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Razem bliżej

Chcąc jak najlepiej spełniać coraz wyższe wymagania branży i naszych 
klientów, łączymy wiedzę i doświadczenie firm Dynapac  i Atlas Copco 
tworząc nowy obszar biznesowy o nazwie Technika Budowlana.
Koncentrujemy w nim całą naszą znajomość w zakresie zagęszczania 
gruntu i asfaltu, frezowania nawierzchni, rozkładania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, technik wyburzeniowych, zagęszczania i obróbki
powierzchni betonowych, wytwarzania sprężonego powietrza i energii 
elektrycznej oraz oświetlania i osuszania placu budowy.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszych stoisk - ZF11 i ZF14 
(teren zewnętrzny) - podczas targów Autostrada 2012 w Kielcach.

http://www.atlascopco.pl/plpl/


Drodzy Czytelnicy,
dziś nie mal wszy scy py ta ją – „co po Eu ro?”
A mo że le piej za sta no wić się,
co wy da rzy się jesz cze
przed ósmym czerw ca? Bo
sy tu acja wy glą da co raz
bar dziej nie cie ka wie.
Wy da je się, że ostrze ga ją -
cy przed ka ta stro fą bran ży bu dow la nej, do któ rej ich zda niem dojść
mia ło po Eu ro 2012 znacz nie się po my li li. Nie ste ty, je dy nie co
do ter mi nu. Symp to my za ła ma nia wi dać co raz wy raź niej, dojść
do nie go mo że za tem znacz nie wcze śniej. To nie przy pa dek, że nie -
któ re z firm miast han dlo wać ma szy na mi, zaj mu ją się ich od bie ra -
niem nie wy pła cal nym użyt kow ni kom, a na gieł dzie do łu ją kur sy
firm bu dow la nych. Do są du wpły nął trze ci w ostat nim cza sie wnio -
sek o upa dłość Hy dro bu do wy Pol ska. Kło po ty ma ją PBG, Ma rvi -
pol, Mir bud, Mo sto stal Za brze, Rank Pro gres, Po li mex -Mo sto stal,
ABM So lid i Pol -Aqua. Nie opi sa ny ba ła gan pa nu je na bu do wie au -
to strad. Przy go to wa no już na wet tra sy za stęp cze prze bie ga ją ce
wzdłuż nie do koń czo nych lub po par tac ku zbu do wa nych od cin ków.
Upa dłość ogło si ła fir ma DSS, któ ra od po wia da ła za klu czo wy od -
ci nek au to stra dy A2. Z bu do wy A4 ze szło 300 ro bot ni ków nie mo -
gąc do cze kać się na za pła tę od Hy dro bu do wy. Cho re am bi cje po li -
ty ków, cho ciaż by w kwe stii dro gich w bu do wie i utrzy ma niu sta -
dio nów, by le ja kość pro wa dzo nych prac – aby tyl ko zdą żyć
przed pierw szym kop nię ciem pił ki na „Na ro do wym” – któ ry na do -
da tek czę ściej niż spor tow com i ki bi com słu ży ce le bry tom, woj ny
ce no we, nie pra wi dło wo ści w prze tar gach… To po cią gnie za so bą
ban kruc twa, ma so we zwol nie nia pra cow ni ków, są do wą szar pa ni -
nę, za bie ra nie sprzę tu bę dą cym w ta ra pa tach fi nan so wych fir mom
i żą da nia przed ter mi no wych spłat kre dy tów…
Mo że zatem zawczasu pójść po rozum do głowy i przerzucić się
na ko le je? Jest to ja kieś roz wią za nie, tym bar dziej, że Ko mi sja Eu ro -
pej ska nie za ak cep to wa ła pol skie go po my słu zabrania kolejom 1,2
miliarda euro i wsparcia nimi budowy dróg. Zde cy do wa ne sta no wi -
sko Ko mi sji Eu ro pej skiej spra wi ło, że wszyscy rzucili się go rącz ko wo
do poszukiwań placów budowy na szlakach ko le jo wych. Pieniądze
z unij nych fun du szy czekają, a ze zna le zie niem czegoś do odbudowy,
rozbudowy albo modernizacji nie po win no być więk szych kło po tów.
Pro blem tyl ko w tym, by bu do wać i mo der ni zo wać z sen sem…
A jeżeli nie kolej, to co? Niektórzy twierdzą, że w najbliższym
czasie górą będą firmy wyburzeniowe. Pod ich pneumatyczne
młoty pójść mogą przecież nietrafione inwestycje na Euro 2012
realizowane z uporem godnym lepszej sprawy.

Jacek Barański      

Dy rek tor Wy daw nic twa

W numerze m. in.: 
6. Testy przeprowadzone na krajowej

„ósemce” potwierdziły walory
rozściełacza  BOMAG BF 800

12. Chcemy mieć usatysfakcjonowanych
klientów! – roz mo wa z Tomaszem
Przeradzkim, prezesem  zarządu 
Dynapac Poland Sp. z o.o.

14. Konstruktorzy koparki gąsienicowej
Ko mat su PC360LC/NLC-10
przekonują, że udało im się 
stworzyć maszynę bliską ideału  

16. Obrysowe ko par ki gą sie ni cowe Case
CX235C SR oraz CX145C SR spraw dza -
ją   się nie tylko pod czas prac na pla cach
bu do wy o ogra ni czo nej prze strze ni

20. Mo der ni zu jąc ty po sze reg du żych ła do -
wa rek ko ło wych inżynierowie Lie bher ra
skon cen tro wa li się – co wy da je się oczy -
wi ste – na zmia nach konstrukcyjnych
do ty czą cych ukła du na pę do we go

24. Fir ma Am mann wpro wa dzi ła do sprze da -
ży no we sto py wi bra cyj ne cha rak te ry zu -
jące się no wo cze sną kon struk cją i opty -
mal ny mi pa ra me tra mi tech nicz ny mi

26. JCB za pre zen to wa ło pierw szy mo del 
ze zmo der ni zo wa nej se rii ła do wa rek ko -
ło wych. Ma szy na ozna czo na sym bo -
lem 457 jest eko lo gicz na, wydajna i wy -
ma ga mniej na kła dów eks plo ata cyj nych 

28. Do ofer ty ma szyn CAT, któ re bar dzo
do brze spraw dza ją się w za sto so wa -
niach ko pal nia nych, do łą czy ły ła do war -
ki ko ło we se rii K

32. Ni gdy wcze śniej Vo lvo CE nie stwo rzy ło
tak wy daj nych i efek tyw nych ko pa rek
w kla sie wa go wej od 13 do 25 ton, jak
mo de le nowej Serii D

39. Me ca lac to ko par ka o sze ro kim wa -
chla rzu za sto so wań. Jed nym z cie kaw -
szych jest wy ko rzy sta nie jej do mon ta -
żu ekra nów dźwię ko chłon nych

40. Waryński Trade obchodzi jubileusz
dwudziestolecia działalności

44. Opo na su per ela stycz na So li de al TLH
SolidAir zo sta ła za pro jek to wa na
z my ślą o za sto so wa niu na no śni kach
te le sko po wych

46. Choć wo zi dła prze gu bo we sta no wią 
dla Ko mat su Po land cią gle pro dukt ni -
szo wy, to fir ma za mie rza pod jąć rę ka wi -
cę rzu co ną przez kon ku ren tów i wal czyć
o pol skie go użyt kow ni ka

FOTOGRAFIA NA OK¸ADCE: 

Ładowarka kołowa Caterpillar K980K
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Sca nia i Do osan za cie śnia ją współ pra cę

Sca nia i po łu dnio wo ko re ań ski pro du cent ma szyn Do osan
In fra co re po in for mo wa ły o za war ciu po ro zu mie nia do ty czą -
ce go roz wo ju umoc nie nia współ pra cy. Za pi sy li stu in ten -
cyj ne go prze wi du ją, że od 2014 ro ku Sca nia bę dzie do star -
czać sil ni ki nie tyl ko – jak to ma miej sce do tej po ry – do wo -
zi deł i ła do wa rek Do osan, ale rów nież do in nych ty pów ma -
szyn pro du ko wa nych przez ko re ań ską fir mę. – Sza cu je my,
że w dłuż szym okre sie do sta wy sil ni ków dla Do osan In fra -
co re osią gną po ziom trzech ty się cy jed no stek rocz nie.
Współ pra ca ta po zwo li umoc nić na szą po zy cję na dy na -
micz nie ro sną cym ryn ku Azji – mó wi Ro bert So boc ki, wi ce -
pre zes Sca nia En gi nes. 
Fir ma Do osan In fra co re jest szcze gól nie ak tyw na na ryn ku
chiń skim sprze da jąc tam po nad dwa dzie ścia ty się cy ma -
szyn rocz nie. Do osan In fra co re pod jął de cy zję o wy po sa -
ża niu nie któ rych z ofe ro wa nych w Chi nach mo de li w sil ni ki
Sca nia. – Przed pod ję ciem de cy zji o roz wo ju współ pra cy
dłu go  te sto wa li śmy sil ni ki Sca nia w na szych ma szy nach.
Spro sta ły one na szym wszel kim ocze ki wa niom w za kre -
sie trwa ło ści, osią gów oraz – co jest nie zwy kle istot ne – zu -
ży cia pa li wa. Du że wra że nie zro bi ła na nas szczególnie mo -
du ło wa kon struk cja jed no stek. Uni fi ka cja sil ni ków speł nia ją -
cych wszyst kie po zio my emi sji spa lin przy no si wi docz ne ko -
rzy ści. Dla przy kła du: uła twia mon taż jed no stek na pę do -
wych w na szych ma szy nach, a dzię ki świa to wej sie ci ser wi -
so wej Sca nia, na si klien ci za wsze mo gą li czyć na pro fe sjo -
nal ną po moc – po wie dział An drew H. Choi dy rek tor za opa -
trze nia w Do osan In fra co re.
Ro bert So boc ki do da je: – Na sze sil ni ki speł nia ją wszel kie
wy ma ga nia od bior ców. Za ra zem do świad cze nia użyt kow ni -
ków wska zu ją, że ofe ru je my jed nost ki nie tyl ko o od po wied -
niej mo cy, ale też co raz bar dziej oszczęd ne. Sil ni ki prze my -
sło we Sca nia bę dą speł niać nor my Sta ge IV oraz Tier 4
za po mo cą EGR i SCR, ale bez fil tra czą stek sta łych. Świe -
żo za pro jek to wa na ro dzi na sil ni ków jest zu ni fi ko wa na we
wszyst kich wa rian tach, od Sta ge II do Sta ge IV. Od zna cza
się przy tym bar dzo wy so ką wy trzy ma ło ścią. Do osan In fra -
co re dzia ła ją cy ja ko część glo bal ne go kon cer nu Do osan
Cor po ra tion i wio dą cy pro du cent ma szyn w Ko rei Po łu dnio -
wej jest dla nas nie zwy kle in te re su ją cym part ne rem. Ga ma
pro duk tów te go kon cer nu jest nie zwy kle bo ga ta i obej mu je
róż ne go ty pu sprzęt i ma szy ny bu dow la ne. 

BOMAG ma nowe logo

BOMAG za pre zen to wał no we lo go na wią zu ją ce for mą
do sty lu Gru py Fay at. Po wo dem zmia ny jest de cy zja fran -
cu skiej Gru py Fay at, do któ rej BOMAG na le ży od ro -
ku 2005, o wpro wa dze niu jed no li te go na ca łym świe cie lo -
go Gru py i wszyst kich wcho dzą cej w jej skład firm.
Clément Fay at, za ło ży ciel Gru py w ro ku 1957, po zo sta ją cy
do dziś jej pre zy den tem jest prze ko na ny, że no wy znak gra -
ficz ny wzmoc ni po czu cie przy na leż no ści po szcze gól nych
firm do Gru py Fay at, z dru giej zaś strony umoc ni jej wi ze -
ru nek na świa to wych ryn kach. 

SDMB wy bra ło wła dze

W dniu 25 kwiet nia w War sza wie od by ło się spo tka nie ro -
bo cze za rzą du Sto wa rzy sze nia Ma szyn Bu dow la nych.
Przed sta wi cie le firm Ber ge rat Mon noy eur, Ko mat su Po land,
In ter han dler, In trac, Ko pras, Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
Pol ska oraz Wa ryń ski Tra de wy ło ni ły na nim wła dze Sto wa -
rzy sze nia, któ rych ka den cja obo wią zy wać bę dzie przez naj -
bliż sze dwa la ta. Pre ze sem Za rzą du Sto wa rzy sze nia Dys -
try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych wy bra ny zo stał już po raz
ko lej ny Ja cek Ma łę czyń ski (Ko pras), zaś wi ce pre ze sami
Zbi gniew Me dyń ski (Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska)
oraz Ma riusz Pa lu szew ski (Ko mat su Po land). 
Py ta ny o ce le, ja kie sta wia przed so bą SDMB, no wy -sta ry
pre zes Ja cek Ma łę czyń ski po wie dział: – Cie szę się, że mo -
ja kan dy da tu ra zy ska ła uzna nie. Uzy ska łem man dat na ko -
lej ne dwa la ta i za mie rzam go do brze wy ko rzy stać. Chciał -
bym na dal dzia łać na rzecz sca la nia bran ży, wi dać bo wiem
wy raź nie, że in te gra cja jest nie zbęd na. Pod czas ostat nie -
go spo tka nia usta li li śmy, że SDMB zaj mie się do sko na le -
niem sys te mu ana li zy kra jo we go ryn ku ma szyn bu dow la -
nych. Ko niecz ne jest włą cza nie w je go funk cjo no wa nie no -
wych firm. Tyl ko wów czas do ko nać moż na rze tel nej oce ny
pol skie go ryn ku. Pro ble mem nur tu ją cym fir my z bran ży, są -
dzę, że nie tyl ko człon ków SDMB są lo ka li za cja, for ma
i czę sto tli wość or ga ni zo wa nia tar gów ma szyn bu dow la -
nych. W za sa dzie wszy scy skła nia ją się ku te mu, by naj -
waż niej sze tar gi bran żo we w Pol sce, ta kie jak kie lec ka Au -
to stra da or ga ni zo wać nie co ro ku, a w cy klu dwu let nim.
Trze cim za da niem bę dzie stwo rze nie ba zy po zwa la ją cej
gro ma dzić da ne o nie uczci wych klien tach. Mo że to uchro -
nić wie le firm, szcze gól nie tych zaj mu ją cych się wy naj mem
ma szyn i sprzę tu bu dow la ne go, przed stra ta mi za gra ża ją -
cy mi ich nor mal ne mu funk cjo no wa niu.
Usta lo no, że ko lej ne ze bra nie człon ków Sto wa rzy sze nia Dys -
try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych od bę dzie się już po wa ka -
cjach, we wrze śniu. Wcze śniej jed nak nie for mal nie wie lu
spo śród człon ków SDMB bę dzie mia ło oka zję do wy mia ny
po glą dów przy oka zji tar gów Au to stra da Pol ska w Kiel cach,
już tra dy cyj nie od lat gro ma dza cych nie mal ca łą bran żę.

Mieszanka firmowa
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Tak wygląda nowe logo polskiego oddziału firmy BOMAG

http://www.bau-portal.com/pages/23060/


JCB w ko ro nie

Bry tyj ski pro du cent ma szyn bu dow la nych utrzy mał po zy -
cję li de ra świa to we go ryn ku ko par ko -ła do wa rek. Na gro da
kró lo wej Qu eens Award for En ter pri se jest naj wyż szym ofi -
cjal nym wy róż nie niem, ja kim mo że być na gro dzo na bry tyj -
ska fir ma. Przy zna wa na jest od ro ku 1969. JCB zdo by ło ją
po raz dwu dzie sty siód my – co sta no wi re kord wszech cza -
sów. Przy zna nie JCB Qu eens Award ho no ru je 150-pro cen -
to wy wzrost eks por tu, ja ki bry tyj ski kon cern od no to wał
w cią gu mi nio nych dwóch lat. 
Ko par ko -ła do war ki JCB pro du ko wa ne są obec nie na trzech
kon ty nen tach – w an giel skim Ro che ster, w in dyj skim Del hi
oraz Sao Pau lo (Bra zy lia). Sprze da wa ne są w po nad 120
kra jach. W cią gu ostat nich trzech lat ma szy ny te pod bi ły
ryn ki kra jów Ame ry ki Ła ciń skiej i Afry ki (Demokratyczna
Republika Kon go, Gu ja na, Sier ra Le one i Za mbia). 
JCB tyl ko w bie żą cym ro ku wpro wa dzi na świa to we ryn ki
aż sześć dzie siąt sześć in no wa cyj nych pro duk tów. Po ło wa
z nich mia ła swo ją pre mie rę pod czas za koń czo nych nie -
daw no tar gów In ter mat 2012 w Pa ry żu. 
JCB uzna wa ny jest za jed ne go z naj bar dziej zna czą cych
gra czy świa to wej bran ży pro du cen tów ma szyn bu dow la -
nych. Po sia da dwa dzie ścia dwie fa bry ki na czte rech kon -
ty nen tach. Utrzy mu je szes na ście ma ga zy nów czę ści za -
mien nych, któ re za opa tru ją użyt kow ni ków ma szyn JCB
z ca łe go świa ta. W chwi li obec nej kon cern za trud nia po -
nad 10.000 pra cow ni ków i po sia da sieć 770 przed sta wi -
cie li han dlo wych. Wszyst ko to spo wo do wa ło re kor do wy
wzrost ob ro tów. W ubie głym ro ku osią gnął on po -
ziom 2,75 mi liar da fun tów (3,37 mi liar da eu ro) czy li naj -
wyż szy w 66-let niej hi sto rii bry tyj skie go kon cer nu. O ska li
przy ro stu ob ro tów JCB świad czy tak że to, że w po rów na -
niu z ro kiem 2010 wzro sły aż o trzy dzie ści sie dem pro cent,
kie dy to wy no si ły dwa mi liar dy fun tów (2,45 mi liar da eu -
ro). By ły też po nad dwa ra zy więk sze niż w ro ku 2009. Sto -
ją cy na cze le kon cer nu Sir An tho ny Bam ford ko men tu je
to w na stę pu ją cy spo sób: – Tak re kor do wy wy nik był moż -
li wy dzię ki sil ne mu wzro sto wi za rów no na ryn kach, na któ -
rych JCB tra dy cyj nie od lat po sia da ugrun to wa ną po zy cję,
jak i na ryn kach wscho dzą cych. Mi mo od nie sio ne go suk -
ce su ob ser wu je my jed nak z uwa gą nie po ko je go spo dar -
cze i po li tycz ne utrzy mu ją ce się w nie któ rych re gio nach
świa ta. JCB dzię ki prze my śla nym i kon se kwent nym in we -

sty cjom we wszyst kie dwa dzie ścia dwa za kła dy pro duk cyj -
ne w po łą cze niu z naj więk szym w hi sto rii na szej fir my
wpro wa dza niem no wych mo de li ma szyn jest od po wied nio
przy go to wa ny, by wy ko rzy stać ten den cję wzro sto wą i tak -
że w bie żą cym ro ku od gry wać istot ną ro lę na świa to wych
ryn kach. Czy ni my po kaź ne in we sty cje w na sze fa bry ki dzia -
ła ją ce za rów no w Wiel kiej Bry ta nii, jak i po za jej gra ni ca mi.
Jak choć by w bu do wę no wych za kła dów w bra zy lij skim
Sao Pa olo o po wierzch ni 32.500 me trów kwa dra to wych,
któ re w dru giej po ło wie te go ro ku po dej mą pro duk cję ko -
par ko -ła do wa rek i ko pa rek. Dzię ki god nym po wszech ne -
go uzna nia in we sty cjom w ba da nia słu żą ce roz wo jo wi kon -
struk cji JCB po zo sta je li de rem w za kre sie tech no lo gii pro -
duk cji ma szyn bu dow la nych. Do ty czy to mię dzy in ny mi no -
wej ge ne ra cji sil ni ków, opty ma li za cji zu ży cia pa li wa i speł -
nie nia prze wi dzia nych pra wem norm. 

Mieszanka firmowa
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Na gro da kró lo wej Qu eens Award for En ter pri se jest naj wyż szym ofi cjal nym wy róż nie -
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Kopras ma dwadzieścia pięć lat!

Czas pły nie szyb ko, ani się nie obej rze li śmy, a fir ma Kopras
ob cho dzi 25-le cie ist nie nia. Po cząt ko wo wy ko ny wa ła ze -
wnętrz ne ro bo ty wod no -ka na li za cyj ne oraz me lio ra cje grun -
tów, z cza sem sta ła się wio dą cym pro du cen tem za bez pie -
czeń ścian wy ko pów pro du ku ją cym wszyst kie ty py sza lun -
ków, od lek kich bok sów alu mi nio wych aż po cięż kie kon -
struk cje słu po wo -pły to we prze zna czo ne do prac na du żych
głę bo ko ściach. Ko pras kon se kwent nie po sze rzał rów nież
za sięg swo je go dzia ła nia, two rząc od dzia ły re gio nal ne, by
móc być jak naj bli żej klien tów i szyb ko re ago wać na ich po -
trze by. Sieć sprze da ży i wy naj mu obej mu je obec nie osiem
od dzia łów kra jo wych. Fir ma jest rów nież obec na za gra ni -
cą, w ta kich kra jach, jak Niem cy, Buł ga ria, Ru mu nia, Li twa,
Ło twa i Es to nia. Roz sze rza rów nież asor ty ment ofe ro wa -
nych wy ro bów, są to już nie tyl ko sa me sza lun ki do wy ko -
pów ale rów nież agre ga ty igło fil tro we do od wad nia nia wy -
ko pów i wiert ni ce do prze wier tów w tech no lo gii bez wy ko -
po wej. Fir ma po sia da wszyst kie nie zbęd ne cer ty fi ka ty po -
twier dza ją ce wy so ką ja kość ofe ro wa nych wy ro bów. Rze tel -

ność dzia ła nia fir my Ko pras przy nio sła jej ca ły sze reg wy -
róż nień, mię dzy in ny mi Zło ty Me dal na tar gach w Płow diw
w Buł ga rii, Or ła Pol skie go Bu dow nic twa, Zło ty Cer ty fi kat
Rze tel no ści oraz Ga ze lę Biz ne su.
Ko pras sta wia rów nież na edu ka cję. W tym ce lu przy go to -
wa ła spe cjal ny pro gram in dy wi du al nych szko leń na pla cach
bu do wy, wyż szych uczel niach i ośrod kach szko lą cych ope -
ra to rów ma szyn bu dow la nych. Szko le nia przy czy nia ją się
do wzro stu po zio mu bez pie czeń stwa pra cy i kul tu ry tech -
nicz nej w ob cho dze niu się ze spe cja li stycz nym sprzę tem.

Atlas Copco przejmuje

Gru pa Atlas Cop co po in for mo wa ła o prze ję ciu wło skiej fir -
my Per fo ra S. p. A spe cja li zu ją cej się w pro duk cji ma szyn
i urzą dzeń do wier ce nia, a tak że cię cia wy mia ro wych blo -
ków skal nych. Dzię ki te mu Atlas Cop co wcho dzi na ry nek
ma szyn i urzą dzeń do blo ków skal nych. Per fo ra S. p. A ja -
ko część Gru py Atlas Cop co sta nie się z ko lei glo bal nym
do staw cą urzą dzeń w tym seg men cie ryn ku. 

Sprzedaż maszyn budowlanych  w roku 2011 

Po prze ana li zo wa niu da nych udo stęp nio nych przez ana li ty -
ków fir my KHL oka zu je się, że mi nio ny rok świa to wi pro du -
cen ci ma szyn bu dow la nych uznać mo gą za nie zwy kle uda -
ny. Czy ozna cza to, że świa to wa bran ża na trwa łe wy cho dzi
z kry zy su? Wszyst ko na to wska zu je, sko ro ogól na sprze -
daż ma szyn bu do wal nych na świe cie w 2011 ro ku wzro sła
aż o dwa dzie ścia pięć pro cent. Był to re kor do wy rok tak że
pod wzglę dem war to ści sprze da ży. Ob ro ty pięć dzie się ciu
naj więk szych pro du cen tów ma szyn i sprzę tu osią gnę ły wiel -
kość 182 mi liar dów do la rów. Jest to wy nik o 14 mi liar dów
do la rów lep szy niż po przed ni re kord z ro ku 2008.
Na szczy cie ran kin gu pla su ją się nie zmien nie świa to wi gi -
gan ci Ca ter pil lar i Ko mat su. Na ko lej nych po zy cjach na stą -
pi ły jed nak prze ta so wa nia. Wy żej w ta be li pla su ją się Vo lvo
CE, Te rex, John De ere oraz chiń skie Sa ny i Zoo mi lion. Sta -
ło się to mię dzy in ny mi kosz tem Hi ta chi (mi mo, że fir ma ta
od no to wa ła wzrost sprze da ży o 0,5 pro cent) oraz Do osa na.
Nie spo dzian kę sta no wi wy pad nię cie z pierw szej dzie siąt ki
chiń skie go XCMG, któ ry utrzy my wał się w niej od dwóch lat.
Nie jest to jed nak spo wo do wa ne gor szy mi wy ni ka mi tej fir -
my, ale nad ro bie niem dy stan su przez kon ku ren tów. Jeden
rzut oka na ze sta wie nie wy star czy, by za uwa żyć, że ran king
KHL nie uwzględ nia w o gó le bry tyj skie go kon cer nu JCB.
A prze cież nie tylko we dług wła snych da nych aspi ru je on
na wet do trze cie go miej sca wśród po ten ta tów bran ży. 
Pierwsza dziesiątka największych światowych producentów
według KHL kształtuje się następująco:

1. Caterpillar (pozycja bez zmian)
2. Komatsu (pozycja bez zmian)
3. Volvo CE (awans z miejsca 4)
4. Hitachi Construction Machinery (spadek z miejsca 3)
5. Liebherr (pozycja bez zmian)
6. Sany (awans z miejsca 7)
7. Zoomilion (awans z miejsca 8)
8. Terex (awans z miejsca 10)
9. Doosan Infracore (spadek z miejsca 6)

10. John Deere (awans z miejsca 12)

Caterpillar inwestuje w Chinach

Chi ny nie zmien nie od lat po zo sta ją nie zwy kle atrak cyj nym
ryn kiem i part ne rem dla naj więk szych po ten ta tów wśród
pro du cen tów ma szyn bu dow la nych. Nic za tem dziw ne go,
że Ca ter pil lar za po wie dział do ko na nie po kaź nych iwe sty cji
w roz bu do wę wła sne go cen trum ba daw czo -roz wo jo we go
zlo ka li zo wa ne go w mie ście Wu xi. Po roz bu do wie, do po sa -
że niu i po zy ska niu czo ło wych kon struk to rów, tak że chiń -
skich, dzia ła nia ośrod ka kon cen tro wać się ma ją na tech ni -
ce na pę do wej i roz wo ju sil ni ków. 
Chi ny są naj więk szym na świe cie ryn kiem zby tu ma szyn bu -
dow la nych. Dla te go Ca ter pil lar za mie rza czy nić ko lej ne in we -
sty cje w tym kra ju. Kon cern za mie rza udo stęp niać chiń skim
klien tom naj lep szy sprzęt, co ma sty mu lo wać roz wój tam tej -
szych firm bu dow la nych. Oczy wi ście dzia ła nia te ma ją przy -
czy nić się do umoc nie nia wio dą cej po zy cji ame ry kań skie go
kon cer nu na chiń skim ryn ku. Cen trum ba daw czo -roz wo jo we
w Wu xi od gry wa klu czo wą ro lę w re ali za cji tych za mie rzeń. 

