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SPIS TREŚCI

Trim ble GCS900 3D – szyb kość i pre cy zja

Jesz cze dwa la ta te mu fir ma Tech -Pro ject ogra ni -
cza ła swą ak tyw ność do sta bi li za cji pod ło ża.
Nabycie rów niarek i wal ców z sys temem ste ro wa -
nia Trim ble GCS900 3D po zwo li ło po sze rzyć za kres
dzia ła nia o ni we la cję oraz pro fi lo wa nie te re nu…

Mi sta to nie mon tow nia!

Roz mo wa z Krzysz to fem Ma dziń skim, 
wi ce pre ze sem za rzą du i dy rek to rem 
han dlo wym fir my Mi sta 

Ko mat su, spirytus i ry by!

W Przy tocz nie mie li śmy za po znać się z wa lo ra -
mi ko par ki Ko mat su PC 138 US-8. Po przy by ciu
na miej sce są dzi li śmy, że za szła po mył ka w ad -
re sie. Znaj do wa li śmy się bo wiem przed… go -
rzel nią. Po tem by ło tyl ko cie ka wiej…

DRESSTA 534E – ła do war ka do bio ma sy

Elek trow nia w Sta lo wej Wo li ja ko jed na z pierw -
szych w kra ju roz po czę ła wdra ża nie pro duk cji
ener gii od na wial nej przy wy ko rzy sta niu bio ma -
sy. Do jej prze miesz cza nia słu ży spe cjal nie
przy go to wa na ła do war ka ko ło wa 

Vo lvo CE – kon cep cyj na mi ni ko par ka GaiaX

Vo lvo CE za pre zen to wa ło ko lej ną kon cep cyj ną
ma szy nę bu dow la ną. Tym ra zem kon struk to rzy
szwedz kie go kon cer nu przed sta wi li szcze gó ło wą
wi zu ali za cję mi ni ko par ki przy szło ści. Być mo że
zresz tą wca le nie tak od le głej…

Mista RD 165H buduje autostradę

Jed ną z ma szyn pra cu ją cych na bu do wie od cin -
ka au to stra dy A4 mię dzy Dę bi cą a Tar no wem jest
pol ska rów niar ka Mi sta RD165H wy po sa żo na
w sys tem ste ro wa nia pra cą Trim ble. Efek ty oka -
za ły się wię cej niż prze ko nu ją ce! 

Spy char ki Case se rii M – Born in the U.S.A.

Pod czas gdy więk szość kon cer nów prze no si
pro duk cję na Da le ki Wschód, Case Con struc tion
po dą ża w od wrot nym kie run ku. Jesz cze do nie -
daw na spy char ki tej mar ki by ły wy twa rza ne we
Wło szech. Teraz powstają w USA…

Lie bherr – nowe śred nie ła do war ki ko ło we 

Nie miec ki kon cern pre zen tu je czte ry mo de le ła -
do wa rek ko ło wych śred niej wiel ko ści. Zo sta ły one
zop ty ma li zo wa ne głów nie pod ką tem efek tyw no -
ści i bez pie czeń stwa. Zwięk szo no moc sil ni ka
i wy daj ność ro bo cze go ukła du hy drau licz ne go

No wa opo na So li de al Bac khoe BHZ

Ca mo plast So li de al Inc. pro wa dzi kon se kwent ne
pra ce ba daw czo -roz wo jo we. Ich efek ty da ją moż -
li wość wpro wa dza nia na ry nek in no wa cyj nych
pro duk tów naj wyż szej ja ko ści, ta kich jak opo -
na So li de al Bac khoe BHZ

Udane te sty Vo lvo FMX 10x4

Vo lvo Gro up Trucks Po land po sta no wi ło umoż -
li wić kra jo wym prze woź ni kom prze te sto wa nie
wy bra nych mo de li po jaz dów. Nie daw no pró -
bom w Pol sce pod da ne zo sta ło Vo lvo FMX
w kon fi gu ra cji na pę do wej 10x4

„FAKTOR 5” – suk ces dużej zabawki

„Fak tor 5” to na zwa ze sta wu z bur to wym po mo -
stem do za ła dun ku bocz ne go nie miec kiej fir my
Gol dho fer. Ze staw umoż li wia prze wo że nie ła -
dun ków o ma sie pię cio krot nie więk szej niż cię -
żar wła sny po jaz du

Ha kow ce Pal fin ger – pre cy zyj ni si ła cze

Ha kow ce produkowane przez firmę Pal fin ger
wyróżnia opty mal na pro por cja ma sy wła snej
do mo cy za ła dun ko wej. Dzię ki te mu moż li we jest
wy ko rzy sty wa nie róż nych ty pów kon te ne rów i sto -
so wa nie urzą dzeń w wie lu bran żach
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Dro dzy Czy tel ni cy,
w mar cu i kwiet niu wie le po dró żo wa li śmy po Pol sce. By li śmy w Przy tocz nie, Wro -
cła wiu, Gó rze Kal wa rii, Dę bi cy, Sta lo wej Wo li i Lu bli nie. Wie le roz ma wia li śmy
z wła ści cie la mi ma szyn i ope ra to ra mi. Przy glą da li śmy się, jak ob słu gu jąc róż -
ne go ty pu sprzęt, ra dzą so bie z bu do wą dróg, do mów jed no ro dzin nych, hal
prze my sło wych i… sta wów. W ma ju nie za mie rza my zwal niać tem pa,
na po nad dwa ty go dnie prze nie sie my re dak cję po za War sza wę. Cze ka nas bo -
wiem praw dzi wy tar go wy ma ra ton. Mar szru ta zo sta ła ści śle okre ślo na. Naj -
pierw – już po raz dwu dzie sty (!) za wi ta my do Kielc na Au to stra dę. Gra tu lu je -
my ju bi le uszu, ży czy my ko lej nych, a wcze śniej li czy my na mnó stwo atrak cji!
Po Au to stra dzie cze ka nas tyl ko krót ka chwi la wy tchnie nia. Cza su wy star czy
na po se gre go wa nie przy wie zio nych z Kielc ma te ria łów, prze pa ko wa nie wa li zek, na ła do wa nie aku mu la to rów
ka mer i dyk ta fo nów. Sprzęt za bie rze my ze so bą do Po zna nia, gdzie w ko lej nym ty go dniu za pla no wa no de biu -
tu ją cy w tar go wym ka len da rzu In ter masz. 
Choć od daw na wie my, kto i co za pre zen tu je w Kiel cach i w Po zna niu, to cią gle się za sta na wia my, ja ki osta -
tecz ny kształt przy bio rą tar gi na szej bran ży? Czy im pre zy – za rów no ta o bo ga tej na pol skie wa run ki, bo li -
czą cej dwie de ka dy hi sto rii – i zu peł nie no wa czymś nas za sko czą? Nie mie li by śmy nic prze ciw ko te mu. Z dru -
giej stro ny jed nak, sko ro tar gi bran żo we daw no już prze cież prze sta ły peł nić swą pier wot ną ro lę – miej sca,
w któ rym po zy sku je no wych klien tów i do ko nu je spek ta ku lar nych trans ak cji, to mo że w do bie co raz po -
wszech niej sze go In ter ne tu i słab ną ce go za pa łu fa cho wej pu blicz no ści do od wie dza nia tar gów, na bio rą one in -
ne go cha rak te ru? Prze kształ cą się na przy kład w sa lon wy sta wien ni czy, gdzie cy klicz nie spo ty kać się bę dą
wszy scy, któ rzy chcą mieć coś do po wie dze nia w na szej bran ży?
W tym ro ku or ga ni za to rzy tar gów zdecy do wa li się z wy prze dze niem przy znać me da le dla naj lep szych pro duk -
tów. W ten spo sób stwo rzy li moż li wość ich do dat ko wej i dłuż szej pro mo cji. Uzna nie fa chow ców przy zna ją -
cych me da le kie lec kiej Au to stra dy zy ska ły dwie roz kła dar ki mas bi tu micz nych. Po znań po sta wił z ko lei zde cy -
do wa nie na ła do war ki ko ło we. Czy bę dzie to wska zów ka dla ewen tu al nych na byw ców? Py ta ni o to, czym
kie ru ją się do ko nu jąc za ku pu, na pierw szym miej scu wy mie nia ją wy daj ność i zu ży cie pa li wa. Nic w tym
dziw ne go. W dzi siej szych cią gle trud nych dla bran ży bu dow la nej cza sach naj le piej sprze da ją się się ma szy ny
oszczęd ne i wy daj ne. Prze ko nu je my się o tym nie mal każ de go dnia gosz cząc na pol skich pla cach bu do wy…

Ja cek Ba rań ski
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„Pośred nik Bu dow la ny 
– Ma szy ny, Narzędzia, Sprzęt” 

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 obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na stronie 10.
każdego wydania

Nasza ok∏adka:

Koparka gąsienicowa
Komatsu PC1250

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏o szeń  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 śródtytu∏ami.

http://posbud.com.pl/start/index.php


jak to na budowie ładnie...

©PMB Sp. z o.o.

fotel jest niezwykle ważny dla 
zdrowia i samopoczucia operatora.
w końcu spędza w nim kilka 
ładnych godzin. każdego dnia…

naukowcy i lekarze prześcigają się w tworzeniu 
nowych konstrukcji

fotel z drewna był 
targowym hitem w las vegas

skandynawowie jak zwykle okazali 
się nowatorscy i proekologiczni

do pana zenka zgłaszają się prawnicy skłonni pomóc 
mu udowodnić, że pierwszy drewniany fotel w maszynie
budowlanej zastosowano w kraju nad wisłą…

za to pan zenek podszedł do
nowej konstrukcji z dystansem

też mi coś, ja na
„drewniaku„
pracuję już

jedenasty rok!

Ddobre oparcie 
to podstawa!

DREW NIA NY FO TEL – CZY ZA AK CEP TU JĄ GO PO LA CY?

drewniany fotel 
stanowi przejaw  

symbiotycznej relacji między
operatorem a maszyną
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Go spo da rze nie ogra ni czy li
się do zwy cza jo wej w ta kich
sy tu acjach ce re mo nii. Wcze -
śniej za pro si li no wych wła ści -
cie li ma szy ny do za po zna nia
się ze spo so bem i or ga ni za -
cją pro duk cji, po roz ma wia nia
z in ży nie ra mi od po wie dzial -
ny mi za pro dukt i wy mia ny
do świad czeń z in ny mi użyt -
kow ni ka mi eks plo atu ją cy mi
te go ty pu sprzęt. Klu czy ki
do no we go na byt ku wrę czał
im oso bi ście Tom my Bengts -
son – dy rek tor ge ne ral ny Vo -
lvo CE Wro cław.
Polska to  obok Meksyku jed -
no z dwóch na świe cie
miejsc, gdzie Vo lvo CE wy -
twa rza ko par ko -ła do war ki.
Po rozpoczęciu pro duk cji
w ro ku 2002 wrocławska fa -
bry ka za opa try wa ła całość
światowych ryn ków, jed nak
ro sną cy po pyt w USA i kra -
jach Ame ry ki Ła ciń skiej, spra -
wił, że Vo lvo CE pod ję ło de -
cy zję o zbudowaniu do dat ko -
wej fa bry ki poza Europą.
Wy twa rza ne we Wro cła wiu ma -
szy ny – BL 61B i BL 71B – tra -
fia ją do bli sko set ki kra jów ca -
łe go świa ta. Naj więk szy mi od -
bior ca mi są Ro sja, Bra zy lia,
Tur cja, Fran cja i Pol ska, ale
wy pro du ko wa ne u nas ko par -
ko -ła do war ki spo tkać moż -
na w tak eg zo tycz nych miej -
scach, jak Fi li pi ny, Sier ra Le -
one czy Mau ri tius. Do pro duk -
cji ko par ko -ła do war ki Vo lvo
po trze ba bli sko dwóch ty się -
cy ele men tów. Pod wzglę -
dem war to ści bli sko czter -
dzie ści pro cent z nich po cho -
dzi od do staw ców z Pol ski.
Oka zu je się, że fakt ten miał
klu czo we zna cze nie dla fir my
A.R. Skład przy wy bo rze kon -
kret nej mar ki. – Pa ra me try ro -
bo cze, ce na ma szy ny i spo -
sób ob słu gi ser wi so wej od -

gry wa ły oczy wi ście ol brzy mie
zna cze nie. O wy bo rze mar ki
Vo lvo i mo de lu BL 71B za de -
cy do wał jed nak fakt, że ma -
szy na ta jest pro du ko wa -
na w Pol sce – tłu ma czy wła -
ści ciel A.R. Skład Sła wo mir
Ry bar czyk. Py ta ny o po wód
za ku pu ma szy ny do ro bót
ziem nych, od po wia da: – A.R.
Skład to fir ma ro dzin na. Za -
czy na li śmy od han dlu ma te -
ria ła mi bu dow la ny mi, po tem
uru cho mi li śmy wy po ży czal nię
sprzę tu bu dow la ne go, by
wresz cie za jąć się dzia łal no -
ścią de we lo per ską. Czę sto
sta li śmy z ro bo tą cze ka jąc
na po ja wie nie się na pla cu
bu do wy cięż sze go sprzę tu,
ja kim nie dys po no wa ła na sza
wy po ży czal nia. Wraz z sy nem
Ja nem do szli śmy nie mal rów -
no cze śnie do wnio sku, że
uwol ni my się od kło po tów na -
by wa jąc ko par ko -ła do war kę.
Ana li za po trzeb fir my prze są -
dzi ła o wy bo rze mo de lu
BL 71B w wer sji Pre sti ge. Wła -
ści cie le za mie rza ją bo wiem
wy ko rzy sty wać ma szy nę nie
tyl ko na wła sne po trze by, ale
tak że wy naj mo wać wraz z ob -
słu gą ope ra tor ską. – Zde cy -
do wa li śmy się na naj le piej wy -
po sa żo ny mo del BL 71B, po -
nie waż prze ko na ła nas je go
so lid na kon struk cja, moc -
na część ła do war ko wa, ste ro -
wa nie za po mo cą opa ten to -
wa ne go joy stic ka po zwa la ją -
ce na jed no cze sne ope ro wa -
nie łyż ką ła do war ko wą i zmia -
nę kie run ków jaz dy oraz pre -
cy zyj na hy drau li ka czę ści ko -
par ko wej umoż li wia ją ce wy ko -
ny wa nie róż no ra kich za dań
z uży ciem du żych ły żek i róż -
nych ro dza jów osprzę tu. Do -
po sa ży li śmy łyż kę ko par ko wą
w hy drau licz ny „kciuk”. To
bar dzo in te re su ją ce na rzę dzie
po zwa la ją ce ła twiej usu wać
ka mie nie czy pnie drzew. Znaj -
dzie za sto so wa nie tak że po -
za pla ca mi bu do wy. Na przy -
kład w sa dach, któ rych w na -
szych oko li cach nie
bra ku je – koń czy Sła -
wo mir Ry bar czyk.

MIESZANKA FIRMOWA

Vo lvo BL 71B – „kciu k” do góry!
Wro cław ską fa bry kę Vo lvo CE wy twa rza ją cą ko par ko -ła do war ki od wie dza -
my z oka zji ko lej nych rocz nic jej uru cho mie nia czy wy pro du ko wa nia ma szy -
ny o okrą głym nu me rze fa brycz nym. Tym ra zem dro gi do sto li cy Dol ne go
Ślą ska za wio dły nas z in ne go po wo du. Oka zją do spo tka nia by ło prze ka za -
nie ma szy ny BL 71B jej na byw cy – fir mie A.R. Skład z Gó ry Kal wa rii

www.volvoce.pl

Sła wo mir i Jan Ry bar czy ko wie po zu ją do pa miąt ko we go zdję cia na tle swo je go
naj now sze go na byt ku, koparko-ładowarki Volvo BL 71B

Naj now szy na by tek A.R. Skład na na le żą cym do fir my pla cu w Gó rze Kal wa rii. Wła ści -
cie le maszyny są prze ko na ni, że po mo że im ona zwiększyć rentowność działania 

Tom my Bengts son, dy rek tor ge ne ral ny fabryki Vo lvo CE we Wro cławiu oso bi ście
prze ka zał Ja no wi Ry bar czy ko wi klu czy ki do nowej maszyny 

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


http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/trucks_/home/construction/arocs.flash.html
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FACEBOOK

Wielkanocnym kurczakom wyraźnie odpowiada przejażdżka
wozidłem

Czy ope ra to rzy to „ku pią”? De si -
gner ski fo tel za pro jek to wa ny
do kon cep cyj nej mi ni ko par ki
elek trycz nej Vo lvo GalaX wy ko -
na ny jest z.... drew na! Jak czy ta -
my „na tu ral na ela stycz ność
drew na po ma ga amor ty zo wać
wstrzą sy i wi bra cje” Szwedz ka
pro jek tank ta, Mo ni ca Fo er ster,
uwa ża, że drew nia ny fo tel jest
prze ja wem sym bio tycz nej re la cji
mię dzy czło wie kiem a ma szy -
ną. I co Wy na to?

Te raz już wie my, czym kie ru -
ją się pro jek tan ci ma szyn.
Kom pak to wa – czy li mu si się
mie ścić na ty po wym miej scu
par kin go wym. Uli ca Wi dok,
cen trum sto li cy

Jedni przy taśmie montują maszyny z prawdziwych elementów, inni
budują sobie z Lego dla przyjemności takie np. wozidło  Zdjęcie
nadesłał nasz stały czytelnik Jarosław Młyński, thx!

Prawie jak odkurzacz

Choć tar gi INTERMASZ roz -
pocz ną się do pie ro 21 ma ja,
już dziś zna my lau re atów

Kto nie za glą da na nasz 
fan pa ge, spo ro tra ci. 

To wy bit nie roz ryw ko we miej -
sce. Po ja wia ją się tam ta kie

zdję cia i in for ma cje, ja kich nie
da się zo ba czyć ni gdzie in dziej. 

Za glą daj cie do nas!

A tu proszę! Wysłaliśmy kalendarz Bomag do Jeleniej Góry, a
dostaliśmy zdjęcie, na którym wygląda jak 3D. Takie cuda kreuje
Łukasz Długosz, modelarz, pasjonat maszyn i pojazdów
budowlanych. Fajne zdjęcie! Super pomysł!

Na mó wi li śmy Ko mat su Po land – na zdję ciu pre zes Ta ka hi de
Oshi ta ni oraz An drzej To kar czyk – do udzia łu w Dniu Bu dow lań -
ca na SGGW. Pre zen ta cja cie szy ła się du żym za in te re so wa niem,
a my cie szy li śmy się z fre kwen cji! I dla te go zro bi li śmy so bie pa -
miąt ko wą fot kę

https://www.facebook.com/pages/Posbudpl/398831876857667


FLEXCO – prze ko nu ją ce in no wa cje
FLEXCO Eu ro pe GmbH z sie dzi bą w nie miec kim Ro sen feld
uzna wa ny jest za wio dą ce go w ska li świa to wej do staw cę ak -
ce so riów do lek kich i cięż kich prze no śni ków ta śmo wych. Są
one eks plo ato wa ne w róż no rod nych bran żach. Naj trud niej sze
wa run ki, w któ rych przy cho dzi im pra co wać pa nu ją bez -
sprzecz nie w za kła dach gór ni czych i hut ni czych. Sto so wa nie
in no wa cyj nych pro duk tów FLEXCO Eu ro pe po zwa la zwięk -
szyć ży wot ność prze no śni ków przy jed no cze snej re duk cji
kosz tów na praw i bie żą ce go utrzy ma nia. W po łą cze niu z kom -
pe tent nym do radz twem po zwa la to utrzy my wać sys te my
trans por to we w do sko na łej kon dy cji. 
Sys te my łą cze nia taśm gu mo wych prze no śni ków skła da ją się
z trzech ele men tów złą czy me cha nicz nych oraz urzą dzeń
do ich mon ta żu. Wszyst kie kom po nen ty są do sie bie opty mal -
nie do pa so wa ne. W za leż no ści od ro dza ju prze no śni -
ka – na przy kład gru bo ści je go ta śmy czy śred ni cy bęb nów
oraz śro do wi ska je go pra cy – sto su je się sys te my wy ko na ne
z róż nych sto pów me ta li. W za leż no ści od po trzeb mo gą być
one szcze gól nie od por ne na ście ra nie, dzia ła nie kwa sów
oraz in ne go ro dza ju agre syw nych che mi ka liów.
Po łą cze nia me cha nicz ne taśm prze no śni ko wych ofe ro wa ne
przez FLEXCO Eu ro pe GmbH są sto sun ko wo szyb kie w wy ko -
na niu i bar dzo wy trzy ma łe. Po łą cze nia me cha nicz ne sto su je
się w prze no śni kach wy ma ga ją cych czę ste go roz łą cza nia ta -
śmy lub w przy pad kach ko niecz no ści szyb kie go jej po łą cze -
nia (na przy kład przy awa riach). Me cha nicz ne ele men ty po łą -
czeń nie roz łącz nych wy ko rzy stu je się rów nież do do raź nych
na praw prze cięć lub roz darć taśm.
Opra co wy wa nie kon struk cji i pro duk cja in no wa cyj nych
sys te mów łą cze nia taśm prze no śni ko wych od by wa się
na po wierzch ni pię ciu ty się cy me trów kwa dra to wych. Pró -
by ja ko ścio we wy ko ny wa ne wy ryw ko wo w cią gu ca łe go
pro ce su pro duk cji gwa ran tu ją jej naj wyż szą ja kość. Po -
dob nie jak pró by prak tycz ne po łą czeń taśm róż ne go ro -
dza ju i gru bo ści oraz wzro ko we spraw dza nie po praw no ści

wy ko na nia każ de go z kom po nen tów sys te mów łą czą cych.
Urzą dze nia słu żą ce do wy ko ny wa nia po łą czeń pro du ko -
wa ne są w su per no wo cze snych za kła dach na le żą cych
do FLEXCO Eu ro pe GmbH. W chwi li obec nej fir -
ma za trud nia w nie miec kim Ro sen feld sześć dzie -
siąt osób i osią ga rocz ne ob ro ty w wy so ko ści
osiem na stu mi lio nów eu ro. 
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– We dług naj śwież szych da nych ze Związ ku Pol skie go Le -
asin gu w pierw szym kwar ta le 2014 ro ku sfi nan so wa no ma -
szy ny bu dow la ne na kwo tę pra wie 370 mi lio nów zło tych. Jest
to wzrost o po nad 57 pro cent w sto sun ku do ro ku 2013. Du -
żo więk szy, bo pra wie osiem dzie się cio pro cen to wy wzrost
uzy ska ła na le żą ca do gru py So cie te Ge ne ra le spół ka SG
Equ ip ment Le asing Polska, któ ra finansując urządzenia
budowlane o wartości 46 mi lio nów zło tych uzy ska ła wy so ką,
dru gą po zy cję w tym seg men cie ryn ku le asin go we go. Wy nik
ten po twier dza wie lo let nią ak tyw ność fir my w bran ży i nie -
prze mi ja ją ce za ufa nie na szych klien tów, za rów no w kon tek -

ście ja ko ści ob słu gi, jak i kon ku ren cyj no ści ofer ty. Czy ta kie
wy ni ki to już po wrót bran ży bu dow la nej do „zdro wia”, po po -
nad dwu let niej „cho ro bie”, czy tyl ko „pierw sza ja skół ka” oka -
że się praw do po dob nie za kil ka mie się cy. Tym cza sem „trzy -
ma my kciu ki” za bran żę i za pra sza my do sto iska SG Equ ip -
ment Le asing Pol ska na tar gach Au to stra da Pol ska, któ re od -
bę dą się w dniach 14-16 ma ja 2014 w Kiel cach. Cze ka my
na Pań stwa w na szym sto isku ZF-15 co dzien nie w go dzi nach
od 10 do 17, a w ostat nim dniu tar gów do 15. Ser decz nie za -
pra sza my do in dy wi du al nych roz mów z na szym spe cja li sta -
mi przy wy śmie ni tym ca te rin gu. 

Wszy scy mar twi my się o kon dy cję bran ży bu dow la nej. Za sta na wia my się, czy
ro snąć bę dzie za po trze bo wa nie na ma szy ny bu dow la ne? Czy pol skie fir my li -
czyć mo gą na ry chły po wrót ko niunk tu ry? Z py ta nia mi ty mi zwra ca my się
do Ar tu ra Słom ki, dyrektora do spraw Pro duk tu i Współ pra cy z Do staw ca mi
SG Equ ip ment Le asing Pol ska Sp. z o.o.

Czy to już koniunktura?

Artur Słomka

www.flexco.com

http://www.flexco.com/
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Liebherr  L566 – ładowarka
ekonomiczna i wydajna

Grupa firm

Co zobaczymy 
na targach INTERMASZ?

Bobcat T 590 
– mistrz ładowania! Doosan innowacyjny Hunklinger – mistrz

brukarstwa!

Rozwiązania do kształtowania
nawierzchni asfaltowych

Złoty medal 
dla Wacker Neuson. Mecalac – silnik to nie plecak! Medalistka w stoisku EWPA!

