wysoko-
Êci, agregaty pràdotwórcze
oraz maszty oÊwietleniowe,
agregaty spawalnicze, kom-
presory, agregaty i narz´-
dzia hydrauliczne, elektro-
narz´dzia, pompy, nagrzew-
nice i osuszacze, urzàdze-
nia do sprzàtania, podnoÊni-
ki no˝ycowe (do prac we-
wnàtrz i na zewnàtrz, tereno-
we, spalinowe), podnoÊniki
teleskopowe (na przycze-
pach samochodowych, sa-
mojezdne elektryczne i sa-
mojezdne o nap´dzie spali-
nowym), kontenery pracow-
nicze, rusztowania, systemy
os∏onowe do rusztowaƒ, za-
daszenia i osprz´t do ruszto-
waƒ, podesty wiszàce, dêwi-
gi towarowo-osobowe. Uzu-
pe∏nieniem oferty wynajmu
sà materia∏y eksploatacyjne
do wypo˝yczanych maszyn.

W trosce o jakoÊç Êwiadczonych
us∏ug Ramirent wypo˝ycza wy-
∏àcznie nowoczesny sprz´t reno-
mowanych marek: Atlas Copco,
Thermobile, Himoinsa, Bosch,
Manitou, Honda, Volvo, Ausa,
Dynapac, UpRight, Hilti, Geda,
JCB, Scanclimber, Alimak Hek,
Layher, Haulotte Group.
Dzi´ki szerokiej ofercie i roz-
budowanej sieci oddzia∏ów fir-
ma jest w stanie dostarczyç
zamówiony sprz´t bezpoÊred-
nio na plac budowy, w ustalo-
nym uprzednio terminie.
Ramirent zapewnia fachowe
doradztwo, na czas wynajmu

pe∏nà opiek´ technicznà
a tak˝e serwis wynajmowa-
nych maszyn w przypadku
powstania awarii. Tak szyb-
ko jak to mo˝liwe profesjo-
nalny serwis dociera na bu-
dow´, na której pracuje urzà-
dzenie. Przy bardziej z∏o˝o-
nych awariach mo˝liwa jest
wymiana sprz´tu na inny.
Firma prowadzi tak˝e komplek-
sowà obs∏ug´ w zakresie do-
radztwa, projektowania, us∏ugi
monta˝u i demonta˝u, dzier˝a-
wy albo te˝ sta∏ego nadzoru
technicznego rusztowaƒ.
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Ramirent wypo˝ycza wy∏àcznie nowoczesny sprz´t renomowanych marek, takich jak Volvo





Grausch i Grausch
- ponad 10 lat na rynku

Wyje˝d˝ajàc z Poznania
w kierunku Koszalina nie
sposób nie zauwa˝yç nowo-
czesnego budynku biuro-
wo-serwisowego stanowià-
cego g∏ównà siedzib´ spó∏-
ki Grausch i Grausch Maszy-
ny Budowlane oraz pokaê-
nego, nieustannie powi´k-
szajàcego si´ parku ma-
szyn. Za∏o˝ona w roku 1999
firma jest wiodàcym dostaw-
cà nowoczesnych rozwiàzaƒ
w bran˝y maszyn budowla-
nych. Od poczàtku swej dzia-
∏alnoÊci zajmuje si´ sprzeda˝à
maszyn i sprz´tu budowlane-
go, serwisem i sprzeda˝à cz´-
Êci zamiennych, oferuje rów-
nie˝ maszyny u˝ywane wszyst-
kich znaczàcych marek.
Klientami spó∏ki Grausch
i Grausch Maszyny Budowla-
ne jest ju˝ ponad 4.000 przed-
si´biorstw budowlanych, dro-
gowych, komunalnych i re-
montowych, którym pomaga
ona realizowaç ró˝norodne
projekty oferujàc komplekso-
we wyposa˝enie w niezb´dny
sprz´t najwy˝szej jakoÊci, pro-
fesjonalny i szybki serwis oraz
mi∏à i kompetentnà obs∏ug´. 
Warto równie˝ podkreÊliç,
˝e jako jedyna  na polskim
na rynku firma, Grausch
i Grausch Maszyny Budow-
lane posiada tak szerokà
ofert´ maszyn i urzàdzeƒ.
Od dziewi´ciu lat jest auto-
ryzowanym przedstawicie-
lem renomowanych firm:
• KOMATSU – oferujàcej pe∏en

program maszyn do robót
ziemnych, poczàwszy od mi-
nikoparek poprzez koparko-
-∏adowarki, a na olbrzymich
koparkach, spycharkach i ∏a-
dowarkach skoƒczywszy,

• DYNAPAC - produkujàcej
urzàdzenia zag´szczajà-
ce do gruntu i betonu, fre-
zarki oraz walce drogowe.

Ponadto Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane jest
wy∏àcznym przedstawicie-
lem w Polsce firm:

• CITY EQUIP oferujàcej lek-
kie kruszarki przewoêne, 

• INDECO produkujàcej m∏oty
hydrauliczne i zag´szczarki
do monta˝u na koparkach,

• MANTOVANIBENNE – pro-
ducenta no˝yc kruszàcych
i tnàcych do betonu i stali,

• SIMEX – produkujàcej specja-
listyczny osprz´t do maszyn,

• STEHR – wytwarzajàcej sta-
bilizatory do gruntu oraz
specjalistyczny sprz´t za-
g´szczajàcy. 

Równie˝ firma SANDVIK po-
wierzy∏a spó∏ce Grausch
i Grausch Maszyny Budowla-
ne odpowiedzialne zadanie
dystrybucji swoich mobil-
nych przesiewaczy i krusza-
rek o masie do 50 ton. Wy-
mieniony sprz´t jest ju˝
od kilku lat sprzedawany
w Polsce przez Grausch
i Grausch Maszyny Budowla-
ne pod markà Extec, dlatego
te˝ pracownicy poznaƒskiej
firmy mogà s∏u˝yç klientom
bogatym doÊwiadczeniem
zdobytym w praktyce i pod-
czas wielu szkoleƒ produkto-
wych oraz serwisowych. 
Dla wi´kszoÊci z wymienio-
nych producentów Grausch
i Grausch Maszyny Budow-
lane pozostaje najwa˝niej-
szym partnerem spoÊród
firm zajmujàcych si´ sprze-
da˝à maszyn budowla-
nych, dzia∏ajàcych w Euro-
pie Ârodkowej. Warto zazna-
czyç, ˝e Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane jest
najwi´kszà firmà w bran˝y
maszyn budowlanych, której
dzia∏alnoÊç w stu procen-
tach opiera si´ na pol-
skim kapitale. Firma zatrud-
nia 80 pracowników, którzy
stanowià silny i zgrany ze-
spó∏ specjalistów, doskona-
le znajàcy swojà prac´. Sà
zaanga˝owani i pragnà dzie-
liç si´ swojà wiedzà z klien-
tami, szczegó∏owo odpowia-
dajàc na ka˝de pytanie, ana-
lizujàc w ten sposób ich po-
trzeby w celu przygotowania
optymalnej oferty. 
Poza szerokà gamà maszyn
i urzàdzeƒ fabrycznie no-

wych Grausch i Grausch Ma-
szyny Budowlane oferuje
stale kilkadziesiàt maszyn
u˝ywanych. Do tej pory firma
dostarczy∏a na rynek polski
blisko 2.500 takich maszyn
i urzàdzeƒ. Wszystkie ma-
szyny u˝ywane sà w pe∏ni
sprawne i gotowe do pracy.
BezpoÊrednio przed doko-
naniem zakupu wybranego
sprz´tu mo˝na wykonaç pró-
by i testy na specjalnym pla-
cu demonstracyjnym. 
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane nale˝y do nielicz-
nego na krajowym rynku gro-
na firm oferujàcych mo˝liwoÊç
wypo˝yczenia maszyny u˝y-
wanej na czas trwania napra-
wy maszyny stanowiàcej w∏a-
snoÊç klienta. Oferuje te˝ ko-
rzystnà form´ rozliczenia
przy zakupie fabrycznie nowej
maszyny marki KOMATSU,
polegajàcà na odkupie
od klienta sprz´tu u˝ywanego.
Wspó∏czesne maszyny bu-
dowlane wraz z zaawanso-
wanà technologià zapewnia-
jà u˝ytkownikom doskona∏e
mo˝liwoÊci pracy, wymagajà
jednak zastosowania najwy˝-
szej jakoÊci materia∏ów eksplo-
atacyjnych oraz idealnie do-
branych cz´Êci zamiennych. 
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane oferuje pe∏en zakres
oryginalnych cz´Êci zamien-
nych do wszystkich typów
maszyn. Od ponad dziesi´ciu
lat jest wy∏àcznym dystrybuto-
rem firmy INTERTRACTOR
– renomowanego producenta
podwozi gàsienicowych sto-
sowanych w wi´kszoÊci mo-
deli maszyn budowlanych.
DoÊwiadczony zespó∏ han-
dlowców sprzedaje rocznie kil-
kadziesiàt tysi´cy cz´Êci za-
miennych i elementów pod-
wozi gàsienicowych przezna-
czonych do maszyn wszystkich
marek, mi´dzy innymi: 
KOMATSU, CATERPILLAR,
LIEBHERR, CASE, JCB,
HANOMAG, ATLAS, BRØYT,
FIAT-HITACHI, FAI, DEMAG,
EDER, FURUKAWA, EXTEC,
FINTEC (SANDVIK), KOBELCO,
KUBOTA, MENCK, O&K,

SCHAEFF, SENNEBOGEN,
VÖGELE, YANMAR, ZEPPELIN,
VOLVO czy HARVESTER.
Istotnym punktem oferty
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane jest dobrze zor-
ganizowany serwis. Trzy-
dziestoosobowy zespó∏ me-
chaników korzystajàcych
z kilkunastu profesjonalnie
wyposa˝onych samocho-
dów serwisowych mo˝e wy-
konywaç naprawy po-
za warsztatem, na terenie
ca∏ego kraju. W celu skró-
cenia czasu reakcji serwisu,
w ubieg∏ym roku urucho-
miono stacjonarny punkt
serwisowy we Wroc∏awiu
oraz mobilnà grup´ serwi-
sowà na sta∏e stacjonujàcà
w Szczecinie, Bydgoszczy,
Kielcach i Koninie. W naj-
bli˝szym czasie planowane
jest tak˝e uruchomienie ko-
lejnego punktu serwisowe-
go w Gdaƒsku.
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane opiera swà dzia-
∏alnoÊç na wiedzy, wielolet-
nim doÊwiadczeniu i indywi-
dualnym podejÊciu do po-
trzeb i oczekiwaƒ ka˝dego
z klientów. Firma zawsze sta-
wia na rzetelnoÊç i wiarygod-
noÊç. Âwiadczà o tym wyso-
kie lokaty uzyskane w rapor-
cie Diamentów Forbsa oraz
w rankingu Gazeli Biznesu.
Godny podkreÊlenia jest
fakt, ˝e Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane znala-
z∏a si´ wÊród firm, które naj-
lepiej potrafià wykorzystaç
drzemiàcy w nich potencja∏,
najszybciej podnoszà swojà
wartoÊç, zwi´kszajà sprze-
da˝, a tak˝e cechujà si´ nie-
skazitelnà reputacjà i uczci-
woÊcià wobec kontrahen-
tów oraz pracowników.
Ka˝dy z kl ientów spó∏ki
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane mo˝e mieç ca∏-
kowità pewnoÊç, ˝e jej ofer-
ta oraz zakres i jakoÊç pro-
ponowanych us∏ug zagwa-
rantuje mu dokonanie s∏usz-
nego wyboru, w pe∏ni za-
spokajàcego oczekiwania.
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JCB dba zawsze 
o wygod´ operatora

JCB od pi´çdziesi´ciu pi´-
ciu lat pozostaje Êwiatowym
liderem w produkcji kopar-
ko-∏adowarek. W tym czasie
firma wprowadzi∏a w ich
konstrukcji szereg pionier-
skich rozwiàzaƒ u∏atwiajà-
cych prac´ operatora, ta-
kich jak skrzynie biegów
„Powershift”, blokada mo-
mentu TorqueLock”, nap´d
na cztery ko∏a czy funkcja
Powerslide. Konstruktorzy
JCB nie zapominajà o miej-
scu pracy operatora dbajàc
o to, by kabiny zapewnia∏y
najwy˝szy komfort, ergono-
mik´ i widocznoÊç. 
Na efektywnoÊç pracy opera-
tora bezpoÊredni wp∏yw ma
te˝ ∏atwoÊç sterowania ma-
szynà. JCB oferuje trzy typy
sterowania spe∏niajàce wszel-
kie wymagania operatorów. 
Dêwignie z serwomechani-
zmami odpowiadajà nie tyl-
ko operatorom o mniejszym
doÊwiadczeniu w pracy
na koparkach podsi´bier-
nych (szkolonych na zwy-
k∏ych koparkach lub miniko-
parkach), ale tak˝e do-
Êwiadczonym operatorom
koparek podsi´biernych,
którzy chcà przejÊç na bar-
dziej ergonomiczny sposób
obs∏ugi. JCB oferuje dwa
ró˝ne systemy serwostero-
wania. Pierwszy to bazujàcy
na serwosterowaniu kopar-
kà „Easy Control”, drugi zaÊ
„Advanced Easy Control”
z serwosterowaniem sekcji
koparkowej i ∏adowarkowej.
Obydwa systemy sterowania
u∏atwiajà prac´ operatora
i czynià jà wygodniejszà. Po-
zwalajà tak˝e na uzyskanie
lepszej widocznoÊci pod-
czas kopania. Zapewniajà
wybór wzorców sterowania
ISO+ i SAE+ (dost´pnych
tak˝e w sterowaniu r´cznym
wraz ze wzorcem JCB X), by
dopasowaç si´ do odmien-
nych potrzeb operatorów.
Sprawia to, ˝e zarówno

w przypadku bardzo do-
Êwiadczonych operatorów,
jak i ca∏kowitych nowicjuszy,
systemy sterowania kopar-
ko-∏adowarek JCB pozwala-
jà im na osiàganie najwy˝-
szych wskaêników wydajno-
Êci. Daje to oczywiste korzy-
Êci w∏aÊcicielom maszyn,
które sà dzi´ki temu efektyw-
niej wykorzystywane.
Sterowanie r´czne (Manual
Control) przeznaczone jest
dla operatora „tradycjonali-
sty”, który od lat preferuje ta-
ki rodzaj kierowania maszy-
nà z dobrym skutkiem. Nic
zatem dziwnego, ˝e dla wie-
lu operatorów sterowanie
za pomocà dêwigni r´cz-
nych sterujàcych pracà sek-
cji koparkowej i ∏adowarko-
wej montowanych w pod∏o-
dze pozostaje standardem
obs∏ugi. Konstruktorzy JCB
doszli do wniosku, ˝e zmie-
nianie tych przyzwyczajeƒ
nie ma sensu, skoro pokaê-
na grupa operatorów kopa-
rek woli ten sposób pracy
i osiàga doskonalà wydaj-

noÊç. Z tego wzgl´du JCB
oferowaç b´dzie nadal
w swych maszynach r´czny
system sterowania. System
r´czny pozwala operatorowi
korzystaç z trzech wzorców
sterowania: JCB X (po prze-
kàtnej), SAE+ (wysi´gnik
w lewo, zg∏´bnik w prawo)
oraz ISO+ (zg∏´bnik w lewo,
wysi´gnik w prawo). Ostatni
z nich oparto o wzorce stero-
wania koparki i minikoparki.
Wielu operatorów opowiada
si´ za serwosterowaniem.
Dzieje si´ tak ze wzgl´du
na niepodwa˝alne zalety er-
gonomiczne takiego roz-
wiàzania. Sterowanie wy-
maga mniejszej si∏y, opera-
tor zajmuje wygodniejszà
pozycj´ podczas robót ko-
parkowych oraz ma lepszà
widocznoÊç na pole pracy.
Nie zapominajmy równie˝,
˝e wi´kszoÊç operatorów
przechodzi szkolenia na ko-
parkach i minikoparkach.
W maszynach tych serwo-
sterowanie stanowi przecie˝
standardowe rozwiàzanie. 

