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SPIS TREŚCI

Hy un dai HL980 uszy ty na mia rę

Pod czas tar gów Bau ma Hy un dai za pre zen to -
wał ła do war kę ko ło wą HL980. Przy pra cach
nad ma szy ną bra no pod uwa gę po trze by ope -
ra to rów z ca łe go świa ta

Lu stro Trim ble AT360 – lek kie i po ręcz ne

Ak tyw ne lu stro po lo we AT360 po sia da naj bar -
dziej roz bu do wa ne funk cje urzą dzeń te go ty -
pu. Na przy kład Trac ker czy li nie zwy kle za -
awan so wa ny tryb śle dze nia

Nie bu du ję dom ków z kart!

Roz mo wa z An drze jem Ge tle rem, wi ce pre ze -
sem i dy rek to rem ope ra cyj nym Me ca lac Pol ska

Interhandler otworzył nowy rozdział

Ostat nie zmia ny w fir mie In ter han dler wy wo ła ły
emo cje i… plot ki. W roz mo wie z To ma szem We -
gne rem po sta no wi li śmy usta lić, czy jest w nich
choć by ziar no praw dy

No we roz ście ła cze Ca ter pil lar

Część eks po zy cji Ca ter pil la ra na tar gach Bau -
ma zaj mo wa ły ma szy ny do bu do wy dróg. Naj -
cie ka wiej pre zen to wa ły się roz ście ła cze ma sy
bi tu micz nej AP300/355F oraz AP500/555F

Lie bherr PR 716 – kolejna perła w koronie

Spy char ka gą sie ni co wa Lie bherr PR 716 to im -
po nu ją ca ma szy na. Ma sa eks plo ata cyj na na -
stęp cy mo de lu PR 714 wy no sić mo że na -
wet 15.200 kg, a moc sil ni ka 126 KM

Re mont pod wo zia? Zę by? Tyl ko Lin ser!

Po zo ry mylą. Cze cha no wicz Eko lo gia i Zie leń,
nie jest firmą ogrodniczą.  Buduje drogi w całej
Polsce eksploatując bli sko sto pięć dzie siąt
różnego rodzaju po jaz dów i ma szyn

CA SE CE – pięć no wych ko pa rek 

Ty po sze reg D ko pa rek gą sie ni co wych CA SE
zo stał wzbo ga co ny o ko lej ne mo de le. No we
ma szy ny wy róż nia ją się pa ra me tra mi ro bo czy -
mi, wzno sząc je na cał ko wi cie no wy po ziom

Me ca lac – widowiskowe pokazy na Baumie

Me ca lac Gro up jest li de rem in no wa cyj no ści
i za mie rza ta ko wym po zo stać. Z efek ta mi dzia -
łań kon struk to rów fran cu skiej fir my moż na się
by ło za po znać pod czas tar gów Bau ma

Grausch i Grausch – per fek cyj na ofer ta

Po wsta ła w ro ku 1999 spół ka Grausch i Grausch
Ma szy ny Bu dow la ne z bie giem lat sta ła się wio -
dą cym do staw cą in no wa cyj nych roz wią zań
w bran ży ma szyn bu dow la nych

Marka Dressta ma renomę!

Sto isko Liu gong Dres sta Ma chi ne ry na Bau mie
przy cią ga ło licz nych go ści. Zo ba czy li w nim sa -
me no wo ści, w tym spy char ki o na pę dzie hy dro -
sta tycz nym i naj więk szą ukła dar kę rur 

Łyż ki MB -L – wy daj ne i nie za wod ne 

Osprzęt MB Cru sher to naj bar dziej efek tyw ne
na rzę dzia nie tyl ko w pra cach bu dow la nych
i ziem nych, ale tak że w róż ne go ro dza ju za sto -
so wa niach spe cja li stycz nych
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Dro dzy Czy tel ni cy,

za pew ne ostat nie już tak po kaź ne kwo ty z fun du szy unij nych bu dzą emo cje. Cza sem od nieść moż na wra że nie, że
gó ry bank no tów al bo gdzieś nam się za gu bi ły, al bo ist nie ją tyl ko w sfe rze na szej wy obraź ni. Bo czy mo że być ina -
czej, sko ro wszy scy mó wią o pie nią dzach i li czą je w my ślach, ale w prak ty ce nikt ich nie oglą da? Bran ża utknęła
w blo kach i cze ka na wy strzał unij ne go star te ra. Czy in we sty cje wresz cie ru szą? Mal kon ten ci twier dzą, że nie -
pręd ko, opty mi ści, że już ru szy ły. I jed ni, i dru dzy mar twią się, czy unij nych fun du szy star czy dla wszyst kich. Ile
pie nię dzy uda się roz sąd nie wy ko rzy stać, a ile zo sta nie zmar no tra wio ne przez złe za rzą dza nie. I tu po ja wia się
kwe stia unij nych stan dar dów. Wy da je się, że je że li bę dzie my do nich śle po dą żyć, to wyj dzie my na tym, jak je den
z na szych ro da ków na my dle. W Pol sce je den urzęd nik przy pa da na mi lion eu ro unij nych fun du szy, tym cza sem
Unia Eu ro pej ska za le ca, by na każ dy mi lion przy pa da ło nie dość, że dwóch urzęd ni ków, to jesz cze do te go „po -
łów ka”. By naj mniej, nie do wy pi cia, cho dzi o po łów kę urzęd ni ka. Nic dziw ne go, że ro śnie ar mia do brze wy na gra -
dza nych lu dzi spe cja li zu ją cych się w unij nych do ta cjach. „Stra te gów” pro du ku ją cych ma so wo pro gra my roz wo ju,
spój no ści, a na wet – po wznie sie niu się na szczyt in te lek tu al nych moż li wo ści – „ra my od nie sie nia”. Tak po wsta ją
do ku men ty, for mu la rze i bro szu ry o ob ję to ści idą cej w mi liar dy stron i zaj mu ją ce ko lej ne mi lio ny gi ga baj tów pa -
mię ci. Pra cy jest co nie mia ra. Je den urzęd nik spraw dza dru gie go, wszy scy pra cu ją w po cie czo ła bio rąc udział
w szko le niach, kon fe ren cjach, se sjach wy jaz do wych, kon sul ta cjach… A co na to bu dow lań cy? Cze ka ją na sy gnał
do star tu i roz my śla ją, ja kie ma szy ny bę dą po trzeb ne do re ali za cji ry su ją cych się na ho ry zon cie in we sty cji. 
No wła śnie, ja kie? Spe cja li stycz ne czy uni wer sal ne? Wie le za le ży od te go, czy pol skie fir my zy ska ją wresz cie po -
czu cie sta bil no ści, czy bę dą mo gły snuć pla ny na la ta, a nie na ty go dnie a w naj lep szym przy pad ku mie sią ce? Je -
że li tak się sta nie, to po trze bo wać bę dą wy spe cja li zo wa nych ma szyn. A to mo że ozna czać ko niec pol skie go el do -
ra do dla firm ofe ru ją cych ko par ko -ła do war ki. Mo że, ale wca le nie mu si. Pol ska ca ły czas nie scho dzi z eu ro pej -
skie go po dium dla na byw ców tych ma szyn. Vo lvo CE nie sprze da im już ko par ko -ła do wa rek, zli kwi do wa ło pro -
duk cję. Ży cie nie zno si jed nak próż ni, jak naj więk szy ka wa łek z ko par ko -ła do war ko we go tor tu pró bu ją wy kro ić
dla siebie co raz to no we fir my. Ostat nio tu rec kie, choć ich ma szy ny nie na le żą wca le do naj tań szych.
Czy na byw cy sprzę tu i ma szyn bu dow la nych kie ru ją się je dy nie ce ną? Gdy ostat nio za da łem ta kie py ta nie do -
świad czo ne mu dro go wco wi, ten od pa ro wał: Coś pan, czy wi dać u mnie „chiń czy ki”?! Czy ozna cza to, że dla
Polaka li czą się mar ka, ja kość i ser wis?

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Koparka gąsienicowa

Hyundai HX 330L

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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MIESZANKA FIRMOWA

YOKO HA MA in we stu je
Ja poń ski kon cern YOKO HA MA Rub ber Co. ogło sił za kup
wszyst kich ak cji pro du cen ta opon prze my sło wych i rol ni -
czych Al lian ce Ti re Gro up. In we sty cja ta jest ko lej nym eta -
pem pla nu re ali za cji roz sze rze nia ofer ty han dlo wej mar ki
o opo ny prze my sło we i rol ni cze. Łącz na war tość trans ak cji
wyniosła 1,2 miliarda dolarów amerykańskich. 
Dzia ła nia zwią za ne z za ku pem udzia łów Al lian ce Ti re Gro up
przez  koncern YOKO HA MA pro wa dzo ne by ły od koń ca ubie głe -
go ro ku, a ca ły pro ces zo stał za koń czo ny pod ko niec mar ca. Al -
lian ce Ti re Gro up (ATG), z sie dzi bą w Ho lan dii, jest zna nym pro -
du cen tem opon ra dial nych i dia go nal nych dla rol nic twa, prze -

my słu, bu dow nic twa i le śnic twa. Pro duk ty oferowane pod
markami Al lian ce, Ga la xy, Pri mex są dostępne w stu dwudziestu
kra jach na świe cie, między innymi na ryn kach Ame ry ki Pół noc -
nej oraz Eu ro py. Na po cząt ku tego roku fir ma uru cho mi ła fa bry -
kę pro duk cji opon w Da hej, w In diach. W no wo cze snym za kła -
dzie, wy twa rza ne jest spe cja li stycz ne ogu mie nie przeznaczone
między innymi  do cią gni ków, kom baj nów i opry ski wa czy. 
Eks pan sja w ob sza rze opon prze my sło wych jest jed nym z klu -
czo wych ele men tów stra te gii YOKO HA MA Rub ber Co. bę dą -
cej naj star szym w Ja po nii i jed nym z naj więk szych na świe cie
pro du cen tów ogu mie nia do wszyst kich ty pów po jaz dów, po -
sia da ją cym obec nie 145 od dzia łów na wszyst kich kon ty nen -
tach i 44 fi lie. Wy so kiej ja ko ści opo ny pre mium pro du ko wa ne
są w 13 fa bry kach, z któ rych sześć znaj du je się w Ja po nii, trzy
w USA, jeden w Ro sji, po zo sta łe w in nych kra jach azja tyc kich.
Obec nie kon cern re ali zu je ko lej ny etap śred nio okre so we go
pla nu za rzą dza nia Grand De sign 100 na la ta 2015-2017, w ra -
mach któ re go roz wi ja dzia łal ność han dlo wą w seg men cie du -
żych opon ra dial nych dla branży górniczej i segmentu ma -
szyn  bu dow la nych. Jed nym z je go ele men tów by ło uru cho -
mie nie w ubie głym ro ku no wej fa bry ki ogu mie nia do po jaz -
dów cię ża ro wych i au to bu sów w sta nie Mis si si pi (USA). Dłu -
go fa lo wym ce lem kon cernu YOKO HA MA Rub ber Co. jest
umocnienie pozycji w seg men cie opon cię ża ro wych, prze -
my sło wych oraz ogumienia do ma szyn bu dow la nych. 
Osta tecz nie prze ję cie Al lian ce Ti re Gro up ma mieć miejsce
w lip cu te go ro ku. Transakcja będzie sfi na li zo wa na po speł -
nie niu wszyst kich nie zbęd nych wa run ków for mal nych.

Tar gi w cie niu wiel kich ma szyn
Pod czas tar gów Autostrada-Polska, któ re od 31 ma ja do 2
czerw ca od bę dą się w Tar gach Kiel ce za pla no wa no wie le
atrak cji dla wy staw ców i zwie dza ją cych. Nad cho dzą ca edy cja
wy sta wy będącej naj waż niej szym wy da rze niem bran ży bu dow -
nic twa dro go we go w Eu ro pie Środkowo-wschodniej,  za po -
wia da się wy jąt ko wo!
XXII Mię dzy na ro do we Tar gi Bu dow nic twa Dro go we go to wy -
da rze nie, któ re co ro ku przy cią ga do Kielc prze szło czterysta
firm z po nad dwudziestu kra jów ca łe go świa ta. W mi nio nym
ro ku z ofer tą czo ło wych, mię dzy na ro do wych ma rek moż na
by ło za po znać się na im po nu ją cej po wierzch ni dwudziestu
tysięcy me trów kwa dra to wych. Po tęż ne ma szy ny i naj no wo -
cze śniej sze roz wią za nia obej rza ło po nad piętnaście ty się cy
pro fe sjo nal nych zwie dza ją cych. Wszyst ko wska zu je na to, że
te go rocz ne tar gi wy pad ną jesz cze le piej.
W pro gra mie nad cho dzą cej edy cji znaj du je się mię dzy in ny -
mi kil ka na ście spo tkań po dej mu ją cych te ma ty naj waż niej sze
dla bran ży, a wśród nich kon fe ren cja „Sta lo we czy be to no we
dro go we obiek ty mo sto we”, or ga ni zo wa ną przez In sty tut Ba -
daw czy Dróg i Mo stów oraz Pol ską Izbę Kon struk cji Sta lo -
wych oraz kon fe ren cja „Jak do brze i efek tyw nie za rzą dzać
in fra struk tu rą dro go wą i ko le jo wą”, któ rej or ga ni za to rem jest
Sto wa rzy sze nie In ży nie rów i Tech ni ków Ko mu ni ka cji Od dział
Kiel ce i Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad Od -
dział Kiel ce. Tar gom po raz pią ty to wa rzy szyć bę dzie Sa lon
Kru szyw przy go to wy wa ny przez In sty tut Me cha ni za cji Bu -
dow nic twa i Gór nic twa Skal ne go. 
Pro gram tegorocznych tar gów Autostrada-Polska oprócz
kon fe ren cji, de bat i warsz ta tów obej mo wać bę dzie rów -

nież cie szą cy się co raz więk szą po pu lar no ścią kon kurs
ope ra to rów ko pa rek Big Bau Master. Pod czas ry wa li za cji,
swo je umie jęt no ści bę dą mo gli spraw dzić ope ra to rzy ma -
szyn bu dow la nych, któ rzy zmie rzą się z za da nia mi wy ma -
ga ją cy mi  pre cy zji i opa no wa nia.
Tegoroczne tar gi w Kiel cach bę dą kom plek so wo zaspokajać
potrzeby firm z bran ży dro go wej, bo wiem jed no cze śnie
z wy sta wą Autostrada-Polska za pla no wa no do dat ko wo trzy
inne imprezy zwią za ne z dro go wnic twem, in fra struk tu rą,
trans por tem dro go wym i tech no lo gia mi par kin go wy -
mi – XII Mię dzy na ro do we Tar gi In fra struk tu ry, Sa lon Tech no -
lo gia i In fra struk tu ra Lot nisk TRAF FIC -EXPO – TIL, VIII Mię -
dzy na ro do we Tar gi Trans por tu Dro go we go – Po jaz dy Użyt -
ko we RO TRA oraz II Sa lon Europarking.

YOKO HA MA Rub ber Co. jest naj star szym w Ja po nii i jed nym z naj więk szych na świe -
cie pro du cen tów ogu mie nia tak że do wo zi deł sztyw no ra mo wych

Ubie gło rocz ną edy cję wy sta wy Au to stra da -Pol ska od wie dzi ło po nad pięt na ście ty się cy
gości. Wszyst ko wska zu je na to, że te go rocz ne tar gi wy pad ną jesz cze okazalej



Scho dy do spy char ki
Jak co ro ku w ma ju w bran żo wych roz mo wach po ja wia się te -
mat tar gów. Tym ra zem naj czę ściej roz ma wia się o tym, jak
by ło na Bau mie. Po tem pa da py ta nie – je dzie cie czy nie je dzie -
cie do Kielc? A mo że le piej by się wy brać na ja kieś tar gi lo kal -
ne? Szcze cin, Byd goszcz, a mo że Hil l he ad? Zda nia są – jak
zwy kle – po dzie lo ne. Są ta cy, któ rzy ca ły rok gło śno mó wi -
li – ni gdy wię cej tar gów w Pol sce. I na gle wi dzi my na zwę tej
fir my na li ście wy staw ców Au to stra dy. Są ta cy, któ rzy obie ca li
so bie, że ich no ga wię cej w Kiel cach nie po sta nie i rze czy wi -
ście na tar gach ich nie bę dzie. Wie le firm mó wi szcze rze, że
Bau ma wy czer pa ła im ca ły te go rocz ny bu dżet na tar gi. Za fun -
do wa li klien tom z Pol ski su per wy ciecz kę do Mo na chium
i w kie sze niach po ka za ło się dno... Ale nie ża łu ją. War to by ło
spę dzić kil ka dni z klien ta mi, po ka zać im ma szy ny, ja kich
w Pol sce ra czej nie zo ba czą. Ża den z fun da to rów nie przej mu -
je się wca le, że nie da ło się utrzy mać swo jej „wy ciecz ki” tyl ko
w wy bra nym sto isku. Nie, nie, w Mo na chium nie war to pil no -
wać swo ich go ści, by by li za fik so wa ni wy łącz nie na jed nej mar -
ce. Oni przy jeż dża ją, by wziąć udział w wiel kim wi do wi sku
bran ży ma szy no wej, po win ni zo ba czyć jak naj wię cej i po pro -
stu ode tchnąć at mos fe rą ma szy no we go high li fe. Za pa mię ta -
ją, dzię ki ko mu to wi dzie li – i o to wła śnie cho dzi.
Ale przy oka zji na su wa się ta ka re flek sja – dla cze go u nas
wciąż nie uda je się stwo rzyć ta kiej at mos fe ry - roz ma chu, wy -
sta wy, wiel kie go świa ta? Kto jest wi nien – or ga ni za to rzy, wy -
staw cy, a mo że... na sza men tal ność? 
Spójrz my na ta ki dro biazg, jak do stęp do ma szyn. Wszę dzie
na świe cie ma szy ny przy go to wu je się tak, by pod czas tar gów
wsie dli do nich zwie dza ją cy. Obej rze li wnę trze, wy pró bo wa li fo -
tel, zro bi li so bie sel fie. Dzie ci mo gą bez prze szkód po ba wić się
joystickiem, do ro śli mo gą wejść do łyż ki ko par ki, sta nąć
przy ogrom nym ko le ła do war ki. Po to wła śnie sta wia się
przy tych naj więk szych ma szy nach po de sty i scho dy. Na wet pa -
nie na ob ca sach wej dą po nich bez pro ble mu. Jak jest u nas?
Ow szem, ma szy ny szy ku je się jak na kon kurs pięk no ści,
nabłyszcza gu my, pla sti ki, po le ru je la kier. Nie któ re nie są już
tak że – jak do nie daw na – za mknię te na czte ry spu sty. Na ubie -
gło rocz ny In ter masz Dres sta przy wio zła na wet spe cjal nie za pro -
jek to wa ne scho dy, któ re mia ły tyl ko i wy łącz nie eks po zy cyj ny
cha rak ter, a ich je dy nym za da niem mia ło być ułatwienie za in te -
re so wa nym do stę pu do pre zen to wa nej spy char ki. Świet ną za -
ba wę mie li tak że wszy scy, któ rzy wpa dli na po mysł wej ścia
do ka bi ny wo zi dła Ko mat su eks po no wa ne go w Kiel cach. Nie
był to mo że wy czyn po dob ny do „zdo by cia” ka bi ny gi gan tycz -
ne go Lie bher ra tra dy cyj nie zdo bią ce go bau mo we ma szy no we
mia stecz ko tej fir my, ale przy jem ność na pew no po rów ny wal na. 
Do nie daw na jed nak w na pol skich im pre zach tar go wych ma -
szy ny sta ły jak na wy sta wie skle pu i nie wia do mo by ło na wet,
kto ma do nich klu czy ki. Za in te re so wa ni bliż szym kon tak tem
z ma szy ną by wa li cza sem dość osten ta cyj nie igno ro wa ni – je -
śli oczy wi ście nie wy glą da li na po ten cjal nych kup ców. 
Cza sa mi na wet da się ta kie „po dej ście do klien ta” ra cjo nal nie
wy tłu ma czyć. Czę sto jest bo wiem tak, że na tar gach ro lę eks -
po na tu peł ni sprze da na już ma ją ce mu w po bli żu sie dzi bę
przed się bior stwu ma szy na. Trudno tak po prostu udostępniać
ją wszystkim targowym „gapiom”. A że odejdą od stoiska
rozczarowani, może nawet zrażeni do marki? No cóż – mo że
wła śnie dla te go na Bau mie moż na się po czuć jak w lu na par ku,

skle pie z za baw ka mi, sa lo nie VIP! Tam każ dy wi ta ny jest uśmie -
chem i za chę ca ny do bliż sze go za po zna nia się z tar go wy mi
eks po na ta mi. Czy to pan w gar ni tu rze, czy pa ni na szpil kach.
Tak że dzie ci czy lu dzie star si. Tymczasem od kil ku lat na pol -
skich im pre zach branży maszyn budowlanych sły szy się na rze -
ka nia (słusz ne), że tar gi bez pu blicz no ści nie ma ją sen su.
Wszyscy odczuwają jej brak. Po wsta ła dziw na sy tu acja – w cią -
gu ostat nich lat do ro bi li śmy się pięk nych hal wy sta wien ni czych,
efek tow nych pa wi lo nów, prze szklo nych wież i dizajnerskich to a -
let. Za miast szu kać miej sca na nie użyt kach czy fa brycz nych za -
ple czach, par ku je my wy god nie w wie lo po zio mo wych
garażowcach. Ma my do dyspozycji kli ma ty zo wa ne sa le z sys tem
au dio. To jed nak nie wy star czy, by tar gi się uda ły... Ow szem, kie -
dyś w Kiel cach nie by ło gdzie za par ko wać, po dro dze do sto iska
bru dzi ło się bu ty, a nawet no gaw ki spodni, w pa wi lo nach nie by -
ło czym od dy chać. Pa mię ta my i ta ka edy cję, kie dy wy staw cy nie
zmie ści li się w ha lach i część sto isk ulo ko wa no w na mio to wej do -
bu dów ce. Do daj my – prze cie ka ją cej do bu dów ce. Ale tar gi od wie -
dza ły wtedy prawdziwe tłu my za in te re so wa nych. Przez bra mę
wle wa ły się ist ne rze ki go ści, a ho te le re zer wo wa no na kil ka lat
na przód. Lub no co wa no kilkadziesiąt kilometrów od Kielc.  
To by ły in ne cza sy – po wie ktoś. Nie by ło in ter ne tu, to ja sne,
że nikt nie bę dzie teraz je chał przez pół Pol ski, by obej rzeć
ma szy nę, o któ rej mo że so bie po czy tać przy wła snym biur -
ku. I z ła two ścią wygugluje so bie ad res naj bliż sze go miej sca,
gdzie bę dzie mógł ją zo ba czyć na ży wo. Oczy wi ście nie spo -
sób od mó wić ra cji ta kie mu ro zu mo wa niu. Ale jak wo bec te go
wy tłu ma czyć fe no men re kor do wej fre kwen cji na Bau mie? Co
skło ni ło ponad 580 ty się cy osób, by jed nak wsia dły do sa mo -
cho dów, po cią gów i sa mo lo tów, od sta ły w kor kach i ko lej kach,
by zna leźć się na te re nie Mes se Mün chen?
To za da nie dla so cjo lo gów, dla spe cja li stów od mar ke tin gu i pro -
mo cji. My pa trzy li śmy na to z za zdro ścią. Po zy tyw ną za zdro ścią,
z uczu ciem, że bar dzo by śmy chcie li mieć ta ką na wet kil ka roz -
mia rów mniej szą „Baumę” i w Pol sce. Po dej mo wa ne by ły, są i bę -
dą pró by zor ga ni zo wa nia po dob nej im pre zy. Wszyst kim ki bi co wa -
li śmy i an ga żo wa li śmy się w ich pro mo cję. To się na pew no nie
zmie ni. Sko ro jed nak chce my się uczyć od mi strzów, roz waż my
jesz cze jed ną mar ke tin go wą sztucz kę. Bo oto ma my wiel kie tar gi,
do któ rych wszy scy szy ku ją się mie sią ca mi, a na wet la ta mi. Po -
wsta ją no we mo de le ma szyn, wszy scy na to cze ka ją, ale pro du -
cen tom (wy staw com) ta świa do mość nie wy star cza. Pod grze wa ją
at mos fe rę, za wcza su in for mu jąc, co bę dzie moż na zo ba czyć
na tar gach. Nie za wsze po da wa ne są szcze gó ły. Jed nak więk -
szość pro du cen tów wie, że wła śnie uchy le nie rąb ka ta jem ni cy wy -
zwo lić mo że im puls ku pie nia bi le tu i za mó wie nia ho te lu. 
Tar gi się koń czą, te re ny wy sta wien ni cze pu sto sze ją. Że by
wy si łek wło żo ny w przy go to wa nie im pre zy nie po szedł
na mar ne, musi ona na dal żyć w świa do mo ści osób z bran -
ży. Choć od Bau my mi nę ło już kil ka ty go dni, do na szych ma -
ilo wych skrzynek  co dzien nie trafiają potargowe ma te ria ły.
Producenci wiedzą, jak ważną rolę w kreowaniu imprez
targowych odgrywają bran żo we me dia. Że to od nas w du żej
mie rze za le ży, czy o tar gach i ich pre mie rach po kil ku dniach
się za po mni, czy też na dal bę dzie się dys ku to wać i je prze ży -
wać. Na zrozumienie tego w Polsce też czekamy i liczymy,
że w końcu się doczekamy!

Mag da le na Ziem kie wicz
Re dak tor Na czel na „Po śred ni ka Bu dow la ne go”
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Pol sad to fir ma z bo ga ty mi
tra dy cja mi i ol brzy mim po ten -
cja łem. Wy ni ka to nie tyl ko
z lat do świad czeń i po sia da -
nia wy kwa li fi ko wa nej ka dry
fa chow ców, ale tak że bar dzo
do god ne go po ło że nia. Cen -
tra la fir my mie ści się w Kut -
nie, oprócz te go po sia da ona
od dzia ły han dlo wo -ser wi so -
we w Rzgo wie ko ło Ło dzi,
No wych Skal mie rzy cach ko ło
Ka li sza, Sta rym Mie ście nie -
opo dal Ko ni na i w Wo ro wie
w po bli żu Grój ca. We wszyst -
kich swych pla ców kach
Polsad za trud nia obec nie
dwie ście osób, z cze go po ło -
wa to pra cow ni cy zaj mu ją cy
się na co dzień na pra wą po -
jaz dów i ma szyn. Są oni
wspie ra ni przez spe cja li stów
wspar cia tech nicz ne go, ko or -
dy na to rów po szcze gól nych
od dzia łów ser wi so wych oraz
pra cow ni ków ma ga zy nów
czę ści za mien nych.
Struk tu ra za trud nie nia po ka -
zu je wy raź nie, że Pol sad sta -
wia na roz wój ob słu gi po -
sprze da żo wej, w któ rej klu -
czo wą ro lę od gry wa ser wis.
Ze wzglę du na spe cy fi kę dzia -

ła nia klien ci fir my ocze ku ją
szyb kiej re ak cji ser wi su po lo -
we go i sku tecz nej na pra wy
ma szy ny w miej scu jej prze -
sto ju. By spro stać tym ocze -
ki wa niom, Pol sad roz bu do wał
flo tę po jaz dów ser wi so wych.
Fir ma po sia da trzy dzie ści sa -
mo cho dów Re nault Ma ster
z peł nym wy po sa że niem ser -
wi so wym oraz kil ka na ście
mniej szych po jaz dów po moc -
ni czych, któ re słu żą na przy -
kład do szyb kich do staw czę -
ści za mien nych bez po śred nio
na plac bu do wy. Pol sad

utrzy mu je też spe cja li stycz ny
park sa mo cho do wy na po -
trze by trans por tu we wnętrz -
ne go. Je go za da niem jest
przede wszyst kim do star cza -
nie sprze da ne go sprzę tu
do na byw ców oraz przy wo że -
nie ze psu tych ma szyn do ser -
wi su sta cjo nar ne go. Zde cy -
do wa na więk szość prac ser -
wi so wych i na praw od by wa
się w te re nie. Pod sta łą opie -
ką me cha ni ków Pol sa du znaj -
du ją się nie tyl ko ma szy ny bu -
dow la ne, ale tak że po jaz dy,
cią gni ki i wóz ki wi dło we.
Bar dziej skom pli ko wa ne na -
pra wy i re mon ty ma szyn prze -

pro wa dza ne są w do brze wy -
po sa żo nych ha lach po szcze -
gól nych pla có wek ser wi so -
wych Pol sa du. Wy ko nu je się
tam re mon ty, któ rych nie
moż na prze pro wa dzić w wa -
run kach po lo wych. Ser wis
sta cjo nar ny zaj mu je się rów -
nież re mon ta mi ka pi tal ny mi
ma szyn bu dow la nych. Po le -
ga ją one na wy mia nie pod wo -
zi czy in nych du żych pod ze -
spo łów, ka so wa niu lu zów,
dia gno zo wa niu i usu wa niu
skom pli ko wa nych uste rek
w ukła dzie hy drau licz nym
i elek trycz nym ma szy ny. Kon -
se kwent ne in we sty cje w in fra -
struk tu rę ser wi su sta cjo nar -
ne go i mo bil ne go w po łą cze -
niu z opty mal nym po ło że niem
od dzia łów Pol sa du spra wi ły,
że osią gnię to naj wyż szy sto -
pień sku tecz no ści nie spo ty -
ka ny w żad nej in nej te go ty pu
fir mie w Pol sce.
Pol sad ofe ru je swym klien tom
sze ro ki za kres umów ser wi so -
wych. Są one za wsze in dy wi du -
al nie do pa so wy wa ne do kon -
kret nych po trzeb. Naj więk szą
po pu lar no ścią cie szą się umo -
wy ob słu go wo -eks plo ata cyj ne,
za wie ra ne przy za ku pie ma szy -
ny. W jej ce nę wli czo ne są
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Pol sad dys po nu je roz bu do wa ną flo tą środ ków trans por tu wy ko rzy sty wa nych mię dzy in -
ny mi do prze wo zu ma szyn bu dow la nych

Bar dziej skom pli ko wa ne na pra wy i re mon ty ma szyn prze pro wa dza ne są w do brze wy po -
sa żo nych ha lach po szcze gól nych pla có wek ser wi so wych Pol sa du

Fir ma spe cja li zu je się w wy ma ga ją cych od po wied nie go do świad cze nia i oprzy rzą do wa nia
warsz ta to we go na pra wach ob ro to wych ła do wa rek te le sko po wych

Pol sad sprzedaje i naprawia maszyny Merlo
Hi sto ria fir my Pol sad bie rze swój po czą tek w ro ku 1989 w Kut nie. W pierw szych la tach pod -
sta wą jej dzia łal no ści by ło świad cze nie usług trans por to wych oraz spe dy cyj nych. Nie co póź -
niej Pol sad uczynił kolejny krok uda nie wkraczając do bran ży pojazdów i ma szyn bu dow la -
nych. Dziś mo że po szczy cić się latami udanej współ pra cy z re no mo wa ny mi pro du cen ta mi
i sprzedażą pol skim klien tom bli sko sied miu ty się cy jed no stek sprzę towych róż ne go ty pu 
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kosz ty wszyst kich prze glą dów
i peł nej ob słu gi ser wi so wej.
Zwy kle klien ci wy bie ra ją wa -
riant umo wy, w któ rej okres jej
trwa nia po kry wa się z cza sem
obo wią zy wa nia gwa ran cji
na da ną ma szy nę. 
W grud niu 2012 ro ku za war to
umo wę, na mo cy któ rej
Polsad stał się au to ry zo wa -
nym de ale rem ma szyn mar ki
Mer lo prze zna czo nych dla
bran ży bu dow la nej, rol ni czej
oraz za sto so wań prze my sło -
wych. Sprze da wa ny sprzęt zo -
stał oczy wi ście ob ję ty opie ką
ser wi so wą Pol sa du. Oprócz
na praw gwa ran cyj nych ser wis
fir my ofe ru je tak że peł ną ga mę
usług po sia da czom ma szyn
star szych, eks plo ato wa nych
po okre sie gwa ran cji. Fir ma
spe cja li zu je się w wy ma ga ją -
cych od po wied nie go do -
świad cze nia i oprzy rzą do wa -
nia warsz ta to we go na pra wach
ob ro to wych ła do wa rek te le -

sko po wych. Sku tecz ność
dzia ła nia, szyb kość re ak cji
oraz po sia da nie wy kwa li fi ko -
wa ne go per so ne lu i wy po sa -
że nia warsz ta to we go spra wi ły,
że Pol sad pod jął de cy zję
o zin ten sy fi ko wa niu współ pra -
cy z Mer lo Pol ska. W Kut nie
po wsta je wła śnie Cen trum
Ser wi so we Mer lo. De cy zję

o je go bu do wie pod ję to za na -
mo wą dy rek to ra za rzą dza ją ce -
go Mer lo Pol ska Mi ro sła wa
Wró bla. In we sty cja jest już
moc no za awan so wa na. Ukoń -
czo no szkie let ha li, dal sze pra -
ce bu dow la ne i wy koń cze nio -
we ma ją za koń czyć się na je -
sie ni. Wów czas to w li czą -
cej cze ry sta pięć dzie siąt me -
trów kwa dra to wych pla ców ce
roz pocz ną się pierw sze re mon -
ty i na pra wy ma szyn Mer lo.
W wy po sa żo nej w spe cja li -
stycz ny sprzęt ha li ser wi so wej
prze pro wa dzać bę dzie moż -

na na wet naj bar dziej zło żo ne
na pra wy i re mon ty. Pla ców ka
w Kut nie ob słu gi wać bę dzie
użyt kow ni ków ma szyn Mer lo
z ca łej Pol ski. Na pra wa mi zaj -
mie się ka dra me cha ni ków
spe cja li zu ją cych się od po -
nad je de na stu lat w dia gno zo -
wa niu uste rek i na pra wie cięż -
kie go sprzę tu bu dow la ne go.

