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Aktywnie pomimo niełatwych czasów

– Rozmowa z Małgorzatą Kulis, 
Dyrektorem Zarządzającym Volvo Truck
Center Polska

Ma ni tou MT – mniej mo de li, wię cej opcji

Opie ra jąc się na za sa dzie – „Mniej ga da nia,
wię cej dzia ła nia” fir ma Ma ni tou za pro po no wa -
ła istotne zmia ny w se rii ła do wa rek MT. Efekt?
Znacz ne uprosz cze nie ofer ty bez ogra ni cze -
nia jej wszech stron no ści

„Byk” cią gle da je ra dę!

Wszyst ko wska zy wa ło na to, że w za pro sze -
niu od Ama go za szła po mył ka. Nie wie rzy li -
śmy, że kra kow ska spół ka chce nam po ka zać
ła do war kę Hy un dai wy pro du ko wa ną
przed dzie więt na stu la ty

Suk ces Ca se CE na tar gach Bau ma

Na tegorocznej Baumie Case CE
zaprezentowało cały szereg nowych
i gruntownie zmodernizowanych konstrukcji
potwierdzając swą wiodącą pozycję
w „zielonej” technologii silników, sterowaniu
hydraulicznym oraz systemach telematycznych 

Już nie HSW, ale DRESSTA Sta lo wa Wo la

Ma szy ny bu dow la ne pro du ko wa ne od po -
nad 40 lat w Sta lo wej Wo li pre zen to wa ne są
w Kiel cach nie prze rwa nie od roku 1993, kiedy
to zorganizowano pierwsze im prezy tar go we
w tym mie ście

Mecalac MCR

Istot ą działania fir my Me ca lac by ło śle dze nie
po trze b firm wy ko naw czych. Po łą cze nie śred -
niej wiel ko ści ko par ki gą sie ni co wej i kom pak -
to wej ła do war ki bur to wej w jed nej ma szy -
nie sta no wi od zwier cie dle nie tych dą żeń 

In tel li gent Ma chi ne Con trol
– Ko mat su wi ta w przy szło ści

Ko mat su da je ope ra to rom swych ma szyn na -
rzę dzie au to ma ty zu ją ce ro bo ty ni we la cyj ne.
Oso by o niższych kwa li fi ka cjach mo gą wy ko -
ny wać szyb ko skom pli ko wa ne za da nia

Moby Dick umyje każdy pojazd

Fru ti ger Com pa ny AG jest świa to wym po ten -
ta tem w pro duk cji myj ni do kół i pod wo zi.
Pod na zwą han dlo wą Moby Dick ofe ru je urzą -
dze nia, któ re moż na sto so wać na skła do wi -
skach od pa dów, pla cach bu do wy, w ko pal -
niach i ka mie nio ło mach

New Hol land – pa ra da nowych tech no lo gii

Sto isko koncernu New Hol land na tar gach Bau -
ma 2013 przy cią gnę ło tłu my od wie dza ją cych.
Go ście fir my nie za wie dli się, zo ba czy li bo wiem
w jed nym miej scu całą ple ja dę ma szyn o in no -
wa cyj nej kon struk cji

Te rex Fin lay i AS bud part ne ra mi w Pol sce

Od kwiet nia te go ro ku ka to wic ki AS bud stał
się ge ne ral nym przed sta wi cie lem na Pol skę
fir my Te rex Fin lay  od po nad pół wie cza zaj -
mu ją cej się pro duk cją mo bil nych prze sie wa -
czy i kru sza rek 

Vo lvo ra dzi so bie z gnej sem i zi mo wą au rą

Choć do dol no ślą skich Do bo szo wic wy bra li -
śmy się wio sną, na miej scu za sta li śmy iście
ark tycz ne wa run ki. Nie za kłó ca ło to ro bót
na wy ro bi sku eks plo ato wa nym przez To wa -
rzy stwo Eks plo ata cji Su row ców Mi ne ral nych

Fa strac – cią gnik do za dań spe cjal nych

Cią gnik pro du ko wa ny przez kon cern JCB jest
w sta nie za stą pić róż ne po jaz dy sto so wa ne
w bu dow nic twie, rol nic twie, trans por cie, le -
śnic twie, w pra cach ko mu nal nych
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Dro dzy Czy tel ni cy,
pięk ną mie li śmy zi mę tej wio sny. Kie dy na po cząt ku kwiet nia wy bra li śmy się
na Dol ny Śląsk do ko pal ni gnej su, śnie ży ło tak, że nie by ło wi dać da lej niż
na od le głość wy cią gnię te go ra mie nia. Fa tal na po go da spra wi ła, że do -
dat ko wo do ce ni li śmy za le ty te le ma tycz ne go sys te mu Vo lvo Ca re track.
Nie mu sie li śmy opusz czać go ścin nych pro gów biu ra To wa rzy stwa Eks plo ata cji
Su row ców Mi ne ral nych, by za po znać się szcze gó ło wo ze sta nem tech nicz nym
i stop niem wy ko rzy sta nia ma szyn pra cu ją cych przy wy do by ciu i trans por cie.
W koń cu jed nak uda li śmy się na wyrobisko. Zdjęcia wykonane w kopalni uznać
należy jeżeli nie za udane, to przynajmniej ciekawe…
Opóź nio ny przez za wi ro wa nia start do no we go se zo nu z pew no ścią nie po mógł bran ży bu dow la nej. Obec na sy tu acja
i pro gno zy na przy szłość nie na stra ja ją opty mi stycz nie. Ry nek bu dow la ny wy ha mo wu je, na le ży mieć na dzie ję, że nie za -
trzy ma się cał ko wi cie. Z jed nej stro ny ma na to wpływ nad po daż miesz kań i lo ka li użyt ko wych ogra ni cza ją ca sens roz po -
czy na nia no wych in we sty cji. Z dru giej po głę bia ją ce się trud no ści z uzy ska niem kre dy tu na kup no nie ru cho mo ści. Do te go
gdzieś po dzia ły się pie nią dze na leż ne wy ko naw com za bu do wę dróg, au to strad i obiek tów in fra struk tu ry. Pro ble my z re -
gu lo wa niem zo bo wią zań do pro wa dzi ły do upad ku wie le firm. We wszyst kich bran żach smut ny ko niec spo tkał 877 przed -
się biorstw, z cze go co czwar te z nich by ło fir mą bu dow la ną. Fa chow cy wiesz czą, że to jesz cze nie ko niec…
Mimo wszystko branża postanowiła się nie poddawać. Wniosek taki pozwala wysnuć polska frekwencja na tegorocznej
Baumie. Sporo fachowców z Polski wybrało się do Monachium, by podziwiać światowe nowości. Malkontent skwituje to
pewnie stwierdzeniem: „skoro są bezrobotni, to mieli mnóstwo czasu na wycieczkę do Bawarii”. To chyba jednak tylko
część prawdy, bo na wyjazd trzeba też znaleźć pieniądze…
My tak że by li śmy na Bau mie, choć na szczę ście ma my jesz cze co ro bić w re dak cji. Gorzej bywa z godziwą zapłatą… Na
szczęście pobyt sto li cy Ba wa rii dał nam spory zastrzyk opty mi zmu. Wy da je się, że za rów no wy staw cy, jak i tar go wi go ście
mieli świa to wy kry zys za nic. Bau ma po bi ła ko lej ne re kor dy fre kwen cji. Sto iska po szcze gól nych wy staw ców im po no wa ły
roz ma chem. Wszy scy jak zwy kle spo glą da li na Lie bher ra, któ ry swą eks po zy cję za czy na bu do wać pół ro ku wcze śniej. 
Po ra jed nak po wró cić na kra jo we po dwór ko. Lie bherr tym ra zem nie bę dzie miał na kie lec kiej Au to stra dzie choć by nie -
wiel kie go sto iska. Na tar gach za brak nie też więk szo ści zna czą cych firm z bran ży. Ja ka bę dzie bez nich Au to stra da na zy wa -
na czę sto „pol ską Bau mą”? Po ży je my, zo ba czy my. I zre la cjo nu je my w ko lej nym wy da niu…

Ja cek Ba rański
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„PoÊred nik Bu dow la ny 
– Ma szy ny, Narz´dzia, Sprz´t” 

jest kol por to wa ny bezp∏at nie
do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną.

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

Nasza ok∏adka:

Kruszarka stożkowa
Terex Finlay C1540

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no Êci za treÊç za miesz cza nych re klam i og∏o szeƒ oraz ar ty ku ∏ów re kla mo wych
i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i Êródtytu∏ami.
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MTP wyburza i buduje
Nie któ re obiek ty Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich
moż na oglą dać na ar chi wal nych fo to gra fiach. Na przy kład wy -
bu do wa ny w ro ku 1978 pa wi lon 14A. Na co dzień bu dy nek
funk cjo no wał pod obie go wą na zwą: „Pa wi lon Bu di mex/Po li -
mex -Ce kop”. Wszy scy by wal cy tar gów w Po zna niu wie dzie li,
o ja ki obiekt cho dzi. Trzykon dy gna cyj ny budynek zo stał
wzniesiony z ini cja ty wy wy mie nio nych firm i peł nił funk cję eks -
po zy cyj ną i re kla mo wą skie ro wa ną do po ten cjal nych kon tra -
hen tów od wie dza ją cych tar gi czerw co we. Fir my Bu di mex oraz
Po li mex -Ce kop spe cja li zo wa ły się bo wiem w bu do wa niu za -
kła dów oraz obiek tów uży tecz no ści pu blicz nej za gra ni cą. 
Trzynastome tro wa re kla ma tar go wa przy nio sła ocze ki wa ny
efekt – bu do wa ne przez Bu di mex obiek ty po wsta wa ły nie tylko
w krajach Eu ro py Za chod niej, a tak że w naj bar dziej od le głych
za kąt kach Azji i Afry ki. Iden tycz ny jak pa wi lon 14A bu dy nek
w ro ku 1978 wy bu do wa no tak że w New Del hi w In diach, gdzie
do dziś mie ści się Am ba sa da Rze czy po spo li tej Pol skiej. 
Za pro jek to wa ny przez ze spół ar chi tek tów Je rze go Li śnie wi cza,
Hen ry ka Ja ro sza oraz Ja na Wel len ge ra pa wi lon od koń ca lat
sie dem dzie sią tych peł nił funk cje biu ro we. W la tach dzie więć -
dzie sią tych obiekt za czę to wy ko rzy sty wać rów nież do ce lów
kon fe ren cyj nych. Gościł w nim między innymi wizytujący
tereny Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich pre zy den t RP,
Alek san der Kwa śniew ski. 
Z bie giem lat nor my bez pie czeń stwa prze wi dzia ne dla te go ty -
pu obiek tów ule gły za ostrze niu i bu dy nek prze stał speł niać
wszyst kie stan dar dy prze ciw po ża ro we. Uno wo cze śnie nie pa -
wi lo nu po chło nę ło by kil ka dzie siąt mi lio nów zło tych, dla te go
po dę to de cy zję o je go wy bu rze niu oraz za go spo da ro wa niu
prze strze ni na po trze by „Tar go we go Ogro du”. 

Za go spo da ro wa nie te re nu w miej sce pa wi lo nu 14A to nie je -
dy na in we sty cja re ali zo wa na na te re nie Mię dzy na ro do wych
Tar gów Po znań skich. Pod ko niec ubie głe go ro ku do użyt ku
od da no wy re mon to wa ny z roz ma chem pa wi lon 15 peł nią cy
funk cję cen trum kon fe ren cyj no -kon gre so we go. Na po cząt -
ku 2012 ro ku roz po czę ła się rów nież prze bu do wa miesz czą cej
się na trze ciej kon dy gna cji bu dyn ku naj więk szej sa li kon gre -
so wej w Po zna niu. Sa la Zie mi – bo tak brzmi jej no wa na -
zwa – po re mon cie mie ści teraz dwa ty sią ce osób.

Nowe wieże World Trade Center

O dwóch wie żach z Man hat ta nu nie da się za po mnieć, jed nak
po 12 la tach na miej scu WTC wy ro sła ich na stęp czy ni – dum -
na i strze li sta WTC One. Jej wy so kość 514 me trów da je się wy -
tłu ma czyć, gdy wy ra zi my ją w sto pach. Licz ba 1.776 jest bo -
wiem sym bo licz na dla USA ja ko da ta ogło sze nia De kla ra cji
Nie pod le gło ści. Bu dy nek ma 104 kon dy gna cje, a zo sta nie od -
da ny do użyt ku jesz cze w tym ro ku. Za pro jek to wa ny zo stał
pier wot nie przez Da wi da Li be skin da. Na po cząt ku ma ja
wierzch bu dyn ku ozdo bi ła igli ca, dzię ki któ rej osią gnął on za -
kła da ną wy so kość sta jąc się tym sa mym naj wyż szym wie żow -
cem na pół ku li za chod niej, a trze cim co do wy so ko ści na ca -
łym świe cie. W miej scu daw nych dwóch wież sta ną w su mie
czte ry wie żow ce o wy so ko ściach: 514, 389, 358 oraz 294 me -
try. Bu do wa, a wła ści wie od bu do wa kom plek su World Tra de
Cen ter, za koń czy się w ro ku 2015.

Rekordowa, upalna Bauma
Tegoroczna Bauma upal na by ła co praw da tyl ko przez czte ry
dni, ale re kor do wa z ca łą pew no ścią!
Bau ma 2013 oka za ła się ab so lut nym suk ce sem. Licz ba 530
ty się cy go ści ro bi wra że nie na wet, je śli weź mie się pod uwa -
gę, że tar gi trwa ły sie dem dni. Naj wię cej od wie dza ją cych to
oczy wi ście Niem cy, na dru gim miej scu znaleźli się Au stria cy,
na trze cim Szwaj ca rzy, po tem Wło si i Ro sja nie. Na kolejnych
miejscach plasowali się Fran cu zi, Ho len drzy, An gli cy, Szwe dzi
i Po la cy. Mi ło nam po my śleć, że trzy oso bo wa gru pa re dak to -
rów na sze go wy daw nic twa przy czy ni ła się do za ję cia przez
Pol skę miej sca w pierw szej dzie siąt ce tej sta tyst ki!

4 Pośrednik Budowlany
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Koparka Komatsu łatwo uporała się z konstrukcją Pawilonu 14A. W jego miejsce
powstał „Targowy Ogród”, w którym odpocząć mogą wystawcy i ich goście 

W miejscu dawnych dwóch wież staną w sumie cztery wieżowce o wysokościach:
514, 389, 358 oraz 294 metrów



http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/trucks_/home/construction/arocs.flash.html#_int_trucks_:home:top-feature:arocs
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Mi sta wzmac nia się na Wscho dzie!
W paź dzier ni ku ubiegłego ro ku bia ło ru ski Am ko dor za ku pił
od Mi sty li cen cję na produkcję rów niarek RD165 C i RD165H.
Na po cząt ku kwiet nia 2013 w Miń sku od by ła się uro czy sta pre -
zen ta cja pierw szej wy pro du ko wa nej tam ma szy ny.
Am ko dor jest naj więk szym wy twór cą ma szyn bu dow la nych
za na szą wschod nią gra ni cą. Pro du ku je rocz nie pięć ty się cy
sprzętu różnego typu. Te raz tak że rów niar ki. Obec ny na uro -
czy sto ści pre zen ta cji ma szy ny wi ce pre mier Bia ło ru si Wła dzi -
mir Sie masz ko po wie dział, że za kup li cen cji od do świad czo -
ne go pro du cen ta, ja kim jest Mi sta, umoż li wił Am ko do ro wi
szyb kie uruchomienie pro duk cji przy mniej szych kosz tach.

Dy rek tor ge ne ral ny Am ko dor Wa le ry Kon dra czik pod kre ślił, iż
pre zen to wa na rów niar ka jest pierw szą ma szy ną tej kla sy
zmon to wa ną na Bia ło ru si. Na początek pla no wa na jest pro -
duk cja pięćdziesięciu sztuk rocz nie. Tyl ko w tym ro ku Ro sja
za ku pi ła 750 rów nia rek, Am ko dor chciał by za spo ko ić po trze -
by sąsiada choć by w 10 pro cen tach.
De le ga cja ze Sta lo wej Wo li wzię ła oczy wi ście udział w uro czy -
sto ści pre zen ta cji pierw szej bia ło ru skiej rów niar ki. Dy rek tor
Krzysz tof Ma dziń ski zo stał jed nym z bo ha te rów re por ta żu z te -
go wy da rze nia udzie la jąc wy po wie dzi tam tej szej te le wi zji.

Kie dy ma szy ny sta ją się pa sją!
Ten park ma szy no wy jest ol brzy mi i bar dzo zróż ni co wa ny. Są
w nim ma szy ny bu dow la ne i dro go we, od ko pa rek po ukła dar -
ki as fal tu, są żu ra wie wie żo we i sa mo jezd ne, za mia tar ki, płu -
go -pia skar ki, są sa mo cho dy, a na wet au to bu sy. Wszyst ko
w ska li 1: 87 lub 1: 50. Wy sta wę mo de li z ko lek cji Łu ka sza Dłu -
go sza mo że my oglą dać jesz cze do po ło wy czerw ca w Miej -
skim Mu zeum Za ba wek w Kar pa czu. Mu zeum nie czyn ne jest
w po nie dział ki oraz w Bo że Cia ło.

Skąd po mysł na bu do wa nie i ko lek cjo no wa nie ta kich mo de li?
Jej twór ca sprzę tem bu dow la nym in te re su je się od dzie ciń -
stwa. Pra cu ją cy na ła do war ce Ł -200 w nieistniejącym już JPBM
oj ciec był dla nie go nie tyl ko wzo rem, ale i pierw szym na uczy -
cie lem. Pod je go okiem po zna wał taj ni ki ob słu gi ko pa rek i ko -
par ko -ła do wa rek. Ukoń czył tech ni kum o pro fi lu bu do wy dróg,
stu dio wał na wro cław skiej Po li tech ni ce. Obec nie Łu kasz Dłu -
gosz pra cu je ja ko maj ster w fir mie dro go wej w Je le niej Gó rze.
Je go ulu bio ną mar ką jest Ca ter pil lar, fa scy nu ją go ko par ki. Ża -
łu je, że nie ma w swo jej ko lek cji ma szyn już „hi sto rycz nych”
jak Ostró wek, o mo de le z cza sów PRL jest jed nak nie zwy kle
trud no. Moż na je dy nie „zdo być” cię ża rów kę i prze ro bić na be -
to niar kę, wy wrot kę czy ze staw ni sko po dwo zio wy. To mu si być
praw dzi wa pa sja! Pra co wać wśród ma szyn, a w czasie wolnym
otaczać się ni mi w ich mniej szej wer sji, budować makiety
i uzupełniać je zakupami modeli wszelkich możliwych marek!

Mi lion ma szyn JCB! Gra tu la cje!
Pierw szy ma ja był dla pra cow ni ków JCB wy jąt ko wym świę tem.
Za pro szo no ich do udzia łu w uro czy sto ściach zwią za nych
z wy pro du ko wa niem mi lio no wej ma szy ny. Gdy by wszyst kie
JCB usta wić w jed nym rzę dzie, się gnął by on Au stra lii! Co cie -
ka we, choć hi sto ria JCB obej mu je 67 lat, jed na trze cia z te go
mi lio na po wsta ła w cią gu ostat nich sze ściu. Przy go to wa nia
do świę ta po le ga ły m.in. na ukła da niu puz zla...
Gi gan tycz na ukła dan ka to oczy wi ście im po nu ją cy ba ner, któ ry
za wisł na prze dzie głów nej sie dzi by fir my w Ro ce ster. Pięć
osób przez 50 go dzin ukła da ło zdję cie o po wierzch ni prze -
szło 900 m2, któ re za kry ło 207 okien biu row ca.
W re cep cji wy eks po no wa no mi lio no wą ma szy nę: 22-to no wą
ko par kę gą sie ni co wą JS220 w sre brzy sto -lśnią cym wy da niu.
Sir An tho ny Bam ford w oko licz no ścio wym prze mó wie niu pod -
kre ślił, iż wspa nia łe osią gnię cia fir my JCB są przede wszyst -
kim za słu gą jej za ło gi. Na ju bi le usz za pro szo no tak że po -

nad 2,5 ty sią ca de ale rów oraz klien tów JCB. W cią gu na stęp -
nych pię ciu ty go dni we zmą oni udział w naj więk szej w hi sto rii
bry tyj skiej fir my pre zen ta cji pro duk tów i wi zji no wej fa zy roz -
wo ju, w któ rą JCB wła śnie wkra cza.

Pierw sza rów niar ka wy pro du ko wa na przez bia ło ru ski Am ko dor na li cen cji na szej Mi sty
pre zen to wa na by ła w głów nym wy da niu te le wi zyj nych wia do mo ści

Milionowa maszyna czyli 22-tonowa koparka gąsienicowa JS220 w specjalnym
srebrzystym wydaniu zdobi reprezentacyjny hall głównej siedziby JCB w Rocester

Nawet, gdybyśmy oddali całe łamy na prezentację tej kolekcji, nie zmieściłaby się
nawet jej połowa. W Muzeum Zabawek w Karpaczu udało się jednak sporo pokazać 



http://www.interhandler.pl/
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∂ Bau ma 2013 by ła ko lej ną oka zją
do spo tkań z na szy mi dys try bu to ra mi
i naj więk szy mi klien ta mi. Po dpi sa li śmy
umo wę dys try bu cyj ną z no wym part ne -
rem w In do ne zji i na wią za li śmy kon tak ty
z kil ko ma po ten cjal ny mi de ale ra mi za -
gra nicz ny mi, któ re po win ny wkrót ce za -
owo co wać wzro stem sprze da ży ma szyn

i czę ści za mien nych. Bau ma jest też do sko na łą oka zją do zna le zie -
nia no wych do staw ców kom po nen tów. Dres sta zaj mu je się bo wiem
nie tyl ko sprze da żą ma szyn bu dow la nych, ale rów nież im por tem
kom po nen tów sto so wa nych do pro duk cji ma szyn w za kła dach na -
sze go wła ści cie la w Sta lo wej Wo li – Liu gong Ma chi ne ry Po land. Je -
ste śmy za do wo le ni z tej wy sta wy. 
∑ Fre kwen cja go ści z Pol ski nie by ła zbyt du ża. Zde cy do wa nie wię cej
mie li śmy go ści z Ro sji, Azji Środ ko wej i Bli skie go Wscho du. 
∏ W ma ju na wy sta wie Au to stra da w Kiel cach po ka że my 5 ma szyn.
Ta wy sta wa bę dzie dla nas przede wszyst kim oka zją do za po zna nia
ak tu al nych i przy szłych użyt kow ni ków z mar ką DRESSTA, któ rą sto su -
je my obec nie na ma szy nach, któ re by ły pro du ko wa ne do stycz -
nia 2012 ro ku przez Hu tę Sta lo wa Wo la. Są one na dal pro du ko wa ne
w Sta lo wej Wo li przez tę sa mą za ło gę we dług tych sa mych stan dar -
dów ja ko ścio wych. Zmie nił się tyl ko wła ści ciel. W Pol sce bie rze my
udział w każ dej więk szej wy sta wie ma szyn bu dow la nych i dro go wych.
Cho ciaż je ste śmy fir mą o za się giu glo bal nym, to trak tu je my Pol skę ja -
ko je den z na szych głów nych ryn ków. 

LESZEK HOŁYSZ
PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR GENERALNY
DRESSTA SP. Z O.O.

