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SPIS TREŚCI

Mamy podobne marzenia!

Rozmowa z Michałem Ferstenem, dyrektorem
Marketingu i Produktu Iveco Poland

Trim ble pod no si efek tyw ność spy char ki 

Sys te my ste ro wa nia ma szy na mi Trim ble
GCS900 3D przy spie sza ją wy ko na nie prac
i pod no szą efek tyw ność wy ko rzy sta nia sprzę tu
przy jed no cze snym ogra ni cze niu kosz tów 

Dziesięć ki lo me trów Ko mat su

Fir ma Mo ta -En gil jest wy ko naw cą dziesięcio -
ki lo me tro we go od cin ka au to stra dy A1. Co -
dzien nie pra cu je na nim kil ka na ście cięż kich
ma szyn Ko mat su

Mecalac 12 MTX no we zna cze nie sy ner gii

Wie dza ro dzi się z do świad czeń. W przy pad ku
fir my Me ca lac opie ra się ona na prze ko na niu,
że nie ma ren tow no ści bez pro sto ty użyt ko wa -
nia i wszech stron no ści funk cji 

Mer lo w fabryce ce men tu

Na te re nie jed nej z ce men tow ni pra cu je ła do -
war ka te le sko po wa Mer lo Tur bo far mer P34.7
TOP. No wo cze sna ma szy na od gry wa waż ną
ro lę w co dzien nym funk cjo no wa niu za kła du

Mista tworzy i produkuje 

Sta lo wo wol ska Mi sta to ewe ne ment. Fir ma na le -
żą ca do co raz mniej licz ne go gro na pol skich
pro du cen tów ma szyn bu dow la nych two rzy nie -
zwy kle cie ka we kon struk cje

Oszczę dza nie w wy mia rze XXL

No wa 25-to no wa ła do war ka ko ło wa Cat 972M
jest do stęp na w wer sji z za awan so wa nym ukła -
dem na pę do wym XE za pew nia ją cym niż sze
o na wet 33 pro cent zu ży cie pa li wa 

Ma szyny Dressta na po ka zie Me dia Day

LiuGong Dres sta Ma chi ne ry już po raz dru gi zor -
ga ni zo wa ła dla dzien ni ka rzy pra sy bran żo wej
po kaz swych ma szyn. Od był się on przy praw -
dzi wie let niej po go dzie w Sta lo wej Wo li 

Du że ła do war ki Lie bherr

Kon struk to rzy du żych ła do wa rek Lie bherr sta wia -
ją na hy dro sta tycz ny na pęd jezd ny w po łą cze niu
z opra co wa nym we wła snym za kre sie elek tro -
nicz nym ukła dem ste ro wa nia pra cą sil ni ka 

Ca se CE – równiarki peł ne in no wa cji

Ca se Con struc tion Equ ip ment wpro wa dza
dwa mo de le rów nia rek dro go wych o ma sie
ope ra cyj nej 13 i 16 ton. Są to ma szy ny z na -
pę dem 6x4 i 6x6 AWD 

Szcze gó ły two rzą ce do sko na łość...

W ryn kach roz wi nię tych kra jów Eu ro py zmniej -
sza się udział ma szyn uni wer sal nych na rzecz
spe cja li stycz nych, bo za pew nia ją one więk szą
wy daj ność i niż sze kosz ty eks plo ata cji 

Camoplast Solideal przygotował nowości

Ca mo plast So li de al podczas te go rocz nych
tar gów In ter masz w Po zna niu oraz Au to stra da
w Kiel cach za pre zen tu je sze reg nowych
innowacyjnych pro duk tów
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Dro dzy Czy tel ni cy,

czy za sta na wia li ście się Pań stwo, ja kim przy miot ni kiem na zy wa się naj czę ściej ma szy ny bu dow la ne, że by pod -

kre ślić ich wa lo ry? Wy star czy po wie dzieć, że są „in no wa cyj ne”, nie trze ba wię cej słów. In no wa cyj ny dziś zna -

czy po pro stu do bry. In no wa cyj ność zda je się więc być w ce nie. I to do słow nie. In no wa cje mu szą kosz to wać.

Pa trząc na no we kon struk cje przy go to wy wa ne spe cjal nie na tar gi In ter mat w Pa ry żu – trze ba mieć na dzie ję,

że przy naj mniej nie któ re z nich zo ba czy my tak że w Po zna niu i Kiel cach – do strzec moż na jesz cze jed ną ten -

den cję. Otóż in no wa cyj ne kon struk cje nie mu szą być wca le skom pli ko wa ne. Wprost prze ciw nie. Oka zu je się,

że moż na speł niać co raz bar dziej wy śru bo wa ne nor my czy sto ści spa lin re zy gnu jąc z EGR, moż na „od chu dzić”

układ chło dze nia i odłą czyć zbęd ne w więk szej czę ści świa ta ukła dy sta no wią ce oprzy rzą do wa nie sil ni ka. Pro -

du cen ci co raz chęt niej re zy gnu ją z elek tro nicz nych za ba wek i to tak że są dzia ła nia in no wa cyj ne. Ma szy ny i po -

jaz dy mu szą być no wo cze sne, speł niać nor my, a jed no cze śnie być pro ste w ob słu dze i bez a wa ryj ne. Jesz cze

do wczo raj szpi ko wa no je elek tro ni ką, któ ra w za my śle kon struk to rów gwa ran to wać mia ła nie za wod ność

sprzę tu i za pew niać przy jem ną pra cę ope ra to ro wi. Tak by ło na pa pie rze i w la bo ra to rium. Kło po ty za czy na ły

się w bło cie i py le pla cu bu do wy. W re zul ta cie do łask wra ca ją sta re spraw dzo ne roz wią za nia, a wy ko naw cy

roz glą da ją się za uży wa nym sprzę tem. Czyż by in no wa cyj ność sta ła się wro giem po stę pu? 

Trze ba za tem po sta wić py ta nie, czy by cie in no wa cyj nym się opła ca? Na świe cie z pew no ścią tak. A w Pol sce?

Pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski, któ ry zło ży wi zy tę na po znań skim In ter ma szu, swe go cza su za po wie dział, 

że Pol ska ma am bi cje zna le zie nia się w dzie siąt ce naj bar dziej in no wa cyj nych go spo da rek Unii Eu ro pej skiej.

Pierw szy krok na dro dze do ce lu wy zna czo ne go przez Pre zy den ta RP, za rów no od stro ny na uki, jak i przed się -

bior czo ści, po sta wi ła sta lo wo wol ska Mi sta. Skon stru owa ła bo wiem i pro du ku je in no wa cyj ną rów niar kę o na pę -

dzie hy dro sta tycz nym. Dwa la ta te mu ma szy na ta by ła zło tą me da list ką tar gów Au to stra da w Kiel cach. Fu ro ry

w Pol sce jed nak nie ro bi. Dla cze go? Mo że pol scy użyt kow ni cy oba wia ją się in no wa cji i nie chcą za nie pła cić?

Je że li tak, to in ży nie ro wie Mi sty po win ni jak naj szyb ciej za brać się za „od chu dza nie” swej kon struk cji…

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Ładowarka kołowa 

CAT 972M XE

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.
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NIK wziął pod lu pę dro gi

Naj wyż szy Izba Kon tro li opu bli ko wa ła w kwiet niu ra port,
w któ rym kry tycz nie od no si się do dzia łań Ge ne ral nej Dy -
rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad pod czas re ali za cji naj -
więk szych in we sty cji dro go wych. Pod lu pę wzię to dro gi bu -
do wa ne w la tach 2008-2013. Usta lo no, że żad na z dróg od -
da nych do użyt ku w la tach 2008-2009 nie by ła ob ję ta mo -
ni to rin giem ja ko ści. Za czął on dzia łać w peł ni do pie ro
w 2011 ro ku, a jed no li te za sa dy pro wa dze nia mo ni to rin gu
opra co wa no do pie ro w mar cu 2013 ro ku.
Wcze śniej moż li wo ści ba daw cze la bo ra to riów dro go wych
GDDKiA by ły ogra ni czo ne, bra ko wa ło za rów no sprzę tu, jak
i wy kwa li fi ko wa nej ka dry. Po 2009 ro ku sy tu acja za czę ła
się po pra wiać, utwo rzo no la bo ra to ria po lo we, za trud nio no
wię cej osób. Jed nak pierw szą akre dy ta cję dla la bo ra to -
rium dro go we go GDDKiA uzy ska ła do pie ro w 2014 ro ku,
wcze śniej spo ry wy ko naw ców do ty czą ce ja ko ści ro bót czy
uży tych ma te ria łów mu sia ły być roz strzy ga ne przez la bo -
ra to ria roz jem cze, co ge ne ro wa ło kosz ty. Do pie ro w stycz -
niu 2015 ro ku wszyst kie la bo ra to ria mia ły sto sow ne akre -
dy ta cje. Jak usta lił NIK z po wo du bra ku sku tecz ne go sys -
te mu kon tro li ja ko ści no wo wy bu do wa ne od cin ki dróg
szyb ko wy ma ga ły na praw i re mon tów. Ja ko wa dy kon tro -
le rzy wy mie ni li między innymi nie do bo ry as fal tu i spę ka nia
na wierzch ni, któ re wy stą pi ły na wet już po niespełna
czterech mie sią cach od od da nia dro gi do użyt ku. W przy -
pad ku trzech skon tro lo wa nych in we sty cji uster ki wy kry to
jesz cze przed od da niem dróg do ru chu. Wa dy i uster ki wy -

stą pi ły na po nad siedemdziesięciu procentach od cin ków
zba da nych przez NIK. Izba zba da ła jed ną czwar tą spo -
śród 124 in we sty cji od da nych do ru chu w la tach 2008-
2013 (w su mie pra wie 2.200 kilometrów dróg eks pre so -
wych i au to strad.) Usta lo no, że po wy kry ciu nie do sta tecz -
nej ja ko ści prac GDDKiA zle ca ła wy ko naw com na pra wy,
wy dłu że nie okre su gwa ran cji lub ka ra ła ich fi nan so wo. Nie
wy cią ga ła jed nak kon se kwen cji wo bec in ży nie rów kon trak -
tu za nie do peł nie nie nad zo ru nad ty mi in we sty cja mi.
Najwyższa Izba Kontroli uznała że głównym problemem
wpływającym na nienależytą jakość robót drogowych jest
nieskuteczny nadzór ze strony GDDKiA. Brak nadzoru wpływał
nie tylko na niską jakość inwestycji, ale i na zwiększenie ich
kosztów oraz wydłużenie czasu ich trwania.
Za le ce nia po kon trol ne zo bo wią za ły GDDKiA do uspraw nie nia
i wdro że nia roz wią zań w sys te mie za pew nie nia ja ko ści wy ko -
ny wa nych ro bót bu dow la nych ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem pra wi dło we go przy go to wy wa nia do ku men ta cji pro jek to -
wej (w tym do ku men ta cji geo lo gicz no -in ży nier skiej). W za lece -
niach NIK zna la zło się rów nież wpro wa dze nie roz wią zań, któ re
umoż li wią in ży nie rom kon trak tu roz po czę cie peł nie nia funk cji
już na eta pie przy go to wa nia in we sty cji do re ali za cji (w szcze -
gól no ści ma to mieć miej sce w okre sie spo rzą dza nia do ku -
men ta cji pro jek to wej). Po nad to za le co no tak że wdro że nie jed -
no li tych za sad prze pro wa dza nia ba dań kon tro l nych ja ko ści
wy ko na nych ro bót i sto so wa nych ma te ria łów bu dow la nych.
Naj wyż sza Izba Kon tro li zło ży ła tak że do Mi ni stra In fra struk tu -
ry i Roz wo ju wnio sek do ty czą cy wzmo że nia bie żą ce go nad zo -
ru nad wpro wa dza niem w Głów nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych
i Au to strad efek tyw ne go sys te mu nad zo ru in we stor skie go.
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Autostrada do sukcesu!
XXI AU TO STRA DA -POL SKA (od 13 do 15 ma ja w Tar gach Kiel -
ce) to wie le pre mier, pre sti żo we kon fe ren cje, wy jąt ko we even ty.
Po nad 15 ty się cy zwie dza ją cych, bli sko 500 firm kra jo wych
i za gra nicz nych to bi lans ubie gło rocz nych Mię dzy na ro do wych
Tar gów Bu dow nic twa Dro go we go w Kiel cach. Zna cze nie i po -
ten cjał tej wy sta wy ro śnie z ro ku na rok. Od by wa ją ce się rów -
no le gle tar gi: MASZBUD, TRAFFIC-EXPO, ROTRA oraz de biu -
tu ją cy w 2015 ro kuEUROPARKING, spra wia ją, że kom plek so -
wo pre zen tu je bran żę dro go wą. Jed ne mu z naj waż niej szych
wy da rzeń tar go wych w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej sprzy ja
naj no wo cze śniej sza in fra struk tu ra Tar gów Kiel ce. Wśród li de -
rów po pro stu trze ba być!
XXI edy cja tar gów AUTOSTRADA-POLSKA  ob fi to wać bę dzie
nie tyl ko w bran żo we pre mie ry ma szyn czy in no wa cyj nych
tech no lo gii. Po raz pierw szy tar gom to wa rzy szyć bę dzie Mię -
dzy na ro do wy Sa lon Tech ni ki Par kin go wej EUROPARKING.
Oprócz sprzę tu par kin go we go wy staw cy pre zen to wać bę dą
sys te my mo ni to ro wa nia, ochro ny par kin gów czy ste ro wa nia
ru chem. Go ść mi bę dą spe cja li ści pro jek to wa nia, kon struk cji
par kin go wych czy też no wo cze snych na wierzch ni.
– Te ma ty ka par kin go wa do ty czy w za sa dzie wszyst kich miast,
na wet ma łych. Wie le z nich roz wa ża wpro wa dze nie no wo cze -
snych roz wią zań po bo ru opłat czy za rzą dza nia stre fą par kin -
go wą, by upro ścić pro ce du ry i zre zy gno wać z kosz tow nych
spo so bów funk cjo no wa nia stre fy. To mię dzy in ny mi do jed no -
stek miej skich i ope ra to rów prze strze ni par kin go wych ad re so -
wa ne są tar gi Eu ro par king – mó wi dr hab. inż. An drzej Sza ra -
ta, pro fe sor Po li tech ni ki Kra kow skiej, czło nek za rzą du Sto wa -
rzy sze nia In ży nie rów i Tech ni ków Ko mu ni ka cji RP Od dział
w Kra ko wie. – Wła ści wie ca ły czas po ja wia ją się no wa tor skie
roz wią za nia i war to być na bie żą co z po dej ściem do za rzą dza -
nia stre fa mi płat ne go par ko wa nia. Do ty czy to między innymi
spo so bu do ko ny wa nia płat no ści za par ko wa nie w stre -
fach – na przy kład po przez te le fon ko mór ko wy, au to ma tycz ne
od czy ty wa nie nu me rów re je stra cyj nych czy wy ko rzy sta nie dro -
nów nad miej ski mi ob sza ra mi par kin go wy mi do pro wa dze nia
ba dań na peł nie nia stref. – Wła śnie z po wo du wie lu no wi nek
i me ry to rycz nych dys ku sji war to od wie dzić pierw sze w Pol sce,
tak kom plek so we tar gi Eu ro par king w Kiel cach – do da je dr
Sza ra ta. Tar gom to wa rzy szyć bę dzie se mi na rium „Pro ble my
par kin go we ob sza rów zur ba ni zo wa nych”. 
Jak zwy kle tar gom Au to stra da -Pol ska to wa rzy szyć bę dą kon -
fe ren cje, kon gre sy, se mi na ria te ma tycz ne. Trzy na ste go ma -
ja 2015 ro ku, pod czas pierw sze go dnia tar gów, od bę dzie się
KONGRES INNOWACJI INFRASTRUKTURALNYCH 2015, or -
ga ni zo wa ny przez Wy daw nic two Me dia -Pro Pol skie Me dia Pro -
fe sjo nal ne, w ra mach cy klu Kon fe ren cje Spe cja li stycz ne na -
uka -prak ty ka -biz nes.
– Ce lem, któ ry so bie po sta wi li śmy, jest za pre zen to wa nie bran -
ży in fra struk tu ral nej po przez pry zmat wie dzy i na uki. Pod czas
kon gre su wy bit ni eks per ci, na ukow cy i prak ty cy przed sta wią
naj bar dziej in no wa cyj ne pro duk ty i tech no lo gie, naj lep sze roz -
wią za nia tech nicz ne i do bre prak ty ki sto so wa ne w bu dow nic -
twie dro go wym, mo sto wym i bran żach po krew nych – wy ja śnia
Ewe li na Na wa ra, dy rek tor Wy daw nic twa Me dia -Pro Pol skie Me -
dia Pro fe sjo nal ne. Kon gres przy go to wy wa ny jest przy udzia le
part ne rów me ry to rycz nych: Mi ni ster stwa In fra struk tu ry i Roz -
wo ju oraz Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad. 
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Branża budownictwa drogowego
z Medalami Targów Kielce 2015

Wyróżnienia:
• za elektryczny pojazd platformowy transportowy EWTP-0.02

dla Agro-Techma Dorota Piszczór z Koźmina Wlkp.
• za Envia TRP dla firmy Pureco Ltd. z Budapesztu
• za technologię nawierzchni z betonu wałowanego 

(RCC-Roller Compacted Concrete) 
dla Lafarge Cement S.A. z Małogoszczy

• za aluminiową balustradę mostową zabezpieczającą ruch
pieszo-rowerowy dla P.H.U.P. Stal-Bud Sp. J. 
R. Syta, E. Kajetanowicz ze Skoczowa

Medale:
• za rozkładarkę Mas Bitumicznych Dynapac SD2550C 

dla Atlas Copco Polska Sp. z o.o. z Warszawy
• za mobilny granulator destruktu Typ „MBRG 2000-2-

-pokładowy” dla firmy Wirtgen z Poznania
• za koparkę kołową Volvo EW160 E dla Volvo Maszyny

Budowlane Polska Sp. z o.o. z Młochowa

Targi MASZBUD

Wyróżnienie:
• za kamerę 3D do wczesnej detekcji kolizji dla maszyn

mobilnych i pojazdów specjalistycznych  
dla ifm elektronic Sp. z o.o. z Katowic

Medal:
• za Elkon Mobile Master 150 elephant z mieszalnikiem

6750/4500 RCC dla Elkon Polska Sp.z o.o. z Dawidów
Bankowych

Targi TRAFFIC-EXPO-TIL

Wyróżnienie: 
• za sterownik sygnalizacji świetlnej GENEO-Traffdron  

dla firmy Techvision z Tarnobrzega

Medale:
• za barierę drogową Megarail SK dla firmy Saferoad RRS

Polska Sp. z o.o. z Gdańska
• za kartę detekcji wizyjnej TDV-2.1 

dla firmy Techvision z Tarnobrzega

Targi ROTRA
Wyróżnienie:
• za nowoczesną zabudowę half-pipe 

dla firmy KH–Kipper  Sp. z o.o. z Kajetanowa

Targi EUROPARKING
Wyróżnienia:
• za ogólnodostępną stację ładowania pojazdów

elektrycznych zintegrowaną z systemem płatnego
parkowania  dla Stadtraum Polska Sp. z o.o. z Poznania

• za system naprowadzania na wolne miejsca parkingowe
FASTPARK dla City Parking Group S.A. z Grudziądza
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Ma ni tou uczy ło i ba wi ło stu den tów
Co ro ku, na wio snę stu den ci Wy dzia łu Bu dow nic twa i In ży nie rii
Śro do wi ska war szaw skiej Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej -
skie go or ga ni zu ją Dzień Bu dow lań ca. Pod tą na zwą kry je się kon -
fe ren cja stu den tów wy dzia łów bu dow nic twa z ca łej Pol ski. W tym
ro ku mię dzy in ny mi z po li tech nik: Łódz kiej, Ślą skiej, Lu bel skiej,
Gdań skiej i Po znań skiej. Uwa ga więk szo ści sku pia się na or ga ni -
zo wa nych w sa lach kon fe ren cyjn cych wy kła dach i pre zen ta cjach.
Stu den ci ma ją szan sę za po zna nia się z naj now szy mi pro duk ta mi
i tech no lo gia mi ryn ku bu dow la ne go. Fir my zy sku ją nie po wta rzal -
ną oka zję, by za pre zen to wać się bli żej przy szłym me ne dże rom
bran ży. Tłu my mło dych lu dzi wy peł nia ją ce wnę trza Cen trum Wod -
ne go do wo dzą, że ta kon cep cja spraw dza się w prak ty ce.

Pa tro nu ją ce te mu wy da rze niu na sze wy daw nic two po sta no wi ło  za pro -
sić do pre zen ta cji fir mę Ma ni tou Pol ska. Wy bór oka zał się strza łem
w dzie siąt kę. Ob ro to wa ła do war ka MRT -X 2540+, któ ra  sta nę ła na te -
re nie kam pu su, bu dzi ła ogrom ne za in te re so wa nie. Pre zen ta cję ma -
szy ny Ma ni tou Pol ska poprzedziło prze ka za nie od po wied niej por cji
wie dzy teo re tycz nej. Przy szli in ży nie ro wie do wie dzie li się spo ro
o kon struk cji ma szyn, moż li wo ściach ich wy ko rzy sta nia, a tak że o sa -
mej fir mie, jej po zy cji na ryn ku i ca łej ga mie pro duk tów, któ re ofe ru je.
Stu den ci bły ska wicz nie przy swo ili so bie te wia do mo ści i nie mie li
żad ne go pro blemu z od po wie dzią na py ta nia fa chow ców z Ma ni -
tou Pol ska w zorganizowanym na koniec konkursie. Wszy scy cze -

ka li jed nak nie cie pli wie, aż sto ją ca przed bu dyn kiem ma szy na zo -
sta nie „od pa lo na” i bę dzie moż na obej rzeć, jak pra cu je, a na wet
sa mo dziel nie wy pró bo wać jej moż li wo ści. Za in te re so wa nie by ło
tak du że, że ope ra tor mu siał prze rwać na chwi lę za wo dy i udać
się na po bli ską sta cję ben zy no wą, by uzu peł nić za pas pa li wa.
– Z chę cią wzię li śmy udział w Dniu Bu dow lań ca. Spo tka li śmy
tu przy szłych użyt kow ni ków na szych ma szyn. Za ska ku ją ce, jak
bar dzo in te re su ją ich aspek ty tech nicz ne, wi dać także, że cie -
szy ich moż li wość wy pró bo wa nia ma szy ny. Je stem pe wien, że
za pa mię ta ją mar kę Ma ni tou i prze ło ży się to na ich przy szłe pre -
fe ren cje za ku po we – po wie dział dyrektor zarządzający Ma ni -
tou Pol ska, Woj ciech Rze wu ski.
– Po do ba mi się en tu zjazm pol skich stu den tów. Ma ni tou or ga ni -
zu je ta kie pre zen ta cje na uczel niach we Fran cji oraz Bel gii. Je -
stem pe wien, że to do bry spo sób wpły wa nia na po strze ga nie
fir my. Spo tka li śmy dziś wie lu mło dych lu dzi po waż nie za in te re -
so wa nych ła do war ka mi te le sko po wy mi. Je den z nich po chwa lił
się, że ma szy na Ma ni tou pra cu je w go spo dar stwie je go ro dzi -
ców. Ta kie pre zen ta cje zna ko mi cie bu du ją zna jo mość mar -
ki – sko men to wał Van ni Bas so re pre zen tu ją cy Ma ni tou Gro up.
W po dzię ko wa niu za zor ga ni zo wa nie tak efek tow ne go wy da -
rze nia Ko ło Bu dow nic twa In ży nier skie go SGGW prze ka za ło
nam pięk ny dy plom. A także proś bę, by w rów nie cie ka wy
spo sób uatrak cyj nić Dzień Bu dow lań ca 2016. Obiecujemy, że
postaramy się speł nić to ży cze nie!

Skupienie na twarzy, bo konkurencja niby łatwa, maszyna przyjazna dla
użytkownika, ale potrzeba więcej praktyki. A koledzy poganiają!

Manitou Polska przygotowało na koniec prezentacji kilka pytań sprawdzających
pilność słuchaczy. Studenci rwali się do odpowiedzi! 

Pamiątkowe zdjęcie części słuchaczy wraz z przedstawicielami Manitou Polska, których wyróżniają krawaty w firmowych barwach - pierwszy z prawej Wojciech Rzewuski,
pośrodku Vianni Basso z centrali Manitou, a pierwszy z lewej Aleksander Wajner. Obok gościa z Francji stoi Weronika Mincberg z naręczem upominków dla studentów
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Finanse

SG Equ ip ment Le asing Pol -
ska od wie lu lat pozostaje jed -
nym z li de rów te go ryn ku. Od -
da je my w leasing lub po ży -
cza my pie nią dze na za kup
co dzie sią tej ma szy ny bu -
dow la nej w Pol sce.
Po wo dów ta kie go za in te re so -
wa nia i za ufa nia klien tów jest
kil ka. Zna my się na bran ży,
za rów no na ma szy nach, jak
i na spe cy fi ce dzia łal no ści na -
szych klien tów, dzięki czemu
za ofe ro wać mo że my fi nan so -
wa nie na ocze ki wa nych przez
nich wa run kach, w moż li wie
najkrótszym cza sie.
Współ pra cu je my z wie lo ma
do staw ca mi bu dow la ny mi
i sta ra my się wspól nie do pa so -
wać ofer tę dla każ dej fir my.
W tej chwi li na przykład wpro -
wa dza my u wy bra nych do -
staw ców no we roz wią za nie
in for ma tycz ne. Jest to apli ka -
cja, któ ra umoż li wia do staw cy
przy go to wa nie ofer ty fi nan so -
wa nia uwzględ nia ją cej róż ne
pa ra me try, bez po trze by kon -
sul to wa nia ich z fir mą fi nan su -
ją cą. Takie rozwiązanie po -
zwa la klien to wi na szyb kie za -
ła twie nie spra wy, czy li po zy -
ska nie fi nan so wa nia za jed -
nym po dej ściem, bez wy cho -
dze nia z sie dzi by dea le ra.
Wie my, że oszczęd ność cza -
su jest dla każ de go na sze go
klien ta istot nym czyn ni kiem.
Wie lu do staw ców wspie ra my
też „fa brycz ny mi” ofer ta mi fi -
nan so wa nia, co dla przed się -
bior cy skut ku je  bar dzo ko -
rzyst ny mi wa run ka mi, na
przykład ni skim kosz tem le -
asin gu czy wy ma ga nym ma -
łym udzia łem wła snym.
Nie bo imy się fi nan so wać
urzą dzeń uży wa nych. Dla
przedsiębiorcy, w czasach
niepewności inwestycyjnej,

waż ne jest ob ni ża nie kosz -
tów. Sprzęt uży wa ny czę sto
mo że speł niać to sa mo za -
da nie, a kosz tu je mniej. Waż -
ne jest na to miast, aby na by -
wa ny był z pew ne go źró dła.
SG Equ ip ment Le asing Pol -
ska ta ki sprzęt jest go to wa
wy le asin go wać na do god -
nych wa run kach.
W ze szłym ty go dniu bę dąc
na jed nej z więk szych au kcji
sprzę tu bu dow la ne go w Ho -
lan dii mo głem za ob ser wo wać,
jak wie lu klien tów z Pol ski po -
szu ku je moż li wo ści za ku pu
sprzę tu w oka zyj nej ce nie. Je -
ste śmy za in te re so wani im por -
tem do Pol ski i sfi nan so wa -
niem rów nież ta kich in we sty cji.
W ro ku 2014 za ku pi li śmy dla
na szych klien tów oko ło 600
sztuk sprzę tu: ko pa rek, ła do -
wa rek, wal ców, za gęsz cza rek,
sprzę tu mi ni oraz więk szych
ma szyn, ta kich jak wę zły be to -
niar skie, żu ra wie czy wiert ni ce.
W ro ku bie żą cym ocze ku je my
po dob ne go po zio mu in we sty -
cji, na to miast du żo więk szych
w ko lej nych dwóch -trzech la -
tach. Na sze ocze ki wa nia
zwią za ne są z no wą per spek -
ty wą unij ną, w tym dal szą
roz bu do wą dróg eks pre so -
wych, pro gra mem bu do wy
ście żek ro we ro wych, in we -
sty cja mi ko le jo wy mi i ener -
ge tycz ny mi oraz po wra ca ją -
cą ko niunk tu rą w bu dow nic -
twie miesz ka nio wym.
W naj bliż szych la tach za mie -
rza my na dal wspie rać ma -
łych i śred nich klien tów
z bran ży, któ rzy sta no wią naj -
bar dziej dy na micz ną i co
za tym idzie per spek ty wicz ną,
dla sze ro ko po ję tej „bu dow lan -
ki”, gru pę przed się bior ców.
Ozna cza to, że pa trzy my w przy -
szłość z na dzie ją!

Fi nan so wa nie bran ży bu dow la nej,
wbrew po zo rom, nie jest pro ste!

Ar tu r Słom ka, dyrektor 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.

http://sgef.pl/
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Ła do war ka ko ło wa CAT 972MXE
CATERPILLAR, USA,  Zgła sza ją cy: Ber ge rat Mon noy eur Sp. z o.o., Ło mian ki
Lokalizacja na targach: Pa wi lon 3 sto isko 12
Ła do war ka ko ło wa 972M XE – maszynę cechuje wy so ka wy daj ność i moż li wość wykorzystania w naj trud niej szych za -
sto so wa niach. Nie zrów na ny kom fort ope ra to ra i spraw ność osiągnięto dzię ki ka bi nie świa to wej kla sy. Ła twy w użyt ko -
wa niu, re wo lu cyj ny, zin te gro wa ny układ hy drau licz ny i elek tro nicz ny. Więk sza wy daj ność, prze kła da ją ca się na niż sze
kosz ty utrzy ma nia i eks plo ata cji. Naj niż sze spa la nie w swo jej kla sie. Za sto so wa ne roz wią za nia za pew nia ją bez piecz ne,
wy god ne, czy ste i ci che śro do wi sko pra cy, co prze kła da się na ob ni żo ne zmę cze nie operatoa i wyższą wy daj ność.

Rów niar ki CASE Con struc tion
CNH In du strial Bau ma schi nen GmbH, Niem cy, Zgła sza ją cy: CNH In du strial Pol ska sp. z o.o., Płock
Lokalizacja na targach: Plac Mar ka sto isko 27
Na tar gach In ter masz 2015 Ca se Con struc tion Equ ip ment za pre zen tu je pierw szą rów niar kę w swo jej ga mie pro duk tów.
De biu tu ją ca rów niar ka jest wy jąt ko wą ma szy ną w swo jej kla sie – zwień cze niem po nad 30-let nie go do świad cze nia
w kon stru owa niu tego typu sprzętu. Do stęp ne bę dą dwa mo de le: 13 i 16-to no wy, oba w wer sji z na pę dem 6x4 i 6x6.
Rów niar ki Ca se wy po sa żo no w opa ten to wa ną tech no lo gię Hi -eSCR opra co wa ną przez FPT In du strial. To je dy ne roz -
wią za nie na ryn ku, któ re pozwala spełnić wy mo gi nor my EU Sta ge 4 (Tier 4 Fi nal) ko rzy sta jąc tyl ko z tech no lo gii se lek -
tyw nej re duk cji ka ta li tycz nej tlen ków azo tu w spa li nach. 

Spy char ka gą sie ni co wa DRESSTA TD-25R
LIUGONG DRESSTA MACHINERY Sp. z o.o., Sta lo wa Wo la, Zgła sza ją cy: DRESSTA, Sta lo wa Wo la
Lokalizacja na targach: Plac Mar ka sto isko 21
DRESSTA po sia da w swo jej ofer cie dzie więć pod sta wo wych mo de li spy cha rek gą sie ni co wych. Spy char ka TD-25R jest
dru gim co do wiel ko ści mo de lem w tej gru pie ma szyn, wa żą cą 41,5 to ny i osią ga ją cą moc net to 330 KM. Za sto so wa no
w niej sil nik Cum mins QSX15 speł nia ją cy eu ro pej skie wy ma ga nia norm emi sji spa lin Sta ge 3B. Głów ne kom po nen ty
ukła du na pę do we go spy char ki, ta kie jak prze kład nia hy dro ki ne tycz na, skrzy nia bie gów, me cha nizm skrę tu i prze kład -
nie bocz ne, pro du ko wa ne są w macierzystym za kła dzie w Sta lo wej Wo li.

Ko par ko-ła do war ka Hi dro mek 102 B Al pha
HIDROMEK INC., Tur cja, Zgła sza ją cy: GRAUSCH i GRAUSCH Ma szy ny Bu dow la ne sp. z o.o., Złot ko wo k/Po zna nia
No wa se ria ko par ko -ła do wa rek Hi dro mek Al pha stanowi od po wiedź na rosnące wy ma ga nia użytkowników. Ob ni żo ne
kosz ty eks plo ata cji, wy go da i naj lep sze osią gi w trud nych wa run kach oraz kom fort pra cy ope ra to ra pracującego w ka -
bi nie FIRST CLASS speł nia ją po trze by na wet naj bar dziej wy ma ga ją cych użytkowników.

Gru pa pro duk tów – obu do wy wy ko pów punk to wych
KOPRAS Sp. z o.o., Wron ki
Lokalizacja na targach: Plac Mar ka sto isko 2
Fir ma KOPRAS Sp. z o.o. to pro du cent gru py pro duk tów pod na zwą: Obu do wy wy ko pów punk to wych. Po cząw szy
od lek kich kon struk cji ty pu boks alu mi nio wych i sta lo wych, z któ rych dzię ki in no wa cyj ne mu po łą cze niu mo żna utwo -
rzyć ko mo ry do cięż kich kon struk cji pły to wych z pro wad ni ca mi śli zgo wy mi. W ofer cie firma posiada sza lun ki na sprze -
daż i wy na jem. Zarówno no we, jak i uży wa ne. Mo że  za bez pie czyć wy ko py punk to we od dł. 1,5 m x szer. 1,5 m
x gł. 1,5 m do dł. 6,15 m x szer. 6,15 x gł. 4,8 metra, a nie któ re obu do wy na wet do głę bo ko ści 9,0 metrów.

Mło ty hy drau licz ne DHB
Lu pher Sp. j. Im port-Export Ma szyn i Urzą dzeń Bu dow la nych, mgr inż. Hen ryk Lu pa, Da riusz Dut ka, Wie lo po le
Lokalizacja na targach: Paw. 3 sto isko 6
Moc, pro sto ta, trwa łość, nie za wod ność  - tak moż na scha rak te ry zo wać ko re ań skie mło ty hy drau licz ne DHB. Eu ro pej -
skim przed sta wi cie lem tej mar ki jest fir ma Lu pher S. J. Mło ty DHB ma ją cer ty fi kat po cho dze nia oraz cer ty fi kat CE nada -
ny przez jed nost kę no ty fi ko wa ną w Pol sce. W ofer cie znaj du je się sie dem mo de li mło tów: DHB15S, DHB45S, DHB100S,
DHB160S, DHB210S, DHB300S oraz DHB400S. Wszyst kie w wer sji wy ci szo nej Si len ced. Pod sta wą wy so kiej ja ko ści
mło tów DHB jest ści sły sys tem kon tro li na każ dym eta pie wy twa rza nia.

Vo lvo CE – ko pa rki gąsienicowe se rii E
VOLVO Construction Equipment, Zgła sza ją cy: VOLVO Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska Sp. z o.o., Mło chów
Lokalizacja na targach: Pa wi lon 3 sto isko 23
Naj now sze ko par ki Vo lvo se rii E to naj więk sza wy daj ność i nie prze cięt ne wzor nic two. Dzię ki udo sko na le niu kon wen cjo -
nal ne go ukła du hy drau licz ne go in ży nie rom uda ło się ogra ni czyć zu ży cie pa li wa oraz emi sję spa lin, zwięk sza jąc przy tym
wy daj ność. Vo lvo to rów nież pierw szy wy bór gdy cho dzi o kom fort i bez pie czeń stwo. Prze stron na ka bi na Ca re Cab
speł nia ją ca nor my ROPS za pew nia do sko na łą wi docz ność, a czy tel ne na wet przy du żym na sło necz nie niu wy świe tla cze
ko mu ni ku ją się z ope ra to rem w wybranym przez niego ję zy ku.

LISTA PRODUKTÓW NAGRODZONYCH ZŁOTYM MEDALEM MTP TARGÓW INTERMASZ 2015



http://www.intermasz.pl/pl/


– Nie za mie rza my ukry wać, że umó wi li śmy się na tę roz -
mo wę, by „upiec dwie pie cze nie przy jed nym ogniu”… 
– Cie kaw je stem smaku tych „pie cze ni”. Mo że za mie ni my się
miej sca mi i to ja prze pro wa dzę z pa na mi wy wiad?

– Wolimy po zo stać w swo ich ro lach, ale zaspokoimy
oczywiście Pańską ciekawość. Interesuje nas za rów no
pro ble ma ty ka po jaz dów dla bran ży bu dow la nej, jak
i spo sób ich pro mo cji. 
– A zatem zamieniam się w słuch. 

– Pro blem po le ga na tym, że producenci mają co po ka -
zać, ale nie bardzo gdzie… 
– Po dzie lam tę opi nię. Gdy roz po czy na łem pra cę w Ive co
Po land, rozpoczynała się właśnie dekoniunktura w branży
budowlanej. Nie by ło do brej at mos fe ry, by myśleć o  tar gach.
Cho ciaż z dru giej stro ny mó wi się, że brać udział w te go ty -
pu im pre zach na le ży nie za leż nie od kon dy cji, w ja kiej w
danym momencie znaj du je się bran ża. Or ga ni za to rzy pol -
skich tar gów zda wa li się nie  do ce niać  wa gi pro ble mu, są dzi -
li, że do bra pas sa bę dzie trwa ła w nieskończoność.
Przeliczyli się w swoich rachubach, bo wie lu pro du cen tów
po jaz dów zre zy gno wa ło z udzia łu w im pre zach tar go wych. 

– Problemem jest także wyczerpanie się targowej formuły.
Ma rzyła by nam się im pre za ple ne ro wa, na której w po dob -
nych wa run kach pre zen to wa ne by ły by po jaz dy bu dow la -
ne. Moż na by ło by przyjść, wy pró bo wać, po rów nać…
– No to ma my po dob ne ma rze nia! By je urze czy wist nić na le -
ża ło  by wy pra co wać for mu łę imprezy, któ ra byłaby ak cep to -
wa na, je że li nie przez wszyst kie, to przy naj mniej przez więk -
szość firm. Nie je stem do koń ca prze ko na ny, czy ma to szan -
se po wo dze nia. Czy wszy scy gracze rynku zgo dzi li by się
bowiem na testowanie swo ich po jaz dów? Nie wiem też, kto
miał by je oce niać. Mo że właśnie dzien ni ka rze? Pozostaje
też do rozwiązania kwestia, gdzie zor ga ni zo wać ta ką im pre -
zę? Mo że wzo rem in nych kra jów spo tkać się na przy kład
w ja kimś ka mie nio ło mie al bo żwi row ni? 

– Jak waż na – tak „z rę ką na ser cu” – jest dla Ive co bran -
ża bu dow la na?  Fir my skła da ją szumne de kla ra cje, z któ -
rych z reguły nie wie le wy ni ka. W efek cie naj bar dziej li -
czy się i tak trans port dłu go dy stan so wy. 
– W chwi li obec nej nie na le ży my do po ten ta tów w bran ży bu dow -
la nej, ale chce my w niej zno wu za ist nieć. Nie za leż nie od ogól -
nych ten den cji to waż ny seg ment ryn ku. Ma my in te re su ją ce pro -
duk ty dla bran ży bu dow la nej. Choć by ga mę Trak ke ra z naj moc -
niej szą ra mą wśród kon ku ren tów, z pro stym kon struk cyj nie, ma -
ło awa ryj nym sys te mem oczysz cza nia spa lin bez EGR. Klien ci
do strze ga ją wa lo ry Trak ke ra. To na praw dę moc ny sa mo chód,
w któ rym czyn no ści ob słu go we są ogra ni czo ne do mi ni mum.
Pro ste roz wią za nia znów wra ca ją do łask. Cho dzi o to, by po -
jazd dla bu dow nic twa miał nie skom pli ko wa ną kon struk cję i był
bez a wa ryj ny. Kie dyś po jaz dy szpi ko wa no elek tro ni ką, któ ra
mia ła być nie za wod na, ale w prak ty ce oka zy wa ło się ina czej.
Po jaz dy w bran ży bu dow la nej pra cu ją w cięż kich wa run kach,
w bło cie i du żym za py le niu. Nasz Trak ker do sko na le da je so bie

w nich ra dę. Pro szę za uwa żyć, że na ryn ku bu dow la nym nie
funk cjo nu je jesz cze wie le sa mo cho dów na pę dza nych sil ni ka mi
speł nia ją cy mi nor mę Eu ro 6. Dziś pro blem ten jest ma ło do -
strze gal ny, ale za dwa -trzy la ta klien ci za czną bar dziej zwra cać
uwa gę na spo so by oczysz cza nia spa lin. Na sze sa mo cho dy zy -
ska ją wów czas prze wa gę nad kon ku ren cyj ny mi mar ka mi.