Ol brzy mie do świad cze nie od -
po wied nio prze szko lo nych
me cha ni ków wspar te moż li wo -
ścią ko rzy sta nia ze spe cja li -
stycz nych kom pu te rów dia -
gno stycz nych do ukła dów hy -
dro sta tycz nych Bosch Re xroth
i Sau er, któ re udo stęp ni ła fa -
bry ka Mer lo – spra wi ły, że o ja -
ko ści świad czo nych przez
Polsad usług ser wi so wych sta -
ło się gło śno w naj dal szych za -
kąt kach Pol ski. Do ser wi su tra -
fia ją już nie tyl ko użyt kow ni cy
po je dyn czych ma szyn, ale tak -
że pry wat ni im por te rzy, któ rzy
spro wa dzi li sprzęt Mer lo z za -
gra ni cy i po trze bu ją pil nej i fa -
cho wej po mo cy ser wi so wej. 
Pol sad kie ru je swą ofer tę
usług ser wi so wych do klien -
tów z ca łej Pol ski. Je że li ma -
szy na wy ma ga skom pli ko wa -
nej na pra wy, któ rej nie moż -
na prze pro wa dzić bez po śred -
nio na pla cu bu do wy, jej wła -
ści ciel mo że sko rzy stać
z trans por tu Pol sa du i do star -
czyć ją do ser wi su sta cjo nar -
ne go. W każ dej sy tu acji li czyć
mo że na fa cho wą po moc na -
wet przy naj bar dziej zło żo nych
na pra wach. Ser wis Pol sa du
ob słu gu ją cy ma szy ny Mer lo
im po nu je sku tecz no ścią i cie -
szy się co raz więk szą re no mą.
Nic za tem dziw ne go, że tra fia -
ją tu ma szy ny tej mar ki z naj -
dal szych za kąt ków Pol ski.
Tak że ta kie, z na pra wą któ -
rych nie po tra fił po ra -
dzić so bie ża den in ny
ser wis w kra ju.

Sku tecz ność dzia ła nia oraz po sia da nie wy kwa li fi ko wa ne go per so ne lu i wy po sa że nia warsz -
ta to we go spra wi ły, że Pol sad pod jął de cy zję o zin ten sy fi ko wa niu współ pra cy z Mer lo Polska

Struk tu ra za trud nie nia po ka zu je wy raź nie, że Pol sad sta wia na roz wój ob słu gi po sprze -
da żo wej, w któ rej klu czo wą ro lę od gry wa ser wis

www.polsad.net

http://polsad.net/


Ła do war ka HL980 ma ma sę
ro bo czą 31.000 kg i jest na pę -
dza na naj now szym sil ni kiem
SCA NIA DC13, któ ry speł nia
wy mo gi Sta ge IV bez ko niecz -
no ści sto so wa nia fil tra czą -
stek sta łych (DPF). W po rów -
na niu z po przed ni mi mo de la -
mi z se rii 9A, no wa ma szy -
na zu ży wa o dzie sięć pro cent
mniej pa li wa i jest na wet
o osiem pro cent bar dziej wy -
daj na. Ma szy nę wy po sa żo no
w im po nu ją cą prze stron no -
ścią ka bi nę z za bez pie cze nia -
mi ROPS/FOG/FOPS. Miej sce
pra cy ope ra to ra zo sta ło do -
sko na le wy głu szo ne przy wy -
ko rzy sta niu naj now szej tech -
no lo gii ogra ni cza nia ha ła su.
Dźwi gnia zin te gro wa ne go re -
gu la to ra elek tro hy drau licz ne -
go umoż li wia ope ra to ro wi ła -
twą ob słu gę osprzę tu i dzię ki
te mu ogra ni cza je go zmę cze -
nie, co pro wa dzi do po pra wy
wy daj no ści. Po dob nie, jak
w po zo sta łych mo de lach ty -
po sze re gu HL, w ła do war ce
HL980 za sto so wa no ca ły sze -
reg roz wią zań czy nią cych ją
bar dziej przy ja zną dla śro do -
wi ska na tu ral ne go.
Dzię ki funk cji au to ma tycz ne -
mu wy łą cza nia sil ni ka ogra ni -
cza ne są zu ży cie pa li wa
i emi sja dwu tlen ku wę gla. Sil -
nik wy łą cza ny jest każ do ra -
zo wo po przej ściu ma szy ny
w stan bez czyn no ści. Ope ra -
tor mo że wy brać tryb eks plo -
ata cji i czas bez czyn no ści
w za leż no ści od śro do wi ska
pra cy, co po zwa la jesz cze
bar dziej zwięk szyć wy daj -
ność. Pię cio bie go wa prze -
kład nia ze sprzę głem ry glo -
wym po zwa la do dat ko wo
ogra ni czyć zu ży cie pa li wa
w róż nych wa run kach pra cy.
Wskaź nik ECO za pew nia
eko no micz ną eks plo ata cję

na sta łym po zio mie dzię ki
czę ste mu kon tro lo wa niu sta -
nu pra cy ma szy ny. Ko lor
wskaź ni ka zmie nia się wraz
ze zmia ną mo men tu ob ro to -
we go sil ni ka i po zio mu zu ży -
cia pa li wa. Po nad to mo ni to -
ru je on zu ży cie pa li wa, wy -
świe tla jąc na mo ni to rze war -
tość śred nią i cał ko wi tą. 
Po na ci śnię ciu pe da łu przy spie -
sze nia – z funk cją ECO – ope -
ra tor oce nia, czy ma szy na pra -

co wać mo że w try bie eko no -
micz nym, w któ rym zu ży cie pa -
li wa jest mniej sze. W ła do war -
kach z se rii HL ko rzy stać moż -
na rów nież z ogra nicz ni ka pręd -
ko ści jaz dy. Ope ra tor ma szy ny
mo że re gu lo wać pręd kość w za -
kre sie od dwu dzie stu do czter -
dzie stu ki lo me trów na go dzi nę.
W ten spo sób do pa so wu je ją
do kon kret nych wa run ków pra -
cy, co po pra wia wy daj ność.
In no wa cyj ny sys tem te le ma tycz -
ny Hy un dai HI -MA TE umoż li wia
po bie ra nie pa ra me trów ro bo -
czych wy świe tla nych na mo ni to -
rze, lo ka li za cję GPS, śle dze nie
in for ma cji dia gno stycz nych
i prze glą da nie ich na kom pu te rze
oso bi stym za po mo cą In ter ne tu.
HI -MA TE da je wła ści cie lo wi kon -
tro lę nad efek tyw no ścią pra cy

ma szy ny oraz skra ca czas po -
trzeb ny na prze glą dy i na pra wy.
Ła do war ka Hy un dai HL980
mo że być rów nież wy po sa żo -
na w mo sty HD, za rów no
przed ni, jak i tyl ny. Układ
chło dze nia mo stów moż -
na za mó wić ja ko opcję.
Sys tem au dio na wi ga cyj ny
(In fo ta in ment) fir my Hy un dai
uspraw nia ją cy pra cę. Ła do -
war ka ko ło wa HL980 na bie -
żą co po ka zu je ope ra to ro wi

in for ma cje o sta nie ma szy ny.
Ta funk cja jest szcze gól nie
waż na pod czas pra cy w trud -
nych wa run kach, umoż li wia -
jąc po pra wę wy daj no ści. 
Sied mio ca lo wy do ty ko wy
mo ni tor pa no ra micz ny przy -
po mi na wy świe tlacz smart fo -
na – jest więk szy niż w po -
przed nich mo de lach, stał się
też bar dziej czy tel ny. Sys tem
au dio, w któ re go skład wcho -
dzi rów nież ra dio, mo że być
ob słu gi wa ny w try bie pro fi lu
Blu eto oth „wol ne rę ce”. Sys -
tem au dio na wi ga cyj ny ob słu -
gu je też funk cję Mi ra cast, któ -
ra łą czy się przez Wi -Fi ze
smart fo nem i umoż li wia ko rzy -
sta nie z je go funk cji na du żym
ekra nie, w tym z na wi ga cji,
prze glą dar ki in ter ne to wej oraz

od twa rza cza wi deo i au dio.
Ekran do ty ko wy i re gu la to ry
elek tro hy drau licz ne po zwa la -
ją na ste ro wa nie po przez
ekran do ty ko wy funk cja mi,
ta ki mi jak: de li kat ne  ha mo wa -
nie, prio ry tet łyż ki oraz tryb
blo ko wa nia wy się gni ka. Funk -
cja de li kat ne go ha mo wa nia
po zwa la na ła god ne za trzy -
ma nie ma szy ny, ni we lu je
wstrzą sy i re du ku je pręd kość
osprzę tu w koń co wej fa zie ru -
chu. Funk cję tę moż na w ra zie
po trze by ła two wy łą czyć.
W ła do war kach se rii HL po -
pra wio no pre cy zję ru chów
wy się gni ka. Efekt uzy ska no
dzię ki do dat ko wej ka li bra cji
wa gi. Funk cja au to ma tycz ne -
go lub ręcz ne go wa że nia
zna czą co po pra wia wy daj -
ność pra cy. Iko ny po ka zu ją -
ce błę dy wa że nia i dwu ko lo -
ro wy wskaź nik ma sy na mo -
ni to rze umoż li wia ją do kład ne
wa że nie, wspo ma ga jąc sku -
tecz ne efek tyw ność wy ko rzy -
sta nia ma szy ny.
In ży nie ro wie fir my Hy un dai
opra co wa li no wą kon struk cję
spe cja li stycz nych ły żek. Są
one prze zna czo ne spe cjal nie
do ła do wa rek ko ło wych z se rii
HL. Zmo der ni zo wa ne łyż ki cha -
rak te ry zu ją ce się te raz lep szym
współ czyn ni kiem na peł nia nia,
otrzy ma ły te raz do dat ko we za -
bez pie cze nie przed wy sy py wa -
niem się ła dun ku oraz ła twe
do wy mia ny pły ty ochron ne.
Te sty prze pro wa dzo ne w rze -
czy wi stych wa run kach wy ka za -
ły, że w po rów na niu z ma szy -
na mi se rii 9A, ła do war ka HL980
wy po sa żo na w no wą łyż kę jest
na wet o osiem pro cent wy daj -
niej sza. Opcjo nal nie no wa ła -
do war ka do stęp na jest rów -
nież w wer sji XTD (o więk szej
wy so ko ści wy sy pu).
Kon struk to rzy no wej masz ny
za dba li o ła twy do stęp do ko -
mo ry sil ni ka. Wy star czy na ci -
śnię cie prze łącz ni ka, aby od -
su nąć po kry wę. Jest to cał -
kiem no wa funk cja, któ rej nie
by ło w ła do war kach
Hy un dai po przed -
nich ge ne ra cji.

Hy un dai HL980 – ła do war ka szy ta na mia rę
Podczas targów Bauma w Monachium Hy un dai za pre zen tował no wą
ładowarkę kołową HL980. Maszyna skonstruowana została zgod nie z naj -
wyż szy mi stan dar da mi, a przy pracach nad nią brano pod uwagę potrzeby
operatorów z ca łego świata. Aby po znać ich ocze ki wa nia Hyundai
zdecydował się na przeprowadzenie specjalnej ankiety
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www.amago.pl

Do stan dar do we go wy po sa że nia ła do war ki HL 980 na le żą wie lo funk cyj ne dźwi -
gnie ste ro wa nia wy się gni kiem, łyż ką i trze cim ob wo dem hy drau licz nym 

http://www.amago.pl/


W każ dym przy pad ku pro ble -
mem są pie nią dze. Nie ste ty,
więk szość pol skich firm bu -
dow la nych nie na le ży do kre zu -
sów. Ła twiej im też ubie gać się
o sfi nan so wa nie ca łej ma szy -
ny, no wej lub uży wa nej. Z re -
gu ły wszyst ko za le ży od da ty
pro duk cji. Nie któ re z firm le -
asin go wych fi nan su ją star szy
sprzęt, kie ru jąc się je go rze czy -
wi stą war to ścią. Co zro bić ma -
ją jed nak wła ści cie le ma szyn
wy ma ga ją cych re mon tu lub
mo der ni za cji, któ rzy nie chcą
roz sta wać się ze swym sprzę -
tem? W ja ki spo sób sfi nan so -
wać mo gą wy ko na nie ko niecz -
nych prac, za kup nie zbęd nych
czę ści i kom po nen tów?
W ta kiej sy tu acji z po mo cą
przy cho dzi im fir ma SG
Equipment Leasing Polska
ofe ru ją ca in no wa cyj ny pro -
dukt fi nan so wy, ja kim jest
po życz ka mo der ni za cyj na.
Moż na prze zna czyć ją na re -
mont lub do po sa że nie ma -
szy ny bu dow la nej sta no wią -
cej wła sność ubie ga ją cego
się o jej udzielenie. W grę
wcho dzi za tem wy łącz nie
klient z wła sną ma szy ną, nie
wzię tą w le asing i nie za sta -
wio ną/prze własz czo ną. Po -
życz ka mo że być udzie lo na
na okres dwu na stu lub dwu -
dzie stu czte rech mie się cy.
Jej spła ta na stę pu je w rów -
nych ra tach mie sięcz nych.
Sto so wa ne jest opro cen to -
wa nie sta łe w zło tych pol -
skich. Za bez pie cze nie po -
życz ki sta no wi za staw re je -
stro wy, któ re go ce lem jest
za bez pie cze nie da nej wie -
rzy tel no ści. No wy pro dukt fi -
nan so wy po zwa la na sfi nan -
so wa nie re mon tu. SG
Equipment Leasing Polska
do ko nu je za pła ty au to ry zo -
wa ne mu ser wi so wi kwo ty
wy ni ka ją cej z fak tu ry i usta -
lo nej spe cy fi ka cji re mon to -

wej opi su ją cej jej szcze gó ły.
Płat ność na stę pu je po wy ko -
na niu re mon tu i za twier dze -
niu kosz to ry su przez klien ta.
Z po życz ki fi nan so wać moż -
na rów nież do po sa że nie ma -
szyn, ta kie jak łyż ki do ko pa rek
i ła do wa rek, mło ty hy drau licz -
ne, no ży ce, pi ły, roz drab nia -

cze, fre zar ki, szyb ko złą cza,
chwy ta ki, gle bo gry zar ki, le mie -
sze, płu gi, wal ce wi bra cyj ne,
wi dły, zry wa ki, ra mio na ko par -
ko we, ogu mie nie oraz sys te my
ste ro wa nia pra cą ma szyn. SG
Le asing Equ ip ment do ko nu je
za pła ty na pod sta wie fak tu ry
de ale ra za ak cep to wa nej przez

klien ta. Ubie ga ją cy się o po -
życz kę na re mont lub mo der -
ni za cję ma szy ny skła da ją
wnio sek i do ku men ty, jak
w pro ce du rze uprosz czo nej
dla bran ży bu dow la nej. Wa -
run ka mi otrzy ma nia po życz ki
przez fir my nie bę dą ce do tej
po ry klien ta mi SG Equ ip ment
Le asing Polska jest ob rót
za ostat ni rok wy no szą cy mi ni -
mum mi lion zło tych, osią gnię -
cie zy sku net to i co
najmniej pię cio let ni
okres dzia łal no ści.
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FINANSE

Modernizuj z SG Equipment Leasing
Użyt kow nik pra wi dło wo eks pla tu ją cy ma szy nę, prze strze ga ją cy har mo no -
gra mu prze glą dów i kon ser wa cji, z bie giem cza su sta je przed dy le ma tem.
Zmo der ni zo wać i do po sa żyć po sia da ny sprzęt czy też za ku pić no wy?

www.sgef.pl

http://sgef.pl/
http://sgef.pl/
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Kon struk cja po lo we go lu stra
Trim ble AT360 zo sta ła opar ta
na lu strze „ma szy no wym”
MT900, sto so wa nym na przy -
kład w rów niar kach. No we
urzą dze nie jest jed nak du żo
lżej sze i ma bar dziej kom pak -
to we roz mia ry, dzię ki cze mu
o wie le ła twiej po ru szać się
z nim po pla cu bu do wy,
zwłasz cza pod czas wie lo go -
dzin nej pra cy. Opra co wa no je
z my ślą o za sto so wa niach ty -
po wo in ży nie ryj nych, dla te go
za pew nia bar dzo du żą do -
kład ność i jest wy so ce od por -
ne na naj trud niej sze wa run ki
eks plo ata cji. Po dob nie, jak
po zo sta łe lu stra Trim ble, mo -
del AT360 ko mu ni ku je się
z ta chi me trem za po mo cą
uni ka to we go ko du. Ope ra tor
urzą dze nia ma w tym ce lu
do wy bo ru aż osiem ka na łów.
Pa ro wa nie lu stra z ta chi me -
trem spra wia, że da ny ta chi -
metr „śle dzi” kon kret ne lu -
stro. W kon ku ren cyj nych roz -
wią za niach po zba wio nych tej
funk cji ist nie je ry zy ko, że gdy
na li nii po mia ru sy gna łu znaj -
dzie się ko lej ne lu stro, na stą -
pi „prze ję cie” ta chi me tru
do in nej (nie za da nej) jed -
nost ki. Naj ła twiej wy obra zić to
so bie na pla cu bu do wy, gdzie
pra cu je kil ka rów nia rek. Ma -
szy ny te ma ją lu stra za mon to -
wa ne na po dob nej wy so ko -
ści, więc gdy się wy mi ja ją,
mo gło by dojść do sy tu acji, że
lu stro A „po je dzie” z ta chi me -
trem nr 2, a lu stro B z ta chi -
me trem nr 1. Oczy wi ście
po pew nym cza sie ope ra to rzy
ma szyn za uwa żą, że do szło
do za mia ny ta chi me trów, ale
mo że już dojść do sy tu acji,
w któ rej wpro wa dzo ne zo sta -
ną nie od po wied nie spad ki.
Przy wró ce nie pod ło ża do sta -
nu za ło żo ne go w pro jek cie

wią że się ze stra tą cza su i po -
cią ga za so bą do dat ko we
kosz ty. Pio nier skie roz wią za -
nie Trim ble za po bie ga ta kim
sy tu acjom, do dat ko wo uła -
twia jąc od szu ka nie lu stra
w sy tu acji, gdy na przy kład
prze jeż dża ją cy sa mo chód

cię ża ro wy choćby na chwi lę
za sło ni wi zu rę.
Na tar gach Bau ma rów nie in -
ten syw nie pro mo wa no no wo -
cze sne roz wią za nie Trim ble
Con nec ted Si te, któ re umoż li -
wia in te gra cję w je den spój ny
sys tem za rzą dza nia wszyst -

kich przy rzą dów wspo ma ga -
ją cych pra cę na bu do wie.
Cho dzi tu za rów no o urzą dze -
nia za mon to wa ne na ma szy -
nach, jak rów nież prze no śne,
z któ rych ko rzy sta ją na przy -
kład in ży nie ro wie czy maj stro -
wie. Da ne tych urzą dzeń są
prze sy ła ne do głów ne go ser -
we ra, a na stęp nie ana li zo wa -
ne przez me na dże ra za rzą -
dza ją ce go kon kret nym pla -
cem bu do wy lub kil ko ma re -
ali za cja mi jed no cze śnie.
Zdalny do stęp do nich jest
możliwy za po mo cą łą cza in -
ter ne to we go. Ta kie roz wią za -
nie sprawia, że nie ma ko -
niecz no ści częstego wi zy -
towania pla cu bu do wy i pod -

jeż dża nia do każ dej ma szy ny
w ce lu po bie ra nia lub wczy ty -
wa nia da nych. Zdal ne prze sy -
ła nie in for ma cji do ty czy rów -
nież pro jek tów, co ogra ni cza
w zna czą cy spo sób czas po -
trzeb ny do roz po czę cia pra cy
przy ko lej nym za da niu.
Kolejnym cie ka wym roz wią za -
niem wcho dzą cym w skład
sys te mu Trim ble Con nec ted
Si te jest rów nież funk cja
umoż li wia ją ca zdal ne pod łą -
cze nie się do pul pi tu ma szy ny,
a na stęp nie prze pro wa dze nie
jej wstęp nej dia gno sty ki. Po -
zwa la ona za rów no na od czy -

ty wa nie ko dów błę dów, jak
rów nież zmia nę usta wień okre -
ślo nych pa ra me trów pra cy.
Dzię ki te mu nie trze ba tra cić
cza su, ja ki był by po trzeb ny
na do jazd i ręcz ną in ge ren cję
w usta wie nia sprzę tu, a je śli już
za cho dzi ko niecz ność po ja wie -
nia się na pla cu bu do wy eki py
ser wi so wej, to jest ona od po -
wied nio przy go to wa na do wy -
ko na nia za pla no wa nej ob słu gi
czy na pra wy. Już w biu rze wia -
do mo bo wiem, co dzie je się
z ma szy ną. Ła twiej więc wy ruszyć
do niej z kon kret nym roz wią za -
niem, aby za po biec
po stę po wa niu awa rii
lub ją usu nąć.

NARZĘDZIA I SPRZĘT BUDOWLANY

No we lu stro Trim ble AT360 – lek kie i poręczne
Jed ną z licz nych no wo ści, ja kie fir ma Trim ble za pre zen to wa ła na mo -
na chij skich tar gach Bau ma, by ło ak tyw ne lu stro po lo we AT360. Po sia -
da ono naj bar dziej zaa wan so wa ne funk cje do tych cza so wych urzą dzeń
te go ty pu, jak na przykład Trac ker, czy li nie zwy kle za awan so wa ny tryb
śle dze nia, ale jest od nich lżej sze i ma mniej sze roz mia ry

www.sitech-poland.pl

No we lu stro Trim ble AT360 (z le wej)
jest od por ne na trud ne wa run ki eks -
plo ata cji i da je się ła two prze miesz -
czać po pla cu bu do wy. Mo del
MT1000 (z pra wej) to je go po przed -
nik cha rak te ry zu ją cy się rów nie du żą
do kład no ścią, ale też więk szą ma są

Wszyst kie urzą dze nia wspo ma ga ją ce pra cę na bu do wie mo gą być „spię te” w je den sys tem Trim ble Connected Si te sku tecz nie
uła twia ją cy efek tyw ne za rzą dze nie sprzę tem, w tym ob słu gę ser wi so wą wy ko rzy sty wa nych ma szyn

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

Fir ma JOHN DE ERE pro jek -
tu jąc sil ni ki speł nia ją ce nor -
mę emi sji spa lin Sta ge IV po -
sta ra ła się tak za pro jek to wać
układ oczysz cza nia spa lin,
aby już na obec nym eta pie
sil nik speł niał nor mę Sta -
ge V. Nor ma emi sji spa lin
Sta ge V wy ma ga za sto so wa -
nia fil tra DPF ja ko obo wiąz -
ko wego układu w sys te mie
oczysz cza nia spa lin. 
Obec nie sil ni ki PowerTech
3029HFC, 4045HFC, 6068HF,
6090HFC i 6135HFC speł -
nia ją naj now sze nor my emi -
sji spa lin Sta ge IIIB, Sta ge
IV/Tier 4 i są do stęp ne w mo -
cach 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.
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 +SCR)
sta no wią fun da ment roz -
wią zań ma ją cych na ce lu
speł nie nie wy ma gań nor m
Sta ge IV i Sta ge V. 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,
któ re znacz nie po pra wia ją
osią gi, szcze gól nie przy
du żych ob cią że niach i pra -
cy na du żych lub ma łych
wy so ko ściach.
Obec nie JOHN DE ERE wpro -
wa dza do swo ich sil ni ków no -
we, mniej sze wer sje fil trów
wy de cho wych DPF i SCR
– no we fil try są o oko ło 15 %

mniej sze i lżej sze w po rów na -
niu do wer sji wcze śniej szych.
Oprócz mniej szych wy mia -

rów fil trów zmniej szy się rów -
nież koń co wa ce na sil ni ka.
Trwa łość fil trów DPF sto so -
wa nych obec nie w jed nost -
kach na pę do wych JOHN DE -
ERE to 10.000 go dzin. 
Dla klien tów, któ rzy nie chcą
sto so wać w swo ich urzą dze -
niach fil tra DPF, JOHN DE ERE
przy go to wał no wą wer sję sil -
ni ków PowerTech 4045HFC04
wy po sa żo ną w ka ta li za tor
DOC i ka ta li za tor SCR bez
udzia łu fil tra DPF. Sil nik ten
do stęp ny jest w mo cy od 63
kW do 104 kW (85 KM – 140
KM). Sil ni ki JOHN DE ERE wy -
po sa ża ne w układ SCR wy -
ma ga ją cy roz two ru mocz ni ka
(DEF) są do star cza ne z ukła -
dem do zu ją cym za wie ra ją -
cym zbior nik na mocz nik
z czuj ni kiem, prze wo dy pod -
grze wa ne i ca łą in sta la cję po -
trzeb ną do mon ta żu ukła du
na urzą dze niu.
TECH BUD jest ge ne ral nym
przed sta wi cie lem w Pol sce
firm JOHN DE ERE i YAN -
MAR. Ofe ru je  sil ni ki w wer -
sjach stan dar do wych i two -
rzy  kon fi gu ra cje do sto so wa -
ne do in dy wi du al nych po -
trzeb klien ta. Pro wa dzi  ser -
wis sta cjo nar ny i mo bil ny.
Firma dys po nu je li nią
warsz ta to wą oraz na rzę dzia -
mi do prze pro wa dza nia ka -
pi tal nych re mon tów sil ni ków
spa li no wych. Spe cja li zu je
się w kom plek so wych na -
pra wach, głów nych oraz
bie żą cych, sil ni ków prze my -
sło wych zarówno wyso ko -
pręż nych jak i ben zy no wych.
Per so 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
silni ków i ich ser wi -
su – prak tycz nie
i teo re tycz nie.

JOHN DEERE gotowy na Stage V
Obec nie sto so wa ne sil ni ki prze my sło we JOHN
DE ERE speł nia ją ce nor mę Sta ge IV są też w 100%
go to we na nad cho dzą cą nor mę Sta ge V

www.silniki.info.pl

http://silniki.info.pl/
http://silniki.info.pl/


– Na początek ustalmy, czuje się Pan bardziej umysłem
ścisłym czy hu ma ni stą?
– Dlaczego pan o to pyta? 

– Py tam Pa na ja ko au to ra tek stów o ma szy nach bu dow -
la nych. Cie ka wie je Pan per so ni fi ku je, wi dzi w nich ak -
to rów, pra ca na bu do wie jest dla Pa na spek ta klem. Nie
wy star czy wszyst kie go skwi to wać twier dze niem, że lu bi
Pan ma szy ny… 
– Je stem ab sol wen tem Wy dzia łu Or ga ni za cji i Za rzą dza nia Po li -
tech ni ki Ślą skiej. Wy bra łem ten kie ru nek wła śnie dla te go, że
po czę ści czu ję się umy słem ści słym, a po czę ści hu ma ni stą.
W po cząt kach mo jej edu ka cji nie lu bi łem pi sać. Wstyd się przy -
znać, ale od pi sy wa łem szkol ne wy pra co wa nia od mo jej sio stry.
Czło wiek się zmie nia, to, co spra wia ło mi kło po ty, na raz za czę -
ło przy cho dzić ła twiej. Prze le wa łem na pa pier mo je my śli, sko -
ja rze nia. Stąd wła śnie mo je spoj rze nie na ma szy ny bu dow la ne. 

– Roz wi nął Pan twórczo siostrzaną li cen cję… 
– Mo żna tak powiedzieć. To, że tek sty wy cho dzą ce spod mo je -
go pió ra nadają się do pu bli kacji na ła mach „Po śred ni ka Bu dow -
la ne go” spra wia mi nie kła ma ną sa tys fak cję.

– Na co dzień opisuje Pan zalety maszyn Me ca lac
klientom. Czy z całej Polski? Pytam, bo Mecalac Pol ska
naj sil niej szą po zy cję ma ciągle na południu kraju… 
– Hi sto rycz nie rzecz uj mu jąc, naj wię cej ma szyn Me ca la ca pra -
co wa ło za wsze na po łu dniu Pol ski. Dla te go na po czą tek za ję li -
śmy się re gio na mi po łu dnio wy mi. Nie za nie dbu je my jed nak po -
zo sta łych. Tam też pra cu ją na sze ma szy ny i jest ich co raz wię -
cej. Stra te gia na sze go roz wo ju okre ślo na zo sta ła w pro jek cie
za ło ży ciel skim Me ca lac Pol ska w paź dzier ni ku 2012 ro ku. Me -
ca lac jest fir mą moc no stą pa ją cą po zie mi, nie an ga żu je się
w pro jek ty obar czo ne du żym ry zy kiem, al bo wręcz z za ło że -
nia ska za ne na nie po wo dze nie. Roz wi ja my się w spo sób prze -
my śla ny, krok po kro ku. Two rzy my moc ne przy czół ki, je że li za -
cho dzi po trze ba cof nię cia się o krok, to za wsze mo że my na nie
po wró cić. Mu si my jed nak iść do przo du, dla te go założenia nie
ma al ter na ty wy. Są klien ci, któ rzy chcą ku pić Me ca la ka, ale
pod wa run kiem otrzy ma nia od po wied nie go wspar cia ser wi so -
we go. De ter mi nu je to na sze dzia ła nia. Je ste śmy co raz sil niej
obec ni w ca łej Pol sce. Użyt kow ni ków na szych ma szyn mo gę
za pew nić, że ni gdy nie zo sta ną po zo sta wie ni sa mi so bie. Ich
ob słu ga bę dzie co raz lep sza dzię ki in we sty cjom. Część z nich
za pla no wa na jest na ten rok, in ne do ko na ją się w ko lej nym. Nie
cho dzi o to, by po sta wić do mek z kart, lecz zbu do wać coś trwa -
łe go na so lid nym fun da men cie. 