BOMAG BPH 80/65 Wyjątkowa premiera 
na targach Intermasz Nowe „kołówki” JCB Partnerstwo 

z Leica Geosystems

Gąsienice Solideal OTT Volvo L150H, L180H i L220H 
– perfekcja w ładowaniu

http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=3
http://intermasz.posbud.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=3
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Na po cząt ku kwiet nia na bu -
do wie au to stra dy A4 mię dzy
Dę bi cą a Tar no wem ob ser wo -
wa li śmy pra cę rów niar ki Mi sta
RD 165H wy po sa żo nej w sys -
tem Trim ble GCS900 3D. Za -
da nie ma szy ny po le ga ło
na wy ko na niu pod bu do wy za -
sad ni czej na wierzch ni dro go -
wej z mie szan ki kru szy wa ła -

ma ne go. Wy ko naw ca nie
mógł so bie po zwo lić na ja kie -
kol wiek opóź nie nia. Od da nie
ro bót mu sia ło od być się zgod -
nie z har mo no gra mem, w po -
go to wiu cze ka ły już bo wiem
roz ście ła cze z ma są as fal to -
wą. – Do wbu do wy wa nia kru -
szy wa wy ko rzy stu je my rów niar -
kę wy po sa żo ną w sys tem ste -
ro wa nia Trim ble GCS900 3D
po zwa la ją cy osią gnąć za ło żo -
ny po ziom z mi li me tro wą do -
kład no ścią – mó wi kie row nik
od cin ka Adam Ja rem ko.
W tym kon kret nym przy pad ku
wy ko naw ca sto su je sys te my
ste ro wa nia pra cą ma szyn
opar te na tech no lo gii ta chi -
me trycz nej. Pra ca od by wa się
au to ma tycz nie na pod sta wie
przy go to wa ne go uprzed nio
trój wy mia ro we go mo de lu te -
re nu. Je go au tor, geo de ta

Leszek Go muł ka, nie ma wąt -
pli wo ści: – Pra ca z sys te ma mi
Trim ble przy no si wy mier ne ko -
rzy ści. Głów na, pa trząc
z punk tu wi dze nia geo de zji,
po le ga na moż li wo ści ogra ni -
cze nia licz by pra cow ni ków
od po wie dzial nych za pra wi -
dło wą re ali za cję pro jek tu.
Istot ne jest tak że szyb sze zre -

ali zo wa nie za da nia przy za -
cho wa niu naj wyż szej ja ko ści.
Trój wy mia ro wy mo del te re nu
przy go to wy wa ny jest przez
geo de tę w opro gra mo wa niu
Trim ble Bu si ness Cen ter He -
avy Con struc tion Edi tion. Co

istot ne, ko rzy sta nie z nie go
nie wy ma ga za ku pu abo na -
men tu, wy star czy się tyl ko za -
re je stro wać na stro nie pro du -
cen ta. Wy ko naw ca otrzy mu je
go to wy pro jekt naj czę ściej
za po mo cą ema ila. Stąd
prze gry wa go na kar tę pa -
mię ci lub pendrive, tak aby
póź niej wczy tać do jed nost ki

ste ru ją cej sys te mu za in sta lo -
wa nej w ka bi nie ma szy ny.
Ist nie je też moż li wość prze sła -
nia pro jek tu bez po śred nio
przez sieć ko mór ko wą.
Przed roz po czę ciem pra cy
da ne za war te w mo de lu po -

rów ny wa ne zo sta ją z rze czy -
wi sty mi pa ra me tra mi kon kret -
ne go od cin ka. W tym ce lu
ope ra tor pod jeż dża pod sta -
no wią cą punkt kon tro l ny
„szpil kę”. Kie row nik od cin ka
do ko nu je wów czas po mia ru
od jej szczy tu do kra wę dzi le -
mie sza. Je że li zmie rzo -
na war tość od po wia da da -
nym prze wi dzia nym przez
pro jekt, to od te go mo men tu
je go re ali za cja od by wa się
już au to ma tycz nie. 
Sys te my ofe ro wa ne przez
Trim ble ma ją tę nie wąt pli wą
za le tę, że moż na je wy ko rzy -
sty wać nie mal w każ dych wa -
run kach. Bez za rzu tu spi su ją
się przy pa da ją cym desz czu
czy śnie gu, po zmierz chu
i w ciem no ściach roz pra sza -
nych je dy nie re flek to ra mi ma -
szy ny.  Pra wi dło we dzia ła nie
sys te mu unie moż li wia ją je dy -
nie gę sta mgła i utrzy mu ją ca
się w po wie trzu po ulew nym
desz czu pa ra wod na. – W du -
żej mgle i przy pa ru ją cym pod -
ło żu nie zwy kle cięż ko uzy skać
jest po praw ne po łą cze nie mię -
dzy tachimetrem, a maszyną.
Dro bin ki wo dy za kłó ca ją po -
miar od le gło ści. Na le ży wów -
czas prze cze kać nie do god ne
wa run ki, tak aby zy skać pew -
ność, że pra ca wy ko ny wa -
na jest zgod nie z za ło że nia mi
pro jek tu – tłu ma czy Le szek
Go muł ka. Sku tecz ność dzia -
ła nia sys te mów Trim ble za -
pew nia bę dą ce ich wy róż ni -
kiem opa ten to wa ne przez fir -
mę ak tyw ne lu stro umiesz czo -
ne na koń cu masz tu elek trycz -
ne go. Ma ono znacz nie lep sze
pa ra me try niż pry zmat bu dow -
la ny o nie wiel kich wy mia rach.
Sto so wa na przez Trim ble
tech no lo gia ak tyw ne go śle -
dze nia umoż li wia pre cy zyj ne
na mie rza nie lu stra przez ta chi -
metr. Za le tą te go roz wią za nia
jest też zdol ność igno ro wa nia
prze miesz cza ją cych się w po -
bli żu po jaz dów i ma szyn, od -
bły sków świa tła czy od bla sko -
wych przed mio tów znaj du ją -
cych się na pla cu bu do wy. Ta -
chi metr naj wyż szej ja ko ści nie
gu bi „swo jej” ma szy ny, na wet
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Trim ble GCS900 3D – szyb kość i pre cy zja 
Jesz cze dwa la ta te mu fir ma Tech -Pro ject z Ja ro sła wia ogra ni cza ła swą ak -
tyw ność wy ko naw czą do sta bi li za cji pod ło ża grun to we go. Uzu peł nie nie par -
ku ma szy no we go o rów niar ki i wal ce dro go we wy po sa żo ne w sys tem ste ro -
wa nia Trim ble GCS900 3D sta no wi ło krok w do brym kie run ku, po zwo li ło bo -
wiem po sze rzyć za kres dzia ła nia o ni we la cję oraz pro fi lo wa nie te re nu… 

Pracująca na budowie odcinka autostrady A4 między Dębicą a Tarnowem rów niar ka Mi sta RD-165H wy po sa żo na w sys tem
Trim ble GCS900 3D pra cu ją cy w opar ciu o ak tyw ne lu stro, ta chi metr ro bo tycz ny oraz ze staw czuj ni ków

Ope ra tor ma szy ny otrzy mu je in for ma cje o ak tu al nej po zy cji z umiesz czo ne go
w bez piecz nym miej scu ta chi me tru ro bo tycz ne go 
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gdy mi ja się ona z in ny mi wy -
po sa żo ny mi w sys tem ste ro -
wa nia pra cą Trim ble. Jed no -
cze sny po miar ką ta i od le gło -
ści umoż li wia pre cy zyj ne wy -
ko na nie za da nia z do kład no -
ścią 2-5 mi li me trów. Je że li
pod czas pra cy na stę pu je ja -
kie kol wiek od stęp stwo
od war to ści za war tych w mo -
de lu te re nu, ope ra tor jest na -
tych miast o tym in for mo wa ny
w for mie ko mu ni ka tu po ja wia -
ją ce go się na ekra nie jed nost -
ki ste ru ją cej w ka bi nie. Spo ra -
dycz nie zda rza ją się sy tu acje
roz ka li bro wa nia ta chi me tru
spo wo do wa ne go przez wi -
bra cje oraz wstrzą sy po wsta -
ją ce pod czas prze miesz cza -

nia się w je go po bli żu cięż kie -
go sprzę tu. W ta kim przy pad -
ku za da niem ob słu gu ją ce go
ma szy nę jest po now nie skon -
fi gu ro wa nie ta chi me tru. Po -
tem mo że on już bez prze -
szkód kon ty nu ować wy ko ny -
wa nie za da nia.
Sys te my ste ro wa nia ma szy na -
mi wspo ma ga ją ope ra to ra
czy niąc je go pra cę bar dziej
efek tyw ną. Ope ra tor nie ko ry -
gu je pa ra me trów wy so ko ści
ogra ni cza jąc się w prak ty ce
do ste ro wa nia ma szy ną. Ob -
słu gu ją cy rów niar kę Ma riusz
Ko zak do da je jed nak, że nic
nie zwa la nia go z za cho wa nia
od po wied niej czuj no ści. – Mu -
szę przez ca ły czas po zo stać
skon cen tro wa ny, śle dzić pa ra -
me try wy ko ny wa nej pra cy. Nie
mo gę po zwo lić so bie na stra ty
cza su po wo do wa ne bez sen -

sow nym prze miesz cza niem
mas ma te ria łu w jed ną czy dru -
gą stro nę. Dziś nie moż na so -
bie wy obra zić ja kiej kol wiek bu -
do wy dro gi – na wet lo kal -
nej – bez wy ko rzy sta nia sys te -
mów ste ro wa nia pra cą ma -
szyn. Każ dy in we stor ocze ku je
od wy ko naw cy jak naj wyż szej
wy daj no ści. Je że li miał bym
przy go to wy wać pod ło że opie -
ra jąc się na ręcz nych po mia -
rach i ko rzy sta jąc z pa li ków i li -
nek, to ja kość i wy daj ność ro -
bót by ły by prak tycz nie żad -
ne – mó wi ope ra tor rów niar ki. 
Nie któ rzy z ob słu gu ją cych ma -
szy ny, szcze gól nie ci star szej
da ty, mie li po cząt ko wo obiek -
cje, co do moż li wo ści szyb kie -

go opa no wa nia no wo cze snych
sys te mów ste ro wa nia. Ma te usz
Ko zak prze ko nu je, że nie ma
się cze go oba wiać: – Wbrew
po zo rom opa no wa nie sys te mu
nie jest trud ne, je go ob słu ga
od by wa się in tu icyj nie. Sys tem
dzia ła bez za rzu tu w trud nych
wa run kach pla cu bu do wy.
Elek tro hy drau licz ne za wo ry ste -
ru ją pre cy zyj nie po zy cją le mie -
sza po zwa la jąc ope ra to ro wi
skon cen tro wać się na pro wa -
dze niu ma szy ny.
Mó wiąc o oszczęd no ściach
pły ną cych z za sto so wa nia sys -
te mów ste ro wa nia pra cą ma -
szyn, na pierw szym pla nie sta -
wia się skró co ny czas wy ko na -
nia za da nia. Ale na kwe -
stię oszczęd no ści spoj rzeć
moż na tak że z in ne go punk tu
wi dze nia. Sys te my Trim ble po -
zwa la ją wy ko nać za da nie w za -

kła da nym ter mi nie przy uży ciu
mniej szej licz by ma szyn.
W prak ty ce ozna cza to ogra ni -
cze nie wy dat ków na sprzęt i je -
go bie żą ce utrzy ma nie oraz po -
trze bę za trud nie nia mniej szej
licz by ope ra to rów. W efek cie to
sa mo za da nie wy ko nu je nie tyl -
ko mniej sza licz ba ma szyn, ale
do dat ko wo od no to wu ją one
niż sze prze bie gi niż te, któ re
pra co wa ły by me to dą tra dy cyj -
ną bez uży cia sys te mów ste ro -
wa nia. Wy pa da za dać py ta nie,
ja kie go rzę du oszczęd no ści

moż na osią gnąć w prak ty ce?
Na bu do wie pol skich au to strad
re kor dzi ści wśród ope ra to rów
rów nia rek uży wa ją cy sys te mu
Trim ble GCS 900 3D po tra fi li
w po je dyn kę wy ko nać pra cę,
do któ rej trze ba by ło by wy ko -
rzy stać pięć te go ty pu ma szyn
pra cu ją cych me to dą tra dy cyj -
ną. Oczy wi ście od by wa ło się
to w wa run kach zbli żo nych

do ide al nych. A jak wy glą da to
w przy pad ku fir my Tech -Pro -
ject? – Na si ope ra to rzy osią ga -
ją do kład ność 2-5 mi li me trów
przy za cho wa niu bar dzo wy so -
kiej dzien nej wy daj no ści. Śred -
nio, w po rów na niu z me to dą
tra dy cyj ną, je ste śmy w sta nie
pra co wać na wet trzy krot nie
szyb ciej. Dzię ki moż li wo ści sta -
łe go utrzy my wa nia za da nych
to le ran cji sys tem GCS900 po -
zwa la ukła dać war stwy ma te -
ria łu nie tyl ko szyb ciej, ale i do -
kład niej. W za leż no ści od te go,

jak przy go to wa ne jest pod ło -
że, wy star czy z re gu ły je den
prze jazd rów niar ki, by osią -
gnąć za mie rzo ny efekt. Je dy -
nie w spora dycz nych przy -
pad kach ko niecz ne są nie -
wiel kie ko rek ty. Są to jed nak
ty po wo ko sme tycz -
ne dzia ła nia – koń -
czy Adam Ja rem ko.

Dane wyświetlane na panelu operatora  dostępne są w trzech widokach: planu,
profilu oraz przekroju poprzecznego

Kie row nik od cin ka Adam Ja rem ko i ope ra tor rów niar ki Ma te usz Ko zak nie kry ją za -
do wo le nia z sys te mu Trim ble i efek tów swej pra cy

Geo de ta Leszek Go muł ka do ko nu je in wen ta ry za cji prac na od cin ku cią gu głów ne -
go au to stra dy. W ten spo sób wy klu cza  za ist nie nie naj drob niej szej po mył ki

www.sitech-poland.pl

http://www.sitech-poland.pl/


– Pa mię ta Pan pierw sze ze tknię cie z Hu tą Sta lo wa Wo la?
– Z dzie ciń stwa w mej pa mię ci po zo stał pe wien ob raz. Cią gle
mam przed oczy ma młoc kar nię o drew nia nej kon struk cji, na któ -
rej wid nie je dum ny na pis Hu ta Sta lo wa Wo la. Py ta łem oj ca, jak
to moż li we, że hu ta wy pro du ko wa ła drew nia ną ma szy nę?!

– A jak to się sta ło, że Pan – czło wiek z Wał cza – zna lazł
się na raz na dru gim krań cu Pol ski, w Sta lo wej Wo li?
– Na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych ubie głe go stu le cia…

– Brzmi to ni czym opo wieść Ma tu za le ma…
– Nic na to nie poradzę, że wszyst ko ma swój początek w mi -
nio nym stu le ciu… Kom bi nat Prze my sło wy Hu ta Sta lo wa Wo la
po szu ki wał wówczas pra cow ni ków wśród absolwentów uczel ni
tech nicz nych i eko no micz nych, o czym do wie dzia łem się koń -
cząc stu dia na Wy dzia le Han dlu Za gra nicz ne go ów cze snej
Szko ły Głów nej Pla no wa nia i Sta ty sty ki, dziś Szko ły Głów nej
Han dlo wej w War sza wie. Hu ta, która szykowała się wła śnie
do uru cho mie nia pro duk cji ma szyn na ame ry kań skiej li cen cji
In ter na tio nal Ha rve ster ofe ro wa ła absolwentom nie tylko
fundowane  sty pen dia, ale przede wszyst kim miesz ka nia. Wraz
z żo ną, z któ rą stu dio wa li śmy na tym sa mym wy dzia le, zde cy -
do wa li śmy się z te go sko rzy stać.

– Mie li Pań stwo moż li wość osie dle nia się w sto li cy i ka -
rie ry w han dlu za gra nicz nym. Wy bra li ście inaczej…
– Do Sta lo wej Wo li je cha li śmy z my ślą, że od pra cu je my sty -
pen dium, jed nak już pierw sza wi zy ta wszyst ko zmie ni ła. Wie -
dzieliśmy, że zo sta nie my tu na dłu żej. Pra cę w Hu cie roz po -
czą łem jesz cze przed obro ną pra cy ma gi ster skiej. Fakt ten
zresztą uła twił mi obro nę. Egzaminatorzy by li ciekawi, jak funk -
cjo nu je wiel ki, nie co od cię ty od świa ta kom bi nat. Mo że na wet
bar dziej interesowali się tym, niż mo ją skromną osobą…

– Li cen cja IH jest chy ba je dy ną z tam te go okre su, któ rej
wdro że nie się po wio dło i któ ra przy no si ko rzy ści do dziś…
– To praw da. Śmiem twier dzić, że nie uda ło by się to w żad -
nym in nym miej scu w Pol sce. Przede wszyst kim dla te go, że
w Sta lo wej Wo li by ła już wy edu ko wa na ka dra, w spo sób
prze my śla ny uzu peł nia na przy by wa ją cy mi tu z ca łej Pol ski
mło dy mi, do brze wy kształ co ny mi ludź mi. Waż ny był rów nież
po ten cjał tu tej sze go za kła du me ta lur gicz ne go. Wy po sa żo ny
był on już wów czas w pie ce pla zmo we i wal car ki z na pę dem
ty ry sto ro wym. Moż na by ło w nim pro du ko wać ga tun ki sta li,
któ re na rzu ca ła umo wa li cen cyj na. Prze wi dy wa ła ona tak że
do sta wy do fa bryk i sie ci sprze da ży In ter na tio nal Ha rve ster.
Nie by ło jed nak tak, że po za ku pie li cen cji otrzy ma li śmy au -
to ma tycz nie pra wo do wy ko rzy sty wa nia tej mar ki. Aby fir mo -
wać nią swe pro duk ty, trze ba by ło naj pierw przejść nie zwy -
kle re stryk cyj ne kon tro le ja ko ścio we. By ło to ko lej nym mo to -
rem po stę pu, wy mu sza ło bo wiem najwyższą jakość. 

– Pra co wał Pan przy li cen cji IH. Prze cho dził ko lej ne
szcze ble. Roz stał się Pan jed nak ze Sta lo wą Wo lą…
– Ze Sta lo wą Wo lą, ale nie z Hu tą. La ta 1986-91 spę dzi łem
w biu rze han dlo wym w Mo skwie, gdzie or ga ni zo wa łem i nad -
zo ro wa łem sieć han dlo wą i ser wi so wą HSW w ów cze -

snym ZSRR. Pierw sze go sierp nia 1991 ro ku wró ci łem do Sta -
lo wej Wo li, gdzie – de li kat nie rzecz uj mu jąc – nie za sta łem do -
bre go kli ma tu dla han dlu z ZSRR. Ro sja nie z kolei chcie li han -
dlo wać, ale nie mie li de wiz. Roz wią za niem by ły trud ne do zbi -
lan so wa nia trans ak cje bar te ro we. Nie by ło lekko. Po ja wi ła się
jed nak szan sa na roz po czę cie pra cy we wła snej fir mie.

– Decyzję o odejściu podjął Pan również błyskawicznie?
– Wprost prze ciw nie, zo sta łem raczej do niej skło nio ny po tym,
gdy z mo im obec nym wspól ni kiem w cza sie urlo pu po je cha -
łem na Bia ło ruś, by po móc mu w fi na li za cji trans ak cji, któ ra
w naj mniej szym stop niu nie ko li do wa ła z in te re sa mi Hu ty. Nie
zdą ży łem jesz cze na dobre wró cić do Sta lo wej Wo li, gdy
zarzucono mi, że na wła sną rę kę han dlu ję na Wscho dzie.
Twier dzo no, że szko dzę fir mie i roz wa ża no mo je dys cy pli nar -
ne zwol nie nie. Przy spie szy ło to mo ją de cy zję. Po sta no wi łem
odejść na wła sną proś bę i pra co wać na swój ra chu nek.

– Po dob no kończąc pracę w Hucie otrzy mał Pan so wi tą od -
pra wę w go to wych ma szy nach…
– Le gen dy! Odszedłem na ogólnie przyjętych warunkach.

– W Sta lo wej Wo li usłyszałem kiedyś, że ten, kto pracował
w Hucie, pozostaje z nią związany na zawsze…
– Podzielam tę opinię. Ko rze nie na za wsze zo sta ją w Hu cie. 

– Stał się Pan jednym ze wspólników w prywatnej firmie
Mista. Przeszła ona kilka faz rozwoju…
– Roz po czy na li śmy ty po wo dla tam te go okre su, czy li od han -
dlu. Wy ko rzy stu jąc do bre kon tak ty na Wscho dzie za ję li śmy się
upłyn nia niem za le ga ją cych ma ga zy ny Hu ty skrzyń prze kła dnio -
wych U35. W cza sach RWPG Hu ta Sta lo wa Wo la do star cza ła
rocz nie do fa bryk w ZSRR kil ka na ście ty się cy tych pod ze spo -
łów. Za rów no Hu ta, jak i ra dziec kie fa bry ki mia ły znacz ne za pa -
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Mi sta to nie mon tow nia!

WYWIAD POŚREDNIKA

Rozmowa z Krzysztofem Madzińskim,
wi ce pre ze sem za rzą du i dy rek to rem 

han dlo wym fir my Mi sta 



sy tych skrzyń. W ów cze snym sys te mie cen tral ne go pla no wa -
nia fa bry ki two rzy ły pla ny pro duk cyj ne. Zgod nie z ni mi skła da -
no za mó wie nia na skrzy nie. Pla nów prze waż nie nie uda wa ło się
zre ali zo wać, do cze go nikt zresz tą się nie przy zna wał. Trans for -
ma cja ustro jo wa i przej ście do wa run ków go spo dar ki ryn ko -
wej zmie ni ły wa run ki dzia ła nia. Hu ta prze świad czo na, że skrzy -
nie są na dal po trzeb ne po sta no wi ła – przy naj mniej przez pe -
wien czas – kon ty nu ować ich pro duk cję. Klu czem do sprze da -
ży by ły wy łącz nie trans ak cje bar te ro we. Tak więc wy sy ła li śmy
na Wschód skrzy nie w za mian bio rąc ma szy ny bu dow la ne. Do -
ko na li śmy wie lu kar ko łom nych, zda wać by się mo gło, trans ak -
cji. Roz li cza li śmy się nie raz przez… Ar gen ty nę. Na tam tej szy ry -
nek tra fia ły bo wiem pro du ko wa ne na Wscho dzie ma szy ny. A że
by ły w nich za mon to wa ne do star cza ne przez nas pod ze spo ły…

– Od han dlu Mi sta prze szła ko lej no do mon ta żu i pro duk cji…
– Ku po wa li śmy na Bia ło ru si osprzęt do ko par ko -ła do wa rek,
mon to wa li śmy go w Pol sce na cią gni kach z Na rwii. Im por to wa -
li śmy tak że kom plet ne ma szy ny, któ re na stęp nie „uszla chet nia -
li śmy”, tak aby speł nia ły na sze wy mo gi bez pie czeń stwa i mo -
gły otrzy mać Znak „B”. Ro bi li śmy to w wy na ję tym od fir my rze -
mieśl ni czej po miesz cze niu. W nim ru szył mon taż ma szyn. Skła -
da li śmy też ła do war ki u na szych part ne rów na Bia ło ru si, do kąd
wy sy ła li śmy pod ze spo ły z Pol ski – sil ni ki, hy drau li kę i skrzy nie
bie gów. Ma szy ny tra fia ły na nasz ry nek, by ły ma lo wa ne i sprze -
da wa ne pod mar ką Mi sta. Pro duk cja sztan da ro we go dziś na -
sze go pro duk tu, czy li rów nia rek, rów nież roz po czę ła się za na -
szą wschod nią gra ni cą. Cią gle jed nak my śle li śmy o pro du ko -
wa niu ma szyn w Sta lo wej Wo li. W dro dze prze tar gu – zresz tą
w trze cim po dej ściu – na by li śmy od Hu ty Sta lo wa Wo la ha lę z le -
ci wym wy po sa że niem. Ma szy ny do pro duk cji mu sia ły być nie -
mal od sa me go po cząt ku suk ce syw nie wy mie nia ne, tak by za -
pew nić od po wied ni po ziom wy twa rza nia. Za rów no w sen sie ilo -
ścio wym, jak i ja ko ścio wym. Ku pi li śmy kil ka ma szyn ste ro wa -
nych nu me rycz nie, wiel ką wy ta czar kę, wy pa lar kę, ka bi nę
do śru to wa nia, ka bi nę la kier ni czą, sta no wi ska spa wal ni cze. Za -
trud nia my 130 osób i mi mo gor szej ko niunk tu ry ni ko go nie zwal -
nia my. Mi sta to nie mon tow nia!

– Wykłada Pan w Wyż szej Szkole Eko no micz nej w Sta lo wej
Wo li. Pro po nu ję za tem dys ku sję aka de mic ką… Mi sta to nie
manufaktura, ale czy można określić ją mianem producenta?
– W mo im prze ko na niu pro du cen tem jest ten, kto jest wła ści cie -
lem do ku men ta cji tech nicz nej, po sia da wie dzę tech no lo gicz ną,
zdolność wykonywania we własnym zakresie części pod ze spo łów
i wreszcie jest w stanie mo dy fi kować konstrukcję. Mi sta jest z ca łą
pew no ścią pro du cen tem, prze ma wia za tym także fakt, że sprze -
da li śmy li cen cję na na sze rów niar ki bia ło ru skiej firmie Am ko do r. 