– Ive co moc no an ga żu je się w pro duk cję po jaz dów za -
si la nych CNG/LNG, co ma tak że na ce lu bu do wa nie wi -
ze run ku fir my, któ rej dzia ła nia są przy ja zne śro do wi sku
na tu ral ne mu. Ja kie są szan se, że po jaz dy o ta kim na pę -
dzie po ja wią się tak że w bran ży bu dow la nej?
– Roz wią za nie to spraw dza się w trans por cie śred nio - i da -
le ko bież nym. W bu dow lan ce jesz cze nie. Pro ble mem jest
ko niecz ność two rze nia punk tów tan ko wa nia ga zu. Brak tak -
że sil ni ków o od po wied niej mo cy i mo men cie ob ro to wym,
któ re umoż li wia ły by pra cę po jaz dów w trud nym te re nie pla -
ców bu do wy. Pro ble mem jest tak że cię żar sa mych bu tli. We
Wło szech po jazd mo że prze kro czyć DMC o cię żar zbior ni -
ków z ga zem. U nas nikt o tym nie my śli. Pro ble mem jest
tak że to, że na pla cu bu do wy pra cu ją ma szy ny o tra dy cyj -
nym na pę dzie. Z punk tu wi dze nia lo gi sty ki two rze nie trans -
por tu w opar ciu o pa li wo CNG/LNG nie ma więc więk sze go
sen su. Chy ba, że na za si la nie tym pa li wem przej dą w przy -
szło ści ma szy ny? W gru pie CNH, do któ rej na le ży, Ive co po -
wstał pro to typ cią gni ka rol ni cze go na pę dza ne go CNG. Być
mo że rozwiązania te staną się in spi ra cją dla kon struk to rów
ma szyn i pojazdów bu dow la nych. 

– Ive co po chwa li ło się nie daw no zwy cię stwem Da ily
w ran kin gu war to ści re zy du al nych cięż kich sa mo cho -
dów do staw czych. Ina czej jest jed nak w przy pad ku
choć by Trak ke ra, któ ry z jed nej stro ny jest po wszech -
nie chwa lo ny za trwa łą i wy trzy ma łą kon struk cję, a z dru -
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Mamy podobne marzenia!



giej po ten cjal ni na byw cy ma ją oba wy du żej utra ty war -
to ści i pro ble mu z od sprze da żą ta kie go po jaz du…

– W bran ży bu dow la nej nie jest to jesz cze czyn nik de cy du ją -
cy o wy bo rze mar ki po jaz du, choć bę dzie to z pew no ścią
kwe stia cza su. Ry nek po jaz dów bu dow la nych mo że wkrót ce
funk cjo no wać w opar ciu o wy na jem dłu go ter mi no wy. Zna -
cze nie ma w tym przy pad ku se zo no wość prac oraz moż li -
wość w mia rę pre cy zyj ne go usta le nia okre su, w któ rym da -
nej fir mie nie zbęd ne bę dą środ ki trans por tu. Fir my zmie nia ją
swo je po dej ście ku pu jąc sprzęt je dy nie na po trze by wy bu do -
wa nia kon kret ne go od cin ka au to stra dy. Póź niej już te go
sprzę tu nie chcą. O war to ści od sprze da ży po jaz du bu dow la -
ne go de cy du je też je go wy po sa że nie. Jest to pro blem za bu -
do wy. Współ pra cu je my z fir ma mi, któ re dba ją o to, by ich za -
bu do wa by ła w przy szło ści atrak cyj na. Że by za bu do wy ce -
nio ne by ły na przy kład tak sa mo w Ro sji, jak i Por tu ga lii. Sa -
mo pod wo zie jesz cze do ni cze go nie słu ży, do pó ki nie jest
za bu do wa ne. Na sta wia my się za tem na współ pra cę z pro du -
cen ta mi za bu dów, któ rzy współ two rzą tę war tość. 

– Funk cjo nu ją jed nak ste reo ty py. Jed na mar ka po strze -
ga na jest le piej, in na go rzej…
– Je że li cho dzi o uży wa ne po jaz dy cięż kie, to pro wa dzi my
róż ne go ro dza ju dzia ła nia ma ją ce na ce lu po pra wę po strze -
ga nia na szej mar ki. Or ga ni zu je my na przy kład cy klicz ne spo -
ty ka nia z dzien ni ka rza mi pra sy bran żo wej i klien ta mi, pod -
czas któ rych umoż li wia my te sto wa nie sa mo cho dów uży wa -
nych. Istot na jest też ro la do ko nu ją cych wy ce ny ta kich po -
jaz dów. Sta ra my się współ pra co wać z ty mi in sty tu cja mi, pre -
zen to wać im moż li wo ści na szych fa bryk, po ka zy wać do brą
or ga ni za cję pro duk cji, ści słe prze strze ga nie re żi mu tech no lo -
gicz ne go. Je że li po pra wi my w ten spo sób war tość re zy du al -
ną po jaz dów cięż kich, to na tu ral ną ko le ją rze czy prze ło ży się
to na sa mo cho dy bu dow la ne. Re asu mu jąc – wal czyć ze ste -
reo ty pa mi moż na po przez spój ne dzia ła nia po le ga ją ce
na współ pra cy z re no mo wa ny mi pro du cen ta mi za bu dów,
udo wad nia jąc, że po kil ku la tach eks plo ata cji są na dal bar -
dzo do brym roz wią za niem. Dla bu dow lan ki – o czym już
wspo mi na łem w tej roz mo wie – na sze po jaz dy uży wa ne mo -
gą być in te re su ją ce tak że z te go wzglę du, że od zna cza ją się
nie skom pli ko wa ną kon struk cją, co w znacz nym stop niu
uprasz cza co dzien ną eks plo ata cję. 

– Od kil ku lat w ofer cie Ive co Po land znaj du ją się po -
jaz dy Astra. Ich rynkowy debiut zbie gł się nie ste ty dość
nie szczę śli wie z wybuchem kry zy su… 
– No cóż, faktów nie zmie ni my. A przedstawiają się one tak, że
na kur czą cym się ryn ku po ja wił się sa mo chód niszowy, którym
zainteresowana mogła być jedynie wąska grupa klientów. Tym
trud niej by ło nam się prze bić z nowym pro duk tem.

– W ja ki spo sób moż na pod su mo wać do tych cza so we
za in te re so wa nie cię ża rów ka mi Astra?
– Nie bę dą ukry wał, że jest ono da le ko mniej sze od na -
szych ocze ki wań. Ive co Po land sprze da ło do tej po ry je dy -
nie po je dyn cze sztu ki Astry. Mi mo wszyst ko w Pol sce pra -
cu je jed nak po nad set ka ta kich po jaz dów. Tra fi ły one
do nas z ryn ków wtór nych. Sy tu acja ta sta no wi dla nas
pew ne go ro dza ju wy zwa nie, po jaz dom tym za pew nić na -
le ży bo wiem pro fe sjo nal ną ob słu gę ser wi so wą. 

– Na pierw szy rzut oka Ive co wpro wa dza jąc po jaz dy
pod in ną mar ką czy ni sa mo dla sie bie kon ku ren cję. Czy
jest ona po trzeb na? 
– Nie jest to kon ku ren cja, bo Astra jest cał ko wi cie od ręb nym
pro duk tem. Z dru giej stro ny po strze ga my ten po jazd ja ko
kom ple men tar ny dla Trak ke ra. Astra nie ma kon ku ro wać
z Trak ke rem. Był ta ki okres, że sta no wi ła ona an ti do tum
na brak w na szej ofer cie na pę du 8x6. Nie za prze czal nie mar -
ka ta ma za so bą ar gu men ty zwią za ne z wy trzy ma ło ścią
i pa ra me tra mi ro bo czy mi, któ re po zwa la ją uzu peł nić ofer tę
Trak ke ra. W pew nych wa run kach Astra sta no wić mo że al -
ter na ty wę dla wo zi dła. Trak tu je my ją ja ko po jazd off -ro ado -
wy nie wy jeż dża ją cy na dro gi pu blicz ne, a służący do pra cy
w ko pal niach su row ców skal nych. Trak ker jest po jaz dem,
któ ry wy jeż dża na dro gi pu blicz ne, Astra  po ja wia się na nich
tyl ko spo ra dycz nie. Speł nia normę Eu ro 6 i mo że wjechać
na drogę, ale tyl ko w osta tecz no ści. Są to sa mo cho dy, któ -
re po ru sza ją się w te re nie i tam po zo sta ją. Ro lą fa bry ki
w Pia cen zy jest pro duk cja sa mo cho dów spe cjal nych nie tyl -
ko na po trze by bran ży bu dow la nej. Fa bry ka mo że tak że
przy sto so wać Trak ke ra ja ko po jazd spe cjal ne go prze zna -
cze nia. Na przykład pod cięż kie pompy do betonu, do gra -
ni cy wytrzymałości podwozia. Nie dzie li my po jaz dów
na moc niej sze i słab sze. Każ dy z nich ma in ne prze zna cze -
nie. Astra jest su per wy trzy ma łym sa mo cho dem, ale ma
wspomniane ogra ni cze nia zwią za ne z po ru sza niem się
po dro gach pu blicz nych. To sa mo chód po my śla ny o cią głej
eks plo ata cji pod ob cią że niem w eks tre mal nych wa run kach.
Trak ker zaś do pa so wa ny jest do in nych za sto so wań. 

– Z na szej roz mo wy wnio sku je my, że jest Pan szczę śli -
wym czło wie kiem. Wi dzi my bo wiem, że lu bi Pan sa mo -
cho dy. Lu bi Pan też za tem swo ją pra cę…
– Do brze jest ro bić to, co się lu bi, trud no bowiem funk cjo no -
wać w nie przy ja znym dla sie bie śro do wi sku.  Czy ja lu bię sa -
mo cho dy? Lu bię, ale jeszcze bar dziej lu bię lu dzi. Choć oczy -
wi ście li czy się tak że pro dukt i po sia da na o nim wie dza. 

– Jak tra fił Pan do bran ży? Jest Pan in ży nie rem? Czy wy -
kształ ce nie po ma ga Pa nu ja ko mar ke tin gow co wi? 
– Naj pro ściej po wie dzieć, że za ją łem się cię ża rów ka mi, bo
znu ży ły mnie sa mo cho dy oso bo we. Pa trzy łem na nie co -
dzien nie, do słow nie z każ dej per spek ty wy, co spra wi ło,
że za czą łem po szu ki wać no wych wy zwań. Z za wo du nie
je stem in ży nie rem, a eko no mi stą, ale to jesz cze nic nie
zna czy. W dzi siej szych cza sach li czy się bo wiem także do -
świad cze nie i prak ty ka. W mo jej co dzien nej pra cy naj bar -
dziej po ma ga mi nie wy kształ ce nie, lecz do bre re la cje
z ludź mi. Cho dzi o to, aby śmy po tra fi li zna leźć płasz czy -
znę po ro zu mie nia, dzia ła li wspól nie, a każ dy z nas czy nił
to, co do nie go na le ży. 

– Pewnie nie ma Pan dużo wolnego czasu, ale chcie li -
by śmy wi dzieć, jak lu bi go Pan spę dzać? Pro szę tyl ko
nie zbywać nas odpowiedzią, że od prę ża Pa na pro wa -
dze nie sa mo cho du…
– Wcale nie zamierzam tego robić. Sa mo chód traktuję jako
środek lokomocji, a wol ny czas po świę cam ro dzi nie. Mam
czte ro let nie go sy na, z któ rym bar dzo lu bię prze by wać. 

Roz ma wia li: Ja cek Ba rań ski i Ka rol Wój to wicz
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Do te stu nie bez racji wy bra no
spy char ki. To wła śnie w przy -
pad ku tych ma szyn po za in sta -
lo wa niu sys te mu ste ro wa nia
pra cą za uwa żyć moż na naj -
więk sze róż ni ce w efek tyw no -
ści wy ko ny wa nych ro bót. Z do -
świad czeń SI TECH PO LAND
wy ni ka, że za po mo cą spy char -
ki wy po sa żo nej w sys tem ste -
ro wa nia Trim ble wy ko nać moż -
na pra ce, do któ rych użyć trze -
ba by ło by trzech ma szyn bez
ta kie go wy po sa że nia. Sys tem
Trim ble GCS900 3D na spy -
char kę pra cu je w opar ciu

o za in sta lo wa ne na jej le mie -
szu od bior ni ki GPS wy ko rzy -
stu ją ce sy gna ły sa te li tar ne
i po praw ki z umiesz czo nej
na pla cu bu do wy sta cji re fe -
ren cyj nej. Dzię ki te mu w cza -
sie rze czy wi stym ma szy na jest
au to ma tycz nie pro wa dzo -
na po pro jek cie pod wzglę -
dem re ali zo wa nych płasz -
czyzn po zio mych oraz od po -
wied nich spad ków. Za da niem
ope ra to ra jest tyl ko śle dze nie
po praw no ści prac i re ago wa -
nie w przy pad ku za ob ser wo -
wa nia ja kich kol wiek od -
stępstw od przy ję tych za ło -
żeń. Wy klu cza to w prak ty ce
ry zy ko wy stą pie nia nie pra wi -
dło wo ści w re ali za cji za da nia
eli mi nu jąc jed no cze śnie ko -
niecz ność wy ko ny wa nia ogra -
ni cza ją cych ren tow ność po -
pra wek. Wy ko rzy stu jąc sys -
tem Trim ble GCS900 3D
po ukoń cze niu ro bót w pro sty
spo sób prze pro wa dzić moż -
na ich in wen ta ry za cję. Wy -
star czy tyl ko sko rzy stać z jed -
nej z funk cji po mia ro wych
sys te mu. W ten spo sób osta -
tecz nie moż na się prze ko nać,
czy efekt prac jest w stu pro -
cen tach zgod ny z otrzy ma -
nym mo de lem te re nu. Dzię ki
te mu z gó ry wy klu czyć moż -
na ja ką kol wiek po mył kę.
Sko ro sys te my ste ro wa nia ma -
szy na mi Trim ble GCS900 3D
po zwa la ją wy ko naw com ro bót
ziem nych pra co wać szyb -
ciej, do kład niej i ta niej, to in we -
sty cja w nie wy da je się być
czymś oczy wi stym, świa do -
mym kro kiem na dro dze
do roz wo ju fir my wy ko naw czej.
Kro kiem za sad nym pod wzglę -
dem eko no micz nym jest tak że
dla te go, że sys te my po mia ro -
we Trim ble za in sta lo wać moż -
na na ma szy nach róż nych ma -
rek, za rów no star sze go ty pu,
jak i tych naj now szych. Sta ra

SPRZĘT BUDOWLANY

Trim ble pod no si efek tyw ność spy char ki 
Sys te my ste ro wa nia ma szy na mi Trim ble GCS900 3D przy spie sza ją wy ko na nie prac i pod no szą
efek tyw ność wy ko rzy sta nia sprzę tu przy jed no cze snym ogra ni cze niu kosz tów. In we sty cja w nie
zwra ca się bły ska wicz nie, cze go do wo dzi ana li za te stu pro duk tyw no ści spy char ki wy po sa żo nej
w sys tem ste ro wa nia pra cą i wy ko nu ją cą to sa mo za da nie bez nie go 

Tyczenie Spycharka bez systemu Spycharka z systemem
GCS900

liczba palików: 45* 1**

czas: 2 h 15 min 3 min
* Na każdym z przekrojów rozmieszczonych co 10 m wytyczono 5 palików (5x9=45 palików)

**Wytyczono tylko jeden palik do kontroli wysokości lemiesza.

Równanie Spycharka bez systemu Spycharka z systemem
GCS900

czas: 3 h 48 min 1 h 28 min
liczba przejazdów: 214 60

Kontrola dokładności* Spycharka bez systemu Spycharka z systemem
GCS900

liczba punktów położonych zbyt wysoko: 18 2
udział procentowy: 35% 4%
maksymalna odchyłka: 0,069 m 0,031m
liczba punktów w tolerancji: 18 44
udział procentowy: 35% 86%
liczba punktów położonych zbyt nisko: 15 5
udział procentowy: 30% 10%
maksymalna odchyłka: - 0,067 m - 0,039 m

* Za po mo cą od bior ni ka GPS Trim ble SPS985 z opro gra mo wa niem SCS900 wy ko na no po miar oby dwu po wierzch ni
w siat ce punk tów roz miesz czo nych co około 5 m. Przy ję to, iż punkt mie ści się w to le ran cji, je śli od chył ka róż ni cy wy -
so ko ści po mie rzo nej i pro jek to wej nie prze kra cza 3 cm.

Zużycie paliwa Spycharka bez systemu Spycharka z systemem
GCS900

71 litrów 27 litrów

Podsumowanie wyników/Czas pracy
Spycharka bez systemu Spycharka z systemem Oszczędności, 

Etapy prac GCS900 wzrost produktywności
Tyczenie 2 h 15 min 3 min Zaoszczędzone 2 h 12 min
Równanie 3 h 48 min 1 h 28 min Zaoszczędzone 2 h 20 min,

wzrost produktywności o 159%
Operator 3 h 48 min 1 h 28 min Zaoszczędzone 59% czasu
Geodeta 2 h 15 min 3 min Zaoszczędzone 98% czasu

Na wy ko na nie zadania ma szy na z sys te mem GCS900 3D po trze bo wa ła niespełna półtorej
go dzi ny i za le d wie sześć dzie się ciu prze jaz dów
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praw da mó wi, że ma szy na jest
tak do bra, jak spraw ny jest jej
ope ra tor. Efek tyw ność wy ko -
rzy sta nia sprzę tu, a tym sa -
mym wy daj ność wzra sta za tem
dzię ki moż li wo ści wspar cia kie -
ru ją ce go ma szy ną sys te ma mi
ste ro wa nia pra cą. W przy pad -
ku spy char ki szcze gól nie waż -
ne jest oczy wi ście do świad -
cze nie i wy szko le nie ope ra to -
ra. Spe cja li ści Trim ble prze ko -
nu ją jed nak, że wy star czą dwa
mie sią ce pra cy na ma szy nie
wy po sa żo nej w sys tem ste ro -
wa nia GCS 900 3D, by na wet
świe żo upie czo ny ope ra tor
osią gnął wy daj ność pra cow ni -
ka z kil ku let nim sta żem, ale
wy ko nu ją cym ro bo ty me to dą
kon wen cjo nal ną, przy uży ciu
pa li ków i li nek. O tym, że ma ją
ra cję, prze ko nu ją wy ni ki te -
stu wy daj no ści sys te mu ste ro -
wa nia ma szy na mi Trim ble

GSC900 3D za in sta lo wa ne go
na spy char ce. Prze pro wa dzo -
no go do ko nu jąc po rów na nia
szyb ko ści i kosz tów wy ko na -
nia te go sa me go za da nia
przez dwie iden tycz ne ma szy -
ny. Na jed nej z nich za in sta lo -
wa no sys tem Trim ble GCS900,
dru ga zaś pra co wa ła bez żad -
ne go sys te mu. 
Dla po wo dze nia i mia ro daj no -
ści te stu ko niecz ne by ło wy ko -
rzy sta nie spy cha rek do iden -
tycz ne go za da nia i w jak naj -
bar dziej zbli żo nych wa run -
kach. W tym ce lu przy go to wa -
no spe cjal ne dro gi te sto we,

każ da z nich o dłu go ści
osiem dzie się ciu me trów. By ły
to od cin ki o zmien nych spad -
kach, na któ rym znaj do wa ły
się za rów no ob sza ry, w któ -
rych na le ża ło ze brać nad miar
ma te ria łu, jak i ta kie, gdzie je -
go bra ki na le ża ło uzu peł nić.
Aby za pew nić mak sy mal nie
zbli żo ne wa run ki pra cy dla
każ dej ze spy cha rek, po sta no -
wio no, że oby dwa te sto we od -
cin ki znaj do wać się bę dą
w bli skim są siedz twie, oba też
mia ły być bu do wa ne przy uży -
ciu ma te ria łu te go sa me go ro -
dza ju. Wa run kiem mia ro daj no -
ści te stu by ło tak że to, że by
każ dą z ma szyn ob słu gi wał
ten sam ope ra tor, a pra ca od -
by wa ła się w zbli żo nych wa -
run kach at mos fe rycz nych,
cho ciaż by pod wzglę dem tem -
pe ra tu ry oto cze nia i opa dów.
Te ren, przez któ ry prze bie ga -

ły obie dro gi, zo stał przy go to -
wa ny w ten spo sób, że by po -
wierzch nia wyj ścio wa by ła
iden tycz na. Dla te go na po czą -
tek te ren zo stał wy rów na ny
przez spy char kę z za in sta lo -
wa nym sys te mem Trim ble
GCS900, na stęp nie dokonano
pomiarów po wierzch ni za po -
mo cą od bior ni ka GNNS
SPS985. W ten spo sób or ga -
ni za to rzy te stu mogli ob li czy ć
cał ko wi tą ob ję tość ma te ria -
łów, któ re spy char ki musiały
ze brać lub na wieźć. 
Przygotowane od cin ki dro go -
we mia ły po osiem dzie siąt

me trów dłu go ści i prze bie ga -
ły za rów no po li nii pro stej, jak
i po łu ku. Ni we le ta skła da ła
się z trzech łu ków pio no wych,
a mak sy mal na róż ni ca wy so -
ko ści wy nosiła 2,40 me tra.
Dro ga obej mo wa ła dwie jezd -
nie o na chy le niu 2,5%, po bo -
cza o na chy le niu 5% oraz
skar py o na chy le niu 33%.
Przed przy stą pie niem do te -
stu uzgod nio no, że dla wy ni -
ków nie bę dą mia ły zna cze nia
czas opra co wy wa nia pro jek tu
w biu rze ani wstęp ne go przy -
go to wa nia te re nu pod bu do -
wę. Podstawą ta kiej de cy zji
był fakt, że ope ra tor oby dwu
spy cha rek ko rzy stał z te go
sa me go pro jek tu i przy stę po -
wał do pra cy w mak sy mal nie
zbli żo nych, by nie po wie dzieć
iden tycz nych wa run kach.
W fa zie ty cze nia dla ma szy ny,
na któ rej nie za in sta lo wa no
sys te mu, na każ dym z prze -
kro jów roz miesz czo nych
co dzie sięć me trów wy ty czo -
no pięć pa li ków (5x9=45 pa li -
ków). Czyn no ści z tym zwią -
za ne trwa ły dwie go dzi ny
i pięt na ście mi nut. Dla po rów -
na nia, w przy pad ku spy char -
ki wy po sa żo nej w sys tem
Trim ble GCS900 3D wy star -
czy ło wy ty cze nie tyl ko jed ne -
go pa li ka do kon tro li wy so ko -
ści le mie sza, co za bra ło za le -
d wie trzy mi nu ty.
Przy po rów na niu efek tów pra -
cy oby dwu spy cha rek bra no
pod uwa gę czas wy ko na nia za -
da nia, osią gnię tą do kład ność,

po ziom zu ży cia pa li wa oraz
licz bę osób, któ re mu sia ły być
za an ga żo wa ne w re ali za cję
pro jek tu. Pra ce roz po czę ły się
od rów na nia. By ukoń czyć za -
da nie, spy char ka bez sys te -
mu w cią gu trzech go dzin i 48
mi nut wy ko na ła 214 prze jaz -
dów. Na wy ko na nie iden tycz -
ne go za kre su prac ma szy -
na z sys te mem GCS900 po -
trze bo wa ła go dzi ny i 28 mi -
nut, w cią gu któ rych wy ko na -
ła sześć dzie siąt prze jaz dów.
Po za koń cze niu przez obie
ma szy ny prze wi dzia nych te -
stem prac or ga ni za to rzy te -
stu do ko na li kon tro li do kład -
no ści wy ko na nia za da nia.
Po mia ry wy ka za ły, że spy -
char ka z sys te mem GCS900
pra co wa ła nie tyl ko szyb -
ciej, ale tak że bar dziej eko -
no micz nie i znacz nie do -
kład niej. Po wyż sze wy ni ki
w peł ni po twierdzają, iż sys -
te my ste ro wa nia ma szy na mi
dia me tral nie pod nio sły efek -
tyw ność wy ko rzy sta nia sprzę -
tu umoż li wia jąc ukoń cze nie
prac szyb ciej i do kład niej oraz
w znacz nym stop niu ob ni ża -
jąc kosz ty. Wzrost pro duk -
tyw no ści oraz ob ni że nie
kosz tów wy ni ka ją przede
wszyst kim z ogra ni cze nia
na kła dów pra cy geo de tów
oraz zna czą ce go zmniej sze -
nia licz by prze jaz dów spy -
cha rek, a co za tym
idzie oszczęd no ści
cza su oraz pa li wa.

www.sitech-poland.pl

Ope ra tor ma szy ny bez za in sta lo wa ne go sys te mu po trze bo wał nie mal że czte rech
go dzin, w cią gu któ rych wy ko nał aż 214 prze jaz dów spa la jąc 71 li trów pa li wa 

Kontrola do kład no ści wykonania prac wy ka za ła niezbicie, że spy char ka z sys te mem
GCS900 pra co wa ła nie tyl ko szyb ciej, ale tak że eko no micz niej i do kład niej

http://www.sitech-poland.pl/
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Pier wot nie tra sę bu do wa ło
kon sor cjum Po li mek su -Mo -
sto sta lu, Do bra stav i MSF.
Pra ce, któ rych za koń cze nie
pla no wa ne by ło po cząt ko wo
na dru gą po ło wę 2013 ro ku,
utknę ły w mar twym punk cie.
W efek cie w stycz niu 2014 ro -
ku GDDKiA ze rwa ła z fir ma mi
umo wy ogła sza jąc ko lej ny
prze targ. Aby zwięk szyć za in -
te re so wa nie in we sty cją ze
stro ny po ten cjal nych wy ko -
naw ców, tra sę po dzie lo no
na trzy od cin ki. Bu do wa środ -

ko we go, po mię dzy Brze zi na -
mi i Ro ma no wem przy pa dła
w udzia le fir mie Mo ta -En gil
Cen tral Eu ro pe. Po wsta ją -
ca dro ga o stra te gicz nym
zna cze niu dla ca łe go re gio -
nu sta no wić bę dzie wschod -
nią au to stra do wą ob wod ni cę
Ło dzi i umoż li wi w przy szło ści
wy pro wa dze nie ru chu tran zy -
to we go z cen trum mia sta.
Tra sa ma mieć na wierzch nię
be to no wą, któ rej trwa łość,
bez grun tow nych re mon tów,
sza cu je się na trzy dzie ści
do czter dzie stu lat. Pra ce
na od cin ku po trwać ma -
ją dwa dzie ścia dwa mie sią ce.

Za koń cze nie ro bót pla no wa -
ne jest w po ło wie sierp nia
przy szłe go ro ku. Cho ciaż
Mo ta -En gil Cen tral Eu ro pe
prze ję ła bu do wę za awan so -
wa ną tyl ko w nie wiel kim stop -
niu, to ter min od da nia tra sy
do użyt ku wy da je się być nie -
za gro żo ny. Prze ko na ny o tym
jest Mar cin Rak, Kie row nik
Ope ra cyj ny Wy dzia łu Sprzę -
tu i Trans por tu fir my Mo ta -En -
gil Cen tral Eu ro pe. – Dzia ła -
my zgod nie z przy ję tym har -
mo no gra mem i je ste śmy za -

do wo le ni z tem pa prac.
Na pew nych od cin kach po -
stęp ro bót oka zał się na wet
szyb szy niż prze wi dy wa no.
W du żej mie rze uda ło się to
osią gnąć dzię ki ła god nej zi -
mie. Jed nak po go da nie za -
wsze nam sprzy ja ła. Do świad -
czy li śmy in ten syw nych opa -
dów desz czu, któ re za mie nia -
ły te ren bu do wy w grzę za wi -
sko, co nie kie dy wręcz unie -
moż li wia ło pro wa dze nie ro -
bót. Wy ko naw cy na rze ka li, że
dla po stę pów prac lep szy był -
by lek ki mróz niż deszcz. Wa -
run ki eks plo ata cji sprzę tu są
dość trud ne bez wzglę du

na po go dę. Przy bra ku opa -
dów ma szy ny pra cu ją w wa -
run kach du że go za py le -
nia – tłu ma czy Mar cin Rak.
Na tej kon kret nej bu do wie Mo -
ta -En gil Cen tral Eu ro pe skon -
cen tro wa ła bli sko set kę wła -
snych ma szyn i po jaz dów.
Do te go do cho dzi sprzęt na le -
żą cy do firm pod wy ko naw -
czych. W chwi li obec nej po -
nad sto pięć dzie siąt po jaz dów
trans por tu ze wnętrz ne go do -
star cza ma te ria ły bu dow la ne.

Bli sko czer dzie ści cięż kich ma -
szyn pod wy ko naw ców wy ko -
nu je co dzien nie za da nia bu -
dow la ne. Na bu do wie odcinka
Brzeziny-Romanów Mo ta -En -
gil Cen tral Eu ro pe eks plo atu -
je pięt na ście ma szyn mar ki Ko -
mat su. Wśród nich ko par ki gą -
sie ni co we, rów niar ki dro go -
we, ko par ki ko ło we oraz ła do -

war ki ko ło we. Pierw sze z tych
ma szyn tra fi ły do fir my w ro -
ku 2005 i prze pra co wa ły
do tej po ry wie le go dzin
niekiedy w bardzo trudnych
warunkach. Teraz bez po śred -
nio przy bu do wie autostrady
pra cu ją dwie spy char ki Ko mat -
su. Mo del D 65 z ro ku 2005
i naj now szy na by tek fir my Mo -
ta -En gil Cen tral Eu ro pe – ma -
szy na D61PX -23, któ ra we szła
do eks plo ata cji w tym ro ku. Mar -
cin Rak py ta ny o pierw sze wra -

że nia z eks plo ata cji nowej
spycharki od po wia da, że prze -
pra co wa ła ona do tej po ry po -
nad trzy sta pięć dzie siąt go dzin
nie spra wia jąc swe mu użyt kow -
ni ko wi naj mniej szych pro ble -
mów. – Spy char ka D61PX -23
wy po sa żo na jest w na pęd hy -
dro sta tycz ny. To nowy mo del,
któ ry wszedł do pro duk cji

MASZYNY BUDOWLANE

Dziesięć ki lo me trów Ko mat su
Mo ta -En gil Cen tral Eu ro pe jest wy ko naw cą dzie się -
cio ki lo me tro we go od cin ka au to stra dy A1 bie gną ce -
go od Wę zła Brze zi ny do Wę zła Ro ma nów. Na bu -
do wie tra sy, któ ra ma być go to wa w po ło wie 2016
ro ku, pra cu je kil ka na ście ma szyn Ko mat su

Ko par ki gą sie ni co we Ko mat su od gry wa ją klu czo wą ro lę w pra cach ziem nych na bu -
do wie dro gi, któ ra sta no wić bę dzie wchod nią au to stra do wą ob wod ni cę Ło dzi

Spy char ka D61PX -23 to naj now szy na by tek mar ki Ko mat su fir my Mo ta -En gil. Ma -
szy na o na pę dzie hy dro sta tycz nym im po nu je pre cy zją dzia ła nia

Po wsta ją ca dro ga sta no wić bę dzie wschod nią au to stra do wą ob wod ni cę Ło dzi
i umoż li wi w przy szło ści wy pro wa dze nie ru chu tran zy to we go z cen trum mia sta



http://komatsupoland.pl/komatsu.html
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przed dwo ma la ty. Dla te go nie -
zwy kle waż ne dla Ko mat su Po -
land jest gro ma dze nie in for ma -
cji na te mat je go eks plo ata cji.
Sta ra my się wy ko rzy stać każ dą
wi zy tę na bu do wie, by za się -
gnąć opi nii na ten temat ze
strony użyt kow ni ków. Naj star sze
spośród spycharek D61PX -23,
któ re po ja wi ły się na eu ro pej -
skich pla cach bu do wy przed
dwoma laty prze pra co wa ły
do tej po ry oko ło dzie się ciu ty -

się cy go dzin. Jak do tych czas
nie od no to wa no po waż niej -
szych awa rii ukła du na pę do -
we go. Spy char ka jest bar dzo
do brze po strze ga na. Tym bar -
dziej istot ne dla nas jest skon -
fron to wa nie tych opi nii z wra -
że nia mi pol skich użyt kow ni -
ków – tłu ma czy An drzej To kar -
czyk, za stęp ca dy rek to ra sprze -
da ży Ko mat su Po land.

Za le tą spy char ki o na pę dzie
hy dro sta tycz nym jest ła twiej -
sze ste ro wa nie. Jed nost ka
ste ru ją ca prze kład ni HST au -
to ma tycz nie i bez stop nio wo
re gu lu je pręd kość jaz dy we
wszyst kich za kre sach uła twia -
jąc tym sa mym pre cy zyj ną
pra cę bez żad nych szarp nięć.
Dzię ki te mu, że zmia na bie gu
na stę pu je au to ma tycz nie
w opty mal nym mo men cie,
wzra sta wy daj ność przy jed -

no cze snym ogra ni cze niu zu -
ży cia pa li wa. – Wy jąt ko wa, za -
pro jek to wa na przez kon struk -
to rów Ko mat su jed nost ka ste -
ru ją ca prze kład nią hy dro sta -
tycz ną mo ni to ru je pa ra me try
sil ni ka oraz ob cią że nie osprzę -
tu ro bo cze go i opo ry ukła du
na pę do we go, by na stęp nie
usta lić wy da tek pom py
i chłon ność sil ni ka prze kład ni

HST. W ten spo sób uda je się
uzy skać opty mal ną w da nym
mo men cie pręd kość i siłę
ucią gu. Po nad to jed nost ka
ste ru ją ca re gu lu je moc oby -
dwu prze kład ni pod czas skrę -
tów umoż li wia jąc ob rót ma -
szy ny prak tycz nie w miej scu,
na wet przy bar dzo ma łych
pręd ko ściach jaz dy. Dzię ki te -
mu „hy dro stat” Ko mat su im po -
nu je zwrot no ścią – wy ja śnia
An drzej To kar czyk.
Za sad ni czy wpływ na osią gi
spy char ki D61PX -23 ma hy dro -
sta tycz ny układ na pę do wy.
Ce chu je się on du żą si łą uwal -

nia ną, do kład nie wte dy, gdy
jest po trzeb na, a jed no cze śnie
do sko na łą eko no mi ką pa li wo -
wą w ma so wych i pre cy zyj -
nych ro bo tach ziem nych. Ope -
ra tor ma szy ny ma do dys po zy -
cji dwa try by dzia ła nia: „tryb
szyb kiej zmia ny bie gów” i „tryb
zmien nej pręd ko ści”.
Umożliwiają one re ali za cję róż -
no ra kich za dań w mak sy mal nie
opła cal ny i ła twy spo sób.
Spy char ka wy po sa żo na jest
w wen ty la tor z na pę dem hy -
dro sta tycz nym. Nie za leż nie
od wa run ków wen ty la tor
chłod ni cy wi ru je z naj niż szą
moż li wą pręd ko ścią ob ro to wą.
Kie ru nek ob ro tów i pręd kość
ob ro to wa wen ty la to ra są ste -
ro wa ne elek tro nicz nie, za leż -
nie od tem pe ra tu ry cie czy
chło dzą cej i ole ju hy drau licz -
ne go. Dzię ki te mu, w po rów -
na niu do wen ty la to ra na pę -
dza ne go pa skiem, spa da po -

bór mo cy sil ni ka, zu ży cie pa li -
wa i emi sja ha ła su. Spy char ka
D61PX -23 jest wy po sa żo na
w układ ste ro wa nia pra cą Top -
con. Szyb ki mon taż wszyst kich
nie zbęd nych pod ze spo łów
sys te mu umoż li wia ją wspor ni -
ki i złą cza znaj du ją ce się na le -
mie szu, w ma szy nie i jej ka bi -
nie. Sys te my ste ro wa nia Ko -
mat su -Top con sta no wią ide al -
ną me to dę au to ma ty za cji ru -
chów le mie sza. Wszyst kie da -
ne do ty czą ce na chy le nia i po -
zio mu są przez ca ły czas wy -
świe tla ne na ekra nie mo ni to ra
znaj du ją ce go się w ka bi nie.

Na ko niec słów kil ka wy pa da
po świę cić naj star szej z ma -
szyn Ko mat su spo śród pra cu -
ją cych na bu do wie au to stra dy
A1. Jest nią wy pro du ko wa -
na w ro ku 1998 w pół noc no -
ame ry kań skich za kła dach Ko -
mat su rów niar ka GD650A. Mi -
mo in ten syw nej eks plo ata cji
ma szy na znaj du je się cią gle
w do sko na łym sta nie. Tak
pod wzglę dem wi zu al nym,
jak i tech nicz nym. Świad czy
to bardzo dobrze o ser wi sie
Mo ta -En gil Cen tral Eu ro pe,
któ ry sta wia so bie za cel
utrzy my wa nie wszyst kich
ma szyn w na le ży tym sta -
nie tech nicz nym. W cza sie
na szej wi zy ty na bu do wie
auto stra dy „wie ko wa” rów-
niarka nie pracowała, bo
prze cho dzi ła wła -
śnie ru ty no wy prze -
gląd tech nicz ny.

MASZYNY BUDOWLANE

www.komatsupoland.pl

Na bu do wie au to stra dy A1 rów niar ki eks plo ato wa ne są w trud nych wa run kach. Za -
leż nie od po go dy pra cu ją w du żym za py le niu lub grzą skim te re nie 

Wyprodukowana w roku 1998 równiarka GD650A mimo intensywnej eksploatacji
znajduje się w doskonałym stanie. Dobrze świadczy to o serwisie Mota-Engil 

Ładowarki kołowe Komatsu stanowią perfekcyjne połączenie doskonałych
osiągów,  komfortu obsługi i ekonomiki paliwowej

http://komatsupoland.pl/komatsu.html
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Fir my wy ko naw cze  do tej po -
ry spe cja li zu ją ce się w wy ko -
ny wa niu na wierzch ni bi tu -
micz nych, chcąc uczest ni -
czyć w pro gra mie, mu szą
prze sta wić się na wy ko naw -
stwo w tech no lo gii be to no -
wej. Wy ma ga to spe cja li -
stycz ne go sprzę tu zdol ne go
po do łać ry go rom na kła da -
nym na wy ko naw ców bu du -
ją cych w tej tech no lo gii. 
W pro ce sie wy ko na nia na -
wierzch ni be to no wych du żą
ro lę od gry wa ją pra wi dło wo
wy ko na ne szcze li ny dy la ta -
cyjne, za po bie ga ją ce nie pra -
wi dło we mu pę ka niu uło żo nej
na wierzch ni, oraz za pew nia -
ją ce wła ści we kur cze nie i roz -
sze rza nie się płyt be to no -
wych. Po nad 800 km dróg
szyb kie go ru chu to kil ka ty -
się cy ki lo me trów szcze lin dy -
la ta cyj nych do wy ko na nia.
Licz ba firm mo gą cych wy ko -
nać te go ty pu pra ce jest
w chwili obecnej na pol skim
ryn ku nie wiel ka.
Do strze ga jąc po trze by ryn -
ku Ce di ma Pol ska wraz ze
swo im nie miec kim part ne -
rem Ce di ma GmbH ofe ru je
fir mom wy ko naw czym naj -
wyż szej kla sy prze ci nar ki
przy sto so wa ne do ob rób ki

na wierzch ni be to no wych.
Naj więk szym ka pi ta łem fir -
my Ce di ma GmbH jest
ogrom ne do świad cze nie,
któ re jej kon struk to rzy zdo -
by wa li w cią gu trzy dzie stu

lat na bu do wach au to strad
be to no wych w Niem czech.
Prze ło ży ło się to na cią głe
ulep sza nie ma szyn, w efek -
cie cze go prze ci nar ki Ce di -
ma są po wszech nie uwa ża ne
za naj lep sze te go ty pu urzą -
dze nia w Eu ro pie.
Ja kość i funk cjo nal ność prze -
ci na rek Cedima po twier dza
fakt, że park ma szy no wy

prak tycz nie wszyst kich ak tu -
al nie dzia ła ją cych w Pol sce
firm wy spe cja li zo wa nych
w wy ci na niu szcze lin dy la ta -
cyj nych skła da się niemal wy -
łącz nie z urzą dzeń tej marki.
W aktualnej ofer cie firmy
Cedima GmbH znajdują się: 
• prze ci nar ki sa mo jezd ne

śred niej i du żej mo cy za -
opa trzo ne w mo du ły do wy -
ko ny wa nia szcze lin dy la ta -
cyj nych w jed nym przej -
ściu, sys te my od sy sa nia
szla mu, przy staw ki do cię -

cia przy kra wę dzi jezd ni,
przy staw ki do wy ko ny wa -
nia fre zo wa nia/gro ovin gu
na wierzch ni be to no wych,

• ma szy ny do czysz cze nia
szcze lin dy la ta cyj nych
przed ich za la niem,

• ma szy ny do fa zo wa nia
szcze lin dy la ta cyj nych,

• se pa ra to ry szla mu po wsta -
łe go w pro ce sie cię cia. 