Mieszanka firmowa
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Główna siedziba firmy Kopras przedstawia się imponująco



Ko par ki w ubran kach z włócz ki 

Choć zi ma  i panujące podczas niej siarczyste mrozy
stanowią na szczęście już tylko wspomnienie, Aga ta Olek -
siak po sta no wi ła zre ali zo wać swój za mysł ar ty ty stycz ny
i przy odziać dwie ko par ki w ubran ka wy ko na ne z ko lo ro -
wej włócz ki. Ma szy ny stanowiące element katowickiego
Stre et Art Fe sti val sta nę ły na skwe rze przed Spodkiem.
Or ga ni za to ra mi imprezy były mia sto Ka to wi ce oraz In sty -
tu cja Kul tu ry Ka to wi ce -Mia sto Ogro dów. 
Po my sło daw czy nią i au tor ką ubra nek jest Aga ta Olek siak
no szą ca pseu do nim Olek przed sta wi ciel ka nur tu knit graf fi ti
czy li włócz ko we go stre et ar tu. Ar tyst ka po cho dzi z Ru dy Ślą -
skiej, ukoń czy ła Uni wer sy tet im. Mic kie wi cza w Po zna niu
oraz La Gu ar dia Com mu ni ty Col le ge w No wym Jor ku. Jest
lau re at ką wie lu na gród, jej pra ce by ły wy sta wia ne w pre sti -
żo wych ga le riach na ca łym świe cie. Dla cze go po sta no wi ła
ubrać ko par ki? Na to bar dzo czę sto za da wa ne jej py ta nie
od po wie dzia ła na spe cjal nej kon fe ren cji pra so wej, na któ rej
po ja wi ła się w to wa rzy stwie pre zy den ta Ka to wic Pio tra
Uszo ka. Olek po wie dzia ła, że od daw na chcia ła ubrać ko -
par kę w ubran ko z włócz ki, po nie waż ma szy ny te sta no wią
sym bol zmian w mie ście i ca łym re gio nie. W cen trum Ka to -
wic, któ re jest ol brzy mim pla cem bu do wy pra cu je kil ka dzie -
siąt ko pa rek i żu ra wi. Ar tyst ka doceniając śląski etos pracy
za de dy ko wa ła dzie ło swo je mu oj cu oraz po ko le niu, któ re
po świę ci ło kra jo wi la ta swo jej mło do ści. Na szych czy tel ni -
ków z pew no ścią za in te re su je, ja kiej mar ki ko par ki skrywają
szy deł ko we ubran ka. Choć oglądaliśmy już ubrane

maszyny, to uda ło nam usta lić markę większej z nich.
Okazało się, że Olek ubrała koparkę gąsienicową Atlas.
Aga ta Olek siak nie ukry wa, że jej dzie ła są pra co chłon ne.
Ubran ka dla dwóch ka to wic kich ko pa rek po wsta wa ły wie le
mie się cy. Ar tyst kę w dzier ga niu „swe ter ków” wspo ma ga ło
bli sko sie dem dzie siąt ochot ni czek, w tym tak że więź niar ki
z Ka to wic. – Każ da z pań mia ła do wy ko na nia kon kret ny ele -
ment. Wszyst kie bar dzo dziel nie wal czy ły z cza sem i punk -
tu al nie wy ko na ły po wie rzo ne im za da nia. Nie li czy łam, ile
zu ży ły śmy włócz ki, fak tem jest, że wcze śniej z USA nada łam
dzie więć spo rych pa czek – po wie dzia ła ar tyst ka. Olek za -
pew nia ła, że ubran ka wy ko na ne zo sta ły ręcz nie, szy deł -
kiem. Po krow ce, któ re szczel nie otu li ły ko par ki skła da ją się
z wie lu ele men tów, któ re zo sta ły po łą czo ne w ca łość
na miej scu, przed Spodkiem.

Mieszanka firmowa
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Ko par ki w swe ter kach prezentowały się na skwerze przed katowickim Spodkiem

http://www.beka-lube.pl/


BO MAG BF 800 – udane
testy na „ósemce”

Dy na micz ne po ka zy ma -
szyn bu dow la nych przy pra -
cy ma ją za za da nie prze ko -
nać do ich za let po ten cjal -
nych na byw ców. Są z re gu -
ły efek tow ne, ale rzad ko
efek tyw ne. Po zo sta wia ją
po so bie na przy kład ka wa -
łek dro gi pro wa dzą cej
do ni kąd, al bo ścia ny, któ ra
na tych miast po za koń cze -
niu im pre zy zo sta je ro ze -
bra na. Dla te go przy kla snąć
trze ba po my sło wi fir my Bo -
mag Pol ska, któ ra na kil ka
dni od dała do dys po zy cji
ope ra to rów Przed się bior -
stwa Bu do wy Dróg i Mo -
stów ERBEDIM roz ście łacz
as fal tu BOMAG BF 800. Ma -
szy na tra fi ła na prze bu do -
wy wa ny od ci nek dro gi kra -
jo wej nu mer 8, gdzie wy ko -
rzy sta no ją do ukła da nia
war stwy ście ral nej o sze ro -
ko ści do 6,5 me tra. Szyb sze
niż pla no wa no wy ko na nie

za da nia, a przede wszyst -
kim do sko na łe efek ty pra cy
prze ko na ły, że eko no micz -
na eks plo ata cja i nad zwy -
czaj na wy daj ność ma szy ny
nie są pu sty mi slo ga na mi,
od ja kich aż roi się w re kla -
mo wych pro spek tach. 
Roz ście łacz BF 800 do stęp -
ny jest z na pę dem gą sie ni -
co wym lub ko ło wym (w stan -
dar dzie ofe ro wa ny jest na -
pęd na wszyst kie ko ła 6x6).

Ta wer sja wy ko rzy sty wa -
na jest przy pra cach po le -
ga ją cych na wy ko ny wa niu
wielu od cin ków na wierzch -
ni. Ma szy na mo że wów czas
sa mo dziel nie, spraw nie,
a przede wszyst kim szyb ko
prze miesz czać się po mię -
dzy miej sca mi pra cy. 
Do te stów na kra jo wej
„ósem ce” wy bra no roz ście -
łacz z na pę dem gą sie ni co -
wym. Moż li wość re gu la cji
sze ro ko ści sto łu ro bo cze go
w za kre sie od 2,50 do na -

wet 10 me trów spra wia, że
BOMAG BF 800 ide al nie na -
da je się do re ali za cji za rów -
no śred nich, jak i du żych
pro jek tów, na przy kład au -
to stra do wych. Ma szy na na -
pę dza na jest sze ścio cy lin -
dro wym sil ni kiem Deutz
roz wi ja ją cym moc 189 KM.
Ma szy na po sia da sys tem
ECOMODE, któ ry za rzą dza
funk cja mi pra cy roz ście ła -
czy opty ma li zu jąc wy ko rzy -

sta nie ener gii i zwięk sza jąc
efek tyw ność wy ko na nia da -
ne go za da nia. No wo ścią
jest sys tem wy kry wa nia
awa rii, któ ry na tych miast
alar mu je o wszel kich od -
stęp stwach od nor my w pra -
cy roz ście ła cza umoż li wia -
jąc pod ję cie na tych mia sto -
wych dzia łań za rad czych. 
Stół do ukła da nia na wierzch -
ni stan dar do wo wy po sa żo ny
jest w ogrze wa nie elek trycz -
ne. Ele men ty grzej ne zo sta ły
za to pio ne w alu mi nio wych
blo kach, co spra wia, że nie
ko ro du ją i prze dłu ża ich ży -
wot ność. Technologia ta
pozwala na bły ska wicz ne
i rów no mier ne roz pro wa dze -
nie go rą ce go po wie trza
na ca łą po wierzch nię sto łu
ro bo cze go. Warto również
zwrócić uwagę, że w fa zie
na grze wa nia wy ma ga na
pręd kość ob ro to wa wy no si
tylko 1.400 obr./min, co
wpływa na zmniejszenie
kosztów eksploatacji. 

Za kres za sto so wań roz ście -
ła cza zwięk szo no dzię ki
moż li wo ści po sze rze nia sto -
łu ro bo cze go. Po czę ści roz -
su wa nie sto łu od by wa się
hy drau licz nie, czę ścio wo
zaś przy za sto so wa niu mon -
to wa nych me cha nicz nie
poszerzeń. Mon taż sto łu
o mak sy mal nej sze ro ko ści
trwa prze cięt nie trzy go dzi -
ny i wy ma ga za an ga żo -
wa nia tyl ko dwóch osób. 
Du ża po jem ność oraz sze -
ro kość ko sza za sy po we go
z hy drau licz nie otwie ra ną
kla pą uła twia za ła du nek
ma te ria łu. Hy drau licz na
kla pa przed nia, ta śmy
zgar nia ko we oraz śli ma ki
i hy drau licz ny układ re gu -
la cji ich wy so ko ści za pew -
nia ją rów no mier ny prze -
pływ i pre cy zyj ne do zo wa -
nie ma te ria łu. 
Ope ra to rzy fir my ERBEDIM
nie mie li prak tycz nie żad -
nych pro ble mów z ob słu gą
roz ście ła cza. Chwa li li czy -
tel ność pul pi tu ste ro wa nia
i funk cjo nal ność no wych
bocz nych sta no wisk, z któ -
rych płyn nie re gu lo wać
moż na prze pływ ma te ria łu.
Pra cę na roz ście ła czu uła -
twia też sys tem SIDE VIEW
umoż li wia ją cy prze su nię cie
sta no wi ska ope ra to ra aż
do pięć dzie się ciu cen ty me -
trów po za ob ręb ma szy ny.
Dzię ki te mu za wsze ma on
do sko na ły wi dok na kosz
za sy po wy, na pęd jezd ny
oraz stół ro bo czy.

www.bomag.com

Maszyny budowlane
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Ope ra tor ste ruje naj waż niej szy mi funk cja mi ma szy ny za po mo cą czy tel ne go pul pi tu

Po zakończonym pokazie pozostała nawierzchnia o doskonałych parametrach

Bo mag BF800 to ma szy na o wa dze 20 ton i mak sy mal nej sze ro ko ści ro bo czej 10 metrów 



http://www.bomag.com/poland/index.aspx?lang=343


Giełda - ogłoszenia drobne
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SPRZEDAM

< LOMBARDINI&RUGGERINI  YANMAR
• sprzedaż silników i części zamiennych
• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 61 84 75 750 lub 602 478150

< FILTRY do maszyn budowlanych (od 1980)
• rabat 50% - pobierz go teraz z wwf.com.pl
• tanio, szybko, nieograniczony wybór
Kontakt: 801 000 775 lub 62 7316366

Technika Filtracji RUDFIL s.c.

Pe∏en zakres 
elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych 
i drogowych

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

< ŁADOWARKĘ KOŁOWĄ FURUKAWA 335
• rok produkcji 1996, 
• masa całkowita 14.600 kg, 
• łyżka 3 m3, 
• stan techniczny dobry
Kontakt: 52 385 00 00 lub 512 213 213

http://tv.posbud.pl/
http://filtracja.com.pl/
http://maszyny-lublin.pl/
http://agroglas.pl/
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezpłatnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz i przes∏ać

go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 
Pośrednik Budowlany, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1/45

Proszę o  regularne, bezpłatne przesy∏anie czasopisma „Pośrednik Budowlany - Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”

imię i nazwisko: ........................................................................................................................................

nazwa firmy: ........................................................................................................................................

zakres dzia∏alności firmy: ........................................................................................................................................

ulica, numer domu: ........................................................................................................................................

kod pocztowy, miasto:  ........................................................................................................................................

numer telefonu i faksu: ........................................................................................................................................

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie elektronicznej gazety „PosBudNews”

e-mail: ........................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez wydawcę „Pośrednik Budowlany - Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”- firm  Poland Marketing
Barański Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wy∏ącznie do celów marketingowych. Będą mieć prawo
do wglądu w dane oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej ............................................................................................................................................

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

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

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

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

!

http://www.hkl.pl/


Cennik reklam
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Krót ka cha rak te ry sty ka
„Po śred nik Bu dow la ny – ma szy ny, na rzę dzia, sprzęt” to fa cho we cza so pi -
smo po śred ni czą ce w kon tak tach firm z bran ży bu dow la nej. Uka zu je się
od stycz nia 1996 ro ku, a po cząw szy od wy da nia 5/98 w for mie od ręb ne go
ze szy tu co dwa mie sią ce przy no si in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym ryn ku ma szyn, na rzę dzi i sprzę tu bu dow la ne go. 
Wy daw nic two kol por to wa ne jest bez płat nie do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną w na kła dzie 6.558 eg zem pla rzy.  

Ad re sa ci
Branża

1. Budownictwo ogólne 4.496
2. Roboty ziemne 115
3. Inżynieria lądowa i wodna 973
4. Specjalistyczne roboty budowlane 62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 311
6. Kopalnie węgla kamiennego (Bazy Transportu i Sprzętu) 68
7. Sprzedawcy maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego 138
8. Wypożyczalnie maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprzętu budowlanego 63

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 121
12. Biblioteki 34
13. Szko∏y/Szko∏y wyższe/Pracownicy naukowi 21
14. Rzeczoznawcy 19

Począwszy od zeszytu 4/96 aktualne oraz archiwalne egzemplarze
„Pośrednika Budowlanego” rozprowadzane są na imprezach targowych
oraz przez punkty kolporta owe w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Mińsku
Mazowieckim i Poznaniu. 

Nakład bezp∏atnie kolportowany 7.017 egz.
Na kład dru ko wa ny 7.500 egz.

For my p∏at no Êci
Fak tu ra VAT zo sta nie prze s∏a na wraz z eg zem pla rzem do wo do wym. Na -
leż ność na leży uiścić prze le wem zgod nie z ter mi nem p∏at no ści wid nie ją -
cym na fakturze. Na życzenie klienta wydawca zobowiązany jest
przedstawić potwierdzenie z poczty dotyczące wysokości kolportowanego
nakładu.

Da ne tech nicz ne
For mat: A4, 210mm  x 297mm 
Po wierzch nia za dru ku: 182mm  x 260mm 
Licz ba szpalt: 4, sze ro kość szpal ty 41mm
Ro dzaj dru ku: of f set, ze szyt zszy wa ny
Ma te ria ∏y do dru ku: wyłącznie w formie elektronicznej.

W przy pad ku ko niecz ności opra co wa nia 
gra ficz ne go re kla my re dak cja do li cza 
po nie sio ne kosz ty do ce ny.

For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. mm cz-b kolor 

1/8 stro ny 182 x 32    700,- zł 900,- zł
88 x 64    700,- zł 900,- zł

1/4 stro ny 182 x 64 1.000,- zł 1.500,- zł
88 x 128 1.000,- zł 1.500,- zł

1/3 stro ny 88 x 173 2.000,- zł 2.500,- zł
182 x 85 2.000,- zł 2.500,- zł

1/2 stro ny 182 x 128 3.500,- zł 4.000,- zł
88 x 260 3.500,- zł 4.000,- zł

2/3 strony 182 x 173 4.000,- zł 5.000,- zł
1/1 stro na 182 x 260 6.000,- zł 7.000,- zł

II. i III. okładka 210 x 297 6.500,- zł 7.500,- zł

IV. okładka 210 x 297 7.000,- zł 8.500,- zł

Uwa ga: Re kla mo daw cy przy słu gu je pra wo bez płat ne go za miesz cze nia tek stu
pro mu ją ce go ofe ro wa ne przez nie go wy ro by i us∏u gi. 

Ra ba ty
Przy za miesz cze niu w cią gu 12 mie się cy (rok ogło sze nio wy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Pro wi zja dla agencji reklamowych: 15%

Tekst sponsorowany
Za miesz cze nie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - zł.

Pa no ra ma firm od  A do Z
Miniogłoszenia (moduł 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,- zł 800,- zł
57 x 126 mm 1.000,- zł 1.200,- zł

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

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Za miesz cze nie ogłoszenia: 30,- zł za każdą ofertę za jedno wy da nie.

Za miesz cza nie re klam o for ma tach in ne niż po da ne oraz reklama na pierwszej
stronie okładki wymagają dopłat i są moż li we wyłącz nie po otrzymaniu
akceptacji redakcji. Dopłata za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

DO WSZYST KICH CEN DO LI CZA MY 23% PO DAT KU VAT.

Wy da nie Ter min Ter min Ter min do star cze nia 
za mó wień materia∏ów do dru ku

4/2012 06.07.2012 04.06.2012 18.06.2012
5/2012 28.10.2012 14.08.2012 27.08.2012
6/2012 28.11.2012 15.10.2012 29.10.2012

Termin ewentualnej re zy gna cji: 5 ty go dni przed uka za niem 
się danego wy da nia.

budowlany
POŚREDNIK
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Po śred nik Bu dow la ny: – Oka zją do na szej roz mo wy są
zmia ny struk tu ral ne w Gru pie Atlas Cop co. Na po czą tek
pro szę jed nak roz wi kłać za gad kę, dla cze go naj wię cej
do po wie dze nia ma na ten te mat pre zes Dy na pac Pol and?
To masz Prze radz ki: – Do tych cza so wa struk tu ra Atlas Cop -
co opie ra ła się na trzech ob sza rach biz ne so wych: Tech ni ki
Sprę żo ne go Po wie trza, Tech ni ki Gór nic twa i Bu dow nic twa
oraz Tech ni ki Prze my sło wej. W ubie głym ro ku utwo rzo no
no wy ob szar biz ne so wy o na zwie Tech ni ka Bu dow la na. Ty -
le, je że li cho dzi o zmia ny struk tu ry. A dla cze go aku rat ja
wy po wia dam się na ten te mat? Wy ni ka to z klu czo wej ro li
Dy na pac Pol and w ca łym przed się wzię ciu. Fir ma, na cze le
któ rej sto ję, wcho dzi w skład Atlas Cop co i sta no wi fi lar no -
we go ob sza ru biz ne so we go ukie run ko wa ne go na sze ro ko
ro zu mia ne bu dow nic two.

– Atlas Cop co prze ję ło mar kę Dy na pac do kład nie
przed pię cio ma la ty, a Dy na pac Poland nie zo stał do tej po -
ry osta tecz nie zin te gro wa ny ze struk tu ra mi swe go wła ści -
cie la. To cie ka we, że Atlas Cop co wła śnie wam po wie rzył
za da nie two rze nia no we go ob sza ru biz ne so we go…
– Rze czy wi ście w Pol sce ma my do czy nie nia z dość cie ka -
wą sy tu acją, Dy na pac Po land po zo sta je bo wiem na dal cał -
ko wi cie od ręb nym pod mio tem go spo dar czym. Nie ukry -
wam, że ja ko pre zes Dy na pac Po land świa do mie od wle ka -
łem in te gra cję ze struk tu ra mi Atlas Cop co. Chcia łem
po pro stu doj rzeć do tej de cy zji. I doj rza łem. Od pierw sze -
go stycz nia przy szłe go ro ku funk cjo no wać bę dzie my
pod jed ną na zwą Atlas Cop co Pol ska.

– Pro szę opo wie dzieć nam o no wym ob sza rze biz ne so wym… 
– Ukie run ko wa nie na fir my dzia ła ją ce w bran ży bu dow la -
nej i dro go wej wy ma ga zmian struk tu ral nych i lo gi stycz -
nych. For mal nie przej mu je my bo wiem dzia łal ność dwóch
in nych dy wi zji Atlas Cop co, ja ki mi są dy wi zja kom pre so -
rów prze woź nych i ge ne ra to rów oraz dy wi zja obej mu ją ca
lek ki sprzęt bu dow la ny, sprzęt do be to nu, na rzę dzia pneu -
ma tycz ne, mło ty hy drau licz ne oraz sprzęt wy bu rze nio wy.
W ra mach no we go ob sza ru biz ne so we go utwo rzy my tak -
że no wą dy wi zję, któ rej za da niem bę dzie ser wi so wa nie
ofe ro wa ne go przez nas sprzę tu. 

– Pro szę przy bli żyć nam swo ją oso bę. Na si czy tel ni cy z pew -
no ścią chcie li by wie dzieć kto kie ru je ob sza rem biz ne so wym
zaj mu ją cym się bran żą bu dow la ną…
– Je stem eko no mi stą, ukoń czy łem stu dia na Wy dzia le Han dlu
Trans por tu i Usług w za kre sie Eko no mi ki Han dlu Za gra nicz ne -
go Aka de mii Eko no micz nej w Ka to wi cach. Za wsze po cią ga ła
mnie jed nak tech ni ka. Za raz po stu diach za ją łem się sprze da -
żą ma szyn gór ni czych, a od ro ku 1994 zwią za ny je stem z mar -
ką Dy na pac. Lu bię swo ją pra cę, ce nię so bie moż li wość współ -
pra cy z kom pe tent ny mi ludź mi. Z wie lo ma utrzy mu ję do bre
kon tak ty, tak że po za za wo do we. Pra cę trak tu ję nie co ja ko hob -

by. W wol nym cza sie pa sjo nu ję się ło dzia mi mo to ro wy mi
i sa mo cho da mi, któ ry mi moż na jeź dzić nie co szyb ciej. Lu -
bię sły szeć sil nik i od cza su do czasu w nim „po dłu bać”. 

– W cią gu osiem na stu lat wie le zmie nia ło się w Dy na pac Pol and.
Nie któ rzy mó wią, że nie zmien ny jest tyl ko pre zes Prze radz ki…
– Coś w tym jest, bo w mo jej ka rie rze za wo do wej Atlas Cop co
jest już czwar tym wła ści cie lem mar ki Dy na pac. Wcze śniej by -
ła Sve da la, po tem Met so Mi ne rals, wresz cie fir ma tra fi ła
do fun du szu in we sty cyj ne go Al tor. W ro ku 1994 zo sta łem pre -
ze sem Sve da la Pol ska. Nie by ły to do bre cza sy dla dro go -
wnic twa, dla te go sku pia li śmy się na sprze da ży ma szyn Sve -
da la do ko pal ni su row ców skal nych, wę gla ka mien ne go, mie -
dzi, cyn ku i oło wiu. W ro ku 1995 za trud ni li śmy jed nak han -
dlow ca zaj mu ją ce go się ma szy na mi Dy na pac. Za opa try wa li -
śmy wów czas pol skie fir my, ale dzia ła ją ce po za kra jem.
Na przy kład Dro mex re ali zu ją cy kon trak ty w Li bii i Ira ku. Póź -
niej Sve da la za ku pio na zo sta ła przez fir mę Met so Mi ne rals. Mie -
li śmy za tem no we go wła ści cie la. Po ko lej nych pię ciu la tach Dy -
na pac zo stał sprze da ny fun du szo wi in we sty cyj ne mu Al tor. Nie
by ło to naj szczę śliw sze roz wią za nie. Wia do mo by ło, że Al tor
trak tu je ten za kup ja ko in we sty cję i po czte rech -pię ciu la tach
wy sta wi nas na sprze daż. W tym cza sie nie bę dzie na to miast
za in te re so wa ny in we sty cja mi. A prze cież Dy na pac sły nął za -
wsze z za awan so wa nia tech no lo gicz ne go swo ich ma szyn. 

– Chy ba tak że z te go po wo du chrap kę na od ku pie nie was
od fun du szu Al tor mia ło kil ka re no mo wa nych firm, na przy -
kład Vo lvo CE…
– Ow szem, w gro nie za in te re so wa nych by li tak że ta cy po -
ten ta ci, jak Ca ter pil lar czy Ko mat su. Osta tecz nie gó rę wzię -
ła szwedz ka so li dar ność i wy ścig wy grał Atlas Cop co.

– Pa trząc z per spek ty wy cza su oka zał się do brym wła ści cie lem… 
– Atlas Cop co mia ło od po cząt ku ja sno spre cy zo wa ną wi -
zję, nie trak to wa ło nas ja ko do da tek do swo jej dzia łal no ści
biz ne so wej al bo przej ścio wą in we sty cję. 
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– Ja kie ko rzy ści z prze ję cia Dy na pac przez Atlas Cop co ma
użyt kow nik sprzę tu Dy na pac, któ ry na co dzień nie za przą ta
so bie prze cież gło wy kwe stia mi wła ści ciel ski mi?
– Cho dzi nam o to, by zmia ny wła ści ciel skie po zo sta wa ły
dla na szych klien tów nie zau wa żal ne. Ma ją oni na to miast
od czuć zmia ny ja ko ścio we. Nie bez zna cze nia, szcze gól -
nie w dzi siej szych kry zy so wych cza sach, jest tak że sta bil -
ność fi nan so wa Atlas Cop co, któ re za in we sto wa ło po kaź ne
kwo ty w roz wój tech no lo gicz ny ma szyn Dy na pac. Dzię ki te -
mu wpro wa dzi li śmy do se ryj nej pro duk cji ko lej ną ge ne ra -
cję roz kła da rek as fal tu. W ze szłym ro ku nasz pro dukt uho -
no ro wa ny zo stał zło tym me da lem na tar gach Au to stra da
Pol ska w Kiel cach. W tym ro ku po ka że my tam no we wal ce
do ro bót ziem nych. Na szą am bi cją jest wpro wa dza nie
na ry nek doj rza łych, spraw dzo nych kon struk cji. Wie lo krot -
nie ma my bo wiem do czy nie nia z ofe ro wa niem ma szyn
i urzą dzeń nie do pra co wa nych, te sto wa nych do pie ro przez
ich użyt kow ni ka. Coś ta kie go w na szym przy pad ku nie jest
i nie bę dzie prak ty ko wa ne. Do se ryj nej pro duk cji tra fia ją wy -
łącz nie ma szy ny do pra co wa ne pod wzglę dem kon struk cyj -
nym i spraw dzo ne w prak tycz nym dzia ła niu. Ma riaż z tak
sil nym part ne rem, jak Atlas Cop co, przy no si tak że wy mier -
ne ko rzy ści dla roz wo ju pro duk cji. Cho ciaż by uła twia jąc ne -
go cja cje z do staw ca mi czę ści i kom po nen tów wy ko rzy sty -
wa nych za rów no przez nas, jak i Atlas Cop co. Po zwa la to
zop ty ma li zo wać kosz ty pro duk cji. Więk sze za mó wie nia
ozna cza ją niż sze kosz ty za ku pu kom po nen tów nie zbęd -
nych do pro duk cji i krót sze cza sy do staw. 

– Dy na pac to mar ka cie szą ca się re no mą w po nad 115 kra -
jach. W przy szłym ro ku znik nie, czy zo sta nie za cho wa na?
– Dy na pac jest war to ścią sa mą w so bie. Tak że w wy mia rze
fi nan so wym. Nasz wła ści ciel za pła cił za pra wo po słu gi wa nia
się mar ką Dy na pac. Dla te go bę dzie ona, po dob nie jak spe -
cy ficz ne bar wy na szych ma szyn, za cho wa na. 

– Jak oce nia Pan obec ną sy tu ację na pol skim ryn ku bu dow -
la nym? Czy po Eu ro 2012 za pa nu je to tal ny ma razm, szcze -
gól nie je że li cho dzi o bu dow nic two dro go we?
– Sy gna ły z ryn ku nie na stra ja ją opty mi stycz nie. Licz ba ban -
kructw firm bu dow la nych i dro go wych w po rów na niu z ubie -
głym ro kiem zwięk szy ła się aż o czter dzie ści pro cent. Mam
na dzie ję, że nie po dą ży my dro gą in nych kra jów or ga ni zu ją -
cych wiel kie im pre zy spor to we, po któ rych bu dow nic two in -
fra struk tu ral ne za ła ma ło się. Cią gle też nie wia do mo, na ja kie
kwo ty z bu dże tu unij ne go mo że li czyć Pol ska w ro ku 2013.
Miej my na dzie ję, że znaj dą się pie nią dze na do koń cze nie te -
go, co za czę li śmy, a cze go nie uda się ukoń czyć przed roz -
po czę ciem Eu ro 2012. Nie ste ty, re ali za cja pla nów za po wia da -
nych w ro ku 2008 za koń czy ła się to tal ną kla pą. Oce niam, że
do czerw ca te go ro ku uda się zre ali zo wać co naj wy żej sześć -
dzie siąt pro cent z za po wia da nych in we sty cji. 

– A jak wi dzi Pan per spek ty wy dzia ła nia przed się bior stwa
w trud nych cza sach? Na co po sta wić, by nie ogra ni czyć się
do zwy kłe go „trwa nia”?
– W okre sie ko niunk tu ry nie bar dzo zwra ca się uwa gę
na kosz ty. Te raz za to przy szedł czas, by przyj rzeć się
na spo koj nie wła snej dzia łal no ści i ją zop ty ma li zo wać. Sta -
je my tak że przed wy zwa niem, ja kim jest two rze nie wspo -
mnia nej już dy wi zji ser wi so wej, któ ra mo że nam po móc

prze trwać trud niej sze cza sy. Trud no ocze ki wać, by w obec -
nej sy tu acji fir my in we sto wa ły wie le w no wy sprzęt. Trze ba
za jąć się za tem już eks plo ato wa nym. Na szym za da niem
bę dzie utrzy ma nie go w na le ży tym sta nie tech nicz nym. Ma -
my ku te mu so lid ne pod sta wy, bo wiem ser wis Dy na pac
Pol and na le ży do naj lep szych w pol skiej bran ży dro go wej.
Nie ozna cza to, że po pa da my w sa mo za do wo le nie. Cią gle
się do sko na li my, chce my mieć bo wiem sa mych usa tys fak -
cjo wa nych klien tów.