∂ Po go da w Mo na chium do pi sy wa ła przez
więk szą część im pre zy. Bau ma swo im roz -
ma chem rów nież. Or ga ni za cja tar gów, jak
zwy kle sta ła na naj wyż szym po zio mie.
Bau ma speł ni ła za tem na sze ocze ki wa nia.
∑ Fre kwen cja przed sta wi cie li firm pol skich
by ła ra czej umiar ko wa na, w każ dym ra zie
wy raź nie niż sza niż przed trze ma la ty
na po przed nich tar gach Bau ma. Wię cej
by ło oglą da czy niż rze czy wi ście za in te re so wa nych tar go wą eks po zy -
cją. Po la cy, nie ste ty ma ło od waż ni i oby ci, naj czę ściej ba li się za py tać
w re cep cji o co kol wiek i po pro sić o po moc. Z re gu ły ogra ni cza li się
do spa ce rów po mię dzy ma szy na mi i ich oglą da nia. Z uwa gi na ogrom
zwie dza ją cych gi nę li w tłu mie. Nie spo sób by ło ich zi den ty fi ko wać i wy -
ło nić z tłu mu. Ge ne ral nie, na tle nie ogar nie tej wręcz ma sy zwie dza ją -
cych Po la cy bar dzo ma ło wi docz ni.
∏ Wszyst kie pre zen to wa ne w Mo na chium maszyny Hi ta chi oraz BELL
są już do stęp ne w na szej ofer cie, włącz nie z ty mi któ re mia ły tam swo -
ją światową pre mie rę. Wszyscy zainteresowani mogą więc za naszym
pośrednictwem zapoznać się z ich walorami.

∂ Bau ma 2013 po mi mo świa to we go
kry zy su nę ka ją ce go rów nież bran żę bu -
dow la ną speł ni ła na sze ocze ki wa nia.
Przy nio sła zdecydowanie wię cej efek tów
niż po przed nia edy cja z ro ku 2010. Ko -
mat su, jak przy sta ło na jed ne go z li de -
rów bran ży po ka za ło w Mo na chium
aż 28 cał ko wi cie no wych i zmo der ni zo wa -

nych ma szyn, któ re uka za ły ol brzy mi po ten cjał kon cer nu. Du żym za -
in te re so wa niem cie szy ła się świa to wa pre mie ra sys te mu kon tro li pra -
cy ma szy ny IMC (In tel li gent Ma chi ne Con trol). Pod czas tar gów spy -
char kę i ko par kę wy po sa żo ne w sys tem IMC za pre zen to wa no w cza -
sie pra cy po ka zu jąc, jak zwięk sza on ich wy daj ność, ob ni ża kosz ty
eks plo ata cji i pod no si bez pie czeń stwo pra cy.
∑ Klien ci z Pol ski do pi sa li. W cza sie trwa nia tar gów od wie dzi ło nas
kil ku dzie się ciu fa chow ców z na sze go kra ju po waż nie za in te re so wa -
nych za ku pem sprzę tu. Na sze za pro sze nie do Mo na chium przy ję ło też
wie lu na szych klu czo wych klien tów z kraju. 
∏ Wśród polskich użytkowników chcemy promować nasze najnowsze
maszyny oraz program obsługi technicznej Komatsu Care, ofertę
cerytyfikowanych maszyn używanych oraz korzyści ze stosowania
oryginalnych części zamiennych i komponentów Komatsu. 

PIOTR ZOSZAK
DYREKTOR

CZŁONEK ZARZĄDU
TONA SP Z O.O.

ANDRZEJ TOKARCZYK
DYREKTOR HANDLOWY

KOMATSU POLAND

∂ Bau ma jest chy ba naja trak cyj niej szym
wy da rze niem te go ro dza ju na świe cie, za -
rów no dla wy staw ców, jak i od wie dza ją -
cych. Szcze gól nie na sze szy ko wa ne spe -
cjal nie na Bau mę no wo ści z li nii ma szyn
cięż kich cie szy ły się bar dzo du żym za in -
te re so wa niem. Mam tu na my śli no we ko -
par ki ko ło we se rii „B Pro”, spy char ki se -
rii C, ko par ki gą sie ni co we se rii C oraz ła do war ki ko ło we se rii C.
∑ Przez ca ły ty dzień trwa nia tar gów na sto isku New Hol land Con -
struc tion po ja wi ło się bar dzo du żo klien tów, rów nież z Pol ski. Szcze -
gól ne za in te re so wa nie go ści z na sze go kra ju wzbu dził sys tem te le -
ma tycz ny Fle et For ce oraz bar dzo atrak cyj na ofer ta le asin go wa
na ma szy ny kom pak to we i cięż kie, z któ rej moż na sko rzy stać do 30
czerw ca. Spo re za in te re so wa nie wzbu dza ła ła do war ka ko ło wa New
Hol land W170C Re cyc ler prze zna czo na do pra cy na wy sy pi skach
śmie ci i w sor tow niach od pa dów. 
∏ Na pew no z ra cji wy so kiej pro duk tyw no ści i efek tyw no ści zu ży -
cia pa li wa pro mo wać bę dzie my cięż kie ma szy ny Se rii C z sil ni ka mi
Tier 4i. Wspo mnia na ła do war ka W170C Re cyc ler na pew no spraw dzi
w pra cy we wszel kich za kła dach prze twa rza ją cych od pa dy w Pol sce.
Ła do war ka W300C czy ko par ka gą sie ni co wa E485C to ide al ne ma -
szy ny dla pol skich ka mie nio ło mów i ko palń. Pro mo wać na dal bę dzie -
my też ma szy ny kom pak to we Se rii C.

LUTZ REGEL
BUSINESS MANAGER POLAND

NEW HOLLAND 
CONSTRUCTION EQUIPMENT

TRZY PYTANIA, TRZY ODPOWIEDZI, CZYLI PODSUMOWANIE TARGÓW BAUMA 2013

∂ Czy zakończone właśnie targi Bauma spełniły Państwa oczekiwania?
∑ Jak duża była frekwencja fachowców z Polski?
∏ Co z oferty zaprezentowanej na Baumie będzie w najbliższym czasie forowane przez Państwa na polskim rynku? 



Pośrednik Budowlany  9

MIESZANKA FIRMOWA

∂ Tar gi Bau ma jak za wsze by ły cie ka wym
spo tka niem dla wszyst kich zwią za nych
z bran żą bu dow la ną. W szcze gól no ści za -
in te re so wa nych no wo cze snym sprzę tem,
bez któ re go cięż ko funk cjo no wać. Obok
Bau my trud no przejść obo jęt nie, a dla nas
ja ko pro du cen ta ma szyn bu dow la nych
jest to swe go ro dza ju speł nie nie, gdyż mo -

że my po chwa lić się po ten cja łem, któ rym dys po nu je my. Mo gę ujaw -
nić, że Bau ma prznio sła nam wy mier ny efekt w po sta ci po zy ska nych
za mó wień, a do dat ko wo świa do mość, że po obej rze niu na szych ma -
szyn w ak cji, myśl o ich za ku pie kieł ku je w gło wach wie lu od wie dza ją -
cych te go rocz ną im pre zę.
∑ Bar dzo czę sto da ło się sły szeć ję zyk pol ski wśród od wie dza ją cych
na sze sto isko. Wśród tych osób by ły za rów no zna jo me twa rze po sia -
da czy na szych ma szyn, jak i rów nież ci, któ rzy do tych czas nie mie li
z jesz cze z ni mi stycz no ści.
∏ Na Bau mie po ka za li śmy cał ko wi cie no wą ro dzi nę ko pa rek gą sie ni co wych
MCR oraz ła do war ki te le sko po we se rii AT. Te raz czas po ka zać im Pol skę.

ANDRZEJ GETLER
WICEPREZES

I DYREKTOR SPRZEDAŻY
MECALAC POLSKA

∂ Jak naj bar dziej. Sto isko Vo lvo Con -
struc tion Equ ip ment ro bi ło w tym ro ku,
jak zresz tą zwy kle pod czas tej im pre zy,
ogrom ne wra że nie. Szcze gól nie dy na -
micz ne po ka zy ma szyn przy cią ga ły rze -
sze oglą da ją cych. Je ste śmy z tych po ka -
zów bar dzo dum ni. My ślę, że wszy scy,
któ rzy od wie dzi li na sze sto isko zna leź li

na nim coś cie ka we go dla sie bie. Te go rocz na Bau ma by ła dla nas
też oka zją do za po zna nia się ze zmia na mi w ofer cie kon ku ren cji
i ogól ną at mos fe rą na ryn ku w Eu ro pie. W ze szłej edy cji wy buch wul -
ka nu w Is lan dii za kłó cił pla ny wie lu od wie dza ją cym, w tym ro ku liczba
osób, któ re przy je cha ły do Mo na chium zda je się nie po twier dzać
spo wol nie nia ryn ku, z któ rym ma my do czy nie nia. 
∑ Jak zwy kle Bau ma przy cią gnę ła wie lu klien tów z Pol ski. Sto isko
Vo lvo Con struc tion Equ ip ment od wie dzi ło kil ku dzie się ciu klien tów
z na sze go kra ju. Cie szy my się z te go, po nie waż mie li oni moż li wość
za po zna nia się ze wszyst ki mi no wo ścia mi pro duk to wy mi, ja kie Vo lvo
wpro wa dza wła śnie m.in. na nasz ry nek. Oprócz ma szyn mo gli zo -
ba czyć tak że sze ro ką ga mę osprzę tu Vo lvo, udo sko na lo ny sys te m
te le ma tycz ny CareTrack, po znać roz wią za nia fi nan so we, kon trak ty
ser wi so we i ofer tę ma szyn uży wa nych z gwa ran cją, któ re w na szym
kra ju cie szą się du żą po pu lar no ścią. 
∏ Vo lvo Con struc tion Equ ip ment po ka za ło w tym ro ku spo ro no wo -
ści. Do naj waż niej szych, z per spek ty wy pol skie go ryn ku, za li czył bym
dwie ma szy ny: no wą wer sję po pu lar ne go roz ście ła cza P7820C oraz
ko par kę o krót kim pro mie niu ob ro tu ECR25D. Je ste śmy prze ko na ni,
że oba pro duk ty bar dzo przy pad ną do gu stu pol skim klien tom. 
Oprócz wy mie nio nych ma szyn pre zen to wa li śmy no we ko par ki
ECR58D i ECR88D z mniej po pu lar ne go w na szym kra ju seg men tu
ko pa rek, ła do war kę L250G z od chy la ną ka bi ną i no wym oświe tle -
niem ro bo czym, oraz uno wo cze śnio ny wa lec DD95. Ma szy ny te
oczy wi ście znaj dą się w na szej ofer cie dla ro dzi mych klien tów.

ZBIGNIEW MEDYŃSKI
PREZES ZARZĄDU VOLVO
MASZYNY BUDOWLANE 

POLSKA SP. Z O.O.

∂ Te go rocz na Bau ma za koń czy ła dla
CASE Con struc tion du żym suk ce sem.
W Mo na chium za pre zen to wa li śmy ca łą
ga mę no wych mo de li, któ re przy ku ły
uwa gę od wie dza ją cych. Wy sta wia ne no -
wo ści by ły wy po sa żo ne w sil ni ki speł nia -
ją ce nor my emi sji spa lin Tier 4i, a nie któ -
re na wet nor mę Tier 4 fi nal. Dla te go też
czu je my się li de rem je śli cho dzi o tech no lo gię na pę do wą w ma szy -
nach bu dow la nych. Na Bau mie po ka za li śmy tak że, że Ca se an ga żu -
je się glo bal nie w spra wy spo łecz ne. Pre zen to wa na w Mo na chium
ró żo wa ko par ko -ła do war ka CASE z za kła du Bur ling ton w Io wa to do -
wód na sze go za an ga żo wa nia w wal kę z ra kiem pier si. Ma szy na ta
by ła wy sta wia na na Bau mie w ra mach ak cji cha ry ta tyw nej, któ ra po -
mo gła pod nieść świa do mość spo łecz ną a jednocześnie ze brać
wcale pokaźne fun du sze na wal kę z no wo two rem.
∑ Wśród re kor do wej licz by osób, któ re od wie dzi ły tar gi Bau ma,
przed sta wi cie le pol skich firm sta no wi li ra czej nie licz ną gru pę. Jed -
nak w środ ku ty go dnia ku na sze mu za do wo le niu na si li ły się spon ta -
nicz ne, jed no dnio we od wie dzi ny na szych ro da ków. Pod su mo wu jąc
ca ły ty dzień trwa nia tar gów, mu szę przy znać, że od wie dzi ło nas wie -
lu ak tu al nych i po ten cjal nych klien tów z Pol ski i re gio nu kra jów bał -
tyc kich. Naj licz niej sza gru pa li czy ła 36 osób.
∏ Z no wo ści za pre zen to wa nych na Bau mie na szym klien tom w Pol -
sce bę dzie my szcze gól nie po le cać ko par ko-ła do war ki wyposażone
w no wą generację su peroszczęd ny ch sil ni ków spełniających normy
emisji spalin Tier 4i. Będziemy również promować spy char ki no wej
Se rii M, któ re są jak dotychczas je dy ny mi na świe cie tego typu
maszynami napędzanymi sil ni ka mi w tech no lo gii SCR (ma my już na
nie pierw sze za mó wie nia) i oczy wi ście ko par ki ko ło we no wej ge ne -
ra cji z se rii 8. Po za tym ca ły czas ofer tę wzbo ga ca ją wy so ko wy daj ne
ko par ki gą sie ni co we se rii C oraz ła do war ki ko ło we se rii F, któ re już
teraz cie szą się du żym po wo dze niem w na szym kra ju.

ROBERT WRONA
PRZEDSTAWICIEL 

KONCERNU CNH ODPOWIEDZIALNY 
ZA MARKĘ CASE

∂ Bau ma 2013 za koń czy ła się dla kon cer -
nu Wac ker Neu son zna czą cym suk ce -
sem. Już pierw sze go dnia na szą eks po -
zy cję od wie dzi ła re kor do wa licz ba go ści
z ca łe go świa ta. Uda ło nam się na wią zać
wie le no wych kon tak tów i zin ten sy fi ko wać
ist nie ją ce. Cieszymy się, że sprawdził się
nasz pomysł powołania do życia klubu
operatora. Członkami Wacker Neuson Club stało też wielu Polaków. 
∑ W na szym sto isku, jak co trzy la ta, go ści li śmy wie lu go ści z Pol ski,
dla któ rych zor ga ni zo wa li śmy fa cho wą ob słu gę w ro dzi mym ję zy ku.
Nie ukry wam, że mo gło by być ich wię cej, ale być mo że na prze szko -
dzie sta nął nę ka ją cy pol ską bran żę bu dow la ną kry zys…
∏ W Pol sce pro mo wać bę dzie my wszyst kie ma szy ny za pre zen -
to wa ne w Mo na chium. Każda może być bowiem perfekcyjnym
narzędziem w rękach polskich operatorów. Z wa lo ra mi więk szo -
ści z nich w mi łej ato mos fe rze moż na by ło za po znać się już w po -
ło wie ma ja na Pik ni ku ro dzin nym zor ga ni zo wa nym przez nasz no -
wo otwar ty od dział w Kra ko wie.

MARIUSZ PIETRASZEWSKI
DYREKTOR GENERALNY

WACKER NEUSON 
POLSKA SP. Z O.O.



Krót ka cha rak te ry sty ka

„Po śred nik Bu dow la ny - maszyny, narzędzia, 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. Ukazuje się od
stycznia 1996 roku, a począwszy od wydania 5/98 w formie odrębnego
zeszytu co dwa miesiące przy no si  in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym rynku maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji związanych
z branżą budowlaną w nak∏adzie 7.500 egzemplarzy. 

Ad re sa ci
Bran ża

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

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

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

4/2013 15.07.2013 10.06.2013 17.06.2013
5/2013 27.09.2013 19.08.2013 26.08.2013
6/2013 29.11.2012 21.10.2013 28.10.2013
1/2014 30.01.2014 16.12.2013 30.12.2013
2/2014 24.03.2014 17.02.2014 24.02.2014

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

budowlany
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

1/8 stro ny 182 x 32 900,- z∏
88 x 64 900,- z∏

1/4 stro ny 182 x 64 1.500,- z∏
88 x 128 1.500,- z∏

1/3 stro ny 88 x 173 2.500,- z∏
182 x 85 2.500,- z∏

1/2 stro ny 182 x 128 4.000,- z∏
88 x 260 4.000,- z∏

2/3 strony 182 x 173 5.000,- z∏
1/1 stro na 182 x 260 7.000,- z∏

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

IV. ok∏adka 210 x 297 8.500,- z∏

Uwa ga: Re kla mo daw cy przy s∏u gu je
pra wo bez p∏at ne go za miesz cze nia
tek stu pro mu jà 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 og∏o sze nio wy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Pro wi zja dla agencji 15%
reklamowych:

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

Pa no ra ma firm od  A do Z
Miniog∏oszenia z logo firmy)
w 3 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 800,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm 1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 1.200,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm 1.800,- z∏

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

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 leżność na le ży uiścić prze -
le wem zgod nie z ter mi nem p∏at no -
ści wid nie ją cym na fak tu rze. Na ży -
cze nie klien ta wy daw ca zo bo wiąza -
ny jest przed sta wić po twier dze nie
z pocz ty do ty czą ce wy so ko ści kol -
por to wa ne go na k∏a du.

Za miesz cza nie re klam o for ma tach in -
ne niż  po da ne oraz reklama na
pierwszej stronie ok∏adki wymagają
dop∏at i są moż li we wy ∏ącz nie po
otrzymaniu akceptacji redakcji. Dop∏ata
za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

A4, 210 mm x 297mm 
Po wierzch nia za dru ku:

182 mm 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:

wy∏ącznie w formie elektronicznej.
W przy pad ku ko niecz no ści 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.

!
Prenumerata - zamówienie 3/2013 

Aby bezp∏atnie 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, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż  Ursynowski 1/45
Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: .........................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych przez wydawcę czasopisma  „Pośrednik Budowlany – Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”- firmę  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 ...................................................................................................................................................
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– Mo je pierw sze py ta nie uzna Pa ni pew nie za sztam po -
we, ale ni jak nie uda się go unik nąć…
– Do my ślam się na wet, jak bę dzie ono brzmieć. 

– Do praw dy?
– Pew nie chce Pan wie dzieć, jak od naj du ję się w ty po wo mę -
skiej bran ży. I czy je stem trak to wa na z na le ży tą po wa gą… 

– Czy ta Pa ni w mo ich my ślach. Pro szę jed nak nie upa -
try wać w mo im py ta niu ja kich kol wiek pod tek stów. Nie
chciał bym na ra zić się na za rzut nie do ce nia nia ko biet…
– Pań skie py ta nie ani mnie nie dzi wi, ani nie obu rza. Dzie je się
tak z pro stej przy czy ny, nie wi dzę w swo jej sy tu acji ni cze go
dziw ne go czy nad zwy czaj ne go. 

– Mo że po pro stu god ne go uwa gi? Nie zmier nie rzad ko
zda rza się prze cież, by ko bie ta ob ję ła naj waż niej sze sta -
no wi sko w du żej fir mie z bran ży mo to ry za cyj nej. A Pa ni
od li sto pa da ubie głe go ro ku pia stu je nie zwy kle pre sti -
żo we i od po wie dzial ne sta no wi sko Dy rek to ra Za rzą dza -
ją ce go w Vo lvo Truck Cen ter Pol ska…
– Po dział na funk cje, któ re są w sta nie peł nić wy łącz nie męż czyź -
ni al bo ko bie ty, w prak ty ce się za cie ra. To dziś ra czej kwe stia ste -
reo ty pu, któ ry na le ży prze ła my wać. Ro la ko biet i męż czyzn się
zmie nia. I to za rów no na ni wie do mo wej, jak i biz ne so wej. Tak wła -
śnie uwa żam, choć nie chcia ła bym być po strze ga na ja ko fe mi -
nist ka. Je stem zwy czaj ną, ży ją cą nor mal nie ko bie tą. W tym, co
ro bię, sta ram się za cho wy wać rów no wa gę. Lu bię ty po wo ko bie ce
pra ce do mo we. Od po czy wam przy nich psy chicz nie. Sta ram się
też re ali zo wać w ży ciu za wo do wym. Nie za sta na wiam się
przy tym, czy mo ja pra ca na da je się bar dziej dla męż czy zny niż
ko bie ty. Je stem prze ciw na pa ry te tom. Waż ne, by fir ma stwa rza ła
szan se i moż li wo ści roz wo ju swym pra cow ni kom. Od nich za le ży,
czy bę dą je w sta nie wy ko rzy stać. Obo jęt ne czy są ko bie ta mi czy
męż czy zna mi. Tak jest w Vo lvo, z któ rym zwią za na je stem od po -
nad pięt na stu lat. W tym cza sie ja ko Dy rek tor Han dlo wy VFS Usłu -
gi Fi nan so we Re gion Eu ro py Cen tral no – Wschod niej od no si łam
za wo do we suk ce sy pra cu jąc nie mal wy łącz nie w mę skim gro nie.
Moż na na wet po wie dzieć, że by łam tam „dam skim ro dzyn kiem”. 

– W Vo lvo Pa ni po zy cja jest nie kwe stio no wa na. Pro szę
wy ba czyć bez ce re mo nial ność py ta nia, ale czy z rów ną
po wa gą jest Pa ni trak to wa na przez lu dzi z ze wnątrz?
– Przy znać mu szę, że w nie któ rych bran żach, na zwij my je mniej
sfe mi ni zo wa ny mi, ko bie ty ma ją trud niej. Przy naj mniej na po -
cząt ku by wa ją czę sto trak to wa ne z pew nym przy mru że niem
oka. Mu szą udo wod nić, że nie zna la zły się tu przy pad ko wo, że
na da ją się do peł nie nia po wie rzo nych im funk cji. Ja też mu sia -
łam prze ko ny wać, że znam się na rze czy i po tra fię sku tecz nie
wal czyć ze ste reo ty pa mi. Po cząt ko wo nie któ rzy re ago wa li
na mo ją no mi na cję zdzi wie niem, no bo co ko bie ta mo że wie -
dzieć o sa mo cho dach, skrzy niach bie gów czy sil ni kach?! Ni gdy
mnie to jed nak nie zra ża ło, by łam kon se kwent na sta ra jąc się
prze ko nać do wła snej oso by i swo ich kom pe ten cji. Mo gę z peł -
nym prze ko na niem po wtó rzyć za Ire ną Kwiat kow ską, któ ra
w kul to wym se ria lu „Czter dzie sto la tek” ma wia ła – Je stem ko -
bie tą pra cu ją cą, żad nej pra cy się nie bo ję! 

– Stoi Pa ni na cze le fir my han dlo wej. Z Pa ni wy po wie dzi
wnio sku ję, że płeć nie ma de cy du ją cej ro li dla sku tecz -
no ści dzia ła nia. A asor ty ment? Mo że nie jest waż ne co
się sprze da je, by le to ro bić sku tecz nie? 
– Aku rat nie. Mam w tym wzglę dzie prze my śle nia z pra cy w Volvo
Fi nan cial Se rvi ces. Ob ser wo wa łam han dlow ców, któ rzy tak wła -
śnie ro zu mo wa li. Uwa ża li, że sko ro wczo raj sprze da wa li przy sło -
wio we szczo tecz ki do zę bów, to dziś z rów nym po wo dze niem
bę dą sprze da wać usłu gi fi nan so we. By li prze ko na ni o swych
umie jęt no ściach, są dzi li, że bły ska wicz nie za wo ju ją ry nek.
Po krót kim cza sie przy szło roz cza ro wa nie. Sprze daż usług fi nan -
so wych i po jaz dów użyt ko wych nie na le żą do ła twych. Aby sku -
tecz nie sprze da wać, trze ba do brze po znać ak tu al ne po trze by
i spe cy fi kę pra cy klien tów i być w stu pro cen tach prze ko na nym
o wa lo rach sprze da wa nych pro duk tów. Po pro stu je lu bić!