Bioràc pod uwag´ te uwarun-
kowania, JCB opracowa∏o
system Easy Control. Dêwi-
gnie sterowania sekcjà ko-
parkowà przeniesiono z pod-
∏ogi na bocznà cz´Êç fotela
operatora, co znacznie po-
prawi∏o widocznoÊç i komfort
pracy. System Easy Control
oparto na serwomechani-
zmach umo˝liwiajàcych ste-
rowanie lekkim dotykiem
dêwigni. Mo˝liwoÊci regulacji
sprawiajà, ˝e Easy Control
zapewnia podobne „czucie”
hydrauliczne i sprz´˝enie
zwrotne, jak system Manual
Control. Operator wybieraç
mo˝e wzorce sterowania
SAE+ lub ISO+ (wraz
z opcjà prze∏àczania mi´dzy
nimi). Dêwignie montowane
przy fotelu pozwalajà na ste-
rowanie koparkà z boku, co
zapewnia lepszà widocznoÊç
i podnosi komfort pracy.
Wyjàtkowym systemem stero-
wania koparko-∏adowarkà jest
oferowany przez JCB Advan-
ced Easy Control. Je˝eli chodzi
o obs∏ug´ sekcji koparkowej,
to funkcjonuje on identycznie,
jak Easy Control. G∏ówna ró˝-
nica polega na tym, ˝e w syste-
mie Advanced Easy Control za-
stosowano dêwigni´ typu joy-
stick z serwosterowaniem tak-
˝e dla obs∏ugi ∏adowarki. Ope-
rator korzystajàcy z tego za-
awansowanego systemu wy-
braç mo˝e wzorce sterowania
SAE+ lub ISO+ (wraz z opcjà
ich prze∏àczania), tak by jak
najlepiej dostosowaç maszyn´
do swych wymagaƒ. System
hydrauliczny o du˝ej wydaj-
noÊci ze zmiennym przep∏y-
wem zapewnia optymalnà
prac´ osprz´tu roboczego.
Zmniejsza to zu˝ycie paliwa,
przyspiesza cykle pracy
podnoszàc wydajnoÊç ma-
szyny. W po∏àczeniu z funk-
cjà proporcjonalnego rozdzie-
lania przep∏ywu w uk∏adzie hy-
draulicznym zapewniajàcà wy-
jàtkowo p∏ynnà prac´, system
ten jest najbardziej zbli˝ony
do stosowanego w koparkach
oraz w minikoparkach. 
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Systemy sterowania stosowane w koparko-∏adowarkach JCB pozwalajà operatorom
na osiàganie najwy˝szych wskaêników wydajnoÊci





MB S.p.A. na paryskich
targach Intermat

Znana ju˝ z ∏amów „PoÊrednika
Budowlanego” w∏oska firma MB
S.p.A. z Vicenzy, Êwiatowy lider
w produkcji i sprzeda˝y czerpa-
ków kruszàcych, wzi´∏a udzia∏
w paryskich targach Intermat.
Pomimo Êwiatowego kryzysu
ekonomicznego MB obra∏o nie-
konwencjonalnà strategi´. Za-
miast ograniczaç inwestycje,
kontynuuje systematyczny roz-
wój. Przejawia si´ to nie tylko
w konsekwentnym unowo-
czeÊnianiu konstrukcji i udo-
skonalaniu wyrobów, ale tak-
˝e w cyklicznym udziale w im-
prezach targowych. To w∏a-
Ênie prezentowanie swych
mo˝liwoÊci na targach o zasi´-
gu regionalnym i mi´dzynaro-

dowym leg∏o u podstaw sukce-
su w∏oskiej firmy, która w ciàgu
zaledwie kilku lat zyska∏a sobie
tak eksponowanà pozycj´
w swojej bran˝y. DziÊ ekspor-
tuje swe wyroby do ponad stu
krajów na ca∏ym Êwiecie. Na-
gradzana za innowacyjnoÊç
oraz zaawansowanie techno-
logiczne produktów jest
tak˝e doceniana za jakoÊç

swojego serwisu. Konstrukto-
rzy MB S.p.A doceniajà zna-
czenie konsekwentnego bu-
dowania d∏ugotrwa∏ych rela-
cji i partnerstwa z u˝ytkow-

nikami swojego sprz´tu.
BezpoÊredni kontakt w cza-
sie imprez targowych jest
jednym z najwa˝niejszych
elementów tej strategii. Sa-
tysfakcja u˝ytkowników, sta-
∏e udoskonalanie produktów
oraz dbanie o ich najwy˝szà
jakoÊç to podstawa filozofii
dzia∏ania firmy MB S.p.A. In-
nowacyjnoÊç produktów, po-

twierdzona mi´dzynarodo-
wymi nagrodami przyznawa-
nymi tak˝e podczas targów
sta∏a si´ dla firmy MB pod-
stawà dzia∏ania.
Paryski Intermat by∏ doskona-
∏à okazjà nie tylko do zape-
zentowania najnowszych pro-
duktów MB, lecz tak˝e cofni´-

cia si´ w czasie i pokazania
pierwszych czerpaków wy-
produkowanych przez w∏o-
skà firm´. Na terenie demon-
stracyjnym odwiedzajàcy im-
prez´ mogli z kolei zobaczyç
sprz´t podczas pracy przeko-
nujàc si´ w praktyce o sku-
tecznoÊci, jakoÊci i mo˝liwo-
Êciach produktów firmy MB.
Pokazy to mo˝liwoÊç zweryfi-

kowania zapewnieƒ konstruk-
torów MB o uniwersalnoÊci
czerpaków kruszàcych, ich
zdolnoÊci przeróbki materia-
∏ów ró˝nego typu oraz opty-
malnej wydajnoÊci i produk-
tywnoÊci. Stosowanie czer-
paków kruszàcych MB przy-
nosi korzyÊci finansowe, po-
maga równie˝ chroniç Êro-
dowisko naturalne.
Poprzednia edycja targów 
Intermat stanowi∏a dla firmy
MB okazj´ do zaprezentowa-
nia swych wyrobów szero-
kiej, mi´dzynarodowej pu-
blicznoÊci. Jak si´ okaza∏o,
wyprawa do Francji zaoowo-
cowa∏a sprzedaniem bezpo-
Êrednio po Intermacie a˝ pi´t-
nastu czerpaków kruszàcych.
Wkrótce te˝ firma MB S. p. A.
podj´∏a decyzj´ o utworzeniu
filli we Francji. Dzia∏a ona
od roku 2007 pod nazwà MB
France i mo˝e si´ pochwaliç
znakomitymi wynikami. Jest
bowiem zdecdowanym lide-

rem na tamtejszym rynku.
Udzia∏ w Intermacie to dla MB
S.p.A tylko jeden z wpisów
w ÊciÊle wype∏nionym kalen-
darzu targowym na rok 2009.
Firma zamierza wziàç udzia∏
w innych imprezach bran˝o-
wych, które odb´dà si´ na
terenie USA, w Grecji, Austrii
oraz w S∏owenii. 
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Wymiana doÊwiadczeƒ z u˝ytkownikami sprz´tu podczas imprez targowych pozwala
na budowanie d∏ugotrwa∏ych relacji

Dzi´ki umiej´tnoÊci przewidywania potrzeb rynku oraz innowacyjnoÊci i wysokiej jakoÊci
produktów MB sta∏o si´ markà rozpoznawalnà na ca∏ym Êwiecie

Stosowanie czerpaków kruszàcych MB przynosi  ich u˝ytkownikom nie tylko korzyÊci finanso-
we, ale pomaga równie˝ chroniç Êrodowisko naturalne



JakoÊç i wydajnoÊç 
prosto z Japonii

W niezwykle bogatej ofercie firmy 
Intrac Polska znajdujà si´ wy-
twarzane w Japonii koparki gà-
sienicowe marki Case. Nabyw-
ca dokonaç mo˝e wyboru spo-
Êród ca∏ego typoszeregu, po-
czàwszy od koparki klasy 8 ton
po maszyn´ o masie oko∏o 82
ton. Koparki gàsienicowe Case
mogà byç wyposa˝one w ∏y˝ki
o pojemnoÊci od 0,36 do 5,3 m3. 
Wszystkie koparki Case produ-
kowane w Japonii wyposa˝o-
ne sà w silniki firmy ISUZU ce-
chujàce si´ wysokà bezawaryj-
noÊcià i bardzo niskim zu˝y-
ciem paliwa, co w dzisiejszych
czasach zdecydowanie prze-
k∏ada si´ na popraw´ kondycji
finansowej firm budowlanych. 
W najmniejszej koparce gà-
sienicowej Case zamonto-
wano jednostk´ nap´dowà
o mocy 54 KM, a najwi´k-
sza maszyna – CX800 o ma-
sie 82 ton zasilana jest silni-
kiem o mocy 495 KM.
Intrac Polska mo˝e zaofero-
waç maszyny specjalistyczne,
czyli przeznaczone do wybu-
rzeƒ, prze∏adunkowe z podno-
szona kabinà i maszyny o bar-
dzo d∏ugim zasi´gu tzw. LONG
REACH. Case posiada w swo-
jej ofercie trzy modele maszyn
wyburzeniowych: CX330 HRD,
CX470 HRD oraz CX800 HRD.
Je˝eli chodzi o maszyny typu
LONG REACH, wybieraç mo˝-
na spoÊród czterech modeli:
CX130 LR o zasi´gu 13 me-
trów, CX 210 LR (zasi´g 15 me-

trów, CX 240 LR (zasi´g 18 me-
trów i CX 330 LR (21 metrów).
W Polsce nawi´kszym powo-
dzeniem wÊród koparek gà-
sienicowych Case cieszà si´
modele: CX210, CX240 oraz
CX350, czyli maszyny o ci´-
˝arze roboczym odpowied-
nio 21, 24 i 35 ton. Wyposa-
˝one sà one w ∏y˝ki o pojem-
noÊci oko∏o 1,2, 1,45 i 2,3 m3.
Koparki gàsienicowe Case ce-
chujà si´ bardzo du˝à nieza-
wodnoÊcià i trwa∏oÊcià godnà
produktów z Japonii oraz – co
najwa˝niejsze – niskim zu˝y-
ciem paliwa przy zachowaniu
bardzo du˝ej wydajnoÊci. 
Nad wydajnoÊcià i doborem mo-
cy hydraulicznej czuwa system
monitorowania pracy. Reguluje
on moc hydraulicznà w zale˝no-
Êci od zapotrzebowania i pr´d-

koÊci obrotowej silnika. Opera-
tor ma równie˝ mo˝liwoÊç r´cz-
nego wyboru trybu pracy pomi´-
dzy: automatycznym, ci´˝kim
i bardzo ci´˝kim. Koparki posia-
dajà tak˝e funkcj´ automatycz-
nej redukcji obrotów silnika
w przypadku nie u˝ywania ˝ad-
nej funkcji hydraulicznej kopar-
ki. Po u˝yciu jakiejkolwiek funk-
cji hydraulicznej nast´puje po-
wrót obrotów silnika do uprzed-
nio zadanej wartoÊci. System
ten ma znaczàcy wp∏yw na ogra-
niczenie zu˝ycia paliwa.
W koparkach gàsienicowych

zastosowano system sworzni
i tulej, które pozwalajà prze-
d∏u˝yç ˝ywotnoÊç podzespo-
∏ów oraz wyd∏u˝ajà czas eks-
ploatacji bez smarowania.
Sworznie smaruje si´ co 1.000
mtg. Wyjàtek stanowià sworz-
nie ∏y˝ki, które podlegajà sma-
rowaniu co 250 motogodzin.
Zastosowanie takiej technolo-
gii pozwala ograniczyç czas
przestojów maszyny zwiàza-
nych z jej przeglàdami. 
Koparki hydrauliczne Case sà
seryjnie wyposa˝one w zawory
bezpieczeƒstwa na wysi´gniku
i ramieniu, elektrycznà pomp´
do tankowania paliwa oraz
uk∏ad klimatyzacji kabiny.
Opcjonalnie na wysi´gniku za-
montowaç mo˝na instalacje
hydrauliczne pod m∏ot, szcz´ki
hydrauliczne i ∏y˝k´ skarpowà.
Koparki gàsienicowe Case wy-
ró˝nia doskona∏a jakoÊç wyko-
nania, niezawodnoÊç oraz wy-
soka wydajnoÊç osiàgni´ta
przy niskich kosztach eksplo-
atacji. Maszyny cechuje ma∏e
zapotrzebowanie na paliwo.
Na uwag´ zas∏uguje te˝ wyd∏u-
˝ony czas eksploatacji pomi´-
dzy przeglàdami, które wyko-
nuje si´ co 500 motogodzin. 
Wi´cej szczegó∏ów na temat
koparek otrzymaç mo˝na
w firmie Intrac – dystrybutora
maszyn Case w Polsce. 
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Koparka gàsienicowa Case CX350 o ci´˝arze roboczym 35 ton cieszy si´ du˝ym powo-
dzeniem polskich firm budowlanych

Typ Max. masa Moc Max. poj. ∏y˝ki
CX80 8.400 kg 40 kW/54 KM 0,36 m3

CX130B 14.300 kg 71 kW/96 KM 0,80 m3

CX160B 16.700 kg 89 kW/120 KM 0,95 m3

CX180B 17.900 kg 79 kW/108 KM 1,00 m3

CX210B 21.300 kg 117 kW/157 KM 1,25 m3

CX230B 23.600 kg 117 kW/157 KM 1,25 m3

CX240B 24.500 kg 132 kW/177 KM 1,43 m3

CX290B 29.100 kg 154 kW/206 KM 1,85 m3

CX350B 34.200 kg 202 kW/275 KM 2,30 m3

CX370B 36.200 kg 202 kW/275 KM 2,30 m3

CX470B 48.100 kg 270 kW/362 KM 2,58 m3

CX700B 69.000 kg 345 kW/462 KM 4,55 m3

CX800B 82.000 kg 369 kW/495 KM 5,30 m3



Uroki Japonii i nowe
maszyny Komatsu

G∏ównà nagrodà zorganizo-
wanej przez Komatsu Poland
Wielkiej Loterii „Pi´ç powo-
dów, dla których warto wy-
braç Komatsu” by∏o pi´ç wy-
cieczek do Japonii. By wziàç
udzia∏ w akcji promocyjnej wy-
starczy∏o w ciàgu ubieg∏ego
roku dokonaç zakupu co naj-
mniej jednej koparko-∏ado-
warki japoƒskiej marki.

Zwyci´zcy wyruszyli w dalekà
podró˝ 30 marca z warszaw-
skiego Ok´cia, by po wielo-
godzinnym locie i zmianie
strefy czasowej zameldowaç
si´ w Osace. Po wylàdowaniu
organizatorzy wycieczki nie
dali uczestnikom wiele czasu
na odpoczynek. Zresztà nikt
si´ tego nie domaga∏, skoro
w programie by∏o zwiedzanie
tak atrakcyjnych miejsc, jak
Most Togetsukyo czy Âwiàty-
nia Tenryuji. W pami´ci goÊci
z Polski pozostanie spacer
po lasach bambusowych Take-

bayashi. Podczas zwiedzania
mo˝na by∏o podziwiaç kwitnà-
ce wiÊnie. Zainteresowanie bu-
dzi∏y równie˝ riksze, z których
ch´tnie korzystajà turyÊci od-
wiedzajàcy Japoni´. 
Drugi etap wycieczki zorganizo-
wanej przez Komatsu Poland
stanowi∏o uwa˝ane za kultural-
ne centrum Japonii b´dàce nie-
gdyÊ jej stolicà i siedzibà cesa-
rza Kioto. W czasie bombardo-
waƒ podczas drugiej wojny
Êwiatowej Kioto zosta∏o oszcz´-
dzone, dzi´ki czemu jest jed-

nym z najlepiej zachowanych
miast w Japonii. Znajduje si´
tu 1.600 Êwiàtyƒ buddyj-
skich, 400 chramów shinto, pa-
∏ace, ogrody i oryginalna archi-
tektura. W rejonie Kioto mieÊci
si´ wiele z najs∏ynniejszych ja-
poƒskich zabytków.
Po japoƒskich tradycjach i za-
bytkach przysz∏a pora na zapo-
znanie si´ z nowoczesnoÊcià
tego kraju. Choçby dzi´ki po-
dró˝y superszybkim pociàgiem
Shinkansen do Atami, gdzie
mieÊci si´ Centrum Techniczne
koncernu Komatsu. 

Przyby∏ych na miejsce go-
spodarze podj´li obiadem
w restauracji Yakata serwu-
jàcej kuchni´ japoƒskà. Pola-
cy od samego poczàtku po-
dró˝y do Kraju Kwitnàcej Wi-
Êni postanowili, ˝e podczas
posi∏ków pos∏ugiwaç si´ b´dà
wy∏àcznie pa∏eczkami, teraz
wi´c mogli zaprezentowaç po-
st´py, jakie poczynili w tym
wzgl´dzie. I przyznaç trzeba, ˝e
w umiej´tnoÊci spo˝ywania posi-
ków w tradycyjny, japoƒski spo-
sób potrafili zadziwiç gospodarzy.