– Czy ma Pan re cep tę na prze zwy cię że nie „klą twy pol skich au -
to strad”? Jak do tej po ry nikt nie po tra fi so bie z tym po ra dzić…
– Pro ble mem jest sa ma usta wa o za mó wie niach pu blicz -
nych. Jej uchwa le nie mia ło w za my śle ukró cić dzia ła nia ko -
rup cyj ne. A wy la li śmy dziec ko z ką pie lą, ma my bo wiem
usta wę, któ ra wy mu sza skła da nie nie re al nych ce no wo
ofert. Wie my, co z tym się wią że, weź my choć by przy kład
„chiń skie go” od cin ka A2. Al bo pro blem spę ka nych na -
wierzch ni, po któ rych nie prze je chał jesz cze ża den po jazd!
Roz wią zać tak że na le ży sys tem wy ła nia nia głów nych in we -
sto rów i pro blem opła ca nia przez nich pod wy ko naw ców.
Nie mo że być tak, że dzi wacz ne two ry bez żad ne go za ple -
cza wy gry wa ją prze tar gi, zle ca ją za da nia do brym pol skim
fir mom i do pro wa dza ją je do upa dło ści. Pro szę za uwa żyć,
że przy bu do wie au to strad w Hisz pa nii okrze pły tam tej sze
fir my. Na ty le, że bu du ją dro gi po za gra ni ca mi, tak że w Pol -
sce. Na sze fir my nie ma ją na to szans, wprost prze ciw -
nie – wie le z nich cią gle wal czy o prze trwa nie z ni kły mi
szan sa mi na wy gra nie tej wal ki…

– Szko da, tym bar dziej, że ma cie dla nich nie tyl ko do bre ma szy -
ny, ale tak że in no wa cyj ną tech no lo gię ukła da nia na wierzch ni… 
– Wraz z fir mą Her mann Kirch ner Dy na pac opra co wał
tech no lo gię as fal to wej war stwy kom pak to wej, któ ra po -
zwa la na jed no cze sne wbu do wy wa nie war stwy wią żą cej
i ście ral nej. Jej sto so wa nie po zwa la pra co wać szyb ciej
i uzy skać na wierzch nię naj wyż szej ja ko ści. Co istot ne, kła -
dze nie war stwy ście ral nej mo że na stę po wać na wet w tem -
pe ra tu rze mi nus pię ciu stop ni. Po zwa la to wy dłu żyć se -
zon ro bót dro go wych i osią gnąć do sko na łe efek ty pra cy.
Do dam, że mó wi my o tech no lo gii spraw dzo nej w prak ty -
ce. Nie tyl ko w Niem czech, ale tak że w Pol sce. Wy ko na -
no w niej od ci nek au to stra dy mię dzy Ko ni nem a Po zna -
niem. Na wierzch nia nie spra wia naj mniej szych pro ble -
mów, nie trze ba by ło wy ko ny wać żad nych po pra wek. Pro -
mo wa li śmy tę tech no lo gię szcze gól nie w kon tek ście pla -
nów bu do wy ty się cy ki lo me trów pol skich au to strad i dróg
eks pre so wych. Sta ra li śmy się do trzeć do in we sto rów, ale
od bi li śmy się od mu ru obo jęt no ści. 

– Za uwa ży li śmy, że Atlas Cop co na wet na new ral gicz nych
sta no wi skach chęt nie za trud nia ko bie ty. Czy wy ni ka to
z obo wiąz ku sto so wa nia ja kie goś pa ry te tu?
– Mo że nie z pa ry te tu, a ty po we go dla ca łej Skan dy na -
wii dą że nia do wy rów ny wa nia szans. De cy do wać ma ją
kom pe ten cje a nie płeć. Dla te go da je my szan se ko bie -
tom, a one je wy ko rzy stu ją. Oka zu je się, że po tra fią one
do sko na le ra dzić so bie w bran ży uzna wa nej po wszech -
nie za ty po wo mę ską. 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski 
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PC360LC/NLC-10 – no we
dzie ło Ko mat su

Chy ba nikt za py ta ny, w ja -
kim kie run ku po dą żać mu -
szą dzia ła nia kon struk to rów
ma szyn bu dow la nych, nie
bę dzie mieć więk szych kło -
po tów z udzie le niem od po -
wie dzi. Jest prze cież oczy -
wi ste, że do pro duk cji tra -
fiać mu szą ma szy ny speł -
nia ją ce ocze ki wa nia przy -
szłych użyt kow ni ków. Ci
chcą pra co wać wy daj nie
w kom for cie, bez piecz nie
i bez prze sto jów. A wszyst -
ko to przy ob ni żo nych
do nie zbęd ne go mi ni mum
kosz tach eks plo ata cji…
Two rzyć na le ży za tem ma -
szy ny kon struk cyj nie ide al -
ne, a przy naj mniej do ide ału
zbli żo ne. In ży nie ro wie Ko -
mat su sta ra ją się udo wad -
niać, że jest to moż li we. Do -
wo dem na to jest w ich oce -
nie ko par ka gą sie ni co wa
PC360LC/NLC-10. 
Wa żą ca 35.570 kg ma szy na na -
pę dza na jest sil ni kiem Ko mat su
SA A6D114E -5 o mo cy 202 KM
speł nia ją cym ry go ry stycz ne
nor my emi sji spa lin Sta ge
IIIB/EPA Tier 4. Choć w po -
rów na niu z sil ni ka mi po przed -
niej ge ne ra cji przy ja zna śro -
do wi sku jed nost ka na pę do wa
roz wi ja więk szą moc, to zu ży -
wa aż o dzie sięć pro cent
mniej pa li wa. Opty ma li za cja
osią gów moż li wa by ła dzię ki
za sto so wa niu elek tro nicz ne -
go sys te mu za rzą dza nia prze -
pły wem po wie trza do lo to we -
go, wtry skiem pa li wa oraz pa -
ra me tra mi spa la nia i wy de -
chu. Filtr czą stek sta łych Ko mat -
su stan dar do wo dzia ła w try bie
pa syw nym. Je go bie żą ca re ge ne -
ra cja na stę pu je au to ma tycz nie
w pro ce sie re ak cji che micz nej
i od by wa się pod czas nor mal nej
pra cy ma szy ny. Trwa łość fil tra
pro du cent okre śla na 4,5 ty sią -
ca go dzin. Po tym okre sie filtr
pod da ny być mu si me cha nicz ne -
mu oczysz cze niu w wa run kach
fa brycz nych. Nie ozna cza to
oczy wi ście prze sto ju ma szy ny.

Ko mat su wcze śniej bez płat nie
udo stęp nia użyt kow ni ko wi filtr
zre ge ne ro wa ny. No wo ścią jest
za sto so wa nie fil tra ko mo ry
kor bo wej sil ni ka. Je go za da -
niem jest od se pa ro wa nie dro -
bi nek ole ju z ga zów ze skrzy -
ni kor bo wej. Po oczysz cze niu
powietrze kie ro wa ne jest
do ko lek to ra do lo to we go, a olej
co fa ny do skrzy ni kor bo wej. 
Po pra wio no tak że in ne pa ra -
me try ko par ki. Si ła ucią gu
jest te raz więk sza o 10%,
udo sko na lo no układ ste ro wa -
nia i zwrot ność bez utra ty
pręd ko ści jaz dy. Wszyst kie
głów ne ele men ty no wej
PC360LC/NLC-10 łącz nie
z sil ni kiem, pom pa mi hy drau -
licz ny mi, mo to ra mi i za wo ra -
mi zo sta ły za pro jek to wa ne
i wy pro du ko wa ne przez fir mę
Ko mat su. W ma szy nie za sto -
so wa no zmo der ni zo wa ny
układ hy drau licz ny CLSS
(Clo sed Lo ad Sen sing Sys -
tem) z za mkniętym prze pły -
wem w po łoz ̇eniu neu tral nym
i kom pen sa cją̨ ciśnie nia uza -
leż nio ną od ob cia ̨żenia.
Zmien ne na tężenie prze pły -
wu ole ju umoz ̇li wia do sto so -
wa nie po bo ru mo cy do za po -
trze bo wa nia wy ni ka ją ce go
z kon kret ne go za da nia. Do -
dat ko we ulep sze nia ukła du
re du ku ją stra ty hy drau licz ne
po wo du jąc lep szą wy daj ność
i mniej sze zu ży cie pa li wa.
Kom for to wa ka bi na o ru ro -
wej kon struk cji z za bez pie -
cze nia mi ROPS chro nią cy mi

ope ra to ra w przy pad ku prze -
wró ce nia się ma szy ny zo sta -
ła za pro jek to wa na spe cjal nie
dla ko pa rek gą sie ni co wych.
Wi sko tycz ne tłu mi ki w punk -
tach mo co wa nia ka bi ny sku -
tecz nie re du ku ją po ziom wi -
bra cji. Wpły wa to ko rzyst nie
na pre cy zyj ne ste ro wa nie i ob -
ni że nie zmę cze nia ob słu gu ją -
ce go ma szy nę. Bocz ną kon -
so lę ste ro wa nia zin te gro wa no
z pneu ma tycz nie amor ty zo wa -
nym i re gu lo wa nym wie lo -
płasz czy zno wo fo te lem ope ra -
to ra, co znacz nie uła twia ste -
ro wa nie funk cja mi ma szy ny.
Ob słu gu ją cy ko par kę na bie -
żą co śle dzić mo że jej pa ra me -
try ro bo cze na mo ni to rze LCD
o du żej roz dziel czo ści. Wy -
świe tla ne są na nim in struk cje
i wska zów ki do ty czą ce eko no -
micz nej eks plo ata cji, tak aby
do pa so wać od po wied ni po -
ziom zu ży cia pa li wa, pa ra me -
try eks plo ata cyj ne, szcze gó ło -
wą hi sto rię zu ży cia pa li wa.
Na mo ni to rze po ja wia się tak -
że ob raz z bę dą cej w wy po sa -
że niu stan dar do wym tyl nej ka -
me ry, po zwa la jąc ope ra to ro wi
zo ba czyć, co dzie je się bez -
po śred nio za ma szy ną.
Ope ra tor mo że w ła twy spo sób
wy brać je den z sze ściu try bów
pra cy, by do pa so wać wy da tek
ukła du hy drau licz ne go do po -
trzeb wy ni ka ją cych z kon kret -
ne go za da nia. Ko par ka pra co -
wać mo że w try bie peł nej mo -
cy, eko no micz nym, cięż kie go
pod no sze nia, mło ta, peł ne go

za si la nia osprzę tu oraz sta no -
wią cym no wość – try bie eko -
no micz ne go za si la nia osprzę -
tu. Po zwa la on na pra cę
z opty mal ną wy daj no ścią
przy jed no cze snym ogra ni cze -
niu zu ży cia pa li wa. 
Uwa gę zwra ca ła twy do stęp
do punk tów ob słu gi ser wi so -
wej. Skra ca to czas prze sto -
jów. Więk szość punk tów ser -
wi so wych jest do stęp na z po -
zio mu grun tu. Po rę cze oraz
pły ty an ty po śli zgo we umiesz -
czo ne na nad wo ziu ma szy ny
po zwa la ją na bez piecz ne po -
ru sza nie się me cha ni ków. Za -
mon to wa ne w ko mo rze sil ni -
ka po de sty uła twia ją do stęp
do po szcze gól nych pod ze -
spo łów. Wo kół go rą cych ele -
men tów sil ni ka umiesz czo no
osło ny ter micz ne. W ce lu
unik nię cia po ża ru spo wo do -
wa ne go wy cie kiem ole ju
na sil nik, pom py hy drau licz -
ne od se pa ro wa ne zo sta ły
od jed nost ki na pę do wej spe -
cjal ną prze gro dą. Chłod ni ca
i chłod ni ca ole ju hy drau licz ne -
go są za mon to wa ne obok sie -
bie, co uła twia ich utrzy ma nie
w czy sto ści i in ne czyn no ści
ob słu go we wy ni ka ją ce z co -
dzien nej eks plo ata cji.
Ko par ka PC360LC/NLC-10 wy -
po sa żo na zo sta ła w układ te le -
ma tycz ny KOMTRAX czwar tej
ge ne ra cji po zwa la ją cy na bie -
żą co śle dzić pa ra me try ro bo -
cze ma szy ny oraz okre ślać
stan tech nicz ny jej new ral gicz -
nych pod ze spo łów. Do star cza
on tak że wie lu in nych in for ma -
cji ma ją cych wpływ na pod -
nie sie nie wy daj no ści i pro duk -
tyw no ści. Sys tem EMMS Ko -
mat su zwięk sza za kres funk cji
dia gno stycz nych, któ re da ją
ope ra to rom i me cha ni kom
więk sze moż li wo ści mo ni to ro -
wa nia i roz wią zy wa nia pro ble -
mów. EMMS sta le mo ni to ru je
wszyst kie ukła dy ma szy ny
ma ją ce new ral gicz ny wpływ
na jej pra wi dło wą pra cę. Umoż -
li wia to pod ję cie z od po wied nim
wy prze dzeniem dzia łań za po -
bie gaw czych ogra ni cza ją cych
roz le głość ewen tu al nej awa rii.

www.komatsupoland.pl
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Nowa ko par ka Komatsu PC360LC/NLC-10 to maszyna zbliżona do ideału…



http://komatsupoland.pl/


Japoński Ca se
dla Europejczyka

Ca se za pre zen to wał dwie
no we ko par ki gą sie ni co -
we – CX235C SR oraz
CX145C SR. Są to tak zwa ne
ma szy ny ob ry so we ze ścię -
tym ty łem nad wo zia spraw -
dza ją ce się pod czas prac
na pla cach bu do wy o ogra -
ni czo nej prze strze ni. Oba
mo de le uzu peł nia ją ce Se -
rię C pro du ko wa ne są w Ja -
po nii przy uwzględ nie niu
wy mo gów sta wia nych przez
eu ro pej skich użyt kow ni ków.
Po uda nym wpro wa dze niu
przez Ca se w ubie głym ro -
ku tech no lo gii ob rób ki spa -
lin pozwalającej spełnić
normę Sta ge 3b/Tier 4 In te -
rim, za de cy do wa no, że oba
mo de le wy po sa żo ne bę dą
w sil ni ki Die sla mar ki Isu zu.
Za sto so wa no w nich sys -
tem re cyr ku la cji spa lin
CEGR z fil trem cząstek
stałych. W po rów na niu ze
sto so wa ny mi uprzed nio jed -
nost ka mi na pę do wy mi zu ży -
wa ją one na wet do osiem na -
stu pro cent mniej pa li wa za -
pew nia jąc jed no cze śnie
szyb sze cy kle ro bo cze
(o oko ło sie dem pro cent).
W obu no wych ko par kach za -
sto so wa no te sa me pre de fi -
nio wa ne try by ro bo cze – Au -
to, He avy oraz Su per po wer.
Do dat ko wo do stęp na jest au -
to ma tycz na funk cja Po wer
Bo ost, któ ra umoż li wia przy -
spie sze nie cy kli ro bo czych
a tym sa mym zwięk sze nie
wy daj no ści ma szyn. 
Ope ra to rzy ko pa rek mo gą
za rzą dzać pra cą zmo der ni -
zo wa ne go ukła du hy drau licz -
ne go Ca se ko rzy sta jąc z pię -
ciu try bów ogra ni cza ją cych
zu ży cie ener gii. Za sa da ich
dzia ła nia po le ga na do kład -
nym okre śle niu wy mo gów
dla kon kret ne go za da nia
i do pa so wa niu do nich wy -
dat ku sil ni ka oraz hy drau li ki. 
W no wych ko par kach za sto -
so wa no za wo ry o więk szym
prze kro ju oraz prze wo dy

o więk szej śred ni cy. Za pew -
nia to swo bod ny prze pływ
cie czy hy drau licz nej i zmniej -
sze nie strat ukła du. Moż li -
wość wy bo ru try bu pra cy
(Au to Ener gy Sa ving, Bo om
Ener gy Sa ving ‚ Spo ol Stro -
ke Con trol oraz Idle Shut
Down) po zwa la ją na efek -
tyw ną pra cę i za osz czę dze -
nie na wet do osiem na stu
pro cent pa li wa. 
Ca se pod kre śla, że ka bi -
na ko pa rek z za bez pie cze -
nia mi ROPS/FOPS wy zna -
cza cał ko wi cie no wy stan -
dard kom for tu pra cy ope ra -
to ra. Głów nie dzię ki zwięk -
szo nej o oko ło 6% prze strze -

ni na no gi oraz moż li wo ści
nie za leż ne go usta wia nia fo -
te la i kon so li ob słu go wej.
Du ża po wierzch nia prze -
szkleń z przo du i ty łu, okien
i pra wych drzwi po zwa la le -
piej ob ser wo wać ob szar ro -
bo czy. Wraz z mul ti fun cjo -
nal nym wy świe tla czem, któ -
ry słu żyć mo że tak że ja ko
mo ni tor wy świe tla ją cy ob raz
z ka mer wstecz nych (ma -
szy ny mo gą być wy po sa żo -
ne na wet w dwie ta kie ka -
me ry), za pew nia to ope ra to -
ro wi opty mal ną wi docz ność.
Przy no si tak że po pra wę
bez pie czeń stwa pra cy za -
rów no dla ob słu gu ją ce go
ma szy nę, jak i in nych pra -
cow ni ków pla cu bu do wy. 

Stan dar do wo ka bi na ma szyn
wy po sa żo na jest w układ au -
to ma tycz nej kli ma ty za cji, od -
bior nik ra dio wy ze zdal nym
ste ro wa niem w joy sti ku i wej -
ściem od twa rza cza MP3,
uchwyt na ku bek i róż ne go ro -
dza ju schow ki. Jak po da je
Ca se, obie ma szy ny na da ją
się do sko na le do za sto so wa -
nia w gę sto za miesz ka nych
cen trach miast nie tyl ko ze
wzglę du na ob ry so wą kon -
struk cję nad wo zia, ale tak że
ni ski po ziom emi to wa ne go
ha ła su (97 dB(A) dla CX145C
SR i 101 dB(A) w przy pad ku
ko par ki CX235C SR). 
Ope ra to rzy no wych ko pa rek
Ca se ko rzy stać mo gą z ukła -
dów kon tro li pa ra me trów ro -

bo czych ob słu gi wa nych
za po mo cą ekra nu do ty ko we -
go. Roz wią za nie to po zwo li ło
dra stycz nie zre du ko wać licz -
bę prze łącz ni ków. Sys tem
dia gno stycz ny uła twia ją cy
prze glą dy i na pra wy jest rów -
nież ob słu gi wa ny za po śred -
nic twem mo ni to ra. 
W obu mo de lach no wych ko -
pa rek za sto so wa no stan dar -
do wo bez ob słu go we ło ży ska
Ca se EMS, dzię ki cze mu
moż na by ło wy dłu żyć na wet
do 1.000 go dzin in ter wa ły
sma ro wa nia. Szer sze drzwi
ka bi ny i an ty po śli go we ma ty
umiesz czo ne na nad wo ziu
umoż li wia ją szyb ki i bez -
piecz ny do stęp do wszyst -
kich new ral gicz nych kom po -
nen tów i pod ze spo łów. Du ża
skrzyn ka na rzę dzio wa znaj -
du je się te raz pod pod ło gą
ka bi ny sta no wiąc in te gral ną
część kon struk cji nad wo zia.
Czę sto tli wość wy mia ny ole ju
zo sta ła wy dłu żo na i od by wa
się te raz co 5.000 go dzin.
Dzię ki zmia nom po czy nio -
nym w tyl nej czę ści nad wo -
zia ma szy ny uzy ska no wię -
cej miej sca na zbior nik pa li -
wa i kom po nen ty ukła du
chło dze nia. Sil nik na pę do wy
i kom po nen ty ukła du chło -
dze nia do stęp ne są przez
od dziel ne, otwie ra ne do gó -
ry kla py, co znacz nie uła twia
ich czysz cze nie.

www.intrac.pl
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Ma szy ny ob ry so we ze ścię tym ty łem nad wo zia spraw dza ją się szczególnie pod czas
prac na pla cach bu do wy o ogra ni czo nej prze strze ni

Koparki CX235C SR oraz CX145C SR pro du ko wa ne są w Ja po nii przy uwzględ nie niu
wy mo gów sta wia nych przez eu ro pej skich użyt kow ni ków



http://www1.casece.com/Pages/home.aspx
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CoMoTel – no wa ja kość
w za rzą dza niu sprzę tem

Czy uży cie na rzę dzi so ftwa -
ro wych da je wy mier ne ko -
rzy ści, czy to tyl ko po goń
za no win ka mi i złud ne na -
dzie je? Są ob sza ry, gdzie
efek ty są szyb kie i wręcz
prze ra sta ją ocze ki wa nia.
Przy kła dem jest sfe ra za rzą -
dza nia sprzę tem bu dow la -
nym. Isto tą in no wa cji jest
prze nie sie nie me tod roz li -
czeń, zna nych do tych czas
je dy nie z firm ren ta lo wych,
do firm bu dow la nych.
W sy tu acji, gdy na wie lu bu -
do wach pra cu je sprzęt wła -
sny i wie lu do staw ców, gdy
dy na mi ka za sad roz li czeń
jest znacz na – two rzy się po -
waż ny pro blem or ga ni za cyj -
no – fi nan so wo – lo gi stycz ny. 
Na ryn ku jest do stęp ny uni -
katowy pro gram – CoMoTel
BAU-RENT w wer sji dla firm
bu dow la nych stwo rzo ny
od pod staw przez fir mę
ULISSES – któ re go wdro że -
nie wno si no wą ja kość
w za rzą dza niu sprzę tem.
Pro gram zo stał za pro jek to -
wa ny pod ką tem osią gnię -
cia dwóch ce lów: ope ra cyj -
ne go i dłu go fa lo we go (stra -
te gicz ne go). W ra mach
funk cji ope ra cyj nych ma my
go spo dar kę ma ga zy no wą,
bie żą ce roz li cza nie wy naj -
mu i kon tro le sta nów.
Dla za rzą dów, dzia łów
con trol lin gu i fi nan sów
waż niej sze są te funk cje
dłu go fa lo we – trans pa rent -
ność wy naj mu, sys tem we -
ry fi ka cji do ku men tów do -
staw ców sprzę tu, zmniej -
sze nie pra co chłon no ści,
kon tro la wy ko rzy sta nia
grup sprzę tu, moż li wość

roz li cza nia wie lu bu dów
i każ dej z osob na, moż li -
wość roz li cze nia wie lu do -
staw ców, kon tro la kosz tów
zwią za nych ze sprzę -
tem – PALIWO, ope ra to rzy,
itp. Jest co raz więk sze za -
in te re so wa nie ta ki mi funk -
cja mi jak pro gno zo wa nie
i elek tro nicz na wy mia -
na do ku men tów.
Pro gram CoMoTel w wer sji
dla firm bu dow la nych re ali zu -
je czte ry klu czo we funk cje:
• RWE – roz li cze nie wła -

snych ele men tów, przy -
kła do we ze sta wie nia: „Za -
pa sy ele men tów na bu do -
wach – ilość i wa ga”,
„Pro cen to we wy ko rzy sta -
nie ele men tów w okre sie”.

• RWM – roz li cze nie wła -
snych ma szyn, przy kła do -
we ze sta wie nia: „Sprzęt
na bu do wach – sta ny”,
„Sto pień wy ko rzy sta nia
ma szyn”.

• RDE – roz li cze nie do staw -
ców ele men tów, przy kła -
do we ze sta wie nia: „Za pa -

sy ele men tów do staw ców
na bu do wach – ilość i wa -
ga”, „We ry fi ka cja kosz tów
dzier ża wy”.

• RDM – roz li cze nie do staw -
ców ma szyn, przy kła do -
we ze sta wie nia: „Sprzęt
do staw ców na budo -
wach – sta ny”, „We ry fi ka cja
kosz tów dzier ża wy”.

Pre cy zja i efek tyw ność pro -
gra mu, au to ma ty za cja pro -
ce sów i mi ni ma li za cja po -
my łek czło wie ka,  a tak że
pro fe sjo na lizm oraz kom pe -
ten cje pra cow ni ków fir my
ULISSES zo sta ły za uwa żo -
ne oraz do ce nio ne przez
użyt kow ni ków.
Mi mo kil ku lat roz wo ju i po -
nad stu dwudziestu wdro -
żeń pro gram „nie za trzy mał
się”. Wdra ża ne są no we
funk cje, na przykład we
współ pra cy z fir ma mi ren ta -
lo wy mi. Cel jest za wsze ten
sam – EFEKTYWNOŚĆ.
Elek tro nicz na wy mia na do -
ku men tów, pro ce du ry au -
to ma tycz nej we ry fi ka cji
i ak cep ta cji do ku men tów
dzier ża wy – to przy kła dy
pro jek tów wy ma ga ją cych
za an ga żo wa nia kil ku na stu
part ne rów jed no cze śnie.
W pro gra mie CoMoTel
wpro wa dzo no in no wa cyj -
ne roz wią za nia jak Gra fi ki
Wy naj mu/Re zer wa cji, Ter -
mi na rze, Przy po mi na cze.
Na le ży pod kre ślić, że ce -
chą do dat nią pro gra mu
CoMoTel jest moż li wość je -
go przy sto so wa nia tak, aby
użyt kow nik po sia dał pro -
gram cał ko wi cie od po wia da -
ją cy spe cy fi ce jest dzia łal no -
ści. Na stro nie in ter ne to wej
www.ulis ses.pl moż na za po -
znać się z peł ną ofer tą pro -
gra mów i ich opi sem.

www.ulisses.pl

ULISSES
ul. Górnośląska 69a, 62-800 Kalisz, tel. (62) 501 54 54, tel. kom. 502 752 192
programy@ulisses.pl www.ulisses.pl

„Fir my, któ re ro sną dzię ki roz wo jo wi i ulep sze niom, nie zgi ną. Ale kie dy fir ma prze sta je być twór cza, kie dy uwa ża,
że osią gnę ła do sko na łość i te raz mu si tyl ko pro du ko wać – już po niej!”

Hen ry Ford 

„(…) Na pew no pro gram CoMoTel w ogrom nym stop niu upo rząd ko wał
go spo dar kę sprzę tem, dzię ki nie mu mo gę szyb ko okre ślić gdzie znaj du -
je się ma szy na i kie dy koń czy pra cę, przez co mo gę ją wy na jąć znacz nie
szyb ciej bez ko niecz no ści ocze ki wa nia, aż sprzęt znaj dzie się fi zycz nie
na pla cu (…) Ra por to wa nie w pro gra mie Co Mo Tel to naj więk szy je go
atut i na pew no uła twia za rzą dza nie sprzę tem” 

Ka mil Skier ski 
Spe cja li sta ds. sprze da ży BAC POLSKA

„Dzięki pro gramowi ma my więk szą wie dzę na te mat sprzę tu i je go do -
stęp no ści. Zwięk sza to moż li wość peł ne go za rzą dza nia ma szy na mi i in -
nym sprzę tem bu dow la nym znaj du ją cym się w wy naj mie (…). Każ dy z od -
dzia łów ma pod gląd w sprzęt znaj du ją cy się w da nym miej scu, co po -
zwa la na ła twe prze miesz cza nie się ma szy ny od klien ta do klien ta. Po -
zwa la to na więk sze wy ko rzy sta nie sprzę tu w wy naj mie, co zwięk sza na -
sze zy ski. Ra por ty i ze sta wie nia, któ re znaj du ją się w pro gra mie Co Mo Tel
da ją wie le moż li wo ści i kon tro li nad sprzę tem i ma szy na mi, umo wa mi
dzier ża wy, fak tu ro wa niem, roz li cze nia z klien ta mi, ra por to wa niem do dzia -
łu księ go wo ści i za rzą du i wie le in nych ele men tów.”

To masz Za rę ba
Asy stent Za rzą du CITY RENT

„(…) Naj więk szą za le tą pro gra mu CoMoTel jest szyb kie, ła twe, wy god ne
spo rzą dza nie do ku men tów ob cią ża ją cych za wy naj mo wa ne ele men ty
(…) Dzię ki za sto so wa niu pro gra mu Co mo tel pro wa dzą ce go peł ną do ku -
men ta cję ma ga zy no wą mo że my bez ja kich kol wiek pro ble mów na bie żą -
co spraw dzać stan ilo ścio wy oraz hi sto rię głów ne go ma ga zy nu, ma ga zy -
nów klien tów, ewi den cjo no wać wszel kie na pra wy, roz cho dy, przy cho dy.
Ob słu ga jest ła twa, wręcz in tu icyj na (…) Wdro że nie pro gra mu po zwo li ło
na szyb szą ob słu gę klien tów, a w kon se kwen cji za osz czę dza czas pra cy
ob słu gu ją cych pra cow ni ków”

Ma ciej Mierz wa
ŁUCZ-BUD Sp. z o.o. 

„(...) Wdro że nie sys te mu prze bie ga ło bez więk szych pro ble mów i ku na -
sze mu za sko cze niu uda ło się je za koń czyć w oko ło je den ty dzień (…)
co prze ko na ło pra cow ni ków do sa me go pro gra mu i po mo gło do pa so -
wać sys tem do na szych po trzeb (…) Pra cow ni cy fir my Ulis ses zna ją się
na swo jej pra cy (…). Cie szy nas fakt, że pro dukt jest ca ły czas roz wi ja ny
i roz bu do wy wa ny (...)”