– Pa ni lu bi cięż kie po jaz dy i ma szy ny?
– Na wet bar dzo. Fa scy no wa ły mnie od dziec ka, wiel kie cię ża -
rów ki i ko par ki. My ślę, że mo ja ma ma mia ła ze mną przy sło wio -
wy krzyż pań ski, bo zde cy do wa nie bar dziej niż lal ki po cią ga ły
mnie te re no we za ję cia, na przy kład wspi nacz ka po drze wach.

– Do ce nia my do ko na nia Vo lvo ja ko pro du cen ta po jaz -
dów użyt ko wych. Z oczy wi stych wzglę dów in te re su je
nas jed nak sto sun ko wo nie wiel ki wy ci nek wa szej dzia -
łal no ści, czy li ofer ta dla bran ży bu dow la nej…
– Vo lvo jest pro du cen tem za rów no po jaz dów bu dow la nych, jak
i ma szyn prze zna czo nych dla tej sze ro ko po ję tej bran ży. To
spra wia, że po sia da my du żą wie dzę o jej po trze bach. Do ty czy
to tak że pol skie go ryn ku. Ści sła współ pra ca z ko le ga mi z Vo lvo
Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska przy no si obu stro nom ko rzy ści.
Przede wszyst kim dla te go, że na sza ofer ta po jaz dów bu dow la -
nych ma dość krót ką hi sto rię. Mi nął do pie ro trze ci rok na szej
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obec no ści w tym seg men cie z po jaz dem de dy ko wa nym dla
bran ży bu dow la nej, Vo lvo FMX. Wcze śniej dość spo rym za in te -
re so wa niem w sek to rze cie szy ło się Vo lvo FM. FMX za de biu to -
wał na tar gach BAUMA w ro ku 2010. Nie tyl ko wy glą dał jak po -
jazd bu dow la ny, ale też od sa me go po cząt ku był do pra co wa ny
w naj drob niej szych szcze gó łach pod ką tem nie zwy kle wy ma -
ga ją cej bran ży bu dow la nej. 

– Na te go rocz nej Bau mie Vo lvo za pre zen to wa ło z wiel -
ką pom pą ko lej ną ge ne ra cję mo de lu FMX…
– Na si in ży nie ro wie po sta wi li so bie za cel opra co wa nie kon -
struk cji sa mo cho du, któ ry jesz cze bar dziej niż Vo lvo FMX po -
przed niej ge ne ra cji speł ni ocze ki wa nia użyt kow ni ków z sek to ra
bu dow la ne go. A wia do mo, jak trud ne pa nu ją w nim wa run ki.
Mó wi się, że są one na wet tward sze niż be ton. My ślę, że na si
kon struk to rzy w peł ni spro sta li za da niu. No we Vo lvo FMX wy -
zna cza no we stan dar dy dla po jaz dów bu dow la nych. Za rów no
je że li cho dzi o wy trzy ma łość, jak i ła twość ob słu gi tech nicz nej.
Wszyst ko za spra wą za awan so wa nych tech no lo gicz nie pod ze -
spo łów, ta kich jak sil ni ki, in no wa cyj ny Ak tyw ny Układ Kie row -
ni czy Vo lvo, „bu dow la ne” za wie sze nie pneu ma tycz ne, no we
osie na pę do we 4×4, 6×6, 8×6 czy „in te li gent na” skrzy nia bie -
gów Vo lvo I -Shift.

– Za paść, re ce sja, za ha mo wa nie roz wo ju, a na wet głę bo -
ki kry zys – wszyst kie te okre śle nia pa su ją jak ulał do pol -
skiej bran ży bu dow la nej. Czy w obec nej sy tu acji jest o co
wal czyć? Na wet przy za ło że niu, że ma się w ofer cie tak
do bry po jazd bu dow la ny, jak no we Vo lvo FMX?
– Sek tor bu dow la ny jest dla nas bar dzo istot ny. Udział w nim
Volvo na te chwi lę nie jest du ży, ale pra cu je my nad je go zwięk -
sze niem. Ma my te go peł ną świa do mość. Przy po mnę jed nak, że
ty po wy po jazd bu dow la ny ma my w swo jej ofer cie do pie ro
od trzech lat. Wcze śniej sprze da wa li śmy do firm bu dow la nych
cią gni ki Vo lvo FM pod na cze py oraz pod wo zia pod wy wrot ki.
Są dzę, że w tym kon tek ście za suk ces po czy ty wać mo że my so -
bie do tych cza so wą sprze daż sa mo cho dów FMX. Spraw dza ją się
na naj trud niej szych pla cach bu do wy. Zy ska li śmy tym sa mym
klien tów re fe ren cyj nych. Zga dzam się jed nak, że stać nas
na znacz nie wię cej. I bę dzie my ro bić wię cej. Oczy wi ście spo ry
pro blem sta no wi fakt, że przy cho dzi nam dzia łać w szcze gól nie
trud nych, kry zy so wych wa run kach. Są one jed nak rów nie nie -
sprzy ja ją ce dla nas, jak i na szych kon ku ren tów. Ma ją oni jed nak
nad na mi prze wa gę wy ni ka ją cą ze wspo mnia nej już sto sun ko -
wo krót kiej obec no ści na szej mar ki w bran ży bu dow la nej. Dla te -
go klient dłu go jesz cze oce niać bę dzie na szą ofer tę przez pry -
zmat pa ra me trów tech nicz nych i cen na szych kon ku ren -
tów – szcze gól nie nie miec kich ma rek. Po zo sta je też kwe stia na -
pę du 8x8, któ re go Vo lvo nie sto su je uwa ża jąc, że nie jest on nie -
zbęd ny do te go, by na sze po jaz dy bez pro ble mów ra dzi ły so bie
w naj trud niej szych wa run kach. Część klien tów jest jed nak cią -
gle nie prze ko na na do na szych ar gu men tów. Sły szy my, że chęt -
nie po wró cą do roz mów je że li bę dzie my mie li ta ki na pęd. Mam
na dzie ję, że być mo że jesz cze nie w tym, ale w przy szłym ro ku
sek tor bu dow la ny nie co się oży wi. Bran ża bu dow la na jest prze -
cież ko łem za ma cho wym dla ca łej go spo dar ki. Jej po ten cjał tkwi
nie tyl ko w dro go wnic twie, ale tak że bu dow nic twie miesz ka nio -
wym, in fra struk tu ral nym, ko mu nal nym. Jeż dżę co dzien nie
do pra cy i na po ty kam na swej dro dze bar dzo wie le wy wro tek.
Zgo da, więk szość z nich to bar dzo sta re po jaz dy, po spła ca ne.
Użyt kow ni cy ma ją je na wła sność, co przy dzi siej szych staw kach

po zwa la im ja ko ta ko za ra biać na prze wo zach. Ale sy tu acja ta
nie po trwa dłu go. Wy słu żo ne do gra nic moż li wo ści sa mo cho dy
mu szą być suk ce syw nie wy mie nia ne. Upa tru je my w tym na szą
szan sę zwięk sze nia sprze da ży sa mo cho dów dla bran ży bu dow -
la nej mi mo jej trud nej sy tu acji. Mam jed nak świa do mość, że
sprze daż cią gni ka sio dło we go jest dla han dlow ca znacz nie
prost sza niż skon fi gu ro wa nie sa mo cho du dla fir my bu dow la nej.
Tu wcho dzi w grę ca ły sze reg niu an sów. 

– Sko ro tak, to czy bę dzie cie za trud niać sprze daw ców
spe cja li zu ją cych się wy łącz nie w „bu dow lan ce”?
– To trud na spra wa. W okre sach de ko niunk tu ry, a na wet za pa ści
w ja kiej zna la zło się pol skie bu dow nic two, ta kie mu sprze daw cy
trud no by ło by za ro bić na wet na wła sne utrzy ma nie. Dla te go też
od cho dzi my od kon cep cji, by mieć han dlow ców spe cja li zu ją cych
się w kon kret nych seg men tach. Za trud nia my lu dzi uni wer sal -
nych, po tra fią cych sprze dać za rów no cią gnik sio dło wy, po jazd
do dys try bu cji, jak sa mo chód dla bran ży bu dow la nej. 

– W dłuż szej per spek ty wie li czyć się bę dzie nie ty le po -
zy ska nie klien ta, co je go utrzy ma nie…
– Kła dzie my bar dzo du ży na cisk na roz wój na szej sie ci po sprze -
daż nej. W tej chwi li ma my 32 au to ry zo wa ne ser wi sy. Część z nich
pro wa dzi ob słu gę po jaz dów i ma szyn bu dow la nych. W ubie głym
ro ku otwo rzy li śmy pięć no wych punk tów, w tym ro ku dojdą ko -
lej ne. Mamy dwa na ście ser wi sów bę dą cych wła sno ścią Vo lvo
Pol ska i 30 au to ry zo wa nych punk tów po zo sta ją cych w pry wat -
nych rę kach. Uwa żam, że ob słu ga po sprze daż na jest waż niej sza
niż trans ak cja. Je że li han dlo wiec zło ży obiet ni cę klien to wi, to
oczy wi ście do trans ak cji doj dzie. Je że li jed nak w ra zie pro ble -
mów klient nie otrzy ma wspar cia to ma my kłopot. Wie rzy my, że
ko lej ne po jaz dy da ne mu klien to wi sprze da je ser wis. Sta ra my się
ca ły czas pod no sić po ziom na szych usług, szko li my me cha ni -
ków, per so nel ser wi so wy. Re ali zu je my pro jekt Gru py Vo lvo, mó -
wią cy o tym, że chce my być fir mą klien ta. Ma my zde fi nio wa ne
zo bo wią za nia wo bec klien ta, po cząw szy od przy ja zne go po wi ta -
nia po przez ła twość do stę pu do na szych usług, aż po za pro po -
no wa nie roz wią za nia, ide al nie do pa so wa ne go do po trzeb klien -
ta. Na szym ce lem jest to, by klien ci czu li na sze wspar cie, ni gdy
nie zo sta li po zo sta wie ni sa mym so bie w przy pad ku ja kich kol wiek
pro ble mów tech nicz nych. Awa riom i szko dom ko mu ni ka cyj nym
moż na za po bie gać, ale nie da się ich unik nąć. 

– Czy do mo men tu tak wy cze ki wa ne go oży wie nia w pol -
skim bu dow nic twie Vo lvo za mie rza stać z „bro nią u no gi”? 
– Nie mo że my za kli nać rze czy wi sto ści, mu si my po móc sa mym
so bie. Bę dzie my wal czyć o pol skie go klien ta, cho ciaż by pro -
mu jąc no we Vo lvo FMX. Na je sie ni do ko na my pol skiej pre zen -
ta cji no we go Vo lvo FMX. Ma my rów nież bar dzo atrak cyj ną ofer -
tę fi nan so wa nia na szych po jaz dów. Zna my spe cy fi kę bran ży
bu dow la nej, jej se zo no wość, co jest na szym nie wąt pli wym atu -
tem. Ofe ru je my tak że na jem po jaz dów tyl ko na okres zin ten sy fi -
ko wa nych ro bót. Ofe ro wa ny przez nas „Zło ty Kon trakt Ser wi so -
wy” gwa ran tu je użyt kow ni ko wi peł ną dys po zy cyj ność po jaz du.
Przez dwa dzie ścia czte ry go dzi nę na do bę, sie dem dni w ty go -
dniu… Je stem re alist ką, więc nie po wiem, że po wal czy my o po -
zy cję li de ra pol skie go ryn ku bu dow la ne go. Mo gę jed nak obie -
cać, że uczy ni my wszyst ko, by zwięk szyć udział Vo lvo Trucks
w ryn ku bu dow la nym w Pol sce.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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W ga mie śred nich ła do wa rek
Se rii MT Ma ni tou wy twa rza ak -
tu al nie trzy mo de le (MT 835,
MT 1135 i MT 1335). Wpro wa -
dzo ne zmia ny po zwo li ły na za -
stą pie nie pię ciu do tych czas
pro du ko wa nych ła do wa rek
o ma sie ope ra cyj nej od 7,3 do 9
ton, wy so ko ści pod no sze nia
od 6,9 do 13,4 i udźwi gu mak -
sy mal nym w za kre sie 3,2-3,5 to -
ny (MT 732, 932, 1030, 1235
i 1435) – trze ma mo de la mi. Wy -
stę pu ją one w dwóch wer sjach
na pę du (hy dro ki ne tycz ny
zmien nik mo men tu i hy dro sta -
tycz ny) oraz kil ku wer sjach wy -
po sa że nia do dat ko we go. Istot -
ne jest tak że to, że wszyst kie
mo de le zbu do wa ne są na jed -
nej plat for mie, pod czas gdy po -
przed nia ge ne ra cja na dwóch.
Zu ni fi ko wa nie kon struk cji po -
zwo li ło nie tyl ko upro ścić pro -
duk cję, ale tak że ob słu gę ser wi -
so wą no wych ma szyn. 
Wszyst kie mo de le do stęp ne
są w dwóch wer sjach: z na pę -
dem hy dro sta tycz nym lub
z ukła dem prze nie sie nia na -
pę du ze zmien ni kiem mo -
men tu. Dwa więk sze mo de le
ła do wa rek (MT 1135 i 1335)
do stęp ne są rów nież w wer sji
z plat for mą ro bo czą dla pra -
cow ni ków. Obie ma szy ny
w stan dar dzie wy po sa żo no
w „in te li gent nie” roz kła da ne
hy drau licz ne sta bi li za to ry.
W ma szy nach pro du ko wa -
nych przez Ma ni tou, w prze ci -
wień stwie do ła do wa rek in -
nych ma rek, roz kła da nie sta -
bi li za to rów przy wsu nię tym
te le sko pie nie jest po wią za ne
z ką tem je go na chy le nia. Ta -
kie roz wią za nie po zwa la ope -
ra to ro wi pod je chać mak sy -
mal nie bli sko obiek tu, co
gwa ran tu je opty mal ny do nie -
go do stęp z plat for my.
We wszyst kich no wych ła do -
war kach Ma ni tou za sto so wa no
cie szą cy się uzna niem użyt -

kow ni ków sil nik Per kins o mo -
cy 75 kW/102 KM przy 2.200
obr./min, osią ga ją cy mak sy -
mal ny mo ment 420 Nm
przy 1.400 obr./min. God ne pod -
kre śle nia jest to, że jed nost ka
na pę do wa osią ga aż 400 Nm
w prze dzia le 1.100÷1.700
obr./min. Sil nik za sto so wa ny
w no wej ge ne ra cji ła do wa rek
Ma ni tou MT speł nia wy ma ga nia
nor my emi sji spa lin Sta ge
IIIB/Tier 4i, dzię ki za sto so wa niu
je dy nie die slow skie go ka ta li za -
to ra oksy da cyj ne go (DOC)
oraz fil tra czą stek sta łych
(DPF), któ ry oczysz cza się
z sa dzy w 98 pro cen tach. Re -
ge ne ra cja na stę pu je pa syw nie
bądź ak tyw nie. W obu przy -
pad kach w peł ni au to ma tycz -
nie bez ko niecz no ści prze ry wa -
nia pra cy i wy łą cza nia ma szy -
ny z nor mal nej eks plo ata cji. 
Prze łą cza na pod ob cią że -
niem skrzy nia bie gów po sia -
da czte ry prze ło że nia. Po -
zwa la to do brać od po wied ni
bieg do wa run ków te re no -
wych, a do bre wła ści wo ści

jezd ne, tak że na trud nych
na wierzch niach, za pew nia ją
wzmoc nio ne osie mar ki Da -
na oraz na pęd 4x4. W no -
wych ma szy nach za sto so wa -
no so lid ne, mo no li tycz ne
pod wo zie spa wa ne przez au -
to ma ty oraz opa ten to wa ny
wy się gnik ty pu „Atlas” z sa -
mo sma ru ją cym się ło żem śli -
zgo wym oraz od le wa ną, wy -
trzy ma łą gło wi cą. 
Nie wąt pli wym atu tem no -
wych ła do wa rek jest rów nież
ich zwrot ność i ma new ro -
wość. Bardzo do bre pa ra me -
try w tym wzglę dzie osią gnię -
to dzię ki sto sun ko wo kom -
pak to wym, jak na tę kla sę ła -
do wa rek, ga ba ry tom (sze ro -
kość 2,28 me tra, tak że z pod -
po ra mi) oraz skrę ca nym ko -
łom obu osi – w tę sa mą lub
prze ciw ne stro ny, co po zwa -
la po ru szać się cho dem kra -
ba lub za cie śniać pro mień
skrę tu (ze wnętrz ny, bez
osprzę tu wy no si 3,85 me tra).
Wszyst kie no we mo de le ma ją
ta ki sam udźwig mak sy mal ny

(3,5 to ny), ale róż nią się udźwi -
giem ope ra cyj nym – w ca łym
za kre sie ru chu ra mie nia, oraz
wy so ko ścią pod no sze nia i za -
się giem ro bo czym te le sko -
pu. I tak, MT 835 pod no si
na wy so kość 7,75 me tra,
MT 1135 – 10,75 lub 11,05 me -
tra (z roz ło żo ny mi pod po ra mi),
a MT 1335 – 12,55 me tra, na to -
miast mak sy mal ny za sięg w po -
ziomie wy no si od po wied -
nio – 4,45; 7,75 i 8,75 me tra.
Przy tak wy su nię tym ra mie niu
moż na je ob cią żyć ma są od -
po wied nio 1.150 kg w mo de lu
MT 835, 1.200 lub 400 kg (bez
pod pór) w mo de lu MT 1135
oraz 1.000 kg w przy pad ku ła -
do war ki MT 1335. 
Konstruktorzy firmy Manitou
zadbali, by ich nowe ładowarki
były er go no micz ne i w pełni
bez piecz ne. W kom for to wej, pa -
no ra micz nej, bez piecz nej
(FOPS/ROPS) ka bi nie ła do wa -
rek MT uwa gę zwra ca ją głów nie
dwie rzeczy: efek tow na de ska
roz dziel cza i uni ka to wy, opa ten -
to wa ny dżoj stik JSM, któ re go
gło wi ca ma kształt we wnętrz ne -
go od lewu na wpół za mknię tej
dło ni. Dzię ki te mu dżoj stik
dosko na le „le ży” w rę ku
operatora. Za po mo cą tej bar -
dzo wy god nej i nie nu żą cej
w ob słu dze, pro por cjo nal nej
dźwi gni moż na ste ro wać za rów -
no ru cha mi ro bo czy mi wy się -
gni ka te le sko po we go i osprzę -
tu, jak i jaz dą ma szy ny. Dzię ki
te mu pod czas pra cy operator
nie musi prze kła dać rąk.
Przy kon stru owa niu ła do wa rek
po ło żo no tak że du ży na cisk
na ła twość ob słu gi ser wi so wej
oraz bez pie czeń stwo pra cy.
W tym za kre sie nowe ma szy ny
wy róż nia mię dzy in ny mi au to -
ma tycz ny ha mu lec po sto jo wy,
prze łącz nik try bu pra cy po -
zwa la ją cy zop ty ma li zo wać gra -
nicz ne ob cią że nie (dla osprzę -
tu ro bo cze go, ta kie go jak wi -
dły, łyż ki, za wie sia dźwi go we -
go), blo ka da prze chy łu w try -
bie dźwi go wym, au to ma tycz -
na blo ka da tyl nej osi
przy pra cy z plat for -
mą ro bo czą.

MASZYNY BUDOWLANE

Ma ni tou MT – mniej mo de li, wię cej opcji 
Opie ra jąc się na za sa dzie – „Mniej ga da nia, wię cej dzia ła nia” fir ma
Ma ni tou za pro po no wa ła istotne zmia ny w se rii ła do wa rek MT. Efekt?
Znacz ne uprosz cze nie ofer ty bez ogra ni cze nia jej wszech stron no ści

www.mt.manitou.com

Choć licz ba mo de li MT jest te raz mniej sza, to dzię ki do stęp nym wer sjom użyt kow nik
ma po dob ne moż li wo ści od po wied nie go do bo ru ma szy ny, co do tych czas 

http://www.pl.manitou.com/cms
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No wa ko par ka na pę dza -
na jest sil ni kiem wy so ko pręż -
nym Yan mar o mo cy 44,3 kW
speł nia ją cym wy mo gi emi sji
wy mo gi Sta ge IIIB dzięki
zastosowaniu ukła du re cyr -
ku la cji spa lin (EGR) oraz fil tra
czą stek sta łych (DPF).
W po rów na niu z mo de lem
E80 moc sil ni ka wzro sła
o 4%, a zu ży cie pa li wa spa -
dło o 7%, co jest jed nym
z naj lep szych wy ni ków w tej
kla sie ma szyn. Jed no cze śnie
znacz nie wzro sła si ła ko pa nia
na łyż ce, bo o 7% wię cej niż
w po przed nim mo de lu. 
Uspraw nie nia w ukła dzie hy -
drau licz nym w mo de lu E85
po mo gły skró cić czas cy klu
o 12%. Po za tym, za sto so wa -
no no wy sys tem wy kry wa nia
ob cią że nia, któ ry po pra wia
dzia ła nie hy drau li ki i za pew -
nia rów ną i wy daj ną pra cę.
No wa ka bi na z ate stem
ROPS za pew nia du żo niż szy
po ziom ha ła su wy no szą cy je -
dy nie 71 dB(A). Ilość miej sca
w ka bi nie jest pra wie ta ka sa -
ma, jak w du żo więk szych
ma szy nach z seg men tu śred -

nie go i cięż kie go. Wej ście
i wyj ście z ka bi ny są du że, co
uła twia wsia da nie i wy sia da -
nie. Re gu lo wać moż na po ło -
że nie i kąt fo te la oraz po ło że -
nie kon so li ste ro wa nia. Do -
dat ko wą wy go dę za pew nia

kie szeń z ty łu fo te la oraz pod -
par cie czę ści lę dź wio wej. 
Ka bi na wy po sa żo na jest
w no wy mo ni tor LCD wiel ko -
ści 5,7 ca la uła twia ją cy ope -
ra to ro wi ste ro wa nie prze pły -
wem po moc ni czym hy drau li -

ki i in ny mi funk cja mi, ta ki mi
jak mo ni to ro wa nie okre sów
ser wi so wa nia. Pa nel ope ra to -
ra do star cza kom plek so wych
in for ma cji o sta nie ma szy ny. 
Ko par kę E85 za pro jek to wa no
pod ką tem ła twe go i pre cy -
zyj ne go ste ro wa nia, z er go -
no micz nie umiesz czo ną pra -
wą i le wą kon so lą ste ro wa nia.
Joy stic ki o dzia ła niu pro por -
cjo nal nym po sia da ją wy god -
ne uchwy ty umoż li wia ją ce
wy ko ny wa nie rów nych, do -
kład nych ope ra cji. Prze pły -
wem hy drau licz nym ste ru je
pro gram: umoż li wia to kon -
tro lo wa nie prze pły wu po moc -
ni cze go (Au x1/Au x2), ob ro tu
i wy chy le nia wy się gni ka. Do -
dat ko wo mo del E85 po sia da
funk cje au to ma tycz nej re duk -
cji bie gu przy spy cha niu oraz
wy rów ny wa nia le mie sza. 
Ko par ka Bob cat E85 sta no wi
po łą cze nie do sko na łych osią -
gów oraz ła twe go i pro ste go
utrzy ma nia i kon ser wa cji. Wy -
god nie roz miesz czo ne punk ty
kon tro li uła twia ją ru ty no wą kon -
ser wa cje, a prze chyl na ka bi -
na uła twia po waż niej sze pra ce
ser wi so we. Ła twy do stęp
do chłod nic przy spie sza ich
czysz cze nie. New ral gicz ne pod -
ze spo ły sil ni ka oraz fil try ole ju
i pa li wa roz miesz czo -
no na bo ku dla uła -
twie nia ich wy mia ny.