– Ze wzglę du na sy tu ację na Ukra inie i za ła ma nie ryn ku ro -
syj skie go, co raz trud niej o sprze daż ma szyn na Wschód.
Me ca lac Pol ska miał od gry wać w tym zna czą cą ro lę…
– W stra te gii roz wo ju Me ca lac Pol ska istot ną ro lę od gry wa obec -
ność na ryn kach wschod nich. Na sza fir ma pełni rolę bramy
na Wschód. Mo im za da niem, ze wzglę du na zna jo mość ję zy ka
ro syj skie go i doświadczenia zebrane podczas długiego pobytu
w Mo skwie, jest jej jak najszersze uchy le nie. Na razie sytuacja
wygląda tak, że sprze da je my ma szyny na Wschód, ale nie są

to znaczące ilości. Na Bau mie na wią za li śmy kil ka in te re su ją cych
kon tak tów z fir mami, któ re mo gły by być pomocne w zwięk sze -
niu naszej sprze da ży. Chce my budować swą pozycję na tam -
tej szych ryn kach. Po mi mo wszel kich trud no ści, o któ rych Pan
wspo mi nał, są tam klienci na nasze maszyny. 

– Nie spo sób za py tać o jed ne go z udzia łow ców Me ca lac
Gro up, Geo r ga Sic ka. Me ne dżer ma ją cy za so bą wiel kie
do ko na nia w fir mie Wac ker Neu son, przy stą pił do Me ca -
lac Gro up, by po krót kim cza sie dość nie spo dzie wa nie
ją opu ścić. Chęt nie po znał bym te go przy czy ny… 
– Mu siał by Pan za py tać o nie Za rząd Me ca lac Gro up. Mnie trud -
no się na ten te mat wy po wia dać. Mo je re la cje z pa nem Geo r -
giem Sic kiem by ły bar dzo luź ne i nie mia ły prak tycz ne go wpły -
wu na dzia łal ność Me ca lac Pol ska. 

– Georg Sick w udzielonym mi wywiadzie stwier dził, że
Me ca lac pro du ku je ma szy ny o nad zwy czaj nych moż li -
wo ściach, ale czy ni zbyt ma ło, by prze ko nać do nich po -
ten cjal nych na byw ców. Czy po dzie la Pan tę opi nię?
– In no wa cyj ność i uni wer sal ność ma szyn to bez sprzecz nie
atut Me ca la ca. Nasze ma szy ny są in ne niż wszyst kie po zo sta -
łe. Je że li by li by śmy ko lej nym do staw cą ko par ko -ła do wa rek,
to Me ca lac nie był by Me ca la kiem. Zadanie Mecalac Polska
polega na tym, by przy bli żyć kon struk cję, za sa dy pra wi dło -
wej ob słu gi i eks plo ata cji oraz moż li wo ści ma szyn Me ca lac
klien tom. Me ca lac poddawany bywa skrajnie różnym
ocenom. Dla jed nych to udziw nio na kon struk cja, drudzy za -
chwy ca ją się nim od pierw sze go kon tak tu, a jesz cze in ni po -
trze bu ją wię cej cza su do prze ko na nia się do tej maszyny. No
cóż, in no wa cyj ne kon struk cje mają już to do siebie. Me ca lac
nie jest naj ła twiej szy do sprze da ży, ale tyl ko przy pierw szej
trans ak cji. Ten, kto raz zde cy do wał się na Me ca la ka, z
biegiem czasu staje się do nie go coraz bardziej prze ko na -
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WYWIAD POŚREDNIKA

Roz mo wa z Andrzejem Getlerem,
wiceprezesem i dyrektorem operacyjnym

Mecalac Polska

Nie buduję domków z kart!



ny. Ist nie je zatem du że praw do po do bień stwo, że zło ży za mó -
wie nie na ko lej ną ma szy nę. Tak czy ina czej, obok Me ca la ka
nie prze cho dzi się obo jęt nie. Ma szy na bu dzi emo cje, przy -
zna ję, że nie kie dy skraj ne. 

– Me ca lac to ma szy na trud na w ob słu dze?
– Za le ży, co dla kogo zna czy trud na. Moim zdaniem Me ca lac to
ma szy na przy ja zna dla ope ra to ra, moż na ją ob słu gi wać in tu icyj -
nie. Me ca la ka trze ba jednak najpierw zro zu mieć. Nie mam tu
na my śli zro zu mie nia, do cze go słu ży każ dy przy cisk, czy prze -
łącz nik, ale w ja ki spo sób efek tyw nie pra co wać. In no wa cyj ność
na szych ma szyn po le ga na uła twia niu ży cia ope ra to ro wi. Mu si on
tyl ko wie dzieć, w ja ki spo sób te in no wa cje naj le piej wy ko rzy stać. 

– Ob ser wu jąc Me ca la ca, któ ry po tra fi za stą pić na bu do -
wie kil ka ma szyn, za da ję so bie py ta nie, kto w Pol sce ma
szko lić ope ra to rów, tak aby by li oni w sta nie zro zu mieć
swo ją ma szy nę i pra co wać w peł ni efek tyw nie?
– Utrzy mu je my kon tak ty z ośrod ka mi szko le nia ope ra to rów, sta -
ra my się wspie rać ich dzia ła nia. Szko le nia po win ny być pro wa -
dzo ne przez fa chow ców zna ją cych kon struk cję ma szy ny, wie -
dzą cych do cze go i w ja ki spo sób moż na ją wy ko rzy stać. In struk -
to rzy po win ni wie dzieć, w ja kich gra ni cach mogą efek tyw nie
i bez piecz nie pra co wać ma szy ną, gdzie le ży kres jej moż li wo ści.
Naj le piej by ło by oczy wi ście po wie rzyć szko le nie oso bie, któ ra
spę dzi ła od po wied nio dłu gi czas w ka bi nie Me ca la ca. Jest
dostatecznie do świad czo na i po tra fi prze ka zać swą wie dzę teo -
re tycz ną i prak tycz ną oso bom roz po czy na ją cym do pie ro swą
przy go dę z na szy mi ma szy na mi. 

– Roz wią za niem by ło by chy ba stwo rze nie spe cjal nych
ośrod ków szko le nia ope ra to rów Me ca la ków. Mo że Me ca -
lac Pol ska stwo rzy ta ko we, by wspo móc użyt kow ni ków
swych ma szyn i jed no cze śnie sty mu lo wać sprze daż? 
– Wpa dli śmy na ta ki po mysł i już go re ali zu je my. Me ca lac Pol -
ska uru cho mił wła śnie pro gram szko leń prak tycz no -teo re tycz -
nych dla użyt kow ni ków ofe ro wa ne go przez nas sprzę tu. Za ję -
cia na wy bra nych ty pach ma szyn od by wać się będą w po szcze -
gól nych od dzia łach Me ca lac Pol ska. Jak już wspo mnia łem, to -
wa rzy szyć im bę dą za ję cia teo re tycz ne. Or ga ni zo wa ne przez
nas cy klicz nie warsz ta ty nie bę dą koń czyć się eg za mi na mi czy
wy da wa niem upraw nień lub cer ty fi ka tów. Bę dzie to for ma szko -
leń we wnętrz nych, któ rych ce lem jest za po zna nie użyt kow ni -
ków z moż li wo ścia mi Me ca la ca, tłu ma cze nie spe cy fi ki je go kon -
struk cji oraz uła twia nie pierw szych kro ków w pra cy na ta kim
sprzę cie. Dzię ki te mu, że ope ra tor pra cu ją cy do tych czas na ma -
szy nie in ne go ty pu zo ba czy róż ni ce w pra cy na Me ca la ku. Prze -
ko na się o je go za le tach, któ re są fak tem, a nie pu sty mi slo ga -
na mi. Pre zen ta cja moż li wo ści na szych ma szyn bę dzie też oczy -
wi ście sty mu lo wa ła sprze daż ma szyn. Na sze warsz ta ty, na któ -
rych prze ko ny wać chce my do tych czas nie do koń ca prze ko na -
nych, nie po zo sta ną bo wiem bez wpły wu na po dej mo wa nie de -
cy zji o za ku pach Me ca la ków.

– Ma rzy się Pa nu Aka de mia Me ca laka? A mo że za wo dy
ope ra to rów? Mi strzo stwa Pol ski?
– Na sze ha sło – „Bli żej Cie bie, by móc wię cej” – po zo sta je cią gle
ak tul ne. Sta ra my się być jak naj bli żej na szych klien tów. Aka de mia
Me ca la ka jest po my słem wpi su ją cym się do sko na le w stra te gię
na sze go roz wo ju. Wie rzę, że już nie dłu go na dej dzie mo ment,
w któ rym otwo rzy swo je po dwo je. Ry wa li za cja ope ra to rów pra cu -

ją cych na na szych ma szy nach po zo sta je tak że jed nym z mo ich
ma rzeń za wo do wych. Ope ra to rzy to gru pa cie szą ca się za wsze
szcze gól ny mi wzglę da mi. W Me ca lac Pol ska do ce nia my ich
kunszt, wsłu chu je my się chęt nie w ich opi nie. Or ga ni za cja za wo -
dów by ła by ukło nem w kie run ku ope ra to rów i do dat ko wym spo -
iwem wią żą cym ich z na szą fir mą.

– A jak Pan radzi so bie z ko par ką Me ca lac? Mógłby Pan
wziąć udział w takich zawodach?
– Zde cy do wa nie le piej idzie mi sprze daż ko pa rek. Mam upraw -
nie nia i mo gę ofi cjal nie pra co wać każ dą ma szy ną ofe ro wa ną
przez Me ca lac Pol ska, ale w żad nym ra zie nie okre ślił bym się
mia nem wir tu oza wśród ope ra to rów. I ra czej nie za no si się
na zmia nę. Mó wi się co praw da, że tre ning czy ni mi strza, ale
mnie na ta kie ćwi cze nia po pro stu bra ku je cza su.

– Spotykaliśmy się z opiniami osób uprze dzonych
do ma szyn Me ca lac. Nie któ rzy, nie ma jąc zresz tą żad -
nych do świad czeń z Me ca la kiem, twier dzą, że to ma szy -
ny de li kat ne, po dat ne na awa rie… Jak walczyć z takimi
uprzedzeniami?
– Mal kon ten ci by li, są i bę dą. Na jed nym bie gu nie są oni, na dru -
gim zaś lu dzie, któ rzy nie wy obra ża ją so bie pra cy na in nej ma -
szy nie niż Me ca lac. Nasze maszyny bronią się same. Wystarczy
nieco się rozejrzeć, by je dostrzec. Czę sto ta kie, któ re prze pra -
co wa ły już wie le lat. Awaryjność jest kwe stią dys ku syj ną. Pro szę
mi zresz tą po ka zać ma szy nę, któ ra się ni gdy nie ze psu je.

– Po wie rzył Pan swe go cza su jed ną z klu czo wych po zy -
cji w Me ca lac Pol ska ko bie cie. Sły sza łem, że eks pe ry -
ment się nie udał?
– Po wie rze nia funk cji re gio nal ne go kie row ni ka sprze da ży ko -
bie cie nie trak to wa łem ni gdy w ka te go rii eks pe ry men tu. Nie
pa trzę, czy za trud nia na prze ze mnie oso ba to mę ży czy zna,
czy ko bie ta. Ania ode szła nie dla te go, że się nie spraw dzi ła,
ale z zu peł nie in nych przy czyn. Ko cep cji po wie rza nia klu czo -
wych sta no wisk w fir mie ko bie tom nie za rzu cam. W Me ca lac
Pol ska pra cu ją zresz tą pa nie, któ re nie ma jąc wcze śniej szych
związ ków z ma szy na mi bu dow la ny mi, są w sta nie „za giąć” nie -
jed ne go z ko le gów. 

– Często mówi się o perspektywach, polskiego rynku.
Czy rze czy wi ście tkwi w nim tak duży po ten cjał? 
– Trud no to jed no znacz nie oce niać, bo mi mo ła god nej zi my in -
we sty cje nie mo gą na do bre wy star to wać. Przy czyn ta kie go sta -
nu rze czy upa try wał bym ra czej w sy tu acji po li tycz nej, zwią za nej
ze zmia ną eki py rzą dzą cej. Je stem jed nak opty mi stą, choć wi -
dać, że ry nek przy ha mo wał, to mam na dzie ję, że już wkrót ce
prze sta nie my je chać na za cią gnię tym ha mul cu. 

– Na koniec chciałbym zadać Panu pytanie ze sfe ry pry -
wat nej.  Co mo że Pan powiedzieć o sobie czy tel ni kom
„Po śred ni ka Bu dow la ne go”?
– Je stem szczę śli wym czło wie kiem, mam ro dzi nę, dwóch sy -
nów, sta ram się być opty mi stą. Lu bię swo ją pra cę,  lu bię po -
dró żo wać, dla te go chciał bym aby nasz świat był wol ny od za -
gro żeń two rzą cych prze szko dy w swo bod nym prze miesz cza niu
się. Sta ram się znaleźć czas  na odpoczynek. Ce nię so bie bar -
dzo ży cie ro dzin ne.  Re ali zuję swą pa sję, ja ką jest że glar stwo.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Ostat nie zmia ny w In ter han -
dle rze przez pe wien czas bu -
dzi ły w na szej bran ży spo ro
sen sa cji pro wo ku jąc do roz -
ma itych plo tek. Po sta ra li śmy
się za tem usta lić, jak wy glą da
sytuacja. Na szych czy tel ni -
ków naj bar dziej in te re su ją
ma szy ny bu dow la ne, stąd
naj lep szym roz mów cą wy dał
się nam no wy dy rek tor sprze -
da ży dzia łu ma szyn bu dow la -
nych – To masz We gner.
Do świad czo ny me ne dżer pra -
cu je w fir mie od dzie wię ciu lat,
do nie daw na za rzą dza jąc jed -
nym z czte rech re gio nal nych
dzia łów sprze da ży ma -
szyn – Pół noc nym. No we
otwar cie w dzie jach In ter han -
dle ra po strze ga ja ko pew ne go
ro dza ju prze łom. Po zy tyw ny
prze łom. – Dys po nu je my po -
tęż nym ka pi ta łem, a są nim na -
si pra cow ni cy. Pra cu ją wie le
lat, ma ją du że do świad cze nie.
Chce my to wy ko rzy stać, za an -
ga żo wać w pra cę ca ły ze spół,
wszyst kich naj lep szych lu dzi,
ja kich ma my – tłu ma czy.
In ter han dler opie ra się w swej
dzia łal no ści na trzech fi la rach.
Są ni mi ma szy ny bu dow la ne,
ma szy ny rol ni cze i ser wis. Ko -
lej ność i zna cze nie ule ga
zmia nie. Naj mniej wraż li wy
na czyn ni ki ze wnętrz ne jak
se zo no wość czy do stęp
do środ ków unij nych jest ser -
wis. Ro śnie je go wa ga i zna -
cze nie, a w mia rę na sy ca nia
ryn ku ma szy na mi, bę dą ro -
snąć tak że i po trze by ser wi so -
we. In ter han dler jest na to
przy go to wa ny, fir ma pra cu je
nad dal szym po pra wie niem
ja ko ści ob słu gi ser wi so wej
nie ustan nie szko ląc swo ich
pra cow ni ków z ca łej Pol ski. 
Nie są to pu ste sło wa – od wie -
dza jąc sie dzi bę In ter han dle ra
tra fi li śmy na ta kie wła śnie

szko le nie. Wy glą da ło bar dzo
po waż nie, za uwa ży li śmy na -
wet, że uczest ni cy mu sie li
na za koń cze nie roz wią zać
test. Szko le nia pro duk to we
od by wa ją się te raz co mie siąc.
Wi dać, że fir ma in we stu je
w ze spół, ce niąc do brych, do -
świad czo nych pra cow ni -
ków. – Nie pla nu je my żad nych
re duk cji ani oszczęd no ści. Pa -
trząc w przy szłość szy ku je my
się jed nak na zmia ny wa run ko -

wa ne po trze ba mi ryn ku. Choć
JCB sły nie z ko par ko -ła do wa -
rek i choć In ter han dler jest na -
dal li de rem w ich sprze da ży,
to ruń ska fir ma chce prze su nąć
śro dek cięż ko ści na sprze daż
ma szyn Heavy Line. Re al nie
oce nia jąc sy tu ację, trend za ku -
pu ma szyn spe cja li stycz nych,
prze zna czo nych do kon kret -
nych za sto so wań, za ja kiś czas
wy prze z ryn ku uni wer sal ne ko -
par ko -ła do war ki. To się już
dzie je na za cho dzie Eu ro py,
także i u nas zmieni pozycję na
rynku koparko-ładowarek – tłu -
ma czy To masz We gner. 
In ter han dler chce być na to
od po wied nio przy go to wa ny.
Ma du żo do za ofe ro wa nia.
– W ofer cie JCB bra ku je
na przy kład spy cha rek, ale ca -

ły sze reg mo de li róż ne go ro -
dza ju ma szyn cięż kich mo że
z po wo dze niem kon ku ro wać
ze swy mi od po wied ni ka mi in -
nych ma rek – mó wi To masz
We gner. 
W Pol sce na dal jesz cze po pu -
lar ne jest po dej ście, że nie
war to in we sto wać w ma szy nę
spe cja li stycz ną, le piej ku pić
uni wer sal ną ko par ko -ła do war -
kę. To jed nak bę dzie się zmie -
niać, bo przy re ali za cji po waż -
niej szej in we sty cji bar dziej
eko no micz nie jest wy ko rzy -
sty wać ma szy nę cięż szą.
W re zul ta cie pra cę moż na wy -
ko nać ła twiej, szyb ciej i ta -
niej. – Z mie sią ca na mie siąc
ob ser wu je my wy raź ne zmia ny
w po dej ściu przed się bior ców
do ma szyn cięż kich – mó wi

To masz We gner. Oczy wi ście
nie ozna cza to, że z ryn ku
znik ną ko par ko -ła do war ki. To
po pro stu nie moż li we. Bę dą
tyl ko od gry wa ły na nim mniej -
szą ro lę. JCB zresz tą nie -
ustan nie mo der ni zu je i ulep -
sza swój sztan da ro wy pro -
dukt. Z ryn ku znik nął na przy -
kład mo del 2CX, ale w za mian
po ja wił się na nim 3CX com -
pact, któ ry jest fak tycz nym na -
stęp cą 2CX -a. Jesz cze te go
la ta za po wia da się pre mie ra
mo de lu 3CX G, ale szcze gó ły
owia ne są jesz cze ta jem ni cą.
In ter han dler mo że po chwa -
lić się suk ce sa mi w sprze da -
ży uży wa nych ma szyn JCB.
Na wet w dłuż szym cza sie
nie tra cą one wie le na war to -
ści, są na dal spraw ne, za -

tem atrak cyj ne i po szu ki wa -
ne. W każ dym od dzia le In -
ter han dler ofe ru je tak że ma -
szy ny na wy na jem. To opcja
wy god na dla klien tów, któ -
rzy ma ją do wy ko na nia kon -
kret ną pra cę. 
Pod czas wi zy ty w to ruń skiej
sie dzi bie fir my In ter han dler do -
wie dzie li śmy się tak że o ofer -
cie warsz ta tów ser wi so wych.
Me cha ni cy na pra wia ją nie tyl -
ko sprzęt JCB. Są w sta nie za -
jąć się wszel kie go ro dza ju ma -
szy na mi. – Ma my bar dzo do -
brych fa chow ców, dla któ rych
żad ne wy zwa nie nie jest
za trud ne – chwa li swo ich pra -
cow ni ków To masz We gner.
Ser wis In ter han dle ra mo że
za ofe ro wać swym klien tom
kon ku ren cyj ne ce ny. W przy -
pad ku na praw głów nych są to
nie ba ga tel ne kwo ty. 
Od wie dzi ny na szej re dak cji
w In ter han dle rze przy pa dły
w przeded niu kie lec kiej Au to -
stra dy, w roz mo wie mu sia ło
więc paść py ta nie o obec -
ność przed sta wi cie la JCB
na kie lec kiej im pre zie. – Zna -
cze nie tar gów nie jest już ta -
kie jak kie dyś. Ostat ni mi la ty
na tar gach bra ku je od wie dza -
ją cych – w za sa dzie wy staw cy
wza jem nie oglą da ją eks po zy -
cję kon ku ren tów. Uwa żam, że
bar dziej efek tyw ną for mu łą jest
na przy kład zor ga ni zo wa ny
w ubie głym ty go dniu Dzień
Otwar ty dla na szych klien tów.
Oczy wi ście za pra sza my do na -
sze go sto iska w Kiel cach. Za -
wsze znaj dzie my czas dla na -
szych fa nów, klien tów i tych,
co się jesz cze wa ha ją. Nie pla -
nu je my po ka zów, mi mo że
dys po nu je my ze spo łem ope ra -
to rów, któ rzy po tra fią „roz tań -
czyć” na sze ma szy ny – tłu ma -
czy To masz We gner. 
Choć bar dzo na to li czy li śmy,
In ter han dle ro wi nie uda się
w Kiel cach za pre zen to wać in -
no wa cyj nej ko par ki JCB Hy -
dra dig. Ma szy na po ja wi się
w Pol sce do pie ro po wa ka -
cjach. Pla no wa ne są
wów czas te sty i po -
ka zy u klien tów.

MASZYNY BUDOWLANE

In ter han dler – fir ma z po ten cja łem!
Choć z fir mą In ter han dler łą czy ły nas za wsze
zna ko mi te sto sun ki, od daw na nie od wie dza li -
śmy jej głów nej sie dzi by. War to by ło jed nak
przy je chać do To ru nia, by prze ko nać się, jak
dzia ła In ter han dler pod no wym kie row nic twem

www.interhandler.pl

To masz We gner jest zde cy do wa nym opty mi stą. Uwa ża, że naj więk szym ka pi ta łem
In te han dle ra są pra cow ni cy mający długie doświadczenie w firmie 

http://www.interhandler.pl/
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MASZYNY BUDOWLANE

No we mo de le roz ście ła czy
AP300F (typ ko ło wy) i AP355F
(typ na gą sie ni cach gu mo -
wych) za pro jek to wa no z my -
ślą o za pew nie niu wy so kiej
efek tyw no ści pra cy pod czas
re ali za cji in we sty cji śred niej
wiel ko ści, ja ki mi są na przy -
kład par kin gi, uli ce miej skie,
ścież ki ro we ro we, alej ki czy
chod ni ki. W tym ce lu oba zo -
sta ły wy po sa żo ne w elek trycz -
nie na grze wa ne sto ły, do stęp -
ne w wer sji z sys te mem wi bra -
cyj nym lub sys te mem wi bra -
cyj nym i li stwą za gęsz cza ją cą.

Istot ną za le tą no wych ma szyn
są rów nież za awan so wa ne
roz wią za nia tech nicz ne, z któ -
rych naj waż niej sze to m.in.
eko no micz ny tryb pra cy sil ni -
ka, uprosz czo na ob słu ga po -
daj ni ka oraz zauto ma ty zo wa -
ny tryb jaz dy.
Do na pę du obu ma szyn wy -
ko rzy sta no ten sam sil nik Cat
C3.3B o mo cy zna mio no -
wej 55 kW (74 KM). Ma on
układ kon tro li pręd ko ści ob ro -
to wej w za leż no ści od ob cią -
że nia, któ ry po ma ga w opty -
ma li za cji zu ży cia pa li wa i za -
pew nia niż szy ha łas pra cu ją -
ce go roz ście ła cza. No wo cze -

sna jed nost ka jest ofe ro wa na
w róż nych kon fi gu ra cjach od -
po wia da ją cych nor mom emi -
sji spa lin na po szcze gól nych
ryn kach, w tym speł nia ją cej
wy ma ga nia kra jów UE.
W obu ma szy nach za sto so -
wa no ste ro wa ny jed nym
prze łącz ni kiem układ au to -
ma tycz ne go na peł nia nia ka -
na łu śli ma ka, któ ry po zwa la
na szyb ką zmia nę kie run ku
pra cy prze no śni ka i śli ma ka
dla utwo rze nia po cząt ko wej
war stwy ma te ria łu. Po dob ne
za le ty ma układ po da wa nia

ma sy bi tu micz nej, któ ry rów -
nież jest au to ma tycz ny i ob -
słu gu je się go tyl ko jed nym
prze łącz ni kiem. Za stą pił on
układ z czte re ma prze łącz ni -
ka mi sto so wa ny w po przed -
niej ge ne ra cji tych ma szyn,
gdzie pra ca każ de go śli ma ka
i prze no śni ka by ła ste ro wa -
na od dziel nie. W try bie jaz dy
do na stęp ne go punk tu po -
cząt ko we go stół oraz śli ma ki
są pod no szo ne, za po bie ga -
jąc uszko dze niu ich o kra -
węż ni ki czy in ne prze szko dy.
Za sto so wa ne w mo de lu
AP355F pod wo zie ty pu
Mobil-Trac łą czy za le ty kon -

struk cji gą sie ni co wej, ta kie
jak przy czep ność i ni ski jed -
nost ko wy na cisk na pod ło że,
z kom for tem jaz dy i wła ści -
wo ścia mi jezd ny mi ty po wy mi
dla roz ście ła cza ko ło we go.
Je go za sad ni czym ele men -
tem są trwa łe, od por ne na zu -
ży cie gą sie ni ce skła da ją ce

się ze sta lo we go kor du i gru -
bych ze wnętrz nych warstw
gu my. W ich dol nej czę ści
znaj du ją się wah li we wóz ki
jezd ne, któ re za pew nia ją od -
po wied ni kon takt pa sa gą sie -
ni co we go z pod ło żem, a tym
sa mym lep szą trak cję i bar -
dziej pre cy zyj ne pro wa dze nie
ma szy ny. Pod wo zie ko ło we

mo de lu AP300 umoż li wia jaz -
dę z wyż szą pręd ko ścią i wy -
ko ny wa nie „cia śniej szych”
skrę tów, dla te go jest zna ko -
mi tym roz wią za niem przy ko -
niecz no ści częst szej zmia ny
miej sca pra cy, w tym pro wa -
dzo nej na ogra ni czo nej prze -
strze ni. Stan dar do wo na pę -
dza ne są tyl ne ko ła, ale w ra -
mach wy po sa że nia opcjo nal -
ne go moż na za mó wić na pęd
kół przed nich, któ ry po lep sza
trak cję na wznie sie niach
i mniej zwię złym pod ło żu.
Kon so la ste row ni cza zo sta ła

za pro jek to wa na w ta ki spo -
sób, aby speł nić wy ma ga nia
klien tów ocze ku ją cych naj -
prost szych roz wią zań, jak
rów nież mak sy mal nie za -
awan so wa nych. W dru gim
przy pad ku ope ra to rzy roz -
ście ła czy mo gą ko rzy stać
z przej rzy stych ekra nów do -
ty ko wych, po zwa la ją cych

No we roz ście ła cze ma sy bi tu micz nej Ca ter pil lar
Pod czas tar gów Bau ma Ca ter pil lar za pre zen to wał cały szereg ma szyn
do bu do wy dróg. Naj cie kaw szą część ekspozycji stanowiły no we roz -
ście ła cze ma sy bi tu micz nej AP300/355F oraz AP500/555F

Roz ście łacz ma sy bi tu micz nej AP300F to jed na z mniej szych ma szyn te go ty pu
w ofer cie ame ry kań skie go pro du cen ta, prze zna czo na do bu do wy dróg osie dlo -
wych, ale jek czy chod ni ków dla pie szych 

Sys tem Mo bil -Trac, któ re go za sad ni czy mi ele men ta mi są pa sy gu mo we i wah li we
rol ki jezd ne, łą czy za le ty pod wo zia gą sie ni co we go, ta kie jak przy czep ność i ni ski na -
cisk na pod ło że, z pręd ko ścią jaz dy i kom for tem ty po wy mi dla pod wo zia ko ło we go

Konstruktorzy Caterpillara zadbali o wygodę operatorów. Oba sta no wi ska pracy
w no wych roz ście ła czach Cat wy su wa ją się po za ob rys ma szy ny, co uła twia pre cy -
zyj ne ste ro wa nie pro ce sem ukła da nia na wierzch ni
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na ła twą ob słu gę wie lu do -
dat ko wych funk cji. Oba sie -
dzi ska są wy su wa ne po za
ob rys ma szy ny, co zapewnia
opty mal ną wi docz ność wy -
wrot ki oraz ko ry ta śli ma ka.
Ich po ło że nie (wraz z pul pi -
tem ste row ni czym) moż na
do wol nie re gu lo wać, by
uzyskać opty mal ną po zy cję
pra cy. Dach jest pod no szo ny
hy drau licz nie i ma dwa po -
sze rze nia obej mu ją ce swym
za się giem fo te le wy su nię te
na ze wnątrz ma szy ny.
Stół SE 34 V (wi bra cyj ny) lub
SE 34 VT (wi bra cyj ny z li stwą
za gęsz cza ją cą) roz ście ła
na sze ro ko ści do czterech me -

trów w przy pad ku za mon to -
wa nia go na mo de lu AP300F
lub do 4,6 me tra w po łą cze -
niu z mo de lem AP355F. Jest
rów nież do stęp na przy staw -
ka zwę ża ją ca, któ ra ogra ni -
cza sze ro kość roz ście ła nia
do 700 mm – ide al na przy bu -
do wie chod ni ków lub ale jek.
Pły ty sto łu są rów no mier nie
na grze wa ne za po mo cą wy -
daj ne go ge ne ra to ra prą du.
W opcji jest do stęp na funk cja
pod grze wa nia uj ścia tu ne lu
prze no śni ków ma sy bi tu micz -
nej, gwa ran tu ją ca lep szy
prze pływ ma te ria łu. Z ko lei
dzię ki sto so wa nej stan dar do -
wo funk cji do ci sku sto łu ma -
szy na utrzy mu je sta ły na cisk
na wbu do wy wa ną w dro gę
mie szan kę, co za po bie ga jej
sa mo czyn ne mu (gra wi ta cyj -
ne mu) osia da niu, a tym sa -

mym po zwa la uzy skać wyż -
szą gład kość na wierzch ni.
Po zo sta łe dwa no we roz ście -
ła cze, tj. mo del AP500F (ko ło -
wy) i AP555F (gą sie ni co wy) to
ma szy ny prze zna czo ne
do prac wy ma ga ją cych więk -
szej wy daj no ści. W obu jest
sto so wa ny sil nik Cat C4.4
Acert o mo cy 106 kW (144
KM), pod po rząd ko wa ny ak tu -
al nie obo wią zu ją cym nor mom
emi sji spa lin Tier 4 Fi nal/Sta -
ge IV. Po dob nie jak jed nost ka
Cat C3.3B mo że on pra co wać
w try bie Eco z au to ma tycz ną
re gu la cją pręd ko ści ob ro to -
wej. Jest ona do sto so wy wa -
na do ak tu al ne go za po trze bo -

wa nia na moc, np. pod wyż -
sza na w przy pad ku zwięk szo -
ne go ob cią że nia lub gdy wy -
ma ga ne jest do dat ko we chło -
dze nie ole ju hy drau licz ne go,
co w wy mier ny spo sób przy -
czy nia się do ob ni że nia zu ży -
cia pa li wa. W zmniej sze niu
kosz tów eks plo ata cji no wych
ma szyn po ma ga też no wy
układ pod grze wa nia sto łu.
Jest on za si la ny wy daj nym
ge ne ra to rem prą du opra co -
wa nym przez ten sam ze spół
in ży nie rów fir my Caterpillar,
któ rzy za pro jek to wa li i wdro -
ży li do pro duk cji elek trycz ną
spy char kę gą sie ni co wą Cat
D7E. Ge ne ra tor zo stał po łą -
czo ny bez po śred nio z jed -
nost ką na pę do wą i zin te gro -
wa ny z ukła dem roz pro wa -
dza nia cie pła sto łów se rii SE -
50. Po zwa la on na osią gnię cie

wy ma ga nej tem pe ra tu ry ele -
men tów ro bo czych w cią gu
za le d wie 15 mi nut. Dla po rów -
na nia w po przed niej ge ne ra cji
roz ście ła czy efekt ten był uzy -
ski wa ny po oko ło 30-45 mi nu -
tach. W cza sie pod grze wa nia
sto łu sil nik pra cu je z pręd ko -

ścią ob ro to wą 1.300 obr./min,
a więc znacz nie niż szą niż
uprzednio, kiedy to wy no si ła
ona 2.200 obr./min. Gwa ran -
tu je to dal sze ograniczenie
zużycia paliwa i niż szy po ziom
emitowanego ha ła su.
W pod wo ziu w wer sji gą sie ni -
co wej za sto so wa no układ
Mobil-Trac – ana lo gicz ny, jak
w mo de lu AP355F. Ma on sys -
tem au to ma tycz ne go na pi na -
nia pa sów gą sie ni co wych,
dzię ki któ re mu czyn no ści ser -
wi so we są ogra ni czo ne do mi -
ni mum. Od mia na ko ło wa jest
do stęp na ze sta łym na pę dem

sze ściu kół, po moc ni czym na -
pę dem kół przed nich lub na -
pę dem na czte ry ko ła.
Sto ły dla roz ście ła czy
AP500/555F za pro jek to wa ne
zo sta ły pod ką tem po pra wy
ja ko ści ukła da nej war stwy
i zwięk sze nia wszech stron no -

ści za sto so wań w ob sza rach
miej skich. Mo del SE 50 V jest
wy po sa żo ny tyl ko w układ wi -
bra cyj ny, na to miast stół SE -
50 VT – w układ wi bra cyj ny
i li stwę za gęsz cza ją cą. Ma -
szy ny po zwa la ją osią gnąć
mak sy mal ną sze ro kość roz -
ście ła nia wy no szą cą od po -
wied nio – 6,5 oraz 8 me trów.
Wy so ką uni wer sal ność roz -
ście ła czy  osią gnię to dzię ki
po sze rze niom sto łów, któ rych
mo co wa nie i zdej mo -
wa nie jest wspo ma -
ga ne hy drau licz nie.
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Układ pod grze wa nia sto łu zo stał za pro jek to wany w ta ki spo sób, aby na wet pod -
czas awa rii czuj ni ka tem pe ra tu ry utrzy mać opty mal ne cie pło, za po bie ga jąc prze -
rwie w pra cy czy spad ku ja ko ści wy ko ny wa nej na wierzch ni

W no wych roz ście ła czach ste ro wa nie pod sta wo wy mi czyn no ścia mi od by wa się
za po mo cą er go no micz nych przy ci sków, na to miast ob słu gę bar dziej za awan so wa -
nych funk cji umoż li wia ko lo ro wy ekran do ty ko wy

Prze my śla ny układ ro bo czy no wych roz ście ła czy Cat za pew nia pre cy zyj ne po da wa -
nie ma sy bi tu micz nej i nie wy ma ga sta łe go nad zo ru ope ra to ra. Każ dy z prze no śni -
ków – za rów no zgar nia ko wych, jak i śli ma ko wych – mo że być ste ro wa ny nie za leż nie
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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. 