Laureaci Wielkiej Loterii Komatsu
sà na co dzieƒ u˝ytkownikami
maszyn tej marki. Nic zatem
dziwnego, ˝e nie mogli wprost
doczekaç si´ wizyty w Centrum
Technicznym Komatsu, gdzie
powita∏ ich jego dyrektor gene-
ralny, Masahiro Yasue. Zaprosi∏
wszystkich na dynamiczne po-
kazy maszyn Komatsu, mi´dzy
innymi Êredniej wielkoÊci ko-
parek PC200-7 i PC200-8, ko-
parki PC1250-7, ma∏ej ∏ado-
warki ko∏owej WA150-5, krusza-
rek BR380JG i BZ210, spycharek
D65EX, D155AX-6, D375A-5, wo-

zid∏a przegubowego HM400-2,
wozide∏ sztywnoramowych
HD405, HD605, HD785, ∏adowa-
rek WA380-6 i WA500-6, oraz
najwi´kszych ∏adowarek ko∏o-
wych WA900 i WA600-6.
Wra˝enia z pokazu by∏y niesamo-
wite, a jeszcze wi´ksze atrakcje
i… emocje czeka∏y po jego zakoƒ-
czeniu. Gospodarze pozwolili im
bowiem ka˝demu wcieliç si´ w ro-
l´ operatora maszyn. Pokierowaç
mo˝na by∏o nawet takimi giganta-
mi, jak wozid∏o HD605, ∏adowarka
WA600 czy koparka PC1250.

W razie potrzeby pomocà s∏u˝y∏y
cierpliwe niczym gejsze operator-
ki Komatsu. Kruche kobiety
w pe∏ni panowa∏y nad maszyna-
mi monstrualnych rozmiarów.
Wycieczka do Japonii zakoƒczy-
∏a si´ w stolicy kraju Tokio.
Polscy goÊcie nie tylko zwiedzili
miasto, ale tak˝e na uroczystej
kolacji spotkali si´ z wa˝nymi
osobistoÊciami Sumitomo Cor-
poration. Jednà z nich by∏ Taka-
hide Oshitani, jeszcze do nie-
dawna sprawujàcy funkcj´ pre-
zesa Komatsu Poland.
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Zwyci´zcy Wielkiej Loterii zorganizowanej przez Komatsu Poland mogli przekonaç si´ o urokach Japonii i zapoznaç si´ z najnowszymi maszynami marki Komatsu





Minikoparka Annmar
Yanmar SV20

Najnowsza minikoparka Am-
mann Yanmar oznaczo-
na symbolem SV20 zaprezen-
towana zosta∏a szerokiej pu-
blicznoÊci podczas niedaw-
nych targów Intermat w Pary-
˝u. Maszyna stanowi∏a zna-
czàcy element bogatej ekspo-
zycji. Producent podkreÊla, ˝e
minikoparka SV20 stanowi
odpowiedê na trudnà sytuacj´
panujàcà obecnie na Êwiato-
wym rynku budowlanym. Re-
ceptà na przezwyci´˝enie kry-
zysu jest zaoferowanie ma-
szyn ekonomicznych w eks-
ploatacji, ekologicznych i bez-

piecznych. Minikoparki nie na-
le˝à do najdro˝szych maszyn,
dlatego te˝ koszt ich zakupu
zwraca si´ w stosunkowo
krótkim czasie. Dodatkowo,
maszyna SV20 cechuje si´ ni-
skimi kosztami eksploatacyj-
nymi oraz wyd∏u˝onymi okre-
sami mi´dzyprzeglàdowymi.
Maszyna powinna znaleêç
wielu nabywców wÊród przed-
si´biorstw budowlanych i ko-
munalnych realizujàcych pra-
ce ziemne na terenach zurba-
nizowanych i pozamiejskich,
wykonujàcych wykopy pod in-
stalacje, ∏awy fundamentowe,
zajmujàcych si´ budowà infra-

struktury telekomunikacyjnej
oraz prowadzàcych prace me-
lioracyjne. Przy szeregu robót,
szczególnie tych wykonywa-
nych na ma∏ej przestrzeni
i w g´stej zabudowie, miniko-
parka Annamar Yanmar SV20
staje si´ wr´cz niezastàpiona.
Firma dba o innowacyjnoÊç
swych wyrobów wdra˝ajàc
nowe rozwiàzania technolo-
giczne. W równym stopniu
troszczy si´ tak˝e o zapew-
nienie nale˝ytej obs∏ugi po-
sprzeda˝nej, serwisu i utrzy-
mywanie dobrych relacji
z u˝ytkownikami maszyn. 
Reagujàc na oczekiwania
rynku oraz bazujàc na suk-
cesie cieszàcych si´ ciàgle
niezmiennà popularnoÊcià

pierwszych trzech modeli
w klasie 1÷2 tony, Ammann
Yanmar uzupe∏ni∏ typoszereg
o minikopark´ SV20. Maszyn´
skonstruowano na zasadzie
modu∏owej, co znacznie u∏a-
twia demonta˝ i wymian´ jej
g∏ównych podzespo∏ów. Bez-
poÊredni, nieskr´powany do-
st´p do akumulatora, kompo-
nentów elektrycznych oraz
uk∏adu hydraulicznego u∏a-
twia prowadzenie codzien-
nych czynnoÊci obs∏ugowych
oraz ewentualnych napraw.
Minikoparka SV20 charakte-
ryzuje si´ doskona∏ymi para-
metrami pracy. Si∏a kopania

mierzona na ∏y˝ce wyno-
si 1.900 kgf zaÊ na ramie-
niu 1.200 kgf. Maszyna SV20
wyposa˝ona jest standardo-
wo w d∏ugie rami´, dlatego te˝
mo˝e kopaç na maksymal-
nà g∏´bokoÊç 2.480 mm. Jej
wysokoÊç zrzutu wynosi na-
tomiast 4.015 mm. Dzi´ki nie-
wielkim gabarytom miniko-
parka SV20 doskonale
sprawdza si´ podczas pracy
w wàskich korytarzach robo-
czych, we wn´trzach budyn-
ków i na delikatnym pod∏o˝u. 
Zastosowany w maszynie in-
nowacyjny system „inteligent-
nej hydrauliki” (Load Sensig)
pozwala na optymalne regu-
lowanie wydatku. Moc hy-
drauliczna jest dostarcza-
na dok∏adnie tam, gdzie jest
najbardziej w danym momen-
cie potrzebna. W ten sposób
zapewnione zostajà optymal-
ne parametry kopania, wi´k-
sza si∏a podnoszenia oraz
skrócone cykle robocze. Mi-
nikoparka SV20 radzi sobie
dobrze z pokonywaniem po-
chy∏oÊci (nawet do 47°), mo-

˝e wi´c nawet samodzielnie
przemieszczaç si´ po scho-
dach w budynkach wielokon-
dygnacyjnych. Dzi´ki mo˝li-
woÊci zainstalowania m∏ota
hydraulicznego nadaje si´
tak˝e do prac wyburzenio-
wych o mniejszym zakresie,
na przyk∏ad we wn´trzach bu-
dynków. Maszyna cechuje si´
nieskomplikowanà budowà,
∏atwoÊcià obs∏ugi i transportu. 
Kabina minikoparki Ammann 
Yanmar SV20 spe∏niajàca stan-
dardy ROPS, FOPS1 i TOPS wy-
ró˝nia si´ przestronnoÊcià, do-
skona∏ym wyg∏uszeniem, izo-
lacjà termicznà, optymalnym
zabezpieczeniem przed szko-
dliwymi wibracjami oraz do-
skona∏à widocznoÊcià we
wszystkich kierunkach. Obli-
czono, ˝e podczas przeci´tnej
dniówki operator minikoparki
kilka tysi´cy razy manipuluje
dêwigniami i prze∏àcznikami.
Dlatego te˝ w maszynie SV20
zadbano o ich ergonomiczne
rozmieszczenie oraz maksy-
malne odizolowanie od wibracji.
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Podstawowe dane techniczne minikoparki SV20
Ci´˝ar roboczy 2.050 kg 
Si∏a kopania na ∏y˝ce 1.900 kgf
Si∏a kopania na ramieniu 1.200 kgf
G∏´bokoÊç kopania 2.480 mm
SzerokoÊç 1.380 mm
Silnik Yanmar 3TNV76-PBVA

Konstruktorom minikoparki SV20 uda∏o si´ stworzyç maszyn´ maksymalnie trwa∏à, prostà
w obs∏udze, serwisowaniu i przede wszystkim ∏atwà w transporcie

Minikoparka SV20 charakteryzuje si´ doskona∏ymi parametrami pracy. Bez najmniejszych
trudnoÊci radzi te˝ sobie z pokonywaniem wzniesieƒ





Spycharka gàsienicowa
Case 1850K

Spycharki gàsienicowe wy-
twarzane przez koncern 
Case od ponad pó∏ wieku
cieszà si´ renomà na ryn-
kach amerykaƒskich. Nic
zatem dziwnego, ˝e firma
majàca olbrzymie doÊwiad-
czenie w produkcji tego ty-
pu maszyn (pierwszà po-
wsta∏à jeszcze w koopera-
cji American Tractor Com-
pany zaprezentowa∏a w ro-
ku 1956) postanowi∏a pod-
bijaç rynki europejskie.
NiezawodnoÊç, prostota
konstrukcji, a tak˝e przy-
st´pna cena pozwalajà sà-
dziç, ˝e spycharki gàsieni-
cowe Case znajdà zwolenni-
ków tak˝e wÊród polskich
u˝ytkowników. Ci realizujàcy
wi´ksze projekty zwiàzane
z budowà dróg i autostrad
zwrócà z pewnoÊcià uwag´
na spychark´ Case 1850K
Series 3. W wyposa˝eniu
standardowym wraz z typo-
wym osprz´tem spycharko-
wym maszyna wa˝y nieco
ponad dwadzieÊcia ton.
W innych wersjach, w zale˝-
noÊci od konfiguracji jej ci´-
˝ar roboczy mo˝e wzrosnàç
nawet do dwudziestu trzech
ton. Dost´pna jest w sze-
Êciu wersjach ró˝niàcych
si´ g∏ównie szerokoÊcià
klepek gàsienic oraz rodza-
jem i pojemnoÊcià lemie-
sza. Spycharka Case 1850K
Series 3 nap´dzana jest no-
woczesnym silnikiem Case
Family IV 667TA/EED stano-
wiàcym wspólnà konstruk-
cj´ in˝ynierów firm Cummins
i Iveco Motors. Na uwag´
zas∏uguje stosunkowo nie-
wielka pojemnoÊç tej wyko-
nanej w technologii Com-
mon Rail jednostki nap´do-
wej. Wynosi ona bowiem tyl-
ko 6,7 litra. Jednak moc net-
to rozwijana przez silnik
– 137 KW – jest w zupe∏no-
Êci wystarczajàca dla spy-
charki tej klasy. Mo˝e ona
bez najmniejszych prze-

szkód wykonywaç prace
w najci´˝szych nawet wa-
runkach terenowych. 
Pompy z´bate nap´dzane
przez zmiennik momentu
pracujàce w zamkni´tym
obwodzie hydraulicznym
cechujà si´ wyjàtkowo du-
˝ym wydatkiem, który  wy-
nosi a˝ 249 l/min. Dodaç
jednak trzeba, ˝e zadaniem
pomp jest nie tylko zasilanie
hydrauliki uk∏adu robocze-
go, ale równie˝  nap´du hy-
drostatycznego spycharki. 
W maszynie zastosowano
prze∏àczalnà pod obcià˝e-
niem modularnà skrzyni´ bie-

gów typu „Power Shift” oraz
jednofazowy zmiennik mo-
mentu. Przek∏adnia ma trzy
stopnie i pozwala na osiàgni´-
cie przez spychark´ maksy-
malnej pr´dkoÊci 10,9 km/h.
W zale˝noÊci od tego, na ja-
kim gruncie porusza si´ spy-
charka, wyposa˝yç jà mo˝-
na w gàsienice o ró˝nej sze-
rokoÊci klepki. Rozmiary naj-
cz´Êciej stosowanych wahajà
si´ od 500 do nawet 915 mm.
Tak szerokie klepki umo˝li-
wiajà zachowanie bardzo do-
brych w∏aÊciwoÊci trakcji na-
wet podczas robót wykony-
wanych na terenach podmo-
k∏ych, polach i ∏àkach. 
Kolejnym istotnym elemen-
tem majàcym bezpoÊredni
wp∏yw na efektywnoÊç pra-
cy spycharki jest rodzaj za-

stosowanego lemiesza oraz
mo˝liwoÊç jego regulacji
w jak najwi´kszej liczbie
p∏aszczyzn. Najcz´Êciej wy-
korzystywane lemiesze mo-
gà byç ustawione pod kà-
tem do osi maszyny, co po-
zwala na przesuwanie urob-
ku na bok. Tego typu le-
miesz nie nadaje si´ jednak
do spychania du˝ych i ci´˝-
kich mas ziemi. Do tego ro-
dzaju prac stosowaç trzeba
lemiesz sta∏y o solidnej kon-
strukcji. Szeroka gama le-
mieszy ró˝nego kszta∏tu
i wielkoÊci w znaczàcy spo-
sób zwi´ksza mo˝liwoÊci

wykorzystania spycharki. 
W maszynie zastosowano
zawieszone do ramy ma-
szyny wahliwie podwozie
gàsienicowe stabilizowane
za pomocà zespo∏u si∏owni-
ków. Rozwiàzanie to po-
zwala na stabilnà prac´
spycharki i precyzyjne ma-
newry niezale˝nie od pod∏o-
˝a. Precyzyjnà prac´ umo˝-
liwia tak˝e mechanizm skr´-
tu o specjalnej konstrukcji.
Operator mo˝e wykonywaç
∏agodne zwroty maszynà
przy zachowaniu pe∏nej mo-
cy na obu gàsienicach,
a tak˝e skr´caç w miejscu.
Konstrukcja zapewnia pe∏-
nà precyzj´ dzia∏ania w ró˝-
nego rodzaju pracach i wa-
runkach terenowych.
W spycharce zastosowano

ram´ trakcyjnà o specjalnej
spawanej konstrukcji. Wy-
korzystanie gruboÊciennych
elementów o przekroju za-
mkni´tym wp∏ywa na pod-
niesienie odpornoÊci na od-
kszta∏cenia, trwa∏oÊci i sta-
bilnoÊci podwozia oraz
optymalne przenoszenie
napr´˝eƒ i si∏ skr´cajàcych. 
Komfortowa kabina spy-
charki z zabezpieczeniem
ROPS zapewnia operatoro-
wi odpowiednie warunki
pracy. Posadowiona na spe-
cjalnych amortyzatorach jest
dobrze odseparowana od ra-
my i uk∏adu jezdnego spy-
charki i tym samym zabez-
pieczona przed ha∏asem
i szkodliwymi wibracjami.
Czytelne wskaêniki na desce
rozdzielczej pozwalajà ope-
ratorowi Êledziç parametry
pracy maszyny. Mo˝e on ko-
rzystaç równie˝ z wielofunk-
cyjnego wyÊwietlacza. Uk∏a-
dy automatyki pozwalajà do-
braç w∏aÊciwy bieg i parame-
try ustawieƒ lemiesza, co
u∏atwia prac´ operatora
w sytuacjach, w których mu-
si on na przyk∏ad cz´sto
zmieniaç kierunek jazdy i do-
konywaç cz´stych zwrotów.
Dzi´ki zwartej budowie ca-
∏ej maszyny i odpowiednio
wyprofilowanej pokrywie
silnika operator spycharki
ma doskona∏à widocznoÊç
na pole pracy, bez prze-
szkód obserwowaç mo˝e
górnà kraw´dê lemiesza
oraz spychany urobek. 
Prowadzenie prac serwiso-
wych oraz ewentualnych
napraw u∏atwiajà szeroko
otwierane klapy serwisowe
oraz specjalna konstrukcja
kabiny odchylanej za pomo-
cà si∏ownika. Rozwiàzanie
to pozwala uzyskaç nieskr´-
powany dost´p do podze-
spo∏ów przeniesienia nap´-
du i uk∏adu hydraulicznego.
Mechanikowi ∏atwo jest do-
staç si´ te˝ do filtra hydrau-
licznego, który wed∏ug zale-
ceƒ producenta musi byç
wymieniany co 1.000 mth. 
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Spycharka CASE 1850K  bez najmniejszych problemów wykonywaç mo˝e prace w naj-
ci´˝szych nawet warunkach terenowych



