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Drodzy Czytelnicy,
min´∏y w∏aÊnie cztery lata od przy-
znania Polsce wspó∏organizacji mi-
strzostw Europy w pi∏ce no˝nej.
Pami´tam dok∏adnie eufori´, jaka
wybuch∏a – tak˝e w naszej redak-
cji – po us∏yszeniu radiowego komu-
nikatu. Tak gigantyczna i noÊna me-
dialnie impreza mia∏a byç przecie˝
olbrzymià szansà dla Polski. Nie tyle sportowà – choç cuda si´ po-
noç zdarzajà – co na dokonanie skoku w poprawie infrastruktury.
Niestety, wszystko wskazuje na to, ˝e szansy tej nie wykorzystamy.
Rok przed rozpocz´ciem Euro 2012 sytuacja nie wyglàda za cieka-
wie. Miasta-gospodarze mistrzostw szans´ na zarobek i rozbudow´
infrastruktury wykorzysta∏y i wykorzystujà – delikatnie rzecz uj-
mujàc – raczej Êrednio. Przeci´tny mieszkaniec Warszawy, Gdaƒ-
ska, Wroc∏awia czy Poznania zapytany, które z inwestycji u∏atwià
mu codziennà egzystencj´ po mistrzostwach, nie bardzo wie co od-
powiedzieç. Czy nowoczesne w zamyÊle, a majàce ca∏y szereg nie-
doróbek stadiony odmienià rzeczywistoÊç? Byç mo˝e, ale raczej
tylko na czas rozgrywania meczów o mistrzostwo Europy. Ale cz∏o-
wiek nie mo˝e ˝yç tylko igrzyskami, potrzebuje te˝ chleba.
A co z poprawà infrastruktury? Do rozpocz´cia Euro 2012 po-
winniÊmy zdà˝yç z remontem i rozbudowà lotnisk. K∏opot jednak
w tym, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç Polaków nie korzysta na co
dzieƒ z tego Êrodka lokomocji. Ci b´dà przemieszczaç si´ po cià-
gle budowanych drogach i autostradach oraz kolejà. Do u˝ytku
zostanie oddana jednak tylko po∏owa planowanych dróg i çwierç
tras kolejowych…
Zanim zaczniemy si´gaç g∏´boko do kieszeni, by p∏aciç za utrzyma-
nie nowoczesnych stadionów, Ministerstwo Sportu zdà˝y jeszcze
na nich co nieco zarobiç. Choçby sprzedajàc prawa do nazwy. Obiekt
taki, jak „Stadion Narodowy” zyska∏ du˝à wartoÊç medialnà i nie
powinno brakowaç ch´tnych na dopisanie si´ do jego nazwy…
W dziedzinie miejskiej infrastruktury pozostanie zatem wiele do zrobienia
tak˝e po Euro 2012. Jako pierwsi zdajà si´ to dostrzegaç Chiƒczycy, którzy
zg∏osili ch´ç finansowania naszych miejskich inwestycji. I to tak, by nie
zwi´kszaç deficytu zad∏u˝onych samorzàdów. Konsorcjum chiƒskich firm
budujàcych drogi, mosty, tunele i linie kolejowe, które dzia∏a ju˝ na auto-
stradzie A2 mi´dzy ¸odzià a Warszawà, chce za w∏asne pieniàdze budowaç
obwodnic´ Krakowa oraz wy∏o˝yç dziesi´ç miliardów z∏otych na
warszawskie metro. Mo˝e zatem przyjàç chiƒskà propozycj´ i zaczàç ubiegaç
si´ o organizacj´ kolejnej wielkiej sportowej imprezy? Olimpiada w
Warszawie? Czemu nie, Chiƒczycy jak si´ dobrze rozp´dzà, wybudujà nam
nie tylko metro, ale i kolejny stadion. Z bie˝nià! 

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 
12. JesteÊmy gotowi na nowe otwarciei!

– rozmowa z Piotrem Grauschem,
Cz∏onkiem Zarzàdu firmy Grausch 
i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

16. Caterpillar D7E oprócz innowacyjnego
nap´du imponuje szeregiem rozwiàzaƒ
zwi´kszajàcych funkcjonalnoÊç

18. Firma Liebherr Polska przygotowa∏a
ciekawà ekspozycj´ na targi Autostrada 

20. Zaprojektowane w Hanowerze,
produkowane w  Este, ch´tnie 
kupowane na ca∏ym Êwiecie. Takie
sà dwie nowe maszyny Komatsu…

24. New Holland zaprezentowa∏ dwa nowe
modele koparek gàsienicowych Serii C

29. Z dniem pierwszego marca  przedstawicie-
lem firmy Sennebogen w Polsce zosta∏o
Biuro Handlowe Ruda z Katowic

30. Do najciekawszych nowoÊci koncernu
Case nale˝à koparki gàsienicowe 
Serii C, ∏adowarki ko∏owe Serii F oraz
∏adowarki kompaktowe Serii S

32. Volvo CE jako jeden z nielicznych pro-
ducentów nie tylko wytwarza, ale i pro-
jektuje maszyny budowlane w Polsce

38. Kruszarka szcz´kowa BB 110 TD firmy
BAT cechuje si´ wysokà wydajnoÊcià,
daje si´ ∏atwo transportowaç i szybko
przygotowywaç do pracy

40. GEHL oferuje równie˝ ciekawà gam´
ma∏ych ∏adowarek przegubowych

42. JCB zmodyfikowa∏ opcje specyfikacji
minikoparki 8018 CTS o tak zwany
„pakiet komunalny”

45. Bobcat wys∏a∏ dwie mini∏adowarki
T300 do Japonii, gdzie majà pomagaç
w porzàdkowaniu obszarów dotkni´-
tych tragicznym trz´sieniem ziemi

46. Jest wiele miejsc, gdzie op∏aca si´ 
pracowaç z Huddigiem!

50. Na g∏ównà siedzib´ zarejestrowanej
w ubieg∏ym roku firmy SANY Polska 
wybrano Warszaw´

56. Volvo FMX znaczàco zmieni∏o obraz
rynku pojazdów budowlanych

58. Firma Goldhofer AG  bra∏a udzia∏
w operacji polegajàcej na za∏adowaniu
i przewiezieniu gigantycznej portowej
stacji prze∏adunkowej na Tajwanie

59. Zakup u˝ywanego ˝urawia mobilnego 
wià˝e si´ zawsze ze sporym ryzykiem.
Liebherr przypomina, jak wa˝ny jest wy-
bór godnego zaufania dostawcy
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Kowboje Case szykujà si´ na rodeo

Operatorzy i w∏aÊciciele maszyn Case w ca∏ej Europie ju˝
rozpocz´li przygotowania do Rodeo, które – tak jak w ubie-
g∏ym roku – odb´dzie si´ w paêdzierniku w podparyskim Ca-
se Customer Centre. Rywalizacja nie ograniczy si´
oczywiÊcie do rozegrania dwudniowych fina∏ów. Pierwsza
edycja Rodeo okaza∏a si´ bowiem wielkim sukcesem. Ope-
ratorzy pokazali prawdziwe mistrzostwo, a mimo ˝e rywali-
zowa∏y ze sobà ekipy z wielu krajów, przez ca∏y czas
panowa∏a doskona∏a atmosfera i wszyscy si´ wzajemnie do-
pingowali. Nikt te˝ nie poczu∏ si´ przegrany. 
Znakomitym pomys∏em okaza∏o si´ tak˝e nadanie zawodom
charakteru kowobojskiego rodeo. Bycie kowbojem le˝y prze-
cie˝ w charakterze ka˝dego m´˝czyzny (choç w rodeo bra∏y
te˝ udzia∏ panie!). Tym razem eliminacje do Rodeo odbywaç
si´ b´dà w ca∏ej Europie przez ca∏e lato. 

Oczekuje si´, i˝ zawodnicy zademostrujà swoje umiej´tnoÊci
operowania ró˝nymi maszynami – od mini∏adowarek i kopar-
ko-∏adowarek po wielkie koparki hydrauliczne i ko∏owe. Oce-
niane b´dzie nie tylko mistrzostwo w obs∏udze maszyny, ale
tak˝e praca w sposób bezpieczny i wydajny. Eliminacje po-
zwolà tak˝e dealerom i klientom przyjrzeç si´ najnowszym
modelom Case, które mia∏y premier´ podczas tegorocznych
targów Samoter i Conexpo. Sà to mi´dzy innymi koparko-∏a-
dowarki serii T, koparki hydrauliczne serii C, mini∏adowarki
i ∏adowarki kompaktowe, ∏adowarki ko∏owe nowej serii F. 
Eliminacje rozpocznà si´ we Francji i Niemczech w maju,
nast´pnie w lecie odbywaç si´ b´dà we W∏oszech, Hiszpa-
nii, krajach skandynawskich oraz w Polsce. W Anglii zapla-
nowano je na pierwsze dni czerwca, natomiast w Finlandii
dopiero we wrzeÊniu. 
Operatorzy pragnàcy udowodniç swoje umiej´tnoÊci po-
winni zatem odkurzyç siod∏a i kapelusze oraz jak najszyb-
ciej skontaktowaç si´ z najbli˝szym dealerem Case w celu
przekazania swojego zg∏oszenia. Mogà równie˝ zajrzeç
na poÊwi´conà imprezie stron´ www.caserodeo.com,
gdzie mo˝na si´ zarejestrowaç lub po prostu Êledziç prze-
bieg eliminacji w poszczególnych krajach.

System kontroli nachylenia Trimble GCS900 

Trimble wprowadzi∏o na rynek system kontroli nachylenia
GCS900 Grade Control w wersji 12.0 umo˝liwiajàcy rozsze-
rzenie funkcjonalnoÊci produktów tej marki przeznaczo-
nych dla wykonawców prowadzàcych roboty ziemne lub
wykopy w ramach wi´kszych projektów budowlanych lub
budowy dróg. System GCS900 w wersji 12.0 zawiera nowe
opcje sprz´towe i dodatkowe funkcje, a jego obs∏uga i in-
tegracja w rozwiàzaniach Trimble Connected Site™ jest ∏a-
twiejsza ni˝ dotychczas. Mo˝liwoÊç konfiguracji oraz lep-
sza ∏àcznoÊç na placu budowy pozwalajà usprawniç prze-
p∏yw informacji i u∏atwiajà realizacj´ trudnych projektów
w za∏o˝onym terminie oraz bez przekraczania bud˝etu.
Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom wykonawców firma
Trimble wyznacza nowe standardy bran˝owe w dziedzinie
integracji systemów w maszynach budowlanych. Nowe
opcje sprz´towe oraz zalety systemu Trimble GCS900
w wersji 12.0: wyÊwietlacz Trimble CB460 najnowszej ge-
neracji znacznie u∏atwia prac´ operatorów maszyn wypo-
sa˝onych w GCS900. Produkt charakteryzuje si´ zwi´kszo-
nà wydajnoÊcià oraz pami´cià, a siedmiocalowy ekran
umo˝liwia wyÊwietlanie informacji, wskazówek dotyczàcych
nachylenia oraz ostrze˝eƒ w trybie trójwymiarowym. Jest
to najbardziej zaawansowany wyÊwietlacz z serii GCS900.
W zale˝noÊci od potrzeb wykonawcy produkt mo˝e praco-
waç w trybie 2D lub 3D.
Nowe urzàdzenie komunikacji Trimble SNM940 Connected
Site Gateway dla Trimble GCS900 w wersji 12.0 umo˝liwia
rozszerzenie funkcjonalnoÊci systemów Connected Site
do kontroli nachylenia o zaawansowane systemy telema-
tyczne oraz Êledzenia maszyn Vision Link™. SNM940 na bie-
˝àco podaje informacje dotyczàce robót, co u∏atwia wyko-
nawcom podejmowanie w∏aÊciwych decyzji, optymalizacj´
wydajnoÊci maszyn i zmniejszanie kosztów ich eksploatacji.
Nowy czujnik Trimble HS410 Heading Sensor u∏atwia prac´
operatorów koparek korzystajàcych z trybu 2D systemu
Trimble GCS900 do takich robót, jak kopanie rowów,
fundamentów i piwnic, budowa dróg czy przygotowywanie
placu budowy na obszarach mieszkalnych, komercyjnych i
przemys∏owych. Mo˝liwoÊç kopania poza obszarem
wykopu bez potrzeby ponownego nawiàzania sytuacyjno-
wysokoÊciowego pozwala zaoszcz´dziç cenny czas.
Nowa antena Trimble MS972 GNSS jest wydajnym i niedro-
gim rozwiàzaniem dla wykonawców, którzy szukajà precy-
zyjnego odbiornika GNSS do mapowania liczby przejaz-
dów. Produkt charakteryzuje si´ niezawodnoÊcià i odpor-
noÊcià innych odbiorników GNSS Trimble do monta˝u
na maszynach, a jego przyst´pna cena umo˝liwia wyposa-
˝enie ca∏ej floty walców wykonawcy.
Rozszerzona funkcjonalnoÊç oprogramowania GCS900 dla
maszyn umo˝liwia bezprzewodowà wymian´ informacji
mi´dzy maszynà oraz biurem w czasie rzeczywistym.
Oprogramowanie umo˝liwia przesy∏anie aktualizacji
projektów do maszyn, a tak˝e wysy∏anie danych
powykonawczych, diagnostycznych i wydajnoÊciowych do
biura bez opóêniania robót. Nowe funkcje oprogramowania
GCS900 w wersji 12.0 zwi´kszajà wydajnoÊç procesów
pomiarowych i kalibracyjnych koparek. Czas potrzebny na
ich przeprowadzenie zosta∏ skrócony do nieca∏ej godziny.

Mieszanka firmowa
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Tak by∏o podczas poprzedniej edycji Rodeo. Uczestników tegorocznej imprezy czekaç
b´dà z pewnoÊcià nie mniejsze atrakcje…



New Holland Grand Prix 2011

W pierwszym tygodniu maja w niemieckiej miejscowoÊci
Lüdinghausen zainaugurowano piàtà edycj´ Grand Prix
operatorów New Holland. Zawody cieszàce si´ zaintereso-
waniem w ca∏ej Europie, stwarzajà okazj´ do poddania pró-
bie swych umiej´tnoÊci w obs∏udze najnowszej generacji
maszyn New Holland. Podczas gdy w ostatnich latach or-
ganizatorzy Grand Prix g∏ówny nacisk k∏adli na tem-
po i sprawnoÊç wykonywanych prac, teraz interesujà ich
przede wszystkim ograniczenie zu˝ycia paliwa i poszano-
wanie zasobów Êrodowiska naturalnego.
Zmiana podejÊcia odzwierciedla d∏ugofalowà strategi´ roz-
woju koncernu New Holland, który stara si´ ∏àczyç rozwój
technologiczny z dba∏oÊcià o Êrodowisko i w∏aÊciwà eks-
ploatacjà jego zasobów. Zawody Grand Prix 2011 stajà si´
doskona∏ym miejscem, aby poddaç praktycznej próbie swe
umiej´tnoÊci optymalnego wykorzystania nowoczesnych
maszyn przy maksymalnym ograniczeniu zu˝ycia paliwa. 
Pomimo olbrzymiej liczby uk∏adów wspomagajàcych prac´
operatora, to w∏aÊnie on pozostaje ciàgle kluczowà figurà
wszelkich koncepcji oszcz´dnej eksploatacji. Sposób jego
pracy ma bowiem bezpoÊredni wp∏yw na zu˝ycie paliwa
i wydajnoÊç maszyny. Dlatego postanowiono, ˝e wszystkie
tegoroczne konkursy rozgrywane w ramach Grand Prix od-
bywaç si´ b´dà na maszynach New Holland wyposa˝onych
w pozwalajàcy na oszcz´dnoÊci eksploatacyjne tryb ECO.
Stanowi on standardowe wyposa˝enie koparek gàsienico-
wych Serii B oraz ∏adowarek ko∏owych. Praktyka pokazuje

jednak, ˝e wi´kszoÊç operatorów na co dzieƒ prawie nie
korzysta z trybu ECO. Dlatego w∏aÊnie New Holland chce
zademonstrowaç, ˝e praca w nim nie odbywa si´ kosztem
spadku wydajnoÊci. U˝ytkownik maszyny odczuje nato-
miast natychmiast ulg´ dla portfela. New Holland podaje,
˝e zamiana z∏ych nawyków operatorów i korzystanie przez
nich w codziennej pracy z trybu ECO przynosi oszcz´dno-
Êci paliwa, które si´gaç mogà 15-25%. Producent zapew-
nia przy tym, ˝e nie odbywa si´ to kosztem wydajnoÊci ma-
szyn i jakoÊci wykonywanych robót.

Mieszanka firmowa
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Piàta edycja  Grand Prix New Holland odbywa si´ pod has∏em oszcz´dnej eksploatacji
maszyn i ochrony stale kurczàcych si´ zasobów naturalnych



Doskona∏e wyniki Wacker Neuson 

Wacker Neuson poinformowa∏, ˝e  wyniki ekonomiczne
roku okaza∏y si´ daleko lepsze ni˝ oczekiwano. Firma
potrafi∏a optymalnie wykorzystaç swój potencja∏ finansowy
do  o˝ywienia gospodarczego. Do roku 2013 Wacker
Neuson spodziewa si´ utrzymania tendencji wzrostowej. 
Obserwowana w ubieg∏ym roku poprawa koniunktury bu-
dowlanej w Europie i Ameryce Pó∏nocnej o˝ywi∏a równie˝
rynki rolne stanowiàce jednà z domen dzia∏ania Wacker
Neuson. Koncern korzysta∏ z rosnàcego popytu na urzà-
dzenia budowlane i kompaktowe maszyny budowlane. Go-
towoÊç klientów do inwestowania stymulowana by∏a ko-
niecznoÊcià odtworzenia parku maszynowego i rzàdowymi
programami infrastrukturalnymi.
Dzi´ki poprawie koniunktury obroty wszystkich dzia∏ów
Grupy Wacker Neuson wzros∏y w roku 2010 o 27 procent
do 757,9 milionów euro (w roku 2009 wynosi∏y 597 milio-
nów euro). Przyczyni∏ si´ do tego nadzwyczaj dobry, czwar-
ty kwarta∏, w którym nastàpi∏ silny wzrost popytu na kom-
paktowe maszyny budowlane. Ogólny zysk Wacker Neu-
son przed sp∏atà odsetek, uiszczeniem nale˝nych
i uwzgl´dnieniu odpisów na amortyzacj´ wyniós∏ 77,8 mi-
lionów euro (w roku 2009 – 27,2 mln euro). Komentujàc ten
wynik, rzecznik zarzàdu Wacker Neuson SE Richard May-
er, powiedzia∏: – Wyniki finansowe za rok 2010 okaza∏y si´
znacznie lepsze ni˝ prognozowaliÊmy. Sprawdzi∏a si´ nasza
strategia, by w dobie kryzysu gospodarczego mieç
na wzgl´dzie przysz∏e wzrosty i dzia∏aç elastycznie nie ogra-
niczajàc si´ wy∏àcznie do redukcji kosztów za wszelkà ce-
n´. MogliÊmy w ten sposób utrzymaç zatrudnienie dobrze
wyszkolonych pracowników, co jest naszym du˝ym atutem
w dobie obserwowanego o˝ywienia. Zak∏adam, ˝e b´dzie
to mia∏o olbrzymi wp∏yw na nasz przysz∏y rozwój. 
Sytuacja finansowa Wacker Neuson SE jest bardzo dobra.
Mimo podwojenia w ubieg∏ym roku nak∏adów inwestycyj-
nych, do kwoty 85 milionów euro, firma nie ma praktycznie
˝adnych d∏ugów. Wykorzystywane w pi´çdziesi´ciu procen-
tach linie kredytowe zapewniajà Grupie Wacker Neuson
swobod´ dzia∏ania. Idylliczny obraz psujà skutki fatalnego
trz´sienia ziemi w Japonii. Mogà one mieç wp∏yw na zdol-
noÊci produkcyjne niektórych jej kooperantów. W najgor-

szym przypadku mo˝e to doprowadziç do opóênieƒ realiza-
cji zamówieƒ na sprz´t budowlany i maszyny Wacker Neu-
son. Firma uspokaja jednak, ˝e w wyniku tragicznego trz´-
sienia ziemi ˝aden z kooperantów nie poniós∏ bezpoÊred-
nich strat. Wacker Neuson majàc nadziej´ na rych∏e ustabi-
lizowanie si´ sytuacji w Japonii podtrzymuje swe optymi-
styczne prognozy na rok 2011. Ich podstaw´ stanowi lawi-
nowo rosnàca liczba zamówieƒ na budowlane maszyny
kompaktowe. Dobra sytuacja ekonomiczna umo˝liwia kon-
cernowi konsekwentnà realizacj´ obranej strategii. Wacker
Neuson ma ambicje umocnienia swej mi´dzynarodowej po-
zycji. Celem jest osiàgni´cie do roku 2013 poziomu obro-
tów sprzed za∏amania koniunktury wywo∏anej Êwiatowym
kryzysem finansowym. Wacker Neuson liczy w tym i przy-
sz∏ym roku na zwi´kszone zapotrzebowanie na sprz´t i ma-
szyny. Przes∏ank´ ku temu stanowi obserwowana w wielu
krajach koniecznoÊç remontów i rozbudowy sieci drogo-
wej, kolejowej i telekomunikacyjnej. 
Na ten rok koncern Wacker Neuson SE zaplanowa∏ inwesty-
cje wynoszàce oko∏o 100 mln euro. Przewiduje si´ budow´
nowej fabryki w austriackim Hörsching. W sytuacji rosnàce-
go popytu na koparki, ma∏e wozid∏a i ∏adowarki kompaktowe
wytwarzajàce je zak∏ady w austriackim Linzu nie b´dà bo-
wiem w stanie zrealizowaç wszystkich zamówieƒ. 
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Zarzàd Wacker Neuson ma powody do optymizmu



Komatsu Poland ma pi´ç lat!

Wy∏àczny dystrybutor maszyn Komatsu na terenie Polski
obchodzi∏ uroczyÊcie pi´ciolecie rozpocz´cia dzia∏alnoÊci.
Z okazji jubileuszu Komatsu Poland zorganizowa∏o uroczystà
kolacj´. Zanim zaproszeni goÊcie zasiedli do sto∏u, mieli oka-
zj´ do zapoznania si´ z dorobkiem firmy, akutalnà ofertà Ko-
matsu oraz… typowymi dla Japonii walkami sumo. Ciekawa
by∏a nie tylko cz´Êç oficjalna, ale i kuluarowe rozmowy z pra-
cownikami Komatsu Poland. Snuli w nich wiele wspomnieƒ
twierdzàc, ˝e czas sp´dzony w Komatsu Poland minà∏ im
b∏yskawicznie. DziÊ sà co prawda o pi´ç lat starsi i bogatsi
o doÊwiadczenia, ale pozosta∏ im ten sam co niegdyÊ zapa∏. 
Ryo Ondera, drugi w ciàgu minionych pi´ciu lat Japoƒczyk
stojàcy na czele firmy, niemal w ka˝dej wypowiedzi podkre-
Êla, ˝e nie nale˝y spoglàdaç wstecz, lecz stawiaç sobie no-
we ambitne cele. A tych nie brakuje i sà realizowane, o czym
Êwiadczà zmiany, jakie zasz∏y i zachodzà w Komatsu Po-
land. Pracujàcy w firmie od momentu jej powstania wspo-
minajà skromne – w porównaniu z dniem dzisiejszym – po-
czàtki, kiedy to garstka pracowników na dobre wprowadza-
∏a  japoƒskà mark´ na polskie place budowy. Komatsu Po-
land opiera∏o si´ wówczas – tak by∏o zresztà do koƒca ubie-
g∏ego roku – na lokalnych dealerach. Teraz wszystko si´
zmieni∏o. Firma prowadzi samodzielnà dzia∏alnoÊç w ca∏ej
Polsce. Zast´pca dyrektora zarzàdzajàcego Mariusz Palu-
szewski t∏umaczy to ch´cià skrócenia dystansu do u˝ytkow-
ników maszyn, poznania ich potrzeb i problemów. 
Choç Ryo Onodera zach´ca do patrzenia w przysz∏oÊç, my
postanowiliÊmy dokonaç pewnej retrospekcji i podarowaç

szefowi Komatsu Poland egzemplarze PoÊrednika Budow-
lanego, na ok∏adki których trafi∏y maszyny sprzedawane
przez jego firm´. Uwieczniona zosta∏a koparka ko∏owa
PW 180-7, spycharka gàsienicowa D 65EX, koparka gàsie-
nicowa PC 450LC oraz spycharka gàsienicowa D 475 A.
Wszystkie oglàdaliÊmy, opisywaliÊmy i fotografowaliÊmy
na placach budowy. Ch´tnie uczynimy to z kolejnymi!