No wa ośmio to no wa ko par ka Bob cat 
Na tar gach Bau ma 2013 za pre zen to wa no pro to typ ośmio to no wej
koparki Bob cat ze skró co nym ty łem (RTS). Model E85, który ma
wkrótce wejść do seryjnej produkcji usta na wia no we stan dar dy 
wy daj no ści, zu ży cia pa li wa i kom for tu pra cy ope ra to ra

www.bobcat.eu/en/500

Bob cat E85 – ośmio to no wa ko par ka ze skró co nym ty łem (RTS) usta na wia no we stan -
dar dy w za kre sie wy daj no ści, zu ży cia pa li wa i kom for tu pra cy ope ra to ra

http://www.bobcat.eu/bobcat/eu-en/products/loaders/ssl/s530.page?utm_source=magazine&utm_medium=print&utm_campaign=500-launch
http://www.bobcat.eu/bobcat/eu-en/products/loaders/ssl/s530.page?utm_source=magazine&utm_medium=print&utm_campaign=500-launch
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Ma szy ny nisz cze ją na wet
wów czas, gdy nie pra cu ją.
A co do pie ro, gdy eks plo ato -
wa ne są w trud nych wa run -
kach ko pal ni su row ców skal -
nych. Tym więk sze by ło na sze
za sko cze nie, gdy Woj ciech
Za wa dziń ski, dy rek tor ds. gór -
ni czych fir my PGS, wi ta jąc nas
w ko pal ni wa pie nia Gó ra Mać -
ko wa we Wrzo sów ce oznaj mił
nam, że na czas na szej wi zy ty
ła do war ka Hy un dai HL 25 zo -
sta nie… wy łą czo na z nor mal -
nej eks plo ata cji. – Uzna łem,
że tak bę dzie le piej. Bez po -
śpie chu bę dzie moż na za po -
znać się ze sta nem tech nicz -
nym ma szy ny, zro bić zdję cia,
po roz ma wiać z ope ra to rem.
Ła do war ka Hy un dai HL 25 to
naj star sza ma szy na w na szej
fir mie. Współ two rzy jej hi sto -
rię i pra cu je nie prze rwa nie
do dziś, głów nie przy za ła -
dun ku po jaz dów, ale w ra zie
po trze by tak że na wy ro bi -
sku – mó wi dyrektor PGS.
Czy war to utrzy my wać w ru -
chu ta ką „sta rusz kę”? Dla -
cze go fir ma PGS ko rzy sta
z niej do tej po ry? W cią gu
bli sko dwóch de kad mo der ni -
zo wa ła prze cież nie jed no -
krot nie swój park ma szy no -
wy… Te go ro dza ju py ta nia
na su wa ją się sa me. – Ni gdy
nie roz wa ża li śmy sprze da ży
Hy un da ia HL 25. Przede
wszyst kim dla te go, że ma szy -
na współ two rzy hi sto rię fir my.
Pra cu je u nas od mo men tu
po wsta nia fir my. Obec nie ma
na licz ni ku 23 ty sią ce go dzin.
Co naj istot niej sze, prze pra co -
wa ła je bez więk szych awa rii,
na jed nym sil ni ku, bez re mon -
tu ka pi tal ne go – tłu ma czy
dyrektor Za wa dziń ski. 
PGS eks plo atu je ma szy ny
wszyst kich wio dą cych ma -
rek. Stwa rza to oka zję do po -
rów nań moż li wo ści sprzę tu

naj now szej ge ne ra cji z ta ki mi
„sta rusz ka mi”, jak Hy un -
dai 25. – Prze pra co wa łem
na tej ma szy nie wie le lat. Ni -
gdy mnie na za wiodła. Nic
dziw ne go, że mam do niej
sen ty ment. Chęt nie wsia dam
do jej ka bi ny, mi mo że nie jest
tak kom for to wa, jak dzi siej szy
sprzęt. Mi mo upły wu tak wie -
lu lat kon struk cja ma szy ny
po zo sta je nie zmie nio na. Ory -
gi nal ne są mo sty, ra ma nie -

na ru szo na, a sil nik pra cu je
zna ko mi cie bez re mon tu ka -
pi tal ne go. Z je go od pa le niem
nie ma pro ble mów na wet
pod czas naj więk szych mro -
zów – mó wi ope ra tor Ma riusz
Ku ła ga. Py ta ny o to, czy on
al bo je go ko le dzy nada li
„wie ko wej” ła do war ce ja kiś
przy do mek, od po wia -
da: – Ow szem, ale na wet ze
wzglę du na nasz sen ty ment
do tej ma szy ny nie jest on
wca le piesz czo tli wy. Ze
wzglę du na so lid ność kon -
struk cji i si łę ła do war ki Hy un -
dai eks plo ato wa ne w ko pal ni
Gó ra Mać ko wa na zy wa my
mię dzy so bą „by ka mi”. 
Hy un dai HL 25 pod wzglę -
dem kom for tu od bie ga
od dzi siej szych kon struk cji,

ale ope ra to rzy i tak nie na rze -
ka ją. Ka bi na jest szczel na,
w ma szy nie wy mie nio no fo tel
i za in sta lo wa no ra dio CB,
za po mo cą któ re go można
po ro zu mie wać się z kie row ca -
mi za ła do wy wa nych po jaz -
dów. Pod wzglę dem pa ra me -
trów ro bo czych, wy trzy ma ło -
ści i przede wszyst kim nie za -
wod no ści „wie ko wy” Hy un dai
śmia ło sta wać mo że w szran ki
z no wy mi ma szy na mi. 
Mar cin Ma ger me ne dżer pro -
duk tu dla Gór nic twa Od kryw -
ko we go w fir mie Ama go nie -
jed no krot nie za sta na wiał się,
z cze go wy ni ka po nad prze -
cięt na ży wot ność „bo ha ter ki”
na sze go re por ta żu. Po mi mo
pew ne go stop nia wy eks plo -

ato wa nia ma szy na cią gle pra -
cu je po zo sta jąc przy tym
w peł nej spraw no ści tech -
nicz nej. Ostat nim pro ble mem
eks plo ata cyj nym by ła bła -
host ka w po sta ci roz ła do wa -
nych aku mu la to rów. 
Jak utrzy mać w tak do brym
sta nie tech nicz nym ma szy nę
pod da wa nej tak in ten syw nej
eks plo acji? Na do da tek wy -
ko rzy sty wa ną w trud nych
wa run kach pa nu ją cych w ko -
pal ni su row ców skal nych…
Woj ciech Za wa dziń ski nie
upa tru je w tym ni cze go nad -
zwy czaj ne go: – Wy star czy tyl -
ko na le ży cie dbać o ma szy -
nę, a ona z pew no ścią się
nam od pła ci. Na każ dym
szko le niu do ty czą cym utrzy -
ma nia ru chu tłu ma czy my na -

szym ope ra to rom, że ma ją
trak to wać ma szy ny, tak jak
swo ją wła sność. To wraz
z od po wied nią opie ką ser wi -
su sta no wi klucz do suk ce su.
PGS utrzy mu je wła sny ser -
wis, któ ry przej mu je opie kę
nad sprzę tem po okre sie,
na któ ry opie wa gwa ran cja
pro du cen tów. – Zgro ma dzi li -
śmy ze spół lu dzi o naj wyż -
szych kom pe ten cjach. Są oni
skru pu lat nie roz li cza ni ze
wszel kich dzia łań. Pod czas
co mie sięcz nych spo tkań
ana li zu je my pra cę ser wi su
i stan tech nicz ny po szcze gól -
nych ma szyn znaj du ją cych
się pod je go opie ką. In te re -
su je nas przede wszyst kim,
czy nie zo sta ły prze kro czo ne
ter mi ny prze glą dów za pi sa -
ne w do ku men ta cji tech nicz -
no -ru cho wej oraz czy pra ce
ser wi so we i ewen tu al ne na -
pra wy zo sta ły prze pro wa dzo -
ne na le ży cie – ujaw nia dy rek -
tor Za wa dziń ski. Do da je, że
po nie waż ma szy ny wy ko rzy -
sty wa ne przez PGS pra cu ją
w dość trud nych wa run kach,
we wnętrz ne za le ce nia fir my
prze wi du ją ich ser wi so wa nie
nie co 500, lecz co 250 go -
dzin. W od czu wal ny spo sób
prze dłu ża to ży wot ność wie -
lu pod ze spo łów, przede
wszyst kim sil ni ków. Skró ce -
nie okre su mię dzy prze glą -
da mi oka zu je się ze wszech
miar opła cal ne. Częst sze wy -
dat ki na ma te ria ły eks plo ata -
cyj ne kom pen so wa ne są
z na wiąz ką. Ser wi su jąc czę -
ściej za po bie ga się ry zy ku
wy stą pie nia po waż niej szej
awa rii i prze sto ju ma szy ny
za kłó ca ją cych ca ły pro ces
tech no lo gicz ny ko pal ni. Nie
wol no tak że za po mi nać, że
prze bieg mię dzy ko lej ny mi
prze glą da mi usta la ny jest za -
wsze dla uśred nio nych wa -
run ków pra cy. – Gdy ma szy -
na eks plo ato wa na jest w trud -
nych wa run kach, ta kich ja kie
pa nu ją w ko pal ni Gó ra Mać -
ko wa, opła cal ne jest skró ce -
nie cza su mię dzy prze gla da -
mi i częst sze po dej mo wa nie
kom plek so wych czyn no ści

MASZYNY BUDOWLANE

„Byk” cią gle da je ra dę!
Wszyst ko wska zy wa ło na to, że w za pro sze niu
od Ama go za szła po mył ka. Nie wie rzy li śmy, że
kra kow ska spół ka chce nam po ka zać ła do war kę
Hy un dai wy pro du ko wa ną przed dzie więt na stu la ty

Stój ka na łyż ce. W ten spo sób ope ra tor PGS udo wod nił, że układ hy drau licz ny mi mo
prze pra co wa nia 23 ty się cy go dzin po zo sta je w peł nej spraw no ści
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ser wi so wych – prze ko nu je
Woj ciech Za wa dziń ski. 
Dy rek tor ds. gór ni czych fir my
PGS zwra ca rów nież uwa gę
na so lid ność kon struk cji star -
szych ma szyn. Dzi siaj, w do -
bie wy śru bo wa nej do gra nic
moż li wo ści kon ku ren cji, pro -
du cen ci nie mal na każ dym
kro ku mu szą szu kać oszczęd -
no ści. Nie ste ty, czę sto od bi ja
się to na ży wot no ści pod sta -
wo wych pod ze spo łów.
Ła do war ka Hy un dai HL 25
w okre sie od kwiet nia do li -
sto pa da eks plo ato wa na jest
nie zwy kle in ten syw nie. Czę -
sto na wet na trzy zmia ny,
prak tycz nie bez ga sze nia sil -
ni ka. Mi mo to pra cu je prak -
tycz nie bez a wa ryj nie. Drob ne
uster ki usu wa ne są na bie żą -
co bez po wo do wa nia dłu gich
prze sto jów. W więk szym
stop niu po wo dem od no to wa -
nych przez ser wis po sto jów
by ła ko niecz ność wy mia ny
ma te ria łów zu ży wal nych. 
Woj ciech Za wa dziń ski nie
wy klu cza za ku pu no wych
maszyn Hy un dai. – Ob ser wu -
ję ma szy ny naj now szej ge ne -
ra cji ko re ań skie go pro du cen -
ta pra cu ją ce w ko pal niach
su row ców skal nych. W cięż -
kich wa run kach, pod ścia ną
i przy za ła dun ku. Z łyż ką skal -
ną i zwy kłą. Nie od bie ga ją pa -
ra me tra mi i ja ko ścią od in -
nych ma szyn re no mo wa nych
pro du cen tów. No we ła do -
war ki i ko par ki Hy un dai są dla
nas z pew no ścią in te re su ją ce
pod wzglę dem osią gów
i eko no mi ki eks plo ata -
cji. Z ca łą pew no ścią przy -
mie rza jąc się do wy mia ny
czę ści na sze go par ku ma szy -
no we go weź mie my pod uwa -
gę ich za kup – tłu ma czy dy -
rek tor Za wa dziń ski. 
Co sta nie się wów czas z wie -
ko wym, za słu żo nym dla fir my
Hy un da iem? Woj ciech Za wa -
dziń ski za pew nia, że na wet
w przy pad ku za ku pu no wej
ma szy ny, Hy un dai HL 25 po -
zo sta nie w fir mie. Ła do war ka
wy ko rzy sty wa na bę dzie do ro -
bót po moc ni czych, po rząd ko -
wych, ale w ra zie po trze by

peł nić mo że rów nież ro lę ma -
szy ny za stęp czej. Wła ści cie lo -
wi nie war to się jej po zby wać
z dwóch po wo dów. Po pierw -
sze trud no zna leźć na byw cę
na tak dłu go eks plo ato wa ną
ma szy nę. Dru gim czyn ni kiem
są ni skie kosz ty utrzy ma nia
i bie żą cej eks plo ata cji. 
W PGS mo ni to ru je się wszyst -

kie ma szy ny. Da ne z rocz ne -
go okre su eks plo ata cji słu żą
mię dzy in ny mi do ana li zy
awa ryj no ści. Po prze pro wa -
dze niu ana li zy wy ni ka, że
przy czy ny awa rii no wych ma -
szyn w zna ko mi tej więk szo ści
przy pad ków do ty czą ukła dów
elek tro nicz nych. Czuj ni ków,
elek tro za wo rów, pa ne li ste ro -

wa nia. Naj istot niej szym czyn -
ni kiem de struk cyj nym jest
wil goć po łą czo na z za py le -
niem. Te go w wa run kach ko -
pal nia nych nie uda się unik -
nąć. W sta rym Hy un da iu
prak tycz nie nie ma elek tro ni -
ki. I to jest w trud nych wa run -
kach je go wiel ką za le tą. Przy -
da rza ły się ła twe do usu nię -
cia awa rie ukła du hy dru licz -
ne go i uszko dze nia me cha -
nicz ne. W cią gu szes na stu lat
wy da wa nia Po śred ni ka Bu dow -
la ne go ma szy ny wszyst kich
pro du cen tów prze szły wie le
prze obra żeń. Głów nie we -
wnętrz nych. Choć aku rat
w przy pad ku Hy un da ia za uwa -
żal ne są też ko lo sal ne zmia ny
wi zu al ne. No wa ge ne ra cja 9
im po nu je es te ty ką. Hy un dai
wszedł nią do eli ty świa to wych
pro du cen tów i za mie rza za go -
ścić tu na trwa łe.  – Hy un dai
zamierza po wal czyć o klien tów
z bran ży su row ców skal nych.
Or ga ni zo wa ne bę dą po ka zy
nie tyl ko na tar gach, ale tak że
te sty w rze czy wi stych wa run -
kach pra cy – mó wi Mar cin Ma -
ger. Za py ta ny o po wód za -
pre zen to wa nia nam nie no -
wej, ale le ci wej ła do war ki od -
po wia da bez wa ha nia: – To
jed na z naj star szych ma szyn
Hy un dai eks plo ato wa nych
przez pol skich użyt kow ni ków.
Do daj my, eks plo ato wa na
w trud nych wa run kach. Dla
nas szcze gól ny prio ry tet sta-
no wi umoc nie nie po zy cji
w bran ży ko pal nia nej, dla te -
go ce ni my so bie reko men da -
cję użyt kow ni ka eks plo atu ją -
ce go ma szy nę bez naj mniej -
szej prze rwy z po wo dze niem
przez tak wie le lat. Stąd po -
mysł na za pro sze nie do ko pal -
ni Gó ra Mać ko wa.
O tym, jak jak spek ta ku lar ny
po stęp tech no lo gicz ny prze -
szły ma szy ny Hy un dai, czy tel -
ni cy bę dą mo gli prze ko nać się
w ko lej nym wy da niu „Po śred ni -
ka Bu dow la ne go”. Opi sze my
w nim pra cę naj now szych ma -
szyn użyt ko wa nych
przez jed ne go z klien -
tów spół ki Ama go.

www.amago.pl

Ma szy na prze pra co wa ła na jed nym sil ni ku 23 ty sią ce go dzin. Mi mo to jed nost ka na pę -
do wa znaj du je się w do sko na łym sta nie. W ko mo rze sil ni ka nie wi dać żad nych wy cie ków

Wnę trze ka bi ny od bie ga zde cy do wa nie od dzi siej szych stan dar dów, ale ope ra to rzy
i tak nie na rze ka ją. Naj waż niej sze, że Hy un dai HL 25 ich nie za wo dzi

Na zdjęciu od lewej: operator Mariusz Kułaga, Wojciech Zawadziński (dyrektor 
ds. górniczych PGS), Marcin Mager (product manager Amago)

http://www.amago.pl/
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MISTA to au ten tycz ni spe cja li -
ści w dzie dzi nie rów nia rek,
pol ski pro du cent z wła snym
dzia łem kon struk cyj nym i roz -
wo ju, za pew nia ją cy jed no cze -
śnie bez po śred nią ob słu gę
po sprze da żo wą użyt kow ni -
kom. Bli skie re la cje z ni mi da -
ją moż li wość za po zna nia się
z ich uwa ga mi, wska zów ka mi
i su ge stia mi co spra wia, że
wszyst kie pro du ko wa ne mo de -
le rów nia rek MISTY mo gą być
sta le roz wi ja ne. RD130FHD to
tak że efekt prze my śleń in ży nie -
rów Dzia łu Roz wo ju na te mat
jak wpro wa dzić na ry nek naj -
bar dziej in no wa cyj ny wy rób.
Ma szy na po sia da peł ny na -
pęd hy dro sta tycz ny, tzn. ko ła
za rów no przed niej osi, jak
i tyl ne na pę dza ne są w ten
wła śnie spo sób, przy czym
na pę dy przed ni i tyl ny mo gą
pra co wać wspól nie (6x6) lub
nie za leż nie od sie bie (6x4).
Za stą pie nie tra dy cyj ne go na -
pę du hy dro ki ne tycz ne go na -
pę dem hy dro sta tycz nym
umoż li wi ło prze nie sie nie na -
pę du z sil ni ka na ko ła z jed -
no cze sną eli mi na cją skrzy ni
bie gów i wa łów na pę do -
wych. Zna czą co pod nio sło
spraw ność ma szy ny opty -
ma li zu jąc jej za po trze bo wa -
nie na moc. Oczy wi ście

wpły wa to rów no cze śnie
na zmniej sze nie zu ży cia pa -
li wa (te sty wy ka zu ją spa dek
o około 15%).
Po zo sta łe ko rzy ści ta kie go
roz wią za nia to m.in.:
• wy ko rzy sta nie więk sze go

za kre su pra cy sil ni ka spa li -
no we go, sta bil na pra ca
w ca łym tym za kre sie,
w tym przy ni skich pręd ko -

ściach, ła twiej sza ochro na
przed prze cią że niem po -
przez peł ną kon tro lę sil ni -
ka spa li no we go,

• moż li wość pra cy z wy so -
kim mo men tem ob ro to -
wym sil ni ka przy ni skich
pręd ko ściach jaz dy,

• hy dro sta tycz ny układ ha -

mul co wy o pod wyż szo nej
spraw no ści z ha mul ca mi
mo kry mi,

• płyn na zmia na pręd ko ści jaz -
dy z przy sto so wa niem do jaz -
dy z pręd ko ścią „peł za nia”,

• peł na kon tro la trak cji,
• si ła ucią gu zwięk szo na

o około 30% w sto sun ku
do tra dy cyj nej RD130,

• zmniej sze nie de gra da cji

śro do wi ska po przez ob ni -
żo ne zu ży cie pa li wa i po -
ziom emi to wa ne go ha ła -
su dzię ki wy eli mi no wa niu
ge ne ru ją cych go pod ze -
spo łów, ja ki mi są skrzy nia
prze kła dnio wa, wa ły na -
pę do we czy tra dy cyj ny
most na pę do wy. 

RD130FHD to ma szy na zde -
cy do wa nie lep iej do sto so wa -
na do wy ko ny wa nia do kład -
nych robót ziem nych, od śnie -
ża nia oraz prac z wy ko rzy sta -
niem osprzę tu wy ma ga ją -
cego bar dzo ni skich pręd ko -
ści jaz dy (peł za nia). Ma szy na
ofe ro wa na jest z ca łą ga mą
do dat ko wego osprzętu. 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 (no wo cze sne
na rzę dzie, któ re zna czą co
zwięk sza szyb kość wy ko ny -
wa nych za dań przy uży ciu
przed nie go osprzę tu oraz
zwięk sza za kres prac do któ -
rych wy ko rzy sty wa na mo że
być rów niar ka), zry wak tyl ny,
mon to wa ny za przed nią osią
spulch niacz, pro gre syw ny
układ cen tral ne go sma ro wa -
nia, opar te na tech no lo gii
GPS, optycz nej, la se ro wej
i ul tra dź wię ko wej sys te my
au to ma tycz nej kon tro li ni we -
la cji 2D i 3D. Co waż ne dla
po ten cjal nych na byw ców, ta
no wo cze sna ma szy na do -
stęp na jest na bar dzo atrak -
cyj nych ce nach.
Wpro wa dze nie no we go wy ro -
bu po sze rza do tych cza so wą
ofer tę MISTY. Fir ma rów no le -
gle roz wi ja i pro wa dzi pro duk -
cję ofe ro wa nych od lat mo de li
RD165C, RD165H, RD200C
i RD200H. Rów niar ki se rii
RD165 uzy ska ły ostat nio sta -
tus pro duk tu no mi -
no wa ne go do Go dła
„Te raz Pol ska”

MISTA potrafi! 
Sta ra praw da mó wi, że kto się nie roz wi ja, ten w efek cie zo sta je z ty łu. Po -
dą ża jąc za tą mak sy mą pol ski spe cja li sta w za kre sie rów nia rek dro go wych
fir ma MISTA ze Sta lo wej Wo li przy go to wa ła dla użyt kow ni ków no wość,
pierw szą rów niar kę o peł nym na pę dzie hy dro sta tycz nym RD130FHD
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www.mista.eu

RD130FHD jest zde cy do wa nie lep iej do sto so wa na do wy ko ny wa nia do kład nych robót ziem -
nych, od śnie ża nia oraz prac z osprzę tem wy ma ga ją cym bar dzo ni skich pręd ko ści jaz dy

http://www.mista.eu/
http://www.mista.eu/


Ma rio Ga spar ri, pre zes CNH
Con struc tion Equ ip ment po -
pro szo ny o pod su mo wa nie
tar gów Bau ma nie ukry wał
swe go za do wo le nia: – Je stem
usa tys fak cjo no wa ny prze bie -
giem im pre zy i z te go miej sca
chciał bym bar dzo po dzię ko -
wać wszyst kim na szym klien -
tom i przed sta wi cie lom han -
dlo wym z wie lu kra jów za to, że
przy czy ni li się do na sze go suk -
ce su. Cie szę się szcze gól nie,
że w Mo na chium po ka za li śmy

na sze za an ga żo wa nie na rzecz
lo kal nych spo łecz no ści. Dzie -
je się tak we wszyst kich miej -
scach, gdzie pro du ku je my na -
sze ma szy ny. Udo wod ni li śmy,
że na si pra cow ni cy sta no wią
in te gral ną część wiel kiej ro -
dzi ny Ca se. Na sza ró żo wa ko -
par ko -ła do war ka wypro du ko -
wa na w ame ry kań skich za kła -
dach Bur ling ton po ka za ła za -
an ga żo wa nie kon cer nu Ca -
se CE we wspie ra nie wal ki
z ra kiem pier si. Udział w
akcji po zwo li ł zgro ma dzić
po kaź ne fun du sze nie zbęd -

ne w wal ce z no wo two rem.
W roz bu do wa nym sto isku Ca -
se CE każ dy mógł zna leźć coś
dla sie bie. Pierw szy po kaz no -
wej ga my spy cha rek se rii M,
pierw sze mi di ko par ki z sil ni ka -
mi Tier 4 Fi nal, ulep szo na hy -
drau li ka ko pa rek ko ło wych
oraz pre zen to wa na po raz
pierw szy na tar gach eu ro pej -
skich śred niej wiel ko ści ła do -
war ka ko ło wa 621F – to
wszyst ko znaj du je się w sze ro -
kiej ofer cie Ca se CE.