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/
http://www.cp.com.pl/


Urzą dze nie fir my Lie bherr
PR 716 na pę dza ne jest
przez 4-cy lin dro wy sil nik wy -
so ko pręż ny, któ ry speł nia wy -
ma ga nia dy rek ty wy dla emi sji
spa lin po zio mu IV / Tier 4f.
Aby speł nić wy ma ga ne ce le
w za kre sie emi sji i zu ży cia pa -
li wa, zop ty ma li zo wa no ca ły
pro ces spa la nia i w ra mach
tech no lo gii sil ni ka zre du ko -
wa no do mi ni mum ilość czą -
stek sub stan cji szko dli wych. 
Dla uprosz cze nia sys te mu
i opty ma li za cji w ra mach uzu -
peł nia ją ce go prze twa rza nia
spa lin fir ma Lie bherr tak że
w urzą dze niu PR 716 sta wia
na se lek tyw ną re duk cję ka ta -
li tycz ną (tech no lo gia SCR).
Za sto so wa nie tej tech no lo gii
spra wia, że stosowanie fil tra
czą stek sta łych sta je się zby -
tecz ne, co z ko lei ozna cza
dla użytkowników zmi ni ma li -
zo wa nie prac kon ser wa cyj -
nych i kon tro l nych. Wy so ce
efek tyw ne spa la nie za pew nia
ni skie zu ży cie pa li wa.
Dzię ki hy dro sta tycz ne mu na -
pę do wi ob ro ty sil ni ka utrzy my -
wa ne są na sta łym po zio mie.
Wszel kie kom po nen ty ukła du
na pę do we go i in te li gent ny
sys tem za rzą dza nia sil ni kiem
fir my Lie bherr są opty mal nie
do stoso wa ne do ob ro tów,
co z oczy wi stych wzglę dów,
przy czy nia się do zre du ko -
wa nia zu ży cia pa li wa.
Po dob nie jak wszyst kie spy -
char ki gą sie ni co we szó stej ge -
ne ra cji, tak że PR 716 Li tro nic
po sia da elek tro nicz nie re gu lo -
wa ny układ ste ro wa nia jaz dą
ze zin te gro wa ną funk cją ECO.
Da je ona ope ra to ro wi moż li -
wość wy bo ru po mię dzy wy so -
ką spraw no ścią i eko no micz -
ną eks plo ata cją. Układ ste ro -
wa nia ECO przy lek kich i śred -
nio cięż kich wa run kach ro bo -
czych za pew nia efek tyw ność

eks plo ata cji na pę du jezd ne go.
Układ do pa so wu ją cy moc
do kon kret ne go za po trze bo -
wa nia uak tyw nia się w trak cie
cięż kich prac. Pod no si krót ko -
trwa le moc sil ni ka zgod nie
z za po trze bo wa niem wy ni ka -
ją cym z wa run ków, w ja kich
wy ko ny wa ne jest za da nie.
Oprócz szyb szej re ak cji za -
uwa żal ny jest tak że wzrost wy -
daj no ści i efek tyw no ści. 

Do spy char ki PR 716 Li tro nic
za sto so wać moż na sze ro ką
ga mę na rzę dzi ro bo czych,
na przy kład zop ty ma li zo wa ny
pod ką tem kon struk cyj nym
uni wer sal ny le miesz sze ścio -
za kre so wy. Spraw dza się on
ide al nie w wie lu za sto so wa -
niach. Do stęp ne opcjo nal nie
skła da ne skrzy dła le mie sza
uła twia ją trans port ma szy ny
po mię dzy pla ca mi bu do wy.
Za kres za sto so wań spy char ki
zwięk sza moż li wość za sto so -
wa nia zry wa ka trój zęb ne go lub
pię cio zęb ne go. Do stęp ny jest
tak że hy drau licz ny ko ło wrót li -
no wy, prze ciw wa ga oraz za -
czep do ho lo wa nia przy cze py. 
W za leż no ści od wa run ków
grun to wych, w ja kich pra cu je
ma szy na, mo że być ona wy -

po sa żo na w pod wo zie ty -
pu XL lub LGP. Do dat ko wo
dla za sto so wań na te re nach
piasz czy stych za mó wić moż -
na gą sie ni co wy na pęd jezd ny
FTB. Jest on prze wi dzia ny
do za sto so wań na mięk kim
grun cie nisz czą cym ma szy nę
i znacz nie wy dłu ża – przy kła -
do wo przy pra cach w pia -
sku – okres eks plo ata cji.
W za sto so wa niach, w któ rych

ma szy na pra cu je na grun cie
abrazyw nym, na ra żo na jest
na ude rze nia odłam ków
skal nych, spy char ki wy po sa -
ża się w gą sie ni ce o wzmoc -
nio nej bu do wie. 
Spy char ka PR 716 Li tro nic
jest przy go to wa na fa brycz nie
do in sta la cji sys te mu ste ro -
wa nia pra cą do wol ne go pro -
du cen ta. Upraszcza to znacz -
nie in sta la cję i daje swobodę
wyboru sys te mu do sto so wa -
ne go do je go po trzeb.
Opa da ją ce kra wę dzie nad wo zia
i pa no ra micz ne szy by ka bi ny
spra wia ją, że ope ra tor ma opty -
mal ny wi dok na ob szar wo kół
ma szy ny, kra wędź le mie sza
i osprzęt tyl ny. Wi dok do przo -
du też nie jest ograniczony,
wylot spalin ulokowany został

bowiem przy słupku kabiny
z boku maszyny.
Dzię ki moż li wo ści wstęp ne -
go wy bo ru pręd ko ści jaz dy,
do ko ny wa ne go bez po śred -
nio na joy stic ku, ope ra tor
mo że pre cy zyj nie ste ro wać
le mie szem spy char ki. Dźwi -
gnia bez pie czeń stwa jest
zbęd na, gdyż roz po zna wa -
nie obec no ści ope ra to ra na -
stę pu je au to ma tycz nie po -
przez zin te gro wa ny czuj nik
sty ko wy w fo te lu. 
No wa spy char ka PR 716 Li tro -
nic wy po sa żo na zo sta ła w sys -
te mo wy ekran do ty ko wy. Zo -
stał on za pro jek to wa ny spe -
cjal nie dla ma szyn do ro bót
ziem nych. Ko rzy sta ją cy z nie -
go ope ra tor jest na bie żą co
in for mo wa ny o wszyst kich
new ral gicz nych pa ra me trach
eks plo ata cyj nych spy char ki.
Istot ne funk cje mo że usta -
wiać w spo sób in tu icyj ny.
Pod czas pro jek to wa nia ma -
szy ny kon struk to rzy fir my Lie -
bherr szcze gól ną uwa gę po -
świę ci li wy głu sze niu ka bi ny.
W re zul ta cie do jej wnę trza
do cie ra ha łas o po zio mie
75 dB(A), co jest war to ścią
znacz nie po ni żej usta lo nych
nor mą wy ma gań. W ce lu
opty mal ne go oświe tle nia ob -
sza ru ro bo cze go w spy char -
ce – w za leż no ści od stan dar -
du wy po sa że nia – sto so wa ne
być mo gą re flek to ry ha lo ge -
no we, bądź też wy so ko wy -
daj ne dio dy świetl ne LED.
Scen tra li zo wa ne punk ty kon -
ser wa cji, sze ro ko otwie ra ne
kla py i ła twy do stęp do ko -
mo ry sil ni ka oraz od chy la na
na czas czysz cze nia ka bi na,
skra ca ją do nie zbęd ne go mi -
ni mum pro ces prac kon ser -
wa cyj nych i prze glą dy spy -
char ki PR 716.
Spraw dzo ny na pęd hy dro sta -
tycz ny pra cu je prak tycz nie
bez ob słu go wo i jest wy jąt ko -
wo nie za wod ny w eks plo ata -
cji. Układ na pę do wy spy char -
ki ob ję ty jest trzy le tnią gwa -
ran cją pro du cen -
ta (za mien nie 5.000
go dzin eks plo ata cji). 

Lie bherr PR 716 – pre mie ra na Bau mie
Spy char ka gą sie ni co wa PR 716 po raz pierw szy za pre zen to wa na zo -
sta ła świa to wej pu blicz no ści na tar gach Bau ma 2016. Ma sa eks plo ata -
cyj na ko lej ne go na stęp cy wy jąt ko wo po pu lar nej ma szy ny PR 714 wy -
no si od 13.200 do 15.200 kg, a moc sil ni ka wy no si 93 kW/126 KM
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Podobnie jak pozostałe spy char ki gą sie ni co we szóstej ge ne ra cji, Liebherr PR 716
Li tro nic po sia da elek tro nicz nie re gu lo wa ny układ ste ro wa nia jaz dą

http://www.liebherr.pl/pl-PL/default_pl-lh.wfw
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Pro duk cja ko par ko -ła do wa rek
MST ma dłu gie i bo ga te tra dy -
cje. Uru cho mio na zo sta ła bo -
wiem w ro ku 1976. Po cząt ki by -
ły dość skrom ne, dziś jed nak
tu rec ka fir ma po wiel kich prze -
obra że niach i in we sty cjach
oraz prze nie sie niu pro duk cji
do no wej fa bry ki sta ła się po -
ten ta tem wy twa rza ją cym po -
nad pięć ty się cy ma szyn rocz -
nie. Speł nia ją one świa to we
stan dar dy, nic za tem dziw ne -
go, że po szu ku je ryn ków zby tu
tak że po za Tur cją. 
Od nie daw na ko par ko -ła do -
war ki MST są ofi cjal nie do stęp -
ne w Pol sce. Ich wy łącz nym
dys try bu to rem zo sta ła kra kow -
ska fir ma Ama go. – Przed pod -
pi sa niem umo wy de aler skiej
na ko par ko -ła do war ki MST do -
kład nie prze ana li zo wa li śmy sy -
tu ację. Mi mo zmian za cho dzą -
cym na ryn ku bu dow la nym, ko -
par ko -ła do war ki są na dal naj -
po pu lar niej szy mi ma szy na mi
bu dow la ny mi w Pol sce. Li czy -
my, że stwo rzy my sil ną kon ku -
ren cję dla in nych ma rek, bo ko -
par ko -ła do war ki MST wy róż nia -
ją się wy so ką ja ko ścią wy ko na -
nia, eko no micz ną eks plo ata cją
i nie za wod no ścią. Oprócz te go
za pew nia my wspar cie dla na -
byw ców ma szyn MST w po sta -
ci ob słu gi ser wi so wej na naj -
wyż szym po zio mie i za opa trze -
nia we wszel kie czę ści za mien -
ne – tłu ma czy Piotr Klu pa, dy -
rek tor za rzą dza ją cy Ama go. 
Uno wo cze śnie nie kon struk cji
i zwięk sze nie pro duk cji ko -
par ko -ła do wa rek MST by ło
moż li we dzię ki te mu, że ich
pro du cent stał się spół ką za -
leż ną hol din gu San ko. Jest to
jed no z naj więk szych tu rec -
kich przed się biorstw, dzia ła -
ją ce w ska li mię dzy na ro do wej
i za trud nia ją ce po nad czter na -
ście ty się cy pra cow ni ków.
Bran ża ma szyn bu dow la nych
sta ła się dla hol din gu San ko

in te re su ją ca sto sun ko wo
póź no, bo do pie ro w ro ku
1999. Po cząt ko wo hol ding
za po śred nic twem wy od ręb -
nio nej spół ki San ko Ma ki -
na za czął sprze da wać na te -
re nie Tur cji fa brycz nie no we
ma szy ny kil ku świa to wych
ma rek. Do rad cy ob ser wu ją cy
tu rec ki ry nek za su ge ro wa li
włą cze nie do ofer ty hol din gu
San ko ma szyn MST zdo by -
wa ją cych so bie co raz więk -
sze uzna nie ro dzi mych użyt -
kow ni ków. W re zul ta cie San -
ko Ma ki na do ko na ła prze ję -
cia fir my sta jąc się wła ści cie -
lem mar ki MST.
Od te go cza su hol ding San ko
kon se kwent nie do in we sto wu je
pro du cen ta ma szyn MST. I tak,
na przy kład w ro ku 2003 sfi -

nan so wał bu do wę no wo cze -
snej fa bry ki ko par ko -ła do wa -
rek oraz ła do wa rek te le sko po -
wych. Pod ko niec ro ku 2005
na stą pi ło jej ofi cjal ne otwar cie,
a ta śmy pro duk cyj ne za czę ły
opusz czać pierw sze ma szy ny
no wej ge ne ra cji nie od bie ga ją -
ce pod wzglę dem kon struk cyj -
nym od wy ro bów świa to wych
po ten ta tów. Dba o to ze spół in -
ży nie rów i spe cja li stów wzor -
nic twa prze my sło we go, któ ry
nie ustan nie pra cu je za rów no
nad udo sko na le niem pa ra me -
trów ro bo czych, jak i wy glą du
tu rec kich ma szyn. 
Fla go wy mo del – MST 642
pro du ko wa ny jest z wy ko rzy -
sta niem pod ze spo łów re no -
mo wa nych do staw ców. Ma -
szy na na pę dza na jest czte ro -

cy lin dro wym sil ni kiem Per -
kins speł nia ją cym naj now sze
nor my emi sji spa lin. 
Ko par ko -ła do war ka MST 642
zo sta ła stan dar do wo wy po sa -
żo na w au to ma tycz ną skrzy -
nię bie gów PowerShift po zwa -
la na zmia nę bie gów pod ob -
cią że niem. Sys tem ECU kon -
tro lu je elek tro nicz nie wła ści wy
do bór bie gu chro niąc w ten
spo sób prze kład nię.
W ma szy nie mon to wa ne są
osie Car ra ro. Wzmoc nio na oś
tyl na (He avy Du ty) o róż ni co -
wym ogra ni czo nym po śli zgu
(LSD) prze no si bły ska wicz nie
mo ment na pę do wy na mięk -
kim i nie rów nym te re nie, co
znacz nie po pra wia wła ści wo -
ści trak cyj ne. Mak sy mal ny
sto su nek mo men tu ob ro to -
we go na przed niej osi za pew -
nia z ko lei do sko na łą przy -
czep ność nie za leż nie od wa -
run ków ro bo czych.
W ukła dzie hy drau licz nym za -
sto so wa no spe cjal ne za wo ry
prze ciw prze cią że nio we ty pu
an ti -shock oraz an ty ka wi ta cyj -
ne. Za wór od cią ża ją cy po -
zwa la au to ma tycz nie re gu lo -
wać wy da tek pomp głów -
nych i po moc ni czej, w za leż -
no ści od po trzeb wy ni ka ją -
cych z wa run ków kon kret ne -
go za da nia. Spe cjal ny układ
za bez pie cza ją cy dez ak ty wu je
joy stick na czas prze jaz dów.
Dzię ki te mu od pa da ry zy ko
przy pad ko we go uru cho mie -
nia ra mie nia ko par ko we go.
Ope ra tor ko par ko -ła do war ki
MST 642 pra cu je w bez piecz -
nej ka bi nie im po nu ją cej kom -
for tem i prze stron no ścią. Du ża
po wierzch nia prze szkleń za -
pew nia do sko na łą wi docz ność
we wszyst kich kie run kach. 
Oprócz au to ma tycz nej skrzy ni
bie gów, stan dar do we wy po sa że -
nie ko par ko -ła do war ki MST 642,
sta no wi tak że szyb ko złą cze hy -
drau licz ne z przo du, łyż ka dzie lo -
na (tak zwa ny kro ko dyl) z wi -
dłami, tyl ne ra mię te le sko po -
we, do dat ko wa in sta la cja hy -
drau licz na pod młot,
a tak że kli ma ty zacja
au to ma tycz na.

MASZYNY BUDOWLANE

MST – ko par ko -ła do war ki o cie ka wej kon struk cji
Po la cy po zo sta ją wier ni ko par ko -ła do war kom. Per spek ty wy pol skie go
ryn ku są na ty le obie cu ją ce, że kra kow ska spół ka Ama go po sta no wi ła
za ofe ro wać w Pol sce tu rec kie ma szy ny mar ki MST 

www.amago.pl

Oka zu je się, że Tur cja na le ży do po ten ta tów wśród pro du cen tów ko par ko -ła do wa -
rek. Pro duk cja ma szyn mar ki MST za po cząt ko wa na zo sta ła w ro ku 1976

Fla go wy mo del MST 642 na pę dza ny jest czte ro cy lin dro wym sil ni kiem Per kins speł -
nia ją cym naj now sze nor my emi sji spa lin 

http://www.amago.pl/
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Wi told Cze cha no wicz, pre zes
i wła ści ciel fir my wi ta nas żar -
tem: – Pew nie spo dzie wa li ście
się pa no wie, że za sta nie cie tu
fa ce ta z grab ka mi i wia der -
kiem? I prze cho dzi do wy ja -
śnień: – Choć fir ma Cze cha no -
wicz Eko lo gia i Zie leń ma za so -
bą kil ka re or ga ni za cji, to dzia ła
nadal pod pier wot ną na zwą.
Na po cząt ku  w ro ku 1992 zaj -
mo wa li śmy się pro jek to wa -
niem oraz bu do wą ogro dów
i zie leń ców. Po trzech la tach
do szło do te go pro jek to wa nie
i urzą dza nie pla ców za baw.
In we stu jąc w spe cja li stycz ne
ma szy ny po dej mo wa li śmy co -
raz więk sze wy zwa nia na te re -
nie ca łej Pol ski, re ali zu jąc du -
że pro jek ty ko mu nal ne oraz
urzą dza nie zie le ni przy cen -
trach han dlo wych.
Praw dzi wy prze łom przy -
niósł rok 2010. Do te go cza -
su fir ma Wi tol da Cze cha no -
wi cza wy ko ny wa ła ro bo ty
wy koń cze nio we. Jej wła ści -
ciel co raz czę ściej za sta na -
wiał się, jak bę dzie ona funk -
cjo no wać po za koń cze niu
kon trak tów. Po sta no wił spró -
bo wać sił w bu dow nic twie
dro go wym. Po cząt ki nie by ły
za chę ca ją ce. – Zmia na pla -

nów przy pa dła na okres bo -
omu bu dow la ne go wy wo ła ne -
go go rącz ką przy go to wań
do Eu ro 2012, trud no by ło
o fa chow ców, nie mie li śmy
ma szyn. Mu sie li śmy po sił ko -
wać się wy naj mem sprzętu
i pierw szy kon trakt za koń czy li -
śmy na mi nu sie. By ła to na ucz -

ka na przy szłość, ale po noć
naj le piej uczyć się na wła -
snych błę dach – wspo mi -
na Wi told Cze cha no wicz. 
Za na ukę trze ba pła cić. Cza -
sem sło no. Wi told Cze cha no -
wicz nie za mie rzał się jed nak
pod da wać. Wprost prze ciw -

nie, wy cią gał wnio ski z nie po -
wo dzeń i wal czył o ko lej ne
zle ce nia. Pod jął tak że kon tro -
wer syj ną, wy da wać by się
mo gło, de cy zję. Zre zy gno wał
z wy naj mo wa nia sprzę tu i za -
czął in we sto wać we wła sny.
Je go fir ma za czę ła ku po wać
wal ce, spy char ki i ko par ki. Nie

cho dzi ło tu by naj mniej o sa -
mą chęć po sia da nia, wszyst -
ko wy ni ka ło z ra chun ku eko -
no micz ne go. Wi told Cze cha -
no wicz tłu ma czy, że od sa me -
go po cząt ku chciał dzia łać
dłu go fa lo wo, uznał więc,
że nie zbęd ne bę dzie stwo rze -
nie wła snej flo ty ma szyn i za -
trud nie nie ope ra to rów o od -
po wied nich kwa li fi ka cjach.
Za mysł ten był kon se kwent nie
re ali zo wa ny. W efek cie fir ma
Wi tol da Cze cha no wi cza pra -
cu je dziś przy bu do wie dróg
eks pre so wych i au to strad
na te re nie ca łej Pol ski eks plo -
atu jąc bli sko sto pięć dzie siąt
róż ne go ro dza ju ma szyn i po -
jaz dów. Na sprzęt opa trzo -
ny lo go Cze cha no wicz Eko lo -
gia i Zie leń na po tkać moż -
na mię dzy in ny mi na bu do wie
tras S3, S5 i S7 oraz au to stra -
dy A4. Wszę dzie eks plo ato wa -

ny jest in ten syw nie słu żąc
do kom plek so wych prac, po -
cząw szy od wy cin ki drzew
i krze wów, zdej mo wa nia war -
stwy hu mu su, przez wy ko ny wa -
nie i umac nia nie skarp, wyko -
pów i na sy pów, aż pod przy go -
to wa nie na wierzchni dro go wej
go to wej do kła dze nia ma -
sy. – Ma szy ny mu szą być
w do brej kon dy cji tech nicz -
nej, pra co wać bez po wo du ją -
cych ol brzy mie per tur ba cje
prze sto jów. Każ da nad pro gra -
mo wa go dzi na prze zna czo -
na na do koń cze nie za da -
nia dez or ga ni zu je pro ces bu -
do wy, po wo du je stra ty.
Sprzęt nie mo że stać, mu si
pra co wać i po zo sta wać w peł -
nej spraw no ści. W na szym
przy pad ku nie zwy kle waż -
na jest tak że szczel ność
wszyst kich ukła dów. Ma szy -
ny wjeż dża ją na przy kład
na na wierzch nię przy go to wa -
ną do ukła da nia ma sy bi tu -
micz nej. Nie mo że spaść
na nią choć by kro pla ole ju.
Nie mo że być więc mo wy o ja -
kich kol wiek wy cie kach – tłu -
ma czy Wi told Cze cha no wicz. 
Z ra cji cha rak te ru prac
wykonywanych przez fir mę
Cze cha no wicz Eko lo gia i Zie -
leń du żą ro lę od gry wa ją ma -
szy ny gą sie ni co we, przede
wszyst kim spy char ki oraz ko -
par ki. Jed nym z wa run ków
ich bez a wa ryj nej pra cy jest
stan pod wo zi. Ich ży wot ność
zależy przede wszyst kim od
pra wi dło wości eks plo ata cji
oraz wa run ków, w ja kich
przy cho dzi pra co wać ma szy -
nie. Nie za leż nie od ich trud -
no ści podwozia trak to wa ne
w od po wied ni spo sób mo gą
dłu go słu żyć swym wła ści -
cie lo m. Ma szy ny fir my Cze -
cha no wicz Eko lo gia i Zie leń
pra cu ją z re gu ły na gli nia -
stych i piasz czy stych te re -
nach, czę sto w du żym za py -
le niu. W efek cie ziar na kwar -
cu oto czo ne cząst ka mi py łu
i iłu wni ka ją w ele men ty pod -
wo zi, po wo du jąc ich de gra -
da cję. Wcze śniej czy póź niej
ko niecz ny jest re mont. 
Więk szość na praw me cha -

Re mont pod wo zia? Zę by? Tyl ko Lin ser!
Po zo ry po tra fią my lić. I to jak! Ja dąc do Sie mia no wic Ślą skich do fir my
Cze cha no wicz Eko lo gia i Zie leń, są dząc po jej na zwie nie spo dzie wa li -
śmy się, że dzia ła ona z ta kim roz ma chem i eks plo atu je bli sko sto pięć -
dzie siąt po jaz dów i ma szyn. Na do da tek więk szość z nich utrzy mu je
wła sny mi si ła mi w na le ży tym sta nie tech nicz nym 

Wśród ma szyn pra cu ją cych na bu do wie dróg eks pre so wych i au to strad licz ną gru -
pę sta no wią spy char ki i ko par ki gą sie ni co we

Wi told Cze cha no wicz i re pre zen tu ją cy fir mę Lin ser In du strie Se vi ce Ra fał Do niec są
za do wo le ni z do tych cza so wej współ pra cy. Obaj li czą, że bę dzie się ona roz wi jać
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nicz nych, w tym re mon ty pod -
wo zi ma szyn gą sie ni co wych
fir ma Cze cha no wicz Eko lo gia
i Zie leń prze pro wa dza wła -
sny mi si ła mi. Od ro ku 2007
kom po nen ty i pod ze spo ły
do na praw ku po wa ne są w fir -
mie Lin ser In du strie Se rvi -
ce. – Na po cząt ku przy stę pu -
jąc do re mon tów pró bo wa li -
śmy współ pra cy z róż ny mi do -
staw ca mi, ale szyb ko wy ro bi li -
śmy so bie do brą opi nię o wy -
ro bach Lin se ra. Prze pro wa -
dza jąc sa mo dziel nie re mon ty,
by li śmy bo wiem w sta nie oce -

nić, z wy ro bów któ re go z do -
staw ców naj le piej ko rzy stać.
Od sze ściu lat utrzy mu je my
sta łe kon tak ty z przed sta wi cie -
la mi Lin se ra w Pol sce i ma my
z ich stro ny do bre wspar cie
tech nicz ne. Je ste śmy za do -
wo le ni ze współ pra cy, oprócz
czę ści do re mon tów pod wo zi
gą sie ni co wych za ma wia my
tak że ele men ty ścier ne i zę by.
Mam na dzie ję, że na sze kon -
tak ty bę dą trwać i się roz wi jać.
Wy zna ję za sa dę, że spraw nie
funk cjo nu ją ce go me cha ni zmu
nie na le ży re gu lo wać – mó wi
Wi told Cze cha no wicz. 
Tyl ko w tym ro ku fir ma z Sie -
mia no wic Ślą skich za ku pi ła
w Lin ser In du strie Service
czte ry kom ple ty do re mon tu
pod wo zi. Za bie gom pod da -
no trzy spy char ki i ko par kę.
Wkrót ce do warsz ta tu tra fią
ko lej ne ma szy ny. Pra ce
na bu do wie dróg eks pre so -
wych wcho dzą w finalną fa -

zę, w naj trud niej szych wa -
run kach nie zwy kle in ten syw -
nie pra cu ją spy char ki. Wi told
Cze cha no wicz pod kre śla, że
w swych de cy zjach kie ru je się
za wsze zdro wym roz sąd -
kiem. Po zwa la mu to le piej
kal ku lo wać kosz ty. Stąd też
de cy zja o współ pra cy z Lin -
ser In du strie Se rvi ce. – De cy -
du jąc się na sto so wa nie wy -
ro bów Lin se ra, bra li śmy
pod uwa gę nie tyl ko ce nę, ale
przede wszyst kim ja kość
i zwią za ny z nią prze wi dy wa ny
czas bezawaryjnej eks plo ata -

cji wy re mon to wa ne go pod -
wo zia. Czyn ni ki te w przy pad -
ku Lin se ra, któ ry z całą pew -
no ścią nie na le ży do naj tań -
szych do staw ców, oka za ły się
dla nas opty mal ne – tłu ma czy
Wi told Cze cha no wicz.
Lin ser In du strie Se rvi ce po -
sia da ją cy w Pol sce biu ro
han dlo we nie ogra ni cza się
wy łącz nie do sprze da ży.
Przed sta wi cie le fir my utrzy -
mu ją kon tak ty z klien ta mi,
udzie la ją im wspar cia tech -
nicz ne go, re agu ją w trud nych
sy tu acjach. Ofe ro wa ne przez
nich wy ro by są bo wiem nie -
zbęd ne do usu nię cia awa rii.
A ta z re gu ły po wo du je ol -
brzy mie per tur ba cje bu rząc
har mo no gram ro bót na bu -
do wie. Aby ogra ni czyć nie do -
god no ści, przed sta wi cie le
Lin ser In du strie Se rvi ce po -
ma ga ją mo ni to ro wać stan
pod wo zi w ma szy nach klien -
tów. Mo gą uczest ni czyć w in -

spek cji ma szy ny, we ry fi ko -
wać wy ni ki po mia rów pod wo -
zia. Umoż li wia to za po bie ga -
nie po waż niej szym awa riom
i po zwa la z od po wied nim wy -
prze dze niem za mó wić czę ści
i kom po nen ty nie zbęd ne
do prze pro wa dze nia re mon -
tu. Po zwa la to wy łą czać ma -
szy nę z nor mal nej eks plo ata -
cji na jak naj krót szy czas. 