Mieszanka firmowa
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Zast´pca dyrektora zarzàdzajàcego Mariusz Paluszewski i dyrektor zarzàdzajàcy Ryo Ono-
dera rzàdzà i dzielà. Na co dzieƒ dzia∏alnoÊcià Komatsu Poland, od Êwi´ta jubileuszowy tort 



Maszyny JCB odbudowujà Port Au Prince

Dwie koparki gàsienicowe JCB i jednà ∏adowark´ ko∏owà za-
kupi∏a mi´dzynarodowa organizacja humanitarna Oxfam i od-
da∏a je do dyspozycji fundacji Disaster Waste Recovery
(DWR), która w jednej z najbiedniejszych dzielnic stolicy Haiti
Port Au Prince usuwa zgliszcza zniszczonych przez trz´sie-
nie ziemi budynków. Zadanie pracujàcych w zespole koparek
JCB JS 220 XD i JS 145 W oraz ∏adowarki ko∏owej JCB 426 ZX
polega na usuwaniu pozosta∏oÊci zniszonych budynków i za-
∏adowywaniu kruszarki i przesiewacza. Powstajàcy w wyniku
prac gruz zostaje nast´pnie przerobiony, co umo˝liwia ponow-
ne wykorzystanie przy odbudowie budynków, dróg i ulic. 
JCB dostarczy∏o ponadto m∏ot hydrauliczny HM 1560 Q
Hammermaster oraz uniwersalne no˝yce MP 200 U, które
wykorzystywane sà jako osprz´t koparki JS 220 XD. Do ko-
parki JS145W zastosowano natomiast m∏ot JCB HM 860 Q
Hammermaster. Ponadto JCB wys∏a∏o na Haiti fachowców,
którzy przeprowadzili tygodniowe szkolenie dla miejsco-
wych operatorów z obs∏ugi maszyn i urzàdzeƒ.
Hubert Ballaman, koordynujàcy dzia∏ania logistyczne orga-
nizacji Oxfam na Haiti, t∏umaczy: – Miejscem wykorzystania
maszyn i urzàdzeƒ JCB jest typowy obszar miejski, prze-
wa˝nie g´sto zabudowany. Decyzja, które z domów sà rze-
czywiÊcie uszkodzone, nierzadko podejmowana jest
na miejscu przez mieszkaƒców, którzy zlecajà usuni´cie ru-
mowiska. W tej cz´Êci projektu przewidujemy usuni´cie
162.000 ton gruzu. Praca odbywa si´ w ekstremalnie
trudnych warunkach wysokiej temperatury powietrza i

du˝ego zapylenia. Trudno równie˝ zapanowaç nad t∏umem
ciekawskich, którzy stale obserwujà post´p prac.  
Mimo trudnych warunków operatorzy chwalà sobie sprz´t
JCB, szczególnie ∏atwe i precyzyjne sterowanie i komfort
klimatyzowanych, nadciÊnieniowych kabin.  
Zniszczenia na Haiti sà nast´pstwem trz´sienia ziemi, które
nawiedzi∏o ten kraj w styczniu ubieg∏ego roku. Mia∏o ono
si∏´ 7,0 stopni w skali Richtera i poch∏on´∏o blisko 230.000
ofiar Êmiertelnych. O skali tragedii Êwiadczy równie˝ to, ˝e
do dziÊ 800.000 osób nadal nie ma sta∏ego dachu nad g∏o-
wà i musi koczowaç pod namiotami. JCB od samego po-
czàtku w∏àczy∏o si´ do pomocy Haiti. W∏aÊciciel brytyjskie-
go koncernu, sir Anthony Bamford natychmiast zdecydo-
wa∏ o podarowaniu Haiti dwóch koparko-∏adowarek
JCB 3CX, które pomaga∏y usuwaç zniszczenia. 

Mieszanka firmowa
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Na Haiti maszyny JCB pracujà w ekstremalnie trudnych warunkach





Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM

ZPS. JW. System Sp. z o.o.
ul. Guzowska 4
96-515 Teresin

Posiadamy do sprzeda˝y lub wynajmu u˝ywany 
w bardzo dobrym stanie osprz´t budowlany:

• deskowania Êcienne aluminiowe,
• podpory stropowe typu B,
• trójnogi do podpór ocynkowane,
• szalunki stropowe typu „TOPEK”,

oraz inny u˝ywany osprz´t szalunkowy.

Kontakt: (46) 86-44-149, 502-721-317

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

< Maszyna prze∏adunkowa FUKS
rok produkcji 1990, 4 podpory, kabina podnoszona
hydraulicznie, cena 75.000 z∏ + VAT
Kontakt: 601 22 33 06

Technika Filtracji RUDFIL s.c.

Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych

www.filtracja.com.pl

tel.032 240 70 62
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(91)
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 22 859-19-67  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: ........................................................................................................................................

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

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

!
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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 23% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

4/2011 08.07.2011 03.06.2011 14.06.2011
5/2011 28.09.2011 16.08.2011 23.08.2011
6/2011 28.11.2011 17.10.2011 22.10.2011
1/2012 27.01.2012 16.12.2011 29.12.2011
2/2012 26.03.2012 17.02.2012 24.02.2012

Termin ewentualnej rezygnacji: 5 tygodni przed ukazaniem 
si´ danego wydania.
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PoÊrednik Budowlany: – Znaczàce firmy z polskim kapita-
∏em dzia∏ajàce w bran˝y maszyn budowlanych policzyç mo˝-
na na palcach jednej r´ki…
Piotr Grausch: – To prawda. Nale˝y do nich Grausch
i Grausch Maszyny Budowlane, której jestem w∏aÊcicielem
wraz z bratem Krzysztofem. Ciàgle jeszcze – chyba ze
wzgl´du na nasze nazwisko umieszczone w nazwie – po-
strzegani jesteÊmy jako firma zagraniczna, a naszej centrali
szuka si´ za Odrà. A tymczasem mieÊci si´ ona w Pozna-
niu. Zawsze tak by∏o, jest i b´dzie.

– Skàd wzi´∏o si´ Panów zainteresowanie akurat bran˝à ma-
szyn budowlanych?
– Po cz´Êci z racji naszego wykszta∏cenia, po cz´Êci ze zrzà-
dzenia losu. Mój brat ma wykszta∏cenie techniczne i zwiàzki
z bran˝à motoryzacyjnà. Ja z kolei jestem in˝ynierem budow-
nictwa. Moja przygoda z bran˝à maszyn budowlanych rozpo-
cz´∏a si´ w 1993. Organizowa∏em i wprowadza∏em na rynek
polski fili´ niemieckiego HKL-Baumaschinen. W 1998 wraz
z bratem za∏o˝y∏em w∏asnà firm´.

– RozpoczynaliÊcie doÊç typowo jako spó∏ka cywilna zajmu-
jàca si´ handlem sprz´tem u˝ywanym…
– Tak w∏aÊnie by∏o. Pierwszà fabrycznie nowà maszyn´, ko-
parko-∏adowark´ Komatsu, sprzedaliÊmy w roku 1999. Jej
zdj´cie do dziÊ znajduje si´ na honorowym miejscu w naszej
siedzibie. W roku 2000 przekszta∏ciliÊmy firm´ w spó∏k´
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià, sukcesywnie poszerza-
jàc zakres dzia∏alnoÊci i asortyment. DziÊ reprezentujemy
uznanych producentów maszyn i osprz´tu, takich jak San-
dvik, Indeco, Cityequip, Stehr, Simex, Intertractor, MBI,
a od pierwszego kwietnia tego roku tak˝e Doosan.

– Podpisanie umowy z Doosanem otwiera nowy rozdzia∏ w Wa-
szej dzia∏alnoÊci. W tym kontekÊcie wypada chyba jednak wró-
ciç do trwajàcej ponad dziesi´ç lat wspó∏pracy z Komatsu…
– W ciàgu tego okresu sprzedaliÊmy polskim klientom po-
nad siedemset nowych i blisko dwa tysiàce u˝ywanych ma-
szyn tej marki. Umowa, która skoƒczy∏a si´ 31 grudnia ubie-
g∏ego roku nie zosta∏a przed∏u˝ona. Wynika∏o to ze zmiany
strategii zarówno naszej, jak i Komatsu, nie mia∏o pod∏o˝a
ekonomicznego. RozstaliÊmy si´ w zgodzie jak na d∏ugo-
letnich partnerów przysta∏o.

– Wraz z bratem postrzegani jesteÊcie jako ludzie majàcy
sprecyzowane poglàdy i pomys∏y na ˝ycie. A przy tym dys-
ponujàcy Êrodkami na ich realizacj´. Niektórzy przypuszcza-
li, ˝e po zakoƒczeniu wspó∏pracy z Komatsu mo˝ecie nawet
rozstaç si´ zupe∏nie z bran˝à maszyn budowlanych…
– Nie zamierzam ukrywaç, ˝e mieliÊmy propozycje sprzeda˝y
firmy, takie rozwiàzanie nas jednak nie interesowa∏o. Ani przez
moment nie myÊleliÊmy tak˝e o zmianie bran˝y. Choç z moim

bratem znacznie si´ ró˝nimy, to w biznesie rozumiemy si´ bez
s∏ów. Nasze motto firmowe to s∏owa Marii Grzegorzewskiej „˝e-
by zapaliç innych samemu trzeba p∏onàç” traktujemy jak drogo-
wskaz. Obaj chcemy tworzyç dobrà atmosfer´ w firmie. Ludzie
powinni ch´tnie przychodziç do pracy, ze ÊwiadomoÊcià, ˝e
tworzà coÊ pozytywnego, tak˝e dla samych siebie.

– Grausch i Grausch Maszyny Budowlane po rozstaniu z Ko-
matsu sprzedaje teraz w ca∏ej Polsce maszyny marki Do-
osan. Utracicie dotychczasowych klientów?
– Na pewno nie wszystkich, doÊwiadczenia z innych rynków
pokazujà bowiem, ˝e w przypadku tak znaczàcej zmiany
strategicznego dostawcy nawet do siedemdziesi´ciu procent
klientów nie decyduje si´ na innego partnera. Jestem prze-
konany, ˝e tak b´dzie i w naszym przypadku i wi´kszoÊç na-
szych klientów pozostanie dalej z nami. Warto jednak zauwa-
˝yç, ˝e naszà ofert´ sprz´tu u˝ywanego – a podkreÊliç trze-
ba, ˝e tworzymy jà wy∏àcznie z maszyn ma∏o wyeksploato-
wanych, wyprodukowanych w latach 2005-2010 – jeszcze
przez pewien czas budowaç b´dziemy w oparciu o mark´
Komatsu. Z prozaicznego powodu, dost´pnoÊç u˝ywanych
maszyn Doosan, spe∏niajàcych przyj´te przez nas kryteria,
jest bowiem jeszcze ciàgle niewystarczajàca.

– Czy nie b´dziemy mieli zatem, przynajmniej w poczàtko-
wym okresie, do czynienia z konfliktem interesów?
– Musimy znaleêç z∏oty Êrodek, by docelowo sprzedawaç i wy-
po˝yczaç nowe i u˝ywane maszyny wy∏àcznie marki Doosan.
Wymaga to czasu, takiego procesu nie uda si´ przeprowadziç
z dnia na dzieƒ. Droga jest jasno okreÊlona. Musimy sukce-
sywnie zwi´kszaç sprzeda˝ maszyn Doosan, co stymulowaç
b´dzie równoczeÊnie rozwój rynku wtórnego w Polsce. Tak
by∏o z Komatsu, wi´c uda si´ i z Doosanem. Konfliktu intere-
sów nie ma natomiast z innymi naszymi dostawcami. Sandvik
ucieszy∏ si´ wr´cz z zawarcia przez nas umowy z Doosanem.
Przes∏a∏ nawet na nasze r´ce oficjalny list gratulacyjny. I nic
w tym dziwnego, asortyment obu firm bowiem doskonale si´
uzupe∏nia. Do za∏adowania kruszarki czy przesiewacza po-
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Rozmowa z Piotrem Grauschem, 
Cz∏onkiem Zarzàdu firmy Grausch i Grausch

Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

JesteÊmy gotowi do nowego otwarcia!



trzeba koparki albo ∏adowarki. Doosan specjalizuje si´ w pro-
dukcji tego typu maszyn, my sprzedajemy je teraz w ca∏ej Pol-
sce firmom recyklingowym, wyburzeniowym czy dzia∏ajàcym
w bran˝y kopalni surowców skalnych. Kruszarnie i przesiewa-
cze Sandvik le˝à z pewnoÊcià w kr´gu ich zainteresowaƒ.

– Grausch i Grausch Maszyny Budowlane nie tylko sprze-
daje maszyny, ale tak˝e oferuje ich wynajem. To pomys∏
na ∏atwiejsze przetrwanie trudnych czasów?
– Nie tylko, w ubieg∏ym roku ten profil naszej dzia∏alnoÊci zo-
sta∏ wyodr´bniony i przej´ty przez spó∏k´ – córk´ Multi Ma-
chinery, g∏ównie ze wzgl´du na utrzymanie wysokiego pozio-
mu Êwiadczonych us∏ug. Taka struktura daje te˝ wi´kszy mar-
gines bezpieczeƒstwa. Jako jedna z nielicznych firm w na-
szej bran˝y nawet w dobie g∏´bokiego kryzysu nie zwolnili-
Êmy z przyczyn ekonomicznych ˝adnego pracownika. 

– Cz´sto podkreÊla Pan rodzinny charakter swej firmy. Czy
po podpisaniu umowy z koncernem Doosan wymuszajàcej
koniecznoÊç dzia∏ania w skali ogólnokrajowej uda si´ go
jednak zachowaç?
– Warunkiem podpisania umowy z Doosanem by∏y inwestycje
umo˝liwiajàce nam dzia∏anie w ca∏ej Polsce. To istotna zmia-
na. Do tej pory bowiem wraz z bratem byliÊmy zawsze na miej-
scu, mogliÊmy braç udzia∏ we wszystkich istotnych dzia∏aniach
firmy i w razie potrzeby na bie˝àco je korygowaç. Teraz nie b´-
dzie to oczywiÊcie mo˝liwe. Jako rodowici poznaniacy nie za-
mierzamy wyprowadzaç si´ z naszego miasta. Centrala na-
szej firmy b´dzie nadal mieÊciç si´ w Poznaniu. Jak ju˝ wspo-
mnia∏em mamy jednak grup´ zaufanych, d∏ugoletnich pracow-
ników. Ludzie z tego grona obejmà funkcje w nowych oddzia-
∏ach i b´dà pracowaç zgodnie z naszà filozofià. O tym, ˝e taki
model dzia∏ania si´ sprawdzi, jestem g∏´boko przekonany.

– Jak b´dzie wyglàda∏a teraz struktura firmy? W jakich mia-
stach powstanà nowe oddzia∏y?
– Jak ju˝ wspomnia∏em, nasza centrala pozostanie w Po-
znaniu. Rozbudujemy funkcjonujàcy oddzia∏ we Wroc∏awiu,
a na jesieni uruchomimy nowy na Âlàsku, najprawdopodob-
niej w Katowicach. Najpóêniej na prze∏omie roku dojdzie
do tego placówka w Gdaƒsku. Du˝e nadzieje wià˝emy
z funkcjonowaniem naszego oddzia∏u handlowego i serwi-
sowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Chcemy byç
jak najbli˝ej klientów z tego rynku. Do tej pory bowiem, ja-
ko diler Komatsu Polska nie mieliÊmy do niego dost´pu.
A dzia∏a na nim wiele firm eksploatujàcych sprz´t Doosana.
Czekajà one na wsparcie techniczno-serwisowe i ofert´ do-
tyczàcà cz´Êci zamiennych. JesteÊmy tak˝e w stanie powal-
czyç efektywnie o klientów stawiajàcych dotychczas na in-
ne marki. Zaoferujemy im bardzo dobre maszyny Doosan
w konkurencyjnych cenach. DziÊ wszyscy muszà szukaç
oszcz´dnoÊci. W tym upatruj´ szans´ na szybkie pozyska-
nie klientów. A wracajàc do naszej nowej struktury, to nie
planujemy tworzenia wielu ma∏ych oddzia∏ów. B´dziemy na-
tomiast zatrudniaç kolejnych handlowców i mechaników. 

– Uda wam si´ sprostaç konkurencji ze strony du˝ych firm
korporacyjnych?
– Bioràc pod uwag´ jedynie Êrodki kapita∏owe, jakimi dyspo-
nujà nasi konkurenci, wydawaç by si´ mog∏o, ˝e stoimy
na z góry straconej pozycji. Pieniàdze to jednak nie wszyst-

ko. Za nami przemawiajà atuty w postaci zaanga˝owania
identyfikujàcych si´ z firmà pracowników, sprawnie dzia∏ajà-
cej sieci dystrybucyjnej, rytmicznych dostaw sprz´tu, d∏ugo-
letniego doÊwiadczenia i znajomoÊci rynku, bardzo dobrych
relacji z klientami oraz przejrzystej struktury u∏atwiajàcej po-
dejmowanie b∏yskawicznych decyzji. Istotne jest tak˝e to, ˝e
nie rozpoczynamy od zera. Marka Doosan ma w Polsce du-
˝à rzesz´ zwolenników. Szacuje si´, ˝e polskie firmy eks-
ploatujà obecnie sporo ponad tysiàc maszyn tej marki i sà
z nich bardzo zadowolone.

– Doosan zg∏asza du˝e aspiracje. Przejawia si´ to w wyso-
kich nak∏adach na prace badawczo-rozwojowe i rozbudo-
wie fabryk pozwalajàcych na znaczne zwi´kszenie mocy
produkcyjnych. Czy Koreaƒczycy rzeczywiÊcie „grajà
w pierwszej lidze”?
– Doosan na trwa∏e wszed∏ do Êwiatowej czo∏ówki. W ostat-
nich latach przeszed∏ najwi´ksze przeobra˝enia spoÊród
wszystkich liczàcych si´ Êwiatowych producentów. Mam tu
na myÊli choçby przej´cia Bobcata i Moxy pozwalajàce
na osiàgni´cie piàtej pozycji wÊród Êwiatowych producentów
maszyn budowlanych. Teraz pora na zaatakowanie miejsca
na podium. Podobne aspiracje Doosan ma tak˝e w Polsce.
Jestem przekonany, ˝e pomo˝emy szybko zrealizowaç te
ambitne plany. Chcemy byç postrzegani jako dostawca nie-
nale˝àcych ju˝ do najtaƒszych, bardzo dobrych jakoÊciowo
maszyn. Jako godny zaufania sprzedawca oferujàcy swym
klientom wsparcie techniczne na najwy˝szym poziomie.

– Jak d∏ugo trwa∏y pertraktacje przed podpisaniem umowy?
– Nikt dziÊ nie podejmuje spontanicznych decyzji, szczególnie
przy podpisywaniu wieloletnich umów handlowych. Bioràc jednak
pod uwag´ skal´ przedsi´wzi´cia, byliÊmy nawet zaskoczeni, ˝e
decyzje zapad∏y tak szybko. To dobry prognostyk na przysz∏oÊç.

– Czym ostatecznie przekonaliÊcie do siebie Doosana?
– Doosan zdecydowa∏ si´ na podpisanie umowy z naszà fir-
mà nie dlatego, ˝e narzeka∏ na zbyt niskà sprzeda˝ w Pol-
sce. Wprost przeciwnie, jak ju˝ wspomina∏em, w ostatnich
latach nabywców w Polsce znalaz∏o ponad siedemset no-
wych maszyn tej marki. G∏ównym celem zawartym w obo-
wiàzujàcej umowie dystrybucyjnej jest zbudowanie jak naj-
silniejszej pozycji marki Doosan w naszym kraju. To oczy-
wiste, ˝e sk∏ada si´ na nià nie tylko stale rosnàca liczba
sprzedanych maszyn, ale tak˝e szeroko poj´ta obs∏uga po-
sprzeda˝owa. Przedstawiona przez nas strategia podoba∏a
si´ Zarzàdowi Doosan, dlatego zdecydowali si´ powierzyç
nam reprezentowanie swych interesów w Polsce.

– Koparki gàsienicowe Doosan od lat cieszà si´ uznaniem
polskich u˝ytkowników. Czy podobny sukces odnieÊç mo-
gà ∏adowarki ko∏owe i wozid∏a przegubowe?
– Z ca∏à pewnoÊcià, bo to bardzo dobre maszyny. Doosan
jest zresztà bardzo zainteresowany poprawà swych noto-
waƒ w tych segmentach rynku. A my mo˝emy mu w tym po-
móc. Aby nie byç go∏os∏ownym powiem tylko, ˝e ju˝ w dru-
gim dniu obowiàzywania naszej umowy z Doosanem, prze-
kazaliÊmy jednemu z naszych klientów pierwsze wozid∏o
Doosan Moxy MT31. Wkrótce nastàpià kolejne dostawy.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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Elektryczny ciàgnik
Caterpillar D7E

Ciàgnik gàsienicowy Cater-
pillar D7E z nap´dem eleke-
trycznym to innowacyj-
na konstrukcja wyznaczajà-
ca tendencje wydajnoÊci
w swej klasie przy jednocze-
snym ograniczeniu nak∏a-
dów eksploatacyjnych. Ma-
szyna znajduje szeroki za-
kres zastosowaƒ, nadaje si´
bowiem w równym stopniu
do spychania ci´˝kich mate-
ria∏ów, jak i dok∏adnego ni-
welowania terenu. Innowa-
cyjna technologia hybrydo-
wa nap´du maszyny stano-
wiàca po∏àczenie silnika wy-
sokopr´˝nego i elektryczne-
go daje w efekcie znacznie
ograniczenie zu˝ycia pali-
wa, p∏ynów eksploatacyj-
nych i podzespo∏ów. 
Ciàgnik D7E oprócz innowa-
cyjnego nap´du imponuje
szeregiem rozwiàzaƒ kon-
strukcyjnych zwi´kszajà-
cych funkcjonalnoÊç. Ma-
szyna posiada bezstopnio-
wà regulacj´ pr´dkoÊci jaz-
dy, odznacza si´ doskona∏à
zwrotnoÊcià i doskonale spi-
suje si´ podczas wykony-
wania skr´tów. Nowej gene-
racji elektro-hydrauliczny
uk∏ad sterowania zapewnia
precyzyjnà kontrol´ lemie-
sza oraz wysokà czu∏oÊç
uk∏adu kierowniczego. 
Najwi´ksze innowacje doty-
czà jednak oczywiÊcie uk∏a-
du nap´dowego. Jego trady-
cyjne podzespo∏y mecha-
niczne, takie jak przek∏adnia
hydrokinetyczna i skrzynia
biegów zosta∏y zastàpione
przez generator, falownik
i modu∏ nap´dowy. Nap´d
ciàgnika D7E funkcjonuje
w ten sposób, ˝e silnik wyso-
kopr´˝ny Cat C9.3 wykona-
ny w technologii ACERT na-
p´dza pot´˝ny generator
elektryczny przekszta∏cajàcy
efektywnie energi´ mecha-
nicznà w pràd zmienny. Pràd
elektryczny z generatora
przep∏ywa przez majàce

na co dzieƒ zastosowanie
militarne specjalnie izolowa-
ne kable i z∏àcza do falowni-
ka pó∏przewodnikowego. Za-
awansowany technologicz-
nie uk∏ad elektroniczny prze-
sy∏a pràd zmienny do modu-
∏u nap´dowego kontrolujà-
cego silniki i zapewniajàce-
go zasilanie pràdem sta∏ym
dodatkowych systemów.
Pod∏àczony do zmodernizo-
wanego ró˝nicowego uk∏a-
du sterowania ciàgnika D7E
modu∏ nap´dowy sk∏adajà-
cy si´ z najnowoczeÊniej-
szych silników na pràd
zmienny, przekazuje precy-
zyjny moment obrotowy
przez osie do przek∏adni
g∏ównej. Co wa˝ne, modu∏
nap´dowy nie posiada ru-
chomych styków elektrycz-
nych i ma jedynie kilka rucho-
mych cz´Êci mechanicznych.
Wszystkie elementy elektrycz-
ne sà ca∏kowicie uszczelnio-
ne, co umo˝liwia bezpiecznà
prac´ praktycznie w ka˝dych
warunkach. Dzi´ki zastoso-
waniu ch∏odzenia cieczà kon-
struktorzy Caterpillara uzy-
skali maksymalnà wydajnoÊç
podzespo∏ów uk∏adu elek-
trycznego nawet w ekstremal-
nych temperaturach. W cià-
gniku D7E wykorzystano trzy-
cz´Êciowà ch∏odnic´ wykona-
nà z wytrzyma∏ych i niezwykle
wydajnych rdzeni aluminio-
wych na powietrze do∏adowa-
nia, p∏aszcz wodny i osobny
obwód. Choç dwa ostatnie
pracujà w ró˝nym zakresie

temperatury, ch∏odnica wy-
glàda i funkcjonuje niczym
jedno zintegrowane urzàdze-
nie. Obieg powietrza kontro-
lowany jest przez wentylator
hydrauliczny o zmiennej
pr´dkoÊci uzale˝nionej od za-
potrzebowania. Daje to spa-
dek poboru mocy, a tym sa-
mym zu˝ycia paliwa.
Elektryczny uk∏ad nap´dowy
zasilany jednostkà wysoko-
pr´˝nà o mocy 235 KM,
efektywnie przenosi moc
na pod∏o˝e. Bezstopniowa
regulacja pr´dkoÊci jazdy
sprawia, ˝e operator nie musi
zmieniaç biegów. Mo˝e za-
tem skupiç si´ ca∏kowicie
na wykonywanym zadaniu,
a nie zajmowaç si´ ustawicz-
nym kontrolowaniem pr´dko-
Êci obrotowej silnika. 
Wyposa˝ony w specjalnà
pomp´ o rozmiarze D8 ró˝ni-
cowy uk∏ad kierowniczy zsyn-
chronizowany z nap´dem
elektrycznym, czyni z ciàgni-
ka D7E jedyny pojazd, którym
mo˝na dokonywaç skr´tów
w miejscu z zablokowanà gà-
sienicà. U∏atwia to wykonywa-
nie manewrów maszynà.
Testy praktyczne polegajàce
na porównaniu osiàgów „hy-
brydy” z maszynà D7R serii 2
o tradycyjnej konstrukcji, wy-
kaza∏y, ˝e ma ona znacznie
mniejsze zapotrzebowanie
na paliwo. W porównywal-
nych warunkach pracy ma-
szyna spala∏a na godzin´ pra-
cy od dziesi´ciu do nawet
trzydziestu procent mniej.