Haulotte - ∏adowarka
teleskopowa HTL 4014

Haulotte Group wprowadza
kolejne nowoÊci. Jednà z nich
stanowi nale˝àca do typosze-
regu Top Life ∏adowarka tele-
skopowa HTL 4014. Maszy-
na skonstruowana z myÊlà
o przenoszeniu ∏adunków
oraz prowadzeniu prac ziem-
nych. Dzi´ki mo˝liwoÊci b∏y-
skawicznej wymiany osprz´-
tu roboczego ∏adowarka tele-
skopowa HTL 4014 mo˝e
zmieniaç zastosowanie impo-
nujàc wielostronnoÊcià.
Konstruktorzy Haulotte posta-
wili sobie za cel zapewnienie
pe∏nego bezpieczeƒstwa ope-
ratorowi. Mo˝e on w pe∏ni kon-
centrowaç si´ na wykonywa-
nym zadaniu. Jego prac´ u∏a-
twia mo˝liwoÊç wyboru dwóch
znaczàco ró˝niàcych si´
od siebie trybów pracy. Pierw-
szy z nich – „jazda” za∏àczany

jest podczas przejazdów. Z ko-
lei tryb „plac budowy” u∏atwia
manewrowanie maszynà pod-
czas wykonywania robót prze-
∏adunkowych i prac ziemnych.
In˝ynierowie Haulotte zadbali
równie˝ o to, by operator
przez przypadek nie wybra∏
niew∏aÊciwego trybu pracy,
dlatego te˝ podczas jazdy nie
mo˝e mieç na przyk∏ad miej-
sca niekontrolowane wysuni´-
cie podpór stabilizujàcych. 
Szereg innowacyjnych rozwià-
zaƒ technicznych sprawdzo-

nych ju˝ w produkowanych
przez Haulotte Group pode-
stach roboczych, zapewnia
operatorowi maszyny kom-
fort i wysoki stopieƒ bezpie-
czeƒstwa. Decydujàcy wp∏yw
na rozwój konstrukcji nowej
rodziny ∏adowarek teleskopo-
wych HTL mia∏a wymiana do-
Êwiadczeƒ z wypo˝yczalniami
sprz´tu budowlanego.
Stanowiàca wyposa˝enie stan-
dardowe ∏adowarki HTL 4014 au-
tomatyczna blokada wychy∏u tyl-
nej osi zapewnia optymalnà sta-

bilnoÊç bocznà maszyny szcze-
gólnie przy pokonywaniu nie-
równoÊci pod∏o˝a podczas jaz-
dy z ∏adunkiem. Uk∏ad ten po-
zwala zniwelowaç ró˝nice tere-
nu w zakresie ±10°. Doskona-
∏e w∏aÊciwoÊci trakcyjne ma-
szyny wynikajà równie˝ z za-
stosowania nap´du na czte-
ry ko∏a. Wszystkie z nich sà
skr´tne, co w po∏àczeniu
z uk∏adem Inching zwi´ksza
p∏ynnoÊç ruchów maszyny.
U∏atwia to zaj´cie najdogod-
niejszej pozycji roboczej. 
Wydajny uk∏ad hydrauliczny ∏a-
dowarki teleskopowej pozwala
operatorowi na wykonywanie
jednoczesnych cykli roboczych,
na przyk∏ad kopania ze zmienia-
niem wysuwu wysi´gnika. 
Maszyna HTL 4014 wyposa-
˝ona zosta∏a w przestronnà,
doskonale wyciszonà i wy-
t∏umionà przed wibracjami
kabin´ spe∏niajàcà standar-
dy ROPS/FOPS. 
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Mista - polskie
równiarki drogowe

Firma Mista ze Stalowej Woli
to jedyny w Polsce produ-
cent równiarek drogowych.
W chwili obecnej oferuje
pi´ç modeli tych maszyn:
RD130, RD165C, RD165H,
RD200 oraz RD200H. Ich
konstrukcj´ oparto na wyso-
kiej jakoÊci oraz nowocze-
snych rozwiàzaniach tech-
nicznych zapewniajàcych
znakomite parametry pracy. 
Konstrukcja równiarki RD200H
oparta jest na dwóch ramach
po∏àczonych ze sobà przegu-
bowo za pomocà ∏o˝ysk sto˝-
kowych, tocznych: przedniej
spawanej o przekroju pro-
stokàtnym i tylnej wykonanej
z profilu zamkni´tego. ¸a-
manie ramy realizowane jest
za pomocà dwóch cylindrów
hydraulicznych umieszczo-
nych po obu stronach przegu-
bu. Kàt ∏amania ±27° zapew-
nia maszynie doskona∏à ste-
rownoÊç i zwrotnoÊç. 
Podstawowe cechy maszy-
ny stanowiàce o jej wartoÊci
technicznej to:
• inteligentny uk∏ad hydrau-

liczny typu Load-Sensing
oparty jest na osiowej
pompie t∏okowej o zmien-
nej wydajnoÊci wspó∏pra-
cujàcej z czujnikami obcià-
˝enia i kierunkowymi zawo-
rami kontrolnymi. Idea tego
uk∏adu to ustawienie ni-
skiego ciÊnienia i wielkoÊci
przep∏ywu oleju w uk∏adzie

w chwili spoczynku i szyb-
kie zwi´kszanie tych para-
metrów proporcjonalnie
do obcià˝enia narz´dzia
w momencie wykonywania
ruchu roboczego, w tej
cz´Êci obwodu, która wià-
˝e si´ bezpoÊrednio z wy-
konywanà pracà,

• uk∏ad obrotu lemiesza
Êrodkowego, gdzie si∏à
sprawczà obrotu sà
dwa si∏owniki hydraulicz-
ne umieszczone na obrotni-
cy, wspó∏pracujàce z prze-
k∏adnià z´batà. Uk∏ad za-
pewnia szybkà realizacj´
zadanego obrotu lemiesza
i p∏ynny ruch narz´dzia.
Dodatkowo uk∏ad wyposa-
˝ony jest w system zawo-
rów hydraulicznych stano-
wiàcych zabezpieczenie
przeciwuderzeniowe lemie-
sza w przypadku przecià˝eƒ
uk∏adu mogàcych powstaç
np. wskutek uderzenia na-
rz´dzia w przeszkody,

• nowoczesne hydrodyna-

miczne skrzynie przek∏a-
dniowe typu „Powershift”
produkcji  ZF Passau
o liczbie prze∏o˝eƒ 6/3.
Wa˝nà cechà jest fakt
elektronicznego sterowa-
nia tych skrzyƒ. Do kom-
putera zespo∏u wczytane
sà dane na temat charak-
terystyki pracy ca∏ego
uk∏adu nap´dowego, dzi´-
ki czemu skrzynia „dopa-
sowuje si´” idealnie do ak-
tualnych warunków pracy, 

• nap´d przenoszony jest
na ko∏a poprzez tylny most
nap´dowy wyposa˝ony w au-
tomatycznie za∏àczany i wy∏à-
czany mechanizm ró˝nicowy
typu No-Spin, przek∏adnie
boczne z´bate oraz przek∏ad-
nie planetarne z uk∏adem wie-
lotarczowych hamulców mo-
krych lub tradycyjnych ha-
mulców tarczowych, 

• hydrostatyczny nap´d kó∏ osi
przedniej (POCLAIN HY-
DRAULICS) pe∏ni funkcj´ po-
mocniczà przy realizacji za-

daƒ w ci´˝kich warunkach te-
renowych. Mo˝e pracowaç
w dwóch funkcjach: pracy
zwyk∏ej oraz agresywnej,

• najnowsze modele silników
CUMMINS z seri i  QSB
o mocy od 130 do 190KM,
z elektronicznym systemem
sterowania COMMON RAIL
i monitoringu funkcji pracy
silnika, umo˝liwiajàce prac´
na kilku krzywych pracy, za-
pewniajàce maszynie odpo-
wiednià moc przy niskim
zu˝yciu paliwa; spe∏niajàce
aktualnie obowiàzujàce wy-
mogi przepisów ochrony
Êrodowiska, bhp oraz gene-
ralnie b´dàce znakomitym
odzwierciedleniem aktual-
nych Êwiatowych trendów
w dziedzinie jednostek na-
p´dowych. Sà to jednostki
wydajne i ekonomiczne,
o konstrukcji maksymalnie
uproszczonej, tak by ogra-
niczyç zakres codziennej
obs∏ugi do niezb´dnego mi-
nimum. Silnik posiada cer-
tyfikat zgodnoÊci z Tier3, 

• uk∏ad zbierania danych do-
tyczàcych parametrów pra-
cy silnika, skrzyni przek∏a-
dniowej i ca∏ej maszyny,

• nowoczesny hydrauliczny
uk∏ad hamulcowy. Uk∏ad ro-
boczy dwuobwodowy, z ha-
mulcami wielotarczowymi,
mokrymi lub tarczowymi
(w zale˝noÊci od modelu)
dzia∏ajàcymi na ko∏a tylnego
mostu i niezale˝ny uk∏ad ha-
mulca postojowego, pe∏niàcy
funkcj´ hamulca awaryjnego.
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MISTA SP. Z O.O.
37-450 STALOWA WOLA
UL. W. GRABSKIEGO 36
TEL./FAX. 015/844 0352
Email:mista@pro.onet.pl

www.mista.eu

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¢TÓW ROBOCZYCH I WYPOSA˚ENIA DODATKOWEGO Z LEMIESZEM PRZEDNIM SKR¢TNYM W¸ÑCZNIE, 
DOSKONA¸A ZWROTNOÂå (KÑT ¸AMANIA RAMY +/-27°, KÑT SKR¢TU KÓ¸ +/-31°) .

• atrakcyjne ceny 

• obs∏uga gwarancyjna 

• serwis pogwarancyjny 

• cz´Êci zamienne 

• znak CE

R Ó W N I A R K I   D R O G O W E  P R O D U K C J I  P O L S K I E J

Równiarki MISTA posiadajà wszelkie sk∏adowe badania certyfikacyjne i sà oznaczane zna-
kiem CE dopuszczajàcym do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Na zdj´ciu wyposa˝ona
w lemiesz zgarniajàcy tylny równiarka RD165C pracujàca na rynku litewskim



Pi∏y i tarcze do asfaltu,
betonu i bruku

Doskona∏e parametry pi∏
do ci´cia asfaltu, betonu
i bruku oferowanych przez
firm´ Pezal stanowià gwa-
rancj´ nabycia niezawod-
nych urzàdzeƒ za stosunko-
wo niewielkà cen´. Pi∏y ce-
chujà si´ wytrzyma∏oÊcià,
wydajnoÊcià i ergonomicz-
noÊcià pracy. Ich moc-
na konstrukcja sprawia, ˝e
nawet w najtrudniejszych
warunkach sprawdzajà si´
znakomicie. Konstruktorzy
du˝y nacisk po∏o˝yli rów-
nie˝ na bezpieczeƒstwo
i prostot´ u˝ytkowania pi∏. 
Du˝ym zainteresowaniem
nabywców pi∏ oferowanych
przez Pezal cieszy si´ mo-
del KP350-KG200. Pi∏a wy-
posa˝ona jest w mocny,
jednocylindrowy, czterosu-
wowy silnik benzynowy
marki KIPOR. Niewielka wa-
ga (83 kg) oraz zwarta

budowa sprawiajà, ˝e  mo˝-
na jà transportowaç w pro-
sty sposób. Precyzyj´ ci´-
cia zapewnia specjalna pro-
wadnica. Za pomocà korby
operator mo˝e  regulowaç
g∏´bokoÊç ci´cia – nawet
do 9 cm. Zmiana tarczy jest
bardzo prosta, odbywa si´
za pomocà do∏àczonego
kompletu kluczy. 
Dost´pne sà równie˝ inne
rodzaje pi∏, mi´dzy innymi

KP350KM170F, KP400-KG390/E,
KP400-KM186F/FE, KP500-KG390/E
czy KP500-KM186F/FE. Oparte
g∏ównie o jednostki nap´dowe
Diesla, wszystkie wymienio-
ne pi∏y znakomicie nadajà
si´ do prac budowlanych, re-
montów dróg oraz ci´cia na-
wierzchni brukowych.
Nale˝y pami´taç, ˝e odpo-
wiedni dobór tarczy stanowi
o jakoÊci wykonanej pracy,
trzeba zatem zwróciç szcze-

gólnà uwag´ na ich prawid∏o-
wy dobór oraz monta˝. Pezal
posiada w swojej ofercie wie-
le typów tarcz do ró˝nego ro-
dzaju zastosowaƒ. Dost´pne
sà modele standardowe
oraz profesjonalne o Êredni-
cy od 300 (zazwyczaj wyko-
rzystywane do ci´cia kostki
brukowej) do 500 mm (s∏u˝à-
ce do ci´cia asfaltu i betonu).
Tarcze posiadajà g∏adkie, jed-
nocentymetrowe, ostrza po-
zwalajàce na ∏atwà prac´
w twardym materiale bez ry-
zyka uszkodzenia jego kru-
chych kraw´dzi. Sprawdzo-
na wytrzyma∏oÊç i przede
wszystkim pe∏na kompatybil-
noÊç zarówno z pi∏ami Pezal,
jak i innych marek, to podsta-
wowe atuty prezentowanych
tarcz. Ma to bezpoÊrednie
prze∏o˝enie na jakoÊç i wydaj-
noÊç wykonywanych zadaƒ. 
Szczegó∏owe dane techniczne
pi∏ oraz pe∏nà ofert´ handlowà
mo˝na znaleêç na stronie inter-
netowej firmy – www.pezal.com
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Pezal posiada w swojej ofercie wiele typów tarcz standardowych i profesjonalnych prze-
znaczonych do prac ró˝nego rodzaju 
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AUSA – rozwiàzania
na ka˝dà budow´

Hiszpaƒska firma AUSA spe-
cjalizuje si´ w produkcji
kompaktowych maszyn s∏u-
˝àcych do transportu oraz
za∏adunku materia∏ów w ci´˝-
kich warunkach terenowych.
Do maszyn tych nale˝à tere-
nowe wózki wid∏owe oraz
kompaktowe podnoÊniki te-
leskopowe. Te pierwsze ju˝
od dawna sà z powodzeniem
wykorzystywane szczególnie
w budownictwie mieszkanio-
wym wielokondygnacyjnym,
gdzie ca∏a logistyka zwiàza-
na z przemieszczaniem ma-
teria∏ów w obr´bie pracy ˝u-
rawi wie˝owych oparta jest

w∏aÊnie o te maszyny. W tym
przypadku niebagatelne
znaczenie majà ich kompak-
towe wymiary, a w szczegól-
noÊci wysokoÊç, nie prze-
kraczajàca w niektórych mo-
delach dwóch metrów. Ma
to szczególne znaczenie,
gdy wózki te pracujà nie tyl-
ko na zewnàtrz, ale muszà
równie˝ cz´sto wje˝d˝aç
do podziemnych parkingów
lub na kondygnacje budyn-
ków. Trudno by∏oby wyobra-
ziç sobie koparko-∏adowark´
lub nawet ma∏à ∏adowark´
pracujàce w takich warun-
kach. Dodatkowym atutem

tych maszyn jest ró˝norod-
noÊç w doborze masztów,
które pozwalajà unieÊç mate-
ria∏ na maksymalnà wyso-
koÊç nawet oÊmiu metrów.
Do szczególnie ci´˝kich prac
w b∏otnistym, nierównym te-
renie przeznaczone sà ma-
szyny ze stale za∏àczonym
nap´dem na cztery ko∏a oraz
opatentowanym przez firm´
AUSA systemem ró˝nicowa-
nia momentu pomi´dzy osia-
mi (tzw. Compen®System).
Rozwiàzanie to w po∏àczeniu
z du˝ym przeÊwitem pod ma-
szynà daje pe∏nà gwarancj´,
i˝ sprawdzi si´ ona w ka˝-
dych warunkach.
W pracach, w których w∏a-
ÊciwoÊci trakcyjne nie sà
tak istotne, a g∏ówne zna-

czenie odgrywa zwrotnoÊç
maszyny, u˝ytkownik mo˝e
zdecydowaç si´ na nap´d
tylko na przednià oÊ.
W ofercie firmy AUSA znaj-
dujà si´ terenowe wózki wi-
d∏owe o udêwigu od 1,5
do 5 ton. Wyposa˝one sà
one w nap´d hydrostatycz-
ny, a sterowanie ca∏à pracà,
w∏àcznie z jazdà, odbywa
si´ intuicyjnie za pomocà
jednego joysticka.
Kolejnà grupà maszyn ofe-
rowanych przez firm´ AUSA
sà kompaktowe podnoÊniki
teleskopowe. Maszyny te
stanowià doskona∏à ilustra-