Świa to wa pre mie ra spy char ki
M1650 wska za ła kie ru nek,
w któ rym chce po dą żać Case
w konstruowaniu maszyn
tej ka te go rii. Mo del M1650
wy po sa żo ny w sil nik Die sla
o ni skim zu ży ciu pa li wa
zgod ny z wy mo ga mi Tier 4
In te rim. Jest to jeden z trzech
no wych mo de li cechujący się
naj lep szą w swo jej kla sie si łą
ucią gu, wyposażeniem w za -
awan so wa ne i zauto ma ty zo -
wa ne sys te my ste ru ją ce oraz
niską emi sją spa lin i ha ła su.
Dzię ki tar gom Bau ma wie lu

klien tów mia ło oka zję zo ba -
czyć po raz pierw szy naj -
now sze ko par ki ko ło we, mo -
de le WX148 -8 i WX168 -8.
Ma szy ny te wy po sa żo no
w układ hy drau licz ny z trze -

ma pom pa mi, któ ry
poprawia pa ra me try pra cy
i opanowanie maszyny przez
operatora. In te li gent ny układ
ob ro to wy Ca se (CIS – Ca se
In tel li gent Swing) po zwa la
ope ra to ro wi na do sto so wa -
nie pręd ko ści ob ro to wej
nad wo zia. Wy spe cja li zo wa -
ny tryb po zio mo wa nia Ca se
(CLM – Ca se Le vel ling Mo -
de) mak sy ma li zu je pręd -
kość, uła twia ob słu gę i za -
pew nia pre cy zję pod czas
robót niwelacyjnych.
Cho ciaż śred nie ła do war ki
ko ło we Ca se F Se ries ma ją
do brze ugrun to wa ną po zy cję
sta no wiąc wzór w swo im seg -
men cie, to do pie ro tar gi Bau -
ma umoż li wi ły wie lu klien tom
za po zna nie się z mo de -
lem 621F. Ta 12,2-to no wa ła -
do war ka z sil ni kiem com -

mon -ra il dru giej ge ne ra cji
Tier 4 In te rim ce chu je się ni -
skim zu ży ciem pa li wa oraz
wy so ką wy daj no ścią.
Fir ma Ca se ja ko jed -
na z pierw szych wy szła po -
za ra my norm emi sji Tier 4 In -
te rim wpro wa dza jąc do swo -
ich ko pa rek śred niej wiel ko -
ści sil ni ki Tier 4 Fi nal. Naj lep -
sze mo de le wra ca ją te raz ja -
ko CX75C SR o krót kim pro -
mie niu ob ro tu oraz kon wen -
cjo nal ny CX80 MSR. Wy po -

sa żo no je w sil nik z ukła dem
re cyr ku la cji schło dzo nych
spa lin oraz ka ta li za tor utle nia -
ją cy sil ni ka wy so ko pręż ne go
(DOC). Ma szy ny te dys po nu -
ją o dzie więć pro cent wyż szą
mo cą hy drau licz ną i o trzy
pro cent więk szą si łą ko pa nia.
Za pew nia to mak sy mal ną wy -
daj ność ma szyn we wszyst -
kich za sto so wa niach.
Naj więk sze tar gi ma szyn
i sprzę tu bu dow la ne go
na świe cie kon cern Ca se CE
za koń czył z „przy tu pem”.
Nie miec ki ze spół Po wer Per -
cus sion wy ko rzy stu ją cy ja ko
in stru men ty becz ki na ro pę,
gą sie ni ce i in ne ele men ty
ma szyn bu dow la nych po -
rwał tłum pod czas
swo ich efektownych
wy stę pów na ży wo.
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Ogrom ny suk ces Ca se CE na tar gach Bau ma
Na te go rocz nej Bau mie Ca se CE za pre zen to wa ło ca ły sze reg no wych
i gruntownie zmodernizowanych modeli po twier dza jąc swą wio dą cą
po zy cję w „zie lo nej” tech no lo gii sil ni ków, ste ro wa niu hy drau licz nym
oraz te le ma tycz nych sys te mach mo ni to rin gu pra cy ma szyn

www.intrac.pl

Ro bert Wro na (z le wej) przez ca ły czas trwa nia Bau my słu żył po mo cą licz nej gru pie go ści
z Pol ski. Z je go rad sko rzy sta li mię dzy in ny mi przed sta wi cie le fir my Cho mik z Kar nio wic

Ró żo wa ko par ko -ła do war ka wypro du ko wa na w ame ry kań skich za kła dach Bur ling ton jest
świa dec twem za an ga żo wa nia kon cer nu Ca se CE we wspie ra nie wal ki z ra kiem pier si

http://www.intrac.pl/pl/index.htm
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Tym ra zem w Kielcach nie zo -
ba czy my na ma szy nach ozna -
ko wa nia HSW. W lu tym ubie -
głe go ro ku Skarb Pań stwa od -
sprze dał bowiem za kład chiń -
skie mu kon cer no wi Gu an gxi
LiuGong Ma chi ne ry. Od tej
po ry ma szy ny bu dow la ne
prze zna czo ne na ry nek pol ski
ofe ro wa ne by ły bez po śred nio
przez no we go wła ści cie la,
lecz od 15 paź dzier ni ka ubie -
głe go ro ku ca łą dys try bu cję
zin te gro wa no z sys te mem
sprze da ży fir my Dres sta, któ -
rej wła ści cie lem jest obec nie
LiuGong Ma chi ne ry (Po land). 
Funk cjo nu ją ca od ro ku 1995
Dres sta do tych czas po sia da ła
wy łącz ność na sprze daż ma -
szyn bu dow la nych pro du ko -
wa nych w Sta lo wej Wo li
na ryn ki za gra nicz ne. Ma szy -
ny te trafiały na rynki ca łego
świata po cząt ko wo z lo go
Dres ser (ame ry kań skie go
współ wła ści cie la spół ki), a na -
stęp nie – Dres sta. Na zwa
spół ki wy wo dzi się z po łą cze -
nia po cząt ko wych sy lab nazw
DRESser i STAlowa Wo la.
Obec nie na sta lo wo wol skich
ma szy nach wid nie je lo go
Dres sta -Sta lo wa Wo la, któ re
bez po śred nio na wią zu je
do hi sto rii i miej sca pro duk cji.
Zgod nie z tra dy cją, na te go -
rocz nych tar gach MASZBUD
i AUTOSTRADA zo ba czy my
kil ka ma szyn z bo ga tej ofer ty
pro duk cyj nej za kła du w Sta lo -
wej Wo li. Przy po mnij my, że
ofer ta ta obej mu je osiem pod -
sta wo wych mo de li spy cha rek
gą sie ni co wych o mo cy sil ni ka
od 58 do 384 kW, czte ry mo -
de le ła do wa rek ko ło wych
o mo cy sil ni ka od 166 kW
do 319 kW), trzy mo de le ukła -
da rek rur o udźwi gu od 33
do 100 ton, je den mo del ko -
par ko -ła do war ki (70 kW) oraz
kom pak to ry na ba zie ła do wa -
rek i spy cha rek. Na swo im

sto isku Dres sta za pre zen tu je ła -
do war kę ko ło wą 530H, trzy spy -
char ki gą sie ni co we – TD-9R,
TD-14R i TD-25M, ukła dar kę
rur SB-30M oraz ko par ko -ła do -
war kę 9.50M. No wo ścią w tym
gro nie jest spy char ka TD-14R
Extra pre zen to wa na ofi cjal nie
po raz pierw szy w Pol sce.
Wcze śniej, bo w kwiet niu te go
ro ku, ma szy nę tę moż na by ło
oglą dać na sto isku Dres sty
pod czas tar gów BAUMA w Mo -
na chium. TD-14R Extra jest
spy char ką śred niej wiel ko ści
o mo cy sil ni ka 119 kW i ma sie
eks plo ata cyj nej (w wer sji stan -
dard) – 16,5 to ny. Na pę dza ją
sil nik Cum mins QS B6.7 speł -
nia ją cy nor my emi sji spa lin EU
Sta ge IIIB i EPA Tier 4 In te rim!
Jest to no wo cze sny sil nik z tur -
bo do ła do wa niem, elek tro nicz -
nie ste ro wa nym sys te mem pa -
li wo wym „com mon ra il”, wy po -
sa żo ny w układ pod grze wa nia
po wie trza do lo to we go, co uła -
twia roz ruch w ni skich tem pe -
ra tu rach. Ma szy na pro du ko -
wa na bę dzie w wer sjach:
stan dard, o wy dłu żo nej ra -
mie trak cyj nej (LT) i o ni skim
na ci sku na grunt (LGP). Pro -
duk cja mo de lu TD-14 roz po -
czę ła się cał kiem nie daw no,
bo w ro ku 2009, a pre zen to -
wa ny mo del jest ko lej ną mo -
dy fi ka cją. Kon struk to rzy opra -

co wu jąc ten mo del za ło ży li, że
mu si on po sia dać pa ra me try
do rów nu ją ce kon ku ren cyj nym
ma szy nom tej kla sy. Spy char -
kę wy po sa żo no w skrzy nię
bie gów prze łą czal ną pod ob -
cią że niem ty pu „po wer shift”
i ste ro wa ną elek tro -hy drau -
licz nie. Po sia da ona sys tem
pro gra mo wa nia pręd ko ści
jaz dy i au to ma tycz nej re duk cji
bie gu. Mo że być wy po sa żo -
na w le miesz uni wer sal ny (ty -
pu 6-way), któ ry uła twia
kształ to wa nie te re nu, w le -
miesz pro sty lub pół w klę sły.
W Kiel cach zo ba czy my spy -
char kę w wer sji LGP z le mie -
szem sze ścio po ło że nio wym
i za mon to wa nym sa te li tar nym
sys te mem do ni we la cji jed ne -
go ze świa to wych li de rów
w tej bran ży. 
Dru gą pre zen to wa ną spy char -
ką jest TD-25M Extra (moc sil -
ni ka – 246 kW, ma sa eks plo -
ata cyj na – 41,5 to ny w wer sji
stan dard), któ rej licz ne wer sje
mo że my zo ba czyć na hał -
dach wę glo wych w elek trow -
niach i elek tro cie płow niach,
al bo w ko pal niach od kryw ko -
wych. Jest to jed na z naj czę -
ściej ku po wa nych spy cha rek
po mo de lu TD-15M.
Ła do war ka ko ło wa 530H ma
za stą pić zna ną na pol skim
ryn ku maszynę 534E bę dą cą

zmo der ni zo wa ną wer sją po -
pu lar nej Ł -34. Mo del 530H
jest znacz nie no wo cze śniej -
szy i po sia da współ cze sną
sty li sty kę nad wo zia, układ ro -
bo czy ty pu Z, mo kre ha mul -
ce, skrzy nię bie gów i mo sty
na pę do we re no mo wa nej nie -
miec kiej fir my ZF.
Ko par ko -ła do war ka 9.50M
(moc sil ni ka 70 kW, ma sa
eks plo ata cyj na 8,9 to ny) jest
naj bar dziej uni wer sal ną ma -
szy ną spo śród pro du ko wa -
nych w Sta lo wej Wo li. Oprócz
róż nych ły żek, mon to wa nych
za rów no po stro nie ła do war -
ko wej, jak i ko par ko wej jest
no śni kiem osprzę tu ta kie go,
jak: młot hy drau licz ny, wiert -
ni ca, le miesz do śnie gu, wor -
kow ni ca, za mia tar ka czy od -
śnie żar ka wir ni ko wa. Jej pro -
duk cję uru cho mio no w ro -
ku 2002, po za ku pie li cen cji
od wło skiej fir my Fio ri. Ma -
szy na po po nad dzie się ciu la -
tach pro duk cji zo sta ła do pra -
co wa na pod każ dym wzglę -
dem, co gwa ran tu je nie skom -
pli ko wa ną eks plo ata cję. Jej
głów ne kom po nen ty skła do -
we po cho dzą od ta kich pro -
du cen tów, jak FPT (Ive -
co) – sil nik, Car ra ro – au to ma -
tycz na skrzy nia bie gów i mo -
sty, Re xroth, Dan foss – hy -
drau li ka. Nie ustę pu je kon ku -
ren cji w za sto so wa nych roz -
wią za niach kon struk cyj nych
i pa ra me trach pra cy i po sia da
waż ny dla ku pu ją ce go ar gu -
ment – atrak cyj ną ce nę. Cie -
ka wost ką jest to, że jej naj -
więk szym użyt kow ni kiem jest
pol ska ar mia.
Ma szy ny ze Sta lo wej Wo li ce -
chu je sto sun ko wo pro sta
i nie za wod na kon struk cja. Ich
pa ra me try pra cy nie ustę pu ją
bar dziej roz po zna wa nym mar -
kom. Bio rąc pod uwa gę po -
wyż sze oraz kon ku ren cyj ne
ce ny sa mych ma szyn, czę ści
za mien nych i usług ser wi so -
wych, użyt kow nik osią ga
ko rzy ści nie tyl ko przy ich
za ku pie, ale tak że
w cza sie ca łe go
okre su eks plo ata cji.

MASZYNY BUDOWLANE

Wcze śniej HSW, te raz DRESSTA Sta lo wa Wo la
Ma szy ny bu dow la ne pro du ko wa ne od po nad 40 lat w Sta lo wej Wo li pre zen -
to wa ne są w Kiel cach nie prze rwa nie od roku 1993, kiedy to zorganizowano
pierwsze im prezy tar go we  w tym mie ście

www.dressta.com.pl

Spy char ka TD-14R Extra zo sta ła ofi cjal nie po raz pierw szy za pre zen to wa na w Polsce targach
w Kielcach. Wcze śniej moż na by ło ją oglą dać na mo na chij skiej Bau mie

http://www.pl.dressta.com.pl/
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In ży nie ro wie Wac ker Neu son
po sta wi li so bie za da nie skon -
stru owa nia mło ta ben zy no -
we go prze zna czo ne go do ro -
bót to ro wych. Pod bi ja nie to -
rów trze ba wy ko ny wać bar -
dzo de li kat nie, tak, aby nie
uszko dzić tłucz nia. Od po -
wied nia czę sto tli wość uda ru
jest jed nak nie zbęd na, aby
wła ści wie za gę ścić tłu czeń
i go nie uszko dzić. Pa ra me try
ro bo cze w po sta ci 1.350 ude -
rzeń na mi nu tę i 55 dżu li
ener gii po je dyn cze go uda ru
spra wia ją, że młot BH 55rw
zy skał so bie uzna nie firm pra -
cu ją cych na to ro wi skach. 
Ozna cze nie „rw” po cho dzi
od an giel skie go „ra il way”,
w na zwie za war to po nad to pa -
ra me try w po sta ci 1.350 ude -
rzeń na mi nu tę przy 55 J ener -
gii po je dyn cze go uda ru. – Jest

to ide al ne po łą cze nie czę sto -
tli wo ści i ener gii uda ru, do sto -
so wa nych do wy mo gów ro bót
to ro wych. Wspól nie z fa chow -
ca mi od ro bót to ro wych do -
kład nie do bra li śmy pa ra me try
BH 55rw, tak, aby pra co wa ło
się z tym mło tem ide al nie. Młot

per fek cyj nie za gęsz cza tłu czeń
pod to ra mi, nie uszka dza jąc
go – pod kre śla Den nis Viet ze
od po wie dzial ny w Wac ker
Neu son za seg ment urzą dzeń
wy bu rze nio wych. 
Aby otrzy mać ta kie po łą cze nie,
na le ża ło do kład nie do pa so wać

do sie bie wszyst kie pod ze spo -
ły BH 55rw. Ener gia uda ru 55
dżu li nie uszka dza ma te ria łu,
rów no wa ży ją bar dzo wy so ka
często tli wość uda ru wy no szą -
ca 1.350 ude rzeń na mi nu tę.
Spraw dzo ny sys tem tłu mie nia
drgań obu do wy opra co wa ny
przez kon struk to rów Wac ker
Neu son za pew nia ni ski po -
ziom wi bra cji prze ka zy wa nych
na ra mio na, a tym sa mym
kom for to wą pra cę dla ope ra -
to ra, do te go do cho dzi opty -
mal na ma sa 24 kg, to spra wia,
że pra ca z mło tem BH 55rw
jest lek ka i przy jem na. 
Oszczędny sil nik ben zy no wy
WM 80 emi tu je ma ło za nie -
czysz czeń, jest nie za wod ny
i ta ni w eks plo ata cji. War to
pod kre ślić, że ta jed nost ka
na pę do wa zo sta ła za pro jek to -
wa na przez Wac ker Neu son
spe cjal nie do mło ta BH 55rw.
Wszyst ko to spra wia, że na rzę -
dzie to na da je się
ide al nie do robót
na to ro wi skach. 

Wac ker Neu son BH 55rw – młot na to ro wi ska 
Ro bo ty na torowiskach ma ją swą specyfikę. Pod bi ja nie to rów trze ba
wy ko ny wać bar dzo de li kat nie, tak, aby nie uszko dzić tłucz nia

www.wackerneuson.pl

Młot BH 55rw bły ska wicz nie zy skał so bie uzna nie firm pro wa dzą cych pra ce na to ro wiskach

http://www.wackerneuson.pl/
http://www.wackerneuson.pl/
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Se ria MCR obej mu je trzy mo -
de le ma szyn – 6 MCR (6,3 t),
8 MCR (7,2 t) i 10 MCR (9,4 t),
któ rych wy jąt ko wych oso bo -
wo ści nikt nie zi gno ru je. Każ -
da z tych ma szyn opar ta jest
na tej sa mej my śli tech nicz -
nej, a róż nią je osią gi. Pierw -
sza re ak cja przy kon tak cie
z mo de lem MCR to myśl, że
ta ma szy na jest po pro stu ład -
na i pre zen tu je się pro fe sjo -
nal nie. Ta kie by ło jed no z za -
ło żeń przy pro jek to wa niu se rii
MCR. Jak przy sta ło na Me ca -
laca ma szy ny MCR ofe ru ją
znacz nie wię cej niż tyl ko es -
te tycz ny wy gląd. Po za ję ciu
miej sca w prze stron nej ka bi -
nie, do cho dzi się do wnio sku,
że ma szy na mu si być pro stą
w ope ro wa niu, a to za spra wą
bra ku sze re gu przy ci sków,
prze łącz ni ków w ukła dzie pul -
pi tu ste row ni cze go. Ta kie by -
ło właśnie ko lej ne za ło że nie
in ży nie rów z fran cu skie go An -
ne cy. Choć MCR to naj prost -
sze ko par ki marki Me ca lac,
to po tra fią tak wie le. No wła -
śnie, przyjrzyjmy się co po tra -
fią, że są tak chwa lo ne? 
Dzię ki wszech stron no ści,
doskonałym pa ra me trom ro -
bo czym i zmi ni ma li zo wa nym
wy ma ga niom prze strze ni ro -
bo czej, ko par ki MCR mo gą
pra co wać w róż no rod nych
warunkach. MCR mo że my
spo tkać między innymi przy
ukła da niu ka bli i rur w wy ko -
pach, ro bo tach ogól no bu -
dow la nych i in sta la cyj nych,
kształ to wa niu zie lo nej ar chi -
tek tu ry par ków i osie dli
miesz ka nio wych, ukła da niu
kost ki bru ko wej przy do mach
jed no ro dzin nych itp. 
Do za let ma szy ny MCR za li -
czyć trze ba pręd kość z ja ką
po ru sza się ta ko par ka
na swo ich gą sie ni cach po te -
re nie bu do wy. Tym pa ra me -

trem też za ska ku je, bo osią -
ga pręd kość 10 km/h, co po -
zwa la na jesz cze szyb szą
pra cę i ogra ni cze nie cza su
prze miesz cza nia się – na wet
na gą sie ni cach! Cie ka wost ką
jest spo sób ste ro wa nia jaz dą,
któ ra re ali zo wa na jest po -
przez ma ni pu la tor, a nie tyl ko
drąż ki. Ta kie roz wią za nie po -

zwa la ope ra to ro wi na rów no -
cze sne wy ko ny wa nie kil ku
czyn no ści, zwięk sza szyb -
kość i kom fort ope ra to ra. 
W ma szy nach se rii MCR za -
sto so wa no spraw dzo ny,
wręcz kul to wy typ wy się gni -
ka „Me ca lac”, któ ry jest do -
dat ko wo ła ma ny w swo jej
środ ko wej czę ści. Za le ty te -
go roz wią za nia zo sta ły już
nie raz do wie dzio ne. MCR
pra cu jąc z łyż ką ła do war ko -
wą ty pu „Skid” przy po mo cy
zin te gro wa nych z nią ro lek
pro wa dzą cych, prze no si
wszyst kie si ły na po ru bez po -
śred nio na pod wo zie ma szy -
ny, a nie na układ sa me go
wy się gni ka. W ten spo sób
uzy skana zostaje mak sy mal -

na si ła spy cha nia, bez strat
w ukła dzie ro bo czym. 
MCR to typ in dy wi du ali sty,
któ re go wszech stron ność
bu dzi sa tys fak cję je go po sia -
da czy. Jan Szczu rek wła ści -
ciel fir my ogól no bu dow la nej
z Py sko wic, któ ry ja ko pierw -
szy w Pol sce miał spo sob -
ność wy pró bo wa nia mo de -

lu 8 MCR, nie kry je słów
uzna nia dla je go moż li wo -
ści. – Do tej po ry w mojej
firmie bra ko wa ło tak wszech -
stron nej ma szy ny, któ ra by ła -
by w sta nie efek tyw nie ko -
pać, ła do wać, skar po wać
i pro fi lo wać, a na do miar te -
go bez pro ble mów po ru szać
się w grzą skim te re nie. Mo -
del 8 MCR bar dzo uła twił
i uspraw nił świad czo ne przez
mo ją fir mę usłu gi, któ re jesz -
cze bar dziej zy ska ły na ja ko -
ści i szyb ko ści wy ko na nia.
W fir mie sta wiam na pro fe sjo -
na lizm i za do wo le nie klien -
tów. Po sta wi łem rów nież
na ko par kę 8 MCR, któ ra co -
dzien nie za ska ku je już nie tyl -
ko mnie ale tych u któ rych

wy ko nu je pra cę. To ge nial ne,
że w cia snych prze strze niach
wo kół do mów jed no ro dzin -
nych, gdzie mu si my przy go -
to wać te ren pod uło że nie
kost ki bru ko wej, ta ma szy -
na jest w sta nie zro bić
wszyst ko sa ma. Spi su je się
do sko na le za rów no ja ko ko -
par ka, ła do war ka ale pod -
czas pra cy z wi dła mi wprost
fa scy nu je. Te raz nie wy obra -
żam so bie funk cjo no wa nia
mo jej fir my bez 8 MCR. Mo je
dą że nie do spe cja li za cji w za -
kre sie ma szyn bu dow la nych,
moc no ukie run ko wu je mnie
na współ pra cę z fir mą Me ca -

lac, ja ko do staw cą pro fe sjo -
nal ne go i przede wszyst kim
wie lo funk cyj ne go sprzę tu,
dzię ki któ re mu fir ma mo że
uzy ski wać więk sze przy cho -
dy – mó wi Jan Szczu rek. 
Choć każ dy plac bu do wy ma
swo ją spe cy fi kę, to ma szy ny
Me ca lac 6 MCR, 8 MCR
oraz 10 MCR ofe ru ją wie le
roz wią zań w peł ni ada ptu jąc
się do wa run ków i pod no szą
pro duk tyw ność. Każ da z nich
two rzy „no wą ja kość” w spo -
so bie pra cy i spo so bie my śle -
nia o kom pak to wej ko par ce
gą sie ni co wej. To nie tru izm!
Dru giej ta kiej ma szy -
ny jak MCR z pew no -
ścią nie znaj dzie cie! 