Prze my sław Przy byl ski
Kie row nik dzia łu In for ma tycz no -Tech nicz ne go BUDOSPRZĘT

http://ulisses.pl/


Doosan zaprezentował
„kołówkę” DX140W -3

No wa ko par ka ko ło wa Do -
osan DX140W -3 zgod -
na z nor mą Sta ge  IIIB za -
pew nia nie spo ty ka ną do tąd
wy go dę, ła twość ob słu gi,
opty mal ne wy wa że nie i wy -
so ką mo bil ność pod czas
róż no rod nych prac wy ma -
ga ją cych uży cia ta kich na -
rzę dzi jak łyż ki, mło ty, chwy -
ta ki i kru szar ki. Ma szy na za -
pro jek to wa na z my ślą o wy -
so kiej efek tyw no ści ko pa nia,
pod no sze nia, prze no sze nia
i re ali za cji in nych za dań wy -
ko ny wa nych przez ko par ki
ko ło we mo del DX140W -3
im po nu je pa ra me tra mi z za -
kre su wy daj no ści, ste row -
no ści, zu ży cia pa li wa, nie -
za wod no ści, wy trzy ma ło ści
i mniej szych kosz tów eks -
plo ata cji. DX140W -3 jest
prze zna czo na dla sze ro kie -
go spek trum klien tów, mię -
dzy in ny mi firm zaj mu ją cych

się bu dow nic twem, in ży nie -
rią lą do wą, wy po ży cza niem
sprzę tu, uży tecz no ścią pu -
blicz ną, utrzy ma niem dróg,
go spo da ro wa niem od pa da -
mi i re cy klin giem oraz ma te -
ria ła mi bu dow la ny mi. 
Zgod na z nor ma mi ROPS
i OPG ka bi na jest bar dziej
prze stron na, a no we za wie -
sze nie po zwa la na re duk cję
drgań na wet o 20% i ogra ni -
cze nie ha ła su w ka bi nie na -
wet do 70 dB (A). Stan dar -

do wo ma szy na jest wy po -
sa żo na w pod grze wa ny fo -
tel z za wie sze niem pneu -
ma tycz nym, dzię ki któ re mu
ope ra tor mniej się mę czy.
Joy stic ki wy po sa żo ne są
w no we pro por cjo nal ne po -
krę tła i zin te gro wa ne przy ci -
ski umoż li wia ją ce do kład ne
i pro por cjo nal ne ste ro wa nie
do dat ko wym osprzę tem.
Przy ci ski w przód/luz/w tył
(FNR) znaj du ją ce się na joy -
stic ku po zwa la ją ope ra to ro -

wi na zmia nę kie run ku bez
ko niecz no ści zdej mo wa nia
rąk z joy stic ka.
Ko par ka DX140W -3 na pę -
dza na jest sze ścio cy lin dro -
wym sil ni kiem Die sla „com -
mon ra il” Do osan DL06
z tur bo do ła do wa niem, któ -
ry do star cza 101 kW mo cy.
Dzię ki za sto so wa niu tech -
no lo gii EGR (sys tem re cyr -
ku la cji spa lin) i DPF (filtr
czą stek sta łych) sil nik DL06
speł nia wy mo gi nor my Sta -
ge  IIIB do ty czą cej emi sji
spa lin. No wy wskaź nik ECO
znaj du ją cy się na pa ne lu
ste ro wa nia po zwa la ope ra -
to ro wi na kon tro lo wa nie
spa la nia i stop nia ob cią że -
nia sil ni ka. Dzię ki te mu
moż li wy jest wy bór try bu
pra cy, któ ry jest naj bar dziej
ko rzyst ny pod wzglę dem
zu ży cia pa li wa. Dwa no we
try by pra cy (P+: do dat ko -
wa moc i L: pod no sze nie)
po pra wia ją efek tyw ność
wy ko rzy sta nia ma szy ny. 

www.maszynybudowlane.pl

Maszyny budowlane

Ra ma, wy się gnik i ra mię no wej ko par ki DX140W -3 zo sta ły wzmoc nio ne, aby zwięk -
szyć ich wy trzy ma łość. Wpły nę ło to na znacz ne wy dłu że nie ży wot no ści ma szy ny

http://www.doosanequipment.eu/


Liebherr zmodernizował
duże ładowarki

Mo der ni zu jąc ty po sze reg du -
żych ła do wa rek ko ło wych
kon struk to rzy Lie bher ra skon -
cen tro wa li się – co wy da je się
oczy wi ste – na zmia nach do -
ty czą cych ukła du na pę do we -
go. Po wo dem jest oczy wi ście
ko niecz ność spro sta nia nor -
mom emi sji spa lin. 
Liebherr po zo sta je wier ny
swoim tra dy cjom kon se -
kwent nie sta wia jąc na elek -
tro nicz nie stero wa ny hy dro -
sta tycz ny układ na pędo wy
z za mkniętym obie giem. Za -
miast me cha nicz ne go zmien -
ni ka mo men tu ob ro to we go
ma my tu prze kład nię hy dro -
ki ne tycz ną, z któ rej mo ment
ob ro to wy prze ka zy wa ny jest
za po mo cą cie czy do sil ni -
ków umiesz czo nych w ko -
łach. Ten ro dzaj na pę du od -
zna cza się du żą wy daj no ścią
ener ge tycz ną, Wy po sa żo -
na weń ma szy na pra cu je
bar dzo płyn nie i pre cy zyj nie,
co oczy wi ście prze kła da się
na efek tyw ność wy ko ny wa -
nych cy kli robo czych, ogra ni -
cze nie zu ży cia ogu mie nia
oraz ukła du ha mul co we go. 
Zmo der ni zo wa ne ła do war ki
ko ło we ce chu ją się lep szy mi
osią ga mi. Lie bherr in for mu je,
że oprócz zwięk sze nia mo cy
jed nost ki na pę do wej w mo -
de lach L 576 oraz L 580 we
wszyst kich po zo sta łych ma -
szy nach ty po sze re gu zop ty -
ma li zo wa no osią gi. Przy za -
cho wa niu po jem no ści łyż ki
po pra wio no sta bil ność jaz dy,
a tym sa mym bez pie czeń -
stwo i kom fort pra cy. 
Do dat ko wym czyn ni kiem
opty ma li zu ją cym sto pień
efek tyw no ści no wych ła do -
wa rek Lie bherr jest sys tem
„Lie bherr -Po wer -Ef fi cien cy”
(LPE). Za spra wą tej elek tro -
nicz nej in no wa cji moż li we
jest do bra nie przez ope ra to -
ra pro fi lu ro bo cze go od po -
wied nie go dla wy mo gów
wy ni ka ją cych z wy ko ny wa -
nia kon kret ne go za da nia.

Przy uwzględ nie niu cha rak -
tery sty ki pra cy kom po nen -
tów ukła du hy drau licz ne go
i sil ni ka na pę do we go układ
LPE in ge ru je w układ ste ro -
wa nia pra cą sil ni ka ła do -
war ki. To, jak za pew nia pro -
du cent, po wo du je od cią że -
nie kom po nen tów i przy no -
si użyt kow ni ko wi ma szy ny
do dat ko we oszczęd no ści
pa li wa, któ re wy nieść mo gą
na wet do ośmiu pro cent. 
Pod czas nie daw no za koń czo -
nych tar gów In ter mat 2012
no wa ge ne ra cja ła do wa rek

Lie bherr speł nia ją cych naj -
now sze nor my emi sji spa lin
re pre zen to wa na by ła przez
mo del W na pę dzie hy dro sta -
tycz nym za miast me cha -
nicz ne go zmien ni ka mo -
men tu ob ro to we go ma my
pom pę hy drau licz ną, bądź
też w więk szych ma szy nach
prze kład nie hy dro ki ne tycz -
ną, z któ rych to mo ment ob -
ro to wy prze ka zy wa ny jest
za po mo cą cie czy do sil ni -
ków umiesz czo nych w ko -
łach. Za pro jek to wa ny przez
Cen trum Kom pe ten cyj ne Sil -
ni ków Wy so ko pręż nych Lie -
bher ra w szwaj car skim Bul le
sze ścio cy lin dro wy sil nik Die -
sla o po jem no ści 10,52 li tra
roz wi ja moc 279 KM. 

Sil nik Die sla emi tu je sa dzę,
wę glo wo do ry, dwu tle nek siar -
ki, tlen ki azo tu oraz me ta le:
wapń, ma gnez, że la zo i cynk.
Lie bherr za sto so wał ka ta li za -
tor utle nia ją cy da ją cy re duk -
cję emi sji dwu tlen ku siar ki
o dzie więć dzie siąt osiem pro -
cent, wę glo wo do rów i tlen ku
wę gla o po nad osiem dzie siąt
pro cent oraz filtr czą stek sta -
łych. Dzię ki funk cji ak tyw nej
re ge ne ra cji filtr czą stek sta -
łych mo że być wy pa la ny
pod czas wy ko ny wa nia więk -
szo ści za dań. Nie wy ma ga

za tem wy łą cze nia ła do war ki
z nor mal nej eks plo ata cji.
Do stan dar do we go wy po sa -
że nia ła do war ki L 576 na le żą
mię dzy in ny mi filtr oczysz -
cza ją cy po wie trze za sy sa ne
przez sil nik, wen ty la tor z na -
pędem hy drau licz nym i funk -
cją zmia ny kie run ku ob ro -
tów umoż li wia ją cą sa mo -
oczysz cze nie wlo tu chłod ni -
cy oraz sys tem te le ma tycz -
ny Lie bherr LiDAT. W ce lu
za pew nie nia naj wyż sze go
kom for tu i bez pie czeń stwa
ma szy na wy po sa żo na zo sta -
ła tak że w ka me rę wstecz ną
i ze staw re flek to rów oraz
sze ro ko kąt ne lu ster ka. 
Układ chło dze nia zop ty ma li -
zo wa no pod ką tem wy mo -

gów jed nost ki na pę do wej
speł nia ją cej naj now sze nor -
my emi sji spa lin. Chłod ni cę
umiesz czo no ty po wo dla Lie -
bher ra za ka bi ną, co spra wia,
że do ukła du chło dze nia za -
sy sa ne jest po wie trze za wie -
ra ją ce mniej za nie czysz czeń. 
Zmo der ni zo wa ne wnę trze
ka bi ny im po nu je opty mal ną
er go no mią i funk cjo nal no -
ścią. Ła do war ka mo że być
wy po sa żo na w spe cjal ny fo -
tel ope ra to ra. Jest on amor -
ty zo wa ny i re gu lo wa ny wie lo -
płasz czy zno wo. Z fo te lem

zin te gro wa no kon so lę ob słu -
go wą wraz z pod ło kiet ni ka -
mi. No wy fo tel kla sy Pre -
mium za pre zen to wa ny zo stał
po raz pierw szy pod czas te -
go rocz nych tar gów In ter mat. 
No wej ge ne ra cji mo co wa nie
ka bi ny z tłu mi ka mi sku tecz -
nie re du ku je ha łas do cie ra -
ją cy do wnę trza oraz wi bra -
cje prze no szo ne na fo tel
ope ra to ra. Tra dy cyj nie już
ła do war ki ko ło we pro du ko -
wa ne przez fir mę Lie bherr
wy zna cza ją stan dar dy je że li
cho dzi o po ziom emi to wa -
ne go ha ła su. Je go war to ści
zmie rzo ne dla no wych mo -
de li są o wiele niższe niż
aktualnie do pusz czal ne. 

www.liebherr.pl
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Lie bherr ko n stru ując ła do war ki ko ło we po zo sta je wier ny swoim kon cep cjom kon se kwent nie sta wia jąc na elek tro nicz nie ste ro wa ny hy dro -
sta tycz ny układ na pędo wy z obie giem za mkniętym 



http://www.liebherr.pl/pl-PL/default_pl-lh.wfw


Równiarki  Mista
z napędem 6x6 

Rów niar ki RD165H i RD200H
pro du ko wa ne w fir mie MISTA
to in no wa cyj ne ma szy ny wy -
po sa żo ne w na pęd wszyst -
kich kół. Ich kon struk cja
opar ta jest na dwóch ra -
mach po łą czo nych ze so bą
prze gu bo wo za po mo cą ło -
żysk. Ła ma nie ra my re ali zo -
wa ne jest za po mo cą dwóch
cy lin drów. Kąt ła ma nia +/-27°
za pew nia do sko na łą ste row -
ność i zwrot ność.
Za sto so wa ny w rów niar kach
układ hy drau li ki ro bo czej ty -
pu Lo ad -Sen sing re gu lu je sa -
mo czyn nie moc hy drau licz -
ną, co po zwa la ob ni żyć kosz -
ty eks plo ata cji, przy spie sza
czas re ak cji cy lin drów
przy ni skich ob ro tach sil ni ka.
Da je tak że moż li wość jed no -
cze snej re ali za cji kil ku ru -
chów ro bo czych skra ca jąc
czas wy ko na nia za da nia.
Układ ob ro tu le mie sza środ ko -
we go za po mo cą dwóch si łow -
ni ków jest roz wią za niem opra -
co wa nym przez MISTĘ i chro -
nio nym pa ten tem. Głów ną
ideą te go roz wią za nia jest za -
pew nie nie szyb kiej re ali za cji
za da ne go ob ro tu le mie sza po -
wią za nej z płyn nym ru chem na -

rzę dzia przy za cho wa niu wy so -
kiej do kład no ści. Za sto so wa -
nie hy drau li ki Lo ad Sen sing
w po wią za niu z ukła dem ob ro -
tu le mie sza po zwa la roz bu do -
wy wać osprzęt ma szy ny o spe -
cja li stycz ne sys te my ste ro wa -
nia jej pra cą (ul tra dź wię ko we,
la se ro we oraz GPS). Pozwalają
one kontro lować wy so ko ść
i spad ek re ali zo wa nych po -
wierzch ni, są nie zbęd ne
przy wy ko ny wa niu prac z za -
da ną wy so ką do kład no ścią.
No wo cze sne, w peł ni au to ma -
tycz ne skrzy nie prze kła dnio -
we ty pu „Po wer shift” pro duk -
cji ZF Pas sau o licz bie prze ło -
żeń 6/3 są ste ro wa ne elek tro -
nicz nie. Po sia da ją do dat ko wo
moż li wość wy łą cze nia au to -
ma tu i pra cę w try bie ma nu al -
nej zmia ny bie gów. Na pęd
prze no szo ny jest na ko ła po -
przez tyl ny most na pę do wy
wy po sa żo ny w au to ma tycz nie
za łą cza ny i wy łą cza ny me cha -
nizm róż ni co wy ty pu No -Spin,
prze kład nie bocz ne zę ba te
oraz prze kład nie pla ne tar ne
z ukła dem ha mul ców wie lo -
tar czo wych mo krych.
Za sto so wa ny w rów niar kach
hy dro sta tycz ny na pęd kół
przed niej osi fir my Po cla in Hy -
drau lics peł ni funk cje na pę du
po moc ni cze go przy re ali za cji
za dań w cięż kich wa run kach

te re no wych. Opro gra mo wa -
nie na pę du kół przed nich
uwzględ nia pa ra me try wy -
stę pu ją ce go w ma szy nach
na pę du kół tyl ne go mo stu
i jest opra cowa ne in dy wi du -
al nie dla każ de go mo de lu.
Zapewnia to ide al ną syn -
chro ni za cję na pę du po -
szcze gól nych osi. Istot ną ce -
chą sto so wa ne go roz wią za -
nia jest fakt, iż jest ono prze -
wi dzia ne tyl ko dla try bu pra -
cy ma szy ny czy li dla dwóch
pierw szych bie gów. Z chwi lą
prze kro cze nia pręd ko ści gra -
nicz nej za ło żo nej ja ko pręd -
kość trans por to wa, na pęd
wy łą cza się au to ma tycz nie.
Naj now sze mo de le sil ni ków
CUMMINS z se rii QSB
o mo cy 173KM/190KM
z elek tro nicz nym sys te mem
ste ro wa nia i ukła dem wtry -

sko wym HP Com mon Ra il
od zna cza ją się więk szą
spraw no ścią przy zmniej szo -
nym zu ży ciu pa li wa. Elek tro -
hy drau licz ny sys tem na pę du
wen ty la to ra do sto so wu je je -
go pręd kość ob ro to wą pro -
por cjo nal nie do tem pe ra tu ry
pły nu chło dzą ce go sil ni ka
i po wie trza tur bo do ła do wa -
ne go w za leż no ści od za po -
trze bo wa nia na moc.
Sta no wią cy wy po sa że nie
opcjo nal ne in te rak tyw ny sys -
tem mo ni to rin gu umoż li wia
zdal ne mo ni to ro wa nie stop -
nia wy ko rzy sta nia ma szy ny,
wy daj no ści, zu ży cia pa li wa
i in nych pa ra me trów, śle dzi
rów nież lo ka li za cję ma szy ny,
a na wet mo że za po bie gać jej
nie upraw nio ne mu uży ciu.
Rów niar ki MISTA wy po sa żo -
no w no wo cze sny dwu obwo -
do wy hy drau licz ny układ ha -
mul co wy. W stan dar dzie na -
byw ca otrzy mu je le miesz
środ ko wy peł no obro to wy.
Ja ko wy po sa że nie do dat ko -
we użyt kow ni cy mo gą wy -
brać m.in. dwa ro dza je le -
mie szy przed nich: pro sty
nie obro to wy i pro sty skręt ny,
zry wak tyl ny oraz spulch niacz
mon to wa ny za przed nią osią
ma szy ny. Są to no wo cze sne
na rzę dzia zna czą co zwięk -
sza ją ce szyb kość wy ko ny wa -
nych za dań i za kres za sto so -
wań ma szyn.
Rów niar ki produkowane przez
firmę MISTA po sia da ją wszel -
kie skła do we ba da nia cer ty fi -
ka cyj ne, są ozna czo ne zna -
kiem CE do pusz cza ją cym
do ob ro tu na te re nie UE.

www.mi sta.eu
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W ofercie firmy MISTA znalazły się in no wa cyj ne rów niar ki wy po sa żo ne w na pęd wszyst kich kół

http://mista.eu/


Maszyny Case
pod pełną kontrolą

Wraz z po cząt kiem ro ku Ca -
se Con struc tion wpro wa dzi -
ło wła sny sys tem te le ma -
tycz ny o na zwie „Ca se Fle et
Con nect”. Po zwa la on mo ni -
to ro wać pra cę za rów no po -
je dyn czych ma szyn bu dow -
la nych, jak i ca łej ich flo ty.
Na byw cy ma szyn Ca se mo -
gą od bie rać je z za in sta lo wa -
nym fa brycz nie sys te mem
te le ma tycz nym. Przed prze -
ka za niem ma szy ny jej póź -
niej sze mu użyt kow ni ko wi
„Ca se Fle et Con nect” wy ma -
ga je dy nie ka li bra cji i skon fi -
gu ro wa nia przez ser wis lo -
kal ne go de ale ra. Pro du cent
in for mu je tak że, że je go de -
ale rzy mo gą na ży cze nie
użyt kow ni ków do po sa żyć
ma szy ny star sze go ty pu
w sys tem „Ca se Fle et Con -
nect”. Co cie ka we, Ca se
Con struc tion de kla ru je je go
peł ną funk cjo nal ność, nie

tyl ko w przy padku mon ta żu
w pro du ko wa nych przez
sie bie ma szy nach bu dow la -
nych, ale tak że in nych ma -
rek. Tym sa mym użyt kow -
nik ma ją cy w swym par ku
ma szy no wym jed nost ki róż -
ne go ty pu i róż nych pro du -
cen tów mo że spiąć je w ca -
łość i mo ni to ro wać ich pra -
ce dzię ki no we mu na rzę -
dziu ofe ro wa ne mu przez
Ca se Con struc tion.
Sys tem skła da się z mon to -
wa ne go na ma szy nie te le -
me trycz ne go mo du łu kon -
tro l ne go gro ma dzą ce go in -
for ma cje o pa ra me trach
pra cy ma szy ny i informacje
lo ka li zu ją ce jej miej sce pra -
cy za po śred nic twem sa te li -
tów GPS. Po przez sieć te le -
fo nii ko mór ko wej prze ka zu je
zgro ma dzo ne da ne do por -
ta lu Ca se (CaseTelematik
Web -Por tal). Tu taj użyt kow -
ni cy ma szyn Ca se otrzy mu ją
moż li wość wy wo ła nia do -
kład nej po zy cji pra cy ma szy -
ny oraz spraw dze nia, ja kie -

go ty pu ro bo ty wy ko nu je.
Ofe ru jąc sys tem te le ma tycz -
ny „Ca se Fle et Con nect” Ca -
se chce umoż li wić swym
klien tom śle dze nie do kład -
nej po zy cji ma szyn za po -
śred nic twem Go ogle Maps
przy jed no cze snym wy wo ły -
wa niu cza su efek tyw ne go
wy ko rzy sta nia ma szy ny i jej
prze sto jów. Dzię ki te mu moż -
li we jest usta le nie rze czy wi -
ste go stop nia efek tyw no ści
użyt ko wa nia ma szy ny. Mo że
być to nie zwy kle uży tecz ne
w przy pad ku ma szyn wy naj -
mo wa nych. Moż na też usta lić
efek tyw ność dzia ła nia i rze -
czy wi sty czas pra cy ope ra to -
rów. Ca se Con struc tion po -
da je rów nież, że in for ma cje
po słu żyć mo gą do iden ty fi ka -
cji ma szyn, któ re bez po trze -
by nie  pra cu ją i zo sta ją po zo -
sta wio ne z włą czo nym sil ni -
kiem. Dzię ki te mu ogra ni czyć
moż na mar no tra wstwo pa li -
wa i emi sję szko dli wych sub -
stan cji do at mos fe ry. Ko lej ną
za le tę swe go sys te mu te le -

ma tycz ne go Ca se Con struc -
tion upa tru je w do kład nym
po zy cjo no wa niu ma szyn, co
jest szcze gól nie przy dat ne
na du żych pla cach bu do wy.
Dzię ki nie prze rwa nej trans mi -
sji da nych do ty czą cych po ło -
że nia, ma szy na mo że za jąć
żą da ną po zy cję na pla cu bu -
do wy. Kie ru ją cy pra ca mi bu -
dow la ny mi wy sy ła jąc wia do -
mość SMS lub e -ma il mo że
bły ska wicz nie ostrzec ope ra -
to ra za każ dym ra zem, gdy
ma szy na omył ko wo opu ści
za pla no wa ny ob szar dzia ła -
nia lub zaj mie nie wła ści wą
po zy cję na pla cu bu do wy. 
Użyt kow nik sys te mu dys po -
nu je rów nież moż li wo ścią śle -
dze nia wszel kich incydentów
dotyczących nie upraw nio ne -
go uży cia ma szy ny lub jej kra -
dzie ży. Czuj nik ru chu re je -
stru ją cy obec ność czło wie ka
w ka bi nie in for mu je wła ści cie -
la ma szy ny rów nież o fak cie
jej użyt ko wa nia po za wy zna -
czo nym na to cza sem.

www.intrac.pl
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Ammann robi różnicę

W od po wie dzi na za po trze -
bo wa nie ryn ku na urzą dze -
nia do za gęsz cza nia grun tu,
fir ma Am mann wpro wa dzi ła
do sprze da ży no we sto py
wi bra cyj ne. Urzą dze nia cha -
rak te ry zu ją się no wo cze sną
kon struk cją i opty mal ny mi
pa ra me tra mi tech nicz ny mi.
Wzrost in we sty cji bu dow la -
nych w Pol sce spo wo do wał
w ostat nich la tach znacz ne
zwięk sze nie za po trze bo wa -
nia na róż ne go ty pu urzą -
dze nia słu żą ce do za gęsz -
cza nia grun tu i be to nu.
Szcze gól nie du żą po pu lar -
ność zy ska ły sto py wi bra cyj -
ne. Nie ma w tym nic dziw -
ne go, gdyż kup no ich nie
wią że się z bar dzo du żym
wy dat kiem, a ko rzy ści z ich
sto so wa nia są ogrom ne.
Urzą dze nia te do sko na le
spraw dza ją się na przy kład
pod czas bu do wy ka na łów,
wy ko pów, w dro go wych
pra cach na praw czych oraz
pod czas prac fun da men to -
wych. Trzy no we sto py wi -
bra cyj ne fir my Am mann to
po łą cze nie wy daj no ści
z kom for tem ob słu gi, a dzię -
ki zróż ni co wa niu pod wzglę -
dem wiel ko ści i ma sy uzy -
ska no urzą dze nia mo gą ce
pra co wać w każ dych wa run -
kach. Trzy no we skocz ki
Am man na to mo de le ozna -
czo ne sym bo la mi – ACR 60,
ACR 68 i ACR 70. Róż nią się
od sie bie przede wszyst kim
ma są oraz sil ni ka mi. Dwa
pierw sze na pę dza ne są
czte ro su wo wą, ben zy no wą
jed nost ką mar ki Hon da
GX 100. Ten mo del sil ni ka
gwa ran tu je nie tyl ko wy so ką
wy daj ność (za sto so wa no
w nim gaż nik ze zin te gro wa -
ną pom pą przy spie sza ją cą),
ale tak że ni ską emi sję spa lin
(speł nia nor my EPA Tier III),
co ma ogrom ne zna cze nie
dla bez pie czeń stwa i zdro -
wia pra cow ni ków pod czas
ro bót pro wa dzo nych w za -
mknię tych, źle wen ty lo wa -

nych prze strze niach. Po -
za tym sil ni ki te są od por ne
na za nie czysz cze nia pa li wo -
we, a dzię ki so lid nej, me ta -
lo wej osło nie, tak że na ude -
rze nia. Skocz ki ACR 60
i ACR 68 wa żą od po wied -
nio 62 i 68 kg, a dzię ki ni sko
osa dzo ne mu środ ko wi cięż -
ko ści, któ ry uzy ska no po -
przez dol ne usy tu owa nie
sil ni ka, są wy jąt ko wo sta bil -
ne i er go no micz ne. Do dat -
ko wo pra ce ty mi urzą dze -
nia mi uła twia no wo cze sny
uchwyt pro wa dzą cy. Wy po -
sa żo ny on zo stał w opcje
usta wie nia wy so ko ści. Je go
bu do wa po zwo li ła zmi ni ma -
li zo wać prze no sze nie wi -
bra cji. Skocz ki ma ją po -
więk szo ny o trzy li try zbior -
nik pa li wa, co wy dłu ża czas
pra cy. Na to miast dzię ki du -
że mu zróż ni cowa niu sze ro -
ko ści stóp – od 160
do 330 mm – po sze rzo no ich
za kres za sto so wa nia.
Zwrócić uwagę należy na
licz ne i niezwykle przy dat ne,
nowatorskie opcje do dat ko -
we, któ re zo sta ły przy go to -
wa ne dla no wej li nii skocz -
ków. I tak, na przy kład dzię -
ki pły cie ada pta cyj nej, uzy -
skać moż na ob ni że nie wy -
so ko ści o oko ło dzie sięć

cen ty me trów, co mo że mieć
bar dzo istot ne zna cze nie
pod czas prac pod roz po ra -
mi sza lun ków. Na to miast
wy po sa że nie fil tra po wie trza
w se pa ra tor cy klo no wy wy -
dłu ża nawet pię cio krot nie je -
go ży wot ność. 
Pra wi dło wą eks plo ata cję
urzą dzeń uła twi opcjo nal -
nie mon to wa ny wskaź nik
prze glą du fil tra po wie trza
oraz licz nik mo to go dzin,
po łą czo ny ze wskaź ni kiem
pręd ko ści ob ro to wej i kon -
tro l ką wy mia ny ole ju. 
Na szcze gól ną uwa gę za -
słu gu ją in no wa cje, któ re

Am mann wpro wa dził w cięż -
kich pły tach hy drau licz nych.
We wszyst kich za gęsz czar -
kach se rii AVH zre zy gno wa -
no ze sprzę gła od środ ko we -
go wpro wa dza jąc ste ro wa -
nie po przez elek tro za wo ry.
Wcze śniej roz wią za nie to
z po wo dze niem sto so wa no je -
dy nie w mo de lu AVH 100-20.
W tej chwi li wszyst kie ma -
szy ny tej se rii są tak że wy -
po sa żo ne w wy łącz nik bez -
pie czeń stwa. Roz wią za nie
to po zwa la na płyn ną re gu -
la cję am pli tu dy i czę sto tli -
wo ści za gęsz cza nia. Opcjo -
nal nie wpro wa dzo no tak że
sys tem wska za nia po stę pu
za gęsz cze nia ACE ECO.
Po zwa la to w opty mal ny
spo sób wy ko rzy stać ma szy -
nę, ogra ni czyć kosz ty jej

eks plo ata cji, da je pew ność
rze tel nie wy ko na nej pra cy,
wy klu cza oba wy przed po -
mia rem i od bio rem tech nicz -
nym za gęsz cze nia.
Po mi mo ner wo wej sy tu acji
pa nu ją cej na ryn ku wa lu to -
wym fir ma Am mann Pol ska
wraz ze swy mi re gio nal ny mi
przed sta wi cie la mi przy go to -
wał nie zwy kle cie ka wą ofer -
tę pro mo cyj ną do ty czą cą
opi sa nych mo de li. Z jej
szcze gó ła mi za po znać się
moż na bez po śred nio w fir -
mie Am mann Pol ska oraz
u jej przed sta wi cie li.

www.ammann.pl
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We wszyst kich za g´sz czar kach se rii AVH Ammann zre zy gno wa∏ ze sprz´ g∏a od Êrod ko we -
go wpro wa dza jàc ste ro wa nie po przez elek tro za wo ry