cj´ dà˝eƒ konstruktorów fir-
my starajàcych si´ tworzyç
kompaktowe i bardzo uni-
wersalne maszyny dla firm
budowlanych. W oparciu
o niebagatelne doÊwiadcze-
nie zdobyte w ciàgu po-
nad trzydziestu pi´ciu lat
w produkcji terenowych
wózków wid∏owych stworzo-
no maszyn´ ∏àczàcà w sobie
najlepsze cechy wózków
z zaletami teleskopowego
ramienia o zmiennym zasi´-
gu. Tak w∏aÊnie powsta∏ je-
den z najbardziej kompakto-
wych podnoÊników telesko-
powych na Êwiecie, jakim
jest Taurulift T204H.
Maszyna ta ma zaled-
wie 1,6 metra szerokoÊci
oraz nieca∏e dwa metry wy-
sokoÊci. Imponuje równie˝
niewielkim promieniem skr´-
tu wynoszàcym 2,9 metra.
Mimo zwartych gabarytów
jest w stanie podnieÊç ci´˝ar
o wadze dwóch ton na mak-
symalnà wysokoÊç 4,2 me-
tra. W przeciwieƒstwie
do wi´kszoÊci tego typu
maszyn konkurencyjnych
marek, Taurulift T204H po-
siada kabin´ umiejscowionà
z przodu. Dzi´ki takiemu
rozwiàzaniu zapewniona zo-
sta∏a bardzo dobra widocz-
noÊç przy wszelkiego rodza-
ju pracach za∏adowczych.
Ciekawostk´ stanowi unika-

towy system podnoszenia
kabiny, w znacznym stopniu
u∏atwiajàcy dost´p do ele-
mentów uk∏adu hydraulicz-
nego, a tym samym prowa-
dzenie prac serwisowych
i ewentualnych napraw. 
Dzi´ki za∏àczonemu na sta∏e
nap´dowi 4x4, trzem trybom
sterowania oraz najwi´ksze-
mu w tej klasie maszyn prze-
Êwitowi pod podwoziem wy-
noszàcemu 340 mm, Tauru-
lift T204H cechuje si´ znako-
mitymi w∏aÊciwoÊciami trak-
cyjnymi. Maszyna z ∏atwo-
Êcià jest w stanie pokonywaç
wzniesienia o nachyleniu na-
wet 45°. Ogromnà jej zaletà
jest wspomniana ju˝ wcze-
Êniej wszechstronnoÊç za-
stosowaƒ, którà doceniç
mo˝na szczególnie pod-
czas robót z u˝yciem ∏y˝ki ∏a-
dowarkowej. Taurulift T204H
wyposa˝ono w szybkoz∏àcze
hydrauliczne Multi-Tach
kompatybilne z osprz´tem
do mini∏adowarek burto-
wych. Pozwala to na wyko-
rzystanie ju˝ posiadanych
narz´dzi roboczych. 
Ju˝ wkrótce na polski rynek
trafi wi´ksza teleskopowa
∏adowarka o bardzo podob-
nej konstrukcji. Taurulift
T276H jest w stanie podno-
siç ci´˝ar do 2,7 tony na wy-
sokoÊç do 6,1 metra. 

Dalsze informacje Pb 013Z

Taurulift T204H nale˝y do najbardziej kompaktowych „teleskopów” na Êwiecie

Terenowe wózki wid∏owe AUSA doskonale  radzà sobie w najtrudniejszym nawet terenie



Bezawaryjna praca
opon budowlanych 

Maszyny pracujàce w trud-
nych warunkach cz´sto na-
ra˝one sà na przestoje spo-
wodowane przebiciami ogu-
mienia. Solideal Polska S.A.
pomaga ograniczyç niedo-
godnoÊci oferujàc wype∏nie-
nie opon pneumatycznych
dwusk∏adnikowym elasto-
merem lub zastosowanie
uszczelniacza.
W trakcie wype∏niania elasto-
mer dzi´ki odpowiednim
utwardzaczom zmienia swà
postaç z p∏ynnej w jednolità,
sta∏à. JednoczeÊnie z opony
usuwane jest ca∏e powietrze.
Dzi´ki temu, po zakoƒczeniu
procesu otrzymujemy po-
zbawione powietrza ko∏o ca∏-
kowicie odporne na wszel-
kiego rodzaju przebicia,
a nawet znaczne przeci´cia
warstw konstrukcyjnych. Nie
powodujà one unierucho-

mienia maszyny i strat zwià-
zanych z jej przestojem. Ela-
stomer u˝ywany do wype∏-
nienia opon ma twardoÊç
ok. 25 Sha (wg skali Sho-
re’a), dlatego ogumienie wy-
pe∏nione elastomerem ma
bardzo zbli˝one w∏aÊciwoÊci
amortyzacji do pompowane-
go powietrzem. 
Z uwagi na sta∏à struktur´
elastomeru wewnàtrz opony
zachowane jest stabilne ci-
Ênienie robocze, co wp∏ywa
na wyd∏u˝enie okresu eks-
ploatacji opony oraz elemen-
tów zawieszenia maszyny.
Zwi´kszona jest tak˝e jej sta-
bilnoÊç pod obcià˝eniem. 
Opony wype∏nione elasto-
merem mogà pracowaç
w zakresie temperatur od 40
do 120°C. Dzi´ki temu mo˝-
na je stosowaç równie˝ w pra-
cach podziemnych. Mogà
byç u˝ytkowane do ca∏kowi-
tego naturalnego zu˝ycia lub
do destrukcyjnego zniszcze-
nia, np. wyrwania ∏opatek

bie˝nika. Elastomer stoso-
wany przez firm´ Solideal
Polska S.A. jest nietoksycz-
ny i nie wchodzi w reakcj´
z gumà. Wype∏niaç nim mo˝-
na zarówno opony radialne,
jak i diagonalne, w wersjach
d´tkowych i bezd´tkowych.
Wype∏nienie elastomerem
zalecane jest do opon no-
wych. Wykonuje si´ wy∏àcz-
nie w odpowiednich warun-
kach warsztatowych.
Wsz´dzie tam, gdzie nie po-
winno si´ dodatkowo ob-
cià˝aç maszyny znajduje
zastosowanie uszczelniacz
do opon. Uszczelniacz ofero-
wany przez Solideal Pol-
ska S.A. zabezpiecza opony
przed uszkodzeniami szpi-
czastymi przedmiotami na-
wet do Êrednicy 10 mm (!).
Jest substancja p∏ynnà,
z niezliczonymi drobnymi
czàstkami w∏ókien i gumy.
Zajmuje jedynie dwa procent
obj´toÊci opony, dzi´ki cze-
mu mo˝na go równie˝ zasto-

sowaç w pojazdach szybko-
bie˝nych. Przez ca∏y czas
pozostaje w postaci p∏ynnej,
a obrót ko∏a rozprowadza go
równomiernie po wewn´trz-
nej cz´Êci opony. Przy po-
wstaniu uszkodzenia bie˝ni-
ka, przy porowatych miej-
scach na oponie, przy nie-
szczelnej feldze albo wentylu
uciekajàce powietrze prze-
mieszcza Êrodek uszczelnia-
jàcy do miejsca uszkodzenia,
co powoduje natychmiasto-
we i trwa∏e uszczelnienie
opony od Êrodka. Nowy sk∏ad
chemiczny produktu chroni
wewn´trznà warstw´ opony
przed zbutwieniem i tym sa-
mym przed utratà powietrza
oraz zu˝yciem. Produkt jest
niepalny i ∏atwy do usuni´cia.
Uszczelnienia mo˝na doko-
naç równie˝ samodzielnie
w miejscu pracy maszyny!
Nadaje si´ ono do wszystkich
opon, niezale˝nie od kon-
strukcji i przeznaczenia. 

Dalsze informacje Pb 014Z
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GIPO to niezwyk∏e
maszyny!

GIPO to marka najwy˝szej ja-
koÊci szwajcarskich kruszarek
i przesiewaczy. Podstaw´ pro-
dukcji firmy stanowi ca∏y typo-
szereg mobilnych zak∏adów
z kruszarkà udarowà. Urzà-
dzenia dost´pne sà te˝ w wer-
sji KOMBI – tzn. jako kruszar-
ka i przesiewacz sortujàcy
w jednej maszynie. 
Szeroka oferta produkcyjna
firmy GIPO obejmuje te˝ nie-
zwyk∏e konstrukcje maszyn
specjalnych. Jednà z nich
jest mobilny zak∏ad prze-
róbczy GIPO typ R150C
przeznaczony do krusze-
nia materia∏u zawierajàce-
go du˝e iloÊci bardzo d∏u-
gich zbrojeƒ. Podstaw´
maszyny stanowi kruszar-
ka udarowa o wlocie bli-
sko 1.500x1.000 mm, której
wydajnoÊç dochodzi do 500 t/h.
Doskona∏e przystosowanie
maszyny to g∏ównie unikato-

wy sposób odbioru materia-
∏u i separacji magnetycznej.
Przerobiony materia∏ odbie-
rany jest z kruszarki za po-
mocà podajnika wibracyjne-
go. Ogranicza to mo˝liwoÊç
zawijania si´ drutów, chroni
te˝ przenoÊnik wy∏adowczy
przed zniszczeniem. Dalej
materia∏ transportowany jest
przez krótki przenoÊnik wy-
∏adowczy, na koƒcu którego
umieszczono separator ma-
gnetyczny. Druty wyrzucane

sà w przód, nie zakr´cajà,
a kruszywo odprowadzane
jest na bok kolejnym prze-
noÊnikiem wy∏adowczym.
Kruszarka udarowa GIPO
R150C zdolna jest przera-
biaç materia∏ ze zbrojeniami
powy˝ej 2,5 metra, np. beto-
nowe podk∏ady kolejowe
przerabiane sà tu w ca∏oÊci.
Przedstawicielem general-
nym GIPO w Polsce jest fir-
ma AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 015Z
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WASTE TECHNOLOGY
- separator frakcji lekkich

Gruz budowlany pozostaje
najcz´Êciej wartoÊciowym
materia∏em, jednak iloÊç za-
nieczyszczeƒ ogranicza op∏a-
calnoÊç jego przerobu i mo˝-
liwoÊci zastosowania. Roz-
wiàzanie tych problemów
stanowi separator frakcji
lekkich oferowany przez
firm´ AusPolex GmbH. 
Odpad budowlany razem
z domieszkami, jak drewno,
papier, szmaty, plastik itp.
przerabiany jest w kruszarce
udarowej. Rozdrobniony ma-
teria∏ musi byç dalej skiero-
wany na przesiewacz wibra-
cyjny, nad którym zainstalo-
wano separator. Tylko z mate-
ria∏u, który jest w ruchu sepa-
rator wyciàgnàç mo˝e frakcje
lekkie. Z k∏opotliwego odpadu
uzyskujemy w ten sposób czy-
ste kruszywo, w pe∏ni warto-
Êciowy materia∏ budowlany.

Dalsze informacje Pb 016Z



Manitou - Êwiatowy,
rodzinny potentat

W dobie powszechnej glo-
balizacji firma Manitou sta-
nowi ewenement. Choç po-
wsta∏a przed z górà pi´ç-
dziesi´ciu laty i jest dziÊ
konglomeratem mi´dzyna-
rodowych przedsi´biorstw
zatrudniajàcych ponad 2.400
pracowników i posiadajà-
cych dziewi´ç zak∏adów pro-
dukcyjnych, to na jej czele
stoi Marcel Claude Braud,
syn za∏o˝yciela firmy. Szef
Manitou na ka˝dym kroku
podkreÊla rodzinny charak-
ter przedsi´biorstwa. 
Sieç sprzeda˝y firmy dzia∏a
w stu dwudziestu krajach ca∏ego
Êwiata. W Polsce Manitou obec-
ne jest od dziesi´ciu lat. Dobrze
rozwini´ta sieç dealerska
w naszym kraju gwarantuje
wysokà jakoÊç obs∏ugi u˝yt-
kowników maszyn i serwisu.
Czas jego reakcji skrócono
do minimum dzi´ki regional-

nemu podzia∏owi rynku. Mani-
tou utrzymuje we Francji do-
skonale zaopatrzony, nowo-
czesny magazyn cz´Êci za-
miennych. Dzi´ki temu powy-
˝ej 95% cz´Êci dociera do za-
mawiajàcego w ciàgu dwu-
dziestu czterech godzin.
Manitou od lat zdecydowanie
stawia na rozwój konstrukcji
maszyn przeznaczonych dla
bran˝y budowlanej. Obecnie
ju˝ ponad po∏owa produkcji
Manitou trafia w∏aÊnie na pla-
ce budowy ca∏ego Êwiata.
Manitou to firma z bogatymi
tradycjami mogàca poszczy-
ciç si´ spektakularnymi osià-
gni´ciami. W roku 1958 jej
in˝ynierowie skonstruowali
pierwszy w Europie tereno-
wy wózek wid∏owy. W ro-
ku 1981 firma sta∏a si´ pre-
kursorem produkcji ∏adowa-
rek teleskopowych. Manitou
pozostaje Êwiatowym lide-
rem w produkcji tego typu
maszyn. Oferuje te˝ najwi´k-
szà ∏adowark´ teleskopowà,
MHT10210 o udêwigu 21 ton! 

Firma pozostaje równie˝ li-
derem zastosowaƒ techno-
logii hydrauliki z pompà
wielot∏oczkowà LSU. Wio-
dàca pozycja Manitou doty-
czy tak˝e produkcji ∏adowa-
rek obrotowych z gamà
MRT. Na specjalnà uwag´
zas∏ugujà innowacyjne hy-
brydowe podesty ruchome
AETJ „bi-energy”. W ma-
szynach tych zastosowano
mieszany nap´d eletryczno-
-spalinowy (Diesel).
W ofercie Manitou dla bran-
˝y budowlanej znajdujà si´:
• ∏adowarki obrotowe MRT

o wysokoÊci od 14 do 30 m
i udêwigu 3,2÷ 5 t. Maszyny
wspó∏pracowaç mogà z sze-
rokà gamà narz´dzi robo-
czych, co zwi´ksza zakres
ich zastosowaƒ,

• ∏adowarki ci´˝kie MHT
o udêwigu od 6 do 21 ton i wy-
sokoÊci podnoszenia do 10 m,

• mini∏adowarki BT: 4 m, 2 t,
• szeroka gama wózków wi-

d∏owych terenowych i pó∏te-
renowych o udêwigu do 7 t.

Maszyny te pracowaç mogà
w najtrudniejszych warun-
kach terenowych,

• podesty ruchome ATJ (Die-
sel) i AETJ (nap´d elektry-
czy) o wysokoÊci pracy
do 20 m. Posiadajàce wy-
jàtkowe mo˝liwoÊci jazdy
terenowej dzi´ki zastoso-
waniu wahliwej osi, dopa-
sowujàcej si´ do pod∏o˝a,

• samojezdna platforma 150TP
odznaczajàca si´ najwi´k-
szym udêwigiem spoÊród
maszyn dost´pnych aktu-
alnie na rynku (1.000 kg)
oraz mo˝liwoÊcià pracy
na wysokoÊci 15 metrów.
Maszyna mo˝e pracowaç
w promieniu dziesi´ciu me-
trów bez koniecznoÊci prze-
mieszczania si´.

Manitou oferuje równie˝ naj-
szerszà na rynku gam´ ∏a-
dowarek rolniczych (MLT),
wózki wid∏owe (elektryczne,
gazowe i nap´dzane silnika-
mi Diesla) oraz pe∏nà gam´
maszyn do magazynów.