MASZYNY BUDOWLANE

Mecalac MCR. Drugiego takiego nie znajdziecie… 
Od sa me go po cząt ku istot ą funk cjo no wa nia fir my Me ca lac by ło
szczegółowe śle dze nie po trze b firm wy ko naw czych. Po łą cze nie śred -
niej wiel ko ści ko par ki gą sie ni co wej i kom pak to wej ła do war ki bur to wej
w jed nej ma szy nie – se rii MCR – sta no wi od zwier cie dle nie tych dą żeń 

www.mecalac.pl

Ma szy ny Me ca lac MCR two rzą „no wą ja kość”, za rów no je że li cho dzi o efek tyw ność wy ko ny wa nia pra cy, jak i spo sób my śle nia o kon struk -
cji kom pak to wej ko par ki gą sie ni co wej…

http://www.mecalac.com/pl/


http://www.mecalac.com/pl/


26 Pośrednik Budowlany

INTRAC Pol ska Sp. z o.o. jest
dys try bu to rem ma szyn bu -
dow la nych CASE, Ma ni tou
oraz ma szyn le śnych John
De ere. Oprócz sprze da ży ma -
szyn fir ma INTRAC za pew nia
swo im klien tom kom plek so wą
ob słu gę po sprze daż ną, pro fe -
sjo nal ny ser wis ma szyn,
osprzęt ro bo czy oraz ory gi nal -
ne czę ści za mien ne. INTRAC
Pol ska, ja ko fir ma han dlo wo -
usłu go wa na pierw szym miej -
scu sta wia sa tys fak cję klien -
tów, dla te go wy cho dząc na -
prze ciw ich ocze ki wa niom
po sze rza do tych cza so wą
ofer tę mło tów hy drau licz -
nych o na rzę dzia fir mo wa ne
wła sną mar ką.
Mło ty hy drau licz ne ofe ro wa ne
przez INTRAC Pol ska ma ją
wy ci szo ną oraz wy głu szo ną
po li me ro wy mi po dusz ka mi
obu do wę. Dzię ki te mu speł -
nia ją nor my z za kre su er go no -
mii i bez pie czeń stwa pra cy.
W ofer cie INTRAC Pol ska
zna leźć moż na sze ro ką pa -
le tę mło tów hy drau licz nych
o wa dze w przedziale od 75
do aż 8.000 kg. O wła ści wym
do bo rze mło ta de cy du je je go
prze zna cze nie oraz pa ra me -
try tech nicz ne ma szy ny no -
śnej. Dla te go też pra cow ni cy
INTRAC Pol ska słu żą wszel ką
po mo cą przy do bo rze od po -
wied nie go ze sta wu do wy ko -
na nia okre ślo nej pra cy.
Mło ty pro du ko wa ne są ze
spe cjal ne go sto pu zop ty ma li -
zo wa ne go pod wzglę dem
trud nych wa run ków pra cy,
w ja kich użyt ko wa ne są te go
ty pu na rzę dzia. Kom plek so wa
ob rób ka ciepl na oraz ści sła
kon tro la ja ko ści na wszyst kich
eta pach pro duk cji sta no wią
gwa ran cję mak sy mal nej trwa -
ło ści mło tów. Na szcze gól ną
uwa gę za słu gu ją mo de le

T250 (275 kg), T300 (320 kg)
oraz T400 (390 kg), któ re są
prze zna czo ne do pra cy na ko -
par ko -ła do war kach. Mło ty te
wy róż nia ją się pro stą, zwar tą
i bez ob słu go wą kon struk cją.

Do dat ko wym atu tem prze ma -
wia ją cym za mło ta mi INTRAC
są ich ni skie kosz ty eks plo ata -
cyj ne. Ce na ze sta wu uszczel -
nień wy no si je dy nie 150 zł. 
Ko lej nym in no wa cyj nym
roz wią za niem kon struk cyj -
nym za sto so wa nym w no -
wych mło tach marki INTRAC
jest funk cja STOP/START.
Dzię ki niej młot pra cu je tyl ko
wte dy, gdy grot posiada kon -
takt fi zycz ny z roz kru sza nym
ele men tem. Za sto so wa nie ta -
kie go roz wią za nia ogra ni cza
wy stę po wa nie dwóch ne ga -
tyw nych czyn ni ków: 
• szyb szego zu ży cia i uszko -

dze nia ele men tów kon -
struk cyj nych wy ni ka ją cych
z pra cy bez ob cią że nia,

• zmę cze nia ope ra to ra wy ni -

ka ją cego z ko niecz no ści
cią głe go manipulowania
włącz ni kiem pra cy mło ta.

Głów nych za le ta mi naj now -
szych mło tów do stęp nych
w sie ci INTRAC Pol ska

jest moż li wość pra cy w każ -
dej po zy cji, pod każ dym ką -
tem, oraz moż li wość wy ko -
rzy sta nia pod wo dą bez do -
dat ko wej in sta la cji pneu ma -
tycz nej (do ta kich wa run ków
przy sto so wa ne są mło ty
o wa dze do 2.000 kg).
Dzię ki spe jal nej kon struk cji
mło ta, a tak że za sto so wa niu
odpornych na wysokie
tempratury sma rów z do dat -
ka mi, któ re w pew nym stop -
niu uzu peł nia ją po wsta ją ce
ubyt ki ma te ria łu w tu lei i gro -
cie,  jed no sma ro wa nie wy -
star cza na ca ło dzien ną cią głą
pra cę mło ta.
Użytkownikom, któ rzy po sia -
da ją in ne ma szy ny bu dow la -
ne niż CASE, do rad cy tech -
nicz ni INTAC Polska są w sta -

nie do brać mło ty INTRAC.
Niezależnie od mar ki i ty pu
posiadanej ma szy ny. 
Mło ty do star cza ne są w stan -
dar dzie z pły tą ada pta cyj ną,
prze wo da mi hy drau licz ny mi
do za si la nia, ze sta wem
do na peł nia nia ga zem i gro -
tem. W ce nie mło ta za war te
jest tak że prze szko le nie ope -
ra to ra, usłu ga pod łą cze nia
urzą dze nia do ma szy ny oraz
re gu la cja prze pły wów i ci śnie -
nia ukła du hy drau licz ne go. 
W ma ju i czerw cu fir ma

INTRAC Pol ska ofe ru je wszyst -
kim za in te re so wa nym spe cjal -
ną pro mo cję ce no wą na mło ty
do ko par ko -ła do wa rek.
Wraz z po sze rze niem ofer ty
o mło ty hy drau licz ne INTRAC
Pol ska uru cho mił ser wis
tych że urzą dzeń. Fir ma pro -
wa dzi ser wis gwa ran cyj ny
mar ki Tec na, Ham mer, oraz
ser wis po gwa ran cyj ny sprzę -
tu po zo sta łych ma rek. Ser wis
spe cja li zu je się w na pra wach
głów nych przy wra ca ją cych
urzą dze niu spraw ność no we -
go mło ta. W dru gim pół ro -
czu te go ro ku INTRAC pla nu -
je uru cho mić sprze daż czę ści
za mien nych do mło -
tów hy drau licz nych
wszyst kich ma rek.

MASZYNY BUDOWLANE

INTRAC Pol ska po sze rza swo ją ofer tę osprzę tu!
Mło ty marki INTRAC  to nowość na polskim rynku. Narzędzia
przeznaczone do maszyn CASE powstały we współpracy firmy
INTRAC, uniwersytetu Lecce oraz dwóch renomowanych
producentów mło tów hy drau licz nych: TECNA oraz Ham mer S.r.l.

www.intrac.pl

Sygnowane własną marką młoty hydrauliczne przeznaczone do koparko-ładowarek stanowią absolutną nowość w ofercie firmy
INTRAC. Użytkownicy maszyn mogą liczyć na fachową pomoc firmy we właściwym doborze młota

http://www.intrac.pl/pl/index.htm
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Na te go rocz nych tar gach
Bau ma Ko mat su za pre zen -
to wa ło re wo lu cyj ny sys tem
ste ro wa nia pra cą ma szyn
In tel li gent Ma chi ne Con trol
(IMC) opra co wa ny wraz ze
spe cja li sta mi z fir my Top -
con. Z je go wa lo ra mi moż -
na by ło za po znać się
na dwóch ma szy nach – no -
wej spy char ce D61EXi/PXi-
23 i pro to ty pie ko par ki hy -
drau licz nej PC210LCi-10.
Ko mat su za pew nia, że no wy
sys tem już wkrót ce tra fi
na ry nek uła twia jąc w ten

sposób pra cę użyt kow ni -
kom ma szyn tej mar ki. 
W dzi siej szych czasach, gdy
w ma szy nach bu dow la nych
kró lu je elek tro ni ka, a układy
te le ma tycz ne sta ją się co raz
bar dziej po wszech ne, trze ba
so bie za dać py ta nie, co tak in -
no wa cyj ne go jest w sys te mie
In tel li gent Ma chi ne Con trol,
że Ko mat su, nie za wa ha ło się
okre ślić go mia nem „re wo lu -
cyj ne go”. – Wpro wa dze nie tej
tech no lo gii spra wia, że do rąk
na szych klien tów tra fia efek -
tyw ne na rzę dzie po zwa la ją ce
na zre du ko wa nie kosz tów eks -
plo ata cyj nych. Re wo lu cyj ność

no we go sys te mu po le ga
na tym, że ma szy na „wie”, co
i w którym miej scu ma
wykonać. Ope ra tor mo że za -
tem w peł ni kon cen to wać się
na pro wa dze niu ma szy ny z od -
po wied nią pręd ko ścią, ca łą
resz tę sys tem wy ko nu je au to -
ma tycz nie. Na le ży rów nież
pod kre ślić, że sys tem IMC
mo że być sto so wa ny tak że
w ko par kach. Jest to pierw sze
te go ty pu roz wią za nie na świe -
cie – tłu ma czy An drzej To kar -
czyk, dy rek tor han dlo wy w fir -
mie Ko mat su Po land. 

Od za raz no wy sys tem ste ro -
wa nia ma szy ną mo że być za -
in sta lo wa ny fa brycz nie.
Na po czą tek w spy char kach,
gdzie IMC po zwa la na peł ną
au to ma ty za cję ca łe go pro ce -
su ni we la cji. Wła ści we wy ko -
na nie pod ło ża mo ni to ro wa ne
jest przez sze reg nie zwy kle
pre cy zyj nych czuj ni ków.  - Za -
in te re so wa nie no wym sys te -
mem ze stro ny tar go wych go -
ści prze szło na sze naj śmiel -
sze ocze ki wa nia. Je stem
prze ko na ny, że ma szyn wy po -
sa żo nych w IMC bę dzie sta le
przy by wać tak że w Pol sce.
Już te raz no we spy char ki fa -

brycz nie wy po sa ża ne są w in -
sta la cję Top con -Plug&Play
po zwa la ją cą na bły ska wicz ny
mon taż ste ru ją ce go le mie -
szem sys te mu 2D lub 3D. Wy -
star czy do ku pić od bior nik sa -

te li tar ny wy zna cza ją cy po zy -
cję ma szy ny, pa nel ste ru ją cy
z mo ni to rem, za mon to wać
an te nę i wgrać od po wied ni
pro jekt cy fro wy. In tel li gent
Ma chi ne Con trol za czy na
ste ro wać za wo ra mi hy drau -
licz ny mi, któ re au to ma tycz -
nie usta wia ją le miesz na za -
ło żo nej wy so ko ści. Ope ra tor
mo że tym sa mym kon cen tro -
wać się, by utrzy my wać od -
po wied nią pręd kość ma szy -
ny. Ca łą resz tę sys tem wy ko -
nu je au to ma tycz nie. 
W Mo na chium oglą da li śmy
też pro to ty po wą ko par kę hy -
drau licz ną Ko mat su wy po sa -
żo ną w IMC. Ko mat su za po -
wia da uru cho mie nie se ryj nej
pro duk cji pod ko niec te go ro -
ku. W ko par ce wgry wa się
opro gra mo wa nie z za da niem.
Na przy kład po le ga ją ce
na wy ko na niu skar py o za ło -
żo nych pa ra me trach w za kre -
sie na chy le nia i dłu go ści.
Ope ra tor ma szy ny otrzy mu je
ko mu ni kat „mo żesz ko pać” aż
do mo men tu uzy ska nia za kła -

da ne go po zio mu wy pro fi lo wa -
nia skar py. Wów czas na stę -
pu je na tych mia sto wa re ak cja
ukła du hy drau licz ne go po le -
ga ją ca na tym, że ko par ka nie
wy ko nu je żad nych ru chów.

Ozna cza to, że ope ra tor nie
mo że ko pać głę biej niż za ło -
żo no to w pro gra mie wgra -
nym do ukła du kon tro li pra cy
ma szy ny. Po zwa la to na ogra -
ni cze nie bez pro duk tyw ne go
prze miesz cza nia wie lu me -
trów sze ścien nych urob ku.
Od pa da też ko niecz ność po -
pra wek, co ma bez po śred ni
wpływ na pod nie sie nie wy daj -
no ści, ogra ni cze nie kosz tów
eks plo ata cyj nych i efek tyw -
ność wy ko rzy sta nia ma szy ny.
W cią gu naj bliż szych lat sys -
tem IMC mo że zna leźć za -
sto so wa nie tak że w wo zi -
dłach Ko mat su. Ich ope ra -
to rzy otrzy ma ją cy fro wą ma -
pę z miej sca mi, w któ rych
bę dą mo gli zrzu cić ła du -
nek. Wy klu czo ne bę dą lo ka -
li za cje, w któ rych usy pa no
zbyt wy so ką pryzmę. Tym
sa mym prze sta nie my mieć
do czy nie nia z sy tu acją wie -
lo krot ne go prze -
miesz cza nia te go
sa me go mate ria łu.
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MASZYNY BUDOWLANE

In tel li gent Ma chi ne Con trol – Ko mat su wi ta w przy szło ści
Ko mat su da je ope ra to rom swych ma szyn na rzę dzie au to ma ty zu ją ce ro bo ty ni we la cyj ne.
Obsługa systemu odbywa się intuicyjnie, można ją zatem łatwo opanować

www.komatsupoland.pl

Ko mat su za po wia da uru cho mie nie se ryj nej pro duk cji ko pa rek wy po sa żo nych fa brycz -
nie w sys tem ICM jesz cze na ko niec te go ro ku

In te gral ny mi ele men ta mi in te li gent ne go ste ro wa nia pra cą ma szyn Ko mat su są zmo -
der ni zo wa na an te na GNSS i jed nost ka ste ru ją ca

http://www.komatsupoland.pl/strona_glowna3.html
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Prze pi sy prze pi sa mi, a ży cie
ży ciem. Mi mo, że w Pol -
sce – po dob nie jak w więk -
szo ści kra jów Unii Eu ro pej -
skiej – za bro nio ne jest po ru -
sza nie się po dro gach pu -
blicz nych po jaz dów z za bru -
dzo ny mi ko ła mi i pod wo zia -
mi, to jednak z prze strze ga -
niem prze pi sów cią gle nie
jest naj le piej. Złą prak ty ką
jest też sto so wa nie pół środ -
ków. Re zy gna cja ze sto so -
wa nia pro fe sjo nal nych myj -
ni do kół i pod wo zi trak to wa -
na jest przez nie któ rych ja -
ko oszczęd ność. Bro dzą cy
w za le ga ją cym na jezd ni bło -
cie, ma cha ją cy szczot ka mi
ro bot ni cy to nie ste ty na der
czę sto spo ty ka ny ob ra zek.
Trud no i wręcz nie bez piecz -
nie jest po ru szać się po za -
bru dzo nych jezd niach i prze -
bi jać się przez uno szą ce się
wo kół chmu ry py łu. – Na le ży
uświa do mić so bie po wa gę
pro ble mu. Nie cho dzi prze -
cież o to, by sa mo cho dy
opusz cza ją ce plac bu do wy,
te ren ce men tow ni, skła do wi -
ska od pa dów czy ko pal ni
mia ły umy te pod wo zie i opo -
ny. Czy sta, a dzię ki te mu bez -
piecz na, po win na być na to -
miast dro ga pu blicz na,
po któ rej te po jaz dy się prze -
miesz cza ją. Na szczę ście
zmie nia się po dej ście za rzą -
dza ją cych in we sty cja mi. Być
może zbyt wolno, ale jednak.
W Kra ko wie na przy kład trud -
no dziś zna leźć więk szą bu -
do wę bez zainstalowanej
myj ni do kół i pod wo zi – mó -
wi pre zes za rzą du Fru ti ger
Pol ska, To masz Sta rzyń ski. 
Ofer ta fir my Fru ti ger obej mu -
je pięt na ście ba zo wych mo -
de li myj ni do kół i pod wo zi,
za rów no prze jaz do wych, jak
i rol ko wych. Fru ti ger Pol ska
jest w sta nie skon fi gu ro wać
in sta la cję od po wied nio

do po trzeb kon kret ne go użyt -
kow ni ka. Sys te my my ją ce
mo gą być in sta lo wa ne cza so -
wo bez ko niecz no ści wzno -
sze nia fun da men tów i bły ska -
wicz nie prze no szo ne w in ne
miej sca. Myj nię moż na tak że
wy na jąć. Na wet krót ko ter mi -

no wo, na przy kład na okres,
w któ rym re ali zu je się pra ce
ziem ne w więk szym za kre sie.
Fru ti ger Pol ska mo że rów nież
roz bu do wać myj nię w przy -
pad ku ko niecz no ści ob słu gi
więk szej licz by po jaz dów,
na przy kład w przy pad -
ku cza so we go zwięk sze nia
wy do by cia przez ko pal nię su -
row ców skal nych. Do tej po ry
fir ma za in sta lo wa ła w Pol sce
na sta łe po nad 140 myj ni.
Jed no z więk szych urzą dzeń
Frutiger – myj nia prze jaz do wa
MobyDick Qu ick 667 C Plus
Spe cial pra cu je w Dą bro wie
Gór ni czej na te re nie tam tej -
szej ko pal ni do lo mi tu „Ząb ko -
wi ce”. Tam wła śnie na ocz nie
mo gli śmy prze ko nać się
o efek tyw no ści jej dzia ła nia.

Miej sce pre zen ta cji wy bra no
nie przy pad ko wo. Ko pal nia są -
sia du je bo wiem bez po śred nio
z ob sza rem za bu do wa nym,
opusz cza ją ce ją po jaz dy wy -
jeż dża ją na tych miast na dro gi
pu blicz ne. Zbi gniew Po lew -
czak, głów ny in ży nier ds.

ener go -me cha nicz nych ko -
pal ni pod kre śla sku tecz ność
i bez a wa ryj ność eks plo ato wa -
nej tu od sze ściu lat myj ni.
Zwra ca na szą uwa gę na opty -
mal ne do bra nie dłu go ści ram -
py. To nie zwy kle waż ny pa ra -
metr. Od po wied nia dłu gość
umoż li wia dwa peł ne ob ro ty
każ de go z kół prze jeż dża ją ce -
go po jaz du. Da je to do sko na -
łe efek ty. – Sto so wa nie krót -
szych myj ni prze jaz do wych
w wa run kach pa nu ją cych
w na szej ko pal ni mi ja ło by się
z ce lem. My ta by ła by bo wiem
tyl ko część kół, resz ta za nie -
czysz czeń tra fia ła na to miast
na oko licz ne dro gi  – tłu ma czy
Zbi gniew Po lew czak. 
Myj nia MobyDick Qu ick 667 C
Plus Spe cial wy po sa żo na jest

w 260 dysz den nych i bocz -
nych, dwie pom py, głów ny
zbior nik wo dy o po jem no -
ści 12 ty się cy li trów, prze no -
śnik zgrze bło wy do usu wa nia
szla mu oraz zbior nik bu fo ro -
wy miesz czą cy ko lej ne 20 ty -
się cy li trów wo dy. Cykl my cia

po je dyn cze go po jaz du trwa
20-30 se kund. Je że li kie row -
ca za cho wu je pręd kość od 5
do 10 km/h, to efek ty my cia
są w peł ni za do wa la ją ce.
Śred nia prze pu sto wość myj -
ni wy no si wów czas oko ło 50
samochodów na go dzi nę.
W cią gu sze ściu lat eks plo ata -
cji MobyDick Qu ick 667 C
Plus Spe cial umył ponad
ćwierć mi lio na po jaz dów.
A w cza sie na szej wi zy ty w ko -
pal ni bli sko set kę ko lej nych. 
Do bra i od po wied nio skon fi -
gu ro wa na myj nia mu si być
nie tyl ko sku tecz na w dzia ła -
niu, ale też eko no micz -
na w eks plo ata cji. Co praw da
urzą dze nia wy po sa żo ne są
w in sta la cje wod ne o obie -
gu za mknię tym, ale ubyt ki są

SPRZĘT BUDOWLANY

Moby Dick umy je na wet naj bar dziej za bru dzo ne ko ła i pod wo zia
Fru ti ger Com pa ny AG ze Szwaj ca rii jest świa to wym po ten ta tem w pro duk cji myj ni do kół i pod -
wo zi. Pod na zwą han dlo wą Moby Dick ofe ru je urzą dze nia, któ re moż na sto so wać na skła do wi -
skach od pa dów, pla cach bu do wy, w ko pal niach i ka mie nio ło mach

MobyDick Qu ick 667 C do sko na le spraw dza się w trud nych wa run kach pa nu ją cych w ko pal ni do lo mi tu „Ząb ko wi ce” w Dą bro wie
Gór ni czej 
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nie unik nio ne. Je że li wjaz dy
i zjaz dy myj ni są wy ko na ne
pra wi dło wo, a umiesz czo ne
na bur tach dy sze my ją ce od -
po wied nio usta wio ne, stra ty
wo dy na je den po jazd wy no -
szą tyl ko oko ło trzy dzie stu li -
trów. Pod tym wzglę dem
Fru ti ger bi je na gło wę kon ku -
ren cję. A jest to nie zwy kle
istot ny pa ra metr okre śla ją cy
eko no micz ność eks plo ata cji
urzą dze nia. Wo da prze cież
kosz tu je. I to niema ło! Dla te -
go waż ne jest też jej sku tecz -
ne oczysz cza nie w ce lu po -
now ne go po now ne go wy ko -
rzy sta nia. Wo da mu si być
na ty le czy sta, by umyć po -
jazd, a nie po kryć go do dat -
ko wą war stew ką bło ta. 
Myj nie do kół i pod wo zi nie
wy da ją się skom pli ko wa ny mi
urzą dze nia mi, ale po zo ry my -
lą. Dia beł jak zwy kle tkwi
w szcze gó łach, a o efek tyw -
no ści urzą dze nia de cy du ją
niu an se. In ży nie ro wie Fru ti ge -
ra do per fek cji do pra co wa li
swe kon struk cje. Efekt? Do -

brze umy te po jaz dy. Na wet te
pra cu ją ce w szcze gól nie trud -
nych wa run kach, na przy kład
na skła do wi skach od pa dów
i w ko pal niach su row ców skal -
nych. – Myj nie kon ku ren tów
wy glą da ją wpraw dzie po dob -
nie, ale na wy glą dzie się koń -
czy. Użyt kow ni cy na rze ka ją,
bo nie uda je się im osią gnąć
za do wa la ją cych efek tów – mó -
wi To masz Sta rzyń ski.

