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Drodzy Czytelnicy,
w dniu 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleƒskiem zginà∏ 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski, Jego Ma∏˝onka Maria Kaczyƒska 
oraz dziewi´çdziesiàt cztery osoby znajdujàce si´ na pok∏adzie:

CzeÊç Ich pami´ci!

Ryszard Kaczorowski, by∏y prezydent RP na uchodêctwie
Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
Ewa Bàkowska, przedstawiciel Rodzin Katyƒskich
gen. broni Andrzej B∏asik, dowódca Si∏ Powietrznych
Krystyna Bochenek, wicemarsza∏ek Senatu RP
Anna Maria Borowska, przedstawiciel Rodzin Katyƒskich
Bartosz Borowski, przedstawiciel Rodzin Katyƒskich
gen. dyw. Tadeusz Buk, przedstawiciel Si∏ Zbrojnych
gen. bryg. abp Miron Chodakowski, 

Prawos∏awny Ordynariusz Wojska Polskiego
Czes∏aw Cywiƒski, prezes Zarzàdu G∏ównego 

Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK
Leszek Roman Deptu∏a polityk
pp∏k Zbigniew D´bski, 

cz∏onek Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari
Grzegorz Dolniak, pose∏
Katarzyna Doraczyƒska, Kancelaria Prezydenta
Edward Duchnowski, sekretarz generalny Zwiàzku Sybiraków
Aleksander Fedorowicz, t∏umacz j´zyka rosyjskiego
Janina Fetliƒska, senator
Jaros∏aw Florczak, funkcjonariusz BOR
Artur Francuz, funkcjonariusz BOR
gen. Franciszek Gàgor, szef Sztabu Generalnego WP
Gra˝yna G´sicka, pos∏anka
gen. bryg. Kazimierz Gilarski, przedstawiciel Si∏ Zbrojnych
Przemys∏aw Gosiewski, pose∏
ks. pra∏at Bronis∏aw Gostomski, przedstawiciel Rodzin Katyƒskich
Robert Grzywna, cz∏onek za∏ogi samolotu
Mariusz Handzlik podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
ks. pra∏at Roman Indrzejczyk, kapelan prezydenta
Pawe∏ Janeczek, funkcjonariusz BOR
Dariusz Jankowski, Kancelaria Prezydenta
Izabela Jaruga-Nowacka, pos∏anka
Natalia Januszko, cz∏onek za∏ogi samolotu
o. Józef Joniec, prezes Stowarzyszenia Parafiada
Sebastian Karpiniuk, pose∏
wiceadm. Andrzej Karweta, dowódca Marynarki Wojennej
Mariusz Kazana, dyrektor Protoko∏u Dyplomatycznego w MSZ
Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich
gen. bryg. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki, 

Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari
Stanis∏aw Jerzy Komorowski, wiceminister obrony narodowej
Pawe∏ Krajewski, funkcjonariusz BOR
Andrzej Kremer, wiceszef MSZ
ks. Zdzis∏aw Król, b. kapelan Warszawskiej Rodziny Katyƒskiej
Janusz Krupski, kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych
Janusz Kurtyka, prezes IPN
ks. Andrzej KwaÊnik, kapelan Federacji Rodzin Katyƒskich
gen. Bronis∏aw Kwiatkowski, przedstawiciel Si∏ Zbrojnych

Wojciech Lubiƒski, lekarz prezydenta
Tadeusz Lutoborski, przedstawiciel Rodzin Katyƒskich
Barbara Maciejczyk, cz∏onek za∏ogi samolotu
Barbara Mamiƒska, osoba towarzyszàca
Zenona Mamontowicz-¸ojek, prezes Polskiej Fundacji Katyƒskiej
Stefan Melak, przewodniczàcy Komitetu Katyƒskiego
Tomasz Merta, wiceminister kultury
Andrzej Michalak, cz∏onek za∏ogi samolotu
Stanis∏aw Mikke, przedstawiciel Rodzin Katyƒskich
Justyna Moniuszko, cz∏onek za∏ogi samolotu
Aleksandra Natalli-Âwiat, pos∏anka
Janina Natusiewicz-Mirer, osoba towarzyszàca
Piotr Nosek, funkcjonariusz BOR
Piotr Nurowski, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego
Bronis∏awa Orawiec-Loeffler, przedstawiciel Rodzin Katyƒskich
ks. pp∏k Jan Osiƒski, Ordynariat Polowy WP
ks. p∏k Adam Pilch, ewangelickie duszpasterstwo polowe
Katarzyna Piskorska, przedstawiciel Rodzin Katyƒskich
Maciej P∏a˝yƒski, pose∏
gen. dyw. bp Tadeusz P∏oski, biskup polowy Wojska Polskiego
gen. dyw. W∏odzimierz Potasiƒski, przedstawiciel Si∏ Zbrojnych
Arkadiusz Protasiuk, cz∏onek za∏ogi samolotu
Andrzej Przewoênik, sekretarz generalny 

Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
Krzysztof Putra, wicemarsza∏ek Sejmu RP
ks. prof. Ryszard Rumianek, rektor UKSW
Arkadiusz Rybicki, pose∏
Andrzej Sariusz-Skàpski, prezes Federacji Rodzin Katyƒskich
Wojciech Seweryn, przedstawiciel Rodzin Katyƒskich
S∏awomir Skrzypek, prezes NBP
Leszek Solski, przedstawiciel Rodzin Katyƒskich
W∏adys∏aw Stasiak, szef Kancelarii Prezydenta RP
Jacek Surówka, funkcjonariusz BOR
Aleksander Szczyg∏o, szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego.
Jerzy Szmajdziƒski, wicemarsza∏ek Sejmu RP
Jolanta Szymanek-Deresz, pos∏anka
Izabela Tomaszewska, Kancelaria Prezydenta
Marek Uleryk, funkcjonariusz BOR
Anna Walentynowicz, opozycjonistka w czasach PRL
Teresa Walewska-Przyja∏kowska, przedstawiciel Rodzin Katyƒskich
Zbigniew Wasserman, pose∏
Wies∏aw Woda, pose∏
Edward Wojtas, pose∏
Pawe∏ Wypych, minister w Kancelarii Prezydenta
Stanis∏aw Zajàc, senator
Janusz Zakrzeƒski, aktor
Gabriela Zych, przedstawiciel Rodzin Katyƒskich
Dariusz Micha∏owski, funkcjonariusz BOR
Agnieszka Wi´c∏awek-Pogródka, funkcjonariuszka BOR
Artur Zi´tek, cz∏onek za∏ogi samolotu



Zmiany w HKL Baumaschinen Polska

Rok 2010 rozpoczà∏ si´ dla firmy HKL Baumaschinen Pol-
ska od wa˝nego wydarzenia, jakim sta∏o si´ powo∏anie no-
wego Zarzàdu Spó∏ki. Znaleêli si´ w nim jej wieloletni pra-
cownicy – Dyrektor Generalny i Prokurent Adam Bàczyƒski
oraz Dyrektor Handlowy Micha∏ Zawierzyƒski. Obaj zapo-
wiadajà bardzo pracowity rok. Zarówno dla siebie samych,
jak i wspó∏pracowników. W planach na najbli˝szà
przysz∏oÊç jest bowiem dalszy rozwój dzia∏alnoÊci HKL
Baumaschinen Polska, przede wszystkim umocnienie po-
zycji w segmencie wynajmu sprz´tu. Oferta Wypo˝yczalni
Maszyn HKL ma zostaç wzbogacona o szereg nowych ma-
szyn i urzàdzeƒ budowlanych, w tym koparki gàsienicowe
o zwi´kszonym zasi´gu typu Long Reach. 
Wraz z poszerzeniem oferty wynajmowej wzmacniana jest
dzia∏alnoÊç serwisu HKL Baumaschinen Polska, który suk-
cesywnie doposa˝any jest w najnowoczeÊniejszy sprz´t
diagnostyczny wraz z oprogramowaniem oraz specjali-
styczne narz´dzia. 
HKL Polska z powodzeniem kontynuuje wieloletnià, dobrà
wspó∏prac´ z firmami New Holland Construction, Wacker
Neuson oraz Kramer w zakresie sprzeda˝y maszyn
nowych. W tym roku wszystkie maszyny marki New Holland
sprzedane przez HKL Baumaschinen Polska obj´te b´dà
dwuletnià gwarancjà.

Nie mo˝na zapomnieç o bogatej ofercie maszyn u˝ywa-
nych. Szczególnym powodzeniem cieszà si´ maszyny po-
leasingowe, które wycofywane sà z floty wynajmowej.
W tym roku obj´te one b´dà trzymiesi´cznà gwarancjà.

Mieszanka firmowa
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Nowi Cz∏onkowie Zarzàdu HKL Baumaschinen Polska, Adam Bàczyƒski i Micha∏ Zawie-
rzyƒski zapewniajà, ˝e wszystkie dzia∏ania HKL Polska w roku 2010 b´dà zmierzaç
do podniesienia jakoÊci Êwiadczonych przez spó∏k´ us∏ug

Atlas znów samodzielnie i na pomaraƒczowo

Ostatnie lata by∏y dla firmy Atlas-Terex okresem ciàg∏ych
niepokojów. Oprócz spadku zamówieƒ wywo∏anego Êwia-
towym kryzysem finansowym, firma n´kana by∏a niewyja-
Ênionymi kwestiami w∏asnoÊciowymi powa˝nie ogranicza-
jàcymi perspektywy rozwojowe. Ostatecznie kwestia ta zo-
sta∏a rozwiàzana. Po rozstaniu si´ z koncernem Terex fa-
bryki produkujàce koparki, ˝urawie i elementy hydraulicz-
ne w Ganderkesee, Delmenhorst i Vechta przejà∏ prywat-
ny inwestor – Fil Filipov b´dàcy wczeÊniej prezesem za-

rzàdu w Atlas-Terex. – Atlas Krane&Bagger cieszy si´ uzna-
niem bran˝y, dysponuje dobrze rozwini´tà siecià sprzeda-
˝y i nowoczesnymi fabrykami. Posiadajàca bogate tradycje
marka Atlas, logo oraz dawne barwy zostajà natychmiast
przywrócone. Nie przewidujemy ˝adnych zmian w sieci
sprzeda˝y ani w sposobie i technologii produkcji. W gr´
nie wchodzà równie˝ zwolnienia ani zmniejszenie p∏ac.
Wprost przeciwnie, starania o pozyskanie nowych kontrak-
tów majà przynieÊç rezultaty w postaci rozwoju firmy – za-
pewni∏ Fil Filipov. 

Volvo CE odrabia straty

Podajàc do wiadomoÊci swoje wyniki za czwarty kwarta∏
i ca∏y ubieg∏y rok, Volvo Construction Equipment (Volvo
CE) og∏osi∏o, ˝e podejmowane przez nià dzia∏ania
na rzecz poprawy efektywnoÊci okaza∏y si´ skuteczne
i spowodowa∏y ograniczenie kwartalnej straty o 55 procent
w porównaniu z analogicznym okresem roku 2008. Powio-
d∏y si´ równie˝ wysi∏ki majàce na celu zmniejszenie zapa-
sów maszyn u dealerów. Volvo CE uda∏o si´ doprowadziç
do ich redukcji o 47 procent, a tym samym zapewniç zrów-
nowa˝enie poda˝y maszyn z aktualnym popytem.



Volvo CE inwestuje w Chinach

Volvo Construction Equipment zapowiedzia∏o zainwestowa-
nie czterdziestu milionów dolarów w Chinach. Na miejsce in-
westycji wybrano Jinan, stolic´ Shangdong, gdzie powstaç
majà fabryka oraz oÊrodek badawczo-rozwojowy. Jinan to
szeÊciomilionowe silnie uprzemys∏owione miasto posiadajà-
ce cieszàcà si´ du˝à renomà wy˝szà uczelni´ technicznà. 
OÊrodek pracowaç ma nad rozwojem konstrukcji maszyn
przeznaczonych na rynki krajów strefy BRIC (Brazylii, Rosji,
Indii oraz Chin). Zadaniem oÊrodka ma byç równie˝ wynaj-
dywanie mo˝liwoÊci kooperacji na tamtejszym rynku dla na-
le˝àcej do Volvo firmy Shandong Lingong Construction Ma-
chinery Co. produkujàcej ∏adowarki ko∏owe. 
W fazie budowy przejÊciowo do roku 2012 oÊrodek dzia∏aç
b´dzie w wynajmowanych pomieszczeniach. Rekrutacja per-
sonelu rozpocznie si´ w trzecim kwartale 2010. Do koƒca ro-
ku Volvo CE planuje zatrudnienie dwudziestu miejscowych
in˝ynierów. Ich liczba ma szybko rosnàç, na koniec roku 2011
powinno ich byç szeÊçdziesi´ciu, a do koƒca roku 2012 – stu
dwudziestu. Pe∏na obsada oÊrodka wynoszàca stu osiem-
dziesi´ciu pracowników ma byç osiàgni´ta w roku 2013.
Inwestycja wzmacnia mo˝liwoÊci rozwoju konstrukcji ma-
szyn. Stanowi tak˝e oczywisty dowód zaufania dla kompe-
tencji chiƒskich in˝ynierów. Tworzy równie˝ bli˝sze relacje
pomi´dzy Volvo CE i firmà Lingong. Oprócz tego podkreÊla
tak˝e strategiczne zobowiàzania szwedzkiego koncernu
do wytwarzania maszyn o parametrach odpowiadajàcych
potrzebom klientów z krajów strefy BRIC.

W leasingu widaç popraw´

Zwiàzek Polskiego Leasingu poda∏, ˝e wartoÊç finansowania
udzielonego przez firmy leasingowe w pierwszym kwartale
by∏a wy˝sza od przewidywanej w prognozach i wynios∏a 5,1
miliarda z∏otych. Oznacza to co prawda spadek rynku o 1,7
procent w porównaniu z pierwszym kwarta∏em ubieg∏ego ro-
ku, ale okaza∏ si´ on ni˝szy ni˝ si´ spodziewano. O˝ywienie
w bran˝y leasingowej zaobserwowano w marcu, poprzednie
dwa miesiàce ze wzgl´du na mroênà zim´ nie by∏y dobre.
Ma∏à aktywnoÊç w zawieraniu umów leasingowych przeja-
wia∏y wówczas firmy budowlane. Fachowcy przewidujà, ˝e
obecna korzystna tendencja b´dzie si´ utrzymywaç.

Mieszanka firmowa
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Dni Maszyn U˝ywanych CAT 

Dni Maszyn U˝ywanych CAT zosta∏y zorganizowane w Polsce
po raz pierwszy. Bergerat Monnoyeur Polska wybra∏ na miej-
sce imprezy swój oddzia∏ w Czeladzi. Przyby∏ym tam klientom
stworzono okazj´ obejrzenia i zakupienia maszyn certyfiko-
wanych, pozyskanych z sieci Caterpillar, specjalnie przygo-
towanych i zaopatrzonych w dwunastomiesi´cznà gwarancj´. 
Impreza przyciàgn´∏a uwag´ firm planujàcych wzbogacenie
swego parku maszynowego. W Czeladzi pojawili si´ przed-
stawiciele kilkudziesi´ciu z nich. 
Jak oceni∏ Janusz Walczak, koordynator do spraw maszyn
u˝ywanych i dzier˝awy z czeladzkiego oddzia∏u Bergerat

Monnoyeur, imprez´ mo˝na uznaç za udanà. Zawarto kilka-
naÊcie kontraktów – nabywców znalaz∏y mi´dzy innymi dwie
koparki gàsienicowe CAT 325, dwie spycharki D6-N, jed-
na D6-R, trzy koparki ko∏owe: M315, M, 316 i M318. Powo-
dzeniem cieszy∏y si´ koparko-∏adowarki. Tego typu impre-
za odby∏a si´ w Polsce po raz pierwszy. Bergerat Monno-
yeur liczy, ˝e dobre doÊwiadczenia tegorocznych klientów
zaowocujà jeszcze wi´kszym zainteresowaniem u˝ywanymi
maszynami CAT w przysz∏ym roku. Wa˝ne jest bowiem, i˝
kupuje si´ maszyn´ o znanej historii, od renomowanego de-
alera. Warto podkreÊliç eleganckie zachowanie zarzàdu fir-
my Bergerat Monnoyeur Polska. W obliczu narodowej ˝a∏o-
by og∏oszonej po katastrofie lotniczej pod Smoleƒskiem, im-
preza zosta∏a prze∏o˝ona o tydzieƒ, choç nie mia∏a przecie˝
ÊciÊle rozrywkowego charakateru. 

Mieszanka firmowa
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Sukces Baumy wieÊci
koniec kryzysu!