Dalsze informacje Pb 017Z
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Weber MT– urzàdzenia

do obróbki betonu

Weber Maschinentechnik,
który znany jest przede
wszystkim z doskona∏ej ja-
koÊci sprz´tu do zag´szcza-
nia gruntu, w swojej ofercie
produkcyjnej posiada rów-
nie˝ szereg niezawodnych
urzàdzeƒ do obróbki beto-
nu. Na asortyment ten sk∏a-
dajà si´ zestawy do wibro-
wania mieszanki betonowej,
przecinarki oraz zacieraczki
nawierzchni. Firma oferuje
równie˝ bogaty asortyment
tarcz diamentowych. Oferta
Weber MT skierowana jest
przede wszystkim do profe-
sjonalistów intensywnie eks-
ploatujàcych sprz´t, dla któ-
rych istotna jest jego trwa-
∏oÊç, funkcjonalnoÊç i satys-
fakcjonujàcy efekt dzia∏ania.
Dobór zestawu do wibrowa-
nia betonu uzale˝niony jest
od zakresu wykonywanej pra-
cy, rodzaju konstrukcji i g´-
stoÊci zbrojenia. Dlatego te˝
Weber MT oferuje kilka wa-
riantów tych urzàdzeƒ. Dla re-
alizacji du˝ych zadaƒ w cyklu
ciàg∏ym przeznaczone sà bu-
∏awy serii IV, których jedno-
czeÊnie kilka mo˝na pod∏à-
czyç do odpowiedniej prze-
twornicy elektronicznej lub
obrotowej. W obiektach Êred-
niej wielkoÊci znakomicie
sprawdzajà si´ pod∏àczane
do jednofazowego êród∏a prà-
du 230V/50 Hz zestawy IVUR.
Kompaktowy zestaw IVUR
sk∏ada si´ z przetwornicy
o ma∏ych gabarytach (UR)
oraz wymiennej bu∏awy
z przewodem ochronnym
o d∏ugoÊci 5 metrów (IV). Naj-
wi´kszymi zaletami tego ze-
stawu sà mobilnoÊç oraz
mo˝liwoÊç szybkiej wymiany
bu∏awy na innà Êrednic´. Ko-
rzystajàc z jednej przetworni-
cy, mo˝liwe jest u˝ywanie
ró˝nych bu∏aw w zale˝noÊci
od wielkoÊci betonowanego
elementu i g´stoÊci zbrojenia.
W przypadku obydwu opisa-
nych rozwiàzaƒ, przetwornice

generujà pràd o parametrach
odpowiednich do zasilania
znajdujàcego si´ wewnàtrz
bu∏awy nap´du, wytwarzajà-
cego idealne do zag´szczania
mieszanki betonowej wibracje
o cz´stotliwoÊci 200 Hz. 
Dla wykonawców, którzy nie
u˝ytkujà bu∏aw wibracyjnych
stale lub wykonujà mniejszy

zakres prac, przewidziano
rozwiàzanie ekonomiczne.
W tym wypadku obroty silnika
nap´du MVX przekazywane
sà przez gi´tki wa∏ nap´dowy
do bu∏awy PV i tam przetwa-
rzane na odpowiednie wibra-
cje. Zestawy te równie˝ cha-
rakteryzujà si´ du˝à uniwer-
salnoÊcià zastosowaƒ. Do jed-

nego nap´du pod∏àczaç mo˝-
na ró˝nej d∏ugoÊci wa∏y nap´-
dowe i bu∏awy o trzech Êred-
nicach: 30, 38 i 48 mm. 
Przecinarki nawierzchni pro-
dukowane przez Weber MT
znane sà z wysokiej jakoÊci
i precyzji dzia∏ania. Ich prze-
myÊlane rozwiàzania kon-
strukcyjne zapewniajà ∏atwà
oraz szybkà prac´ przy za-
chowaniu najwy˝szej jakoÊci
ci´cia i jednoczesnej oszcz´d-
noÊci drogiej tarczy diamento-
wej. Weber MT oferuje trzy
modele przecinarek jezdnych
umo˝liwiajàce ci´cie do g∏´bo-
koÊci 120 mm (SM 57-
2), 145 mm (SM 62-2) i 165 mm
(SM 82-2). Wszystkie przeci-
narki wyposa˝one sà w zbior-
niki na wod´ wyprofilowane
w sposób nie powodujàcy wy-
stawania ich poza obrys kon-
strukcyjnej bry∏y maszyny oraz
posiadajà przy∏àcze zewn´trz-
nego êród∏a wody i wskaênik
g∏´bokoÊci ci´cia. Maszyny
nap´dzane sà silnikami ben-
zynowymi o odpowiednim za-
pasie mocy. Model SM 82-2
dost´pny jest tak˝e w wersji
z sinikiem wysokopr´˝nym.
Przed nadmiernym zapyle-
niem silniki chronione sà
dzi´ki wysokiemu umiesz-
czeniu wlotu powietrza.
Wysokà jakoÊç betonowej na-
wierzchni gwarantuje zastoso-
wanie jednej z zacieraczek We-
ber MT. G∏ówne podzespo∏y
mechaniczne tych urzàdzeƒ
wytwarzane sà we w∏asnym za-
k∏adzie produkcyjnym i podda-
wane surowej kontroli jakoÊci,
co zapewnia ich trwa∏oÊç i nie-
zawodnoÊç. Oferta produkcyj-
na obejmuje cztery Êrednice
robocze zacieraczek. Modele
PG 55, PG 70, PG90 i PG 110
wyposa˝one mogà byç w na-
p´d spalinowy lub elektrycz-
ny. Producent dla swoich za-
cieraczek zapewnia dost´p-
noÊç szerokiej palety akceso-
riów do wyg∏adzania i polero-
wania posadzek. Szczegó∏o-
we informacje znaleêç mo˝-
na na stronie internetowej
www.webermt.com.pl

Dalsze informacje Pb 018Z
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Dobór zestawu do wibrowania betonu uzale˝niony jest od zakresu wykonywanej pracy,
rodzaju konstrukcji i g´stoÊci zbrojenia

Wysokà jakoÊç betonowej nawierzchni gwarantuje zastosowanie jednej z zacieraczek
znajdujàcych si´ w programie produkcyjnym Weber MT

Weber MT oferuje trzy modele przecinarek jezdnych. Najwi´ksza z nich, SM 82-2 umo˝liwia ci´cie
do g∏´bokoÊci 165 milimetrów





Ammann przyszykowa∏ 
szereg nowoÊci

Podczas targów Autostrada
Polska (12-15.05.2009 roku
w Kielcach) firma Ammann
zaprezentuje nowoÊci w swo-
jej bogatej ofercie. W seg-
mencie ma∏ych p∏yt zag´sz-
czajàcych uwag´ zwracajà
nowinki techniczne wprowa-
dzone w wyró˝niajàcej si´
wszechstronnoÊcià zag´sz-
czarce AVP 1240. Aby daç
u˝ytkownikom mo˝liwoÊç
wi´kszego wyboru firma
wprowadzi∏a od 2009 roku
mi´dzy innymi wersj´ urzà-
dzenia z silnikiem Subaru.
AVP 1240 to jednokierunko-
wa p∏yta o wadze siedem-
dziesi´ciu kilogramów i nie-
zwykle wszechstronnym za-
stosowaniu. Urzàdzenie dzi´-
ki posiadaniu bardzo wygod-
nych w u˝yciu kó∏ek transpor-
towych oraz zraszacza (wy-
posa˝enie opcjonalne) zna-
komicie nadaje si´ do drob-
nych prac bitumicznych (na-
prawy czàstkowe). Szero-
koÊç robocza wynoszàca tyl-
ko czterdzieÊci centymetrów
gwarantuje ∏atwoÊç manew-
rowania wsz´dzie tam, gdzie
wi´kszy sprz´t nie ma dost´-
pu, na przyk∏ad przy obróbce
studzienek Êciekowych. Bar-
dzo du˝e znaczenie dla u˝yt-
kownika ma fakt zastosowa-
nia w AVP 1240 bardzo wy-
trzyma∏ej odpornej na Êcie-
ralnoÊç p∏yty roboczej. Do-
daç nale˝y, ˝e po kilkuletnim
eksploatowaniu koszt wy-
miany tego elementu za-
g´szczarki jest niski.
Pomimo niewielkiej wagi za-
g´szczarka AVP 1240 charak-
teryzuje si´ wysokimi para-
metrami technicznymi. Urzà-
dzenie emituje si∏´ odÊrodko-
wà o wartoÊci 12 kN, co spra-
wia, ˝e mo˝na je z powodze-
niem zastosowaç tak˝e
do prac brukarskich na przy-
k∏ad przy Êcianach budynków. 
W wyposa˝eniu opcjonalnym
zag´szarki AVP 1240 znajduje
si´ p∏yta wulkolanowa o od-

powiedniej elastycznoÊci
i klasie Êcierania. Maszyna
oferowana jest w trzech wer-
sjach silnikowych: Honda,
Subaru oraz Yanmar (Diesel).
W celu zwi´kszenia komfortu
u˝ytkownika wprowadzono
ostatnio bardzo wygodny
i szybki system demonta˝u
dyszla prowadzàcego (jest to

wa˝ne podczas transporto-
wania urzàdzenia w szcze-
gólnoÊci dla mniejszych firm).
Wi´kszego kalibru nowo-
Êcià prezentowanà przez fir-
m´ Ammann jest Rammax
RX 1510-CI b´dàcy pierw-
szym w jej ofercie walcem
przegubowym do prac ziem-
nych, który ∏àczy wszystkie

dotychczasowe zalety wyro-
bów spod znaku Rammax
(wchodzàcego w sk∏ad Grupy
Ammann) oraz najnowocze-
Êniejsze rozwiàzania popra-
wiajàce skutecznoÊç oraz
komfort pracy. Maszyna jest
wyposa˝ona w silnik Diesla
Lombardini o mocy 15,8 kW,
jej ci´˝ar roboczy wyno-
si 1.530 kg, si∏a odÊrodkowa
w zale˝noÊci od potrzeb
od 35 do 71 kN. Na uwag´ za-
s∏uguje zdolnoÊç pokonywa-
nia wzniesieƒ. Z za∏àczonà wi-
bracjà wynosi ona 50, a bez
wibracji 60% (!). Walec ten,
tak jak pozosta∏e maszyny
Rammax posiada dwuletnià
gwarancj´ na ca∏e urzàdzenie
i pi´cioletnià na elementy wi-
bracji. Rammax RX 1510-CI
dost´pny jest w wersjach ze
sterowaniem poprzez kabel
lub na podczerwieƒ. Wi´cej
informacji uzyskaç mo˝-
na u autoryzowanych przed-
stawicieli handlowych firmy
i odwiedzajàc jej stoisko Z 44
podczas targów Autostrada
Polska w Kielcach.
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Pomimo niewielkiej wagi zag´szczarka AVP 1240 charakteryzuje si´ doskona∏ymi parametrami

W walcu RX 1510-CI zastosowano najnowoczeÊniejsze rozwiàzania poprawiajàce skutecznoÊç oraz komfort pracy



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¢



TACOM - japoƒska
solidnoÊç w Polsce 

Aries Power Equipment od po-
nad pi´tnastu lat zajmuje si´
zaopatrywaniem firm budow-
lanych w profesjonalne urzà-
dzenia firmy TACOM, wiodà-
cego w skali Êwiatowej japoƒ-
skiego producenta ubijaków
i p∏yt zag´szczajàcych. 
T∏oczysko ubijaków wyposa-
˝onych w nowoczesne, od-
porne na wibracje silniki HON-
DA, pracuje w kàpieli olejowej,
co sprawia, ˝e ich obs∏uga
jest ograniczona do minimum.
Ubijaki skonstruowano z my-
Êlà o pracach zag´szczajà-
cych piasku, ˝wiru, gliny i in-
nych materia∏ów spoistych.
Dzi´ki swoim niewielkim roz-
miarom i zwartej budowie ide-
alne nadajà si´ do pracy
w ciasnej przestrzeni. W aktu-
alnej ofercie firmy Aries Power
Equipment znajdujà si´:
• TV5DX – lekki ubijak wibracyj-

ny do zag´szczania pod∏o˝a

ziemnego w wykopach, kana-
∏ach lub pracach przy zabu-
dowie rur i przewodów,

• TV6DX – uniwersalny ubi-
jak wibracyjny przezna-
czony do prac zag´szcza-
jàcych w wykopach, kana-
∏ach i innych trudno dost´p-
nych miejscach. Idealnie
dobrane parametry robocze
pozwalajà urzàdzeniu osià-
gnàç wysoki stopieƒ za-
g´szczenia gruntu wymaga-
ny przy prowadzeniu prac
zwiàzanych z naprawà dróg
oraz poboczy,

• TV6DK – uniwersalny ubijak
wibracyjny wyposa˝ony
w mocny silnik HONDA
GX120. Urzàdzenie przezna-
czone jest do prac zg´sz-
czajàcych w wykopach, ka-
na∏ach i innych trudno do-
st´pnych miejscach. Ideal-
nie roz∏o˝ona si∏a ci´˝koÊci
oraz wysokie parametry po-
zwalajà osiàgnàç wysoki sto-
pieƒ zag´szczania gruntu
wymagany przy pracach na-
prawczych dróg i poboczy,

• TV7D – ci´˝ki ubijak wibracyj-
ny przeznaczony do zag´sz-
czania gruntu, dróg i pobo-
czy. Ubijak doskonale spraw-
dza si´ podczas robót w wy-
kopach i kana∏ach, wsz´-
dzie tam, gdzie wa˝na jest
wysoka wydajnoÊç w po∏à-
czeniu z wysokim stopniem
zag´szczania gruntu.

W ofercie firmy Aries Power
Equipment mo˝na znaleêç
mo˝na równie˝ szerokà gam´
zag´szczarek wibracyjnych TA-
COM o wadze do 110 kilogra-
mów. Maszyny te przeznaczo-
ne sà do wykonywania prac
zag´szczajàcych piasku, ˝wiru
i gruntów niespoistych. Zasto-
sowanie p∏yty poliuretanowej
pozwala na zag´szczanie
kostki brukowej, a dzi´ki
mo˝liwoÊci wykorzystania
zbiornika na wod´ maszyny
stajà si´ narz´dziem pozwa-
lajàcym wykonywaç tak˝e
prace asfaltowe, na przyk∏ad
zwiàzane z ∏ataniem na-
wierzchni. Na szczególnà uwa-
g´ zas∏ugujà urzàdzenia:

• TPD 50 – lekka zag´sz-
czarka gruntu, dzi´ki
swym gabarytom idealnie
sprawdza si´ w pracach pro-
wadzonych na ograniczonej
przestrzeni oraz w miej-
scach trudno dost´pnych,

• TPD 60 – kompaktowa za-
g´szczarka o parametrach
pozwalajàcych osiàgnàç wy-
soki stopieƒ zag´szczenia,

• Bully 90 – uniwersalna za-
g´szczarka wibracyjna o du-
˝ych mo˝liwoÊciach zastoso-
waƒ. Wykorzystanie p∏yty po-
liuretanowej pozwala na za-
g´szczanie kostki brukowej,
a zbiornika na wod´ asfaltu,

• TPD 110 – uniwersalna za-
g´szczarka gruntu z central-
nie po∏o˝onym wibratorem.
Maszyna przeznaczona jest
do pracy przy kraw´˝nikach
i Êcianach oraz w innych
trudno dost´pnych miej-
scach. Urzàdzenie cechuje
najwy˝sza si∏a wymuszajàca
spoÊród obecnie dost´p-
nych na rynku zag´szczarek.