– Sprze da li ście li cen cję, to te raz mo że uda się  Panu nieco
odpocząć? Za jąć się hob by, cie szyć się uro ka mi ży cia…
– Chy ba to jesz cze nie po ra na od po czy nek. Sprze daż li cen cji
da je bo wiem szan sę na roz wój fir my. Mi sta mo że zwięk szyć
pro duk cję rów nia rek, bo na si part ne rzy nie są w sta nie wdro -
żyć wszel kich nie zbęd nych pro ce sów tech no lo gicz nych. Py ta -
nie tyl ko, czy Am ko dor bę dzie w sta nie w peł ni sko rzy stać z na -
szej li cen cji? Na wet nie w sen sie pro duk cji, ale sprze da ży.
Na Bia ło ru si bu du je się nie wie le dróg, tam tej sza in fra struk tu ra
jest lep sza od na szej. Or ga ni za cja fi na łów mi strzostw świa ta
w ho ke ju na lo dzie two rzy chwi lo wą al ter na ty wę. Na tu ral nym
dla Am ko do ru ryn kiem zby tu jest Ro sja, ale obec na sy tu acja

nie po zo sta ła bez zna cze nia je że li cho dzi o moż li wość zby tu
ma szyn na ryn ku ro syj skim. Jak po wie dzia łem, sprze daż li cen -
cji na Bia ło ruś to szan sa na roz wój Mi sty, ale z ca łą pew no ścią
nie an ti do tum na kry zys. 

– Co zatem da lej z Mi stą? Pozostanie firmą rodzinną?
– Ma szy ny bu dow la ne to mało wdzięczna bran ża, naprawdę
cięż ki ka wa łek chle ba. Mi sta ma trzech wspól ni ków, ale tyl ko
syn jed ne go z nich pra cu je z na mi. Mo je dzie ci - córka i syn -
ma ją inne pomysły na życie, nie są za in te re so wa ne tą branżą.
Po zo sta je mi dziś li czyć na wnu ka. Ma trzy la ta i jest wy raź nie
za fa scy no wa ny cięż kim sprzę tem budowlanym. Żywię zatem
nadzieję, że za dwa dzie ścia lat do cze kam się na stęp cy.

– Któ ry zwięk szy pro duk cję i wy pro wa dzi Mi stę na szer sze wo dy?
– Wielu spośród dzisiejszych potentatów wśród producentów
maszyn budowlanych zaczynało od niewielkich warsztatów, czy
kuźni. Było to możliwe w minionej epoce, dziś nie. Nie da się
cofnąć czasu. Chcie li by śmy pro du ko wać wię cej, ale rów niar ka
to pro dukt ni szo wy. Je że li spojrzymy na plac bu do wy, to
zauważymy, że na jed ną ma szy nę te go ty pu przy pa da wie le
wal ców, ła do wa rek czy ko pa rek. Dlatego też staramy się
dywersyfikować produkcję. Mi sta wy twa rza dziś nie tyl ko rów -
niar ki, ale tak że ele men ty konstrukcji plat form wiert ni czych i ła -
do wa rek ko pal nia nych, osprzęt roboczy. Produkujemy też  lek -
ki trans por ter On cil lia. Dokonujemy też zakupów komponentów
dla kon tra hen tów ze Wscho du.

– Han del z Bia ło ru sią czy Ro sją wy da je się nie któ rym dość
dwu znacz ny mo ral nie. Sprze daliście li cen cję na Bia ło ruś,
to znaczy, że ko la bo ru jecie z re żi mem Łu ka szen ki…
– Wśród firm dzia ła ją cych na Ścia nie Wschod niej nie ma ta kie -
go po czu cia. Każ dy w mniej szym lub więk szym stop niu ocie ra
się o han del ze Wscho dem. Przyznam jednak Panu rację, że
gdy spo ty kam się z przy ja ciół mi z mo je go ro dzin ne go Wał cza,
czę sto słyszę pytanie, czy nie bo ję się jeź dzić na Ukra inę albo
na Bia ło ruś. Nie mam z tym najmniejszego problemu. 

– Podobnie jak z podbijaniem bardzo egzotycznych rynków… 
– Tu zin naszych równiarek pra cu je w Ko rei Po łu dnio wej,
po sześć w We ne zu eli i Su da nie, po trzy w Pa na mie i An go li.
Je że li ktoś kie dyś zada sobie trud, by przeanalizować rocz ni -
ki sta ty stycz ne, to za uwa ży, że w ro ku 2009 sto pro cent
udziałów w pol skim eks porcie do Pa na my mia ła nie wiel ka fir -
ma Mi sta ze Sta lo wej Wo li.

– Proszę powiedzieć kilka słów o so bie. Ujawni Pan, co robi
dyrektor handlowy Misty w wolnym czasie?
– Wy cho wa łem się w Wał czu nad je zio rem, dla te go też mo ją pa -
sją nie zmien nie od lat po zo sta je wod niac two. Lu bię spę dzać czas
nad wo dą, upra wiam ka ja kar stwo. W se zo nie mój sa mo chód ła -
two roz po znać po ba gaż ni ku z wy czy no wym ka ja kiem. Bardzo
czę sto za raz po pra cy wy bie ram się by tro chę po wio sło wać. 

– Gdy spo glą da Pan wstecz, to…
– Cie szę się, że uda ło mi się dużo prze żyć  i tak wiele zobaczyć.
Mi mo że więk szość ży cia spę dzi łem w uwa ża nych za po nu re
cza sach PRL, to nie myślę, że by ły one stra co ne. Mam zresztą
na dzie ję, że wie le jesz cze przede mną.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Prze kra cza jąc próg fir my za da li -
śmy oczy wi ście py ta nie – po co
go rzel ni ko par ka?! Wła ści ciel
ma szy ny, Ry szard Kra ciuk sły -
szy je bar dzo czę sto, ale wy ka -
zał cier pli wość i za spo ko ił na -
szą re por ter ską cie ka -
wość. – Głów ną sfe rą dzia ła nia
mo jej fir my sta no wi ła pro duk cja
al ko ho lu ety lo we go. Za czy na li -
śmy od jed nej go rzel ni, po tem
do szły dwie ko lej ne. Do trze -
ciej – w Przy tocz nie – przy na le -
ża ło oko ło 300 hek ta rów użyt -
ków rol nych. Stąd wziął się po -
mysł na dy wer sy fi ka cję dzia łal -
no ści i podjęcie hodowli da nie li
i je le ni, krów ra sy mię snej Li mo -
usi ne oraz ko ni ślą skich
do spor tu za przę go we go – tłu -
ma czy wła ści ciel go rzel ni. Na -
dal jed nak za sta na wia my się,
gdzie w tym wszyst kim miej sce
dla ko par ki? – Część użyt ków
rol nych przy go rzel ni w Przy -
tocz nie sta no wi ło dzie sięć hek -
ta rów sta wów ryb nych. Plan za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go prze wi dy wał ich re wi ta li za cję
i bu do wę ko lej nych o po -
wierzch ni trzy dzie stu hek ta rów.
Zde cy do wa li śmy się wy ko nać
pra ce we wła snym za kre sie.
Stąd też de cy zja o za ku pie ko -
par ki gą sie ni co wej, któ ra mo -
głaby spro stać te mu za da -
niu – wy ja śnia Ry szard Kra ciuk.
Je go fir ma otrzy ma ła do fi nan -
so wa nie na ma szy nę. Po cho -
dzi ło ono ze środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Ry bac kie go.
Po mo cy w sfi nan so wa niu za ku -
pu ko par ki udzie lo no sta wia jąc
przy tym wa ru nek. Po upo ra niu
się z od no wą i bu do wą sta wów
w Przy tocz nie, ma szy na mia ła
być wy ko rzy sty wa na do świad -
cze nia spe cja li stycz nych usług
bu dow la nych na lo kal ne po -
trze by. To prze są dzi ło o wy bo -
rze kon kret nej mar ki i mo de lu.
Je den z pra cow ni ków go rzel ni
miał do świad cze nia ja ko ope ra -

tor. Prze ko nał swe go sze fa, że
ko par ka na wy na jem po win -
na być mar ko wa, fa brycz nie no -
wa i do brze ra dzić so bie w trud -
nym, grzą skim te re nie. I tak
w fir mie Ry szar da Kra ciu ka po -
ja wi ła się ko par ka gą sie ni co wa
Ko mat su PC 138-US-8. Dzię ki
nie wiel kie mu cię ża ro wi ro bo -
cze mu wy no szą ce mu 13,5 to ny
i sze ro kim gą sie ni com ma szy -
na doskonale radziła sobie przy
budowie sta wów. Koparka wy -
po sa żo na zo sta ła w sze ro ką
ga mę osprzę tu. Moż ne pra -
co wać z le mie szem. Do dat -
ko wy ob wód hy drau licz ny
służy do za si la nia osprzę tu
ro bo cze go, ta kie go jak młot i
no ży ce, co po zwa la wy ko rzy -
sty wać ją do wie lu za sto so wań.

W ra zie po trze by lo kal ny od -
dział Ko mat su Po land do star -
czyć mo że do dat ko wy osprzęt
ro bo czy. Co istot ne, na rzę dzi
roboczych nie trze ba ku po wać,
a moż na je wy na jąć.
Wy na jem ma szy ny ma na ce lu
dy wer sy fi ka cję przy cho dów fir -
my Ry szar da Kra ciu ka. Zaj mu je
się ona co praw da pro duk cją
al ko ho lu ety lo we go – choć jak
mó wi wła ści ciel – sta je się to
co raz mniej opła cal ne. Aż trud -
no w to uwie rzyć, że w Pol sce
nie opła ca się pro du ko wać al -
ko ho lu! Być mo że z te go po wo -
du Ry szard Kra ciuk zde cy do -
wał się tak że na utrzy my wa nie
go spo dar stwa agro tu ry stycz ne -
go. Tym sa mym ko rzy sta jąc
z usług je go fir my moż na za -

miesz kać w ho te li ku my śliw -
skim, od wie dzić osto ję dzi kie go
ptac twa, ło wić ry by w roz le -
głych sta wach, po jeź dzić kon -
no, skosz to wać wę dzo ne go da -
nie la. No i moż na też wy po ży -
czyć ko par kę Komatsu.
Ob ry so wa ko par ka skon stru -
owa na na po trze by miej skich
pla ców bu do wy pra cu je
na wsi. To po zor na sprzecz -
ność. Ma szy na zo sta ła bo -
wiem od po wied nio skon fi gu -
row na i wy po sa żo na, by móc
re ali zo wać róż no ra kie za da -
nia. Za le tę ko par ki jest też
moż li wość szyb kie go prze -
miesz cza nia na przy cze pie
ni sko po dwo zio wej mię dzy
ko lej ny mi pla ca mi bu do wy. 
Ko par ka prze pra co wa ła po -
nad pół to ra ro ku w spe cy ficz -
nych wa run kach. Do tej po ry
spi su je się bez za rzu tu. Nie
za no to wa no naj mniej szych
pro ble mów tech nicz nych,
cho ciaż jest to ma szy na wy -
po sa żo na w sil nik naj now szej
ge ne ra cji speł nia ją cy nor my
emi sji spa lin Tier IIIB. Kon takt
z ser wi sem Ko mat su Po -
land – po za ru ty no wy mi prze -
glą da mi – miał miej sce tyl ko
raz. Wszyst kie mu win na by ła
lek ka zi ma. – Ko par ka pra co -
wa ła na grzą skim, nie zbyt
głę bo ko za mar z nię tym pod ło -
żu. Wje cha ła bez pro ble mów,
a póź niej gdy gwał tow nie
wzro sła tem pe ra tu ra, za pa da -
ła się i choć wra ca ła tą sa mą
dro gą, nie da wa ła ra dy – opo -
wia da Ry szard Kra ciuk. Z po -
mo cą przy szedł ser wis Ko -
mat su Po land. Uru cho mio no
pro ce du rę po go to wia. Bły ska -
wicz nie po ja wił się wóz ser wi -
so wy. Naj pierw ma szy na zo -
sta ła za bez pie czo na, by nie
za pa da ła się głę biej. Wpro wa -
dzo no ją w tryb awa ryj ny,
po czym przy po mo cy dru giej
ko par ki, krok po kro ku wy cią -
gnię to z za gro żo ne go te re nu.
Na szczę ście nie do szło
do za la nia sil ni ka, pomp,
i pod ze spo łów elek tro ni ki.
Tym ra zem wszyst ko
skoń czy ło się więc
tyl ko na stra chu.

MASZYNY BUDOWLANE

Ko mat su, spirytus i ry by!
W Przy tocz nie mie li śmy za po znać się z wa lo ra mi ko par ki Ko mat su PC 138 US-8.
Po przy by ciu na miej sce sądziliśmy, że zaszła pomyłka w ad resie. Stanęliśmy
bo wiem przed… go rzel nią. Oka za ło się jed nak, że fir ma pro du ku ją ca al ko hol
znaj du je za sto so wa nie dla ma szy ny bu dow la nej…

www.komatsupoland.pl

Ko par ka bar dzo szyb ko upo ra ła się z rewitalizacją i bu do wą sta wów, dla te go też
istnieje moż li wość jej wy na ję cia, także na dłuż szy czas…

Ko par ka dla mi ło śni ka węd ko wa nia? Za kup ma szy ny eks plo ato wa nej przez fir mę Ry szar -
da Kra ciu ka do ko na ny zo stał przy po mo cy Eu ro pej skie go Fun du szu Ry bac kie go

http://www.komatsupoland.pl/komatsu.html
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Do finalnego rozdrabniania
za sto so wa no spe cjal nie przy -
go to wa ną przez pro du cen ta
zza mie dzy ła do war kę ko ło -
wą 534E mar ki DRESSTA. To
pierw sza tego typu maszyna
ze Sta lo wej Wo li  po sia dająca
tak spe cja li stycz ne wy po sa -
że nie i speł niająca wszel kie
kry te ria niezbędne przy
eksploatacji na skła do wi -
skach bio ma sy.  Maszynę
przystosowano do pra cy
w śro do wi sku za py lo nym. Na
co dzień ładowarka eks plo -
ato wa na jest bowiem w oto -

cze niu wy peł nio nym py ła mi
drzew ny mi oraz tzw. py ła mi
agro. Te ostat nie to zręb ki ro -
ślin ener ge tycz nych szyb ko
ro sną cych (takich jak np.
wierz ba), bry kiety ze sło my
i sia na, wy tło ki owo co wo -wa -
rzyw ne, pel let ze sło my i sia -
na, po zo sta ło ści po prze twór -
stwie ziar na, sło ma i sia no
w ba lo tach czy pel let z łu ski
sło necz ni ka. Pod sta wo we za -
da nie ła do war ki stanowi za -
bie ra nie bio ma sy ze skła do -
wisk ma ga zy no wych i ła do -
wa nie jej do urzą dzeń roz -
drab nia ją cych, tj. rę ba ków,
szar pa ków sło my, itp. Do dat -

ko wo ma szy na trans por tu je
zarówno prze two rzo ną, jak
i nie prze two rzo ną bio ma sę
na te re nie skła do wi ska. Do tej
po ry bez a wa ryj nie prze pra co -
wa ła już po nad 1.440 mo to -
go dzin i to w ru chu cią głym,
któ ry obo wią zu je w każ dej
elek trow ni. Ope ra to rzy chwa -
lą ją za sta bil ność i do brze
do bra ną przez kon struk to -
rów moc sil ni ka.
Stan dar do wy mo del 534E wy -
po sa ża ny jest z re gu ły w łyż -
kę o po jem no ści 3,4 m³, ale
w tym przy pad ku, ze wzglę du

na ro dzaj i gę stość ma te ria łu
oraz za kres za dań, za sto so -
wa no spe cjal nie skon stru owa -
ną łyż kę wy so kie go wy sy pu
o po jem no ści 7,5 m³. Dzię ki
te mu wió ry, tro ci ny, bry kiet
czy pel let za sy py wać moż -
na do po daj ni ków umiesz czo -
nych na wy so ko ści do 3,6 me -
tra. Po nad to ma szy na po sia -
da hy drau licz ne szyb ko złą -
cze, do któ re go pod pi na się
chwy tak i wi dły. Za po mo cą
chwy ta ka o prze kro ju 2,4 m²
trans por tu je się kło dy drew -
na, ga łę zie, de ski, du że zrzy -
ny, zaś wi dła mi o udźwi gu
7 ton – ba lo ty sło mia ne. 

Ni ska ja kość po wie trza
na skła do wi sku mo że znacz -
nie wpły nąć na zu ży cie sil ni ka
i je go wy daj ność. Dla te go też
w ła do war ce za mon to wa no
do dat ko wy filtr wstęp ny po -
wie trza, któ ry chro ni jed nost kę
na pę do wą przed za nie czysz -
cze niem cząst ka mi sta ły mi.
W wy ni ku te go zo sta je wy dłu -
żo na ży wot ność fil tra za sad ni -
cze go, wzra sta spraw ność sil -
ni ka, a kosz ty utrzy ma nia ule -
ga ją ob ni że niu. Filtr wstęp ny
jest sa mo czysz czą cy i nie wy -
ma ga ob słu gi. Po nad to za sto -
so wa no do dat ko wy wen ty la tor
od wra cal ny fir my „Cle an fix”
za pew nia ją cy opty mal ne chło -
dze nie przez nie ustan ne, in dy -
wi du al ne usta wie nie ło pa tek
wen ty la to ra. Po za tym po sia da
on funk cje re gu la cji cza su
dzia ła nia, od wra ca nie kie run -
ku prze pły wu po wie trza w ce -
lu oczysz cze nia za rów no
chłod ni cy, jak i wlo tu po wie -
trza. Dzię ki te mu tem pe ra tu ra
ro bo cza w ko mo rze sil ni ka ła -
do war ki jest niż sza, a zu ży cie
sil ni ka i pa li wa są mniej sze.
Ope ra tor uży wa wen ty la to ra
mi ni mum raz dziennie. Układ
wy de cho wy ma szy ny za bez -

pie czo no po chła nia czem
iskier w ce lu ob ni że nia ryz ka
wznie ce nia po ża ru na skła do -
wi sku. Spe cjal ne osło ny prze -
wo dów ha mul co wych umoż li -
wia ją pra cę w cięż kich wa run -
kach, zwłasz cza przy trans -
por cie lub za ła dun ku su row -
ców le śnych.

Dwu słu po wa osło na ka bi ny
ope ra to ra ty pu ROPS/FOPS
chro ni ope ra to ra przed nie po -
żą da ny mi, przy pad ko wo upa -
da ją cy mi przed mio ta mi.
Przed ni mi za bez pie czo no tak -
że przed nią szy bę za po mo cą
spe cjal nej osło ny kra to wo -siat -
ko wej. Do dat ko we re flek to ry
uła twia ją ope ra to ro wi pracę
przy gor szej po go dzie oraz
po za pad nię ciu zmro ku. Z ko lei
amor ty zo wa ny i re gu lo wa ny fo -
tel oraz opty mal na kli ma ty za cja
w ka bi nie za pew nia ją mu kom -
fort pra cy w każ dych wa run -
kach po go do wych, nie za leż nie
od stop nia za py le nia. Płyn ne
ste ro wa nie ma szy ną umoż li wia
układ hy dro sta tycz ny, a osprzę -
tem ro bo czym – joy stick.
Co dzien na ob słu ga tech nicz -
na ła do war ki 534E nie jest zbyt
skom pli ko wa na. Ope ra to ra
wspo ma ga cen tral ny układ
sma ro wa nia, a no wo cze sny sil -
nik fir my Cum mins ma wy dłu -
żo ne okre sy mię dzy ob słu go -
we. Do god ny do stęp do punk -
tów ser wi so wych uła twia ją
uchyl ne osło ny, po -
de sty, scho dy, po rę -
cze oraz uchwy ty.

MASZYNY BUDOWLANE

DRESSTA 534E – ła do war ka do bio ma sy 
Elek trow nia w Sta lo wej Wo li ja ko jed na z pierw szych w kra ju w ro ku 2004
roz po czę ła wdra ża nie tech no lo gii pro duk cji ener gii od na wial nej przy wy -
ko rzy sta niu bio ma sy. Aby w po sta ci py łu bio ma so we go tra fi ła ona do spe -
cjal nych pal ni ków, naj pierw trze ba ją po zy skać, po tem zma ga zy no wać, wy -
su szyć, a na koń cu roz drob nić

www.dressta.com.pl

Ła do war ka ko ło wa 534E eks plo ato wa na jest w wa run kach du że go za py le nia. Ma szy na
pra cu je w oto cze niu prze sy co nym py ła mi drzew ny mi oraz tak zwa ny mi py ła mi agro

Ła do war ka we szła do eks plo ata cji w mar cu ubie głe go ro ku. Do tej po ry w peł ni
bez a wa ryj nie prze pra co wa ła w ru chu cią głym już po nad 1.440 mo to go dzin 

http://www.pl.dressta.com.pl/
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No we ła do war ki ko ło we wy -
po sa żo ne zo sta ły w sil ni ki
C9.3 ACERT zgod ne z obo -
wią zu ją cą w Unii Eu ro pej skiej
nor mą Sta ge IV. Za sto so wa -
no w nich spraw dzo ne ukła -
dy elek tro ni ki, wtry sku pa li -
wa, do pro wa dza nia po wie -
trza i oczysz cza nia spa lin. Za -
awan so wa ny układ na pę do -
wy ty pu XE zna lazł za sto so -
wa nie w mo de lach 966M XE
oraz 972M XE. Tech no lo gia
XE umoż li wia ob ni że nie zu ży -
cia pa li wa śred nio o dwa dzie -
ścia pięć pro cent w po rów na -
niu z tra dy cyj ną prze kład nią
hy dro ki ne tycz ną. Po nad to
uprasz cza ob słu gę ma szy ny. 
Ładowarki te są czę sto uży -
wa ne w pra cy z kru szy wa mi,
pia skiem i żwi rem, a tak że
w za sto so wa niach pacz ku ją -
cych i prze my sło wych, w któ -
rych trud ne wa run ki te re no we
po gar sza ją przy czep ność, co
spo wal nia pro ces pro duk cji
i zwięk sza ry zy ko nie do trzy -
ma nia ter mi nów. No we blo -
ka dy tar czo we me cha ni zmów
róż ni co wych, któ re mo gą być
za łą cza ne pod czas jaz dy
i któ re mo gą prze ka zy -
wać 100% mo men tu ob ro to -
we go na ko ło ma ją ce przy -
czep ność, po pra wia ją moż li -
wo ści trak cyj ne w tych za sto -
so wa niach, zwięk sza jąc tym
sa mym wy daj ność. Wszyst -
kie czte ry mo de le są stan dar -
do wo wy po sa żo ne w blo ka dy
me cha ni zmów róż ni co wych
przed niej osi za łą cza ne ręcz -
nie prze łącz ni kiem na pod ło -
dze. Opcjo nal ne, cał ko wi cie
au to ma tycz ne blo ka dy me -
cha ni zmów róż ni co wych
przed niej i tyl nej osi dzia ła ją
na za sa dzie po mia ru róż nic
w pręd ko ściach osi, a ich za -
łą cza nie nie wy ma ga in ter -
wen cji ope ra to ra. Tar czo we
blo ka dy me cha ni zmów róż ni -

co wych po wo du ją mniej sze
ście ra nie opon w po rów na niu
z in ny mi ukła da mi zwięk sza -
ją cy mi przy czep ność, co do -
dat ko wo zmniej sza bieżące
kosz ty eks plo ata cji. 
Osie przy czy nia ją się
do zmniej sze nia zu ży cia pa li -
wa dzię ki niż sze mu po zio mo -
wi ole ju i osło nom prze kład ni
zę ba tej stoż ko wej, któ re
ogra ni cza ją stra ty wy ni ka ją ce
z ude rza nia ob ra ca ją cych się
ele men tów. Ma ją one tak że

no we, ze wnętrz ne, tar czo we
ha mul ce po sto jo we z za ci -
ska mi za mon to wa ne na wał -
ku wej ścio wym przed nich
osi. Ha mul ce po sto jo we z za -
ci ska mi są sku tecz niej sze niż
ha mul ce bęb no we uży wa ne
w mo de lach 966K i 972K. Po -
nie waż są to ha mul ce ze -
wnętrz ne, nie ma ją one pro -
ble mów z wy daj no ścią, ta -
kich jak za mknię te mo kre ha -
mul ce po sto jo we, któ rych tar -
cze ha mul co we po ru sza ją się
w ole ju. Po nad to nie trze ba
w nich wy mie niać ole ju, co
zmniej sza kosz ty ob słu gi. 
Tak że w ukła dzie hy drau licz nym
mo de li 966M, 966M XE, 972M
i 972M XE do ko na no zna czą -

cych zmian i ulep szeń. Głów -
ny za wór ukła du hy drau licz -
ne go ma te raz po stać jed no -
li te go blo ku z wbu do wa ną
sek cją ukła du kon tro li kom -
for tu jaz dy. Kon struk cja opar -
ta na jed no li tym blo ku jest
lżej sza, ma o czter dzie ści
pro cent mniej po ten cjal nych
miejsc wy cie ków i jest wspól -
na dla wszyst kich mo de li
z se rii M. No wy układ kon tro li
kom for tu jaz dy ma te raz dwa
aku mu la to ry, któ re za pew nia -

ją więk szą sku tecz ność
przy więk szym za kre sie ła -
dow no ści, a wyż szy kom fort
jaz dy wpły wa na zwięk sze nie
wy daj no ści ma szy ny i ope ra -
to ra. Trze cią i czwar tą po -
moc ni czą funk cję hy drau licz -
ną moż na z ła two ścią do dać
w fa bry ce lub w miej scu użyt -
ko wa nia, do da jąc dru gi za -
wór zdal ne go ste ro wa nia. 
No we pom py hy drau licz ne
osprzę tu ro bo cze go sta le i au -
to ma tycz nie rów no wa żą ob -
cią że nia hy drau licz ne z wy daj -
no ścią ma szy ny wy ma ga ną
przez ope ra to ra. No we pom -
py cha rak te ry zu ją się zwięk -
szo ną po jem no ścią, któ ra za -
pew nia więk szy prze pływ hy -

drau licz ny przy mniej szej
pręd ko ści ob ro to wej sil ni ka,
oszczę dza jąc w ten spo sób
sporo pa li wa. Po pra wia to
znacznie re ak cję sil ni ka, jak
rów nież je go wy daj ność
na du żych wy so ko ściach. 
Wę zeł ser wi so wy ukła du hy -
drau licz ne go w no wych ma -
szy nach 966M, 966M XE, 972M
oraz 972M XE jest te raz prak -
tycz nie ta ki sam, jak w przy -
pad ku po zo sta łych pro duk -
tów z se rii M. No wy, jed no li ty
układ uła twia pra cę me cha -
ni kom ser wi su ją cym ła do -
war ki z se rii M.
No wa wer sja „Ag gre ga te
han dler” tych mo de li po zwa -
la na zwięk sze nie ła dow no -
ści o oko ło 700 kg w przy -
pad ku ma te ria łów syp kich.
Zwięk szo na wy daj ność pra -
cy ope ra to ra po zo sta je klu -
czo wą kwe stią w mo de -
lach 966M, 966M XE, 972M
oraz 972M XE. Bez pie czeń -
stwo, pew ność ste ro wa nia
oraz czy ste, wy god ne i ci che
śro do wi sko pra cy wy po sa żo -
ne w in tu icyj ne, ła twe w uży -
ciu ele men ty ob słu go we – to
wszyst ko wpły wa na zmniej -
sze nie zmę cze nia ope ra to ra
i je go więk szą wy daj ność.
No wy por tal Cat Con nect za -
pew nia ope ra to rom i kie row -
ni kom do stęp do da nych ro -
bo czych ma szy ny, ta kich jak
cał ko wi te zu ży cie pa li wa,
śred nie zu ży cie pa li wa, łącz -
ny czas prze sto jów i pa li wo
zu ży te w cza sie prze sto jów,
cał ko wi ta licz ba mo to go dzin.
No wy ekran do ty ko wy mo że
być wy po sa żo ny w no wą apli -
ka cję Ca ter pil lar Pro duc tion
Me asu rement po da ją cą in for -
ma cje do ty czą ce ła dun ku.
Wszyst kie no we tech no lo gie
i usłu gi da ją użyt kow ni kom
ma szyn co raz więk sze moż -
li wo ści mo ni to ro wa nia i roz -
sze rza nia ro dza jów za sto -
so wa nia oraz za rzą dza nia
ni mi, lep sze go kon tro lo wa -
nia miej sca pra cy, a tak że
ogra ni cza nia kosz -
tów oraz istot ne go
zwięk sza nia zy sków.