Oprócz pro fe sjo nal nych ma -
szyn do wy ko na nia prac dy -
la ta cyj nych nie zbęd ne są
rów nież pro fe sjo nal ne na rzę -
dzia dia men to we. Ich wła ści -
wy do bór mo że mieć de cy du -
ją cy wpływ na ren tow ność
wy ko ny wa nych ro bót. Po -
nad to du ża moc prze ci na rek
wy mu sza na ich pro du cen cie
za sto so wa nie naj wyż szej ja -
ko ści ma te ria łów i prze strze -
ga nie wy so kich stan dar dów
tech nicz nych, tak aby na rzę -
dzie by ło w sta nie współ pra -
co wać efek tyw nie z ma szy ną.
Ce di ma Pol ska po sia da
w swej ofer cie cały sze reg
tarcz dia men to wych naj wyż -
szej ja ko ści o doskonałych
pa ra me trach technicznych.
Są one prze zna czo ne do wy -
ko ny wa nia cięć dy la ta cyj -
nych. Dzię ki ich po wta rzal nej
ja ko ści oraz sta łej współ pra -
cy z pol ski mi wy ko naw ca mi
na wierzch ni be to no wych
na bie żą co prze ka zu ją cych
in for ma cje do ty czą ce zu ży cia
na rzę dzi, do rad cy tech nicz ni
fir my Ce di ma Pol ska są
w sta nie do kład nie wy li czyć
koszt wy cię cia dy la ta cji dla
konkretnej in we sty cji.
Ce di ma Pol ska za chę ca
do kon tak tu w ce lu uzy ska nia
bar dziej szcze gó ło wych in for -
ma cji do ty czą cych wy ko ny -
wa nia dy la ta cji na no wo bu -
do wa nych dro gach o na -
wierzch ni be to no wej. Oczy wi -
ście przy wy ko rzy -
sta niu ma szyn i na -
rzę dzi mar ki Ce di ma.

Pora na nawierzchnie z betonu!
Pro jekt Pro gra mu Bu do wy Dróg Kra jo wych
na la ta 2014-2023 za kła da po wsta nie po -
nad 800 kilometrów od cin ków dróg szyb kie go
ru chu w tech no lo gii be to no wej. Ozna cza to re -
wo lu cję na na szym ryn ku bu dow la nym 

www.cedima.com/pl

Prze ci nar ki Ce di ma są po wszech nie uwa ża ne za naj lep sze te go ty pu urzą dze nia w Eu ro pie

http://www.cedima.com/pl/
http://www.cedima.com/pl/


Pro du cen ci, ta cy jak Ce men -
tow nia Od ra, upa tru ją w tym
szan sę na roz wój. Fir ma, któ -
ra od ro ku 1911 pro du ko wa -
ła wy łącz nie ce ment, po wo ła -
ła do ży cia no wą spół kę -cór -
kę – Be to niar nie Od ra. Ma
ona pro du ko wać be ton to wa -
ro wy głów nie na po trze by
ryn ku lo kal ne go. 
Jed ną z pierw szych in we sty cji
Be to niar ni Od ra był mo bil ny
wę zeł be to niar ski. Za kup po -
prze dzi ła wni kli wa ana li za ofert
róż nych do staw ców. Osta tecz -
nie zde cy do wa no się za ku pić
wę zeł od fir my El kon. Na ta -
ką de cy zję wpływ mia ła rów -
nież wi zy ta jed ne go z przed -
sta wi cie li fir my Be to niar nie
Od ra w fa bry kach El kon w Tur -
cji. Umoż li wi ła ona bo wiem
bez po śred nie za po zna nie się
z za ple czem tech no lo gicz -
nym i moż li wo ścia mi pro du -
cen ta tych urzą dzeń.
Osta tecz nie wy bór padł na wy -
twór nię El kon Mo bi le Ma -
ster 135 Ja gu ar z za sob ni kiem
rzę do wym. Mo del ten w do -
słow nym sen sie speł nia kry te -
ria mo bil no ści. Zo stał za pro -
jek to wa ny bo wiem w ten spo -
sób, aby umoż li wić trans port
jed nost ki cen tral nej przy wy ko -
rzy sta niu je dy nie dwóch cią -
gni ków sio dło wych. El kon Mo -

bi le Ma ster 135 Ja gu ar po sia -
da bo wiem wła sne osie oraz
osprzęt nie zbęd ny do trans -
por tu, któ re są umiesz czo ne
pod jed nost ką głów ną i za sob -
ni ka mi kru szy wa.
Mo bil ny wę zeł be to niar ski za -
ku pio ny na po trze by Be to niar -
nii Od ra im po nu je pod wzglę -
dem wy daj no ści. Je go zdol no -
ści pro duk cyj ne utrzy mu ją się
na po zio mie 110–120 m3/h.
Urzą dze nie wy po sa żo ne zo -
sta ło w za sob ni ki kru szy wa ty -
pu rzę do we go 4x20 m3 oraz
mie szal nik dwu wa ło wy El kon
o po jem no ści 4.500/3.000 li -
trów, któ ry jest w sta nie wy -
pro du ko wać 3 m3 be to nu wi -
bro wa ne go pod czas każ de go
cy klu. Mo bil ną wy twór nię wy -
po sa żo no w trzy si lo sy o po -

jem no ści 100 ton, sys tem
pod grze wa nia be to nu oraz
obu do wy tak, aby pro duk cja
mo gła od by wać się nie prze -
rwa nie rów nież w pa nu ją cych
zi mą ni skich tem pe ra tu rach.
Mo bil ne wę zły be to niar skie El -
kon w po rów na niu z in sta la -
cja mi sta cjo nar ny mi wy róż nia -
ją się sze re giem za let. Są sto -
sun ko wo ła twe do prze miesz -
cza nia, ich trans port nie jest
skom pli ko wa ny, a kom plet -
na in sta la cja w no wym miej -
scu pro duk cji za bie ra za le d -
wie dwa -trzy dni.
Urzą dze nia mar ki El kon od -
zna cza ją się zwar tą bu do wą,
co ma wpływ na ogra ni cze nie
po wierzch ni in sta la cji. Po nie -
waż wę zeł be to niar ski mo że
zo stać po sa do wio ny na be to -

no wych pły tach dro go wych,
użyt kow nik nie mu si bu do -
wać fun da men tów, co po -
zwa la mu ogra ni czyć kosz ty
pro duk cji be to nu. 
Praca wę złów be to niar skich
Elkon może być sterowana
au to ma tycz nie lub ręcz nie
po przez pa nel do ty ko wy
PLC. Ca ły pro ces pro duk cyj -
ny mo że być ob ser wo wa ny
za po mo cą syn op tycz ne go
dia gra mu na pa ne lu ste ro wa -
nia oraz za po mo cą wskaź ni -
ków wa go wych: kru szy wa,
ce men tu, wo dy oraz do dat -
ków che micz nych.
El kon ofe ru je po nad czter -
dzie ści mo de li pro du ko wa -
nych se ryj nie wę złów be to -
niar skich. Fir ma sta le umac -
nia swo ją po zy cję na świa to -
wych ryn kach dba jąc o naj -
wyż szą ja kość pro duk tów
i wpro wa dza nie in no wa cyj -
nych roz wią zań tech no lo gicz -
nych. Speł nia w ten spo sób
ocze ki wa nia pro du cen tów
be to nu oraz przed się biorstw
bu dow la nych z bli sko stu kra -
jów na ca łym świe cie. Wę zły
wy twa rza ne przez El kon z po -
wo dze niem pra cu ją w Au stra -
lii, Wiel kiej Bry ta nii, w Pol sce,
Fran cji, Szwe cji, Ho lan dii, Ro -
sji oraz na Ukra inie. Tyl ko
w ubie głym ro ku za in sta lo wa -
nych zo sta ło po nad dwie ście
pięć dzie siąt wę złów be to niar -
skich, z cze go po ło wa do ty -
czy ła za mó wień od kon tra -
hen tów bę dą cych
już wcze śniej klien -
ta mi fir my El kon.
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Mo bil ny wę zeł be to niar ski El kon Mo bi le Ma ster 135
Pol ska wkra cza wła śnie w no wą per spek ty wę fi nan so wą Unii Eu ro pej -
skiej. Prze wi du je, że do ro ku 2020 zre ali zo wa nych bę dzie ca ły sze reg
du żych in we sty cji in fra struk tu ral nych. Ozna cza to zwięk szo ne za po trze -
bo wa nie na ma te ria ły i su row ce bu dow la ne

www.elkonpolska.pl

Urzą dze nia mar ki El kon od zna cza ją się zwar tą bu do wą, co zde cy do wa nie uła twia
trans port i ma wpływ na ogra ni cze nie po wierzch ni in sta la cji

http://elkonpolska.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) sta no wią 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 DE ERE 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
użyt kow ni ków. 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), na sze 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 i ni skie kosz ty
eks plo ata cji tra dy cyj nie ocze -
ki wa ne od ma szyn JOHN DE -
ERE przez użyt kow ni ków.
W chwi li obec nej naj now sze
sil ni ki   PowerTech 3029HFC,
4045HFC, 6068HFC, 6090HFC
i 6135HFC speł nia ją naj now -
sze nor my emi sji spa lin Sta -
ge IV/Tier 4 i są do stęp ne
w mo cy od 36 kW 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 DE ERE, w za leż no ści
od mo cy sil ni ka,  sto su je tak -
że  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 gdy ten poddawany
jest dużym obciążeniom. 
Perso nel ser wi su fir my
TECH BUD to wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ni spe cja li ści, któ -
rzy są 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. TECH BUD jest ge ne -
ral nym przed sta wi cie lem
w Pol sce firm JOHN DE ERE
i YAN MAR. Sil ni ki wy so ko -
pręż ne po wyż szych ma rek
znaj du 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. TECH BUD ofe ru je
sil ni ki w wer sjach stan dar do -
wych, two rzy tak że kon fi gu ra -
cje do sto so wa ne in dy wi du al -
nie do kon kret nych po trzeb
da ne go użyt kow ni ka. 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. TECH BUD
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. Fir ma wy spe -
cja li zo wa ła 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. 

No wo ści w sil ni kach JOHN DE ERE
W ce lu speł nie nia wy mo gów obo wią zu ją cej
od stycz nia 2015 roku nor my emi sji spa lin
Sta ge IV oraz nad cho dzą cej Sta ge V, fir ma
JOHN DE ERE wpro wa dzi ła no we tech no lo gie

www.techbud.eu

http://techbud.eu/
http://techbud.eu/
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No wy 12 MTX jest naj lep -
szym am ba sa do rem fir my
Me ca lac, któ ra od za wsze
sta wia na in no wa cję, tech no -
lo gię, ma te ria ły i in te li gen cję
ma szyn. Wszyst ko po to,
aby nie ustan nie udo sko na -
lać swo je pro duk ty i do star -
czać roz wią zań od po wia da -
ją cych po trze bom klien tów.
No wy mo del ko par ki ko ło -
wej 12 MTX za cho wu je za sad -
ni cze in no wa cyj ne ce chy, któ -
re za pew ni ły suk ces po przed -
ni ko wi. W ma szy nie za sto so -
wa no licz ne udo sko na le nia
po pra wia ją ce er go no mię,
bez pie czeń stwo, ela stycz -
ność i funk cjo nal ność. Nie za -
leż nie od wy ma gań do ty czą -
cych kon kret nej bu do wy ma -
szy na gwa ran tu je opty mal ną
ren tow ność dzię ki nie spo ty -
ka nym do tąd osią gom i pro -
sto cie użyt ko wa nia. 
Każ dy z operatorów no we -
go 12 MTX  ma do sko na łą wi -
docz ność. Z wy jąt ko wo prze -
stron ną ka bi ną, z prze my śla -
ną od no wa kie row ni cą, prze -
suw ny mi drzwia mi, chło dzo -
ny mi schow ka mi, roz kła da -
nym stop niem do stę po wym,
in tu icyj ną na wi ga cją i moż li -
wo ścią per so na li za cji pa ra me -
trów, no wy 12 MTX prze szedł
rze czy wi stą re wo lu cję we -
wnętrz ną. Ope ra tor nowego
12 MTX  nie mo że się po my lić.
Dzię ki prze łącz ni ko wi, każ da
funk cja ma szy ny jest wy świe -
tla na w cza sie rze czy wi stym
na 7-ca lo wym ko lo ro wym
ekra nie. Jest to praw dzi wy
pro gra mo wal ny kom pu ter po -
kła do wy, któ ry umoż li wia do -
sto so wa nie do po trzeb i za pa -
mię ta nie pa ra me trów pro wa -
dze nia dla trzech róż nych ope -
ra to rów. Le wa i pra wa kon so la
za pew nia ją bar dzo prak tycz ny
spo sób ob słu gi licz nych funk -
cji i opcji sy gna li zo wa nych

czy tel ny mi i zro zu mia ły mi pik -
to gra ma mi. W 12 MTX wzglę -
dy wi docz no ści sta no wią prio -
ry tet. Z ty łu prze pro jek to wa no
li nie po kry wy sil ni ka, za okrą -
glo na szy ba stanowi  te raz po -
je dyn czy ele men t, a sys tem
pod no sze nia ra mie nia po zło -
że niu od sła nia wi dok na bok.
Dzię ki cał ko wi cie skła da nej
szy bie czo ło wej i otwie ra ne mu
prze suw nie oknu w drzwiach,
ope ra tor po zo sta je w sta łym
kon tak cie z oto cze niem. W no -

wym 12 MTX  kom fort pro wa -
dze nia zo stał nie tyl e po pra -
wio ny, co zde fi nio wa ny na no -
wo. W bar dziej prze stron nej
ka bi nie z re gu lo wa nym pneu -
ma tycz nie fo te lem, ope ra tor
nie za leż nie od wzro stu, ko rzy -
sta z kom for tu XXL: ogrze wa -
nie i kli ma ty za cja, wy ci sze nie
i otwie ra ny dach, sze ro kie
pod ło kiet ni ki i licz ne schow ki,
przy ciem nia ne szy by i wie le
in nych. Od cał ko wi cie zin te -
gro wa ne go pro gu drzwi
do wy tła cza ne go dy wa ni -
ka – ża den szcze gół nie
umknął fir mie Me ca lac w two -
rze niu te go na rzę dzia pra cy,
rów nie wy jąt ko we go z ze -
wnątrz, jak i od we wnątrz. Bez -
pie czeń stwo nie sta no wi opcji

w 12 MTX. Ry zy ko wy pad ków
zo sta ło zmi ni ma li zo wa ne po -
przez se ryj ne wy po sa że nie
no we go 12 MTX w no wa tor -
skie roz wią za nia tech nicz ne. 
No wy 12 MTX to je dy na ko par -
ka prze gu bo wa na świe cie,
któ ra otwie ra dro gę do no wych
spo so bów wy ko ny wa nia wy -
ko pów. W naj bliż szej od le gło -
ści od ma szy ny o wy jąt ko wej
zwar to ści, któ ra udo wad nia, że
zwrot ność w oto cze niu miej -
skim mo że sta no wić sy no nim

sku tecz no ści, mo cy i płyn no -
ści. W no wym 12 MTX nie ma
po trze by sta łe go ma new ro wa -
nia w ce lu za ję cia ide al nej po -
zy cji na pla cach bu do wy,
na któ rych jest ma ło miej sca
lub przy wy ko ny wa niu wy ko pu
za ba rie rą lub wzdłuż ścia ny.
Nie po trze ba rów nież za gra -
dzać dróg dla ru chu ko ło we go,
a pra ca od by wa się z wy jąt ko -
wą pre cy zją. Moż na wa żyć po -
nad 9 ton i być bar dzo zwrot -
nym! No wy 12 MTX to so jusz -
nik na bu do wach o ogra ni czo -
nym po lu ma new ru. Nie wiel -
kie, do brze zin te gro wa ne ła -
ma nie bocz ne wy się gni ka, któ -
re umoż li wia mu pra cę po -
za skraj nią ma szy ny, łą czą
moc oraz zręcz ność. 

Pod no sze nie, usta wia nie, prze -
miesz cza nie oraz roz ła do wy -
wa nie – no wy 12 MTX ma in ten -
syw ny rytm i uła twia lo gi sty kę
na bu do wie. Od do łu do gó ry,
nie za leż nie od wy zwa nia, po -
dej mu je je bez za sta no wie -
nia. 12 MTX mo że mak sy mal -
nie zbli żyć się do sa mo cho -
dów, za brać pa le tę za ła do wa -
ną ma te ria ła mi, aby usta wić ją
po dru giej stro nie mu ru lub jak
naj bli żej ma szy ny, w za leż no -
ści od po trzeb. Wy jąt ko wo ela -
stycz na i wszech stron na ma -
szy na za pew nia ren tow ność
i wy go dę na bu do wach skom -
pli ko wa nych i cia snych. 
Wy jąt ko wa kon cep cja bu do wy
no we go 12 MTX two rzy z nie go
sil ne i pre cy zyj ne urzą dze nie
do prze wo zu, zdol ne do pod -
nie sie nia 5 ton. Po ło że nie środ -
ka cięż ko ści urzą dze nia ma do -
bry wpływ na cha rak te ry sty kę
pod no sze nia. Sil nik umiesz czo -
ny z ty łu za pew nia na tu ral nie
od da lo ną prze ciw wa gę, umoż -
li wia ją cą du żą swo bo dę ru -
chów i prze no sze nie du żych
cię ża rów. Jest to szcze gól nie
do ce nia ne na wszyst kich bu do -
wach, na któ rych du że zna cze -
nie odgrywa trans port bli ski. 
Nad szedł czas, aby ci dla któ -
rych fir ma Me ca lac zre wo lu -
cjo ni zo wa ła swój fla go wy
pro dukt – se rię 12, do świad -
czy li po czy nio nych zmian.
Na wet naj lep sza tech no lo gia
będzie całkiem bez u ży tecz -
na bez wy po czę te go, skon -
cen tro wa ne go na swo jej pra -
cy ope ra to ra. Za gwa ran to wa -
nie mu kom for tu oraz pew no -
ści, przy rów no cze snej opty -
ma li za cji bez pie czeń stwa sta -
no wi ska ob słu gi, ma za sad ni -
cze zna cze nie w two rze niu
od po wied nie go miej -
sca pra cy i jej po zy -
tyw ne go du cha. 

MASZYNY BUDOWLANE

Mecalac 12 MTX na da je no we zna cze nie sło wu sy ner gia
Wie dza ro dzi się z do świad czeń. W przy pad ku fir my Me ca lac opie ra się ona na prze ko na niu, że
nie moż na so bie wy obra zić ren tow no ści bez pro sto ty użyt ko wa nia i wszech stron no ści funk cji.
Kie dy ope ra tor i ma szy na mo gą bez skom pli ko wa nych czyn no ści wy ko nać sze ro ki za kres za -
dań na bu do wie, to go dzi ny nie li czą się tak sa mo 

www.mecalac.pl

Najnowszy model 12 MTX to „okręt flagowy” fir my Me ca lac, któ ra od za wsze sta wia
na in no wa cyjność konstrukcji swych maszyn

http://www.mecalac.com/pl/
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W ła do war kach DL450 -5
i DL550 -5 wy ko rzy sta ny zo -
stał 6-cy lin dro wy sil nik Die sla
Sca nia DC13 za pew nia ją cy
moc od po wied nio 257 kW
(354 KM) i 283 kW (380 KM)
przy 1.800 obr./min. Wy so ki
mo ment przy ni skiej pręd ko -
ści ob ro to wej po zwa la
zmniej szyć zu ży cie pa li wa
na wet o dziesięć procent
i spra wia, że ma szy na re agu -
je bły ska wicz nie. Za sto so wa -
nie tech no lo gii EGR (sys tem
re cyr ku la cji spa lin) oraz SCR
(se lek tyw na re duk cja ka ta li -
tycz na) spra wia, że sil nik
Sca nia DC13 speł nia wy mo gi
nor my Sta ge IV bez ko niecz -
no ści stosowania filtra DPF. 
W obu mo de lach ak ty wa cja
au to ma tycz nej re duk cji ob ro -
tów sil ni ka po zwa la zmniej -
szyć zu ży cie pa li wa po przez
ob ni że nie ob ro tów bie gu ja ło -
we go z 950 do 750 obr./min,
kie dy ope ra tor przez po -
nad 10 se kund nie po ru sza
kie row ni cą, ra mie niem ani łyż -
ką (roz wią za nie ide al nie
spraw dza się wszę dzie tam,
gdzie ko niecz ne jest dłu gie
ocze ki wa nie, na przykład
pod czas za ła dun ku cię ża ró -
wek). Wszyst kie ła do war ki
Serii DL -5 wy po sa żo ne są
w funk cję au to ma tycz ne go
wy łą cza nia sil ni ka, któ ra po -
wo du je wy łą cze nie ma szy ny
po okre ślo nym cza sie bez -
czyn no ści (za kres 3÷60 mi -
nut, usta wie nie wpro wa dza ne
przez ope ra to ra na pa ne lu
ste ro wa nia). Za sto so wa nie tej
funk cji po zwa la zmniej szyć
zu ży cie pa li wa i ob ni żyć kosz -
ty ope ra cyj ne.
Oprócz sil ni ka Sca nia DC13
zgod ne go z nor mą Sta ge IV,
ła do war ki DL450 -5 i DL550 -5
o uni kal nej sty li sty ce wspól nej
dla wszyst kich no wych ma -

szyn Do osan z se rii DL -5
zgod nych ze Sta ge IV po sia -
da ją no wą, nie zwy kle wy god -
ną ka bi nę, płyn nie dzia ła ją cy
i nie zwy kle pre cy zyj ny układ
hy drau licz ny, na pęd ZF, układ
chło dze nia osi oraz po moc ni -
cze li nie hy drau licz ne. 
No wa ka bi na to do wód na to,
że przy pro jek to wa niu ma -
szyn dla fir my Do osan li czy
się przede wszyst kim wy go -
da ope ra to ra. Oprócz du że go

prze świ tu nad gło wą oraz
nie zwy kle wy god ne go, pod -
grze wa ne go i amor ty zo wa ne -
go fo te la Gram mer z moż li -
wo ścią peł nej re gu la cji, ka bi -
na mo de li Se rii DL -5 wy po sa -
żo na zo sta ła w ko lum nę kie -
row ni cy o ulep szo nej kon -
struk cji, któ ra po zwa la uzy -
skać wię cej miej sca na no gi.
Każ dy ope ra tor mo że do sto -
so wać po ło że nie kie row ni cy
do swo ich indywidualnych
potrzeb, re gu lu jąc jej wy so -
kość i kąt na chy le nia. 
Wię cej prze strze ni, lep sza wi -
docz ność oraz licz ne schow -
ki spra wia ją, że na wet wie lo -
go dzin na pra ca nie po wo du -
je zmę cze nia ani dys kom for -

tu. Ka bi na speł nia wy mo gi
ROPS/FOPS, co ozna cza, że
po sia da sze ro kie wyj ście
awa ryj ne (znaj du ją ce się
po pra wej stro nie) umoż li wia -
ją ce szyb ką i ła twą ewa ku -
ację w sy tu acjach na głych.
Ła twy w ob słu dze mo ni -
tor LCD o prze kąt nej 5,7”
z peł ną ga mą ko lo rów po sia -
da tryb pra cy noc nej i dzien -
nej. Po sia da on dwa ekra ny,
któ re ope ra tor mo że do sto so -

wać do swo ich pre fe ren cji.
Ekra ny za pew nia ją do stęp
do wszyst kich usta wień ma -
szy ny oraz da nych do ty czą -
cych kon ser wa cji. Ka me ra
co fa nia po pra wia wi docz ność
i bez pie czeń stwo pra cy.
Dzię ki umiesz czo ne mu w ka -
bi nie wy świe tla czo wi ope ra -
tor wi dzi to, co re je stru je ka -
me ra. Oprócz spe cjal nych
wy kre sów po zwa la ją cych do -
kład niej oce niać od le głość,
wy świe tlacz za wie ra tak że
opcje re gu la cji mo cy oświe -
tle nia, usta wia nia ką ta wi dze -
nia, wy bo ru ję zy ka oraz włą -
cza nia i wy łą cza nia.
Wszyst kie prze łącz ni ki na pa -
ne lu ste ro wa nia są ła two do -

stęp ne i roz miesz czo ne w lo -
gicz ny spo sób. Prze łącz ni ki
kla wi szo we zo sta ły za stą pio -
ne pa ne lem wie lo do ty ko -
wym. Do kład ne i płyn ne ste -
ro wa nie joy stic kiem za pew -
nia do dat ko wy kom fort,
a sys te my wy py cha nia wy się -
gni ka i po wro tu do po zy cji ro -
bo czej po zwa la ją zmniej szyć
licz bę wy ko ny wa nych czyn -
no ści, co prze kła da się
na oszczęd ność cza su. Funk -
cje te ob słu gi wa ne są z wnę -
trza ka bi ny za po mo cą ukła -
du elek tro nicz ne go. 
Po wie trze w ka bi nie jest po -
dwój nie fil tro wa ne, tak aby
usu nię te zo sta ły wszel kie
cząst ki po wy żej dwóch mi -
kro nów, a w peł ni zauto ma ty -
zo wa na kli ma ty za cja do sto -
so wu je tem pe ra tu rę po wie -
trza i pręd kość wen ty la to ra,
utrzy mu jąc wa run ki, w któ -
rych ope ra tor czu je się w peł -
ni kom for to wo. 
No wa pięciobie go wa skrzy nia
ZF prze no si moc z sil ni ka
do kół, co znacz nie przy czy -
nia się do zmniej sze nia łącz -
ne go zu ży cia pa li wa. Za sto so -
wa nie mniej szych prze ło żeń
po zwo li ło uzy skać mniej sze
wa ha nia pręd ko ści pra cy sil ni -
ka, a niż sza pręd kość sil ni ka
w ca łym za kre sie prze kła da
się na mniej sze zu ży cie pa li -
wa. Dzię ki wy so kiej ja ko ści
skrzy ni bie gów po ziom ha ła su
jest niż szy, a spraw ność i wy -
daj ność pra cy – więk sza. 
Wszyst kie ła do war ki ko ło we
Do osan wy po sa żo ne są
w sys tem blo ka dy mo men tu
ob ro to we go, któ ry – po ak ty -
wo wa niu – uru cha mia ny jest
au to ma tycz nie. Blo ka da za -
pew nia bez po śred nie prze -
nie sie nie na pę du po mię dzy
sil ni kiem a skrzy nią bie gów,
gwa ran tu jąc brak strat mo -
men tu ob ro to we go od bie -
gu dru gie go do pią te go. Dzię -
ki te mu sys tem blo ka dy jest
bar dziej sku tecz ny i zwięk sza
przy spie sze nie (o 10%) pod -
czas jaz dy po pła skim pod ło -
żu oraz na wznie sie niach
(do 20%). Oprócz te go po -
zwa la zmniej szyć zu ży cie pa -
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No we, naj wyż szej kla sy ła do war ki ko ło we Do osan 
Ła do war ki ko ło we Doosan DL450 -3 i DL550 -5 wy zna cza ją zu peł nie no -
we stan dar dy w za kre sie pro duk tyw no ści, oszczęd no ści pa li wa i wy go -
dy ope ra to ra. Maszyny  zo sta ły za pro jek to wa ne z my ślą o róż no rod -
nych zastosowaniach - od za ła dun ku i trans por tu  pia sku i żwi ru do za -
sto so wań zwią za nych z prze my słem i po zy ski wa niem su row ców 

Układ Z -bar uła twia pod no sze nie cięż kich ła dun ków. Sta bi li zu je ma szy nę, po zwa la
na szyb kie ru chy łyż ki przez ca ły czas utrzy mu jąc ją pod od po wied nim ką tem
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li wa pod czas co dzien nych
prac na wet o 15%. Jest to
uspraw nie nie w sto sun ku
do wie lu ukła dów na pę do -
wych sto so wa nych w in nych
ma szy nach, gdzie sys tem
blo ka dy moż na ak ty wo wać
tyl ko na naj wyż szym bie gu. 
Sys tem IC CO (in te li gent ne go
wy łą cza nia sprzę gła) umoż li -
wia od cię cie wyj ścio we go
mo men tu na pę du na pod sta -
wie ką ta pe da łu ha mul ca, za -
po bie ga jąc nie po trzeb nym
stra tom mo cy pod czas ha -
mo wa nia, co z ko lei zmniej -
sza zu ży cie ha mul ców.
Ze wnętrz ne ha mul ce tar czo -
we umoż li wia ją ła twą kon ser -
wa cję bez ko niecz no ści zdej -
mo wa nia osi. Prze łącz nik ha -
mul ca po sto jo we go wy po sa -
żo ny jest te raz w wy zwa lacz
bez piecz ne go od blo ko wa nia.
Po wy łą cze niu sil ni ka ha mu -
lec zo sta je au to ma tycz nie ak -
ty wo wa ny i nie jest zwal nia ny
aż do mo men tu po now ne go
uru cho mie nia sil ni ka. Me cha -
nizm róż ni co wy ZF ty pu II z hy -

drau licz ną blo ka dą (HDL) sta -
no wi do dat ko we za bez pie cze -
nie ele men tów ukła du na pę -
do we go, między innymi po -
przez zmniej sze nie zu ży cia
opon i gdy jest to wy ma ga ne
za pew nia mak sy mal ną si łę
ucią gu, przy czy nia jąc się
do dal szej re duk cji zu ży cia pa -
li wa. Sys tem au to ma tycz ne go
ogra ni cze nia po śli zgu za pew -
nia mak sy mal ną si łę po cią go -
wą i ła twość jaz dy na mięk kim

i błot ni stym pod ło żu bez ko -
niecz no ści uży wa nia ręcz nej
blo ka dy me cha ni zmu róż ni co -
we go. W przy pad ku mo de lu
DL450 -5 sys tem ten jest do -
stęp ny wy łącz nie ja ko opcja. 
Mo de le DL450 -5 i DL550 -5 
są fa brycz nie wy po sa żo ne
w naj no wo cze śniej szy bez -
prze wo do wy sys tem za rzą -
dza nia flo tą CoreTMS. To do -
stęp ne wcze śniej wy łącz nie
ja ko opcja roz wią za nie sta no -

wi te raz stan dar do we wy po -
sa że nie wszyst kich ma szyn
se rii DL -5. Za pro jek to wa ny
spe cjal nie dla ma szyn Do -
osan no wy sys tem CoreTMS
do star cza, po przez sa te li tę
i sie ci ko mór ko we, ob szer -
nych in for ma cji na te mat wy -
daj no ści ma szy ny. 
Sys tem CoreTMS to roz wią za -
nie do za rzą dza nia flo tą i za so -
ba mi przez sieć, nie zwy kle
przy dat ne w przy pad ku spra -
wo wa nia kon tro li nad wy daj no -
ścią i bez pie czeń stwem pra cy
ma szyn, pod kre śla ją ce zna -
cze nie kon ser wa cji za po bie -
gaw czej. Sys tem umoż li wia
kon tro lę nad wie lo ma ma szy -
na mi Do osan znaj du ją cy mi się
w róż nych lo ka li za cjach, wspo -
ma ga jąc mo ni to ro wa nie stop -
nia ich zu ży cia w ce lu oce ny
do bo ru sprzę tu do da ne go za -
sto so wa nia. Mo że rów nież sta -
no wić na rzę dzie pomocne
ope ra to rom ma szyn,
umożliwiając im bar -
dziej wy daj ną pra cę. 

www.doosanequipment.eu

Du że ła do war ki ko ło we Do osan no wej ge ne ra cji wyposażono w układ hy drau licz ny,
w któ rym osio wa pom pa tło ko wa do sto so wu je prze pływ do kon kret nych po trzeb

http://www.doosanequipment.eu/
http://www.luso-roux.pl/
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Za ku pio na ma szy na pra cu je
głów nie na jed nej zmia nie,
choć zda rza ją się sy tu acje,
gdy jest wy ko rzy sty wa na na -
wet przez ca łą do bę kil ka dni
pod rząd. Jej głów ne za da nie
po le ga na za sy py wa niu mły -
nów do pro duk cji ce men tu
tzw. miel ni ka mi. Są to ku le
sto po we o śred ni cy kil ku dzie -
się ciu mili me trów, któ re roz -
drab nia ją ma te riał do star czo -
ny do mły na. Za leż nie od je -
go wiel ko ści, łącz na ma sa
miel ni ków mo że się gać na -
wet 200 ton. W ra mach re -
mon tu raz do ro ku młyn jest
roz ku lo wy wa ny. Ma to na ce -
lu usu nię cie zu ży tych miel ni -
ków i za stą pie nie ich no wy mi.
Pro ces ten roz po czy na się
od ob ró ce nia mły na wła za mi
do do łu, przez któ re wy do sta -
ją się ku le. Po tem, za po mo -
cą ła do war ki te le sko po wej
Mer lo wy po sa żo nej w łyż kę
wie lo czyn no ścio wą, są one
wy bie ra ne spod mły na, prze -

wo żo ne do wa że nia, a na ko -
niec do sor tow ni. Tam od by -
wa się ich we ry fi ka cja, któ ra
eli mi nu je uszko dzo ne ku le
z dal sze go uży cia, a na stęp -
nie po dział od zy ska nych
miel ni ków na róż ne roz mia ry,
by z po wro tem mo gły tra fić
do mły na wg okre ślo nej re -
cep tu ry pro duk cji ce men -
tu. – Wa że nie kul po zwo li ło mi

na spraw dze nie do kład no ści
wa gi za mon to wa nej na ła do -
war ce Mer lo, któ ra mie rzy ma -
sę urob ku prze wo żo ne go
w łyż ce. Oka za ło się, że na 8
to nach błąd po mia ru wy no si
za le d wie 40 ki lo gra mów, czy li
pół pro cen ta i to nie za leż nie
na ja kim wy się gu pra cu ję. Nie
spo dzie wa łem się aż tak do -
bre go wy ni ku. Za sto so wa nej

wa dze mo gę więc w peł ni
ufać, a tym sa mym bar dzo
pre cy zyj nie za ła do wy wać po -
jaz dy cię ża ro we, tak by z jed -
nej stro ny nie by ły prze cią żo -
ne, z dru giej – w peł ni wy ko -
rzy sty wa ły do pusz czal ną ła -
dow ność – opo wia da wła ści -
ciel ma szy ny świad czą cy
usłu gi dla ce men tow ni.
Oprócz łyż ki, do ob słu gi mły -
na są też wy ko rzy sty wa ne wi -
dły do pa let. Wy ni ka to z fak -
tu, że miel ni ki czę sto tra fia ją
do za kła du w 200-li tro wych
becz kach umiesz czo nych
na pa le tach. Ła do war ka Mer lo
z ła two ścią mo że je po dej mo -
wać z każ de go sa mo cho du
cię ża ro we go i bez piecz nie
prze wo zić w miej sce skła do -
wa nia. Za sto so wa nie wóz ka
wi dło we go wy ma ga ło by bu -
do wy spe cjal nej ram py i przy -
go to wa nia ide al nie rów ne go
te re nu, aby nie do szło
do prze wró ce nia ma szy ny.
Miel ni ki są też przy wo żo ne
w tzw. big -ba gach. Wów czas
do ich roz ła dun ku rów nież jest
wy ko rzy sty wa na ła do war ka
Mer lo, ale wi dły pa le to we za -
stę pu je osprzęt dźwi go wy.
Poza obsługą młyna, na te re -
nie ce men tow ni ła do war ka
Mer lo wy ko nu je jesz cze sze -
reg in nych prac. Jest wy ko rzy -
sty wa na m.in. do prze ła dun ku
pa liwa al ter na tyw nego czy ro bót
ziem nych. – Ła do war ka Mer lo
jest po trzeb na każ de go dnia
i mie rzy się z bar dzo róż ny mi
za da nia mi. Ostat nio wy ko rzy -
sty wa li śmy ją m.in. do bu do wy
bok sów na po pio ły przy za sto -
so wa niu pre fa bry ka tów be to -
no wych w kształ cie li te ry L. Je -
den z ta kich ele men tów wa żył
na wet 3,4 to ny i choć pra co -
wa li śmy na gra ni cy mak sy mal -
ne go udźwi gu, to ma szy na
zna ko mi cie so bie z nim po ra -
dzi ła. To ko lej ny przy kład,
gdzie przy dał się osprzęt ha ko -
wy – do da je ope ra tor.
Ra zem z ła do war ką do star czo -
no plat for mę ro bo czą, w któ rej
mo gą pra co wać dwie oso by,
a ma szy na zo sta ła za re je stro -
wa na w UDT, co zna czą co
zwięk sza jej uni wer sal ność.

MASZYNY BUDOWLANE

Merlo Turbofarmer w fabryce cementu
Od kil ku ty go dni na te re nie jed nej z pol skich ce men tow ni jest wy ko -
rzy sty wa na ła do war ka te le sko po wa Mer lo Tur bo far mer P34.7 TOP.
No wo cze sna ma szy na zo sta ła do star czo na z czte re ma na rzę dzia mi
ro bo czy mi, dzię ki któ rym od gry wa waż ną ro lę w co dzien nym, pra wi -
dło wym funk cjo no wa niu za kła du

Ładowarka Merlo Turbofarmer P34.7 TOP każdego dnia wykonuje wiele różnych prac na terenie cementowni, ale do głównych
jej zadań należy obsługa młyna i przeładunek paliwa alternatywnego 

Osprzęt ha ko wy to jed no z czte rech na rzę dzi ro bo czych za ku pio nych ra zem z no -
wą ła do war ką Mer lo. Do sko na le spraw dza się przy ob słu dze big -ba gów, prze ła -
dun ku ma te ria łów o nie re gu lar nych kształ tach i pra cach bu dow la nych



http://www.merlo.com/home/
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Ta ki ze staw eli mi nu je bo wiem
ko niecz ność za ku pu czy wy -
naj mu po de stu ru cho me go al -
bo więk sze go „te le sko pu” wy -
po sa żo ne go w roz kła da ne
pod po ry. Ła do war ka mo że
być ste ro wa na z plat for my ro -
bo czej al bo z ka bi ny – wy bór
try bu pra cy jest do ko ny wa ny
za po mo cą do dat ko wo prze -
łącz ni ka z klu czy kiem, za mon -
to wa ne go na pa ne lu z pra wej
stro ny fo te la ope ra to ra. Ze
wzglę dów bez pie czeń stwa,
pul pit w „ko szu” po zwa la tyl ko
na włą cze nie i wy łą cze nie sil -
ni ka oraz zmia nę ką ta na chy -
le nia i wy suw te le sko po we go
wy się gni ka. Po nad to ma szy na
jest wy po sa żo na w układ kon -
tro lu ją cy sta bil ność ła do war ki,
któ ry w sy tu acjach za gro że nia,
np. sil ne go bocz ne go wia tru,
za po bie ga tzw. ru chom po gar -
sza ją cym. W ta kich ma szy -
nach jest rów nież mon to wa ny
sys tem awa ryj ne go opusz cza -
nia plat for my ro bo czej, nie -
zbęd ny gdy doj dzie np. do za -
słab nię cia ope ra to ra. Zda -
niem wła ści cie la ma szy ny
Mer lo kosz przy da je się oka -
zjo nal nie, ale w za da niach
do któ rych jest wy ko rzy sty wa -
ny, trud no go za stą pić. –
Do tej po ry na te re nie ce men -
tow ni uży wa li śmy go do wy -
mia ny lamp ha lo ge no wych,

mon ta żu czuj ni ków ru chu
i prac re mon to wych, a w przy -
szło ści na pew no znaj dzie za -
sto so wa nie przy przy cin ce
drzew, bo ma my w fir mie

wykwa li fi ko wa ne go pi la rza.
Za ku pio na ła do war ka Mer lo
bar dzo czę sto znaj du je za -
trud nie nie rów nież po za ce -
men tow nią. Wśród cie kaw -

szych przy kła dów są za ła du -
nek ce gieł na strop bu do wa -
ne go do mu, ro bo ty ziem ne
czy od biór gru zu spod wy bu -
rza ne go obiek tu i za ła du nek
go na sa mo chód cię ża ro -
wy. – O za le tach ła do war ki te -
le sko po wej naj ła twiej prze ko -
nać się na wą skich dział kach,
któ re ma ją np. sze ro -
kość 10 m, a ich dłu gość jest
kil ku krot nie więk sza. Przy du -
żej, stan dar do wej ła do war ce
prze gu bo wej, w ta kiej sy tu acji
za ła du nek urob ku mo że się
od by wać tyl ko na dro dze. Ma -
jąc do dys po zy cji te le skop
z róż ny mi try ba mi pra cy ukła -
du kie row ni cze go, cię ża rów ka
mo że pod je chać w głąb dział -
ki, bo ma szy na z ła two ścią ob -
ró ci się i to przy nie wiel kiej
licz bie nie zbęd nych ma new -
rów – prze ko nu je ope ra tor.
W fir mie do któ rej tra fi ło Mer lo
pra cu je już star sza ła do war ka
te le sko po wa in ne go pro du -
cen ta, dla te go po dej mu jąc de -
cy zję o za ku pie no wej ma szy -
ny te go ty pu, jej wy bór był cał -
ko wi cie świa do my. – Zde cy do -
wa łem się na Mer lo, bo to wio -
dą cy pro du cent te le sko pów.
Każ de go dnia utwier dzam się
w prze ko na niu, że pod ją łem
słusz ną de cy zję. Choć prze -
pra co wa li śmy na niej jesz cze
nie wie le go dzin, do strze ga my
mnó stwo za let tej ma szy ny.
Na pierw szym miej scu po sta -
wił bym bar dzo ni skie zu ży cie
pa li wa wy no szą ce w gra ni -
cach 3,5-4 li try na go dzi nę.
Ko lej na waż na rzecz to nie -
zwy kle kom for to wa ka bi na ze
zna ko mi tą wi docz no ścią we
wszyst kich kie run kach, jak
rów nież du ży prze świt, po zwa -
la ją cy na bez piecz ne po ru sza -
nie się w trud nych wa run kach
te re no wych. Mu szę się tyl ko
przy zwy cza ić do do dat ko we -
go przy ci sku neu tral na joy -
stic ku, bo w mo jej du żej ła do -
war ce Hi ta chi jest on zin te -
gro wa ny w jed nym prze łącz -
ni ku ra zem z wy bo rem kie run -
ku jaz dy – pod su mo -
wu je wła ści ciel ma -
szy ny Mer lo.