Mniejsze koszty eksploatacji
odnotowano równie˝ w prze-
liczeniu na metr szeÊcienny
przemieszczonego urobku.
A je˝eli dodamy do tego wi´k-
szà trwa∏oÊç nowatorskiego
uk∏adu nap´dowego wynika-
jàcà w du˝ej mierze z ograni-
czenia liczby ruchomych cz´-
Êci, to ciàgnik D7E staje si´
jeszcze bardziej interesujàcà
konstrukcjà. ¸atwà w utrzy-
maniu, skutecznà w pracy
i oszcz´dnà w eksploatacji.
Konstruktorzy Caterpillara za-
stosowali w ciàgniku D7E
komfortowà kabin´ o nowej
konstrukcji. Siedzàc w fotelu
i patrzàc w przód operator ma
niczym nie skr´powany widok
na ca∏y obszar roboczy. Ârod-
kowy s∏upek pokrywa si´ bo-
wiem idealnie z wlotem powie-
trza, wylotem i si∏ownikiem.
UkoÊne zamocowanie drzwi
daje lepszy widok na boki,
dzi´ki czemu operator lepiej
widzi lemiesz. Wszystkie ma-
szyny D7E sà fabrycznie przy-
stosowane do monta˝u opcjo-
nalnych systemów sterowania
nachyleniem lemiesza. Ich za-
montowanie odbywa si´ szyb-
ko, nie wymaga bowiem spa-
wania ani ingerencji w prze-
wody hydrauliczne. 
Z pewnoÊcià spora grupa za-
interesowanych ciàgnikiem
D7E mieç b´dzie wàtpliwoÊci,
czy maszyna o nowatorskich
rozwiàzaniach konstrukcyj-
nych nie wymagaç b´dzie du-
˝ych nak∏adów na obs∏ug´
serwisowà. Producent jedno-
znacznie rozwiewa te wàtpli-
woÊci. Ciàgnik D7E w porów-
naniu z tradycyjnymi maszy-
nami okazuje si´ byç ekono-
miczniejszy w eksploatacji
i obs∏udze serwisowej. Czas
mi´dzy wymianà p∏ynów eks-
polatacyjnych w uk∏adzie na-
p´dowym i hydraulicznym
jest wyd∏u˝ony. ˚ywotnoÊç
oleju i filtra hydraulicznego
wzros∏a dwukrotnie, a oleju
stosowanego w uk∏adzie na-
p´dowym – w zale˝noÊci
od warunków pracy maszyny
– dwa albo nawet cztery razy.

www.b-m.pl 
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Wyniki testów przeprowadzonych przez oÊrodek badawczo-rozwojowy firmy Caterpillar w Pe-
orii mówià same za siebie. Ciàgnik D7E wyraênie przewy˝sza tradycyjnej konstrukcji model
D7R serii 2 zarówno pod wzgl´dem wydajnoÊci, jak i ni˝szych nak∏adów na eksploatacj´





Liebherr gotowy 
do targów Autostrada

Firma Liebherr Polska przy-
gotowa∏a ciekawà ekspozy-
cj´ na targi Autostrada Pol-
ska w Kielcach. W sekto-
rze 3 na stanowisku numer 4
prezentowane b´dà naj-
nowszej generacji maszyny
marki Liebherr, takie jak:
• koparka ko∏owa A316 Li-

tronic. System Litronic
podnosi sprawnoÊç ma-
szyny, zmniejsza zu˝ycie
paliwa, ogranicza koszty
serwisu, podnosi stan-
dard i u∏atwia obs∏ug´.
Wygodna kabina operato-
ra sprawia, ˝e prace pro-
wadzone przy jej pomocy
to czysta przyjemnoÊç.
Dzi´ki swoim parametrom
technicznym oraz ma∏ym
gabarytom jest to najbar-
dziej popularny model
ma∏ych koparek ko∏owych
firmy Liebherr. Silnik pre-
zentowanej maszyny ma
moc 90 kW (122 KM)
a pojemnoÊç jej ∏y˝ki wy-
nosi 0,8 m3,

• spycharka PR 724 LGP
z szeÊciopozycyjnym le-
mieszem o pojemno-
Êci 3,4 m3 i nap´dzie hy-
drostatycznym. Umo˝liwia
to spycharce osiàgni´cie
nadzwyczajnej wydajno-
Êci we wszystkich zakre-
sach pr´dkoÊciach jazdy.
Najwy˝sza pr´dkoÊç jest
przy tym osiàgana bez
zmiany biegów. Nap´d
obydwu gàsienic jest

przenoszony efektywnie
tak˝e przy jeêdzie na za-
kr´cie i umo˝liwia obok
najwi´kszej mocy pocià-
gowej równie˝ zawracanie
w miejscu na ograniczo-
nej przestrzeni. Moc silni-
ka wynosi 120 kW (163
KM), Poniewa˝ istnieje
mo˝liwoÊç wybrania auto-
matycznego i bezstopnio-
wego prze∏o˝enia si∏y z sil-
nika Diesla na gàsienice,

maszyna ta jest w stanie
podo∏aç nawet najbardziej
ekstremalnym zadaniom
przy zachowaniu najwy˝-
szej ekonomicznoÊci eks-
ploatacji,

• ∏adowarka ko∏owa Lie-
bherr L 576 2+2 zu˝ywa
nawet do 25% mniej pa-
liwa ni˝ porównywalne
maszyny innych produ-
centów pracujàce w takich
samych warunkach eks-

ploatacyjnych. W ∏adowar-
ce L 576 2+2 zastosowa-
no zoptymalizowany hy-
drostatyczny nap´d jezd-
ny. Powoduje on, ˝e ∏ado-
warka ko∏owa niezale˝nie
od wymaganej pr´dkoÊci
jazdy i si∏y ciàgu wykonu-
je ka˝dà czynnoÊç robo-
czà „bez szarpania”. Na-
st´puje to w sposób auto-
matyczny, bez potrzeby
ingerencji operatora. Dla-

tego te˝ mo˝na by∏o zre-
zygnowaç z przek∏adni
biegu wstecznego – zmia-
na kierunku jazdy jest ste-
rowana hydraulicznie. Sil-
nik ∏adowarki rozwija
moc 200 kW (272 KM),
a pojemnoÊç zastosownej
w niej ∏y˝ki z dolnà listwà
tnàcà wynosi 4,5m3,

• koparka gàsienicowa R 926
Classic wyró˝nia si´ nad-
zwyczajnà stabilnoÊcià.

Niezwykle wytrzyma∏a kon-
strukcja podwozia zapro-
jektowana zosta∏a z myÊlà
o d∏ugotrwa∏ym, bezawa-
ryjnym u˝ytkowaniu. Ob-
szerna kabina z regulowa-
nym wielop∏aszczyznowo
fotelem i zabezpieczeniem
przeciwdrganiowym za-
pewnia operatorowi naj-
wy˝szy komfort i sprawia,
˝e praca tà maszynà stano-
wi prawdziwà przyjemnoÊç.

• ˝uraw samojezdny krato-
wy Liebherr MK 88 stano-
wi jedyne w swoim rodza-
ju po∏àczenie mobilnoÊci
˝urawia samojezdnego
z zaletami ˝urawia wie˝o-
wego. ˚uraw MK88 cha-
rakteryzuje si´ bardzo
zwrotnà oraz zwartà kon-
strukcjà, dzi´ki czemu
z du˝ym powodzeniem
sprawdza si´ w szerokim
spektrum zastosowaƒ,
g∏ównie w miejscach
o ograniczonej przestrze-
ni, na przyk∏ad mi´dzy bu-
dynkami. Maszyna spraw-
dza si´ doskonale na tere-
nach o zabudowie typowej
dla centrów du˝ych miast,

• ˝uraw samojezdny LTM 1055
przystosowany do uniwer-
salnego zastosowania za-
równo na drogach, jak i w
zró˝nicowanym terenie. ˚u-
raw samojezdny LTM 1055
zapewnia maksimum mo-
bilnoÊci. Mo˝e przemiesz-
czaç si´ po drogach z pr´d-
koÊcià do 80 km/h, a dzi´ki
swojej kompaktowej budo-
wie jest niezwykle zwrotny.

www.liebherr.pl
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Spychark´ PR 724 LGP b´dzie mo˝na obejrzeç w stoisku firmy Liebherr Polska podczas
kieleckiej Autostrady





Komatsu – z ziemi
w∏oskiej na ca∏y Êwiat

Zaprojektowane w niemiec-
kim Hanowerze, produko-
wane we w∏oskim Este,
ch´tnie kupowane na ca∏ym
Êwiecie. Tak w najwi´kszym
skrócie scharakteryzowaç
mo˝na dwie nowe maszyny
Komatsu – kopark´ gàsieni-
cowà PC118MR-8 oraz ko-
∏owà PW118MR-8. 
Komatsu podkreÊla, ˝e kon-
strukcja obu maszyn zosta∏a
przemyÊlana w najdrobniej-
szych szczegó∏ach. Podczas
prac konstrukcyjnych ko-
rzystano z wieloletnich do-
Êwiadczeƒ zespo∏ów Ko-
matsu zajmujàcych si´ roz-

wojem konstrukcji du˝ych
koparek hydraulicznych. 
Kompaktowe gabaryty w po-
∏àczeniu z doskona∏ymi pa-
rametrami roboczymi spra-
wiajà, ˝e nowe koparki Ko-
matsu cechuje du˝a ró˝norod-
noÊç zastosowaƒ i mo˝liwoÊç
wykorzystywania na placach
budowy o ograniczonej prze-
strzeni. Dzi´ki stosunkowo
krótkiemu promieniowi obrotu
i zwartym gabarytom, obie
kompaktowe koparki spraw-
dzajà si´ idealnie w robotach
drogowych i na g´sto zabudo-
wanych terenach. Funkcja au-
tomatycznej redukcji pr´dko-
Êci obrotowej niskoemisyjne-
go silnika oraz wskaênik Eco
pozwala na oszcz´dnoÊci eks-
ploatacyjne bez ograniczeƒ

parametrów roboczych i wy-
dajnoÊci maszyn. Aby zapo-
biegaç marnotrawieniu paliwa,
je˝eli silnik przez co najmniej
pi´ç minut pracuje na biegu
ja∏owym na ekranie ka˝dora-
zowo pojawia si´ ostrze˝enie.
Mo˝liwoÊç wyboru jednego
z pi´ciu trybów pracy pozwa-
la na dalszà optymalizacj´
osiàgów koparek. Sterowanie
elektroniczne wtryskiem pali-
wa jednostki nap´dowej wyko-
nanej w technologii Common-
-Rail zapewnia wysokà pro-
duktywnoÊç maszyny, umiar-
kowane zu˝ycie paliwa oraz
niskà emisj´ CO2. 
Uk∏ad hydrauliczny typu
CLSS (Closedcentre Load
Sensing System) z zamkni´-
tym przep∏ywem w po∏o˝e-

niu neutralnym i kompensa-
cjà ciÊnienia zale˝nie od ob-
cià˝enia zapewnia odpo-
wiednià moc, pr´dkoÊç i pre-
cyzj´ ruchów roboczych,
równie˝ z∏o˝onych. Zalety
hydrauliki obu koparek ideal-
nie uzupe∏nia ich uk∏ad ste-
rowania pozwalajàcy opera-
torowi na o wiele ∏atwiejszà
i bardziej precyzyjnà obs∏u-
g´ maszyny przy minimal-
nym wysi∏ku.
Konstruktorzy nowych kopa-
rek kompaktowych Komatsu
dà˝yli do zapewnienia mak-
symalnego komfortu opera-
torowi. Nie tylko w kabinie,
ale tak˝e w drodze do niej.
W∏aÊnie z tego powodu zde-
cydowali si´ wyposa˝yç ka-
biny koparek w szerokie

drzwi przesuwne. Niezale˝-
nie od pory roku automa-
tyczna klimatyzacja zapew-
nia optymalnà temperatur´
w kabinie. Regulowany kom-
fortowy fotel i dêwignie PPC
mo˝na wzajemnie dopaso-
wywaç, co umo˝liwia opera-
torowi – niezale˝nie od wzro-
stu zaj´cie optymalnej pozy-
cji pracy. Ergonomiczne
dêwignie wielofunkcyjne
PPC stanowià naj∏atwiejszy
i najwygodniejszy sposób
sterowania maszynà. Za po-
mocà zintegrowanego prze-
∏àcznika operator mo˝e pre-
cyzyjnie sterowaç osprz´-
tem roboczym. 
Wzmocniona struktura kabiny
spe∏nia najnowsze zapisy nor-
my ISO dotyczàce standardu

bezpieczeƒstwa ROPS. Du˝a
powierzchnia przeszkleƒ za-
pewnia operatorowi dosko-
na∏y przeglàd obszaru robo-
czego. Szeroko otwierane
okno dachowe, lusterka
boczne i wsteczne zwi´ksza-
jà dodatkowo bezpieczeƒ-
stwo pracy, zarówno opera-
tora, jak i osób znajdujàcych
si´ w sàsiedztwie maszyny. 
Choç obie nowe koparki Ko-
matsu Êmia∏o okreÊliç mo˝-
na mianem maszyn uniwer-
salnych, to ich konstruktorzy
zadbali o to, by maksymalnie
poszerzyç zakres ich zasto-
sowaƒ. W∏aÊnie dlatego
przep∏yw w dodatkowym ob-
wodzie hydraulicznym zasi-
lajàcym osprz´t roboczy
operator mo˝e regulowaç

za pomocà du˝ego, obs∏ugi-
wanego intuicyjnie i ∏atwo
dost´pnego z fotela monito-
ra LCD. Maksymalny stru-
mieƒ oleju hydraulicznego
mo˝na w ten sposób dopa-
sowaç indywidualnie do kon-
kretnego osprz´tu. Drugi,
dost´pny opcjonalnie, ob-
wód hydrauliczny jest obs∏u-
giwany za pomocà przycisku
zintegrowanego z joystikiem. 
Koparka ko∏owa PC118MR-8
mo˝e zostaç wyposa˝o-
na opcjonalnie w dwucz´-
Êciowy wysi´gnik, dodatko-
wà przeciwwag´, gumowe
podk∏adki pod ∏apy stabiliza-
torów, hydrauliczne zasilanie
szybkoz∏àcza. Operator mo-
˝e wybieraç spoÊród trzech
typów kierowania maszynà,

co pozwala na zaj´cie opty-
malnej pozycji roboczej i u∏a-
twia jazd´ po drogach. W ko-
parce PW118MR-3 zastoso-
waç mo˝na dwa ró˝ne ra-
miona wysi´gnika, lemiesz
oraz stabilizatory. Stwarza to
mo˝liwoÊci optymalnego do-
stosowania maszyny do kon-
kretnego zadania. 
Standardowe wyposa˝enie
nowych koparek kompakto-
wych Komatsu PC118MR-8
oraz PW118MR-8 stanowi
system KOMTRAX. Umo˝li-
wia on zapoznanie si´ z wa˝-
nymi parametrami, takimi jak
miejsce pracy maszyny, wy-
dajnoÊç, zu˝ycie paliwa oraz
koniecznoÊç przeprowadze-
nia inspekcji serwisowej. 

www.komatsupoland.pl
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Komatsu PC118MR-8 nap´dzana silnikiem o mocy 72 kW to mocna maszyna o zwartych
gabarytach. Gwarantuje to wysokà wydajnoÊç przy umiarkowanym zu˝yciu paliwa

Wa˝àca 11.800 kilogramów koparka ko∏owa Komatsu PW118MR-8 sprawdza si´ dosko-
nale na placach budowy o ograniczonej przestrzeni





MISTA - dwadzieÊcia
lat na rynku 

W tym roku spó∏ka Mista ze
Stalowej Woli obchodzi
dwudziestolecie dzia∏alno-
Êci. Od poczàtku istnienia jej
specjalizacj´ stanowi∏y rów-
niarki drogowe. Obecnie
program produkcyjny Misty
obejmuje pi´ç modeli tych
maszyn zró˝nicowanych
pod wzgl´dem masy, mocy
i rodzaju nap´du. Majàc
na celu zapewnienie u˝yt-
kownikom nowoczesnego,
wysokiej jakoÊci, sprz´tu
spe∏niajàcego wysokie wy-
magania wspó∏czesnych
placów budów, firma od lat
wspó∏pracuje z tak renomo-
wanymi i uznanymi w Êwie-
cie markami jak: Cummins,
Deutz, Iveco Motors – silni-
ki, Bosch-Rexroth i Sauer-
Danfoss – hydraulika, ZF
Passau GmbH – skrzynie
przek∏adniowe, NAF GmbH
– mosty nap´dowe, Pocla-
in Hydraulics – nap´dy hy-
drostatyczne. Konstrukcje
maszyn oparte na po∏àczo-
nych przegubowo dwóch
ramach wykonanych z pro-
fili zamkni´tych i spawa-
nych po∏àczonych przegu-
bowo o kàcie ∏amania ±27°

zapewniajà maszynie do-
skona∏à zwrotnoÊç. Sworz-
nie skutecznie zabezpie-
czajà ram´ przed niepo˝à-
danym „z∏amaniem”.
„Inteligentny uk∏ad hydrau-
liczny” Load-Sensing oparty
jest na osiowej pompie t∏oko-
wej o zmiennej wydajnoÊci
wspó∏pracujàcej z czujnikami
obcià˝enia i kierunkowymi
zaworami kontrolnymi. Moc
hydrauliczna dopasowywa-
na jest do danych potrzeb.
G∏ówne zalety tego syste-
mu polegajà na:
• oszcz´dnoÊci energii ob-

ni˝ajàcej koszty eksplo-
atacji. Pompa dostarcza
do odbiorników uk∏adu
hydraulicznego dok∏adnie
wymaganà iloÊç oleju
o okreÊlonym ciÊnieniu;

• szybkim czasie reakcji cy-
lindrów hydraulicznych
uk∏adu roboczego nawet
przy niskiej pr´dkoÊci ob-
rotowej silnika;

• mo˝liwoÊci równoczesnej
realizacji kilku ruchów ro-
boczych skracajàcej jed-
noczeÊnie czas wykona-
nia zadania.

Si∏´ sprawczà obrotu lemie-
sza Êrodkowego stanowià
dwa si∏owniki hydrauliczne
umieszczone na obrotnicy
i wspó∏pracujàce z prze-

k∏adnià z´batà. Zastosowa-
ne przez Mist´ rozwiàzanie
zawiera w sobie hydraulicz-
ny system zabezpieczajàcy
przed przecià˝eniem z fa-
brycznie ustawianà warto-
Êcià granicznà ciÊnienia.
Stosowane przez Mist´ no-
woczesne hydrodynamicz-
ne skrzynie przek∏adniowe
typu „Powershift” produkcji
ZF Passau o liczbie prze∏o-
˝eƒ 6/3 posiadajà dwie
opcje pracy prze∏àczane
za pomocà joysticka – auto-
matycznà oraz manualnà. 
Nap´d kó∏ osi przedniej hy-
drostatyczny (Poclain Hy-
draulics) stosowany w mo-
delach RD165H i RD200H,
za∏àczany/wy∏àczany pe∏ni
funkcje nap´du pomocni-
czego przy realizacji zadaƒ
w ci´˝kich warunkach tere-
nowych mogàc pracowaç
w dwóch funkcjach: pracy
zwyk∏ej i pracy agresywnej. 
Mista stosuje w swych ma-
szynach silniki Cummins
QSB o mocy odpowied-
nio 130KM, 173KM i 190KM,
z elektronicznym systemem
sterowania i monitoringu
funkcji pracy. Wysokoci-
Ênieniowy uk∏ad wtryskowy
HP Common Rail zwi´ksza
sprawnoÊç silnika przy zmniej-
szonym zu˝yciu paliwa.

Standardowo ka˝da z rów-
niarek produkowanych
przez Mist´ wyposa˝ana jest
w lemiesz Êrodkowy pe∏no-
-obrotowy. Nabywcy mogà
doposa˝yç maszyn´ zgod-
nie ze swoimi potrzebami.
Jako wyposa˝enie u˝ytkow-
nicy mogà wybraç mi´dzy
innymi dwa rodzaje lemieszy
przednich: prosty nieobroto-
wy i prosty skr´tny. Oba sta-
nowià nowoczesne narz´-
dzie, które w „r´kach” odpo-
wiednio wyszkolonego ope-
ratora znaczàco podnosi
szybkoÊç wykonywanych
zadaƒ przy u˝yciu przednie-
go osprz´tu oraz znaczàco
zwi´ksza zakres prac,
do których wykorzystywa-
na mo˝e byç równiarka. 
Dost´pne sà równie˝ zry-
wak tylny oraz spulchniacz
montowany za przednià
osià maszyny. Jest on wy-
korzystywany w przypadku
prowadzenia prac na twar-
dych gruntach. W niektó-
rych przypadkach dla za-
pewnienia zak∏adanej jako-
Êci robót wymagane jest ich
zruszenie przed rozpocz´-
ciem niwelacji. Dzi´ki temu
skraca si´ czas wykonywa-
nia zadania. Do osiàgni´cia
zak∏adanego efektu wyma-
gana jest bowiem mniejsza
liczba przejazdów równiar-
ki. Mo˝e byç ona zreduko-
wana nawet o po∏ow´. 
Wszystkie maszyny Mista
sà fabrycznie przystosowa-
ne do instalacji systemu za-
rzàdzania flotà pojazdów,
elektronicznego uk∏adu re-
jestracji zu˝ycia paliwa,
uk∏adu centralnego smaro-
wania oraz dowolnych sys-
temów sterowania niwela-
cjà 2D i 3D, pracujàcych za-
równo w technologii czujni-
ków ultradêwi´kowych, la-
serowych, jak i GPS lub
LPS. Równiarki Mista posia-
dajà wszelkie sk∏adowe ba-
dania certyfikacyjne, mogà
byç zatem oznaczane zna-
kiem CE dopuszczajàcym
do obrotu na terenie UE.

www.mista.eu
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BOMAG Economizer 
przyspiesza prac´!