MASZYNY BUDOWLANE

Nowe ładowarki kołowe Ca ter pil lar serii M
Ca ter pil lar wpro wa dza na ry nek ła do war ki ko ło we 966 i 972 z se rii M.
Ma szy ny ofe ro wa ne opcjo nal nie z za awan so wa nym ukła dem na pę do -
wym XE cha rak te ry zu je wyż sza wy daj ność, ogra ni czo ne zu ży cie pa li wa
oraz opty mal na wy daj ność ope ra to ra 

www.b-m.pl

No we ła do war ki są czę sto uży wa ne w pra cy z kru szy wa mi, pia skiem i żwi rem do -
sko na le ra dząc so bie z trud ny mi wa run ka mi te re no wy mi

http://www.b-m.pl/
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Tech no lo gie ta kie, jak: chło -
dzo ny układ re cyr ku la cji spa -
lin EGR, tur bo sprę żar ka
o zmien nej geo me trii (VGT)
i filtr wy de cho wy za wie ra ją cy
utle nia ją cy re ak tor ka ta li tycz -
ny oraz filtr czą stek sta łych
(DOC+DPF) bę dą praw do po -
dob nie sta no wi ły fun da ment
roz wią zań ma ją cych na ce lu
speł nie nie wy ma gań nor my
Sta ge IV. Tym sa mym JOHN
DEERE bę dzie w dal szym
cią gu do sto so wy wał roz wią -
za nia już za sto so wa ne w sil -
ni kach PowerTech w ta ki
spo sób, aby do pa so wać je
opty mal nie do róż no rod -
nych za sto so wań nie dro go -
wych wy ma ga nych przez
użytkowników. Rów no cze -
śnie fir ma sta le ana li zu je no -
wo opra co wy wa ne tech no -
lo gie pod ką tem ich sku tecz -
no ści oraz zdol no ści wy ko -
rzy sta nia w ce lu wy two rze -
nia nie za wod nych oraz mak -
sy mal nie trwa łych pro duk -
tów do prze zna czo nych za -
sto so wań nie dro go wych.
W po łą cze niu z fil trem wy de -
cho wym za wie ra ją cym utle -
nia ją cy re ak tor ka ta li tycz ny
i fil trem czą stek sta łych
(DOC+DPF) no we sil ni ki
PowerTech nie tyl ko speł nia -
ją wy ma ga nia norm emi sji
spa lin, lecz za pew nia ją rów -
nież moc, oszczęd ność pa li -
wa, nie za wod ność oraz ni -
skie kosz ty eks plo ata cji
ocze ki wa ne tra dy cyj nie
od ma szyn JOHN  DEERE
przez ich użyt kow ni ków.
Naj now sze sil ni ki PowerTech
3029HFC, 4045HFC, 6068HFC,
6090HFC i 6135HFC speł -
nia ją obowiązujące nor my
emi sji spa lin Sta ge IV/Tier 4
i są do stęp ne w mo cy od 36
do 450 kW. Wy mie nio ne sil -
ni ki ko rzy sta ją ze spraw dzo -
nych i trwa łych tech no lo gii

oczysz cza nia spa lin ba zu ją -
cych na ka ta li za to rach
SCR+DOC lub kom bi na cji fil -
tra DPF+SCR. JOHN DEERE
sto su je tak że w za leż no ści
od mo cy sil ni ka po je dyn cze
lub po dwój ne tur bo sprę żar ki
po pra wia ją ce znacz nie osią gi
sil ni ka szcze gól nie przy du -
żych ob cią że niach sil ni ka.
Per so nel ser wi su fir my
TECHBUD skła da się z wy so -
ko wy kwa li fi ko wa nych spe -
cja li stów po zo sta ją cych
na bie żą co ze zmia na mi
w tech no lo gii sil ni ków i ich ser -
wi su – prak tycz nie i teo re tycz -
nie. TECHBUD jest ge ne ral -
nym przed sta wi cie lem w Pol -
sce firm JOHN DEERE
i YANMAR. Sil ni ki wy so ko -
pręż ne po wyż szych ma rek
ma ją za sto so wa nie w ma szy -
nach bu dow la nych, gór ni -
czych, agre ga tach prą do twór -
czych, pom po wych, cią gni -
kach rol ni czych jak rów nież
w wie lu in nych za sto so wa -
niach. TECHBUD ofe ru je sil ni -
ki w wer sjach stan dar do wych
i two rzy kon fi gu ra cje do sto so -
wa ne do in dy wi du al nych po -
trzeb klien ta. Fir ma wy ko nu je
prze glą dy okre so we, na pra wy
gwa ran cyj ne i po gwa ran cyj ne
ma szyn bu dow la nych. W cią -
głej sprze da ży po sia da sze ro -
ką ga mę ma te ria łów eks plo -
ata cyj nych. Pro wa dzi ser wis
sta cjo nar ny i w te re nie.
TECHBUD dys po nu je też li -
nią warsz ta to wą oraz spe cja -
li stycz ny mi na rzę dzia mi słu -
żą cy mi do prze pro wa dza nia
ka pi tal nych re mon tów sil ni -
ków spa li no wych. Spe cja li -
zu je się w kom plek so wych
na pra wach głów nych oraz
bie żą cych, sil ni ków prze my -
sło wych, za rów no
wy so ko pręż nych, jak
i ben zy no wych. 

Nowości w silnikach JOHN DEERE
Fir ma JOHN  DEERE kon se kwent nie roz wi ja
i te stu je tech no lo gie, któ re znaj dą za sto so wa -
nie przy produkcji sil ni ków speł nia ją cych nor -
my emi sji spa lin Sta ge IV/Tier 4

www.techbud.eu

http://techbud.eu/
http://techbud.eu/
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Peł no wy mia ro wa ma kie ta ma -
szy ny GaiaX za pre zen to wa -
na zo sta ła w mar cu na tar -
gach ConExpo w Las Ve gas.
Choć gą sie ni ce, ra mię i wy -
się gnik by ły nie ru cho me,
zwie dza ją cy wy sta wę – ko rzy -
sta jąc z ta ble tu – mo gli oso bi -
ście prze te sto wać kon cep cję
in ter fej su HMI. Apli ka cje
na plat for my Ap ple i An dro id
umoż li wi ły tak że wi zu ali za -

cję 360° z funk cją po więk sza -
nia i za wie ra ły funk cje roz sze -
rzo nej rze czy wi sto ści po le ga -
ją cej łą cze niu świa ta rze czy -
wi ste go z ge ne ro wa nym kom -
pu te ro wo. Dzię ki te mu każ dy
chęt ny mógł wejść w in te rak -
cję z z ma szy ną. 
Nazwa GaiaX nawiązuje
do mi to lo gii grec kiej, a kon -
kret nie do pier wot nej bo gi ni
Gai. Ukie run ko wa ny na po -
trze by użyt kow ni ka mo del
GaiaX jest z grun tu mi ni ma li -
stycz ny – wzor nic two cha rak -
te ry zu je się du żą lek ko ścią,
a kon struk cja nie za wie ra
wię cej ele men tów niż jest to
ko niecz ne do pra wi dło we -
go wy ko na nia pra cy. Tra dy -
cyj na ka bi na zo sta ła za stą -
pio na lek ką sta lo wą klat ką
ochron ną, a sam aku mu la tor
peł ni ro lę prze ciw wa gi dla ra -

mie nia i wy się gni ka. Fir ma
Vo lvo CE prze kształ ca więc
to, co zwy kle jest wa dą cięż -
kie go aku mu la to ra w za le tę.
Czte ry na pę dza ne elek trycz -
nie gą sie ni ce za pew nia ją do -
bry kon takt z pod ło żem,
a tak że sta bil ność i zdol ność
ma new ro wą, rów nież na stro -
mych zbo czach.
Aku mu la to ry, z któ rych za si la -
ny jest sil nik ma szy ny, zo sta ły

za pro jek to wa ne tak, by wy -
star cza ły na ca ły dzień pra cy.
Ma szy na mo że jed nak rów nież
pra co wać, bę dąc pod łą czo -
na do ze wnętrz ne go źró dła za -
si la nia ener gią elek trycz ną.
Ze ro wy po ziom emi sji i ci cha
pra ca mo de lu GaiaX to do dat -
ko we za le ty pod czas wy ko ny -
wa nia prac w te re nie za bu do -
wa nym. Ochro nę osób prze -
by wa ją cych w po bli żu ma szy -
ny za pew nia ją czuj ni ki ostrze -
gaw cze, któ re zwra ca ją uwa gę
ope ra to ra na obec ność lu dzi,
a spe cjal na za mon to wa -
na w fo te lu po dusz ka po -
wietrz na – in spi ro wa na po -
dusz ka mi bocz ny mi sto so wa -
ny mi w sa mo cho dach Vo -
lvo – chro ni ope ra to ra w ra zie
ko li zji, prze wró ce nia się ma -
szy ny lub upad ku na nią ci -
ężkiego przed mio tu. Ma szy -

na jest tak że wy po sa żo -
na w zi nte gro wa ny ze staw
pierw szej po mo cy. Po ma rań -
czo wa klat ka ochron na zwra -
ca uwa gę in nych osób prze -
by wa ją cych na pla cu bu do wy.
Jej ru ry zo sta ły po kry te skó rą,
któ ra jest na tu ral nym, przy jem -
nym w do ty ku ma te ria łem. Po -
dob nie jak fo tel o drew nia nej
kon struk cji bę dą cy prze ja wem
sym bio tycz nej re la cji mię dzy

ope ra to rem a ma szy ną. Na tu -
ral na ela stycz ność drew na po -
ma ga amor ty zo wać ude rze nia
i wi bra cje. Choć kon struk cja
mo de lu GaiaX jest pro sta, za -
sto so wa ny w nim in ter fejs
czło wiek -ma szy na (HMI) jest
bar dzo za awan so wa ny – po -
ło wa sze ścio oso bo we go ze -
spo łu pro jek tan tów by ła za -
an ga żo wa na w opra co wa nie
re wo lu cyj ne go spo so bu pra -
cy ope ra to ra. Mo że on sie -
dzieć w ma szy nie ale więk -
szość za dań jest w stanie wy -
ko nać zdal nie za po mo cą ta -
ble tu opar te go na kon cep cji
roz sze rzo nej rze czy wi sto ści.
Głów ną za le tą te go przy po mi -
na ją ce go iPada urzą dze nia
jest to, że do ob słu gi ma szy -
ny po trzeb na jest tyl ko jed -
na oso ba – ope ra tor mo że
jed no cze śnie ko pać i nad zo -

ro wać oto cze nie. Zdal ne ste -
ro wa nie po zwa la tak że uży -
wać ma szy ny w nie bez piecz -
nych miej scach, pod czas gdy
ope ra tor po zo sta je w bez -
piecz nej od le gło ści. Ta blet
do ob słu gi roz sze rzo nej rze -
czy wi sto ści bę dzie za wie rać
ma pę miej skich in sta la cji
i po ka zy wać na ekra nie do -
kład ną lo ka li za cję rur wo do -
cią go wych i ka bli elek trycz -
nych. Ska ner grun tu bę dzie
do star czać pre cy zyj nych in -
for ma cji do ty czą cych prze -
szkód, gwa ran tu jąc efek tyw -
ność pra cy w try bie au to ma -
tycz ne go ko pa nia oraz wy -
świe tlać na pod ło żu ob ra zy
wy ty cza ją ce ob szar ro bo czy

i stre fy bez piecz nej pracy.
Ta blet bę dzie też łą czyć się
z in ny mi ma szy na mi na pla -
cu budowy, za pew nia jąc
bar dziej efek tyw ną re ali za cję
prac. In ter fejs HMI bę dzie
tak że za wsze sugerować
naj bar dziej eko no micz ny
oraz eko lo gicz ny spo sób
wy ko na nia pracy, operator
bę dzie mieć jednocześnie
moż li wość wpro wa dze nia no -
wych wy ma gań zwią za nych
z re ali zo wa nym za da niem.
Na przy kład mo że zajść ko -
niecz ność prze nie sie nia ma -
te ria łu  w ce lu za pew nie nia
bez piecz ne go prze jaz du in -
nym po jaz dom al bo mo że
być wy ma ga ne zwięk sze nie
po wierzch ni wy ko pu
w celu uzy ska nia
lep szej wi docz no ści.

MASZYNY BUDOWLANE

Vo lvo CE – kon cep cyj na mi ni ko par ka GaiaX 
Vo lvo Con struc tion Equ ip ment za pre zen to wa ło ko lej ną kon cep cyj ną
ma szy nę bu dow la ną. Tym ra zem kon struk to rzy szwedz kie go kon cer nu
przed sta wi li szczegółową wi zu ali za cję mi ni ko par ki przy szło ści. Być
mo że zresz tą wca le nie tak od le głej…

www.volvoce.pl

Ma szy na przy szło ści? Peł no wy mia ro wą ma kie tę ko par ki ma kie ta ma szy ny GaiaX
obej rzeć moż na by ło w mar cu na tar gach ConExpo w Las Ve gas

Więk szość za dań operator może wykonać zdal nie za po mo cą ta ble tu, którego konstrukcję
opar to na kon cep cji roz sze rzo nej rze czy wi sto ści

http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
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Pro jekt re ali zu je fir ma Ener -
go pol, któ ra ja ko pierw sza
w Eu ro pie ku pi ła ko par ki Do -
osan DX530ELR -3. Pra ca
w Ka na le Pia stow skim i Mie -
leń skim to wy zwa nie na rów -
ni am bit ne, co trud ne. Ma szy -
ny wy ko nu ją bo wiem ro bo ty
na skar pie lą do wej i pod wod -
nej z ka mie nia gra ni to we go.
Wszyst kie pra ce pro wa dzo ne
są przy czyn nym to rze wod -
nym, po któ rym re gu lar nie
po ru sza ją się stat ki. Ma szy ny

mu szą się spraw dzić
pod wie lo ma wzglę da mi
i udo wod nić, że po sa do wie -
nie na pon to nie w ża den spo -
sób nie wpły nie ne ga tyw nie
na bez pie czeń stwo i efek tyw -
ność pro wa dzo nych robót.
Ce lem prac mo der ni za cyj -
nych jest przede wszyst kim
umoc nie nie brze gów Ka na -
łów Że glu go wych skar pą
o po chy le niu 1:3 z na rzu tu
ka mien ne go, uło żo ne go
na war stwie geo w łók ni ny.
Do tej po ry wbu do wa no już
po nad siedemdziesiąt tysięcy
ton ka mie nia. W dal szej per -
spek ty wie pla no wa ne jest po -
głę bia nie dro gi wod nej Świ -
no uj ście -Szcze cin do 12,5

me tra, co sprawi, że na od no -
wio nym to rze po pra wi się za -
rzą dza nie ru chem stat ków.
Umoc nie nie wy ko ny wa ne
jest po mię dzy rzęd ny mi
+ 1.70  i – 12.5 metra. Pro jekt
jest dość ory gi nal ny i skom -
pli ko wa ny, gdyż pra ce wy ko -
ny wa ne są w więk szo ści nie
z lą du, a z ogrom nych pon to -
nów. Ma ją one wy por ność
od po wied nio 500 i 700 ton.
W tych eks tre mal nych wa run -
kach pierw szo rzęd ne zna cze -

nie ma ją umie jęt no ści oso by
ste ru ją cej i naj wyż szej kla sy
sprzęt. Ope ra to rzy pra cu ją
w sys te mie jed no zmia no wym
przez je de na ście go dzin. 
Ze wzglę du na spe cy ficz ne
śro do wi sko i cha rak ter prac,
sprzęt, któ re je wy ko nu je, mu -
si speł niać wie le wy ma gań.
Do pro jek tu fir ma Ener go pol
wy bra ła za tem ko par ki gą sie -
ni co we Do osan DX530ELR -3.
Każ da z nich wa ży pra wie 54
to ny. Są to mo de le z naj now -
szej se rii „3”, speł nia ją ce naj -
ostrzej sze wy mo gi do ty czą ce
norm emi sji spa lin (Tier 4). To
pierw sze te go ty pu ko par ki
nie tyl ko w Pol sce, ale i w Eu -
ro pie. Fir ma Ener go pol za ku -

pi ła je w ma ju ubie głe go ro ku.
W chwi li obec nej trzy z nich
pra cu ją na pon to nach. – Ope -
ra to rzy, któ rzy ob słu gu ją ko -
par ki Do osan DX530ELR -3,
ce nią so bie przede wszyst kim

ich kom for to we, kli ma ty zo -
wa ne ka bi ny. Nie mniej istot -
na, ze wzglę du na śro do wi -
sko, w któ rym pra cu ją, jest
ich szczel ność. By do sto so -
wać ko par ki do pra cy na wo -
dzie, w ma szy nach za sto so -
wa no cen tral ne sma ro wa nie
oraz wzmoc nio ne łyż ki fir my
KWS – mó wi Sła wo mir Pu tre -
sza, kie row nik ro bót na od cin -
ku Ka nał Pia stow ski. Gru bość
war stwy ukła da nej pod wo dą
wy no si 0,4 me tra, co wy ma ga
od ope ra to ra du żej pre cy -
zji. – Ko par ki eks plo ato wa ne
na pon to nach zo sta ły wy po sa -
żo ne w do dat ko wy no wo cze -
sny osprzęt – sys tem ste ro wa -
nia pra cą w tech no lo gii
GPS 3D. Umoż li wia ona pra cę
na przy go to wa nym pro jek cie,
któ ry ope ra tor mo że ob ser wo -
wać na 7 ca lo wym mo ni to rze
TFT LCD w ka bi nie ko par ki.
Mo ni tor re je stru je pra cę i za pi -
su je wszyst kie wy ni ki – wy ja -
śnia Sła wo mir Pu tre sza. 

Za koń cze nie za sad ni czej czę -
ści ro bót zwią za nych z po głę -
bia niem ka na łów do głę bo ko -
ści 12,5 me tra pla no wa ne jest
na la ta 2014-2020. Dzię ki nim
więk sza bę dzie do stęp ność
szcze ciń skie go por tu dla du -
żych stat ków o no śno ści do 40
ty się cy ton. Czy i przy tych
pra cach nie zbęd ne oka żą się
ko par ki Do osa na? Czas po ka -
że. Z ca łą pew no ścią naj now -
szy Do osan DX530ELR -3 wy -
po sa żo ny w 19 me tro we ra mię

ELR i sil nik o mo cy 389 KM
jest w peł ni go tów do wy ko na -
nia naj cięż szych prac. 
Roboty mo der ni za cyj ne pro -
wa dzi Ener go pol-Szcze cin
SA – przed się bior stwo bu -
dow la ne o po nad sześć dzie -
się cio let niej tra dy cji. Przez
wie le lat dzia łal ność tej zna -
nej szcze ciń skiej fir my sku -
pio na by ła na bu dow nic twie
hy dro tech nicz nym. Zaj mo wa -
ła się głów nie prze bu do wą in -
fra struk tu ry por to wej Po mo -
rza Za chod nie go po znisz -
cze niach wo jen nych. Obec -
nie Ener go pol-Szcze cin SA
wy ko nu je – po za in ży nie rią
por to wą, w któ rej jest li de rem
w Pol sce – tak że zło żo ne pro -
jek ty w dzie dzi nie in sta la cji
wod no -ka na li za cyj nych, dróg
i mo stów, bu dow li wiel ko ku -
ba tu ro wych oraz spe cjal ne go
fun da men to wa nia
na te ry to rium Po mo -
rza i ca łej Pol ski. 

MASZYNY BUDOWLANE

Do osan DX530ELR -3 – pły wa ją ce ko par ki
Trwa drugi etap mo der ni za cji ka nału Pia stow skiego i Mie leń skiego na
torze wodnym Świ no uj ście -Szcze cin. Przed ma szy na mi, któ re tam pra cu -
ją stoi nie tu zin ko we za da nie. Mu szą dać z sie bie pełnię możliwości pra -
cu jąc na ory gi nal nym pod ło żu – pon to nach umiesz czo nych na wo dzie

www.doosanequipment.eu

Pra ce wy ko ny wa ne są w więk szo ści nie z lą du, a z ogrom nych pon to nów. Jednostki
pływające ma ją wy por ność od po wied nio – 500 i 700 ton

Do osan DX530ELR -3 z naj now szej se rii „3” to pierw sze te go ty pu ko par ki nie tyl ko w Pol -
sce, ale i w całej Eu ro pie

http://www.doosanequipment.eu/
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Kon struk cja rów niar ki opar ta
zo sta ła na dwóch ra mach po -
łą czo nych ze so bą prze gu bo -
wo za po mo cą ło żysk tocz -
nych – przed niej spa wa nej
o prze kro ju pro sto kąt nym
i tyl nej wy ko na nej z pro fi lu za -
mknię te go. Kąt ła ma nia ±27°
za pew nia do sko na łą ste row -
ność i zwrot ność. Za le tą kon -
struk cji jest za sto so wa nie
ukła du hy drau li ki ro bo czej ty -
pu Lo ad -Sen sing. Jest to tak
zwa ny in te li gent ny układ hy -
drau licz ny opar ty na osio wej
pom pie tło ko wej o zmien nej
wy daj no ści współ pra cu ją cej
z czuj ni ka mi ob cią że nia i kie -
run ko wy mi za wo ra mi kon tro l -
ny mi. Ideą je go dzia ła nia jest
usta wie nie ni skie go ci śnie nia
i wiel ko ści prze pły wu ole ju
w chwi li spo czyn ku i szyb kie
zwięk sza nie tych pa ra me trów
pro por cjo nal nie do ob cią że -
nia na rzę dzia w cza sie wy ko -
ny wa nia ru chu ro bo cze go.
Ope ra tor rów niar ki Ma te usz
Ko zak po twier dza wy so ką
sku tecz ność ukła du: – Naj -
istot niej szy jest dla mnie krót ki
czas re ak cji na wet przy ni skich
ob ro tach sil ni ka i moż li wość
re ali za cji kil ku ru chów ro bo -
czych jed no cze śnie. Przy -
spie sza to wy ko na nie za da nia
przy jed no cze snym ogra ni cze -
niu kosz tów eks plo ata cji.

W rów niar ce RD165H za sto -
so wa no le miesz środ ko wy
peł no obro to wy z hy drau licz -
nie re ali zo wa nym wy su wem
bocz nym, usta wia niem ką ta
na chy le nia i po chy le nia oraz
hy drau licz nym sys te mem
prze cią że nio wym. Ob rót le -
mie sza środ ko we go re ali zo -
wa ny jest przez dwa si łow ni ki

hy drau licz ne umiesz czo ne
na ob rot ni cy, któ re współ pra -
cu ją z prze kład nią zę ba tą. Ta -
ka bu do wa ukła du umoż li wia
szyb ką re ali za cję za da ne go
ob ro tu i płyn ny ruch na rzę -
dzia. – Za sto so wa nie hy drau -
li ki ty pu lo ad -sen sing w po łą -
cze niu z ukła dem ob ro tu le -
mie sza środ ko we go po zwa la
do po sa żyć ma szy nę w spe -

cja li stycz ne sys te my ste ro wa -
nia pra cą za pew nia ją ce kon -
tro lę wy so ko ści i spad ku po -
wierzch ni – wyjaśnia Ma te -
usz Ko zak. Ma szy na, któ rą ob -
słu gu je, wy po sa żo na zo sta ła
w sys tem 3D Trim ble umoż li -
wia ją cy wy ko ny wa nie pre cy zyj -
nych prac ni we la cyj nych z za -
da ną wy so ką do kład no ścią.

