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SPIS TREŚCI

Problemy mogą rozwiązać „używki”!

Le asing uży wa nych ma szyn bu dow la nych mo -
że stać się mo to rem roz wo ju firm bu dow la nych.
Szcze gól nie mniej szych, nie dys po nu ją cych po -
kaź ny mi środ ka mi na inwestycje… 

Ja kość ma swoją cenę!

Roz mo wa z Ma riu szem Pie tra szew skim, 
dy rek to rem ge ne ral nym i pro ku ren tem 
fir my Wac ker Neu son Pol ska 

Hi ta chi bez kom pro mi sów!

Na sza wy pra wa do Lu bli na oka za ła się ze
wszech miar uda na. Już po dro dze oglą da li -
śmy cie ka we ma szy ny, a na miej scu praw dzi -
wą pe reł kę, Hi ta chi ZX225U SRLC -6

Hy un dai R18 -9 – zgrab na dwu to nów ka

Kon struk to rzy fir my Hy un dai do brze wy ko na li
swo je za da nie. Owoc ich pra cy im po nu je szyb -
ko ścią cy kli ro bo czych, mo cą sil ni ka, wy daj no -
ścią pomp oraz so lid no ścią wy ko na nia 

Dres sta przy spie sza po cią gi

Mo der ni za cja tra sy War sza wa -Po znań spra wi, że
po cią gi bę dą jeź dzi ły z pręd ko ścią do 160 km/h.
Na pierw szym, sześć dzie się cio ki lo me tro wym od -
cin ku pra co wa ła spy char ka Dres sta TD -15R

Żu ra wie gą sie ni co we Lie bherr  Se rii LR

Wy róż nia ją ce się ogrom nym udźwi giem mo bil -
ne żu ra wie Lie bherr spraw dza ją się wszę dzie
tam, gdzie wy ma ga ne jest bez piecz ne i eko no -
micz ne prze no sze nie naj cięż szych ła dun ków 

Liu gong ma am bit ne pla ny na przy szłość

Ob cho dzą ca ju bi le usz sześć dzie się cio le cia
Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry Co. Ltd. kon cen -
tro wać się bę dzie na po pra wie wy daj no ści
i kon ty nu acji zrów no wa żo ne go roz wo ju

JCB Se rii X – re wo lu cja na gą sie ni cach

Fir ma za pre zen to wa ła no wej ge ne ra cji ko par -
ki Se rii X. Ma szy ny cha rak te ry zu ją się zde cy -
do wa nie wyż szą wy daj no ścią przy ogra ni czo -
nych kosz tach eks plo ata cyj nych

Kärcher czy ści szyb ko i sku tecz nie

Od po wie dzial ni za utrzy ma nie po rząd ku na pla -
cu bu do wy do sko na le zda ją so bie spra wę, że
in we sty cja w so lid ny sprzęt szyb ko się zwra ca
i za czy na przy no sić oszczęd no ści 

Du al Po wer? Peł na moc, ze ro spa lin!

Ko par ka Wac ker Neu son 803 du al po wer
posiada al ter na tyw ny na pę d umoż li wia ją cy
wy ko ny wa nie za dań bez emi sji za wie ra ją cych
szko dli we sub stan cje spa lin

Cam so pomaga w doborze ogumienia

Pro blem wła ści we go do bo ru opon ist nie je nie
od dziś. Py ta nie, czym kie ro wać się przy wy -
bo rze. Ce ną za ku pu, ofe ro wa ną gwa ran cją
czy mo że wła ści wo ścia mi kon struk cyj ny mi?

Polsad i Kubota razem od dziesięciu lat!

Pol sad jest naj więk szym w Pol sce dys try bu to -
rem trak to rów i ko pa rek mar ki Ku bo ta. Każ de -
go ro ku znaj du je kil ku set na byw ców na wy ro -
by ja poń skie go kon cer nu
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Dro dzy Czy tel ni cy,

lektura stron poświęconych gospodarce jednego z szanowanych dzienników napełniła mnie grozą. Przeczytałem

bowiem, że ogłoszone kilka tygodni wstecz rekordy branży budowlanej przestały być aktualne. Na szczęście

okazało się, że nie zderzyliśmy się czołowo z recesją. Wprost przeciwnie, dane GUS-u pokazują, że branża bije

swe własne rekordy. Nic tylko się cieszyć, szczególnie gdy jest się deweloperem. Tu wzrosty od miesięcy mierzy

się skalą dwucyfrową, a wszystko wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach nowych lokatorów znajdzie jeszcze

więcej mieszkań. Budowy pracują pełną parą, wykonawcy chcą jak najszybciej zejść z inwestycji. Z prostego

powodu, kontrakty na ich wykonanie  podpisywali według stawek, których wysokość nie przystaje dziś do

rzeczywistości. Inwestorzy nie chcą negocjować, wyjściem jest więc zmiana placu budowy i zarabianie, a nie

dokładanie do interesu. Tym bardziej, że kolejni inwestorzy borykający się z brakiem wykonawców czekają na

nich z otwartymi ramionami i zdecydowanie grubszym portfelem.