Czy instalowanie systemów po-
miaru zag´szczenia w mniej-
szych maszynach, takich jak
zag´szczarki rewersyjne jest
op∏acalne? A mo˝e by wyko-
naç poprawnie prac´ wystar-
czy zdaç si´ doÊwiadczenie
operatora? Zamiast toczyç nie-
koƒczàce si´ akademickie spo-
ry, specjaliÊci firmy BOMAG
postanowili przeprowadziç test
praktyczny. Przy okazji wymia-
ny nawierzchni drogowej, do-
konaç musiano remontu kana-
lizacji. W tym celu wykonano
wykop o d∏ugoÊci 3.200 me-
trów, szerokoÊci od 1,70
do 3,80 metra i g∏´bokoÊci
od 2,20 do 5,60 metra. Wiado-
mo, ˝e przy takiej g∏´bokoÊci
wykopu jakoÊç i tempo prowa-
dzonych prac zale˝y w du˝ej
mierze od wykonania odpo-
wiednio zag´szczonej ∏awy
dna wykopu. Do wykonania
zadania zastosowano dwie
maszyny: zwyk∏à zag´szczar-
k´ rewersyjnà oraz tej samej
klasy urzàdzenie wyposa˝o-
ne w uk∏ad pomiaru zag´sz-
czenia. By∏a to zag´szczarka
BOMAG BPR 70/70D wypo-
sa˝ona w system Economi-
zer. Oba urzàdzenia praco-
wa∏y równoczeÊnie w iden-
tycznych warunkach. 
Ci´˝ar eksploatacyjny za-
g´szczarki BPR 70/70D wyno-
si 579 kg, a si∏a odÊrodko-
wa 70 kN. Urzàdzenie odzna-
cza si´ stabilnà pracà nieza-
le˝nie od pod∏o˝a i wyró˝nia
si´ nadzwyczajnà si∏à udaru.
Wyposa˝ona zosta∏a
w uk∏ad pomiarowy BOMAG
Economizer. Umo˝liwia on
ciàg∏à kontrol´ procesu za-
g´szczania. Skonstruowany
specjalnie do zag´szczarek
rewersyjnych czujnik prze-
sy∏a impulsy do jednostki
przetwarzajàcej dane. Tu
sygna∏y sà przetwarzane.
W efekcie otrzymywana jest
wartoÊç pomiarowa rosnàca
wraz ze wzrostem zag´sz-
czenia pod∏o˝a. Znajdujàcy

si´ bezpoÊrednio w polu wi-
dzenia operatora wyÊwie-
tlacz pe∏ni rol´ wskaênika.
Wzrastajàca liczba zapalajà-
cych si´ ˝ó∏tych diod infor-
muje o wzroÊcie stopnia za-
g´szczenia. Operator uzy-
skuje informacj´, czy ko-
nieczne sà ponowne prze-
jazdy, co zapewnia nie tylko
oszcz´dnoÊç czasu, ale tak-
˝e przynosi korzyÊci finanso-
we. Diody ostrzegajà opera-
tora zarówno przed nad-
miernym, jak i zbyt s∏abym
zag´szczeniem pod∏o˝a.
Pozwala to uniknàç drogich
poprawek. Dzi´ki wskaêni-
kom diodowym obs∏uga
systemu jest ∏atwa i nie wy-
maga d∏ugotrwa∏ego prze-
szkolenia. Czy Economizer
rzeczywiÊcie podnosi efek-

tywnoÊç pracy? Wyniki te-
stu mówià same za siebie.
Lewa cz´Êç wykopu za-
g´szczana by∏a przez do-
Êwiadczonego operatora
zag´szczarkà BPR 70/70D
z zaklejonym wyÊwietla-
czem uk∏adu Economizer.
Do zag´szczania prawej
cz´Êci dna wykopu u˝yto
maszyny tego samego typu
z aktywnym Economize-
rem. Operator rozpoczà∏
prac´ po trwajàcym do-
s∏ownie kilka minut prze-
szkoleniu. Wype∏nienie dna
wykopu sk∏ada∏o si´ z mie-
szanki grysu o ziarnisto-
Êci 0÷45 i gruboÊci 40 cen-
tymetrów. Stopieƒ zag´sz-
czenia okreÊlono na 96%
Dpr (g´stoÊç Proktora). 
Wyniki testu praktycznego

mówià same za siebie.
Na stronie lewej wykopu za-
g´szczanej maszynà z zakle-
jonym wyÊwietlaczem Econo-
mizera do osiàgni´cia za∏o˝o-
nego stopnia zag´szczenia
konieczne by∏o osiem przejaz-
dów. WartoÊç zag´szczenia
zmierzona sondà dynamicznà
wynios∏a 57 MN/m2. Odpowia-
da to g´stoÊci Proktora 97,1%
Dpr, a wi´c o 1,1% wi´cej ni˝
wartoÊç za∏o˝ona. 
Strona prawa zag´szczana
z u˝yciem Economizera
do osiàgni´cia wartoÊci za-
g´szczenia 54 MN/m2 odpo-
wiadajàcej 96,8% Dpr, wy-
maga∏a tylko szeÊciu przejaz-
dów, a wi´c a˝ o 25% mniej. 
Dwa dodatkowe przejazdy,
które operator nie korzystajà-
cy z Economizera uzna∏
za konieczne, przynios∏y jedy-
nie minimalne dodatkowe za-
g´szczenie wynoszàce 0,3%
Dpr, wymaga∏y jednak a˝
o 25% wi´cej czasu.
Ograniczajàc liczb´ przejaz-
dów uda∏o si´ zatem uzyskaç
o 15% wi´kszà efektywnoÊç
wykonywanych prac. Istot-
na by∏a tak˝e mo˝liwoÊç
szybszego wykonania wyso-
kiej jakoÊci ∏awy wykopu,
praktycznie bez miejsc o nie-
prawid∏owym zag´szczeniu.

www.ewpa.pl

Sprz´t budowlany

PoÊrednik Budowlany 23

Wyniki pomiarów przeprowadzonych sondà dynamicznà nie k∏amià. Uk∏ad BOMAG Economi-
zer pozwoli∏ na podniesienie o pi´tnaÊcie procent efektywnoÊci wykonywanych prac 



Koparki gàsienicowe
New Holland Serii C 

Podczas targów Samoter
w Weronie New Holland za-
prezentowa∏ dwa nowe mode-
le koparek gàsienicowych Se-
rii C. W maszynach E265C
oraz E305C o ci´˝arze robo-
czym odpowiednio 27 i 31 ton
zastosowano najnowsze roz-
wiàzania techniczne. Na przy-
k∏ad najnowoczeÊniejsze silni-
ki z technologià redukcji emi-
sji spalin SCR pozwalajàcà
na spe∏nienie najnowszych
restrykcyjnych norm Tier 4 In-
terim//Stage IIIB w tym zakre-
sie. Uk∏ad redukcji spalin
oparty na technologii SCR
(Selective Catalytic Reduc-
tion) jest dzie∏em in˝ynierów
w sk∏ad koncernu CNH fir-
my FPT Industrial znanej
z produkcji silników spalino-
wych. Za pomocà uk∏adu
SCR dokonywana jest obrób-
ka spalin wchodzàcych w re-
akcj´ chemicznà z dodatkiem
AdBlue (DEF – Diesel Exhaust
Fluid) wtryskiwanym do spa-
lin przed ich przejÊciem przez
katalizator SCR. W katalizato-
rze tlenki azotu rozk∏adajà si´
na nieszkodliwe dla Êrodowi-
ska naturalnego azot i par´
wodnà. W systemie SCR
proces spalania jest sku-
tecznie optymalizowany
w wysokich temperaturach.
Ma to na celu ograniczenie
emisji do atmosfery czàstek
sta∏ych bez koniecznoÊci
instalowania filtra.
Konstruktorom New Holland
uda∏o si´ ca∏kowicie zintegro-
waç uk∏ad SCR z konstrukcjà
koparki. Katalizator umiesz-
czono bowiem w jej przeciw-
wadze, a na zbiornik AdBlue
wygospodarowano miejsce
w powi´kszonej szafie na-
rz´dziowej. New Holland
twierdzi, ˝e uk∏ad SCR nie
powinien nastr´czaç trudno-
Êci obs∏ugowych. Przeci´tne
zu˝ycie Êrodka AdBlue wy-
nosi oko∏o pi´ç procent spa-
lonego paliwa. Dlatego
zbiornik AdBlue musi byç

uzupe∏niany co czwarte-pià-
te tankowanie paliwa. Testy
praktyczne wykaza∏y, ˝e
w warunkach rzeczywistych
odbywa si´ to raz na osiem
do dziesi´ciu dni. Dla wygo-
dy u˝ytkownika Êrodek Ad-
Blue b´dzie dyst´pny w sie-
ci dealerskiej New Holland
w pojemnikach o zró˝nico-
wanej obj´toÊci. O koniecz-
noÊci uzupe∏nienia Êrodka
AdBlue przypominaç opera-
torowi b´dzie optyczny
i akustyczny wskaênik zinte-
growany z nowym multifunk-
cyjnym wyÊwietlaczem.
Uk∏ad hydrauliczny nowych
koparek poddany zosta∏
kompletnej modernizacji.
New Holland zastosowa∏ no-
wej generacji pompy g∏ówne
i zawory poprawiajàc w ten
sposób sprawnoÊç i cyrkula-
cj´. Dzi´ki temu mo˝liwa by-

∏a daleko idàca poprawa
precyzji sterowania cyklami
roboczymi i wydajnoÊci ma-
szyny. Nowy system gwa-
rantuje optymalne wykorzy-
stanie mocy pomp w wszel-
kiego rodzaju pracach, jed-
noczeÊnie ogranicza do mi-
nimum straty wywo∏ane tar-
ciem i spadkiem ciÊnienia
przed∏u˝ajàc znaczàco ˝y-
wotnoÊç i czas bezawaryjnej
pracy maszyny. 
Perfekcyjne zsynchronizo-
wanie uk∏adu hydrualiczne-
go z wykonanym w nowej
technologii silnikiem prze-
k∏ada si´ na znaczàcy
wzrost wydajnoÊci koparki.
Nowy tryb pracy ECO do-
datkowo optymalizuje zu˝y-
cie paliwa. W przeliczeniu
na liczb´ metrów szeÊcien-
nych urobku przemieszczo-
nego w ciàgu godziny,

w porównaniu z koparkami
poprzedniej generacji wyno-
si on nawet do dziesi´ciu
procent. W nowej kabinie ty-
pu EVO zastosowano ca∏y
szereg udogodnieƒ doty-
czàcych ergonomii i ∏atwo-
Êci obs∏ugi. Nale˝y do nich
przede wszystkim nowy ko-
lorowy multifunkcjonalny
wyÊwietlacz i zmodernizo-
wany b∏yskawicznie reagu-
jàcy uk∏ad sterowania. No-
wy system amortyzatorów,
na których posadowiono ka-
bin´, podczas kopania re-
dukuje nawet do pi´çdzie-
si´ciu procent szkodliwych
wibracji przenoszonych
na fotel i cia∏o operatora.
Zgodnie z danymi produ-
centa kabina jest najlepiej
wyt∏umiona spoÊród wszyst-
kich aktualnie dost´pnych.
Ca∏kowicie przeszklona pra-
wa strona kabiny i kamera
wsteczna dajà operatorowi
dobry widok na ca∏y obszar
roboczy. WidocznoÊç po-
prawiajà wàskie s∏upki. No-
wa kabina stanowi komfor-
towe miejsce pracy operato-
ra. Na pierwszym miejscu
konstruktorzy New Holland
postawili bezpieczeƒstwo.
Operator jest dobrze chro-
niony zarówno w przypadku
wywrócenia si´ maszyny
(ROPS), jak i przed spadajà-
cymi przedmiotami (FOPS).
Nowe koparki New Holland
majà wzmocnionà kon-
strukcj´ (Heavy Duty), co
pozwala im na bezawaryjnà
prac´ w najtrudniejszych
warunkach. Uwag´ zwraca
zmodernizowane podwozie
cechujàce si´ d∏ugà ˝ywot-
noÊcià i ∏atwoÊcià serwiso-
wania. Koparki New Hol-
land E265C oraz E305C
dost´pne sà w szeregu
konfiguracji z odpowiedni-
mi systemami ochronnymi
umo˝liwiajàcymi zastosowa-
nie w trudnych warunkach
roboczych, na przyk∏ad
w kopalniach surowców
skalnych i firmach prowa-
dzàcych prace rozbiórkowe. 

www.newholland.com
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Koparka gàsienicowa New Holland E305C to maszyna solidna, oszczàdna i wydajna

Operator koparek New Holland Serii C
pracuje w komfortowych warunkach 

Czytelny wyÊwietlacz informuje operatora
na bie˝àco o parametrach roboczych



www.newholland.com

AGROHANDEL s.j.
59-220 Legnica, ul. Jaworzyƒska 261, tel. (76) 850 61 13, kom. 0603 103 082, www.agrohandel.com.pl

AGROS WRO¡SCY Sp. z o.o. 
98-337 Strzelce Wielkie, ul. Cz´stochowska 3, tel. (34) 311 07 82, kom. 0694 192 899, www.agros-wronscy.pl  

P.H. AGROSK¸AD 
97-225 Ujazd, Józefin 39, tel. (44) 719 35 75 

HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.

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

RENTRAK Sp. z o.o. 
16-070 Choroszcz/Bia∏ystok, Poros∏y Kolonia 1c, tel. (85) 651 15 41,  kom. 0507 181 259, www.rentrak.pl

PHU PERKOZ Sp. z o.o.
87-300 Brodnica, ul. Sikorskiego19a, tel.(54) 49 34 057, kom. 0604 795 595, www.perkoz .com.pl

ROLSERWIS S.A.
09-402 P∏ock, ul. Sierpecka 10, tel. (24) 269 71 19, kom. 0608 391 449, www.rolserwis.pl  

PRZEDSTAWICIELE PRODUCENTA MASZYN MARKI NEW HOLLAND:

www.newholland.com



¸adowarka ko∏owa
LiuGong 888 III

Waryƒski Trade Sp. z o.o.
jest uznanym sprzedawcà
maszyn budowlanych w Pol-
sce, a przede wszystkim wy-
∏àcznym dystrybutorem mar-
ki Liugong. W ofercie znajdu-
jà si´ mi´dzy innymi ∏adowar-
ki ko∏owe tej firmy. Najwi´k-
szy w typoszeregu tych ma-
szyn jest model 888 III o ci´-
˝arze roboczym 29 ton. Mo˝-
na w niej zastosowaç ∏y˝k´
o pojemnoÊci od 4 do 6 m3.
Liugong 888 III nap´dzany
jest szeÊciocylindrowym
silnikiem Cummins typu
QSM11-C335 rozwijajàcym
moc 335 KM. Tak˝e inne
komponenty i podzespo∏y
maszyny dostarczane sà
przez renomowanych produ-
centów. Przeniesienie nap´-
du odbywa si´ za pomocà
automatycznej skrzyni Zahn-
rad Fabrik 4WG308 typu Po-
wer Shift z elektronicznym

trybem sterowania umo˝li-
wiajàcej zmiany biegów
pod pe∏nym obcià˝eniem.
Operator ma do dyspozycji
cztery biegi do przodu i trzy
do ty∏u. Na czwartym biegu
maszyna mo˝e poruszaç si´
z pr´dkoÊcià 35,5 km/h.
Mosty – tylny i przedni tak˝e
dostarcza Zahnrad Fabrik.
Doskona∏e parametry trakcyj-
ne i zdolnoÊç pokonywania
wzniesieƒ do 25° osiàgni´to
dzi´ki nap´dowi 4x4 oraz au-
tomatycznej blokadzie me-
chanizmu ró˝nicowego. 
W celu zwi´kszenia mo˝liwo-

Êci roboczych w ∏adowarce
Liugong 888 III zastosowano
kinematyk´ wysi´gnika typu
„Z”. Jej zaletà jest przede
wszystkim wi´ksza si∏a wyry-
wajàca wynoszàca 260 kN.
Operator doceni ten parametr
szczególnie podczas zgarnia-
nia i za∏adunku materia∏ów
sypkich. Przy kinematyce typu
„Z” stosowane sà dwa si∏ow-
niki podnoszàce wysi´gnik.
Wzmocniony podwójny uk∏ad
typu „Z” pozwala podnosiç
szybko ∏y˝k´ na du˝à wyso-
koÊç. Przy udêwigu wynoszà-
cym 8.000 kg oznacza to ∏a-

twiejszy za∏adunek pojazdów.
Charakter pracy ∏adowarki
ko∏owej powoduje du˝e
obcià˝enia dla uk∏adu
hamulcowego. W ∏adowarce
Liugong 888 III zastosowano
hydrauliczny, wielotarczowy
zespó∏ mokrych hamulców na
ka˝dym kole. Odznacza si´
du˝à sprawnoÊcià i d∏ugim
bezawaryjnym dzia∏aniem.
Hydrauliczny uk∏ad kierowni-
czy pozwala na realizacj´
skr´tu pod kàtem 38° w lewà
i prawà stron´ na przegubie
ramy maszyny. Uk∏ad hy-
drauliczny maszyny charak-
teryzuje si´ wysokà sprawno-
Êcià, o czym Êwiadczy krótki
czas pe∏nego cyklu robocze-
go sk∏adajàcego si´ z pod-
noszenia nape∏nionej urob-
kiem ∏y˝ki, jej otwierania
i opuszczania. Wynosi on
mniej ni˝ 11,6 sekundy.
Operator ∏adowarki pracuje
w komfortowej w pe∏ni bez-
piecznej kabinie spe∏niajàcej
normy ROPS/FOPS. 

www.warynski-trade.com.pl
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W ∏adowarce Liugong 888 III zastosowano podzespo∏y renomowanych producentów



BOMAG przygotowany 
na Autostrad´!

Podczas ubieg∏orocznej edycji
targów Autostrada, gospoda-
rze stoiska BOMAG nie starali
si´ nawet ukryç swych ambi-
waletnych uczuç. Z jednej
strony narzekali na ubogoÊç
ekspozycji, z drugiej cieszyli
si´, ˝e maszyny zamiast
na targi trafi∏y na place budo-
wy. Powodem takiego stanu
rzeczy by∏a zbyt ma∏a poda˝
maszyn. Kryzys w bran˝y
sprawi∏, ˝e wszyscy producen-
ci ograniczyli moce produkcyj-
ne. Nic dziwnego, ˝e nabywcy
sprz´tu nie godzili si´ na jego
„wypo˝yczenie” na targi.
W tym roku b´dzie inaczej.
BOMAG przywiezie do Kielc
ciekawe maszyny, mi´dzy
innymi tandemowy walec
z podwójnà ∏awà skr´tnà
klasy dziesi´ciu ton BW 174
AP-4. W maszynie zatoso-
wano szereg nowatorskich
rozwiàzaƒ konstrukcyjnych,

w∏àcznie z nap´dem hybry-
dowym. Oprócz spalinowej
jednostki nap´dowej walec
wyposa˝ono w silnik elek-
tryczny i generator pràdu,
nowej generacji akumulator
oraz elektroniczny uk∏ad
sterowania. Sposób dzia∏a-
nia nap´du hybrydowego
jest prosty i efektywny. Aku-
mulator do∏adowany jest
na przyk∏ad podczas hamo-
wania i pracy bez wibracji.
Niewykorzystana moc silni-
ka spalinowego jest w ten
sposób gromadzona i wyko-
rzystywana w momentach
maksymalnego zapotrzebo-
wania na energi´, na przy-
k∏ad za∏àczania wibracji lub
przyspieszania. W takich
momentach silnik elektrycz-
ny zasilany z akumulatora
wspomaga g∏ównà jednost-
k´ nap´dowà. Daje to
oszcz´dnoÊci paliwa rz´du
trzydziestu procent oraz re-
dukcj´ poziomu emisji tok-
sycznych spalin. Praca
w trybie ECOMODE zapew-

nia du˝e oszcz´dnoÊci eks-
ploatacyjne. Wewn´trzne te-
sty przeprowadzone przez
oÊrodek badawczo-rozwo-
jowy firmy BOMAG wykaza-
∏y ograniczenie zu˝ycia pali-
wa o ponad 20%. Dzi´ki ak-
tywnemu sterowaniu pracy
silnika operator wykorzystu-
je pe∏nà moc jedynie w mo-
mencie rzeczywistego zapo-
trzebowania. Moc reduko-
wana jest, je˝eli tylko po-
zwala na to specyfika wyko-
nywanego zadania. 
Odwiedzajàcych targi z pew-
noÊcià zainteresuje równie˝
kompaktowa frezarka do ob-
róbki na zimno BOMAG
BM 500/15. Maszyna impo-
nujàca mnogoÊcià zastoso-
waƒ mo˝e byç wyposa˝o-
na w ró˝nego rodzaju rotory
z mo˝liwoÊcià b∏yskawicznej
wymiany frezów. Zapewnia to
uzyskanie odpowiedniej sze-
rokoÊci roboczej i odst´pów
liniowych. Dzi´ki temu frezar-
ka doskonale sprawdza si´
podczas usuwania pasów as-

faltu, frezowania fug, miejsc
dooko∏a w∏azów do kana∏ów
czy kraw´˝ników.
BOMAG BM 500/15 posiada
trzy zmienne pr´dkoÊci skra-
wania lub frezowania, które
mo˝na wygodnie ustawiaç
za pomocà prze∏àcznika
na panelu sterowania. Pozwa-
la to na wybranie optymalnej
pr´dkoÊci do danego zasto-
sowania i zapewnia osiàgni´-
cie najlepszej jakoÊci robót. 
RównoczeÊnie nast´puje au-
tomatyczna maksymalizacja
posuwu, co oznacza, ˝e fre-
zarka porusza si´ niezale˝nie
od wybranej pr´dkoÊci skra-
wania zawsze z maksymalnie
mo˝liwà pr´dkoÊcià frezowa-
nia. W rezultacie optymalnie
wykorzystywana jest moc sil-
nika, a podzespo∏y nie ulega-
jà nadmiernemu zu˝yciu spo-
wodowanego przecià˝eniami.
Operator na bie˝àco Êledzi
równie˝ g∏´bokoÊç frezowa-
nia, co gwarantuje popraw-
noÊç wykonania zadania.

www.bomag.com
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Manitou na ka˝dy
etap budowy

Firma Manitou b´dàca
Êwiatowym liderem w pro-
dukcji ∏adowarek teleskopo-
wych jest w stanie dostar-
czyç maszyn´ wspomaga-
jàcà ka˝dy etap budowy.
Warunki te spe∏nia kompak-
towa ∏adowarka MT 625T.
Jej niewielkie gabaryty oraz
cztery skr´tne ko∏a umo˝li-
wiajà wykorzystanie nawet
w miejscach o ograniczonej
przestrzeni. Maszyna mo˝e
podnieÊç ∏adunek o wadze
dwóch ton na wysokoÊç bli-
sko 6 metrów, a dzi´ki ra-
mieniu teleskopowemu
transportuje ∏adunek o ci´-
˝arze 1,2 tony (np. w pe∏ni
obcià˝onà palet´) do przo-
du na odleg∏oÊç 2,5 metra.
W trzy lata po debiucie ∏ado-
warek serii MT Privilege, Ma-
nitou zmodernizowa∏o cha-
rakteryzujàcy si´ najwi´kszà
wysokoÊcià podnoszenia

wÊród maszyn sztywnora-
mowych model MT 1840. In-
nowacjà jest zastosowanie
∏aƒcuchowego systemu od-
powiadajàcego za wysuwa-
nie/wsuwanie teleskopu. Za-
pewnia to wi´kszà p∏ynnoÊç
i szybkoÊç poruszania si´ te-
leskopu oraz niezawodnoÊç. 
Najbardziej zaawansowany-
mi maszynami b´dàcymi
rozwini´ciem klasycznych
∏adowarek teleskopowych
sà modele serii MRT. Wypo-
sa˝one sà w funkcj´ obrotu
wokó∏ w∏asnej osi poprawia-
jàcà ich w∏aÊciwoÊci u˝ytko-
we. ¸àczà bowiem w sobie
cechy ∏adowarki teleskopo-
wej, ma∏ego ˝urawia samo-
jezdnego i platformy robo-
czej. Ich wysi´gnik telesko-
powy umo˝liwia podnosze-
nie ∏adunku na wysokoÊç
od 14 do oko∏o 30 metrów.
NowoÊcià jest seria ∏adowa-
rek obrotowych MRT
„EASY”. Manitou stworzy∏o
maszyn´ prostà w u˝ytkowa-
niu bez uszczerbku na wy-

dajnoÊci. Dost´pne sà trzy
modele o wysi´gniku 14, 16
i 18 metrów i maksymalnym
udêwigu 4 ton. Zastosowano
w nich udogodnienia, takie
jak uk∏ad samopoziomowa-
nia maszyny na stabilizato-
rach, czy dwa joysticki
w standardzie. Kolejnà nowo-
Êcià Manitou sà no˝ycowe
platformy robocze z nap´-
dem elektrycznym i Diesla.
Firma oferuje trzy maszyny
(78 SEC, 100 SEC i 120 SE)
o wysokoÊci roboczej odpo-
wiednio: 7,8; 10 oraz 12 me-
trów. Seria „no˝ycówek”
SEC charakteryzuje si´ mini-
malnà szerokoÊcià (0,81 me-
tra) umo˝liwiajàcà prac´
na ograniczonej przestrzeni.
Cz´sto wykorzystywane sà
w pracach wykoƒczeniowych
powierzchni magazynowych
np. do instalacji elektrycz-
nych lub wentylacyjnych.
Do pracy na wysokoÊci,
na zewnàtrz w warunkach te-
renowych Manitou oferuje
kompaktowe podesty no˝y-

cowe z nap´dem Diesla. Sà
to modele 100 SC (wysokoÊç
robocza 10 m, noÊnoÊç 567
kg) oraz 120 SC (wysokoÊç
robocza 12 m, noÊnoÊç 454
kg). Bardzo dobre w∏aÊciwo-
Êci trakcyjne sà zapewnione
dzi´ki hydrostatycznemu na-
pedowi na 4 ko∏a, du˝emu
przeÊwitowi oraz mo˝liwoÊci
pokonywania wzniesieƒ
(do 35 procent w przypad-
ku 100SC oraz do 30 procent
dla 120SC). W celu zapew-
nienia wydajnej pracy na nie-
równym terenie maszyny
standardowo wyposa˝ono
w cztery stabilizatory z funk-
cjà samopoziomowania oraz
joystick proporcjonalnie ste-
rujàcy wszystkmi ruchami.
Z zaletami wi´kszoÊci opi-
sywanych maszyn Manitou
b´dzie mo˝na zapoznaç si´
podczas Targów Budownic-
twa Drogowego Autostrada
Polska odbywajàcych si´
w dniach 10-13 maja 2011
roku w Kielcach.