W rów niar ce RD165H za sto -
so wa no hy dro dy na micz ną
skrzy nię prze kła dnio wą ty pu
Po wer shift o licz bie prze ło -
żeń 6/3. Jest ona ste ro wa na
elek tro nicz nie. Do kom pu te ra
ze spo łu wczy ty wa ne są da ne
do ty czą ce cha rak te ry sty ki
pra cy ca łe go ukła du na pę do -
we go, dzię ki cze mu skrzy nia
„do pa so wu je się” do ak tu al -

nych wa run ków pra cy. Na -
pęd prze no szo ny jest na ko ła
przez tyl ny most na pę do wy
wy po sa żo ny w au to ma tycz -
nie za łą cza ny i odłą cza ny
me cha nizm róż ni co wy ty pu
no -spin, prze kład nie bocz ne
zęba te oraz prze kład nie pla -
ne tar ne z ukła dem wie lo tar -
czo wych ha mul ców. Rów -
niar ka RD165H wy po sa żo na
jest w hy dro sta tycz ny na -
pęd kół osi przed niej. – Mo -
gę za łą czać go w za leż no ści
od po trzeb. W cięż kich wa -
run kach te re no wych peł ni on
funk cje na pę du po moc ni cze -
go umoż li wia jąc wy ko na nie
trud niej szych za dań. Mo że
pra co wać w dwóch try bach:
zwy kłym i agre syw nym – tłu -
ma czy Ma te usz Ko zak.
Rów niar ka o cię ża rze ro bo -
czym 14.300 kg na pę dza -
na jest naj now szej ge ne ra cji
sil ni kiem Cum mins o mo -
cy 173 KM. Jest to jed nost -
ka na pę do wa o uprosz czo -
nej kon struk cji, co po zwa la
na ogra ni cze nie za kre su co -
dzien nej ob słu gi do nie zbęd -
ne go mi ni mum. Ope ra tor
rów niar ki RD165H pra cu je
w prze stron nej, kli ma ty zo wa -
nej ka bi nie. Du że po wierzch nie
prze szkleń uła twia ją mu śle -
dze nie ob sza ru pra cy le mie sza
w cza sie wy ko ny wa nia ro bót.
Ma te usz Ko zak nie na rze ka
na swo ją ma szy nę. Po twier -
dza, że sta lo wo wol ska Mi sta
wy twa rza rów niar ki, któ re śmia -
ło mo gą kon ku ro wać
z ma szy na mi świa to -
wych po ten ta tów.

Mista RD 165H buduje autostradę
Fir ma TECH-PROJECT wy ko nu je ni we la cje oraz pro fi lo wa nie te re nu.
Jed ną z wy ko rzy sty wa nych przez nią na co dzień ma szyn jest pol ska
rów niar ka Mi sta RD165H. Ob ser wo wa li śmy jej pra cę na bu do wie od cin -
ka au to stra dy A4 mię dzy Dę bi cą a Tar no wem 

www.mista.eu

Kąt ła ma nia ±27° za pew nia do sko na łą ste row ność i zwrot ność. Na uwa gę za słu -
gu je nie wiel ki pro mień za wra ca nia mie rzo ny po li nii kół ze wnętrz nych

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


Yan mar Con struc tion Equ ip -
ment Eu ro pe jest pro du cen -
tem kom pak to wych ma szyn
bu dow la nych. Fir ma utrzy -
mu je sieć han dlo wą skła da -
ją cą się z po nad 150 dys try -
bu to rów dzia ła ją cych w ca -
łej Eu ro pie. Naj now szą ma -
szy ną, któ ra jest już do stęp -
na dla pol skich klien tów jest
mi ni ko par ka Yan mar SV26.
Głów ne za le ty ma szy ny za po -
cząt ko wu ją cej ty po sze reg SV
to ni ski cię żar ro bo czy umoż -
li wia ją cy ła twy trans port
na przy czep ce, trzy cy lin dro -
wy sil nik wy so ko pręż ny z bez -
po śred nim wtry skiem pa li wa
za pew nia ją cy mak sy mal ną

wy daj ność przy ni skich kosz -
tach eks plo ata cyj nych. Kon -
struk to rzy ma szy ny za dba li
rów nież o po pra wę bez pie -
czeń stwa pra cy i uła twie nie
czyn no ści ob słu go wych. 
Yan mar SV26 znaj du je róż no -
rod ne moż li wo ści za sto so wa -
nia – na przy kład w fir mach
zaj mu ją cych się bu do wą
dróg, wy ko nu ją cych mniej -
sze go ka li bru ro bo ty ziem ne
i zaj mu ją cych się kształ to wa -
niem te re nów zie lo nych. 

Je an -Marc Rey naud, dy rek tor
za rzą dza ją cy Yan mar Con -
struc tion Equ ip ment Eu ro pe,
po pro szo ny o sko men to wa nie
wa lo rów no wego modelu po -
wie dział: – SV26 jest ide al ną
ma szy ną na nie mal każ dy plac
bu do wy. Dzię ki eks tre mal nie
zwar tej bu do wie jest nie kło po -
tli wa w trans por cie. Od zna cza
się naj wyż szą wy daj no ścią
nie za leż nie od ro dza ju za sto -
so wa nia. Je że li do da my do te -
go ukła dy pod no szą ce bez -
pie czeń stwo pra cy i ła twość
ob słu gi ser wi so wej, to uznać
mu si my, że SV26 ma na praw -
dę w szyst ko, cze go po trze ba
do brej ma szy nie. 

Mi ni ko par ka SV26 to mul ti -
funk cjo nal na ma szy na łą czą -
ca w ide al ny spo sób za awan -
so wa ne roz wią za nia tech nicz -
ne, nad zwy czaj ną wy daj ność,
ni skie kosz ty eks plo ata cji
i kom pak to we roz mia ry. Dzię -
ki te mu wy ko rzy sty wa na być
mo że do róż no ra kich za sto -
so wań. Jest to za le ta, któ rą
z pew no ścią do ce nią szcze -
gól nie fir my ren ta lo we. 
Ze wzglę du na ni ską ma sę
wła sną wy no szą cą w wer sji

z gą sie ni ca mi gu mo wy mi
i ka bi ną – 2.600 ki lo gra -
mów, ma szy na mo że być
prze miesz cza na po mię dzy
pla ca mi bu do wy na nie wiel -
kiej przy czep ce. 
Ni sko emi syjny sil nik Die sla,
któ rym na pę dza na jest ma -
szy na zu ży wa po ni żej czte -
rech li trów ole ju na pę do we go

na go dzi nę pra cy roz wi ja jąc
przy tym moc 17,4 ki lo wa ta
przy 2.400 ob ro tach na mi nu -
tę. Zu ży cie pa li wa moż na do -
dat ko wo ogra ni czyć sto su jąc
opcjo nal ny układ au to ma tycz -
nej re duk cji pręd ko ści ob ro to -
wej sil ni ka. Za łą cza się on każ -
do ra zo wo, gdy ko par ka po zo -
sta je w bez czyn no ści przez
dłu żej niż czte ry se kun dy. 
Opa ten to wa na hy drau li ka ro -
bo cza Yan mar VIPPS (ViO
Pro gres si ve 3-Pumps Sys -
tem), z dwie ma pom pa mi tło -
ko wy mi o zmien nym wy dat ku
i pom pą zę ba tą o wy dat ku
sta łym umoż li wia jed no cze -
sne wy ko ny wa nie trzech ru -
chów ro bo czych. Prze kła da
się to na zwięk sze nie wy daj -
no ści ma szy ny, której tył wy -
kra cza ją cy je dy nie nie znacz -

nie po za ob rys gą sie nic
umoż li wia pra cę na ogra ni -
czo nej prze strze ni. 
Ka bi na ko par ki zo sta ła za pro -
jek to wa na i wy po sa żo na tak,
aby za pew nić ope ra to ro wi
mak sy mal ny kom fort. Du że
okna ka bi ny i spo sób ich roz -
miesz cze nia spra wia ją, że
ob słu gu ją cy ma szy nę cie szy
się nie skrę po wa nym wi do -
kiem we wszyst kich kie run -
kach. Re flek to ry LED umiesz -
co ne na dasz ku ka bi ny
i spodniej czę ści wy się gni ka
umoż li wia ją pra cę przy gor -
szej po go dzie, a na wet no cą.
In nym cie ka wym roz wią za -

niem jest umiesz czo ny
na de sce roz dziel czej w ka -
bi nie no wy cy fro wy wy świe -
tlacz. Ope ra tor mo że od czy -
ty wać na nim ko mu ni ka ty
o funk cjo no wa niu klu czo -
wych pod ze spo łów ma szy -
ny, sta nie i po zio mie cie czy
eks plo ata cyj nych, ko niecz -
no ści wy ko na nia prze glą dów
i czyn no ści zwią za nych z co -
dzien ną ob słu gą. Wszyst kie
waż niej sze in for ma cje o sta -
nie new ral gicz nych pod ze -
spo łów ma szy ny do cie ra ją
do nie go w cza sie rze czy wi -
stym. Po zwa la mu to re ago -
wać z od po wied nim wy prze -
dze niem na wszel kie od stęp -
stwa od nor my i za -
po bie gać po waż -
niej szym awa riom.

Yan mar SV26 – eu ro pej ski per fek cjo ni sta
No wa mi ni ko par ka Yan mar to maszyna jak ma rze nie. Za pro jek to wa na
od pod staw i wy pro du ko wa na w Eu ro pie jest uni wer sal na, wy daj na,
bez a wa ryj na, tania w codziennej eksploatacji, ła twa w ob słu dze i trans -
por cie. I cze go tu chcieć wię cej… 

www.yanmarconstruction.eu

Mi ni ko par ka SV26 skon stru owa na i pro du ko wa na w Eu ro pie im po nu je za awan so -
wa ny mi funk cja mi, wy jąt ko wą wy daj no ścią i ni ski mi kosz ta mi eks plo ata cji

Moż li wość za sto so wa nia sze ro kiej ga my osprzę tu ro bo cze go za si la ne go z pro gre -
swyw ne go ukła du hy drau licz ne go znacz nie zwięk sza za kres wy ko rzy sta nia maszy ny
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W po rów na niu z ma szy na mi
o kon wen cjo nal nym na pę dzie
no wa dwu dzie sto to no wa hy -
bry do wa ko par ka Hi ta chi
ZH210 -5 jest bar dziej eko no -
micz na, przy ja zna dla śro do -
wi ska na tu ral ne go i mniej
skom pli ko wa na w ob słu dze.
Naj wyż szą wy daj ność uda ło
się uzy skać przy jed no cze -
snym ogra ni cze niu po zio mu
tok sycz no ści spa lin i zu ży cia
pa li wa. Sta ło się to moż li we
dzię ki wy ko rzy sta niu za awan -
so wa nych tech no lo gii spraw -
dzo nych w ko par kach Hi ta chi
na pę dza nych sil ni ka mi spa li -
no wy mi i elek trycz ny mi. Po słu -
ży ły one do stwo rze nia ukła du
TRIAS HX sta no wią ce go uda -
ne po łą cze nie na pę du hy bry -
do we go z cie szą cym się uzna -
niem użyt kow ni ków kon wen -
cjo nal nych ma szyn Hi ta chi
ukła dem hy drau licz nym
TRIAS. Za sa da dzia ła nia na pę -
du hy bry do we go TRIAS HX
po le ga na wy ko rzy sta niu sil ni -
ka ob rot ni cy z któ re go prze -
kształ ca na jest od zy ska na
z je go ha mo wa nia ener gia ki -
ne tycz na w ener gię elek trycz -
ną. Ta za po śred nic twem mo -
du łu ste ru ją ce go tra fia do kon -
den sa to ra, gdzie jest ma ga zy -
no wa na i wy ko rzy sty wa na
suk ce syw nie do wspo ma ga -
nia sil ni ka spa li no we go i ob ro -
tu gór nej czę ści ma szy ny. Wy -
ko rzy sta nie pę du ob rot ni cy
do od zy ski wa nia ener gii skut -
ku je od czu wal nym zmniej sze -
niem zu ży cia pa li wa. Przy czy -
nia się do te go rów nież ener -
go osz częd ny układ hy drau -
licz ny TRIAS, któ ry ma do dat -
ko wo wpływ na pod nie sie nie
wy daj no ści hy bry dy. W po -
rów na niu z eks plo ato wa ną
w iden tycz nych wa run kach
ko par ką kon wen cjo nal ną
oszczęd no ści pa li wa się gać

mo gą na wet trzy dzie stu pro -
cent. Wy nik ta ki uzy ska no
pod czas te stów prak tycz nych,
ja kim ma szy na zo sta ła pod da -
na zi mą te go ro ku przez fir mę
pro wa dzą cą ro bo ty w pół noc -
nej Fin lan dii na gra ni cy krę gu
po lar ne go. Hy bry da pra co wa -
ła w naj zim niej szych mie sią -
cach, od stycz nia do mar ca te -
go ro ku, czę sto w tem pe ra tu -
rze spa da ją cej po ni żej mi nus
trzy dzie stu stop ni Cel sju sza.

Wy ko rzy sty wa na by ła co -
dzien nie do prac ziem nych
oraz za ła dun ku po jaz dów 
za stę pu jąc kon wen cjo nal ne
śred nie ko par ki Hi ta chi Za xis -3
oraz Za xis -5. Ope ra to rzy za -
uwa ży li, że w po rów na niu z ty -
mi ma szy na mi ob ro ty hy bry dy
są znacz nie płyn niej sze, a ru -
chy ro bo cze bar dziej pre cy zyj -
ne. Pod czas wy ko ny wa nia ob -
ro tów nie do cho dzi ło do naj -
mniej szych spo wol nień. Ma -
szy na emi to wa ła też mniej szy
ha łas, co zwięk sza ło kom fort
ope ra to rów szcze gól nie pod -

czas dłuż szej pra cy. Za sto so -
wa nie pomp hy drau licz nych
o zwięk szo nym wy dat ku spra -
wi ło, że si łow ni ki te sto wa nej
hy bry dy pra co wa ły znacz nie
szyb ciej i bar dziej efek tyw nie.
Ope ra to rzy pod kre śla li szcze -
gól nie pre cy zję cy kli ro bo -
czych, szyb kość re ak cji ma -
szy ny oraz ła twość jej kon ser -
wa cji i ob słu gi co dzien nej. 
Ko par ka Hi ta chi ZH210 -5 wy -
po sa żo na zo sta ła w układ mo -
ni to ru ją cy zu ży cie pa li wa.
W trud nych zi mo wych wa run -
kach by ło ono o po nad trzy -
dzie ści pro cent niż sze niż
w przy pad ku tej sa mej ka te -
go rii kon wen cjo nal nej ko par ki
Hi ta chi pra cu ją cą cej z wy ko -
rzy sty wa nym do re ali za cji
trud niej szych prac try bie „P”

(Po wer). Przez ca ły czas trwa -
nia te stów ope ra to rzy ma szy -
ny oprócz ru ty no wych czyn -
no ści ob słu go wych do ko ny -
wa li co dzien nej in spek cji po -
praw no ści dzia ła nia ukła du
hy bry do we go. Oka zał się ła -
twy w ser wi so wa niu i cał ko wi -
cie bez a wa ryj ny. 
Hy bry da Hi ta chi we szła
do sprze da ży na ryn kach eu -
ro pej skich w ma ju te go ro ku.
Czy ma szy nę tę moż na ku pić
w Pol sce? Py ta ny o to Piotr
Zo szak, dy rek tor han dlo wy
fir my To na bę dą cej wy łącz -

nym przed sta wi cie lem kon -
cer nu Hi ta chi Con struc tion
Ma chi ne ry w Pol sce od po wie -
dział: – Pol scy klien ci mo gą
oczy wi ście za mó wić i ku pić
ko par kę hy bry do wą ZH210 -5.
Po dob nie zresz tą jak wszyst -
kie po zo sta łe ma szy ny znaj du -
ją ce się w ak tu al nej ofer cie Hi -
ta chi. Nie pla nu je my jed nak
spe cjal nych ak cji ma ją cych
na ce lu pro mo wa nie ko pa rek
te go ty pu sta no wią cych jed -
nak na dal pro dukt ni szo wy.
Wszyst kich za in te re so wa nych
eko lo gią i oszczęd no ścią pa -
li wa, Piotr Zo szak za chę ca
do za in te re so wa nia się moż li -
wo ścia mi no wej ge ne ra cji ko -
pa rek Hi ta chi o kon wen cjo -
nal nym na pę dzie. Je że li cho -
dzi o eko no mi kę pa li wo wą,
ich kon struk to rzy ma ją się
czym po chwa lić. Do sko na łe
re zul ta ty osią gnę li dzię ki za -
sto so wa niu cał ko wi cie no we -
go ukła du hy drau licz ne go
HIOSIII. Uda ło się nie zwy kle
sku tecz nie zre du ko wać je go
opo ry hy drau licz ne, co skut -
ku je istot nym ogra ni cze niem
zu ży cia pa li wa. – Pro szę za -
uwa żyć, że w po rów na niu
z naj now szy mi ma szy na mi
o kon wen cjo nal nym na pę dzie
pra cu ją cym w ty bie E (Eko no -
micz ny), roz wią za nia tech no -
lo gicz ne za sto so wa ne w ko -
par kach hy bry do wych po zwa -
la ją na za osz czę dze nie mak -
sy mal nie pięt na stu pro cent
pa li wa. Do kład nie ta ki sam
re zul tat dzię ki swym umie jęt -
no ściom po tra fi osią gnąć
pra wi dło wo wy szko lo ny ope -
ra tor zwy kłej ko par ki. Mo im
zda niem upły nąć mu si jesz -
cze wie le cza su, by hy bry dy
ma so wo za go ści ły na pla -
cach bu do wy. Za ry zy ku ję
stwier dze nie, że za osiem
czy dzie sięć lat od zysk ener -
gii ki ne tycz nej z ob ro tu nad -
wo zia sta nie się stan dar do -
wą funk cją we wszyst kich
mo de lach ko pa rek. Bę dzie
to wów czas roz wią za nie ta -
nie i tym sa mym po -
wszech ne – ko men -
tu je Piotr Zo szak.

MASZYNY BUDOWLANE

Hi ta chi też ma hybrydę!
Za nim ko par ka Hi ta chi ZH210LC -5 Hy brid we szła
do sprze da ży w Eu ro pie, pod da na zo sta ła sze re -
go wi te stów. Ich część prak tycz na od by ła się
na pół no cy Fin lan dii w su ro wych wa run kach kli ma -
tycz nych pa nu ją cych w oko li cy krę gu po lar ne go 

www.tona.com.pl

W po rów na niu z ma szy na mi kon wen cjo nal ny mi tej sa mej kla sy eks plo ato wa ny mi w po rów -
ny wal nych wa run kach, hy bry da Hi ta chi zużywa zde cy do wa nie mniej pa li wa. Średnia
oszczęd no ść w tym za kre sie sięgać mo że na wet trzy dziestu pro cent

http://www.tona.com.pl/
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Oprócz tra dy cyj nych kru sza -
rek, pił czy ma szyn ro bo -
czych wy po sa żo nych w sze -
reg przy sta wek, ta kich jak
róż ne go ro dza ju no ży ce prze -
zna czo ne do kru sze nia żel be -
tu lub cię cia sta li, war to za sta -
no wić się nad urzą dze nia mi
rza dziej spo ty ka ny mi, choć
znacz nie uła twia ją cy mi pra ce. 
W wy po sa że niu ro dzi mych
firm zaj mu ją cych się wy bu -
rze nia mi i roz biór ką wciąż
jesz cze wio dą prym mło ty hy -
drau licz ne i szczę ki kru szą ce.
Bez nich oczy wi ście trud no
wy obra zić so bie wy bu rza nie
me cha nicz ne. Nie zna czy to
jed nak, że nie trze ba my śleć
o roz sze rze niu za so bów par -
ku ma szy no we go o in ne, no -
wo cze sne urzą dze nia. Nie -
któ re przed się bior stwa in we -
stu ją w no wo ści i za ku pi ły już
np. chwy tak ma gne tycz ny.
Po co? Je go głów ne za sto so -
wa nie to po rząd ko wa nie pla -
cu, na któ rym od by wa się wy -
bu rza nie bu dyn ku – zbie ra nie
ele men tów zbro je nia, wy cią -
ga nie z gru zu drob nych prę -
tów czy prze no sze nie cięż -
kich pro fi li sta lo wych.
Po dob nie jak więk szość pro -
duk tów fir my Dy na set urzą -
dze nie to prze twa rza moc hy -
drau li ki ma szy ny w ener gię,
któ ra je za si la. Nie wy ma ga -
ne jest więc żad ne do dat ko -
we za si la nie. Ozna cza to ty le,
że chwy tak ma gne tycz ny
swo bod nie moż na in sta lo wać
na więk szo ści ma szyn ro bo -
czych. Oczy wi ście trze ba pa -
mię tać, że wiel kość na rzę dzia
de ter mi nu je to naż ma szy ny,
do któ rej ma być ono pod łą -
cza ne. Waż na jest rów nież
wy star cza ją co wy daj na hy -
drau li ka, któ ra w znacz nym
stop niu od po wia da za pra wi -
dło we funk cjo no wa nie ma -
gne su. In sta la cja jest pro sta

i szyb ka. Po zor nie mo że nie -
wie le to zna czy, jed nak
z punk tu wi dze nia firm po sia -
da ją cych wie le ma szyn ro bo -
czych, ła twość mon ta żu mo -
że stać dość istot ną ce chą.
Ma gnes to kom plet ne na rzę -
dzie, nie przy pi sa ne do da ne -
go no śni ka. W za leż no ści
od po trzeb mo że za tem pra -
co wać z róż ny mi ma szy na mi.
Moż na go rów nież trans por -
to wać, a szyb ka in sta la cja, ła -
twa ob słu ga i kom pa ty bil -
ność z wie lo ma no śni ka mi
czy nią go ide al nym na rzę -
dziem pod wy na jem. 
Co jest zwy kle wy bu rza ne?
Ha le, obiek ty prze my sło we,
ka na ły, fun da men ty, ni gdy
nie ukoń czo ne, nie uda ne in -
we sty cje sprzed kil ku dzie -
się ciu lat, ta kie jak szpi ta le
czy biu row ce, ale też ka mie -
ni ce czy in ne bu dyn ki w cen -
trach miast. W ta kiej sy tu -
acji, oprócz bez pie czeń -
stwa, któ re jest ele men tem
klu czo wym, pod czas roz -
biór ki waż ne jest rów nież za -
cho wa nie czy sto ści oto cze -
nia. Wy bu rza nie ścian czy
mu rów przy uży ciu szczęk
kru szą cych i mło tów hy drau -
licz nych za wsze wią że się
z emi sją py łu, któ ry utrud nia
wi docz ność. Kurz stanowi
rów nież znaczący dys kom -
fort za rów no dla ope ra to ra,
jak i wszyst kich osób prze -
by wa ją cych w po bli żu po la
pra cy. Są oni na ra że ni
na wdy cha nie za nie czysz -
czo ne go po wie trza. 
Moż na te mu ła two za ra dzić
mon tu jąc na ma szy nie ro bo -
czej sys tem tłu mie nia py łu.
To bar dzo pro ste roz wią za -
nie pro po no wa ne przez fir -
mę Dy na set po le ga na roz -
py la niu wo dy pod wy so kim
ci śnie niem bez po śred nio
na ob szar pra cy. Za to mi zo -

wa na wo da – jak mgła – wią -
że się z czą stecz ka mi py łu
i spra wia, że szyb ko opa da -
ją one w po bli żu ma szy ny.
Z ko lei nie tłu mio ny, po zo sta -
wio ny sam so bie pył, przez
dłuż szy czas swo bod nie
uno si się w po wie trzu opa da -
jąc wresz cie z da la od miej -
sca pra cy. Co waż ne, sys -
tem jest eko lo gicz ny, nie zu -
ży wa du żej ilo ści wo dy, tym
samym nie powoduje zalania
ob sza ru ro bo cze go. 
W skład sys te mu wcho dzi hy -
drau licz na pom pa wy so kie go
ci śnie nia wo dy Dy na set
HPW, elek tro ma gne tycz ny
za wór kon tro lu ją cy prze pływ
i ci śnie nie oraz kom plet dysz
ato mi zu ją cych do roz py la nia.
Ta sa ma pom pa, choć wy po -

sa żo na w in ne przy staw ki,
mo że zo stać wy ko rzy sta na
w in nych ce lach, na przykład
do prac po rząd ko wych. Dzię -
ki te mu jest uni wer sal nym na -
rzę dziem mon to wa nym, po -
dob nie jak chwy tak ma gne -
tycz ny, na więk szo ści ma -
szyn ro bo czych. 
Nie za leż nie od wy bra nej me -
to dy wy bu rzeń – wy bu cho wej
bądź me cha nicz nej – moż na
do brać do każ dej z nich na -
rzę dzia, któ re za wsze znaj dą
za sto so wa nie pod czas roz -
bió rek, za rów no ma łych, jak
i wiel kich obiek tów. Do ze sta -
wu kla sycz nego sprzę tu wy -
bu rze nio wego fir ma Se ra fin
P.U.H. pro po nu je do dać urzą -
dze nia pod no szą ce kom fort
i wy daj ność pra cy, na przy -
kład chwy tak ma gne tycz ny
oraz sys tem tłu mie nia py łu
lub, nie  opi sa ny w ni niej szym
ar ty ku le, ale rów nież do stęp -
ny w ofer cie fir -
my – ro bot wy bu rze -
nio wy fir my AVANT. 