Na intensyfikacji prac budowlanych korzystają  dostawcy maszyn i sprzętu. Jak wynika z badań rynku, w

planach zdecydowanej większości firm wykonawczych jest wymiana lub nabycie sprzętu specjalistycznego, a co

druga z nich chce zainwestować w środki transportu. Coraz większym powodzeniem cieszy się sprzęt  do prac

torowych. Wiele firm już wcześniej się na to przygotowało, wprowadzając do swej oferty maszyny dwudrogowe.

Jak długo utrzyma się ta sytuacja? Jak długo maszyny znikać będą w mgnieniu oka z placów dealerów?

Specjaliści mówią o trzech latach, co wiążą z wykorzystaniem środków unijnych. Wydaje się jednak, polska

gospodarka będzie mieć się dobrze przez dłuższy okres. Urbanizacja to trend ogólnoświatowy, a u nas potrzeba

wybudować tyle mieszkań i biur, że pracy budowlańcom nie zabraknie. Czy wszystkich stać będzie jednak na

nowe maszyny? Ciekawe też, czy nie zabraknie operatorów? Optymiści pocieszają, że nie. W końcu nie muszą

oni przecież mówić po polsku…

￼ Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Koparka Hitachi

ZX350LC-6

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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„Pośred nik Bu dow la ny  – Ma szy ny, Narzędzia, Sprzęt” jest kol por to wa ny bezp∏at nie do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną. Aktualnie obowiązujący cennik reklam znajduje się  na ostatniej stronie  każdego wydania.
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Nie jest ta jem ni cą, że chcąc
unik nąć pro ble mów fir my le -
asin go we naj chęt niej fi nan so -
wa ły by wy łącz nie fa brycz nie
no we ma szy ny bu dow la ne.
Le asing co raz bar dziej po pu -
lar nych w bran ży „uży wek”
wy mu szo ny jest jed nak po -
trze ba mi ryn ku. Sko ro jest po -
pyt i po daż, to mu si zna leźć
się tak że bra ku ją ce ogni wo te -
go łań cu cha, ja kim jest fi nan -
su ją cy. Nie zmie nia to jed nak
fak tu, że im now sza jest ma -
szy na i im mniej ma prze pra -
co wa nych go dzin na licz ni ku,

tym ła twiej i na ko rzyst niej -
szych wa run kach moż na ją
sfi nan so wać w for mie le asin -
gu. Wła śnie dla te go każ da
z firm ma opra co wa ną w naj -
drob niej szych szcze gó łach
wła sną po li ty kę fi nan so wa nia.
Naj ła twiej wziąć w le asing ma -
szy ny i urzą dze nia, na któ re
po za koń cze niu umo wy znaj -
dą się chęt ni, ta kie któ re dłu -
go utrzy mu ją swo ją war tość.
Umo wa le asin go wa wa run ku -
je mak sy mal ny wiek sprzę tu
w sto sun ku do dłu go ści fi nan -
so wania. Le asin go daw ca sta -

wia na przy kład wa ru nek, że
mak sy mal ny wiek ma szy ny
na ko niec umo wy wy no sić
mo że nie wię cej niż osiem lat.
Ozna cza to, że ubie ga ją cy się
o fi nan so wa nie mo że wziąć
w le asing ma szy nę mak sy mal -
nie trzy let nią na pięć lat.
W więk szo ści firm le asin go -
wych mak sy mal ny wiek ma -
szy ny na ko niec umo wy nie
mo że prze kro czyć pięt na stu
lat. Oczy wi ście w wy jąt ko wych
przy pad kach – na przy kład
spe cja li stycz nego sprzę tu
po kom plek so wej od bu do -