Dalsze informacje Pb 020Z

Sprz´t budowlany

36 PoÊrednik Budowlany



C38. Volvo Trucks dla bran˝y budowlanej

C41. Faymonville Modulmax

V40.Euro-Truck i RTC - solidni partnerzy

V44.Goldhofer – dwadzieÊcia osi dla firmy Berard

R
 

E
 

K
 

L
 

A
 

M
 

A



Volvo Trucks dla bran˝y
budowlanej

Z najmocniejszym na Êwie-
cie samochodem ci´˝aro-
wym, nowymi, jeszcze bar-
dziej ekonomicznymi silni-
kami oraz skrzynià biegów
I-Shift  nowej generacji ,  
Volvo Trucks umacnia swojà
pozycj´ w segmencie pojaz-
dów dla bran˝y budowlanej. 
Gama produktowa firmy jest
niezwykle szeroka, poczàwszy
od 12-tonowych samochodów
ci´˝arowych Volvo FL, po fla-
gowe Volvo FH16 700, które
obok doskonale sprzedajàcej
si´ wywrotki Volvo FM 8x4
znalaz∏o si´ w centrum uwagi
odwiedzajàcych stoisko Vo-
lvo podczas tegorocznych
targów Intermat w Pary˝u.
– Przez ostatnich kilka lat
w naszych dzia∏aniach kon-
centrujemy si´ na umacnia-
niu naszej pozycji w seg-
mencie budowlanym. Obec-
nie dysponujemy bardzo sil-
nà kompletnà ofertà w tym
zakresie. Wraz z nowymi
produktami oraz wszech-
stronnie szkolonà siecià de-
alerskà, mamy doskona∏à
pozycj´ do spe∏nienia ocze-
kiwaƒ naszych klientów
w momencie, kiedy rynek
o˝ywi si´ – powiedzia∏ Staf-
fan Jufors, prezes i dyrektor
generalny Volvo Trucks.
Nowe Volvo FH16 700 ju˝
wzbudzi∏o olbrzymie zainte-
resowanie wÊród klientów
z bran˝y budowlanej. Wypo-
sa˝ony w silnik rozwijajàcy
moc 700 KM i moment obro-
towy 3.150 Nm, pojazd do-
skonale nadaje si´ do efek-
tywnego transportu ci´˝kich
maszyn oraz materia∏ów bu-
dowlanych. Konstruktorzy za-
stosowali w Volvo FH16 700
zautomatyzowany uk∏ad zmia-
ny biegów I-Shift, który u∏atwia
kierowanie pojazdem oraz po-
zwala na zmniejszenie zu˝ycia
paliwa. Najnowsza genera-
cja I-Shift posiada wiele no-
wych funkcji, które zaprojekto-
wane zosta∏y specjalnie z my-

Êlà o eksploatacji pojazdu
w segmencie budowlanym.
Nale˝à do nich funkcja u∏atwia-
jàca ruszanie z miejsca w trud-
nych warunkach terenowych
oraz mo˝liwoÊç prze∏àczenia
na program ekonomiczny, za-
pewniajàcy oszcz´dnoÊci
w zu˝yciu paliwa, które si´gaç
mogà nawet trzech procent.
Nic zatem dziwnego, ˝e coraz
wi´cej nabywców wybiera
I-Shift. – W chwili obecnej,
ponad trzydzieÊci procent
pojazdów, jakie dostarczamy
u˝ytkownikom z bran˝y bu-
dowlanej wyposa˝onych jest
w I-Shift. Ich liczba ca∏y czas
roÊnie, u˝ytkownicy cenià so-
bie bowiem komfort jazdy, ja-
ki zapewnia I-Shift. Jego nowe
funkcje sprawiajà, ˝e b´dzie
on jeszcze bardziej interesujà-
cy dla nabywców pojazdów
budowlanych – mówi Gunnar
Eliasson, mened˝er odpowie-
dzialny w Volvo Trucks za sfer´
pojazdów budowlanych.
Nowy I-Shift jest równie˝
jednym z wa˝niejszych
komponentów w doskonale
sprzedajàcej si´ wywrotce
Volvo FM 8x4, która równie˝
stanowi∏a znaczàcy element
ekspozycji podczas targów

Intermat. Pojazd wyposa˝o-
ny jest w nowej konstruk-
cji, 13-litrowy silnik zapew-
niajàcy jeszcze ekonomicz-
niejszà eksploatacj´. Po∏à-
czenie tych komponentów
pozwala na ograniczenie
– do nawet trzech procent
– zu˝ycia paliwa, w porów-
naniu do poprzedniego
uk∏adu nap´dowego (Eu-
ro 5 Incentive). Do troch´
l˝ejszych zadaƒ, realizowa-
nych przez pojazdy, takie
jak betonomieszarki, Volvo
FM jest dost´pne w wersji
zoptymalizowanej pod kà-
tem masy pojazdu i zu˝ycia
paliwa, wyposa˝onej w sil-
nik 11-litrowy. Model ten
równie˝ cechuje zu˝ycie pa-
liwa o kilka procent ni˝sze
w stosunku do pojazdów
poprzedniej generacji. 
Podczas targów Intermat 
Volvo Trucks dzieli∏o stoisko
z siostrzanà firmà Volvo Con-
struction Equipment. – Zde-
cydowaliÊmy si´ na takie roz-
wiàzanie nieprzypadkowo,
chcieliÊmy bowiem podkre-
Êliç doÊwiadczenie i kompe-
tencje obu firm w zakresie
oferty pojazdów i maszyn dla
bran˝y budowlanej. Dyspo-

nujàc naprawd´ szerokà ga-
mà produktowà mo˝emy za-
oferowaç naszym klientom
rozwiàzania w postaci indywi-
dualnie dostosowanych pa-
kietów zawierajàcych kom-
pleksowe rozwiàzania, po-
czàwszy od samochodów ci´-
˝arowych i maszyn, a˝ po fi-
nansowanie i serwis – t∏uma-
czy Gunnar Eliasson. 
Oferta Volvo Trucks prze-
znaczona dla u˝ytkowników
z bran˝y budowlanej obejmuje: 
• Volvo FL – pojazdy prze-

znaczone do realizacji lek-
kich zadaƒ budowlanych
po dobrych drogach,

• Volvo FE – pojazdy s∏u˝àce
do realizacji lekkich zadaƒ
budowlanych,

• Volvo FM – do zastoso-
waƒ do wszelkiego rodza-
ju zadaƒ budowlanych, 

• Volvo FH – przeznaczone
do efektywnej realizacji
transportu do i z placów
budowy, 

• Volvo FH16 – przeznaczo-
ne do transportu ∏adun-
ków ci´˝kich. 

Grupa Volvo dostarcza rów-
nie˝ kompletne rozwiàzania
finansowe i serwisowe.
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Nowe Volvo FH16 700 wyposa˝one w silnik o mocy 700 KM i momencie obrotowym 3.150 Nm doskonale nadaje si´ do efektywnego trans-
portu ci´˝kich maszyn oraz materia∏ów budowlanych





Euro-Truck i RTC
- solidni partnerzy

Na placu w Mrokowie ko∏o
Janek firmy Euro-Truck
oraz RTC zajmujà si´ sprze-
da˝à nowych i u˝ywanych
Êrodków transportu, w tym
tak˝e przeznaczonych dla
bran˝y budowlanej. RTC ofe-
ruje swoim klientom bogatà
gam´ samochodów ci´˝aro-
wych i dostawczych, cz´Êci
zamiennych oraz pe∏en za-
kres us∏ug serwisowych. 
WÊród oferowanych pro-
duktów znajduje si´ tak˝e
nowy Renault Kerax, naj-
ci´˝szy z gamy produktów
Renault. Przeznaczony jest
do zastosowaƒ w kamienio-
∏omach, ci´˝kich pracach
ziemnych, transporcie beto-
nu oraz sprz´tu ponadga-
barytowego. Wysoka moc,
wytrzyma∏a wzmocniona ra-
ma i rozbudowany nap´d
czynià z niego niezawodne-
go i wydajnego partnera. 
Renault Kerax jest dost´pny
w kilku konfiguracjach nap´du,
w zale˝noÊci od rodzaju zasto-
sowaƒ: 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4.
Techniczna ca∏kowita masa po-
jazdu w wersji Heavy mo˝e si´-
gaç nawet 42 ton. Natomiast
szeroki wachlarz silników o mo-
cy od 370 do 500 KM, spe∏nia-
jàcych norm´ emisji spalin 
EURO-4, umo˝liwia efektywne
wykorzystanie pojazdu w ka˝-
dych warunkach terenowych.
Dzi´ki solidnej konstrukcji,
Renault Kerax jest idealnie
przystosowany do zabudo-

wy ró˝nymi typami nadwozi
specjalistycznych, w tym:
wywrotek tylnozsypowych
o pojemnoÊci do 19 m3, wy-
wrotek dwu- i trójstronnych,
betonomieszarek, ˝urawi
i nadwozi skrzyniowych.
Mimo doskona∏ej opinii
u˝ytkowników o budowla-
nych pojazdach Renault Ke-
rax, konstruktorzy koncernu
nie spocz´li na laurach.
Wprost przeciwnie, wzmo-
˝yli swe prace. Tworzàc no-
wego Keraxa wzbogacili go
o szereg istotnych rozwià-
zaƒ, w tym: stalowy, trzycz´-
Êciowy zderzak, gru-
bà na cztery milimetry os∏o-
n´ pod silnikiem, cofni´te,
niezale˝nie od zderzaka re-
flektory wyposa˝one w krat-
ki ochronne, pierwszy sto-
pieƒ kabiny wykonany z ma-
teria∏ów kompozytowych,
wytrzyma∏ych na uderzenia
i zerwanie, wi´kszy przeÊwit
dzi´ki nowej obudowie mo-
stów, nowà konstrukcj´ ra-
my podwozia zbudowanà
ze stali o wysokim wspó∏-
czynniku spr´˝ystoÊci. Nie
zapomnieli tak˝e o zwi´k-
szeniu poziomu bezpie-
czeƒstwa wyposa˝ajàc po-
jazdy w uk∏ad wspomagania
przy ruszaniu pod gór´,
a tak˝e sprawdzone w wa-
runkach budowlanych ha-
mulce b´bnowe ze skutecz-
noÊcià technologii EBS.
EfektywnoÊç za∏adunku no-
wego Renault Kerax jest 
dodatkowo optymalizowa-
na przez wielostopniowy ha-
mulec silnikowy Optibrake. 

Wszystkie powy˝sze zalety,
w po∏àczeniu z rewelacyj-
nym komfortem prowadze-
nia i doskona∏ym serwisem
powodujà, ˝e Renault Kerax
wyznacza nowe standardy
dla pojazdów budowlanych
i stanowi najlepsze narz´-
dzie pracy przedsi´biorcy
budowlanego, zapewniajà-
ce mu powodzenie dzia∏aƒ
w ka˝dych warunkach.
Euro-Truck oferuje mi´dzy
innymi sprzeda˝ i wynajem
naczep samowy∏adowczych
przeznaczonych do prac
w przemyÊle wydobywczym,
budowlanym i do transportu
p∏odów rolnych. Wywrotki sà
zoptymalizowane do prze-
wozu zarówno ci´˝kich g∏a-
zów, jak i piasku czy ˝wiru.
Paleta produktów zawiera
muldy okràg∏e i skrzyniowe
w wersji z blach stalowych
lub aluminium. W celu za-
gwarantowania maksymal-
nej ∏adownoÊci i trwa∏oÊci
nawet podczas eksploatacji
w najci´˝szych warunkach,
do wykonania nadwozi okrà-
g∏ych i skrzyniowych u˝ywa
si´ stali wysokogatunkowej
HB 400/450 wytwarzanej
przez renomowany koncern
Thyssen-Krupp Stahl. Na-
bywca mo˝e wybraç gru-
boÊç Êcian i pod∏ogi dosto-
sowujàc tym samym nacze-
p´ do konkretnych potrzeb.
Aluminiowe nadwozia z firmy
Schmitz Cargobull sà uniwer-
salnym Êrodkiem transportu
dzi´ki niskiej masie w∏asnej.
Na polskim rynku oferowane
sà naczepy samowy∏adow-

cze dwu- i trzyosiowe o d∏u-
goÊci 7,2, 8,2, 9,4 oraz 10,5
metra. Obj´toÊç muld dwu-
osiowych rozpoczyna si´
od 24,1 m3, a trójosiowych
od 27,3 m3. Wywrotki z pod-
wy˝szanymi burtami miesz-
czà nawet do 48 m3. 
Najbardziej popularne i najbar-
dziej uniwersalne naczepy-
wywrotki w Polsce majà d∏u-
goÊç 8,2 metra oraz kubatu-
r´ 33,1 m3, przy wysoko-
Êci 1,6 metra. W ostatnich la-
tach stanowi∏y one oko∏o osiem-
dziesiàt procent sprzeda˝y.
Ju˝ w podstawowym wypo-
sa˝eniu klient mo˝e liczyç
na wysoki standard nacze-
py: ABS dzia∏ajàcy na dwie
osie i podnoszonà automa-
tycznie pierwszà oÊ. Do pod-
noszenia i opuszczania mul-
dy wykorzystywane sà si-
∏owniki hydrauliczne firm
HYVA lub GEORG. Ze
wzgl´du na trudne warunki
eksploatacyjne (piasek, b∏o-
to itp.) najcz´Êciej stosowa-
ne sà hamulce b´bnowe
(tarczowe dost´pne sà jako
w opcja). Przewoênicy ko-
rzystajàcy z naczep w wa-
runkach zimowych z pewno-
Êcià docenià podgrzewanie
pod∏ogi muldy za pomocà
spalin silnikowych.
Firmy Euro-Truck i RTC pro-
ponujà nie tylko atrakcyjne
formy finansowania oferowa-
nego sprz´tu, ale tak˝e na-
jem krótko- i d∏ugotermino-
wy wraz ze specjalnymi wa-
runkami ubezpieczeƒ i ob-
s∏ugi techniczno-serwisowej. 
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Faymonville Modulmax

Faymonville poszerza swà
palet´ produkcyjnà o modu-
∏owe naczepy Modulmax ty-
pu S-line. Pierwsze z nich zo-
sta∏y przekazane u˝ytkowni-
kom w koƒcu ubieg∏ego ro-
ku. Budowa modu∏ów Modul-
max sprawia, ˝e korzystajàcy
z nich mogà ∏atwo zmieniaç
ich konfiguracj´ dostosowu-
jàc jà do zmieniajàcych si´
potrzeb transportowych. Fakt
ten pozwala firmie Faymonville
na jeszcze pe∏niejsze zaistnie-
nie na Êwiatowym rynku pro-
ducentów pojazdów do trans-
portu specjalistycznego. 
Modulmax stanowi doskona∏e
uzupe∏nienie naczep serii Vario-
max, podlegajàcych jak wiado-
mo ograniczeniom co do mak-
symalnej ∏adownoÊci wynoszà-
cej 120 ton i liczby osi. Modul-
max, dzi´ki mo˝liwoÊci ela-
stycznej konfiguracji modu∏ów
wyposa˝onych w od dwóch
do szeÊciu wahliwych osi znaj-
duje niezliczone mo˝liwoÊci za-
stosowaƒ. Na ka˝dej z osi mon-
towane sà opony w rozmiarze
215/75R 17,5”, co pozwala uzy-
skaç maksymalny nacisk na oÊ
wynoszàcy 36 ton przy pr´dko-
Êci jednego kilometra na godzi-
n´. Parametry te sà szczególnie
interesujàce dla firm prowadzà-
cych transport w obr´bie zak∏a-
dów przemys∏owych. 
W naczepach nowej serii, Fay-
monville zastosowaç mo˝na
ró˝nego rodzaju platformy ∏a-
dunkowe: niskopodwoziowe,

rozsuwane i nierozsuwane,
muldy koparkowe i do przewo-
zu kot∏ów oraz adaptery
do transportu elementów elek-
trowni wiatrowych. Modulmax
mo˝e byç ponadto wyposa˝o-
ny w demontowalnà ∏ab´dzià
szyj´, która mo˝e zostaç do-
pasowana do trzy- lub cztero-
osiowego ciàgnika siod∏owe-
go. W przypadku bardzo ci´˝-
kich ∏adunków, nieodzowne
staje si´ u˝ycie wyposa˝one-
go w system kierowania dysz-
la zamiast ∏ab´dziej szyi. 
Modu∏y pozwalajà si´ bar-
dzo ∏atwo montowaç zarów-
no wzd∏u˝nie, jak i poprzecz-
nie, w zale˝noÊci od sposo-
bu wykorzystania i rodzaju
przewo˝onego ∏adunku. 
Szef projektu Modulmax,
Rainer Noe podkreÊla, ˝e
jest on w pe∏ni kompatybil-
ny z modu∏ami innych reno-

mowanych producentów
pod wzgl´dem mechaniki,
hydrauliki i uk∏adu kierowa-
nia. Stanowi to novum
na rynku naczep modu∏o-
wych umo˝liwiajàce na za-
pewnienie u˝ytkownikom
lepszego serwisu oraz dajà-
ce wi´ksze mo˝liwoÊci fir-
mom korzystajàcym z na-
czep modu∏owych. 
Zastosowanie 17,5-calo-
wych osi wahliwych pozwo-
l i ∏o na osiàgni´cie szeÊçdzie-
si´ciostopniowego wychylenia
przednich kó∏ podczas poko-
nywania zakr´tów oraz prze-
Êwitu pod wózkiem wynoszà-
cego 650 milimetrów. Pozwala
to na znaczne ∏atwiejsze poko-
nywanie nierównoÊci terenu
i przeszkód, takich jak na przy-
k∏ad kraw´˝niki. Du˝y przeÊwit
u∏atwia te˝ wymian´ opon.
Faymonville poinformowa∏,

˝e druga faza rozwojowa Mo-
dulmax przewiduje opraco-
wanie palety osi z w∏asnym
nap´dem. Zrealizowanie tego
projektu pozwoli∏oby na pro-
wadzenie transportu bez u˝y-
cia ciàgników lub przynaj-
mniej ograniczenie ich liczby.
Zastosowanie takich osi mia-
∏oby szczególnie znaczenie
na przyk∏ad podczas prze-
mieszczania ∏adunków we-
wnàtrz hal fabrycznych. 
Godny podkreÊlenia jest fakt,
˝e wszystkie kwestie zwiàza-
ne z modu∏ami Modulmax,
poczàwszy od prac badaw-
czorozwojowych, a na proce-
sie produkcyjnym skoƒczyw-
szy pozostaje od poczàtku
do koƒca w r´kach Faymo-
nville. Firma nie zdaje si´
na wspó∏prac´ z zewn´trz-
nymi biurami konstrukcyjny-
mi i nie korzysta z us∏ug pod-
wykonawców. Modulmax
jest doskonale chroniony
przed korozjà. Podobnie, jak
ma to miejsce w przypadku
innych produktów Faymo-
nville, monta˝ modu∏ów od-
bywa si´ dopiero po poma-
lowaniu wszystkich elemen-
tów. Linia produkcyjna impo-
nuje nowoczesnoÊcià. Firma
stosuje najnowoczeÊniejsze
technologie produkcji oraz
najwy˝szej jakoÊci roboty
spawalnicze. Firma dyspo-
nuje odpowiednimi mocami
produkcyjnymi, co pozwala
na zrealizowanie zamówieƒ
na naczepy modu∏owe Mo-
dulmax w krótkim czasie. 
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Modu∏owe naczepy Modulmax pozwolà firmie Faymonville na jeszcze pe∏niejsze zaistnienie
na Êwiatowym rynku transportu specjalistycznego