Dy na set – eks pert od wy bu rzeń
Wy bu rza nie bu dyn ków to cięż ki orzech do zgry zie nia… Al bo ra czej
do znisz cze nia. Za czy na się od przy go to wa nia pro jek tu i uzy ska nia po -
zwo le nia na roz biór kę. Gdy for mal no ściom sta nie się za dość, czas
przejść do dzia ła nia. I tu taj do akcji wkra cza ją ma szy ny…

www.dynaset.com.pl

http://dynaset.com.pl/
http://dynaset.com.pl/
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Jest tyl ko jed no miej sce w Pol sce, gdzie od dwu dzie stu lat spo ty ka ją się
li de rzy bran ży bu dow nic twa dro go we go – kie lec kie tar gi, na zy wa ne
przez wy staw ców praw dzi wym świę tem dro go wnic twa, za sko czą w tym
ro ku no wą for mu łą i wy jąt ko wy mi wy da rze nia mi oko ło tar go wy mi.
Na go ści cze ka ją mię dzy in ny mi wi do wi sko we zma ga nia ope ra to rów
ma szyn bu dow la nych, kon kurs dla zwie dza ją cych z cen ny mi na gro da -
mi, ro dzin ny pik nik Show After Fa ir oraz po li gon o po wierzch ni 1,6 ha,
na któ rym od by wać bę dą się spek ta ku lar ne po ka zy dy na micz ne. 
Bu dow nic two to dy na mi ka i cią gły ruch. Ma jąc na uwa dze du że za in te re so -
wa nie po ka za mi dy na micz ny mi cięż kie go sprzę tu, w la tach ubie głych or ga -
ni zo wa ny mi na ze wnętrz nych te re nach tar go wych, w tym ro ku szcze gól ny
na cisk po ło żo ny zo stał na tzw. Show After Fa ir. Po ka zy sprzę tu bę dą to wa -
rzy szyć wy staw com i zwie dza ją cym pod czas wszyst kich trzech tar go wych dni
oraz 17 ma ja, w ra mach trwa ją cych o je den dzień dłu żej tar gów MASZBUD.
– Do dys po zy cji wy staw ców od da ny jest po li gon, o po wierzch ni 1,6 ha z któ -
re go w mi nio nych la tach ko rzy sta ły m.in. ASBUD, BH RUDA, BOBCAT,
HKL BAUMASCHINEN, HUTA STALOWA WOLA, INTERHANDLER,
VOLVO, WIRTGEN – wy ja śnia Bo gu sła wa Grze chow ska, dy rek tor pro jek -
tu – za pra sza my do udzia łu w tym nie zwy kłym wy da rze niu tak że w tym ro -
ku. Roz sze rzo na for mu ła po ka zów, któ ra 17 ma ja przy bie rze for mę wiel kie -
go ro dzin ne go fe sty nu, to nie tu zin ko wy spo sób na spę dze nie cza su wspól -
nie z ro dzi ną i przy ja ciół mi. 
W ra mach tar gów MASZBUD od bę dzie się tak że Kon kurs Ope ra to rów
Ma szyn Bu dow la nych pod pa tro na tem Pol skiej Izby Prze my sło wo -Han dlo -
wej Bu dow nic twa. Ma szy ny do kon kur su do star czy fir ma ASBUD z Ka to wic,
bez po śred ni przed sta wi ciel ma szyn fir my TEREX. Ser decz nie za pra sza my
wszyst kich po sia da czy upraw nień ope ra tor skich kla sy III do udzia łu w zma -
ga niach. Dla zwy cięz ców prze wi dzia no atrak cyj ne na gro dy rze czo we – m.in.
sprzęt AGD i RTV. Kon kurs od bę dzie się 15, 16 i 17 ma ja. Przy go to wa ne kon -
ku ren cje wy ma ga ją za rów no pre cy zji i tech ni ki jak i szyb ko ści – bę dzie prze -
kłu wa nie ba lo nów spe cjal nym ostrym na rzę dziem umiesz czo nym w łyż ce ko -
par ki, usta wia nie po jem ni ków z wo dą tak, by nie uro nić ani kro pli czy też sla -
lom na przy go to wa nej – nie ła twej! – tra sie. Emo cje gwa ran to wa ne! Za chę ca -
my do udzia łu oraz do go rą ce go do pin gu swo ich za wod ni ków.
Bez płat ne warsz ta ty 
Każ de go dnia tar gów MASZBUD pod okiem do świad czo ne go tech ni ka
bę dzie moż na przejść pro fe sjo nal ny in struk taż użyt ko wa nia wy ta cza rek.
Za pra sza na nie świa to wy li der w pro duk cji prze no śnych wy ta czar ko –na -
pa wa rek Su per com bi na ta – wło ska fir ma El sa. Uczest nic two w warsz ta -
tach po świad czo ne zo sta nie cer ty fi ka tem przy go to wa nym przez fir mę.
Kon kurs dla zwie dza ją cych 
Sprzęt i ma te ria ły do bu do wy dróg, mo stów, wia duk tów… ele men ty in -
fra struk tu ry zwią za nej z dro go wnic twem i użyt ko wa niem au to strad…
Ma szy ny i urzą dze nia do ro bót ziem nych, do pro duk cji i trans por tu be to -
nu, żu ra wie, ko par ki, wal ce dro go we… Wi do wi sko wy kon kurs dla ope ra -
to rów ma szyn bu dow la nych… dy na micz ne po ka zy cięż kie go sprzę tu…
Warsz ta ty i kon fe ren cje… Wspar cie naj waż niej szych in sty tu cji bran żo -
wych w kra ju…set ki firm i ty sią ce zwie dza ją cych… – to tyl ko nie któ re
z ele men tów naj więk szych i naj waż niej szych tar gów tej bran ży w Pol sce. 
Jak zmie ścić to wszyst ko w JEDNYM zda niu tak, by od dać dy na micz ne go
du cha im pre zy? Jak stwo rzyć ha sło re kla mo we, któ re cel nie opi sze at mos -
fe rę, za kres bran żo wy i ogrom na szych wy staw? Or ga ni za to rzy za pra sza ją
wszyst kich zwie dza ją cych do wzię cia udzia łu w kon kur sie na ha sło pro -
mu ją ce kie lec kie tar gi – na zwy cięz cę cze ka ta blet Sam sung Ga la xy.
Moc ne wspar cie me ry to rycz ne 
Obec ność na ju bi le uszo wych tar gach AUTOSTRADA-POLSKA po twier -
dzi ła dy rek tor GDDKiA, mgr inż. Ewa To ma la -Bo ruc ka, – wy sta wa po raz
ko lej ny ob ję ta zo sta ła pa tro na tem Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych
i Au to strad.
– Wspar cie naj istot niej szych in sty tu cji z bran ży – Ogól no pol skiej Izby
Go spo dar czej Dro go wnic twa, In sty tu tu Ba daw cze go Dróg i Mo stów, In -
sty tu tu Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go, Pol skiej Izby
Kon struk cji Sta lo wych, Sto wa rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Ko mu -
ni ka cji, Świę to krzy skie go Klu bu Dro go wca, Zrze sze nia Mię dzy na ro do -
wych Prze woź ni ków Dro go wych, Pol skie go Związ ku Pra co daw ców Bu -
dow nic twa i Głów ne go In spek to ra Pra cy – utwier dza nas w prze ko na niu,
że AUTOSTRADA-POLSKA to cią gle naj waż niej sze tar gi bu dow nic twa
dro go we go w Pol sce – pod kre śla Da riusz Mi cha lak, Dy rek tor Wy dzia łu
Tar gów w Tar gach Kiel ce – współ two rzo ne przez wio dą ce na ryn ku fir -
my, z bo ga tym za ple czem me ry to rycz nych kon fe ren cji, od 20 lat sta no wią
klu czo we miej sce spo tkań ca łe go sek to ra bu do wy dróg.

AUTOSTRADA-POLSKA i MASZBUD sta wia ją na dy na mi kę
– tar gi bu dow nic twa dro go we go od 14 do 17 ma ja w Tar gach Kiel ce 

http://www.targikielce.pl/index.html?k=autostrada&s=index
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Za mon to wa nie si łow ni ków
ro bo czych w ukła dzie rów no -
le gło bo ku, w peł ni ob ro to wa
wie ża od se pa ro wa na od czę -
ści sil ni ko wej, stan dar do we
me to dy pra cy zgod ne z obo -
wią zu ją cy mi nor ma mi ISO,
ak tyw ne szyb kozłą cze dla
osprzę tu, de tek cja ob cią że -
nia, współ dzie le nie prze pły -
wu w ukła dzie hy drau licz -
nym, pa tent współ dzia ła nia
si łow ni ków ro bo czych, hy -
dro sta tycz ny układ na pę du,
to czę ści skła do we bez któ -
rych ta ma szy na nie by ła by
ta ka szyb ka i moc na.
Si ła i moc skry wa ne są
w kom pak to wej bu do wie tej
wie lo funk cyj nej ko par ki. Dzię -
ki ma łym wy mia rom, prze ciw -
wa dze zin te gro wa nej z wie żą
oraz ul tra kom pak to we mu
wy się gni ko wi 12 MTX mie ści
się na jed nym pa sie jezd ni,
nie za leż nie od wy ko rzy sty wa -
nych na rzę dzi ro bo czych. 
Gdy ktoś z kie row ców cze ka -
jąc na zwęż ce ob ser wo wał
pra cę ko par ko-ła do war ki, któ -
ra czo ło wo za sy py wa ła rów
i ta ra so wa ła wzdłuż nie dwa
pa sy jezd ni, ucie szył by się
z fak tu płyn ne go prze jaz du
przy pra cu ją cym 12 MTX. To
moż li we wła śnie przy za sto so -
wa niu ob ro to wej wie ży i ki ne -
ma ty ce sa me go wy się gni ka.
Jak nie wie le trze ba, by prze -
stać się iry to wać na na szych
prze bu do wy wa nych dro gach!
Pod no sze nie naj cięż szych ła -
dun ków i pre cy zyj ne ich
umiesz cza nie to zwy czaj na
co dzien ność dla Me ca laca.
Roz ła du nek pa let, od kła da nie
ma te ria łu na trzy me try po ni -
żej po zio mu na któ rym stoi
ma szy na, po da wa nie ła dun ku
przez otwo ry okien ne do we -
wnątrz bu dyn ków, to rów nież
co dzien ne obo wiąz ki ma szy -
ny i jej ope ra to ra. Me ca lac to
sprzęt dla wszyst kich.

Szcze gól nie dla tych, któ rzy
chcą mieć jed ną ma szy nę
do kil ku czyn no ści (ko pa nie,
ła do wa nie, prze no sze nie,
po da wa nie). Isto tą jest szyb -
kie prze zbro je nie osprzę tu
ro bo cze go. Na rzę dzia moż -
na zmie niać z ka bi ny w za le -
d wie kil ka se kund. Jest to

i wy god ne, i pro ste. Me ca lac
mo że pra co wać z każ dym ty -
pem osprzę tu, któ ry unie sie
i za si li z ukła du hy drau licz ne -
go. Swo ją ela stycz ność Me -
ca lac uzy sku je dzię ki za sto -
so wa niu nie zrów na ne go
wy się gni ka, środ ko wej
funk cji je go ła ma nia (of f set),

szyb kozłą czu, kom pak to -
wym wy mia rom oraz pręd -
ko ści cy kli ro bo czych. 
Po łą cze nie pręd ko ści, uni -
wer sal no ści i wy daj no ści po -
wo du je, że 12 MTX jest ma -
szy ną do wszel kich prac
w mie ście i te re nach wy so ce
zur ba ni zo wa nych. 

12 MTX dys po nu je tur bo do -
ła do wa nym sil ni kiem o po -
jem no ści 4,5 li tra i mo -
cy 111 KM. W tej ka te go rii
wa go wej, to spo ry za pas
mo cy, któ ry prze kła da się
przy wy ko ny wa niu naj bar -
dziej wy ma ga ją cych prac
z wy jąt ko wą wy daj no ścią.

Pom pa hy drau li ki ro bo czej po -
sia da wy daj ność 165 l/min
przy 280 bar. Umoż li wia ona
efek tyw ne za si le nie osprzę tu
do dat ko we go, ta kie go jak ko -
siar ki, za mia tar ki, wiert ni ce itp. 
Sta bil ność 12 MTX jest wy -
jąt ko wa. Uzy ska no ją dzię ki
za mon to wa niu sil ni ka po -
przecz nie na tyl nej ra mie
ma szy ny, co po zwo li ło ob ni -
żyć śro dek cięż ko ści. Tyl ny
most ma szy ny mo że zo stać
za blo ko wa ny przez ope ra to -
ra z po zio mu pul pi tu ste row -
ni cze go, nie za leż nie od po -
zy cji w któ rej znaj du je się
ma szy na. Za pew ni to do dat -
ko wą sta bil ność po przecz -
ną pod czas pra cy. Z przo du
ma szy ny ma my do dys po -
zy cji nie za leż ne sta bi li za to ry
roz su wa ne te le sko po wo
(opcja), któ re na da ją punkt
pod par cia przy ko pa niu
oraz po zio mu ją ma szy nę
na nie rów nym grun cie. Po -
mi mo cię ża ru ma szy ny wy -
no szą ce go 9,5 to ny 12 MTX
jest wy jąt ko wo kom pak to wą
ma szy ną: cał ko wi ty ob rót
wie ży moż na zre ali zo wać
przy pro mie niu wy no szą -
cym za le d wie 1,38 metra. 
Ka bi na 12 MTX jest prze -
stron na i er go no micz na,
speł nia ją ca wy ma ga nia
ROPS i FOPS. Dzię ki prze -
szklo nym po wierzch niom
moż na ob ser wo wać oto cze -
nie miej sca pra cy. Po nad to,
od se pa ro wa nie ka bi ny od sil -
ni ka za pew nia swo istą ci szę
i kom fort pra cy dla ope ra to ra. 
Po siada cze ko pa rek 12 MTX,
dys po nu ją wie dzą, do -
świad cze niem oraz du chem
pra cy ze spo ło wej, któ ry rów -
nież jest mo to rem na pę do -
wym fir my Me ca lac. Me ca lac
i wszyst ko sta je się
prost sze. Trze ba tyl -
ko nim dys po no wać.

MASZYNY BUDOWLANE

Me ca lac 12 MTX – koparka doskonała 
Czter dzie sto let nie do świad cze nie i bli ska współ pra ca z użytkownikami po zwo li ły stwo rzyć ory gi nal ne
roz wią za nia tech nicz ne, któ re są isto tą suk ce su francuskiej firmy Mecalac. Pod sta wo we war to ści
produkowanych przez nią ma szyn speł nia ją wy ma ga nia pro fe sjo na li stów w wie lu bran żach

www.mecalac.pl

Pod no sze nie naj cięż szych ła dun ków i pre cy zyj ne ich umiesz cza nie nawet trzy me -
try po ni żej po zio mu, na któ rym stoi ma szy na, to żaden problem dla Mecalaca

Dzię ki za sto so wa niu wy się gni ka o wy jąt ko wej kon struk cji i środ ko wej funk cji je go
ła ma nia (of f set) Me ca lac 12MTX ra dzi so bie do sko na le z za ła dun kiem po jaz dów

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


http://www.mecalac.com/pl/
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Wśród pre zen to wa nych ma -
szyn bę dą m.in. no we mo de -
le wal ców Dy na pac i roz kła -
da rek Dy na pac, kru szar ka
szczę ko wa, no wa ga ma ma -
szyn do na try sku be to nu
Mey co, prze woź ne sprę żar ki,
ge ne ra to ry i masz ty oświe tle -
nio we, mło ty hy drau licz ne,
pneu ma tycz ne, za gęsz czar ki,
sprzęt do be to nu. 
„Spró buj Atlas Cop co”
– pod tym ha słem fir ma po -
ja wia się w tym ro ku na tar -
gach Au to stra da Pol ska
z peł ną ofer tą urzą dzeń wy -
bu rze nio wych, za gęsz cza ją -
cych i sprzę tu do be to nu.
Pod czas tak zna czą ce go dla
bran ży wy da rze nia bę dzie
moż na za po znać się z no wo -
ścia mi, wśród któ rych znaj dą
się ubi ja ki wi bra cyj ne se rii LT,
gło wi ca fre zu ją ca, ma gnes
hy drau licz ny, mło ty hy drau -
licz ne, spa li no we, pneu ma -
tycz ne i elek trycz ne. 
Zwie dza ją cych tar gi po win -
na przy cią gnąć sze ro ka ga -
ma sprzę tu do be to nu, w któ -
rej na uwa gę z pew no ścią za -
słu gu ją po grą żal ne wi bra to ry
elek trycz ne se rii AX, Vi bra star
i Smart, któ re ce chu je wy jąt -
ko wa wy daj ność i mo bil ność.
Fir ma Atlas Cop co ofe ru je
rów nież za cie racz ki spa li -
no we i elek trycz ne, li stwy
wi bra cyj ne dwu pro fi lo we
i mo du ło we oraz wi bra to ry
ze wnętrz ne (przy czep ne).
„Spró buj Atlas Cop co”
– pod tym ha słem kry je się
m.in. moż li wość spraw dze nia
wie lu urzą dzeń z ofer ty fir my.
Szcze gó ły bę dzie moż na usta -
lić z przed sta wi cie la mi fir my
pod czas tar gów Au to stra da.
Dział Ma szyn Prze woź nych
Źró deł Ener gii za pre zen tu je
mię dzy in ny mi mobilny maszt
so lar ny QLTS za si la ny ener -
gią sło necz ną. Prze zna czo ny

dla wy ma ga ją cych firm bu -
dow la nych, dro go wych, czy
też firm ob słu gu ją cych im pre -
zy ple ne ro we któ re pra cu ją
nie tyl ko przy oświe tle niu na -
tu ral nym lecz wte dy gdy za -
pad nie zmrok. 
Jak to dzia ła? Maszt oświe tle -
nio wy QLTS So lar ła du je się
w cią gu dnia ener gią sło necz -
ną. Ener gia jest prze twa rza -
na przez wy daj ne pa ne le sło -
necz ne, któ re moż na w ła twy
spo sób usta wić pro sto pa dle
do pa da nia pro mie ni sło -
necz nych. Prze two rzo na
ener gia jest ma ga zy no wa -
na w wy daj nych aku mu la to -
rach. Dio dy LED za pa la ją się
z peł ną mo cą na tych miast
po włą cze niu. Maszt cha rak -
te ry zu je się so lid ną kon struk -
cją ze sta lo wym pa ne lem ste -
ro wa nia i pio no wym masz tem
wy su wa nym na od po wied nią
wy so kość. Maszt moż na ob -
ra cać o 359°. 
Ja kie są kosz ty użytkowania
masztów? QLTS So lar gwa -
ran tu ją naj niż sze moż li we
kosz ty oświe tle nia gdyż nie
wy ma ga ją pa li wa, ole ju ani
pły nu chło dzą ce go. Nie ma ją
wi ru ją cych czę ści, ża den ich
ele ment się nie zu ży wa. Tym
samym masz ty nie wy ma ga ją
na co dzień prak tycz nie żad -
nej kon ser wa cji. 
Ma szy ny dro go we Dy na pac
ofe ro wa ne przez Atlas Cop co
re pre zen to wać bę dzie mię -
dzy in ny mi in no wa cyj na roz -
kła dar ka Dy na pac SD2500C,
któ ra zo sta ła za pro jek to wa -
na ze szcze gól ną dba ło ścią
o ja kość roz kła da nia, er go no -
mię sta no wi ska ope ra to ra
i wpływ na śro do wi sko na tu -
ral ne. Roz kła dar ka wy po sa -
żo na jest w tryb pra cy Eco,
umoż li wia ją cy bez stop nio we
do sto so wa nie po zio mu ob -
ro tów sil ni ka do rze czy wi ste -

go za po trze bo wa nia na moc.
Ab so lut nie re wo lu cyj nym
roz wią za niem jest stwo rze -
nie spój ne go sys te mu ope -
ra cyj ne go PaveManager 2,
który kon tro lu je nie tyl ko po -
szcze gól ne funk cje ma szy -
ny, ale ca ły pro ces roz kła da -
nia. Prze ło mo wym roz wią za -
niem od wiecz ne go pro ble -
mu do ko wa nia sa mo cho -
dów cię ża ro wych do roz kła -
dar ki jest SAFE IMPACT
SYSTEM, w któ rym amor ty -

zo wa ne hy drau licz nie rol ki
pcha ją ce po tra fią zneu tra li -
zo wać sil ne ude rze nie cię ża -
rów ki do star cza ją cej mie -
szan kę mi ne ral no-as fal to wą.
SpeedTM – opa ten to wa ny
sys tem au to ma tycz nej re gu -
la cji pręd ko ści ob ro to wej sil -
ni ka spa li no we go mający
na ce lu do sto so wa nie wy dat -
ku mo cy do rze czy -
wi ste go za po trze bo -
wa nia ma szy ny. 
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„Spró buj Atlas Cop co”
Fir ma Atlas Cop co zde cy do wa ła w spo sób szcze -
gól ny za zna czyć swo ją obec ność na tar gach Au -
to stra da-Pol ska 2014 za pew nia jąc sze ro ki wa -
chlarz pro duk tów oraz atrak cji dla zwie dza ją cych

www.atlascopco.pl

Maszt oświe tle nio wy QLTS So lar jest przyjazny dla środowiska i tani w eksploatacji.
Urządzenie w cią gu dnia ła du je się bowiem ener gią sło necz ną

Roz kła dar ka Dy na pac SD2500C zo sta ła za pro jek to wa na ze szcze gól ną dba ło ścią
o ja kość roz kła da nia, er go no mię sta no wi ska ope ra to ra i przyjazność dla śro do wi ska

http://www.atlascopco.pl/plpl/
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Fir ma Ku bo ta Bau ma schi nen
GmbH jest czę ścią świa to we -
go kon cer nu za trud nia ją ce -
go 28.000 pra cow ni ków. Kon -
cern Ku bo ta po wstał w Ja po -
nii w ro ku 1890. Na zwa po -
cho dzi od na zwi ska ja poń -
skie go za ło ży cie la fir my Gon -
shi ro Ku bo ta i w chwi li obec -
nej sta no wi sy no nim wiel ce
uda ne go ma ria żu tra dy cji
z no wo cze sno ścią. Suk ces
Ku bo ty w Eu ro pie trwa nie -
prze rwa nie od trzy dzie stu lat.
Głów nie za spra wą cią gle roz -
wi ja nej i do sko na le zor ga ni zo -
wa nej sieci dys try bu to rów. Ku -
bo ta jest wio dą cym pro du cen -
tem ma szyn kom pak to wych
w seg men cie 0÷8 ton. Pierw -
sze mi ni ko par ki fir ma Ku bo ta
wy pro du ko wa ła w ro ku 1974.
Już wów czas by ły one przy ja -
zne dla śro do wi ska, kom for to -
we i bez piecz ne. Dzi siej sze
mo de le cha rak te ry zu ją się no -
wo cze sno ścią i nie za wod no -

ścią, a jed no cze śnie speł nia ją
wszel kie wy ma ga nia sta wia ne
współ cze snym ma szy nom.
W ro ku 2013 kon cern Ku bo ta
wpro wa dził na ry nek mi ni ko -
par ki no wej ge ne ra cji z ozna -

cze niem KX-04, cha rak te ry zu -
ją ce się jesz cze więk szą mo cą
i znacz nie lep szy mi pa ra me -
tra mi pra cy. Na pę dza ją ce ma -
szy ny sil ni ki Ku bo ta se rii 4
dzię ki swej no wo cze snej kon -

struk cji roz wi ja ją nie tyl ko du -
żą moc, ale tak że speł nia jąc
wy mo gi do ty czą ce ochro ny
śro do wi ska są wy ci szo ne.
Mi ni ko par ki ty pu KX016 -4,
KX018 -4 i KX019 -4 ma ją naj -
więk szą ka bi nę w swo jej kla -
sie pro duk to wej. Er go no micz -
na kon struk cja gwa ran tu je
wy daj ną pra cę. Wszyst kie trzy
ty py mi ni ko pa rek no wej ge ne -
ra cji po sia da ją moż li wość hy -
drau licz ne go rozsuwania gą -
sie nic. W przy pad ku mo de lu
KX016 -4 mak sy mal na sze ro -
kość wy no sić mo że 1.240 mi -
li me trów, na to miast dla ma -
szyn KX018 -4 i KX019 -4 na -
wet 1.300 mi li me trów. Dzię ki
funk cji poszerzania gąsienic
minikoparki Kubota do pa so -
wać moż na do wszyst kich sy -
tu acji na pla cu bu do wy.
Wię cej in for ma cji na te mat
ma szyn Ku bo ta uzy skać bę -
dzie moż na na tar gach In ter -
masz od wie dza jąc sto isko
nu mer 16 w sek to rze 3 (plac
Mar ka) lub na te re nie kra ju
we wszyst kich od dzia łach fir -
my HKL Bau ma schi nen Pol -
ska – ofi cjal ne go de -
ale ra ma szyn bu -
dow la nych Kubota.
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Ku bo ta – no wa od sło na na tar gach In ter masz
Fir ma HKL Bau ma schi nen Pol ska pod pi sa ła umo wę i zo sta ła ofi cjal nym
de ale rem ma szyn bu dow la nych KUBOTA w Pol sce. Pre mie ra wy bra nych
mo de li mi ni ko pa rek od bę dzie się pod czas tar gów In ter masz w sto isku
numer 16 w sek to rze 3 (plac Mar ka)

www.hkl.pl

Minikoparki Kubota cha rak te ry zu ją się no wo cze sno ścią i nie za wod no ścią, a jed no cze -
śnie speł nia ją wszel kie wy ma ga nia sta wia ne współ cze snym ma szy nom

http://www.hkl.pl/
http://www.hkl.pl/


Szczę ki mo du ło we moż -
na uzbro ić we wkład ki do pa so -
wa ne kształ tem do każ de go
nie mal prze kro ju. Dzię ki te mu
uzy ska no moż li wość wbi ja nia
jed nym urzą dze niem za rów no
gro dzic, dwu te ow ni ków i in -
nych „pła skich” pro fi li, jak i rur
sta lo wych oraz drew nia nych
pa li o śred ni cy do po -

nad 600 mm. Pro du cent za -
pew nił moż li wość re gu la cji si ły
za ci ska nia wbi ja ne go pro fi lu,
aby nie do pro wa dzić do znisz -
cze nia lub uszko dze nia ele -
men tu przy jed no cze snym je go
moc nym i pew nym uchwy cie. 
Wi brom ło ty se rii SG mo gą
być wy po sa żo ne w sys tem
bez re zo nan so wy. Pra ca wi -
brom ło tem za wsze po wo du je
prze ni ka nie drgań do grun tu,
w któ ry wbi ja my ele men ty.
Ich roz miar i wpływ na ota -
cza ją ce śro do wi sko (bu dyn -
ki, skar py, itp.) wy dat nie za le -
ży od czę sto tli wo ści drgań
wi brom ło ta. Naj bar dziej nie -
bez piecz ne dla grun tu (po -
wo du ją bowiem je go „pły nię -
cie”) są drga nia w za kre -
sie 20-25 Hz. Im „da lej” od te -
go za kre su drgań znaj du je
się za kres no mi nal nych
drgań wi brom ło ta, tym le piej
dla spój no ści grun tu.