wie – mo że być on na wet star -
szy. Wy ma ga to jed nak in dy -
wi du al ne go roz pa trze nia
wnio sku przez spe cja li stów
z dzia łu oce ny ry zy ka le asin -
go daw cy. Po sił ku ją się oni
opi nia mi rze czo znaw ców do -
kład nie sza cu ją cych war tość
sprzę tu za rów no w mo men cie
za war cia umo wy, jak i po cza -
sie jej za koń cze nia. W przy -
pad ku chę ci po zy ska nia sta -
re go sprzę tu ubie ga ją cy się
o fi nan so wa nie bar dzo czę sto
spo ty ka ją się z od mo wą.
Pod uwa gę brać na le ży tak że
to, że okres umo wy le asin gu
za le ży od wie ku ma szy ny.
Dla te go trud no bę dzie zna -
leźć fir mę, któ ra sfi nan su je
na przy kład kil ku na sto let nią
ko par ko -ła do war kę w śred nim
sta nie tech nicz nym o war to ści
na przy kład osiem dzie siąt ty -
się cy zło tych. Zda rza się na to -
miast, że oce nia ją cy ry zy ko
przy zna ją fi nan so wa nie
dla dwu na sto let niej, spe cja li -
stycz nej ma szy ny na trzy la ta,
o ile ta znaj du je się w do brym
sta nie tech nicz nym. Co praw da
wszyst ko jest moż li we, tak że od -
stęp stwo od re gu ły, ale ubie ga -
ją cy się o fi nan so wa nie po wi -
nien ra czej po go dzić się z fak -
tem, że nie zwy kle trud no jest
uzy skać star sze ma szy ny
i sprzęt bu dow la ny jest nie -
zwy kle cięż ko wyleasingować
na do brych wa run kach. W ta -
kiej sy tu acji roz wa żyć na le ży
za cią gnię cie kre dy tu na za kup
po trzeb ne go nam sprzę tu.
Na le ży po dejść też ze zro zu -
mie niem do fak tu, że le asin -
go daw ca chce w mak sy mal -
nym stop niu za bez pie czyć
swo je in te re sy. W każ dej
chwi li mo że prze cież zo stać
z przed mio tem le asin gu. Ma -
szy na mo że tra fić do nie go
na przy kład w przy pad ku win -
dy ka cji lub przed wcze sne go
za koń cze nia umo wy przez ko -
rzy sta ją ce go. Dla te go nie po -
win no ni ko go dzi wić, że le -
asin go daw ca naj chęt niej fi -
nan so wał by wy łącz nie ma szy -
ny uni wer sal ne i w do sko na -
łym sta nie tech nicz nym, czy li
ta kie, na któ re jest du ży po pyt

FINANSE

Ma szy na uży wa na? War to sko rzy stać z ofer ty PKO Le asing!

PKO Le asing ma bar dzo do brą ofer tę fi nan so wa nia uży wa nych ma szyn i urzą dzeń budowlanych.
Do po trzeb klien tów pod cho dzi my in dy wi du al nie , co spra wia, że wiek ma szy ny i okres jej fi nan -
so wa nia mo gą być dłuż sze niż przewidziane standardowo dzie sięć lat. Oczy wi ście sprzęt mu si
być w od po wied nim sta nie tech nicz nym, a je go war tość od po wia dać cenom rynkowym. W mo -
im prze ko na niu moż li wość fi nan so wa nia ma szyn uży wa nych da je ol brzy mią szan sę roz wo ju
mniej szym firmom, któ re w da nym mo men cie nie mo gą za an ga żo wać środ ków wła snych. 
PKO Le asing przy fi nan so wa niu ma szyn uży wa nych ko rzy sta z ofer ty za ufa nych do staw ców. Ich
krąg sta le się po sze rza, bo po zo sta je my otwar ci na współ pra cę z każ dym, kto jest w sta nie za -
ofe ro wać i dostarczyć wy so kiej kla sy, spraw dzo ny sprzęt. PKO Le asing słu ży  klien tom po mo cą
w zna le zie niu potrzebnych urządzeń. W przy pad ku ma szyn stan dar do wych nie war to więc wy -
szu ki wać ich na wła sną rę kę. Le piej sko rzy stać z ofer ty któ re goś z na szych za ufa nych do staw -
ców. Da je to klien to wi większe po czu cie bez pie czeń stwa, przy spie sza też i uprasz cza prze pro -
wa dze nie trans ak cji. A wia do mo prze cież, że na każ dym pla cu bu do wy li czy się czas. 
Moż li we jest tak że fi nan so wa nie spe cja li stycz nej ma szy ny wy szu ka nej sa mo dziel nie przez klien -
ta, ale pro ce du ry są tu bar dziej skom pli ko wa ne. Przy zna nie fi nan so wa nia uwa run ko wa ne jest
ko niecz no ścią wcze śniej sze go usta le nia sta nu tech nicz ne go sprzę tu oraz je go wy ce ny przez
na sze go rze czo znaw cę. W ta kich przy pad kach naj le piej, gdy klient spro wa dza po trzeb ny mu
sprzęt na wła sną rę kę, a PKO Le asing go re fi nan su je. Jest to naj szyb sza me to da prze pro wa dze -
nia trans ak cji, od pa da ją też kosz ty de le go wa nia rze czo znaw cy, któ ry oce nia stan tech nicz ny da -
ne go sprzę tu i we ry fi ku je je go ce nę. PKO Le asing po zo sta je w peł ni otwar ty na po trze by klien -
tów chcą cych po zy skać uży wa ny spe cja li stycz ny sprzęt bu dow la ny. Wy pra co wa ne przez nas
pro ce du ry spra wia ją, że na wet w przy pad ku ma szyn nie kon wen cjo nal nych, wy ma ga ją cych in -
dy wi du al ne go po dej ścia, wszel kie for mal no ści prze bie ga ją bar dzo spraw nie.