Ten tydzieƒ w Monachium
zawsze jest trudny – dla or-
ganizatorów, dla przyjezd-
nych, wreszcie dla miesz-
kaƒców bawarskiej stolicy.
Kto jednak móg∏ przewi-
dzieç, ˝e do problemów
z korkami, t∏okiem przy wej-
Êciach na targi, brakiem
miejsc w piwiarniach, doj-
dzie jeszcze k∏opot podsta-
wowy – z odwo∏aniem lo-
tów nad Europà? 
Ale Bauma jest zbyt pot´˝-
na i presti˝owa, by nie spro-
sta∏a takiej próbie. Co praw-
da kilkudziesi´ciu wystaw-
ców z Azji i Ameryki nie do-
tar∏o do Monachium
na czas, jednak organizator
imprezy – Messe München
– natychmiast oddelegowa∏
do obs∏ugi ich stoisk w∏asny
wykwalifikowany personel.
Tureckie przestawicielstwo
targów b∏yskawicznie zorga-
nizowa∏o karawan´ siedmiu
autokarów, które przywioz∏y
wystawców i goÊci z Turcji
do stolicy Bawarii ju˝ we
wtorek rano. Inni docierali
na w∏asnà r´k´ – samocho-
dami, pociàgami, autobu-
sami. Organizatorzy oddali
dodatkowo do dyspozycji
zmotoryzowanych parkingi
nowoczesnego stadionu
Allianz Arena. I mimo ˝e lot-
nisko w Monachium zacz´-
∏o przyjmowaç samoloty
ju˝ po trzech dniach tar-
gów, utrzymano specjalnà
komunikacj´ autobusowà
z Frankfurtu nad Menem
wprost przed wejÊcia
na Baum´. Prawie ka˝dy,
kto dociera∏ w koƒcu na tar-
gi, móg∏ d∏ugo opowiadaç
o swoich perypetiach. Trze-
ba jednak przyznaç, ˝e by∏o
warto pom´czyç si´ w po-
dró˝y. Tylu innowacji, ile
mo˝na by∏o obejrzeç
na w∏asne oczy w tym roku,
nikt si´ chyba nie spodzie-
wa∏. Wystawców z kolei za-
skoczy∏a liczba kontraktów,

które uda∏o im si´ zawrzeç
podczas targów. Michael
Heidemann z Zeppelin-CAT
promienia∏ zadowoleniem:
– Po trudnym roku 2009 na-
sze interesy wyraênie ruszy∏y
z miejsca. Nastroje w bran-
˝y sà ju˝ zupe∏nie inne, za-
chowawczoÊç i niepewnoÊç
zmieni∏a si´ w optymizm gra-
niczàcy z ostro˝nym entu-
zjazmem. Jörg Unger z Bo-
maga potwierdza te opinie:
– JesteÊmy usatysfacjonowa-
ni naszym udzia∏em w tar-
gach. Rozmowy biznesowe
mia∏y wysoki poziom, fre-
kwencja w stoisku by∏a na-
prawd´ znakomita, zawarli-
Êmy wiele umów i mogliÊmy
przygotowaç si´ do jeszcze

ciekawszych projektów i kon-
traktów. Cuneyt Divris z tu-
reckiej firmy IMDER wyra˝a∏
si´ o Baumie z jeszcze wi´k-
szym entuzjazmem uznajàc
jà za Mekk´ przemys∏u ma-
szyn budowlanych.
Jako ˝e artyku∏ piszemy
„na goràco” tu˝ po zakoƒ-
czeniu targów, nie ma w nim
miejsca na szczegó∏owe pre-
zentacje poszczególnych
maszyn. O monachijskich,
a tak˝e kieleckich, premie-
rach napiszamy szczegó∏o-
wo w wydaniu lipcowym.
DziÊ tylko kilka „baumowych”
smaczków – niektóre w sen-
sie dos∏ownym, jako ˝e
na przyk∏ad targowe restaura-
cje w tym roku wyspecjalizo-

wa∏y si´ w kuchni indyjskiej.
Egzotyczne dania mia∏y pro-
mowaç tegorocznego partne-
ra monachijskich targów, a In-
die prezentowa∏y si´ na Bau-
mie jako kraj o wielkim poten-
cjale, prowadzàcy gigantycz-
ne inwestycje infrastruktural-
ne. Innà ciekawostkà by∏o
na przyk∏ad rygorystyczne
stosowanie si´ do idei ochro-
ny Êrodowiska naturalnego.
Wydaje si´, ˝e nowe maszyny
projektowane sà nie po to, by
przynosiç korzyÊci swoim
w∏aÊcicielom, ale przede
wszystkim, by nie szkodziç
Êrodowisku! ˚artujemy, ale
New Holland podszed∏
do sprawy bardzo powa˝nie
– podkreÊlajàc, i˝ nawet sto-
isko targowe zbudowa∏ z ma-
teria∏ów mo˝liwych do recyc-
lingu. Do dekoracji i wszelkich
ulotek u˝yto wy∏àcznie farb
i atramentu wodnorozpusz-
czalnych, a Bio-Bar na terenie
ekspozycji serwowa∏ dania
i napoje w naczyniach z bio-
degradowalnych surowców.
I na koniec zagadka – o ile
trzeba b´dzie powi´kszyç
przestrzeƒ wystawienniczà,
by zmieÊciç wszystkich
ch´tnych w roku 2013?
Za trzy lata targi Bauma od-
bywaç si´ b´dà w dniach
od 15 do 21 kwietnia.
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Tegoroczna Bauma znów pobi∏a wszelkie rekordy…



Intrac Polska poka˝e
du˝e maszyny

Wydaje si´, ˝e Intrac Polska
ma szczególny sentyment
do targów Autostrada Pol-
ska. Wszak to w∏aÊnie
w Kielcach przed dwoma la-
ty na zaimprowizowanej
konferencji prasowej poin-
formowano o rozpocz´ciu
dzia∏alnoÊci firmy na pol-
skim rynku. Tak czy inaczej
Intrac Polska regularnie
uczestniczy w najwi´kszych
krajowych targach maszyn
budowlanych. Wystawia si´
na kieleckiej Autostradzie,
targach Infrastruktura w War-
szawie czy poznaƒskim Bu-
maszu. W tym roku nie b´-
dzie inaczej, Intrac Polska
pojawi si´ w Kielcach, gdzie
zaprezentuje szereg nowo-
Êci. – RzeczywiÊcie, po raz
pierwszy o firmie Intrac Pol-
ska us∏yszano przed dwoma
laty w Kielcach podczas tar-
gów Autostrada. Dlatego te˝
darzymy t´ imprez´ pewnym
sentymentem. Tym bardziej
zapraszamy do odwiedzenia
naszego stoiska podczas te-
gorocznej edycji. Jako jedy-
ny na terenie naszego kraju
autoryzowany przedstawi-
ciel koncernu Case Con-
struction zaprezentujemy
du˝e, wyspecjalizowane
maszyny tej marki, dla kilku
z nich b´dzie to debiut
na polskim rynku. Do Kielc
przywieziemy tak˝e naj-
nowsze modele maszyn
Manitou. Intrac jest tak˝e
autoryzowanym dealerem
tej firmy. Nasi pracownicy
ch´tnie dokonajà prezenta-
cji sprz´tu i odpowiedzà
na wszelkie pytania dotyczà-
ce jego eksploatacji. Chce-
my zwróciç uwag´ u˝ytkow-
ników naszych maszyn
na odpowiedni dobór
osprz´tu roboczego. Po-
zwala to na zwi´kszenie
stopnia efektywnoÊci wyko-
rzystania maszyn – mówi dy-
rektor zarzàdzajàcy Intrac
Polska, Dariusz Pachulski.

Ekspozycja przygotowywa-
na przez Intrac Polska za-
powiada si´ interesujàco.
GoÊcie, którzy zdecydujà
si´ przyjechaç do Kielc b´-
dà mogli zapoznaç si´ mi´-
dzy innymi z walorami naj-

wi´kszej z gamy ∏adowarek
ko∏owych Case, mode-
lu 1221E. Przyznaç trzeba,
˝e maszyna o masie trzy-
dziestu dwóch ton, wyposa-
˝ona w ∏y˝k´ o pojemno-
Êci 5,6 metra szeÊciennego

robi imponujàce wra˝enie.
Podobnie zresztà, jak wy-
twarzane w Japonii du˝e
koparki gàsienicowe.
Podczas majowych targów
zaprezentowany zostanie
model CASE CX350B NLC
o masie oko∏o 35 ton. Jest to
koparka zasilana ekonomicz-
nym silnikiem Isuzu o mo-
cy 275 KM. Doskona∏e uzu-
pe∏nienie du˝ych maszyn sta-
nowiç b´dzie wozid∏o prze-
gubowe CASE 330B o po-
jemnoÊci skrzyni za∏adunko-
wej 17,6 metra szeÊciennego
i ∏adownoÊci 28 ton. 
W stoisku Intrac Polska nie
b´dzie mog∏o oczywiÊcie za-
braknàç maszyn mniejszego
kalibru, jak choçby mini∏ado-
warka CASE 445 Seria 3
oraz koparko-∏adowarka CA-
SE 695 SuperR Seria 3. Pla-
nowane jest równie˝ przed-
stawienie kilku nowoÊci z bo-
gatego programu produkcyj-
nego francuskiej firmy Mani-
tou. B´dà to krajowe premie-
ry maszyn, które oficjalnie
debiutowa∏y na dopiero co
zakoƒczonych targach Bau-
ma 2010 w Monachium.
WÊród nowoÊci znajdzie-
my cieszàce si´ stale ro-
snàcà popularnoÊcià obro-
towe ∏adowarki teleskopo-
we MRT oznaczone symbo-
lem „Easy”. OkreÊla on cel,
jaki przyÊwieca∏ konstrukto-
rom Manitou przy opraco-
wywaniu tej serii. Mieli
stworzyç maszyny „easy”,
czyli ∏atwe w obs∏udze
i eksploatacji. Zaintereso-
wanie wzbudzi z pewnoÊcià
kompaktowa ∏adowarka te-
leskopowa MT 625. Maszy-
na ta charakteryzuje si´
ma∏ymi wymiarami ze-
wn´trznymi, dzi´ki czemu
b´dzie sprawnie poruszaç
si´ na ciasnych placach bu-
dów. Ostatnià z nowoÊci pre-
zentowanych na kieleckich
targach b´dzie samo-
jezdna platforma robocza
Manitou serii ATJ o udêwigu
podwojonym w porównaniu
z tradycyjnà wersjà.

www.intrac.pl

Maszyny budowlane
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Wozid∏o przegubowe CASE 330B o ∏adownoÊci 28 ton

Du˝e koparki CASE produkowane sà w japoƒskich fabrykach firmy

Kompaktowa ∏adowarka teleskopowa Manitou MT 625 zmieÊci si´ wsz´dzie





Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM

Technika Filtracji RUDFIL s.c.
Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych

www.filtracja.com.pl   tel.032 240 70 62

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

Extec C12+
produkcja 2007r.. Stan techniczny bardzo dobry. Liczba
motogodzin 1806. Rozmiar szcz´ki 1200x750 mm. Silnik

wysokopr´˝ny CATC-9 Diesel 365 KM. Mo˝liwoÊç podwy˝szenia
burt. Praca wsteczna szcz´k. WydajnoÊç: ok. 500 ton/godzin´.

Kontakt: 0 604 930 377; 0 604 083 093

e-mail: dz182@wp.pl

< Maszyna prze∏adunkowa FUKS
rok produkcji 1990, 4 podpory, kabina podnoszona
hydraulicznie, cena 75.000 z∏ + VAT
Kontakt: 601 22 33 06
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(85)
maszyny  •  narz´dz ia  •  sprz´ t

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

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

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

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

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

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

!



Cennik reklam
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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

4/2010 09.07.2010    03.06.2010 14.06.2010 
5/2010 29.09.2010    16.08.2010 23.08.2010 
6/2010 29.11.2010    15.10.2010 22.10.2010
1/2011 28.01.2011 17.12.2010 27.12.2010
2/2011 25.03.2011 14.02.2011 21.02.2011
3/2011 06.05.2011 04.04.2011 11.04.2011

Termin ewentualnej rezygnacji: 5 tygodni przed ukazaniem 
si´ danego wydania.
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PoÊrednik Budowlany: – Poczàtki Manitou datujà si´
na rok 1957, kiedy to za∏o˝yciel firmy Marcel Braud stworzy∏
konstrukcj´ terenowego wózka wid∏owego na bazie ciàgni-
ka rolniczego. To pi´kny dorobek…
Wojciech Rzewuski: – Nie mam z∏udzeƒ, ˝e dla zdecydo-
wanej wi´kszoÊci nabywców maszyn najwa˝niejsze jest, ˝e-
by mia∏a ona atrakcyjnà cen´, by∏a wydajna i ekonomicz-
na w eksploatacji. Dla mnie i innych pracujàcych w Mani-
tou wa˝ny jest tak˝e dorobek firmy i dokonania jej za∏o˝y-
ciela. Marcel Braud by∏ wizjonerem. Nie tylko skonstruowa∏
wspomniany przez Pana terenowy wózek wid∏owy, ale tak-
˝e pierwszy teleskop. Mia∏ jasno sprecyzowanà wizj´ roz-
woju firmy, ju˝ w latach siedemdziesiàtych ubieg∏ego stule-
cia myÊla∏ na przyk∏ad o zagranicznych rynkach.

– Prosz´ przedstawiç genez´ nazwy Manitou. Nie kojarzy
si´ z francuskà firmà…
– Cz´sto spotykam si´ z tym pytaniem. Wielu osobom na-
zwa Manitou kojarzy si´ z indiaƒskim bogiem. Tymczasem
pochodzi ona z francuskiej gry s∏ów „przenosiç wszystko”.
Sàdz´, ˝e doskonale oddaje to, czym zajmuje si´ Manitou.
Kluczowym produktem firmy sà ∏adowarki teleskopowe.

– Prosz´ przybli˝yç naszym Czytelnikom swojà osob´ i po-
wiedzieç kilka s∏ów o Paƒskiej misji w Polsce. 
– Firma by∏a obecna w Polsce od lat dziewi´çdziesiàtych, kie-
dy to nawiàza∏a wspó∏prac´ z firmà Transtechnik, dziÊ dzia∏a-
jàcà pod nazwà Zeppelin Polska. Sztandarowy produkt Mani-
tou, czyli ∏adowarki teleskopowe, by∏y w Polsce ca∏kowicie
nieznane. Rocznie nabywców znajdowa∏y trzy-cztery maszy-
ny. W roku 2006 – to wówczas bowiem rozpoczyna∏em prac´
w Manitou sytuacja wyglàda∏a nieco inaczej, aczkolwiek po-
czàtki by∏y skromne. Rozpoczyna∏em jako m∏ody cz∏owiek
praktycznie bez doÊwiadczenia zawodowego. Mimo to otrzy-
mywa∏em kredyt zaufania. Po pewnym czasie zosta∏em dyrek-
torem sprzeda˝y. Od po∏owy ubieg∏ego roku mam zaszczyt
staç na czele Manitou Polska jako dyrektor generalny. Oficjal-
nà nominacj´ na to stanowisko otrzyma∏em w marcu 2010.
Traktuj´ to jako dowód uznania dla moich dotychczasowych
osiàgni´ç. Chcia∏bym podkreÊliç, ˝e Manitou Polska zawdzi´-
cza swój sukces ci´˝kiej pracy i zaanga˝owaniu moich kole-
˝anek i kolegów. Dzi´ki nim firma ma dziÊ solidne podstawy
i sprawnie dzia∏ajàcà sieç dealerskà. 

– Zawsze podkreÊlano rodzinny charakter firmy. Marcel
Claude Braud, syn za∏o˝yciela Manitou w roku 1999 osobi-
Êcie wita∏ dziennikarzy z Polski w fabryce w Ancenis. Teraz
w firmie dochodzi do zasadniczych zmian. Z czego one wy-
nikajà? Czy spowodujà zmian´ strategii rozwoju Manitou?

– Manitou pozostaje firmà o rodzinnym charakterze mimo,
˝e jest dziÊ koncernem dzia∏ajàcym w skali globalnej. DoÊç
powiedzieç, ˝e zatrudnia trzy tysiàce pracowników w dzie-
si´ciu fabrykach rozsianych po ca∏ym Êwiecie. Tak to wy-
glàda i trudno sobie wyobraziç, ˝e wszystko rozpoczyna∏o
si´ tak skromnie. 

– A w czym przejawia si´ ów rodzinny charakter Manitou?
– Firma pozostaje nadal w r´kach rodziny Braud. Syn za∏o-
˝yciela jest mocno zaanga˝owany w dzia∏alnoÊç Manitou.
Przyglàda si´ efektom dzia∏aƒ zarzàdzajàcych i ma – brany
przez nich zawsze pod uwag´ – g∏os doradczy. Miesiàc te-
mu, b´dàc we Francji, podczas uroczystej kolacji mia∏em
zaszczyt zasiadaç przy jednym stole z synem za∏o˝yciela
Manitou i prowadziç rozmow´. Nie by∏a ona zdawkowa. Mój
rozmówca doskonale orientowa∏ si´ nie tylko kim jestem,
ale nawet jak d∏ugo pracuj´ dla Manitou. 

– Syn za∏o˝yciela firmy nie stoi ju˝ jednak formalnie na czele
firmy. Czym podyktowana zosta∏a ta zmiana?
– Manitou dokona∏o niewyobra˝alnego wprost rozwoju.
W ostatnich latach prosperity roczne obroty si´ga∏y miliarda
euro. Dla rodziny Braud sta∏o si´ wi´c oczywistym, ˝e po-
trzebuje zarzàdzania na miar´ czasów. Spojrzenie z ze-
wnàtrz pozwala na zwi´kszenie efektywnoÊci dzia∏ania.
Od czerwca 2009 firma ma nowego prezydenta. Zosta∏ nim
najwy˝szej klasy mened˝er znany nie tylko we Francji Jean-
-Christophe Giroux. Jak ju˝ wspomnia∏em cz∏onkowie rodzi-
ny za∏o˝yciela firmy pozostajà w jej zarzàdzie i radzie nad-
zorczej. Ja i moi koledzy pe∏niàcy podobne funkcje w in-
nych krajach, zmian´ t´ odebraliÊmy pozytywnie. Sàdz´, ˝e
firma w trudnych czasach potrzebowa∏a pozytywnego im-
pulsu pozwalajàcego umocniç jej pozycj´.

– Manitou produkuje maszyny dla bran˝y budowlanej, rolni-
czej i przemys∏u.  W roku 2008, podczas Êwiatowej konwen-
cji Manitou zapowiadano, ˝e ponad po∏owa produkcji
przeznaczona b´dzie dla firm budowlanych. Na ile Êwiato-

Wywiad PoÊrednika
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Rozmowa z Wojciechem Rzewuskim,
dyrektorem generalnym 

Manitou Polska Sp. z o.o.

Manitou tworzy nadal zgranà rodzin´!



wy kryzys finansowy wp∏ynà∏ na weryfikacj´ tych planów?
– Manitou konsekwentnie rozwija konstrukcje maszyn bu-
dowlanych. O tym, ˝e ma si´ w tym wzgl´dzie czym po-
chwaliç przekonali si´ odwiedzajàcy nasze stoisko na mo-
nachijskiej Baumie. Kryzys oczywiÊcie nas nie ominà∏. Jed-
nak fakt, ˝e Manitou produkuje maszyny nie tylko dla bu-
downictwa, ale tak˝e dla przemys∏u i rolnictwa pozwoli
w lepszej kondycji przetrwaç niekorzystny okres dla Êwia-
towej bran˝y budowlanej. Wielu producentów maszyn zna-
laz∏o si´ wr´cz w dramatycznej sytuacji.

– Trudno sobie w tym kontekÊcie nie zadaç pytania. Gdzie
podzia∏y si´ olbrzymie pieniàdze, jakie producenci maszyn
budowlanych zarabiali w niedawnym okresie prosperity…
– RzeczywiÊcie, wydaje si´, ˝e firmy powinny byç lepiej
przygotowane na trudniejsze czasy. Jednak zatracono in-
stynkt samozachowawczy. Producenci zbytnio zach∏ysn´li
si´ mo˝liwoÊcià realizacji zysków. Wiele firm zwi´kszy∏o
do maksimum moce produkcyjne. Dokonywano przej´ç,
otwierano nowe fabryki produkujàce na trzy zmiany. Wszyst-
kim wydawa∏o si´, ˝e okres prosperity jeszcze potrwa. Kry-
zys uderzy∏ mocno i niespodziewanie. Nagle okaza∏o si´, ˝e
nie ma nabywców na tysiàce maszyn zalegajàcych przyfa-
bryczne place. Cz´stokroç wyprodukowanych na kredyt.
Trudna sytuacja, szczególnie je˝eli chce si´ utrzymaç za-
trudnienie i regulowaç rzetelnie nale˝noÊci…

– Paleta produkcyjna Manitou jest niezwykle szeroka i nadal
powi´kszana dzi´ki przej´ciom. Prosz´ powiedzieç kilka
s∏ów o nowych markach: Gehlu, Mustangu. 
– W roku 2008 Manitou przej´∏o amerykaƒskie marki Gehl
i Mustang. Kilka fabryk w ró˝nych cz´Êciach USA. Sieç dys-
trybucyjna obejmuje blisko szeÊçset firm. W Niemczech dzia-
∏a przedstawicielstwo Gehl-Mustang, które koordynuje dzia-
∏alnoÊç dwóch odr´bnych sieci dystrybucji w Europie. Je˝eli
chodzi o bran˝´ budowlanà, to po przej´ciu oferta Manitou
wzbogaci∏a si´ g∏ównie o ∏adowarki sterowane burtowo. 

– Jak zorganizujecie dystrybucj´ maszyn tych marek w Polsce?
– Marka Mustang zostanie zachowana, mimo ˝e maszyny
trafià do sieci dystrybucyjnej Manitou. Co do Gehla zaÊ, to
wst´pne za∏o˝enia przewidujà, ˝e tak˝e w Polsce dzia∏aç
on b´dzie w pe∏ni niezale˝nie. 