Wi brom ło ty MOVAX zo sta ły za -
pro jek to wa ne do pra cy z czę -
sto tli wo ścią 50 Hz, któ ra jest
bez piecz na dla sta bil no ści ota -
cza ją ce go pro fil grun tu. Je dy -
nym mo men tem pra cy wi -
brom ło ta, w któ rym ist nie je
nie bez pie czeń stwo pły nię cia
grun tu, jest je go start i za trzy -
ma nie. Wte dy czę sto tli wość

drgań wi brom ło ta mu si przejść
przez nie bez piecz ny za kres ro -
snąc od ze ra lub spa da jąc
do ze ra z no mi nal nych 50 Hz.
Wi brom ło ty MOVAX se rii SG-V
zo sta ły wy po sa żo ne w do dat -
ko wy układ me cha nicz ne go,
bez re zo nan so we go star tu i za -
trzy ma nia. W fa zie star tu od -
po wied ni me cha nizm włą cza
mo ment mi mo śro do wy do pie -
ro po roz pę dze niu wa łów
do no mi nal nej pręd ko ści, na -
to miast pod czas za trzy ma nia
wy łą cza mo ment mi mo śro do -
wy za nim roz pocz nie wy ha -
mo wy wa nie wa łów. Dzię ki te -
mu roz wią za niu pod czas star tu
i za trzy ma nia pręd kość ob ro -
to wa wa łów prze cho dzi przez
nie bez piecz ny za kres wi bra -
cji, ale przy ze ro wym mo men -
cie mi mo śro do wym
– nie po wo du je naj -
mniej szych drgań.

No wa se ria wi brom ło tów MOVAX
Naj więk szą za le tą naj now szej se rii wi brom ło tów
MOVAX jest ich wie lo funk cyj ność. Dzię ki cał ko -
wi cie zmie nio nej kon struk cji szczęk uzy ska no
moż li wość uchwy ce nia do wol ne go pro fi lu… 

www.movax.pl

http://movax.pl/
http://movax.pl/
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LiuGong za pew nia, że każ da
ko par ka z no wej se rii E zo sta -
ła skon stru owa na zgod nie
z je go fi lo zo fią war to ści, tj.
nie za wod no ści, bez pie czeń -
stwa i spraw ne go dzia ła nia.
Zgod nie z obec ny mi stan dar -
da mi emi sji spa lin, ko par -
ki 922E, 925E i 930E wy po sa -
żo no w sil ni ki Cum mins speł -
nia ją ce nor mę Tier 4i/Sta ge
IIIB. W jed nost kach na pę do -
wych za sto so wa no spraw dzo -
ny układ re cyr ku la cji spa lin
(EGR), wy so ko ci śnie nio wy
układ wtry sku pa li wa z szy ną
Com mon Ra il (HPCR) oraz filtr
czą stek sta łych Cum mins. Tę
kom bi na cję ele men tów uzu -
peł nia opa ten to wa na przez fir -
mę Cum mins tur bo sprę żar ka
VGT, któ ra sta le re gu lu je pręd -
kość prze pły wu po wie trza do -
sto so wu jąc ją do pręd ko ści
ob ro to wej i ob cią że nia sil ni ka.
Za awan so wa ny sys tem in te li -
gent nej kon tro li mo cy (IPC)
rów no wa ży pra cę sil ni ka
i pom py hy drau licz nej, aby za -
gwa ran to wać ni skie zu ży cie
pa li wa, do któ re go do dat ko wo
przy czy nia się funk cja au to -
ma tycz ne go przej ścia na bieg
ja ło wy, gdy za wo ry ste ru ją ce
znaj dą się w po zy cji neu tral nej
przez po nad sie dem se kund.

Wy daj ność no wych ko pa rek
zwięk sza po nad to za awan so -
wa ny układ hy drau licz ny opty -
ma li zu ją cy pra cę głów ne go za -
wo ru re gu la cyj ne go i cy lin -
drów. Ope ra tor ma do wy bo ru
sześć try bów pra cy, umoż li -

wia ją cych opty ma li za cję osią -
gów ma szy ny i zu ży cia pa li wa
w za leż no ści od ro dza ju pro -
wa dzo nych prac. Je śli w trak -
cie ko pa nia ko niecz na oka że
się do dat ko wa moc, moż -
na ak ty wo wać sys tem ste ro -
wa nia zwięk sze niem mo cy,

aby tym cza so wo zwięk szyć si -
łę od spa ja nia o sie dem pro -
cent i uzy skać więk szy udźwig.
Mo de le 922E, 925E i 930E
ma ją er go no micz nie za pro -
jek to wa ne ka bi ny o szer szym
po lu wi dze nia. Wie lo funk cyj -
ny ko lo ro wy wy świe tlacz LCD
umiesz czo no w no wym
uchwy cie mo ni to ra, aby za -
gwa ran to wać więk szą sta bil -
ność i za mon to wa no w miej -
scu umoż li wia ją cym bez pro -
ble mo wą ob ser wa cję. Mo ni -
tor LCD ma za za da nie w czy -

tel ny spo sób wy świe tlać try -
by pra cy ma szy ny, ostrze że -
nia, alar my dźwię ko we i in for -
ma cje do ty czą ce serwisu.
Czytelny ekran dzia ła rów nież
ja ko ele ment za pew nia ją cy
bez pie czeń stwo, gdyż peł ni
funk cję lu ster ka wstecz ne go,

prze ka zu jąc w cza sie rze czy -
wi stym ob raz z ka me ry za -
miesz czo nej z ty łu ka bi ny,
aby ope ra tor wie dział, co
dzie je się wo kół po jaz du. 
Ma szy ny z se rii E pro du ko -
wa ne są w opar ciu o świa to -
wej kla sy kom po nen ty – sil -
nik, głów ną pom pę hy drau -
licz ną i za wór głów ny, no wo
za pro jek to wa ny wy się gnik
i ra mię oraz od le wa ne prze -
gu by, któ re za pew nia ją so lid -
ność kon struk cji ma szy ny.
Ko par ki wy ko rzy stu ją spraw -
dzo ny w prak ty ce hy drau licz -
ny układ ste ro wa nia z prze -
pły wem ujem nym. Ra ma gór -
nej i dol nej czę ści pod wo zia
zo sta ła wy ko na na z jed nej
pły ty, aby za pew nić więk szą
sta bil ność i po pra wić ogól ną
nie za wod ność. Sta no wi to
udo sko na le nie w sto sun ku
do po przed nich mo de li.
Dzię ki te mu, że eu ro pej ska
sie dzi ba fir my LiuGong jest
cen tral nie po ło żo na w Ho lan -
dii, użyt kow ni cy ma szyn z se -
rii E zy sku ją ła twy do stęp
do czę ści za mien nych i usług
ser wi so wych w ra zie uste rek
czy awa rii. Każ da ko par -
ka z no wej se rii E zo sta ła
stwo rzo na z my ślą o wy go -
dzie kon ser wa cji. Sze ro kie
kla py ser wi so we i no wa bu -
do wa ma ski umoż li wia ją bez -
po śred ni do stęp do wszyst -
kich new ral gicz nych pod ze -
spo łów z po zy cji sto -
ją cej, co uła twia
prze glą dy i na pra wy.

MASZYNY BUDOWLANE

No we ko par ki LiuGong se rii E
Na ryn ki eu ro pej skie tra fia no wa ge ne ra cja ko pa -
rek LiuGong se rii E. Tworzą ją mo de le 922E, 925E,
grun tow nie zmo der ni zo wa ne 922LC i 925LC oraz
więk sza, cał ko wi cie no wa ma szy na 930E

www.warynski-trade.com.pl

Mo del 922E, po dob nie jak po zo sta łe ko par ki z no wej se rii E, zo stał skon stru owa -
ny zgod nie z fi lo zo fią war to ści kon cer nu LiuGong, ja ki mi są nie za wod ność, bez -
pie czeń stwo i spraw ność dzia ła nia

http://www.warynski-trade.com.pl/
http://www.warynski-trade.com.pl/
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Od dwóch de kad ASbud za -
opa tru je klien tów z ca łej Pol -
ski w ma szy ny i urzą dze nia
słu żą ce do bu do wy dróg, re -
ali za cji ro bót in ży nie ryj nych
i ogól no bu dow la nych, pro -
duk cji kru szyw, mas bi tu -
micz nych i be to nów, a tak że
utrzy ma nia i mo der ni za cji in -
fra struk tu ry ko le jo wej. 
Kompleksowa ofer ta po zwa la
klien tom w jed nym miej scu
za opa try wać się, wy naj mo -
wać i ser wi so wać wszyst kie
ma szy ny nie zbęd ne w re ali -
za cji ich co dzien nych za dań. 
Od sze re gu lat ASbud współ -
pra cu je z re no mo wa ny mi
pro du cen ta mi ma szyn, po jaz -
dów i sprzę tu bu dow la nego.

W ofer cie ka to wic kiej spół ki
zna leźć moż na sprzęt cie szą -
cych się re no mą ma rek: Am -
mann, Te rex, Te rex Fin lay,
Ta tra, Sys te m7, Su mi to mo,
In tra me, Schäfer Tech nic, Po -
wer Cur bers/Pa vers, Clark
For klift czy Do rner Elec tro nic. 
ASbud za pew nia na byw com
ofe ro wa ne go sprzę tu pro fe sjo -
nal ny ser wis gwa ran cyj ny i po -
gwa ran cyj ny oraz sta łą do sta -
wę ory gi nal nych czę ści za -
mien nych w kon ku ren cyj nych
ce nach na te re nie ca łej Pol -
ski. Cen trum Ser wi so we
ASbud w Ka to wi cach – dys -
po nu ją ce no wo cze sną ha lą
z suw ni cą oraz ka na łem na -
jaz do wym – za trud nia fa chow -

ców po sia da ją cych wie dzę
i naj wyż sze kwa li fi ka cje po -
twier dzo ne cer ty fi ka ta mi po -
szcze gól nych pro du cen tów.
Co rocz nie ASbud mo der ni -
zu je swe wy po sa że nie warsz -
ta to we oraz pod no si kwa li fi -
ka cje per so ne lu tech nicz ne -
go uczest ni cząc w spe cja li -
stycz nych szko le niach prze -
pro wa dza nych przez pro du -
cen tów, któ rych re pre zen tu je
na te re nie Pol ski. Fir ma po sia -
da osiem na ście sa mo cho dów
ser wi so wych wy po sa żo nych
w spe cja li stycz ny sprzęt i na -

rzę dzia do na praw w te re nie
na wet naj cięż sze go sprzę tu
bu dow la ne go. Na szcze gól ne
pod kre śle nie za słu gu ją kom -
pe ten cje ASbudu w za kre sie
dia gno sty ki, ser wi su i wy ce ny
ukła da rek. Ka to wic ka spół ka
ja ko wie lo let ni li der w sprze -
da ży tych ma szyn pro du ko -
wa nych przez ABG, Vo lvo, Bo -
mag oraz Dy na pac dys po nu je
naj więk szym do świad cze niem
nie tyl ko na pol skim,
ale rów nież na eu ro -
pej skim ryn ku. 

Dwa dzie ścia lat z ASbudem!
Sto pro cent pol skie go ka pi ta łu, kom plek so wa
ofer ta ma szyn bu dow la nych i dro go wych, kom -
pe ten cja i peł na nie za leż ność – to fi la ry fi lo zo fii
dzia ła nia fir my ASbud. Ka to wic ka spół ka po zo -
sta je im wier na już od dwu dzie stu lat

www.asbud.com.pl

Ka to wi ce, Lwow ska 38. Do sko na ły ad res, by w jed nym miej scu za opa trzeć się
w naj wyż szej kla sy ma szy ny, sprzęt oraz po jaz dy bu dow la ne

http://asbud.com.pl/
http://asbud.com.pl/
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W za kła dach dzia ła ją cych
na te re nie USA po wsta je
w su mie pięć mo de li spy cha -
rek Ca se se rii M. Miesz czą się
one w kla sie wa go wej 10-20
ton. Na ry nek eu ro pej ski
CASE prze zna czo ne są trzy
mo de le spo śród pro du ko -
wa nych w ame ry kań skich
za kła dach fir my – 1150M
(14 ton), 1650M (18 ton)
oraz 2050M (20 ton). Pierw -
sze mo de le spy cha rek no wej
se rii M już tra fi ły do Pol ski. Fir -
ma INTRAC Pol ska, je dy ny
au to ry zo wa ny dys try bu tor
mar ki CASE Con struc tion
w na szym kra ju, w stycz niu
te go ro ku zre ali zo wa ła do sta -
wę mo de lu 1150M.
Naj now sze ma szy ny Ca se
z se rii M są pierw szy mi
na świe cie spy char ka mi wy -
po sa żo ny mi w sil ni ki speł nia -
ją ce nor mę emi sji spa lin
Tier 4 in te rim w opar ciu
o tech no lo gię SCR (se lek tyw -
nej re duk cji ka ta li tycz nej).
Nie jest to by naj mniej ża den
eks pe ry ment. Dzię ki przy na -
leż no ści CASE Con struc tion
do gru py CNH In du strial, czo -
ło we go świa to we go pro du -
cen ta dóbr in we sty cyj nych,
Ca se po sia da sta ły do stęp
do tech no lo gicz nej wie dzy
i do świad cze nia w za kre sie
kon struk cji jed no stek na pę -
do wych sio strza nej spół ki
FPT In du strial. Wy twa rza ona
rocz nie śred nio 600.000
róż ne go ro dza ju sil ni ków.
Są to jed nost ki na pę do we
do ma szyn, po jaz dów użyt -
ko wych oraz ło dzi. 
Spy char ki z no wej se rii M na -
pę dza ne są sze ścio cy lin dro -
wym sil ni kiem o po jem no -
ści 6,7 li tra. Iden tycz ne jed -
nost ki na pę do we sto so wa ne
są z po wo dze niem w ła do -
war kach ko ło wych Ca se.

W zgod nej opi nii pro du cen ta
i użyt kow ni ków uzna wa ne są
za jed ne z naj bar dziej uda -
nych sil ni ków skon stru owa -
nych przez FPT. 
Pro du cent trak tu je roz wią za -
nie SCR ja ko swo ją tech no lo -
gię „pre mium” do stęp ną tyl -
ko w nie któ rych ma szy nach.
Stan dar do wo w więk szo ści
sprzę tu Ca se Con struc tion
sto su je na to miast filtr czą stek
sta łych – DPF. 
Oprócz sil ni ków Tier 4i z SCR
za le tą spy cha rek Ca se jest
rów nież bar dzo wy so ka si ła
ucią gu sta no wią ca pod sta wo -
wy pa ra metr de cy du ją cy
o uży tecz no ści i funk cjo nal -
no ści tych ma szyn. Nie mniej
istot ny dla nich jest rów nież
pra wi dło wy do bór pod wo zia.
W tym wzglę dzie Ca se mo że
po szczy cić się sze ro ką ofer tą.
Je śli po łą czy my trzy pod sta -
wo we mo de le spy cha rek Ca -
se (1150M, 1650M, 2050M)
z do stęp ny mi pod wo zia mi
(LT, XLT, WT, LGP) to otrzy -
ma my w su mie je de na ście
pod mo de li. Je że li po łą czy my
to z moż li wo ścią do bo ru sze -
ro ko ści i ty pu gą sie nic (stan -
dard lub CELT – CASE Exten -
ded Li fe Track) oraz ty pa mi
le mie szy, to uzy ska my moż li -
wość skon fi gu ro wa nia aż 44
ma szyn, któ re mo gą oczy wi -
ście zo stać róż no rod nie wy -
po sa żo ne. Dzię ki te mu na -
byw ca mo że bar dzo pre cy zyj -
nie skon fi gu ro wać spy char kę
Ca se zgod nie z kon kret ny mi
po trze ba mi. Pod uwa gę mo że
brać ta kie ce chy, jak sta bil -
ność (na cisk na grunt), si ła
ucią gu (po wią za ną z mo cą
oraz ma są ope ra cyj ną) i wy -
daj ność (po jem ność le mie -
sza). Do po sa że nie spy char ki
w sys tem te le ma tycz ny Ca se
SiteWatch po zwo li na byw -
com opty mal nie wy ko rzy stać
sprzęt i zre du ko wać kosz ty.
Wszyst kie mo de le za mó wić
moż na rów nież z fa brycz nym
przy go to wa niem do in sta la cji
sys te mów ste ro wa -
nia 3D Le ica, Top -
con, bądź Trim ble. 

MASZYNY BUDOWLANE

Spy char ki Case se rii M – Born in the U.S.A.
Pod czas gdy więk szość kon cer nów prze no si pro duk cję na Da le ki Wschód,
Case Con struc tion po dą ża w od wrot nym kie run ku. Jesz cze do nie daw na spy -
char ki tej mar ki prze zna czo ne na ry nek eu ro pej ski by ły wy twa rza ne we Wło -
szech. Wraz z wpro wa dze niem na rynek spycharek se rii M ich produkcję prze -
ję ły zakłady w ame ry kań skim Cal ho un

www.casece.com

Ca se Con struc tion po szło „pod prąd” prze no sząc pro duk cję spy cha rek prze zna -
czo nych na ry nek eu ro pej ski z Włoch do USA

Spycharki Case z nowej serii M wyposażone zostały w przestronną, komfortową
kabinę o dużej powierzchni przeszkleń

Moż li wość opty mal ne go do bo ru ro dza ju pod wo zia i ty pu gą sie nic spra wia, że na -
byw ca spy char ki mo że do ko nać jej kon fi gu ra cji w zgo dzie ze swo imi po trze ba mi 

http://www.casece.com/Pages/home.aspx


http://www.intrac.pl/pl/index.htm


40 Pośrednik Budowlany

W no wych ładowarkach za -
sto so wa no sze reg in no wa cji
za pew nia ją cych pod nie sie nie
pro duk tyw no ści. Ma szy ny
wy po sa żo no w sil nik  speł nia -
jący wy ma ga nia stan dar du
dla emi sji spa lin IIIB / Tier IVi. 
Hy drau licz ne szybkozłącze
LIKUFIX spraw dzo ne w hy -
drau licz nych ko par kach fir my
Lie bherr znalazło teraz
zastosowanie w ładowarkach
ko ło wych śred niej wiel ko ści.
Dzię ki te mu operator moż ne
zmie niać wy po sa że nie w cią -
gu do słow nie kil ku se kund,
nie musi przy tym
opuszczać ka bi ny. Tak że
pod łą cza nie prze wo dów hy -
drau licz nych odbywa się
w peł ni au to ma tycz nie, bez
po wsta wa nia nie szczel no ści. 
Po dob nie, jak do tej po ry, na -
byw ca mo że wy brać bez po -
no sze nia do dat ko wych kosz -
tów po mię dzy ki ne ma ty ką
„Z” dla za sto so wań stan dar -
do wych, a ki ne ma ty ką „P”
prze zna czo ną dla za sto so -
wań prze my sło wych. Ta kie
roz wią za nie po zwa la na byw -
cy od po wied nio skon fi gu ro -
wać ma szy nę i do sto so wać ją
opty mal nie do kon kret nych
wa run ków pra cy.
Fir ma Lie bherr tak że w no -
wych ła do war kach ko ło wych
śred niej wiel ko ści sta wia
na na pęd hy dro sta tycz ny
w pod łą cze niu z sys te mem
Lie bherr Po wer Ef fi cien cy
(LPE). Roz wią za nie to zwięk -
sza sku tecz ność oraz ren tow -
ność użyt ko wa nia ma szyn.
Dzię ki in no wa cyj nej kon cep -
cji na pę du, zu ży cie pa li wa
w sto sun ku do in nych ła do -
wa rek ko ło wych tej sa mej
kla sy zo sta je zre du ko wa ne
na wet o dwa dzie ścia pięć
pro cent. Ma szy na przy ta kiej
sa mej mo cy sil ni ka zu ży wa
mniej pa li wa, zmniej sza się

tak że sto pień zu ży cia jej
ogumie nia oraz ha mul ców.
Układ LPE za pro jek to wa ny
przez in ży nie rów fir my Lie -
bherr ste ru je pro ak tyw nie
sys te mem za rzą dza nia sil ni -
ka. Po le ga to na tym, że
opro gra mo wa nie ma szy ny
przej mu je elek tro nicz ny sy -
gnał pe da łu przy spie sze nia
i okre śla naj ko rzyst niej szą re -
ali za cję po le ce nia w za kre sie
jaz dy. Tym sa mym sys tem

LPE opty ma li zu je dzia ła nie
kom po nen tów ukła du na pę -
do we go i spra wia, że ich
współ pra ca sta je się bar dziej
har mo nij na i efek tyw na. Dzię -
ki tej kon cep cji do ty czą cej
kon struk cji śred niej wiel ko ści
ła do wa rek ko ło wych kon -
struk to rzy fir my Lie bherr osią -
gnę li po rów ny wal ną sku tecz -
ność. Moż li we jest bo wiem
osią gnię cie wy so kiej si ły wy -
wro tu przy jed no cze snym za -
cho wa niu ni skie go cię ża ru
wła sne go ma szy ny. 
No wa ge ne ra cja sil ni ków wy -
so ko pręż nych zo sta ła ulep -
szo na nie tyl ko w za kre sie

więk szej przy ja zno ści dla śro -
do wi ska. Pre cy zyj ny wtrysk
pa li wa dzię ki tech no lo gii
Com mon -Ra il opty ma li zu je
pro ces spa la nia i re du ku je
emi sję sub stan cji szko dli -
wych. Prze twa rza nie uzu peł -
nia ją ce spa lin wy ko ny wa ne
jest po przez ka ta li za tor oksy -
da cyj ny w po łą cze niu z fil -
trem czą stek sta łych. Filtr
czą stek w więk szo ści za sto -
so wań ro bo czych moż na

oczy ścić za po mo cą ak tyw -
nej re ge ne ra cji pod czas try bu
eks plo ata cyj ne go. W takim
przypadku praca maszyny
mo że być kon ty nu owa na bez
jakichkolwiek przerw.
W no wych wszech stron nych
ła do war kach prze szklo no do -
dat ko we czę ści ka bi ny, skró -
co no jej dach i prze su nię to
do ty łu przed nią szy bę w gór -
nym jej ob sza rze. Osło na ka -
bi ny po le wej i pra wej stro nie
od ko lum ny kie row ni cy zo sta -
ła prze su nię ta w dół, a w tej
części za mon to wa no szkło.
Dzię ki te mu ope ra to rzy no wej
ge ne ra cji śred nich ła do wa rek

ko ło wych Lie bherr ma ją za -
pew nio ną jesz cze lep szą wi -
docz ność na ca ły ob szar ro -
bo czy. Opcjo nal nie
w drzwiach za mon to wać
moż na od chy la ne okno, któ re
w ra zie po trze by moż na cał -
ko wi cie otwo rzyć. Ka bi na sta -
ła się bar dziej prze stron na, co
za pew nia więk szy kom fort
i bez pie czeń stwo. Ła do war ki
ko ło we no wej ge ne ra cji ce -
chu je opty mal ny kom fort
pod czas prze jaz dów. Układ
kie row ni czy ma szyn stał się
te raz bar dziej pre cy zyj ny.
W wy ni ku wpro wa dze nia
zmian kon struk cyj nych w ra -
mie ma szy ny, tak że pod -
czas po ru sza nia się z więk -
szą pręd ko ścią i za ła do wa -
ną łyż ką, za cho wa na zo sta -
ła opty mal na sta bil ność ma -
szyn. Znacz ne nie rów no ści
pod ło ża kom pen so wa ne są
za spra wą umieszonej z ty łu
osi o konstrukcji ła ma nej. 
Wszel kie punk ty ob słu gi eks -
plo ata cyj nej są do stęp ne
w ła twy i bez piecz ny spo sób
z pod ło ża. Pod czas prze pro -
wa dza nia kon ser wa cji i uzu -
peł nia nia pły nów ro bo czych
wy ma ga ne jest je dy nie otwar -
cie kla py. Sta ło się to moż li -
we dzię ki in ne mu po sa do wie -
niu sil ni ka. Zo stał on ob ró co -
ny o 90 stop ni. Wy daj ność
zmo der ni zo wa ne go ukła du
chło dze nia zo sta ła do sto so -
wa na do wy ma gań no wej
tech no lo gii, w ja kiej wy ko na -
no układ na pę do wy. Chłod -
ni ca za mon to wa na zo sta -
ła po przecz nie bez po śred nio
za ka bi ną. Roz wią za nie to
przy spie sza i uła twia utrzy -
ma nie ukła du chło dze nia
w czy sto ści. W ta kiej po zy -
cji układ za sy sa też
znacz nie mniej za -
py lo ne po wie trze.