Piotr Klimczak
dyrektor ds. Rynku Maszyn i Urządzeń PKO Leasing

„Używ ki” co raz bar dziej po żą da ne!
Le asing uży wa nych ma szyn i urzą dzeń sta no wi szan sę roz wo ju dla
mniej szych firm nie le gi ty mu ją cych się dłu gą dzia łal no ścią i nie mo gą -
cych w da nym mo men cie za an ga żo wać środ ków wła snych, któ re umoż -
li wi ły by po zy ska nie po trzeb ne go sprzę tu 
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na ryn ku wtór nym. Dla te go
też w prak ty ce fir my le asin go -
we naj chęt niej fi nan su ją środ -
ki trans por tu oraz uni wer sal ne
ma szy ny i urzą dze nia re no -
mo wa nych ma rek po cho dzą -
ce od za ufa nych do staw ców.
Szcze gól nie w przy pad ku ma -
szyn uży wa nych nie zwy kle
ważne jest to, kto ją do star -
cza. W za sa dzie wszyst kie fir -
my le asin go we pre fe ru ją za -
ufa nych do staw ców, czy li ta -
kich któ rzy prze szli po zy tyw -
nie we ry fi ka cję. Przy wią zy wa -
nie tak du żej wa gi do źró dła
po cho dze nia przed mio tu le -
asin gu nie po win no dzi wić.
Le asin go daw cy mu szą ści śle
prze strze gać pro ce dur, gdyż
for mal nie to oni są wła ści cie -
lem fi nan so wa nej ma szy ny.
W przy pad ku ja kich kol wiek

spo rów wy ni ka ją cych z wad
praw nych czy nie na le ży te go
sta nu tech nicz ne go ma szy ny
wo lą mieć do czy nie nia z za -
ufa nym do staw cą, z któ rym
prze pro wa dza li już trans ak cje,
a nie pseudodealerem, któ ry
w każ dej chwi li mo że roz pły -
nąć się w po wie trzu. W tym
kon tek ście pa mię tać na le ży,
że to ubie ga ją cy się o fi nan so -
wa nie po no si wszelkie kon se -
kwen cje zwią za ne z wy bo rem
do staw cy przed mio tu le asin -
gu. Na le ży brać pod uwa gę,
że zda rzyć się mo gą sy tu acje,
w któ rych oka zu je się, że bę -
dą ca przed mio tem le asin gu
uży wa na ma szy na nie jest ta -
ka, jak de kla ro wał do staw ca.
Mo że oka zać się na przy kład,
że zo sta ła nie fa cho wo na pra -
wio na, al bo że do wy re mon to -

wa no ją przy uży ciu nie ory gi -
nal nych czę ści i kom po nen -
tów. Czę sto ma ni pu la cje do ty -
czą tak że od mła dza nia sprzę -
tu za spra wą prze bi ja nia rocz -
ni ka pro duk cji na ta blicz ce
zna mio no wej. W ta kich sy tu -
acjach użyt kow ni cy sprzę tu
chcą sce do wać pro ble my
na le asin go daw cę, któ ry for -
mal nie po zo sta je wła ści cie lem
przed mio tu le asin gu. Fi nan su -
ją cy nie po no si jed nak ja kiej -
kol wiek od po wie dzial no ści
za ewen tu al ne wa dy praw ne
przed mio tu le asin gu. Dzie je
się tak dla te go, że to le asin go -
bior ca wy bie ra do staw cę
i wska zu je śro dek trwa ły, któ -
ry chce le asin go wać. Ro la fir -
my le asin go wej spro wa dza
się je dy nie do fi nan so wa nia.
Wszel kie rosz cze nia wo bec