MASZYNY BUDOWLANE

www.merlo.com

Nie zwy kle istot ną za le tą ła do war ki te le sko po wej Mer lo Tur bo far mer P34.7 TOP jest moż li wość pra cy z plat for mą ro bo czą, mimo
że ma szy na nie jest wy po sa żo na w hy drau licz nie roz sta wia ne pod po ry

Podczas pracy z „koszem” ładowarka Merlo stabilizowana jest siłownikiem
hydraulicznym zamontowanym przy tylnej osi. Zarówno ona, jak i oś przednia mają
konstrukcję portalową, co zapewnia większy prześwit

W kabinie Merlo wszystkie wskaźniki są dobrze widoczne, a obsługa przyrządów
nie wymaga odrywania pleców od oparcia fotela. Z lewej strony kolumny kierownicy
wygospodarowano miejsce na praktyczną półkę

http://www.merlo.com/home/


Kon struk to rzy fiń skiej fir my
Mo vax Oy, któ rej głów nym
pro duk tem są wi brom ło ty
do gro dzic, pro fi li, rur i pa li,
po sta no wi li przyjść z po mo cą
ope ra to rom. W ści słej współ -
pra cy z naj bar dziej do świad -
czo ny mi użyt kow ni ka mi wi -
brom ło tów stwo rzy li dla nich
sys te my ste ro wa nia Mo vax
spi na ją ce ko par kę i osprzęt

w je den spój ny or ga nizm.
Dzię ki te mu ob słu gu ją cy ma -
szy nę mo że kon tro lo wać
rów no cze śnie si łow nik wy się -
gni ka, ra mie nia i łyż ki. 
MCS -Li te sta no wią cy pod sta -
wo wą wer sję ukła du ste ro wa -
nia po zwa la ope ra to ro wi
spra wo wać peł ną kon tro lę
nad wszyst ki mi funk cja mi
sze ro kiej ga my urzą dzeń Mo -
vax. Za in sta lo wa ny w ka bi nie
ope ra to ra elek tro nicz ny mo -
duł ste ru ją cy wy po sa żo ny zo -
stał w czy tel ny ko lo ro wy mo -
ni tor. Sys tem MCS -Li te umoż -
li wia pro por cjo nal ne ste ro wa -
nie ukła dem hy drau licz nym
ko par ki do bie ra jąc je go wy da -
tek do za po trze bo wa nia okre -
ślo ne go wa run ka mi wy ko na -
nia kon kret ne go za da nia. Wy -
dat nie przy czy nia się tak że
do oszczęd no ści pa li wa.
Na mo ni to rze w ka bi nie
na bie żą co po ja wia ją się da -
ne in for mu ją ce ope ra to ra

o ak tu al nych ką tach po chy le -
nia urzą dze nia w dwóch róż -
nych płasz czy znach, czę sto -
tli wo ści drgań, si le uda ru
oraz ak tu al nym ci śnie niu pra -
cy. W skład sys te mu ste ro wa -
nia Mo vax MCS -Li te wcho dzą
dwa er go no micz ne joy stic ki.
Po sia da ją one przy ci ski oraz
su wa ki pro por cjo nal ne, co
umoż li wia ope ra to ro wi ko par ki

pra cę bez od ry wa nia rąk. Pod -
czas in sta la cji sys te mu ser wis
prze kie ro wu je wszyst kie funk -
cje ory gi nal nych joy sti cków
ma szy ny przy po rząd ko wu jąc
je przy ci skom i su wa kom ma -
ni pu la to rów MCS -Li te. Uła -
twia to ope ra to ro wi ste ro wa -
nie wszyst ki mi ru cha mi ro bo -
czy mi ma szy ny.
W za leż no ści od stop nia
skom pli ko wa nia wy ko ny wa -
nych za dań użyt kow nik ko -
par ki ko rzy stać mo że z roz bu -
do wa nej wer sji sys te mu ste -
ro wa nia. Je go dzia ła nie opie -
ra się na czuj ni kach ką to wych
za mon to wa nych na wszyst -
kich czę ściach wy się gni ka
oraz do dat ko wym blo ku za -
wo rów pro por cjo nal nych. Mo -
vax MCS -Pro za pew nia uzy -
ska nie mak sy mal nej wy daj -
no ści i do kład no ści pra cy.
W tym przy pad ku ko mu ni ka -
cja z ope ra to rem od by wa się
po śred nic twem sied mio ca lo -

we go ko lo ro we go mo ni to ra,
na któ rym w cza sie rze czy wi -
stym po ja wia ją się czy tel ne
sym bo le gra ficz ne przed sta -
wia ją ce ką ty po chy le nia
osprzę tu oraz pa ra me try pra -
cy. Za po mo cą ła twe go w ob -
słu dze me nu ope ra tor sko rzy -
stać mo że z sze re gu funk cji
umoż li wia ją cych wyświetlenie
pa ra me trów czę sto tli wo ści
drgań, si ły uda ru oraz ci śnie -
nia ukła du. Sys tem MCS -Pro
wy po sa żo ny zo stał w funk cję
peł nej dia gno sty ki. Układ
nad zo ru je tak że czas pra cy
urzą dze nia, uprze dza jąc ope -
ra to ra o ko niecz no ści prze -
pro wa dze nia okre so wej ob -
słu gi ser wi so wej.
Funk cja ste ro wa nia au to ma -
tycz ne go przej mu je czę ścio -
wą kon tro lę nad ru cha mi wy -

się gni ka, za pew nia jąc pro -
sto li nij ny, pio no wy ruch w gó -
rę i dół wi brom ło ta. Czy tel ny
i niezwykle prosty w ob słu dze
pa nel ope ra to ra po zwa la ob -
słu gu ją ce mu ma szy nę mo dy -
fi ko wać pa ra me try jej pra cy
bez ko niecz no ści od ry wa nia
rąk od joy sti ków.
W ra zie po trze by sys tem
MCS -Pro mo że być szyb ko
i ła two roz bu do wa ny o no we
ele men ty, ta kie jak do dat ko -
we czuj ni ki ci śnie nia czy ka -
me ra na wy się gni ku, co
w znacz nym stop niu uła twia
pra cę zdecydowanie po pra -
wiając przy tym wy daj ność.
Ope ra tor może korzystać bo -
wiem na bie żą co z do kład -
nych in for ma cji do ty czą cych
pa ra me trów ro bo czych urzą -
dze nia, co po zwa la mu pra -
co wać z mak sy mal ną wy daj -
no ścią i w peł ni bez piecz nie.
Ko rzy sta nie z sys te mów ste -
ro wa nia Mo vax przy -
no si użyt kow ni ko wi
wy mier ne ko rzy ści. 
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Mo vax – sys tem oży wia ma szy nę…
Ope ra tor ko par ki wbi ja jąc pio no wo pal w pod ło że stoi przed trud nym
za da niem. Nie mo gąc ob ser wo wać wbi ja ne go ele men tu z bo ku, mu si
bo wiem przez ca ły czas ko ry go wać kąt je go po chy le nia 

www.movax.pl

Na naj bar dziej za awan so wa ny sys tem ste ro wa nia Mo vax MCS -Pro skła da ją
się: 1. Mo duł ko par ko wy, 2. Joj stic ki 3. Mo ni tor 4. Blok za wo rów 
5. czuj nik ką to wy wy się gni ka 6. Czuj nik ką to wy ra mie nia 7. Mo duł Mo vax

http://movax.pl/
http://movax.pl/
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Opra co wa nie kon struk cji rów -
niar ki RD130FHD trak to wać
na le ży ja ko mi lo wy krok w roz -
wo ju fir my Mi sta. Ma szy na po -
sia da peł ny na pęd hy dro sta -
tycz ny. Za rów no ko ła przed -
niej osi, jak i tyl ne na pę dza ne
są w ten wła śnie spo sób. Za -
stą pie nie tra dy cyj ne go na pę -
du hy dro sta tycz nym umoż li -
wi ło wy eli mi no wa nie skrzy ni
bie gów i wa łów na pę do wych,
co zna czą co pod nio sło
spraw ność ma szy ny opty ma -
li zu jąc jej za po trze bo wa nie
na moc.   – Rów niar ka, któ rej
sta ran nie do pra co wa na kon -
struk cja sta no wi efekt pra cy
na szych in ży nie rów zde cy do -
wa nie le piej ra dzi so bie z wy -
ko ny wa niem pre cy zj nych ro -
bót ziem nych i od śnie ża niem.
Do sko na le spraw dza się rów -
nież pod czas róż ne go ty pu
prac z wy ko rzy sta niem osprzę -
tu wy ma ga ją ce go bar dzo ni -
skich pręd ko ści jaz dy – tłu ma -
czy Krzysz tof Ma dziń ski, wi ce -
pre zes za rzą du do spraw han -
dlu w spół ce Mi sta.
Rów niar ka RD130FHD – w po -
rów na niu z wy twa rza ną przez
Mi stę ma szy ną RD130 o tra -
dy cyj nym roz wią za niu na pę -
du – od zna cza się sze re giem
za let. Przede wszyst kim jej
kon struk to rom uda ło się wy -
ko rzy stać peł niej szy za kres
pra cy sil ni ka spa li no we go.
Jed nost ka na pę do wa cha rak -
te ry zu je się sta bil nym dzia ła -
niem w peł nym za kre sie. Mo -
że pra co wać z wy so kim mo -
men tem ob ro to wym tak że
przy ma łej pręd ko ści jaz dy.
Po zwa la to znacz nie sku tecz -
niej chro nić sil nik przed prze -
cią że nia mi. Za sto so wa nie na -
pę du hy dro sta tycz ne go po -
zwa la ope ra to ro wi na płyn -
ną zmia nę pręd ko ści jaz dy.
Moż li wość ła god ne go przej -
ścia w tryb „peł za nia” oraz

peł na kon tro la trak cji zwięk -
sza ją pre cy zję pra cy. Ope ra -
tor rów niar ki ko rzy stać mo że
z ak tyw ne go już od 0,7 km/h
tem po ma tu pod no szą ce go
kom fort pra cy dzię ki moż li -
wo ści usta le nia jed no staj nej
pręd ko ści jaz dy ma szy ny. 

Rów niar ka mo że po ru szać
się w dwóch try bach jaz dy.
Oba po sia da ją od dziel ną
cha rak te ry sty kę pa ra me trów
na pę du od po wia da ją cą prze -
miesz cza niu się ma szy ny
w ce lach trans por to wych lub

pod czas pra cy w wa run kach
pla cu bu do wy. Roz wią za nie
to po zwa la to na opty ma li za -
cję wy ko rzy sta nia mo cy sil ni -
ka, a tym sa mym ogra ni cze -
nie zu ży cia pa li wa.
Olbrzymie zna cze nie ma tak że
istot ne ob ni że nie po zio mu

emi to wa ne go ha ła su. – Rów -
niar ka nie ma skrzy ni, mo stu,
ani wa łów. Ha łas po wo do wa -
ny jest za tem tyl ko pra cą sil ni -
ka. Wszyst ko to spra wia, że
RD130FHD, na wet jak na dzi -
siej sze wy śru bo wa ne stan dar -

dy, jest rze czy wi ście wy jąt ko -
wo ci chą ma szy ną. Chro ni to
śro do wi sko na tu ral ne i po pra -
wia wa run ki pra cy ope ra to -
ra – mó wi Krzysz tof Ma dziń ski.
W po rów na niu do ma szyn o tra -
dy cyj nym na pę dzie, kon struk -
to rom rów niar ki RD130FHD
uda ło się zwięk szyć o oko ło
trzy dzie ści pro cent si łę ucią gu
przy jed no cze snym ogra ni -
cze niu zu ży cia pa li wa. – Jest
to fakt, a nie je den z ko lej nych
za bie gów mar ke tin go wych,
bo wiem za rów no wy ni ki pierw -
szych ba dań po li go no wych,
jak i ra por ty użyt kow ni ków
z rze czy wi stych za sto so wań
w peł ni się po kry wa ją wska zu -
jąc na spa dek zu ży cia pa li wa,
w uśrednionych warunkach
roboczych o co naj mniej pięt -
na ście pro cent – wyjaśnia
Krzysz tof Ma dziń ski.
Ma szy na o in no wa cyj nej kon -
struk cji wy po sa żo na zo sta ła
w sze reg no wo cze snych roz -
wią zań wspo ma ga ją cych
ope ra to ra. Na le ży do nich na
przykład sys tem an ty po śli -
zgo wy Off -Ro ad, któ re go za -
da niem jest wy kry wa nie utra -
ty przy czep no ści i au to ma -
tycz ne ko ry go wa nie war to ści
prze ka za nej mo cy na pę du
na po szcze gól ne ko ła. Dzię ki
te mu rów niar ka jest le piej
przy sto so wa na do pra cy
na śli skim pod ło żu, na
przykład na śniegu. 
Sys tem Li mi tor z ko lei wspo -
ma ga sa mo dziel ne „wy ko py -
wa nie” się równiarki w przy -
pad ku ugrzęź nię cia w te re -
nie. Je go za da niem jest bo -
wiem au to ma tycz ne ko ry go -
wa nie mo men tu ob ro to we go
kół, tak by po wo li wy do by wa -
ły się z pu łap ki a nie za ko py -
wa ły głę biej w podłoże.
– Chcąc roz wi jać fir mę trze ba
kon se kwent nie in we sto wać
w no wa tor skie roz wią za nia.
Mi sta chce się roz wi jać i do -
star czać użyt kow ni kom no -
wo cze sny sprzęt speł nia ją cy
naj wyż sze wy ma ga nia współ -
cze snych pla ców bu -
do wy – kon klu du je
Krzysz tof Ma dziń ski. 

MASZYNY BUDOWLANE

Mista tworzy innowacyjne konstrukcje
Sta lo wo wol ska Mi sta to swo isty ewe ne ment. Fir ma na le żą ca do co raz bar -
dziej top nie ją ce go gro na pol skich pro du cen tów ma szyn bu dow la nych dys -
po nu je wła snym dzia łem kon struk cyj nym. Efek tem je go prac jest ze wszech
miar in no wa cyj na rów niar ka o peł nym na pę dzie hy dro sta tycz nym 

www.mista.eu

Równiarka drogowa RD10FHD z pełnym napędem hydrostatycznym 6x6 potwierdza
kompetencje konstruktorów stalowowolskiej Misty

Przed dwoma laty podczas targów Autostrada Polska w Kielcach Krzysztof Madziński
z dumą prezentował debiującą tam i wyróżnioną złotym medalem maszynę

http://www.mista.eu/
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Od ro ku 2004 KON -WIT ofe -
ru je opo ny jed ne go z wio dą -
cych chiń skich pro du cen tów
ogu mie nia, ja kim jest fir ma
Aeolus Ty re. Jej prio ry te tem
jest dba łość o roz wój, a co
za tym idzie sta łe ulep sza nie
wy ro bów. Sto so wa nie naj -
wyż szej kla sy su row ców i za -
awan so wa nych tech no lo gii
pro duk cji w po łą cze niu z do -
świad cze niem i wie dzą wy -
kwa li fi ko wa nych pra cow ni -
ków Aeolus Ty re spra wia, że
wy ro by chiń skiej fir my cie -
szą się uzna niem użyt kow ni -
ków w po nad stu kra jach
na ca łym świe cie. 
Aeolus Ty re ofe ru je bo ga ty
wy bór opon w roz mia -
rach 17,5, 19,5 i 22,5 prze -
zna czo nych do za sto so wa nia
do sa mo cho dów cię ża ro -
wych po ru sza ją cych się za -
rów no w ru chu dro go wym,
jak i po pla cach bu do wy.
W ro ku 2008 Aeolus Ty re
uruchomiło produkcję ra -
dial nych opo n prze my sło -
wych OTR przy sto so wa nych
do najtrudniejszych wa run -
ków pra cy pa nu ją cych w ko -
pal niach, na wy sy pi skach
śmie ci, przy wy ko ny wa niu
prac ziem nych czy bu dow la -
nych. W chwili obecnej

w asor ty men cie opon wiel ko -
ga ba ry to wych prze zna czo -
nych do za sto so wa nia w ma -
szy nach bu dow la nych, znaj -
du je się ogumienie o ko dach
bież ni ka AL53, AL37, AL59,
AL36, AE39 oraz AE47. 
AL53 to dwu gwiazd ko wa po sia -
da ją ca wy so kie wła ści wo ści
trak cyj ne opo na kla sy L -5 o bar -
dzo głę bo kiej rzeź bie bież ni ka.
W przy pad ku roz mia ru 23,5 R25
wy no si ona 80 milimetrów.
Wzmoc nio na kon struk cja opo -
ny za pew nia jej du żą od por -
ność na wszel kie go ro dza ju
uszko dze nia me cha nicz ne da -
jąc moż li wość eks plo ata cji
w naj cięż szych wa run kach pa -
nu ją cych w ko pal niach głę bi -
no wych, od kryw ko wych i w ka -
mie nio ło mach. Opo na wy stę -
pu je w bardzo sze ro kiej ga mie
rozmiarów: 17.5R25, 20,5R25,
23.5R2, 26.5R25 oraz 29,5R25.
Opo na AL37 kla sy E -3 wy stę -
pu je w roz mia rach 23.5R25
oraz 26.5R25. Jej sze ro kie
i gru be blocz ki bież ni ka za -
pew nia ją bar dzo wy so ką od -
por ność na zu ży cie, a wy trzy -
ma ła kon struk cja gwa ran tu je
dłu gą ży wot ność. Po sia da
bar dzo do bre wła ści wo ści
trak cyj ne, cha rak te ry zu je się
wy so ką wy daj no ścią sa mo -

oczysz cze nia, co ma nie ba -
ga tel ny wpływ na po pra wę
sta bil no ści wo zi deł, rów nia -
rek i ła do wa rek, do któ rych
mo że być sto so wa na.
AL59 to opo na w kla sie L -5
do stęp na do nie daw na je dy -
nie w roz mia rze 23.5R25,
a od ze szłe go ro ku rów nież
w roz mia rze 26,5R25. Na da je
się zna ko mi cie do rów nia rek
i ła do wa rek ko ło wych. Bar -
dzo wy so ki bież nik pre dys po -
nu je ją do za sto so wań
na twar dych na wierzch niach
na wet w naj cięż szych wa run -
kach. Opo na cha rak te ry zu je
się pod wyż szo ną od por no -
ścią na uszko dze nia i zu ży -
cie, zachowuje tak że peł nię
pa ra me trów trak cyj nych
przez ca ły czas eks plo ata cji.
Dzię ki wy ko rzy sta niu do pro -
duk cji opon z bież ni kiem
AE39 (750/65R25) spe cjal nej
mie szan ki gu mo wej zmniej -
sza ją cej po dat ność na uszko -
dze nia w wy ni ku ude rzeń
i prze bić, ogu mie nie te go ro -
dza ju od zna cza się du żą od -
por no ścią na na grze wa nie.
Dzię ki ni skim opo rom to cze -
nia, jak rów nież trwa łe mu
i rów no mier ne mu zu ży wa niu
się bież ni ka, opo ny te są
niezwykle er go no micz ne. 

Opo na kla sy E -3 wy stę pu ją -
ca w roz mia rze 20,5 R25
i ozna czo na ko dem AL36 jest
pro duktem wy róż nia ją cym
się świet ną przy czep no ścią
do pod ło ża, mocną i od por -
ną na uszko dze nia kon struk -
cją oraz do sko na łym sto sun -
kiem ja ko ści do ce ny. AL36
posiada niezwykle trwa ły i sa -
mo czysz czą cy się bież nik,
dzięki czemu mo że być wy -
ko rzy sty wa na w trud nych
i wy ma ga ją cych wa run kach.
Ko lej ną po zy cją w ofer cie ogu -
mie nia OTR Aeolus Ty re, a za -
ra zem no wo ścią, jest wy stę pu -
ją ca w roz mia rze 23,5R25
oraz 26,5R25 opo na kla sy E -4
o bież ni ku AE47. Jest
ona prze zna czo na do sto so -
wa nia w wo zi dłach. Na da je się
do eks plo ata cji w po jaz dach
po ru sza ją cych się z pręd ko -
ścią po wy żej 50km/h. Dzię ki
swej kon struk cji zmniej sza wi -
bra cje i po pra wia sta bil ność
ma szy ny pod czas pra cy. Cha -
rak te ry zu je się rów nież zna ko -
mi tą trak cją oraz dłu gą ży wot -
no ścią i du żą od por no ścią
na uszko dze nia me cha nicz ne
w po sta ci prze cięć.
Firma KON -WIT zachęca
wszystkich zainteresowanych
do od wie dze nia swej stro ny
in ter ne to wej, na któ rej za po -
zna ć się można z peł ną ofer -
tą opon mar ki Aeolus oraz do
na wią za nia kon tak tów i pod -
ję cia współ pra cy za po śred -
nic twem wy kwa li fi -
ko wa nych przed sta -
wi cie li han dlo wych.

KON -WIT – tra dy cja i nowoczesność
Za ło żo na w ro ku 1991 fir ma KON -WIT ofe ru je ogu mie nie do po jaz dów
cię ża ro wych i ma szyn bu dow la nych. Zaj mu je się za rów no sprze da żą
hur to wą, jak i de ta licz ną. Świad czy tak że usłu gi mon ta żu i na praw
wszel kie go ro dza ju ogu mie nia po czy na jąc od opon do po jaz dów oso -
bo wych, po przez cię ża ro we, a koń cząc na wiel ko ga ba ry to wych OTR
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Układ na pę do wy XE za pro -
jek to wa ny zo stał w ce lu za -
gwa ran to wa nia wy so kiej wy -
daj no ści ła do war ki ko ło wej,
przy jed no cze snym ob ni że niu
zu ży cia pa li wa i uprosz cze niu
pra cy ope ra to ra. Je go za sad -
ni czą część sta no wi wa ria tor
hy dro sta tycz ny zło żo ny
z pom py wie lo tłocz ko wej
o zmien nym wy dat ku oraz sil -
ni ka hy drau licz ne go. Ze spół
ten po łą czo ny jest z prze kład -
nią pla ne tar ną au to ma tycz nej
skrzy ni bie gów i wspo ma ga
rów no le głą „ścież kę” me cha -
nicz ną prze ka zy wa nia mo -
men tu ob ro to we go mię dzy
sil ni kiem, a prze kład nią. Roz -
wią za nie to nie sie ze so bą
bar dzo wy mier ne ko rzy ści,
wy ni ka ją ce choć by z wy eli mi -
no wa nia zmien ni ka mo men tu,
co za po bie ga stra tom ener gii
na „po ślizg” prze kład ni hy -
dro ki ne tycz nej czy wzro sto wi
tem pe ra tu ry czyn ni ka ro bo -
cze go. Na pęd XE po zwa la
tak że na ob ni że nie zna mio no -
wej pręd ko ści ob ro to wej sil ni -
ka i re gu la cję pręd ko ści jaz dy
nie za leż nie od ob ro tów jed -
nost ki na pę do wej. Dzię ki te -
mu mo że ona pra co wać
w bar dziej eko no micz nym za -
kre sie ob ro tów, opty mal nym
do wy ko ny wa nia za dań wy ni -
ka ją cych z kon kret nych za -
sto so wań. W po rów na niu
do ła do war ki z tra dy cyj ną
prze kład nią hy dro ki ne tycz ną,
ana lo gicz na ma szy na wy po -
sa żo na w tech no lo gię XE
gwa ran tu je ob ni że nie zu ży cia
pa li wa śred nio o dwa dzie ścia
pięć pro cent, choć wpraw ny
ope ra tor mo że uzy skać
znacz nie więk sze oszczęd no -
ści się ga ją ce na wet trzy dzie -
stu trzech pro cent. Po twier -
dza to Ro bert Ryś, któ ry
w grud niu ubie głe go ro ku za -

ku pił ła do war kę Cat 972M XE.
Je go fir ma zaj mu je się mię -
dzy in ny mi za go spo da ro wa -
niem ka mie nia sta no wią ce go
od pad w pro ce sie wy do by cia
wę gla ka mien ne go w ko pal ni
„Pnió wek” na le żą cej do Ja -
strzęb skiej Spół ki Wę glo wej.
Za po mo cą no wej ma szy ny

oraz kil ku star szych ła do wa -
rek ko ło wych Cat ma te riał
z pryzm zlo ka li zo wa nych
przy bocz ni cach ko le jo wych
za ła do wy wa ny zo sta je na wo -
zi dła prze gu bo we. Dzien nie
ko pal nia do star cza na -
wet do osiem na stu ty się cy
ton ta kie go ma te ria łu, więc ła -
do war ki pra cu ją prak tycz nie
bez przerw w sys te mie trzy -
zmia no wym. – Gdy przed sze -
ścio ma la ty otrzy ma li śmy zle -
ce nie z Ja strzęb skiej Spół ki
Wę glo wej, do za ła dun ku ka -
mie nia wy ko rzy sty wa li śmy ma -
szy nę 972G. Po tem prze szli -
śmy na ła do war ki 972H,
w pew nym mo men cie mie li -
śmy ich na wet trzy sztu ki. Eks -
plo atu jąc od kil ku mie się cy
ten sam mo del w wer sji M

z na pę dem XE, ła two mo gę
po rów nać zu ży cie pa li wa tych
ma szyn. De kla ro wa na przez
pro du cen ta oszczęd ność rzę -
du dwu dzie stu pię ciu pro cent
jest jak naj bar dziej praw dzi wa,
a w od nie sie niu do ła do war ki
se rii G się ga na wet czter dzie -
stu pro cent. W na szych wa -
run kach każ de go dnia ła do -
war ka 972 M XE zu ży wa o sto
li trów pa li wa mniej niż ma szy -
na star szej ge ne ra cji, czy li se -
rii H. Staw ki ofe ro wa ne przez
ko pal nię nie są wy gó ro wa ne,
dla te go ob ni że nie kosz tów
eks plo ata cji ma dla mnie ko -
lo sal ne zna cze nie i chęt nie już

te raz wy mie nił bym po sia da ne
ła do war ki na ma szy ny M z na -
pę dem XE – prze ko nu je Ro -
bert Ryś. Ak tu al nie w na le żą -
cej do nie go fir mie pra cu je bli -
sko czter dzie ści ma szyn ro -
bo czych, z cze go więk szość
to sprzęt mar ki Cat. – Suk ce -
syw nie prze cho dzi my na Ca -
ter pil la ra, bo pra ca dla ko pal -
ni jest cią gła, więc ma szy ny
mu szą być mak sy mal nie do -
stęp ne. Do te go po trzeb ny
jest fa cho wy ser wis, a me cha -
ni cy Ber ge rat Mon noy eur są
wła ści wie na za wo ła nie
i od rę ki po tra fią usu nąć na -
wet bar dziej skom pli ko wa ną
awa rię. In ni de ale rzy w mo -
men cie do sta wy ma szyn też
za pew nia ją o 24-go dzin nym
ser wi sie, ale w rze czy wi sto ści

po waż niej sza na pra wa trwa
niekiedy mie sią ca mi. Chwa li -
my też so bie za ma wia nie czę -
ści przez in ter net i bar dzo
szyb ką do sta wę tych kom po -
nen tów. Przy tym za da niu nie
mo że my po zwo lić so bie
na prze sto je, bo je śli przez
osiem go dzin nie od bie ra li by -
śmy ka mie ni, to ko pal nia mu -
sia ła by sta nąć, a to naj więk -
szy za kład wy do byw czy w ca -
łej Ja strzęb skiej Spół ce Wę -
glo wej – do da je Ro bert Ryś.
Oprócz na pę du XE, w ła do -
war ce 972M są sto so wa ne
no we ręcz ne i au to ma tycz ne
blo ka dy me cha ni zmów róż ni -
co wych, któ re za pew nia ją
lep szą przy czep ność na nie -
rów nym te re nie i ogra ni cza ją
ście ra nie opon znacz nie sku -
tecz niej niż in ne ukła dy kon -
tro li trak cji. Ma szy na otrzy ma -
ła tak że tar czo we ha mul ce
po sto jo we, gwa ran tu ją ce
pew ne unie ru cho mie nie ła -
do war ki na wet na stro mych
wznie sie niach i prost szą ob -
słu gę ser wi so wą. W za da -
niach pro duk cyj nych użyt -
kow ni cy mo de lu 972M szyb -
ko do ce nią zmo der ni zo wa ne
łyż ki, któ re po zwa la ją na ła -
twiej sze na bie ra nie ma te ria łu
i le piej za bez pie cza ją go
przed roz sy py wa niem, co
zna czą co skra ca cy kle ro bo -
cze. Wpływ na to ma tak że
no wy układ kon tro li kom for tu
jaz dy wy po sa żo ny w dwa
aku mu la to ry hy drau licz ne,
któ ry skuteczniej tłu mi drga -
nia łyż ki pod czas pra cy
na nie rów nym te re nie. Pom -
pa hy drau licz na no wej ge -
ne ra cji do na pę du osprzę tu
au to ma tycz nie rów no wa ży
wszel kie ob cią że nia do po -
zio mu wy daj no ści wy ma ga -
ne go przez ope ra to ra, dzię ki
cze mu przez ca ły czas dys -
po nu je on od po wied ni mi
osią ga mi, ale mimo to ma -
szy na zu ży wa mniej pa li wa.
Wy daj ny układ hy drau licz ny
po zwa la na łą cze nie ru chów
pod no sze nia wy się -
gni ka, ob ro tu łyż ki
i skrę tu ła do war ki.

Oszczę dza nie w wy mia rze XXL
No wa 25-to no wa ła do war ka ko ło wa Cat 972M
jest do stęp na w wer sji z za awan so wa nym ukła -
dem na pę do wym XE. W po rów na niu do ma szyn
o tra dy cyj nej kon struk cji, za pew nia on niż sze
zu ży cie pa li wa na wet o 33 procent

www.b-m.pl

Ste ro wa nie ła do war ką 972M XE jest bar dzo ła twe, bo ma ona tyl ko dwa pe da ły, tj.
„gaz” i ha mu lec, któ re go wci śnię cie do pew ne go mo men tu po wo du je odłą cze nie
na pę du, a do pie ro póź niej ha mo wa nie

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


Podczas pokazu za pre zen to -
wa ne zo sta ły wszyst kie ty py
ma szyn pro du ko wa nych
w Sta lo wej Wo li. Wśród nich
zna la zły się spy char ki gą sie -
ni co we, ukła dar ki rur, ła do -
war ki ko ło we, kom pak to ry
oraz ko par ko -ła do war ka.
Głów ną atrakcją imprezy była
dy na micz na prezentacja
możliwości spy cha rek gą sie -

ni co wych. Ma szy ny te zo sta -
ły za pre zen to wa ne w peł nej
ga mie pro duk to wej speł nia ją -
cych wy ma ga nia norm emi sji
spa lin Tier 3 oraz Tier 4.
Po kaz roz po czął się z „przy -
tu pem” od prze ni kli we go war -
ko tu sil ni ków oraz do no śnych
sy gna łów ostrze gaw czych
wy da wa nych przez ma szy ny.
Ca ły po kaz ubar wio ny był dy -
na micz ną mu zy ką. Dzien ni ka -
rze po wi ta ni zo sta li przez wi -
ce pre ze sa ds. sprze da ży
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry,
Ho war da Da le oraz dy rek to ra
pio nu tech ni ki i ser wi su Ja so -
na Iz zar da, któ ry po pro wa dził
dal szą część po ka zu.
Ja ko pierw sze na are nę
pokazów wje cha ły ła do war ki ko -
ło we oraz ko par ko -ła do war -
ka 9.50M. Ma szy ny te zo sta ły
za pre zen to wa ne w kil ku kon -
fi gu ra cjach w za leż no ści

od ro dza ju zasto so wa nia.
Szcze gól ną uwa gę licz nie
zgro ma dzo nej pu blicz no ści
przy cią gnę ły łado war ki przy -
sto so wa ne do pra cy na go rą -
cym żuż lu oraz w ko pal niach
su row ców skal nych. Wy po sa -
żo no je w łań cu chy ochron ne
na ko ła oraz za bez pie cze nia
ukła du hy drau licz ne go i jaz -
dy chro nią ce je przed prze -

grze wa niem się. W ma szy -
nach tych za sto so wa no także
do dat ko we osło ny ter micz ne
prze wo dów hy drau licz nych
oraz ko mór sil ni ka. Pre mie rą
w gru pie ła do wa rek by ła ma -
szy na 565E o mo cy net -
to 515 KM, po jem no ści łyż -
ki 6,7 m3 oraz wa dze 44 ton.
Cie ka wą in sce ni za cję two -
rzy ły ukła dar ki rur sy mu lu jąc
trans por to wa nie frag men tu
ru ro cią gu. Za pre zen to wa ne
zo sta ły wszyst kie mo de le
tej gru py ma szyn: SB -30M
o udźwi gu 33,1 tony, SB -60M
o udźwi gu 72,1 tony oraz SB -
-85 o naj więk szym udźwi gu
spośród za pren to wa nych w
Stalowej Woli układarek, wy no -
szą cym 100 ton.
Pre zen ta cjom dy na micz nym
to wa rzy szył ko men tarz dy rek -
to ra pio nu tech ni ki i ser wi su
Ja so na Iz zar da opi su ją cy za -

le ty i głów ne pa ra me try ro bo -
cze ma szyn znaj du ją cych się
w ak tu al nej ofer cie pro duk cyj -
nej sta lo wo wol skiej fir my. 
Szcze gól nie waż ny punkt
pro gra mu sta no wił po kaz
moż li wo ści spy cha rek gą sie -
ni co wych. W pierw szej ko lej -
no ści ze bra nej pu blicz no ści
uka za ły się ma szy ny speł -
nia ją ce nor my emi sji spa lin
Tier 3. By ły to mo de le:
TD -8M, TD -9M, TD -10M,
TD -14M, TD -15M, TD -20M,
TD -25M oraz TD -40E.
Ko lej ną gru pą no wo ści by ły
spy char ki speł nia ją ce nor my
emi sji spa lin Tier 4: TD -9R
HST, TD -14R, TD -15R, TD -

-20R, TD -25R. Spy char ki zo -
sta ły przed sta wio ne w kon fi -
gu ra cjach sto so wa nych na
skła do wi skach od pa dów,
w le śnic twie oraz gór nic twie
skal nym. Uwa gę zwra ca ły też
ma szy ny wy po sa żo ne w pod -
wo zie o ni skim na ci sku po -
wierzch nio wym na grunt.
Naj więk szą uwa gę dzien ni ka -
rzy sku pi ła bezsprzecznie
spy char ka gą sie ni co wa Dres -
sta TD -9R HST. Ma szy na ta
wy po sa żo na zo sta ła w na pęd
hy dro sta tycz ny, co umoż li wia
pły nną re gu la cję pręd ko ści
i dokonywanie skrę tów. Czy -

ni to maszynę zwin ną, zwrot -
ną oraz dy na micz ną. Podnosi
także znacząco kom for t pra -
cy ope ra to ra. 
Ma szy ny bio rą ce udział w po -
ka zie by ły kie ro wa ne przez
pro fe sjo na li stów. Ope ra to -
rzy – na co dzień pra cow ni cy
ko palń wę gla bru nat ne go
w Beł cha to wie i Ko ni nie, po -
ka za li eks plo ata cyj ne za le ty
ma szyn, ta kie jak bar dzo du -
ża si ła ucią gu, opty mal nie
do bra na po jem ność le mie -
szy, du ża głę bo kość zry wa -
nia i zwrot ność, udo wad nia -
jąc pu blicz no ści, jak wy so ką
wy daj no ścią wy róż nia ją się
spy char ki Dres sty.

Po za koń cze niu po ka zu,
wszy scy chęt ni sko rzy sta li
z moż li wo ści in dy wi du al ne go
prze te sto wa nia wy bra nych
mo de li ma szyn. Od by wa ło
się to pod opie ką pro fe sjo nal -
nych in struk to rów Dres sty.
Po po ka zie od by ła się kon fe -
ren cja pra so wa, pod czas któ -
rej wi ce pre zes LiuGong Dres -
sta Ma chi ne ry Ho ward Da le
od po wia dał na py ta nia dzien -
ni ka rzy. By ła to oka zja
do pre zen ta cji fir my
i pro du ko wa nych
przez nią ma szyn.

No we ma szyny Dressta na po ka zie Me dia Day
LiuGong Dres sta Ma chi ne ry już po raz dru gi zor ga ni zo wa ła dla dzien ni ka rzy prasy branżowej po kaz
swych ma szyn. Od był się on  przy praw dzi wie let niej po go dzie w Sta lo wej Wo li i był oglą da ny przez
dwu dzie stu czte rech żur na li stów re pre zen tu ją cych czasopisma z najdalszych zakątków świata 

www.dressta.pl

Podczas pokazów zaprezentowano ca łą ga mę ła do wa rek ko ło wych pro du ko wa -
nych w Sta lo wej Wo li w tym też naj now szą kon struk cję – ma szy nę 565E o wa dze 44
ton, mo cy net to 515 KM i po jem no ści łyż ki 6,7 m3

Szcze gól nie waż nym punk tem pro gra mu by ła pre zen ta cja spy cha rek gą sie ni co -
wych w konfiguracjach odpowiadającym potrzebom skła do wi sk od pa dów,
branży le śnej oraz kopalni surowców skalnych
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Szczyt ny ju bi le usz uświet nio -
no uru cho mie niem pro duk cji
ko par ko -ła do wa rek se rii F2,
któ ra na ryn ku eu ro pej skim
obej mu je nie czte ry (jak do -
tych czas), ale pięć mo de li.
Zo sta ła zmo der ni zo wa na ka -
bi na oraz za mon to wa ny no wy
sil nik wy ko rzy stu ją cy roz wią -
za na tech nicz ne ukie run ko -
wa ne na dal sze pod nie sie nie
wy daj no ści przy jed no cze -
snym ob ni że niu zu ży cia pa li -
wa. Zmie nio na ka bi na ma
jesz cze bar dziej no wo cze sny
wy gląd i za pew nia bar dziej
kom for to we wa run ki, mię dzy
in ny mi dzię ki zwięk sze niu wi -
docz no ści osprzę tu ła do war ki
w skraj nej gór nej po zy cji oraz
ob ni że niu ha ła su we wnę trzu
do po zio mu 74 dB (A). Po -
nad to wpro wa dzo no no wą
ko lum nę kie row ni cy z moż li -
wo ścią re gu la cji w dwóch
płasz czy znach, a włącz nik
blo ka dy me cha ni zmu róż ni -
co we go zo stał prze nie sio ny
do ele men tów ste ru ją cych ła -
do war ką. Aby ope ra tor mógł
za jąć wy god ną po zy cję, joy -
stic ki do ste ro wa nia osprzę -
tem ko par ko wym mo gą być
usta wia ne w róż nych po ło że -
niach. Z ko lei szyb ką zmia nę
miej sca pra cy, jak rów nież
ma new ro wa nie, uła twia prze -
łącz nik przód/tył wbu do wa ny
w joy stick do za rzą dza nia
pra cą osprzę tu czo ło we go.
No wy jest też wy świe tlacz cie -
kło kry sta licz ny, za pew nia ją cy
do stęp do in for ma cji po zwa -
la ją cych na mo ni to ro wa nie
wy daj no ści ko par ko -ła do war -
ki, a tak że sa me prze łącz ni ki,
któ re otrzy ma ły in ten syw niej -
sze pod świe tle nie. Aby le piej
chro nić ma szy nę przed nie -
au to ry zo wa nym uży ciem, ma
ona za bez pie cze nie w po sta -
ci ko du wpro wa dza ne go ze

spe cjal nej kla wia tu ry. W opcji
są też do stęp ne ra dio od twa -
rzacz Blu eto oth i sys tem te le -
ma tycz ny ProductLink, któ ry
dzię ki wy ko rzy sta niu tech no -
lo gii łącz no ści ko mór ko wej
i sa te li tar nej umoż li wia mo ni -

to ro wa nie lo ka li za cji i pa ra -
me trów ro bo czych ma szy ny.
Ka bi na ko par ko -ła do wa rek
se rii F2 zo sta ła wy po sa żo -
na w za pro jek to wa ne na no -
wo stop nie wej ścio we, któ -
re dzię ki zwięk szo nej po -
wierzch ni za pew nia ją jesz cze
więk sze bez pie czeń stwo pod -

czas wcho dze nia i wy cho dze -
nia z wnę trza. Naj niż szy sto -
pień za mo co wa ny jest ela -
stycz nie, co do brze za bez pie -
cza go przed uszko dze niem
przy kon tak cie z ka mie nia mi,
wy sta ją cy mi ko rze nia mi drzew
itp. No wa przed nia wy cie racz -
ka za mo co wa na na pan to gra -
fie czy ści więk szą po wierzch -
nię szy by, a tym sa mym
zwięk sza ob szar wi doczny
przed ma szy ną. Za wy jąt kiem
pa no ra micz nej szy by czo ło -
wej, po zo sta łe prze szkle nia
są cał ko wi cie pła skie, co

skra ca czas wy mia ny i ob ni ża
jej kosz ty. Tyl ne lam py są te -
raz dio do we. Cha rak te ry zu ją
się one wyż szą trwa ło ścią
i po bie ra ją mniej prą du. No we
ma szy ny wy po sa ża ne są
w sil nik Cat C4.4 Acert speł -
nia ją cy wy mo gi nor my emi sji
spa lin Sta ge IV dzię ki za sto -
so wa niu ukła du se lek tyw nej
re duk cji ka ta li tycz nej (SCR).
Dla użyt kow ni ka jest on prak -
tycz nie bez ob słu go wy, wy ma -
ga je dy nie re gu lar ne go uzu -
peł nia nia pły nu DEF, czy li
wod ne go roz two ru mocz ni ka.
W no wych ko par ko -ła do war -
kach Cat se rii F2 jed nost ka ta
wy stę pu je w trzech po zio -
mach mo cy – od po wied nio 70
kW (95 KM), 74,5 kW (101
KM) i 82 kW (110 KM). Ope ra -
tor ma do dys po zy cji tryb pra -
cy Eco, w któ rym ma szy na za -

cho wu je wy so ką wy daj ność
i pre cy zję ste ro wa nia, ale
dzię ki niż szej pręd ko ści ob ro -
to wej sil ni ka może w istotny
sposób oszczę dza ć pa li wo.
Prak tycz nym roz wią za niem
jest też gniaz do do ze wnętrz -
ne go wspo ma ga nia roz ru chu,
uła twia ją ce roz po czę cie pra cy
przy tem pe ra tu rach ujem -
nych. No wym prze sta wi cie -
lem ro dzi ny ko par ko -ła do wa -
rek Cat jest mo del 427F2 na -
pę dza ny sil ni kiem Cat C3.4B
o mo cy 55 kW (75 KM). Ma -
szy na ta nie mu si być wy po -

sa żo na w układ oczysz cza nia
spa lin SCR i speł nia wy mo gi
nor my Sta ge IIIB wy łącz nie
dzię ki za sto so wa niu fil tra
czą stek sta łych. Opcjo nal nie
do stęp na jest au to ma tycz -
na skrzy nia bie gów ty -
pu 6F/3R Au to shift z blo ka dą
prze kład ni hy dro ki ne tycz nej,
któ ra umoż li wia jaz dę po dro -
gach pu blicz nych z wyż szą
pręd ko ścią. Mo del 427F2 łą -
czy wszech stron ność z ogra -
ni czo nym zu ży ciem pa li wa
niż szym na wet o dzie sięć
pro cent w po rów na niu z ma -
szy ną 428F2. Dzię ki te mu
cie szy się on bar dzo du żą
po pu lar no ścią wśród mniej -
szych firm wy ko naw czych
oraz zaj mu ją cych
się wy naj mem sprzę -
tu bu dow la ne go.