– Wydawa∏o si´, ˝e Manitou przynajmniej na poczàtku,  wi´k-
sze zainteresowanie przejawia∏o polskà bran˝à rolniczà. Ja-
kie znaczenie przywiàzujecie do krajowej bran˝y budowla-
nej? Wydaje si´, ˝e Manitou swego czasu przyj´∏o strategi´
pokazujàcà firmom budowlanym, ˝e ma mocne maszyny,
które sprawdzà si´ w najtrudniejszych nawet warunkach.
– Rynek maszyn teleskopowych w Polsce ciàgle raczkuje.
Dla firm budowlanych stanowià one nadal swego rodzaju
nowinki techniczne. Jednak z roku na rok zdobywajà sobie
coraz wi´cej zwolenników. Z analiz firm rentalowych wyni-
ka, ˝e ∏adowarki teleskopowe sà najcz´Êciej wynajmowa-
nymi maszynami. Widaç je na placach budowy ró˝nego ty-
pu, gdzie efektywnie wykonujà ró˝norakie zadania. Oczy-
wiÊcie czeka nas jeszcze ogrom pracy, by zmieniç nasta-
wienie mentalnoÊciowe polskiego u˝ytkownika. Niestety,
w naszych firmach wcià˝ panuje przekonanie, ˝e do pracy
na mniejszych wysokoÊciach nie jest potrzebny ˝aden

sprz´t. Albo zadowalajà si´ prowizorkà. Podstawieniem
skrzyni, czy wspinaniem si´ na wid∏y do palet. W takich wa-
runkach nie ma mowy o efektywnej, a przede wszystkim
bezpiecznej pracy. O tym, ˝e mo˝na inaczej b´dziemy
przekonywaç firmy budowlane organizujàc pokazy mo˝li-
woÊci naszych maszyn na rzeczywistych placach budowy.
Jak najszybciej po Baumie zaprezentujemy w Polsce
wszystkie nowoÊci Manitou dla bran˝y budowlanej. Pierw-
sze maszyny przywieziemy ju˝ na kieleckà Autostrad´. 

– Jak ocenia Pan polski rynek? Mówi si´, ˝e nale˝y on
do najbardziej obiecujàcych w Europie. Czy Paƒskim zda-
niem jest tak w rzeczywistoÊci?
– Manitou ma do zaoferowania doskona∏e maszyny dla ró˝-
norodnych zastosowaƒ i przekonany jestem, ˝e znajdà one
wielu nabywców w Polsce. W najbli˝szych latach nasz ry-
nek b´dzie si´ rozwija∏, a takie maszyny jak ∏adowarki tele-
skopowe zyskiwaç na popularnoÊci. Nasz kraj ma ciàgle
olbrzymie zaleg∏oÊci w ró˝nych dziedzinach zwiàzanych
z infrastruktrà. Du˝o podró˝uj´ po Polsce i dostrzegam
na co dzieƒ nie tylko jak wiele ju˝ zrobiono, ale tak˝e ile
jeszcze pozostaje do zrobienia.

– Firmy budowlane narzekajà na ograniczone mo˝liwoÊci fi-
nansowania zakupów maszyn. Czy Manitou myÊli o wspo-
mo˝eniu w tym zakresie potencjalnych klientów, co mog∏o-
by równie˝ stymulowaç sprzeda˝ maszyn?
– To niestety nie najlepszy okres do wspólnych przedsi´-
wzi´ç z firmami finansowymi. Dystansujà si´ one od rynku
budowlanego, albo oferujà – okreÊlmy to delikatnie – ma∏o
korzystne warunki. Nie zarzucamy jednak myÊli o stworze-
niu leasingu fabrycznego. Mam nadziej´, ˝e podejÊcie na-
szych partnerów finansowych wkrótce si´ zmieni.

– Nie tworzycie w∏asnej sieci dystrybucyjnej, lecz powierza-
cie sprzeda˝ dealerom. Jak wyglàda sieç sprzeda˝y i serwi-
su w Polsce?
– System taki obowiàzuje we wszystkich krajach. Sprzeda˝
i obs∏uga posprzeda˝na powierzane sà lokalnym dealerom
tworzàcym sieç. MyÊl´, ˝e w Polsce koncepcja ta sprawdza
si´ dobrze. Manitou jest markà o du˝ej renomie, dlatego
do wspó∏pracy dobieramy najlepszych partnerów. Gwaran-
tuje to obs∏ug´ klientów na najwy˝szym poziomie. W Pol-
sce klientów z bran˝y budowlanej obs∏uguje w chwili obec-
nej pi´ciu dealerów. Nasze wymagania co ich dzia∏aƒ sà ja-
sno sprecyzowane. W ka˝dym województwie powinien dzia-
∏aç aktywnie przedstawiciel handlowy i serwisant znajàcy
specyfik´ naszych maszyn. Przestrzegamy ustalonych za-
sad wspó∏pracy dealerów zarówno mi´dzy sobà, jak i z Ma-
nitou Polska. Jestem dumny z tego, ˝e nasi dealerzy w zna-
komitej wi´kszoÊci przypadków si´ do tych zasad stosujà.

– Czy polska sieç dealerska mo˝e byç w najbli˝szym czasie
rozbudowywana o kolejne firmy?
– Manitou dà˝y do osiàgni´cia jak najlepszej pozycji na polskim
rynku. Chcemy sprzedawaç jak najwi´cej maszyn i byç jak naj-
bli˝ej klienta, a co za tym idzie mieç partnerów z dok∏adnym
pokryciem terenu. Chcemy daç szans´ rozwoju obecnym part-
nerom zamiast poszukiwaç wcià˝ nowych.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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Mista - polskie równiarki
Êwiatowej jakoÊci

Mista jest prywatnà spó∏kà
trzech udzia∏owców, za∏o-
˝onà w roku 1991 w Stalo-
wej Woli. Firma jest produ-
centem pi´ciu modeli rów-
niarek drogowych o kon-
strukcji opartej na najwy˝-
szej jakoÊci nowoczesnych
podzespo∏ach i uk∏adach
tak uznanych producentów
jak: Cummins, Deutz, Iveco
Motors (silniki), Bosch-Re-
xroth i Sauer-Danfoss (hy-
draulika), ZF Passau GmbH
(skrzynie przek∏adniowe),
NAF GmbH (mosty nap´do-
we), Poclain Hydraulics
(nap´dy hydrostatyczne).
Konstrukcja maszyn oparta
jest na dwóch ramach po∏à-
czonych ze sobà przegubo-
wo. Kàt ∏amania ±27° za-
pewnia równiarkom dosko-
na∏à sterownoÊç i zwrot-
noÊç. WÊród podstawo-
wych cech maszyn stano-
wiàcych o ich nowoczesno-
Êci wymieniç nale˝y:
• uk∏ad hydrauliki roboczej

typu Load-Sensing (jest to
tak zwany „inteligentny”
uk∏ad hydrauliczny),

• uk∏ad obrotu lemiesza
Êrodkowego, gdzie si∏à
sprawczà obrotu sà dwa
umieszczone na obrotni-
cy si∏owniki hydrauliczne
wspó∏pracujàce z prze-
k∏adnià z´batà. 

Zastosowanie uk∏adu hydrau-
licznego Load Sensing w po-

wiàzaniu ze wspomnianym
uk∏adem obrotu lemiesza
Êrodkowego pozwala rozbu-
dowywaç osprz´t maszyny
o specjalistyczne laserowe
systemy sterowania pracà
równiarki (ultradêwi´kowe,
laserowe, systemy GPS). Da-
jà one mo˝liwoÊç kontroli wy-
sokoÊci i spadku realizowa-
nych powierzchni i sà nie-
zb´dne przy wykonywaniu
prac precyzyjnych z zadanà
wysokà dok∏adnoÊcià. 
• nowoczesne hydrodyna-

miczne skrzynie przek∏a-

dniowe typu „powershift”
produkcji ZF Passau o iloÊci
prze∏o˝eƒ 6/3. Przek∏adnie
stosowane przez MIST¢ po-
siadajà dwie opcje pracy:
automatycznà i manualnà, 

• nap´d kó∏ osi przedniej hy-
drostatyczny (POCLAIN
HYDRAULICS) stosowany
w modelach RD165H
i RD200H, za∏àczany/wy∏à-
czany pe∏ni funkcje nap´-
du pomocniczego przy re-

alizacji zadaƒ w ci´˝kich
warunkach terenowych,
mogàc pracowaç w dwóch
funkcjach: pracy zwyk∏ej
i pracy agresywnej, 

• najnowsze modele silników
Cummins z serii QSB o mo-
cy odpowiednio 130, 173
i 190 KM, z elektronicznym
systemem sterowania
i monitoringu funkcji pracy
silnika. WysokociÊnieniowy
uk∏ad wtryskowy HP Com-
mon Rail zwi´ksza spraw-
noÊç silnika przy zmniej-
szonym zu˝yciu paliwa. 

W standardzie maszyna wypo-
sa˝ana jest w lemiesz Êrodko-
wy pe∏noobrotowy. Jako wypo-
sa˝enie dodatkowe u˝ytkow-
nicy mogà wybraç mi´dzy in-
nymi dwa rodzaje lemieszy
przednich: prosty nieobroto-
wy lub prosty skr´tny. Oba
stanowià nowoczesne narz´-
dzia, które w r´kach operato-
ra znaczàco zwi´kszajà
szybkoÊç wykonywanych za-
daƒ przy u˝yciu przedniego

osprz´tu oraz zwi´kszajà za-
kres prac do których wykorzy-
stywana mo˝e byç równiarka.
Kolejnym narz´dziem podno-
szàcymi efektywnoÊç wyko-
rzystania równiarek jest zry-
wak tylny, spulchniacz monto-
wany za przednià osià wyko-
rzystywany w przypadku prac
na twardych gruntach, gdzie
wymagane jest ich wzruszenie
przed niwelacjà. W ten sposób
skraca si´ czas wykonywania
robót poprzez zmniejszenie
o po∏ow´ liczby przejazdów.
System zarzàdzania flotà ma-

szyn, elektroniczny uk∏ad reje-
stracji zu˝ycia paliwa, system
sterowania pracà równiarki (ul-
tradêwi´kowy, laserowy) oraz
uk∏ad centralnego smarowa-
nia równie˝ pozwalajà zwi´k-
szyç efektywnoÊç równiarki. 
Równiarki Mista posiadajà wszel-
kie sk∏adowe badania certyfika-
cyjne i sà oznaczane znakiem
CE potwierdzajàcym dopuszcze-
nie do obrotu na terenie UE.

www.mista.eu
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MISTA SP. Z O.O.
37-450 Stalowa Wola
ul. W. Grabskiego 36
tel./fax 015/844 03 52

e-mail: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

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NAS NA TARGACH AUTOSTRADA POLSKA
W KIELCACH W DNIACH 11-14 MAJA – STOISKO Z-32

Konstrukcj´ równiarek Mista oparto na najwy˝szej jakoÊci nowoczesnych podzespo∏ach i uk∏adach uznanych producentów



Bobcat Boomlader

Meis Baumaschinen, nie-
miecki partner handlowy firmy
Bobcat, zaprezentowa∏ pod-
czas targów Bauma w Mona-
chium ciekawà konstrukcyjnie
maszyn´ stanowiàcà kombi-
nacj´ ∏adowarki teleskopowej
i platformy roboczej. 
Boomlader powsta∏ na bazie
konwencjonalnej ∏adowarki
teleskopowej. Operator  mo-
˝e kierowaç nià dokonujàc
przejazdów tak˝e z kosza
roboczego umieszczonego
na wysi´gniku. Zalet´ takie-
go rozwiàzania stanowi to,
˝e podczas pracy z wykorzy-
staniem kosza roboczego
nie musi opuszczaç
wysi´gnika, by z kabiny ∏a-
dowarki dokonywaç usta-
wienia maszyny w kolejnej
pozycji roboczej. Nawet przy
ca∏kowitym wysuni´ciu
wysi´gnika na wysokoÊç
oÊmiu metrów, mo˝liwe jest
sterowanie wszystkimi funk-

cjami jazdy ∏adowarki
– w∏àcznie z ustawianiem
podpór – z kosza. Wyposa-
˝enie to oznacza dla u˝yt-
kownika maszyny du˝e
oszcz´dnoÊci czasu, efek-
tywnoÊci wykorzystania
i u∏atwienie obs∏ugi. 
Maszyna przebudowana
przez firm´ Meis otrzyma∏a
certyfikat TÜV oraz znak CE.
Pe∏na funkcjonalnoÊç ∏ado-
warki teleskopowej zosta∏a
zachowana. W razie koniecz-
noÊci bowiem dzi´ki szybko-
z∏àczu systemu Bobcat kosz

roboczy mo˝e w ciàgu kilka
minut zostaç zdemontowa-
ny, a w jego miejsce zasto-
sowaç mo˝na wid∏y lub ∏y˝-
k´. Osprz´t tego rodzaju sta-
nowi wyposa˝enie przebu-
dowanej maszyny. 
Baz´ konstrukcji stanowià ∏a-
dowarki teleskopowe Bobcat.
Sà one dostarczane firmie
Meis w konfiguracji standar-
dowej. W jej warsztatach zo-
stajà one przebudowywane
do wersji Boomlader. Testy
praktyczne potwierdzi∏y, ˝e sà
to maszyny w pe∏ni bezpiecz-

ne. Cechuje je dobra stabil-
noÊç niezale˝nie od rodzaju
pod∏o˝a, na jakim sà eksplo-
atowane. Uk∏ad hydrauliczny
zapewnia p∏ynne sterowanie,
co jest szczególnie wa˝ne
podczas kierowania maszynà
z kosza roboczego. 
Kosz w stanie transportowym
ma 2,53 metra szerokoÊci
i mo˝e zostaç rozsuni´ty
na 4,20 metra. W obu szero-
koÊciach mo˝na dokonywaç
obrotu kosza o 180°. NoÊnoÊç
kosza wynoszàca 320 kg po-
zwala na transport trzech
osób i narz´dzi. Podczas pra-
cy z koszem roboczym nie-
zwykle przydatna jest funkcja
∏adowarek teleskopowych
Bobcata polegajàca na sa-
mopoziomowaniu maszyny.
Umo˝liwia ona kompensacj´
nierównoÊci poziomych do-
chodzàcych nawet do oko-
∏o 4°. Dzi´ki temu mo˝liwa jest
ca∏kowita korekta nachylenia
kosza roboczego lub przeno-
szonego ∏adunku. 

www.bobcat.com
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Boomlader to konwencjonalny „teleskop” o niezwyczajnych mo˝liwoÊciach



Wacker-Neuson 2404

Wacker-Neuson uzupe∏ni∏ ty-
poszereg minikoparek o mo-
del 2404. Maszyna o ci´˝a-
rze transportowym 2.190 kg
nap´dzana jest oszcz´dnym
sprawdzonym w modelach
poprzedniej generacji trzycy-
lindrowym silnikiem Yan-
mar 3TNV76 rozwijajà-
cym moc 24, 3 KM. Jej stan-
dardowe wyposa˝enie sta-
nowià gàsienice gumowe
o szerokoÊci 250 mm oraz
rami´ pozwalajàce kopaç
na maksymalnà g∏´bo-
koÊç 2.720 mm. 
Od pozosta∏ych minikopa-
rek Wacker-Neuson, mo-
del 2404 wyró˝nia si´ no-
wym typem kabiny
FOPS/TOPS/ROPS, która
zosta∏a zbudowana na ba-
zie wieloletnich doÊwiad-
czeƒ eksploatacyjnych mi-
nikoparek Wacker-Neuson
serii 03. Za∏o˝eniem kon-
struktorów by∏o wprowa-
dzenie jak najmniejszej licz-
by zmian w maszynie bazo-
wej, co pozwoli∏o zachowaç
charakterystyczny wyglàd
maszyn Wacker-Neuson.
Zachowane zosta∏y tak˝e
parametry, takie jak waga
i wymiary maszyny. Nowa
kabina wyró˝nia si´ jeszcze
lepszà widocznoÊcià i wi´k-

szà przestrzenià na nogi
operatora, co podnosi kom-
fort jego pracy. Dla lepszej
wentylacji zastosowano
dzielonà przednià szyb´
z mechanizmem pozwalajà-
cym uchyliç okno – gór-
na cz´Êç szyby wsuwa-
na jest pod dach. Równie˝
dolnà cz´Êç okna daje si´
∏atwo podpiàç pod górnà.
Kabina, która w razie po-
trzeby pozwala si´ w ∏atwy
sposób ca∏kowicie zdemon-
towaç, posiada dwa wygod-
ne uchwyty transportowe
s∏u˝àce do podnoszenia ca-
∏ej maszyny. Nowy typ kabi-
ny od tego roku stosowany
b´dzie tak˝e w mode-
lach 17032 i 20032. Miniko-
parka 2404 dost´pna jest
w dwóch wersjach – stan-

dardowej oraz z uk∏adem
VDS (Vertical Digging Sys-
tem) pozwalajàcym na p∏yn-
ne poziomowanie nadwozia
koparki w zakresie do
15 stopni na oba boki. Dzi´-
ki temu skompensowaç
mo˝na ró˝nice poziomu te-

renu dochodzàce nawet
do 27 procent. System VDS
umozliwia pionowe ustawie-
nie ramienia koparki, nawet
gdy maszyna pracuje
na du˝ych nierównoÊciach.
Wed∏ug producenta uk∏ad
VDS podnosi stabilnoÊç
maszyny na pagórkowatym
terenie nawet do 20 pro-
cent. Dzi´ki funkcji pozwa-
lajàcej na bezstopniowe po-
chylanie podwozia opera-
tor, niezale˝nie od ukszta∏-
towania terenu, mo˝e pra-
cowaç w naturalnej wypro-
stowanej pozycji siedzàcej.
Ogranicza to jego zm´cze-
nie i ma bezpoÊredni wp∏yw
na zwi´kszenie wydajnoÊci.
Krótsze cykle kopania osià-
gane dzi´ki uk∏adowi VDS
majà wp∏yw na podniesie-
nie efektywnoÊci koparki
i ekonomiki eksploatacji.
Szacuje si´, ˝e oszcz´dnoÊci
czasu i materia∏ów przy na-
pe∏nianiu i wysypie zawarto-
Êci ∏y˝ki si´gaç mogà na-
wet 25 procent. Kosztowne
przygotowania powinny zo-
staç w ten sposób zminimali-
zowane, co oznacza znaczny
spadek kosztów i nak∏adów
czasowych. Praca m∏otem
hydraulicznym zamontowa-
nym na maszynie wyposa˝o-
nej w uk∏ad VDS zosta∏a
znacznie u∏atwiona. Do no-
wych mo˝liwoÊci uk∏adu za-
licza si´ mi´dzy innymi po-
praw´ precyzji prowadzenia
maszyny oraz wykonywanie
prac w dok∏adnie obranym
punkcie podczas prac pro-
wadzonych wzd∏u˝ murów
i Êcian budynków.
Od paêdziernika ubieg∏ego
roku w system VDS opcjo-
nalnie wyposa˝one byç
mogà tak˝e nast´pujàce
minikoparki: 1703, 2003,
28z3, 35z3, 38z3 oraz 50z3,
co czyni z nich naprawd´
multifunkcjonalne maszyny.
Wszelkich informacji doty-
czacych maszyn Wacker-
Neuson zasi´gnàç mo˝-
na w oddzia∏ach firmy HKL
Baumaschinen Polska.

www.hkl.pl
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Uk∏ad VDS pozwala na poziomowanie nad-
wozia koparki do 15 stopni na oba boki

Nap´dzana trzycylindrowym silnikiem Yanmar 3TNV76 minikoparka Wacker-Neuson 2404
mo˝e kopaç na maksymalnà g∏´bokoÊç 2.720 mm



Podest HA41PX- NT
(New Technology)