www.pl.manitou.com
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BH Ruda oferuje
maszyny Sennebogen

Historia dzisiejszego poten-
tata wÊród producentów
maszyn i urzàdzeƒ dla bran-
˝y budowlanej rozpocz´∏a
si´ w roku 1952, kiedy to
majàcy wówczas 21 lat,
a zmar∏y w marcu tego roku
Erich Sennebogen za∏o˝y∏
w bawarskiej miejscowoÊci
Pilling ko∏o Straubingu fa-
bryk´ maszyn rolniczych.
Rok póêniej jego zak∏ad za-
trudnia∏ trzynastu pracowni-
ków i zaczà∏ zmieniaç profil
produkcji. Przejawem tego
by∏o skonstruowanie przez
Ericha Sennebogena w ro-
ku 1953 pierwszego dêwigu
linowego. Od tego momen-
tu firma Sennebogen
na sta∏e zaanga˝owa∏a si´
w projektowanie oraz rozwi-
janie konstrukcji urzàdzeƒ
dêwigowych. Lata doÊwiad-
czeƒ i ciàg∏e poszukiwanie
najlepszych rozwiàzaƒ dla

finalnych odbiorców przy-
czyni∏y si´ do powstania
kompletnej rodziny dêwi-
gów sprawdzajàcych si´
w najró˝niejszych rodza-
jach zastosowaƒ. 
W ofercie firmy Sennebo-
gen znajdujà si´ m. in.:
• samojezdne ˝urawie tele-

skopowe,

• kratowe ˝urawie gàsienicowe,
• maszyny prze∏adunkowe,
• dêwigi teleskopowe,
• ˝urawie portowe,
• koparki linowe.
Wiele spoÊród tych maszyn
budowanych jest „na miar´”,
w Êcis∏ej wspó∏pracy z przy-
sz∏ymi u˝ytkownikami. W ten
sposób tworzona jest szcze-

gó∏owa specyfikacja maszy-
ny odpowiadajàca warun-
kom zastosowania maszyny. 
Od roku 1980 Sennebogen
wyprodukowa∏ ju˝ oko-
∏o 30.000 jednostek dêwigo-
wych. Maszyny wytwarzane
sà w dwóch zak∏adach
w Straubing i w Wackersdorf,
które zatrudniajà ∏àcznie po-
nad 800 osób. Dzi´ki stoso-
waniu innowacji technologicz-
nych oraz procesu ciàg∏ego
udoskonalania produktu firma
Sennebogen wcià˝ utrzymuje
pozycj´ Êwiatowego lidera
w wielu segmentach rynku. 
Z dniem pierwszego marca te-
go roku przedstawicielem firmy
Sennebogen w Polsce zosta-
∏o Biuro Handlowe Ruda z Ka-
towic. W Kielcach podczas tar-
gów „Autostrada Polska” za-
prezentuje ono jeden z dêwi-
gów teleskopowych – Senne-
bogen 613 M. Stoisko firmy
BH Ruda oznaczone symbo-
lem ZM-3 znajdowaç si´ b´-
dzie na terenie zewn´trznym.

www.bh-ruda.pl
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Czterdziestotonowa koparka linowa Sennebogen 640 w czasie pracy w ˝wirowni przy wy-
dobyciu materia∏u z wody



NowoÊci Case

Case wprowadza ca∏y sze-
reg nowych maszyn.
Do najciekawszych nowoÊci
nale˝à koparki gàsienicowe
Serii C, ∏adowarki ko∏owe
Serii F oraz ∏adowarki kom-
paktowe Serii S. Wi´kszoÊç
z nowych i zmodernizowa-
nych modeli maszyn Case
wyposa˝onych jest w nowej
generacji silniki spe∏niajàce
obowiàzujàce aktualnie
przepisy normy Tier 4. Dzi´-
ki zastosowaniu systemów
redukcji katalitycznej SCR
oraz recyrkulacji spalin
CEGR Case osiàgnie doce-
lowo dziewi´çdziesi´cio-
procentowà redukcj´ czà-
stek sta∏ych oraz niemal˝e
ca∏kowite wyeliminowanie
tlenków azotu (NOx). Po-
zwoli to tak˝e na spe∏nienie
finalnej normy Tier 4. 
Nowa koparka gàsienicowa
Case CX250C o masie 24,7
tony nap´dzana jest cztero-
cylindrowym silnikiem o mo-
cy 132 kW/177 KM i maksy-
malny moment obrotowy 621
Nm. Chocia˝ Case konse-
kwentnie stosuje w swych
koparkach silniki o stosunko-

wo du˝ej mocy, to konstruk-
torom uda∏o si´ ograniczyç
zu˝ycie paliwa, nawet o dzie-
si´ç procent w porównaniu
z maszynami poprzedniej ge-
neracji. Wszystkie koparki

Case Serii C wyposa˝ono
w ulepszonà kabin´. Prac´
operatora u∏atwia czytelny,
kolorowy multifunkcjonalny
wyÊwietlacz. Koparki naj-
nowszej generacji dost´pne
sà ze zmodernizowanym do-
datkowym obwodem hydrau-
licznym High-Flow do zasilania
m∏ota i innych narz´dzi hy-
draulicznych. Umo˝liwia to
przyspieszenie cykli robo-
czych, zwi´kszenie udêwigu
i popraw´ precyzji operowania
osprz´tem roboczym.
Nowy typoszereg ∏adowarek
ko∏owych Case sk∏ada si´
z trzech modeli. W maszynie

Case 921F zastosowano jed-
nostk´ nap´dowà o mo-
cy 180 kW/242 KM i ∏y˝k´
o pojemnoÊci 3,6 m3. Cztero-
stopniowy uk∏ad sterowania
jazdà Power Control umo˝li-

wia operatorowi dobranie
optymalnego ustawienia
do sprawnej i ekonomicz-
nej realizacji konkretnego za-
dania. Dzi´ki temu mo˝liwa
jest nie tylko znaczna reduk-
cja zu˝ycia paliwa, ale rów-
nie˝ jednoczesne zwi´ksze-
nie wydajnoÊci. ¸adowar-
ki 721F, 821F oraz 921F do-
st´pne sà do wyboru ze
standardowà uk∏adem kine-
matyki osprz´tu roboczego
typu Z lub w wersji XR
o przed∏u˝onym zasi´gu. ¸a-
dowarka mo˝e byç zamówio-
na równie˝ w wersji prze∏a-
dunkowej (XT Tool-Carrier)
ze zintegrowanym hydrau-
licznym szybkoz∏àczem. 
Case poszerzy∏ swà ofert´
∏adowarek kompaktowych.
W sk∏ad nowej Serii S wcho-
dzi dziewi´ç maszyn ko∏o-

wych i trzy gàsienicowe.
Ciekawà konstrukcj´ stano-
wi ∏adowarka kompaktowa
SR220 nap´dzana silnikiem
o mocy 61 kW/82 KM. Po-
dobnie jak pozosta∏e ma-
szyny tego typoszeregu,
mo˝na jà skonfigurowaç
na ró˝ne sposoby, tak aby
dostosowaç je do indywidu-
alnych potrzeb u˝ytkownika
i warunkach, w jakich wyko-
rzystywana jest maszyna.
Wszystkie nowe modele ∏a-
dowarek kompaktowych
Case wyposa˝ono w zmo-
dernizowanà kabin´. Jest
ona bardziej przestron-
na ni˝ w modelach po-
przedniej generacji. Wed∏ug
danych producenta opera-
tor zyska∏ o oko∏o dwadzie-
Êcia pi´ç procent wi´cej
miejsca. Zwi´kszona po-
wierzchnia przeszkleƒ oraz
zmodernizowana konstruk-
cja ramion wysi´gnika po-
prawiajà widocznoÊç na ca-
∏y obszar roboczy, co zna-
czàco poprawia komfort
pracy operatora. Maszyny
dost´pne sà w dwóch wer-
sjach – ze sterowaniem me-
chanicznym lub z zastoso-
waniem rozdzielaczy elek-
trohydraulicznych umo˝li-
wiajàcych proporcjonalne
sterowanie osprz´tem ro-
boczym przy u˝yciu poten-
cjometru umieszczonego
w g∏ównym joystiku. 

www.intrac.pl
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Koparka gàsienicowa CX250C zu˝ywa o dziesi´ç procent mniej paliwa w porównaniu
z modelami poprzedniej generacji

Nowe modele ∏adowarek kompaktowych Case wyposa˝ono w zmodernizowanà kabin´.
Jest ona bardziej przestronna ni˝ mia∏o to miejsce w modelach poprzedniej generacji

Zwi´kszona powierzchnia przeszkleƒ kabin nowych ∏adowarek kompaktowych Case oraz
zmodernizowane ramiona wysi´gnika poprawiajà widocznoÊç a tym samym komfort pracy operatora





Nowe koparko-∏adowarki
Volvo BL61B i BL71B

Volvo Construction Equip-
ment jako jeden z nielicznych
producentów nie tylko wy-
twarza, ale i projektuje ma-
szyny budowlane w Polsce.
W roku 2002 we Wroc∏awiu
uruchomiono fabryk´ kopar-
ko-∏adowarek trafiajàcych
stàd na rynki ca∏ego Êwiata.
Âwiat∏o dzienne ujrza∏a w∏a-
Ênie kolejna generacja tych
maszyn. Konstrukcja modeli
Volvo BL61B i BL71B podda-
na zosta∏a gruntownej mo-
dernizacji. Konstruktorzy Vo-
lvo CE postarali si´, by nowe
maszyny traktowaç jako pe∏-
noprawne ∏adowarki i kopar-
ki. Doskona∏e parametry ro-
bocze w postaci najwy˝szej
si∏y odspajania i podnosze-
nia w tej klasie maszyn do-
wodzà, ˝e zamiar ten w pe∏-
ni si´ powiód∏. 
W centrum uwagi in˝ynierów
Volvo CE pozostaje zawsze
bezpieczeƒstwo i komfort pra-
cy operatora. Dlatego zmoder-
nizowane koparko-∏adowarki
wyposa˝one zosta∏y w nowà
przestronnà i niezwykle kom-
fortowà kabin´ okreÊlanà nie
bez racji mianem „centrum do-
wodzenia”. W kabinie jest te-
raz wi´cej miejsca wokó∏ fote-
la. Dzi´ki temu zmiana jego
po∏o˝enia do obs∏ugi sekcji ∏a-
dowarki lub koparki odbywa
si´ znacznie sprawniej. Po∏o-
˝enie kolumn joystików mo˝-
na p∏ynnie regulowaç, dzi´ki
czemu operator mo˝e ustawiç
je w dogodnej pozycji robo-
czej i pracowaç komfortowo
przez d∏ugi czas.
WidocznoÊç z kabiny w no-
wych modelach zosta∏a dodat-
kowo poprawiona dzi´ki
zwi´kszeniu powierzchni prze-
szkleƒ, zastosowaniu wàskich
s∏upków i odpowiedniemu na-
chyleniu pokrywy silnika.
Oszcz´dny w eksploatacji
silnik Volvo w po∏àczeniu
z najwi´kszym zbiornikiem
paliwa w tej klasie maszyn
pozwalajà na wielogodzin-

nà prac´ nowych koparko-
-∏adowarek.
Odpowiednie osiàgi ∏ado-
warki, w tym du˝à wartoÊç
si∏y odspajania, zapewnia
bardzo wytrzyma∏a kon-
strukcja mechanizmu robo-
czego oraz wysokowydajny
uk∏ad hydrauliczny. Precy-
zyjne elementy sterowania
umo˝liwiajà sprawnà i wy-
dajnà prac´ ∏adowarki. Ko-
parko-∏adowark´ BL71B wy-
posa˝ono w obs∏ugiwany
jednà r´kà wielofunkcyjny
joystick ∏adowarki. Dêwignia
z dodatkowymi funkcjami
umo˝liwia zmian´ kierunku
jazdy maszyny, automatycz-
nà redukcj´ biegu i od∏àcze-
nie sprz´g∏a skrzyni biegów.
Model BL61B wyposa˝ony
jest natomiast w mechanicz-
ne dêwignie sterujàce.
Osobna s∏u˝y do sterowania
∏y˝kà wielofunkcyjnà. Obie
dêwignie sà przystosowane
do ∏atwej obs∏ugi jednà r´kà.
W∏àczana za pomocà prze-
∏àcznika no˝nego blokada
mechanizmu ró˝nicowego
tylnego mostu zapewnia

maszynie maksymalnà przy-
czepnoÊç na Êliskim pod∏o-
˝u. Zmodernizowane tylne
b∏otniki ograniczajà zabru-
dzenia szyb kabiny ziemià
wyrzucanà spod kó∏.
Doskona∏e osiàgi sekcji ko-
parkowej stanowià rezultat
harmonijnego zsynchronizo-
wania mechanizmu robo-
czego, uk∏adu hydrauliczne-
go o wspó∏dzielonym prze-
p∏ywie oraz ergonomicznych
elementów sterowania. Wy-
si´gnik koparkowy charakte-
ryzuje si´ ∏ukowym kszta∏-
tem oraz sztywnà, a jedno-
czeÊnie smuk∏à konstrukcjà.
Zapewnia to doskona∏à wi-
docznoÊç przy kopaniu ro-
wów i omijaniu ukrytych
w ziemi przeszkód.
Mechanizm ∏y˝ki wykonany
z elementów odlewanych
o zwi´kszonym do 205° za-
kresie obrotu usprawnia ko-
panie rowów w kierunku pio-
nowym i ogranicza potrzeb´
cz´stego przemieszczania
maszyny podczas pracy.
Opcjonalny pomocniczy ob-
wód hydrauliczny jest do-

st´pny jako uzupe∏nienie
obu rodzajów uk∏adu stero-
wania. Osbs∏ugiwany kciu-
kiem suwak o dzia∏aniu pro-
porcjonalnym pozwala zmie-
niaç kierunek i wielkoÊç
przep∏ywu w celu precyzyj-
nego sterowania osprz´tem.
Nowe, prostokàtne podpory
stabilizujàce o du˝ej po-
wierzchni zmniejszajà na-
cisk jednostkowy na pod∏o-
˝e o 30 procent w porówna-
niu z wczeÊniejszymi mode-
lami.  Zapewnia dobrà stabil-
noÊç na mi´kkim pod∏o˝u. 
W modelu BL71B montowa-
ny jest standardowo uk∏ad
hydrauliczny o wspó∏dzielo-
nym przep∏ywie. Pozwala to
utrzymaç odpowiednie war-
toÊci ciÊnienia i przep∏ywu
podczas sterowania wieloma
funkcjami. Przep∏yw hydrau-
liczny w cz´Êci koparkowej
i ∏adowarkowej regulowany
z panelu wewnàtrz kabiny. 
Model BL61B wyposa˝ono
w jednà pomp´ hydraulicznà
o sta∏ym wydatku. W po∏àcze-
niu z zaworem wspó∏dzielone-
go przep∏ywu stanowi to pro-
ste iniezawodne rozwiàzanie.
Konstruktorzy Volvo CR za-
dbali o ∏atwy dost´p do newral-
gicznch podzespo∏ów maszyn
i punktów serwisowych. Jed-
nocz´Êciowa uchylna pokrywa
silnika oraz pogrupowane
punkty serwisowe i kontrolne
sà dobrze widoczne i dost´p-
ne z poziomu pod∏o˝a. Pozwa-
la to do minimum skróciç czas
przestojów spowodowanych
obs∏ugà serwisowà. Tak˝e wy-
d∏u˝one okresy smarowania
zwi´kszajà dyspozycyjnoÊç
i obni˝ajà koszty eksploatacji.
Nowe koparko-∏adowarki mogà
zostaç wyposa˝one w zaawan-
sowany system telematyczny
Volvo CareTrack pozwalajàcy
monitorowaç parametry eksplo-
atacyjne maszyny. Za jego po-
mocà uzyskaç mo˝na na przy-
k∏ad codzienne raporty o wy-
korzystaniu maszyny, lokaliza-
cji, w której pracuje i przypo-
mnienia o koniecznoÊci prze-
prowadzenia przeglàdu.

www.volvoce.pl 
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Koparko-∏adowarka to bardziej koparka czy ∏adowarka? Szwedzki producent  zapewnia,
˝e jego maszyny równie perfekcyjnie spe∏niajà obie funkcje



XAS 27 - nowoÊç
Atlas Copco

Firma Atlas Copco wprowa-
dza na rynek spr´˝ark´ po-
wietrza XAS 27. Jest to naj-
mniejsze i najbardziej zwrot-
ne urzàdzenie tego typu
w ofercie Atlas Copco. Pomi-
mo niewielkich gabarytów
spr´˝arka ma wyjàtkowe za-
lety. Odznacza si´ du˝à mo-
cà, niezawodnoÊcià i trwa∏o-
Êcià, posiada zatem wszyst-
ko co jest niezb´dne do efek-
tywnego wykonania pracy. 
Spr´˝arka Atlas Copco XAS 27
stanowi proste w obs∏udze êró-
d∏o spr´˝onego powietrza
do nap´du narz´dzi pneuma-
tycznych, takich jak: m∏otki,
wiertarki udarowe, wkr´tarki,
szlifierki czy ubijaki. Urzàdze-
nie mo˝e byç z powodzeniem
u˝ywane przy pracach budow-
lanych i wyburzeniowych. 
Spr´˝arki serii, do której nale-
˝y kompresor XAS 27 wa˝à

nieco ponad 200 kg. Sà to
urzàdzenia ∏atwe do transpor-
towania, mo˝na nimi opero-
waç i manewrowaç w dogod-
nej do pracy pozycji. Mogà
byç holowane w dowolne
miejsce równie˝ wewnàtrz bu-
dynków, mieszczà si´ w wi´k-
szoÊci drzwi i wind. Pomimo
swych niewielkich rozmiarów
maszyny te wyró˝niajà si´ du-
˝à mocà, bezawaryjnà pracà

i trwa∏oÊcià. XAS 27 to pierw-
sza spr´˝arka w ca∏ej linii
produktów Atlas Copco z sil-
nikiem benzynowym nap´-
dzajàcym element Êrubowy
z systemem automatyczne-

go naciàgu paska. Zbiornik
paliwa stanowi cz´Êç os∏o-
ny, uk∏ad zawiera elektrycz-
ny wentylator ch∏odzàcy.
W samym centrum tego sys-
temu znajduje si´ bardzo
wydajny kompresor – naj-
lepszy w swojej klasie. 
Spr´˝ark´ XAS 27 przed ko-
rozjà i uszkodzeniami chro-
ni mocna obudowa stworzo-
na z kombinacji polietylenu
i stali ocynkowanej malowa-
nej proszkowo. Otwiera-
na pokrywa zapewnia ∏atwy
dost´p do wszystkich punk-
tów wymagajàcych obs∏ugi
i konserwacji. Bez trudu do-
trzeç mo˝na do separatora
oleju i jego filtra, a tak˝e
do innych wa˝nych podze-
spo∏ów spr´˝arki.

www.atlascopco.pl
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn

tel. (022) 572 68 00, fax  (022) 572 68 09
www.atlascopco.pl

Twój niezawodny partner na budowie

Firma Atlas Copco Polska zaprasza 
w dniach 10-13.05.2011 

do odwiedzenia stoiska nr ZF 11 (teren otwarty) 
podczas targów Autostrada Polska w Kielcach.

Spr´˝arka XAS 27 zostanie zaprezentowana podczas targów Autostrada Polska w Kielcach







HKL na kieleckiej 
Autostradzie

Jak co roku na majowych
targach Autostrada Polska
w Kielcach ciekawà ofert´
b´dzie mo˝na zobaczyç
u HKL Baumaschinen Pol-
ska. Na stoisku nr ZG 15 fir-
ma ta zaprezentuje szerokà
gam´ produktów uznanych
producentów ze Êwiatowej
czo∏ówki, mi´dzy innymi:
New Holland Construction,
Kramer Allrad czy Wacker
Neuson. Korzystajàc z ofer-
ty HKL maszyny tych marek
mo˝na nabyç na preferen-
cyjnych warunkach, rów-
nie˝ w leasingu, bàdê te˝
na dowolny okres wynajàç. 
Sprz´t ci´˝ki dost´pny w HKL
to wysokiej klasy nowoczesne
maszyny budowlane marki
New Holland. Znajdziemy
wÊród nich sprz´t dla budow-
nictwa in˝ynieryjnego, prze-
znaczony do sk∏adowania
i zagospodarowania odpadów
oraz wielkogabarytowe ma-
szyny wykorzystywane w ko-
palniach, kamienio∏omach czy
wyburzeniach. Nale˝y tu wy-
mieniç wytrzyma∏e koparki gà-
sienicowe, wydajne ∏adowarki
ko∏owe, zaawansowane tech-
nologicznie koparki ko∏owe,
niezwykle precyzyjne równiar-
ki, stabilne podnoÊniki tele-
skopowe, jak równie˝ zwrotne
∏adowarki ko∏owe o sterowa-
niu burtowym oraz cztery mo-
dele wszechstronnych kopar-
ko-∏adowarek z najmocniejszà
na polskim rynku 112-konnà
maszynà B115B na czterech
równych ko∏ach skr´tnych.
Wszystkie maszyny tej marki
cechuje solidna konstrukcja,
wysoka precyzja i ∏atwoÊç ste-
rowania, a przede wszystkim
bezpieczeƒstwo i ergonomia
pracy, które przek∏adajà si´
na wysokà efektywnoÊç i ni-
skie koszty eksploatacyjne.
Wielu przedsi´biorców do-
cenia te˝ wartoÊç wielofunk-
cyjnych ∏adowarek kompak-
towych. W ofercie HKL znaj-
dujà si´ tu ∏adowarki Kramer

Allrad o wadze od 1,8 do 8,4
tony. Do zalet tych maszyn
nale˝à: wysoka stabilnoÊç,
sta∏a noÊnoÊç i wyjàtkowa
zwrotnoÊç. Cztery ko∏a skr´t-
ne zamiast konstrukcji prze-
gubowej sprawiajà, ˝e Êro-
dek ci´˝koÊci pozostaje za-
wsze w osi Êrodkowej ma-
szyny, nawet przy skr´caniu.
Przek∏ada si´ to na niebywa-
∏à wr´cz stabilnoÊç dzi´ki
równemu roz∏o˝eniu masy
i przenoszeniu si´ Êrodka
ci´˝koÊci jedynie wzd∏u˝ ma-
szyny mi´dzy unoszonym ∏a-
dunkiem, a tylnà przeciwwa-
gà, a nie na boki. W efekcie
zyskujemy równe roz∏o˝enie
masy wzgl´dem lewej i pra-
wej strony ∏adowarki, a co
za tym idzie – niezmiennà
noÊnoÊç w ka˝dej pozycji.
Takà ∏adowarkà przy pe∏nym
obcià˝eniu b´dziemy si´
mogli poruszaç nie tylko
na wprost, ale i przy pe∏nym
skr´cie. Dopuszczalny kàt
nachylenia zbocza pod który
podjedzie maszyna marki
Kramer wynosi nawet do 40°,
dzi´ki czemu jej w∏aÊciwoÊci
u˝ytkowe rosnà. Dodatkowà
zaletà kompaktowej kon-
strukcji oraz wszystkich czte-
rech kó∏ skr´tnych jest impo-
nujàco ma∏y promieƒ zawra-
cania, co przydaje si´ w cia-
snych przestrzeniach.
WszechstronnoÊç maszyn
roÊnie dzi´ki mo˝liwoÊci wy-
boru szerokiej gamy osprz´-
tu roboczego: zamiatarek,
p∏ugów, solarek, przesadza-
rek do drzew, wide∏, szufli
do Êmieci z hydraulicznà
klamrà, chwytaków do drew-
na, szufli do mieszania beto-
nu czy ∏y˝ek bocznego wy-
sypu. Jednak g∏ówna war-
toÊç u˝ytkowa tych maszyn
wynika z niskiego poziomu
zu˝ycia paliwa oraz solidnej
konstrukcji i jakoÊci „made in
Germany”. Nawet po latach
intensywnego u˝ytkowania,
majà one wcià˝ wysokà war-
toÊç odsprzeda˝y.
HKL zaprezentuje w Kiel-
cach równie˝ minikoparki
i koparki kompaktowe marki