MASZYNY BUDOWLANE

Ju bi le usz god nie uczczo ny
W ro ku 2015 fir ma Ca ter pil lar ob cho dzi trzy -
dzie sto le cie pro duk cji ko par ko -ła do wa rek.
Przez ten czas jej fa bry ki opu ści ło trzy sta ty -
się cy ta kich ma szyn, któ re są z po wo dze niem
wy ko rzy sty wa ne na ca łym świe cie

Ko par ko -ła do war ki Cat no wej se rii F2 zo sta ły zop ty ma li zo wa ne mię dzy in ny mi pod względem kom for tu pra cy ope ra to ra, wy daj -
no ści i kosz tów eks plo ata cji. Do wy bo ru jest te raz aż pięć mo de li, z któ rych naj mniej szy nie mu si być wy po sa żo ny w SCR

We wnę trzu ma szy ny se rii F2 roz -
miesz cze nie przy rzą dów jest jesz cze
bar dziej er go no micz ne 

www.b-m.pl
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Nie za wod ny, no wo cze sny
sprzęt, fa cho we do radz two
na każ dym eta pie pro wa dzo -
nych prac oraz sta ła go to -
wość do na tych mia sto wej po -
mo cy w trud nych sy tu acjach,
to fi la ry dzia łal no ści fir my
ATUT REN TAL, któ ra od dwu -
dzie stu pię ciu lat kom plek so -
wo ob słu gu je klien tów w za -
kre sie wy naj mu oraz sprze da -
ży no wych i uży wa nych ma -
szyn bu dow la nych. Zgro ma -
dzo ne do świad cze nie po ma -
ga ATUT REN TAL za pro po no -
wać każ do ra zo wo roz wią za -
nia  naj le piej do pa so wa ne
do wa run ków kon kret ne go
pro jek tu bu dow la ne go. Po -
zwa la to klien tom firmy za osz -
czę dzić pie nią dze, czas i ner -
wy! To dzię ki te mu od wie lu
lat z usług ATUT REN TAL ko -
rzy sta ją za rów no naj więk sze
fir my bu dow la ne, między
innymi Bu di mex, SKAN SKA,
Stra bag, jak rów nież śred ni
i ma li przed się bior cy. 
Wraż li wość na zmie nia ją ce
się po trze by klien tów oraz
umie jęt ność po łą cze nia no -
wo cze sne go mo de lu biz ne -
so we go ze zna jo mo ścią spe -
cy fi ki pol skie go ryn ku spra -
wia ją, że fir ma ATUT REN TAL
wy pra co wa ła wła sny mo del

dzia ła nia i sta le umac nia swą
po zy cję. Bę dąc fir mą kra jo -
wą, czer pie za ra zem ze
spraw dzo nych wzor ców z in -
nych ryn ków i mię dzy in ny mi
po przez człon ko stwo w Ame -
ri can Ren tal As so cia tion, nie -
ustan nie po sze rza ofer tę i do -
sko na li swo ją dzia łal ność. 
Wy na jem sprzę tu bu dow la -
ne go za wsze był i na dal po -
zo sta je wio dą cą dzia łal no ścią
ATUT REN TAL. Ja ko pierw -
sza pro fe sjo nal na wy po ży -
czal nia sprzę tu bu dow la ne go
w Pol sce od ro ku 1990 ATUT
REN TAL w pio nier ski spo sób
two rzy pol ski ry nek wy naj mu.
W cią gu dwu dzie stu pię ciu lat
fir mie uda ło się zbu do wać
opar te na za ufa niu dłu go -
trwa łe re la cje za rów no z ma -
ły mi fir ma mi, jak i naj więk szy -
mi wy ko naw ca mi dzia ła ją cy -
mi w bran ży bu dow la nej
i dro go wej. ATUT REN TAL in -
we stu je w roz wój oraz dą ży
do te go, że by każ dy klient
zna lazł w fir mie nie tyl ko miej -
sce, z któ re go po zy sku je
sprzęt, ale też kom pe tent -
nych part ne rów słu żą cych
wszech stron ną po mo cą w re -
ali za cji na wet naj bar dziej
skom pli ko wa ne go przed się -
wzię cia bu dow la ne go.

ATUT REN TAL ofe ru je kom -
plek so wą usłu gę w za kre sie
do bo ru, do sta wy oraz bie żą -
ce go ser wi su no wo cze sne go
i naj le piej do pa so wa ne go
sprzę tu. Firma bierze na sie -
bie od po wie dzial ność za pra -
cę bez prze sto jów wy wo ła -
nych awa ria mi ofe ru jąc nie za -
wod ny sprzęt i – w ra zie po -
trze by – na tych mia sto wy ser -
wis. Roz bu do wa ny park ma -
szy no wy li czą cy trzynaście
tysięcy pro fe sjo nal nych ma -
szyn i urzą dzeń po zwa la
ATUT REN TAL bły ska wicz nie
re ago wać i do star czać każ -
de mu klien to wi sprzęt do -
kład nie wte dy, gdy jest on
po trzeb ny i dzię ki te mu ogra -
ni czyć kosz ty wy ni ka ją ce
z ewen tu al nych prze sto jów.
Na po cząt ku ro ku 2015
w piętnastu od dzia łach wy po -
ży czal ni ATUT REN TAL za -
trud nio nych by ło około stu
pięćdziesięciu osób, w tym
po nad czterdziestu wy kwa li fi -
ko wa nych przed sta wi cie li
han dlo wych, każ do ra zo wo
do ra dza ją cych co do opty -
mal nego wy boru sprzę tu
oraz wa run ków współ pra cy. 
Od po cząt ku dzia łal no ści
ATUT REN TAL pro wa dzi
sprze daż sprzę tu bu dow la ne -

go w wy dzie lo nym do te go za -
da nia dzia le han dlu, w któ re go
ofer cie są ta kie mar ki jak:
Bren don Po wer wa shers, Con -
tec, Mac do nald, Whi te man,
Bo mag, Do osan. Od ro -
ku 2004 fir ma jest rów nież wy -
łącz nym de ale rem ma szyn
Bob cat na re gion Ma zow sza.
Tym sa mym ATUT REN TAL
za pew nia swo im klien tom do -
stęp do sze ro kie go wa chla rza
ma szyn u jed ne go spraw dzo -
ne go do staw cy. Fir mom po -
sia da ją cym wła sny sprzęt
ATUT REN TAL pro po nu je sko -
rzy sta nie z usług pro fe sjo nal -
ne go i au to ry zo wa ne go ser wi -
su ma szyn bu dow la nych znaj -
du ją ce go się w War sza wie.
ATUT REN TAL sta le się roz -
wi ja zwięk sza jąc nie tyl ko
licz bę od dzia łów na te re nie
ca łe go kra ju, ale rów nież za -
kres ofe ro wa nych ma szyn
i na rzę dzi. Fir ma od po wia da
na ro sną ce po trze by klien tów
po przez in we sto wa nie w naj -
now szy oraz naj bar dziej
nie za wod ny sprzęt, dzię ki
któ re mu mo gą oni spraw niej
re ali zo wać pro jek ty.
W ten spo sób ATUT
REN TAL ro śnie wraz
ze swo imi klien ta mi. 

ATUT RENTAL wspiera klientów od dwudziestu pięciu lat!
Wy mo gi okre śla ją ce spo sób i tem po re ali za cji prac bu dow la nych sta wia ją no we wy zwa nia
przed fir ma mi wy ko naw czy mi. Co raz więk sze zna cze nie na każ dej bu do wie ma ją nie tyl ko kwa li fi -
ka cje pra cow ni ków i or ga ni za cja pra cy, ale też nie za wod ność wy ko rzy sty wa ne go sprzę tu. Wszyst -
ko to pro wa dzi do osią gnię cia osta tecz ne go suk ce su po zwa la jąc w du żym stop niu unik nąć nie -
prze wi dzia nych pro ble mów, opóź nień i prze sto jów, a w kon se kwen cji wzro stu kosz tów 

www.atutrental.com.pl

http://atutrental.pl/
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Za sto so wa nie hy dro sta tycz -
ne go na pę du po zwo li ło
na za mon to wa nie sil ni ka
w po zy cji wzdłuż nej w ty le
ma szy ny. W po rów na niu
z kon wen cjo nal ny mi roz wią -
za nia mi, na pęd hy dro sta -
tycz ny da je moż li wość ogra -
ni cze nia zu ży cia pa li wa na -
wet o dwa dzie ścia pięć pro -
cent. Po zwa la to zre du ko -
wać nie tyl ko kosz ty bie żą cej
eks plo ata cji ma szy ny, ale
tak że ne ga tyw ny wpływ
na śro do wi sko. Ko lej ną za le -
tą ta kie go ukła du na pę do we -
go jest tak że to, że w mniej -
szym stop niu zu ży wa ją się
opo ny oraz ha mul ce.
We wszyst kich du żych ła do -
war kach ko ło wych Lie bherr
no wej ge ne ra cji zop ty ma li zo -
wa no ob cią że nie wy wra ca ją -
ce, co ko rzyst nie wpły nę ło za -
rów no na ich wy daj ność, jak
i sta bil ność. Sta ran nie prze -
my śla na ki ne ma ty ka osprzę tu
i wy daj ny układ hy drau licz ny
za pew nia ją du ży udźwig ła -
do war ki, co po zwa la na ła twe
ope ro wa nie cięż ki mi ła dun -
ka mi. Mo gą być one spa le ty -
zo wa ne, bo w ca łym za kre sie
pod no sze nia na rzę dzie ro bo -
cze pro wa dzo ne jest ide al nie
rów no le gle do pod ło ża.
Stan dar do we wy po sa że nie
no wych ma szyn sta no wi
szyb ko złą cze hy drau licz ne,
dzię ki któ re mu „prze zbro je -
nie” ła do war ki zaj mu je do -
słow nie chwi lę, a czyn ność
ta od by wa się z ka bi ny i nie
wy ma ga od ope ra to ra prak -
tycz nie żad ne go wy sił ku.
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 ko -
niecz no ści speł nie nia obo -
wią zu ją cych ak tu al nie norm
emi sji spa lin. Pre cy zyj ne ste -

ro wa nie wtry skiem pa li wa
opty ma li zu je pro ces spa la nia
i re du ku je ilość szko dli wych
sub stan cji prze do sta ją cych
się do at mos fe ry. Układ
oczysz cza nia spa lin, na któ ry
skła da ją sią ka ta li za tor oksy -
da cyj ny oraz filtr czą stek sta -
łych DPF, po zwa la speł nić
nor my emi sji. Re ge ne ra cja
od by wa się nie zau wa żal nie
dla ope ra to ra pod czas nor -

mal nej pra cy ma szy ny. Opra -
co wa ny przez kon struk to rów
Lie bher ra sys tem LPE po zwa -
la  ak tyw nie ste ro wać pra cą
sil ni ka opty ma li zu jąc współ -
dzia ła nie kom po nen tów ukła -
du na pę do we go. No wej ge -
ne ra cji ła do war ki ko ło we Lie -
bherr, nie za leż nie od pręd ko -
ści jaz dy i si ły ucią gu, wy ko nu -
ją każ dy cykl ro bo czy płyn nie,
„bez szarp nięć”. Na stę pu je to

w spo sób au to ma tycz ny, bez
in ge ren cji ope ra to ra. W po łą -
cze niu z do stęp nym w wy po -
sa że niu stan dar do wym ukła -
dem amor ty za cji ra mion wy -
się gni ka w spo sób opty mal ny
ogra ni cza to – na wet pod czas
szyb szych prze jaz dów po nie -
rów nym pod ło żu – wy sy py wa -
nie się ma te ria łu z łyż ki, co ma
po zy tyw ny wpływ na pod nie -
sie nie wy daj no ści oraz kom -
for tu pra cy ope ra to ra.
Kon struk to rzy za dba li rów nież
o ogra ni cze nie do nie zbęd ne -
go mi ni mum prze sto jów ma -
szyn. Czyn no ści zwią za ne
z ich ob słu gą co dzien ną i kon -
ser wa cją zo sta ły znacz nie
uprosz czo ne. Punk ty ob słu go -
we sta ły ła twiej do stęp ne z po -
zio mu pod ło ża, by się do nich
do stać nie trze ba ko rzy stać
z dra bin ki ani wspi nać się
po nad wo ziu. Kon struk to rom
uda ło się tak że skró cić czas
prac zwią za nych z czysz cze -
niem i kon ser wa cją ukła du
chło dze nia. W ce lu po pra wy
je go spraw no ści chłod ni ca zo -
sta ła za bu do wa na bez po śred -
nio za ka bi ną. Dzię ki te mu
do ukła du za sy sa ne jest po -
wie trze o znacz nie mniej szym
stop niu za py le nia.
Dzię ki du żej po wierzch ni prze -
szkleń ka bin ope ra to rzy zy -
ska li znacz nie lep szy wi dok
we wszyst kich kie run kach.
Zmo der ni zo wa ny sys tem amor -
ty za cji ka bi ny oraz kom for to wy,
re gu lo wa ny wie lo płasz czy zno -
wo fo tel ope ra to ra po zwo li ły
w istot ny spo sób zre du ko wać
szko dli we wi bra cje i ha łas do -
cie ra ją cy do wnę trza. Pa ra me -
try w tym za kre sie utrzy mu ją się
znacz nie po ni żej obo -
wią zu ją cych ak tu al nie
war to ści gra nicz nych. 

MASZYNY BUDOWLANE

Du że ła do war ki Lie bherr – wyż sza moc, lep sza sta bil ność 
Kon struk to rzy du żych ła do wa rek ko ło wych nie miec kie go pro du cen ta sta wia ją kon se kwent nie
na hy dro sta tycz ny na pęd jezd ny w po łą cze niu z opra co wa nym we własnym zakresie elek tro nicz -
nym ukła dem ste ro wa nia opar tym na cha rak te ry sty ce wy kreśl nej sil ni ka Liebherr Po wer Ef fi cien -
cy (LPE). Po łą cze nie tych elementów umożliwiło uzyskanie pożądanego efektu w postaci zwięk -
sze nia wy daj no ści ma szyn przy za chowa niu optymalnej ren tow no ści eksploatacji

www.liebherr.pl

Za pomocą tylko jednej dźwigni operator może precyzyjnie i z wyczuciem sterować
wszystkimi ruchami roboczymi i jezdnymi. Możliwa jest dokładna i bezpieczna obsługa,
podczas gdy lewa ręka spoczywa stale na kierownicy

W mo de lu L 556 za pro jek to wa no na no wo ko mo rę sil ni ka i za bu do wa no po przecz -
nie sil nik wy so ko pręż ny. Dzię ki te mu ma szy na jest bar dziej kom pak to wa, a wszyst kie
punk ty co dzien nej ob słu gi ser wi so wej sta ły się do stęp ne z po zio mu pod ło ża

http://www.liebherr.pl/pl-PL/default_pl-lh.wfw
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Założenia projektu opierają się
na ści słej współ pra cy trzech
firm. Oprócz świad czą ce go
usłu gi tech ni ki dia men to wej
i wy bu rzeń tech nicz nych
Przed się bior stwa Spe cja li -
stycz ne go EVER TON do
współpracy przystąpiły tak że:
li der w wy naj mie ma szyn bu -
dow la nych Gru pa Ki lo utou,
sku pia ją ca sie ci wy po ży czal ni
Ki lo utou i EW PA Maj ster oraz
Hu sqvar na Con struct Pro duct,
bę dą ca do staw cą pro fe sjo nal -
nych ma szyn i urzą dzeń tech -
ni ki dia men to wej.
Kon cep cja wspól ne go przed -
się wzię cia wy mie nio nych po -
wy żej firm zo sta ła opra co wa -
na i przy go to wa na do wdro że -
nia przez wła ści cie la fir my
EVER TON, Sta ni sła wa Ko złow -
skie go. Przed się wzię cie prze -
wi du je nie  ofe ro wa ną do tych -
czas przez kon ku ren cję pro fe -
sjo nal ną ob słu gę przed się -
biorstw bu dow la nych, któ re
ocze ku ją od swo ich do staw -
ców wy so kiej ja ko ści sprzę tu
na wy na jem, któ ry speł niać bę -
dzie za rów no nor my tech nicz -
ne, jak i ocze ki wa nia klien tów
co do pro fe sjo nal nej ja ko ści
usług spe cja li stycz nych z za -
kre su tech ni ki dia men to wej.
No wa for ma usłu gi ofe ro wa nej
przez EW PA -Maj ster, wcho -
dzą cej w skład Gru py Ki lo -

utou, ma na ce lu za pew nie nie
wszyst kim klien tom łatwego
dostępu do kom plek so wej
obsługi. Gwa ran cję pew ne go
po wo dze nia całości przed się -
wzię cia sta no wi dwu dzie sto -
let nie do świad cze nie Przed -
się bior stwa Spe cja li stycz ne go
EVER TON zdobyte w za kre sie
tech ni ki dia men to wej oraz wy -
bu rzeń tech nicz nych.
W prak ty ce ofer ta obej mu je
udzielanie po mocy w roz wią -
zy wa niu skom pli ko wa nych
pro ble mów, na ja kie na po -
tkać można na każdym placu
bu do wy w chwi li, gdy po trze -
bu je on sprzę tu nie ofe ro wa -
ne go przez in ne wy po ży czal -
nie w Pol sce. Klient bę dą cy
w po trze bie ota cza ny jest na -
tych mia sto wą opieką ze strony
pra cow ni ków EVER TON, któ -
rzy za pew nią przy go to wa nie
kon cep cji wy ko na nia skom -
pli ko wa nych za dań lub prze -
szko lą pra cow ni ków w za kre -
sie ob słu gi ma szyn.
Na to miast Gru pa Ki lo utou ze
swo jej stro ny, jako uczestnik
projektu, za pew nia pro fe sjo -
nal ne usłu gi wy naj mu wy so -
kiej ja ko ści ma szyn, słu żąc
przy tym bo ga tą wie dzą
tech nicz ną i prak tycz ną
w tym za kre sie.
W ra mach wspól ne go pro -
jek tu EVER TON i Gru py Ki lo -

utou w po szcze gól nych od -
dzia łach pod ję to szko le nia
tech nicz ne pro wa dzo ne
przez pra cow ni ków fir my
EVER TON w za kre sie tech -
ni ki dia men to wej i usług
spe cja li stycz nych z uży -
ciem ma szyn mar ki Hu -
sqvar na Con struct Pro duct.
Fir ma EVER TON za pre zen -
to wa ła naj now szej ge ne ra cji
tar cze dia men to we Dia grip 2
prze zna czo ne do naj szyb -
sze go w prak ty ce cię cia kon -
struk cji żel be to no wych w za -
kre sie śred ni cy od 800 do
1.200 mm do pił ko lum no -
wych oraz 300-400 mm
do no wej ge ne ra cji pił ręcz -
nych wy so kiej czę sto tli wo ści
PRI ME. W myśl po sta no wień
pod pi sa nej umo wy de aler -
skiej do staw cą ma szyn spe -
cja li stycz nych Hu sqvar -
na jest rów nież EVER TON,
któ ry ofe ru je wie dzę, tech ni -
kę pra cy oraz od po wied nią
ma szy nę. Do do star cza ne -
go do klien tów sprzę tu do łą -
cza ne są in struk cje i cer ty fi -
ka ty ba dań elek trycz nych.
Wszyst kie urzą dze nia są wy -
po sa żo ne w prze wo dy za si -
la ją ce, prze wo dy tech no lo -
gicz ne, tar cze, seg men ty,
wier tła dia men to we, na rzę -
dzia eks plo ata cyj ne oraz ele -
men ty po moc ni cze nie zbęd -

ne do pra wi dło we go wy ko -
na nia da ne go za da nia.
Przy go to wa na wspól nie ofer ta
EVER TON i Gru py Ki lo utou,
w ce lu prze ko na nia do niej jak
naj więk szej gru py klien tów,
za wie ra spe cjal ną pro po zy cję
wy naj mu zdal nie ste ro wa nych
ro bo tów do prac wy bu rze nio -
wych wraz z ope ra to rem
w roz li cze niu na staw kę go dzi -
no wą. Ma szy na mo że pra co -
wać z licz nym osprzę tem
w po sta ci: młota wy bu rze nio -
wego, no ży c kru szą cych, łyż -
ki do ko pa nia i gło wi cy fre zu -
ją cej. Jest to naj bar dziej ko -
rzyst na ofer ta nie ofe ro wa na
do tych czas przez żad ne wy -
po ży czal nie w Pol sce.
No wa ofer ta w Gru pie Ki lo -
utou w sposób jednoznaczny
wy róż nia tę wy po ży czal nię
a zre ali zo wa ne już wspól ne
przed się wzię cia, z ta ki mi fir -
ma mi jak Stra bag, Skan ska
czy Max -Bögl sta no wią po -
twier dze nie, iż wy na jem i ko -
rzy sta nie ze spe cja li stycz -
nych usług od jed ne go do -
staw cy jest ko rzyst nym, pro -
fe sjo nal nym roz wią za niem.
Naj now sza ofer ta zo sta nie
wdro żo na tak że w no wo przy -
ję tych spół kach po -
sze rza ją cych skład
Gru py Ki lo utou.

Dzia łać ina czej, być pro fe sjo na li stą. EVER TON & Gru pa Ki lo utou 
W oparciu o przygotowaną przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne EVERTON nową koncepcję
rozwoju firmy, koncentrującą się na profesjonalnej obsłudze przedsiębiorstw budowlanych, na
początku tego roku został zatwierdzony i wdrożony niezwykle interesujący projekt

www.kiloutou.pl

http://www.kiloutou.pl/
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O wa lo rach no wych rów nia rek
Ca se w dwa ty go dnie po pa -
ry skiej pre mie rze prze ko nać
bę dą się mo gli od wie dza ją cy
tar gi In ter masz. Ca se Con -
struc tion Equ ip ment prze ko -
nu je, że pol scy klien ci zo ba -
czą ma szy ny pre cy zyj ne, wy -
daj ne, oszczęd ne w eks plo -
ata cji oraz bez a wa ryj ne. 
In ży nie ro wie Ca se CE osią gnę li
to dzię ki mak sy mal ne mu
uprosz cze niu kon struk cji no -
wych rów nia rek. Naj waż niej -
szym ele men tem te go ty pu
ma szyn, po za oprzy rzą do wa -

niem rów na ją cym, jest układ
na pę do wy. Rów niar ki Ca se
Se rii C na pę dza ne są sil ni ka -
mi FPT wy po sa żo ny mi w opa -
ten to wa ny układ Hi -eSCR.
Dzię ki te mu po zo sta ją je dy ny -
mi na ryn ku rów niar ka mi dro -
go wy mi speł nia ją cy mi fi nal ną
nor mę emi sji spa lin Tier 4 wy -
łącz nie przy uży ciu tech no lo -
gii SCR. Ża den in ny pro du -
cent rów nia rek nie jest w sta -
nie za ofe ro wać tak in no wa cyj -
ne go roz wią za nia. Tech no lo -
gia Hi -eSCR umoż li wi ła re zy -
gna cję z ukła du re cyr ku la cji
spa lin EGR. Tym sa mym zbęd -
ny stał się tak że filtr czą stek
sta łych DPF, co ozna cza nie

tyl ko ob ni że nie kosz tów bie żą -
cej eks plo ata cji, ale tak że
ogra ni cze nie wy mo gów zwią -
za nych z co dzien ną ob słu gą
ser wi so wą. Ko lej ną za le tą no -
wych rów nia rek są niż sze wy -
ma ga nia w za kre sie chło dze -
nia, dzię ki cze mu moż na by ło
za sto so wać w nich chłod ni ce
o zde cy do wa nie mniej szej po -
wierzch ni, a tym sa mym niż szej
ab sorp cji mo cy. 
No we rów niar ki Ca se za pew -
nia ją ope ra to rom do sko na ły
kom fort jaz dy oraz wy jąt ko wą
pre cy zję pra cy. Funk cja au to -

ma tycz nej zmia ny bie gów po -
zwa la ope ra to ro wi skon cen tro -
wać się na wy ko ny wa nym za -
da niu opty ma li zu jąc tym sa -
mym wy daj ność ma szy ny. Sil -
nik rów niar ki przez ca ły czas
pra cu je w naj bar dziej opty mal -
nym ob sza rze krzy wej mo cy.
Funk cja ta w po łą cze niu ze
zmien ni kiem mo men tu ob ro to -
we go prak tycz nie eli mi nu je
„zdu sze nie” sil ni ka przy nad -
mier nym ob cią że niu. Au to ma -
tycz na peł na blo ka da me cha -
ni zmu róż ni co we go na tych -
mia sto wo prze no si mo ment
ob ro to wy z kół śli zga ją cych się
na ko ła o lep szej przy czep no -
ści. Sys tem za pew nia au to -

ma tycz ne prze no sze nie mo cy
mię dzy dwie ma stro na mi osi
tan de mo wej, gdy do cho dzi
do utra ty przy czep no ści kół.
Po zwa la to uzy skać naj lep szą
w tej kla sie ma szyn si łę ucią -
gu w każ dych wa run kach te -
re no wych. Im po nu ją cą si łę

ucią gu w rów niar kach Se rii C
uzy ska no tak że dzię ki
umiesz cze niu ka bi ny na tyl nej
ra mie, w gór nej czę ści osi.  
Oba mo de le rów nia rek z na -
pę dem na wszyst kie ko ła wy -
po sa żo no stan dar do wo w ste -
ro wa ny elek tro nicz nie tryb jaz -
dy po wol nej, któ ry uła twia ste -
ro wa nie ma szy ną pod czas
wy ko ny wa nia pre cy zyj nych
za dań wy ma ga ją cych wy so -
kiej pręd ko ści ob ro to wej sil ni -
ka przy ma łej pręd ko ści jaz dy. 
Mo del 13-to no wy do stęp ny
jest z ogu mie niem o roz mia -
rze 24”. Więk sze opo ny ni we -
lu ją wstrzą sy wy stę pu ją ce
pod czas jaz dy po nie rów nym
te re nie. Tym sa mym wzra sta
kom fort pra cy ope ra to ra.
Za leż na od stop nia ob cią że -
nia kom pen sa cja ci śnie nia
w ukła dzie ste ro wa nia hy -
drau li ką rów niar ki umoż li wia
wy ko ny wa nie złoż nych ru -
chów ro bo czych. Dźwi gnie

ste ru ją ce zo sta ły po łą czo ne
bez po śred nio z roz dzie la czem
głów nym, a ich skok nie zbęd -
ny do ak ty wo wa nia funk cji jest
krót szy. W re zul ta cie ope ra tor
uzy sku je szyb szą re ak cję le -
mie sza, co po zwa la mu zwięk -
szyć pre cy zję pra cy.
Bu do wa ukła du le mie sza
środ ko we go re wo lu cjo ni zu je
i mak sy ma li zu je moż li wo ści
je go kon tro lo wa nia. We -
wnętrz nie uzę bio ny, za mon to -
wa ny na ło ży sku wa łecz ko -
wym pier ścień ob ro tu jest wol -
ny od lu zów i wy trzy ma ły

na wy so kie ob cią że nia  me cha -
nicz ne. Nie ule ga więc przed -
wcze sne mu zu ży ciu. Opra co -
wa na przez Ca se CE wy jąt ko -
wa kon struk cja ukła du le mie -
sza środ ko we go o mniej szej
licz bie punk tów smar nych
zna czą co uła twia co dzien ną
kon ser wa cję. W cał ko wi tym
okre sie eks plo ata cji ma szy ny
nie ma po trze by okre so wej
wy mia ny wkła dek cier nych,
co po zwa la ob ni żyć bieżące
kosz ty jej utrzy ma nia. 
W ce lu za gwa ran to wa nia  od -
po wied nio wy so kiej si ły ucią -
gu, ra ma pier ście nia ob ro tu
od kład ni cy no wych ma szyn
wy ko na na zo sta ła w for mie li -
te ry „A”. Umoż li wia to kom -
pen sa cję si ły ucią gu, dra -
stycz nie zmniej sza jąc efekt
naprę żeń po przecz nych ra -
my, gdy rów niar ka
pra cu je z prze su nię -
ciem le mie sza.

MASZYNY BUDOWLANE

No we rów niar ki Ca se – kon struk cje peł ne in no wa cji
Ca se Con struc tion Equ ip ment wpro wa dza dwa mo de le rów nia rek dro -
go wych o ma sie ope ra cyj nej 13 i 16 ton. Ma szy ny z na pę dem 6x4 i 6x6
AWD speł nia ją ocze ki wa nia w za kre sie ni skich kosz tów eks plo ata cyj -
nych oraz pre cy zji i ela stycz no ści dzia ła nia

www.casece.com

Wy jąt ko wa kon struk cja le mie sza zmniej sza wy ma ga nia w za kre sie si ły ucią gu pod no -
sząc efek tyw ność ma szy ny przy za da niach wy ma ga ją cych pre cy zyj ne go rów na nia 

Przekładnia ze zmien ni kiem mo men tu ob ro to we go za pew nia płyn ną zmia nę bie gów oraz
ide al ne do pa so wa nie pręd ko ści i mo cy do wa run ków pa nu ją cych na da nym pla cu bu do wy

http://www.casece.com/pl_eu/Pages/home.aspx
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Lin ser In du strie Se rvi ce eks -
por tu je swe pro duk ty prak -
tycz nie do wszyst kich kra jów
Eu ro py. Fir ma utrzy mu je biu -
ra sprze da ży w Niem czech, w
Pol sce na Wę grzech oraz
w Ser bii i Fin lan dii. O po ten -
cja le przed się bior stwa świad -
czą ro sną ce do sta wy pod wo -
zi, czę ści ście ral nych oraz od -
le wów sta lo wych na pierw sze
wy po sa że nie ma szyn bu dow -
la nych. Lin ser In du strie Se rvi -
ce od lat współ pra cu je w tym
wzglę dzie z czo ło wy mi pro -
du cen ta mi z ca łej Eu ro py.
Fir ma po sia da wła sny dział
kon struk cyj ny, pro duk cyj ny
oraz ser wi so wy. Utrzy mu je
tak że no wo cze śnie wy po sa -
żo ne la bo ra to rium ba daw cze.
Peł ni ono szcze gól ną ro lę
w pro ce sie przy go to wa nia
pro duk cji, prze pro wa dza bo -
wiem ana li zy ma te ria ło we,

pró by wy trzy ma ło ścio we i licz -
ne te sty in ne go ro dza ju. Dzię -
ki te mu moż li wa jest na tych -
mia sto wa we ry fi ka cja pra wi -
dło wo ści pro ce sów tech no lo -
gicz nych. Wy ni ki te stów po -
zwa la ją też usta lić, czy pro -
duk ty opusz cza ją ce fa bry kę
speł nia ją za ło żo ne pa ra me -

try ja ko ścio we. Lin ser In du -
strie Se rvi ce za pew nia, że ża -
den pod ze spół, na rzę dzie
czy część za mien na nie mo że
opu ścić za kła du za nim nie zo -
sta nie pod da na ba da niom po -
twier dza ją cym, że speł nia wy -

mo gi ja ko ścio we na rzu co ne
przez pro du cen ta.
Sta ran nie skompletowane,
posiadające certyfikaty urzą -
dze nia pro duk cyj ne, jak rów -
nież wła sne spe cy fi ka cje
tech nicz ne gwa ran tu ją uzy -
ska nie wy so kiej i w peł ni po -
wta rzal nej ja ko ści pro duk tów.

O ska li roz wo ju fir my świad -
czy tak że fakt, że gdy jej wła -
ści ciel Mi cha el Lin ser roz po -
czy nał dzia łal ność od do staw
czę ści za mien nych do ma -
szyn bu dow la nych, na jego
potrzeby wy star cza ła część
nie wiel kiej ha li prze my sło wej.
Dzi siaj stwo rzo ne przez nie go
przed się bior stwo po sia da po -
nad dziesięć ty się cy me trów
kwa dra to wych za da szo nej
po wierzch ni, na której mieści
się dział kon struk cyj ny, li nie
pro duk cyj ne, zespół lo gi sty ki,
ma ga zyn wy so kie go skła do -
wa nia oraz po miesz cze -

nia ad mi ni stra cyj ne fir my. 
Lin ser In du strie Se rvi ce za -
trud nia dziś czter dzie stu pra -
cow ni ków i osią ga rocz ne ob -
ro ty rzę du dwu dzie stu mi lio -
nów eu ro. Pod sta wą dzia ła nia
fir my po zo sta je nie zmien nie
wy twa rza nie pro duk tów naj -
wyż szej ja ko ści i otwar tość
na po trze by klien ta. – Wy zna -
je my ta ką za sa dę, że za mó -
wio na część czy pod ze spół
mu szą zna leźć się jak naj -
szyb ciej u klien ta. Ści śle te -
go prze strze ga my. Zna my
bo wiem spe cy fi kę dzia ła nia
firm bu dow la nych i zda je my
so bie spra wę, jak wiel kie
stra ty w ich przy pad ku po cią -
ga ją za so bą bez pro duk tyw -
ne prze sto je za kłó ca ją ce ca -
ły pro ces tech no lo gicz ny
pla cu bu do wy – mó wi Mi -
cha el Lin ser. Wła ści ciel fir my
zdra dza też swą re cep tę

na ryn ko wy suk ces. Po le ga
ona na utrzy my wa niu bli -
skich, dłu go trwa łych re la cji
z klien ta mi i za pew nie niu im
kon ku ren cyj nych cen. – Nie
ozna cza to wca le, że ofe ro -
wa ne przez nas wy ro by ma -
ją być naj tań sze na ryn ku.
Cho dzi przede wszystkim
o to, by zna leźć zło ty śro dek
i do star czać wy so kiej ja ko ści
czę ści i pod ze spo ły w ce -
nach, któ re jest w sta nie za -
ak cep to wać na byw-
ca – pod su mo wu je
Mi cha el Lin ser.

KOMPONENTY

Lin ser In du strie Se rvi ce – od usług do pro duk cji
Fir ma Lin ser In du strie Se rvi ce zo sta ła za ło żo na w ro ku 1992. Na po cząt -
ku by ła na sta wio na na świad cze nie usług, z bie giem lat sta ła się cie szą -
cym się re no mą do staw cą pod wo zi gą sie ni co wych, ele men tów ście ral -
nych oraz szeregu innych czę ści i pod ze spo łów ma szyn bu dow la nych

www.linser.eu

Linser Industrie Service z biegiem lat przekształciła się w wiodącego dostawcę
podwozi gąsienicowych do maszyn budowlanych 

Lin ser In du strie Se rvi ce dys po nu je dziesięcioma ty sia ca mi me trów kwa dra to wych za -
da szo nej po wierzch ni, miesz czą cej roz bu do wa ne dzia ły fir my

Magazyny wysokiego składowania są stale uzupełniane. Sprawia to, że czas
oczekiwania na zamówiony towar udaje się skrócić do absolutnego minimum

http://www.linser.eu/


http://www.linser.eu/


Za kład wy spe cja li zo wał się
w pro duk cji po jaz dów dla
gór nic twa pod ziem ne go
w ko pal niach so li, wa pie nia
i po ta su, kru sza rek szczę ko -
wych, uda ro wych i prze sie -
wa czy dla po trzeb gór nic twa
skal ne go, re cy klin gu i roz -
drab nia nia gru zu bu dow la ne -
go oraz sor tow ni od pa dów. 
Jed ną z no wych ma szyn pro -
duk cji BAT Bohr - und An la -
gen tech nik GmbH jest sa mo -
bież na kru szar ka szczę ko wa
BB 100 T/1 na gą sie ni cach,
słu żą ca do kru sze nia wstęp -
ne go ka mie nia na tu ral ne go
w gór nic twie skal nym i apli -
ka cjach re cy klin gu, szcze gól -
nie do prze ro bu żel be to nu
i gru zu bu dow la ne go, wy po -
sa żo na w no wą kru szar kę
szczę ko wą jed no roz po ro wą

o gar dzie li 1.000x600 mm,
z no wą ki ne ma ty ką kru sze nia
oraz po lep szo ny mi wła sno -
ścia mi wcią gu ma te ria łu. 
Kru szar ka po sia da no śność
oko ło 29,5 to ny, wy so kość 3.1
me tra, sze ro kość 2,5 me tra, dłu -
gość 11 me trów oraz zdol ność
prze ro bo wą od 50 do 200 t/h.

Kru szar ka wy po sa żo na jest
w sze ścio cy lin dro wy sil nik fir my
Deutz, hy drau li kę fir my Re xroth
oraz ste ro wa nie Sie men sa.
Maszynę opcjo nal nie do po -
sa żyć moż na w hy drau licz ne
usta wie nie szcze li ny, se pa ra -
tor ma gne tycz ny, ta śmę
bocz ną do wstęp ne go prze -

sie wu, zdal ne ste ro wa nie dro -
gą ra dio wą, zmien nik ob ro -
tów, ge ne ra tor, czuj nik na peł -
nie nia gar dzie li, zra szacz, wy -
ci sze nie sil ni ka itp. Istotne
jest, że po wy ła do wa niu
z przy cze py ni sko po dwo zio -
wej i otwar ciu ta śmy bocz nej,
kru szar ka jest prak tycz nie na -
tych miast go to wa do pra cy.
Re ko men da cją fir my BAT Bohr -
und An la gen tech nik GmbH są
jej klien ci, tacy jak od dzia ły fir -
my Ka li und Salz GmbH, a tak -
że nie miec ka ar mia, któ ra mię -
dzy in ny mi na mi sjach w Ko so -
wie i w Afga ni sta nie wy ko rzy -
sty wa ła kru szar kę szczę ko wą
BB 100 T i uda ro wą PB 100 T
oraz prze sie wa cze na gą sie -
ni cach SM 1340 T. Urzą dze -
nia BAT Bohr - und An la gen -
tech nik GmbH pra cu ją
w wie lu kra jach, ta kich jak:
Da nia, Wło chy, Au stria, Ho -
lan dia, Bel gia, Hisz pa nia,
Pol ska, Li twa, Ło twa, Wę gry,
kra je by łej Ju go sła -
wii, Izra el, Ro sja, Ru -
mu nia oraz Bia ło ruś.