Konstrukcja skoczka ACR 68 stanowi udane po∏àczenie wydajnoÊci z komfortem obs∏ugi



http://ammann-group.com/en/home/


JCB 457, czy li no wy
okręt fla go wy

Firma JCB za pre zen to wa ła
pierw szy mo del ze zmo der -
ni zo wa nej se rii ła do wa rek
ko ło wych. Ma szy na ozna -
czo na sym bo lem 457 za stą -
pi ła uda ną kon struk cyj nie ła -
do war kę 456e. Jak po da je
JCB, jej na stęp czy ni jest ma -
szy ną bar dziej eko lo gicz ną,
wy ma ga ją cą mniej na kła dów
eks plo ata cyj nych i przede
wszyst kim wy daj niej szą. 
Z oczy wi stych wzglę dów
zmia ny kon struk cyj ne no wej
ge ne ra cji ła do wa rek ko ło -
wych JCB ob ję ła układ na -
pę do wy. Ma szy ny mu szą
być na pę dza ne sil ni ka mi
speł nia ją cy mi nor mę emi sji
spa lin Sta ge IIIB/Tier 4 in te -
rim. Kon struk to rzy JCB za -
sto so wa li w ła do war ce 457
jed nost kę na pę do wą Cum -
mins QSL 8.9 o po jem no -
ści 8,9 li tra i mo cy 250 KM.
Po tęż ny sil nik wy po sa żo ny
jest w tur bo sprę żar kę
o zmien nej geo me trii, wy so -
ko ci śnie nio wy układ wtry -
sko wy Com mon Ra il oraz
ka ta li za tor utle nia ją cy z fil -
trem czą stek sta łych (DPF).
Jego okres mię dzy prze glą -
do wy wy no si 5.000 go dzin.
Choć w po rów na niu z jed -
nost ką sto so wa ną w ła do -
war ce 456e, te raz kon struk -
to rzy JCB zde cy do wa li się
na sil nik o mo cy wyż szej
o 16% i mo men cie ob ro to -
wym więk szym o 18%, to
no wa ma szy na zu ży wa na -
wet o 6% mniej pa li wa.
JCB sto su je w swych ła do -
war kach pod ze spo ły i kom -
po nen ty re no mo wa nych
pro du cen tów. Prze nie sie nie
na pę du od by wa się za po -
mo cą prze kład ni ZF Po we -
rinch z czte re ma bie ga mi
do przo du i trze ma wstecz -
ny mi. Opcjo nal nie do stęp -
na jest prze kład nia pię cio -
bie go wa prze kład nia z blo -
ka dą zmien ni ka mo men tu
ob ro to we go. Za pew nia ona
lep szą trak cję pod czas po -

ko ny wa nia wznie sień, lep -
sze przy spie sze nia oraz
więk szą efek tyw ność
przy za ła dun ku ma te ria -
łów. Do stęp na w stan dar -
dzie funk cja Po we rinch roz -
łą cza sprzę gło mię dzy sil ni -
kiem i prze kład nią. W mo -
men cie uży cia ha mul ca
przez ope ra to ra mak sy mal -
na moc sil ni ka prze ka zy wa -
na jest do ukła du hy drau -
licz ne go. Funk cja ta re du ku -
je rów nież stra ty mo cy
w zmien ni ku mo men tu ob ro -
to we go i po zwa la ob ni żyć
ob cią że nie ha mul ców, a tym

sa mym znacząco wy dłu żyć
ich ży wot ność.
W no wej ła do war ce za sto -
so wa no prze stron ną, kom -
for to wą ka bi nę, któ ra
spraw dzi ła się w ma szy -
nach po przed niej ge ne ra cji.
Zmia nom pod da no na to -
miast wnę trze ka bi ny. Jest
ono te raz sta ran niej wy koń -
czo ne. Uwa gę zwra ca ją du -
ży, ko lo ro wy mo ni tor LCD
oraz zmo der ni zo wa na de -
ska roz dziel cza, któ re są te -
raz bar dziej czy tel ne. Ope -
ra tor mo że śle dzić na bie żą -
co wszyst kie klu czo we
funk cje ma szy ny. Do stęp
do in for ma cji uzy sku je
za po śred nic twem in tu icyj -
ne go me nu ekra no we go.
Znacz nie po pra wio no spo -
sób wy świe tla nia bie żą cych
da nych o pa ra me trach pra -

cy ma szy ny. Na byw ca no -
wej ła do war ki za mó wić mo -
że kom for to wy fo tel ope ra -
to ra Gram mer Ac ti mo XXL.
Po sia da on za wie sze nie
pneu ma tycz ne, wie lo płasz -
czy zno wą re gu la cję, ogrze -
wa nie, pod głó wek, pod ło -
kiet ni ki i pod nó żek. 
Kon struk to rzy JCB uspraw -
ni li dzia ła nie amor ty za cji ra -
mie nia. Dzię ki no wej opcji
ak ty wa cji ukła du Smo oth
Ri de Sys tem (SRS) uru -
cha mia się on przy do wol -
nej pręd ko ści, a nie jak
uprzed nio po prze kro cze -

niu 6 km/h. Umoż li wia ope -
ra to rom do sto so wa nie ma -
szyn do wy mo gów na pla -
cu ro bót. Ope ra to rzy mo -
gą tak że wy łą czać blo ka -
dy wy so ko ści pod no sze -
nia i ką ta wy sy pu łyż ki.
z re gu la cją pręd ko ści – nie
ma po trze by jaz dy z pręd -
ko ścią po nad 6 km/h dla
uru cho mie nia amor ty za cji
ra mie nia ła dowar ko we go
(re gu la cja z po zio mu ob -
słu gi ser wi so wej). Za sto so -
wa no tak że więk szy si łow -
nik wy wro tu łyż ki, co w po -
rów na niu z ma szy ną po -
przed niej ge ne ra cji uła twia
wy sy py wa nie urob ku.
Kon struk to rzy JCB po sta wi li
so bie za je den z głów nych
ce lów ob ni że nie kosz tów
eks plo ata cyj nych. W przy -
pad ku wy ko ny wa nia lżej -

szych prac ope ra tor mo że
wy brać tryb ECO, w któ rym
sil nik ma szyny pra cu je
z mniej szą pręd ko ścią ob -
ro to wą. Po zwa la to ogra ni -
czyć zu ży cie pa li wa. W ła -
do war ce JCB 457 ist nie je
moż li wość za mon to wa nia
opon peł nych, co ogra ni cza
ry zy ko ich uszko dze nia
i bez pro duk tyw nych prze -
sto jów. Wkład fil tra po wie -
trza Po wer co re z sys te mem
Sca ven ge zwięk sza sku -
tecz ność dzia ła nia utrzy mu -
jąc znacz nie dłu żej czy stość
wkła du. Więk szą efek tyw -
ność wy ko rzy sta nia ma szy -
ny osią gnię to dzię ki wy dłu -
że niu okre su mię dzy prze -
glą da mi oraz uła twie nia pro -
wa dze nia na praw i prze glą -
dów. Prze kład nia wy ma ga
prze glą dów co 2.000 go -
dzin, a in spek cja osi od by -
wać się mu si co 1.500 mtg.
Ma szy na jest ma lo wa na
prosz ko wo. Za pew nia to
utrzy ma nie przez dłu gi czas
es te tycz ne go wy glą du i za -
bez pie cza przed ko ro zją. 
No wa ła do war ka ko ło -
wa 457 okre śla na mia -
nem „okrę tu fla go we go
JCB” w tym seg men cie
ma szyn cha rak te ry zu je
się no wo cze sną sty li sty -
ką. Osło na sil ni ka o opa -
da ją cej do ty łu li nii po pra -
wia wi docz ność z ka bi ny.
Ma szy na wy posa żo na zo -
sta ła w sku tecz ne świa tła
przed nie i lam py ro bo cze
JCB, co zwięk sza bez pie -
czeń stwo pod czas pra cy
przy ogra ni czo nej wi docz -
no ści, na przy kład w złych
wa run kach at mos fe rycz -
nych lub po zmro ku. Za -
kres za sto so wań ma szy ny
zwiększa moż li wość do bo -
ru na rzę dzi z sze ro kiej ga my
osprzę tu ro bo cze go JCB.
Do stęp ne są rów nież róż ne
ra mio na wy się gni ka. Dzię ki
opra co wa ne mu przez JCB
szyb ko złą czu użyt kow ni cy
no wych ła do wa rek ko rzy stać
mo gą z po sia da nych ły żek
i spe cja li stycz ne go osprzę tu.

www.interhandler.pl
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Ładowarka JCB 457 jest ma szy ną eko lo gicz ną i wydajną… 



Bob cat – 25 lat mi nę ło!

W ce lu uczcze nia 25. rocz -
ni cy wpro wa dze nia na ry -
nek ga my ko pa rek kom pak -
to wych Bob cat po sta no wił
wpro wa dzić do sprze da ży
li mi to wa ną edy cję 1,6-to no -
we go mo de lu E16. 
W po rów na niu z wcze śniej -
szy mi mo de la mi wzbo ga co -
na wer sja E16 od zna cza się
zmie nio nym wy glą dem ze -
wnętrz nym. Naj waż niej sze
uspraw nie nia we wnątrz ka -
bi ny to za sto so wa nie no -
wych er go no micz nych dźwi -
gni ste ro wa nia jaz dą i pe da -
łów, któ re do sko na le spraw -
dzi ły się w więk szej ko par ce
Bob cat E26. Czę ścią stan -
dar do we go wy po sa że nia
ka bi ny jest rów nież ma ta
pod ło go wa i okła dzi na we -
wnętrz na. Do dat ko wo wy -
po sa że nie ma szy ny w wer sji
li mi to wa nej sta no wi mię dzy
in ny mi ra dio, czte ry pa sy
mo cu ją ce, gu mo we na kład -

ki prze dłu ża ją ce le miesz,
amor ty zo wa ny fo tel i po -
moc ni czy układ hy drau licz -
ny. Bob cat E16 wy po sa żo ny
zo stał w roz su wa ne hy drau -
licz nie pod wo zie, co zwięk -
sza sta bil ność. Ko par ka
cha rak te ry zu je się du żą wy -
daj no ścią, nie za wod no ścią
i wy trzy ma ło ścią. Płyn nie
dzia ła ją cy i czu ły układ hy -
drau licz ny umoż li wia pre cy -
zyj ne ste ro wa nie i skró ce nie
cy kli ro bo czych. 
Mo del E16 moż na wy po sa -
żyć w stan dar do wy lub dłu -
gi wy się gnik. Ko par ka E16
z ka bi ną i stan dar do wym
wy się gni kiem ma ma -
sę 1.744 kg i cha rak te ry zu je
się mak sy mal ną głę bo ko -
ścią ko pa nia wy no szą -
cą 2.422 mm. Przy za sto so -
wa niu dłu gie go wy się gni -
ka głę bo kość ko pa nia wzra -
sta do 2.602 mm. Pod no sze -
nie i prze miesz cza nie cięż -
kich przed mio tów nie spra -
wia pro ble mów, po nie waż
ko par ka E16 mo że bez naj -

mniej sze go tru du unieść po -
nad 350 kg. Dzię ki kom pak -
to wej bu do wie i ni skiej ma -
sie Bob cat E16 mo że być
prze wo żo ny na przy cze pie
cią gnię tej przez ma ły po jazd
do staw czy, sa mo chód ty pu
van lub na wet przez sa mo -
chód oso bo wy śred niej wiel -
ko ści. W ko par ce E16 za sto -
so wa no roz wią za nie „si łow nik

nad wy się gni kiem”. Dzię ki
te mu jest on chro nio ny
przed uszko dze nia mi me -
cha nicz ny mi pod czas pra cy
na pla cach bu do wy o ogra -
ni czo nej prze strze ni. Za sto -
so wa nie si łow ni ków o więk -
szej śred ni cy po zwo li ło zwięk -
szyć si łę ko pa nia na łyż ce
oraz udźwig ma szy ny. 

www.bob cat.eu
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Bobcat E16 cha rak te ry zu je się du żą wy daj no ścią, nie za wod no ścią i wy trzy ma ło ścią

http://www.bobcat.eu/


Caterpillar w dążeniu
do doskona ło ści

Fir ma Ber ge rat Mon noy eur,
bę dą ca wy łącz nym au to ry -
zo wa nym dys try bu to rem
ma szyn bu dow la nych Ca -
ter pil lar w Pol sce, do star -
cza kom plek so we roz wią -
za nia go to we spro stać wy -
zwa niom, przed któ ry mi
sta ją przed się bior stwa eks -
plo atu ją ce ko pal nie, za rów -
no od kryw ko we, jak i pod -
ziem ne. Obec nie po -
nad po ło wa wy ko rzy sty wa -
nych na ca łym świe cie
tech no lo gicz nych wo zi deł
sztyw no ra mo wych, ła do -
wa rek ko ło wych, rów nia -
rek, zgar nia rek i spy cha rek
gą sie ni co wych zo sta ła wy -
pro du ko wa na przez kon -
cern Ca ter pil lar. Wpływ
na po pu lar ność mar ki ma ją
jed nak nie tyl ko wa lo ry sa -
me go sprzę tu, ale rów nież
sze ro ki wa chlarz usług po -
sprze daż nych. Wła śnie dla -
te go Ber ge rat Mon noy eur
ofe ru je kom plek so we roz -
wią za nia ser wi so we do sto -
so wa ne do po trzeb róż -
nych użyt kow ni ków. Obej -
mu ją one mię dzy in ny mi
za rzą dza nie za pa sem czę -
ści za mien nych, do sta wę
kom po nen tów re ge ne ro -
wa nych, ana li zę sku tecz no -
ści i wy daj no ści pra cy,
szko le nie tech ni ków i ope -
ra to rów, do radz two w za -
kre sie ochro ny śro do wi ska,
a tak że fi nan so wa nie i za -
rzą dza nie flo tą ma szyn.
Od nie daw na do ofer ty ma -
szyn CAT, któ re bar dzo do -
brze spraw dza ją się w za sto -
so wa niach ko pal nia nych,
do łą czy ły ła do war ki ko ło we
se rii K. Ma ją one zmie nio ny,
atrak cyj ny wy gląd, są na pę -
dza ne sil ni ka mi speł nia ją cy -
mi nor my emi sji spa lin Sta -
ge IIIB. Ma szy ny te od zna -
cza ją się więk szą wy daj no -
ścią przy ogra ni czo nym zu -
ży ciu pa li wa, są wy po sa żo -
ne w zmo der ni zo wa ny elek -
tro hy drau licz ny układ kie -

row ni czy ste ro wa ny za po -
mo cą joy stic ka, ga mę ły żek
o zwięk szo nych pa ra me -
trach i ulep szo ny układ prze -
nie sie nia na pę du.
W ła do war kach se rii K ope -
ra tor pra cu je bar dziej kom -
for to wo, a dzię ki te mu wy daj -
niej. Zmo der ni zo wa ne stop -
nie wej ścio we ma ją więk szy
kąt na chy le nia w po rów na -
niu do se rii H. Za pew nia to
ła twiej szy i bar dziej bez -
piecz ny do stęp do wnę trza
ka bi ny. Ko lej nym udo god -
nie niem są sze rzej otwie ra ne
drzwi z za wia sa mi umiesz -
czo ny mi z przo du, któ re
moż na za my kać i otwie rać
bez wsta wa nia z fo te la oraz
od po wied nio za mon to wa ne
po rę cze. Opły wo wa, czte ro -
słup ko wa ka bi na z prze su -
nię tym nie co do przo du fo -
te lem ope ra to ra za pew nia
lep szą wi docz ność na ob -
szar pra cy przed ma szy ną
i na bo ki ma szy ny. Sta no wią -
ca stan dar do we wy po sa że -
nie ka me ra co fa nia prze ka -
zu ją ca ob raz na du ży, ko lo -
ro wy mo ni tor w ka bi nie po -
pra wia wi docz ność za ma -
szy ną. W ce lu po pra wy wa -
run ków pra cy przy nie do sta -

tecz nym oświe tle niu, ła do -
war ki se rii K wy po sa żo no
w kom plet wy daj nych lamp
ha lo ge no wych za mon to wa -
nych przy da chu ka bi ny,
nad przed ni mi błot ni ka mi
oraz w tyl nym gril lu.
Elek tro hy drau licz ny układ kie -
row ni czy ze ste ro wa niem
za po mo cą joy stic ka za pew -
nia ope ra to ro wi bar dziej er go -
no micz ną i swo bod ną po zy -
cję, z obo ma ra mio na mi opar -
ty mi wy god nie na re gu lo wa -
nych pod ło kiet ni kach. Sprzę -
że nie zwrot ne no we go sys te -
mu spra wia, że przy więk szej
pręd ko ści jaz dy wy ma ga ne
jest przy kła da nie więk szej si ły
do wy ko ny wa nia ma new rów
joy stic kiem. Ta kie roz wią za -
nie za pew nia lep szą kon tro lę
nad ma szy ną, zwłasz cza
przy dy na micz nej pra cy. Joy -
stick po ru sza się w obie stro -
ny uła twia jąc kie ro wa nie ma -
szy ną. Je go ru chy od zwier -
cie dla ją kąt skrę tu prze gu bo -
we go pod wo zia. W opcji są
też do stęp ne joy stic ki umoż li -
wia ją ce ste ro wa nie na rzę -
dzia mi ro bo czy mi, za si la ny mi
z do dat ko wych ob wo dów hy -
drau licz nych. W ła do war -
ce 980K za sto so wa no sprzę -

gło blo ku ją ce zmien nik mo -
men tu. Za łą cza się ono au to -
ma tycz nie pod czas pra cy
na bie gach od dru gie go
do czwar te go i spra wia, że ła -
do war ka ma wów czas na pęd
bez po śred ni. To roz wią za nie
po pra wia osią gi i ob ni ża spa -
la nie pod czas prac wy ma ga -
ją cych dłu gich prze jaz dów.
W no wych ła do war kach ko ło -
wych se rii K stan dar do wo sto -
so wa ne są tak zwa ne łyż ki wy -
so kich osią gów (Per for man ce
Se ries), któ re za pew nia ją lep -
szą pe ne tra cję, szyb szy za ła -
du nek, więk szy współ czyn nik
na peł nie nia oraz lep sze utrzy -
ma nie ma te ria łu. Po nad to
skra ca ją czas cy kli ro bo czych
przy czy nia jąc się do ogra ni -
cze nia zu ży cia pa li wa. 
No we ma szy ny mo gą być
wy po sa żo ne w szyb ko złą cze
Cat Fu sion na da ją ce się
do za sto so wa nia w ma łych
i śred nich ła do war kach Ca -
ter pil lar. Po zwa la ono nie tyl -
ko na uży wa nie jed nej ma -
szy ny do pra cy z sze ro ką ga -
mą osprzę tu, ale umoż li wia
też wy ko rzy sta nie jed ne go
na rzę dzia przez wie le ma -
szyn o róż nej wiel ko ści. 

www.b-m.pl
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Od nie daw na do ofer ty ma szyn CAT, któ re bar dzo do brze spraw dza ją się w kopalniach surowców skalnych do łą czy ły ła do war ki
ko ło we se rii K. Ma szy ny te od zna cza ją się więk szą wy daj no ścią przy ogra ni czo nym zu ży ciu pa li wa



http://www.b-m.pl/


Hun klin ger za stę pu je
sa mo jezd ne ukła dar ki

Hy drau licz ne chwy ta ki
do kost ki bru ko wej mar ki
Hun klin ger to spe cja li stycz -
ny osprzęt do ma szyn bu -
dow la nych za stę pu ją cy sa -
mo jezd ne ukła dar ki. Dzię ki
nim użyt kow ni cy ma szyn
bu dow la nych mo gą ła two
po sze rzyć za kres swo ich
usług o bru ko wa nie zy sku -
jąc tym sa mym na efek tyw -
no ści wy ko rzy sta nia ko pa -
rek lub ła do wa rek. 
Ko par ka z za mon to wa nym
chwy ta kiem prze no si war -
stwę kost ki bez ko niecz no -
ści prze miesz cza nia się. Wy -
star cza ob rót ka bi ny i za sięg
jej ra mie nia – umoż li wia to
tak że ukła da nie kost ki,
na przy kład za przy droż nym
pa sem zie le ni. Po nad to
w trak cie pro ce su za my ka -
nia szczęk chwy tak umoż li -
wia prze su nię cie rzę dów
kost ki wzglę dem sie bie
na tak zwa ną „za kład kę”.
Przy prze wo że niu nie wy -
ma ga do dat ko we go po jaz -
du do trans por tu, mie ści
się na eu ro pa le cie w każ -
dym sa mo cho dzie do staw -
czym. Za sto so wa nie chwy -
ta ka do kost ki Hun klin ger
przy no si wy łącz nie oszczęd -
no ści, bo wiem koszt je go
na by cia sta no wi prze cięt nie
jedynie 1/4-1/6 ce ny ma szy -
ny do bru ko wa nia. Czas
amor ty za cji jest tym sa mym
tak że znacz nie krót szy. Wie -

le firm spe cja li zu ją cych się
w usłu gach bru kar skich
od lat użyt ku ją cych ma szy -
ny do ukła da nia kost ki do -
strze gło po wyższe za le ty
oraz efek tyw ność chwy ta -
ków Hun kin ger i dziś z po -
wo dze niem sto su je je na po -
sia da nych ma szy nach.
Chwy ta ki Hun klin ger zo sta ły
za pro jek to wa ne tak, by umoż -
li wić pod nie sie nie i uło że nie
każ de go ro dza ju kost ki bru ko -
wej i płyt chod ni ko wych o wy -
so ko ści od 6 do 14 cen ty me -
trów. Aby spro stać te mu za da -
niu, pro du cent nie prze rwa nie
od ro ku 1998 pro wa dzi pra ce
ma ją ce na ce lu roz wój tech -
no lo gicz ny pro duk tów. Prze -
pro wa dza te sty uwzględ nia -
jąc rów no cze śnie wciąż zmie -
nia ją cą się ofer tę asor ty men -
to wą kost ki bru ko wej. Nie -
kwe stio no wa nym osią gnię -
ciem fir my Hun klin ger w dzie -
dzi nie in no wa cyj no ści są opa -
ten to wa ne sys te my: „hy drau -

licz ne go ste ro wa nia” – umoż li -
wia ją ce go za ci ska nie się
szczęk głów nych (chwy ta ją -
cych) oraz bocz nych (wy rów -
nu ją cych) w jed nym au to ma -
tycz nym cy klu oraz prze rwa nie

pra cy w do wol nym mo men cie,
a tak że „twist” – dzię ki któ re -
mu moż na bez piecz nie pod -
nieść war stwę krzy wo uło żo -
nej war stwy kost ki z pa le ty

uszko dzo nej lub nie dba le po -
sta wio nej, np. na kra węż ni ku.
W ofer cie firmy Hun klin -
ger znaj du ją się rów nież
hy drau licz ne chwy ta ki
do kra węż ni ków, któ re we
współ pra cy z ma szy na mi
bu dow la ny mi ma ją znacz -
nie więk sze moż li wo ści niż
sa ma na zwa na to wska -
zu je. W za leż no ści od za -
sto so wa nych wy mien nych
szczęk mo gą prze no sić
gła zy, blo ki, pły ty i ba rie ry
be to no we, słu py pa li sa do -
we, pły ty ażu ro we, kwiet -
ni ki, ele men ty be to no we
o naj róż niej szym kształ cie
i prze zna cze niu, na przy -
kład do od wad nia nia.
Dys try bu to rem pro duk tów
Hun klin ger w Pol sce jest
firma Se ra fin P.U.H., któ ra

za pra sza do współ pra cy
wszyst kich pra gną cych roz -
wi jać sprze daż chwy ta ków
na swo im te re nie.

www.serafin-maszyny.com
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Chwy ta ki Hun klin ger zo sta ły za pro jek to wa ne tak, aby pod nieść i uło żyć każ dy ro dzaj
kost ki bru ko wej i płyt chod ni ko wych o wy so ko ści od 6 do 14 centymetrów

W ofer cie fir my Hun klin ger znaj du ją się rów nież hy drau licz ne chwy ta ki do kra węż ni ków,
któ re mo gą prze no sić ele men ty be to no we o naj róż niej szym kształ cie i prze zna cze niu

http://serafin-maszyny.com/posbud/


Terenowe wózki
widłowe Manitou

INTRAC Pol ska jest au to ry -
zo wa nym dys try bu to rem fir -
my Ma ni tou zna nej głów nie
z pro duk cji ła do wa rek te le -
sko po wych. Jed nak na ro -
dzi ny tej sza no wa nej fran -
cu skiej mar ki nie ro ze rwal -
nie wią żą się z wóz ka mi wi -
dło wy mi. W la tach pięć dzie -
sią tych ubie głe go wie ku za -
ło ży ciel Ma ni tou na ba zie
cią gni ka rol ni cze go wła sno -
ręcz nie skon stru ował bo -
wiem no wa tor ski jak na owe
cza sy te re no wy wó zek wi -
dło wy. Wzbu dził on na ty le
du że za in te re so wa nie
wśród oko licz nych rol ni -
ków, że po sta no wio no uru -
cho mić se ryj ną pro duk cję.
Tak wy glą da ły po cząt ki fir -
my Ma ni tou Gro up. Wóz ki
wi dło we sto so wa ne w rol -
nic twie w póź niej szym cza -
sie ewo lu owa ły w ła do war ki
te le sko po we, bar dziej prak -

tycz ne w za sto so wa niu.
Dziś to jed nak wła śnie spa -
li no we wóz ki wi dło we ma ją
być głów ną bro nią Ma ni tou
w wal ce o udzia ły w ryn ku.
Fran cu ski pro du cent pra -
gnie rów nież bar dziej za -
zna czyć swo ją obec ność
w naj cia śniej ob sa dzo nym
przez kon ku ren cję seg men -
cie ryn ku, ja kim są prze my -
sło we wóz ki wi dło we. 
Ma ni tou ofe ru je ca łą ro dzi -
nę spa li no wych wóz ków
wi dło wych o ozna cze -
niu MI i ła dow no ści od 1,5
do 3,5 to ny. Ma szy ny do -
stęp ne są za rów no z masz -
ta mi ty pu Du plex, jak i Tri -
plex o wy so ko ści pod no sze -
nia od 3.300 do mak sy mal -
nie 6.500 mm w przy pad ku
masz tu ty pu Tri plex. Stan -
dar dem wy po sa że nia w obu
przy pad kach jest hy drau licz -
ny prze suw bocz ny wi deł
i kom plet ne oświe tle nie dro -
go we.  Wóz ki mo gą być wy -
po sa żo ne w kom for to wą za -
mknię tą ka bi nę z opcjo nal -

nym ogrze wa niem. Uwa gę
zwra ca no wo cze sne wzor ni -
two oraz do sko na ła er go no -
mia wóz ków se rii MI. Każ dy
z ofe ro wa nych mo de li w za -
leż no ści od po trzeb użyt -
kow ni ka mo że być na pę dza -
ny sil ni kiem Die sla lub ben -
zy no wym z za mon to wa ną fa -
brycz nie in sta la cją ga zo wą. 
Te re no we wóz ki wi dło we
znaj du ją za to za sto so wa nie
w sze ro ko ro zu mia nym
prze my śle, na przy kład
w tar ta kach (Ma ni tou ofe ru -
je spe cjal nie za pro jek to wa -
ne do tej dzia łal no ści mo de -
le MC 30 oraz M 30.4), skła -
dach bu dow la nych, fa bry -
kach, prze my śle stocz nio -
wym, me ta lur gicz nym itp.
Wóz ki Ma ni tou spo tkać
moż na wszę dzie tam, gdzie
li czy się do bra zdol ność po -
ru sza nia się w trud nym te re -
nie. Ma ni tou po sia da w ofer -
cie wóz ki z na pę dem
na czte ry ko ła o po więk szo -
nym prze świ cie. Zo sta ły
one za pro jek to wa ne tak,

aby za pew nić opty mal ną
sta bil ność pod czas pra cy
pod ob cią że niem.
W ofer cie Ma ni tou znaj du ją
się rów nież obec ne już od
pewnego czasu na ryn ku
cięż sze wóz ki wi dło we, ta -
kie jak MI 60 i MI 70 o mak -
sy mal nym udźwi gu od po -
wied nio 6 i 7 ton.
Ga mę prze my sło wych wóz -
ków wi dło wych uzu peł nia ją
ma szy ny o na pę dzie elek -
trycz nym. Wóz ki se rii ME,
bo o nich mo wa, do stęp ne
są w wer sjach o udźwi gu
od 1,5 do 3,0 ton. Wy so -
kość pod no sze nia, w za leż -
no ści od za sto so wa ne go
masz tu, wa ha się od 3,3
do 6 me trów. Wóz ki ME za -
leż nie od mo de lu mo gą
być wy po sa żo ne w wy daj -
ne aku mu la tory fir my Hop -
pec ke lub Haw ker z cen tral -
nym na peł nia niem.  Stan -
dar do we wy po sa że nie wóz -
ków ME sta no wi kom plet ne
oświe tle nie dro go we. 

www.intrac.pl
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Ko par ki Vo lvo se rii D
imponują wy daj no ścią