Nie zwy kle istot nym pa ra me -
trem jest ci śnie nie, pod ja kim
prze pro wa dza ny jest pro ces
my cia. Nie praw dą jest, że im
wyż sze ci śnie nie, tym lep sze
efek ty my cia. Wprost prze ciw -
nie, klu czem do suk ce su Fru -
ti ge ra jest my cie kół i pod wo zi
du żą ilo ścią wo dy pod sto sun -
ko wo nie wiel kim ci śnie niem.
Mu si ono być tak do bra ne, by
nie wy płu ki wać środ ków ro po -

po chod nych i nie uszka dzać
pod ze spo łów pod wo zi my tych
po jaz dów. W przy pad ku myj ni
Fru ti ge ra opty mal na war tość
ci śnie nia wo dy wy no si od 2
do 2,5 at mos fe ry. Spra wia to
tak że, że wy płu ki wa ne z pod -
wo zi sub stan cje ro po po chod -
ne nie po wo du ją ska że nia
spły wa ją ce go do zbior ni ka
szla mu. Tym sa mym ła twiej go
za go spo da ro wać, gdyż nie
jest on od pa dem uciąż li wym
dla śro do wi ska na tu ral ne go. 
Myj nie Fru ti ge ra do ce nia ne
są na ca łym świe cie. Ostat nio
fir ma pod bi ja ry nek chiń ski.
Zna mien ne jest, że Chiń czy -
cy za miast ko pio wać wy ro by
szwaj car skie go pro du cen ta,
zde cy do wa li się na wspól ne
przed się wzię cie w po sta ci fa -
bry ki za opa tru ją cej tam tej szy
ry nek. Ro śnie on dy na micz -
nie, sprze daż myj ni w Chi -
nach prze kra cza już wy ni ki
uzy ska ne na po zo -
sta łych ryn kach ca -
łe go świa ta.

www.frutiger.pl

W ko pal ni „Ząb ko wi ce” cykl my cia po je dyn cze go po jaz du trwa 20-30 se kund. Je że li kie -
row ca za cho wu je pręd kość od 5 do 10 km/h, to efek ty my cia są w peł ni za do wa la ją ce

http://www.frutiger.pl/
http://www.frutiger.pl/


Bau ma jest jed nym z naj waż -
niej szych wy da rzeń dla pro -
du cen tów ma szyn bu dow la -
nych. Im pre za co trzy la ta
przy cią ga sze ro kie rze sze pu -
blicz no ści z ca łe go świa ta.
Sta no wi to do sko na łą oka zję
do za po zna nia się z opi nia mi
klien tów, po zna nia ich ak tu al -
nych po trzeb oraz do za pre -

zen to wa nia im no wo ści z ak -
tu al nej oferty. 
New Hol land jak zwy kle nie na -
rze kał na fre kwen cję. Wszyst -
kie za pre zen to wa ne przez fir -
mę ma szy ny i tech no lo gie
przy cią gnę ły uwa gę ol brzy miej
licz by od wie dza ją cych. Do ce -
ni li oni przede wszyst kim roz -
wią za nia w za kre sie tech ni ki
na pę do wej i po stęp w osią -
gach i wy daj no ści pa li wa sil ni -
ków speł nia ją cych re stryk cyj -
ne nor my emi sji spa lin Tier 4i
oraz Tier 4 Fi nal. Gwiaz dą eks -
po zy cji New Hol land sta ła się
ko par ka gą sie ni co wa śred -
niej wiel ko ści wy po sa żo -
na w jed nost kę na pę do wą
speł nia ją cą wy ma ga nia Tier 4
Fi nal. Trzy no we ko par ki z sil -
ni ka mi Tier 4 In te rim o krót -
kim pro mie niu ob ro tu nad wo -

zia uzu peł ni ły kom plet nie od -
no wio ną ofer tę ko pa rek gą -
sie ni co wych se rii C. Da ło to
klien tom sze ro kie moż li wo ści
wy bo ru ma szyn z naj bar dziej
za awan so wa ny mi tech no lo -
gia mi, po zwa la ją cy mi zmak -
sy ma li zo wać ich pro duk tyw -
ność oraz uzy skać szyb ki
zwrot z in we sty cji. 

W sil ni ki speł nia ją ce nor my
emi syj ne Tier 4 In te rim wy po -
sa żo no tak że no we spy char -
ki z se rii C. Ak tu al na ofer ta
obej mu je trzy mo de le o cię -
ża rze ro bo czym od 13 do 20
ton, w tym naj mniej szy
D125C ja ko no wy mo del pod -
sta wo wy. No we mo de le wy -
po sa żo no w wy so ko wy daj ny
cał ko wi cie zmo der ni zo wa ny
układ hy drau licz ny oraz ni -
sko emi syj ne, eko no micz ne
w eks plo ata cji sil ni ki. Za pew -
nia to nie zrów na ną moc i jed -
no cze śnie zna czą ce oszczęd -
no ści na pa li wie.
Spo śród no wo ści szcze gól -
nym za in te re so wa niem cie szy -
ły się mi ni ła do war ka ko ło wa
L230 oraz mi ni ła do war ka gą -
sie ni co wa C238. Obie ma szy -
ny za cho wu jąc te sa me kom -

pak to we wy mia ry, co ich po -
przed nicz ki, ce chu ją się lep -
szy mi pa ra me tra mi ro bo czy mi. 
No wo ścią w sto isku New Hol -
land cie szą cą się ol brzy mim
za in te re so wa niem go ści im -
pre zy by ły też do sko na le
sprze da ją ce się rów niar ki, te -
raz wy po sa żo ne w ob ni żo -
ną ka bi nę. W re zul ta cie uda ło
się zmniej szyć wy so kość ma -
szy ny do za le d wie 3.060 mm,
co eli mi nu je wszyst kie ogra ni -
cze nia trans por to we. 
Wy jąt ko we wła ści wo ści rów -

nia rek New Hol land oraz po -
pu lar ność cią gni ków rol ni -
czych w bran ży bu dow la nej
do ce nił ma ga zyn Die sel Pro -
gress oraz pro du cent ukła -
dów na pę do wych Po wer tra in
ZF. Rów niar ka 156.7A oraz
cią gnik z se rii T9 zdo by ły od -
po wied nio dru gie i pierw sze
miej sce w swo ich ka te go -
riach w ran kin gu Excel len ce
in Equ ip ment En gi ne ering.
W cza sie te go rocz nej edy cji tar -
gów Bau ma, w Mo na chium
po raz pierw szy sze ro kiej pu -
blicz no ści za pre zen to wa no tak -
że sys tem te le ma tycz ny
FleetForce New Hol land da ją cy

za rzą dza ją cym flo tą ma szyn
moż li wość kon tro li ich pra cy,
po zwa la im zop ty ma li zo wać
po zy cjo no wa nie i wy ko rzy sta -
nie każ dej jed nost ki. FleetForce
New Hol land mak sy ma li zu je
czas bez a wa ryj nej pra cy oraz
zwięk sza bez pie czeń stwo
na pla cu bu do wy. Gwa ran tu je
naj bar dziej efek tyw ne za rzą -
dza nie flo tą ma szyn.
Ol brzy mi po ten cjał, ja kim
dys po nu je New Hol land udo -
ku men to wa ła pre zen ta cja
pro gra mu Yel low Shield po le -
ga ją cy na udzie la niu wszech -
stron ne go wspar cia użyt kow -
ni kom ma szyn przez lo kal -
nych de ale rów. Yel low Shield
łą czy w so bie sys tem te le ma -
tycz ny FleetForce z pla nem
usług ser wi so wych oraz prze -

dłu żo ną gwa ran cją. De aler
ob słu gu ją cy da ne go klien ta
ma za da nie czu wa nia nad je go
ma szy ną za po mo cą sys te mu
FleetForce i dba nia o prze pro -
wa dze nie w od po wied nim cza -
sie za pla no wa nych prze glą -
dów. Ser wis de ale ra ma rów -
nież obo wią zek jak naj szyb -
szej re ak cji w przy pad ku otrzy -
ma nia aler tu o uster ce. Po zwo -
li to w ła twy spo sób utrzy mać
flo tę ma szyn w do sko na łym
sta nie tech nicz nym, a ich użyt -
kow ni kom sku pić się
wy łącz nie na wy ko -
ny wa nej pra cy.
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New Hol land – pa ra da innowacyjnych tech no lo gii 
Sto isko fir my New Hol land na tar gach Bau ma 2013 przy cią gnę ło tłu my
od wie dza ją cych. Go ście fir my nie za wie dli się, zo ba czy li bo wiem
w jed nym miej scu ple ja dę ma szyn o in no wa cyj nej kon struk cji

www.newholland.com

Sto isko New Hol land na tar gach Bau ma 2013 przy cią gnę ło tłu my od wie dza ją cych.
Go ście fir my opuszczali Monachium w pełni usatysfakcjonowani…

Pro gram Yel low Shield po le ga na udzie la niu wszech stron ne go wspar cia użyt kow ni -
kom ma szyn przez lo kal nych de ale rów New Hol land

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


www.newholland.com

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

www.newholland.com

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


Ma szy ny wy twa rza ne przez
kon cern Te rex Fin lay pra cu ją
z po wo dze niem w naj więk -
szych ko pal niach su row ców
skal nych na ca łym świe cie.
Są zna ne i do ce nia ne tak że w
Pol sce. Z uwa gi na pa ra me -
try ro bo cze naj więk szym za -
in te re so wa niem pol skich
użyt kow ni ków cie szą się kru -
szar ki 1160 i 1175 oraz prze -
sie wa cze 683, 694+ i 883. 
Fin lay J -1160 wa żą cy wraz
z prze no śni kiem bocz nym
i se pa ra to rem ma gne tycz -
nym) 36 ton jest mo bil ną  kru -
szar ką szczę ko wą na pod wo -
ziu gą sie ni co wym. Wy po sa -
żo na jest w szczę ko wą ko mo -
rę kru szą cą Te rex Ja qu es
JW40, po daj nik VGF o du żej
wy trzy ma ło ści oraz zin te gro -
wa ny układ prze sie wa nia
wstęp ne go. Spraw dza się do -
sko na le w ka mie nio ło mach,
ko pal niach, przy wy bu rze -
niach i pra cach re cy klin go -
wych. Zwar te ga ba ry ty, szyb -
ka in sta la cja, ła twy trans port
i pro sto ta  ob słu gi to naj waż -
niej sze z dłu giej li sty za let tej
ma szy ny. 
Ko lej ną in te re su ją cą dla pol -
skie go na byw cy kru szar ką
szczę ko wą  jest Te rex Fin lay
J -1175. Mo bil na ma szy na o
cię ża rze ro bo czym 53,5 to ny
po sa do wio na na pod wo ziu
gą sie ni co wym im po nu je wy -
so ką wy daj no ścią. Za pew nia
ją szczę ko wa ko mo ra kru szą -
ca Te rex Ja qu es JW42 oraz
po daj nik VGF. Je go re gu lo wa -
na au to ma tycz nie pręd kość
gwa ran tu je po da wa nie nada -
wy do ko mo ry kru sze nia
w spo sób cią gły i z od po wied -
nim na tę że niem, a tym sa -
mym opty mal ną wy daj ność.
Do głów nych za let kru sza rek
Te rex Fin lay na le żą przede
wszyst kim po zwa la ją ca uzy -
skać opty mal ny sto pień roz -
drob nie nia, so lid nie wy ko na -

na jed no roz po ro wa ko mo ra
szczę ko wa o na pę dzie hy -
dro sta tycz nym, na pęd hy dro -
sta tycz ny o du żej pre cy zyj ne
ste ro wa nie ko mo rą kru szą cą
z funk cją re wer su w ce lu od -
blo ko wa nia ma te ria łu oraz
w peł ni hy drau licz ne usta wia -
nie pa ra me trów skra ca ją ce
do nie zbęd ne go mi ni mum
czas ogra ni cza ją cych efek -
tyw ność wy ko rzy sta nia ma -
szy ny prze sto jów. 
Prze sie wa cze mo bil ne Te rex
Fin lay sły ną z ja ko ści, wy daj -
no ści i do sko na łych pa ra me -
trów ro bo czych. Z ra cji pa ra -
me trów ro bo czych i ja ko ści
wy ko na nia god ny po le ce nia
pol skim użyt kow ni kom jest

kom pak to wy  Te rex Fin lay 683
łą czą cy w so bie funk cje se pa -
ra cji, prze sie wa nia i pry zmo -
wa nia. Dzię ki wy trzy ma łej
kon struk cji z si tem gór ne go
po kła du przy sto so wa ny  jest
do prze sie wa nia ta kich ma te -
ria łów, jak po spół ka, ka mień
wa pien ny, tłu czeń, wę giel, hu -
mus i od pa dy roz biór ko we.
Te rex Fin lay 683 do stęp ny jest
w wer sji na pod wo ziu gą sie ni -
co wym lub ko ło wym. W ra zie
po trze by do skrzy ni prze sie -
wa ją cej moż na  za mon to wać
ze staw  my ją cy. 
Ofe ru ją cy naj wyż szą w swo -
jej kla sie wy daj ność, krót ki
czas usta wia nia i ła twość ob -
słu gi no wy Te rex® Fin lay

694+ jest wio dą cym mo bil -
nym prze sie wa czem na pod -
wo ziu gą sie ni co wym. Po jem -
ny kosz po daj ni ka ta śmo we -
go mo że być wy po sa żo ny
w zdal nie ste ro wa ny hy drau -
licz nie pod no szo ny ruszt za -
sy po wy lub dwu po kła do wy
ruszt wi bra cyj ny. No wa kon -
struk cja trzy po kła do wej
skrzy ni prze sie wa ją cej po -
zwa la na za sto so wa nie trzech
peł no wy mia ro wych po kła -
dów sit.
In no wa cyj ny, hy drau licz nie
skła da ny czwar ty prze no śnik
na dziar na umoż li wia ła twą
re gu la cję przez płyn ne po -
chy la nie i ob rót w ce lu wy sy -
pu prze sia ne go ma te ria łu
na pry zmy lub re cyr ku la cję
do po now ne go prze ro bu.
Ist nie je moż li wość za mon to -
wa nia do skrzy ni prze sie wa -
ją cej ze sta wu my ją ce go
w ra zie po trze by. Moż li we
jest rów nież re gu lo wa nie ką -
ta na chy le nia skrzy ni prze -
sie wo wej w za kre sie od 18
do 30 stop ni.
Te rex Fin lay 883 mo że być
wy ko rzy sty wa ny ja ko głów ny
prze sie wacz do prac w ka -
mie nio ło mach, do prze sie wa -
nia ma te ria łów roz biór ko -
wych, od zy ski wa nia ma te ria -
łów z od pa dów wy bu rzeń
i roz bió rek, prze sie wa nia od -
pa dów, wierzch niej war stwy
zie mi, pia sku i żwi ru, wę gla,
prze twa rza nia ru dy że la -
za i kru szyw. Mo del 883 na da -
je się tak że do użyt ku ja ko
prze sie wacz wtór ny do ma te -
ria łów po da wa nych z kru szar -
ki. Dzię ki wy trzy ma łej i kom -
pak to wej kon struk cji oraz
wła ści wo ściom me cha nicz -
nym jest to naj bar dziej uni -
wer sal ny prze sie wacz w ofer -
cie fir my Te rex. 
Pod pi sa nie umo wy z Te rex
Fin lay na re pre zen to wa nie jej
w Pol sce spra wi ło, że ASbud
nie tyl ko po sze rzył swą ofer -
tę. Znacz nie po pra wi do stęp -
ność ma szyn na ryn ku pol -
skim, a tym sa mym
kom plek so wość ob -
słu gi in we sty cji.
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Te rex Fin lay i AS bud part ne ra mi w Pol sce
Od kwiet nia te go ro ku ka to wic ki As bud stał się ge ne ral nym przed sta -
wi cie lem na Pol skę fir my Te rex Fin lay  od po nad pół wie cza zaj mu ją cej
się pro duk cją mo bil nych prze sie wa czy i kru sza rek 

www.asbud.com.pl

Kru szar ka szczę ko wa Fin lay J -1160 znaj du je za sto so wa nie w ka mie nio ło mach, ko pal -
niach, przy roz biór kach i pra cach re cy klin go wych

Dzię ki wy trzy ma łej i kom pak to wej kon struk cji oraz wła ści wo ściom me cha nicz nym Te -
rex Fin lay 683 jest naj bar dziej uni wer sal nym prze sie wa czem w ofer cie fir my

http://www.asbud.com.pl/
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Wy do by cie gnej su w Do bo -
szo wi cach roz po czę ło się
w ro ku 2007. Za so by ka mie -
nia są po kaź ne, sza cu je się je
bo wiem na 300 mi lio nów
ton. – W cią gu ro ku po zy sku -
je my śred nio oko ło mi lio -
na ton su row ca. W każ dej
chwi li je ste śmy w sta nie trzy -
krot nie zwięk szyć wy do by cie.
Mo że my pra co wać w sys te -
mie trzy zmia no wym, ale
wszel kie dzia ła nia we ry fi ku ją
po trze by ryn ku – mó wi Ar ka -
diusz Maj cher, dy rek tor za rzą -
dza ją cy i pro ku rent w fir mie
To wa rzy stwo Eks plo ata cji Su -

rowców Mi ne ral nych. Po zy -
ski wa ny w Do bo szo wi cach
gnejs, któ re go na zwa po -
cho dzi od sta re go sło wiań -
skie go ter mi nu gór ni cze go
ozna cza ją ce go zgnie cio ny
ka mień, pod wzglę dem wła -
ści wo ści jest bar dzo po dob -
ny do gra ni tu. W Do bo szo wi -
cach na ba zie gnej su pro du -
ko wa ne są kru szy wa znaj du -
ją ce za sto so wa nie w bu dow -
nic twie dro go wym, ko le jo -
wym, hy dro lo gicz nym oraz
do pro duk cji be to nu. 
Wa lo rem gnej su jest je go es te -
ty ka i rzad kość wy stę po wa nia.
Dla te go To wa rzy stwo Eks plo -
ata cji Su row ców Mi ne ral nych

nie ogra ni cza się do pro duk cji
ka mie nia tech nicz ne go. Gnejs
z Do bo szo wic o pięk nej uni ka -
to wej bar wie zy skał so bie
uzna nie ja ko ka mień ele wa cyj -
ny i ogro do wy. Fir ma otrzy ma -
ła na gro dę Klau diusz 2012
na Tar gach Bran ży Ka mie niar -
skiej KAMIEŃ-STONE w Po -
zna niu za ko rę ka mien ną. 
Pro duk cja za kła du gór ni cze -
go w Do bo szo wi cach od by wa
się w dwóch nie za leż nych za -
kła dach prze rób czych. Pierw -
szy wy twa rza gry sy bu dow la -
ne, dru gi zaś tłu czeń ko le jo wy
i ka mień ozdob ny. W fir mie

TESM wy ko rzy sty wa ne są
ma szy ny Vo lvo, ko par ki gą -
sie ni co we, ła do war ki ko ło we
oraz wo zi dło prze gu bo we.
Pra cu ją za rów no bez po śred -
nio przy wy do by ciu, jak i za ła -
dun ku i trans porcie pół pro duk -
tów i go to wych wy ro bów. Ko -
par ka EC460C eks plo ato wa -
na jest na wy ro bi sku pod ścia -
ną, iden tycz na ma szy na słu ży
do za ła dun ku mo bil ne go za -
kła du prze rób cze go. Ła do war -
ka ko ło wa L220G wy ko rzy sty -
wa na jest do za ła dun ku go to -
we go pro duk tu. Wo zi dło Vo lvo
A40E zaś służy do trans por tu
mię dzy wy ro bi skiem a za kła -
dem prze rób czym. 