Kru szar ka szczę ko wa BB 100 T/1 z fir my BAT GmbH
Nie miec ka fir ma BAT Bohr - und An la gen tech nik GmbH jest przed się bior -
stwem śred niej wiel ko ści za trud nia ją cym oko ło stu pra cow ni ków. Jej
siedziba znajduje się w Merkers, małej miej sco wo ści położonej w cen -
tral nej czę ści Nie miec na skra ju La su Tu ryń skie go

Oferuje:
Kruszarki szcz´kowe i udarowe
• jako urzàdzenia na ko∏ach, gàsienicach, p∏ozach i stacjonarne 

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

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

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

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

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

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

Kru szar ka szczę ko wa BB 100 T/1 jest w chwi li obec nej jed ną z naj lep szych ma -
szyn w swo jej kla sie, ja kie pro du ko wa ne są w Eu ro pie

www.bat-maschinenbau.de
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Kil ka z nich po ja wi się w dzia -
le Ma szyn Bu dow la nych i Wy -
bu rze nio wych. Bę dą to mię -
dzy in ny mi ubi ja ki LT6005,
w któ rych po sta wio no na pro -
sto tę pra cy i ob słu gi. Przy -
kład? W mak sy mal nie dzie -
sięć se kund, bez uży cia ja -
kich kol wiek na rzę dzi, moż -
na wy czy ścić filtr po wie trza.
Ubi ja ki wy po sa żo ne są
w sil nik Hon da GXR120, za -
pew nia ją cy wy daj ną i bez a -
wa ryj ną pra cę.
No wo ścią są rów nież mło ty
spa li no we Co bra w wer sji
E (co ozna cza za rów no er go -
no mię, jak i eko lo gię), któ re
dzię ki moż li wo ści za sto so wa -
nia pa li wa al ki lo wa ne go oraz
ob ni że niu wi bra cji o 10% sta ły
się jesz cze przy jaź niej sze dla
śro do wi ska i ope ra to ra. Atlas

Cop co za pre zen tu je no we
mło ty hy drau licz ne se rii EC,
któ rych sys tem Ener gy Re co -
ver zwięk sza spraw ność ro bo -
czą i re du ku je drga nia.
Pod czas tar gów po ka za ne zo -
sta ną rów nież agre ga ty prze -
no śne, któ rych bli sko trzy dzie -
ści mo de li za si li ło port fo lio pro -
duk to we. Agre ga ty dzie lą się
na trzy gru py, w ofer cie mo de -
le stan dar do we oraz wy ci szo -
ne, wy po sa żo ne w sze reg
opcji – na przy kład sta bi li za cję
na pię cia, pa ne le infor ma cyj ne
oraz elek trycz ny roz ruch. 
Dział Ma szyn Prze woź nych
wśród kil ku pre mier za po wia -
da między innymi ge ne ra to ry
QES do  pro stych za sto so -
wań. Nad pra cą ma szy ny
czu wa no wy ste row nik
Qc1011, któ ry za pew nia kon -

tro lę sil ni ka oraz funk cje
ochron ne, mo ni to ru je wy daj -
ność oraz czyn no ści kon ser -
wa cyj ne. Obec nie ge ne ra to -
ry tej se rii do stęp ne są w za -
kre sie mo cy 9-40 kVa, więk -
sze jed nost ki po ja wią się
jesz cze w tym roku.
No wo ść stanowi rów nież prze -
woź ny ge ne ra tor QAS 60. Ta
nie wiel ka ma szy na w wer sji
bez pod wo zia mie ści się w po -
przek stan dar do wej na cze py,
co umoż li wia efek tyw ne wy ko -
rzy sta nie prze strze ni ła dun ko -
wej pod czas trans por tu. Ja ko
pierw szy mo del w tej se rii zo -
stał wy po sa żo ny w naj now szy
pa nel ste ro wa nia QC 1103.
Typowe dla serii QAS jest, że
nabywca ma do wy bo ru sze -
reg opcji do dat ko wych.
Dział Ma szyn Dro go wych za -

pre zen tu je wa lec do za gęsz -
cza nia grun tu CA 3500, któ re -
go no wo cze sna kon struk cja
i uni katowe funk cje to wy nik
in no wa cyj ne go po dej ścia
do pro jek to wa nia ma szyn
w fir mie Atlas Cop co. Dlatego
zachęca ona rów nież do obej -
rze nia naj now szej roz kła dar ki
SD2550C, któ ra wy po sa żo -
na zo sta ła w tryb ECO (bez -
stop niowe 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), jest wy jąt ko wo ci cha
i zu ży wa prze szło dwa dzie -
ścia pro cent mniej pa li wa niż
po przed nie mo de le. Jej pra cą
za wia du je sys tem ope ra cyj ny
PaveManager 2.0 kon tro lu ją cy
nie tyl ko po szcze gól ne funk -
cje ma szy ny, ale tak że ca ły
pro ces roz kła da nia. Jed nak
nie licz ba no wych pro duk tów,
lecz ja kość ich wy ko na nia
oraz moż li wo ści za sto so wa -
nych w nich roz wią -
zań, sta no wią o si le
ofer ty Atlas Cop co.

No we moż li wo ści ma szyn Atlas Cop co
Pod czas XXI edy cji Mię dzy na ro do wych Tar gów Au to stra da Pol ska w Kiel -
cach Atlas Cop co za pre zen tu je od wie dza ją cym spo ro no wo ści, w któ rych
szcze gól ny na cisk po ło żo no na er go no mię oraz dba łość o śro do wi sko 

www.atlascopco.pl

http://www.atlascopco.pl/plpl/
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Sze ro ką ga mą ma szyn te go
ty pu dys po nu je fir ma Vo lvo.
Są one po dzie lo ne na dwa
głów ne ty po sze re gi, tj. mi ni ko -
par ki o kla sycz nej bu do wie
(EC) i ma szy ny, któ rych nad -
wo zie pod czas ob ro tu nie wy -
sta je po za ob rys gą sie nic
(ECR). Ty po sze reg EC obej -
mu je łącz nie 6 ma szyn
od ok. 1,5 do 6 ton, na to miast
ECR – 4 ma szy ny od ok. 2,5
to 9 to n. Więk szość z nich to
ma szy ny naj now szej se rii D,
któ re w po rów na niu z wcze -
śniej szą ge ne ra cją C ma ją
m.in. no we sil ni ki pod po rząd -
ko wa ne ak tu al nie obo wią zu ją -
cym nor mom emi sji spa lin,
moc niej szy wy się gnik i układ
hy drau licz ny pra cu ją cy z wyż -
szym ci śnie niem, któ re za pew -
nia ją więk szą si łę skra wa nia
i wyż szy udźwig, a tak że sze -
reg zmian do ty czą cych kom -
for tu pra cy ope ra to ra.
We wszyst kich mi ni ko par kach
Vo lvo do wy bo ru są dwa ra -
mio na róż nią ce się dłu go ścią,
a w mo de lu ECR88D moż na
do dat ko wo wy brać wy się gnik
dwu czę ścio wy, dzię ki któ re -
mu ma szy na mo że swo bod -
nie ob ra cać się na wet w nie -
wiel kiej prze strze ni mię dzy
bu dyn ka mi. Przy sko rzy sta niu
z opcji dłuż sze go ra mie nia,
au to ma tycz nie jest do da wa na
cięż sza prze ciw wa ga. Ma szy -
ny o ma sie eks plo ata cyj nej
po wy żej 3,5 to ny mo gą być
jesz cze wy po sa żo ne w ra mię
chwy ta ko we (z tzw. kciu -
kiem), któ re na wet w po łą cze -
niu ze zwy kłą łyż ką umoż li wia
wy god ne ope ro wa nie ko na ra -
mi drzew, du ży mi ka mie nia mi
czy kra węż ni ka mi. Wszyst kie
mi ni ko par ki ma ją moż li wość
ob ro tu wy się gni ka wzglę dem
ka bi ny, po zwa la jąc na wy -
god ne pro wa dze nie wy ko -

pów li nio wych tuż przy bu -
dyn kach czy ogro dze niach.
Po dob nie jak w mo de lach
wcze śniej szej ge ne ra cji po zo -
sta wio no moż li wość łą cze nia
ru chów ob ro tu nad wo zia
z ob ro tem sa me go wy się gni -
ka. Pierw sza funk cja jest wy -
ko ny wa na za po mo cą joy stic -
ka, dru ga – po przez umiesz -
czo ny na nim su wak. Uni wer -
sal ność mi ni ko pa rek Vo lvo
zwięk sza sze ro ka ga ma na -
rzę dzi ro bo czych, któ re mo gą
być ła two i szyb ko zmie nia ne
za po mo cą szyb ko złą cza hy -
drau licz ne go lub me cha nicz -
ne go. Za leż nie od po trzeb ist -
nie je moż li wość za mon to wa -
nia do dwóch do dat ko wych li -

nii hy drau licz nych, nie zbęd -
nych w przy pad ku bar dziej
spe cja li stycz ne go osprzę tu,
jak na przykład chwyt ka z ob -
rot ni cą. Cie ka wym roz wią za -
niem są łyż ki wy po sa żo ne
w spe cjal ne uchwyty, umoż li -
wia ją ce ich trans port na łyż ce
ak tu al nie pod pię tej do ma szy -
ny. Do dat ko wo wszyst kie mi -
ni ko par ki Vo lvo mo gą być wy -
po sa żo ne w gło wi ce uchyl no -
-ob ro to we, umoż li wia jąc wie -
lo płasz czy zno we ma new ro -
wa nie na rzę dziem ro bo czym.
W mo de lach EC18D i EC20D
jest sto so wa ne pod wo zie roz -
su wa ne, któ re uła twia prze -
jazd ma szyn przez wą skie furt -
ki czy drzwi bu dyn ków, a tak -

że ich prze wóz naj mniej szy mi
środ ka mi trans por tu. Ra zem
z mi ni ko par ką EC15D jest
w nich do stęp ny le miesz „krót -
ki” za mon to wa ny w nie wiel kiej
od le gło ści od gą sie nic, któ ry
do sko na le spraw dza się
w przy pad ku wy ko ny wa nia
prac w miej scach utrud nia ją -
cych swo bod ne ma new ro wa -
nie. Cięż sze ma szy ny są wy -
po sa ża ne tyl ko w le miesz
na dłuż szym wy się gu, gwa ran -
tu ją cy nie tyl ko więk szą wy daj -
ność, ale tak że po pra wę sta -
bil no ści mi ni ko par ki. Od mo -
de lu EC35C ist nie je też moż li -
wość za sto so wa nia le mie sza
skręt ne go, któ ry po zwa la
na wy god ne za sy py wa nie wy -
ko pów li nio wych pod czas jed -
ne go prze jaz du ma szy ny. Do -
dat ko wo, stan dar do wa kom -
ple ta cja jed no stek EC27C,
EC35C i EC55C obej mu je
funk cję „pły wa ją cy le miesz”,
umoż li wia ją cą ła twe wy rów ny -
wa nie więk szych po wierzch ni.
W tro sce o jak naj niż sze zu ży -
cie pa li wa ma szy ny o ma sie
eks plo ata cyj nej po wy żej 5 ton
są standardowo wy po sa ża ne
w funk cję po wro tu ob ro tów sil -
ni ka do war to ści bie gu ja ło we -
go, gdy ope ra tor nie po ru sza
dźwi gni ste ru ją cych pra cą mi ni -
ko par ki. W mniej szych ma szy -
nach roz wią za nie to jest sto so -
wa ne opcjo nal nie. Wśród cie ka -
wych opcji, tym ra zem dla
wszyst kich mi ni ko pa rek, jest
układ au to ma tycz ne go wy łą -
cze nia sil ni ka po okre ślo nym
cza sie bez czyn no ści ma szy ny:
2 lub 10 mi nu tach. Ob słu gu je
się go pro sto, za po mo cą trój -
po zy cyj ne go prze łącz ni ka.
W ma szy nach Se rii D obu do -
wa fil tra ole ju hy drau licz ne -
go peł ni tak że ro lę wzier ni -
ka, któ ry po zwa la na ła twą
oce nę sta nu fil tra i ole ju
oraz spraw dze nie sa me go
po zio mu me dium. Zna cząco
uprosz czo no też ob słu gę mi -
ni ko parek, bo sma ro wa nie ta -
kiej ma szy ny mo że się te raz od -
by wać co 50 go dzin
pra cy, czyli prze waż -
nie raz na ty dzień.

MASZYNY BUDOWLANE

Szcze gó ły two rzą ce do sko na łość...
W ryn kach naj bar dziej roz wi nię tych kra jów Eu ro py zmniej sza się udział ma -
szyn uni wer sal nych na rzecz spe cja li stycz nych, bo za pew nia ją one więk szą
wy daj ność i niż sze kosz ty eks plo ata cji. Stąd co raz więk szą po pu lar no ścią
cie szą się mi ni ko par ki, któ re trud no prze ce nić nie tyl ko w bran ży bu dow la -
nej, ale tak że ko mu nal nej czy in sta la cyj nej

www.volvoce.pl

Wszyst kie mi ni ko par ki posiadają funkcję ob ro tu wy się gni ka wzglę dem ka bi ny, po -
zwa la jąc na wy god ne pro wa dze nie wy ko pów tuż przy bu dyn kach czy ogro dze niach

Mi ni ko par ki Vo lvo se rii D ma ją bar dzo ob szer ne ka bi ny z węż szy mi słup ka mi mię dzy -
okien ny mi. Za pew nia ją doskonałe wa run ki pra cy na wet dla osób o więk szej po stu rze

http://www.volvoce.com/
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Pro du cen ci i dys try bu to rzy
ofe ru ją wie le róż no rod nych
mo de li opon za pew nia jąc, że
speł nią one wszel kie ocze ki -
wa nia użyt kow ni ków. De kla -
ra cje te go ro dza ju trak to wać
na le ży jed nak z pew nym dy -
stan sem. Szcze gól nie, gdy
de cy du jąc się na za kup, na -
byw ca kie ru je się głów nie ni -
ską ce ną. W dłuż szym okre -
sie użyt ko wa nia ogu mie nia
mo że oka zać się to zgub ne
dla użyt kow ni ka.
Dla te go też wy bie rać na le ży
ogu mie nie wy so kiej ja ko ści
ofe ro wa ne w przy stęp nych
ce nach. Opo ny speł nia ją ce
oba kry te ria zna leźć moż -
na w bo ga tej ofer cie fir my
AGRO -RA MI bę dą cej je dy -
nym li cen cjo no wa nym dys -
try bu to rem wy ro bów kon cer -
nu BKT w Pol sce, gdzie moż -
na za ku pić za rów no opo ny
OTR, jak rów nież ogu mie nie
z in nych seg men tów.
Kon cern BKT (Bal kri sh na Ty -
res) po wstał w ro ku 1951
w In diach przy udzia le ka pi ta -
łu z Wiel kiej Bry ta nii. Dział
BKT zaj mu ją cy się wy twa rza -
niem ogu mie nia spe cja li -
stycz ne go uru cho mio no w ro -
ku 1988. Pierw szym wy ro bem
kon cer nu, któ ry zy skał so bie
uzna nie wy ma ga ją cych ryn -

ków Eu ro py i Ame ry ki Pół noc -
nej by ły wpro wa dzo ne
do pro duk cji w ro ku 1995 te -
re no we opo ny dia go nal ne. 
BKT na le ży dziś do gro -
na sied miu naj więk szych
na świe cie pro du cen tów ogu -
mie nia, ale je go am bi cje się -
ga ją da lej. Kon cern kon se -
kwent nie roz wi ja swo ją ba zę
pro duk cyj ną. Wkrót ce na te -
re nie In dii ukoń czo na zo sta -
nie bu do wa czwar tej już fa -
bry ki BKT. Po zwo li to fir mie
zwięk szyć do dat ko wo zdol -
no ści pro duk cyj ne i umoc nić
po zy cję na świa to wych ryn -
kach. Pro gram pro duk cyj ny
kon cer nu obej mu je 1.800 po -
zy cji o kon struk cji za rów no
dia go nal nej, jak i ra dial nej.
Ogu mie nie BKT znaj du je sze -
ro kie za sto so wa nie w seg -
men tach spe cja li stycz nych,
ta kich jak sze ro ko po ję te bu -
dow nic two, rol nic two czy
prze mysł. Po nad dzie więć -
dzie siąt pro cent pro duk cji fa -
bryk BKT tra fia na eks port
do stu dwu dzie stu kra jów Eu -
ro py, obu Ame ryk, Afry ki, Azji
i Bli skie go Wscho du. 
BKT kon se kwent nie mo der ni -
zu je swe wy ro by. Sta le wpro -
wa dza też no we roz mia ry
i bież ni ki uwzględ nia ją ce
zmie nia ją ce się po trze by użyt -

kow ni ków. Jed ną z ostat nich
no wo ści jest mo del BKT Ear -
th max SR -41 sta no wią cy
zmo der ni zo wa ną wer sję opo -
ny SR -40. Jest to kon struk cja
za pro jek to wa na z prze zna -
cze niem dla seg men tu OTR,
któ ra ide al nie spraw dza się
w ma szy nach ty pu „wo zi dło”.
Dzię ki in no wa cyj nej kon -
struk cji po le ga ją cej na za sto -
so wa niu wie lu warstw pa sów
sta lo wych, któ rych funk cją
jest nada nie opo nie więk sze -
go kom for tu, sta bil no ści
i bez pie czeń stwa pra cy, cha -
rak te ry zu je się ona do sko na -
łą przy czep no ścią oraz wy so -

ką od por no ścią na uszko -
dze nia me cha nicz ne w po -
sta ci prze cięć i prze bić. Opo -
na BKT Ear th max SR -41 cie -
szy się co raz więk szym
uzna niem użyt kow ni ków, za -
rów no z ryn ku pol skie go, jak
i ca łe go świa ta, dzię ki od po -
wied niej rzeź bie bież ni ka, je -
go głę bo ko ści oraz ja ko ści
opo ny – co ma klu czo we zna -
cze nie dla wo zi deł prze gu bo -
wych po ru sza ją cych się
w szcze gól nie trud nych wa -
run kach. BKT EAR TH MAX
SR -41 do stęp na jest w roz -
mia rach 26.5R25 E4
i 29.5R25 E4. Opo na w roz -
mia rze 26.5R25, pra cu ją ca
z szyb ko ścią 50 km/h, mo że
prze no sić ob cią że nia 11,5 to -
ny. Z ko lei opo na 29.5R25
mo że prze no sić ob cią że nia
rzę du 14 ton. 
Kon cern BKT ma swo je
przed sta wi ciel stwa na ca łym
świe cie. W Pol sce re pre zen -
tu je go Przed się bior stwo Wie -
lo bran żo we AGRO -RA MI
z Ko ściel nej Wsi ko ło Ka li sza. 
Fir ma utrzy mu je tu ma ga zyn,
któ re go sta ny są na bie żą co
uzu peł nia ne. Spra wia to, że
po nad sześć set po zy cji prze -
zna czo nych dla bran ży bu -
dow la nej, ko mu nal nej, prze -
my słu i rol nic twa do stęp nych
jest w nim „od rę ki”. Je że li
klient nie znaj dzie jednak od -
po wied nie go ty pu, czy roz -
mia ru opon, AGRO -RA MI zaj -
mie się ich spro wa -
dze niem bez po śred -
nio od pro du cen ta. 

War to po sta wić na opo ny BKT!
Przy za ku pie no wej ma szy ny to z re gu ły pro du cent na rzu ca, w ja kie ogu -
mie nie zo sta nie ona wy po sa żo na. Kie dy opo ny się zu ży ją to użyt kow -
nik po dej mu je de cy zję o wy bo rze ko lej nych. Do brze, by nie kie ro wał
się przy tym wy łącz nie ce ną, ale tak że ja ko ścią 

www.agrorami.pl

Opo na BKT Ear th max SR -41 cie szy się
co raz więk szym uzna niem użyt kow ni -
ków, za rów no z ryn ku pol skie go, jak
i ca łe go świa ta

http://agrorami.pl/


Po cząt ki Chi ca go Pneu ma tic
by ły skrom ne, fir ma wy twa -
rza ła tyl ko je den ro dzaj na -
rzę dzi pneu ma tycz nych, ale
dzię ki kon se kwent ne mu roz -
wo jo wi sta ła się pro du cen tem
kom plet nych sys te mów za si -
la nych po wie trzem. W chwi li
obec nej Chi ca go Pneu ma tic
na le ży do Gru py Atlas Cop co
po sia da ją cej w swo jej ofer cie
na rzę dzia dla prze my słu, gór -
nic twa i bu dow nic twa. Chi ca -
go Pneu ma tic ofe ru je sze ro ki
za kres mło tów pneu ma tycz -
nych – po nad trzy dzie ści mo -
de li w za kre sie wa go wym
od 5 do 40 kg, z któ rych fir ma
jest zna na na ca łym świe cie.
Po nad to, port fo lio pro duk tów
CP za wie ra wier tar ki pneu ma -
tycz ne sto so wa ne w tech no lo -

gii wy do by cia ka mie nia na tu -
ral ne go, sta no wią ce ryn ko wą
rzad kość pom py za nu rzal ne
na pę dza ne sprę żo nym po wie -
trzem oraz czysz czar ki i ubi ja -
ki for mier skie o ta kim sa mym
na pę dzie. Oczy wi ście wśród
sze ro kiej ga my pro duk tów
Chi ca go Pneu ma tic znaj du ją
się sta cjo nar ne i prze woź ne
sprę żar ki po wie trza, za rów no
tło ko we, jak i śru bo we.
Cią gły, kon se kwent ny roz wój
fir my i sy ner gia wy ni kająca
z po łą cze nia z Gru pą Atlas
Cop co po zwo li ła na zna czą ce
roz sze rze nie ofer ty. Dzi siaj CP
pro po nu je mło ty hy drau licz ne
do ko pa rek w za kre sie wa go -
wym od 100 do 4.000 kg,
bar dzo sze ro ki wy bór na rzę -
dzi z za kre su tech ni ki za -

gęsz cza nia, w tym: ubi ja ki
sto po we, za gęsz czar ki jed no -
i dwu kie run ko we, za gęsz -
czar ki hy drau licz ne mon to wa -
ne na wy się gni kach ko par ko -
wych oraz wal ce wi bra cyj ne
pro wa dzo ne – za rów no gład -
kie, jak i okoł ko wa ne. Po nad to
w ak tu al nej ofer cie Chi ca go
Pneu ma tic od na leźć moż -
na pe łen za kres ręcz nych
urzą dzeń hy drau licz nych
obej mu ją cy agre ga ty, sze ro ki
wy bór mło tów, a tak że prze ci -
nar ki, pom py, ka fa ry oraz sze -
reg in nych na rzę dzi o na pę -
dzie hy drau licz nym.
Z po cząt kiem dru gie go kwar -
ta łu bie żą ce go ro ku no wo -
ścią w ofer cie Chi ca go Pneu -
ma tic stał się sprzęt do be to -
nu oraz agre ga ty prą do twór -

cze prze no śne oraz sta cjo -
nar ne. Obec nie Chi ca go
Pneu ma tic jest fir mą o za się -
gu glo bal nym po sia da ją cą lo -
kal ne pla ców ki ob słu gi klien -
ta na ca łym świe cie. Cel fir my
zde cy do wa nie wy kra cza po -
za do star cza nie roz wią zań,
któ re wzmoc nią biz nes klien -
tów. Fir ma za pew nia do sta wę
pro duk tów i usług, któ re
przy go to wu je  dla swych
klien tów z pa sją, nie ustan nie
się przy tym do sko na ląc.
Każ de go dnia pra cow ni cy
Chi ca go Pneu ma tic czy nią
wszyst ko, co w ich mo cy, aby
współ pra ca z fir mą sta no wi ła
dla wszyst kich klien tów przy -
jem ne do świad czenie. Nie za -
leż nie od te go czy pro wa dzą
oni biz nes warsz ta to wy, prze -
my sło wy czy bu dow la ny,
prze ko na ją się jak Chi ca go
Pneu ma tic ro zu mie swo ją mi -
sję, któ ra na ka zu je sku pie nie
całości uwa gi na lu -
dziach, ich pa sjach
oraz wy daj no ści. 
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Chicago Pneumatic – stulecie pełne suk ce sów
Mająca za sobą ponad stuletnią historię firma Chi ca go Pneu ma tic  to pio -
nier i uznany pro du cent na rzę dzi pneu ma tycz nych.  Na po cząt ku dwu dzie -
ste go wie ku firma  ofe ro wa ła swo je produkty je dy nie na te re nie Sta nów
Zjed no czo nych. Dziś cieszą się uznaniem na rynkach całego świata

www.cp.com.pl

http://www.cp.com.pl/
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Pierw szą z no wo ści jest opo -
na pneu ma tycz na So li de al
SKS 732 na le żą ca do ko lej nej
ge ne ra cji opon trak cyj nych
kla sy pre mium prze zna czo -
nych do sto so wa nia w mi ni ła -
do war kach o ste ro wa niu bur -
to wym. Spe cy fi ka eks plo ata cji
i wa run ki pra cy tych ma szyn
spra wia ją, że sto so wa ne
w nich ogu mie nie pod da wa ne
jest eks tre mal nym ob cią że -
niom. Bio rąc to pod uwa gę in -
ży nie ro wie Ca mo plast So li de al
opra co wa li, któ ra zde cy do wa -
nie wy róż nia się z ca łej ga my

opon pneu ma tycz nych na ryn -
ku pod wzglę dem mak sy mal -
nej trak cji oraz wy so kiej wy -
trzy ma ło ści. Opo na Solideal
SKS 732 po sia da głę bo ki ma -
syw ny bież nik z opty mal nym
wy peł nie niem powierzch ni
mię dzybież ni ko wych. No wy
kształt ścia ny bocz nej
w znacz nie więk szym stop niu
da je ochro nę przed ude rze -
nia mi i uszko dze nia mi z bo ku
i re du ku je ry zy ko pę ka nia.
W ce lu jesz cze lep sze go sa -

mo oczysz cza nia się opo ny
i osią gnię cia mak sy mal nej
trak cji bież nik opo ny po sia da
zmie nio ne stop nio wa nie ło pa -
tek. Stoż ko wa te i wy sta ją ce ło -
pat ki bież ni ka zwięk sza ją przy -
czep ność do pod ło ża za cho -
wu jąc swo ją funk cję przez ca -
ły okres eks plo ata cji ogu mie -
nia. Te sty prak tycz ne wy ka za -
ły, że w po rów na niu z ogu mie -
niem pre mium kla sy R4 in nych
ma rek, ży wot ność opo ny So li -
de al SKS 732 jest dłuż sza na -
wet o 38%. So li de al SKS 732
wy stę pu je w naj bar dziej po pu -

lar nych roz mia rach te go seg -
men tu: 10 – 16.5,12 – 16.5 oraz
14 – 17.5. Dru gą no wo ścią
Camo plast So li de al, któ ra zo -
sta nie za pre zen to wa na na
ww. tar gach jest opo na
SKS 775 w kla sie ul tra pre -
mium L5. Prze zna czo na jest
ona do mi ni ła do wa rek o ste -
ro wa niu bur to wym pra cu ją -
cych w eks tre mal nie trud nych
wa run kach. Zde cy do wa nie
wy róż nia się w ga mie opon
pneu ma tycz nych im po nu jąc

naj wyż szą trwa ło ścią oraz
wszech stron no ścią za sto so -
wań w naj cięż szych na wet wa -
run kach eks plo ata cji. Bar dzo
ma syw ny, za bu do wa ny i głę -
bo ki bież nik o sto sun ku wy peł -
nie nia 50/32 po zwa la na uzy -
ska nie mak sy mal nej ży wot no -
ści opo ny oraz zwięk sze nie jej
od por no ści na roz cię cia. In no -
wa cyj ny pro jekt bież ni ka po -
zwa la zop ty ma li zo wać wła ści -
wo ści trak cyj ne i zwięk szyć
wszech stron ność za sto so wań
na mie sza nych i twar dych na -
wierzch niach. Zmie nio ny

kształt ścia ny bocz nej w jesz -
cze więk szym stop niu chro ni
opo nę przed bocz ny mi ude -
rze nia mi i ogra ni cza ry zy ko
wy stą pie nia pęk nięć. Stop nio -
wa ne ze wnętrz ne kost ki bież -
ni ka po pra wia ją sa mo oczysz -
cza nie się opo ny pod czas
pra cy na na wierzch niach mie -
sza nych. Te sty opo ny So li de al
SKS 775 wy ka zu ją zwięk szo ną
efek tyw ność trak cji w po rów -
na niu do in nych opon kla sy
L5. W głów nej mie rze wy ni ka

to z in no wa cyj ne go wzo ru
bież ni ka. Opo na wy stę pu je
w pod sta wo wych roz mia ra ch
10 -16.5 oraz 12-16.5. So li de al
CMP 533 to opo na dia go nal -
na do wal ców wi bra cyj nych
prze zna czo na do in ten syw nej
pra cy za cho wu ją ca wy so ką
wy daj ność i trwa łość. Zop ty -
ma li zo wa ny wzór bież ni ka
mi ni ma li zu je na cisk na na -
wierzch nię oraz re du ku je na -
ru sza nie na wierzch ni dla lep -
szej wy daj no ści za gęsz cza -
nia. Wy trzy ma ła kon struk cja
kar ka su zwięk sza od por ność
na uszko dze nia bocz ne
i prze bi cia. Bar dziej pła ski
pro fil bież ni ka za pew nia je go
rów no mier ne zu ży cie i wy -
dłu ża ży wot ność. Stop nio -
wa ne kost ki bież ni ka roz ło -
żo ne na ca łej po wierzch ni
czo ła oraz bar kach opo ny
za pew nia ją do sko na łe sa -

mo oczysz cza nie, zwięk szo ną
trak cję oraz wy daj ność pra -
cy. Udo sko na lo na mie szan ka
gu mo wa oraz zwięk szo na
głę bo kość bież ni ka spra wia,
że So li de al CMP533 w po -
rów na niu z wie lo ma innymi
opo na mi do stęp ny mi na ryn -
ku wyróżnia się wy dłu żo nym
okresem eks plo ata cji i trwa -
łością. Opo na ofe ro -
wa na jest w roz mia -
rze 23.1 – 26.

KOMPONENTY

Camoplast Solideal przygotował nowości
Ca mo plast So li de al na le ży do świa to wej czo łów ki w dzie dzi nie pro jek -
to wa nia, wy twa rza nia i dys try bu cji opon prze my sło wych, felg, gą sie nic
gu mo wych dla bran ży bu dow la nej. Podczas te go rocz nych tar gów 
In ter masz w Po zna niu oraz Au to stra da w Kiel cach fir ma za pre zen tu je
sze reg nowych, in no wa cyj nych pro duk tów

www.camoplastsolideal.com/pl

Użytkownicy miniładowarek o sterowaniu burtowym i walców wibracyjnych mogą skorzystać z najnowszych wyrobów Grupy Camoplast Solideal. Stanowiące nowość
w ofercie tego producenta nowej generacji opony Solideal SKS 732, SKS 775 oraz CMP 533 imponują żywotnością, odpornością na uszkodzenia i efektywnością trakcji 

http://www.camoplastsolideal.com/
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No we po jaz dy bu dow la ne Re -
nault Trucks se rii C i K w opi -
nii klien tów wy pa da ją bar dzo
po zy tyw nie. Zwra ca ją oni
uwa gę przede wszyst kim
na wy so ką wy trzy ma łość
pod wo zi, du żą ła dow ność, ni -
skie zu ży cie pa li wa i bar dzo
kom for to we wa run ki pra -
cy. – Je że li obie cu je my na -
szym klien tom ła dow ność 20
ton, mu si my do trzy mać sło -
wa – wy ja śnia Mac McMurdo,
dy rek tor ge ne ral ny bry tyj skiej
fir my G. Webb Hau la ge Ltd,
spe cja li zu ją cej w usu wa niu
i trans por cie od pa dów. – Ana -
li zu jąc ofer tę po jaz dów speł -
nia ją cych nor mę emi sji spa lin
Eu ro 6, a zwłasz cza pa ra me try
pod wo zi, zwró ci li śmy uwa gę
na wy jąt ko wo ni ską ma sę wła -
sną Re nault se rii C. Za ku pio -
ny Re nault Trucks C 8x4 jest
pierw szym po jaz dem tej mar ki
we flo cie fir my. Po kil ku mie -
sią cach użyt ko wa nia je go
oce na jest wię cej niż po zy tyw -
na. Zu ży cie pa li wa wy pa da
do brze. Za do wo le ni są rów -
nież kie row cy, zwłasz cza
z kom for tu jaz dy i du żej ka bi -
ny – do da je Mac McMurdo.
O znacz nej po pra wie eko no mi -
ki pa li wo wej po za ku pie czte -
rech Re nault Trucks C 320 6x2
mó wi rów nież Mar tin Mo ran,
dy rek tor fir my MP Mo ran zaj -
mu ją cej się trans por tem ma te -
ria łów bu dow la nych i in sta la -
cyj nych. – Za czę li śmy po rów -
ny wać da ne o zu ży ciu pa li wa
i wy glą da na to, że już te raz je -
ste śmy o po nad 10% na plu sie.
Na si kie row cy zde cy do wa nie
po lu bi li swo je no we po jaz dy,
ce niąc so bie wy god ne ka bi ny
se rii C. Po jaz dy Re nault Trucks
użyt ku je my od ro ku 2010 i za -
wsze by li śmy pod wra że niem
ich wy daj no ści i nie za wod no -
ści, więc zde cy do wa li śmy się
na tę mar kę rów nież w przy -
pad ku mo de li Eu ro 6.

Ter ra fir ma Ro adways Ltd,
przed się bior stwo ukła da ją ce
tym cza so we na wierzch nie dro -
go we, użyt ku je dwa po jaz dy
Re nault Trucks C 430 6x4.
– Na sze sa mo cho dy są in ten -

syw nie wy ko rzy sty wa ne w te re -
nie. W ta kich wa run kach zauto -
ma ty zo wa na skrzy nia bie gów
Opti dri ver i du ży prze świt se -
rii C ujaw nia ją peł nię swo ich
za let. Je stem tak że za do wo lo -

ny z sys te mu te le ma tycz ne go
Re nault Opti fle et. Na rzę dzie to
zna czą co uła twia nam za rzą -
dza nie i mo ni to ro wa nie spo so -
bu eks plo ata cji po jaz -
dów – wy ja śnia dy rek tor za rzą -
dza ją cy Hugh Ro bert son. 
Fir ma JPF Con struc tion SA
ja ko pierw sza w Szwaj ca rii
ode bra ła Re nault Trucks C
w kon fi gu ra cji pię cio osio -
wej. – De cy zja o za ku pie te go
po jaz du zo sta ła pod ję ta przez
ko le gium zło żo ne z pra cow ni -
ków warsz ta tu i kie row -
ców – opo wia da Je an -Ga -
briel Kol ly, me ne dżer ds. lo -
gi sty ki. – Re nault Trucks za -
ofe ro wa ło do pra co wa ne roz -
wią za nie tech nicz ne, zaś do -
dat ko wym ar gu men tem by ły
na sze do tych cza so we, po zy -
tyw ne do świad cze nia z tym
pro du cen tem. Superlatywy
pły ną rów nież z ust Ro sa rio
Cu cuz za, jed ne go z kie row -
ców za ku pio ne go C 480.
– W po rów na niu z po przed nią
ge ne ra cją, no wy mo del jest
jak li mu zy na! Nie zwy kle ła twy
w kie ro wa niu i kom for to wy. 
Kil ka mie się cy te mu pię cio -
osio we Re nault Trucks C 10x4
wy bra ła tak że in na szwaj car -
ska fir ma, tj. MST SA, w po ro -
zu mie niu z Hen ry Trans -
ports. – Na sze pię cio osio we
po jaz dy wa żą 16 ton. To wy so -
ce kon ku ren cyj na war tość,
któ ra po zwa la opty mal nie wy -
ko rzy sty wać wy wrot kę o po -
jem no ści 17 m³. Co wię cej,
zauto ma ty zo wa na skrzy nia
bie gów Opti dri ver jest nie tyl -
ko wy jąt ko wo przy ja zna dla
kie row cy, ale tak że za pew nia
ni skie zu ży cie pa li wa, a sil nik
z ła two ścią roz wi ja peł ną moc
pod czas jaz dy na ni skich bie -
gach. Wy po sa żo ne w pod no -
szo ną skrzy nię z prze suw nym
sys te mem roz ła dun ku, dwa
po jaz dy C 520 są od po wied -
nie do re ali za cji każ de go zle -

POJAZDY BUDOWLANE

Po jaz dy bu dow la ne Re nault Trucks se rii C i K – co mó wią klien ci?
No we po jaz dy bu dow la ne Re nault Trucks se rii C i K tra fi ły do sprze da ży pół to ra ro ku te mu.
W tym cza sie zdą ży ło je po znać i do ce nić wie lu na byw ców z róż nych kra jów Eu ro py. Ja kie są
ich wnio ski z do tych cza so wej eks plo ata cji za ku pio nych po jaz dów?

Re nault Trucks C 8x4 to pierw szy po jazd fran cu skiej mar ki we flo cie fir my G. Webb
Hau la ge Ltd. Spe cja li zu je się ona w usu wa niu i trans por cie od pa dów

Dzię ki no wym po jaz dom Re nault Trucks C 320 6x2 zu ży cie pa li wa przez po jaz dy
cię ża ro we w fir mie MP Mo ran spa dło o 10%

Ter ra fir ma Ro adways Ltd, przed się bior stwo ukła da ją ce tym cza so we na wierzch nie dro -
go we, ce ni swo je dwa po jaz dy C 430 6x4 za skrzy nię bie gów Opti dri ver i du ży prze świt
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ce nia trans por to we go, ja kie
po ja wia się w na szej fir -
mie – wy ja śnia Yves Mo rand,
dy rek tor MST SA. 
We Fran cji fir ma bu dow la -
na Mar tel Gro up po sta wi ła
na Re nault Trucks K. Jej
szefów przekonała wy trzy ma -
łość po jaz dów z tej se rii. Wy -
bra ny przez nich mo del K 8x4
zo stał prze zna czo ny do re ali -
za cji naj cięż szych za dań
trans por to wych. – Po jazd ten
za stą pił wo zi dło prze gu bo we.
Pod ło że w ka mie nio ło mie jest
twar de, a dro gi krę te i cia sne.
W re zul ta cie, w na szym wo zi -
dle do szło do uszko dze nia
mo stów na pę do wych. Na Re -
nault Trucks K mo że my za ła -
do wać ty le sa mo, a przy tym
jest ono po ło wę tań -
sze! – prze ko nu ją sze fo wie
Mar tel Gro up. To pierw sze
Re nault Trucks K we flo cie tej
fir my, ale dwa ko lej ne eg zem -
pla rze zo sta ły już za mó wio ne.
Ubie głej je sie ni swo je pierw -
sze Re nault Trucks K ode bra -
ła fir ma ADS Dépan na ge. Jest

to mo del K 520 za bu do wa ny
żu ra wiem na ob rot ni cy, peł -
nią cy funk cję po jaz du ser wi -
so we go. Je an -François De la -
mot te, dy rek tor za rzą dza ją cy
ADS Dépan na ge Gro up tak
uza sad nia swój wy bór: – Ce -
cha mi roz strzy ga ją cy mi by ły
moc sil ni ka, zauto ma ty zo wa na
skrzy nia bie gów i wy so kość
ka bi ny. W trud nym te re nie ten
po jazd za pew nia do brą wi -
docz ność i umoż li wia spraw -
ne pro wa dze nie na praw. Nie -
daw no fir ma ode bra ła dru gie
Re nault Trucks K 520 KM.
Gdy Ed die Stal, dy rek tor za -
rzą dza ją cy STAL TP, po raz
pierw szy zo ba czył no wą ga -
mę po jaz dów Re nault Trucks,
se ria K wy war ła na nim
ogrom ne wra że nie, a póź niej -
sza jaz da prób na cał ko wi cie
prze ko na ła go za ku pu ta kiej
cię ża rów ki. Kie row cą za mó -
wio nej przez nie go wy wrot ki
na pod wo ziu Re nault Trucks
K 520 8x4 jest ko bie ta, 24-let -
nia Fan ny Dall’Ar mel li -
na. – Re nault Trucks K przy -

pa dło Fan ny do gu stu. Jest
kom for to we, zwrot ne, a dzię ki
du żej mo cy z ła two ścią po ko -
nu je stro me pod jaz dy spo ty -
ka ne na nie któ rych na szych
bu do wach. Do sko na ła wi -
docz ność z ka bi ny za pew nia
jej do dat ko we po czu cie bez -
pie czeń stwa. Ja zaś szcze -
gól nie so bie ce nię do bre re -
la cje z sie cią ser wi so wą Re -
nault Trucks, któ ra za wsze
wsłu chu je się w na sze po trze -
by – tłumaczy Ed die Stal.
Po dob ne go wy bo ru do ko nał
rów nież hisz pań ski Ge ne ra li tat

Ca ta lu nya, za ma wia jąc dla
swo jej spół ki ko mu nal nej Re -
ma qui po jaz dy Re nault Trucks
K 6x6 na po trze by zi mo we go
utrzy ma nia dróg. Z trud ny mi
zi ma mi mu szą zma gać się tak -
że prze woź ni cy w Ro sji. Wy -
trzy ma łość se rii K do ce nił Si -
ba vto trans LC, na by wa jąc mo -
del K 480 6x2. Pierw sze Re -
nault Trucks w tej fir mie bę dzie
wy ko rzy sty wa ne m.in. w trans -
por cie pro duk tów naf to wych.
Su kho lo zh skoe ATP, in na ro syj -
ska fir ma trans por to wa, już
daw no zdą ży ła po znać prak -
tycz ną war tość po jaz dów Re -
nault Trucks pod czas su ro wych
zim w Ro sji, dla te go po zo sta je
lo jal na wo bec fran cu skiej mar -
ki. Świad czy o tym nie daw ne
za mó wie nie par tii cią gni ków
sio dło wych C 430 do trans por -
tu ce men tu i pro pa nu.
Ostat ni przy kład do ty czy Ho -
lan dii, gdzie se ria C zo sta ła
do ce nio na przez Bo oga ard
BV za wszech stron ność
pod wzglę dem moż li wo ści

za bu do wy. Nie daw no fir ma ta
ode bra ła klu czy ki do po jaz -
du C 430 6x2, wy po sa żo ne go
w żu raw Pal fin ger o udźwi -
gu 50 tm i plat for mę ła dun ko -
wą o wy so ko ści za le d -
wie 1,15 m nad pod ło żem.
Mon taż tak du że go żu ra wia
był moż li wy dzię ki ni skiej ma -
sie wła snej pod wo zia oraz fa -
brycz ne mu przy go to wa niu
do za bu do wy. Wy zwa niem
by ło zbu do wa nie po jaz du od -
po wied nio wy trzy ma łe go,
któ ry mógł by sta no wić ba zę
dla żu ra wia, bez kom pro mi -

sów pod wzglę dem zwrot no -
ści i ła dow no ści uży tecz nej.
Uda ło się to osią gnąć m.in.
po przez za sto so wa nie przed -
niej osi o no śno ści 9 ton.
W pro ce sie za bu do wy wspo -
ma ga no się do ku men ta cją
do stęp ną na Bo dy bu il der
Por tal. Ta spe cjal na stro na in -
ter ne to wa udo stęp nia fir mom
za bu do wu ją cym wszyst kie
nie zbęd ne in for ma cje tech -
nicz ne, po zwa la jąc skró cić
czas za bu do wy po jaz du na -
wet o 20% i osią gnąć więk szą
nie za leż ność w kon stru owa -
niu nad wo zia. Zda niem Bar -
ry'ego Bo oga ar da, me ne dże -
ra Bo oga ard BV, re zul tat
speł nia, a na wet prze wyż sza
je go wy ma ga nia. – Po jazd ten
łą czy w so bie pa ra me try tech -
nicz ne se rii C z kom for tem se -
rii T. To ide al ny po jazd dla na -
szych po trzeb, dla te go je ste -
śmy z nie go bar dzo
dum ni – prze ko nu je
Bar ry Bo oga ard.