Priorytet Grupy Haulotte,
trzeciego Êwiatowego produ-
centa podestów roboczych
wykorzystywanych do pracy
na wysokoÊci i do podnosze-
nia ∏adunków stanowi satys-
fakcja u˝ytkownika. 
Podest HA41PX-NT (New
Technology) zosta∏ stworzo-
ny do pracy na wysokoÊci 41
metrów. Urzàdzenie wyko-
rzystywane jest do prac bu-
dowlanych, w przemyÊle
stoczniowym, w bran˝y naf-
towej oraz w wielu innych za-
stosowaniach, gdzie szcze-
gólnie wymaganymi parame-
trami roboczymi sà wyso-
koÊç oraz zasi´g.
Nowy przegubowy podest ru-
chomy HA41PX-NT zastàpi∏
urzàdzenie HA41PX. Spe∏nia
on najnowsze standardy
technologiczne i imponuje
wydajnoÊcià. Wyposa˝ony
zosta∏ w niezawodny system

bezpieczeƒstwa. Posiada
wbudowane czujniki najnow-
szej technologii, które za-
pewniajà wi´ksze bezpie-
czeƒstwo pracy bez ˝adnych
dodatkowych ustawieƒ.
Przegubowy podest rucho-
my HA41PX-NT wyposa˝ono
tak˝e w system ciàg∏ego za-
rzàdzania ruchami, nowy
wskaênik przecià˝enia ko-
sza, czterostopniowy czuj-
nik przechy∏u we wszystkich
pozycjach, poziomowanie
platformy a tak˝e zarzàdza-
nie stabilnoÊcià. Nowy pa-
nel sterowania BusCan za-
pewnia niezak∏óconà trans-
misj´ danych maksymalizu-
jàcà niezawodnoÊç.
Hydrauliczna blokada dyfe-
rencja∏ów kó∏ nap´dowych
pozwala na prac´ w ka˝-
dym terenie. Nap´d i stero-
wanie na cztery ko∏a, roz-
stawne i wahliwe osie, naj-
mniejszy promieƒ skr´tu,
przeÊwit wynoszàcy 38 cm,
a tak˝e kompaktowe wy-
miary czynià HA41PX-NT

wyjàtkowo wytrzyma∏à ma-
szynà terenowà.
Nowy czujnik bezpieczeƒ-
stwa w osiach rozstaw-
nych u∏atwia przeglàdy
diagnostyczne i serwiso-
we. Pionowy kàt wychylenia
przed∏u˝enia ramienia (JIB)
wynoszàcy 140° i kàt obrotu
platformy 180° oznaczajà, ˝e

HA 41PX NT idealnie nadaje
si´ do pracy nawet w najbar-
dziej trudnodost´pnych miej-
scach, wsz´dzie tam gdzie
szczególnie docenia si´ za-
si´g. Maksymalna wysokoÊç
przegubu HA41PX-NT wyno-
si 17,75 metra, dzi´ki czemu
urzàdzenie mo˝e omijaç
wszelkie przeszkody a wyso-
koÊç 41 metrów osiàgana jest
w rekordowym czasie.
Nowy podest posiada wyjàt-
kowy blok sterowania hy-
draulicznego z nowym opro-
gramowaniem diagnostycz-
nym. Obrotowa podstawa sil-
nika umo˝liwia ∏atwy dost´p
do podzespo∏ów przy pra-
cach konserwacyjnych.
HA41PX-NT uzupe∏ni∏ seri´
przegubowych podestów
ruchomych o nap´dzie spa-
linowym. Urzàdzenie spe∏-
nia najnowsze wymagania
prawne zgodnie z Europej-
skimi (EC Marking, EN 280)
i mi´dzynarodowymi stan-
dardami (ANSI, CSA, AS…).

www.haulotte.com
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Podest HA41PX-NT Êmia∏o okreÊliç mo˝na
wyjàtkowo wytrzyma∏à maszynà terenowà



Volvo CE - nowe
maszyny i us∏ugi

W stoisku Volvo Construc-
tion Equipment na targach
Bauma 2010 nie widaç by∏o
najmniejszych Êladów n´ka-
jàcego bran˝´ kryzysu.
Szwedzki koncern zaprezen-
towa∏ imponujàcy zestaw
nowych produktów i us∏ug. 
Obejrzeç mo˝na by∏o szeÊç-
dziesiàt maszyn, w tym du-
˝e ∏adowarki ko∏owe L150F,
L180F i L220F wyposa˝one
w uk∏ad przeniesienia nap´-
du OptiShift pozwalajàcy
na znaczne ograniczenie
zu˝ycia paliwa. Du˝ym zain-
teresowaniem cieszy∏y si´
tak˝e nowe minikoparki
z serii EC, ∏adowarki kom-
paktowe L20F i L25F, ulep-
szone rozÊcie∏acze i jedno-
b´bnowe walce do gruntu.
Podczas targów podano
do wiadomoÊci, ˝e praktycz-
nie wszystkie wi´ksze ma-
szyny Volvo wyposa˝one b´-
dà standardowo w system te-
lematyczny CareTrack. Na-
bywcy takiej maszyny otrzy-
majà bezp∏atnie trzyletnià
subskrypcj´ u˝ytkowania
systemu, co pozwoli wyko-
rzystaç wszystkie zalety zdal-
nego monitorowania sprz´tu.
Ekspozycja Volvo CE po-
dzielona by∏a na wewn´trz-
nà cz´Êç o charakterze wy-
stawienniczym i teren poka-
zów o powierzchni 7.410 m2. 

GoÊci z Polski obs∏ugiwali
pracownicy Volvo Maszyny
Budowlane Polska, którzy
prezentowali nie tylko mo˝li-
woÊci sprz´tu, ale równie˝
stale rosnàcà palet´ ofero-
wanych przez firm´ us∏ug.
Skorzystanie z nich umo˝li-
wia zwi´kszenie wydajnoÊci
maszyn, wyd∏u˝enie czasu
ich bezawaryjnej eksploata-
cji maszyn, ograniczenie ry-
zyka wypadku i uzyskanie
wi´kszej kontroli nad koszta-
mi. Do us∏ug oferowanych
przez Volvo CE zaliczajà si´
ró˝nego rodzaju umowy
serwisowe i us∏ugi analitycz-
ne oraz pomoc w doborze
osprz´tu roboczego. Firma
postanowi∏a te˝ zaintereso-
waç klientów swà ofertà ma-
szyn u˝ywanych z certyfika-
tem (Approved Used Equip-
ment) oraz systemem wynaj-

mu Volvo Rents. W dobie
trudnoÊci z pozyskiwaniem
Êrodków na zakup sprz´tu
godna uwagi pozostaje ofer-
ta us∏ug finansowych Volvo

Financial Services. W ten
sposób szwedzki koncern
zamierza przyczyniç si´
do zwi´kszenia zaintereso-
wania zakupami produkowa-
nych przez siebie maszyn.
Cz´Êç zewn´trzna stoiska
Volvo CE zdominowana zo-
sta∏a przez obleganà t∏um-
nie aren´, na której przez
ca∏y czas odbywa∏y si´ po-
kazy maszyn i pojazdów
ci´˝arowych. Ich prezenta-
cji towarzyszy∏a dynamicz-
na muzyka. W specjalnie
wydzielonej strefie ustawio-
no dwie minikoparki, na któ-
rych potwierdziç swe umie-
j´tnoÊci mogli goÊcie sto-

iska. Najlepsi z nich mo-
gli zakwalifikowaç si´ do fi-
na∏u konkursu na najlepsze-
go operatora w Europie.
Wszyscy, którym nie uda∏o
si´ zasiàÊç w kabinie mini-
koparki mogli spróbowaç
swych si∏ na symulatorze
szkoleniowym firmy Volvo
w programie Eco Operator.
Dla podkreÊlenia potencja∏u
Grupy Volvo powierzchnia
ekspozycyjna stoiska po-
dzielona zosta∏a pomi´dzy
Volvo Construction Equip-
ment, Volvo Penta i Volvo
Trucks. Volvo Penta zapre-
zentowa∏a w Monachium za-
awansowane jednostki na-
p´dowe spe∏niajàce wyma-
gania europejskiej normy
Stage IIIB i amerykaƒskiej
normy Tier 4 (EPA).

Volvo Trucks pokaza∏o dwie
ze swoich wywrotek budow-
lanych FM 8X4 szczególnie
podkreÊlajàc ich kompaty-
bilnoÊç z koparkami i ∏ado-
warkami ko∏owymi Volvo.
Na zewn´trznej cz´Êci eks-
pozycji zapoznaç mo˝na
si´ by∏o z walorami nie tylko
wspomnianych wywrotek
FM 4X2 i FL4X2 oraz ci´˝a-
rówki FM 6X6 z osprz´tem
hakowym. Najwi´ksze wra-
˝enie robi∏ jednak olbrzymi
ciàgnik siod∏owy Volvo FH16
o niewiarygodnej wprost
mocy 700 KM i momencie
obrotowym 3.150 Nm.

www.volvo.com
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Na terenie zewn´trznym odbywa∏y si´ dynamiczne pokazy najnowszych maszyn Volvo

Oprócz maszyn znaczàcà cz´Êç ekspozycji stanowi∏y równie˝ pojazdy budowlane

W sumie w Monachium Volvo CE zaprezentowa∏o szeÊçdziesiàt sztuk maszyn





Hyundai - Seria 9 robi
du˝e wra˝enie!

Podczas monachijskich tar-
gów Bauma Hyundai zapre-
zentowa∏ nowà generacj´
koparek. Seria 9 obejmuje
modele o ci´˝arze robo-
czym od 1,6 do 52 ton. Ma-
szyny natychmiast po swo-
jej europejskiej premierze
znalaz∏y si´ w sprzeda˝y.
Pierwsze egzemplarze trafi-
∏y ju˝ do Polski, dost´pne
sà u autoryzowanego dys-
trybutora tej marki, krakow-
skiej spó∏ki Amago. 
Innowacyjne funkcje, pod-
wy˝szony komfort pracy ope-
ratora, poprawione parame-
try robocze oraz ogranicze-
nie kosztów eksploatacyj-
nych osiàgni´te za sprawà
zredukowania zu˝ycia paliwa
– to zdaniem producenta ma-
szyn g∏ówne zalety modeli
nowej generacji. Hyundai CE
na ka˝dym kroku podkreÊla,
˝e w centrum uwagi kon-
struktorów znajdowa∏ si´
operator. Prace badawczo-
rozwojowe mia∏y na celu po-
praw´ warunków jego pracy
oraz bezpieczeƒstwa. Kore-
aƒscy in˝ynierowie nie usta-
wali w dà˝eniach stworzenia
maszyn ∏atwych w obs∏udze
i komfortowych, nie zapomi-
nali przy tym, ˝e powinny byç
tak˝e wydajne i niezawodne.
Pierwsze testy praktyczne
przeprowadzane „przedpre-
mierowo” w rzeczywistych
warunkach ró˝norodnych
placów budowy wykaza∏y,

˝e te ambitne plany uda∏o
si´ w pe∏ni zrealizowaç. 
Nowa generacja koparek
Hyundai Serii 9 imponuje ∏a-
twoÊcià obs∏ugi i serwisowa-
nia, wydajnoÊcià i ekono-
micznà eksploatacjà. Tym
samym Hyundai potwierdza
swà przynale˝noÊç do Êwia-
towej czo∏ówki producentów
koparek hydraulicznych.
Odwiedzajàcy stoisko kore-
aƒskiego koncernu na tar-
gach Bauma wykazywali ol-

brzymie zainteresowanie
nowoÊciami konstrukcyjny-
mi zastosowanymi w kopar-
kach Serii 9. Szczególnie
pochlebne opinie dotyczy∏y
nowego panelu obs∏ugowe-
go z mo˝liwoÊcià wyboru
ró˝norodnych ustawieƒ u∏a-
twiajàcych prac´ operatora,
a tym samym podnoszà-
cym wydajnoÊç maszyny.
Operator na bie˝àco otrzy-
muje informacje o parame-
trach pracy maszyny, wa˝ne

informacje diagnostyczne
oraz dane dotyczàce nasta-
wieƒ dla narz´dzi roboczych.
G∏ównà zalet´ nowej gene-
racji koparek Hyundai sta-
nowi wszechstronnoÊç i wy-
dajnoÊç oraz precyzja ste-
rowania i szybkoÊç cykli ro-
boczych. Zapewnia to uk∏ad
hydrauliczny nowej generacji
oparty na pompach renomo-
wanej firmy Kawasaki. Zosta∏
on zaprojektowany z myÊlà
o uzyskaniu maksymalnej wy-
dajnoÊci oraz najwy˝szej pre-
cyzji manewrowania przy jed-
noczesnym ograniczeniu zu-
˝ycia paliwa.
Konstruktorzy Hyundaia zadba-
li o dobrà dost´pnoÊç punktów
serwisowych i wszystkich new-
ralgicznych podzespo∏ów z po-
ziomu gruntu. Przeglàdy i pra-
ce konserwacyjne sta∏y si´
dzi´ki temu maksymalnie pro-
ste, co sprawia, ˝e do minimum
uda∏o si´ ograniczyç bezpro-
duktywne przestoje maszyny. 
Serwis koparek nowej genera-
cji Hyundai zapewnia na tere-
nie ca∏ej Polski ich dystrybu-
tor, firma Amago. Mechanicy
firmy przeszli specjalistyczne
szkolenia w zakresie obs∏ugi
serwisowej nowych modeli.
Punkty warsztatowe Amago sà
zlokalizowane w Krakowie,
Warszawie, Poznaniu, Gdaƒ-
sku oraz we Wroc∏awiu. Rów-
nie szybko, jak stacjonarny
dzia∏a serwis mobilny. Amago
zatrudnia wykwalifikowanych
mechaników dysponujàcych
w pe∏ni wyposa˝onymi samo-
chodami serwisowymi.

www.amago.pl
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Podwozie maszyny oparto na stabilnej, odpornej na dzia∏anie si∏ skr´cajàcych ramie. Bezobs∏ugo-
we ogniwa ∏aƒcuchów i rolki podwozia zosta∏y fabrycznie nasmarowane i uszczelnione

Koreaƒscy konstruktorzy zadbali, by operatorzy nowej generacji koparek Hyundai
pracowali w komfortowych warunkach

Dobrze wyciszone i klimatyzowane wn´trze kabiny zosta∏o zaprojektowane tak, aby zmaksy-
malizowaç komfort pracy operatora





Solideal - profesjonalne
opony do mini∏adowarek

Mini∏adowarki sà ch´tnie
eksploatowane przez firmy
budowlane. Powodów takie-
go stanu rzeczy jest wiele,
wÊród najwa˝niejszych wy-
mieniç nale˝y dost´pnoÊç
szerokiej gamy osprz´tu ro-
boczego umo˝liwiajàcego
niezwykle wszechstronne
wykorzystanie maszyn. Mi-
ni∏adowarki sprawdzajà si´
podczas prac wymagajà-
cych zwrotnoÊci i kompak-
towych gabarytów. Maszy-
ny te znajdujà tak˝e zasto-
sowanie w specjalnych,
niestandardowych warun-
kach pracy, na przyk∏ad
w hutach, na terenach roz-
biórek, z∏omowiskach czy
w sortowniach odpadów.
W takich warunkach robo-
czych szczególnie nara˝one
na uszkodzenie sà opony.
Aby zapobiec cz´stym prze-
stojom i dodatkowym kosz-

tom zwiàzanym z naprawa-
mi ogumienia stosuje si´
dwa rozwiàzania. Pierw-
szym z nich jest zamia-
na opon pneumatycznych
na opony pe∏ne (superela-
styczne). Konstruktorzy fir-
my Solideal opracowali
i przetestowali opon´ su-
perelastycznà SolidAir SKS.
Zosta∏a ona zaprojektowa-
na z myÊlà o podniesie-
niu komfortu pracy operato-
ra oraz wyd∏u˝eniu eksplo-
atacji. Opona przeznaczo-
na jest do mini∏adowarek
oraz podnoÊników.
Specjalne otwory w warstwie
elastycznej Êcian bocznych
opony w porównaniu ze stan-
dardowà oponà superela-
stycznà zwi´kszajà komfort
jazdy o czterdzieÊci procent.
Oznacza to, ˝e jest on zbli˝o-
ny do jazdy na oponach
pneumatycznych. Podwy˝-
szony komfort jazdy wp∏ywa
dodatnio na samopoczucie
operatora, a tym samym wy-
dajnoÊç pracy. Opona

SolidAir SKS przenosi mniej
drgaƒ na maszyn´, co wp∏ywa
na rzadszà koniecznoÊç na-
praw podzespo∏ów maszyny.
Masywny wzór bie˝nika za-
pewnia du˝o lepszà trakcj´
na wszystkich nawierzch-
niach, a trójstopniowa budo-
wa kostek bie˝nika wp∏ywa
na jego samooczyszczanie
si´. Kszta∏t otworów zosta∏
opracowany w ten sposób,
aby opona nie straci∏a swojej
stabilnoÊci a pomi´dzy otwo-

rami nie dochodzi∏o do po-
wstawania p´kni´ç. Opony
SolidAir SKS produkowane sà
wersji Quick (co oznacza
szybki monta˝). Pozwala to
obni˝yç koszty ewentualnego
zakupu felgi. Stosowanie
opon tego typu pozwala nie
tylko skróciç czas przestoju
maszyny zwiàzany z wymianà
opony, ale tak˝e sprawia, ˝e
wymiana wià˝e si´ z mniej-
szymi kosztami. Nie bez zna-
czenia jest równie˝ zwi´ksze-
nie bezpieczeƒstwa jej wyko-
nania monta˝u na prasie. 
Drugim sposobem ograni-
czenia cz´stotliwoÊci na-
praw ogumienia propono-
wanym przez Solideal Pol-
ska S.A. jest ich wype∏nie-
nie elastomerem. 
Stosowanie opon Solideal
SolidAir SKS oznacza wi´k-
szy komfort pracy operatora
oraz kilkukrotne wyd∏u˝enie
ich ˝ywotnoÊci w porówna-
niu do standardowego ogu-
mienia pneumatycznego.

www.solideal.pl

Komponenty

Opona SolidAir SKS podnosi komfort
i wydajnoÊç pracy operatora



Doosan Portable Power 
na targach Bauma

Doosan Infracore Porta-
ble Power (DIPP)
wchodzàcy w sk∏ad nowo
utworzonej globalnej gru-
py Doosan Infracore Con-
struction Equipment Gro-
up, zaprezentowa∏ na tar-
gach Bauma nowe opcje
synchronizacji AGC200 dla
modeli generatorów Power-
Source G250, G400 oraz
G500. Nad opcjà synchroni-
zacji DIPP ÊciÊle wspó∏pra-
cowa∏o ze spó∏kà DEIF, lide-
rem na rynku systemów ste-
rowania do generatorów.
W efekcie opracowano sys-
tem, który ma wszelkie dane
ku temu, by okazaç si´ naj-
lepszym spoÊród aktualnie
dost´pnych na rynku. Dzi´-
ki po∏àczeniu w generato-
rach Doosan opcji synchro-
nizacji z niezawodnymi silni-
kami Cummins i alternatora-
mi Leroy Somer, specjali-

styczne firmy wynajmujàce
b´dà mog∏y regulowaç
i optymalizowaç modular-
noÊç swojej floty, zwi´ksza-
jàc w ten sposób wskaênik
wypo˝yczeƒ.
Sterownik synchronizujàcy
AGC200 jest kompatybilny
z najnowszym oprogramo-
waniem zarzàdzajàcym AG-
C3 za poÊrednictwem szyny
komunikacyjnej CAN. Ana-
logowe linie rozdzia∏u ob-
cià˝enia, umo˝liwiajà syn-
chronizacj´ ze sterownika-
mi innymi ni˝ produkowany-
mi przez DEIF. Takie roz-
wiàzanie daje mo˝liwoÊç
szerokiego zastosowania
w wypo˝yczalniach.
Wchodzàcy w sk∏ad wypo-
sa˝enia standardowego no-
wy panel synchronizujàcy
AGC200 pracowaç mo˝e
w nast´pujàcych trybach:
• pojedynczy generator

w trybie wyspowym,
• synchronizacja generato-

ra wyspowego,
• automatyczne wykrywa-

nie awarii sieci z wstecznà
synchronizacjà,

• sta∏e zasilanie (obcià˝enie
podstawowe),

• eksport zasilania do sieci
• przejmowanie zasilania
• sp∏aszczenie charaktery-

styki dobowego zapotrze-
bowania (angielskie okre-
nie peak shaving)