Wszyst kie ma szy ny pra cu ją
w dość spe cy ficz nych wa run -
kach. Zi mą w ko pal ni pa nu ją
ni skie tem pe ra tu ry, wio sną
desz cze roz my wa ją dro gi
tech no lo gicz ne, la tem sprzęt
na ra żo ny jest na du że za py le -
nie. – Je ste śmy przy go to wa ni
na każ dą oko licz ność. W tro -

sce o osie, mo sty, układ za -
wie sze nia, prze nie sie nia na -
pę du po jaz dów na pra wa
utwar dzo nych ma te ria łem
skal nym dróg tech no lo gicz -
nych jest pro wa dzo na na bie -
żą co. Py li stość ka mie nia mie -
ści się w nor mie, na wet
przy wietrz nej po go dzie nie
ma za gro że nia śro do wi sko -
we go. Na każ dej ma szy nie za -
mon to wa ny jest sys tem te le -
ma tycz ny Vo lvo Ca re track
umoż li wia ją cy mo ni to ro wa nie
ich pra cy oraz usta la nie pla -
nów ser wi so wych. Na sze
służ by bacz nie przy glą da ją
się pra cy sys te mu, ana li zu ją
re je stro wa ne przez nie go da -
ne. Nie ogra ni cza my się wy łą -
cze nie do śle dze nia zu ży cia
pa li wa, ca ły sze reg in for ma cji
spły wa do po szcze gól nych
dzia łów, co po ma ga pod nieść
efek tyw ność wy ko rzy sta nia
sprzę tu i ogra ni czyć bie żą ce
kosz ty eks plo ata cji – tłu ma czy

Ar ka diusz Maj cher. Pod kre śla
tak że, że mo że li czyć na peł -
ne wspar cie ze stro ny Vo lvo
Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska.
Nie ogra ni cza się to do jed no -
ra zo we go prze szko le nia per -
so ne lu klien ta. Wprost prze -
ciw nie, firma utrzy mu je z nim
sta ły kon takt do ko nu jąc cy -
klicz nie wspól nych ana liz i do -
star cząc ra por ty z prze bie gu
pra cy wszyst kich ma szyn Vo -
lvo eks plo ato wa nych przez
TESM. Sys tem Ca re track po -
zwa la nie tyl ko pod nieść
efek tyw ność i pra wi dło wość
eks plo ata cji ma szyn, ale tak -

że zwięk sza po ziom wy szko -
le nia ope ra to rów. To waż ny
aspekt, prze cież sta ra bu -
dow la na praw da gło si, że
ma szy na jest tak do bra, jak
obsługujący ją pracownik. 
Do bre re la cje po mię dzy Vo lvo
Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska
a fir mą TESM spra wi ły, że zo -
sta ła ona wy ty po wa na ja ko je -
dy ny za kład wy do byw czy
w Pol sce do udzia łu w pro jek -
cie „Vo lvo MIS” po le ga ją cym
na pod da niu szcze gó ło wej ana -
li zie pra cy ma szyn w wa run -
kach ko pal ni su row ców skal -
nych. TESM nada wał się do te -
go te stu ide al nie. Głów nie dla -
te go, że ma pod pi sa ną umo wę
ser wi so wą oraz in ten syw nie
eks plo atu je ma szy ny róż ne go
ty pu. Zamon to wa ne zo sta ły
na nich do dat ko we ana li za to -
ry, któ re wspo ma -
gać bę dą sys te my
Ca re track i Ma tris.
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Vo lvo ra dzi so bie z gnej sem i zi mo wą au rą 
Choć do dol no ślą skich Do bo szo wic wy bra li śmy się wio sną, na miej -
scu za sta li śmy iście ark tycz ne wa run ki. Nie za kłó ca ło to w naj mniej -
szym stop niu ro bót na wy ro bi sku eks plo ato wa nym przez miej sco we
To wa rzy stwo Eks plo ata cji Su row ców Mi ne ral nych 

www.volvoce.pl

Ła do war ka ko ło wa L220G wy ko rzy sty wa na do za ła dun ku go to we go pro duk tu jest eks plo ato wa -
na nie zwy kle in ten syw nie

Zgra ny tan dem – ko par ka i wo zi dło prze gu bo we Vo lvo do sko na le ra dzą so bie w każ -
dych wa run kach. Na wet pod czas ata ku zi my tej wio sny…

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


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


Opo na So li de al SRGP cha -
rak te ry zu je się so lid ną kon -
struk cją. Jest nie zwy kle od -
por na na ście ra nie, dzię ki
cze mu w efek cie od zna cza
się wy dłu żo ną ży wot no ścią.
Wpływ na to ma sze reg czyn -
ni ków. Do naj waż niej szych
z nich za li czyć na le ży: za -
awan so wa ną tech no lo gicz nie
kon struk cję, za sto so wa nie
do pro duk cji naj wyż szej ja ko -
ści mie szan ki gu mo wej oraz
zop ty ma li zo wa ny wskaź nik
wy peł nie nia bież ni ka. Moc -
na kon struk cja osno wy opo -
ny uod par nia ją na prze bi cia,
co prze kła da się na oszczęd -
ność cza su i kosz tów koń co -
we go użyt kow ni ka po przez
ogra ni cze nie prze sto jów ma -

szyn zwią za nych z wy mia ną
i kon ser wa cją opon
Do sko na łą sta bil ność oraz
trak cję opo ny So li de al SRGP
za pew nia opa ten to wa ny wzór
bież ni ka oraz kar kas ma ją cy
zna czą cy wpływ na amor ty -
zo wa nie nie rów no ści na dro -
dze. Nie kie run ko wy głę bo ki
bież nik za pew nia do sko na łą
przy czep ność, za rów no
przy jeź dzie do przo du, jak
i do ty łu. Kon struk cja ścian
bocz nych gwa ran tu je do sko -
na łą sta bil ność i za pew nia
bez piecz ną eks plo ata cję
pod czas gwał tow nych skrę -
tów i ha mo wa nia, ogranicza
też ryzyko rozerwania opony
o wystające przedmioty,
krawężnik i inne elementy

konstrukcyjne. W tym kon tek -
ście wy pa da zwró cić uwa gę
na jesz cze jed ną za le tę opon
So li de al SRGP. W kon ku ren -
cyj nych opo nach ra dial nych
wraz z ich zu ży wa niem się,

wzra sta też po ziom wi bra cji.
Zu peł nie od wrot nie rzecz się
ma w opo nach ty pu SRGP,
w któ rych ma my do czy nie nia
z do dat ko wym spad kiem po -
zio mu wi bra cji co przyczynia
się do podniesienia komfortu
pracy operatora i wydłużenia
żywotności całej maszyny.
Uni ka to wa dwu stop nio wa
ścia na ło pa tek two rzy sa mo -
oczysz cza ją cy się bież nik ła -
mią cy grunt i bło to oraz wy rzu -
ca ją cy sa mo czyn nie ka mie nie.
Opo ny So li de al SRGP pro du -
ko wa ne są w sys te mie zna ko -
wa nia So li de al Du al Star */**.
In for mu je on, że opo na wy -
twa rza na jest w naj moc niej -
szej wer sji no śno ścio wej, ale
ist nie je moż li wość eks plo ata -
cji w mniej wy ma ga ją cych wa -
run kach. Dla tej sa mej opo ny
w za leż no ści od ro dza ju ma -
szy ny i wa run ków pra cy po -
win no być za sto so -
wa ne od po wied nie
ci śnie nie po wie trza.

KOMPONENTY

Opo na ra dial na So li de al SRGP 
Opo na ra dial na So li de al SRGP jest prze zna -
czo na do wo zi deł i ła do wa rek. W mniej szych
roz mia rach sto so wa na jest rów nież w rów niar -
kach dro go wych. 

www.camoplastsolideal.com/pl

Opo ny ra dial ne So li de al SRGP prze zna -
czo ne są do pra cy w ła do war kach, rów -
niar kach dro go wych oraz wo zi dłach.
Za awan so wa ny pro jekt kon struk cji,
mie szan ka gu mo wa oraz zop ty ma li zo -
wa ny wskaź nik wy peł nie nia bież ni ka
zna czą co wy dłu ża ją ich ży wot ność

http://www.camoplastsolideal.com/pl/
http://www.camoplastsolideal.com/pl/


C40. Fa strac JCB – cią gnik do za dań spe cjal nych

Żu ra wie prze no śne Pal fin gerV41.

C42. Zestaw Gol dho fer FTV 300 dostarczył śmigło w góry
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Per fek cyj ny układ peł nej
amor ty za cji za wie sze nia, nie -
za wod ne sil ni ki o du żej mo -
cy, ukła dy prze nie sie nia na -
pę du za pew nia ją ce opty mal -
ną pręd kość jaz dy w każ -
dych wa run kach, ni skie zu ży -
cie pa li wa, za awan so wa ny
sys tem hy drau licz ny, prze -
stron ne kom for to we ka bi ny,
po tęż ne nie za wod ne ha mul -
ce tar czo we, moż li wość
prze miesz cza nia się z du żą
pręd ko ścią z ła dun kiem, uni -

wer sal ność za sto so wań nie -
za leż nie od po ry ro ku… Za -
le ty cią gni ka Fa strac JCB
moż na by wy mie niać bez
koń ca. To na praw dę wy jąt -
ko wy po jazd - wy daj ny, a
przy tym eko no micz ny i bez -
piecz ny w eks plo ata cji.   
W rol nic twie spraw dzo ne roz -
wią za nia kon struk cyj ne za -
wie sze nia oraz na pę du po -
zwa la ją na sze ro kie za sto so -
wa nie Fa stra ca na przy kład
we wszel kich pra cach po lo -
wych z uży ciem cięż kie go
osprzę tu upra wo we go.  Fa -
strac mo że trans por to wać
roz rzut ni ki, becz ki, róż ne go

ro dza ju przy cze py, na cze py
ni sko po dwo zio we do prze -
wo zu ma szyn oraz po jaz dów,
a tak że pło dów i środ ków
pro duk cji rol ni czej. 
Fa strac, po dob nie jak każ dy
no wo cze sny cią gnik wie lo za -
da nio wy wy po sa żo ny jest
w układ   GPS TRIMBLE, któ -
ry wspo ma ga ste ro wa nie ma -
szy ną i jest nie zwy kle do kład -
ny pod czas pra cy w po lu
przy prze jaz dach li nio wych.
Po zwa la to na szyb sze wy ko -

na nie za dań da jąc przy tym
du że oszczęd no ści. Fa strac
spraw dza się tak że do sko na -
le w sze ro ko po ję tej bran ży
bu dow la nej, sek to rze ko mu -
nal nym oraz usłu go wym.
Wy ko rzy sty wa ny jest w trans -
por cie ma szyn na przy cze -
pach, sta bi li za cji grun tu,
oczysz cza niu po wierzch ni
dróg i po bo czy, od śnie ża niu
dróg, ko sze niu pla ców i po -
bo czy, re kul ty wa cji te re nów
bu dow la nych czy w ener ge -
ty ce. Oszczęd no ści pły ną ce
z za sto so wa nia te go cią gni ka
są szyb ko od czu wal ne w bu -
dże cie każ de go użyt kow ni ka. 

W trans por cie rol ni czym, bu -
dow la nym i prze my sło wym
Fa strac w po rów na nu  z po -
jaz da mi cię ża ro wy mi lub wo -
zi dła mi ujaw nia swe  wa lo ry.
Są ni mi nie ogra ni czo ny czas
pra cy i wszech stron ność za -
sto so wań. Fa strac jest w sta -
nie za stą pić na wet kil ka po -
jaz dów. Oszczęd no ści dla

użyt kow ni ka pły ną z ty tu łu
uni wersal no ści za sto so wań
tej ma szy ny, a tak że sto -
sun ko wo ni skich wy dat ków
na re je stra cję i ubez pie cze -
nie oraz nie du żych kosz tów
utrzy ma nia. Moż li wość po -
ru sza nia się z du żą pręd ko -
ścią oraz w trud nym te re -
nie, czy nią Fa stra ca znacz -
nie wy daj niej szą i tań szą
ma szy nę. War to za uwa żyć,
że cią gnik JCB z ra cji roz wi -
ja nia od po wied nich pręd ko -
ści mo że po ru szać się tak że
po au to stra dach.
W pra cach ko mu nal nych
i usłu go wych Fa strac - po -
dob nie jak Uni mog - ma moż -
li wość wy ko ny wa nia wie lu
zadań dzię ki moż li wo ści
mon ta żu róż ne go ro dza ju
osprzę tu do zi mo we go i let -
nie go utrzy ma nia dróg i te re -
nów zie lo nych, po bo czy i pla -

ców, wy się gni ków dźwi go -
wych i roz ła dun ko wych pod -
no śni ków i wie lu in nych.
Na lot ni skach dla nie za kłó -
co ne go prze bie gu star tów
i lą do wań pod sta wo we zna -
cze nie ma ją bez piecz ne dro -
gi ko ło wa nia i pa sy star to we.
Mu szą być one od po wied nio
utrzy ma ne na wet przy naj -
gor szej po go dzie. Po ma ga
dbać o to Fa strac zna ny ze
swych wa lo rów prak tycz nie
na ca łej ku li ziem skiej. Wy -
ko nu je wie le za dań, po cząw -
szy od czysz cze nia zna ków,
urzą dzeń sy gna li za cyj nych,
świa teł pa sa star to we go, aż

po za mia ta nie chod ni ków
i płyt po sto jo wych. Od ko -
sze nia tra wy mię dzy pa sa mi
star to wy mi po zi mo we utrzy -
ma nie przy uży ciu płu ga, fre -
zu śnież ne go, po sy py wa rek
i po le wa czek prze ciw go ło le -
dzi. Fa strac po ma ga jed nak
nie tyl ko w spraw nym prze -
bie gu star tów i lą do wań.
Przy da je się rów nież w sy tu -
acjach awa ryj nych – ja ko
nie za wod ny wóz ga śni czy,
wy po sa żo ny w zbior nik wo -
dy lub środ ka pia no twór cze -
go oraz w pom py wy so ko ci -
śnie nio we oraz ja ko cią gnik
do ho lo wa nia sa mo lo tów.
Fa strac to ciągnik wie lo za da -
nio wy, któ ry mo że za stą pić
róż ne po jaz dy  w wie lu ga łę -
ziach go spo dar ki
pod no sząc jej wy daj -
ność i efek tyw ność.

POJAZDY BUDOWLANE

Fa strac JCB – cią gnik do za dań spe cjal nych
Cią gnik pro du ko wa ny przez kon cern JCB jest w sta nie za stą pić róż ne
po jaz dy sto so wa ne w bu dow nic twie, rol nic twie, trans por cie, le śnic -
twie, w pra cach ko mu nal nych. Znaj du je sze ro ką ga mę za sto so wań, co
wy róż nia go spo śród kon ku ren tów

www.interhandler.pl

Cią gnik pro du ko wa ny przez bry tyj ski kon cern JCB im po nu je uni wer sal no ścią bę dąc
w sta nie  za stą pić nie tyl ko sze reg po jaz dów, ale tak że ma szy ny

Fa strac wy ko rzy sty wa ny jest mię dzy in ny mi do trans por tu ma szyn na przy cze pach. Oszczęd -
no ści pły ną ce z je go za sto so wa nia sta ją się szyb ko od czu wal ne w bu dże cie użyt kow ni ka

http://www.interhandler.pl/
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Świa to wym li de rem w pro -
duk cji i sprze da ży te go ty pu
urzą dzeń jest au striac ki kon -
cern Pal fin ger AG z sie dzi bą
w Sal zbur gu. Obec nie fir ma
za trud nia oko ło 6.200 pra -
cow ni ków w po nad dwu dzie -
stu pię ciu fa bry kach na te re -
nie ca łe go świa ta. Fir ma
współ pra cu je z po nad 4.500
punk ta mi ser wi so wy mi w po -
nad 130 kra jach na pię ciu
kon ty nen tach. 
Na te go rocz nych tar gach
BAUMA w Mo na chium swo ją
świa to wą pre mie rę miał naj -
now szy mo del żu ra wia Pal fin -
ger PK 200002 L SH. Je go
mak sy mal ny mo ment udźwi -
gu wy no si 150,7 tm, mak sy -
mal ny udźwig to ok. 40 t. Mak -
sy mal ny wy sięg żu ra wia w po -

zio mie wraz z wy się gni kiem
do dat ko wym (bo cian kiem 300
PJ) wy no si bli sko 50 me trów.
Jest to moż li we dzię ki za sto -
so wa niu naj now szej kon struk -
cji dłu gie go ra mie nia pod sta -
wo we go o prze kro ju wie lo ką -
ta. Kon struk cja ta ka za pew -
nia znacz nie więk szą wy trzy -
ma łość w sto sun ku do pro fi li
sze ścio kąt nych. Dzię ki no wej
kon struk cji wy się gni ka moż -
na uzy skać mniej szą ma sę
wła sną żu ra wia. Dzię ki za -
sto so wa niu no wych śli zgów
te flo no wych o spe cjal nych
wła ści wo ściach me cha nicz -
nych, sek cje te le sko po we
wy su wa ne hy drau licz nie
oraz si łow ni ki te le sko po wa -
nia nie wy ma ga ją sma ro wa -
nia. Jest to tzw. bez ob słu go -

wy sys tem te le sko po wa nia.
Jed nost ka PK 200002 L SH.
zo sta ła za pro jek to wa na, aby
za spo ko ić po trze by użyt kow -
ni ków, któ rzy nie są w sta nie
wy ko nać okre ślo nych prac
za po mo cą żu ra wi sa mo jezd -
nych, na przykład prze miesz -
cza nie ła dun ku w po zio mie
na du żej wy so ko ści. Przy go -
to wa nie ta kie go żu ra wia
do pra cy zaj mu je znacz nie
mniej cza su niż kla sycz ne go
żu ra wia sa mo jezd ne go. Do -
dat ko wym atu tem żu ra wia te -
go typu jest moż li wość za -
sto so wa nia bo ga te go wy po -
sa że nia opcjo nal ne go oraz
sze ro kiej ga my osprzę tu ro -
bo cze go, mię dzy in ny mi
chwy ta ka, wi deł do pa let, ko -
sza ro bo cze go, chwy ta ka
do słu pów, osprzę tu do wier -
ce nia w zie mi, itp.
Mo del PK 200002 L na le ży
do se rii SH z ro dzi ny
najbardziej zaawansowanch
technologicznie żu ra wi High
Per for man ce. Urzą dze nia
z tej se rii po sia da ją nie ogra -

ni czo ny za kres ob ro tu i wy -
po sa żo ne są m.in. w kom pu -
ter PALTRONIC, któ ry au to -
ma tycz nie mo ni to ru je i kon -
tro lu je pra cę żu ra wia, układ
HPSC, któ ry za pew nia in te li -
gent ną kon tro lę sta tecz no -
ści, sys te my S -HPLS, STEIL,
SOFT-STOP, AOS, ste ro wa -
nie ra dio we, wy świe tla cze
cie kło kry sta licz ne po obu
stro nach żu ra wia. 
Ofi cjal nym part ne rem kon -
cer nu Pal fin ger w Pol sce jest
spół ka GRACO, któ ra od ro -
ku 1992 pro wa dzi sprze daż,
za bu do wę i ser wis żu ra wi.
W paź dzier ni ku ubie głe go ro -
ku GRACO uru cho mi ło no wo -
cze sne cen trum ser wi so wo -
pro duk cyj ne zlo ka li zo wa ne
w Pło cho ci nie ko ło War sza wy.
No wy obiekt po zwo li w jesz -
cze więk szym stop niu na re ali -
zację wie lu spe cja li stycz nych
pro jek tów za bu dów i za -
pew ni od po wied nio
wy so ki po ziom ob -
słu gi klien tów.

Żu ra wie prze no śne Pal fin ger
Do prze miesz cza nia cięż kich ła dun ków co raz czę -
ściej uży wa ne są żu ra wie prze no śne. Urzą dze nia
dźwi go we, zwa ne zwy cza jo wo HDS, mon to wa ne
głów nie na pod wo ziach sa mo cho dów cię ża ro wych 

www.graco.pl

http://graco.pl/
http://graco.pl/
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Na te go rocz nych tar gach
Bau ma w sto isku Gol dho fe ra
moż na by ło się za po znać
z wa lo ra mi dwóch ta kich urzą -
dzeń za mon to wa nych na sa -
mo jezd nych wóz kach 6-cio
lub 8-osio wych ty pu PST/SL-E.
Mo gą one być rów nież usta -
wio ne na przy cze pie mo du ło -
wej kla sy THP. W ce lu zrów -
no wa że nia ma sy śmi gła po -
jaz dy ma ją od po wied nio do -
bie ra ny ba last. Ada pte ry
z wstęp nie na wier co ny mi
otwo ra mi po zwa la ją na przy -
śru bo wa nie róż nych ty pów ło -
pat. Śmi gło moż na unieść

mak sy mal nie pod ka tem 60°.
Mo że ono ob ra cać się wo kół
wła snej osi bez ogra ni czeń,
co po zwa la mu jak naj ko -
rzyst niej usta wić się do wia -
tru. Za bu do wa i zdję cie śmi -
gła z ada pte ra jest moż li we
bez uży wa nia dźwi gu. Ze -
staw mo że prze wo zić śmi gła
nie prze kra cza ją ce 60 me -
trów dłu go ści.
Ma sa wła sna ze sta wu wynosi
około 13,5 tony, zaś mo ment
ob cią ża ją cy maksymalnie
300 mt (jest to wartość dla
śmi gła ma ją cego śro dek
cięż ko ści na wysokości

15 metrów i wa żą cego 20 ton
to: 15 m x 20 t = 300 mt).
Wy so kość zestawu wynosi
3.295 mm. Płyta ba la sto wa
wa ży 4 tony, a cztery do dat -
ko we ob ciąż ni ki po 2,5 tony.
Na śmi gle mon tu je się wia -
tro mierz, którego wska za nia
można od czy tać na wy świe -
tla czu zdal ne go ste ro wa nia.
Naj now sze pro jek ty Gol dho -
fe ra w dzie dzi nie po jaz dów
do prze wo zów ele men tów
elek trow ni wia tro wych to:
• wózki sa mo jezd ne z oprzy -

rzą do wa niem do prze wo zu
ele men tów ru ro wych wież

elek trow ni wia tro wych, gon -
do li, a także elementów wy -
po sa że nia spe cjal ne go,

• ada pte ry do prze wo zu ele -
men tów ru ro wych wież
RA 2 (80 t), RA 3 (100 t)
oraz RA 4 (180 t),

• plat for my trzyosio we ze
spe cjal ną, hy drau licz ną ła -
bę dzią szy ją o sko ku
550 mm, na osiach kla sy
Pen de lach se, czterokrot nie
roz su wa ne do 57,8 metra,
mo gą ce prze wo zić
śmi gła o dłu go ści
do 75 metrów.

POJAZDY BUDOWLANE

Zestaw Gol dho fer FTV 300 dostarczył śmigło w góry
FTV 300 to ze staw do trans por tu śmi gieł elek trow ni wia tro wych w trud nych wa run kach te re no wych.
Zwłasz cza w regionach górskich, tam gdzie zwykła na cze pa nie jest w stanie prze je chać

www.goldhofer.com

Śmi gło moż na unieść mak sy mal nie pod ka tem 60°. Mo że ono ob ra cać się wo kół wła snej osi bez ogra ni czeń, tak aby jak naj ko rzyst niej usta wić się do wia tru

http://www.goldhofer.com/
http://www.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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Centrala
Wolica

Al. Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn
tel: +48 22 641 02 03

Info@intrac.pl

Gdańsk
ul. Magnacka 15, 80-180 Gdańsk – Kowale

tel. +48 58 783 37 40
Łódź

Al. Jana Pawła II 15, 93-570 Łódź
tel. +48 42 205 41 94

Olkusz
Al. Tysiąclecia 1, 
32-300 Olkusz

tel. +48 32 645 53 00
Olsztyn

ul. Modrzewiowa 6, 11-010 Wójtowo
tel. +48 89 513 96 47

Poznań
ul. Platynowa 16, 
62-052 Komorniki

tel. +48 61 866 72 05
Rzeszów

Jasionka 587, 36-002 Rzeszów
tel. +48 17 859 16 03

Wrocław
ul. Orzechowa 2, 
50-540 Wrocław

tel. +48 71 333 45 10

www.intrac.pl

MASZYNY, SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNE 



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
www.carraro24.com
service@iow.pl
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Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego

„STOMIL” S.A.
85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 155

tel. 52 326 41 00, fax 52 326 44 14

e-mail: info@stomil.bydgoszcz.pl 

www.stomil.bydgoszcz.pl

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o.

ul. Grodziska 7
05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ

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

e-mail: info@webermt.com.pl
internet: www.webermt.com.pl
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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.erlau.pl
www.carrero24.com
www.spicer24.com
service@iow.pl
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POJAZDY U˚YTKOWE

Przedstawicielstwo firmy
Goldhofer w Polsce

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

tel./fax (22) 8 79 94 78
e-mail: piotr.ziemnicki@wp.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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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. Makowska 95, 04-307 Warszawa
tel. 22 529 39 00 / 50

faks 22 529 39 30
e-mail: recepcja@mttargi.pl

www.mtpolska.com.pl 

FIRMY LEASINGOWE

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

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.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



http://osom.pl/


http://www.komatsupoland.pl