Wacker Neuson. Producent
oferuje tu a˝ czternaÊcie
modeli o wadze operacyjnej
od 900 kg do 14 ton.
W ostatnim czasie zanoto-
wano wzrost popytu na ko-
parki tej klasy. Ich wydaj-
noÊç, parametry robocze,
∏atwoÊç utrzymania i wytrzy-
ma∏oÊç z pewnoÊcià doceni-
li ju˝ ich g∏ówni nabywcy, ja-
kimi sà przedsi´biorstwa
prowadzàce prace instala-
cyjne oraz wodno-kanaliza-
cyjne. Znaczna cz´Êç no-
wych minikoparek i koparek
kompaktowych trafia na ry-
nek poprzez wypo˝yczalnie.
Spodziewane jest, ˝e ich si-
∏a nabywcza dodatkowo
wzroÊnie w najbli˝szych la-
tach stymulowana rosnà-
cym popytem. Oczekuje si´
te˝, ˝e wi´ksze minikoparki
stopniowo stanà si´ konku-
rencjà dla koparko-∏adowa-
rek, jako ˝e majà one zbli˝o-
ne parametry kopania, a ich
wydajnoÊç jest zdecydowa-
nie wi´ksza. Minikoparki gà-
sienicowe, tak jak i ci´˝kie
maszyny tego typu, zosta∏y
zaprojektowane przede
wszystkim z myÊlà o efek-
tywnej pracy w najtrudniej-
szych warunkach. Ich solid-
na i stabilna konstrukcja za-
pewnia wysokà wydajnoÊç.
Komfortowa i ergonomicz-
na kabina stanowi komforto-
we miejsce pracy dla opera-
tora. Dodatkowe udogod-
nienie stanowi unikatowy
system VDS. Samopozio-
muje on nadwozie przy pra-
cy na pochy∏oÊciach do 15°,
zwi´kszajàc w ten sposób
precyzj´ oraz szybkoÊç pra-
cy, poprawiajàc jednocze-
Ênie komfort operatora. 
W modelach o konstrukcji
„zero tail” kabina i ca∏e nad-
wozie maszyny mieÊci si´
w obr´bie gàsienic. Innymi
s∏owy nadwozie w tych mini-
koparkach ma zerowy na-
wis, dzi´ki czemu maleje ry-
zyko uszkodzenia otaczajà-
cych obiektów, jak i samej
maszyny. JednoczeÊnie ro-
Ênie wydajnoÊç pracy opera-

tora, który mo˝e poÊwi´ciç
wi´cej uwagi samej czynno-
Êci kopania. Warto tak˝e
zwróciç uwag´ na fakt, ˝e
nie wszyscy producenci de-
klarujàcy konstrukcj´ „zero
tail” uzyskali w rzeczywisto-
Êci zerowy nawis nadwozia.
Mo˝e to mieç w efekcie ka-
tastrofalne skutki, nawet je-
Êli chodzi tu tylko o kilka
centymetrów wystajàcych
poza obr´b gàsienic. 
Dzi´ki dodatkowemu obiego-
wi hydraulicznemu istnieje
mo˝liwoÊç szybkiego pod∏à-
czenia do tych koparek
osprz´tu roboczego, takiego
jak m∏ot czy Êwider. Najwi´k-
szy wybór modeli Wacker
Neuson mamy w zakresie
od 1,5 a 2,5 tony. Sà to ma-
szyny, które bardzo ∏atwo
transportowaç. Dodatkowo
obni˝a to koszty ich utrzyma-
nia, przy jednoczesnym po-
szerzeniu zakresu zastoso-
waƒ. Radzà one sobie dosko-
nale podczas pracy przy du-
˝ych obcià˝eniach w najtrud-
niejszych nawet warunkach.
W ofercie HKL Baumaschi-
nen Polska znajdziemy tak˝e
dodatkowo najwy˝szej klasy
maszyny marki Tracto-Tech-
nik do przycisków i przewier-
tów przeznaczone do prac
instalacyjnych wykonywa-
nych w technologii bezwyko-
powej. Te proste w obs∏udze
urzàdzenia o niezwyk∏ej pre-
cyzji pozwalajà zaoszcz´dziç
czas i pieniàdze. Ponadto
HKL Baumaschinen Polska
oferuje równie˝ szalunki
do wykopów marki LTW
z rozporami ró˝nej d∏ugoÊci
umo˝liwiajàcymi optymalne
dopasowanie do warunków
panujàcych na danym pla-
cu budowy. Poza tym w ofer-
cie HKL znajdziemy równie˝
stopy wibracyjne i p∏yty za-
g´szczajàce do ubijania pod-
∏o˝a marki Ammann, agrega-
ty Endress czy pompy PBP.
Wiele spoÊród omawianych
powy˝ej maszyn znaleêç
mo˝na równie˝ w bogatej
ofercie wynajmu HKL.

www.hkl.pl
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Kruszarka szcz´kowa
BB 110 TD

Firma BAT GmbH wprowa-
dzajàc do produkcji kruszark´
szcz´kowà BB 110 TD urze-
czywistni∏a swe zamierzenia
dotyczàce skonstruowania
maszyny cechujàcej si´ wy-
sokà wydajnoÊcià, pozwala-
jàcej si´ ∏atwo przewoziç
z miejsca na miejsce i szyb-
ko przygotowaç do pracy
po dostawie na plac budowy.
Takiej, która mog∏aby byç te˝
u˝ywana do kruszenia mniej-
szych iloÊci materia∏u.
W wyniku tych prac powsta∏a
kruszarka o wielkoÊci gardzie-
li 1.100x650 mm i ci´˝arze ca∏-
kowitym (wraz z trzyosiowym
podwoziem DOLLY) 39,2 tony. 
Kruszarka (wraz z podwo-
ziem DOLLY) ma nastepujà-
ce wymiary transportowe:
• wysokoÊç: 3.920 mm,
• szerokoÊç: 2.500 mm,
• d∏ugoÊç 13.500 mm.

Kruszarka BB 110 TD wyposa-
˝ona zosta∏a w bunkier o po-
jemnoÊci ok. 6,0 m3 z rusz-
tem szczelinowo-sto˝kowym
od 40 do 45 mm i powierzch-
nià sita wynoszàcà ok. 1,5 m2.
Szczelina mo˝e byç regulo-
wana poprzez mechaniczne
wsuwanie podk∏adek stalo-
wych i hydraulicznej pompy
w zakresie od 45 do 130 mm.
TaÊma g∏ówna ma szero-
koÊç 1.000 mm i zrzuca mate-
ria∏ z wysokoÊci 3.010 mm. 
Do nap´du kruszarki
BB 110 TD (Diesel-hydrau-
liczna) s∏u˝y szeÊciocylin-
drowy silnik wysokopr´˝ny
ch∏odzony cieczà firmy
DEUTZ. Jednostka rozwija
moc 182 kW, przy obro-
tach 2.100 U/min i spe∏nia
najnowsze normy okreÊlajà-
ce dopuszczalnà toksycz-
noÊç spalin. 
Do opcjonalnego wyposa˝e-
nia kruszarki BB 110 TD na-
le˝à separator magnetycz-
ny, taÊma boczna do wst´p-

nego odsiewu, zmiennik
obrotów kruszarki, czujnik
kruszenia, czujnik nape∏nie-
nia gardzieli, sterowanie
drogà radiowà oraz trzy-
osiowe podwozie DOLLY.
U˝ytkownik mo˝e si´ tak˝e
zdecydowaç na taƒszà wer-
sj´ bez podwozia DOLLY,
wówczas nie zachodzi ko-
niecznoÊç monta˝u czterech
podpór hydraulicznych.
Materia∏ po kruszeniu (tak, jak
we wszystkich kruszarkach

BAT GmbH) posiada regularnà
form´ ziarna i ma∏e iloÊci na-
dziarna. Ponadto kruszark´
cechuje du˝a wydajnoÊç, niskie
zu˝ycie paliwa i wysoka wy-
trzyma∏oÊç cz´Êci Êcieralnych.
Urzàdzenia  BAT Bohr- und
Anlagentechnik GmbH pra-
cujà w wielu krajach, takich
jak: Polska, Dania, W∏ochy,
Austria, Holandia, Hiszpa-
nia, Izrael, Rosja, Litwa, ¸o-
twa, W´gry i Bia∏oruÊ.

www.bat-maschinenbau.de
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Oferuje:
Kruszarki szcz´kowe i udarowe
• jako urzàdzenia na ko∏ach, gàsienicach, p∏ozach i stacjonarne 

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

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

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

BAT • Bohr- und Anlagentechnik GmbH
Borntalstr. 11, D- 36460 Merkers, Niemcy

tel. +49/36969/546-31, +49/173/3158258, fax +49/36969/546-34
Kontakt: pan Andreas Redzko (mo˝na mówiç po polsku)

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

Do zobaczenia na targach Autostrada POLSKA 2011 w dniach 10-13.05.2011



HAULOTTE Group 
nie zwalnia tempa

HAULOTTE Group od wielu
lat utrzymujàca pozycj´ lide-
ra w produkcji podestów ro-
boczych do pracy na wyso-
koÊciach i do podnoszenia
∏adunków, konsekwentnie
poszerza swà ofert´. W ubie-
g∏ym roku firma wprowadzi-
∏a na rynek klika nowych
modeli: Star 6 Picking, HA-
12CJ/CJ+, Compact14 oraz
nowe ∏adowarki.
Star 6 Picking uzupe∏ni∏ ro-
dzin´ masztowych podestów
ruchomych o nap´dzie elek-
trycznym, do której nale˝à
tak˝e: Star 6, Star 8 i Star10.
Urzàdzenie jest przeznaczo-
ne do pracy na wysoko-
Êci szeÊciu metrów, we wn´-
trzach (centra handlowe, lo-
gistyczne, hale przemys∏o-
we, magazyny), gdzie warun-
kiem jest nieemitowanie spa-
lin oraz niski poziom ha∏asu. 

COMPACT 14 zosta∏ z kolei
zaprojektowany do zastoso-
waƒ w Êrodowisku przemy-
s∏owym. do wszelkich prac
konserwacyjnych oraz insta-
latorskich na wysokoÊci robo-
czej do 14 metrów. Nowy po-
dest uzupe∏ni∏ seri´ no˝yco-
wych podestów ruchomych
o nap´dzie elektrycznym,
do której nale˝à tak˝e: Opti-
mum 6/8, Compact 8/10N,
Compact 8W/10/12 oraz
Compact 10/12RTE przezna-
czony do pracy w terenie.
Gam´ no˝ycowych podestów
ruchomych HAULOTTE Gro-
up uzupe∏niajà urzàdzenia
o nap´dzie spalinowym (sil-
nik Diesla): Compact 10/12DX,
H12/15/18SX oraz H12/15/18SXL.
Najwy˝szy z serii SX – no˝y-
cowy podest ruchomy H18SX
przeznaczony jest do prac
prowadzonych na wysokoÊci
do 18 metrów. Sprawdza si´
zw∏aszcza przy stawianiu
konstrukcji stalowych.
Przegubowy podest ru-

chomy o nap´dzie elek-
trycznym HA 12CJ/CJ+
powi´kszy∏ grup´ tych
urzàdzeƒ, do której zali-
czajà si´ te˝ HA 12IP oraz
HA 15IP. Stosowany jest
przede wszystkim we-
wnàtrz, do wysokoÊci ro-
boczej 12 metrów, takich
jak prace konserwacyjne,
naprawcze instalacji elek-
trycznych. Kompaktowe
gabaryty: wysokoÊç 2 me-
try, szerokoÊç 1,20 metra
i ma∏y zewn´trzny promieƒ
skr´tu umo˝liwiajà prac´
nawet w najciaÊniejszych
przestrzeniach. HA 12CJ+
w przeciwieƒstwie do pozo-
sta∏ych podestów przegu-
bowych przeznaczonych
do pracy wewnàtrz budyn-
ków, mieÊci si´ w drzwiach
o standardowych wymia-
rach. Urzàdzenie posiada
przed∏u˝enie ramienia (tak
zwany JIB), dzi´ki czemu
umo˝liwia prac´ w najtrud-
niejszych strefach. 

HAULOTTE Group znacznie
poszerzy∏ gam´ ∏adowarek
teleskopowych. Do modeli
HTL 4014 i HTL 4017 do∏àczy-
∏y kolejne: HTL 3614, HTL 3617
oraz HTL 4010, 3510 i 3210.
Urzàdzenia znajdujà szeroki
zakres zastosowaƒ, mi´dzy
innymi do prac budowla-
nych, przemys∏owych, za∏a-
dunkowych oraz wszelkiego
rodzaju zwiàzanych z pod-
noszeniem i przenoszeniem
∏adunków na wysokoÊç
do czternastu metrów (dla
modelu HTL 3614), siedem-
nastu metrów (dla HTL 3617)
oraz do dziesi´ciu metrów
(dla HTL 4010, 3510 i 3210). 
Wszystkie urzàdzenia i ma-
szyny wytwarzane przez
firm´ HAULOTTE Group
spe∏niajà najnowsze wymo-
gi z zakresu prawa pracy
oraz normy europejskie
(oznakowanie CE, EN 280)
a tak˝e mi´dzynarodowe
(ANSI, CSA, AS).

www.haulotte.pl
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Ma∏e ∏adowarki 
przegubowe GEHL

Amerykaƒska firma GEHL,
obecna od lat na polskim
rynku, znana jest przede
wszystkim jako producent
wydajnych ∏adowarek typu
Skid Loader. Nie ka˝dy jed-
nak wie, ˝e GEHL oferuje
równie˝ ciekawà gam´ ma-
∏ych ∏adowarek przegubo-
wych. Warto si´ z nimi zapo-
znaç, stanowià bowiem kla-
s´ maszyn, która z uwagi
na zmiany zachodzàce w bran-
˝y budowlanej, odgrywaç b´-
dzie coraz wi´kszà rol´.
Dlaczego warto kupiç ma∏à
∏adowark´ przegubowà? ˚e-
by pracowaç tam, gdzie nie
sà w stanie du˝e maszyny.
Ale nie tylko dlatego. Poza
zwartymi gabarytami ma∏e ∏a-

dowarki przegubowe majà
bowiem szereg innych zalet.
Sà lekkie, co pozwala na ∏a-
twy i stosunkowo tani trans-
port. Mo˝na je równie˝ stoso-
waç na podatnych na uszko-
dzenia pod∏o˝ach. Tylko lek-
ka maszyna mo˝e pracowaç
przy uk∏adaniu kostki bruko-
wej czy na terenach zielo-
nych. Kolejna zaleta tych ma-
szyn wynika z posiadania wy-
dajnego uk∏adu hydraulicz-
nego pozwalajàcego zasilaç
nawet najbardziej wymagajà-
cy oprz´t hydrauliczny. 
Hydraulika to dziedzina,
w której GEHL oferuje cieka-
we rozwiàzanie. ¸adowarki
GEHL poczàwszy od mode-

lu AL340 (35 KM, udêwig
1.670 lub 1.721kg), a˝ po
AL540 (47 KM, udêwig
1.961kg lub 1.993 kg) wypo-
sa˝ono w unikatowy „gaz
r´czny” pozwalajàcy na re-
gulacj´ pr´dkoÊci jazdy ca∏-
kowicie niezale˝nie od obro-
tów silnika. Operator pracu-
jàc na przyk∏ad z zamiatar-
kà mo˝e ustawiç obroty sil-
nika tak, aby osprz´t dosta∏
najwi´kszy mo˝liwy prze-
p∏yw oleju, a jednoczeÊnie
zachowaç minimalnà pr´d-
koÊç jazdy. A poniewa˝ ma-
szyny GEHL sà standardo-
wo sterowane jednym joy-
stickiem (brak dêwigni
do trzeciej sekcji hydrauli-
ki), efektem jest zaskakujà-
co wysoka efektywnoÊç wy-
konywanych prac.
Zastosowana w ∏adowar-
kach GEHL funkcja p∏ywajà-

cego wysi´gnika (podno-
szenie, poziomowanie lub
obie pozycje razem) i dwu-
kierunkowy sta∏y przep∏yw
cieczy hydraulicznej spra-
wiajà, ˝e praca zamiatarkà,
frezem do ziemi lub innym
wymagajàcym dla uk∏adu
hydraulicznego osprz´tem,
jest wygodna i skuteczna.
GEHL organizuje specjalne
pokazy, by przekonaç
o tym, jak tak z pozoru nie-
pokaêna maszyna u∏atwia
prac´ na ma∏ych placach
budowy pomagajàc choçby
uporaç si´ z brakiem pra-
cowników do wykonania
prac fizycznych.

www.gehl.de
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ZAPRASZAMY!

„Gaz r´czny” pozwala operatorowi na regulacj´ pr´dkoÊci jazdy ca∏kowicie niezale˝nie
od obrotów silnika. Daje to doskona∏e efekty, na przyk∏ad podczas pracy z zamiatarkà





JCB 8018 CTS - ma∏a
wielka maszyna

JCB od niedawna zmodyfi-
kowa∏ opcje specyfikacji mi-
nikoparki 8018 CTS o tak
zwany „pakiet komunalny”.
Umo˝liwia on dopasowanie
maszyny specjalnie do po-
trzeb sektora u˝ytecznoÊci
publicznej. Zawiera bowiem
wiele udoskonaleƒ sprawia-
jàcych, ˝e praca przebiega
bezpieczniej i efektywniej.
Maszyna mo˝e byç malowa-
na odblaskowym lakierem,
a dzi´ki temu lepiej widocz-
na podczas pracy. To krok
w kierunku poprawy bezpie-
czeƒstwa dla pracowników
budowy oraz przechodniów.
Ka˝dy z nich jest w stanie
dojrzeç maszyn´ nie tylko
przy ograniczonej widoczno-
Êci, ale nawet w nocy. Aby
zapewniç jeszcze wy˝szy
poziom widocznoÊci opcjo-
nalnie dost´pny jest „pakiet
odblaskowy” z logo JCB
oraz paskami obrysowymi
umieszczanymi na nadwoziu
minikoparki. Dodatkowo
montowane jest oÊwietlenie
robocze wraz ze specjalnymi
os∏onami minimalizujàcymi
mo˝liwoÊç uszkodzenia re-
flektorów w czasie pracy. 
Maszyna mo˝e byç przygo-
towana do doposa˝enia jej
w urzàdzenie EZiDIG, które
w profesjonalny i bezinwa-
zyjny sposób lokalizuje
wszelkie instalacje czy ka-
ble kryjàce si´ pod po-
wierzchnià ziemi. Czujnik
EZiDIG skanujàcy perma-
nentnie pole pracy
przed maszynà przytwier-
dzony jest do ramienia
na dwa magnesy o du˝ej
mocy. Zainstalowanie sys-
temu EZiDIG sprawia, ˝e
operator koparki nie mu-
si dokonywaç wst´pnych
badaƒ gruntu, by nie uszko-
dziç podziemnych instalacji
nie umieszczonych w pla-
nach. Daje mu to wi´ksze
poczucie bezpieczeƒstwa,
a tym samym mo˝liwoÊç

pe∏niejszego skoncentrowa-
nia si´ na prawid∏owym wy-
konaniu pracy. Rozszerza-
ny lemiesz zosta∏ zaprojek-
towany tak, by umo˝liwiç
zainstalowanie dwóch nylo-
nowych poduszek stabilizu-
jàcych maszyn´ podczas
kopania i zmniejszyç ryzyko
uszkodzenia nawierzchni,
na której pracuje. 
Unikatowe paski ochrony
przeciwwagi ograniczajà
do minimum ryzyko powstania
uszkodzeƒ mechanicznych
podczas pracy minikoparki
w pomieszczeniach zamkni´-
tych. Pozwala to na utrzyma-
nie nieskazitelnego wyglàdu

urzàdzenia, a tak˝e pomaga
w uzyskaniu jego wy˝szej ce-
ny przy odsprzeda˝y. 
Fotel zosta∏ wyposa˝ony
w czujnik, który okreÊla, czy
operator zajmuje bezpieczne
miejsce w kabinie. Je˝eli tak
nie jest, nie mo˝e on na przy-
k∏ad uruchomiç maszyny
i próbowaç kierowaç nià sto-
jàc na zewnàtrz. Eliminuje to
groêb´ wypadku spowodo-
wanego najechaniem. 
Opcjonalnie maszyna mo˝e
byç wyposa˝ona w elementy
zabezpieczajàce. Zamówiç
mo˝na mi´dzy innymi panele
z blachy stalowej os∏aniajàce
przeszklenia dolnej cz´Êci

drzwi, które efektywnie chro-
nià je przed uszkodzeniami
mechanicznymi spowodowa-
nymi uderzeniami. Zapewnia
to estetyczny wyglàd maszy-
nie bez koniecznoÊci cz´stych
oraz wymagajàcych sporych
nak∏adów finansowych re-
montów szklanych drzwi. 
Pojemnik na dokumenty
umieszczono za fotelem.
Operator mo˝e przechowy-
waç w nim instrukcj´ obs∏ugi
maszyny, a tak˝e dokumen-
ty, do których cz´sto si´ga,
dotyczàce bezpieczeƒstwa
i planów pracy na budowie. 
Specjalna instalacja umo˝li-
wia zasilanie szerokiej ga-
my hydraulicznych narz´dzi
r´cznych, takich jak m∏otki,
wiertarki, pompy i no˝e. Ko-
rzyÊcià dla operatora jest
zmniejszenie liczby urzà-
dzeƒ, które nale˝y przecho-
wywaç w miejscu pracy. Po-
wy˝sza instalacja ca∏kowi-
cie zastàpi bowiem spr´˝ar-
k´ do narz´dzi r´cznych.
Przedstawione opcje wyposa-
˝enia minikoparki JCB 8018
sprawiajà, ˝e zyskuje ona
nowe oblicze. Komunal-
na minikoparka jest maszy-
nà bezpiecznà nie tylko dla
operatora, ale równie˝ dla
otoczenia. Pozostaje nieza-
stàpiona przy pracach pro-
wadzonych o ró˝nych po-
rach dnia i nocy. Wzmocnio-
na odpornoÊç na uszkodze-
nia powoduje, ˝e maszy-
na jest ch´tnie wykorzysty-
wana przez firmy komunal-
ne oraz wypo˝yczalnie ma-
szyn budowlanych. W naj-
bli˝szym czasie popular-
noÊç maszyn wyposa˝o-
nych w pakiet komunalny
b´dzie ros∏a, tak˝e ze
wzgl´du na rachunek eko-
nomiczny. Decyzja o doku-
pieniu kilku dodatkowych
elementów wyposa˝enia mi-
nikoparki skutkowaç b´dzie
zminimalizowaniem kosz-
tów ewentualnych napraw
oraz zachowaniem wy˝szej
wartoÊci w przypadku póê-
niejszej odsprzeda˝y. 

www.interhandler.pl
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Wydajny uk∏ad hydrauliczny minikoparki JCB 8018 CTS pozwala na niezak∏óconà prac´
z u˝yciem szerokiej gamy dodatkowego osprz´tu  

Minikoparka JCB 8018 CTS ze wzgl´du na swe parametry robocze i niezwykle szeroki
zakres zastosowaƒ zyska∏a sobie miano „ma∏ej wielkiej maszyny”   







Maszyny Bobcat 
na pomoc Japonii

Bobcat wys∏a∏ dwie mini∏a-
dowarki T300 do Japonii,
gdzie majà pomagaç w po-
rzàdkowaniu obszarów do-
tkni´tych tragicznym trz´-
sieniem ziemi. Maszyny wy-
posa˝ono w uk∏ad zdalne-
go sterowania oraz osprz´t
roboczy amerykaƒskiej fir-
my QinetiQ, mogà wi´c pra-
cowaç na zagro˝onym ska-
˝eniami niestabilnym pod∏o-
˝u, bez obecnoÊci operato-
ra w kabinie. 
W obu maszynach wys∏a-
nych na pomoc Japonii za-
stosowano chwytaki prze-
mys∏owe dwumetrowej sze-
rokoÊci wraz z umo˝liwiajà-
cym ich zdalne sterowanie
Robotic Appliqué Kits Qine-
tiQ. Przystosowanie ma-
szyn do pracy bez operato-
ra trwa zaledwie kwadrans.
Podnosi to bezpieczeƒstwo
prac ratowniczych.