POJAZDY BUDOWLANE

www.renault-trucks.pl

Zda niem pre ze sów fran cu skiej fir my Mar tel Gro up, Re nault Trucks K gwa ran tu je ta -
ką sa mą ła dow ność, co wo zi dło prze gu bo we, a jest od nie go po ło wę tań sze

Pię cio osio we Re nault Trucks C 10x4 wy ko rzy sty wa ne przez szwaj car ską fir mę
MST SA ma ją ma sę wła sną 16 ton i po jem ność 17 m3

Re nault Trucks K spraw dza się w ra tow nic twie dro go wym. Za pew nia du że osią gi
i ła two po ru sza się w trud nym te re nie. Na zdję ciu po jaz dy fir my ADS Dépan na ge

http://www.renault-trucks.com/
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Z pew no ścią po mo że jej to
w utrzy ma niu po zy cji li de ra,
ja ką fir ma za ję ła w 2014 ro ku.
Przy cał ko wi tej licz bie 2.441
za re je stro wa nych pod wo zi,
udział Sca nii wy niósł
aż 22,2% – sprze da no 542

po jaz dy. Dzię ki zmia nom or -
ga ni za cyj nym, przy dzie le niu
han dlow ców do kon kret nych
seg men tów czy w koń cu
ofer cie po jaz dów ide al nie do -
pa so wa nych do po trzeb
klien tów, w bie żą cym ro ku
Sca nia ma pla ny się gnąć
po co naj mniej 1/4 ryn ko we -
go tor tu.

Sze ro kie moż li wo ści kon fi gu -
ra cyj ne po jaz dów Sca nia roz -
po czy na ją sie od roz bu do wa -
nej ga my do stęp nych ukła -
dów na pę do wych, po cząw -
szy od naj prost szych wer sji,
ta kich jak 4x2, po przez bar -

dziej skom pli ko wa ne 4x4,
6x6 czy 8x6, aż po wy so ce
spe cja li stycz ne ty pu 8x8,
a na wet 10x4. W każ dym
przy pad ku ob słu ga me cha ni -
zmów róż ni co wych jest bar -
dzo pro sta, bo od by wa się
za po mo cą po krę tła zin te gro -
wa ne go z przy ci skiem kon -
tro li trak cji, któ re na rzu ca pra -

wi dło wą ko lej ność za łą cza nia
po szcze gól nych blo kad. Ta -
kie roz wią za nie eli mi nu je kło -
po tli we po mył ki przy peł niej -
szym wy ko rzy sty wa niu moż li -
wo ści wie lo osio wych ukła dów
na pę do wych, a tym sa mym
umoż li wia ła twe po ko na nie
cięż kie go te re nu czy pod -
jazdu pod stro me wznie sie nie.
Po krę tło do za łą cza nia blo kad
jest umiesz czo ne w wy god -
nym do stę pie kie row cy, tuż
przy dźwi gni zmia ny bie gów.
Tyl ne wóz ki jezd ne ma ją
4-pió ro we re so ry pa ra bo licz -
ne o pro gre syw nym dzia ła -

niu. Gdy po jazd jest w peł ni
ob cią żo ny, wów czas pra cu ją
wszyst kie pió ra, zapewniając
od po wied nią sztyw ność ze -
spo łu. Przy czę ścio wym za ła -
dun ku lub gdy sa mo chód je -
dzie „na pu sto”, dzia ła ją tyl ko
dwa pió ra, co prze kła da się
na więk szą ela stycz ność za -
wie sze nia, a tym sa mym po -
pra wę kom for tu jaz dy. Za leż -
nie od po trzeb sa mo chód
mo że być rów nież wy po sa żo -
ny w wó zek o zwięk szo nej
wy trzy ma ło ści, któ re go no -
śność wy no si 30 lub 32 to ny.
Ma on m.in. wzmoc nio ne

obu do wy ło żysk re so rów
i wy trzy mal sze drąż ki re ak cyj -
ne. To roz wią za nie jest szcze -
gól nie za le ca ne dla po jaz -
dów, któ re rzad ko po ru sza ją
się na dro gach pu blicz nych
i pra cu ją pod zwięk szo nym
ob cią że niem. Waż ną ce chą
no wych po jaz dów bu dow la -
nych Sca nia są rów nież bar -
dzo so lid ne zwol ni ce ze
zwięk szo nym o 10% prze ło -
że niem i współ pra cu ją ce z ni -
mi pół osie, któ re w naj now -
szym wy da niu są grub sze
o 10% i cha rak te ry zu ją się
nie mal dwu krot nie więk szą

wy trzy ma ło ścią na skrę ca nie. 
Dla po jaz dów „kon struk cyj -
nych” prze zna czo ne są głów -
nie dwie ka bi ny – se rii P i G.
Ka bi ny se rii P ma ją kom pak -
to we wy mia ry i są ni sko za -
wie szo ne, uła twia jąc czę ste
wcho dze nie i wy cho dze nie
z wnę trza. Ich za le tą jest rów -
nież mała ma sa wła sna, co
prze kła da się na wyż szą ła -
dow ność po jaz du. Ty po sze -
reg G ofe ru je wię cej miej sca
we wnę trzu, do sko na łą wi -
docz ność naj bliż sze go oto -
cze nia po jaz du, ni ski tu nel
sil ni ka i du żą ilość miej sca

POJAZDY BUDOWLANE

Sca nia Test To ur 2015
Po kil ku la tach prze rwy Sca nia po wró ci ła
do or ga ni za cji „Test To urów” stwa rza ją cych
do sko na łą moż li wość za po zna nia się z naj -
now szy mi roz wią za nia mi szwedz kie go kon cer -
nu dla bran ży bu dow la nej i jed no cze śnie wy -
pró bo wa nia ich w cięż kim te re nie 

Dzię ki ute re no wio ne mu pod wo ziu z na pę dem 4x4, po je dyn czy mi tyl ny mi ko ła mi
i krót kie mu roz sta wo wi osi, ta ki po jazd trud no za ko pać, a je śli już do te go doj dzie
moż na się wy do stać z opre sji przy wy ko rzy sta niu za mon to wa nej z przo du wy cią gar ki

W pojazdach budowlanych system zmiany biegów Scania Opticruise ma
dodatkowy tryb pracy (Off-road), ułatwiający jazdę w trudnym terenie

Pojazdy budowlane Scania serii P i G są wyposażane w solidną płytę osłaniającą
spód silnika. W tym przypadku uciąg zaczepu wynosi 35 ton

Uruchamianie blokad mechanizmów różnicowych odbywa się za pomocą pokrętła,
narzucającego prawidłową kolejność ich załączania.



http://www.scania.pl/
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w schow kach. Do wy bo ru jest
też ka bi na se rii R, za pro jek to -
wa na z my ślą o dłu gich i wy -
ma ga ją cych tra sach, za pew -
nia ją ca naj lep sze wa run ki
pra cy i wy po czyn ku. W ra -
mach przy go to wa nia do trud -
nych wa run ków te re no wych,
po jaz dy bu dow la ne z ka bi na -
mi P i G wy po sa żo ne są
w sta lo wy, so lid ny zde rzak
z za cze pem ho low ni czym,
któ ry za pew nia uciąg do 35
ton. Dzię ki te mu, gdy doj dzie
do ugrzęź nię cia po jaz du,
moż na go ra to wać bez usy -
py wa nia urob ku. W przy pad -
ku ka bin se rii R za czep ho -
low ni czy rów nież jest do -
stęp ny, ale je go mak sy mal -
ny uciąg wy no si 25 ton. Po -
jaz dy te ma ją dzie lo ną kon -
struk cję lamp, więc gdy doj -
dzie do ich uszko dze nia, na -
pra wa jest znacz nie prost -
sza i tań sza. Spód pod wo zia
w przed niej czę ści za bez pie -
czo ny zo stał sta lo wą pły tą
o gru bo ści 3 mm, po zwa la -
jąc na swo bod ny wjazd
w trud niej szy te ren.
Je śli cho dzi o jed nost ki na pę -
do we, to obec nie fir ma dys po -
nu je 14 sil ni ka mi w prze dzia le
mo cy od 250 do 730 KM.
Ofer tę roz po czy na 5-cy lin dro -
wa jed nost ka rzę do wa o po -
jem no ści 9 dm3, do stęp -
na w wer sjach 250-360 KM.
Po środ ku jest sil nik 6-cy lin -
dro wy, rów nież rzę do wy, któ -
re go po jem ność wy no si 13
dm3. Jest on do stęp ny w pię -
ciu po zio mach mo cy od 370
do 490 KM. Po trze bom naj -
bar dziej wy ma ga ją cych użyt -
kow ni ków z pew no ścią spro -
sta 16-li tro wa jed nost ka V8
re gu lo wa na na moc 520, 580
i 730 KM. W ga mie sil ni -
ków 9- i 13-li tro wych wy stę -
pu ją jed nost ki, któ re speł nia -
ją nor mę emi sji spa lin Eu ro 6
tyl ko dzię ki za sto so wa niu
ukła du SCR. Po jaz dy z ka bi -
na mi P mo gą być wy po sa żo -
ne w jed nost ki od 250
do 450 KM, z ka bi na mi G
od 250 do 490 KM, na to -
miast w przy pad ku od mia ny
R – od 370 do 730 KM.

Sze ro ki wy bór do ty czy rów -
nież skrzyń bie gów. Pod sta -
wo wa ofer ta Scanii obej mu je
dwu za kre so wą prze kład nię
8-stop nio wą i dwu za kre so -
wą 12-stop nio wą z pół bie ga -
mi. Obie mo gą być też do -
star czo ne w wer sji z bie ga mi
peł za ją cy mi (od po wied nio
jed nym i dwo ma) i opcja mi
Sca nia Opti cru ise i Sca nia
Re tar der. Do peł nie niem ga -
my są au to ma tycz ne skrzy nie
bie gów Al li son do stęp ne
w po łą cze niu z więk szo ścią
sil ni ków 5- i 6-cy lin dro wych.
W przy pad ku po jaz dów bu -
dow la nych wy po sa żo nych
w sys tem zmia ny bie gów
Sca nia Opti cru ise, kie row ca
oprócz try bu Po wer i Nor mal
ma jesz cze do dys po zy cji tryb
jaz dy Off -ro ad. Po wo du je on
zmniej sze nie licz by zmian
bie gów, co ma na ce lu skró -
ce nie cza su roz łą cze nia na -
pę du po przez zauto ma ty zo -
wa ne sprzę gło, a tak że za -
pew nia znacz nie szyb szą
zmia nę prze ło żeń. Prak tycz -
nym roz wią za niem sto so wa -
nym w tych po jaz dach jest tak -
że re tar der o mo men cie ha mu-
ją cym rów nym 4.100 Nm.
Odznacza się on wy so ką wy -
daj nością już przy ni skich pręd -
ko ściach jaz dy, dla te go też
wyśmienicie spraw -
dza się w trans por cie
bu dow la nym. 

POJAZDY BUDOWLANE

www.scania.pl

Jesz cze do nie daw na le śni cy nie mal za wsze za ma wia li pod wo zia z ukła dem na pę -
do wym 6x6. Te raz do mi nu ją od mia ny 6x4, bo w więk szym stop niu zwra ca ją uwa gę
na ma sę wła sną po jaz du i zu ży cie pa li wa 

Na te go rocz ny Sca nia Test To ur przy go to wa no aż 12 bar dzo zróż ni co wa nych i cie -
ka wych po jaz dów. Pre zen to wa na Sca nia G360 8x4 zo sta ła wy po sa żo na w be to no -
mie szar kę FM Le żajsk o po jem no ści 10 m3

Waż ną ce chą no wych po jaz dów bu dow la nych Sca nia są bar dzo so lid ne zwol ni ce ze zwięk szo nym o 10% prze ło że niem i współ -
pra cu ją ce z ni mi pół osie, któ re w naj now szym wy da niu są grub sze  i cha rak te ry zu ją się więk szą wy trzy ma ło ścią na skrę ca nie

Bo ga ta ofer ta ka bin umoż li wia bez pro ble mo we skon fi gu ro wa nie po jaz du pod wła -
sne po trze by. Ta ki cią gnik za pew nia bar dzo kom for to we wa run ki pra cy i wy po czyn -
ku, a ni skie, sze ro kie stop nie wej ścio we uła twia ją do stęp do ka bi ny

http://www.scania.pl/
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PALcom P7 do sko na le współ -
pra cu je z żu ra wiem Pal fin ger
PK 200002 L SH. Urzą dze nie
to nie bez ra cji okre śla ne jest
mia nem „okrę tu fla go we go”
au striac kie go pro du cen ta.
Im po nu je bo wiem osią ga mi.
Mak sy mal ny mo ment udźwi -
gu te go żu ra wia wy no si 150,7
tm, a mak sy mal ny udźwig
oko ło 40 ton. Zaś mak sy mal -
ny wy sięg w po zio mie wraz
z wy się gni kiem do dat ko wym
(bo cian kiem 300 PJ) wy no si
bli sko pięćdziesiąt me trów.
Ta ka war tość wy się gu zo sta -
ła osią gnię ta dzię ki za sto so -
wa niu naj now szej kon struk -
cji dłu gie go ra mie nia pod -
sta wo we go o prze kro ju wie -
lo ką ta. Roz wią za nie to po -
zwa la uzy skać nie tyl ko
znacz nie więk szą wy trzy ma -
łość w sto sun ku do pro fi li
sze ścio kąt nych, ale tak że
mniej szą ma sę wła sną żu ra -
wia. Dzię ki wy ko rzy sta niu w

wysięgniku no wych śli zgów
te flo no wych o spe cjal nych
wła ści wo ściach me cha nicz -
nych, sek cje te le sko po we
wy su wa ne hy drau licz nie
oraz si łow ni ki te le sko po wa -
nia nie wy ma ga ją sma ro wa -
nia. Wła śnie z tego powodu
mó wi my o bez ob słu go wym
sys te mie te le sko po wa nia.

Mo del PK 200002 L na le ży
do se rii SH z ro dzi ny żu ra wi
High Per for man ce, co ozna -
cza, że jest urzą dze niem naj -
bar dziej za awan so wa nym
tech no lo gicz nie. Żu ra wie na -
le żą ce do te go ty po sze re gu
ma ją nie ogra ni czo ny za kres
ob ro tu i wy po sa żo ne są mię -
dzy in ny mi w kom pu ter Pal -

tro nic, któ ry au to ma tycz nie
mo ni to ru je i kon tro lu je pra cę,
układ HPSC umoż li wia ją cy in -
te li gent ną kon tro lę sta tecz no -
ści, sys te my S -HPLS, STE IL,
Soft -Stop, AOS oraz umiesz -
czo ne po obu stro nach wy -
świe tla cze cie kło kry sta licz -
ne. Wy po sa że nie żu ra wia
PK 200002 L sta no wić mo -
że rów nież ste ro wa nie ra dio -
we po zwa la ją ce ope ra to ro wi
pra co wać w peł ni bez piecz -
nie. Szcze gól nie, je śli ko rzy -
sta z na daj nika zdal ne go ste -
ro wa nia ra dio we go żu ra wi
Pal fin ger PALcom P7 łą czą -
ce go w so bie in no wa cyj ne
wzor nic two z pro sto tą ob słu -
gi, bez pie czeń stwem pra cy
i wy daj no ścią. Pro du cent po -
da je, że no we urzą dze nie wy -
zna cza cał ko wi cie no we
stan dar dy. Na daj nik zdal ne -
go ste ro wa nia moż na ob słu -
gi wać in tu icyj nie, co za pew -
nia bez piecz ne użyt ko wa nie
na wet pod czas wie lo go dzin -
ne go ma new ro wa nia żu ra -
wiem. Po rę cze i dźwi gnie ste -
ro wa nia roz miesz czo no tak,
aby do mi ni mum zmi ni ma li zo -
wać zmę cze nie ope ra to ra.
Umiesz czo ny cen tral nie przy -
cisk „Pal -Dri ve” oraz in tu icyj ne
me nu z du żym ko lo ro wym wy -
świe tla czem uprasz cza ją ob -
słu gę na daj ni ka. W no wym
PALcom P7 za sto so wa no wy -
świe tlacz o wiel ko ści 4,1”. Jest
on wy po sa żo ny w po wło kę
trans flek tyw ną gwa ran tu ją cą
czy tel ność na wet przy sil nym
na sło necz nie niu. Na wy świe -
tla czu przez ca ły czas po ja wia -
ją się ko mu ni ka ty do ty czą ce
pa ra me trów ro bo czych żu ra -
wia, co spra wia, że ste ro wa nie
nim od by wa się płyn nie
i w peł ni bez piecz nie. Ko lej ną
istotną in no wa cję sys te mu
PALcom P7 stanowi układ za -
rzą dza nia ener gią. In te li gent -
na ła do war ka do łą czo -
na do ze sta wu przed roz po -
czę ciem pro ce su szyb kie go ła -
do wa nia za każ dym ra zem
spraw dza stan aku mu -
la to rów i do bie ra opty -
mal ny prąd ła do wa nia. 
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Pal fin ger – okręt fla go wy zdal nie ste ro wa ny
Ze spół kie ro wa ny przez in ży nie rów ośrod ka ba daw czo -roz wo jo we go fir -
my Pal fin ger przy udzia le nie za leż nych eks per tów, in sty tu tów ba daw -
czych i użyt kow ni ków żu ra wi skon stru ował in no wa cyj ny na daj nik zdal ne -
go ste ro wa nia ra dio we go. Pal fin ger PALcom P7 łą czy in no wa cyj ne wzor -
nic two z pro sto tą ob słu gi, bez pie czeń stwem pra cy i wy daj no ścią 

www.graco.pl

PALcom P7 do sko na le współ pra cu je z żu ra wiem Pal fin ger PK 200002 L SH. Urzą dze nie to nie bez ra cji okre śla ne jest mia nem
„okrę tu fla go we go” au striac kie go pro du cen ta. Im po nu je bo wiem osią ga mi pod względem udźwigu i wysięgu

W no wym PALcom P7 za sto so wa no wy świe tlacz o wiel ko ści 4,1 ca la z powłoką trans -
flek tyw ną gwa ran tu ją cą bar dzo do brą czy tel ność na wet przy sil nym na sło necz nie niu

http://graco.pl/
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Po mysł na no wą od mia nę
Da ily wziął się z bran ży po -
żar ni czej, dla któ rej ta ki po -
jazd po raz pierw szy opra co -
wa ła fir ma Ma gi rus. Nie
wszyst kie bo wiem in ter wen -
cje stra ży po żar nej wy ma ga -
ją moc no ute re no wio ne go
pod wo zia, a więc z du żym
prze świ tem, krót ki mi zwi sa -
mi, kom ple tem blo kad me -
cha ni zmów róż ni co wych czy
spe cjal nym ogu mie niem. Po -
dob na sy tu acja ma miej sce
w in nych bran żach, np. bu -
dow la nej czy ener ge tycz nej,
gdzie zda rza się, że na pęd
obu osi jest wy ko rzy sty wa ny
tyl ko spo ra dycz nie. Do ty czy
to sy tu acji, w któ rych trze ba
po ko nać nie wiel ki od ci nek
grzą skiej dro gi grun to wej al -
bo spraw nie wje chać na śli -
skie wznie sie nie.
Na pęd w Da ily All -Ro ad zo -
stał opra co wa ny przez au -
striac ką fir mę Achle it ner, od -
po wie dzial ną rów nież za do -

star cza nie nie zbęd nych kom -
po nen tów, czy li skrzy ni roz -
dziel czej z re duk to rem (2,5:1)
i ze spo łu przed niej osi na pę -
do wej. Jest on do stęp ny
w po jaz dach o DMC w za kre -
sie od 3,5 do 7 ton z wszyst -
ki mi moż li wy mi roz sta wa mi
osi, ale tyl ko z ręcz ną,
sześciostop nio wą skrzy nią

bie gów. Do wy bo ru są
dwa 3-li tro we sil ni ki o mo -
cy 107 kW (146 KM) i 125 kW
(170 KM). Stan dar do wa
kom ple ta cja sa mo cho du
obej mu je środ ko wą i tyl ną
blo ka dę me cha ni zmów róż -
ni co wych, na to miast przed -
nia jest sto so wa na opcjo nal -
nie. Po za tym moż na ją za -

mó wić tyl ko w od mia nach
o DMC rów nej 5 ton.
Na pęd All -Ro ad jest ob słu gi -
wa ny za po mo cą spe cjal ne -
go pa ne lu kon tro l ne go.
Chcąc sko rzy stać z wła sno -
ści uni ka to we go Da ily, naj -
pierw trze ba uru cho mić blo -
ka dę w skrzy ni roz dziel -
czej – wów czas na pęd jest
prze no szo ny po rów no
na obie osie. Je śli to nie wy -
star cza, kie row ca mo że się
wspo móc za łą cze niem blo -
ka dy tyl ne go me cha ni zmu
róż ni co we go, a na stęp -
nie – przed nie go. W wie lu sy -
tu acjach war to rów nież sko -
rzy stać z re duk to ra, za le ca -
ne go przy po ko ny wa niu bar -
dzo stro mych pod jaz dów.
Wów czas sa mo chód po ru sza
się z nie wiel ką pręd ko ścią,
ale dys po nu je wy so kim mo -
men tem ob ro to wym na ko -
łach. Tryb 4x4 LOW mo że
być uru cha mia ny nie za leż nie
od blo ka dy skrzy ni roz dziel -
czej. Włą cze nie re duk to ra
wy ma ga za trzy ma nia po jaz -
du i mu si być po prze dzo ne
wci śnię ciem sprzę gła. Ko rzy -

sta nie z blo kad me cha ni -
zmów róż ni co wych jest mniej
re stryk cyj ne, ale rów nież wy -
ma ga prze strze ga nia pew -
nych za sad. W szcze gól no ści
trze ba za cho wać ko lej ność
ich za łą cza nia (tak jak zo sta -
ło to opi sa ne po wy żej), a tak -
że prze strze gać od po wied -
nich li mi tów pręd ko ści. Dla

POJAZDY BUDOWLANE

Optymalizacja sposobem na sukces
Iveco dysponuje szeroką i dopracowaną gamą pojazdów budowlanych,
ale nie ustaje w wysiłkach, aby trafiały one w potrzeby jeszcze szerszej
grupy potencjalnych klientów. Dlatego niebawem w ofercie pojawi się
model Daily All-Road z dołączanym napędem przedniej osi, jak również
Trakker w super lekkim wydaniu pod betonomieszarkę

W porównaniu do odmian 4x2, Daily z napędem All-Road austriackiej firmy Achleitner wymaga dopłaty rzędu 15-20 tysięcy euro. 
To duża suma, ale znacząco rozszerza możliwości włoskiego bestsellera

Pomysł na wprowadzenie dołączanego napędu na przednią oś wziął się z branży
pożarniczej. Daily w wersji All-Road ma wyżej umieszczone podwozie, co ułatwia
przejazd po bardziej wymagającej nawierzchni

Oprócz pod ze spo łów nie zbęd nych
do prze nie sie nia na pę du na przed -
nią oś, fir ma Achle it ner mon tu je
w mo dy fi ko wa nych pod wo ziach
so lid ne osło ny, któ re chro nią skrzy -
nię roz dziel czą i przed ni most
przed uszko dze niem 
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blo kad mię dzy osio wej i tyl nej
wy no si on 30 km/h, na to -
miast w przy pad ku przed niej
jest rów ny 10 km/h.
Fir ma Achle it ner w ra mach
przy go to wa nia po jaz du
do pra cy w trud niej szych wa -
run kach te re no wych za bez -
pie cza klu czo we ele men ty
pod wo zia so lid ny mi, sta lo -
wy mi osło na mi. Wśród
ochra nia nych ze spo łów jest
przed ni most, skrzy nia roz -
dziel cza oraz zbior nik pa li -
wa. Oprócz do łą cza ne go na -
pę du przed niej osi, po ru sza -
nie się po bez dro żach uła -
twia też zwięk szo na wy so -
kość pod wo zia: z przo du
o 80 mm, z ty łu o 100 mm.
W po rów na niu z ana lo gicz -
ny mi od mia na mi Da ily

w wer sji 4x2, mo del All -Ro ad
jest cięż szy o ok. 220 kg.
Dru gą waż ną no wo ścią w ga -
mie po jaz dów ofe ro wa nych
przez Ive co jest „od chu dzo -
ny” Trak ker. Za bieg ten zo -
stał wy ko na ny spe cjal nie
na po trze by be to no mie sza -
rek, któ re za zwy czaj po ru sza -
ją się po do brych dro gach,
w tym tech no lo gicz nych,
i zjeż dża ją z nich w koń co wej
fa zie trans por tu, aby móc
pod je chać bez po śred nio
pod ob słu gi wa ny obiekt. Nie
jeż dżą więc po ko pal niach
czy w skraj nie trud nym te re -
nie. Po za tym be to no mie szar -
kę trud no prze ła do wać, a to
ko lej ny waż ny ar gu ment, by
zop ty ma li zo wać jej kon struk -

cję i wy ko rzy stać ki lo gra my
„za osz czę dzo ne” na ma sie
wła snej po jaz du.
Trak ker w wer sji su per lek kiej
zo stał opra co wa ny wspól nie
z fir mą SCHWING -Stet ter od -
po wie dzial ną za do star cze -
nie za bu do wy, któ rej kon -
struk cja rów nież zo sta ła zop -
ty ma li zo wa na pod ką tem za -
pew nia nia mak sy mal nej ła -
dow no ści be to no mie szar ki.
No wy po jazd jest do stęp ny
w wer sji 6x4 lub 8x4. Pierw -
szy typ pod wo zia moż na wy -
brać z roz sta wa mi osi
3.200, 3.500 i 3.820 mm, na -
to miast od mia na 4-osio wa
wy stę pu je z roz sta wa mi
4.250, 4750 i 5020 mm.
Do na pę du po jaz du wy bra no
sil nik Cur sor 9 o mo cy

400 KM, któ ry w sto sun ku
do sa mo cho dów z jed nost ką
Cur sor 13 za pew nia re duk cję
ma sy pod wo zia o ok. 500 kg.
Ofer ta skrzyń bie gów zo sta ła
ogra ni czo na do zauto ma ty -
zo wa nej prze kład ni 12-stop -
nio wej Eu ro tro nic i ręcz -
nej 16-stop nio wej. Stan dar -
do wo jest mon to wa na od sil -
ni ko wa przy staw ka od bio ru
mo cy dys po nu ją ca mo men -
tem ob ro to wym do 600 Nm,
ale na li ście opcji znaj du je
się przy staw ka Mul ti po wer
za pew nia ją ca mo ment ob ro -
to wy do 900 Nm. Trak ker
w uni ka to wej kom ple ta cji ma
ra mę o gru bo ści 8 mm (stan -
dar do wo 10 mm) i nie jest
przy sto so wa ny do cią gnię cia

przy czep. W ce lu dal sze go
ob ni że nia ma sy wła snej,
klient mo że za mó wić pa kiet
Li ght, któ ry obej mu je ob rę -
cze alu mi nio we (–160 kg dla
pod wo zia 6x4, –192 kg dla
pod wo zia 8x4), ob ni żo ną ru -
rę wy de cho wą (–48 kg i -
67 kg od po wied nio dla wer -
sji 6x4 i 8x4), a tak że eli mi na -
cję fo te la pa sa że ra, co po -
zwa la „uszczk nąć” ko lej -
ne 20 kg. Ko rzy sta jąc z po -
wyż szych roz wią zań ła two
skon fi gu ro wać po jazd, któ ry
bę dzie od po wied nio wy trzy -
ma ły, a jed no cze śnie po zwo li
na trans port znacz nie więk -
szej ilo ści be to nu. W mie -
sięcz nym bi lan sie przy nie sie
to bar dzo wy mier ne ko rzy ści
fi nan so we, a tym sa mym
zwięk szy kon ku ren cyj ność
do staw cy be to nu.
Zda niem Łu ka sza Ba cha ry,
Me ne dże ra Trak ke ra i Po jaz -

dów Spe cjal nych w Ive co Po -
land, wpro wa dze nie su per
lek kie go pod wo zia do sko na -
le wpi su je się w ak tu al ne po -
trze by pol skie go ryn ku, bo
co raz wię cej klien tów roz wa -
ża ją cych za kup be to no mie -
szar ki py ta o Trak ke ra. Wy bór
ta kie go po jaz du uza sad nia ją
pro stą kon struk cją od por ną
na zróż ni co wa ne wa run ki
eks plo ata cji, a tak że bra kiem
sys te mu EGR w ukła dzie
oczysz cza nia spa lin. – Od -
chu dzo ny Trak ker z pew no -
ścią tra fi w ich ocze ki wa nia,
bo sa mi do cho dzą już
do wnio sku, że przy trans por -
cie be to nu nie jest po trzeb ne
mak sy mal nie wy trzy ma łe pod -
wo zie, a wy bie ra jąc lżej szy
po jazd mo gą w jed nym kur sie
prze wieźć wię cej to -
wa ru – do da je Łu -
kasz Ba cha ra.

www.iveco.pl

Dołączony napęd przedniej osi jest dostępny w pojazdach o DMC do 7 ton, dlatego
z pewnością znajdzie zastosowanie w wywrotkach, umożliwiając swobodny wjazd
samochodu na plac budowy

Iveco Trakker w wersji super lekkiej pod betonomieszarkę jest dostępny w wersji
6x4 lub 8x4. Zależnie od potrzeb można też wybrać tylny wózek z pojedynczą
redukcją lub osiami wyposażonymi w zwolnice

Iveco Trakker ma bardzo dobrą opinię wśród polskich klientów. Jest powszechnie
chwalony za bardzo prostą i wytrzymałą konstrukcję, a także nieskomplikowany
układ oczyszczania spalin SCR z pasywnym filtrem DPF

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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Mi che lin kie ru je swo ją ofer tę
do firm bu dow la nych, któ re
wy ko rzy stu ją swo je po jaz dy
bez po śred nio na pla cu bu -
do wy lub w ra mach ich za -
opa trze nia, gdzie re la tyw nie
czę sto do cho dzi do me cha -
nicz nych uszko dzeń ogu -
mie nia. Wpro wa dzo na usłu -
ga do ty czy przy pad ko we go
znisz cze nia opon z ga my Mi -
che lin X Works, któ re zo sta ły
za ku pio ne w ra mach wy mia -
ny lub sta no wi ły ory gi nal ne
wy po sa że nie po jaz du. No wa
gwa ran cja za pew nia użyt -
kow ni ko wi cał ko wi ty spo kój
eks plo ata cji sa mo cho du cię -
ża ro we go w od nie sie niu
do za sto so wa ne go ogu mie -
nia, dzię ki cze mu mo że się
on w peł ni skon cen tro wać
na wy ko ny wa nej pra cy, bez
wzglę du na wa run ki, w ja kich
jest pro wa dzo na.
Aby otrzy mać gwa ran cję,
któ ra jest cał ko wi cie bez -
płat na, wy star czy za re je stro -
wać opo ny na oso bi stym
kon cie MyAccount do stęp -
nym na stro nie in ter ne to wej
www.cie za row ki.mi che lin.pl.
Je go za ło że nie jest bar dzo
pro ste i nie zaj mu je wię cej niż
mi nu tę. MyAccount to uru -
cho mio na w mar cu 2015 ro -
ku no wa plat for ma in ter ne to -
wa, dzię ki któ rej użyt kow nik
w ła twy spo sób mo że kon tak -
to wać się z fir mą Mi che lin
i wska za nym przez sie bie de -
ale rem/ser wi sem ogu mie nia.
Po nad to jest ona źró dłem
wie lu prak tycz nych in for ma -
cji, np. do ty czą cych ak tu al -
nych pro mo cji i usług świad -
czo nych przez kon cern
Miche lin. Obec nie, oprócz
spraw zwią za nych z gwa ran -
cją na uszko dze nia opon
X Works, po przez kon to
MyAccount moż na za re je stro -
wać się w pro gra mie Mi che lin

Eu ro As sist, gwa ran tu ją cym
szyb ką po moc w ra zie awa rii
na dro dze i moż li wość zgło -
sze nia za ist nia łe go pro ble mu
on -li ne. Dla użyt kow ni ków
plat for my przy go to wa no też
cie ka wą pro mo cję o na zwie
„Po dwój na Ko rzyść”, któ ra
tym ra zem do ty czy ca łej ga -
my opon cię ża ro wych Mi che -
lin. Na by wa jąc ta ką opo nę
klient zy sku je nie tyl ko naj -
wyż szą ja kość pro duk tu, ale
tak że premię w wy so ko ści 60
lub 100 złotych w za leż no ści
od roz mia ru. Ko lej ne cie ka we
i atrak cyj ne usłu gi i pro mo cje
są już w przy go to wa niu.
Plat for ma MyAccount umoż li -
wia re ali za cję Gwa ran cji
na Uszko dze nia w czte rech
pro stych kro kach. Po za ło że -
niu kon ta w pierw szej ko lej no -
ści trze ba za re je stro wać po -
sia da ne ogu mie nie Mi che lin
X Works. Je śli doj dzie do
uszko dze nia opo ny, wów -
czas użyt kow nik ak ty wu je
usłu gę na swo im kon cie
MyAccount, a na stęp nie
prze ka zu je ta ką opo nę sprze -
daw cy. W na stęp nym kro ku
do klien ta jest wy sy ła na wia -
do mość e -ma il z po twier dze -
niem uzna nia gwa ran cji
i kwo tą, ja ka pod le ga zwro to -
wi. Po tem użyt kow nik otrzy -
mu je od sprze daw cy wy li czo -
ną na leż ność za opo nę w po -
sta ci no ty kre dy to wej.
No wa gwa ran cja udzie la -
na na opo ny X Works to bar -
dzo ko rzyst ne roz wią za nie,
za rów no dla wy spe cja li zo -
wa nych firm trans por to -
wych, jak też dys po nu ją cych
„mie sza nym” za ple czem
sprzę to wym, któ re zaj mu ją
się ta ki mi prze wo za mi w ra -
mach wy ko ny wa nych za dań
bu dow la nych. W przy pad ku
gdy doj dzie do uszko dze nia
me cha nicz ne go opo ny, eli -

KOMPONENTY

Opo ny Mi che lin X Works z Gwa ran cją na Uszko dze nia
Fran cu ski kon cern Mi che lin wy zna cza stan dar dy nie tyl ko w roz wo ju kon struk cji ogu mie nia,
ale tak że usług po sprze da żo wych. Do wo dem na to jest no wa tor ska Gwa ran cja na Uszko dze -
nia opon X Works, dzię ki któ rej użyt kow ni cy z sek to ra bu dow la ne go bez naj mniej szych obaw
mo gą po dej mo wać się nawet najtrudniejszych zadań transportowych

Opo ny se rii Mi che lin X Works ma ją kar kas z gę ściej na wi nię tym sta lo wym kor dem,
dzię ki cze mu są bardziej od por ne na prze bi cia

Chcąc sko rzy stać z bez płat nej Gwa ran cji na Uszko dze nia opon Mi che lin X Works
trze ba za ło żyć kon to i za re je stro wać po sia da ne ogu mie nie te go ty pu na spe cjal nej
plat for mie in ter ne to wej MyAccount 
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mi nu ją ce go ją z dal szej eks -
plo ata cji, Mi che lin zwra ca
użyt kow ni ko wi rów no war -
tość opo ny sprzed za ist nia -
łej sy tu acji. Jest ona wy li cza -
na na pod sta wie ce ny za ku -
pu oraz po zo sta łej, nie wy ko -
rzy sta nej przez klien ta głę -
bo ko ści bież ni ka. Bez płat -
na Gwa ran cja na Uszko dze -
nia po zwa la użyt kow ni kom
no wych opon Mi che lin
na za bez pie cze nie in we sty -
cji w środ ki trans por tu
i ogra ni cze nie ry zy ka zwią -
za ne go z za ku pem ogu mie -
nia kla sy pre mium do za sto -
so wa nia na bar dzo wy ma ga -
ją cych, nie utwar dzo nych

pod ło żach, ja kie moż -
na spo tkać na te re nie ko pal -
ni czy w miej scach roz biór ki
kon struk cji żel be to wych.
Oprócz sa mych użyt kow ni -
ków pro duk tów se rii X Works,
któ rzy bez zbęd nych for mal -
no ści otrzy mu ją fi nan so we
po kry cie po nie sio nych strat
w wy ni ku uszko dze nia opon,
gwa ran cja wpro wa dzo na
przez Mi che lin za pew nia też
istot ne ko rzy ści sprze daw -
com ogu mie nia i po jaz dów.
Sprze daw cy ogu mie nia – po -
przez no we roz wią za -
nie – mo gą wzmoc nić re la cje
z klien ta mi, bo ra zem z wy -
trzy ma ły mi opo na mi o wy so -
kiej ja ko ści otrzy mu ją usłu gę
pod no szą cą za ufa nie użyt -
kow ni ków i to bez po no sze -
nia do dat ko wych kosz tów,

a sprze daw cy po jaz dów mo -
gą pro po no wać sa mo cho dy
cię ża ro we ob ję te kom plek so -
wą gwa ran cją, czy li obej mu -
ją cą rów nież opo ny.
Wła ści cie le firm trans por to -
wych, któ rych po jaz dy po ru -
sza ją się za rów no po utwar -
dzo nych na wierzch niach as -
fal to wych i be to no wych, ale
tak że na bez dro żach czy
w ka mie nio ło mach, mu szą je
wy po sa żać w od po wied nie
ogu mie nie, po zwa la ją ce unik -
nąć kło po tli wych prze sto jów
i nie po trzeb nych do dat ko -
wych kosz tów. Spe cjal nie dla
ta kich za sto so wań zo sta ły
opra co wa ne opo ny Michelin

X Works. Zo sta ły one wy po -
sa żo ne w bież nik, któ ry za po -
bie ga za klesz cza niu się ka -
mie ni i sku tecz nie od pro wa -
dza wo dę pod czas jaz dy
na mo krej na wierzch ni. Bocz -
ne kloc ki bież ni ka ma ją ścię -
te kra wę dzie, dzię ki cze mu są
mniej na ra żo ne na pęk nię cia,
na to miast śro dko we wy róż -
nia ją się sto sun ko wo gę stym
roz miesz cze niem, co chro ni
je przed wy ry wa niem. Zop ty -
ma li zo wa ny kształt ob sza ru
kon tak tu opo ny z pod ło żem
gwa ran tu je rów no mier ne zu -
ży cie ogu mie nia, po zwa la jąc
na uzy ski wa nie wyż szych
prze bie gów. Wpły wa tak że
na po pra wę przy czep no ści
pod czas jaz dy w trud nym te -
re nie i zwięk sze nie sku tecz -
no ści ha mo wa nia. Dą żąc

do osią gnię cia od po wied niej
od por no ści na uszko dze nia
me cha nicz ne spo wo do wa ne
np. prze bi ciem opo ny, za sto -
so wa no wzmoc nio ny kar kas
ze znacz nie gę ściej na wi nię -
tym sta lo wym kor dem, dzię ki
cze mu zmniej sza się praw do -
po do bień stwo prze bi cia opo -

ny na sku tek na je cha nia
na du ży, ostry odła mek skal -
ny czy np. wy sta ją cy z pod ło -
ża sta lo wy pręt. Z ra cji du żej
od por no ści na uszko dze nia,
od se tek kar ka sów opon Mi -
che lin, któ re na da ją się
do bież ni ko wa nia się ga 88%.
Opo ny X Works Re mix za -
pew nia ją ta kie sa me osią gi,
co ich no we od po wied ni ki,

ale do ich pro duk cji zu ży wa
się o 50 kg mniej su row ców,
co w wy mier ny spo sób przy -
czy nia się do ochro ny śro do -
wi ska na tu ral ne go. Do dat ko -
wo ta ka opo na mo że być też
po głę bia na, dzię ki cze mu od -
su wa sie ter min cał ko wi tej
uty li za cji pro duk tu.