O po ten cja le fir my Lin ser In -
du strie Se rvi ce świad czy jej
ko ope ra cja z czo ło wy mi pro -
du cen ta mi ma szyn bu dow la -
nych z ca łej Eu ro py. Za ma -
wia ją oni na ich pierw sze wy -
po sa że nie pod wo zia gą sie ni -
co we, czę ści ście ral ne oraz
od le wy sta lo we. Fir ma utrzy -
mu je 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 ja ko ścio we, pró -
by wy trzy ma ło ścio we i te sty

ma te ria ło we. Ra fał Do niec,
dy rek tor han dlo wy fir my Lin -
ser In du strie Se rvi ce w Pol sce
pod kre śla, że 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. – Na sza fir ma z bie giem
lat sta ła się re no mo wa nym do -
staw cą pod wo zi gą sie ni co -
wych, ele men tów ście ral nych
oraz sze re gu czę ści i pod ze -
spo łów ma szyn bu dow la nych.
Chce my umac niać po zy cję
na ryn ku pol skim, dla te go nie -
zwy kle ce ni my so bie współ -
pra cę z fir mą Wi tol da Cze cha -
no wi cza, któ ra za li cza się
bez sprzecz nie do gro na na -
szych naj lep szych
klien tów – pod su mo -
wu je Ra fał Do niec.
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Fir ma Witolda Cze cha no wicza eks plo atu je wie le ma szyn gą sie ni co wych. Pra cu ją one
w ca łej Pol sce, nie kie dy w eks tre mal nie trud nych wa run kach

W Sie mia no wi cach Ślą skich fir ma Cze cha no wicz Eko lo gia i Zie leń utrzy mu je ha lę
warsz ta to wą, w któ rej prze pro wa dzać moż na wszel kie na pra wy na wet du żych ma szyn

Sprzęt opa trzo ny lo go Cze cha no wicz Eko lo gia i Zie leń spo tkać moż na na bu do wie
tras S3, S5 i S7, a tak że au to stra dy A4

http://www.linser.eu/pl
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Bob cat wpro wa dza na ry nek
no wą ko par kę ko ło wą E57W
speł nia ją cą wy ma ga nia nor -
my Sta ge IIIB. Jej kon struk cja
ba zu je na roz wią za niach cie -
szą ce go się uzna niem użyt -
kow ni ków mo de lu E55W.
No wy mo del E57W wy po sa żo -
ny zo stał w sil nik wy so ko pręż -
ny Bob cat D24, któ ry w sto sun -
ku do jed nost ki na pę do wej po -
przed niej ge ne ra cji ma więk -
szą o czte ry pro cent moc
(42,5 kW) i zu ży wa o sie dem
pro cent mniej pa li wa.
Sil nik Bob cat speł nia wy ma -
ga nia nor my Sta ge IIIB bez
ko niecz no ści za sto so wa nia fil -
tra czą stek sta łych (DPF).
Roz wią za nie to nie tyl ko ob ni -
ża zu ży cie pa li wa, ale do dat -
ko wo spra wia, że ma szy -

na jest wy jąt ko wo ła twa w ob -
słu dze i kon ser wa cji. Układ
ob rób ki spa lin do pra wi dło we -
go dzia ła nia nie po trze bu je
ukła du re ge ne ra cji DPF.
Bob cat E57W jest ko par ką
o ma sie ro bo czej 5.920 kg,
któ ra dzię ki no wo cze sne mu
ukła do wi hy drau licz ne mu
o zwięk szo nej wy daj no ści ce -
chu je się o dzie sięć pro cent
więk szym udźwi giem niż po -
prze dza ją cy ją mo del. Sto su -
jąc do stęp ne opcjo nal nie dłu -
gie ra mię moż na uzy skać
mak sy mal ną głę bo kość ko -
pa nia na wet do 3.795 mm,
a mak sy mal ną wy so kość
zrzu tu – do 4.510 mm. 
Sze ro ką ga mę osprzę tu ro bo -
cze go pod łą czyć moż -
na do pierw sze go, dru gie go

lub trze cie go (opcjo nal ne go)
po moc ni cze go ukła du hy drau -
licz ne go, a na stęp nie ma new -
ro wać nim za po mo cą pro por -
cjo nal ne go ukła du ste ro wa nia.
No wej kon struk cji ka bi na ope -
ra to ra wy po sa żo na jest w sied -
mio ca lo wy ekran do ty ko wy,
któ ry umoż li wia ste ro wa nie
wszyst ki mi funk cja mi ma szy -
ny. Ka bi na wy po sa żo na zo sta -
ła w ogrze wa ny fo tel i er go no -
micz ny pa nel ste ro wa nia. Ła -

twość ob słu gi ma szy ny do dat -
ko wo zmniej sza znu że nie ope -
ra to ra ko par ki, na wet pod czas
wie lo go dzin nej pra cy. Co wię -
cej, ka bi na o kon struk cji z za -
bez pie cze nia mi ROPS chro ni
ope ra to ra przed skut ka mi
prze wró ce nia się ma szy ny.
Za pew nia zna ko mi tą wi -
docz ność zwięk sza -
jąc tym sa mym po -
ziom bez pieczeń stwa.

No wa „ko łów ka” Bob ca ta
Ko par ka ko ło wa Bob cat E57W zo sta ła za pro jek to -
wa na tak, aby za pew nić mak sy mal ną wy daj ność,
oszczęd ność pa li wa, do sko na łą er go no mię, nie -
za wod ność i mniej sze wy ma ga nia ser wi so we

www.bobcat.eu

Ko par ka Bob cat E57W wy róż nia się wy so ką wy daj no ścią, mak sy mal ną oszczęd no -
ścią pa li wa, do sko na łą er go no mią oraz nie za wod no ścią

http://www.bobcat.eu/
http://www.bobcat.eu/
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Mo del CX490D w po rów na -
niu do swo je go po przed ni ka
z se rii C, przy brał na wa dze.
Je go ma sa zbli ża się do pięć -
dzie się ciu ton. Ba rie rę tę
prze kro czył na to miast fla go -
wy mo del ca łej ga my,
CX500D ty pu „mass exca va -
tion” prze zna czo ny do wy ko -
ny wa nia wiel ko obję to ścio -
wych ro bót ziem nych. 
We wszyst kich no wych mo -
de lach ko pa rek za sto so wa no
bez ob słu go wy układ ob rób ki
spa lin. Ich sil ni ki speł nia ją
nor mę Tier 4 Fi nal (EU Sta ge
IV) bez ko niecz no ści sto so -
wa nia fil tra DPF. W no wych
ma szy nach wy ko rzy sta no „in -
te li gent ny” sys tem hy drau licz -
ny CA SE (CIHS) o spraw dzo -
nej sku tecz no ści. Zo stał on
do dat ko wo udo sko na lo ny.
W efek cie za rzą dza nie hy -
drau li ką prze no si moż li wość
płyn ne go ste ro wa nia osprzę -
tem na cał kiem no wy po ziom.
Bar dziej wy daj ny układ hy -
drau licz ny umoż li wia skró ce -
nie cy kli ro bo czych, co prze -
kła da się na pod nie sie nie pro -
duk tyw no ści. Jest to szcze -
gól nie od czu wal ne w ma szy -
nach o ma sie po wy żej 25 ton. 
Skró ce nie cy kli ro bo czych
sta ło się moż li we tak że dzię ki
za sto so wa niu no wej ge ne ra cji
pomp hy drau licz nych i więk -
sze go roz dzie la cza głów ne go.
Po pra wia ją one bo wiem szyb -
kość re ak cji ma szy ny. W re -
zul ta cie, w po rów na niu z ma -
szy na mi po przed niej ge ne ra -
cji, cza sy cy kli ro bo czych są
na wet do dwu na stu pro cent
krót sze. Po nad to no we mo de -
le od zna cza ją się znacz nie
więk szym udźwi giem. 
Kosz ty eks plo ata cji no wych
mo de li z se rii D są wy jąt ko wo
ni skie. Wpływ na ob ni że nie
kosz tów ma ją przede wszyst -
kim tech no lo gia sil ni ka oraz
zmo der ni zo wa ny układ hy -

drau licz ny. Ich kom bi na cja
za pew nia niż sze zu ży cie pa li -
wa w po rów na niu z ma szy na -
mi po przed niej ge ne ra cji. 
No we mo de le są na pę dza ne
sil ni ka mi speł nia ją cy mi nor -
mę emi sji spa lin Tier 4 Fi nal
(EU Sta ge IV), przy wy ko rzy -
sta niu tyl ko i wy łącz nie tech -
no lo gii se lek tyw nej re duk cji
ka ta li tycz nej tlen ków azo tu
(SCR) z ka ta li za to rem utle nia -
ją cym DOC w ukła dzie wy de -
cho wym. Dzię ki te mu roz wią -
za niu spa li ny są oczysz cza ne

wy łącz nie w ra mach re ak cji
che micz nych w ko mo rze
SCR i ka ta li za to rze DOC.
Żad ne cząst ki nie są za trzy -
my wa ne i ku mu lo wa ne
w ukła dzie wy de cho wym.
Do pra wi dło we go dzia ła nia
ukła du ob rób ki spa lin nie jest
za tem po trzeb ny filtr czą stek
sta łych (DPF). To sku tecz ne,
opar te na nie skom pli ko wa -
nych ukła dach, roz wią za nie
po zwa la dra stycz nie zmniej -
szyć emi sję za nie czysz czeń,
a po nie waż ca ła ob rób ka
spa lin na stę pu je w ukła dzie
wy de cho wym, czy li zu peł nie

po za sil ni kiem, jed nost ka na -
pę do wa pra cu je z opty mal ną
wy daj no ścią w wy so kich tem -
pe ra tu rach spa la nia. Za pew -
nia to więk szą moc przy jed -
no cze snym ogra ni cze niu zu -
ży cia pa li wa. Układ jest tak że
bar dzo eko no micz ny w za -
kre sie zu ży cia AdBlue, któ re
sta no wi za le d wie trzy pro cent
ob ję to ści ole ju na pę do we go.
Co wię cej, po nie waż nie ma
po trze by re ge ne ro wa nia lub
wy mia ny fil tra DPF, kosz ty
kon ser wa cji i eks plo ata cji ko -

pa rek utrzy mu ją się na znacz -
nie niż szym po zio mie. 
Trzy try by pra cy nowych
koparek - Spe ed Prio ri ty, He -
avy oraz Au to ma tic - po ma -
ga ją oszczę dzać paliwo.
Uwalniają bowiem tyl ko ty le
mo cy, ile jest ko niecz ne
do wy ko ny wa nego zadania.
No we mo de le wy po sa żo no
tak że w funk cje oszczę dza nia
ener gii. Są to między innymi
funk cja ste ro wa nia mo men -
tem pom py (PTC), funk cja
po wro tu do bie gu ja ło we go
(Au to -Idle), funk cja au to ma -
tycz ne go wy łą cze nia sil ni ka

przy dłuż szej pra cy na bie gu
ja ło wym (Au to Shut down),
funk cja ste ro wa nia sko kiem
su wa ka roz dzie la cza (SSC),
funk cja oszczę dza nia ener gii
wy się gni ka (BEC) oraz funk -
cja kon tro li ci śnie nia ole ju
przy ini cja cji ob ro tu (SWC).
Ich użycie przyczynia się
do oszczę dze nia pa li wa, co
do dat ko wo zmniej sza kosz ty
eks plo ata cji oraz przy czy nia
się do istotnego wydłużenia
ży wot no ści ma szy ny. 
Prze stron na ka bi na no wych
ko pa rek ma naj więk szą w tej
kla sie ma szyn prze strzeń ro -
bo czą. Zabezpieczenia ROPS
drugiej generacji stanowią
standardowe wyposażenie
wszyst kich nowych koparek.
Opcjonalnie wybrać można
różnego rodzaju przed nie
osłony dopasowując je do
warunków  ro bo czych, w
jakich eksplotowana jest
maszyna. W peł ni re gu lo wa ne
sta no wi sko ro bo cze z no wym
pneu ma tycz nym fo te lem z wy -
so kim opar ciem za pew nia wy -
jąt ko wy kom fort ope ra to rom.
Po dob nie jak du ży wie lo funk -
cyj ny ko lo ro wy mo ni tor pa no -
ra micz ny zin te gro wa ny z ka -
me rą co fa nia, któ ry do dat ko -
wo po pra wia wi docz ność we
wszyst kich kie run kach. 
Opcjo nal nie każ da z no wych
ko pa rek mo że zo stać wy po -
sa żo na w pa kiet oświe tle nia
ty pu LED. Re flek to ry dio do -
we emi tu ją świa tło zbli żo ne
do dzien ne go. Jest ono po -
nad trzy krot nie ja śniej sze
od świa tła ha lo ge no we go.
Sys tem te le ma tycz ny CA SE
SiteWatch po zwa la za rzą dza -
ją ce mu flo tą do kład nie ob ser -
wo wać pa ra me try pra cy ko -
par ki i jej pra cę. Za po bie ga to
nie wła ści we mu lub
nie efek tyw ne mu uży -
ciu ma szy ny. 

MASZYNY BUDOWLANE

CA SE CE – pięć no wych mo de li ko pa rek gą sie ni co wych
CA SE Con struc tion Equ ip ment wzbo ga cił ty po sze reg D ko pa rek gą sie ni co wych o ko lej ne mo -
de le. No we ma szy ny, któ re za de biu to wa ły ofi cjal nie pod czas tar gów Bau ma w Mo na chium, im -
po nu ją pa ra me tra mi ro bo czy mi, wzno sząc je na cał ko wi cie no wy po ziom

No we koparki CASE se rii D zo sta ły za pro jek to wa ne z my ślą o za pew nie niu nie za -
wod no ści i wy trzy ma ło ści. Zmieniona kon struk cja wy się gni ka i ra mie nia zmniej sza
na prę że nia osprzę tu ko pią ce go, co de cy du je o wydłużeniu żywotności maszyny

www.intrac.pl
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Od wie dza ją cy sto isko Me ca -
lac Gro upe mo gli czuć się
usa tys fak cjo no wa ni. Pod czas
spe cjal nych po ka zów mo gli
bo wiem obej rzeć bo wiem sze -
reg ma szyn o in no wa cyj nej
kon struk cji. Uwa gę pu blicz no -
ści przy cią ga ła wy róż nia ją ca
się swą kon struk cją ła do war -
ka ko ło wa AS 1600. Ma szy -
na posiada wszyst kie ko ła
skręt ne oraz ob ro to wą pod -
sta wę wy się gni ka. Zwar ta
bu do wa i skręt kół obu osi
spra wia ją, że pro mień za wra -
ca nia ła do war ki wy no si za le d -
wie 4,35 me tra. Z ko lei ob ra -
ca ny o 90° w obu kie run kach
wy się gnik po zwa la zre du ko -
wać licz bę cy kli ro bo czych ko -
niecz nych do wy ko na nia za -
da nia. Prze my śla na kon struk -
cja z ni sko po ło żo nym środ -
kiem cięż ko ści da je ope ra to -
ro wi po czu cie bez pie czeń -
stwa przy ob ra ca niu wy się gni -
ka. No wa ła do war ka mo że
pra co wać z łyż ka mi o po jem -
no ści więk szej niż mia ło to
miej sce w przy pad ku ma szyn
wcze śniej szej ge ne ra cji.
Ko par ki ko ło we są w cen trum
za in te re so wa nia fir my Me ca -
lac, dla te go fran cu ski pro du -
cent sta ra się je nie ustan nie
do sko na lić, a tym sa mym wy -
zna czać tren dy w ich roz wo -
ju. Ob ser wu jąc pra cę ma szyn
te go ty pu w rze czy wi stych
wa run kach za sto so wa nia in -
ży nie ro wie za uwa ży li, że war -
to je ulep szyć pod ką tem sta -
bil no ści, uwa run ko wa nej wy -
so kim po ło że niem środ ka
cięż ko ści cha rak te ry stycz -
nym dla kla sycz nej kon struk -
cji ko pa rek ko ło wych oraz
wah li wej osi jezd nej.
Wy so ko umiesz czo na ka bi -
na w ko par kach ko ło wych nie
tyl ko po wo du je pod wyż sze -
nie środ ka cięż ko ści, ale rów -

nież utrud nia do stęp do niej
i zmniej sza po czu cie bez pie -
czeń stwa ope ra to ra. Z punk tu
wi dze nia ob słu gi ma szy ny
dość kło po tli wy jest też zbior -
nik pa li wa, znaj du ją cy się
w nad wo ziu ko par ki. Man ka -
men ty te zo sta ły cał ko wi cie
wy eli mi no wa ne w naj now szej
pro po zy cji fir my Me ca lac, ja -
ką jest se ria ko pa rek ko ło -
wych MWR. Przy jej opra co -
wy wa niu wy ko rzy sta no kon -
cep cję ła do war ki te le sko po -
wej, w któ rej do mak si mum
za go spo da ro wa na jest prze -
strzeń mię dzy osia mi. W no -
wych ma szy nach zna lazł się
tam mię dzy in ny mi zbior nik
na olej na pę do wy, któ ry
obec nie moż na uzu peł niać
sto jąc na zie mi. 
Ma szy ny Gro upe Me ca lac
wy róż nia ją się ory gi nal nym
wy glą dem, ale tak że uni ka to -
wą kon struk cją, któ ra w wie lu
przy pad kach mo że ro dzić
uza sad nio ne oba wy co do ła -
two ści wy ko rzy sty wa nia ta kie -
go sprzę tu. Więk szość ope ra -
to rów pra cu je bo wiem
na „zwy kłych” ma szy nach,
dla te go ob słu ga wie lo funk cyj -
nej ko par ki Me ca lac wy po sa -
żo nej w spe cy ficz nie ła ma ny
wy się gnik czy ła do war ki z ob -
ro to wą pod sta wą wy się gni ka
mo że wy da wać się im bar dzo
trud na. Na Bau mie fran cu ski
pro du cent z ła two ścią za da -
wał kłam tym ste reo ty pom.
Gro upe Me ca lac bio rąc udział
w tar gach nie ogra ni cza się
jedynie do wy sta wie nia ma -
szyn, ale za wsze do za pre -
zen to wa nia ich w ru chu. Dzię -
ki te mu moż na prze ko nać się,
jak spraw na i efek tyw na mo -
że być ich pra ca,
zwłasz cza w ogra ni -
czo nej prze strze ni. 

MASZYNY BUDOWLANE

Me ca lac Groupe – cie ka we ma szy ny, widowiskowe po ka zy
Me ca lac nie za do wa la się po zy cją jed ne go z wie lu do staw ców ma szyn. Fran cu ska fir ma jest li -
de rem in no wa cyj no ści i za mie rza od dać po la kon ku ren tom. God ne pod kre śle nia jest, że bio rąc
pod uwa gę ska lę ob ro tów na kła dy Gro upe Me ca lac na pra ce ba daw czo -roz wo jo we są pro cen -
to wo dwa ra zy więk sze niż świa to wych po ten ta tów. Z efek ta mi dzia łań kon struk to rów Me ca lac
Gro up mo gli śmy za po znać się w Mo na chium pod czas tar gów Bau ma

www.mecalac.pl

Ko par ka kon cep cyj na MWR zo sta ła lau re at ką na gro dy In ter na tio nal Bau ma In no va -
tion Award w ka te go rii „De sign”

Cie ka wy, zwra ca ją cy uwa gę wy gląd i nie ty po wa kon struk cja to zna ki roz po znaw -
cze ma szyn produkowanych przez Me ca lac Gro upe

Pra co wać szyb ko to pra co wać wy daj nie? Na Bau mie Me ca lac prze ko ny wał, że
wca le nie ko niecz nie. Waż ne jest tak że od po wied nie do bra nie pręd ko ści ma szy ny

http://www.mecalac.com/pl/
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Od sa me go po cząt ku po znań -
ska spół ka wspie ra swych
klien tów i kon tra hen tów w re -
ali za cji róż no rod nych pro jek -
tów, ofe ru jąc im kom plek so -
wą po moc w za kre sie wy po -
sa że nia w sprzęt naj wyż szej
ja ko ści oraz pro fe sjo nal ny
i sku tecz ny ser wis. W chwi li
obec nej po znań ska spół ka
za trud nia po nad sześć dzie -
się ciu pra cow ni ków sta no -
wią cych sil ny i zgra ny ze spół
kom pe tent nych spe cja li stów.
Part ne ra mi Grausch i Grausch
Ma szy ny Bu dow la ne są za li -
cza ni do naj lep szych na świe -
cie pro du cen ci ma szyn i urzą -
dzeń bu dow la nych. Od wie lu
lat po znań ska spół ka re pre -
zen tu je ich z po wo dze niem
na pol skim ryn ku. Grausch
i Grausch Ma szy ny Bu dow -
la ne jest je dy nym i wy łącz -
nym dys try bu to rem kon cer nu 
DO OSAN pro du ku ją ce go ko -
par ki, ła do war ki i wo zi dła. 
Fir ma Grausch i Grausch Ma -
szy ny Bu dow la ne po sia da
wie lo let nie do świad cze nie
w sprze da ży spe cja li stycz -
nych urzą dzeń wy ko rzy sty wa -

nych do pro duk cji kru szyw.
Spra wi ło to, że do pod ję cia
współ pra cy za pro sił ją kon -
cern SAN DVIK – świa to wy li -
der w pro duk cji no wo cze -
snych mo bil nych kru szar ni
i prze sie wa czy. Współ pra ca
obu firm za po cząt ko wa -
na w ro ku 2009 roz wi ja ła się
na ty le har mo nij nie, że czte ry
la ta pó źniej SAN DVIK po wie -
rzył swe mu pol skie mu part ne -
ro wi rów nież dys try bu cję sta -
cjo nar nych za kła dów kru szą -
co -prze sie wa ją cych i wiert nic. 
W ofer cie po znań skiej spół ki
znaj du ją się ko par ko -ła do -
war ki HI DRO MEK. Do gro -
na jej do staw ców w ostat nim
cza sie do łą czył także pro du -
cent wal ców prze zna czo nych
do ro bót ziem nych zna nej
mar ki BO MAG. 
W uzu peł nie niu ofer ty ma szyn
bu dow la nych  firma Grausch
i Grausch Ma szy ny Bu dow la ne
pro po nu je pe łen asor ty ment
mło tów hy drau licz nych re no -
mo wa ne go, wło skie go pro du -
cen ta IN DE CO oraz osprzęt
do wy bu rzeń i re cy klin gu
MAN TO VA NI BEN NE. Ofer tę

do peł nia ją ma szy ny uży wa ne.
Grausch i Grausch Ma szy ny
Bu dow la ne od kil ku lat suk ce -
syw nie roz wi ja ofer tę naj mu,
mię dzy in ny mi po przez sys te -
ma tycz ne po więk sza nie flo ty
ma szyn bu dow la nych. Do ty -
czy to nie tyl ko stan dar do -
wych ko pa rek czy ła do wa rek,
ale tak że spe cja li stycz nych
kru sza rek i prze sie wa czy. Dla
za in te re so wa nych klien tów
przy go to wa no opcję usłu gi
naj mu dłu go ter mi no we go
ma szyn cięż kich z moż li wo -
ścią od ku pu wy naj mo wa ne go
sprzę tu po za koń cze niu umo -
wy. Z tą pro po zy cją współ gra
zu peł nie no wy pro dukt fi nan -
so wy – GiG FI NAN SE, sta no -
wią cy niezwykle kon ku ren cyj -
ną al ter na ty wę fi nan so wa nia
za ku pu ofe ro wa nych ma szyn.
Bar dzo waż nym ogni wem
dzia łal no ści firmy jest roz bu -
do wa na struk tu ra ser wi so wa,
sta cjo nar na i mo bil na, po -
zwa la ją ca na do ko ny wa nie
prze glą dów i na praw ma szyn
w każ dym miej scu w Pol sce.
Każdego ro ku znacz ne środ -
ki finan so we prze znacz ane

zostają na in we sty cje w na -
rzę dzia, dia gno sty kę i in fra -
struk tu rę ser wi so wą oraz cią -
głe pod no sze nie kwa li fi ka cji
tech nicz nych me cha ni ków.
Atu tem jest do stęp ność czę -
ści za mien nych do wszyst -
kich naj po pu lar niej szych ma -
rek ma szyn bu dow la nych.
Dział sprze da ży czę ści za -
mien nych sta no wi istot ne
uzu peł nie nie kom plek so wej
ofer ty po sprze da żo wej. 
Po za osią ga niem do brych
wy ni ków fi nan so wych, rów nie
istot ne dla fir my Grausch
i Grausch Ma szy ny Bu dow la ne
jest, aby by ła ona za rzą dza -
na w spo sób od po wie dzial ny
i w po sza no wa niu do brych re -
la cji z oto cze niem. Dla te go
też przez ca ły czas w fir mie
dba się o pod no sze nie po zio -
mu kul tu ry or ga ni za cyj nej.
Jest ona opar ta na za ufa niu,
od po wie dzial no ści oraz przej -
rzy sto ści dzia ła nia dla wszyst -
kich za in te re so wa nych, za -
rów no kon tra hen -
tów, klien tów jak
i pra cow ni ków.

Grausch i Grausch Ma szy ny Bu dow la ne – per fek cyj na ofer ta
Po wsta ła w ro ku 1999 spół ka Grausch i Grausch Ma szy ny Bu dow la ne jest ro dzin ną fir mą ze
stu pro cen to wym pol skim ka pi ta łem. Z bie giem lat sta ła się wio dą cym na ryn ku pol skim do staw cą
no wo cze snych, spe cja li stycz nych roz wią zań w bran ży ma szyn bu dow la nych 

www.maszynybudowlane.pl
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W dniach od 11 do 17 kwiet nia,
oko ło 580 ty się cy zwie dza ją -
cych z 200 kra jów mo gło zo ba -
czyć w Mo na chium wszyst ko
to, co na po wierzch ni 605 ty się -
cy m2 przy go to wa ło dla
nich 3.423 wy staw ców z 58 kra -
jów. Biu ro pra so we tar gów po -
in for mo wa ło, że w ka te go rii
kra ju po cho dze nia w pierw szej
dzie siąt ce oprócz Niem ców,
Au stria ków, Szwaj ca rów, Wło -
chów, Fran cu zów, Ho len drów,
Bry tyj czy ków, Szwe dów, Ro -
sjan i Cze chów – zna leź li
się tak że Po la cy. Za pew ne
wszy scy z nich chcie li zo ba -

czyć sto isko nie miec kie go po -
ten ta ta w dzie dzi nie dźwi gów
i sprzę tu gór ni cze go – fir my
Lie bherr, pre zen tu ją cej po -
nad sześć dzie siąt róż nych ma -
szyn, w tym dwa dzie ścia no wo -
ści, czy też świa to we go li de ra
w bran ży ma szyn bu dow la -
nych, ame ry kań skie go Ca ter -
pil la ra, któ ry po ka zał też sześć -
dzie siąt ma szyn na ośmiu ty -
sią cach m2, al bo je go naj więk -
sze go kon ku ren ta – ja poń skie -
go Ko mat su, pre zen tu ją ce go
„za le d wie” trzy dzie ści ma szyn. 

Z ko lei na wspól nym sto isku
Liu gong Gu an gxi Ma chi ne ry
i Liu gong Dres sta Ma chi ne ry,
zlo ka li zo wa nym na po -
wierzch ni 2.588 m2, przy jed -
nym z głów nych wejść na te -
re ny tar go we – Bra mie Pół -
noc nej, usta wio no dzie więt na -
ście ma szyn (w tym pięć z lo -
go DRES STA). Chiń ski in we -
stor z du mą pre zen to -
wał sześć no wych mo de li ko -
pa rek hy drau licz nych o ma sie
od 15 do 50 ton, któ re oprócz
no wo cze snych sil ni ków speł -
nia ją cych eu ro pej skie stan dar -
dy emi sji spa lin, po sia da ją bar -

dziej za awan so wa ne tech no lo -
gicz nie sys te my hy drau licz ne za -
pew nia ją ce im nie za wod ność
i więk szą wy daj ność.
Tak jak w in nych sto iskach,
tak i tu taj nie za bra kło spe -
cjal ne go kon kur su spraw no -
ści dla ope ra to rów, w któ rym
głów ną na gro dą był mar ko wy
smart fon. Że by go zdo być
na le ża ło bar dzo pre cy zyj nie
ste ro wać wy się gni kiem ko -
par ki wy po sa żo nym w spe -
cjal ny uchwyt z umiesz czo -
nym w nim dru cia nym ko łem.

Ko ło trze ba by ło prze pro wa -
dzić wzdłuż po wy gi na nej ru -
ry tak, że by jej nie do tknąć.
Li czył się czas ope ra cji,
a za każ de do tknie cie ru ry
ko łem ope ra to ro wi na li cza no
kar ne se kun dy. 
Po za tym miłośnicy ma szyn
bu do wal nych mo gli za opa -
trzyć się w fir mo wym skle pi -
ku w róż nego rodzaju ga dże -

ty. Naj więk szym za in te re so -
wa niem targowych gości
cie szy ły się mo de le spy char -
ki DRES STA TD -40E w ska -
li 1:50 oraz mo de le ko pa rek
i ła do wa rek Liu gon ga.
W przy pad ku ma szyn mar ki
DRES STA w sto isku za sto -
so wa no for mu łę otwar tych
drzwi, umoż li wia jąc zwie dza -
ją cym za sia da nie w ka bi nie
ope ra to ra. Do stęp do jej wnę -
trza uła twia ły spe cjal ne scho -
dy. Dzię ki te mu każ dy mógł
spraw dzić, ja kie przy rzą dy
kon tro l ne i lamp ki umiesz czo -
no na kon so li da nej ma szy ny,
czy er go no micz nie roz miesz -
czo no dźwi gnie ste ru ją ce, al -
bo czy fo tel jest wy god ny,
amor ty zo wa ny i re gu lo wa ny.

In ni za glą da li „pod ma skę” do -
cie kli wie py ta jąc o róż ne ele -
men ty no we go eko lo gicz ne go
sil ni ka. Za in te re so wa niem cie -
szy ła się spe cjal na li stwa dia -
gno stycz na umoż li wia ją ca do -
ko ny wa nie po mia rów ci śnie nia
w ukła dach hy drau licz nych.
Czę sto py ta no o moż li wo ści
wy ko rzy sta nia ma szyn mar ki
DRES STA ja ko plat for my no -
śnej. Dla te go też z du mą pod -
kre śla no fakt, że in ży nie ro wie
w Sta lo wej Wo li są w sta nie za -
pro jek to wać pra wie każ de
urzą dze nie spe cjal ne lub za -
adap to wać już ist nie ją ce,
a nie zbęd ne dla użyt kow ni ka.
Jed nym sło wem przy by łych
na sto isko han dlow ców in te -
re so wa ły ce ny i ter mi ny do -
staw ma szyn, zaś in ży nie rów,

me cha ni ków i ope ra to rów
zaj mo wa ły przede wszyst kim
kwestie roz wią za niań tech -
nicz nych róż nych układów. 
Naj waż niej szym jed nak ce -
lem udzia łu w tar gach jest
na wią za nie no wych kon tak -
tów han dlo wych, roz wi ja nie
do tych cza so wych, po szu ki -
wanie de ale rów, i oczy wi -
ście – przy glą da nie się kon -
ku ren cji pod każ dym ką tem.
Han dlow cy pra cu ją cy na sto -
isku od no to wa li bli sko 150
in te re su ją cych roz mów z po -
ten cjal ny mi klien ta mi. To ich
kapi tał na przy szłość, któ ry
po wi nien za owo co -
wać za war ciem ko -
lej nych kon trak tów. 