Operator urzàdzenia mo˝e
wybraç ˝àdany tryb za po-
mocà prze∏àcznika znajdujà-
cego si´ z ty∏u panelu syn-
chronizujàcego. Oprócz wy-
mienionych wy˝ej trybów ro-
boczych dost´pne sà tak˝e
opcje dodatkowe zwiàzane
z nowym sterownikiem. Na-
le˝à do nich: obs∏uga
dwóch cz´stotliwoÊci 50/60
Hz oraz pe∏ne zarzàdzanie
mocà majàce na celu zopty-
malizowanie zu˝ycia paliwa.
Modele G250, G400 i G500
to trzy najwi´ksze urzàdze-
nia wchodzàce w sk∏ad serii
generatorów PowerSource.
Obejmuje ona dwanaÊcie
mobilnych i przenoÊnych

modeli generatorów o du˝ej
wydajnoÊci przy mocy zna-
mionowej w zakresie od
10 do 500 kVA.
Generatory PowerSource
wyposa˝one sà w najnowo-
czeÊniejsze silniki spe∏niajà-
ce najnowsze normy ogra-
niczania emisji spalin. Jed-
nostki nap´dowe zapewnia-
jà optymalne po∏àczenie
wydajnoÊci, oszcz´dnoÊci
paliwa i ograniczenia emisji.
Dzi´ki wysoko wydajnemu
uk∏adowi paliwowemu ge-
neratory PowerSource sà
w stanie pracowaç nieprze-
rwanie przez co najmniej 24
godziny bez ponownego
tankowania, zapewniajàc
sta∏e zasilanie najwa˝niej-
szym instalacjom.
Linia generatorów Power-
Source wyposa˝ona jest
w szereg proekologicznych
uk∏adów, na przyk∏ad zapo-
biegajàcy najmniejszym na-
wet wyciekom paliwa, oleju
czy czynnika ch∏odniczego.
www.doosanportablepower.com

Sprz´t budowlany
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PW 148-8 - nowa
„ko∏ówka” Komatsu 

Komatsu mocnym akcentem
w∏àcza si´ do rywalizacji pro-
ducentów koparek ko∏owych.
W Monachium podczas tar-
gów Bauma japoƒska firma
zaprezentowa∏a maszyn´
PW 148-8 klasy 15 ton. Jej
konstrukcja bazuje na wielo-
letnim doÊwiadczeniu Ko-
matsu w budowie coraz bar-
dziej popularnych „ko∏ówek”. 
G∏ównymi celami, jakie przy-
Êwieca∏y konstruktorom ma-
szyny, by∏o wykorzystanie
zalet poprzedniczki i uzupe∏-
nienie ich nowymi. Koparka
nap´dzana jest silnikiem 
SAA4D107E-1 ecot3 Com-
mon-Rail marki Komatsu roz-
wijajàcym moc 85 kW przy
2.200 obr./min. Zastosowa-
nie jednostki nap´dowej
o wi´kszej mocy ni˝ mia∏o to
miejsce w poprzedniej gene-
racji maszyn, ma bezpoÊred-
nie prze∏o˝enie na popraw´
parametrów roboczych.
Na uwag´ zas∏uguje równie˝
fakt, ˝e uda∏o si´ to osiàgnàç
przy jednoczesnej znaczàcej
redukcji zu˝ycia paliwa. Ma-
szyna mo˝e kopaç na maksy-
malnà g∏´bokoÊç 5.745 mm. 
W koparce PW 148-8 zasto-
sowano ergonomiczne ele-
menty sterowania oraz
uk∏ad monitorujàcy EMMS,
który dzi´ki mo˝liwoÊci od-
czytywania i analizy du˝ej
liczby parametrów robo-
czych umo˝liwia kontrol´ ma-
szyny zarówno przez operato-
ra, jak i personel techniczny. 
Szeroka paleta narz´dzi ro-
boczych znakomicie zwi´k-
sza zakres zastosowaƒ ma-
szyny czyniàc z niej swoisty
ko∏owy noÊnik osprz´tu. 
Amortyzatory z elementami
wiskotycznymi o wyd∏u˝o-
nym skoku i dodatkowà spr´-
˝ynà w po∏àczeniu ze sztyw-
nymi podestami t∏umià drga-
nia przenoszone na fotel ope-
ratora. Dzi´ki Êci´temu ty∏owi
koparka sprawdza si´ dosko-
nale podczas pracy w miej-

scach o ograniczonej prze-
strzeni, na przyk∏ad w stre-
fach g´stej zabudowy lub
na drogach o du˝ym nat´˝e-
niu ruchu. Dzi´ki ogranicze-
niu ryzyka kolizji operator
mo˝e skoncentrowaç si´
na wykonaniu zadania. Zwar-
ta budowa nadwozia po-
zwoli∏a na zredukowanie
promienia obrotu, co u∏a-
twia prac´ w miejscach
o ograniczonej przestrzeni.
Przestronna kabina Space-
Cab wyposa˝ona jest w au-
tomatycznà klimatyzacj´.
W kabinie zamontowano
zaprojektowany specjalnie
do maszyn ko∏owych kom-
fortowy fotel z zag∏ówkiem
i oparciem odchylanym
do pozycji poziomej. Dzi´ki
jej posadowieniu na spe-
cjalnych amortyzatorach
z elementami wiskotyczny-
mi uda∏o si´ ograniczyç
przenoszenie drgaƒ oraz
poziom ha∏asu przedostajà-
cego si´ do wn´trza kabiny. 
Du˝a powierzchnia prze-
szkleƒ kabiny zapewnia
operatorowi bardzo dobrà
widocznoÊç we wszystkich
kierunkach. Bezpieczeƒ-
stwo pracy podnosi do-
datkowo kamera wstecz-
na umo˝liwiajàca operatoro-
wi obserwowanie obszaru
za maszynà. Za pomocà
przycisku na prawym joystic-

ku operator mo˝e wyÊwietliç
obraz z kamery wstecznej
na du˝ym, jedenastocalo-
wym kolorowym monitorze.
Nowej generacji, obs∏ugi-
wany intuicyjnie uk∏ad
EMMS do sterowania i mo-
nitorowania parametrów
pracy maszyny równie˝ ko-
rzysta z tego monitora,
na którym Êledziç mo˝-
na dane dotyczàce pracy
wszystkich newralgicznych
podzespo∏ów maszyny.
Ergnomiczne joysticki i ele-
menty sterowania opraco-
wane specjalnie dla koparki
ko∏owej w znacznym stop-
niu u∏atwiajà prac´ operato-
ra. Dzi´ki poziomemu posa-
dowieniu umo˝liwiajà pew-
ne i precyzyjne sterowanie
nap´dzanymi hydraulicznie
narz´dziami roboczymi. 
OÊ wahliwa mo˝e zostaç za-
blokowana r´cznie za po-
mocà jednego przycisku.
Poprawia to zdecydowanie
statecznoÊç maszyny zapo-
biegajàc jej przewróceniu.
Nowa koparka ko∏owa
PW 148-8 mo˝e przemiesz-
czaç si´ z maksymalnà
pr´dkoÊcià 35 km/h. Cieka-
wostk´ stanowi fakt, ˝e eks-
ploatowana przy d∏ugich
przejazdach mo˝e zostaç
wyposa˝ona w… tempomat. 
Podobnie, jak wszystkie in-
ne maszyny Komatsu, tak˝e

i koparka ko∏owa PW 148-8
wyró˝nia si´ ∏atwoÊcià pro-
wadzenia prac serwiso-
wych. W celu zapewnienia
∏atwego i bezpiecznego do-
st´pu do newralgicznych
podzespo∏ów z poziomu
pod∏o˝a, wszystkie elemen-
ty podlegajàce cyklicznemu
serwisowaniu w silniku,
punkty smarownicze i filtry
umiejscowione sà centalnie. 
Koparka ko∏owa PW 148-8,
jako pierwsza standardowo
wyposa˝ona zosta∏a w sys-
tem Komtrax drugiej gene-
racji posiadajàcy rozbudo-
wane funkcje diagnostycz-
ne. Umo˝liwia on Êledzenie
wszystkich parametrów ro-
boczych za poÊrednictwem
zabezpieczonej strony inter-
netowej. Mo˝liwoÊç selek-
tywnego doboru danych po-
zwala precyzyjnie przedsta-
wiç status maszyny. Ustaliç
mo˝na miejsce pracy. Pro-
duktywnoÊç maszyny mo˝e
zostaç zwi´kszona dzi´ki
podniesieniu stopnia wyko-
rzystania oraz mo˝liwoÊci
ustalenia z wyprzedzeniem
terminów przeglàdów. Kom-
trax posiada przy tym wiele
funkcji pozwalajàcych na ∏a-
twe zarzàdzanie flotà ma-
szyn Komatsu i optymalizo-
wanie kosztów ich eksplo-
atacji. WÊród najwa˝niej-
szych funkcji systemu Kom-
trax, które wykorzystywaç
mo˝e operator koparki ko-
∏owej PW 148-8 wymieniç
nale˝y przede wszystkim
mo˝liwoÊç ustalenia miej-
sca pracy maszyny, ca∏ko-
wity czas pracy, zu˝ycie
paliwa, blokad´ silnika
pozwalajàcà chroniç ma-
szyn´ przed nieuprawnio-
nym u˝yciem, zdefiniowa-
nie geograficznego obsza-
ru pracy maszyny (Geo-
Fence), alarm przy niedo-
zwolonym przemieszcza-
niu, ostrze˝enia przed prze-
kroczeniem wartoÊci gra-
nicznych parametrów robo-
czych mogàcym doprowa-
dziç do uszkodzeƒ.

www.komatsupoland.pl
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Podobnie jak pozosta∏e modele Serii 8, PW 148-8 ∏àczy w sobie wysoki komfort obs∏ugi,
bezpieczeƒstwo, wydajnoÊç i ekonomik´ eksploatacji 









New Holland - dla
ka˝dego coÊ mi∏ego

New Holland mimo Êwiato-
wego kryzysu finansowego
nie ogranicza nak∏adów
na badania i rozwój konstruk-
cji maszyn. W Monachium
na targach Bauma 2010 New
Holland zaprezentowa∏ ca∏y
szereg nowoÊci.
Szczególnym zainteresowa-
niem cieszy∏y si´ koparki ko-
∏owe. Maszyna WE170 Com-
pact dzi´ki zwartej budowie
i ma∏emu promieniowi obro-
tu sprawdza si´ doskonale
na placach budowy o ograni-
czonej przestrzeni. Nowej
konstrukcji wysi´gnik zapew-
nia bardzo dobre parametry
robocze, precyzj´ cykli robo-
czych oraz stabilnoÊç maszy-
ny. Najwi´kszà z koparek ko-
∏owych – WE190 zaprezen-
towano z osprz´tem do wy-
burzeƒ. Maszyna odznacza
si´ szczególnà wszechstron-
noÊcià, wysokà efektywno-
Êcià pracy oraz stabilnoÊcià.
Pozwala to operatorowi
na optymalne wykorzystanie
ogromnej si∏y podnoszenia.
Obydwa modele wyposa˝ono
w joystiki nowej generacji
umo˝liwiajàce p∏ynniejsze
operowanie osprz´tem robo-
czym. Szczególnie ciekawym
rozwiàzaniem jest mo˝liwoÊç
sterowania lemieszem i pod-
porami osobno albo symul-
tanicznie. Podczas pracy
z osprz´tem roboczym funk-
cje lemiesza i podpór mogà
byç kontrolowane za pomocà
prawego joysticka. 
Kolejnà nowoÊcià jest mini-
koparka E10SR. Najmniej-
szy model z aktualnej palety
produkcyjnej cechuje si´
dobrymi parametrami kopa-
nia i precyzyjnej pracy na-
wet na bardzo ograniczonej
przestrzeni. Maszyn´ zapre-
zentowano na platformie ∏a-
dunkowej IVECO Daily, co
podkreÊla∏o kompaktowe
gabaryty maszyny i mo˝li-
woÊç jej ∏atwego transportu. 
WÊród maszyn drogowych

uwag´ zwraca∏a nowa rów-
niarka F156.7. Ka˝dy z od-
wiedzajàcych stoisko New
Holland móg∏ przekonaç si´
osobiÊcie jej zaletach bio-
ràc udzia∏ w interaktywnych
zawodach „The Ultimate
Road Building Experience”.
Zawodnicy musieli sprawnie
obs∏ugiwaç joysticki, by
w ciàgu trwajàcej pi´tnaÊcie
minut rywalizacji wykonaç
prace niwelacyjne na jak naj-
d∏u˝szym odcinku budowa-
nej drogi. Zwyci´zcy opusz-
czajàc kabin´ równiarki
otrzymywali cenne upominki. 
¸adowarka ko∏owa W170B
to maszyna skonstruowa-
na z myÊlà o firmach zajmu-
jàcych si´ recyklingiem.
Mo˝liwoÊç fabrycznego do-
posa˝enia w specjalistycz-
ny osprz´t sprawia, ˝e do-
skonale radzi sobie na zwa-
∏owiskach, wysypiskach
i w sortowniach odpadów.
Firmy dzia∏ajàce w bran˝y
recyklingowej mogà zamó-
wiç ∏y˝ki o pojemnoÊci do
3 m3 i odporne na uszko-
dzenia mechaniczne ogu-
mienie. Specjalny osprz´t
oraz ∏y˝ki umo˝liwiajàce wy-
soki zrzut pozwalajà na za-
∏adunek pojazdów o bardzo
wysokich burtach. 
W centrum ekspozycji
umieszczono szczególny
eksponat – nowoczesny sil-
nik, stanowiàcy serce ma-
szyn New Holland. Wypro-
dukowa∏a go siostrzana fir-
ma Fiat Powertrain Techno-
logies. Jednostka nap´do-
wa wyposa˝ona jest w uk∏ad
SCR (selektywnej redukcji
katalitycznej) pozwalajàcy
dzi´ki znaczàcej redukcji
emisji tlenków azotu powsta-
jàcych w wysokich tempera-
turach spalania, spe∏nia ry-
gorystyczne normy emisji
spalin Tier 4. Jest to jed-
na z dwóch technologii,
na wprowadzenie których
zdecydowa∏ si´ New Hol-
land w dà˝eniu do spe∏nie-
nia norm emisji spalin, któ-
rych pierwsza cz´Êç zacznie
obowiàzywaç ju˝ w przy-

sz∏ym roku. Drugim rozwià-
zaniem jest technologia
CEGR (recyrkulacji sch∏o-
dzonych spalin). Zastosowa-
nie jednego z wymienionych
rozwiàzaƒ redukcji emisji
spalin b´dzie uzale˝nione
od charakterystyki technicz-
nej poszczególnych maszyn
i warunków ich eksploatacji. 
Podczas targów Bauma New
Holland zaprezentowa∏ szero-
ki wachlarz us∏ug. W ten spo-
sób firma chcia∏a zwróciç uwa-
g´ na wsparcie, jakie otrzymu-
je nabywca maszyny tej marki
poczàwszy od pomocy w do-
borze i sfinansowaniu jej za-
kupu przez ca∏y okres eksplo-

atacji. Pozwala to zminimali-
zowaç koszty, zwi´kszyç efek-
tywnoÊç oraz utrzymaç war-
toÊç maszny. Tegorocz-
na Bauma sta∏a si´ okazjà
do zaprezentowania przez
New Holland dba∏oÊci o Êro-
dowisko naturalne. Wsz´dzie
gdzie jest to mo˝liwe do pro-
dukcji wykorzystywane sà ma-
teria∏y pochodzàce z odzysku
i nadajàce si´ do ponownej
obróbki. Firma nie wykorzy-
stuje PCV, wszystkie odpady
powstajàce w procesach pro-
dukcyjnych sà gromadzone
i przygotowywane do ponow-
nego wykorzystania. 
www.construction.newholland.com
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Równiarka F156.6A odznacza si´ komfortem, bezpieczeƒstwem i wydajnoÊcià

Koparka ko∏owa WE190 jest maszynà wszechstronnà i efektywnà

¸adowarka ko∏owa W170B  doskonale radzi sobie nie tylko na placach budowy



AY - ∏adowarka ko∏owa 
w nowym wydaniu!

Ammann Yanmar zaprezento-
wa∏ na targach Bauma w Mo-
nachium nowy model ∏ado-
warki ko∏owej. Maszyna ozna-
czona symbolem V4-6 do-
st´pna jest w dwóch wer-
sjach, z daszkiem ochron-
nym lub pe∏nà kabinà. 
Cechà wyró˝niajàcà nowà
∏adowark´ jest wyjàtkowa ∏a-
twoÊç obs∏ugi. Producent
podkreÊla, i˝ operowanie tà
maszynà porównaç mo˝-
na z wygodà prowadzenia
samochodu osobowego.
Wiele zautomatyzowanych
funkcji sprawia, ˝e nawet
poczàtkujàcy operator jest
w stanie pracowaç efektyw-
nie. Maszyna jest nie tylko
∏atwa w obs∏udze, ale impo-
nuje równie˝ uniwersalno-
Êcià zastosowaƒ. Z ∏atwo-
Êcià rozp´dza si´ osiàgajàc
maksymalnà pr´dkoÊç jaz-
dy. Podczas robót wykony-

wanych w ciasnych prze-
strzeniach, w celu unikni´cia
kolizji, operator mo˝e zapro-
gramowaç pr´dkoÊç, której
nie przekroczy nawet wci-
skajàc do oporu peda∏ gazu. 
¸adowarka V4-6 jest wyjàt-
kowo zwrotna, dobrze radzi
sobie tak˝e na nierównym
gruncie. Kompensacja nie-
równoÊci terenu za pomocà
osi wahliwych sprawia, ˝e
maszyna zachowuje stabil-

noÊç w ka˝dych warun-
kach. Funkcja ta nie tylko
podnosi komfort pracy ope-
ratora, ale tak˝e zapobiega
niekontrolowanemu usypy-
waniu si´ urobku z ∏y˝ki. 
Ty∏ ∏adowarki cz´sto nara˝o-
ny podczas pracy na uszko-
dzenia mechaniczne chro-
niony jest przez solidnà
przeciwwag´. Miejsce pracy
operatora maszyny w wersji
ze spe∏niajàcà standard

ROPS kabinà imponuje
przestronnoÊcià i komforto-
wym wyposa˝eniem. Opera-
tor ma do dyspozycji ergo-
nomiczne elementy sterowa-
nia, czytelny panel, wygod-
ny fotel, ogrzewanie oraz
uk∏ad odmra˝ania szyb. 
Szeroko otwierana klapa
serwisowa i mo˝liwoÊç ∏a-
twego usuni´cia p∏yty pod-
∏ogi daje ∏atwiejszy dost´p
do wszystkich newralgicz-
nych podzespo∏ów i punk-
tów obs∏ugi codzienniej. Po-
zwala to skróciç czas czyn-
noÊci serwisowych i zwiàza-
nych z tym przestojów.
¸adowarka nap´dzana jest
nowej generacji silnikiem
Yanmar TNV spe∏niajàcym
najnowsze normy emisji
spalin. Jednostka nap´do-
wa jest wyjàtkowo cicha, co
podnosi komfort pracy ope-
ratora. W porównaniu z sil-
nikami poprzedniej genera-
cji zu˝ywa tak˝e zdecydo-
wanie mniej paliwa.

www.ammann-yanmar.com

Maszyny budowlane

PoÊrednik Budowlany 29



ASbud - nowe uk∏adarki,
nowe  mo˝liwoÊci

BOMAG konsekwentnie roz-
wija konstrukcj´ uk∏adarek
nawierzchni drogowych. Ich
typoszereg obejmuje naj-
bardziej uniwersalne ma-
szyny spoÊród oferowa-
nych obecnie na rynku. Wy-
ró˝niajà si´ one mi´dzy in-
nymi nieosiàgalnà dla in-
nych maszyn tego typu sze-
rokoÊcià transportowà wyno-
szàcà 2,50 metra ∏àcznie
z zamontowanymi poszerze-
niami mechanicznymi i bla-
chami bocznymi sto∏u. Typo-
szereg uk∏adarek BF 600 wy-

ró˝nia si´ poza tym nowym
systemem szybkiej wymiany
poszerzeƒ sto∏u oraz szybà
przednià ze zintegrowany-
mi os∏onami bocznymi.
Modele BF 300, BF 600
i BF 691 wyposa˝one zosta-
∏y w nowe stanowiska ste-
rownicze dla operatora sto-
∏u. Stabilny i ∏atwy w obs∏u-
dze mechanizm przesuwa-
nia i regulacji pomostu ope-
ratora zapewnia mu najwy˝-
szy komfort pracy.