Ni gdy wcze śniej fir ma Vo lvo
nie stwo rzy ła tak wy daj nej
i efek tyw nej ro dzi ny ko pa rek
w kla sie wa go wej od 13
do 25 ton, jak mo de le
EC140D, EC160D, EC180D,
EC220D i EC235D. Od zna -
cza ją się one zwięk szo ną si -
łą ko pa nia, krót szy mi cza -
sa mi cy kli ro bo czych, nie za -
wod no ścią, zwięk szo nym
udźwi giem i lep szą sta bil no -
ścią. Ma szy ny na pę dza ne
naj no wo cze śniej szy mi sil ni -
ka mi Vo lvo speł nia ją cy -
mi nor mę emi sji Sta ge
IIIB/Tier 4 zu ży wa ją znacz -
nie mniej pa li wa – na wet
o 14% w po rów na niu z ko -
par ka mi po przed niej ge ne -
ra cji. Po łą cze nie wy daj -
nych sil ni ków z do brze do -
bra ny mi pod ze spo ła mi i in -
te li gent nym ukła dem hy -
drau licz nym po zwa la ope -
ra to ro wi cie szyć się płyn ną
pra cą i jaz dą pre cy zyj nie
re agu ją cej ma szy ny uzy -
ska ny mi dzię ki opar te mu
na prio ry te tach ste ro wa niu
prze pły wem ole ju. Wszyst -
kie ma szy ny są wy po sa żo ne
stan dar do wo w szczel nie
obu do wa ne, sma ro wa ne
łań cu chy gą sie nic, a każ da
z nich na pę dza na jest sil ni -
kiem jezd nym z au to ma tycz -
nym prze łą cza niem dwóch
pręd ko ści, co po zwa la
zwięk szyć do mak si mum si -
łę ucią gu. Ha mul ce gą sie nic
ma ją bu do wą wie lo tar czo -
wą, a sil nik jezd ny, ha mu lec
i prze kład nie pla ne tar ne są
do brze za bez pie czo ne w ra -
mie gą sie ni cy. 
Ope ra to rzy mo gą wy brać
tryb pra cy naj le piej do sto so -

wa ny do wy ko ny wa ne go za -
da nia, dzię ki cze mu uzy sku -
ją opty mal ną wy daj ność
i zu ży cie pa li wa. Do stęp ne
try by to: I (tryb bie gu ja ło we -
go), F (tryb pra cy pre cy zyj -
nej), G (tryb ogól ny) H (tryb
do cięż kich prac) oraz (tyl ko
w wer sji EU) P (tryb zwięk -
szo nej mo cy). W każ dym
z try bów ma szy na au to ma -
tycz nie do bie ra od po wied -
nią pręd kość ob ro to wą sil ni -
ka. Tryb ECO to no wa funk -
cja do stęp na w try bach od G
do H (lub P). Prze pu sto wość
pomp jest ste ro wa na w spo -
sób za pew nia ją cy łącz ną
ob słu gę funk cji ko pa nia i ob -
ro tu, co po zwa la zmniej szyć
stra ty prze pły wu przez nad -
mia ro we za wo ry prze cią że -
nio we, a jed no cze śnie utrzy -
mać du żą moc ukła du ko pa -
nia i mak sy mal ny mo ment
ob ro to wy ukła du ob ro tu. 
No wy „in te li gent ny” układ
hy drau licz ny zo stał za pro jek -
to wa ny z my ślą o wy so kiej
wy daj no ści, du żej zdol no ści
ko pa nia, ła twym ma new ro -
wa niu i naj lep szej w kla sie

eko no mii wy ko rzy sta nia pa li -
wa. Wpro wa dzo no w nim
ulep sze nia zwięk sza ją ce cał -
ko wi ty prze pływ i skra ca ją ce
czas cy klu ro bo cze go na wet
o 2,5%. Nie za leż ne i jed no -
cze sne ru chy osprzę tu ko -
pią ce go są pod kon tro lą „try -
bu au to ma tycz ne go wy kry -
wa nia wa run ków pra cy”.
Układ ten umoż li wia tak że
usta la nie prio ry te tów prze -
pły wu od po wied nio do wy -
ko ny wa nej pra cy – na przy -
kład udzie la nie prio ry te tu
prze pły wo wi do wy się gni ka
w ce lu za pew nie nia szyb sze -
go pod no sze nia przy za ła -
dun ku lub wy ko ny wa niu głę -
bo kich wy ko pów, do ra mie -
nia pod czas wy rów ny wa nia
po wierzch ni lub do ukła du
ob ro tu w przy pad ku du żych
ką tów ob ro tu. Układ za rzą -
dza nia osprzę tem po zwa la
na za pi sa nie osiem an stu ze -
sta wów usta wień wraz
z okre śle niem prze pły wu hy -
drau licz ne go.
Ka bi na ope ra to ra jest ła two
do stęp na przez otwie ra ją ce
się sze ro ko drzwi. Ka bi na

ofe ru je ope ra to ro wi do sko -
na łą wi docz ność dzię ki du -
żej po wierzch ni szyb i cien -
kim słup kom. Jest tak że
cich sza i bez piecz niej sza
dzię ki za sto so wa niu kon -
struk cji za bez pie cza ją cej
w przy pad ku prze wró ce nia
się ma szy ny (ROPS), a za -
sto so wa nie za wie sze nia
z gu my si li ko no wej po zwo -
li ło wy eli mi no wać drga nia. 
Za awan so wa ny au to ma tycz -
ny układ kli ma ty za cji i od mra -
ża nia szyb umoż li wia na sta -
wie nie ide al nej dla ope ra to ra
tem pe ra tu ry. Wszyst kie pięć
śred nich ko pa rek gą sie ni co -
wych Vo lvo cha rak te ry zu je się
ła two ścią ob słu gi tech nicz nej.
Fil try i punk ty sma ro wa nia
zo sta ły po gru po wa ne i są
do stęp ne z po zio mu pod ło ża
po otwar ciu sze ro kich klap
prze dzia łów ser wi so wych,
dzię ki cze mu moż na do stać
się do nich ła two i bez piecz -
nie. Czyn no ści kon tro l ne
moż na prze pro wa dzić szyb -
ko, do dat ko wo zwięk sza jąc
dys po zy cyj ność ma szyn,
a ko lo ro wy mo ni tor I -ECU ma
wbu do wa ny tryb ser wi so wy,
któ ry umoż li wia szyb ką dia -
gno sty kę. Na mo ni to rze wy -
świe tla ne są czte ry od dziel -
ne ter mi ny ob słu gi tech nicz -
nej – dla ole ju/fil tra sil ni ka,
fil tra pa li wa/se pa ra to ra wo -
dy i fil tra ole ju hy drau licz ne -
go. Pod spodem nad wo zia
znaj du je się za bez pie czo ny
przed wy cie kiem za wór spu -
sto wy umoż li wia ją cy ła twe
i czy ste opróż nie nie ukła du
sma ro wa nia. Wszyst kie ko -
par ki gą sie ni co we Vo lvo
wchodzące w skład Se rii D
stan dar do wo wy po sa żo ne są
w CareTrack – sys tem te le ma -
tycz ny fir my Vo lvo CE. 

www.volvoce.pl
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Zmodernizowany typoszereg ko pa rek gąsienicowych Volvo CE klasy od 13 do 25 ton
obejmuje pięć modeli imponujących wydajnością i niskimi kosztami eksploatacji

EC140D EC160D EC180D EC220D EC235D
Silnik Volvo D4H Volvo D4H Volvo D4H Volvo D4H Volvo D4H
Moc maksymalna [kW/KM] 84/114 104/141 104/141 128/174 128/174
(przy 2,000 obr./min, ISO 14.396 brutto)

Pojemność łyżki [m3] 0,21-0,73 0,25-1,00 0,25-1,00 0,52-2,10 b,d,
Maksymalny zasięg kopania [m] 8,33 8,97 8,97 9,93 9,93
Maksymalna głębokość kopania [m] 5,53 6,04 6,00 6,73 6,66
Ciężar operacyjny [t] 12,9-15,20 16,5-19,80 17,50-19,90 21,00-24,60 22,60-24,90



http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx


New Hol land – ko par ki
do za dań spe cjal nych

New Hol land grun tow nie
mo der ni zu ją cy swój ty po -
sze reg ko pa rek gą sie ni co -
wych za pre zen to wał dwa
no we mo de le – 35-to no wą
ma szy nę E385C oraz 48-to -
no wą E485C. Pro du cent
pod kre śla, że obie ma szy ny
skon stru owa ne zo sta ły
z my ślą o za sto so wa niu
w naj bar dziej eks tre mal -
nych wa run kach ro bo czych.
No we ko par ki wy po sa żo no
w sil ni ki o mo cy od po wied -
nio: 286 KM dla mo de lu
E385C oraz 363 KM
w E485C. Jed nost ki na pę -
do we wy po sa żo ne w sys -
tem re cyr ku la cji schło dzo -
nych spa lin CEGR speł nia ją
nor my emi sji spa lin Tier 4
In te rim. In ży nie rom New
Hol land uda ło się zin te gro -
wać sys tem CEGR w obu
ko par kach w ko mo rze sil ni -
ka bez ko niecz no ści jej po -
więk sza nia, dzię ki te mu nie
jest ogra ni czo na wi docz -
ność z ka bi ny.
Układ hy drau licz ny z funk -
cja mi prio ry te to wy mi Hy dro -
tro nic sta no wi roz wi nię cie
uda nej kon struk cji sto so wa -
nej w ko par kach gą sie ni co -
wych Se rii B. Po zwa la on
uzy skać więk szą szyb kość
ko pa nia, przy jed no cze snym
ogra ni cze niu zu ży cia pa li wa
oraz pod ze spo łów ma szy ny.
Jest to szcze gól nie od czu -
wal ne w ta kich pra cach, jak
ni we la cje te re nu czy wy bie -
ra nie urob ku. No wym roz -
wią za niem jest mię dzy in ny -
mi zin te gro wa ny prio ry tet
ob ro tu nie prze rwa nie umoż -
li wiający uzyskanie do dat ko -
wego wy da tku pom py hy -
drau licz nej niezbędnego
do ob ra ca nia nad wo zia. Au -
to ma tycz ne do dat ko we za si -
la nie spra wia, że wspo ma -
ga ny jest za wsze ten z si łow -
ni ków, któ ry te go naj bar dziej
wy ma ga. Roz wią za nie to
umoż li wia skró ce nie cy kli ro -
bo czych pod czas za ła dun ku

po jaz dów. Prio ry tet ob ro tu
jak po da je New Hol land da -
je znacz nie lep sze efek ty niż
sto so wa nie do dat ko we go
prze pły wu lub rów no le głe
za łą cza nie obu pomp. To,
wraz z no wy mi er go no micz -
ny mi joy stic ka mi za pew nia
w efek cie szyb ką re ak cję
ukła du ste ro wa nia ru cha mi
ro bo czy mi ma szy ny.
Sys tem ste ro wa nia A.E.P.
(Ad van ced Elec tro nic Pro -
ces sor) umoż li wia ją cy ope -
ra to ro wi wy bór opty mal ne go
try bu ko pa nia zo stał cał ko -
wi cie zmo der ni zo wa ny i uzu -
peł nio ny w tryb ECO za pew -
nia ją cy eko no micz ne zba -

lan so wa nie zu ży cia ener gii
i wy daj no ści ma szy ny. 
Na ekra nie ko lo ro we go mo -
ni to ra kon tro l ne go ope ra tor
śle dzić mo że na bie żą co
wska za nia do ty czą ce zu ży -
cia pa li wa na prze pra co wa -
ną go dzi nę. No wy wskaź nik
ECO sy gna li zu je wy świe tla -
jąc od po wied nią iko nę kie -
dy ma szy na pra cu je naj bar -
dziej wy daj nie i efek tyw nie. 
Ka bi na EVO im po nu je
pod wzglę dem po wierzch ni
prze szkleń. Po pra wio no wi -
docz ność szcze gól nie na pra -
wą stro nę ob sza ru ro bo cze -
go. Już w wer sji stan dar do wej
ko par ka wy po sa żo na jest

w ka me rę wstecz ną. Ob raz
z niej wy świe tla ny jest na mo -
ni to rze kon tro l nym, co spra -
wia, że ope ra tor kon tro lo wać
mo że ob szar za ma szy ną nie -
ja ko przy oka zji kon tro li pa ra -
me trów ro bo czych ma szy ny.
Nie mu si prze no sić przy tym
wzro ku na in ny wy świe tlacz.
Ka bi na chro nio na zgod nie ze
stan dar da mi ROPS i FOPS
zo sta ła bar dzo do brze za bez -
pie czo na przed do cie ra ją cym
z ze wnątrz ha ła sem. 
Oprócz wy mie nio nych in no -
wa cji ko par ki New Hol land
E385C oraz E485C wy po sa -
żo no we wzmoc nio ne pod -
wo zie o wy dłu żo nej ży wot -
no ści na wet przy za sto so wa -
niu w eks tre mal nie trud nych
wa run kach. Wy się gnik i ra -
mio na zbu do wa no we
wzmoc nio nej wer sji He avy -
Du ty i jak po da je New Hol -
land stan dar do wo wy po sa -
żo no w do dat ko we okła dzi -
ny chro nią ce przed uszko -
dze nia mi me cha nicz ny mi.
Naj waż niej sze punk ty ob słu -
go we do stęp ne są z po zio mu
grun tu. Ko par ka E485C zo -
sta ła po nad to stan dar do wo
wy po sa żo na w układ cen tral -
ne go sma ro wa nia. 

www.newholland.com
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Nowe koparki gąsienicowe New Hol land skonstruowano z myślą o zastosowaniu w ekstremalnie trudnych warunkach roboczych,
na przykład w kopalniach surowców skalnych

No wa ka bi na EVO za sto so wa na w ko par kach New Hol land Se rii C im po nu je prze -
stron no ścią i kom for tem 



www.newholland.com

AGROHANDEL s.j.
59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 261, 
tel. (76) 850 61 13, kom. 603 103 082, www.agrohandel.com.pl

AGROS WROŃSCY Sp. z o.o. 
98-337 Strzelce Wielkie, ul. Częstochowska 3, 
tel. 34 311 07 82, kom. 694 192 899, www.agros-wronscy.pl  

HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23, 
tel. 61 665 79 00, fax 61 842 57 01, www.hkl.pl

RENTRAK Sp. z o.o. 
16-070 Choroszcz/Białystok, Porosły Kolonia 1c, tel. 85 651 15 41,  
kom. 507 181 259, www.rentrak.pl

PRZEDSTAWICIELE PRODUCENTA MASZYN MARKI NEW HOLLAND:

www.newholland.com

http://www.newholland.com/Pages/index.html


Maszyny Manitou 
na każdą budowę 

Fir ma Ma ni tou ko ja rzy się
przede wszyst kim ja ko
świa to wy li der w pro duk cji
ma szyn bu dow la nych za -
sto so wa niem wy się gni ka te -
le sko po we go. W swo im
pro gra mie pro duk cyj nym
po sia da jed nak rów nież wy -
so kiej kla sy po de sty ro bo -
cze – no ży co we oraz prze -
gu bo we, oba w wer sji elek -
trycz nej oraz z na pę dza ne
sil ni ka mi Die sla.
Ła do war ki te le sko po we Ma -
ni tou wy ko rzy sty wa ne są
w bu dow nic twie, prze my śle,
jak rów nież w rol nic twie.
W Pol sce ma szy ny te z ro ku
na rok zy sku ją so bie co raz
wię cej zwo len ni ków. Świad -
czą o tym wy ni ki sprze da ży,
któ re po ka zu ją gwał tow ny
wzrost te go seg men tu ryn ku
ma szyn bu dow la nych. Spo -
wo do wa ne jest to przede
wszyst kim wy so kim stop -
niem uni wer sal no ści ła do -
wa rek te le sko po wych.
Naj bar dziej za awan so wa -
ny mi ma szy na mi są bę dą -
ce roz wi nię ciem kla sycz -
nych ła do wa rek te le sko po -
wych mo de le se rii MRT. Są
one wy po sa żo ne w funk cję
ob ro tu wo kół wła snej osi
po pra wia ją cą ich wła ści -
wo ści użyt ko we, łą cząc ce -
chy ła do war ki te le sko po -
wej i ma łe go żu ra wia sa -
mo jezd ne go. Za sto so wa -
ny wy się gnik te le sko po wy
umoż li wia pod no sze nie ła -
dun ku na wy so kość od oko -
ło czter na stu do trzy dzie stu
me trów. Jed nym z naj po pu -
lar niej szych mo de li jest
obec nie MRT2150 Pri vi le ge.
Ma szy na jest wy po sa żo -
na w wy się gnik te le sko po -
wy, dzię ki któ re mu jest
w sta nie pod nieść ła du nek
na wy so kość 21 me trów,
a mak sy mal ny cię żar ła dun -
ku mo że wy no sić pięć ton. 
Ma szy ny MRT wy po sa żo ne
są w czte ry wy su wa ne
i opusz cza ne nie za leż nie

pod po ry. Jest to sys tem
opa ten to wa ny przez Ma ni -
tou, cha rak te ry zu ją cy się
wy so ką sta bil no ścią, szyb -
ko ścią oraz wy so kim prze -
świ tem. Sys tem elek tro nicz -
ny czu wa ją cy nad pa ra me -
tra mi ro bo czy mi ma szy ny
umoż li wia pra cę za rów no
przy opusz czo nych, jak
i pod nie sio nych pod po rach,
do bie ra jąc sa mo czyn nie do -
pusz czal ne ob cią że nie. Ła -
do war ka MRT2150 Pri vi le ge

jest wy po sa żo na w eko no -
micz ny sil nik o za pło nie sa -
mo czyn nym Mer ce de sa roz -
wi ja ją cy moc 150 KM. 
Układ jezd ny ła do wa rek
MRT po sia da moż li wość
skrę tu kół w trzech try bach:
skręt ne tyl ko przed nie ko ła,
skręt ne wszyst kie ko ła oraz
„układ kra ba”. Dzię ki te mu
roz wią za niu ma szy ny po sia -
da ją wy so kie moż li wo ści
ma new ro we na cia snych
pla cach bu do wy. 
Ma ni tou ofe ru je trzy mo de -
le elek trycz nych po de stów
no ży co wych SEC/SE o wy -
so ko ści ro bo czej od po -
wied nio: 7,8 me tra (78
SEC), 10 me trów (100 SEC)
oba o no śno ści 227 kg
oraz 120 SE o wy so ko ści
ro bo czej 12 me trów i no -

śno ści 318 kg. Ma szy ny 78
SEC i 120 SE ma ją moż li -
wość pra cy za rów no we -
wnątrz, jak i na ze wnątrz
bu dyn ków. Po dest 100
SEC umoż li wia pra -
cę dwóch osób we wnątrz
bu dyn ku. Se ria „no ży có -
wek” SEC cha rak te ry zu je
się mi ni mal ną sze ro ko -
ścią 0,81 me tra oraz ze ro -
wym we wnętrz nym pro mie -
niem skrę tu, co po zwa la
na pra cę w bar dzo ogra ni -

czo nych, wą skich prze -
strze niach. Na pęd prze ka -
zy wa ny jest przez dwa hy -
dro mo to ry na oba ko ła osi
przed niej, co po zwa la
na po ko ny wa nie wznie sień
o nachy le niu 25%. W stan -
dar dzie ma szy ny wy po sa -
żo ne są w opo ny nie bru -
dzą ce, przy sto so wa ne
do in sta la cji 230V, dwa
świa tła pul sa cyj ne oraz
skła da ne ba rier ki, ja ko
opcje moż na do dać m.in.
in sta la cję sprę żo ne go po -
wie trza oraz oświe tle nie ro -
bo cze. Plat for ma ro bo cza
ma moż li wość prze dłu że nia
o 0,91 me tra, jest wy po sa -
żo na w drzwi po zwa la ją ce
na kom for to we i bez piecz -
ne wej ście oraz za bez pie -
cze nie prze ciw po śli zgo we

pod ło gi. Ste ro wa nie jaz dą
i pod no sze niem od by wa
się za po mo cą joy sti -
ka z pro por cjo nal ny mi ru -
cha mi oraz ze zin te gro wa -
ną dia gno sty ką LED. Elek -
tro nicz na jed nost ka ste ru ją -
ca od po wia da za opty mal -
ne za rzą dza nie pom pą
o zmien nym wy dat ku, re gu -
la cję wy daj ność w za leż no -
ści od za po trze bo wa nia
oraz po pra wia jąc wy daj -
ność i ży wot ność aku mu la -
to rów. Dol ny pa nel ste row -
ni czy wy po sa żo ny jest
w zin te gro wa ną dia gno sty -
kę, po moc ną w szyb kim
roz wią zy wa niu ewen tu al -
nych pro ble mów. Ca ła ga -
ma no ży có wek cha rak te ry -
zu je się so lid ną i wy trzy ma -
łą kon struk cją, wszyst kie
naj waż niej sze ele men ty są
w peł ni chro nio ne, zaś azo -
to wa ne tu le je pozostają
w peł ni bez ob słu go we. 
Kon struk cja tych ma szyn
umoż li wia ich wy ko rzy sty wa -
nie w prze strze niach za -
mknię tych, na rów nym pod ło -
żu. Czę sto wy ko rzy sty wa ne
są w pra cach wy koń cze nio -
wych po wierzch ni ma ga zy no -
wych np. do in sta la cji elek -
trycz nych lub wen ty la cyj nych.
Do pra cy na wy so ko ści, na ze -
wnątrz w wa run kach te re no -
wych Ma ni tou ofe ru je kom -
pak to we po de sty no ży co we
z na pę dem Die sla. Są to mo -
de le 100 SC (wy so kość ro bo -
cza 10 m, no śność 567 kg)
oraz 120 SC (wy so kość ro bo -
cza 12 m, no śność 454 kg).
Ist nie je moż li wość prze dłu że -
nia plat for my o 1,1 metra,
w stan dar dzie ma szy na wy po -
sa żo na jest w skła da ne ba rier -
ki. Bar dzo do bre wła ści wo ści
trak cyj ne są za pew nio ne
dzię ki hy dro sta tycz ne mu na -
pę do wi na 4 ko ła, du że mu
prze świ to wi oraz moż li wo ści
po ko ny wa nia wznie sień wy -
no szą cy mi 35% dla 100SC
i 30% dla 120 SC. W ce lu za -
pew nie nia wy daj nej pra cy
na nie rów nym te re nie ma szy -
na stan dar do wo wy po sa żo -
na jest w czte ry sta bi li za to ry
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renomowanych imprezach targowych. Jedną z ostatnich nowości stanowią ładowarki
teleskopowe o napędzie hybrydowym Bi-Energy…



z funk cją sa mo po zio mo wa -
nia oraz joy stick pro por cjo -
nal nie ste ru ją cy wszyst ki mi
ru cha mi ma szy ny.
Ma ni tou po sia da w swo jej ga -
mie ma szy ny prze zna czo ne
do pra cy na wy so ko ści. Elek -
trycz ne prze gu bo we po de sty
ro bo cze dwu na sto - i pięt na -
sto me tro we wy stę pu ją w wer -
sjach „com pact”, któ re cha -
rak te ry zu ją się zwar ty mi ga -
ba ry ta mi (120 AETJ C, 150
AETJ C). Mak sy mal na wy so -
kość ro bo cza dla tych ma -
szyn wy no si od po wied -
nio: 11,95 i 15,30 me tra. Kom -
pak to we mo de le dzię ki swym
sto sun ko wo nie wiel kim wy -
mia rom ze wnętrz nym naj czę -
ściej wy ko rzy sty wa ne są
w cia snych ma ga zy nach czy
mię dzy gę sto usta wio ny mi
ma szy na mi pro duk cyj ny mi.
Ko lej nym po de stem w ty po -
sze re gu jest 170 AETJ L o wy -
so ko ści ro bo czej 16,90 me tra.
Dzię ki prze gu bo we mu wy się -
gni ko wi za koń czo ne mu ra -
mie niem te le sko po wym ma -

szy ny AETJ po zwa la ją się -
gnąć do naj dal szych i naj trud -
niej do stęp nych miejsc w ha li
ma ga zy no wej, gdzie do stęp -
ność ta ogra ni czo na jest re -
ga ła mi lub urzą dze nia mi pro -
duk cyj ny mi. 
Szcze gól nie cie ka wym roz -
wią za niem jest za sto so wa ny
w ma szy nach 150 AETJ Bi -
Ener gy i 170 AETJ Bi -Ener gy
na pęd hy bry do wy. Do kład -
nie rzecz bio rąc jest to po łą -
cze nie na pę du aku mu la to -
ro we go ze spa li no wym.
Ma szy ny wy po sa żo ne w ta -
ki na pęd mo gą pra co wać
we wnątrz po miesz czeń bez
oba wy za nie czysz cze nia
spa li na mi i do dat ko wo bez
pro ble mu mo gą być użyt ko -
wa ne na ze wnątrz ko rzy sta -
jąc z sil ni ka spa li no we go bez
po trze by re gu lar ne go ła do -
wa nia aku mu la to rów. Ma szy -
ny Bi -Ener gy wy po sa żo ne są
w du żej śred ni cy ko ła wy peł -
nio ne pian ką, dzię ki któ rym
przy prze świ cie 17,5 cm po -
ra dzą so bie w dość trud nym

te re nie. Ma szy ny te są
szcze gól nie po le ca ne dla
firm, któ rych dzia łal ność po -
le ga na bu do wa niu i wy kań -
cza niu obiek tów o du żych
ga ba ry tach. Użyt kow nik
w po cząt ko wej fa zie bu do -
wy, kiedy wy stę pu je nie rów -
ny te ren i ogra ni czo na do -
stęp ność do sie ci elek trycz -
nej ma moż li wość ko rzy sta -
nia wy łącz nie z na pę du spa -
li no we go. Na to miast do prac
wy koń cze nio wych w koń co -
wym eta pie bu do wy pod -
czas pra cy we wnątrz bu dyn -
ku ko rzy sta z na pę du elek -
trycz ne go. Prze gu bo we po -
de sty ro bo cze z na pę dem
spa li no wym ATJ za pew nia ją
za sięg w każ dej płasz czyź -
nie, na wy so kość ro bo czą
od 16,25  do 20 metrów i za -
sięg bocz ny od 9,1 do 12
me trów. Dzię ki od po wied nio
do bra nej geo me trii ra mie nia
prze gu bo we go uzy ska no
kom pro mis po mię dzy mak -
sy mal ną wy so ko ścią ro bo -
czą a za się giem bocz nym,

uzy sku jąc jed ne z naj lep -
szych war to ści tych pa ra -
me trów ak tu al nie ofe ro wa -
nych ma szyn. Pro por cjo -
nal ny joy stick umoż li wia
pre cy zyj ne ste ro wa nie
wszyst ki mi ru cha mi ma szy -
ny,  a mak sy mal ny wy sięg
moż na uzy skać już po 40
se kun dach. Ide al ne wła ści -
wo ści trak cyj ne i sta bil ność
pod no śni ka w trak cie pra cy
w trud nym te re nie są je go
nie wąt pli wy mi za le ta mi. Bar -
dzo do bre wła ści wo ści trak -
cyj ne uzy ski wa ne są dzię -
ki trzem try bom jaz dy (jedna
oś skręt na, dwie osie skręt -
ne i tryb kra ba), du że mu
prze świ to wi wy no szą ce -
mu 32 cm oraz osi wah li wej. 
Spe cjal ne roz wią za nie ofe ru je
ma szy na 160ATJ+ z po więk -
szo nym ko szem o wy mia -
rach 2,4x0,9 metra i udźwi -
gu 400 kg w ca łym za kre sie
pra cy, czy li o 70% więk szym niż
w stan dar do wych po de stach.

www.bh-ruda.pl

www.intrac.pl
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Ro tar – osprzęt god ny
za ufa nia

Dzia ła ją ca od ro ku 1998 spół -
ka ROTAR-POLAND z sie dzi bą
w To ru niu jest do staw cą ca łej
ga my wy so kiej ja ko ści osprzę -
tu do ma szyn bu dow la nych.
Pro du cent, bę dą cy wła ści cie -
lem wie lu pa ten tów, kła dzie
du ży na cisk nie tyl ko na naj -
now sze roz wią za nia tech nicz -
ne, lecz tak że na ja kość wy ko -
na nia. Osprzęt Ro tar pro du ko -
wa ny jest z naj wyż szej ja ko ści
ma te ria łów, w tym mię dzy in -
ny mi ze sta li Har dox oraz We -
ldox. Ofer ta pro du cen ta za wie -
ra łyż ki prze sie wa ją ce o kon -
struk cji bęb no wej, łyż ki prze -
sie wa ją ce czer pa ko we, chwy -
ta ki prze ła dun ko we, chwy ta ki
do sor to wa nia i wy bu rzeń, no -
ży ce wy bu rze nio we i no ży ce
do cię cia sta li. W ostat nim
cza sie naj więk szym za in te re -
so wa niem cie szą się dwa mo -
de le no życ wy bu rze nio wych
RDC (tną co -kru szą ce) oraz

RDP (kru szą co -roz drab nia ją -
ce) za pro jek to wa ne z my ślą
o naj cięż szych wa run kach
pra cy. Kon struk to rzy no życ
wy bu rze nio wych se rii RDC
oraz RDP po sta wi li na ich uni -
wer sal ność. Za ich po mo cą
moż na do ko nać efek tyw nych
roz bió rek wszel kich kon struk -
cji. Spe cjal ne kom bi -szczę ki
z ła two ścią da ją so bie ra dę
z kru sze niem be to nu i ka mie -
nia. Ostrza tną ce po sa do wio -
ne głę bo ko we wnątrz szczęk
do sko na le ra dzą so bie z prę -
ta mi zbro je nio wy mi i bel ka -
mi stro po wy mi. Wszyst kie
na rzę dzia tej se rii wy po sa żo -
no w hy drau licz ną gło wi cę
umoż li wia ją cą do ko ny wa nie
ob ro tu w za kre sie 360°. Dzię -
ki te mu ope ra tor mo że wy ko -
ny wać pra ce roz biór ko we
z mak sy mal ną pre cy zją. Wy -
ko na ny z wy so kiej ja ko ści
sta li i kom po nen tów hy drau -
licz nych uzna nych ma rek
osprzęt li nii RDC/RDP ce chu -
je się bez a wa ryj nym dzia ła -
niem i du żą wy daj no ścią. 