MASZYNY BUDOWLANE

„Zaprojektowane dla Twojej firmy!”
Ta kim ha słem pod czas tar gów Bau ma wa bi ło zwie dza ją cych sto isko Liu -
gong Dres sta Ma chi ne ry. Pre zen to wa no w nim sa me no wo ści – dwie
kom pak to we spy char ki o na pę dzie hy dro sta tycz nym oraz śred nią i du żą
spy char kę wy po sa żo ne w sil ni ki speł nia ją ce eu ro pej skie stan dar dy emi -
sji spa lin. Po ka za no tak że naj więk szą ukła dar kę rur pro du ko wa ną w Sta -
lo wej Wo li, mo gą cą dźwi gać ła dun ki o ma sie do stu ton 

www.dressta.com

Liu gong Gu an gxi Ma chi ne ry za pre zen to wał w Mo na chium sześć no wych mo de li ko -
pa rek hy drau licz nych o ma sie od pięt na stu do pięć dzie się ciu ton

Go ście te go rocz nych tar gów Bau ma obej rze li aż dzie więć pro du ko wa nych w Sta -
lo wej Wo li ma szyn z lo go DRES STA

http://dressta.com/
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Na rzę dzia ro bo cze MB Cru -
sher prze zna czo ne do kru -
sze nia, prze sie wa nia oraz se -
pa ro wa nia ma te ria łu bez po -
śred nio na pla cu bu do wy, po -
zwa la ją na po now ne wy ko rzy -
sta nie go na miej scu lub też
prze trans por to wa nie i póż -
niej sze wy ko rzy sta nie w in -
nych za sto so wa niach. Łyż ka
kru szą ca, łyż ka prze sie wa ją -
ca, chwy tak wie losz czę ko wy
i gło wi ca ura bia ją ca two rzą
wciąż wzbo ga ca ną ga mę pro -
duk tów MB Cru sher. Pro du -
ko wa ne z wy ko rzy sta niem za -
awan so wa nych tech no lo gii,

prze cho dzą cą sta ran ną cer ty -
fi ka cję dzię ki te stom ja ko ści
po zwa la ją na re duk cję kosz -
tów, oszczę dza ją czas i ogra -
ni cza ją po trze bę trans por tu
ma te ria łów, przy czy nia jąc się
do ochro ny śro do wi ska. 
Łyż ki kru szą ce MB -L pro du -
ko wa ne są z za cho wa niem
ty po wej dla MB Cru sher
naj wyż szej ja ko ści. Na rzę -
dzia Se rii MB -L sta no wią
per fek cyj ną kom bi na cję wy -
daj no ści oraz uni wer sal no -
ści i efek tyw no ści za sto so -
wań. Za pro jek to wa ne przez

wła sny ze spół in ży nie rów
MB Cru sher z my ślą o za -
sto so wa niu na mi ni ko par -
kach oraz ko par ko -ła do war -
kach. Wszyst kie te ce chy
przy czy ni ły się do osią gnię -
cia przez pro duk ty MB -L
wiel kie go suk ce su ryn ko -
we go, zwłasz cza w Pol sce,
gdzie mi ni ła do war ki i ko par -
ko -ła do war ki na dal są licz -
niej sze i bar dziej do ce nia ne
niż więk sze ko par ki.
Wie lu spo śród pol skich klien -
tów, któ rzy za ku pi li któ ryś
z mo de li MB -L, po upły wie kil -

ku mie się cy od pierw szej
trans ak cji zde cy do wa ło się
za mó wić ko lej ną łyż kę. De -
cy du ją ce zna cze nie mia ły
pa ra me try ro bo cze i wy daj -
ność tych urzą dzeń.
W chwili obecnej MB Crusher
oferuje czery modele łyżek
kruszących Serii MB -L: 
• MB -L120 – wy jąt ko wo wy -

daj na łyż ka o nie wiel kich
ga ba ry tach, ide al na do za -
sto so wań na pla cach bu do -
wy o ogra ni czo nej prze -
strze ni. Na da je się idealnie
do mi ni ła do wa rek o ma sie

do 2,8 ton oraz ko par ko -ła -
do wa rek od 5 do 7 ton,

• MB -L140 – kom pak to wa, ła -
twa w ob słu dze łyż ka po mi -
mo nie wiel kie go roz mia ru
za pew nia naj wyż szą wy daj -
ność. Od po wied nia do mi -
ni ła do wa rek o ma sie 3 ton
oraz ko par ko -ła do wa rek
od 6 do 8 ton, 

• MB -L160 – łyż ka o kon -
struk cji sta no wią cej po łą -
cze nie wy daj no ści i mo bil -
no ści, za pro jek to wa na, by
pa so wać do mi ni ła do wa rek
i ko pa rek, osią ga moc i pro -
duk tyw ność ce chu ją ce
wszyst kie pro duk ty MB Cru -
sher. Od po wied nia do mi ni -
ła do wa rek od 4,5 to ny i ko -
pa rek od 7 do 10 ton,

• MB -L200 – łyż ka prze zna -
czo na do mi ni ła do wa rek
o ma sie do 6 to n oraz ko -
par ko -ła do wa rek 7 do 10
ton. Pro fil największej łyżki
zapewnia jej wy so ką wy -
daj ność oraz żywotność. 

Łyż ki MB -L zo sta ły za pro jek -
to wa ne przez ze spół kon -
struk to rów MB Cru sher we
Wło szech. Tam też od by wa
się ich pro duk cja, do któ rej
wy ko rzy sty wa ne są wy łącz nie
naj lep sze ma te ria ły i kom po -
nen ty. Gwa ran tu je to naj wyż -
szą ja kość wy ro bów, któ re są
w sta nie znieść eks tre mal ne
ob cią że nia na wet w naj trud -
niej szych wa run kach pra cy.
MB Cru sher bę dzie pre zen to -
wać swo je wy ro by na tar gach
Au to stra da -Pol ska w Kiel -
cach pod czas spe cjal nych
po ka zów na ży wo. Od by wać
się one bę dą od wtor ku 31
ma ja do czwart ku 2 czerw ca.
MB Cru sher ocze ku je go ści
w sto isku ZG 15 zlo -
ka li zo wa nym na te -
re nie ze wnętrz nym.

NARZĘDZIA I SPRZĘT BUDOWLANY

Łyż ki kru szą ce MB -L – wy daj ne, eko no micz ne i nie za wod ne 
MB Cru sher jest jed nym ze świa to wych li de rów w pro duk cji urzą dzeń i ak ce so riów do prac bu -
dow la nych, roz biór ko wych oraz zwią za nych z re cy klin giem. Pro duk ty MB na da ją ce się do za sto -
so wa nia na ma szy nach róż ne go ty pu to naj bar dziej efek tyw ne na rzę dzia nie tyl ko w pra cach bu -
dow la nych i ziem nych, ale tak że w róż ne go ro dza ju za sto so wa niach spe cja li stycz nych, w ka mie -
nio ło mach, ko pal niach su row ców skal nych oraz przy re kul ty wa cji te re nów zde gra do wa nych

www.mbcrusher.com

Za wy jąt kiem mo de lu MB -L160 wszyst kie łyż ki kru szą ce mo gą być bez prze szkód
in sta lo wa ne na ra mie niu ko par ko wym ko par ko -ła do war ki

Łyż ki kru szą ce MB -L nie za leż nie od swo ich kom pak to wych roz mia rów od zna cza ją
się wy jąt ko wo wy so ki mi stan dar da mi wy daj no ści 

Łyż ki MB -L cha rak te ry zu ją się roz po -
zna wal nym wzor nic twem

http://www.mbcrusher.com/pl/pl/
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Każ dy z użyt kow ni ków zda je
so bie do sko na le spra wę, jak
ol brzy mią ro lę w eks plo ata cji,
szcze gól nie ma szyn bu dow -
la nych i dro go wych, od gry -
wa ją opo ny. Od po wied nio je
do bie ra jąc i eks plo atu jąc po -
czy nić moż na znacz ne
oszczęd no ści. War to tak że
pa mię tać o cy klicz nym mo ni -
to ro wa niu ogu mie nia.
Za nim jed nak do ko na się wy -
bo ru ogu mie nia, roz wa żyć na -
le ży, w ja kich wa run kach bę -
dzie pra co wa ła ma szy na. Cho -
dzi o ro dzaj pod ło ża, ry zy ko
uszko dzeń, in ten syw ność eks -
plo ata cji, ob cią że nia  i prze by -
wa ne dy stan se. Ko rzy ści pły -
ną ce z pra wi dło we go do bo ru
opon prze kła da ją się na wy dłu -
że nie cza su ich pra cy, ogra ni -
cze nie prze sto jów po wo do wa -
nych awa ria mi, pod nie sie nie
efek tyw no ści pra cy ma szy ny,
zwięk sze nie kom for tu ope ra -
to ra, zmniej sze nie zu ży cia ele -
men tów na pę do wych ma szy -
ny oraz zwięk sze nie bez pie -
czeń stwa pra cy.
Z ko lei nie wła ści wy wy bór
ogu mie nia wpły wać bę dzie
na je go po nadnor ma tyw ne
zu ży cie, brak wła ści wej
amor ty za cji, zwięk szo ną licz -
bę awa rii opon, a tak że pro -
ble my trak cyj ne zwią za ne
z uśli zgiem opon na pod ło żu.
Cam so (daw niej Ca mo plast
So li de al) od po nad trzech de -
kad spe cja li zu je się w pro -
duk cji opon do ma szyn dro -
go wych i bu dow la nych. Pro -
duk ty Cam so speł nia ją po -
trze by wy ma ga ją cych użyt -
kow ni ków pod wa run kiem
wła ści we go ich do bo ru. Niż -
szy opór to cze nia, za bez pie -
cze nia ścian bocz nych opo ny
przed uszko dze niem czy
ogra ni cze nie nie ko rzyst nych
wi bra cji wpły wa ją na wy dłu -

że nie ży wot no ści opon, a tym
sa mym na ogra ni cze nie
kosz tów eks plo ata cji. 
Ja ko czo ło wy pro du cent opon
prze my sło wych Cam so w swo -
jej ofer cie po sia da opo ny
pneu ma tycz ne dia go nal ne i ra -
dial ne, opo ny su per ela stycz ne
(peł ne) oraz opa ski amor ty zu -
ją ce. Opo ny pneu ma tycz ne
Cam so kon stru owa ne są z wy -
ko rzy sta niem naj bar dziej za -
awan so wa nych tech no lo gii
oraz ma te ria łów. Ogu mie nie
po sia da wie le ty pów bież ni ków
o wy jąt ko wo wy so kich kost -
kach, co pod nosi wy trzy ma -
łość i wy dłu ża czas użyt ko wa -
nia. Ponadto opo ny pneu ma -
tycz ne Cam so po sia da ją
wzmoc nie nia ścian bocz nych
ogra ni czające ry zy ko ro ze rwa -
nia opo ny o wy sta ją ce przed -
mio ty, kra węż niki i in ne ele -
men ty kon struk cyj ne na pla -
cach bu dowy. Wy stę pu ją na -
wet wer sje, któ re po sia da -
ją trzykrot nie grub sze ścia ny
bocz ne niż stan dar do we pro -
duk ty in nych pro du cen tów. 
Dru gim ro dza jem są opo ny
su per ela stycz ne (peł ne)
do ma szyn bu dow la nych
i ko mu nal nych o spe cjal nej
kon struk cji z bież ni ka mi za -
pro jek to wa ny mi do za dań,
w któ rych nie zbęd na jest
trak cja, bądź też zwięk szo -
na wy trzy ma łość czo ła opo -
ny na uszko dze nia me cha -
nicz ne. W ostat nich la tach
wi dać zwięk szo ne za in te re -
so wa nie opo na mi bez po -
wietrz ny mi o bu do wie peł no -
gu mo wej z otwo ra mi po zwa -
la ją cy mi na osią ga nie pa ra -
me trów tłu mie nia drgań, jak
w ty po wych opo nach pneu -
ma tycz nych, przy jed no cze -
snym za cho wa niu wy trzy ma -
ło ści i za bez pie cze niu
przed uszko dze niem jak

w opo nie peł nej. Cam so ofe -
ru je je pod na zwą SolidAir.
Ich kon struk cja da je więk szą
moż li wość tłu mie nia drgań,
zmniej szo ną po dat ność
na uszko dze nia i ro ze rwa nia
(szcze gól nie pod czas prac
roz biór ko wych, na wy sy pi -
skach czy zło mo wi skach),
a tym sa mym dłuż szą eks plo -
ata cją. Dzię ki spe cjal ne mu
kształ to wi otwo rów, kom fort
jaz dy zbli żo ny jest do wła ści -
we go dla opon pneu ma tycz -
nych, a za kres ich roz mia rów
po zwa la na sto so wa nie do ta -
kich ma szyn, jak no śni ki te le -
sko po we, ła do war ki kom pak -
to we oraz mi ni -ła do war ki ko -
ło we ty pu skid -ste er. Opo ny
SolidAir prze zna czo ne są
do pra cy na twar dych nie rów -
nych pod ło żach, ta kich jak
be ton, as falt czy bruk. 
Trze ci ro dzaj ogu mie nia, ja -
kim są opa ski amor ty zu ją ce
to naj bar dziej nie ty po wy ro -
dza j opon. Ich kon struk cję
sta no wi sta lo wy pier ścień
z na wul ka ni zo wa ną na nim
war stwą mie szan ki gu mo wej.
Ogumienie to prze zna czo ne
jest przede wszyst kim do
roz ście ła czy as fal tu oraz po -
jaz dów wy ma ga ją cych wy so -
kiej sta bil no ści i no śno ści.
Fir ma Cam so Pol ska S.A.
dzia ła w Pol sce od ro ku 1997
sku pia jąc się nie tyl ko
na sprze da ży, czy ser wi sie,
ale rów nież na szko le niach
i do radz twie w za kre sie do bo -
ru ogu mie nia. Sprze daż pro -
duk tów pro wa dzo na przez
sieć dys try bu to rów i ser wi -
sów na te re nie ca łe go kra ju,
wspie ra na jest przez wła -
snych do rad ców tech nicz -
no -han dlo wych, któ rzy do -
cie ra jąc do miejsc pra cy ma -
szyn we ry fi ku ją pra wi dło wość
do bo ru ogumienia.

Bez wzglę du na ro dzaj sto so -
wa ne go ogu mie nia, na le ży
pa mię tać, aby nie do pusz -
czać do pra cy prze ła do wa nej
ma szy ny dla po szcze gól nych
za kre sów pręd ko ści jaz dy.
Ogu mie nie w ma szy nach bu -
dow la nych zu ży wa się po -
nadnor ma tyw nie wów czas,
gdy na przy kład do opon
pneu ma tycz nych do sta nie
się wo da, ci śnie nie po wie trza
w opo nie jest za ni skie lub
za wy so kie. Na to miast
w przy pad ku opon su per ela -
stycz nych – gdy ma ją kon takt
z agre syw nym pod ło żem
z ostry mi przed mio ta mi. Na -
le ży rów nież pa mię tać, że za -
rów no pra ca w wy so kiej tem -
pe ra tu rze, jak i w bar dzo ni -
skiej, wpły wa na skró ce nie
cza su eks plo ata cji. Po dobnie
jak liczba nie ty po wych ugięć
i od kształ ceń, na przykład na
podłożu moc no za nie czysz -
czo nym odłam ka mi skal ny mi.
Zu ży wa nie się opo ny jest
pro ce sem na tu ral nym i nie
moż na go po wstrzy mać, co
naj wy żej je dy nie pra wi dło wa
eks plo ata cja oraz wła ści wa
kul tu ra pra cy mo że ten pro -
ces spo wol nić. Uszko dze nia
opon  wy stę pu ją naj czę ściej
w wyniku za sto so wa nia nie -
pra wi dło wej ob rę czy, prze -
cią żeń ma szy ny czy nie pra wi -
dło we go sty lu jaz dy (gwał -
tow ne ru sza nie i ha mo wa nie,
zbyt dłu gie dy stan se prze bie -
gu prze cią żo ną ma szy ną). 
Przed wpro wa dze niem do se -
ryj nej pro duk cji i sprze da ży
opo ny Cam so prze cho dzą
wie lo go dzin ne te sty i pró by.
Cho dzi o to, by speł nia ły one
ro sną ce wy ma ga nia ryn ku
i użyt kow ni ków. Part ne rzy
i do rad cy Cam so Pol ska nie
tyl ko sprze da ją opo ny, ale
przede wszyst kim po tra fią do -
brać wła ści we roz wią za nie
do kon kret nej ma szy ny i wa -
run ków pa nu ją cych w jej miej -
scu pra cy. Wszyst ko to ro bią
w ce lu uzy ska nia jak naj mniej -
sze go jed nost ko we -
go kosz tu eks plo -
ata cji ogu mie nia.
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www.camso.co

Pra wi dło wy do bór ogu mie nia to po ło wa suk ce su
Ry nek opon bu dow la nych w Pol sce jest cią gle nie prze wi dy wal ny. Nie
tyl ko ze wzglę du na ogra ni cze nie po trzeb za ku po wych, ale tak że
na zmien ne ocze ki wa nia klien tów. Z jed nej stro ny ob ser wu je my du żą
pre sję ce no wą, z dru giej zaś po szu ki wa nie roz wią zań, droż szych, ale
trwa łych po zwa la jących na dłu gą pra cę bez awa rii

https://camso.co/
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Pierw szy „HDS” od Gra co po -
ja wił się w MD Be ton bli sko 10
lat te mu i wciąż do sko na le
speł nia swo je za da nie, ale ze
wzglę du na co raz więk szą po -
pu lar ność pre fa bry ka tów ofe -
ro wa nych przez war szaw ską
fir mę, w szcze gól no ści blo -
ków na mu ry opo ro we i płyt
dro go wych ty pu MON, jej
wła ści ciel pod jął de cy zję
o za ku pie dru giej, po dob nie
skom ple to wa nej jed nost ki.
Obec nie, ma jąc do dys po zy -

cji dwa ta kie po jaz dy, jest
w sta nie za pew nić jesz cze
krót sze cza sy do staw. Marek
Dą brow ski, wła ści cie l MD Be -
ton nie miał dylematu przy
wyborze zabudowy do no we -
go sa mo cho du: – Przez te
wszyst kie la ta żu raw Pal fin ger
nie spra wiał żad nych pro ble -
mów. Je śli jest pra wi dło wo
użyt ko wa ny, tzn. ope ra tor nie
do pro wa dzi do ja kiejś ko li zji,
a tym sa mym uszko dze nia
me cha nicz ne go, wy star czy
tyl ko zmie niać olej i fil try
w ukła dzie hy drau licz nym. Ja -
kich kol wiek za strze żeń nie
mam też do ob słu gi po sprze -
da żo wej, bo w każ dej sy tu acji
ser wis Gra co re agu je bły ska -
wicz nie. Eks pe ry men to wa nie
z no wym do staw cą za bu do wy

i żu ra wiem in nej mar ki by ło by
więc zu peł nie bez za sad ne.
No wy po jazd zbu do wa ny
na po trze by MD Be ton to kla -
sycz ny przy kład „szy cia
na mia rę”. – Wy ko rzy stu jąc
przez wie le lat ist nie nia fir my
róż ne HDS -y do kład nie wie -
dzia łem, na czym mi za le ży
w no wym po jeź dzie. Pod wo -
zie Sca nia ma naj le piej roz -
miesz czo ne ele men ty ukła du
oczysz cza nia spa lin, dzię ki
cze mu za bu do wa zo sta ła za -

mon to wa na bar dzo ni sko,
umoż li wia jąc trans port kon te -
ne rów bu dow la nych. Jej
przed nia ścia na znaj du je się
prak tycz nie tuż za ka bi ną, co
pozwala do mak si mum wy ko -
rzy stać dłu gość sa mo cho du.
Pod ło ga w tej czę ści za bu do -
wy ma wpraw dzie uskok wy -
ni ka ją cy z za sto so wa nia
przed nich sta bi li za to rów, ale
po zwa la też na ła twiejsze po -
dej ście chwy ta kiem do be to -
no wych blo ków – tłumaczy
Ma rek Dą brow ski.
Żu raw Pal fin ger PK33002 -EH
ma czte ry sek cje wy su wa ne
hy drau licz nie, dzię ki cze mu
osią ga za sięg 12 me trów.
W ta kiej kon fi gu ra cji za pew -
nia udźwig rów ny 2.150 kg,
na to miast po zmniej sze niu

wy się gu na przy kład do 8 me -
trów, mo że już ope ro wać ła -
dun kiem o ma sie 3.400 kg.
No wo cze sne urzą dze nie po -
sia da kąt ob ro tu 400° i ma
prze prost ra mie nia zgi na ne go
o 15°, po zwa la ją cy na bez -
piecz ne ope ro wa nie żu ra -

wiem w ni skich po miesz cze -
niach. In nym prak tycz nym
roz wią za niem, ja kie zo sta ło
w nim za sto so wa ne jest m.in.
układ HPSC. Na bie żą co kon -
tro lu je on sta tecz ność po jaz -
du w za kre sie 360° i bez stop -
nio wo do sto so wu je mak sy -
mal ny udźwig do ak tu al ne go
roz su nię cia pod pór. W efek -
tyw nej pra cy żu ra wia po ma ga
układ przy spie szo ne go te le -

sko po wa nia, re ali zo wa ny po -
przez wtór ne wy ko rzy sta nie
ole ju z prze strze ni tło czy sko -
wej w prze strze ni tło ko wej.
Dzię ki te mu wy su wa nie wy -
się gni ka jest szyb sze na wet
o 20%. Nie mniej waż ne zna -
cze nie dla skró ce nia cza su
cy kli ro bo czych ma sys tem
AOS, któ re go dzia ła nie po le -
ga na ak tyw nym tłu mie niu
drgań wy się gni ka, czy li eli mi -
na cji tzw. efek tu węd ki.
Skrzy nia po jaz du ma wy mia ry
we wnętrz ne (dł. x szer. x.
wys.) 6.700 x 2.450 x 1.000 mm.

Dzie lo ne bur ty bocz ne wy ko na -
ne zo sta ły z alu mi nium, ścia -
na tyl na ze sklej ki wo do od por -
nej, a przed nia się ga ją ca
po dach ka bi ny – z ry flo wa nej
bla chy sta lo wej o gru bo -
ści trzech mi li me trów. Na pod -
ło gę rów nież za sto so wa no sta -
lo wą bla chę ry flo wa -
ną, ale nie co grub szą,
bo czte ro mi li me tro wą.
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Sca nia z za bu do wą Gra co za si li ła flo tę MD Be ton
Do flo ty trans por to wej fir my MD Be ton do łą czy ła Sca nia G410 8x4 wy -
po sa żo na w nad wo zie skrzy nio we oraz żu raw Pal fin ger PK33002 -EH.
To dru gi po jazd te go ty pu za bu do wa ny przez fir mę Gra co, ja ki pra cu je
w war szaw skim przed się bior stwie

www.graco.pl

Ni sko umiesz czo na skrzy nia ła dun ko wa za pew nia mniej szą wy so kość środ ka cięż -
ko ści ob cią żo ne go po jaz du, a tym sa mym więk szą sta bil ność

Przed nia ścia na za bu do wy zo sta ła mak sy mal nie do su nię ta do ka bi ny. Wnę ka po -
wsta ła w wy ni ku mon ta żu nóg pod po ro wych uła twia ope ro wa nie chwy ta kiem 

No wy po jazd od ra zu zna lazł za sto so wa nie. Wy ko rzy sta no go do trans por tu i ukła -
da nia płyt MON w Re gio nal nym Za kła dzie Go spo dar ki Od pa da mi w Ra cho ci nie

http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol


http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol
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W Pol sce ry nek na czep kur ty -
no wych, fur go no wych czy
izo ter micz nych w du żym
stop niu za le ży od ko niunk tu -
ry, na to miast je śli cho dzi
o wy wrot ki, utrzy mu je się on
na sto sun ko wo jed na ko wym,
dość wy so kim po zio mie. Na -
wet w 2013 ro ku, kiedy na stą -
pił spa dek po przy go to wa -
niach do mi strzostw Eu -
ro 2012 sprze da no 1.483 ta -
kie po jaz dy. Wy jąt ko wy był
też rok 2015, za mknię ty wy ni -
kiem 2.646 sztuk, czy li o 553
sztu ki lep szym niż rok 2014.

Bie żą cy rok rów nież ry su je
się dość per spek ty wicz nie,
bo sprze daż 669 na czep sa -
mo wy ła dow czych w pierw -
szym kwar ta le po zwa la za kła -
dać przy zwo ity wy nik rzę -
du 2.400-2.500 re je stra cji.
Me il ler Pol ska „wszedł” na ry -
nek na czep do trans por tu ma -
te ria łów syp kich w 2012 ro ku.
Po dwóch la tach osią gnię to
sprze daż na po zio mie oko -
ło 100 sztuk i utrzy ma no ją
w 2016 ro ku. Ten wy nik zo stał
uzy ska ny prak tycz nie tyl ko
na cze pa mi sta lo wy mi. Cie szą
się one zna ko mi tą opi nią
i klien ci po nie wra ca ją, ale
nie po ło mic ka fir ma nie jest
w sta nie osią gnąć udzia łu po -

wy żej 3,5-4% tyl ko sta lo wym
half -pi pem. Wy ni ka to ze spe -
cy fi ki pol skie go ryn ku, na któ -
rym przy ję ło się, że na cze py
alu mi nio we są lep sze, bo ma -
ją niż szą ma sę wła sną. Wy -
cho dząc na prze ciw tym po -
trze bom, Me il ler Pol ska za -
mie rza zin ten sy fi ko wać ich
sprze daż – do tej po ry co ro -
ku do klien tów tra fia ło bo -
wiem za le d wie kil ka sztuk.
Ce lem fir my jest osią gnię -
cie 10-pro cen to we go udzia łu
w ryn ku sa mo wy ła dow czych
na czep alu mi nio wych i utrzy -

ma nie do tych cza so we go wy -
ni ku, je śli cho dzi o sta lo we
po jaz dy te go ty pu. Ozna cza
to, że pro du cent z Nie po ło mic
mu si sprze dać rocz nie 150-
200 sztuk na czep ze sto pów
lek kich. Pó ki co na wię cej nie
ma szans, po nie waż zwięk sze -
nie pro duk cji po wy żej 200 jed -
no stek wy ma ga ło by bar dzo
du żych in we sty cji w roz bu do -
wę za kła du w Sla nach (Cze -
chy), gdzie po wsta ją te na cze -
py oraz za kła du w Mo na -
chium, do star cza ją ce go m.in.
kom po nen ty hy drau li ki si ło -
wej. Po prze sta nie na ta kiej ilo -
ści za po bie gnie opóź nie niom
czy wpad kom ja ko ścio wym,
któ re dla fir my F. X. Me il ler i jej

pol skie go przed sta wi ciel stwa
są nie do za ak cep to wa nia.
Trzon ofer ty na czep alu mi nio -
wych Me il ler Pol ska sta no wią
czte ry pod sta wo we mo de le,

po kry wa ją ce oko ło 80-90%
za po trze bo wa nia ryn ku. Zo -
sta ły one zbu do wa ne na ra -
mie o dwóch dłu go ściach:
krót szej dla wer sji o po jem no -
ści 27 i 31 m3 oraz dłuż szej
w przy pad ku od mian o po -
jem no ści 38 i 40 m3. Róż ni ca
ob ję to ści przy tym sa mym
pod wo zu wy ni ka z róż nej wy -
so ko ści burt oraz kon struk cji
tyl nej kla py, któ ra w mniej -
szym po jeź dzie jest uko śna,
na to miast w więk szym – pio -
no wa. Przed nia ścia na we

wszyst kich wer sjach jest uko -
śna, z ty łu za leż nie od mo de -
lu moż na wy brać kla pę we -
wnętrz ną lub ze wnętrz ną,
drzwi al bo też kla po -drzwi.
Do każ de go ro dza ju za mknię -
cia jest do stęp ny szy ber, roz -
sze rza ją cy za sto so wa nie po -
jaz dów o trans port zbo ża. We
wszyst kich na cze pach alu mi -
nio wych jest sto so wa na pod -
ło ga o gru bo ści 7 mm. F. X.
Me il ler chce być pew ny swo -

ich roz wią zań, wy cho dząc
z za ło że nia, że cień szą bla -
chę, np. 5-mi li me tro wą ofe ro -
wa ną przez kon ku ren cyj nych
pro du cen tów są w sta nie od -
kształ cić punk to wo na wet
zmro żo ne bu ra ki. Mi mo wy -
ko rzy sta nia ta kie go ma te ria łu,
po prze pro wa dzo nej ana li zie
oka za ło się, że na cze py Me il -
ler -Kip per na dal są lżej sze
o 100-150 kg. W opcji jest
moż li wość wzmoc nie nia tyl -
nej czę ści pod ło gi (na ok. 1/3
dłu go ści) po przez za sto so wa -
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Me il ler Pol ska roz po czy na ko lej ną ofen sy wę!
Osią ga jąc sa tys fak cjo nu ją ce wy ni ki sprze da ży w seg men cie za bu dów sa -
mo wy ła dow czych, Me il ler Pol ska po sta no wił po wal czyć o ry nek lek kich
na czep wy wro tek. Orę żem bę dzie se ria 43 ta kich po jaz dów, wy róż nia ją ca
się du żą wy trzy ma ło ścią przy za cho wa niu kon ku ren cyj nej ma sy wła snej

W swo ich na cze pach F. X. Me il ler sto su je mak sy mal ny do pusz czal ny roz staw osi,
za pew nia ją cy wy so ką sta bil ność po jaz du. We wszyst kich mo de lach na czep alu mi -
nio wych przed nia ścia na jest uko śna

Skrzy nia na czep alu mi nio wych Me il ler -Kip per ma so lid ną kon struk cję z pod ło gą
o stan dar do wej gru bo ści rów nej 7 mm i ścia na mi bocz nym wy ko na ny mi z uko śnie
usta wio nych pa ne li łą czo nych spa wem cią głym

Na cze py alu mi nio we Me il ler -Kip per ma ją bu do wę mo du ło wą, co po zwa la na pew ną
ela stycz ność, a tym sa mym ła twość speł nia nia kon kret nych wy ma gań klien ta, zy sku -
ją ce go szyb ką do sta wę od po wied nie go sprzę tu ze spraw dzo ny mi kom po nen ta mi
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nie grub szej, 10-mi li me tro wej
bla chy. Ścia ny bocz ne są
spa wa ne z wy ci ska nych pro -
fi li o gru bo ści 40 mm, któ rych
we wnętrz na ścia na ma gru -
bość 4 mm, a ze wnętrz -
na 1,8 mm. Na przed nią ścia -
nę jest sto so wa na bla cha
o gru bo ści 5 mm.
W każ dym mo de lu skrzy nia
opie ra się na so lid nej ra mie
wy ko na nej ze sta li drob no -
ziar ni stej. Ma ona sze ro ko
roz sta wio ne po dłuż ni ce, za -
pew nia ją ce od po wied nią
sztyw ność i sta bil ność kon -
struk cji. Wpływ na to ma tak -
że naj więk szy do pusz czal ny
roz staw osi. Je śli na cze pa ma
być do star czo na z ha mul ca -
mi bęb no wy mi, Me il ler Pol -
ska pre fe ru je spraw dzo ne
i cie szą ce się du żą re no mą
osie BPW. W przy pad ku me -
cha ni zmów tar czo wych są
sto so wa ne osie SAF, któ re
ma ją du żą tar czę i są od po -
wied nio trwa łe. Stan dar do wo
jest mon to wa ny prze łącz nik
za wie sze nia pneu ma tycz ne -

go, umoż li wia ją cy wy łą cze nie
au to ma tycz nej funk cji wy -
pusz cza nia po wie trza z mie -
chów pod czas pod no sze nia
skrzy ni w sy tu acji, gdy na cze -
pa jest wy ko rzy sty wa na
do współ pra cy z roz ście ła -
czem. W nor mal nych wa run -
kach roz wią za nie to zwięk sza
sta bil ność ze sta wu po przez
ob ni że nie środ ka cięż ko ści,
a tak że ogra ni cze nie nie ko -
rzyst ne go wpły wu na nią po -
dat no ści ele men tów sprę ży -
stych, ja ki mi są po dusz ki po -
wietrz ne. Cie ka wą opcją jest
tyl na kla pa w wy ko na niu po -
zwa la ją cym na do zo wa nie ma -
sy bi tu micz nej, za po bie ga ją ca
zbyt du że mu jed no ra zo we mu
wy sy pa niu ma te ria łu do za -
sob ni ka roz ście ła cza. Każ da
ta ka na cze pa mo że być do -
star czo na z ob rę cza mi sta lo -
wy mi lub alu mi nio wy mi.
Do wy bo ru są też róż ne ro dza -
je nóg pod po ro wych,
w tym wy ko na ne ze
sto pów lek kich.

www.meillerpolska.pl

Wy ci ska ne pa ne le do bu do wy ścian bocz nych ma ją we wnętrz ną ścian kę o gru bo -
ści 4 mm, a ze wnętrz ną o gru bo ści 1,8 mm. Gru bość ca łe go pa ne lu wy no si 40 mm

Na cze py sprze da wa ne na pol skim ryn -
ku są stan dar do wo wy po sa żo ne
w sys tem SmartBoard. Ma on wie le
funk cji, jak np. wspo ma ga nie ru sza nia,
gdzie na wet pod peł nym ob cią że niem
moż na pod nieść przed nią oś i tym sa -
mym do cią żyć sio dło. Uru cha mia się
ją 3-krot nym na ci śnię ciem ha mul ca

Fir ma F. X. Me il ler sto su je w swo ich
za bu do wach i po jaz dach wła sne ukła -
dy hy drau licz ne opar te na au tor skich
kom po nen tach, na wet ta kich jak si -
łow ni ki, pom py, roz dzie la cze czy prze -
wo dy, co gwa ran tu je od po wied nią ja -
kość i trwa łość go to wych pro duk tów

http://www.meiller.com/pl.html
http://www.meiller.com/pl.html
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Naj now sze wo zi dło prze gu bo -
we Vo lvo ma kla sycz ną kon -
struk cję, ale je go roz mia ry są
znacz nie więk sze niż do tych -
cza so wych po jaz dów te go ty -
pu. Wy ni ka to z ła dow no ści
wy róż nia ją cej mniej sze wo zi -
dła sztyw no ra mo we, dla któ -
rych no wa pro po zy cja szwedz -
kie go kon cer nu jest bar dzo
prak tycz ną al ter na ty wą. Nie
wy ma ga bo wiem od po wied nio
przy go to wa nych dróg tech no -

lo gicz nych i za pew nia du żą
pręd kość jaz dy, ogra ni cza jąc
do mi ni mum czas po je dyn -
czych cy kli ro bo czych.
No wy mo del zo stał za pro jek -
to wa ny z my ślą o prze wo że niu
cięż kich ła dun ków w trud nych
wa run kach na nie rów nym te -
re nie, na przy kład w ka mie nio -
ło mach, ko pal niach od kryw -
ko wych czy na ob sza rach sze -
ro ko za kro jo nych ro bót ziem -
nych. Jest na pę dza ny 16-li tro -
wym sil ni kiem Vo lvo, któ ry wy -
róż nia się nie tyl ko wy so ką
mo cą rów ną 495 kW (673 KM),
ale tak że re la tyw nie nie wiel kim
zu ży ciem pa li wa. W po łą cze -
niu z wy so ką ła dow no ścią po -
jaz du, ozna cza to niż sze kosz -
ty na to nę, a tym sa mym szyb -
ki zwrot po czy nio nej in we sty -
cji. Zna ko mi te pa ra me try jezd -

ne wo zi dła A60H wy ni ka ją
m.in. z za sto so wa nia au to ma -
tycz nej kon tro li trak cji, stu pro -
cen to wych blo kad me cha ni -
zmów róż ni co wych, hy dro -
me cha nicz ne go ukła du kie -
row ni cze go i ak tyw ne go za -
wie sze nia, któ re umoż li wia
roz wi ja nie wyż szych pręd ko -
ści na nie rów nym te re nie, bez
obaw o po gor sze nie kom for -
tu czy roz sy py wa nie prze wo -
żo ne go ła dun ku.