Uk∏adarka BF 300 jest do-
st´pna w trzech wersjach
na podwoziu ko∏owym. Po-
nadto, obok zaprezentowa-
nego ju˝ na ubieg∏orocz-
nych targach Intermat
w Pary˝u modelu BF300C
z nap´dem gàsienicowym.
W ofercie znajdujà si´ tak˝e
trzy ró˝ne wersje ko∏owe
modelu BF 300 P: z efektyw-
niejszym ekonomicznie na-
p´dem na tylne ko∏a 2x6,
wariantem 4x6 z dodatko-
wym nap´dem na ko∏a
przednie jednej osi, w któ-
rym zwi´kszona si∏a pocià-
gowa szczególnie predysty-
nuje maszyn´ na przyk∏ad
do uk∏adania na luênym

pod∏o˝u. Trzecià wersj´ sta-
nowi nap´d na wszystkie ko-
∏a 6x6. Daje on mo˝liwoÊç za-
stosowania uk∏adarki w naj-
trudniejszym terenie lub
na odcinkach drogi o du˝ych
kàtach nachylenia. Ro˝ne
pod∏o˝a nie stanowià równie˝
problemu dla tych modeli ma-
szyn. Na przyk∏ad, aby zapo-
biec buksowaniu kó∏ nap´-
dowych na podsypce t∏ucz-
niowej mo˝e zostaç zwi´k-
szony docisk kó∏ tylnych

do pod∏o˝a przez proste na-
ciÊni´cie guzika na pulpicie
operatora.
W przypadku maszyn w wer-
sji ko∏owej z nap´dem
na przednie ko∏a si∏a pocià-
gowa kó∏ przednich mo˝e
równie˝ byç precyzyjnie do-
pasowana do warunków
pod∏o˝a. U∏atwia to znako-
micie codziennà prac´ pod-
czas uk∏adania.
In˝ynierowie firmy BOMAG
w uk∏adarkach BF300 wdro-
˝yli innowacyjnà koncepcj´
sto∏u i transportu. Ca∏kowi-
cie nowa konstrukcja sto∏u
podstawowego stanowi ab-
solutny prze∏om w maszy-
nach tej klasy. Jego para-

metry umo˝liwiajà osiàgni´-
cie szerokoÊci uk∏adania
od 1,70 do 3,40 metra. W ra-
zie potrzeby stó∏ podstawo-
wy mo˝e byç dodatkowo
rozszerzony do czte-
rech metrów dzi´ki wykorzy-
staniu dwóch sekcji bocz-
nych o szerokoÊci trzydzie-
stu centymetrów. Stó∏ pod-
stawowy mo˝e byç rozsu-
wany w pe∏ni hydraulicznie,
co stanowi znaczà zalet´
z punktu widzenia komfortu

obs∏ugi i skrócenia czasu
trwania robót na budowie.
Zaletà sto∏u docenianà pod-
czas transportu jest jego
niewielka szerokoÊç trans-
portowa. Wraz z zamonto-
wanymi przed∏u˝aczami
i blachami bocznymi wynosi
ona tylko 2,50 metra, co
sprawia, ˝e stó∏ mo˝e byç
∏atwo i tanio przewo˝ony
z jednej budowy na drugà.
Stó∏ elektryczny wyposa˝ony
jest ponadto w odlewane ele-
menty grzejne, co zapewnia
lepszy rozdzia∏ ciep∏a, a jed-
noczeÊnie skutecznie zapo-
biega korozji pr´tów grzej-
nych. Czas potrzebny na pe∏-
ne nagrzanie wynosi zaled-
wie 20-30 minut. Jeszcze
szybciej optymalnà tempera-
tur´ pracy osiàga uk∏ad
ogrzewania gazowego sto∏u
S340. Potrzebuje on w tym
celu tylko 10-15 minut i to na-
wet przy wy∏àczonym silniku.
Szybkie rozszerzanie sto∏u
mo˝liwe jest równie˝ w przy-
padku uk∏adarki BF 600.
Umo˝liwiajàcy wysoki sto-
pieƒ zag´szczenia stó∏ HS
uk∏adarki BF 600 mo˝e byç
b∏yskawicznie rozszerzony
mechanicznie z pi´ciu me-
trów do maksymalnej szero-
koÊci uk∏adania wynoszàcej
osiem metrów. W celu skróce-
nia czasu przezbrajania i tym
samym zredukowania kosz-
tów eksploatacji maszyny
na budowie, poszerzenia me-
chaniczne sto∏u wyposa˝one
zosta∏y w uk∏ad pozwalajàcy
na ich szybkà wymian´. Sys-
tem ten pozwala na nie wyma-
gajàce u˝ycia narz´dzi sprz´-
ganie i roz∏àczanie osi ubija-
ków oraz wibratorów a tak˝e
uproszczony monta˝ segmen-
tów (skrzynek) przed∏u˝aczy
sto∏u. Szczególnà uwag´ po-
Êwi´cono uzyskaniu mocnej,
trwa∏ej konstrukcji zapewnia-
jàcej d∏ugoletnie, bezawaryjne
u˝ytkowanie w najtrudniej-
szych nawet warunkach.
W uk∏adarce BF 600 opcjonal-
nie zastosowaç mo˝na przed-
nià szyb´. Stanowi ona sku-
teczne zabezpieczenie przed
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wiatrem i zacinajàcym desz-
czem, co znaczàco podnosi
komfort pracy operatora. Mo-
dele typoszeregu BF 600 mo-
gà zostaç fabrycznie wyposa-
˝one w szyb´ wraz z prawà/le-
wà os∏onà bocznà. Mo˝na je
tak˝e zamontowaç póêniej
po zamówieniu specjalnego
zestawu. Dwie wycieraczki
przedniej szyby zapewniajà
niezb´dnà widocznoÊç ze
stanowiska operatora. Dzi´-
ki unikatowemu w skali
Êwiatowej systemowi Side-
View umo˝liwiajàcemu prze-
suwanie na obie strony sta-
nowiska operatora, jest on
automatycznie chroniony
przez daszek niezale˝nie
od po∏o˝enia fotela.
Dodatkowo udoskonalone
przesuwne stanowisko ope-
ratora posiada teraz nowe
w∏aÊciwoÊci. Uk∏adarki typo-
szeregu BF 600 wyposa˝o-
ne sà obecnie w taki sam
pozbawiony luzów, stabilny
i ∏atwy do regulacji mecha-
nizm przesuwania pomostu.

Zmiana po∏o˝enia fotela na-
st´puje za pomocà niezwy-
kle mocnego lecz jednocze-
Ênie bardzo precyzyjnego
rusztu w pomoÊcie operato-
ra. Nowego rodzaju zaz´bie-
nie blokady pomostu spra-
wia, ˝e nie mo˝e ona ulec
„wybiciu”. W ten sposób za-
pobiega si´ luzom w bloka-
dzie, które mogà powstawaç
w przypadku wszystkich po-

wszechnie u˝ywanych uk∏a-
darek, przed wszystkim pod-
czas intensywnej eksploata-
cji. Zwi´ksza to istotnie kom-
fort pracy operatora. G´sta
podzia∏ka rusztu daje mo˝li-
woÊç ustawienia fotela
w pi´tnastu ró˝nych pozy-
cjach. Dzi´ki temu zapewniç
mo˝na doskona∏à widocz-
noÊç na pole pracy. 
Stanowiska sterownicze dla

operatora sto∏u w modelach
BF 300, BF 600 i BF 691 zosta-
∏y przekonstruowane i ujedno-
licone. Celem, jaki przyÊwieca∏
konstruktorom przy opracowy-
waniu tych zmian by∏o zapew-
nienie jak najprostszej obs∏u-
gi. Sterowanie mo˝e odbywaç
si´ równie˝ w r´kawicach.
Osiàgni´to to dzi´ki zastoso-
waniu odpornych na wszelkie
uszkodzenia mechaniczne
przechylnych mechanicznych
wy∏àczników dêwigienkowych
oraz uk∏adu zdalnego sterowa-
nia czujnikami przep∏ywu ma-
teria∏u za poÊrednictwem po-
tencjometrów. Poza tym nowe
stanowisko sterownicze po-
zwala si´ obracaç i odchylaç
na bok, dzi´ki czemu mo˝na
dostosowywaç je do ró˝nych
sytuacji na budowie. Prze-
strzeƒ pod zamykanà pokrywà
s∏u˝y operatorowi podczas
pracy za podr´czny schowek.
Mo˝na w nim przechowywaç
na przyk∏ad r´kawice robocze
i drobne narz´dzia.

www.asbud.com.pl
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W ofercie, znajdujà si´ tak˝e trzy ró˝ne wersje ko∏owe modelu BF 300 P



NowoÊci Atlas Copco

Atlas Copco podczas targów
Autostrada Polska w Kiel-
cach przedstawi urzàdzenia
budowlane i wiertnicze.
NowoÊcià b´dzie generator
QAS 500 o mocy 500 kVA
zaprojektowany z myÊlà
o firmach wynajmujàcych
sprz´t, budowlanych, dro-
gowych i obs∏ugujàcych im-
prezy plenerowe, które wy-
korzystujà maszyny, jako
podstawowe êród∏o zasila-
nia. Najwa˝niejszymi za∏o-
˝eniami przy projektowaniu
tych maszyn jest trwa∏oÊç,
niezawodnoÊç, mo˝liwoÊç
pracy w najtrudniejszych
warunkach, niski poziom
ha∏asu, prosta obs∏uga,
dba∏oÊç o Êrodowisko oraz
ekonomika u˝ytkowania. 
Spr´˝arka XAS 87 Kd o wy-
dajnoÊci 5 m3/min to ma∏a
maszyna w obudowie poli-
etylenowej HardHat wyposa-
˝ona w homologowane pod-
wozie, rejestrowana jako
przyczepa lekka o masie po-
ni˝ej 750 kg. Kompresory te
stanowià najcz´Êciej proste
w obs∏udze êród∏o spr´˝one-

go powietrza do nap´du na-
rz´dzi pneumatycznych, takich
jak: m∏otki, wiertarki, wkr´tarki,
szlifierki i ubijaki. Spr´˝arki te
u˝ywane sà równie˝ do nap´-
du ma∏ej Êrednicy przecisków
i do przedmuchu.
Premierà na targach b´dzie
maszt oÊwietleniowy QLT wy-
posa˝ony w hydrauliczny
w pe∏ni automatyczny sys-
tem podnoszenia, sprz´˝ony
z uk∏adem zabezpieczajàcym.
OÊwietlenie zapewniajà cztery
lampy metalohalogenowe o d∏u-
giej ˝ywotnoÊci charakteryzujà-
ce si´ niskim zu˝yciem energii
a tym samym redukujàce kosz-
ty eksploatacji urzàdzenia.
Dzia∏ maszyn budowlanych
zaprezentuje swoje nowoÊci:
r´czne, ergonomiczne m∏o-
ty hydrauliczne, lekkie er-
gonomiczne m∏oty pneu-
matyczne i m∏ot spalinowy
COBRA PRO oraz lekkie
maszyny do zag´szczania
gruntu, asfaltu oraz sprz´t
do betonu marki Dynapac. 
R´czne, ergonomiczne m∏o-
ty hydrauliczne b´dà repre-
zentowane przez model
LH230 E. W porównaniu
z poprzednikami nowe mo-
dele majà znacznie obni˝ony

poziom wibracji – dzi´ki wy-
korzystaniu sprawdzonego
systemu t∏umienia drgaƒ sto-
sowanego w m∏otach pneu-
matycznych Atlas Copco. 
Lekkie, ergonomiczne m∏oty
pneumatyczne u˝ywane sà
do lekkich i Êrednich prac
wyburzeniowych. TEX 09 PE
i TEX 12PE to ca∏kowicie no-
we produkty w ofercie Atlas
Copco. M∏oty serii PE zosta-
∏y zaprojektowane, aby zmi-
nimalizowaç poziom wibracji
w trzech p∏aszczyznach
w rzeczywistych warunkach
roboczych bez pogorszenia
wydajnoÊci urzàdzenia.
M∏ot spalinowy COBRA PRO
jest ∏atwy w obs∏udze i ma-
newrowaniu, co pozwala
w prosty sposób zajàç opty-
malnà pozycj´ w miejscu
pracy. Nowy udoskonalony
t∏umik z katalizatorem znacz-
nie redukuje emisj´ spalin.
WydajnoÊç m∏ota podnosi
zmodernizowany mechanizm
udaru pracujàcy w kàpieli
olejowej. Nowoczesny silnik
charakteryzuje si´ z niskim
zu˝yciem energii pozwalajà-
cym na redukcj´ kosztów
eksploatacji urzàdzenia.
Dzia∏ maszyn budowlanych

od stycznia bie˝àcego roku
oferuje równie˝ maszyny
do zag´szczania gruntu, as-
faltu oraz sprz´t do betonu
marki Dynapac. 
Nowa zag´szczarka rewer-
syjna LG400 posiada solidnà
i niezawodnà konstrukcj´,
dwa silniki do wyboru – ben-
zynowy Honda lub Diesel
Lombardini (przy tym silniku
licznik motogodzin nale˝y
do wyposa˝enia standardo-
wego), p∏yt´ dennà wykona-
nà ze stali Hardox 400 oraz
mo˝liwoÊç jej doposa˝enia
we wskaênik zag´szczenia. 
Wskaênik zag´szczenia to
kolejna nowoÊç w urzàdze-
niach Dynapaca – dzi´ki
wskaênikowi zag´szczenia
maszyna informuje operato-
ra, kiedy osiàgni´ty zostaje
optymalny poziom zag´sz-
czenia. Dane te przekazy-
wane sà za pomocà czytel-
nego zestawu kontrolek. 

www.atlascopco.pl
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Firma Atlas Copco zaprasza
w dniach 11-14.05.2010

do odwiedzenia stoiska nr 40
(teren otwarty) podczas 

targów Autostrada Polska
w Kielcach.



Manitou - elektronika
wspiera operatora

Francuska firma Manitou jest
Êwiatowym liderem w pro-
dukcji ∏adowarek teleskopo-
wych. Urzàdzenia te majà
szerokie zastosowanie jako
uniwersalne noÊniki osprz´-
tu. Niemal˝e po∏owa produk-
cji Manitou trafia do firm bu-
dowlanych. Zakres modeli
przeznaczonych dla budow-
nictwa jest bardzo szeroki
i obejmuje zarówno maszyny
charakteryzujàce si´ niewiel-
kimi gabarytami zewn´trzny-
mi, jak i du˝e obrotowe bar-
dziej przypominajàce ˝ura-
wie samojezdne ni˝ ∏adowar-
ki teleskopowe. Do tej ostat-
niej grupy nale˝à maszyny
serii MRT. Skrót ten mo˝-
na rozszyfrowaç jako Mani-
tou Rotating Telescopic
– czyli obrotowe ∏adowarki
teleskopowe. Na tegorocz-
nych targach BAUMA Mani-
tou zaprezentowa∏o nowe
modele z rodziny MRT
oznaczone symbolem Easy
okreÊlajàcym cel, jaki przy-
Êwieca∏ konstruktorom Mani-
tou. Easy oznacza po angiel-
sku „∏atwy”. Typoszereg MRT
Easy sk∏ada si´ z trzech
modeli: MRT 1440 Easy,
MRT 1640 Easy i MRT 1840
Easy. Dwie pierwsze cyfry
oznaczenia modelu informu-
jà o maksymalnej wysokoÊç
podnoszenia ∏adunku wyra-
˝onej w metrach, dwie ostat-
nie okreÊlajà ∏adownoÊç
(na przyk∏ad 40 odpowia-
da czterem tonom). Aby
w jak najwi´kszym stopniu
zoptymalizowaç proces pro-
dukcji Manitou zdecydowa-
∏o si´ na zastosowanie tej
samej ramy podwozia dla
wszystkich maszyn serii
Easy. Ró˝nice dotyczà d∏u-
goÊci ramion wysi´gników.
W maszynach czternasto-
i szesnastometrowych wy-
suw teleskopu odbywa si´
w pe∏ni hydraulicznie, nato-
miast w MRT 1840 zastoso-
wano uk∏ad mieszany z ∏aƒ-

cuchem. Maszyny z serii
Easy wyposa˝one sà
w cztery niezale˝nie stero-
wane podpory przypomina-
jàce swà konstrukcjà znane
z koparek ko∏owych. W sto-
sunku do poprzednich wer-
sji, w serii Easy zwi´kszono
kàt podnoszenia podpór,
dzi´ki czemu po ca∏kowitym
podniesieniu mieszczà si´
one w obrysie maszyny.
NowoÊcià jest te˝ zastoso-
wanie czujników mierzà-
cych ciÊnienie na si∏owni-
kach podpór. Wszystkie

maszyny MRT wyposa˝one
sà w komputer zbierajàcy
informacje z czujników mie-
rzàcych parametry aktual-
nego ustawienia maszyny
takich jak wspomiane czuj-
niki ciÊnienia w si∏ownikach
podpór oraz czujnik kàta
pochylenia wysi´gnika, za-
kresu wysuni´cia wysi´gni-
ka, czujnik mierzàcy aktual-
ne obcià˝enie i czujnik ob-
rotu maszyny na kolumnie
obrotu. Komputer automa-
tycznie dobiera program
dopuszczalnej ∏adownoÊci

maszyny w zale˝noÊci
od zastosowanego osprz´-
tu. W dotychczasowych ma-
szynach Manitou MRT se-
rii M program maksymalnej
∏adownoÊci roboczej by∏
dobierany w warunkach,
kiedy wszystkie podpory
by∏y maksymalnie opusz-
czone. W nowej serii Easy
nie ma takiej potrzeby.
Komputer na bie˝àco doko-
nuje odczytu z ka˝dego
czujnika ciÊnienia na pod-
porach. Je˝eli wartoÊç ci-
Ênienia na wszystkich czuj-
nikach osiàgnie wartoÊç
wzorcowà oznacza to, ˝e
˝adne z kó∏ nie ma kontak-
tu z pod∏o˝em, a maszy-
na stoi w pe∏ni na podpo-
rach. W praktyce system
dobiera program maksy-
malnego udêwigu dla wy-
branego osprz´tu w chwili
zetkni´cia si´ podpór
z pod∏o˝em. Dzi´ki temu
rozwiàzaniu zwi´ksza si´
mo˝liwoÊç zastosowania
maszyny w nierównym tere-
nie, a maksymalnà przewi-
dzianà przez producenta ∏a-
downoÊç da si´ wykorzy-
staç, nawet jeÊli stopy pod-
pór znajdujà si´ wy˝ej ni˝
dolna kraw´dê opon. 
Kolejnà nowoÊcià opcjonal-
nie dost´pnà w maszynach
Easy jest system samopo-
ziomowania maszyny opar-
ty na opisywanych powy˝ej
czujnikach ciÊnienia na si-
∏ownikach podpór i czujniku
poziomu podobnym do te-
go, jaki Manitou stosuje
w samojezdnych platfor-
mach roboczych. Czynno-
Êci, jakie musi wykonaç
operator, polegajà na usta-
wieniu maszyny w docelo-
wym miejscu, za∏àczeniu
przycisków dzia∏ania pod-
pór oraz przytrzymaniu wci-
Êni´tego przycisku pozio-
mowania. Maszyna samo-
czynnie dobierze wartoÊç
opuszczenia ka˝dej z pod-
pór, a˝ do momentu kiedy
˝adne z kó∏ nie b´dzie mia-
∏o styku z pod∏o˝em.