MASZYNY BUDOWLANE

Lie bherr – śred nie ła do war ki ko ło we no wej ge ne ra cji 
Nie miec ki kon cern wpro wa dził na ry nek czte ry mo de le ła do wa rek ko ło wych śred niej wiel ko ści
– L 524, L 528, L 538 oraz L 542. Zo sta ły one zop ty ma li zo wa ne głów nie pod ką tem efek tyw no ści
i bez pie czeń stwa. Zwięk szo no moc sil ni ka i wy daj ność ro bo cze go ukła du hy drau licz ne go. Wzmoc -
nio na bu do wa no wych ła do wa rek spra wia, że sta ły się one jesz cze bar dziej wy trzy ma łe i sta bil ne

www.liebherr.pl

Kon struk cja śred nich ła do wa rek ko ło wych Lie bherr zo sta ła grun tow nie zmie nio na,
tak, by ma szy ny sta ły się bar dziej wy daj ne i oszczęd ne w eks plo ata cji

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

Opo nę So li de al Bac khoe BHZ
za pro jek to wa no z my ślą o za -
sto so wa niu w ko par ko -ła do war -
kach, no śni kach te le sko po wych
i mi ni ła do war kach. Naj now sza
kon struk cja bież ni ka i wzmoc -
nio ny kar kas za pew niają jej
wyż szą od por ność na uszko -
dze nia przy za cho wa niu opty -
mal nej trak cji i sta bil no ści.
No wa opo na spraw dza się do -
sko na le w wa run kach ro bo -
czych, w któ rych ist nie -
je zwięk szo ne ry zy ko me cha -
nicz ne go uszko dze nia czo ła
opo ny oraz na wraż li wych na -
wierzch niach szcze gól nie na -
ra żo nych na znisz cze nie. Ade -
kwat ny przy kład w tym wzglę -
dzie sta no wią te re ny zie lo ne. 

So li de al BHZ od zna cza się naj -
bar dziej za bu do wa ną po -
wierzch nią bież ni ka w kla sie
opon R4. Sto su nek wy peł nie nia
bież ni ka do pu stych prze strze -
ni wy no si 60:40, co ma zna -
czą cy wpływ na ob ni że nie
licz by punk to wych uszko -
dzeń. In no wa cyj ny wzór bież -
ni ka ogranicza uszko dze nia
bież ni ka na bar kach, co do -
dat nio wpły wa na niż szy na -
cisk po wierzch nio wy, a re gu -
lar na li nia kon tak tu bież ni ka
z pod ło żem sprzy ja kom -
pen so wa niu wi bra cji. Kon -
struk cja opo ny zo sta ła za -
pro jek to wa na przede wszyst -
kim do sprzętu pra cu ją cego
na twar dych pod ło żach, po -

wierzch niach ka mie ni stych,
z dłu gi mi od cin ka mi prze jaz du
oraz apli ka cji He avy Du ty. Mo -
że być tak że wy ko rzy sty wa -
na ja ko opo na „zi mo wa” w ma -
szy nach pra cu ją cych przy od -
śnie ża niu. Opo na So li de al
BHZ do stęp na jest już w naj -
bar dziej po pu lar nych wiel ko -

ściach: 12-16.5 PR12 (305/70-
16.5), 16.9-28 PR12 (440/80-
28), 18.4-26 PR12 (480/80-26)
oraz 19.5L -24 PR12 (500/70-
24), ale pro du cent za po wia da,
że ga ma roz mia rów
bę dzie kon se kwent -
nie uzu peł nia na.

No wa opo na So li de al Bac khoe BHZ
Ca mo plast So li de al Inc. wy ko rzy stu jąc swój
ogrom ny po ten cjał tech no lo gicz ny pro wa dzi
kon se kwent ne pra ce ba daw czo -roz wo jo we. Ich
efek ty umożl wia ją wpro wa dza nie na ry nek no -
wych pro duk tów naj wyż szej ja ko ści…

www.camoplastsolideal.pl

So li de al Bac khoe BHZ to opona cechująca się wyż szą od por nością na uszko dze nia
mechaniczne przy za cho wa niu opty mal nej trak cji i sta bil no ści

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


C44. Udane te sty Vo lvo FMX 10x4

Do osan DA 30 WIG – eks tre mal ne wa run ki, mak sy mal ne osią gi 46.V

Ha kow ce Pal fin ger – pre cy zyj ni si ła cze 48.V

C47. „FAKTOR 5” – świa to wy suk ces dużej „zabawki”
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Po jazd słu ży do trans por tu ła -
dun ków syp kich, ka mie ni,
zło mu. Ła dow ność pię cio -
osio we go Vo lvo FMX wy no si
aż 44 to ny, dzięki czemu
pojazd sta no wić mo że
alternatywę rów nież dla wo zi -
deł bu dow la nych.
Po jaz dy prze zna czo ne
do trans por tu bu dow la ne go
nie ma ją ła two. Mu szą być
wy trzy ma łe, moc ne a za ra -
zem eko no micz ne. Ta kie jest
wła śnie Vo lvo FMX. Je go
wer sja spe cjal na, ze zwięk -

szo ną licz bą osi, umoż li wia
trans port du żej ma sy ła dun -
ków przy sto sun ko wo ni skim
zu ży ciu pa li wa. Układ na pę -
do wy 10x4 da je opty mal ne
roz ło że nie ma sy ła dun ku
i oraz spra wia, że pro wa dze -
nie cię ża rów ki, na wet w trud -
nym te re nie, nie sta no wi du -
że go pro ble mu. 
– Z my ślą o pra cy w ka mie -
nio ło mie, w ro ku 2005, za ku -
pi li śmy pierw sze cię ża rów ki
Vo lvo. Suk ce syw nie od na wia -
my na szą flo tę, któ ra dziś li -
czy so bie dwadzieścia po jaz -
dów. Obec nie te stu je my Vo -
lvo FMX 10x4, któ re w trud -
nych wa run kach ko pal nia -
nych spi su je się do sko na le.
Sa mo chód jest bar dzo wy daj -

ny – mo że jed no ra zo wo prze -
wieźć o pięćdziesiąt pro cent
ła dun ku wię cej, niż cię ża rów -
ka czte ro osio wa, przy sto sun -
ko wo ni skim zu ży ciu pa li wa.
Licz ne pró by, któ re prze pro -
wa dzi li śmy wska zu ją na moż -
li wość za sto so wań te go ty pu
po jaz dów m.in. w na szym za -
kła dzie gór ni czym – mó wi
Piotr Smo lar czyk, pre zes za -
rzą du BUDPOL Sp. z o.o.
W Vo lvo FMX pierw sza i dru -
ga oś są osia mi skręt ny mi
z za wie sze niem me cha nicz -

nym (re so ry pa ra bo licz ne)
o do pusz czal nym su ma rycz -
nym na ci sku 18 ton. Trze cia
i czwar ta oś są to osie na pę -
do we z zwie sze niem me cha -
nicz nym (re so ry pió ro we)
o no śno ści tyl ne go wóz ka 32
ton. Pią ta oś wle czo na jest
osią skręt ną. Jest ona ste ro -
wa na elek tro nicz nie i hy drau -
licz nie, z za wie sze niem hy -
drau licz no -pneu ma tycz nym
o do pusz czal nym na ci sku 16
ton. W celu lep szej sta bi li za -
cji po jaz du, nie za leż nie od je -
go ob cią że nia, ostat nia oś
przy pod no sze niu mul dy jest
au to ma tycz nie opusz cza na.
Vo lvo FMX 10x4 zo sta ło wy -
po sa żo ne w 13-li tro wą jed -
nost kę na pę do wą o mo -

cy 500 KM i mak sy mal nym
mo men cie ob ro to wym wy no -
szą cym 2.500 Nm. Cie ka wost -
ką jest to, że sil nik bez pro ble -
mu mo że pra co wać w wy so -
kiej tem pe ra tu rze. Wy daj ność
ukła du chło dze nia zo sta ła do -
sto so wa na do tem pe ra tu ry
oto cze nia mak sy mal nie 48°C.

– Wie lo osio we Vo lvo FMX jest
do stęp ne rów nież z ka bi ną
w naj now szej wer sji, z jed -
nost ka mi na pę do wy mi Eu ro 6,
a tak że z do dat ko wy mi ukła -
da mi, któ rych za da niem jest
wspo ma ga nie pra cy kie row -
cy – do da je Piotr Wer ner, Lo -
gi stic&Pro duct Te am Le ader
Vo lvo Gro up Trucks Po land.
W te sto wym po jeź dzie Vo lvo
FMX 10x4 w skład do dat ko -

we go wy po sa że nia wcho dzą
m.in.: ha mu lec sil ni ko wy
VEB+, po dwój ny układ
wspo ma ga nia kie row ni cy,
zauto ma ty za owa na skrzy nia
bie gów I -Shift z opro gra mo -
wa niem przeznaczonym dla
cię ża rówek bu dow la nych
z sys te mem Kick Down, tem -
po mat, ka me ra co fa nia z wy -
świe tla czem, le żan ka z ma te -
ra cem sprę ży no wym, kli ma -
ty za cja, ogrze wa nie po sto jo -
we ka bi ny i sil ni ka, elek trycz -
ne pod grze wa nie blo ku sil ni -
ka, przy staw ki od bio ru mo cy
od sil ni ka (650 Nm) i skrzy ni

bie gów. Po jazd po ru sza się
na ogu mie niu o roz mia rach:
przód – 385/65R22.5, tył -
315/80R22.5. Dzię ki trzem
osiom skręt nym FMX 10x4
cha rak te ry zu je się bar dzo
do brym pro mie niem skrę tu
(ta kim jak po jazd czteroosio -
wy). Do stęp na jest
także moc niej sza
kon fi gu ra cja 10x6. 
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Udane te sty Vo lvo FMX 10x4
Vo lvo Gro up Trucks Po land po sta no wi ło umoż li wić kra jo wym prze woź -
ni kom prze te sto wa nie wy bra nych mo de li po jaz dów. Nie daw no do Pol -
ski za wi tał spe cja li stycz ny sa mo chód cię ża ro wy Vo lvo FMX w kon fi gu -
ra cji na pę do wej 10x4 

www.volvotrucks.com

Ła dow ność pię cio osio we go Vo lvo FMX wy no si aż 44 to ny, dzięki czemu pojazd sta -
no wić mo że alternatywę rów nież dla wo zi deł bu dow la nych

Vo lvo FMX 10x4  w trud nych wa run kach ko pal nia nych spi sywało się do sko na le.
Jed no ra zo wo prze woziło o połowę ła dun ku wię cej niż cię ża rów ka czte ro osio wa

Wer sja spe cjal na Volvo FMX, ze zwięk szo ną licz bą osi, umoż li wia trans port du żej
ma sy ła dun ków przy sto sun ko wo ni skim zu ży ciu pa li wa

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


http://www.volvotrucks.com/trucks/poland-market/pl-pl/Pages/Home.aspx
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Kil ka set me trów pod zie mią,
na łącz nej po wierzch ni 176
km², pro wa dzo ne są pra ce
przy wy do by ciu so li. W ta kim
miej scu po trzeb ne są solidne
i nie za wod ne ma szy ny, które
będą w stanie poradzić so bie
z trud ny mi za da nia mi  w cięż -
kich wa run kach. Wy so kie wy -
ma ga nia mu szą speł niać za -
rów no ma szy ny przod ko we,
jak i pomocnicze. W gro nie
tych naj lep szych pra cu ją cych
pod zie mią znaj du je się wo zi -
dło prze gu bo we Do osan
DA 30 WIG. W Po lko wi cach
słu ży ono do trans por tu su -
row ca. – Aby pra ce mo gły
prze bie gać spraw nie, na le ży
nie tyl ko su ro wiec po zy skać,
ale rów nież go prze trans por to -
wać. Jest to za da nie wo zi dła
Do osan DA 30 WIG. Po jazd

trans por tu je uro bek przez pięt -
na ście go dzin na do bę. Cza -
sem mu si po ko nać trzy ki lo -
me try w jed ną stro nę. Bar dzo
ce ni my so bie ni ską emi sję
spa lin sil ni ka Sca nia speł nia ją -
ce go nor mę Sta ge IIIB. W ko -

pal nia nych ko ry ta rzach ilość
spa lin jest dość istot na.
W trak cie ostat nich te stów
oka za ło się, że mie rzo -
na przy wy de chu wo zów licz -
ba czą stek sta łych osią ga po -
ziom zde cy do wa nie po ni -

żej 100 ppm, przy nor mie 300
ppm, co jest wy ni kiem im po -
nu ją cym – in for mu je Ma rek
Gru cha ła, peł no moc nik kie -
row ni ka do spraw tech nicz -
nych kopalni KGHM „Po lko -
wi ce -Sie ro szo wi ce”. 
Obec nie za kład gór ni czy eks -
plo atu je osiem wo zi deł, do ce -
lo wo ma być ich dzie sięć. Czy
bę dzie to Do osan? – De cy zję
fi nal nie po dej mu je Cen tral ne
Biu ro Za ku pów, ale Do osan
spra wu je się bar dzo do brze
i mo gę go re ko men do wać.
Waż ne, że łą czy w so bie wy -
trzy ma łość z przy stęp ną ce ną.
Już pierw szy za kup wozideł
po prze dzo ny zo stał ich
grun tow ny mi te sta -
mi – pod su mowu je
Ma rek Gru cha ła.

Do osan DA 30 WIG – eks tre mal ne wa run ki, mak sy mal ne osią gi
Od po nad ro ku wo zi dło prze gu bo we Do osan DA 30 WIG jest in ten syw nie eks plo ato wa ne
przy wy do by ciu so li w ko pal ni KGHM „Po lko wi ce -Sie ro szo wi ce”. Spraw dzi li śmy, jak  pojazd ra -
dzi so bie w tak eks tre mal nym śro do wi sku, niemal ki lo metr pod zie mią 

www.doosanequipment.eu

Wozidła Doosan pra cu ją pod zie mią nawet przez piętnaście godzin na dobę. Z reguły
na ra żo ne są na bar dzo wy so ką tem pe ra tu rę i ogrom ne za py le nie

http://www.doosanequipment.eu/
http://www.doosanequipment.eu/
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Obec nie ze sta wy „Fak tor 5”
eks plo ato wa ne są już w USA,
Bra zy lii i Szwe cji. Szwedz ki
po jazd sta no wi wła sność fir -
my Kra ft dra gar na z Va este -
ras. Ze staw otrzy mał na zwę
„Big T”. Mo że prze wo zić ła -
dun ki o ma sie do 500 ton,
a sam po jazd wa ży 100 ton.
Jest prze zna czo ny do trans -
por tu du żych trans for ma to -
rów i ge ne ra to rów wiel kiej
mo cy. Stwo rzo na te raz ge ne -
ra cja bur to wych po mo stów
ofe ro wa na jest w róż nych
wy ko na niu – od 70 do 130
ton ma sy wła snej, co prze -
kła da się na ła dow ność w za -
kre sie od 350 do 650 ton.
No wość z oferty Gol dho fe ra
przekonuje ze względu na naj -
no wo cze śniej szą tech no lo gię
i mak sy mal ną eko no micz no -
ść. Jest in te li gent nym i pew -
nym sys te mem trans por to -
wym przeznaczonym do wie lu
spe cja li stycz nych za sto so wań.
Bez pie czeń stwo w cięż kim
trans por cie, zwłasz cza pod -
czas prze wo zów wiel ko ga ba -
ry to wych ła dun ków, ta kich jak

trans for ma to ry, ge ne ra to ry czy
też wy jąt ko wo cięż kie ele men -
ty bu dow la ne i prze my sło we
jest za chwy ca ją ce. Ze staw
„Fak tor 5” spraw dza się do -
sko na le na przy kład przy prze -
kra cza niu mo stów lub pod -
czas jaz dy po na wierzch ni
wraż li wej na uszko dze nia.
Pio no wy skok hy drau li ki
zestawu pod ob cią że niem
się ga 1,80 me tra. Bez stop -
nio we po sze rza nie od 3,00
do 6,75 me tra czy ni po most
bar dzo ela stycz nym, ła twość
prze sta wień jest kom for to wa.
Po most na da je sie do ga ba -
ry tów o dłu go ści od 11 do 17
me trów, a na wet dłuż szych.
Zmien ne kon fi gu ra cje osi ty -
pu PS/SL-E od 2x12 do 2x20
po zwa la ją na prze wo zy du -
żych i cięż kich ła dun ków
w za sa dzie bez ogra ni czeń.
Sam po most bar dzo ła two się
skła da i ze sta wia, co po zwa -
la na szyb kie i eko no micz ne
je go prze wie zie nie do od le -
głych miejsc dzia ła nia.
Takie są wła śnie zalety sys te -
mów trans por to wych Gol dho -
fer – mak sy mal ne bez pie czeń -
stwo z bocz ną sta bi li za cją, od -
po wied nie sys te my hy drau -
licz ne o mak sy mal nym ci śnie -
niu 250 bar, in te li gent ny sys -
tem po przecz ne go na prę ża nia;
za pew nia ją do sko na -
łą ochro nę war to ścio -
wych ła dun ków.

„FAKTOR 5” – świa to wy suk ces dużej „zabawki” 
„Fak tor 5” to na zwa ze sta wu z bur to wym po mo stem do za ła dun ku bocz -
ne go pro du ko wa ne go przez fir mę Gol dho fer. Świa to wa pre mie ra tej du -
żej „za baw ki” od bi ła się gło śnym echem w bran ży. „Fak tor 5” do ku men -
tu je no wa tor stwo Gol dho fe ra umoż li wia jąc prze wo że nie ła dun ków o ma -
sie pię cio krot nie więk szej niż cię żar wła sny po jaz du

www.goldhofer.com

„Fak tor 5” do ku men tu je no wa tor stwo Gol dho fe ra umoż li wia jąc prze wo że nie ła dun ków
o ma sie pię cio krot nie więk szej niż cię żar wła sny po jaz du

Pod czas spe cjal nej uro czy sto ści ze sta wo wi sta no wią ce mu wła sność szwedz kiej
fir my Kra ft dra gar na nada no na zwę „Big T”

http://goldhofer.com/
http://goldhofer.com/
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Ha kow ce pro du ko wa ne przez
au striac ką fir mę Pal fin ger wy -
róż nia ją się nad zwy czaj nym
udźwi giem sta jąc się nie za -
stą pio nym na rzę dziem dla
firm bu dow la nych, ko mu nal -
nych czy recyklingowych.
Kon struk to rzy wy śru bo wa li
ten pa ra metr dzię ki zre du ko -
wa niu ma sy wła snej urzą dze -
nia. Oczy wi ście nie od by ło się
to kosz tem zmniej sze nia je go
sta bil no ści. Dla te go też Pal -
fin ger wy ko rzy stu je do pro -
duk cji ha kow ców spe cjal ną
drob no ziar ni stą stal kon struk -
cyj ną o wy so kiej wy trzy ma ło -
ści. Ra ma ha kow ców Pal fin -
ger ma nie wiel ką wy so kość.
Jest ona rów na na ca łej dłu -
go ści. Roz wią za nie to za -
pew nia ni skie po ło że nie
środ ka cięż ko ści kon te ne ra.
Licz ne opcje wy po sa że nia
uła twia ją ob słu gę urzą dze nia
speł nia jąc przy tym wszel kie
wy ma ga nia użyt kow ni ków
do ty czą ce kom for tu, bez pie -
czeń stwa i przy ja zne go ser wi -
so wa nia. Sys tem „Soft Stop”
za pew nia mięk kie osia da nie
kon te ne ra pod czas za ła dun -
ku. Umoż li wia to ła god ne
ukła da nie kon te ne ra, co po -
przez płyn ny do bieg ra mie nia
w ostat niej fa zie za ła dun ku
nie tyl ko uła twia je go umiesz -
cze nie na cię ża rów ce, ale
tak że istot nie ogra ni cza sto -
pień wy eks plo ato wa nia pod -
ze spo łów ha kow ca. Na ży -
wot ność urzą dze nia istot ny
wpływ ma rów nież to, że ło że
spo czyn ko we dla kon te ne ra
wy ko na ne zo sta ło w for mie
od por ne go na ście ra nie od le -
wu. Gar dziel ha ka o spe cjal -
nie do bra nym kształ cie uła -
twia za ła du nek/ roz ła du nek
kon te ne ra. So lid na kon struk -
cja oraz od por ność ha ka
na ście ra nie gwa ran tu je je go
wie lo let nią eks plo ata cję

Er go no micz ny pa nel ste ro -
wa nia o nie wiel kich ga ba ry -
tach słu ży ja ko cen tral na jed -
nost ka ste ru ją ca uła twia jąc
pra cę ope ra to ro wi. Pa nel
moż na bły ska wicz nie za mon -
to wać w ka bi nie kie row cy
na ma gne sie. Kon so la ste -

row ni cza na ka blu umoż li wia
wy ko ny wa nie bez piecz nych
i pre cy zyj nych ma new rów ha -
kow cem, za rów no z ze wnątrz,
jak i z ka bi ny po jaz du, na któ -
rym jest on za mon to wa ny.
W ha kow cach Pal fin ger sto so -
wa ny jest pro gre syw ny hy -
drau licz ny sys tem ste ro wa nia.
Po zwa la on na ste ro wa nie
głównymi ru cha mi ro bo czy mi
za pew nia jąc pre cy zyj ny i bły -
ska wicz ny za ła du nek kon te ne -
ra. Zam ki prze pły wo we
na wszyst kich si łow ni kach ro -
bo czych speł nia ją naj wyż sze
stan dar dy bez pie czeń stwa.
Sys tem hy drau licz ne go ste ro -
wa nia mo że być roz bu do wa ny
poprzez do dat ko we funk cje.
Opcja do dat ko we go po chy la -
nia „wie ży” ha kow ca po zwa -
la po sze rzyć za kres dłu go ści
ob słu gi wa nych kon te ne rów
oraz zmniej szyć kąt ich za ła -
dun ku/roz ła dun ku. Jest to
istot na za le ta przy prze miesz -
cza niu kon te ne rów z ma te ria -
ła mi pół płyn ny mi. Uła twio ny
jest też za ła du nek
pod da chem i we -
wnątrz bu dyn ków. 

POJAZDY BUDOWLANE

Ha kow ce Pal fin ger – pre cy zyj ni si ła cze
Ha kow ce Pal fin ger wyróżnia opty mal na� pro por cja� ma sy wła snej do mo -
cy za ła dun ko wej. Dzię ki prze my śla nej kon struk cji umoż li wia ją cej wy -
ko rzy sty wa nie róż nych ty pów kon te ne rów, urzą dze nia te znaj du ją co -
raz szer sze za sto so wa nie w wie lu bran żach

www.graco.pl

Ha kow ce pro du ko wa ne przez au striac ką fir mę Pal fin ger wy róż nia ją się nad zwy czaj nym udźwi giem. Pa ra metr ten uzy ska no dzię ki umie jęt ne -
mu do bo ro wi pro por cji ma sy wła snej urzą dze nia do je go mo cy za ła dun ko wej

Te le sko po wa ne ra mię głów ne ha kow ca po zwa la na uży wa nie kon te ne rów o dużym
zakresie dłu go ści i tym sa mym zwięk sza za kres za sto so wań urzą dze nia

Zgi na ne ra mie ha kow ca (po chy la na „wie ża”) zmniej sza kąt za ła dun ku umoż li wia jąc
jed no cze śnie zwięk sze nie za kre su dłu go ści kon te ne ra

http://www.graco.pl/
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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

www.komatsupoland.pl

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE
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Pami´taj 
o zamówieniu 

bezp∏atnej 
prenumeraty!

www.posbud.pl
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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
fax +48 76 8522119
www.iowservice.com, 
www.tigraflex.pl
service@iow.pl
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IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
fax +48 76 8522119
www.iowservice.com
www.erlau.pl
service@iow.pl

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

ul. Badylarska 25, 02-484 Warszawa
tel. 22 572 68 00
fax  22 572 68 09

Grupa Atlas Copco jest czołowym
na świecie producentem sprężarek

stacjonarnych i sprężarek przewoźnych,
generatorów, sprzętu budowlanego
i maszyn górniczych oraz narzędzi

przemysłowych

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

Bezp∏atna 
prenumerata!

www.posbud.pl

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
ul. Zgierska 256, 93-570 Łódź

tel. +48 42 307 05 25
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 
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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

FIRMY LEASINGOWE

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
w Mińsku Mazowieckim

ul. Budowlana 4 
05-300 Miƒsk Maz.
tel. (25) 758 34 66, 

tel./fax (25) 758 38 96

www.ocsm.pl

INSTYTUCJE

♦

♦

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



CENNIK REKLAM

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

4/2014 25.07.2014 10.06.2014 18.06.2014
5/2014 29.09.2014 18.08.2014 28.08.2014
6/2014 28.11.2014 17.10.2014 27.10.2014

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 3/2014 

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

http://posbud.com.pl/start/index.php


http://www.renault-trucks.pl/


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