PodnoÊniki koszowe
VERSALIFT 

W Polsce aktualnie najbar-
dziej popularnymi podnoÊni-
kami koszowymi sà te monto-
wane na podwoziach samo-
chodowych otwartych. Naj-
cz´Êciej spotykane sà kon-
strukcje krajowe oraz ca∏ego
szeregu producentów w∏o-
skich. Montowane sà one
z regu∏y na ekonomicznych
podwoziach, z których naj-
cz´Êciej stosowanym jest Nis-
san Cabstar o DMC 3,5 tony. 
Przysz∏oÊç nale˝y jednak
do podnoÊników montowa-
nych na podwoziach typu
Van, takà tendencj´ zaob-
serwowaç mo˝na ju˝ w kra-
jach Europy Zachodniej.
W tej dziedzinie najbogatszà
ofert´ na Êwiecie posiada
amerykaƒska firma Time
Manufacturing, sprzedajàca
swoje wyroby w Europie
pod handlowà nazwà VER-
SALIFT. Dystrybutorem pod-
noÊników VERSALIFT w Pol-
sce jest spó∏ka AGREX AR-
CON. Oferuje ona trzydzie-
Êci modeli podnoÊników
montowanych na podwo-
ziach zamkni´tych typu van

o DMC od 2,9 do 7,5 tony.
VERSALIFT zaspokaja bli-
sko szeÊçdziesiàt procent
Êwiatowego zapotrzebowa-
nia na tego typu maszyny.
Pierwszy podnoÊnik zabu-
dowany na vanie powsta∏ ju˝
w roku 1976. Ju˝ dwa lata
póêniej VERSALIFT opraco-
wa∏ konstrukcj´ umo˝liwiajà-
cà otwieranie tylnych drzwi
nawet gdy podnoÊnik jest
w pozycji transportowej. W ro-
ku 1986 wprowadzono pod-
podwoziowe podpory, a rok
póêniej kosze umo˝liwiajàce
wejÊcie z pozycji gruntu.
W roku 1990 VERSALIFT
wdro˝y∏ system umo˝liwiajà-
cy dotanie si´ do kosza z ka-
biny pojazdu bez konieczno-
Êci wychodzenia na zewnàtrz.
WysokoÊç pracy w tego typu
podnoÊnikach zawiera si´
w przedziale od 9 do 18 me-
trów w zale˝noÊci od mode-
lu, przy zasi´gu poziomym
od 5 do 10 metrów, w zale˝-
noÊci od DMC podwozia, ro-
dzaju podpór i obcià˝enia
kosza, które w najwi´kszych
maszynach si´ga na-
wet 265 kg. Wszystkie pod-
noÊniki majà teleskopowo
wysuwane wysi´gniki i do-
datkowe sta∏e lub obrotowe

bociany, a w niektórych roz-
wiàzaniach obrotowe kosze. 
Decydujàcà przewagà pod-
noÊników koszowych mon-
towanych na podwoziach
typu van nad montowanymi
na podwoziach samocho-
dowych otwartych jest mo˝-
liwoÊç zabudowania i wypo-
sa˝enia wn´trza, co pozwala
przekszta∏ciç je w mobilny
warsztat naprawczy.
W koszu podnoÊnika zain-
stalowaç mo˝na gniazdko
elektryczne 230V, transfor-
mator 12/230V, system
OOS optymalizujàcy wysi´g
boczny, system VTC, stero-
wanie proporcjonalne Can-
Bus,  –opatentowany system
blokady mostów podwozia
(ALS) umo˝liwiajàcy prac´
podnoÊnika bez standardo-
wych podpór, zaawansowa-
ne systemy bezpieczeƒstwa
biernego, lampy i projektory
Êwiat∏a, ruchome lub stacjo-
narne skrzynie narz´dziowe,
pó∏ki, wyk∏adziny Êcienne,
Êcianki dzia∏owe, drzwi wy-
chylne i przesuwne oraz
oÊwietlenie zewn´trzne i we-
wn´trzne. OczywiÊcie pojazd
mo˝na wyposa˝yç dodatko-
wo w agregaty hydrauliczne
lub pneumatyczne lub gene-

ratory pràdu, a tak˝e wszel-
kiego rodzaju narz´dzia na-
p´dzane z tych agregatów.
Rozszerzeniem oferty sà mo-
dele izolowane do 1 kV.
Typowe modele VERSALIFT
o DMC podwozia 3.500 kg to
ET-32-LE montowany stan-
dardowo na Renault Master
o wysokoÊci pracy 11,7 metra
i zasi´gu poziomym 6,8 metra
przy obcià˝eniu kosza
do 200 kg oraz model ET-36-
LF standardowo montowany
na samochodzie Ford Transit
o wysokoÊci pracy 13,1 metra
i zasi´gu poziomym 6,8 metra
przy obcià˝eniu kosza 200 kg.
Ceny modeli, w zale˝noÊci
od zamówionych opcji i pod-
wozi, sà wy˝sze o oko∏o 30%,
od ekwiwalentnych podnoÊni-
ków montowanych na podwo-
ziach otwartych. Jest to jed-
nak zrozumia∏e, je˝eli weêmie
si´ pod uwag´ uniwersalnoÊç
maszyn i ich wyposa˝enie.
Zakres zastosowaƒ podno-
Êników koszowych jest
ogromny, poczàwszy od mo-
bilnych warsztatów napraw-
czych, poprzez us∏ugi komu-
nalne, a˝ do profesjonalnych
us∏ug monta˝owych prowa-
dzonych na wysokoÊci.
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Semi-naczepa OSDS
firmy Nooteboom

Firma Nooteboom opracowa-
∏a specjalny typ semi-naczep
ze specjalnie wzmocnionym
podwoziem dla sprz´tu o wy-
sokim nacisku punktowym.
Pojazdy przeznaczone sà
do transportu wózków wid∏o-
wych i podnoÊników telesko-
powych. Najbardziej zaawan-
sowana technologicznie na-
czepa tego typu wyposa˝o-
na jest w hydraulicznie pod-
noszony pok∏ad ∏adunkowy
i osie skr´tne hydraulicznie. 
Majàc na uwadze ekonomi-
k´ eksploatacji zaprojekto-
wano tak˝e taƒszà odmian´
najbogatszej wersji naczepy
z hydraulicznie podnoszo-
nym pok∏adem. In˝ynierowie
Nooteboom bazowali tu
na konstrukcji odnoszàcej
ogromne sukcesy rynkowe li-
nii semi-naczep OSDS wypo-
sa˝onych w osie samoskr´t-
ne. Taki model semi-naczepy
z hydraulicznà platformà, mi-
mo, ˝e oferowany jest w bar-
dzo przyst´pnej cenie, spe∏-
nia wszelkie potrzeby prze-
woêników zapewniajàc im
w szczególnoÊci:
• szybki i bezpieczny za∏a-

dunek i roz∏adunek
• optymalne zabezpiecze-

nie ∏adunku.
Dzi´ki niewielkiej wysokoÊci
pok∏adu ∏adunkowego i za-
stosowaniu hydraulicznych
ramp najazdowych o d∏ugo-
Êci pi´ciu metrów, kàt natar-

cia na pok∏ad wynosi tyl-
ko dziewi´ç stopni przy nor-
malnej wysokoÊci jazdy. Hy-
draulicznie unoszona pod∏o-
ga równie˝ zapewnia iden-
tyczny, niski kàt natarcia. Co
wi´cej, pozwala ona na za∏a-
dunek na ∏ab´dzià szyj´
w bardzo prosty sposób.
Wystarczy jedno naciÊni´cie
przycisku na pilocie zdalne-
go sterowania, by zatrzymaç
pod∏og´ w ˝àdanej pozycji.
Na uwag´ zas∏uguje kom-
pletne wyposa˝enie standar-
dowe naczep typu OSDS.
W wersji podstawowej nad-
wozie pokryte jest pow∏okà
metalicznà, co sprawia, ˝e
pojazd zosta∏ doskonale za-
bezpieczony przed korozjà.
W celu optymalnego zabez-
pieczenia ∏adunku wielo-
cz∏onowego, pok∏ad ∏adun-
kowy wyposa˝ony jest
w trzynaÊcie rz´dów cztero-
cz´Êciowych uszaków o wy-

trzyma∏oÊci oÊmiu ton. Aby
zapewniç maksymalnà przy-
czepnoÊç do wykoƒczenia
ca∏ej pod∏ogi ∏adunkowej za-
stosowano podwójnie zàb-
kowanà, galwanizowanà kra-
townic´ wykonanà ze stali.

W wyjàtkowych przypad-
kach zastosowanie wcià-
garki elektrycznej Super-
winch sprawia, ˝e wjazd
na ∏ab´dzià szyj´ jest nie-
zwykle prosty i bezpieczny.
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Semi-naczepa OSDS firmy Nooteboom do  przewozu wózków wid∏owych i podnoÊników teleskopowych

W celu optymalnego zabezpieczenia ∏adunku wielocz∏onowego, pok∏ad ∏adunkowy jest
wyposa˝ony w 13 rz´dów 4-cz´Êciowych uszaków o wytrzyma∏oÊci 8 ton



Pojazdy u˝ytkowe

44 PoÊrednik Budowlany

Goldhofer – dwadzieÊcia
osi dla firmy Berard

Szeroka paleta produkcyj-
na niemieckiej firmy Goldho-
fer sprawia, ˝e firma jest w sta-
nie spe∏niç oczekiwania ka˝-
dego przedsi´biorstwa trans-
portowego. Firma zatrudniajà-
ca szeÊciuset pracowników
wytwarza pojazdy specjali-
styczne o ∏adownoÊci od dwu-
dziestu pi´ciu do nawet dzie-
si´ciu tysi´cy ton. Do chwili
obecnej z taÊm produkcyj-
nych fabryki zesz∏o po-
nad 32.000 pojazdów, które
trafi∏y do odbiorców w sie-
demdziesi´ciu krajach.
Co mo˝e byç lepsze od jed-
nego samojezdnego zesta-
wu Goldhofer? Odpowiedê
na tak postawione pytanie
jest banalnie prosta. Lepsze
jest posiadanie ich wi´kszej
liczby! Takà zasad´ wyzna-
je amerykaƒska firma Be-
rard konsekwentnie stawia-
jàca na pojazdy marki Gol-
dhofer. Jej najnowszy naby-
tek to dwadzieÊcia osi
i dwie jednostki silnikowe
typu Mega PST/ES-E. Fir-
ma Berard jest przekona-
na do niemieckiej jakoÊci,
a zakup zapewnia jej utrzy-
manie wiodàcej pozycji
wÊród przewoêników dzia-

∏ajàcych na pó∏nocnoame-
rykaƒskim rynku transpor-
tów ponadgabarytowych.
Podstawowe zadania firmy
Berard to transport ci´˝ki
polegajàcy na przewozach
morskich wie˝ wiertniczych,
zbiorników chemicznych
oraz wyrobów przemys∏u
stoczniowego. Dla spraw-
nej realizacji tak skompliko-
wanych zadaƒ transporto-
wych podstaw´ stanowi nie
tylko specjalistyczny sprz´t,
ale tak˝e odpowiednio wy-
szkoleni pracownicy. 
Sukces pod wzgl´dem
sprz´towym zapewniajà ze-
stawy Goldhofera. Ostatnio
firma Berard transportowa∏a
gigantyczny, wa˝àcy 487 ton
zbiornik o d∏ugoÊci 67 i Êred-
nicy 6 metrów. Dzi´ki zasto-
sowaniu samojezdnych wóz-
ków Goldhofer mo˝liwe by∏o
wykonanie tego zadania,
a zw∏aszcza pokonanie za-
kr´tu pod kàtem 90 stopni.
Firma Berard posiada pi´ç-
dziesiàt dwie osie typu
PST/SL-E z pi´cioma z jed-
nostkami nap´dowymi, trzy-
dzieÊci dwie osie typu
PST/ES-E z czterema jednost-
kami silnikowymi i pi´tnaÊcie
osi THP. Daje to mo˝liwoÊç
jednoczesnego przewiezienia
∏adunku o masie 4.000 ton.
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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

Szesnastoosiowy zestaw Goldhofer za∏adowany!

Ci´˝ki transport na swej drodze pokonaç musi przeszkod´ w postaci torowiska

Samojezdne wózki Goldhofer umo˝liwiajà pokonywanie bardzo ostrych zakr´tów
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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

x

maszyny do przetwórstwa 
odpadów komunalnych

x

podnoÊniki koszowe 

x

r´baki do drewna i ga∏´zi 

x

narz´dza serwisowe do ci´˝kiego sprz´tu

Agrex Arcon Sp. z o.o.
ul. Pu∏awska 372, 02-819 Warszawa

www.agrex-arcon.pl
tel. (22) 641 05 05

fax: (22) 641 05 05 wew. 102
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� 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

Koszt przyk∏adowej linii - 189.000 USD
(przesiewacz z instalacjà wodnà, 4 x podajniki

500x2000, podajnik 600x2300, p∏uczka, konstrukcja
wsporcza, kosz zasypowy, instalacja)

Ponadto w ofercie firmy:
- palownice i wiertnice
- m∏oty hydrauliczne
- g∏owice wibracyjne ( wibrom∏oty)
- pompy wysokociÊnieniowe i

mieszalniki wysokoobrotowe
- ˝urawie / dêwigi na podwoziu

samochodowym
- agregaty pràdotwórcze

Kompletne linie 
kruszàco-przesiewajàce

KDM Dariusz Mazur
ul. Kolejowa 16, 05-816 Micha∏owce
tel. 022 4994680, fax. 022 4994681

e-mail:kdm@kdm.net.pl
www.kdm.net.pl

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

CZ¢ÂCI ZAMIENNE
DO MASZYN BUDOWLANYCH

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

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

DO MINIKOPAREK, ¸A¡CUCHY DO KOPAREK

A Terex Company
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R´cznie kierowane zag´szczarki 
gruntu z systemem
COMPATROL®-CCD 

i COMPATROL®- MSM

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

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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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. 0602 62 82 44, 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

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

®

Maszyny i urzàdzenia dla kruszenia, przesiewania,
recyklingu i wyburzeƒ. Systemy segregacji oraz
separacji frakcji lekkich z odpadów budowlanych:
v RUBBLE MASTER – kompaktowe kruszarki dla

recyklingu oraz surowców naturalnych;
v GIPO – zak∏ady przeróbcze mobilne,  kombi,

stacjonarne, maszyny specjalne, przesiewacze;
v Demarec – pulweryzery, no˝yce, chwytaki, m∏oty 

– osprz´t dla wyburzeƒ, demonta˝u, recyklingu;

v Waste Technology –  linie segregacji odpadów
budowlanych, r´czne oraz mechaniczne.

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

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37
tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90
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Najwi´kszy Êwiatowy producent 
silników spalinowych ma∏ej mocy 

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

jest niezawodny nap´d! 
Szukaj tej marki we wszystkich sklepach!

Kontakt z nami :

CHABIN® - SERVICE  
93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  

tel. (0-42) 684-98-72 lub 73, 
fax (0-42) 684-98-75  

www.chabin.pl, e-mail: chabin@chabin.pol.pl 

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

•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
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

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

tel./fax (025) 758 38 96

www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel./fax 022 843-89-72, tel. 022 843-68-16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.org.pl

www.osom.pl

Szkolenia dla operatorów maszyn
budowlanych i drogowych. 

Mo˝liwoÊç odbycia praktyki na naszym poligonie.

UPUSTY DLA FIRM 

OÂRODEK SZKOLENIA
OPERATORÓW MASZYN

PN-ISO 9001:2001

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 0-602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb@sdmb.pl

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

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
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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
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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

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
POÂREDNIKORGANIZATORZY 

IMPREZ TARGOWYCH

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