„Bezza∏ogowe” ∏adowarki
Bobcat wyposa˝ono w sie-
dem kamer optycznych, jed-
nà termowizyjnà, noktowizor
umo˝liwiajàcy prowadzenie
prac w nocy, mikrofony, ra-
diotelefon i czujniki promie-
niowania radioaktywnego.
Maszyny mogà byç zdalnie
sterowane nawet z odleg∏o-

Êci 1,5 kilometra. Japoƒczy-
cy b´dà wykorzystywaç je
do bezpiecznego odgruzo-
wywania, wydobywania za-
sypanych obiektów i trans-
portu ma∏ych urzàdzeƒ.
W ten sposób mini∏adowarki
Bobcat wspomagaç b´dà
prac´ ekip ratowniczych
dzia∏ajàcych w warunkach

zagro˝enia zawaleniem si´
budynków lub promieniowa-
niem radioaktywnym lub in-
nymi szkodliwymi dla zdro-
wia i ˝ycia substancjami. 
Firma QinetiQ North Ameri-
ca w razie koniecznoÊci
przeka˝e Japoƒczykom tak-
˝e zdalnie sterowane robo-
ty typu TALON oraz Dragon
Runner. Pierwsze z nich
sprawdzi∏y si´ doskonale
w roku 2001 w nowojorskiej
strefie Ground Zero po ata-
ku terrorystycznym na wie-
˝e World Trade Center.
Pracowa∏y tam w ekstremal-
nie trudnych warunkach
podczas odbywajàcej si´
dwa razy dziennie dezyn-
fekcji zagro˝onych epide-
miologicznie obszarów. Qi-
netiQ North America oprócz
odpowiedniego przygoto-
wania i doposa˝enia ma-
szyn Bobcata przeszkoli∏a
równie˝ japoƒskich ratowni-
ków w prawid∏owej obs∏u-
dze „bezza∏ogowców”. 

www.bobcat.eu
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Mini∏adowarka gàsienicowa Bobcat wyposa˝ona w osprz´t roboczy i uk∏ad zdalnego
sterowania amerykaƒskiej firmy QinetiQ North America



Huddig 1260B – to
niesamowita maszyna!

Kolej? Tak! Energetyka? Tak!
To tylko niektóre z miejsc,
gdzie mo˝emy pracowaç
z Huddigiem! Ten producent
przegubowych koparko-∏ado-
warek jest obecny na rynkach
Êwiatowych od ponad pi´ç-
dziesi´ciu lat. Tradycja zobo-
wiàzuje. Nic zatem dziwnego,
˝e Huddig 1260B potwierdza
swojà dominacj´ w kategorii
ci´˝kich koparko-∏adowarek
za sprawà szeÊciocylindrowe-
go, turbodo∏adowanego Die-
sla o pojemnoÊci 6,7 litra zasi-
lajàcego zarówno hydraulik´
maszyny, jak i hydrostatyczny
uk∏ad nap´dowy oddzielony
od systemu hydraulicznego,
który za pomocà dwubiego-
wej skrzyni ZF przekazuje na-
p´d na wszystkie ko∏a i po-
zwala rozp´dziç maszyn´ na-
wet do 45 km/h.
O prawdziwych zaletach na-
p´du hydrostatycznego

przekonamy si´ jednak
w terenie. ZdolnoÊç poko-
nywania przeszkód tereno-
wych osiàgni´ta dzi´ki du-
˝ym 34-calowym ko∏om,
oscylacji ramy i automa-
tycznej blokadzie mechani-
zmu ró˝nicowego sprawia-
jà, ˝e maszyna jest w stanie
pracowaç na ka˝dym placu
budowy. Uk∏ad hydraulicz-
ny zasilany z zestawu
dwóch pomp wielot∏oczko-
wych i korzystajàcy z syste-
mu Load Sensing zapewnia
szalenie wydajny strumieƒ
hydrauliczny (do 352 l/min)
do zasilania systemu kopar-
ki, ramienia ∏adowarki oraz
dodatkowych wyjÊç hydrau-
licznych. A jest ich sporo.
Sterowane wyjÊcia na ra-
mieniu koparkowym do ob-
s∏ugi g∏owicy obrotowo-wy-
chylnej czy ∏y˝ki do stawia-
nia s∏upów, wyjÊcie na ra-
mieniu do obs∏ugi m∏ota hy-
draulicznego, mini palowni-
cy, wykaszarki do krzaków
czy zaroÊli oraz dwa wyjÊcia

hydrauliczne (sterowane)
na ramie maszyny do zasi-
lania innych urzàdzeƒ ze-
wn´trznych. Mo˝e zasilaç
ono inne dodatkowe urzà-
dzenia, na przyk∏ad podbi-
jarki torowe, wymieniacze
podk∏adów kolejowych czy
p∏ugo-uk∏adacze wibracyj-
ne do robót kablowych.
Równie˝ ∏adowarka wypo-
sa˝ona jest w trzeci, ciàg∏y
obieg hydrauliczny (stero-
wany). Pozwala on obs∏ugi-
waç wszelkiego rodzaju
osprz´t roboczy, taki jak za-
miatarki, p∏ugi hydrauliczne
czy wciàgarki.
Koparko-∏adowarka Hud-
dig 1260B mo˝e si´ równie˝
poruszaç po… torach kolejo-
wych. Jest to mo˝liwe dzi´ki
zastosowaniu opuszczanych
hydraulicznie wózków kole-
jowych. Zestaw ograniczeƒ
kolejowych gwarantuje bez-
piecznà i wydajnà prac´
na bocznicach i torowiskach.
PodnoÊnik koszowy (zwy˝-
ka) mo˝liwy do zainstalowa-

nia na maszynie pozwala
wznieÊç si´ robotnikowi
bezpiecznie nawet na wyso-
koÊç dwudziestu metrów.
Korzystajàc z zasilania 230V
doprowadzonego bezpo-
Êrednio z generatora w ma-
szynie mo˝e on pracowaç
z wykorzystaniem elektro-
narz´dzi. FunkcjonalnoÊç
maszyny zwi´ksza specjal-
ny uchwyt zamontowany
pod automatycznie pozio-
mujàcym si´ koszem. Po-
zwala on przytrzymywaç
s∏upy energetyczne pod-
czas ich posadawiania.
Ewenementem jest mo˝li-
woÊç zdalnego sterowania
wszystkim funkcjami maszy-
ny z odleg∏oÊci do dwustu
metrów. Odbywa si´ ono
drogà radiowà i umo˝li-
wia wykorzystanie maszyny
w warunkach niebezpiecz-
nych, w miejscach o ograni-
czonej przestrzeni lub
przy robotach wymagajà-
cych idealnej precyzji.

www.bamaar.pl
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Dynapac w barwach
Atlas Copco

Z poczàtkiem roku 2010
Dzia∏ Maszyn Budowlanych
firmy Atlas Copco (produ-
centa maszyn wyburzenio-
wych, górniczych, spr´˝a-
rek oraz generatorów prà-
dotwórczych) poszerzy∏
swà ofert´ o lekki sprz´t za-
g´szczajàcy do gruntu i as-
faltu oraz sprz´t do obrób-
ki betonu marki Dynapac.
Firma Dynapac wesz∏a
do grupy Atlas Copco w ro-
ku 2007. Teraz zarzàd kon-
cernu Atlas Copco majàc
na celu wzmocnienie i ujed-
nolicenie oferty podjà∏ decy-
zj´ o zmianie marki tego
sprz´tu. Oficjalna polska
prezentacja lekkiego sprz´tu
zag´szczajàcego oraz urzà-
dzeƒ do betonu pod markà
Atlas Copco b´dzie mia∏a
miejsce podczas targów Au-
tostrada w Kielcach. 

Firma Dynapac skupi si´
ca∏kowicie na du˝ym sprz´-
cie drogowym i kontynu-
owaç b´dzie umacnianie
marki i pozycji wiodàcego
dostawcy ci´˝kiego sprz´-
tu zag´szczajàcego, rozk∏a-
dajàcego i frezujàcego. Po-
niewa˝ Dynapac to marka
znana i ceniona – ka˝de
z urzàdzeƒ przyjmujàcych
barwy Atlas Copco wypo-
sa˝one b´dzie w informacj´
graficznà „Dynapac techno-

logy”. Maszyny zachowajà
swojà obecnà konstrukcj´
– szczególnie dotyczy to
sprz´tu zag´szczajàcego
(patrz zdj´cia ilustrujàce za-
g´szczark´ rewersyjnà
LG400 w obu wersjach ko-
lorystycznych). 

Nie zmienià si´ nazwy
i oznaczenia maszyn, rów-
nie˝ cz´Êci zamienne i ak-
cesoria pozostanà te same.
W przypadku gamy urzà-
dzeƒ do betonu moment
zmiany marki wykorzystano
na dokonanie kilku ulepszeƒ
i usprawnieƒ w zacieracz-
kach oraz listwach wibracyj-
nych. Tutaj mo˝na mówiç
nie o odÊwie˝eniu produk-
tów, ale o wprowadzeniu ich
nowej generacji opartej
na innowacyjnych rozwiàza-
niach. Na szczególnà uwag´
zas∏ugujà elektryczna zacie-
raczka BG Combi oraz wi-
bracyjne listwy podwójne
BD. Nie uprzedzajmy jednak
momentu ich oficjalnej pre-
zentacji w Kielcach!

www.atlascopco.pl
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn

tel. (022) 572 68 00, fax  (022) 572 68 09
www.atlascopco.pl

Kolorowe wibracje

Lekki sprz´t zag´szczajàcy oraz urzàdzenia do obróbki betonu zmienia barwy. Pod markà
Atlas Copco zadebiutuje podczas targów Autostrada w Kielcach

Firma Atlas Copco Polska zaprasza 
w dniach 10-13.05.2011 

do odwiedzenia stoiska nr ZF 11 (teren otwarty) 
podczas targów Autostrada Polska w Kielcach.



Frutiger SR 2001
pracowa∏ w Jaworznie

Niedawno pisaliÊmy o ce-
chujàcych si´ unikatowà
konstrukcjà maszynach, ja-
kimi sà spycharko-∏adowar-
ki SR 2001 szwajcarskiej fir-
my Frutiger. Okazjà ku temu
by∏a informacja o budowie
autostrady, która trafi∏a
do naszej redakcji z Danii.
Okazuje si´ jednak, ˝e
szwajcarskie maszyny sto-
sowane sà równie˝ przez
Polaków. – Na prze∏omie lu-
tego i marca tego roku spy-

charko-∏adowarka SR 2001
pracowa∏a w Jaworznie dla
firmy STRABAG. W ciàgu
szeÊciu tygodni maszy-
na przemieÊci∏a blisko trzy-
dzieÊci tysi´cy metrów sze-
Êciennych ziemi i kamienia
kopalnianego na maksy-
malnà odleg∏oÊç czterystu
metrów. Roboty prowadzo-
ne by∏y w niezwykle ci´˝-
kich warunkach atmosfe-
rycznych. Przenikliwe mrozy
w pierwszym okresie i rozto-
py w kolejnych dniach spra-
wiajàce, ˝e nasza maszy-
na pracowaç musia∏a
w grzàskim terenie nie sta-
nowi∏a dla niej ˝adnego pro-
blemu. Zadanie wykonane
zosta∏o przez jednà maszyn´
i jednego operatora – mówi 
Tomasz Starzyƒski, prezes
zarzàdu Frutiger Polska.

Poniewa˝ maszyny Frutige-
ra cechuje specyficzna kon-
strukcja, nie ka˝dy jest
w stanie podo∏aç ich obs∏u-
dze. Konieczne jest nie tylko
specjalistyczne szkolenie,
ale tak˝e osobiste predyspo-
zycje operatora. Dopiero
wówczas jest on w stanie
wykonywaç w pe∏ni efektyw-
nie cztery, a niekiedy nawet
pi´ç rodzajów operacji: zgar-
nianie, ∏adowanie, trans-
port, osadzanie urobku,
a tak˝e dokonywaç tak˝e
wst´pnej niwelacji terenu. 
Spycharko-∏adowarka Fruti-
ger SR 2001 osiàga naj-

wi´kszà efektywnoÊç pod-
czas zgarniania i przemiesz-
czania urobku na odleg∏oÊç
od 50 do 500 metrów. Wy-
konuje prac´ w czterech
etapach bez koniecznoÊci
anga˝owania dodatkowych
maszyn do przenoszenia
mas ziemnych. Fruti-
ger 2001 znajduje zastoso-
wanie w robotach, z którymi
nie jest w stanie uporaç si´
spycharka i do których nie-
op∏acalne jest anga˝owanie
∏adowarek oraz wozide∏.
Na uwag´ zas∏uguje te˝
szybkoÊç pracy maszyn
Frutigera. Po odstawieniu
urobku i opró˝nieniu muldy
za∏adowczej maszyna po-
wraca do miejsca prowa-
dzonych robót z pr´dkoÊcià
nawet do 20 km/h.

www.frutiger.pl
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W ciàgu szeÊciu tygodni Frutiger 2001 na budowie w pobli˝u Jaworzna przerzuci∏ blisko
trzydzieÊci tysi´cy metrów szeÊciennych urobku 



Szeroka oferta firmy
Mine Master

ProtoplaÊci firmy Mine Ma-
ster z Wilkowa dzia∏ajà tu
od 30 lat wchodzàc poczàt-
kowo w sk∏ad Grupy KGHM
„Polska Miedê” S.A. Do wy-
czerpania z∏o˝a rud miedzi
w roku 1972 w Wilkowie
funkcjonowa∏y Zak∏ady Gór-
nicze „Lena”. Dwa lata
po ich zamkni´ciu in˝ynie-
rowie i technicy z Wilkowa
zbudowali tu pierwszy dwu-
wysi´gnikowy pneumatycz-
ny wóz wiertniczy przezna-
czony dla górnictwa rud
metali nie˝elaznych. W ten
sposób w pozosta∏ych
po kopalni budynkach roz-
poczà∏ dzia∏alnoÊç produk-
cyjnà Zak∏ad Urzàdzeƒ Gór-
niczych „Lena”, nale˝àcy
do koncernu KGHM.
W celu poprawy pozycji
na rynku górniczym w roku
1993 utworzono spó∏k´ Bo-

art Lena jako joint venture
pomi´dzy KGHM „Polska
Miedê” S.A. a firmà Boart
Longyear. W roku 1999
po przej´ciu ca∏oÊci udzia-
∏ów przez Boart Longyear
nastàpi∏a równie˝ zmia-
na nazwy na Boart Longy-
ear Spó∏ka z o.o. W sierp-
niu 2006 roku Boart Long-
year Sp. z o.o. zosta∏a
sprzedana przez dotych-
czasowego w∏aÊciciela fir-
mie Narz´dzia Sp. z o. o.,
której udzia∏owcami sà
mi´dzy innymi cz∏onkowie
kierownictwa firmy oraz
udzia∏owiec instytucjonalny
– niemiecka firma GHH Fah-
rzeuge, znany producent
sprz´tu ∏adujàco-odstaw-
czego dla przemys∏u górni-
czego i budownictwa tune-
lowego. W grudniu 2006
roku firma zmieni∏a nazw´
na obowiàzujàcà aktualnie
Mine Master Sp. z o.o.
SpecjalnoÊcià Mine Master
jest produkcja maszyn

wiercàcych i kotwiàcych.
Oferta firmy obejmuje
równie˝ maszyny ∏adujà-
co-odstawcze oraz narz´-
dzia do stosowania w ko-
palniach, kamienio∏omach
oraz drogownictwie. 
Mine Master dostarcza na-
rz´dzia najwy˝szej jakoÊci
uznanych Êwiatowych pro-
ducentów. Oferowane na-
rz´dzia wykonane sà z naj-
wy˝szej jakoÊci stali w´-
glowych i stopowych.
W bogatej ofercie firmy
znajdujà si´ koronki s∏up-
kowe, które ze wzgl´du
na sk∏ad chemiczny oraz
kszta∏t w´glika sprawdzà
si´ w ka˝dych warunkach
geologicznych kopalƒ, ka-
mienio∏omów, w pracach
drogowych i tunelowych.
Dost´pne sà tak˝e ˝erdzie
i ∏àczniki o znakomitej ˝y-
wotnoÊci.
Firma oferuje tak˝e m∏otki
wg∏´bne, które zapewniajà
bardzo dobre parametry

i osiàgi pracy oraz du˝à ˝y-
wotnoÊç i niezawodnoÊç.
Przyk∏adem oferowanch na-
rz´dzi sà: koronki s∏upkowe
(Ø 76-127 mm), koronki
s∏upkowe do m∏otów wg∏´b-
nych (Ø 90-200 mm), m∏oty
wg∏´bne (3-8”), ˝erdzie ruro-
we/rury wiercàce, ˝erdzie
do wiercenia d∏ugich otwo-
rów, zintegrowane narz´dzia
wiercàce, ∏àczniki, ˝erdzie
i koronki sto˝kowe.
Do narz´dzi podziemnych
oferowanych przez Mine
Master nale˝à: koronki s∏up-
kowe-sto˝kowe z gwintem
(Ø 30-127mm), ˝erdzie sto˝-
kowe (L-1.830-3.100 mm),
˝erdzie do wiercenia d∏ugich
otworów (L-2.400-4.915 mm),
˝erdzie wiercàce (tunelowe)
(L-2.400-4.310 mm), coup-
lings – tuleje ∏àczàce, ∏àcz-
niki do wielu typów wierta-
rek i sprz´t do wiercenia
otworów o du˝ych Êredni-
cach z przebijakiem. 

www.minemaster.eu
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Grupa SANY ponownie
wkracza do Polski

Grupa SANY jest dzia∏ajàcà
w skali globalnej firmà produ-
kujàcà pompy do betonu,
maszyny do robót ziemnych
i drogowe, palownice, dêwi-
gi, portowe urzàdzenia prze-
∏adunkowe oraz podzespo∏y
elektrowni wiatrowych. Po-
czàtki dzia∏alnoÊci Grupy SA-
NY przypadajà na rok 1989,
kiedy to uruchomiono zak∏a-
dy spawalnicze. Ich za∏o˝y-
cielami byli Liang Wengen,
Tang Xiuguo, Mao Zhongwu
oraz Yuan Jinhua.

Dzi´ki dynamicznemu roz-
wojowi Grupa SANY uros∏a
do rangi globalnej korpora-
cji posiadajàcej pi´ç cen-
trów produkcyjnych w Chi-
nach, cztery oÊrodki ba-
dawczo-rozwojowe, fabryki
w USA, Niemczech, Indiach
i w Brazylii oraz 24 firmy
handlowe rozsiane po ca∏ym
Êwiecie. W chwili obecnej
Grupa SANY zatrudnia po-
nad pi´çdziesiàt trzy tysiàce
osób w ponad stu dwudzie-
stu krajach ca∏ego Êwiata.
Priorytetem chiƒskiej firmy
jest ciàg∏y rozwój konstruk-
cji maszyn oraz zapewnie-
nie najwy˝szej jakoÊci ich
wytwarzania. W∏aÊnie dlate-

go ka˝dego roku Grupa SA-
NY przeznacza nawet
do siedmiu procent swoich
dochodów ze sprzeda˝y
na inwestycje wspierajàce
dzia∏ania oÊrodków badaw-
czo-rozwojowych. Umo˝liwia
to rozwój linii produkcyjnych
pomp do betonu, maszyn
drogowych, sprz´tu dêwigo-
wego, palownic, maszyn
do robót ziemnych oraz elek-
trowni wiatrowych. Grupa
SANY nale˝y do najbardziej
pr´˝nych przedsi´biorstw
w Chinach. Osiàga roczne
obroty w wysokoÊci 5,2 mi-
liarda euro. Jest najwi´k-
szym chiƒskim producentem

pomp do betonu. Nale˝y
równie˝ do grona pi´çdzie-
si´ciu najwi´kszych Êwiato-
wych producentów maszyn
budowlanych. 
Poza sta∏ym rozwijaniem
konstrukcji najwy˝szej jako-
Êci produktów, Grupa SANY
zapewnia swym klientom ob-
s∏ug´ posprzeda˝nà i serwi-
sowà. W tym celu utrzymuje
pi´tnaÊcie centrów logistycz-
nych i magazynów cz´Êci za-
miennych oraz centra serwi-
sowe na ca∏ym Êwiecie.
Grupa SANY posiada 27 filii
poza Chinami. Zatrudnia
w nich ponad 1.300 osób,
które specjalizujà si´ w mar-
ketingu i sprzeda˝y oraz ser-

wisie maszyn i sprz´tu. Wie-
lu z naszych pracowników
pracujàcych poza granicami
sta∏o si´ g∏ównym trzonem
globalnej strategii Grupy SA-
NY. Dzisiaj jej roczne docho-
dy z eksportu przekracza-
jà 680 milionów euro.
Grupa SANY kieruje si´ w∏a-
snà filozofià dzia∏ania. W jej
myÊl czyni wszystko, by
osiàgnàç cel bycia jak naj-
lepszym przedsi´bior-
stwem, promowaç najbar-
dziej utalentowanych i za-
anga˝owanych pracowni-
ków. Kierujàc si´ zawsze
dobrem pracowników, chiƒ-
ska firma pomaga im nie tyl-
ko w odnoszeniu zawodo-
wych sukcesów, ale zapew-
nieniu sobie dobrgo i pe∏-
nego godnoÊci ˝ycia. Gru-
pa SANY podejmuje odpo-

wiedzialnoÊç spo∏ecznà nie-
zale˝nie od narodowoÊci
osób, które zatrudnia.
Chiƒska firma nie ustaje
w dà˝eniach majàcych
na celu zbudowanie marki
cieszàcej si´ Êwiatowym
presti˝em b´dàcej synoni-
mem jakoÊci. Ma ambicje
bycia jednym ze Êwiato-
wych liderów w produkcji
maszyn i sprz´tu dla bran˝y
budowlanej. Grupa SANY
oferuje swym klientom wy-
∏àcznie produkty i us∏ugi naj-
wy˝szej jakoÊci. Kieruje si´
bowiem maksymà: „JakoÊç
zmienia Êwiat”. W SANY
uwa˝ajà, ˝e w dzisiejszych
czasach ma ona szczegól-
nie g∏´bokie znaczenie. 
W listopadzie 2006 roku
w Niemczech rozpocz´∏o
dzia∏alnoÊç europejskie
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Sztandarowym produktem Grupy SANY pozostajà pompy do betonu montowane na pod-
woziu pojazdów ci´˝arowych… 

Podczas tegorocznych targów Samoter we w∏oskiej Weronie stoisko SANY przedstawia∏o
si´ imponujàco. Firma postawi∏a na promocj´ pomp do betonu