Po dob nie jak mniej sze mo de -
le szwedz kie go pro du cen ta,
no we wo zi dło jest nie zwy kle
ła twe w ob słu dze. Przed nia
kla pa po otwar ciu two rzy wy -
god ne schod ki i mo że być
wy ko rzy sty wa na ja ko plat for -
ma ser wi so wa. Po kry wa sil ni -
ka pod no si się elek trycz ne
o kąt 90°, za pew nia jąc ide al -
ny do stęp do jed nost ki na pę -
do wej. W efek tyw nym i bez -
piecz nym wy ko rzy sta niu po -
jaz du po ma ga ją licz ne sys te -
my, ta kie jak MA TRIS,
CareTrack oraz On Bo ard
We ighing. Mo ni to ru jąc naj -
waż niej sze pa ra me try ro bo -
cze, są one w sta nie su ge ro -
wać ope ra to ro wi i me ne dże -
ro wi flo ty zmia nę spo so bu
eks plo ata cji ma szy ny, gwa -
ran tu jąc opty ma li za cję pro -

duk cji i niż sze kosz ty pra cy
wo zi dła. Do sko na le ob ra zu je
to sys tem On Bo ard We -
ighing, któ ry czu wa nad pra -
wi dło wym za ła dun kiem po -
jaz du, co z jed nej stro ny

umoż li wia peł ne wy ko rzy sta -
nie ła dow no ści wo zi dła,
z dru giej – za po bie ga je go
prze ła do wy wa niu, co zmniej -
sza ży wot ność za sto so wa -
nych pod ze spo łów i pod wyż -
sza zu ży cie pa li wa.
Hi sto ria wo zi deł prze gu bo -
wych się ga po ło wy lat 60-
tych ub. wie ku, kie dy po szu -
ku jąc po jaz du zdol ne go
do pra cy w naj trud niej szych
wa run kach te re no wych za -

pro po no wa no po łą cze nie wy -
wrot ki tyl noz sy po wej i cią gni -
ka rol ni cze go z trwa le usu nię -
tą przed nią osią. Nie by ło ono
sztyw ne, lecz skręt no -ob ro to -
we, za pew nia jąc względ ny
ruch obu czło nów w płasz -
czyź nie pio no wej i po zio mej.
Dwu ko ło wy na pęd ofe ro wał
ogra ni czo ną mo bil ność
w trud nym te re nie, ale ko rzy -
ści wy ni ka ją ce z przy ję tej kon -
cep cji za chę ca ły do jej roz wo -
ju. Nie dłu go po tem, a do kład -

nie w ro ku 1966 Vo lvo wpro -
wa dzi ło mo del DR 631
– pierw sze wo zi dło prze gu -

bo we pro du ko wa ne ma so wo.
No wy po jazd był sto sun ko wo
po wol ny i miał sztyw ne za -
wie sze nie, ale dzię ki spe cjal -
nie opra co wa ne mu przed nie -
mu czło no wi, jest uzna wa ny
za pro to pla stę współ -
cze snych kon struk cji
te go ty pu.
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Vo lvo A60H – wo zi dło na mia rę ju bi le uszu!
Nie kwe stio no wa ną atrak cją tar gów Bau ma 2016 by ło cał ko wi cie no we
wo zi dło prze gu bo we Vo lvo A60H o nie spo ty ka nej do tąd ła dow no ści
się ga ją cej 60 ton. Je go pre mie ra zbie gła się z ju bi le uszem 50-le cia
opra co wa nia przez szwedz ką fir mę pier wo wzo ru ta kie go po jaz du 

www.volvoce.pl

Po jaz dy DR 631 i A60H dzieli różnica pięćdziesięciu lat, ale ich bu do wa wy ko rzy -
stu je tę sa mą kon cep cję opar tą na pod wo ziu skła da ją cym się z dwóch czło nów
po łą czo nych prze gu bem skręt no -ob ro to wym

Dzię ki wy so kiej ła dow no ści i zna ko mi tym wła ści wo ściom jezd nym i skrzy ni ła dun -
ko wej o po jem no ści 33,6 m3 mo del A60H sta no wy cie ka wą al ter na ty wę dla mniej -
szych wo zi deł sztyw no ra mo wych 

Prze my śla ny kształt ta bli cy roz dziel czej spra wia, że wszyst kie przy rzą dy do stęp ne
są na wy cią gnię cie rę ki. Za ję cie wy god nej po zy cji uła twia re gu lo wa na w dwóch
płasz czy znach ko lum na kie row ni cy

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


http://www.renault-trucks.com/
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Za in te re so wa nie go ści prze -
szło ocze ki wa nia or ga ni za to -
rów. Na spo tka niach po ja wi ło
się w su mie po nad ty siąc
osób, chęt nych do wy pró bo -
wa nia w te re nie naj now szych
po jaz dów Sca nia wy spe cy fi -
ko wa nych i za bu do wa nych
na po trze by róż nych branż.
Nad spraw nym prze bie giem
te stów we wszyst kich lo ka li za -
cjach czu wa li kie row cy i in -
struk to rzy ze Szko ły Jaz dy
Sca nia, dys po nu ją cy ogrom ną

wie dzą i do świad cze niem
na te mat bez piecz ne go i efek -
tyw ne go wy ko rzy sta nia po jaz -
dów cię ża ro wych w róż nych
wa run kach dro go wych. Za -
sad ni czym prze sła niem te go -
rocz nej edy cji im pre zy by ło
uświa do mie nie klien tom nie
tyl ko zna ko mi tych wła ści wo ści
te re no wych po jaz dów Sca nia,
ale przede wszyst kim ogrom -
nych moż li wo ści kon fi gu ra cyj -
nych, po zwa la ją cych na ide al -
ny do bór cią gni ka sio dło we go
czy pod wo zia pod okre ślo ne
za sto so wa nia. Co raz wię cej
na byw ców ta kich po jaz dów
nie wy bie ra już naj moc niej -
szych do stęp nych roz wią zań,
ale ści śle zop ty ma li zo wa ne
pod ich po trze by. W ten spo -
sób go to wy sa mo chód ma

niż szą ma sę wła sną, a tym sa -
mym zy sku je na ła dow no ści.
Sca nia Pol ska jest na to przy -
go to wa na, ofe ru jąc wie le pod -
ze spo łów w róż nych wy ko na -
niach. Za przy kład mo że po -
słu żyć wpro wa dzo na nie daw -
no prze kład nia głów na
RBP735, któ ra zna ko mi cie na -
da je się do za sto so wań w be -
to no mie szar kach. Przy od po -
wied nio do bra nym prze ło że -
niu speł nia tę sa mą funk cję, co
prze kład nia RBP835, ale jest

od niej lżej sza. To sa mo kry te -
rium przy świe ca fir mom wy -
spe cja li zo wa nym w trans por -
cie drew na, któ re do swo ich
po jaz dów co raz czę ściej za -
ma wia ją zwy kłe pół osie, a nie
ze zwol ni ca mi w pia stach kół.
Sca nia Pol ska każ dy z Test
To urów wy ko rzy stu je rów nież
do pro mo cji zauto ma ty zo wa -
nej skrzy ni bie gów Opti cru ise.
Je śli cho dzi o po jaz dy de -
mon stra cyj ne, zo sta ła ona za -
sto so wa na w wy wrot ce 8x4
i be to no mie szar ce 8x4, po -
nie waż pol scy klien ci rza dziej
de cy du ją się na nią w przy -
pad ku pod wo zi ty po wo of fro -
ado wych, a więc na przy kład
z ukła dem na pę do wym 6x6
czy 8x6. Z dru giej stro ny po -
jaz dy tyl ko z dwie ma osia mi

na pę do wy mi czę sto po ru sza -
ją się po dro gach utwar dzo -
nych, gdzie naj ła twiej do ce nić
za le ty ta kiej skrzy ni. Po zwa la
ona kie row cy le piej sku pić się
na pro wa dze niu po jaz du,
a tak że za pew nia ni skie zu ży -
cie pa li wa. W przy pad ku
zauto ma ty zo wa nej skrzy ni
bie gów Opti cru ise sto so wa -
nej w sa mo cho dach ty po wo
te re no wych, Sca nia do pra co -
wa ła tryb jaz dy of fro ad. Obec -
nie po je go za łą cze niu bie gi
są zmie nia ne nie co póź niej, tj.
przy wyż szych ob ro tach sil ni -
ka, za po bie ga jąc pod wyż sze -
niu prze ło że nia i tym sa mym
spad ku mo men tu ob ro to we -
go na ko łach. Ta kie roz wią za -

nie uła twia po ko ny wa nie
grzą skich pod ło ży i wjazd
na stro me wznie sie nia. W nie -
da le kiej przy szło ści bę dzie
też do stęp na funk cja wy bu ja -
nia, przy dat na gdy doj dzie
do „za ko pa nia” po jaz du.
W wy bo rze od po wied nio sa -
mo cho du po ma ga sze ro ka
ga ma do stęp nych sil ni ków
Eu ro VI dru giej ge ne ra cji.
Do za sto so wań bu dow la nych
szcze gól nie atrak cyj ne są
jed nost ki, w któ rych zgod -
ność z ak tu al nie obo wią zu ją -
cy mi nor ma mi emi sji za nie -
czysz czeń w spa li nach osią -
gnię to tyl ko przez za sto so wa -
nie ukła du SCR. W przy pad -
ku sil ni ka 9-li tro we go są to
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Sca nia Test To ur 2016 – opty ma li za cja spo so bem na suk ces
Sca nia Pol ska zdo pin go wa na po zy cją li de ra w sprze da ży pod wo zi – już od dwóch lat – z po wo -
dze niem kon ty nu uje au tor skie przed się wzię cie Sca nia Test To ur. W tym ro ku do dys po zy cji klien -
tów przy go to wa no łącz nie 11 po jaz dów bu dow la nych, le śnych i ener ge tycz nych pre zen to wa -
nych i te sto wa nych w oko li cach Lu bli na, Ło dzi, Byd gosz czy, Gdań ska, Szcze ci na i Nada rzy na

W ze szłym ro ku udział mar ki Sca nia w pol skim ryn ku pod wo zi „kon struk cyj nych”
wy niósł pra wie dwadzieścia procent. Sprze da no 54 wy wrot ki, 40 po jaz dów
do trans por tu drew na i 33 ha kow ce

Po jazd wy spe cy fi ko wa ny zgod nie z wy ma ga nia mi bran ży ener ge tycz nej ma na -
pęd 4x4, po je dyn cze tyl ne ko ła, krót ki roz staw osi i wy cią gar kę, dzię ki cze mu na -
wet z naj trud niej szej sy tu acji wy brnie o wła snych si łach

W cią gni kach 4x4 prze zna czo nych do pra cy w trud nych wa run kach te re no wych
jest sto so wa na wzmoc nio na tyl na oś o no śno ści 13 ton, któ ra jed no cze śnie wy róż -
nia się niż szą ma są wła sną



http://www.scania.pl/
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od mia ny o mo cy 235 kW (320
KM) i 265 kW (360 KM), na to -
miast dla jed nost ki 13-li tro wej
od mia ny o mo cy 302 kW (410
KM) i 331 kW (450 KM). Obec -
nie pol scy klien ci w pod wo -
ziach z tyl nym wóz kiem na pę -
do wym naj czę ściej wy bie ra ją
wer sję 410-kon ną, ale je śli po -
ja wia się przed ni na pęd, rów nie
po pu lar ny jest sil nik 450-kon -
ny. W przy pad ku be to no mie -
sza rek jesz cze do nie daw na
sto so wa no przede wszyst kim
jed nost kę o mo cy 360 KM, zaś

te raz prym wie dzie od mia -
na 410-kon na.
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 ze wnętrz ne 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 nie wiel ka ma sa wła sna, co
prze kła da się na wyż szą ła dow -
ność. Ty po sze reg G ofe ru je
wię cej miej sca we wnę trzu, do -
sko na łą wi docz ność i ma niż -

szy tu nel sil ni ka. W obu przy -
pad kach jest sto so wa ny so lid -
ny zde rzak sta lo wy z za cze pem
ho low ni czym o ucią gu do 35
ton. Spód po jaz du od przo du
za bez pie cza ma syw na pły -
ta – rów nież sta lo wa – o gru bo -
ści 3 mm. Do wy bo ru jest jesz -
cze ka bi na se rii R, za pro jek to -
wa na z my ślą o dłu gich tra -
sach, za pew nia ją ca naj lep sze
wa run ki pra cy i wy po czyn ku.
Tu rów nież jest do stęp ny hak

ho low ni czy, ale je go mak sy mal -
ny uciąg wy no si 25 ton.
Przy oka zji te go rocz ne go Sca -
nia Test To ur moż na by ło za -
po znać się z pro duk ta mi KH -
-Kip per, MHS, Me il ler -Kip per,
Ski bic ki, El bo, HMF, Hy va, FM
Le żajsk, Gra co i Wiel ton.
W trak cie po ka zów zo sta ły
tak że za pre zen to wa -
ne ma szy ny bu dow -
la ne Ko mat su.

Kon trakt do ty czył prze ka za nia
dwu dzie stu sze ściu po jaz dów
wy po sa żo nych w sil ni ki 9-li tro -
we o mo cy 360 KM oraz czte -
rech z sil ni ka mi 13-li tro wy mi
o mo cy 410 KM. Do star czo ne
be to no mie szar ki na pod wo -
ziach Scania P360CB8x4HHZ
i P410CB8x4HHZ to jed ne
z naj lżej szych czte ro osio wych
pojazdów tego typu na ryn ku.
Każde podwozie zo sta ło tak
skon stru owa ne, aby uzy skać
jak naj niż szą ma sę wła sną.
W tym ce lu za sto so wa no
w nim m.in. ob rę cze alu mi nio -
we, dzię ki cze mu kom plet ny
ze staw wa ży 13,5 to ny. Fir ma
BT Top be ton ko rzy sta rów nież
z sys te mu Sca nia Fle et Ma na -
ge ment, któ ry po ma ga w zop -
ty ma li zo wa niu wy daj no ści flo -
ty trans por to wej. Na de cy zję

o pod ję ciu współ pra cy wpły -
nę ły po zy tyw ne wy ni ki jazd te -
sto wych. – Dzia ła my w Pol sce
od 24 lat i po sia da my 17 za kła -
dów pro du ku ją cych be ton to -
wa ro wy. Zde cy do wa li śmy się
na współ pra cę ze Sca nia Pol -

ska, po nie waż ba da jąc ry nek
szu ka li śmy fir my do star cza ją -
cej sa mo cho dy eko no micz ne
i nie za wod ne w eks plo ata cji.
Na sza flo ta sa mo cho do wa
skła da się obec nie z 69 be to -
no mie sza rek – opo wia da Wal -

de mar Si biń ski, czło nek za -
rzą du BT Top be ton Sp. z o. o.
Przy cią gle jesz cze „roz pę -
dza ją cym się” ryn ku po jaz -
dów bu dow la nych sprze -
daż 30 spe cja li stycz nych po -
jaz dów to bar dzo zna mien ne
wy da rze nie. – Za kup tak du żej
licz by be to no mie sza rek
w jed nym kontr ak cie jest naj -
więk szą do tych cza so wą umo -
wą te go ty pu w Pol sce. Mam
ab so lut ne prze ko na nie, że
wy bór do ko na ny przez fir mę
Top be ton to zna ko mi ta de cy -
zja, po nie waż po jaz dy Sca nia
bę dą jej słu żyć bez a wa ryj nie
przez ca ły okres eks plo ata -
cji – ko men tu je An drzej Mar -
ci niak, dy rek tor od -
dzia łu Sca nia Pol ska
w Szcze ci nie. 

POJAZDY BUDOWLANE

www.scania.pl

www.scania.pl

Re kor do wy kon trakt Sca nia Pol ska na do sta wę be to no mie sza rek
W ra mach pod pi sa nej umo wy fir ma Sca nia Pol ska do star czy ła 30 be to no mie sza rek spół ce BT Top -
be ton z Go rzo wa Wiel ko pol skie go. Ostat nia par tia 10 po jaz dów zo sta ła prze ka za na pod ko niec
mar ca br. To naj więk szy te go ty pu kon trakt w hi sto rii pol skie go dys try bu to ra cię ża ró wek z gry fem

Be to no mie szar ki do star czo no fir mie BT Top be ton w trzech par tiach po 10 sztuk.
Uro czy ste prze ka za nie ostat nich po jaz dów od by ło się w sie dzi bie od dzia łu Sca nia
Pol ska w Szcze ci nie od po wie dzial ne go za za war cie kon trak tu

Ka bi na se rii P i 9-li tro wa jed nost ka o mo cy 360 KM wy łącz nie z tech no lo gią SCR to
opty mal ny wy bór pod be to no mie szar kę. Pre zen to wa na za bu do wa wy ko na na przez
fir mę FM Le żajsk mie ści 9 m3 be to nu

Aby pre zen to wa ne sa mo cho dy moż na by ło spraw dzić pod ob cią że niem (za zwy -
czaj tech nicz nym lub wyż szym), w każ dej lo ka li za cji to wa rzy szy ły im ma szy ny bu -
dow la ne marki Ko mat su

http://www.scania.pl/
http://www.scania.pl/
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No we Eu ro car go 4x4 bę dą ce
pod wzglę dem to na żu przed -
sta wi cie lem seg men tu śred -
nie go zo sta ło wy sta wio ne
w stre fie po świę co nej in fra -
struk tu rze. Za pro jek to wa no je
pod ką tem eks plo ata cji w naj -
trud niej szych wa run kach te -
re no wych, dzię ki cze mu do -
sko na le spraw dza się na pla -
cach bu do wy, na wet je śli są
one usy tu owa ne w mie ście.

Po jazd ten jest ofe ro wa ny
z po je dyn czą ka bi ną dzien ną
lub sypialną.. Ma do pusz czal -
ną ma sę cał ko wi tą od 10
do 15 ton oraz róż ne roz sta -
wy osi w za kre sie 3.240-
4.150 mm. Sze ro ki wy bór do -
ty czy rów nież sil ni ków. Sto -
so wa na do na pę du Eu ro car -
go 4x4 jed nost ka Tec tor 7
jest bo wiem do stęp -
na w trzech po zio mach mo -
cy, tj. 220 lub 250 KM (dla
wer sji 11,5 ton DMC)
oraz 250 lub 280 KM (dla wer -
sji 15 ton DMC). No wy mo del
jest je dy nym po jaz dem cię ża -
ro wym śred niej wiel ko ści,
któ ry speł nia wy ma ga nia nor -
my Eu ro VI w za kre sie czy sto -
ści spa lin przy za sto so wa niu
tyl ko jed ne go układu ich

obróbki, w postaci tech no lo -
gii HI -SCR z pa syw nym fil -
trem czą stek sta łych.
Kon struk cja pod wo zia obej -
mu je sze reg roz wią zań za -
bez pie cza ją cych po jazd
przed uszko dze niem pod -
czas jaz dy w trud nym te re nie,
jak na przykład sta lo we zde -
rza ki, uchyl ne stop nie wej -
ścio we czy spe cjal ną osło nę
chłod ni cy. Sze ścio bie go wa

prze kład nia ręcz na pro duk cji
ZF jest wy po sa żo na w układ
wspo ma ga nia se rvo shift, uła -
twia ją cy zmia nę prze ło żeń
w róż nych sy tu acjach dro go -
wych. W opcji jest do stęp na
au to ma tycz na skrzy nia bie -
gów. Na spraw ne po ru sza nie
się w trud nym te re nie czy
pod jazd pod bar dzo stro me
wnie sie nia po zwa la sta ły na -
pęd na wszyst kie ko ła, re duk -
tor oraz kom plet blo kad me -
cha ni zmów róż ni co wych.
Z ko lei ła twość ma new ro wa -
nia na cia snych pla cach bu -
do wy to efekt im po nu ją ce go
skrę tu przed nich kół, któ ry za -
leż nie od ro dza ju za mon to wa -
ne go ogu mie nia wy no si
od 40 do 48 stop ni. O wy jąt -
ko wo ści no we go po jaz du

z ga my Ive co naj le piej za pew -
nia przy zna ny mu ty tuł „Mię -
dzy na ro do we go Sa mo cho du
Cię ża ro we go Ro ku 2016”.
To sa mo wy róż nie nie, ale
w kla sie po jaz dów do staw -

czych, zdo był rok wcze śniej
mo del Da ily. Na Bau mie po -
ka za no go w wer sji 4x4, któ -
ra do sko na le ra dzi so bie
w róż nych za sto so wa niach,
jak na przykład na pla cu bu -
do wy, w fir mie bu dow la no -re -
mon to wej czy na te re nach
gór skich. Ma ona uni ka to we
pod wo zie wy róż nia ją ce się
nie spo ty ka ną w tej kla sie po -

jaz dów wy trzy ma ło ścią i trwa -
ło ścią. Jed nym z je go za sad -
ni czych atu tów jest ra ma kra -
tow ni co wa z po dłuż ni ca mi
o prze kro ju w kształ cie li te ry
„C”, sto so wa na w ca łej ga mie

Da ily. Źró dłem na pę du po jaz -
du jest 4-cy lin dro wy sil nik
F1C Eu ro VI He avy Du ty
o po jem no ści 3 dm3. Jed -
nost ka ta ma układ wtry sko -
wy pa li wa ty pu com mon ra il
i tur bo sprę żar kę o zmien nej
geo me trii. Za pew nia mak sy -
mal ną moc 125 kW (170 KM)
i mak sy mal ny mo ment ob ro -
to wy 400 Nm. Zgod ność

POJAZDY BUDOWLANE

Iveco na targach Bauma 2016 – od miasta po kopalnię
Pod czas te go rocz nej Bau my w sto isku urzą dzo nym wspól nie z Ca se Con struc tion Equ ip ment
fir ma Ive co za pre zen to wa ła kom plet ną ga mę po jaz dów prze zna czo nych dla sek to ra bu dow la -
ne go, w tym naj now sze Eu ro car go w wer sji 4x4

Wyposażenie standardowe Iveco Eurocargo 4x4 obejmuje m.in. zaczep holowniczy
z przodu i zestaw rozwiązań ograniczających uszkodzenia pojazdu w trudnym
terenie, np. stalowe zderzaki, siatki na reflektorach, uchylne stopnie wejściowe

Iveco Eurocargo 4x4 ma wysoko zawieszone podwozie oraz napęd obu osi
z reduktorem i kompletem blokad mechanizmów różnicowych, dzięki czemu
znajduje zastosowanie w branży budowlanej, służbach ratowniczych czy wojsku

Ładunek w postaci minikoparki przewożony na Daily 4x4 wygląda dość poważnie,
ale w prezentowanej wersji o DMC 5,5 tony wciąż pozostaje zapas ładowności
wynoszący około jednej tony...



Pośrednik Budowlany  51

POJAZDY BUDOWLANE

z wy ma ga ny mi nor ma mi emi -
sji za nie czysz czeń uzy ska no
po przez po łą cze nie tech no lo -
gii re cyr ku la cji spa lin (EGR)
i se lek tyw nej re duk cji ka ta li -
tycz nej (SCR). Przy ję te roz -
wią za nie cha rak te ry zu je się
wy so ką sku tecz no ścią, a jed -
no cze śnie gwa ran tu je naj lep -
sze wy ni ki w za kre sie opty -
ma li za cji zu ży cia pa li wa.
W sta łym prze ka zy wa niu na -
pę du na obie osie z roz kła dem
mo men tu ob ro to we go mię dzy
przed nią a tyl ną osią w pro -

por cji od po wied nio od 32
do 68 pro cent po śred ni -
czy sze ścio stop nio wa prze -
kład nia ręcz na z jed nym nad -
bie giem. Dzię ki za sto so wa niu
dwóch re duk to rów – jed ne go
przy skrzy ni bie gów, dru gie go
przy skrzy ni roz dziel czej – kie -

row ca ma łącz nie do dys po zy -
cji aż 24 prze ło że nia. Ob słu gu -
je się je za po mo cą dwóch do -
dat ko wych dźwi gni umiesz -
czo nych z pra wej stro ny kie -
row cy, któ re nie ogra ni cza ją
prze strze ni w ka bi nie. Po za łą -
cze niu obu re duk to rów, cał ko -
wi te prze ło że nie wy no -
si 1: 124, a mak sy mal na pręd -
kość jaz dy jest wte dy rów -
na 1,5 km/h. Tryb peł za nia
umoż li wia po ko ny wa nie bar -
dzo stro mych wznie sień, pre -
cy zyj ne ma new ro wa nie al bo

pra cę ze spe cjal ny mi na rzę -
dzia mi wy ma ga ją cy mi mi ni -
mal nych pręd ko ści ro bo -
czych. Pod czas jaz dy w skraj -
nie trud nym te re nie kie row ca
ma jesz cze do dys po zy cji trzy
blo ka dy me cha ni zmów róż ni -
co wych. Za łą cza się je za po -

mo cą przy ci sków na ta bli cy
roz dziel czej w ko lej no ści
zgod nej z ozna cze nia mi. 
Ive co Da ily z na pę dem obu
osi jest do stęp ny w dwóch
pod sta wo wych od mia nach,
tj. z ka bi ną po je dyn czą dla 2-
3 osób lub po dwój ną miesz -
czą cą na wet sze ściu pa sa że -
rów. W pierw szym przy pad ku
klient mo że wy brać krót szy
(3.050 mm) lub dłuż szy
(3.400 mm) roz staw osi,
w dru gim tyl ko dłuż szy. Ana -
lo gicz na sy tu acja do ty czy od -
mian to na żo wych. Po jaz dy
z po je dyn czą ka bi ną wy stę -
pu ją w wer sji o DMC ob ni żo -
nej do 3,5 to ny lub stan dar -
do wej 5,5 to ny, a wy po sa żo -
ne w ka bi nę bry ga do wą wy -
łącz nie z pod wo ziem o więk -
szej no śno ści.