Rów nie du żym za in te re so -
wa niem, co no ży ce z se rii
RDP i RDC, cie szą się mo -
bil ne no ży ce do cię cia sta li
mo del RSS. Wie lo let nie do -
świad cze nie w bran ży re cy -
klin gu na ca łym świe cie
oraz ak tyw ny kon takt z użyt -
kow ni ka mi no życ do cię cia
sta li po zwo li ły stwo rzyć pro -
dukt nie tyl ko nie za wod ny,
ale przede wszyst kim wy so -
ce efek tyw ny. No ży ce z se -
rii Ro tar RSS to naj no wo -
cze śniej sze roz wią za nia
uła twia ją ce nie tyl ko pra cę
no ży ca mi, ale rów nież ich
ob słu gę tech nicz ną. Za sto -
so wa nie do dat ko wej li nii hy -
drau licz nej ob słu gu ją cej za -
si la nie i po wrót ole ju hy -
drau licz ne go z li nii no życ
znacz nie zwięk szy ło szyb -
kość cy kli pra cy oraz
zmniej szy ło ci śnie nie i tem -
pe ra tu rę w ukła dzie hy drau -
licz nym. Ten pro sty przy -
kład po ka zu je za awan so -
wa nie tech no lo gicz ne pro -
duk tów ofe ro wa nych przez

Ro tar Po land. Mo bil ne no -
ży ce to ide al ne roz wią za -
nie dla firm zaj mu ją cych
się re cy klin giem sta li, wy -
bu rze nia mi, gdzie cię cie
kon struk cji sta lo wych po -
chła nia ogrom ną ilość cza su
i wy ma ga du żych na kła dów
fi nan so wych. Se ria RSS po -
przez wy so ką efek tyw ność
i nie za wod ność zna czą co re -
du ku je kosz ty prze two rze nia
ma te ria łów sta lo wych. 
Obec nie Ro tar prze pro wa dza
te sty pro du ko wa ne go przez
sie bie osprzę tu w naj więk -
szych fir mach w Pol sce. Po zy -
tyw ne oce ny ze stro ny klien -
tów na sta wiają bar dzo opty -
mi stycz nie dając nadzieję na
zwiększenie sprze daży. Fir ma
Rhe nus Port Lo gi stic współ -
pra cu ją ca z Bulk Car go po se -
rii te stów w Por cie Szcze cin
za ku pi ła chwy tak prze ła dun -
ko wy RPG 6-800. Ro tar re ali -
zu je rów nież za mó wie nie
na chwy tak prze ła dun ko wy
dla fir my Zło mex Su row ce.

www.rotar-poland.pl
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Me ca lac – in no wa cyj ność
spraw dzo na w prak ty ce

Me ca lac to ko par ka o sze -
ro kim wa chla rzu za sto so -
wań. Jed nym z cie kaw -
szych roz wią zań jest moż li -
wość jej wy ko rzy sta nia
do bły ska wicz ne go mon ta -
żu ekra nów dźwię ko chłon -
nych. Me ca lac pra cu je
wów czas wy po sa żo ny
w spe cja li stycz ną wiert ni cę
umoż li wia ją cą wy ko ny wa -
nie otwo rów o śred ni cy
mak sy mal nej Ø=900 mm
i głę bo ko ści do cho dzą cej
na wet do pię ciu me rów.
Tak skon fi gu ro wa na ma -
szy na umoż li wia szyb ki po -

stęp prac. Dzię ki swej uni -
ka to wej kon struk cji za pew -
nia ją cej pe łen ob rót wie ży
w ob ry sie ma szy ny, Me ca -
lac jest w sta nie wy ko nać
ro bo ty in sta la cyj ne wy ko -
rzy stu jąc wy łącz nie po bo -
cze. Umoż li wia to za cho wa -
nie płyn ne go i przede
wszyst kim bez piecz ne go
ru chu na po zo sta łych pa -
sach dro gi. Ma to ogrom ne
zna cze nie nie tyl ko w wa -
run kach za bu do wy miej -
skiej o ogra ni czo nej prze -
strze ni, ale rów nież w przy -
pad ku dróg eks pre so wych
i au to strad, gdzie pra ce ta -
kie wy ko ny wa ne ma szy na -
mi kla sycz ny mi, czę sto wią -
żą się z uciąż li wy mi, ale ko -
niecz ny mi ogra ni cze nia mi
pręd ko ści lub in ny mi utrud -
nie nia mi w ru chu. 
Ka bi na ope ra to ra ko par ki
Me ca lac nie jest umiesz -
czo na cen tral nie, a prze su -
nię ta na pra wą stro nę. Roz -
wią za nie to za pew nia do -
sko na łą wi docz ność pra we -

go po bo cza jezd ni umoż li -
wia jąc ope ra to ro wi do kład -
ne umiej sco wie nie po ło że -
nia gło wi cy świ dra w miej -
scu pla no wa ne go od wier tu. 
Uni ka to wa, trój czło no wa ki -
ne ma ty ka wy się gni ka po -
zwa la na pre cy zyj ne prze -
miesz cza nie wiert ni cy w osi
otwo ru oraz znacz ne skró -
ce nie cza su do krę ce nia ko -
lej ne go seg men tu żer dzi.
Każ da ma szy na Me ca lac
wy po sa żo na jest w szyb ko -
złą cze ste ro wa ne hy drau -
licz nie. Umoż li wia ono bły -
ska wicz ną wy mia nę osprzę -
tu. Roz wią za nie to opty ma li -
zu je wy ko rzy sta nie ma szy -
ny, skra ca bo wiem do ab so -
lut ne go mi ni mum czas po -

trzeb ny na zdję cie wiert ni cy
z wy się gni ka i za mo co wa nie
wi deł lub za wie sia ha ko we -
go po zwa la ją cych na mon -
taż kon struk cji no śnej ekra -
nu w uprzed nio wy wier co -
nym otwo rze. Za sto so wa nie
szyb ko złą cza zwięk sza po -
nad to kom fort i bez pie czeń -
stwo pra cy ope ra to ra, któ ry
mniej cza su prze by wa po -
za ka bi ną maszyny. 
Wy się gnik Me ca la ca – ła -
ma ny w płasz czyź nie po zio -
mej dzię ki si łow ni ko wi of f -
se tu – umoż li wia mon taż
ekra nów bez ko niecz no ści
ko rek ty po ło że nia sa mej
ma szy ny. W efek cie przy -
no si to ob ni że nie zu ży cia
pa li wa, ogu mie nia i ca łe go
ukła du jezd ne go ma szy ny.
Do świad cze nia zwią za ne
z re ali za cją te go ty pu in sta -
la cji przy wy ko rzy sta niu
ma szy ny Me ca lac na od cin -
ku au to stra dy A4 po ka zu je,
że roz wią za nie to do sko na -
le spraw dza się w prak ty ce.

www.bh-ruda.pl 

http://bh-ruda.pl/


Dwadzieścia lat 
Wa ryń ski Tra de! 

Spół ka Wa ryń ski Tra de jest
jed nym z naj bar dziej zna -
nych dys try bu to rów ma szyn
bu dow la nych w Pol sce. Ja -
ko kon ty nu ator bo ga tej, po -
nad 50-let niej tra dy cji mar ki
Wa ryń ski w Pol sce, już od
roku 1992 ofe ru je swo im
klien tom naj wyż szej ja ko ści
pro duk ty. Dwadzieścia lat
wy tę żo nej pra cy spra wi ło,
że obec nie Spół ka mo że
po chwa lić się nie zwy kle
sze ro ką ofer tą ma szyn oraz
bar dzo in te re su ją cą ofer tą
po za pro duk to wą. – Te go -
rocz ny ju bi le usz na szej
Spół ki to oka zja nie tyl ko
do pod su mo wań, ale przede
wszyst kim do okre śle nia
stra te gii na ko lej ny okres na -
szych dzia łań. Przez mi nio ne
dwa dzie ścia lat wspól nym
wy sił kiem ko lej nych za rzą -
dów i pra cow ni ków zdo by li -
śmy mia no jed nej z naj bar -
dziej roz po zna wal nych ma -
rek na ryn ku ma szyn bu dow -
la nych. Nie zmier nie cie szę
się, że na szą co dzien ną, wy -
tę żo ną pra cę do ce nia sze ro -
kie gro no na szych za do wo lo -
nych klien tów – mó wi pre zes
Wa ryń ski Tra de Sp. z o.o.
Ro bert Kę dzier ski. 
Wa ryń ski Tra de Sp. z o.o.
od roku 2005  jest  wy łącz -
nym dys try bu to rem pro duk -
tów kon cer nu Gu an gxi
LiuGong Ma chi ne ry w Pol -
sce i tym sa mym uzy skał
mia no part ne ra stra te gicz ne -
go te go ce nio ne go na ca łym
świe cie chiń skie go pro du -
cen ta ma szyn bu dow la nych. 
Oprócz pro duk tów LiuGong,
w sze ro kiej ga mie ma szyn
bu dow la nych ofe ro wa nych
przez Wa ryń ski Tra de Sp.
z o.o. znaj du ją się mię dzy in -
ny mi mar ki Hi dro mek, Way
In du stries. Ofer tę tę uzu peł -
nia ją rów nież urzą dze nia
i na rzę dzia spe cja li stycz ne
fir my POQUTEC (na przy -
kład mło ty wy bu rze nio we,
szczę ki kru szą co – tną ce). 

War to wspo mnieć, że Wa -
ryń ski Tra de nie dzia ła wy -
łącz nie w bran ży bu dow la -
nej. Spo re gro no użyt kow ni -
ków ma szyn to rol ni cy i le -
śni cy. Wśród nich szcze gól -
nie du żą po pu lar no ścią cie -
szą się pro duk ty ma ło ga ba -
ry to we ta kie jak ła do war ka
LiuGong CLG 816G. Ma szy -
ny o ta kich pa ra me trach
tech nicz no-użyt ko wych do -
sko na le spraw dza ją się na
przykład pod czas  drob -
nych prac ziem nych. 
Roz wi nię ta sieć biur re gio nal -
nych spra wia, że fa cho wa po -
moc i pro fe sjo nal ne do radz -
two ze stro ny fir my Wa ryń ski
Tra de są do stęp ne dla klien -
tów w każ dym za kąt ku Pol ski.
Pla ców ki dys try bu to ra moż -
na od wie dzić w War sza wie,
Ka to wi cach, Sta lo wej Wo li,
Wro cła wiu, Po zna niu, Szcze -
ci nie oraz w Kiel cach. Wa ryń -
ski Tra de po sia da rów nież
sieć de aler ską z od dzia ła mi
w Cze la dzi, Gdań sku, Kra ko -
wie i Po zna niu. Spół ka za -
pew nia tak że naj wyż sze stan -
dar dy usług ser wi so wych
i wspar cie po sprze da żo we. 
We wszyst kich tych miej -
scach klien ci Wa ryń ski Tra de
mo gą po znać nie tyl ko sze ro -
ką ga mę pro duk tów dys try -
bu to ra, ale rów nież licz ne
pro po zy cje po za pro duk to we.
Pierw szą z nich sta no wią
atrak cyj ne wa run ki wy naj mu
ofe ro wa nych przez spół kę

ma szyn. Wa ryń ski Tra de wy -
cho dząc na prze ciw po trze -
bom klien tów pro po nu je im
wy po ży cza nie pro duk tów za -
rów no na krót ki okres, jak
i na po trze by in we sty cji dłu -
go ter mi no wych. Ofer ta wy -
naj mu obej mu je sze ro ką ga -
mę ma szyn i urzą dzeń. Znaj -
du je się w niej za rów no
sprzęt spe cja li stycz ny, jak
i ma szy ny na po trze by ma -
łych in we sty cji.
Oprócz do god nych wa run -
ków wy naj mu sprzę tu, klien -
ci Wa ryń ski Tra de mo gą
sko rzy stać rów nież z bo ga -
tych moż li wo ści le asin go -
wych. Ta for ma fi nan so wa -
nia in we sty cji jest prze wi -
dzia na szcze gól nie dla od -
bior ców, któ rzy nie po sia da -
ją z gó ry okre ślo ne go ka pi -
ta łu na za kup no wej ma szy -
ny. Klien ci, któ rzy nie zde cy -
du ją się na le asing lub wy -
na jem, sko rzy stać mo gą
rów nież z do god nych form
kre dy to wa nia za ku pów. 
– Ma my na dzie ję, że po sze -
rze nie na szej ofer ty o licz ne
pro po zy cje po za pro duk to we
wpły nie na jesz cze więk szą
sa tys fak cję na szych klien -
tów – uwa ża pre zes Wa ryń -
ski Tra de Sp. z o.o. Ro bert
Kę dzier ski. – Za do wo le nie
na szych kon tra hen tów jest
dla nas naj waż niej sze, dla -
te go wciąż pra cu je my
nad udo sko na la niem świad -
czo nych przez nas usług,

któ re za spo ka jać bę dą ich
wszel kie ocze ki wa nia – do -
da je pre zes Kę dzier ski. 
Nad ca łą ofer tą Wa ryń ski
Tra de czu wa ją wy szko le ni
eks per ci, któ rzy dzię ki swe -
mu wie lo let nie mu do świad -
cze niu i fa cho we mu po dej -
ściu po ma ga ją klien tom fir my
na wszyst kich eta pach
współ pra cy. War to rów nież
wspo mnieć, że dla naj waż -
niej szych użyt kow ni ków dys -
try bu tor przy go to wał spe cjal -
ny pro gram lo jal no ścio wy.
O suk ce sie i efek tach wy tę żo nej
pra cy ca łe go ze spo łu Wa ryń ski
Tra de świad czą co raz lep sze wy -
ni ki sprze da żo we Spół ki. Tyl ko
w roku 2011  dys try bu tor sprze -
dał o dwadzieścia pięć procent
ma szyn wię cej niż rok wcze śniej.
Po mi mo za po wie dzi przy szłych
pro ble mów w bran ży, spół ka bar -
dzo umie jęt nie do cie ra do dzia ła -
ją cych na pol skim ryn ku firm bu -
dow la nych. Dzię ki roz bu do wa nej
sie ci biur re gio nal nych i przed -
sta wi cie li han dlo wych Wa ryń -
ski Tra de speł nia po trze by za -
rów no du żych od bior ców, jak
i bar dzo licz nych w na szym
kra ju ma łych przed się biorstw.
Na suk ces sprze da żo wy dys -
try bu to ra z War sza wy prze -
kła da się tak że fakt, że
przy po rów ny wal nych pa ra me -
trach tech nicz nych i ja ko ści ofe -
ru je on swo im klien tom pro duk ty
wy raź nie tań sze, niż te ofe ro wa -
ne przez świa to wych po ten ta tów.

www.warynski-trade.com.pl 
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Wa ryń ski Tra de  od roku 2005  jest w Pol sce wy łącz nym dys try bu to rem pro duk tów kon cer nu Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry i tym
sa mym uzy skał mia no part ne ra stra te gicz ne go te go ce nio ne go na ca łym świe cie chiń skie go pro du cen ta ma szyn bu dow la nych



http://www.warynski-trade.com.pl/


Maszyny budowlane

42 Pośrednik Budowlany

Pat Bet docenia walory
ładowarki GEHL AL 340

Pod ko niec ubie głe go ro -
ku Za kład Be to niar ski Pat
Bet z Ła giew nik na był ła do -
war kę prze gu bo wą GEHL
AL 340. Za ku pu do ko na no
u au to ry zo wa ne go de ale ra,
w fir mie EWPA. Adam Ta -
deu siak wła ści ciel fir my Pat
Bet za py ta ny o po wo dy, dla
któ rych zde cy do wał się wła -
śnie na ła do war kę prze gu -
bo wą GEHL AL 340 od po -
wie dział: – De cy du ją ce zna -
cze nie mia ły wa lo ry ma szy -
ny, dłu go let nia współ pra ca
z fir mą EWPA i bar dzo do -
bre kon tak ty z jej przed sta -
wi cie lem Ar tu rem Świąt -
kiem. Ła do war kę GEHL

AL 340 na by li śmy wraz
z sze ro ką ga mą osprzę tu
ro bo cze go. Zde cy do wa li -
śmy się mię dzy in ny mi
na ra mię ko pią ce, pług, wi -
dły i łyż kę do prac ziem nych.
Przed za ku pem ma szy na zo -
sta ła prze te sto wa na przez
pra cow ni ka na szej fir my,
któ ry zwró cił uwa gę na pro -
sto tę ob słu gi, funk cjo nal -
ność, moc ną hy drau li kę
oraz bar dzo eko no micz ny
sil nik YANMAR. Śred nie zu -
ży cie pa li wa na po zio mie
trzech li trów na go dzi nę
pra cy, gaz ręcz ny nie zbęd -
ny przy pra cach pro wa dzo -
nych z uży ciem spe cja li -
stycz ne go osprzę tu oraz
wie lo funk cyj ny joy stick uła -

twia ją cy ob słu gę funkcji
roboczych sta no wi ły nie za -
prze czal ne atu ty ofe ro wa nej
nam ła do war ki. A po nie waż
kon ku ren cja nie mia ła tych
roz wią zań w stan dar do wym
wy po sa że niu zde cy do wa li -
śmy się na za kup ła do war ki
GEHL. Pierw sze do świad -
cze nia eks plo ata cyj ne upew -
ni ły nas, że pod ję li śmy wła -
ści wą de cy zję. 
No wy na by tek fir my Pat Bet
jest eks plo ato wa ny dość in -
ten syw nie. Ła do war ka wy ko -
rzy styw na jest głów nie
do prac zwią za nych z ko ry to -
wa niem, prze ła dun kiem kru -
szyw oraz pa let z ma te ria ła mi
bu dow la ny mi. Ope ra tor
chwa li ła twość ma new ro wa -
nia ma szy ną w cia snej prze -
strze ni. GEHL AL 340 jest

bar dzo zwrot ną ma szy ną, ale
im po nu je sta bil no ścią na wet
pod czas szyb kich prze jaz -
dów z wy peł nio ną łyż ką. Za -
sto so wa nie sze ro kich opon
w du żym stop niu po pra wia
sta bil ność oraz pa ra me try
ma szy ny zwią za ne z si łą
ucią gu i pcha niem urob ku. 
Za kup ła do war ki GEHL
AL 340 w du żym stop niu
pod niósł kon ku ren cyj ność
fir my Pat Bet na lo kal nym
ryn ku. Bez ta kiej ma szy ny
nie mo gła by ona na przy -
kład świad czyć usług zwią -
za nych z zi mo wym utrzy ma -
niem gmin nych chod ni ków.

www.ew pa.pl

www.ar max.com.pl

www.kurt-koenig.com.pl

Choć GEHL AL 340 eksploatowany jest intensywnie, to spisuje się bez zarzutu

http://gehl.com/


Wac ker Neu son BFS 1350
– tnie ostro, pra cu je ci cho

Prze ci nar ki jezd ne znaj du ją
co raz szer sze za sto so wa -
nie, szcze gól nie w bu dow -
nic twie dro go wym. Ich pod -
sta wo wy mi za le ta mi są du -
ża mo bil ność i ni ska wa ga.
Po zwa la ją ciąć nie mal
w każ dym miej scu i w każ -
dych wa run kach. Urzą dze -
nia te go ty pu, któ re ma
w swo jej ofer cie Wac ker
Neu son cie szą się uzna -
niem użyt kow ni ków. Nic
w tym dziw ne go, nie miec ki
pro du cent czy ni bo wiem
wie le dla roz wo ju ich kon -
struk cji, a ich ro dzi na sta le
się po więk sza. Ostat nio we -
szła do niej ozna czo -
na sym bo lem BFS 1350
ma szy na o śred ni cy tar -
czy 500 mi li me trów. Urzą -
dze nie prze zna czo ne jest
za rów no do głę bo kich cięć
dy la ta cyj nych, jak i do drob -
nych prac wy koń cze nio -
wych oraz na praw czych na -
wierzch ni be to no wych i as -
fal to wych. Do kład ne przy -
rzą dy ste ru ją ce i wy so ka
sta bil ność pra cy umoż li wia -
ją do kład ne i płyn ne cię cie
oraz za pew niają wy dłu żenie
ży wot ności tar czy. Sys tem
za pa mię ty wa nia pa ra me -
trów cię cia „Cut ma tic” nie
tyl ko za pa mię tu je usta wie -
nie głę bo ko ści, ale tak że
da je możliwość jej bez stop -
nio wej re gu la cji. 
Po dob nie jak jej „star sze sio -
stry”, no wa prze ci nar ka
Wacker Neuson BFS 1350
od zna cza się in no wa cyj ną
kon struk cją, dzię ki cze mu
tnie o dwa dzie ścia pro cent
szyb ciej niż po rów ny wal ne
urzą dze nia kon ku ren cyj nych
ma rek. Prze ci nar ka nie mu si
być czę sto tan ko wa na.
Zbior nik pa li wa mie ści bo -
wiem 6,5 li tra, śred nie je go
zu ży cie 4,3 li tra na go dzi nę
pra cy. – Ca ły ty po sze reg na -
szych prze ci na rek jezd nych
po sia da pa ra me try cię cia,
któ re są uni ka to we w tej kla -

sie. Jest przy tym obo jęt ne
czy ma szy na wy po sa żo -
na jest w tar czę o sze ro ko -
ści 350, 450 czy 500 mi li -
me trów. Po nie waż wszyst -
kie mo de le są skon stru -
owa ne w ten spo sób, że
mak si mum mo cy sil ni ka
prze ka zy wa ne jest na ob ra -
bia ną na wierzch nię, be ton

lub as falt – tłu ma czy Den nis
Viet ze, me ne dżer dzia łu
tech ni ki wy bu rzeń w fir mie
Wac ker Neu son. 
Urzą dze nie na pę dza ne jest
chło dzo nym po wie trzem ben -
zy no wym sil ni kiem Hon da

GX 390 K1 o mo cy 13 KM.
Układ na pę do wy no wej prze -
ci nar ki zop ty ma li zo wa no w ten
spo sób, by jak naj więk sza
część mo cy sil ni ka by ła prze -
no szo na bez po śred nio na tar -
czę dia men to wą. Po nie waż
punkt cięż ko ści urzą dze nia
znaj du je się do kład nie nad li -
nią cię cia, kon struk to rzy Wac -

ker Neu son uzy ska li efekt do -
dat ko we go do ci sku. Spra wia
to, że tar cza dia men to wa do -
le ga le piej do cię tej na -
wierzch ni. Kom bi na cja obu
wła ści wo ści da je w efek cie
nad zwy czaj ną wy daj ność cię -

cia po pra wia jąc tak że je go
do kład ność i kom fort ob słu gi
na rzę dzia. Ko lej ną za le tą no -
wej prze ci nar ki jest prze my -
śla na, er go no micz na kon -
struk cja. Uła twia ona wy raź nie
ob słu gę ma szy ny i pod no si
wy daj ność oraz sku tecz ność
dzia ła nia. Uchwyt prze ci nar ki
moż na ła two do pa so wy wać
do in dy wi du al nych po trzeb
ope ra to ra. Spra wia to, że mo -
że on przy jąć wy god ną po zy -
cję pod czas pra cy. W ten
spo sób ogra ni cza się je go
zmę cze nie zwięk sza jąc jed -
no cze śnie wy daj ność i efek -
tyw ność pro wa dzo nych ro -
bót. No wa prze ci nar ka ma
skró co ny roz staw osi, co uła -
twia ma new ro wa nie pod czas
pra cy w miej scach o ogra ni -
czo nej prze strze ni.
Na pod kre śle nie za słu gu je
rów nież ni ski cię żar urzą dze -
nia. Prze ci nar ki jezd ne Wac -
ker Neu son są naj lżej szy mi
ma szy na mi w swej kla sie.
Do ty czy to rów nież no wej
prze ci nar ki BFS 1350. Ma
ona sto sun ko wo ni ewiel ki
cię żar wy no szą cy 136 ki lo -
gra mów, a dzię ki te mu nie
jest  kło po tli wa w trans por cie.
Tak że dla te go, że na je go
czas tar cza prze ci nar ki jest ła -
twa w de mon ta żu. 

www.wac ker neu son.pl
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Przecinarka BFS 1350 od zna cza się in no wa cyj ną kon struk cją, dzię ki cze mu tnie
o dwa dzie ścia pro cent szyb ciej niż po rów ny wal ne urzą dze nia innych producentów

http://www.wackerneuson.pl/


Solideal TLH SolidAir

Opo na su per ela stycz na So li de -
al TLH SolidAir zo sta ła za pro -
jek to wa na z my ślą o za sto so -
wa niu na no śni kach te le sko po -
wych. Ma szy ny te znaj du ją co -
raz szer sze za sto so wa nie
w prze my śle, bu dow nic twie
oraz pra cach ko mu nal nych,
dla te go też kon struk to rzy pro -
jek tu jąc opo nę su per ela stycz -
ną So li de al TLH SolidAir po sta -
wi li na wy so ką wy trzy ma łość
kon struk cji, sta bil ność opo ny
oraz uzy ska nie przy tym opty -
mal nej amor ty za cji. Bar dzo
wy so ki bież nik i in no wa cyj -
na bu do wa je go ko stek za -
pew nia do sko na łą trak cję
w te re nie i sa mo oczysz cza nie
się opo ny. Te sty prak tycz ne
po twier dzi ły, że So li de al TLH
SolidAir spraw dza się do sko -
na le w ła do war kach te le sko -
po wych. W po rów na niu z opo -
na mi wy peł nio ny mi ela sto me -
rem od zna cza się zwięk szo ną
o dwa dzie ścia pro cent sta bil -

no ścią, co prze kła da się
na po pra wę kom for tu jaz dy
i wła ści wo ści trak cyj nych. No -
wa opo na ma tak że zde cy do -
wa nie dłuż szą ży wot ność.
W kon struk cji opon TLH
SolidAir za sto so wa no prze te -
sto wa ne wcze śniej i opa ten -
to wa ne trój kąt ne otwo ry
w war stwie amor ty zu ją cej. Ab -
sor bu ją one wstrzą sy na ty le

sku tecz nie, że kom fort jaz dy
zbli żo ny jest w wie lu przy pad -
kach do osią ga ne go na opo -
nach pneu ma tycz nych. Pła -
ski pro fil czo ła opo ny, da ją -
cy kon takt ca łą sze ro ko ścią
bież ni ka, za pewnia do sko -
na łą sta bil ność bocz ną opo -
ny. Jest to istot ny pa ra metr
przy pod no sze niu ła dun ku
na znacz ną wy so kość. Opo -

na TLH SolidAir do stęp na jest
w roz mia rach: 13.00-24/8.50
oraz 14.00-24/8.50. Po zwa la
to na za stą pie nie wszyst kich
sto so wa nych w ła do war kach
te le sk opo wych opon pneu ma -
tycz nych, np: 15.5/80-24,
16.9-24, 17.5L -24, czy na -
wet 15.5-25. 
Pro du cent no wych opon
pod kre śla ich za le ty. Choć
są one droż sze niż tra dy cyj -
ne opo ny pneu ma tycz ne
wy peł nio ne ela sto me rem,
to jed nak w dłuż szej per -
spek ty wie ich eks plo ata cja
przy no si wy mier ne ko rzy ści
fi nan so we. No we opo ny
TLH SolidAir od zna cza ją się
bo wiem więk szą od por no -
ścią na wet w naj trud niej -
szych wa run kach eks plo -
ata cyj nych. Dzię ki te mu nie
tyl ko spa da czę sto tli wość
wy mia ny ogu mie nia, ale
tak że ogra ni cza się bez pro -
duk tyw ne prze sto je ma szy -
ny po wo do wa ne ko niecz -
no ścią na pra wy opon.

www.solideal.pl

Komponenty

So li de al TLH SolidAir poprawia osiągi ładowarek teleskopowych. Dzięki zwiększonej
odporności na uszkodzenia ogranicza także koszty eksploatacyjne maszyny

http://www.solideal.pl/
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HM300 -3 – Ko mat su
po dej mu je rę ka wi cę! 