Ak tu al na ga ma ogu mie nia
Mi che lin X Works obej mu je
następujące roz mia ry: 13
R 22,5 XZY (wszyst kie osie), 13
R 22,5 XDY (oś na pę do -
wa), 315/80 R 22,5 XZY
(wszyst kie osie), 315/80 R 22,5
XDY (oś na pę do wa)
oraz 295/80 R 22,5
Z (wszyst kie osie).

www.michelin.pl

Wzmoc nio ny kar kas opon Mi che lin X Works za pew nia no śność osi rów ną 8 ton
przy po je dyn czym mon ta żu ogu mie nia oraz 13,4 to ny dla mon ta żu bliź nia cze go

Sze ro kie row ki mię dzy ze wnętrz ny mi blo ka mi bież ni ka uła twia ją od pro wa dza nie
wo dy i zwięk sza ją trak cję na dro gach o gor szej ja ko ści

Od biór urob ku spod wy bu rza ne go obiek tu to jed no z naj bar dziej wy ma ga ją cych
za sto so wań opon bu dow la nych, bo w ta kich miej scach nie bra ku je prę tów wy sta -
ją cych z pod ło ża czy ostrych ka wał ków gru zu

http://www.michelin.pl/
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– Vo lvo FMX na da je seg men -
to wi trans por tu bu dow la ne go
wy ra zi stą toż sa mość, a je go
wy trzy ma łość, wła ści wo ści
jezd ne oraz in no wa cyj ne roz -
wią za nia wspie ra ją ce wy daj -
ność kie row cy po wo du ją, że
nasz sa mo chód do za sto so -
wań bu dow la nych speł nia
naj wyż sze wy ma ga nia sta wia -
ne przez klien tów z te go sek -
to ra – mó wi Pa weł Wę cłow -
ski, dy rek tor sprze da ży Vo lvo
Trucks Po land. W trak cie pre -
zen ta cji, któ re do 9 lip ca
gościć będą w dziesięciu
miejscach w Pol sce, klien ci
bę dą mie li oka zję zo ba czyć
oraz prze te sto wać sa mo cho -
dy FMX z osią ze spo lo ną Tri -
dem i za bu do wa mi KH -Kip -
per oraz po jazd Vo lvo FH wy -
po sa żo ny w urzą dze nie ha -
ko we fir my Hiab z ukła dem
szyb kie go za ła dun ku kon te -
ne ra. Do kład ne da ty i miej sca
spo tkań są do stęp ne na stro -
nie www.vo lvo trucks.pl.
Vo lvo FMX 8x4 Tri dem ma

po je dyn czą oś przed nią i po -
trój ną tyl ną oś ze spo lo ną
z za wie sze niem pneu ma tycz -
nym. Jej ostat nia oś skła do -
wa jest skręt na i pod no szo na.
Ta kie roz wią za nie gwa ran tu je
bar dzo ma ły pro mień za wra -
ca nia, co uła twia ma new ro -
wa nie w ogra ni czo nej prze -
strze ni. – Nie mu si to być jed -
nak za kręt o 180°, wy star czy

po pro stu ostry za kręt na dro -
dze, któ re go po ko na nie wy -
ma gać mo że za trzy ma nia po -
jaz du, skrę tu, cof nię cia i po -
now ne go skrę tu. Ale z osią
Tri dem rzad ko jest to ko niecz -
ne, bo dzię ki niej kierowca
jest w sta nie wje chać na każ -
de po dwór ko i zrzu cić ła du -
nek prak tycz nie w do wol nym
miej scu. Czas za osz czę dzo ny

na ma new ro wa niu w istot ny
sposób zwięk sza wy daj ność
kie row cy – tłu ma czy Pe ter
Frle ta, Me ne dżer ds. pro duk -
tu w Vo lvo Trucks.
Pod wo zie wy po sa żo ne w wó -
zek jezd ny Tri dem ma jesz -
cze kil ka in nych za let. Pod -
nie sie nie osi wle czo nej po -
zwa la na ogra ni cze nie zu ży -
cia ogu mie nia, a tak że sa me -
go pa li wa z uwa gi na mniej -
sze opo ry to cze nia po jaz du,
któ ry do jaz dy bez ob cią że nia
mo że wy ko rzy sty wać tyl ko
trzy osie. Z ko lei za wie sze nie
pneu ma tycz ne za pew nia
opty mal ny roz kład na ci sku
na po szcze gól ne osie, co
ozna cza lep sze wła ści wo ści
trak cyj ne. Aby zwięk szyć je
jesz cze bar dziej, kie row ca
ma moż li wość ko ry go wa nia
roz kła du ob cią że nia. Pod nie -
sie nie tyl nej osi po wo du je bo -
wiem do cią że nie kół na pę do -
wych i tym sa mym po zwa la
na osią gnię cie więk szej przy -
czep no ści, ja ka mo że być
po trzeb na na stro mych pod -
jaz dach czy śli skich na -
wierzch niach.
– Za le ca my oś Tri dem do trans -
por tu bu dow la ne go, któ ry mo -
że się od by wać za rów no
po dro gach utwar dzo nych, jak
też na te re nie ko pal ni. Wy ni ka
to z no we go za wie sze nia pneu -
ma tycz ne go i zwięk szo ne go
prze świ tu, któ re umoż li wia ją
jaz dę w bar dzo wy ma ga ją cych
wa run kach. Waż ną ro lę w kon -
struk cji na sze go po jaz du od -
gry wa ją tak że so lid ne sta bi li za -
to ry prze chy łów za mon to wa ne
przy wszyst kich trzech osiach,
któ re z jed nej stro ny gwa ran tu -
ją bez piecz ne pro wa dze nie
po jaz du z wyż szy mi pręd ko -
ścia mi, a z dru giej – od po wied -
nią sta bil ność pod czas pod no -
sze nia skrzy ni ła dun ko wej. Za -
wie sze nie pneu ma tycz ne wpły -
wa też na po pra wę kom for tu
jaz dy, co jest szcze gól nie od -
czu wal ne gdy sa mo chód nie
jest ob cią żo ny, a trans port od by -
wa się na dro gach
o gor szej ja ko ści – do -
da je Pe ter Frle ta.

POJAZDY BUDOWLANE

Po trój na oś ze spo lo na w Vo lvo FMX
Pod ko niec kwiet nia tego roku Vo lvo Trucks za in au gu ro wa ło cykl pre -
zen ta cji sa mo cho dów cię ża ro wych przeznaczonych do za sto so wań bu -
dow la nych. Naj więk szą atrak cją imprez jest niewątpliwie no we Vo lvo
FMX wy po sa żo ne w oś ze spo lo ną Tri dem 

www.volvotrucks.pl

Po nie waż w trans por cie bu dow la nym co naj mniej po ło wa cza su upły wa na jeź dzie bez ła dun ku, moż li wość pod nie sie nia osi
w istot ny spo sób prze kła da się na ogra ni cze nia zu ży cia pa li wa i ogu mie nia

No śność osi ze spo lo nej Tri dem jest rów na 36 ton. Każ da pa ra kół współ pra cu je
z czte re ma mie cha mi po wietrz ny mi, dzię ki cze mu jaz da nie ob cią żo ną cię ża rów ką
na dro gach kiep skiej ja ko ści jest zde cy do wa nie mniej mę czą ca

http://www.volvotrucks.com/trucks/poland-market/pl-pl/trucks/volvo-fmx/Pages/the-new-volvo-fmx.aspx
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Roz kła da nie pom py do be to -
nu na bu do wie to nie zwy kły
spek takl, mo gą cy bu dzić cie -
ka wość na wet tych osób, któ -
re na co dzień nie in te re su ją
się mo to ry za cją. Jest tym bar -
dziej efek tyw ny, im dłuż szy
wy się gnik, ale rów nie im po nu -
ją ce są czte ry po tęż ne, te le -
sko po wa ne pod po ry o dłu go -
ści po nad 12 metrów, za pew -
nia ją ce sta bil ność po jaz -
du. – Aroc sem do brze się jeź -
dzi po róż nych na wierzch niach
i bar dzo ła two ma new ru je, bo
ma czte ry skręt ne osie. To nie -
zwy kle waż na za le ta, zwłasz -
cza w sy tu acjach, kie dy trze ba
roz ło żyć pompę w trud no do -
stęp nym miej scu – mó wi
Krzysz tof Sła wiń ski, za trud -
nio ny w Pom p be cie kie row -
ca, któ ry ob słu gu je rów nież
pom pę do be to nu. – Rów nie
za do wo lo ny je stem z za sto so -
wa ne go sil ni ka Eu ro VI, któ ry
do sko na le ra dzi so bie z tą
cięż ką za bu do wą – do da je.
Pom p bet ku pił od ra zu dwa
Aroc sy z pom pa mi fir my Ser -
mac 6RZ 70. To pierw sze te -
go ty pu po jaz dy wy pro du ko -
wa ne i ode bra ne w Eu ro pie.
– Już na po cząt ku wra że nie
w no wym Aroc sie ro bią sil ni ki.
Są wy jąt ko wo ci che, a spa la nie
jest bar dzo ni skie. Kie row cę
wspo ma ga wie le funk cji elek -
tro nicz nych, a sa me po jaz dy są
mniej awa ryj ne. To re flek sja
po kil ku mie sią cach eks plo ata -
cji – mó wi Ja cek Czaj kow ski,
dys po zy tor Pom p be tu. Pom py
na pod wo ziach Aroc sa to pol -
skie wi cere kor dzist ki je śli cho -
dzi o dłu gość ra mie nia. Re -
kord, nie tyl ko dla Pol ski, ale
i świa ta, na le ży do in nej ma -
szy ny wy ko rzy sty wa nej w fir -
mie Pom p bet, za bu do wa nej
na zmo dy fi ko wa nym, sied mio -
osio wym pod wo ziu Ac tros. To

naj dłuż sza se ryj nie pro du ko -
wa na pom pa Ci fa z ra mie -
niem o dłu go ści 80 metrów.
Łącz nie we flo cie Pom p be tu
li czą cej oko ło 40 po jaz dów
pra cu ją je dy ne w Pol sce
pom py o wy się gu 62, 65, 70
i 80 me trów. Wszyst kie na pod -
wo ziach Mer ce des -Benz.
Pom p bet uczest ni czył w re ali -
za cji wie lu cie ka wych in we sty -
cji. Je go pom py pra co wa ły
m.in. przy bu do wie pierw szej
i dru giej li nii me tra w War sza -
wie, bu do wie ter mi na lu ga zu
skro plo ne go w Świ no uj ściu,
Tra sy Sie kier kow skiej i Mo stu
Pół noc ne go w War sza wie, pił -
kar skich sta dio nów w Po zna -
niu i Wro cła wiu, na któ rych
od by wa ły się roz gryw ki Eu -
ro 2012, au to stra dy A2 
czy spek ta ku lar ne go tu ne lu
pod Mar twą Wi słą w Gdań sku.
Pom py do be to nu na pod wo -
ziach Mer ce des -Benz to bar dzo
czę sty wi dok na pol skich bu -
do wach. – My do star cza my
za bu do wy przy sto so wa ne
do każ de go sa mo cho du,
ale 70-80% na szych klien tów
de cy du je się na pod wo zia Mer -
ce des – tłu ma czy An drzej Cie -
pie la z fir my Cie pie la Tech no lo -
gy Pro mo tion, re pre zen tu ją cej
w Pol sce wło skie go pro du cen -
ta pomp do be to nu Ser mac.
Wy ni ka to z fak tu, że przy póź -
niej szej od sprze da ży uży wa ne
Mer ce de sy osią ga ją naj wyż sze
ce ny, a kosz ty eks plo ata cji tych
po jaz dów są ni skie. Fir my
chwa lą też ja kość ser wi su i ła -
twą do stęp ność czę ści za mien -
nych. Jest jesz cze je den ar gu -
ment, któ ry ma cha rak ter stra -
te gicz ny. Du że fir my czę sto po -
dej mu ją de cy zję o zwią za niu
się z jed ną mar ką, jak to ma
miej sce wła śnie w przy pad ku
Pom p be tu. Dłuż sze pom py,
zwłasz cza na wy so kich bu do -
wach, któ rych nie bra ku je,
bar dzo uła twia ją or ga ni za cję
prac bu dow la nych. Kto raz
spró bu je, szyb ko prze ko na się
do ich za let i nie bę dzie już
chciał wró cić do mniej -
szych pomp – tłu ma czy
An drzej Cie pie la.

Pompbet może sięgać nieba!
Do ga my po jaz dów fir my Pom p bet do łą czy ły dwie no we pom py do be to nu
kla sy 70 me trów, za mon to wa ne na spe cja li stycz nych, 6-osio wych pod wo -
ziach Mer ce des -Benz Arocs. W ten spo sób przed się bior stwo z pod war -
szaw skie go Brwi no wa jest naj le piej „usprzę to wio ne” spo śród wszyst kich
firm o po dob nym pro fi lu dzia łal no ści w ca łej Eu ro pie

www.mercedes-benz.pl

We  li czą cej około 40 po jaz dów flo cie Pom p be tu, pra cu ją je dy ne w Pol sce pom py
o wy się gu 62, 65, 70 i 80 me trów. Wszyst kie są na pod wo ziach Mer ce de sa

Pom py do be to nu na pod wo ziach Mer ce des -Benz stanowią bar dzo czę sty wi dok
na pol skich placach budowy

http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/trucks_.flash.skipintro.html#_int_passengercars:home:product-worlds:trucks_
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W ze szłym ro ku te licz by by ły
mniej sze, ale rów nie im po nu -
ją ce, bo zgro ma dzo no 170
po jaz dów, a w wy da rze niu
uczest ni czy ło 6.500 osób.
Bo ga ty pro gram trzy dnio wej
im pre zy, któ ra od by ła się
pod ha słem „Trucks. Po wer.
Per for man ce.” obej mo wał
m.in. licz ne pre zen ta cje naj -
now szych roz wią zań sto so -
wa nych w po jaz dach bu dow -
la nych, do trans por tu po -
nadnor ma tyw ne go, da le ko -
bież nych, dys try bu cyj nych,
le śnych, a na wet rol ni czych.
O za le tach wie lu z nich moż -
na się by ło prze ko nać
w prak ty ce, po przez od by cie
krót kich jazd te sto wych.
Atrak cyj ność im pre zy zwięk -
szy ło uczest nic two ok. 80
firm wy spe cja li zo wa nych
w pro duk cji za bu dów i kom -
po nen tów do sa mo cho dów
cię ża ro wych, a tak że moż li -
wość za po zna nia się z sze ro -
ką pa le tą usług po sprze da żo -
wych ofe ro wa nych przez
kon cern MAN. Obec ność
na MAN Truck no lo gy Days to
rów nież zna ko mi ta oka zja
do zwie dze nia za kła du,
w któ rym po wsta ją po jaz dy
z ty po sze re gów TGX i TGS.
Fla go wym po jaz dem MAN
za pre zen to wa nym na te go -
rocz nej edy cji Truck no lo gy
Days był no wy mo del TGX
D38, za pro jek to wa ny z my ślą
o re ali za cji naj trud niej szych
za dań trans por to wych, a jed -
no cze śnie opty ma li za cji cał -
ko wi tych kosz tów eks plo ata -
cji (TCO). Uda ło się to osią -
gnąć m.in. dzię ki wy ko rzy sta -
niu za awan so wa nych sys te -
mów wspo ma ga ją cych pra cę
kie row cy, jak np. tem po mat
MAN EfficientCruise, któ ry
przy kon tro li pręd ko ści po jaz -
du uwzględ nia to po gra fię te -
re nu. Za na pęd „fla gow ca”
od po wia da no wy, 6-cy lind rowy

sil nik rzę do wy o po jem no -
ści 15,2 dm3, któ ry roz sze rza
pa le tę mo de li TGX o wer sje
za si la ne jed nost ka mi 520,
560 i 640 KM. Dzię ki dwu stop -
nio we mu tur bo do ła do wa niu,
już przy 930 obr./min moż na
uzy skać mak sy mal ny mo ment
ob ro to wy: 2.500 Nm w sil ni ku
o mo cy 520 KM i 2.700 Nm
w przy pad ku od mia ny wy ste -
ro wa nej na 560 KM. Z jed -
nost ką jest ko ja rzo na no wa
skrzy nia bie gów MAN
TipMatic 2, któ ra gwa ran tu je
od po wied nie osią gi w róż -
nych sy tu acjach dro go wych,
a jed no cze śnie za pew nia ni -
skie zu ży cie pa li wa. Ga ma
naj moc niej sze go po jaz du se -
rii TGX od po wia da róż no rod -
no ści za dań do ja kich jest
prze zna czo ny. Dla te go za leż -
nie od po trzeb wy stę pu je
w od mia nach przy sto so wa -
nych do ru chu le wo - i pra wo -
stron ne go, z ka bi na mi ty -
pu XL, XLX i XXL.
Naj moc niej sza jed nost ka za -
pew nia ją ca 640 KM jest mon -
to wa na tyl ko w cięż kim cią -
gni ku sio dło wym. Już w stan -
dar do wej kom ple ta cji po jaz -
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MAN Truck no lo gy Days – z każ dym ro kiem co raz cie ka wiej
MAN Truck no lo gy Days po wo li wcho dzi do ka len da rza naj waż niej szych co rocz nych im prez skie -
ro wa nych dla sze ro ko po ję tej bran ży trans por to wej. Tym ra zem za pre zen to wa no na niej aż 240
po jaz dów, a licz ba przy by łych go ści prze kro czy ła 8.000!

Im pre za MAN Truck no lo gy Days to do sko na ły po kaz moż li wo ści i kom pe ten cji kon cer nu MAN w do star cza niu po jaz dów cię ża -
ro wych dla róż nych branż

Fla go wy MAN TGX D38 w to po wej wer sji o mo cy 640 KM zna ko mi cie na da je się
do trans por tu ła dun ków ponadnor ma tyw nych. Po zwa la na two rze nie ze sta wów dro -
go wych o ma sie cał ko wi tej 250 ton

Przy ogra ni czo nej flo cie po jaz dów war to in we sto wać w roz wią za nia uni wer sal ne,
jak np. cią gnik sio dło wy MAN TGS 6x4, któ ry bar dzo ła two prze kształ cić w wy wrot -
kę tyl noz sy po wą
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du współ pra cu je z prze kład -
nią TipMatic 2 i spe cjal nym
sprzę głem, co umoż li wia bez -
piecz ne i pre cy zyj ne ma new -
ro wa nie ze sta wem pod du -
żym ob cią że niem. Na ła twe
ru sza nie z miej sca i roz pę -
dza nie po jaz dów, któ rych
ma sa cał ko wi ta się ga na -
wet 250 ton, po zwa la bar dzo
du ży mo ment ob ro to wy wy -
no szą cy aż 3.000 Nm. Z my -
ślą o naj cięż szych za sto so -
wa niach zo stał też wpro wa -
dzo ny no wy, wy daj ny ha mu -
lec sil ni ko wy MAN Tur bo
EVB, za pew nia ją cy moc ha -
mo wa nia do 600 kW. Jest on
wspo ma ga ny przez zwal -
niacz umiesz czo ny
przy skrzy ni bie gów, więc

łącz na moc ha mo wa nia wy -
no si 750 kW. Dla wie lu za sto -
so wań opty mal nym roz wią za -
niem mo że być po jazd z sil ni -
kiem D38 o mo cy 560 KM, bo
po zwa la na two rze nie ze sta -
wów o ma sie cał ko wi tej
do 180 t. W przy pad ku naj -
cięż szych za sto so wań MAN
ofe ru je 5-osio we mo de le z na -
pę dza ny mi dwie ma osia mi.
Atrak cyj ną pro po zy cją dla
wie lu firm ope ru ją cych w róż -
nych dzie dzi nach trans por tu
jest też TGX EfficientLine 2
ukie run ko wa ny na mak sy mal -
ną re duk cję zu ży cia pa li wa,
a tym sa mym emi sji CO2. Wy -
po sa że nie stan dar do we ta kie -
go po jaz du obej mu je m.in.
tem po mat EfficientCruise,
któ ry dzię ki opty mal ne mu wy -

ko rzy sta niu ener gii ki ne tycz -
nej pod czas jaz dy na wznie -
sie niach, po zwa la na zmniej -
sze nie spa la nia na wet o 6%.
Waż ną ro lę w oszczęd nej
eks plo ata cji od gry wa tak że
sam sil nik D26 -TopTorque
przy sto so wa ny do pra cy
na ni skich ob ro tach, jak rów -
nież osią ga ny na naj wyż szym
bie gu mo ment ob ro to wy
o war to ści 200 Nm, któ ry po -
zwa la na sto so wa nie tyl nych
mo stów o „dłu gim” prze ło że -
niu. Wy so ki mo ment ob ro to -
wy moż na też ła two do ce nić
na wznie sie niach, któ re nie
zmu sza ją do czę stych re duk -
cji. Przy więk szych ob cią że -
niach przy dat nym roz wią za -
niem jest funk cja Spe ed Shi -

fting, skra ca ją ca czas za łą -
cza nia trzech naj wyż szych
bie gów (od 10. do 12.), ogra -
ni cza jąc prze rwy w do star -
cza niu mo men tu ob ro to we -
go. W za rzą dza niu flo tą po -
jaz dów po ma ga mo duł po -
kła do wy MAN TeleMatics,
umoż li wia ją cy mo ni to ro wa nie
zu ży cia pa li wa czy pla no wa -
nie prze glą dów.
Im pre za MAN Truck no lo gy
Days to nie tyl ko cie ka we spo -
tka nia pro du cen tów i użyt kow -
ni ków sa mo cho dów cię ża ro -
wych ma ją ce na ce lu wy mia nę
spo strze żeń i do świad czeń,
ale tak że in au gu ra cja pokazów
no wej flo ty po jaz dów de mon -
stra cyj nych MAN Truck no lo gy
RoadShow 2015. Tym ra zem
obej mie ona

aż siedemdziesiąt jed no stek
ze wszyst kich będących w
ofe rcie ty po sze re gów, czy li
TGL, TGM, TGS i TGX, jak
rów nież po raz pierw szy mo del
TGX D38. Pre zen to wa ne kom -
plet ne po jaz dy z za bu do wa mi
lub na cze pa mi sta no wią prze -
krój bo ga tej pa le ty ofe ro wa nej
w róż nych sek to rach bran ży
trans por to wej – dys try bu cyj -

nym, da le ko bież nym, bu dow la -
nym, le śnym, rol ni czym
oraz ko mu nal nym. Każ dy
z tych po jaz dów udo stęp nia ny
bę dzie za in te re so wa nym klien -
tom do kil ku dnio wych te stów.
W ten sposób będą oni mo gli
sa mo dziel nie prze ko nać się
o kom pe ten cjach nie miec kie go
kon cer nu w róż nych bran żach
i moż li wo ści eko no micz nej re -
ali za cji naj bar dziej skom pli ko -
wa nych za dań trans por to wych.
Po dob nie jak w po przed nich la -
tach, przed mo na chij skim MAN

Truck Fo rum moż na też by ło
obej rzeć flo tę po jaz dów „Trucks
to go”. Są to za bu do wa ne sa mo -
cho dy wszyst kich ty po sze re gów,
któ re wszy scy za in te re so wa ni za -
mó wić mo gą za po śred nic twem
stro ny in ter ne to wej www.man -
-truck sto go.com, a dzię ki te mu
unik nąć ocze ki wa nia na do sta -
wę. Oprócz cią gni ków sio dło -
wych, „od rę ki” są do stęp ne

między in ny mi sa mo cho dy bu -
dow la ne, na przy kład wy wrot -
ki czy be to no mie szar ki, śmie -
ciar ki, plat for my ro bo cze, po -
jaz dy ra tow nic twa dro go we go.
Więk szość z nich jest po ma lo -
wa na na bia ło, dzię ki cze mu
ła twiej do sto so wać je do barw
flo ty kon kret ne go klien ta.
Za po śred nic twem te go ka na -
łu fir ma MAN sprze da ła w cią -
gu dwóch ostat nich
lat z gó rą ty siąc pięć -
set po jaz dów.
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www.mantruckandbus.pl

Na MAN Truck no lo gy Days nie bra ku je cie ka wych po jaz dów. Jed nym z nich był
z pew no ścią 5-osio wy TGS 50.480 z kie ro wa ną, pod no szo ną osią wle czo ną i skrzy -
nią z pły tą spy cha ją cą. Zo stał przy go to wa ny na ry nek szwaj car ski

MAN w nie zwy kle sta ran ny spo sób do bie ra so bie part ne rów do współ pra cy,
a w gro nie cer ty fi ko wa nych firm wy ko nu ją cych za bu do wy zna la zły się już dwie
z Pol ski. Są ni mi Wiel ton oraz KH -Kip per

Praw dzi wą atrak cją każ dej edy cji MAN Truck no lo gy Days są po jaz dy w wer sji dla
rol nic twa, któ re po zwa la ją na swo bod ny wjazd w po le np. w ce lu roz ła dun ku kom -
baj nu, a na dro dze są znacz nie szyb sze od tra dy cyj nych cią gni ków

http://www.entry.man.eu/pl/pl/index.html


Pod tym wzglę dem zde cy do -
wa nie kró lu ją na cze py mo du -
ło we, prze zna czo ne do naj -
cięż szych ła dun ków. Two rzą
je „ła bę dzia szy ja” oraz seg -
men ty (mo du ły) do sta wia ne
w po przek i wzdłuż po jaz du.
Za leż nie od po trzeb moż -
na więc stwo rzyć plat for mę
o du żej ła dow no ści i po -
wierzch ni umoż li wia ją cej
trans port ogrom nych, nie po -
dziel nych ła dun ków. Do wad
mo du łów za li cza się z ko lei
du żą ma sę wła sną po szcze -
gól nych seg men tów, skom -
pli ko wa ny mon taż, wy so ką
ce nę i brak kom pa ty bil no ści
mo du łów mię dzy róż ny mi
pro du cen ta mi. Unie moż li wia
to wza jem ną po moc firm
trans por to wych w kon fi gu ra -
cji po trzeb ne go ze sta wu, je śli

ko rzy sta ją oni z róż nych sys -
te mów. Do dat ko wo każ dy ta -
ki mo duł ma 4 osie lub wię -
cej, więc ła two „prze wy mia ro -
wać” bu do wa ny po jazd, co
oczy wi ście zwięk sza kosz ty
sa me go prze wo zu, jak rów -
nież eks plo ata cji ze sta wu.

Z dru giej stro ny są na cze py
ni sko po dwo zio we o tra dy -
cyj nej kon struk cji, któ re
wpraw dzie moż na po sze rzać
i wy dłu żać, ale ich zdol no ści
prze wo zo we są znacz nie
mniej sze. Swą po pu lar ność
za wdzię cza ją sto sun ko wo

niż szej ce nie i o wie le bar -
dziej prost szej ob słu dze.
Aby po go dzić za le ty obu po -
wyż szych kon cep cji trans por -
to wych, Fay mo nvil le opra co -
wał na cze pę CombiMax. Po -
jazd ten za de biu to wał w ze -
szłym ro ku, bu dząc ogrom ne
za in te re so wa nie bran ży. Jest
to ni sko po dwo zio wa na cze pa
pół -mo du ło wa, kom ple to wa -
na znacz nie ta niej, ela stycz -
niej, szyb ciej i wy god niej niż
tra dy cyj ny ze staw mo du ło wy.
No wy mo del zo stał stwo rzo ny
z my ślą o tych fir mach trans -
por to wych, któ rym tyl ko cza -
sa mi tra fia ją się ła dun ki
o więk szej ma sie, więc nie
chcą one in we sto wać w dro -
gie mo du ły. To wa rzy szy mu
ha sło „One Neck Tech no lo gy”
ozna cza ją ce, że do zbu do wa -
nia od po wied niej na cze py jest
po trzeb na tyl ko jed na „ła bę -
dzia szy ja” i ze staw róż nych
ele men tów do bra nych
pod kon kret ne za da nie trans -
por to we. Obej mu je on m.in.
róż ne mo du ły osio we, po kład
ła dun ko wy, te le sko po wa ną
ra mę, ło że ko tło we, a na wet
dy szel. Bu do wa po jaz du od -
by wa się za po mo cą przy ję -
tych przez Fay mo nvil le’a po -
łą czeń oku cia mi prze ty ka ny mi
sworz niem lub po łą czeń ha -
ko wych. Ofe ro wa ne mo du ły
mo gą mieć od jed nej do sze -
ściu osi, co po zwa la na stwo -
rze nie ze sta wu ide al nie do pa -
so wa ne go do ma sy
i wy mia rów prze wo -
żo ne go ła dun ku. 

Faymonville CombiMax - postaw na uniwersalność!
W trans por cie po nadnor ma tyw nym prak tycz nie każ dy ła du nek jest in -
ny. To po cią ga za so bą ko niecz ność sta łe go roz bu do wy wa nia flo ty po -
sia da nych na czep al bo sięgnięcie po roz wią za nia modułowe

www.faymonville.com

Na cze pa Fay mo nvil le CombiMax po zwa la na pre cy zyj ne do bra nie licz by osi i dłu go ści po jaz du pod kon kret ny ła du nek, w zna -
czą cy spo sób ob ni ża jąc kosz ty po nadnor ma tyw ne go trans por tu

Przy kon fi gu ro wa niu na cze py CombiMax moż na sto so wać wóz ki jezd ne z do wol ną
licz bą osi w prze dzia le 1-6. Mo duł z po je dyn czą osią zo stał na zwa ny Jo ke rem
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Z pew nych wzglę dów cią -
gnik to do sko na łe uzu peł -
nie nie, a na wet ogni wo po -
śred nie mię dzy po jaz da mi
cię ża ro wy mi i ma szy na mi
ro bo czy mi. W po rów na niu
do sa mo cho dów użyt ko wych
o do pusz czal nej ma sie cał -
ko wi tej prze kra cza ją cej 3,5
to ny cią gnik nie wy ma ga ta -
cho gra fu i nie trze ba za nie -
go uisz czać opłat dro go -
wych. Do pra cy na nim wy -
star czy pra wo jaz dy ka te go rii
B, oczy wi ście tyl ko w sy tu -
acjach, gdy jest wy ko rzy sty -
wa ny z ma szy ną pod wie sza -
ną lub cią gnię tą na ko łach
(mo że to być przy cze pa), ale
o ma sie do 750 kg. In ną waż -
ną za le tą cią gni ków są zna -
ko mi te wła ści wo ści trak cyj -
ne, umoż li wia ją ce bez piecz -
ną pra cę w naj trud niej szych
wa run kach. Co praw da ist -
nie ją też po jaz dy cię ża ro we
wy po sa ża ne w te re no we
pod wo zia z na pę dem
wszyst kich osi i kom ple tem
blo kad me cha ni zmów róż ni -
co wych, na któ re moż na za -
kła dać wy mien ne nad wo zia,
ale są one znacz nie droż sze

w eks plo ata cji i trud niej sze
w ob słu dze. Cią gni kom za -
rzu ca się na to miast niż szą
pręd kość jaz dy w po rów na -
niu do sa mo cho dów cię ża ro -
wych, ale na pla cach bu do -
wy i wo kół nich, gdzie zwy kle
jest wpro wa dza na zmia na or -
ga ni za cji ru chu czy ob jaz dy
i wy ni ka ją ce z nich ogra ni -
cze nia, zu peł nie się jej nie
od czu wa. Trak tor jest rów -
nież bar dzo zwrot ny i mo że
pra co wać z bar dzo sze ro ką
ga mą osprzętu, co spra wia
że zwy kle jest wy ko rzy sty wa -
ny przez ca ły rok. 
Wszyst kie te za le ty spra wia ją,
że cią gni ki bar dzo chęt nie są
wy ko rzy sty wa ne do bu do wy
dróg. Po dob nie jak w bran ży
rol ni czej, naj chęt niej wy bie ra -
ną mar ką jest obec nie New
Hol land. – W ta kich za sto so -
wa niach spraw dza ją się cią -
gni ki róż nej wiel ko ści, ale
z na szych ob ser wa cji wy ni ka,
że naj więk szą po pu lar no ścią
cie szą się dwie gru py trak to -
rów. Są to po jaz dy o mo cy
w gra ni cach 80-120 KM
i cięż sze jed nost ki z prze dzia -
łu 250-350 KM. Mniej sze trak -
to ry są wy ko rzy sty wa ne
do prac po moc ni czych, oko -
ło bu dow la nych, czy li np.
z becz ką do prze wo zu wo dy
i po le wa nia al bo z za mia tar -
ką. Du że cią gni ki bio rą udział
w bez po śred nim przy go to wa -
niu grun tu pod dro gę. Pra cu -
ją z ta kim sprzę tem, jak roz -
sie wacz spo iwa czy re cy kler,
więc mu sza mieć od po wied -
nią ma sę i osią gi – prze ko nu -
je Łukasz Chęciński – Spe -
cja li sta ds. Pro duk tu mar ki
New Hol land.
Cią gni ki wy ko rzy sty wa ne
do prac bu dow la nych ma ją
sto sun ko wo pro stą kon struk -
cję. Prze waż nie do star cza ne
są ze zwy kłą, me cha nicz ną
skrzy nią bie gów z jed nym,
dwo ma lub czte re ma prze ło -
że nia mi, któ re moż na zmie -
niać pod peł nym ob cią że -
niem. Je śli za szła by po trze -
ba prze miesz cza nia się z ni -
ską pręd ko ścią jaz dy, to opty -
mal nym roz wią za niem ofe ro -

POJAZDY BUDOWLANE

New Hol land  – cią gni ki na au to stra dzie!
Cią gnik, zwa ny po tocz nie trak to rem, jest zwy kle ko ja rzo ny z branżą
rolniczą. Posiada jednak tak wie le uni ka to wych cech, że do sko na le
spraw dza się także w cał ko wi cie od mien nych za sto so wa niach. Zna ko -
mi tym przy kła dem jest bu dow nic two dro go we, gdzie mo że być wy ko -
rzy sty wa ny na bar dzo wie le spo so bów

Mniej sze cią gni ki o mo cy w prze dzia le 80-120 KM naj czę ściej znaj du ją za sto so wa nie przy pra cach po moc ni czych, takich jak  zmy -
wa nie na wierzch ni czy zra sza nie dróg grun to wych w ce lu ogra ni cze nia wznie ca nia ku rzu przez sa mo cho dy cię ża ro we

Przy ro bo tach zwią za nych z przy go to wa niem grun tu pod dro gę opty mal nym roz wią -
za niem są cią gni ki ofe ru ją ce wyż szą moc rzę du 250-350 KM. Pra ca, któ rą wy ko nu ją
nie jest skom pli ko wa na, dla te go są zamawiane pro stych kom ple ta cjach

Cią gnik New Hol land T6090 idzie „łeb w łeb” ze sta bi li za to rem grun tu. Do swoistej
rywalizacji maszyn doszło na bu do wie tra sy Sa lo mea -Wo li ca ma ją cej „od kor ko -
wać” za tło czo ną Ale ję Kra kow ską, Ra szyn i Jan ki 
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wa nym opcjo nal nie w trak to -
rach New Hol land jest prze -
kład nia bez stop nio wa
AutoCommand. Po zwa la ona
pra co wać przy wy ko rzy sta niu
peł nej mo cy, ale z pręd ko ścią
mi ni mal ną mo gą cą wy no sić
na wet trzy dzie ści me trów
na mi nu tę. W ce lu za pew nia -
nia od po wied niej trak cji,
w trak to rach sto sowa ne jest
ogu mie nie ty po wo rol ni cze.
Zde cy do wa na więk szość
prac od by wa się bo wiem
na te re nach nie utwar dzo nych
o mniej szej zwię zło ści pod ło -
ża. Ta kie cią gni ki czę sto są
wy po sa ża ne w przed ni TUZ
i WOM. W przy pad ku mniej -
szych jed no stek po zwa la on
na zwięk sze nie uni wer sal no -
ści po jaz du, po przez np.
mon taż za mia tar ki, w więk -
szych TUZ jest wy ko rzy sty -
wa ny do wy god ne go pod -
cze pie nia nie stan dar do wej
prze ciw wa gi. Mo że być
ona po trzeb na pod czas
pra cy z cięż ki mi sta bi li za to -
ra mi grun tu lub przy cze pa -
mi i roz sie wa cza mi na po je -
dyn czych lub ze spo lo nych
osiach, któ re na ci ska jąc
na tyl ny za czep po wo du ją
od cią że nie przed nich kół.
W przy pad ku nie któ rych za -

sto so wań, na przy kład pod -
czas pra cy z uży ciem re cy -
kle ra, wska za ne jest ko rzy -
sta nie z za kła da nych na tyl -
ne ko ła ob ciąż ni ków.

Waż ną za le tą wszyst kich cią -
gni ków New Hol land są no -
wo cze sne sil ni ki wy so ko pręż -
ne, któ re cha rak te ry zu ją się
trwa ło ścią, wy so kim mo men -
tem do stęp nym od naj niż -
szych ob ro tów jed nost ki na -
pę do wej i co naj waż niej sze
z punk tu wi dze nia użyt kow ni -
ka – bar dzo ni skim zu ży ciem
pa li wa. Mi mo, że w ta kich za -
sto so wa niach zwy kle pa nu je
du że za py le nie, nie wy ma ga -
ją one do dat ko wych fil trów,
bo fa brycz nie są już przy go -
to wa ne do ta kich wa run ków
eks plo ata cji. Je dy nym wy mo -

giem jest co dzien ne czysz -
cze nie wstęp ne go fil tra po -
wie trza, ale jest on ła two do -
stęp ny i czyn ność ta nie zaj -
mu je du żo cza su. Trak to ry

New Hol land są też ce nio ne
za bar dzo er go no micz ne
i prze stron ne ka bi ny. W więk -
szych mo de lach ma ją one tyl -
ko czte ry słup ki i wy pu kłe
szy by, któ re za pew nia ją do -
sko na łą wi docz ność we
wszyst kich kie run kach.
Kil ka cią gni ków New Hol land
pra cu je obec nie przy bu do wy
tra sy Sa lo mea -Wo li ca w oko -
li cach Nada rzy na, któ ra bę -
dzie sta no wić łącz nik po mię -
dzy dro ga mi eks pre so wy mi
S7, S8 i Po łu dnio wą Ob wod -
ni cą War sza wy S2, a miej -
skim ukła dem ko mu ni ka cyj -
nym sto li cy, dla od cią że nia
Al. Kra kow skiej, Ra szy na i Ja -
nek. Je den z trak to rów, tj.
New Hol land T6090 na le żą cy
do fir my SAT Pol ska pra cu je
z roz sie wa czem spo iwa.
Ope ra tor cią gni ka Ro bert Li -

sik wy po wia da się o nim bar -
dzo po zy tyw nie: – Mo ja ma -
szy na osią ga 190 KM, a więc
ma bar dzo du ży za pas mo cy.
Zda rza się, że na mo krym,
grzą skim pod ło żu ko ła roz -
sie wa cza blo ku ją się, a trak -
tor na dal go cią gnie tyl ko nie -
znacz nie od czu wa jąc zwięk -
szo ne ob cią że nie. Je stem też
bar dzo za do wo lo ny z nie zwy -
kle ob szer nej, do brze wy ci -
szo nej i szczel nej ka bi ny, co
uła twia wie lo go dzin ną pra cę
w znacz nym za py le niu. Du że
prze szkle nia do mi ni mum
ogra ni cza ją mar twe po le wi -
dze nia, więc mi mo że ten
trak tor jest dość du ży, to ma -
new ro wa nie nim nie spra wia
więk szych pro ble mów. War to
też pod kre ślić ni skie zu ży cie
pa li wa. Oczy wi ście za le ży
ono od ro dza ju pod ło ża,
na ja kim roz sie wam spo iwo,
ale spa la nie za zwy czaj nie
prze kra cza sied miu -ośmiu li -
trów na go dzi nę.
Z ro ku na rok co raz wię cej
firm bu dow la nych prze ko nu -
je się o uni ka to wych za le tach
cią gni ków, dla te go ich po pu -
lar ność w tym seg men cie
suk ce syw nie ro śnie. Przez
ostat nich dziesięć lat do ta -
kich za sto so wań tra fi ło około
dwustu trak to rów New Hol -
land, ale przed sta wi cie le kon -
cer nu zgod nie twier dzą, że
w ko lej nych de ka -
dach ta licz ba bę -
dzie du żo więk sza.

www.newholland.pl

Przed ni TUZ i WOM zwiększają moż li wo ści zastosowań cią gni ka, któ ry peł nić mo -
że funk cję prak tycz nej za mia tar ki, a na wet zmy war ki w tan de mie z trak to rem cią -
gną cym becz kę z wo dą

Ro bert Li sik, ope ra tor cią gni ka New Hol land T6090 chwa li swój po jazd za du ży za -
pas mo cy, ni skie zu ży cie pa li wa i bar dzo prze stron ną ka bi nę, w któ rej są tyl ko czte -
ry słup ki mię dzy okien ne

Pod czas pra cy z roz sie wa czem spo iwa, w tym przy pad ku ce men tu, naj bar dziej
uciąż li we jest du że za py le nie. Mi mo ta kich wa run ków, cią gni ki New Hol land nie
wy ma ga ją spe cjal nych fil trów po wie trza

http://agriculture.newholland.com/poland/pl/Pages/homepage.aspx
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MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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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
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

IMPREZY TARGOWE

www.mtp.pl

www.targikielce.pl



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

4/2015 17.07.2015 08.06.2015 22.06.2015
5/2015 17.09.2015 07.08.2015 21.08.2015
6/2015 13.11.2015 05.10.2015 19.10.2015

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 3/2015 

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/czasopisma/prenumerata


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


http://www.camoplastsolideal.com/