www.intrac.pl
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Maszyny Manitou z serii Easy wyposa˝one sà w cztery niezale˝nie sterowane podpory
przypominajàce te, jakie mo˝na spotkaç w koparkach ko∏owych

Komputer na bie˝àco dokonuje odczytu z czujników ciÊnienia na podporach, co zapew-
nia operatorowi maszyny pe∏ne bezpieczeƒstwo pracy 





NoÊniki teleskopowe
JCB  dla budownictwa

Interhandler, wy∏àczny im-
porter i dystrybutor maszyn
budowlanych JCB w Polsce
oferuje szeÊç typów noÊni-
ków teleskopowych znajdu-
jàcych coraz wi´ksze zasto-
sowanie zarówno na pla-
cach budowy, jak i w zak∏a-
dach komunalnych. 
Maszyny imponujàce uni-
wersalnoÊcià poruszajà si´
na czterech ko∏ach i wypo-
sa˝one sà w teleskopowy
wysi´gnik, na którym za-
montowaç mo˝na rozmaite
narz´dzia. Wykorzystywane
sà do transportu pionowe-
go i poziomego na bliskie
odleg∏oÊci, wykonywania
podstawowych prac ziem-
ne, prze∏adunku i roz∏adun-
ku materia∏ów z ramp czy
przyczep. Po zainstalowa-
niu specjalnej platformy no-
Ênik przeobra˝a si´ w wind´
mogàcà przetransportowaç
osoby nawet na wysokoÊç
kilkunastu metrów. 
Zaletà noÊników teleskopo-
wych jest du˝a mobilnoÊç.
Maszyny wyposa˝one w na-
p´d na cztery ko∏a z opcjà
„chód kraba” i zmiennik mo-
mentu obrotowego dosko-
nale radzà sobie zarówno
w warunkach miejskiej zabu-
dowy, jak i przy pracach
w warunkach terenowych.
Stosunkowo szeroki rozstaw
kó∏ oraz sposób zamonto-
wania wysi´gnika zapewnia-
jà optymalnà stabilnoÊç ma-
szyn przy manewrach
i transporcie poziomym.
Podczas prac na wysokoÊci
stabilnoÊç dodatkowo za-
bezpieczana jest sterowany-
mi hydraulicznie podporami. 
Najmniejszym noÊnikiem
JCB jest kompaktowy model
oznaczony symbolem 520-
50. Wa˝y on 4,85 tony i s∏u-
˝y do l˝ejszych prac za∏a-
dunkowych. Jest w stanie
podnieÊç ∏adunek wa˝àcy
nawet dwie tony. Maszyn´
wyposa˝onà w skrzynie bie-

gów JCB Synchro Shuttle
i nap´d hydrostatyczny
na cztery ko∏a nap´dza silnik
Perkinsa o pojemnoÊci 2,2 li-
tra i mocy 50 KM. NoÊnik
mo˝e posiadaç sterowanie
w trzech trybach - ko∏ami
przednimi, czterema ko∏ami,
lub w tzw. trybie kraba.
Kolejnym modelem w ofercie
firmy Interhandler jest noÊnik
JCB 541-70 o maksymalnym
udêwigu do 4,1 tony. Oczy-
wiÊcie parametr ten jest
zmienny, zale˝y bowiem
od stopnia wychylenia w gó-
r´ ramienia. Przy maksymal-

nie podniesionym ramieniu
noÊnik mo˝e przemieszczaç
ci´˝ar oko∏o 2,5 tony,
a przy maksymalnym wysu-
ni´ciu ramienia teleskopo-
wego 1,5 tony. Maksymalny
zasi´g ramienia w przód wy-
nosi oko∏o 3,7 metra. Na t´
odleg∏oÊç maszyna mo˝e
podaç ∏adunek o wadze jed-
nej tony. NoÊnik JCB 541-70,
standardowo wyposa˝ony
jest w silnik JCB 444 o po-
jemnoÊci 4,4 litra rozwijajàcy
moc 100 KM oraz czterobie-
gowà skrzyni´ Powershift.
Nap´d w tej maszynie prze-
noszony jest na cztery ko∏a.
Maksymalny udêwig mode-
lu JCB 540-140 przy pe∏nym
wysuni´ciu ramienia tele-

skopowego na 9,25 metra
wynosi 2 tony. W innych
warunkach maszyna mo˝e
podnosiç ∏adunek wa˝àcy
nawet 4 tony. Na odle-
g∏oÊç 6,25 metra w pozio-
mie maszyna mo˝e podaç
∏adunek o masie 1 tony. No-
Ênik 540-140 wyposa˝ony
w czterobiegowà przek∏ad-
ni´ Powershift mo˝e byç na-
p´dzany silnikiem JCB
o pojemnoÊci 4,4 litra i mo-
cy 85, 100 lub 130 KM. 
Model 531-70 to reprezen-
tant grupy noÊników telesko-
powych Êredniej wielkoÊci

o imponujàcych, jak na swo-
je gabaryty, parametrach.
Maksymalna ∏adownoÊç ma-
szyny nap´dzanej czterocy-
lindrowym silnikiem wysoko-
pr´˝nym o mocy 85 KM
(opcjonalnie 100 KM) wyno-
si 3,1 tony. Z ∏adunkiem
o masie a˝ 2,4 tony zdol-
na jest ona uporaç si´
przy maksymalnie wychylo-
nym w gór´ ramieniu tele-
skopowym. NoÊnik jest tak-
˝e w stanie podaç w przód
na odleg∏oÊç 3,7 metra ∏adu-
nek o masie jednej tony. 
Maszyna JCB 535-95 nap´-
dzana jest wysokopr´˝nym
silnikiem JCB 444 o pojem-
noÊci 4,4 l i mocy 85 KM lub
w opcji – 100 KM. Przenie-

sienie nap´du odbywa si´
przy pomocy czterobiego-
wej skrzyni typu Powershift.
Nap´d na cztery ko∏a stero-
wane w trzech trybach:
skr´t kó∏ przednich,
skr´t wszystkich kó∏ lub ste-
rowanie jazdy bocznej
– tzw. „chód kraba”. Udêwig
noÊnika 535-95 to oko∏o 3,5
tony, przy czym masa ∏adun-
ku podnoszonego na pe∏nà
wysokoÊç to 1,6 tony, a ∏a-
dunek podawany przy pe∏-
nym poziomym wysuni´ciu
ramienia podnoÊnika tele-
skopowego to 500 kg. Za-
si´g wysuni´tego ramienia,
z ∏adunkiem o masie jednej
tony wynosi 5,08 metra. 
NoÊnik JCB 535-140 wyposa-
˝ono w wysi´gnik teleskopo-
wy pozwalajàcy na uzyskanie
∏adownoÊci maksymalnej 3,5
tony. Przy pe∏nym rozsuni´-
ciu wysi´gnika maszyna zdol-
na jest podnieÊç ∏adunek
1,5 tony, a ∏adunek jednej to-
ny podaç w przód na odle-
g∏oÊç 5,85 metra. Model ten
standardowo wyposa˝ony
jest w silnik o mocy 85 KM
a w wersjach opcjonal-
nych 100 i 125 KM. Nap´d
na cztery ko∏a przenoszony
jest przez czterobiegowà
skrzyni´ typu Powershift. Po-
dobnie jak wi´kszoÊç pozo-
sta∏ych modeli, maszyna po-
siada trzy tryby sterowania.
Wszystkie noÊniki teleskopo-
we JCB posiadajà doskonale
wyciszone kabiny ROPS-
-FOPS. Opcjonalnie zainsta-
lowaç mo˝na w nich uk∏ad
klimatyzacji. W ka˝dej z ma-
szyn zastosowano standar-
dowà instalacj´ elektrycznà
– 12 V oraz akumulatoryo wy-
d∏u˝onej ˝ywotnoÊci. Stero-
wanie uk∏adem jazdy odby-
wa si´ przy pomocy kierow-
nicy, a ruchy wysi´gnika
i zainstalowanego na nim
osprz´tu roboczego przy po-
mocy joisticków wspomaga-
nych systemem AEC (AD-
VANCED EASY CONTROL).
Zapewnia on p∏ynnoÊç i pre-
cyzj´ cykli roboczych. 

www.interhandler.pl
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NoÊnik JCB 535-140 przy pe∏nym rozsuni´ciu wysi´gnika  jest w stanie podaç w przód
na odleg∏oÊç 5,85 metra ∏adunek o wadze jednej tony





Fogmaker – profesjonalny
system gaszenia

Systemy gaszenia znajdujà
szerokie zastosowanie w ma-
szynach budowlanych i spe-
cjalnych s∏u˝àc gaszeniu po-
˝arów w komorze silnika i in-
nych przestrzeniach zamkni´-
tych. Maszyny pracujàce
w papierniach, sk∏adach ma-
kulatury, tartakach, sk∏adach
w´gla, tunelach i kopalniach
musza byç bezwzgl´dnie wy-
posa˝one w taki system. 
Dlatego te˝ firma Voith Tur-
bo obok dystrybucji i insta-
lacji systemów centralnego
smarowania zosta∏a przed-
stawicielem na rynku pol-
skim szwedzkiej firmy Fog-
maker International – lide-
ra na rynku europejskim
wÊród producentów uk∏a-
dów gaszenia. 
Sprzeda˝, monta˝ oraz ser-
wis systemów gaszenia roz-
szerza palet´ produktów
oferowanych przez firm´

Voith Turbo i wychodzi na-
przeciw zapotrzebowaniom
rynku. Poczàtek wspó∏pracy
z Fogmaker na rynku pol-
skim by∏ niezwykle obiecu-
jàcy, bowiem ju˝ na targach
Transexpo system otrzyma∏
wyró˝nienie, co by∏o wyra-
zem uznania dla jego nowa-
torskiej konstrukcji, opaten-
towanych rozwiàzaƒ tech-
nicznych, najwy˝szej jako-
Êci wykonania oraz skutecz-
noÊci gaszenia.
Zasad´ dzia∏ania oraz ele-
menty sk∏adowe systemu

Fogmaker szczegó∏owo zo-
brazowano na zamieszczo-
nej powy˝ej ilustracji.
Przewód detekcyjny [4] wy-
pe∏niony specjalnà cieczà
po∏àczony jest z jednej stro-
ny z butlà detekcyjnà [2],
która utrzymuje w nim ci-
Ênienie 25 bar, a z drugiej
z zaworem gaÊnicy [1]. 
W gaÊnicy o standardowej
pojemnoÊci 6,5 litra znajdu-
je si´ woda z dodatkami za-
bezpieczajàcymi przed za-
marzaniem do temperatury
– 35° C oraz dodatkami pia-

notwórczymi pod ciÊnie-
niem azotu 100 bar. Zawór
gaÊnicy jest zamkni´ty
i utrzymywany w stanie go-
towoÊci poprzez ciÊnie-
nie 25 bar panujàce w ob-
wodzie detekcyjnym [2,4].
W momencie wybuchu po-
˝aru, gdy temperatura osià-
gnie poziom oko∏o 160°C
czyli wartoÊç, w której za-
czyna paliç si´ przewód,
nast´puje jego przepalenie,
a ciÊnienie w obwodzie de-
tekcyjnym gwa∏townie spa-
da. Spadek jego poziomu
poni˝ej 5 bar powoduje od-
blokowanie g∏ównego za-
woru gaÊnicy. W ten spo-
sób woda przedostaje si´
do dysz natryskowych po-
wodujàc w efekcie ugasze-
nie po˝aru. Aby system za-
dzia∏a∏, nie potrzeba zasila-
nia pràdem, gdy˝ detekcja
nast´puje na zasadzie hy-
dropneumatycznej, czyli
po spadku ciÊnienia w prze-
wodzie detekcyjnym. 

www.voith.pl
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1. GaÊnica, 2. Butla detekcyjna, 3. Dysze natryskowe, 
4. Przewód detekcyjny, 5. Przycisk testowy i lampka
alarmowa, 6. Czujnik dymu (opcja), 7. Jednostka alarmowa
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CASE – nowa generacja
wozide∏ przegubowych

INTRAC Polska, jako autory-
zowany dystrybutor maszyn
CASE Construction posiada
w swojej ofercie równie˝ czte-
ry modele wozide∏ przegubo-
wych. Najmniejszy z nich
– CASE 327B wyposa˝ony
jest w skrzyni´ za∏adunkowà
o pojemnoÊci 14,5 m3 i ∏adow-
noÊci 24.650 kg. Wozid∏o
nap´dzane jest silnikiem
o mocy 248 KM i maksymal-
nym momencie obroto-
wym 1.450 Nm osiàganym
przy 1.000 obrotów na minut´. 
Wi´kszy model, CASE 330B
o pojemnoÊci skrzyni za∏a-
dunkowej 17,6 m3 i ∏adow-
noÊci 28.160 kg zasilany
jest 10-litrowym silnikiem
CASE o wi´kszej mocy
– 349 KM oraz maksymal-
nym momencie obroto-
wym 1.650 Nm osiàganym
przy 1.100 obrotów na minut´. 
Kolejny model, CASE 335B
zasilany jest 13-litrowym sil-
nikiem o mocy 410 KM
i maksymalnym momencie
obrotowym 1.850 Nm
przy 1.180 obrotów na minu-
t´. Wozid∏o to wyposa˝one
jest w skrzyni´ za∏adunkowà
o pojemnoÊci 20 m3 i ∏adow-
noÊci 31.500 kg. Natomiast
CASE 340B jest najwi´k-
szym wozid∏em przegubo-
wym, które w swojej skrzy-
ni za∏adunkowej o pojem-
noÊci 22 m3 jest w stanie
pomieÊciç 36 ton ∏adunku.
Wraz z masà w∏asnà wozi-
d∏a, daje to 65.000 kg, z któ-
rymi znakomicie daje sobie
rad´ 13-litrowy silnik CASE
o mocy 456 KM i momencie ob-
rotowym 2.000 Nm przy 1.180
obrotach na minut´.
Wszystkie modele wozide∏
przegubowych CASE wypo-
sa˝ono w automatycznà
skrzyni´ biegów ZF typu Po-
wershift z szeÊcioma biega-
mi do przodu i trzema do ty-
∏u zapewniajàcà pr´dkoÊç
maksymalnà dla modeli
CASE 327B oraz 330B 

– 46,6 km/h, dla 335B
– 47,5 km/h oraz dla wozi-
d∏a 340B – 50,6 km/h. We
wszystkich wozid∏ach zasto-
sowano retarder zintegro-
wany z przek∏adnià oraz ha-
mulec silnikowy. Wspoma-
gajà one uk∏ad hamulcowy
maksymalnie za∏adowane-
go pojazdu podczas zjaz-
dów z du˝ych pochy∏oÊci.
Pozwala to na ograniczenie
zu˝ycia hamulców, które
w takich warunkach nara-
˝one sà na przegrzanie
i utrat´ sprawnoÊci dzia∏a-
nia. 
Kabiny wozide∏ CASE skon-
struowano z myÊlà o za-
pewnieniu maksymalne-
go bezpieczeƒstwa i wygo-
dy pracy operatora wyposa-
˝ajàc je w uk∏ad klimatyza-
cji i amortyzowany pneuma-
tycznie fotel. Wn´trze kabi-
ny zaprojektowano w zgo-
dzie z zasadami ergonomii.
rozmieszczajàc odpowied-
nio elementy obs∏ugowe.
Operator wozid∏a CASE wy-
konuje wszystkie czynnoÊci
intuicyjnie, bez zb´dnego
zastanawiania, wszystkie
dêwignie i prze∏àczniki sà
bardzo dobrze oznakowane
i umiejscowione w zasi´gu
wzroku. Ca∏oÊç uzupe∏nia
wyÊwietlacz, na którym
operator odczytaç mo˝e in-

formacje dotyczàce aktual-
nych ustawieƒ, takich jak
aktualnie wybrany bieg,
wartoÊç obrotów silnika,
pr´dkoÊç jazdy, pozycja
skrzyni za∏adunkowej oraz
temperatura silnika, mo-
stów, transmisji itp. 
Wozid∏a CASE wyposa˝one
sà równie˝ w system cen-
tralnego smarowania, które-
go sterowanie odbywa si´
równie˝ z poziomu g∏ówne-
go wyÊwietlacza w kabinie.
Operator mo˝e ustawiç ró˝-
ne interwa∏y dawkowania
Êrodka smarnego. 
Konstruktorzy CASE du˝o
uwagi poÊwi´cili zapewnie-
niu optymalnej widocznoÊci
z kabiny. Operator ma opty-
malne warunki obserwacji
pola pracy przed pojazdem
dzi´ki specjalnie wyprofilo-
wanej masce silnika i du˝ej
powierzchni przeszkleƒ. 
Nowoczesne rozwiàzanie
zawieszenia kabiny oraz
amortyzowany fotel spra-
wiajà, ˝e operator chroniony
jest przed szkodliwymi wi-
bracjami wywo∏ywanymi jaz-
dà po nierównym terenie. 
W celu u∏atwienia wy∏adun-
ku odpowiednio dobra-
na zosta∏a geometria skrzy-
ni za∏adunkowej. W ten spo-
sób zapobiega si´ przywie-
raniu przewo˝onego ∏adun-

ku. Dodatkowo skrzynia ∏a-
dunkowa mo˝e byç pod-
grzewana za pomocà spa-
lin, co w warunkach zimo-
wych zapobiega przyma-
rzaniu przewo˝onego mate-
ria∏u. Wozid∏a mogà byç wy-
posa˝one w ró˝nego rodza-
ju skrzynie ∏adunkowe od-
powiednie do rodzaju trans-
portowanego materia∏u.
Mo˝e to byç na przyk∏ad
skrzynia z bardzo twardych
materia∏ów odpornych
na wgniecenia, cechujà-
cych si´ du˝à wytrzyma∏o-
Êcià na ÊcieralnoÊç. Tak wy-
posa˝one wozid∏a wykorzy-
stywaç mo˝na do przewozu
urobku w kopalniach su-
rowców skalnych.
Wszystkie wozid∏a CASE
cechuje ∏atwy dost´p
do wszystkich newralgicz-
nych podsezpo∏ów. Pozwa-
la to personelowi technicz-
nemu zaoszcz´dziç czas
i koszty przeprowadzania
podstawowych czynnoÊci
serwisowych dzi´ki ograni-
czeniu czasu przestojów.
Szczegó∏owych informacji
na temat wszystkich wy-
mienionych modeli wozi-
de∏ przegubowych udziela
INTRAC Polska, autoryzo-
wany dystrybutora marki
CASE Construction.