Choć wo zi dła prze gu bo we
sta no wią dla Ko mat su Po -
land cią gle pro dukt ni szo wy,
to fir ma za mie rza pod jąć rę -
ka wi cę rzu co ną przez kon -
ku ren tów i wal czyć o pol -
skie go użyt kow ni ka. Wziąw -
szy pod uwa gę wa lo ry trze -
ciej ge ne ra cji wo zi deł HM
wal ka ta ma wszel kie da ne
ku te mu, by za koń czyć się
dla Ko mat su zwy cię sko.
Wy da je się, że ze wzglę du
na pa ra me try ro bo cze – ma -
sę wła sną 52.230 kg, ła dow -
ność 28,10 to ny oraz pręd -
kość mak sy mal ną 58,6
km/h – wo zi dło HM300 -3 sta -
no wić mo że in te re su ją ce
roz wią za nie dla pol skich
użyt kow ni ków po szu ku ją -
cych po jaz du wy daj ne go
i nie ma ją ce go przy tym wy -
gó ro wa ne go ape ty tu na pa li -
wo. Już po przed nia ge ne ra -
cja wo zi deł prze gu bo wych
Ko mat su cie szy ła się do brą
opi nią użyt kow ni ków. Te raz
po jaz dy tra fia ją ce na nasz ry -
nek pod da ne zo sta ły grun -
tow nej mo der ni za cji. Moż -
na za py tać, czym po dyk to -
wa ne by ły za tem zmia ny
kon struk cyj ne? Czy cho dzi
o zmia ny dla sa mych zmian?
Od po wiedź wy da je się pro -
sta. Choć ry nek ocze ku je
od pro du cen tów in no wa cji,
to mo der ni za cje po dyk to wa -
ne są w głów nej mie rze po -
trze bą chwi li, to zna czy ko -
niecz no ścią speł nie nia norm
emi sji spa lin EU Sta ge
IIIB/EPA Tier 4 In te rim oraz
za pew nie nia ope ra to ro wi
bez piecz ne go miej sca pra cy
bez na ra że nia na dzia ła nie
szko dli wych dla zdro wia wi -
bra cji. Nie bez zna cze nia jest
tak że oczy wi ście eko no mi ka
eks plo ata cji. W przy pad ku
wo zi deł pro du cen ci ści ga ją
się, by prze wieźć jak naj -
więk szy ła du nek spa la jąc
przy tym jak naj mniej pa li wa.
Na cisk pa da w tym przy pad -
ku na „prze wieźć”. Cho dzi

o to, by na miej sce prze zna -
cze nia tra fiał ca ły ła du nek,
a nie był roz sy py wa ny pod -
czas jaz dy. Dla te go też kon -
struk to rzy Ko mat su daw no
już prze sta li brać udział
w wy ści gu zwięk sza nia ła -
dow no ści. Sku pi li się na tym,
by mak sy mal nie ogra ni czyć
gu bie nie ła dun ku. Klu czem
do suk ce su oka za ła się mo -
der ni za cja new ral gicz nych
ele men tów za wie sze nia.
Ko mat su tak że w przy pad ku
wo zi deł sto su je sys tem
spraw dzo ny w pro duk cji ma -
szyn bu dow la nych po le ga ją -
cy na opar ciu kon struk cji
o pod ze spo ły i kom po nen ty
wy twa rza ne we wła snym za -
kre sie. Wo zi dło HM300 -3 na -
pę dza ne jest sil ni kiem mar ki
Ko mat su o mo cy 329 KM
(242 kW) speł nia ją cym obo -
wią zu ją ce ak tu al nie nor my
emisji spa lin. Choć w po rów -
na niu z jed nost ka mi na pę -
do wy mi po przed niej ge ne ra -
cji roz wi ja on więk szą moc,
to zu ży wa mniej pa li wa. Jest
to moż li we dzię ki za sto so -
wa niu sprę żar ki Ko mat su
o zmien nej geo me trii ło pa -
tek (KVGT) do star cza ją cej
opty mal ną ilość po wie trza
do ko mo ry spa la nia nie za leż -
nie od pręd ko ści ob ro to wej
i stop nia ob cią że nia sil ni ka. 
Opra co wa ny przez Ko mat su
filtr KDPF od zna cza się du żą
sku tecz no ścią wy chwy tu jąc
po nad 90% czą stek sta łych
ze spa lin. W je go skład
wcho dzi spe cjal ny ka ta li za -

tor utle nia ją cy z ukła dem
wtry sku pa li wa, do pa la ją cy
wy chwy co ne cząst ki sta łe
w pro ce sie re ge ne ra cji ak -
tyw nej lub pa syw nej. Re ge -
ne ra cja fil tra nie po wo du je
prze rwy w eks plo ata cji wo zi -
dła. Je go kie row ca jest
na bie żą co in for mo wa ny
o sta nie fil tra KDPF.
Wo zi dło Ko mat su HM300 -3
wy po sa żo no w za wan so wa -
ny układ kon tro li przy czep -
no ści (K -TCS). Zo stał on za -
adap to wa ny z cie szą cych się
uzna niem wo zi deł sztyw no -
ra mo wych ja poń skie go pro -
du cen ta i do sto so wa ny
do wy mo gów eks plo ata cyj -
nych wo zi deł prze gu bo wych.
Pod czas jaz dy po nie sta bil -
nym pod ło żu czuj ni ki
umiesz czo ne we wszyst kich
czte rech ko łach wy kry ją buk -
so wa nie kół, na stę pu je au to -
ma tycz ne włą cze nie blo ka dy
mię dzy osio we go me cha ni -
zmu róż ni co we go. Je że li mi -
mo to któ reś z kół na dal buk -
su je, zo sta je wy ha mo wa ne
przez układ ha mul co wy dzia -
ła ją cy nie za leż nie na każ de
z czte rech koł. W ten spo sób
prze ciw le głe ko ło od zy sku je
przy czep ność. Dzię ki te mu
wzra sta nie tyl ko bez pie czeń -
stwo i wy daj ność pra cy, ale
tak że ży wot ność ogu mie nia. 
Za rów no na osi przed niej,
jak i osiach tyl nych wo zi dła
HM300 -3 za sto so wa no za -
wie sze nie hy dro pneu ma -
tycz ne z wa ha czem wle czo -
nym, za pew nia ją ce płyn ność

i kom fort jaz dy oraz ogra ni -
cza ją ce sku tecz nie ko ły sa -
nie. Ogra ni cza to wpływ wi -
bra cji na ope ra to ra i wy sy py -
wa nie się trans por to wa ne go
urob ku ze skrzy ni ła dun ko -
wej. Elek tro nicz nie ste ro wa -
na skrzy nia bie gów Ko mat -
su KATOMiCS z sze ścio ma
bie ga mi do przo du i dwo -
ma wstecz ny mi umoż li wia
opty mal ne wy ko rzy sta nie
wo zi dła. Sil nik i skrzy nia
bie gów są ste ro wa ne w peł -
ni elek tro nicz nie w opar ciu
o cią głe mo ni to ro wa nie
pręd ko ści jaz dy i ob ro tów
sil ni ka wy bie ra ny jest au to -
ma tycz nie opty mal ny bieg.
Za pew nia to do bre przy -
spie sza nie, płyn ną re duk -
cję bie gów bez szarp nięć
i opty mal ną pręd kość ob ro -
to wą sil ni ka pod czas po ko -
ny wa nia wznie sień. 
W wo zi dle Komatsu HM300 -
-3 za sto so wa no chło dzo ne
ole jem mo kre ha mul ce wie lo -
tar czo we któ re po twier dzi ły
swo ją sku tecz ność w więk -
szych wo zi dłach prze gu bo -
wych i sztyw no ra mo wych.
Peł nią one tak że funk cję
zwal nia cza da jąc ope ra to ro -
wi więk sze bez pie czeń stwo
pod czas zjaz dów ze wznie -
sień z du żą pręd ko ścią.
No wej kon struk cji ka bi -
na (ROPS/FOPS) za pew nia
bez piecz ne i kom for to we
wa run ki pra cy. Za oblo -
na de ska roz dziel cza z ła -
two do stęp ny mi ele men ta -
mi ob słu go wy mi uła twia
ste ro wa nie funk cja mi po jaz -
du. No wy sied mio ca lo wy
mo ni tor umoż li wia na sta wia -
nie funk cji ob słu go wych uła -
twia ją cych pra cę ope ra to ra.
Na mo ni to rze po ja wia ją się
tak że ko mu ni ka ty do ty czą ce
pa ra me trów ro bo czych po -
jaz du. Ope ra tor jest rów nież
na bie żą co in for mo wa ny
o sta nie fil tra czą stek sta łych
i ko niecz no ści do ko na nia
prze glą du. Wo zi dło wy po sa -
żo ne jest tak że w naj now szą
ge ne ra cję sys te mu te le ma -
tycz ne go KOMTRAX.

www.ko mat su po land.pl

Pojazdy użytkowe
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Optymalne wyprofilowanie skrzyni ładunkowej i mała wysokość załadunku wynosząca
2.820 mm sprawiają, że wozidło HM300-3 doskonale współpracuje z koparkami klasy 30-60
ton oraz ładowarkami kołowymi wyposażonymi w łyżkę o pojemności od 3,8 do 5,8 m³



http://komatsupoland.pl/


Kon tro la sta tecz no ści
w żu ra wiach Pal fin ger

Z koń cem ubiegłego ro ku fir -
ma Pal fin ger wpro wa dzi ła
do wy po sa że nia żu ra wi prze -
ła dun ko wych układ „in te li -
gent nej” kon tro li sta tecz no ści
HPSC (High Per for man ce
Sta bi li ty Con trol). Po ma ga on
mak sy mal nie wy ko rzy stać
moż li wo ści udźwi gu żu ra wia
w wa run kach wy klu cza ją cych
peł ne pod par cie po jaz du, co
czę sto ma miej sce w gę stej
za bu do wie al bo w ru chu
ulicz nym, gdy ilość miej sca
do pra cy jest ogra ni czo na
i po jazd mo że być pod par ty
z jed nej stro ny, tyl ko czę ścio -
wo lub na wet mu si pra co wać
bez uży cia pod pór. 
W po rów na niu z pierw szy mi
sys te ma mi kon tro li sta tecz no -
ści wy ma ga ny mi po ro -
ku 2011 przez nor mę
EN 12999 układ HPSC sta no -
wi du że udo god nie nie. Ów -
cze sne roz wią za nia umoż li -

wia ły bo wiem osią gnię cie peł -
ne go udźwi gu tyl ko przy cał -
ko wi cie roz sta wio nych pod -
po rach. Ich nie peł ne roz ło że -
nie pro wa dzi ło do sko ko we go
ogra ni cze nia war to ści udźwi -
gu zna czą co zmniej sza ją c
funk cjo nal ność ma szy ny. 

Opraco wa ny przez in ży nie -
rów z fir my Pal fin ger al go -
rytm ob li cze nio wy wy ko rzy -
stu je sy gna ły z li nio wych
czuj ni ków wy su nię cia pod -
pór, co po zwa la na bar dzo
do kład ne od zwier cie dle nie
rze czy wi stej sta tecz no ści po -

jazdu przy uwzględ nieniu
rów nież ta kich czyn ni ków, jak
geo me tria pod wo zia i cał ko -
wi ta sztyw ność skręt na za bu -
do wy. Umożliwia to wy ko rzy -
sta nie do pusz czal ne go w da -
nym mo men cie udźwi gu żu -
ra wia w każ dym po ło że niu
ko lum ny dla do wol ne go po -
ło że nia pod pór, co za pew nia
bez piecz ną pra cę w moż li -
wie naj szer szym za kre sie.
War to pod kre ślić bez ob słu go -
wość HPSC, na co wpły wa jed -
no ra zo wa ka li bra cja wy ko ny -
wa na do pie ro po za bu do wa -
niu żu ra wia na po jeź dzie.
Kom pak to wość ukła du HPSC
da je moż li wość za sto so wa nia
w każ dym mo de lu żu ra wia
Pal fin ger i z róż ny mi ro dza ja mi
pod pór, bez do dat ko wej in ge -
ren cji w układ elek trycz ny pod -
wo zia po jaz du. Układ HPSC
po zwa la na opty mal ne wy ko -
rzy sta nie ob sza ru rze czy wi stej
sta tecz ności żu ra wia umoż li -
wia jąc bez piecz ną pra cę bez
ogra ni cza nia je go udźwi gu.

www.graco.pl
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Układ HPSC po ma ga on mak sy mal nie wy ko rzy stać moż li wo ści udźwi gu żu ra wia w wa run -
kach wy klu cza ją cych peł ne pod par cie po jaz du

http://graco.pl/


http://www.volvotrucks.com/trucks/poland-market/pl-pl/Pages/Home.aspx


Re nault Trucks na
tar gach In ter mat

Jed nym z głów nych ele -
men tów eks po zy cji Re nault
Trucks pod czas te go rocz -
nych tar gów In ter mat w Pa -
ry żu by ły roz wią za nia dla
bran ży bu dow la nej. Je śli
cho dzi o roz wią za nia tech -
no lo gicz ne, głów ny na cisk
po ło żo no na zro bo ty zo wa ną
skrzy nię bie gów Opti dri -
ver+ oraz pa kiet Opti roll,
któ ry wy ko rzy stu je in er cję
po jaz du dla zre du ko wa nia
zu ży cia pa li wa. Wszy scy za -
in te re so wa ni za gad nie nia mi
zwią za ny mi z wy ko rzy sty -
wa niem ener gii elek trycz nej,
po win ni ko niecz nie zaj rzeć
do dzia łu Cle an Tech, gdzie
znaj dą po jaz dy Re nault
Trucks wy ko rzy stu ją ce al ter -
na tyw ne źró dła ener gii. 
Dla Re nault Trucks In ter mat
to wspa nia ła oka zja do za -
pre zen to wa nia swo im klien -
tom roz wią zań pro wa dzą -
cych do zmniej sze nia kon -
sump cji pa li wa, od wy glą du
cię ża rów ki po czy na jąc
i na usłu gach ser wi so wych
koń cząc. Go ście im pre zy
mie li oka zję za po znać się
z naj now szy mi pro po zy cja -
mi fran cu skie go pro du cen -
ta, ta ki mi jak Pre mium Lan -
der OptiTrack 6x2 oraz Re -
nault Ke rax XTREM 8x4. Po -
zo sta ła część ga my po jaz -
dów Re nault Trucks re pre -
zen to wa na by ła przez Mi -
dlum 4x4 oraz wy wrot kę
Ma xi ty. Po raz pierw szy
pokazano tak że po jazd bu -
dow la ny w no wej kon fi gu ra -
cji: Pre mium Lan der Tri -
dem 8x4*4. Zo stał on za pro -
jek to wa ny do za dań zwią za -
nych z trans por tem cięż kich
za ła dun ków w po sta ci spe -
cja li stycz ne go sprzę tu czy
ma te ria łów bu dow la nych
i do wo że niem ich w trud no
do stęp ne miej sca. Pro jek -
tan ci Re nault Trucks, jak za -
wsze do ło ży li wszel kich sta -
rań, aby zop ty ma li zo wać
wy daj ność po jaz du i tym sa -

mym zre du ko wać kosz ty
pa li wa. Pre mium Lan der Tri -
dem 8x4*4 jest obec nie
sprze da wa ny na te re nie
Fran cji i już wkrót ce bę dzie
do stęp ny w po zo sta ły kra -
jach eu ro pej skich.
Zbu do wa ny na lek kim
pod wo ziu 6x4 Tri dem, wy -
po sa żo ny zo stał w trze cią,
pod no szo ną tyl ną oś.
Dzię ki te mu, ma new ry wy -
ko ny wa ne na wstecz nym
bie gu, bę dą ce czę sto
głów nym spo so bem po ru -
sza nia się przy pra cach bu -
dow la nych w śro do wi sku
miej skim, sta ły się znacz -
nie ła twiej sze. W po rów na -
niu z po jaz da mi w tra dy cyj -

nej kon fi gu ra cji 8x4, pro -
mień skrę tu zo stał zre du -
ko wa ny o dzie sięć do pięt -
na stu pro cent, w za leż no -
ści od roz sta wu osi. Na -
tych miast po opusz cze niu
przez po jazd pla cu bu do -
wy, je go kie row ca ma moż -
li wość pod nie sie nia trze ciej
osi. W ten spo sób zmniej -
sza się nie tyl ko in ten syw -
ność eks plo ata cji opon, ale
tak że zu ży cie pa li wa. 
Pre mium Lan der 8x4*4 Tri -
dem ja ko je dy ny po jazd
na ryn ku po sia da tyl ną oś
o no śno ści 10 ton. Nie by -
ło by to moż li we, gdy by nie
ści sła współ pra ca po mię -
dzy Re nault Trucks a fir ma -

mi Mi che lin i Go ody ear,
któ re do star czy ły spe cjal -
ne opo ny 385/65 pa su ją ce
za rów no do przed niej, jak
i tyl nej osi. Dzię ki ta kie mu
roz wią za niu Pre mium Lan -
der 8x4*4 Tri dem jest
w sta nie prze wieźć każ dy
ro dzaj sprzę tu, na wet ten
naj cięż szy jak na przy kład
żu ra wie hy drau licz ne, urzą -
dze nie do my cia ka na łów
czy od ku rza cze prze my sło -
we. Po jazd Pre mium Lan -
der 8x4*4 Tri dem pre zen to -
wa ny na tar gach In ter mat
w Pa ry żu wy po sa żo no
w zdej mo wa ną za bu do wę
do prac roz biór ko wych.

www.renault-trucks.pl
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Pre mium Lan der Tri dem 8x4*4 zo stał za pro jek to wa ny z przeznaczeniem do za dań zwią za nych z trans por tem cięż kich za ła dun ków
w po sta ci spe cja li stycz ne go sprzę tu czy ma te ria łów bu dow la nych i do wo że niem ich w trud no do stęp ne miej sca

Pre mium Lan der 8x4*4 Tri dem ja ko je dy ny po jazd na ryn ku po sia da tyl ną oś o no śno ści 10 ton. Nie by ło by to moż li we, gdy by nie
ści sła współ pra ca po mię dzy Re nault Trucks a fir ma mi Mi che lin i Go ody ear, któ re do star czy ły spe cjal ne opo ny



http://www.renault-trucks.pl/
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Z my ślą o no wych za sto so wa -
niach i po trze bach klien tów
Sca nia kon se kwent nie po -
sze rza swo ją ofer tę po jaz dów
bu dow la nych. No we roz wią -
za nia są czę sto re zul ta tem
głęb szej ana li zy moż li wo ści,
ja kie za pew nia mo du ło wy
sys tem pro duk tów na szej fir -
my. Mo du la ry za cja da je szan -

sę sze ro kiej im ple men ta cji
no wych ukła dów i pod ze spo -
łów, któ re są cią gle mo der ni -
zo wa ne. Naj waż niej szy mi kry -
te ria mi przy pro jek to wa niu
no wych po jaz dów bu dow la -
nych są mak sy mal na dys po -
zy cyj ność oraz wy trzy ma łość.
W bieżącym roku bę dzie my
kon cen tro wa li na sze dzia ła -
nia na sprze da ży no wej ga -
my po jaz dów bu dow la nych,
któ rych pol ska pre mie ra
mia ła miej sce w kwiet niu.
No wa generacja te re no wych
sa mo cho dów cię ża ro wych
Sca nia zo sta ła za pro jek to -
wa na spe cjal nie z my ślą
o naj trud niej szych wa run -

kach eks plo ata cji, ja kie moż -
na na po tkać na placach
budowy. Mo dy fi ka cje wpro -
wa dzo ne z przo du ka bi ny
ma ją cha rak ter czy sto funk -
cjo nal ny. Obej mu ją roz wią -
za nia za pew nia ją ce ochro nę
wraż li wych pod ze spo łów,
przy czy nia jąc się tym sa mym
do re duk cji kosz tów na praw
i mi ni ma li za cji bez pro duk -
tyw nych prze sto jów.
Z my ślą o naj cięż szych wa -
run kach te re no wych za pro -
jek to wa ne zo sta ły no we re -
so ry pa ra bo licz ne o pro gre -
syw nej cha rak te ry sty ce za -
pew nia ją ce więk szy kom fort
i przy czep ność kół do pod -

ło ża. Osie ze zwol ni ca mi
w pia stach kół otrzy ma ły
wzmoc nio ne pół osie na pę -
do we, w jesz cze więk szym
stop niu eli mi nu ją ce wa ha nia
prze no szo ne go mo men tu
ob ro to we go. Przy czy nia się
to do znaczącej po pra wy
wła sno ści trak cyj nych. 
Nie ste ty, ry nek po jaz dów
bu dow la nych w Pol sce
od ro ku 2009 od no to wu je
spad ki i praw do po dob nie
w tym ro ku trend ten bę dzie
kon ty nu owa ny. Na le ży li czyć
na no we fun du sze z UE
na po pra wę in fra struk tu ry,
któ re naj wcze śniej po ja wią
się jed nak w ro ku 2014. 

DAF 2600 ob cho dzi
pięć dzie sią te uro dzi ny

Po pięć dzie się ciu la tach
DAF 2600 po wra ca
na BedrijfsautoRAI. Cię ża -
rów ka nie ma ją ca daw niej
so bie rów nych pod wzgle -
dem kom for tu jaz dy, za de -
biu to wa ła na tej wy sta wie
w ro ku 1962 z mie sca sta jąc
się jej praw dzi wą gwiaz dą.
Na pę dza ny 6-cy lin dro wym
sil ni kiem wy so ko pręż nym
o po jem no ści 11,1 li tra i mo -
cy mak sy mal nej 220 KM, sa -
mo chód ten za po cząt ko wał
no wą erę w za kre sie kom for -
tu pra cy kie row cy i usta no wił
no wy stan dard w mię dzy na -
ro do wym trans por cie dro go -
wym. Prze stron na ka bi -
na za pew nia ła kie row cy nie -
spo ty ka ną wcze śniej wy go -
dę. Co wię cej, wy jąt ko wo
du że prze szkle nie ka bi ny
za pew nia ło zna ko mi tą wi -
docz ność. Kie row ca miał
do dys po zy cji re gu lo wa ny
fo tel, na to miast opar cie fo te -
la pa sa że ra moż na by ło
skła dać do ty łu do po zy cji
po zio mej. De ska roz dziel cza
by ła bar dzo er go no micz na,

a do zwięk sze nia kom for tu
jaz dy przy czy niał się też nie -
zwy kle wy daj ny sys tem
ogrze wa nia i wen ty la cji. 
DAF 2600 był jed nym
z pierw szych sa mo cho dów
cię ża ro wych wy po sa żo nych
w ka bi nę sy pial ną. Dwie le -
żan ki, z któ rych gór ną moż -
na by ło cał ko wi cie zło żyć,
za pew nia ły kie row cy i po -
moc ni ko wi nie zna ną wcze -
śniej w tym fa chu wy go dę.
Dla te go też mo del ten świet -
nie nada wał się na po trze by
trans por tu da le ko bież ne go.
W swo im cza sie DAF 2600
nie miał so bie rów nych je śli

cho dzi o kom fort jaz dy, tak
sa mo jak dziś bez kon ku ren -
cyj ny jest pod tym wzglę -
dem DAF XF105. Do ro -
ku 1974 wy pro du ko wa no po -
nad pięt na ście ty się cy eg -
zem pla rzy mo de lu DAF 2600.
Cią gnik, któ ry za pre zen to wa -
no na te go rocz nej wy sta wie
BedrijfsautoRAI po cho dzi
z ko lek cji DAF Mu seum
w Ein dho ven.
DAF Trucks N. V. – fir ma za -
leż na ame ry kań skiej spół ki
PACCAR Inc, na le żą cej
do naj więk szych pro du cen -
tów cięż kich sa mo cho dów
cię ża ro wych na świe cie, jest

wio dą cym pro du cen tem lek -
kich, śred nich i cięż kich sa -
mo cho dów cię ża ro wych,
z udzia łem w ryn ku eu ro pej -
skim wy no szą cym w czerw -
cu 2011 ro ku (na ra sta ją co
od po cząt ku ro ku) 15,5%
w ka te go rii po wy żej 15 ton.
DAF pro du ku je peł ny asor ty -
ment cią gni ków i pod wo zi
ofe ru jąc od po wied ni po jazd
do każ de go ro dza ju trans -
por tu. DAF jest rów nież li de -
rem pod wzglę dem świad -
cze nia usług zwią za nych
z pro duk tem: kon trak tów
ser wi so wych i na praw czych
(MultiSupport Re pa ir and
Ma in te nan ce Con tracts),
usług fi nan so wych świad -
czo nych przez PACCAR Fi -
nan cial oraz pierw szo rzęd -
ne go ser wi su czę ści. Po nad -
to, DAF kon stru uje i pro du -
ku je ta kie czę ści, jak osie
i sil ni ki, w szcze gól no ści dla
pro du cen tów au to bu sów
i au to ka rów na ca łym świe -
cie. Fir ma DAF Trucks N. V.
po sia da za kła dy pro duk cyj -
ne w Ein dho ven w Ho lan dii
i w We ster lo w Bel gii oraz
po nad ty siąc punk tów sprze -
da ży i usług w Eu ro pie.

www.daf.com

Paweł Paluch – dy rek tor marketingu Scania Polska

Coraz bogatsza oferta Scania dla budownictwa 

Mo del DAF 2600 na zy wa ny „Mat ką mię dzy na ro do we go trans por tu dro go we go”
stanowił jedną z atrakcji tegorocznej wystawy BedrijfsautoRAI



Kie dy śmi gła mu szą
wje chać na gó rę…

Z uży ciem no wo cze sne go
sprzę tu trans por to we go mar -
ki Gol dho fer fir mie W&F
Fran ke uda ło sie zre ali zo wać
nie zwy kle trud ne za da nie
trans por to we po le ga ją ce
na prze wie zie niu ele men tów
elek trow ni wia tro wych Ener -
con do po ło żo nej w gó rzy -
stym tere nie far my wia tro wej
Bre iden bach. Szcze gól nym
wy zwa niem oka za ło się
prze trans por to wa nie mie rzą -
cych 49,6 me tra śmi gieł. Ich
trans port od by wał się po bar -
dzo krę tej dro dze bie gną cej
po 250-me tro wym wznie sie -
niu o na chy le niu 18-20%.
– Do spraw nej re ali za cji te go
pro jek tu nie zbęd ne by ło nie
tyl ko na sze wie lo let nie do -
świad cze nie, ale rów nież nie -
za wod na i in no wa cyj na tech -
no lo gia trans por to wa z Gol -
dho fe ra – mó wi Jo erg Fle -
ischer, dy rek tor za ra dza ją cy
fir my W&F Fran ke spe cja li -
zu ją cej się w cięż kim trans -
por cie. Po sia da ona sie -
dem dzie siąt cią gni ków i po -
nad dzie więć dzie siąt na -
czep Gol dho fer. Tym ra zem
spe cja li ści prze woź ni ka po -
sta no wi li wy ko rzy stać czte -
ro osio we plat for my ty pu
STZ-DL 4-45/80 AAA. Trzy -
krot nie roz su wa na na cze pa

wcho dzi w skład no wej ge -
ne ra cji plat form skon stru -
owa nych spe cjal nie do prze -
wo zu ele men tów elek trow ni
wia tro wych. Po jaz dy cha rak -
te ry zu ją się ma łą ma są wła -
sną i du żą wy trzy ma ło ścią
na zgi na nie. To le ran cje wy -
ko na nia rur te le sko po wych
są zre du ko wa ne do mi li me -
tra, co gwa ran tu je opty mal -
ną spraw ność dzia ła nia.
Pod czas prze wo zu śmi gieł
na cze py by ły roz cią gnię te
tyl ko do 42 me trów. Każ de
ze śmi gieł znacz nie wy sta -
wa ło z ty łu, ale wła śnie ta kie
je go uło że nie umoż li wi ło
prze je cha nie przez cia sne
za krę ty w le sie po ra sta ją -
cym wzgó rze. Oczy wi ście
ko niecz ne by ło ko rzy sta nie
z ukła du zdal ne go ste ro wa -
nia skrę tem osi.
Dal sze pięć dzie siąt trans -
por tów za pew ni ło prze wie -
zie nie ze sta wa mi mo du ło -
wy mi THP po zo sta łych czę -
ści elek trow ni wia tro wych,
mię dzy in ny mi ge ne ra to rów
wa żą cych 86 ton każ dy, 135
me tro wych wież skła da ją -
cych się z kil ku ele men tów
be to no wych i ze sta lo wych
szpi ców. Po zo sta łe ele men -
ty wy po sa że nia o mniej szej
wa dze do wie zio no na miej -
sce prze zna cze nia lżej szy -
mi ni sko po dwo zio wy mi na -
cze pa mi Gol dho fe ra.

www.goldhofer.com
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Szcze gól nym wy zwa niem oka za ło się prze trans por to wa nie gigantycznych śmi gieł. Ich
trans port od by wał się po bar dzo krę tej dro dze bie gną cej po stromym wznie sie niu

http://goldhofer.com/
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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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BOGATA OFERTA CZ¢ÂCI
ZAMIENNYCH DO MASZYN

BUDOWLANYCH

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

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

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

e-mail: sklep@ewpa.pl, www.ewpa.pl

A Terex Company
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R´cznie kierowane zag´szczarki 

gruntu z systemem

COMPATROL®-CCD 

i COMPATROL®- MSM

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o.

ul. Grodziska 7
05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ

tel.: (22) 739 70 80, 739 70 81 
fax (22) 739 70 82

e-mail: info@webermt.com.pl
internet: www.webermt.com.pl



Panorama od A do Z

PoÊrednik Budowlany 57

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

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

IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, www.spicer24.com
service@iow.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
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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 9001:2009

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

♦

♦

POJAZDY U˚YTKOWE
IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, 
www.spicer24.com
service@iow.pl

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



Panorama od A do Z

60 PoÊrednik Budowlany

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



http://www.infrastruktura.info/


http://interhandler.pl/