O tym, ˝e SANY produkuje tak˝e maszyny do prac ziemnych Êwiadczy tak˝e jej ekspozycja
podczas presti˝owych targów Bauma w Monachium



przedstawicielstwo Grupy
SANY. Chiƒczycy zamanife-
stowali w ten sposób ch´ç
sta∏ej obecnoÊci na rynkach
krajów Starego Kontynentu.
Godny podkreÊlenia jest rów-
nie˝ fakt, ˝e to w∏aÊnie SANY
sta∏o si´ pierwszym chiƒskim
producentem maszyn bu-
dowlanych, który uruchomi∏
oficjalne przedstawicielstwo
na terenie Europy. 
W 2009 roku ówczesny pre-
mier Chin Wen Jiabao, kanc-
lerz Niemiec Angela Merkel,
dyrektor zarzàdzajàcy SANY
Heavy Industry Co. LTD
Liang Wengen oraz premier
landu Nadrenii Pó∏nocnej-
-Westfalii podpisali umow´
inwestycyjnà opiewajàcà
na 100 milionów euro. Jest to
najwi´kszy projekt inwesty-
cyjny realizowany w krajach
europejskich przez przedsi´-
biorstwa z kontynentalnych
Chin. Projekt przewidywa∏
zbudowanie w pobli˝u Kolo-
nii centrum produkcyjnego
wraz z oÊrodkiem badawczo-
-rozwojowym. 
Obiekt zajmuje powierzch-
ni´ dwustu pi´çdziesi´ciu ty-
si´cy metrów kwadratowych.
Grupa SANY przezornie naby-
∏a w sàsiedztwie tereny o po-
wierzchni trzystu tysi´cy me-
trów kwadratowych, co pozwa-
la myÊleç w przysz∏oÊci o roz-
budowie inwestycji. Niemcy
sta∏y si´ trzecim po Indiach
i USA krajem, w którym Grupa
SANY b´dzie produkowaç
sprz´t dla bran˝y budowlanej.
W Kolonii mieÊciç si´ równie˝
b´dà biura europejskiego
przedstawicielstwa chiƒskiej
firmy. Na poczàtek zatrudnio-
no tu trzydzieÊci osób. 
Dnia 15 grudnia 2010 SANY
Niemcy zakoƒczy∏o budow´
fabryki i oÊrodka badawczo-
-rozwojowego w Kolonii za-
pisujàc w ten sposób nowà
kart´ w historii firmy. W mar-
cu tego roku nowa fabryka
osiàgn´∏a pe∏ni´ zdolnoÊci
produkcyjnych. Wytwarzane
sà tu g∏ównie pompy do be-
tonu montowane na podwo-
ziach samochodów ci´˝aro-

wych z przeznaczeniem
na rynki krajów europej-
skich. W zakresie technolo-
gii produkcji niemiecka fa-
bryka SANY b´dzie w dal-
szym ciàgu stosowaç si´
do maksymy: „JakoÊç zmie-
nia Êwiat”. Wszystkie maszy-
ny schodzàce z jej taÊm pro-

dukcyjnych odznaczaç si´
bowiem muszà powtarzalnà
najwy˝szà jakoÊcià. 
Choç niemiecka fabryka
od dawna pracuje ju˝ pe∏nà
parà, oficjalnà ceremoni´ jej
otwarcia zaplanowano na 20
czerwca 2011 roku. Do Ko-
lonii przyb´dzie wi´kszoÊç
klientów i partnerów handlo-
wych chiƒskiej firmy. Na uro-
czystoÊci obecni b´dà rów-

nie˝ cz∏onkowie zarzàdu
Grupy SANY oraz przedsta-
wiciele w∏adz rzàdowych
Niemiec. Ma to byç wyrazem
dobrej woli obu stron dà˝à-
cych do rozwoju wielce
obiecujàcej wspó∏pracy.
Grupa SANY przywiàzuje ol-
brzymie znaczenie do pol-

skiego rynku. Maszyny jej
produkcji, od kilku lat znane
polskim u˝ytkownikom ofe-
rowane by∏y do tej pory
przez poÊredników. Teraz
po uprzednim zwizytowaniu
polskiego rynku Grupa 
SANY zdecydowa∏a si´ dzia-
∏aç na nim bezpoÊrednio.
Dlatego te˝ zadecydowano
o powo∏aniu do ˝ycia dzia∏a-
jàcej w formie spó∏ki z ogra-

niczonà odpowiedzialnoÊcià
firmy SANY Polska Machine-
ry (w skrócie SANY Polska).
Stanowi ona fili´ SANY Bel-
gia Holding posiadajàcej
w niej sto procent udzia∏ów.
Znajduje si´ natomiast
pod zarzàdem SANY Over-
seas. Jest to firma handlo-
wa, która dzia∏a przy Grupie
SANY na terenie Chin.
Na g∏ównà siedzib´ zareje-
strowanej w ubieg∏ym roku
firmy SANY Polska wybrano
Warszaw´. G∏ównà sfer´ jej
dzia∏alnoÊci stanowi sprze-
da˝ i serwis maszyn budow-
lanych SANY. Oprócz tego
SANY Polska ma zadanie im-
port i utrzymywanie stoków
maszyn, a tak˝e sprzeda˝
cz´Êci zamiennych. Istotnym
obszarem dzia∏ania SANY
Polska jest równie˝ promo-
cja produktów i rozwój sieci
ich dystrybucji. Oprócz Pol-
ski firma obejmuje swym za-
si´giem rynki takich krajów,
jak Czechy, S∏owacja, W´-
gry, Rumunia, Serbia. W pla-
nach jest tak˝e ekspansja
na rynki krajów sàsiadujà-
cych z wymienionymi.
Do chwili obecnej w Polsce
Grupie SANY uda∏o si´ zbu-
dowaç specjalistyczny dzia∏
zajmujàcy si´ wspieraniem
dzia∏aƒ marketingowych
zwiàzanych z dystrybucjà
maszyn do betonu. Zespó∏
fachowców zatrudnionych
w SANY Polska troszczy si´
nie tylko o sprzeda˝ i serwis
maszyn, ale równie˝
krzewienie idei przyÊwieca-
jàcej dzia∏aniu Grupy SANY. 
Powo∏anie do ˝ycia SANY
Polska Machinery Sp. z o.o.
jest znaczàcym krokiem
Grupy SANY na drodze dal-
szej ekspansji na rynki Eu-
ropy Ârodkowej i Wschod-
niej oraz promowania tam
marki SANY i budowania jej
presti˝u. Dzia∏ania te przy-
noszà zak∏adany skutek,
dzi´ki nim bowiem Grupa
SANY i jej partnerzy dyna-
micznie si´ rozwijajà i osià-
gajà wspólne cele.

www.pl.sanygroup.com

Maszyny budowlane
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Moment wmurowania kamienia w´gielnego pod budow´ fabryki Grupy SANY w Niemczech.
Ca∏kowity koszt inwestycji opiewa∏ na 100 milionów euro

Grupa SANY pospieszy∏a z pomocà dotkni´tej trz´sieniem ziemi Japonii. Pompa do betonu
chiƒskiego producenta pomaga∏a ch∏odziç uszkodzony reaktor elektrowni atomowej Fukushima







Solideal SRGP

Opona radialna Solideal
SRGP jest przeznaczona
do wozide∏ i ∏adowarek.
W mniejszych rozmiarach
stosowana jest równie˝
w równiarkach drogowych.
Opona Solideal SRGP cha-
rakteryzuje si´ solidnà kon-
strukcjà. Jest niezwykle od-
porna na Êcieranie, dzi´ki
czemu w efekcie odznacza
si´ wyd∏u˝onà ˝ywotnoÊcià.
Wp∏yw na to ma szereg
czynników. Do najwa˝niej-
szych z nich zaliczyç nale-
˝y: zaawansowanà techno-
logicznie konstrukcj´, za-
stosowanie do produkcji
najwy˝szej jakoÊci mieszan-
ki gumowej oraz zoptymali-
zowany wskaênik wype∏nie-
nia bie˝nika. 
Doskona∏à stabilnoÊç oraz
trakcj´ opony Solideal
SRGP zapewnia opatento-
wany wzór bie˝nika oraz
karkas majàcy znaczàcy

wp∏yw na amortyzowanie
nierównoÊci na drodze. Nie-
kierunkowy g∏´boki bie˝nik
zapewnia doskona∏à przy-
czepnoÊç, zarówno przy jeê-
dzie do przodu, jak i do ty∏u.
Unikatowa dwustopniowa
Êciana ∏opatek tworzy sa-
mooczyszczajàcy si´ bie˝-
nik ∏amiàcy grunt i b∏oto
oraz wyrzucajàcy samo-
czynnie kamienie.
Opona SRGP posiada rów-
nie˝ doskona∏e parametry
trakcyjne. Specjalnie zapro-
jektowany nowoczesny i za-
strze˝ony przez firm´ Soli-
deal wzór bie˝nika zapew-
nia niskie wibracje i du˝à
stabilnoÊç. W tym kontekÊcie
wypada zwróciç uwag´ na
jeszcze jednà zalet´ opon
Solideal SRGP. W konku-
rencyjnych oponach radial-
nych wraz z ich zu˝ywa-
niem si´, wzrasta te˝ po-
ziom wibracji. Zupe∏nie
odwrotnie rzecz ma si´
w oponach typu SRGP, w
których mamy do czynienia

z dodatkowym spadkiem
poziomu wibracji. 
Opony Solideal SRGP pro-
dukowane sà w systemie
znakowania Solideal Dual
Star */**. Informuje on, ˝e
opona wytwarzana jest

w najmocniejszej wersji no-
ÊnoÊciowej, ale istnieje mo˝-
liwoÊç eksploatacji w mniej
wymagajàcych warunkach.
Usprawnia tak˝e obs∏ug´
magazynowo-handlowà.

www.solideal.pl

Komponenty

Opony radialne Solideal SRGP przeznaczone sà do pracy w ∏adowarkach, równiarkach
drogowych oraz wozid∏ach. Zaawansowany projekt konstrukcji, mieszanka gumowa oraz
zoptymalizowany wskaênik wype∏nienia bie˝nika znaczàco wyd∏u˝ajà ich ˝ywotnoÊç
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ZF Passau GmbH • 94030 Passau • Niemcy
tel. +49 851 4 94-0
fax +49 851 4 94-2190
arbeitsmaschinen.marketing@zf.com
www.zf.com

Technika nap´dów 
i uk∏adów jezdnych



Volvo FMX cieszy si´
olbrzymim popytem

Volvo FMX znaczàco zmie-
ni∏o obraz rynku pojazdów
budowlanych. Od premiery,
która mia∏a miejsce w kwiet-
niu ubieg∏ego roku nabyw-
ców znalaz∏o ju˝ blisko
5.000 sztuk tego modelu.
Obecnie nowy pojazd bu-
dowlany szwedzkiego pro-
ducenta sprawdza si´ w naj-
bardziej ekstremalnych wa-
runkach w ca∏ej Europie.
– Liczba sprzedanych Volvo
FMX znacznie przekroczy∏a
nasze oczekiwania. W ciàgu
zaledwie dwóch miesi´cy
zrealizowaliÊmy po∏ow´ pla-
nu sprzeda˝y na ca∏y
rok 2011. Tak du˝y popyt
potwierdza, ˝e potrafimy
skutecznie spe∏niaç oczeki-
wania u˝ytkowników eksplo-
atujàcych swe samochody
w bardzo ci´˝kich warun-
kach – mówi Claes Nilsson,
prezes Europejskiej Dywizji
Volvo Trucks.
Wspominajàc o trudnych
warunkach pracy Claes Nils-
son mia∏ na myÊli z pewno-
Êcià te, które panujà na gra-
nicy Szwajcarii z W∏ochami,
gdzie powstaje najd∏u˝szy
na Êwiecie tunel. Po ukoƒ-
czeniu budowy b´dzie mia∏
d∏ugoÊç 57 kilometrów. To
tutaj Volvo FMX sprawdzajà
si´ doskonale w ekstremal-
nych warunkach pokonujàc
odcinki dróg o nachyleniu
do 22 procent.
Tunel, przewidziany tylko
dla ruchu kolejowego, b´-
dzie wa˝nym elementem
∏aƒcucha transportowego
∏àczàcego sieci kolejowe
pó∏nocnej i po∏udniowej Eu-
ropy oraz du˝e porty mor-
skie – holenderski Rotter-
dam i w∏oskà Genu´. Jego
budow´ rozpocz´to jeszcze
pod koniec lat dziewi´ç-
dziesiàtych ubieg∏ego wie-
ku, zaÊ oddanie do u˝ytku
zaplanowano na rok 2017.
Docelowo codziennie poje-
dzie nim trzysta szybkich

pociàgów. Tunel drà˝ony
jest w poprzek góry w tem-
pie do 25 metrów dziennie.
Jednym z najwi´kszych wy-
zwaƒ w tym projekcie jest
usuni´cie 13,3 miliona me-
trów szeÊciennych urobku
skalnego. Znaczna jego
cz´Êç musi byç wywo˝ona
z tunelu i sk∏adowana w for-
mie tarasów, które póêniej
nadadzà górze nowy kszta∏t
harmonizujàcy z otaczajà-
cym alpejskim krajobrazem.
Podczas budowy najd∏u˝-

szego, liczàcego dwadzie-
Êcia kilometrów odcinka tu-
nelu, mi´dzy Ramorino,
a Vezia, transport urobku
powierzono doÊwiadczonej
firmie Beffa Trasporti i jej
trzydziestu dwóm pracowni-
kom. Przy realizacji tego za-
dania firma wykorzystuje
ca∏à flot´ w∏asnà liczàcà
dwadzieÊcia dwa samocho-
dy ci´˝arowe Volvo, a tak˝e
pojazdy nale˝àce do pod-
wykonawców. I na tym w∏a-
Ênie odcinku Volvo FMX
(6X4) ka˝dego dnia przeko-
nuje o swych zaletach.
– Dziesi´ç lat temu musieli-

Êmy zdecydowaç, jakie sa-
mochody ci´˝arowe wybraç
do wykonania tego trudne-
go zadania. Po gruntownym
zastanowieniu wybraliÊmy
Volvo. Pojazdy budowlane
tej marki majà solidnà kon-
strukcj´, która oparta zosta-
∏a na wytrzyma∏ej ramie. Je-
steÊmy szczególnie zado-
woleni z nowego FMX i jego
doskona∏ej kabiny zapew-
niajàcej najwy˝szy poziom
komfortu. Nowa dêwignia
zmiany biegów i wszystkie

pozosta∏e istotne elementy
sterujàce sà ∏atwo dost´p-
ne. To doskona∏y pojazd
przeznaczony do najtrud-
niejszych zadaƒ transporto-
wych w budownictwie. Wy-
soko oceniam tak˝e komfort
kabiny, a zw∏aszcza dosko-
na∏à widocznoÊç, wynikajà-
cà z zastosowania nowego
typu lusterek wstecznych
– mówi w∏aÊciciel Beffa Tra-
sporti Renato Beffa.
Wykorzystywane przy budo-
wie tunelu Volvo FMX pracu-
je w systemie dwuzmiano-
wym pokonujàc cyklicznie
liczàcà czterdzieÊci kilome-

trów tras´ mi´dzy tunelem
a miejscem roz∏adunku.
Prowadzi ona zarówno dro-
gami publicznymi, jak i bez-
dro˝ami. Sà to bardzo wy-
magajàce warunki robocze,
w których przez wi´kszoÊç
czasu pojazd jest wykorzy-
stywany do granic swoich
mo˝liwoÊci. W ciàgu jednej
zmiany transportuje si´
do 2.200 ton t∏ucznia ka-
miennego. Z obcià˝eniem
si´gajàcym czterdziestu ton
samochód ci´˝arowy musi

wje˝d˝aç na strome wznie-
sienia, przemieszczaç si´
po b∏otnistym pod∏o˝u,
cz´sto w ulewnym deszczu
czy Ênie˝nych zamieciach.
Renato Beffa przekonany do
Volvo FMX ju˝ z∏o˝y∏
zamówienie na kolejne
i nie jest jedynym przewoêni-
kiem w Szwajcarii, który si´
na to zdecydowa∏. Dane
mówià wyraênie, ˝e na Volvo
FMX w chwili obecnej przy-
pada ponad pi´tnaÊcie pro-
cent ogólnej sprzeda˝y sa-
mochodów ci´˝arowych
w tym kraju.

www.volvotrucks.pl

Pojazdy u˝ytkowe
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Choç Volvo FMX na budowie tunelu Gottharda  pracowaç musi w ekstremalnie trudnych warunkach, to spisuje si´ w nich doskonale





Goldhofer transportowa∏
gigantyczny dêwig

Firma Goldhofer AG majàca
swà siedzib´ w niemieckim
Memmingen znana jest ze
swych spektakularnych
dokonaƒ. Wiodàcy dostaw-
ca sprz´tu transportowego
bra∏ udzia∏ na Tajwanie
w operacji polegajàcej
na za∏adowaniu i przewiezie-
niu gigantycznej portowej
stacji prze∏adunkowej o wy-
sokoÊci 48, szerokoÊci 35
i d∏ugoÊci 28 metrów. Ten
wa˝àcy 1.050 ton kolos
prze∏adowuje do 2.200 ton
w´gla w ciàgu godziny.
Do wykonania tego zadania
przygotowano trzy po∏àczone
równolegle, samojezdne, 22-
osiowe zestawy wózków typu
PST/SL 22 (1+1+1) z dwoma
jednostkami nap´dowymi
Goldhofer-Powerpacks, ka˝-
da o mocy 430 KM. Liczàca
66 osi kombinacja wózków
Goldhofer przeciàgn´∏a
dêwig przez nadbrze˝e i po-
sadowi∏a precyzyjnie na to-
rach. Wliczajàc mas´ 24
kontenerów, wa˝àcà 180
ton ram´ podpierajàcà oraz
mas´ w∏asnà kombinacji
Goldhofer wynoszàcà 238
ton, okaza∏o si´, ˝e samo-
jezdny zestaw Goldhofer
PST/SL przewozi∏ ∏àcznie
a˝ 1.468 ton. Nacisk na ka˝-

da lini´ osi wynosi∏ 23 tony. 
Z jednej strony moc, z dru-
giej delikatne, wymagajàce
precyzji manewry. Przewie-
zienie gigantycznej stacji
prze∏adunkowej nie stanowi-
∏o najwi´kszego problemu.
Na krótkim, bo liczà-
cym pi´çset metrów odcin-
ku, trwa∏o ono tylko dwie go-
dziny. W tym czasie musia-
no przede wszystkim uwa-
˝aç, ˝eby ko∏a dêwigu nie
zosta∏y nara˝one na uszko-
dzenie. Musia∏ on byç potem
ustawiony na szynach. 
Do pokonania by∏y dwa za-
kr´ty pod kàtem prostym.
Ârodek ci´˝koÊci tego dêwi-
gu znajdowa∏ si´ na wysoko-
Êci 22 metrów. Jedna para
podpór dêwigu by∏a wysuni´-
ta na 13 metrów, druga tylko
na 2 metry. ¸adunek musia-
no u∏o˝yç stabilnie na odpo-
wiedniej wysokoÊci i uwa˝aç,
by go nie przewróciç. Aby
w koƒcowej fazie dok∏adnie
ustawiç dêwig na szynach,
wykorzystano funkcj´ pod-
noszenia i opuszczania wóz-
ków (w zakresie 600 mm). 
Tajwaƒski przyk∏ad potwier-
dza, ˝e Goldhofer jest abso-
lutnym specjalistà od ci´˝-
kich zadaƒ. Mo˝na si´ tak˝e
o tym przekonaç odwiedza-
jàc stoisko Goldhofer numer
ZB7 podczas targów Auto-
strada Polska w Kielcach.

www.goldhofer.com

Pojazdy u˝ytkowe
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Goldhofer AG  jest znany ze spektakularnych dokonaƒ trasportowych. Niemiecka firma
z wielkim powodzeniem uczestniczy∏a ostatnio w operacji przewiezienia gigantycznej,
wa˝àcej blisko 1.050 ton portowej stacji prze∏adunkowej

Do przeciàgni´cia dêwigu przez nabrze˝e i posadowienia go na torach u˝yto trzech po∏à-
czonych równolegle, samojezdnych, 22-osiowych zestawów wózków typu PST/SL 22 (1+1+1)
z dwoma jednostkami nap´dowymi Goldhofer-Powerpacks, ka˝da o mocy 430 KM 



Liebherr - u˝ywane
jak nowe

Zakup u˝ywanego ˝urawia
mobilnego wià˝e si´ zawsze
ze sporym ryzykiem. Dlate-
go niezwykle wa˝ny jest wy-
bór godnego zaufania do-
stawcy. Znaczenie tego fak-
tu doceni∏ Liebherr tworzàc
centrum naprawcze dzia∏ajà-
ce przy fabryce w Ehingen.
W chwili obecnej zatrudnia
ono trzydziestu specjalistów
dokonujàcych komplekso-
wych remontów u˝ywanych
˝urawi mobilnych odkupio-
nych wczeÊniej od u˝ytkowni-
ków. Po przeprowadzenu re-
montu i dokonaniu odbioru
technicznego maszyny trafiajà
do sieci sprzeda˝y Liebherr. 
U˝ywane ˝urawie Liebherr
oferowane przez producenta
cieszà si´ olbrzymim zaintere-
sowaniem. Zakup wyremon-
towanej maszyny bezpoÊred-
nio od wytwórcy nie wià˝e si´

praktycznie z ˝adnym ryzy-
kiem. Gwarantujà to wysokie
kompetencje producenta dys-
ponujàcego w∏asnym cen-
trum naprawczym. Liebherr
bierze równie˝ na siebie
okresowe przeglàdy i odbiór
techniczny ˝urawi, które sà
wymagane przy dopuszcze-
niu do eksploatacji.
Kolejnym wa˝nym czynnikiem
decydujàcym o wyborze oferty

Liebherra jest sprawnie dzia∏a-
jàcy serwis oraz natychmiasto-
wa dost´pnoÊç cz´Êci zamien-
nych. Zamawiajàcy w stosun-
kowo krótkim czasie mogà rów-
nie˝ dobraç model ˝urawia
o parametrach najbardziej od-
powiadajàcych ich potrzebom
wynikajàcym ze specyfiki wy-
konywanych zadaƒ. Oprócz
przeglàdów i odbioru technicz-
nego Liebherr zapewnia rów-

nie˝ dostarczenie maszyny we
wskazane przez zamawiajàce-
go miejsce. Wszystkie u˝ywane
˝urawie marki Liebherr sà re-
montowane zgodnie ze spe-
cjalnymi procedurami, posia-
dajà równie˝ gwarancj´ produ-
centa. Liebherr utrzymuje trzy
centra naprawcze w Niem-
czech. Dzia∏ajà one w Ehingen,
Oberhausen oraz Alt Bork ko∏o
Berlina. Dzia∏ajàce na podob-
nych zasadach warsztaty Lie-
bherra wchodzà w sk∏ad sieci
serwisowej firmy w wielu in-
nych krajach. Rocznie wykonu-
jà one remonty kapitalne setek
˝urawi samojezdnych tej marki.
Ze wzgl´du na niezwykle sze-
rokà ofert´ sprz´tu u˝ywane-
go po kapitalnym remoncie,
istnieje równie˝ mo˝liwoÊç do-
boru ˝urawia pomalowanego
na kolor najbardziej odpowia-
dajàcy zamawiajàcemu. W za-
k∏adach mo˝liwe jest równie˝
naniesienie logo i innych zna-
ków firmowych na maszyn´.

www.liebherr.pl

Pojazdy u˝ytkowe

˚uraw Liebherr LTM 1030/2, wczeÊniej intensywnie eksploatowany przez pi´ç lat by∏ ju˝ 7.500
maszynà wyremontowanà od podstaw przez zak∏ady w Ehingen
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE
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TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

ul. Poznaƒska 152, 62-052 Komorniki
tel./fax (61) 8107 513, tel. kom. 607 631 866

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

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. (22) 752-93-22
fax (22) 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.: (22) 739 70 80, 739 70 81 
fax (22) 739 70 82

e-mail: info@webermt.com.pl
internet: www.webermt.com.pl
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Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (22) 33 77 900 

fax (22) 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. (42) 684-98-72 lub 73, 
fax (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.: 601 98 33 56, 605 68 72 91 

tel/fax 75 734 84 15
www.malek-neumeier.pl, kontakt@malek-neumeier.pl

OFICJALNY I WY¸ÑCZNY 
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY

MEFLEX TELECONTROL GmbH & Co.KG

IOW SERVICE oferuje elastyczne ci´gna 
typu pchajàco-ciàgnàcego o szerokim
zastosowaniu, jak równie˝ kompletne 

pulpity i manetki sterownicze.

Zastosowanie:

- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE
- MASZYNY LEÂNE

- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB
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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. (22) 670 02 95,  

tel./fax (22) 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. 22 572 68 00
fax  22 572 68 09

V maszyny do przetwórstwa 
odpadów komunalnych

V podnoÊniki koszowe 

V r´baki do drewna i ga∏´zi 

V 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

•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. (22) 752-93-22, 
fax (22) 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. (25) 758 34 66, 

tel./fax (25) 758 38 96

www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel./fax 22 843-89-72, tel. 22 843-68-16

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. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

♦

♦

POJAZDY U˚YTKOWE

Przedstawicielstwo firmy
Goldhofer w Polsce

P.H.U. „ATRA” – Piotr Ziemnicki
ul. Hetmaƒska 10c, 04-305 Warszawa

tel./fax (22) 879 94 78
e-mail: piotr.ziemnicki@wp.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.: (22) 644 28 80, 859 19 65, 859 19 66
tel./fax: (22) 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. (602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

Biuro Dzia∏u Reklamy
e-mail: posbud@posbud.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.pl

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

PRZEDSTAWICIELSTWO 
NA EUROP¢ ZACHODNIÑ
Hans-Joachim Müller
Media-Service International
Niedernhart 17
D-94113 Tiefenbach/Niemcy
tel. 0049-8546-973744, 
fax 0049-8546-973745
e-mail: info@hjm-media.de 
www.hjm-media.de

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

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

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

Druk: Kengraf, K´trzyn

Aktualnie obowiàzujàcy cennik reklam 
znajduje si´ na str. 10 ka˝dego wydania

budowlany
POÂREDNIK

ORGANIZATORZY 
IMPREZ TARGOWYCH

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

ul. G∏ogowska 14, 
60-734 Poznaƒ

tel. 61 869 20 00
fax 61 866 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.: (22) 529-39-00, 529-39-50
fax (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.breleasing.pl
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