www.intrac.pl
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Wozid∏a przegubowe CASE cechujà solidnoÊç i precyzja wykonania gwarantujàce efektywnoÊç eksploatacji i d∏ugà ˝ywotnoÊç 



Tradelossa postawi∏a
na Goldhofera

Meksykaƒska firma Trade-
lossa legitymujàc si´ trzy-
dziestoletnim doÊwiadcze-
niem, zalicza sie do gro-
na wyjàtkowych specjalistów
w dziedzinie ci´˝kiego i naj-
ci´˝szego transportu w Ame-
ryce Ârodkowej. Potwierdza
to otrzymane niedawno pre-
sti˝owe wyró˝nienie „Hau-
ling Job of the Year” („Trans-
port Roku”) przyznawane
przez Zwiàzek Przedsi´-
biorstw Dêwigowych i Trans-
portu Ci´˝kiego (SC&RA).
Tradelossa zainwestowa∏a
ostatnio w najnowsze zespo-
∏y transportowe niemieckiej

firmy Goldhofer zwi´kszajàc
swà flot´ o kolejne dwana-
Êcie ci´˝kich osi modu∏o-
wych typu THP/SL, 230-to-
nowy pomost super-p∏a-
ski, 120-tonowy pomost
zbiornikowy, adaptery do rur
oraz 300-tonowe obrotnice.
Tym samym meksykaƒska
firma transportowa posiada
∏àcznie siedemdziesiàt osi
Goldhofera oraz bogate wy-
posa˝enie do ci´˝kich prze-
wozów wykonywanych ze-
stawami modu∏owymi.
U˝ywajàc jednostek Goldho-
fera zespó∏ Tradelossa prze-
wióz∏ ostatnio cztery ogromne
kolumny ch∏odnicze (po-
nad 27 metrów d∏ugoÊci
przy ci´˝arze przekraczajà-
cym 45 ton) do nowego za-

k∏adu energetycznego w Ko-
staryce. Wymaga∏o to poko-
nania oko∏o 2.000 km i prze-
jazdu przez przez pi´ç kra-
jów: Meksyk, Gwatemal´, Sal-
wador, Honduras, Nikaragu´
i Kostaryk´. Do przewozu
u˝yto wózków modu∏owych
THP/SL i dwóch rozsuwanych
pomostów zbiornikowych.
Warunki transportu w Ame-
ryce Ârodkowej i Po∏udnio-
wej sà z regu∏y niezwykle
trudne. Ekstremalny klimat,
z∏e nawierzchnie drogowe,
koniecznoÊç pokonywania
d∏ugich dystansów stawiajà
wysokie wymagania zarów-
no ludziom, jak i od sprz´-
towi. – Potrzebujemy naj-
nowszej techniki i odpo-
wiedniej jakoÊci. Dlatego

w∏aÊnie budujemy naszà flo-
t´ w oparciu o produkty 
Goldhofera. To jest bardzo
wa˝ne, zw∏aszcza gdy pracu-
jemy w trudnych warunkach
terenowych – wyjaÊnia w∏a-
Êciciel Tradelossy.
Osie typu THP/SL sà najci´˝-
szymi wózkami modu∏owymi
wykorzystujàcymi u∏o˝ysko-
wane obrotnice do skr´tu osi.
Ponadprzeci´tna wytrzyma-
∏oÊç i du˝y moment ugi´cia
sà niezb´dne do realizacji
transportów w trudnych wa-
runkach terenowych i na bez-
dro˝ach. Zaletà jest te˝ mo˝li-
woÊç elastycznego sk∏adania
elementów tego typu, a tak˝e
∏atwoÊç ∏àczenia z samojezd-
nymi wózkami typu PST.

www.goldhofer.de
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NOWE I U˚YWANE NACZEPY I PRZYCZEPY
NISKOPODWOZIOWE • SOLIDNIE I NIEZAWODNIE

Przedstawicielstwo firmy Goldhofer w Polsce

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

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

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NAS NA TARGACH AUTOSTRADA POLSKA W KIELCACH W DNIACH 11-14 MAJA – STOISKO Z-123

Do przewozu blisko trzystutonowego zbiornika Tradelossa wykorzysta∏a po∏àczone rów-
nolegle wózki modu∏owe THP/SL (2x16 osi)

Wózki THP w uk∏adzie 1+1/2 szerokoÊci z pomostem super-p∏askim pozwalajà
na sprawnà realizacj´ ci´˝kiego transportu



Volvo FMX - wyjàtkowo
mocny budowlaniec

Volvo Trucks wprowadza
na rynek kolejny pojazd, ja-
kim jest niezwykle wytrzyma-
∏y model FMX. Przeznaczony
specjalnie dla potrzeb ci´˝-
kiego transportu budowlane-
go samochód ci´˝arowy za-
debiutowa∏ podczas tego-
rocznych targów Bauma,
w sprzeda˝y w Europie poja-
wi si´ natomiast we wrzeÊniu.
W kolejnych miesiàcach trafi
na rynki ca∏ego Êwiata. 
– Wprowadzenie na rynek no-
wego Volvo FMX otwiera
przed nami i naszymi klientami
zupe∏nie nowe perspektywy.
JesteÊmy bardzo dumni z tego
pojazdu i chcielibyÊmy jak naj-
szybciej zobaczyç go w eks-
ploatacji u naszych klientów
z bran˝y budowlanej – mówi
Staffan Jufors, Prezes i Dyrek-
tor Generalny Volvo Trucks. 
Najbardziej charakterystycz-
nym elementem nowego Vo-
lvo FMX jest agresywny wy-
glàd zewn´trzny. Nowa gór-
na krata wlotu powietrza,
zdecydowane kszta∏ty
przedniej dolnej cz´Êci kabi-
ny, trzycz´Êciowy stalowy
zderzak z naro˝nikami wyko-
nanymi z blachy o grubo-
Êci 3 mm, solidna os∏ona sil-

nika oraz belka ochronna nie
pozostawiajà ˝adnych wàt-
pliwoÊci: to mocny pojazd
budowlany. W celu zwi´k-
szenia funkcjonalnoÊci, Vo-
lvo FMX zosta∏o wyposa˝one
w wyjàtkowo wytrzyma∏y za-
czep do holowania, nowe
antypoÊlizgowe stopnie
i praktycznà drabink´ – to
zaledwie kilka przyk∏adów.
– Wystarczy krótkie spojrzenie
na nasz nowy model, ˝eby
dostrzec bliskie zwiàzki Volvo
Trucks z naszà siostrzanà fir-
mà Volvo Construction Equip-
ment, jednym ze Êwiatowych
liderów wÊród producentów
wozide∏ technologicznych,
koparek i ∏adowarek ko∏o-
wych. Volvo FMX ma dos∏ow-
nie budownictwo we krwi, to
pojazd ci´˝arowy, który ka˝-
dym swoim elementem, za-
równo wewnàtrz, jak i na ze-
wnàtrz, pokazuje swój charak-
ter – dodaje Staffan Jufors. 
Volvo FMX bazuje na wyjàt-
kowo udanej platformie FM,
która doskonale sprawdzi∏a
si´ w trudnych zastosowa-
niach budowlanych, szcze-
gólnie na rynkach skandy-
nawskich, w Rosji i Europie
Wschodniej. Od 11-litrowych
(o mocy 330÷450 KM)
oraz 13-litrowych (od 380
do 500 KM) jednostek nap´-
dowych kierowcy mogà

oczekiwaç wyjàtkowych osià-
gów, zarówno pod wzgl´-
dem mocy, jak i ekonomiki
paliwowej. Dzi´ki niedawno
wprowadzonym udoskonale-
niom, „budowlana” wersja
skrzyni biegów I-Shift umo˝-
liwia wydostanie si´ pojazdu
z prawie ka˝dej opresji. Po-
nadto, nowy czujnik ob-
cià˝enia przesy∏a dok∏ad-
ne dane o masie pojazdu
do skrzyni biegów I-Shift,
w celu optymalizacji procesu
zmiany biegów i p∏ynnego
ruszania z miejsca. Hamulec
silnikowy Volvo (VEB+) za-
pewnia ogromnà moc hamo-
wania. Wynosi ona 375 kW
przy 2.300 obr/min. 

– To idealny pojazd budow-
lany. Sugestie u˝ytkowników
mia∏y znaczny wp∏yw na je-
go ostatecznà postaç. Mamy
nadziej´, ˝e dzi´ki wszyst-
kim innowacjom wprowa-
dzonym w Volvo FMX, a tak-
˝e atrakcyjnej, rozszerzonej
ofercie us∏ug dla bran˝y bu-
dowlanej, nasi dotychczaso-
wi klienci b´dà jeszcze bar-
dziej zadowoleni. Wierzymy,
˝e nowy samochód ci´˝aro-
wy i wyjàtkowa, komplekso-
wa oferta adresowana dla
segmentu transportu bu-
dowlanego przyciàgnà rów-
nie˝ wielu nowych klientów
– koƒczy Staffan Jufors. 

www.volvotrucks.com
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Volvo FMX bazuje na wyjàtkowo udanej platformie FM, która doskonale sprawdzi∏a si´ w trudnych zastosowaniach budowlanych

Wystarczy jeden rzut oka by dostrzec, ˝e Volvo FMX ma dos∏ownie budownictwo we krwi





Nooteboom MCO-PX

Na monachijskich targach
Bauma Nooteboom zapre-
zentowa∏ naczep´ semi-ni-
skopodwoziowà Multitrailer
MCO-PX o rewelacyjnej ∏a-
downoÊci. Jej konstrukcja
powsta∏a we wspó∏pracy
z wiodàcymi europejskimi fir-
mami transportowymi i bazu-
je na sprawdzonych rozwià-
zaniach stosowanych w na-
czepach z pok∏adami zag∏´-
bianymi Nooteboom PX. 
Multitrailer MCO-PX imponu-
je wszechstronnoÊcià zasto-
sowaƒ w transporcie ci´˝kim
i ponadgabarytowym. W chwili
obecnej dost´pna jest w sze-
rokoÊci nadwozia: 2.520, 2.740
i 2.990 milimetrów oraz liczbà
osi od 3 do 8. Wybieraç mo˝-
na pomi´dzy naczepami
z pok∏adem sta∏ym, a tak˝e
jedno-, dwu- lub trzykrotnie
rozciàganym. Naczepa do-
st´pna jest w wersji o rozsta-
wie osi 1.360 lub 1.510 mi-
limetrów oraz z oponami
w rozmiarze 245/70R17,5
albo 285/70R19,5. 
Uzyskanie tak wysokiej ∏a-
donoÊci jest mo˝liwe dzi´ki
wykorzystaniu w∏aÊciwoÊci
unikatowych osi wahliwych
Nooteboom w po∏àczeniu
ze stosunkowo lekkà kon-
strukcjà ramy o du˝ej od-
pornoÊci na dzia∏anie si∏
skr´tnych. W rezultacie
na szeÊcioosiowej naczepie
Multitrailer MCO-PX trans-
portowaç mo˝na praktycz-

nie taki sam ∏adunek, jak
na standardowej oÊmioosio-
wej semi-naczepie z kla-
sycznymi osiami skr´tnymi. 
Zestaw transportowy two-
rzony przez ciàgnik i nacze-
p´ Multitrailer MCO-PX w po-
zycji z∏o˝onej ma znacznie
mniejszà d∏ugoÊç. Oznacza
to nie tylko lepsze mo˝liwo-
Êci manewrowania, ale tak˝e
obni˝enie kosztów eksplo-
atacji chocia˝by na ograni-
czenie zu˝ycia ogumienia.
U˝ytkownik takiego zestawu
mo˝e prowadziç transporty
bez koniecznoÊci uzyskania
niektórych zezwoleƒ i zleca-
nia dodatkowego pilota˝u. 
Ostateczna ∏adownoÊç ze-
stawu transportowego zale-
˝y tak˝e od opon, które zo-
stanà zastosowane. Do-
puszczalny nacisk na oÊ
przy pr´dkoÊci 80 km/h wa-
ha si´ w granicach od 12
ton przy oponach o rozmia-
rze 245/70R17,5 do 14 ton
dla ogumienia 285/70R19,5.
Przy bardzo ma∏ej pr´dko-

Êci nacisk dochodziç mo˝e
do 17 ton na oÊ. OczywiÊcie
dopuszczalne wartoÊci mo-
gà ró˝niç si´ zale˝nie
od przepisów obowiàzujà-
cych w danym kraju. 
Dzi´ki regulacji zawiesze-
nia (o 600 mm) oraz
zastosowaniu skr´tnych osi
(do 60°) Multitrailer MCO-PX
ma parametry podobne jak
nowa generacja naczep za-
g∏´bianych PX2. 
W przypadku zastosowania
opon o rozmiarze 285/70R19,5
i ustawieniu zawieszenia w naj-
ni˝szej pozycji, wysokoÊç za∏a-
dowcza naczepy Multitrailer
MCO-PX wynosi 960 mm,
a przy oponach 245/70R17,5
– 850 mm. Nie ma przy tym
znaczenia czy naczepa jest
z∏o˝ona czy nawet trzykrot-
nie rozciàgni´ta. Niezale˝nie
od wybranej wysokoÊci zawie-
szenia ko∏a naczepy pozostajà
w takim samym po∏o˝eniu (nie
stajà si´ zbie˝ne lub rozbie˝-
ne). Daje to u˝ytkownikowi
naczepy mo˝liwoÊç zminimali-

zowania zu˝ycia opon i wyd∏u-
˝enia okresu ich eksploatacji.
Mo˝liwoÊç regulacji wyso-
koÊci zawieszenia pozwala
na ∏atwiejsze pokonywanie
przeszkód drogowych. Dzi´-
ki tak du˝emu zakresowi re-
gulacji zawieszenia mo˝liwy
jest tak˝e za- i wy∏adunek
niektórych ∏adunków bez ko-
niecznoÊci u˝ycia dêwigu.
Ka˝da z naczep Nootebo-
om Multitrailer MCO-PX mo-
˝e byç wyposa˝ona w ∏ab´-
dzià szyj´. Zale˝nie od typu
semi-naczepy zastosowaç
mo˝na ∏ab´dzià szyj´ sta∏à,
regulowanà hydraulicznie
lub wyposa˝onà w hydrau-
liczny uk∏ad kompensacji.
Szyje dost´pne sà w ró˝-
nych rozmiarach, dla cià-
gników w uk∏adzie 6x4
oraz 8x4, o dopuszczalnym
nacisku na siod∏o 25 i 30
ton. Ich zastosowanie spra-
wia, ˝e naczepa Nootebo-
om Multitrailer MCO-PX zyska
znaczàco na funkcjonalnoÊci.

www.nooteboomgroup.com 
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Parametry najci´˝szych wersji naczep Nooteboom MCO-PX sprawiajà. ˝e sà to pojazdy o ∏adownoÊci, która dotychczas osiàgana by∏a
jedynie przez naczepy modu∏owe
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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

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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TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

G∏owice obrotowo-wychylne 

Dla koparek 3-30 t.

• Hydrauliczne szybkoz∏àcze

• Du˝a trwa∏oÊç i niezawodnoÊç

• Kàt przechy∏u ±40º,   Obrót 360º

Szwedzka JakoÊç !!!

FPHU BAMAAR
26-110 Skar˝ysko-Kamienna

ul. 1-go Maja 103a
tel/fax: (41) 251-05-60, (41) 251-13-90

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

®

www.bamaar.pl

SERWIS TECHNICZNY 

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• 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
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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

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

MINIŁADOWARKI, KOPARKI ŁAŃCUCHOWE,
PŁUGOUKŁADACZE, NIWELATORY TERENU,
WIERTNICE DO PRZEWIERTÓW STEROWANYCH
URZĄDZENIA DO UTYLIZACJI DREWNA;
FREZARKI DO PNI, RĘBARK I I ROZDRABNIACZE

MINIŁADOWARKI, KOPARKI ŁAŃCUCHOWE,
PŁUGOUKŁADACZE, NIWELATORY TERENU,
WIERTNICE DO PRZEWIERTÓW STEROWANYCH
URZĄDZENIA DO UTYLIZACJI DREWNA;
FREZARKI DO PNI, RĘBARKI I ROZDRABNIACZE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE
PODNOŚNIK NOŻYCOWE I PLATFORMOWE
WÓZKI WIDŁOWE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE
PODNOŚNIK NOŻYCOWE I PLATFORMOWE
WÓZKI WIDŁOWE

ŁADOWARKI KOŁOWEŁADOWARKI KOŁOWE

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE ORAZ
SILNIKI NA PALIWA GAZOWE
SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE ORAZ
SILNIKI NA PALIWA GAZOWE

MOBILNE KRUSZARKI SZCZĘKOWE,
STOŻKOWE I UDAROWE ORAZ
MOBILNE I PRZEWOŹNE PRZESIEWACZE

MOBILNE KRUSZARKI SZCZĘKOWE,
STOŻKOWE I UDAROWE ORAZ
MOBILNE I PRZEWOŹNE PRZESIEWACZE

WIELOFUNKCYJNE KOPARKI KOŁOWE
I GĄSIENICOWE ORAZ WIELOFUNKCYJNE
ŁADOWARKI (PRZEGUBOWE
LUB Z OBROTOWYM WYSIĘGNIKIEM)

WIELOFUNKCYJNE KOPARKI KOŁOWE
I GĄSIENICOWE ORAZ WIELOFUNKCYJNE
ŁADOWARKI (PRZEGUBOWE
LUB Z OBROTOWYM WYSIĘGNIKIEM)

MŁOTY, NOŻYCE I NOŻYCO-
KRUSZARKI HYDRAULICZNE
MŁOTY, NOŻYCE I NOŻYCO-
KRUSZARKI HYDRAULICZNE

WOZIDŁA PRZEGUBOWEWOZIDŁA PRZEGUBOWE

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE I AGREGATY PRĄDOTWÓRCZESILNIKI WYSOKOPRĘŻNE I AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

SPRĘŻARK I I OSUSZACZE SPRĘŻONEG O POWIETRZASPRĘŻARKI I OSUSZACZE SPRĘŻONEG O POWIETRZA

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

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® Spó∏ka Jawna
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 

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
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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.

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37
tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90

•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

Generalny Importer

• automatyczne 
skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny

• system ReTran

• cz´Êci zamienne

• oleje przek∏adniowe 
TranSynd

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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW
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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: jacek.maleczynski@sdmb.pl

♦

♦

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

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
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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. Wroc∏awska 10

55-220 Jelcz-Laskowice
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