W czę ści sto iska prze zna czo -
nej dla bran ży wy do byw czej
usta wio no 26-to no we go
Trak ke ra z ukła dem na pę do -
wym 6x6 i trój stron ną za bu -
do wą sa mo wy ła dow czą. Mo -
del ten to bar dzo moc ny, od -
por ny na prze cią że nia po -
jazd, zdol ny do pra cy w naj -
trud niej szych wa run kach.
Trak ker wy stę pu je ja ko pod -
wo zie lub cią gnik sio dło wy.
W obu ty pach po jaz dów są
sto so wa ne sil ni ki Cur sor 9
i Cur sor 13, któ re łącz nie za -
pew nia ją 6 po zio mów mo cy:
od 228 kW (310 KM) do 368
kW (500 KM). Jed nost ki te są
pod po rząd ko wa ne nor mie

Eu ro VI dzię ki za sto so wa niu
tech no lo gii HI -SCR, a więc
bez re cyr ku la cji spa lin. Przy -
ję te roz wią za nie wy ma ga mi -
ni mal nej ob słu gi, a je go ży -
wot ność jest po rów ny wal na
z prze wi dy wa nym cza sem
eks plo ata cji ca łe go po jaz du.
Sze ro ki wy bór do ty czy rów -
nież skrzyń bie gów. W ak tu -
al nej ofer cie jest do stęp -
na 16-stop nio wa prze kład nia
ręcz na, 12-stop nio wa
EuroTronic i 16-stop nio wa
zauto ma ty zo wa na. Cią gni ki
sio dło we Trak ker mo gą
mieć 2 lub 3 osie i róż ne kon -
fi gu ra cje na pę du: 4x2, 4x4,
6x4 i 6x6. Je śli cho dzi o pod -
wo zia, do wy bo ru jest jesz cze
naj po pu lar niej sza od mia na 4-
osio wa, a peł na ofer ta do -
stęp nych roz wią zań ukła du

na pę do we go obej mu je wer -
sje 4x2, 4x4, 6x4, 6x4x4, 6x6,
8x4 i 8x8. Po jaz dy, któ re nie
ma ją na pę du na wszyst kie
ko ła, są wy po sa ża ne w ha -
mul ce tar czo we ste ro wa ne
elek tro nicz nie za po mo cą
sys te mów ABS i EBL oraz
opcjo nal nie ASR. Za leż nie
od wa run ków za sto so wa nia
i pre fe ren cji użyt kow ni ka wy -
stę pu ją róż ne wa rian ty bar -
dzo trwa łych i so lid nych ukła -
dów za wie sze nia. W Trak ke -
rze moż na wy brać re so ry pół -
e lip tycz ne lub pa ra bo licz ne,
a w przy pad ku mo de li 3- i 4-
osio wych mie chy po wietrz ne.
Za kres za sto so wań Trak ke ra

Trzyosiowy Iveco Trakker 6x6 z trójstronną zabudową skrzyniową to uniwersalny
zarówno pod względem możliwości jezdnych, jak i ładunkowych 

Iveco Trakker od wielu lat jest synonimem bardzo wytrzymałego pojazdu, z trwałymi
silnikami, które charakteryzują się umiarkowanym zużyciem paliwa i łatwą obsługą

W Polsce takie zestawy nie są jeszcze zbyt popularne, ale z pewnością to tylko
kwestia czasu, ponieważ zapewniają bardzo wysoką efektywność transportu
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zwięk sza ofer ta dwóch ka bin
– dzien nej Hi -Land oraz sy -
pial nej Hi -Track. Ta dru ga
wy stę pu je w od mia nie z wy -
so kim da chem, dzię ki cze -
mu mie ści się w niej do dat -
ko wa le żan ka. Wszyst kie ka -
bi ny po sia da ją funk cjo nal ną

i er go no micz ną no wą ta bli -
cę roz dziel czą wy ko na ną
z mięk kich w do ty ku, nie od -
bi ja ją cych świa tła ma te ria łów
o wy so kiej ja ko ści. Za sto so -
wa ne na niej ele men ty ste -
row ni cze są od po wied nio po -
gru po wa ne i znaj du ją się
w wy god nym zasięgu kie row -
cy. Pro jek tu jąc wnę trze nie
za po mnia no o schow kach
róż nej po jem no ści, wnę kach
na na po je czy ha czy kach
do po wie sze nia ubrań. Aby
jesz cze bar dziej uła twić pra -
cę w naj now szym Trak ke rze,
po jazd mo że być wy po sa żo -
ny w sys tem Ive con nect,
umoż li wia ją cy pro ste, zin te -
gro wa ne ste ro wa nie ra dio -
od twa rza czem, na wi ga cją,
sys te ma mi wspo ma ga ją cy mi
pra cę kie row cy oraz usłu ga -
mi zwią za ny mi z za rzą dza -
niem flo tą. Bio rąc pod uwa -
gę wszyst kie moż li we kon fi -
gu ra cje, Trak ker wy stę pu je
w po nad 1.700 wer sjach fa -
brycz nych.
Be st sel ler Ive co wie lo krot nie
udo wod nił swo ją dziel ność
w naj trud niej szych wa run -
kach, wy zna cza jąc no we gra -
ni ce moż li wo ści w uzna wa -

nym za naj trud niej szy
na świe cie raj dzie Da kar. Tyl -
ko pod czas ostat niej edy cji
słyn ne go wy ści gu dwa Trak -
ke ry ukoń czy ły go na pią tej
i dzie sią tej po zy cji. 
Na monachijskich tar gach
Bau ma nie mo gło rów nież za -

brak nąć cięż kie go po jaz du
Astra HD9 8x6 Eu ro VI, któ ry
w Mo na chium miał swo ją pre -
mie rę. Za pre zen to wa ny eg -
zem plarz to wy wrot ka tyl noz -
sy po wa o po jem no ści 24 m3

i do pusz czal nej ma sie cał ko -
wi tej 60 ton. Zo stał wy po sa -
żo ny w 13-li tro wy sil nik FPT
Cur sor o mo cy 412 kW (560
KM), współ pra cu ją cy ze
zauto ma ty zo wa ną 16-stop -
nio wą prze kład nią AS Tro nic
fir my ZF, któ ra obej mu je sku -
tecz ny in tar der. Dzię ki te mu
po jazd zna ko mi cie na da je się
do naj bar dziej wy ma ga ją -
cych za sto so wań, spo ty ka -
nych na przy kład w ko pal -
niach od kryw ko wych. Wy so -
ka dziel ność w te re nie oraz
od por ność na eks tre mal nie
trud ne wa run ki eks plo ata cji
to efekt za sto so wa nia zdol -
nych do prze no sze nia du -
żych ob cią żeń przed nich i tyl -
nych osi Kes sler, wzmoc nio -
ne go za wie sze nia z re so ra mi
pa ra bo licz ny mi oraz so lid ne -
go pod wo zia, w któ rym naj -
waż niej szą ro lę od gry wa ją
rów no le głe po dłuż ni ce ce -
owe o wy mia rach prze kro ju
po przecz ne go 320 x 90

x 10 mm, wzmoc nio ne 6-mi li -
me tro wy mi na kład ka mi. 
Nie daw no prze pro jek to wa ne
wnę trze ka bi ny Astry za pew -
nia wy so ki kom fort pra cy, co
w szcze gól no ści do ty czy
prze my śla nej, od po wied nio

za pla no wa nej ta bli cy roz dziel -
czej. Umiesz czo ne na niej
przy rzą dy są ła two do stęp ne
dla kie row cy, dla te go się ga -
jąc do nich nie mu si on od ry -
wać ple ców od opar cia fo te la. 
Za pre zen to wa ne w Mo na -
chium po jaz dy moż na by ło
wy pró bo wać w te re nie. Fir -
ma Ive co ra zem z Ca se Con -
struc tion Equ ip ment za pra -
sza ła klien tów od wie dza ją -
cych sto isko na Bau mie
do po bli skiej ko pal ni, w któ -
rej zgro ma dzo no wie le ofe -

ro wa nych sa mo cho dów
i ma szyn. Moż na się by ło
prze je chać nie mal wszyst -
ki mi jed nost ka mi, spraw -
dza jąc za cho wa nie po jaz -
dów pod ob cią że niem tech -
nicz nym, z ja kim zwy kle

mu szą się one mie rzyć
w za sto so wa niach ko pal -
nia nych, gdzie gó rę
nad do pusz czal ną ła dow -
no ścią „dro go wą” bie rze
mak sy mal na po jem ność.
Zgod nie z prze wi dy wa nia mi
wszyst kie pre zen to wa ne mo -
de le Ive co do sko na le ra dzi ły
so bie w ta kich wa run kach
i trud no by ło się oprzeć wra -
że niu, że wciąż po -
sia da ją spo ry za pas
ła dow no ści i mo cy.

POJAZDY BUDOWLANE

www.iveco.pl

Pojazdy Iveco oraz Astra były zaprezentowane podczas Baumy we wspólnym
stoisku z Case Construction Equipment. Model HD9 8x6 zgodny z normą
Euro VI miał w Monachium swoją premierę

Astra HD9 może mieć ładowność wynoszącą około 45 ton, stanowiąc ciekawą
alternatywę dla wozideł przegubowych. Skrzynia jaka była zamontowana
na egzemplarzu w stoisku, ma pojemność 24 m3

Iveco we współpracy z Case Construction Equipment zapewniło wszystkim
chętnym możliwość osobistego przekonania się „w praktyce” o zaletach swoich
najnowszym maszyn i pojazdów. Na miejsce testów wybrano pobliską kopalnię

http://www.iveco.com/Pages/Iveco-brands.html
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Jed ną z naj prost szych kon -
struk cji, ja ką zaprezentował
Godhofer by ła na cze pa
STZ -L 4 A w wy ko na niu RM,

czy li z za głę bie nia mi na ko ła
ła do war ki. Moż na je ła two za -
sło nić alu mi nio wy mi wy peł -
nie nia mi, umoż li wia jąc tym
samym wy ko rzy sta nie po jaz -
du  do trans por tu ma szyn gą -
sie ni co wych. Na cze pa ta jest
jed no krot nie roz cią ga na
do nie co po nad 11 metrów,

za po bie ga jąc prze kro cze niu
do pusz czal nej dłu go ści ze -
sta wu na wet przy za sto so wa -
niu 3-osio we go cią gni ka sio -
dło we go. Aby jej po kład mógł
być wy ko rzy sta ny w ca ło ści,
wy po sa że nie po jaz du obej -
mu je alu mi nio we ra mpy prze -
jaz do we mon to wa ne po roz -
cią gnię ciu na cze py. Za leż nie
od po trzeb za pre zen to wa na
na cze pa jest do stęp na w wer -
sji 3- lub 4-osio wej. Przy dru -
giej kon fi gu ra cji moż na za -
sto so wać za wie sze nie nie za -
leż ne MPA uła twia ją ce jaz dę
na nie rów nym te re nie. No -
śność każ dej osi jest wte dy
rów na 12 t. Pro du cent ofe ru -
je po nad to do wy bo ru dwa
ro dza je ła bę dziej szyi, tj. sta -
łą lub hy drau licz ną.
In nym po jaz dem za pre zen to -
wa nym na Bau mie by ła 9-osio -

wa na cze pa MPA -K 9, zbu do -
wa na w sys te mie mi ni mo du łu
Gol dho fer. Ozna cza to, że
skła da się z 6-osio wej na cze -
py wła ści wej, 3-osio we go mo -
du łu i ła bę dziej szyi (3+6).
Mo duł moż na wy piąć, a tym
sa mym otrzy mać po jazd
w kon fi gu ra cji 0+6. Pre zen to -
wa na wer sja jest roz cią ga -
na jednokrot nie o 3 m, ma nie -
za leż ne za wie sze nie wszyst -
kich osi i za pew nia ła dow ność

około 100 ton. Są do niej do -
stęp ne ram py hy drau licz ne lub
sta łe, w tym z za głę bie niem
na łyż kę ko par ki. Za sto so wa na
ła bę dzia szy ja mo że być łą czo -
na z róż ny mi mo du ła mi – za -
miast 3-osio we go, rów nież z 1-
lub 2-osio wym oraz róż ny mi
wer sja mi tyl ne go czło nu, w po -
sta ci na cze py ty pu se mi lub
tie fbett, wy po sa żo nej w do wol -
ną licz bę osi w za kre sie od 3
do 7. Na wy sta wę w Mo na -
chium spro wa dzo no też na -
cze pę STZ -VP/MPA w kon fi -
gu ra cji osi 1+3 i za głę bio nym
po kła dem ła dun ko wym. Ma
ona przed ni wó zek jezd ny
w tech no lo gii osi Pen del, na -
to miast tyl ny z osia mi ty pu
MPA. Ta kie roz wią za nie gwa -
ran tu je wy so ki skok nie za leż -
ne go za wie sze nia, uła twia ją -
cy po ko ny wa nie rond czy nie -

rów no ści na dro dze, w po sta -
ci np. prze jaz dów ko le jo wych.
Za sto so wa ny po most jest jed -
no krot nie roz cią ga ny, a je go
no śność się ga ok. 50 t.
W pre zen to wa nym wy ko na -

niu o wzmoc nio nej kon struk -
cji płasz czy zna za ła dun ko wa
znaj du je się na wy so ko -
ści 400 mm od pod ło ża.
Jed ną z naj więk szych atrak cji
tar gów był jed nak ze staw do za -
ła dun ku bocz ne go Fac tor 5
w wy ko na niu z po sze rze nia mi
hy drau licz ny mi od 3 do 6,75
me tra. Mo że on prze wo zić 5-
krot ność ma sy wła snej, czy li
ła dun ki wa żą ce na wet 500 t.
Z jed nej stro ny kon struk cja
zo sta ła opar ta na mo du le
PST/SL 6 12x8 (6 osi, 4 na pę -
dza ne) za si la nym po wer pac -

kiem o mo cy 490 KM, wy po -
sa żo nym w drąż ko wy układ
skręt ny z ogra ni cze niem
do 60°. Po dru giej stro nie za -
sto so wa no mo duł PST/SL -
-E 6 12x4 (6 osi, 2 na pę dza ne)
z po wer pac kiem o mo -
cy 530 KM. W tym przy pad ku
osie są wie lo kie run ko we, za -
pew nia jąc kąt skrę tu kół wy -
no szą cy 180°. Fac tor 5, któ re -
go za sad ni czą część two rzy
dwu dź wi ga ro wy po most jest

prze zna czo ny do prze wo zu
ła dun ków wiel ko ga ba ry to -
wych, ta kich jak trans for ma to -
ry, ge ne ra to ry czy też wy jąt ko -
wo cięż kie ele men ty bu dow la -
ne i prze my sło we.
Nie mniej szym za in te re so wa -
niem zwie dza ją cych cie szył
się mo duł sa mo jezd ny
PST/ES -E za pew nia ją cy moż -
li wość po sze rze nia śla du
z 1.485 do 1.810 mm dla osią -
gnię cia więk szej sta bil no ści
i gra ni cy prze chy łu za ła do wa -
ne go po jaz du. Tę uni ka to wą
funk cję osią gnię to po przez

POJAZDY BUDOWLANE

Gol dho fer na Bau mie – dwadzieścia czy pięćset ton?
Na Bau mie ni gdy nie bra ku je po jaz dów prze zna czo nych do trans por tu
ła dun ków po nadnor ma tyw nych. Sze ro ką ga mę swo ich naj now szych
roz wią zań za pre zen to wa ła w Mo na chium tak że fir ma Gol dho fer

Na cze pa STZ -L 4 A RM w kon fi gu ra cji czteroosio wej za pew nia ła dow ność wy no -
szą cą 40 ton. Za ła du nek ma szyn i po jaz dów uła twia ją dwu czę ścio we ram py po kry -
te drew nem wy trzy ma łym na uszko dze nia me cha nicz ne

Na cze pa Goldhofer MPA -K mo że mieć ła dow ność od 24 do po nad 100 ton, dzię ki
cze mu umoż li wia trans port du żych ele men tów bu dow la nych, w tym dłu życ w cięż -
kiej kla sie wa go wej 

Fac tor 5 z dwu dź wi ga ro wym po mo stem do za ła dun ku bocz ne go ma ła dow ność
pięciuset ton. Moż na go wy ko rzy sty wać do trans por tu ele men tów o dłu go ści
od jedenastu do po nad siedemnastu me trów
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za sto so wa nie mi mo śro do we -
go osa dze nia ze sta wów kół
z obu stron mo du łu. Wie lo kie -
run ko wy układ skrę tu spra wia,
że w kon fi gu ra cji węż szej po -
jazd ma sze ro kość 2.430 mm,
a po „wy krę ce niu” osi o 180°
zwięk sza się do 2.730 mm.
Po zwa la on rów nież na jaz dę
„w ka ru ze li” do oko ła wła snej
osi, bo kiem al bo uko śnie i tym
sa mym nie zwy kle ła twe ma -
new ro wa nie w róż nych sy tu -
acjach dro go wych. Na cisk
tech nicz ny na po je dyn czą li -

nię osi jest w tym przy pad ku
rów ny 40 ton, dzię ki cze mu
no śność mo du łu wy no si
aż 160 ton. Po jazd jest za si la -
ny po wer pac kiem z jed nost ką
Cum mins o mo cy 290 KM,
speł nia ją cą nor my emi sji za -
nie czysz czeń Tier 4 Fi nal/Sta -
ge IV. Ma układ na pę do wy ty -
pu 8x4 i mo że po ru szać się
z pręd ko ścią do 15 km/h. 
W sto isku fir my Gol dho fer
moż na też by ło zo ba czyć
ada pter FTV300 do trans por -
tu ło pat śmigieł elek trow ni

wia tro wych, za mon to wa ny
na mo du le SL3 spię tym z mo -
du łem sa mo jezd nym ADDrive.
Ta ki ze staw mo że być cią -
gnię ty np. przez cią gnik ba la -
sto wy, a tuż przed miej scem
mon ta żu, gdzie nie ma od po -
wied niej prze strze ni ma new -
ro wej, po ru szać się sa mo -
dziel nie. Ło pa tę śmi gła moż -
na pod no sić i opusz czać
w płasz czyź nie pio no wej
w za kre sie 60° od po zy cji po -

zio mej, a tak że ob ra cać ją
wo kół wła snej osi. Pierw sza
funk cja uła twia omi ja nie prze -
szkód, dru ga jest nie zbęd na
dla ta kie go usta wie nia prze -
wo żo ne go ele men tu, aby sta -
wiał on jak naj mniej szy opór
dla wia tru. Ob rot ni ca za sto so -
wa na w ada pte rze FTV300
umoż li wia sta łe ob ra -
ca nie ło pa ty w do -
wol nym kie run ku.

www.goldhofer.de

Mo duł PST/ES -E za pre zen to wa no w wi do wi sko wych po ka zach za każ dym ra zem
gro ma dzą cych tłu my go ści. Funk cja „wy krę ca nia” osi na ze wnątrz po jaz du zwięk -
sza je go sta bil ność o dwadzieścia pięć procent

Ze staw fir my Gol dho fer do trans por tu ło pat śmigieł elek trow ni wia tro wych za pre -
zen to wa ny na Bau mie to od po wiedź nie miec kie go pro du cen ta na po trze by klien -
tów ocze ku ją cych jak naj wyż szej ela stycz no ści ta kich po jaz dów

http://www.goldhofer.de/en
http://www.goldhofer.de/en
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Ma ono pod kre ślać du że
moż li wo ści kon fi gu ra cyj ne
po jaz dów MAN, po zwa la ją ce
na ła twe skom ple to wa nie
pod wo zia czy cią gni ka sio -
dło we go pod kon kret ne za -
sto so wa nia i in dy wi du al ne
wy ma ga nia klien ta. Do ty czy
to choć by na pę du na wszyst -
kie ko ła, re ali zo wa ne go
na trzy róż ne spo so by. Mo że
to być MAN HydroDrive, czy li

hy dro sta tycz ny na pęd przed -
niej osi, sta no wią cy ide al ne
roz wią za nie dla po jaz dów,
któ re zwy kle po ru sza ją się
po dro gach utwar dzo nych,
a do dat ko wa trak cja jest im
po trzeb na tyl ko oka zjo nal nie.
Przy częst szej jeź dzie w bar -
dziej wy ma ga ją cym te re nie
le piej spraw dzi się me cha -
nicz ny do łą cza ny lub sta ły
na pęd na wszyst kie ko ła.
Ostat nia opcja jest szcze gól -
nie po le ca na na trud ne
i zmien ne wa run ki dro go we,
za po bie ga jąc ko niecz no ści
czę ste go za łą cza nia przed -
nie go na pę du.
MAN HydroDrive zo stał
wpro wa dzo ny w 2005 ro ku,
ale na nie daw no mi nio nej
Bau mie znów by ło o nim

gło śno. To za spra wą moż li -
wo ści za sto so wa nia hy dro -
sta tycz ne go na pę du przed -
niej osi ra zem ze zauto ma ty -
zo wa ną skrzy nią bie gów
MAN TipMatic – wcze śniej
ofe ro wa no go tyl ko z prze -
kład nią ręcz ną. Ta kie kon fi -
gu ra cje bę dzie moż na za -
ma wiać od wrze śnio wych
tar gów IAA w Ha no we rze.
W naj now szym wy ko na niu

do dat ko we go na pę du zmie -
nio no uło że nie prze wo dów
do pro wa dza ją cych olej
do sil ni ków hy drau licz nych
w pia stach kół, dzię ki cze mu
nie ko li du ją one z ele men ta -
mi ukła du oczysz cza nia spa -
lin i po zwa la ją na mon to wa -
nie szer szych ob rę czy
i opon, w tym z łań cu cha mi
prze ciw po śli zgo wy mi.
Roz wią za nie, któ re zwięk sza
trak cję po jaz du w ra zie po -
trze by i wspo ma ga ha mo wa -
nie przy zjeź dzie ze wznie sie -
nia, już w mo men cie de biu tu
spo tka ło się z du żym za in te -
re so wa niem klien tów re pre -
zen tu ją cych wie le róż nych
branż. Trud no się te mu dzi -
wić, bo w po rów na niu z na pę -
dem me cha nicz nym za pew -

nia oszczęd ność ma sy pod -
wo zia w gra ni cach od 500 do
750 kg za leż nie od je go kon -
fi gu ra cji, a gdy nie jest wy ko -
rzy sty wa ne, przed nie ko ła
ob ra ca ją się swo bod nie, za -
po bie ga jąc więk sze mu zu ży -
ciu pa li wa. Na pęd MAN
HydroDrive za łą cza się ob ro -
to wym prze łącz ni kiem, rów -
nież pod czas jaz dy z peł nym

ob cią że niem. Je go dez ak ty -
wa cja na stę pu je po prze kro -
cze niu pręd ko ści 28 km/h,
ale gdy kie row ca zwol ni
do 23 km/h, po now nie za czy -
na dzia łać. Ak tu al nie jest do -
stęp ny w 2-, 3- i 4-osio wych
pod wo ziach TGS oraz dwu-

i trzyosio wych cią gni kach
TGX, z sil ni ka mi D20 i D26.
Na Bau mie swo ją pre mie rę
mia ły też no we osie ze spo lo -
ne o no śno ści 11,5 to ny, wy -
po sa żo ne w zmo der ni zo wa ną
prze kład nię hi po idal ną. W po -
rów na niu do wcze śniej ofe ro -
wa nych osi 13-to no wych są
lżej sze o 180 kg, a bio rąc
pod uwa gę od mia ny ze zwol -

ni ca mi, róż ni ca ta się ga
aż 280 kg. Wpro wa dzo ne roz -
wią za nie gwa ran tu ją ce do dat -
ko we „od chu dze nie” pod wo -
zia po wsta ło nie tyl ko z my ślą
o be to no mie szar kach, ale
tak że wy wrot kach do prze wo -
zu ma sy bi tu micz nej, któ re

POJAZDY BUDOWLANE

MAN – wy so ka ela stycz ność, spraw dzo ne roz wią za nia
MAN Truck & Bus ma bar dzo sze ro ką ofer tę dla bran ży bu dow la nej, dla te go obec ność mo na -
chij skie go kon cer nu na naj więk szych tar gach prze my sło wych Bauma 2016 jest w peł ni uza -
sad nio na. Bo ga ta eks po zy cja w ha li oraz na te re nie ze wnętrz nym prezentowana była pod ha -
słem „Mo żesz zbu do wać na MAN -ie”

Hy dro sta tycz ny na pęd przed niej osi jest te raz do stęp ny w kon fi gu ra cji ze zauto ma -
ty zo wa ną skrzy nią bie gów MAN TipMatic. Ta kie po jaz dy bę dzie moż na za ma wiać
od wrze śnio wych tar gów IAA w Ha no we rze

W ogra ni cza niu ma sy wła snej pod wo zia np. pod be to no mie szar kę istot ną ro lę od -
gry wa ją no we, 11,5-to no we osie ze spo lo ne. W po rów na niu do wcze śniej ofe ro wa -
nych osi o no śno ści 13 ton są one lżej sze aż o 180 kg

Bau ma to tar gi świa to we, dla te go w sto isku MAN Truck & Bus nie za bra kło pro po -
zy cji na ryn ki po za eu ro pej skie. Za pre zen to wa ny TGS 33.480 6x6 BB był wy po sa żo -
ny w po je dyn cze ko ła na wszyst kich osiach i sil nik D20 w wer sji Eu ro V



http://www.truck.man.eu/pl/pl/index.html
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w Niem czech mu szą być izo -
lo wa ne. Lżej sze osie sku tecz -
nie re kom pen su ją wyż szą
ma sę wła sną wy ni ka ją cą z za -
sto so wa nia cięż szej za bu do -
wy. Po za tym zwięk sza ją one
prze świt o oko ło 4 cm, co
w po łą cze niu z opo na -
mi 315/80 R22,5 umoż li wia
speł nie nie wy ma gań ho mo lo -
ga cji te re no wej NG3. No we

osie są do stęp ne w po jaz -
dach TGX 6x4, TGS 6x4 i 8x4
oraz TGM 6x4, z nor mal ną
wy so ko ścią kon struk cyj ną,
za wie sze niem re sor/re sor i re -
sor/po wie trze i z sil ni ka mi
o mo cy do 480 KM, jak rów -
nież w TGX 6x4, TGS 6x4
i 8x4, ze śred nią wy so ko ścią
kon struk cyj ną i za wie sze niem
re sor/re sor. No we osie do -
stęp ne są z no wym, bar dziej
eko no micz nym prze ło że -
niem 2,85 – wcze śniej 3,85. 
W sto isku fir my za pre zen to -
wa no przy kład opty mal nie
skom ple to wa ne go pod wo -
zia pod be to no mie szar kę
TGS 32.400 8x4 BB, wy ko rzy -
stu ją ce go kil ka spo so bów
na ob ni że nie ma sy wła snej.
Oprócz no wych osi ze spo lo -
nych za sto so wa no w nim lek -
ki, ale wy daj ny sil nik MAN
D26 o mo cy 400 KM współ -
pra cu ją cy z 12-stop nio wą
zauto ma ty zo wa ną skrzy nią
bie gów TipMatic oraz prze -
stron ną ka bi nę ty pu M. W po -
łą cze niu z roz sta wem mię dzy
trze cią i czwar tą osią rów -
nym 2.505 mm, któ ry gwa -
ran tu je kom pak to we roz mia -

ry po jaz du i wy so ką zwrot -
ność na pla cu bu do wy, alu -
mi nio wy mi ob rę cza mi i 300-li -
tro wym zbior ni kiem pa li wa
za peł nio nym w 10% ta ki kom -
plet ny po jazd – be to no mie -
szar ka ma ma sę wła sną za le -
d wie 9.065 kg (bez kie row cy).
Na mo na chij skiej wy sta wie
wie le uwa gi po świę co no rów -
nież sil ni ko wi D38, znaj du ją -

ce mu wie le za sto so wań
w naj bar dziej wy ma ga ją cym
trans por cie bu dow la nym. Im -
po nu ją ce osią gi no wo cze snej
jed nost ki umoż li wia ją prze -
wóz cięż kich ła dun ków
przy za cho wa niu wy so kiej
pręd ko ści jaz dy. Pod wo zia
TGX ty pu 6x4 wy po sa żo ne
w ta ki sil nik o mo cy 520
lub 560 KM zna ko mi cie na da -
ją się do cią gnię cia przy czep
sa mo wy ła dow czych al bo ni -
sko po dwo zio wych do trans -
por tu ma szyn ro bo czych.
Rów nie du że moż li wo ści ofe -
ru ją cią gni ki sio dło we na pę -
dza ne wy mie nio ny mi jed -
nost ka mi, po zwa la jąc na two -
rze nie ze sta wów, któ rych ma -
sa cał ko wi ta się ga 120 ton.
Dzię ki za sto so wa niu dwu -
stop nio we go do ła do wa nia, 6-
cy lin dro wy sil nik rzę do wy
o po jem no ści 15 dm3 osią ga
no mi nal ny mo ment 2.700 Nm
już przy 930 obr./min. Utrzy -
mu je się on do 1.350
obr./min, co ozna cza, że po -
jazd za pew nia od po wied nią
trak cję na wet przy wcze snej
zmia nie bie gów, a kie row ca
dys po nu je wy so kim mo men -

tem ob ro to wym rów nież
na wy so kich prze ło że niach.
W ten spo sób ła twiej kon tro -
lo wać mu za cho wa nie po jaz -
du, jed no cze śnie przy ogra ni -
czo nym zu ży ciu pa li wa.
Od po ło wy ub. ro ku jest do -
stęp na no wa skrzy nia bie gów
TipMatic TX prze zna czo na
do współ pra cy z sil ni ka mi se rii

D38. Obej mu je ona wie le roz -
wią zań opra co wa nych pod ką -
tem za sto so wań bu dow la nych.
Jed nym z nich jest czuj nik po -
chy le nia dro gi, za po mo cą któ -
re go prze kład nia do bie ra opty -
mal ny bieg do ru sze nia,
uwzględ nia jąc przy tym ak tu al -
ne ob cią że nie po jaz du. Rów -
nie przy dat na mo że być funk -
cja roz ko ły sa nia po jaz du, po -
le ga ją ca na szyb kim za łą cza -
niu i roz łą cza niu sprzę gła
na grzą skim lub za śnie żo nym
pod ło żu, tyl ko po przez wci -
ska nie lub od pusz cza nie pe -
da łu ga zu. Przy ko rzy sta niu
z niej od po wied ni bieg jest

do bie ra ny au to ma tycz nie, tak
aby ogra ni czyć mo ment ob -
ro to wy na ko łach i tym sa -
mym za po biec ich buk so wa -
niu. Na cia snych pla cach bu -
do wy nie spo sób prze ce nić
też try bu ma new ro wa nia,
uła twia ją ce go pre cy zyj ne
kie ro wa nie po jaz dem w ogra -
ni czo nej prze strze ni. Skrzy -

nia TipMatic TX mo że po nad -
to współ pra co wać z sys te ma -
mi MAN EfficientCruise oraz
EfficientRoll. Pierw szy z nich
– ko rzy sta jąc z map 3D – do -
bie ra pręd kość jaz dy i bie gi
z uwzględ nie niem to po gra fii
te re nu, za po bie ga jąc na przy -
kład re duk cji prze ło że nia
na nie wiel kich i krót kich wznie -
sie niach. Dru gi sys tem do -
pusz cza jaz dę wy bie giem (roz -
pę dem), któ ra w okre ślo nych
sy tu acjach rów nież mo że mieć
po zy tyw ny wpływ
na zmniej sze nie zu -
ży cia pa li wa.

POJAZDY BUDOWLANE

www.truck.man.eu

Trzy osio wa wy wrot ka MAN TGX 6x4 zo sta ła wy po sa żo na w sil nik D38 o mo -
cy 560 KM. Ta ki po jazd zna ko mi cie na da je się do cią gnię cia przy cze py sa mo wy ła -
dow czej lub ni sko po dwo zio wej do prze wo zu ma szyn bu dow la nych

Do brym przy kła dem moż li wo ści ada pta cyj nych po jaz dów MAN jest pre zen to wa ny
TGL 12.220 4x2 BL, w któ rym cof nię to układ oczysz cza nia spa lin w ce lu wy go spo -
da ro wa nia miej sca na pod po ry żu ra wia

Sil nik D3876 otrzy mał ty tuł „Die sel ro ku 2016”. Jest on przy zna wa ny już od 11 lat
przez wło skie cza so pi smo bran żo we „Die sel”. W jed no st ce MAN zwró co no szcze -
gól ną uwa gę na prze my śla ną kon struk cję i za sto so wa ne ma te ria ły

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

http://silniki.info.pl/
http://www.cp.com.pl/
http://komatsupoland.pl/
http://komatsupoland.pl/
http://www.warynski-trade.com.pl/
https://www.hkl.pl/
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http://b-m.pl/
http://www.sar-pol.eu/
http://www.bthfast.pl/en/
http://www.mecalac.com/pl/
http://www.interhandler.pl/
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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

http://maszynybudowlane.pl/
http://klaudia.eu/
http://www.atlascopco.pl/plpl/
http://glimat.pl/
http://polsad.net/
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http://elkonpolska.pl/
http://www.linser.eu/pl
http://www.bobcat.eu/
http://asco-eq.pl/
http://maszynybudowlane-czesci.pl/
http://www.torus.com.pl/
http://www.magnatyres.com/
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

http://alltech.info.pl/
http://mista.eu/
https://camso.co/
http://www.mdbeton.pl/
https://www.facebook.com/Posbudpl-398831876857667/
http://sdmb.pl/
http://osom.pl/
http://www.pimb.com.pl/www/


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

4/2016 15.07.2016 06.06.2016 20.06.2016
5/2016 16.09.2016 08.08.2016 25.08.2016
6/2016 18.11.2016 02.11.2016 26.10.2016

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 129 mm 1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 1.200,- z∏
modu∏ 57 x 129 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 3/2016 

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/posrednik-budowlany
http://posbud.com.pl/start/index.php/czasopisma/prenumerata


http://www.hyundai.eu/en


https://camso.co/