do staw cy są nie ja ko sce do -
wa ne na le asin go bior cę.
Umo wy le asin gu za wie ra ją za -
pi sy, któ re mó wią, że to wła -
śnie le asin go bior ca po no si
peł ną od po wie dzial ność
za wy bór przed mio tu le asin -
gu. Dla te go by unik nąć pro -
ble mów war to za wcza su do ło -
żyć wszel kich sta rań- aby do -
kład nie spraw dzić wia ry god -
ność sprze da ją ce go oraz
stan wy bra nej ma szy ny czy
urzą dze nia. Przede wszyst -
kim do kład nie za po znać się
z jej spe cy fi ka cją i po pro sić
o kom plet do ku men tów. Do -
brym roz wią za niem jest też
wy bór do staw cy, któ ry prze -
szedł we ry fi ka cję fi nan su ją ce -
go trans ak cję. W ta kim przy -
pad ku po win no się jed nak
sto so wać za sa dę ogra ni czo -
ne go za ufa nia. Le asin go -
daw cy we ry fi ku ją bo wiem
wia ry god ność do staw ców je -
dy nie na we wnętrz ne po trze -
by, aby le piej oce nić ry zy ko
trans ak cji. Ze sta nem tech -
nicz nym uży wa nej ma szy ny
z re gu ły za po zna ją się tyl ko
po bież nie, że by zy skać
„pod kład kę”, że nie na da je
się ona je dy nie na złom.
Część firm le asin go wych zle -
ca oce nę sta nu tech nicz ne go
uży wa nych ma szyn wy spe -
cja li zo wa nym rze czo znaw -
com. Z re gu ły jed nak ta ka
wy ce na nie wno si zbyt wie le,
bo jest bar dzo po bież na. 
W przy pad ku stwier dze nia
wad przed mio tu le asin gu le -
asin go bior ca mo że spró bo -
wać wy ne go cjo wać z do staw -
cą ja kąś for mę za dość uczy -
nie nia, czy też wy mia ny
przed mio tu le asin gu. W osta -
tecz no ści po zo sta je spór są -
do wy. Jest to jed nak osta -
tecz ność, gdyż w więk szo ści
przy pad ków do staw cy po czu -
wa ją się do od po wie dzial no -
ści. Czu ją bo wiem pre sję fi -
nan su ją ce go i sta ra ją się
unik nąć ewen tu al ne go zna le -
zie nia się na je go czar nej li -
ście. By ło by to bo wiem rów -
no znacz ne z za mknię ciem
so bie dro gi do dal szej współ -
pra cy z da ną fir mą le asin go -

FINANSE

Ma szy ny uży wa ne to do bra al ter na ty wa!
Na sza fir ma jest eks per tem ryn ku bu dow la ne go, tak że dla te go, że na bie żą co śle dzi my je go po trze by
i od po wied nio na nie re agu je my. W ostat nim cza sie ro śnie za in te re so wa nie uży wa ny mi ma szy na mi
i urzą dze nia mi. Od po wie dzią na to jest na sza ofer ta fi nan so wa nia sprzę tu uży wa ne go. Je że li przyj -
mie my, że fa brycz nie no wa ła do war ka te le sko po wa mo że kosz to wać trzy sta ty się cy eu ro, a uży wa na,
ale w do brym sta nie tech nicz nym dwie ście ty się cy zło tych, to wnio ski na su wa ją się sa me. Ma ło któ ra
pol ska fir ma jest w sta nie po zy skać no wy sprzęt. Je go ce na nie przy sta je bo wiem do fron tu ro bót
i sta wek za pra cę sprzę tu, po zy ska nie fa brycz nie no wej ma szy ny nie jest więc opła calne. Tu taj do brą
al ter na ty wą jest sprzęt uży wa ny, któ ry umoż li wia efek tyw ne wy ko ny wa nie prac przy jed no cze snej
opty ma li za cji kosz tów. Przy czy nia się do niej do dat ko wo fi nan so wa nie w for mie le asin gu.
SG Equ ip ment Le asing Pol ska stan dar do wo fi nan su je sprzęt ma ją cy nie wię cej niż dwa na ście lat lub
prze pra co wa nych osiem do dziesięciu ty się cy go dzin. Oczy wi ście w uza sad nio nych przy pad kach
mo że my za sto so wać od stęp stwo od tej re gu ły. Wy ma ga to jed nak in dy wi du al nych usta leń.
Mniej sze fir my rza dziej ko rzy sta ją z le asin gu. Uwa ża ją, że nie bę dą w sta nie otrzy mać fi nan so wa nia.
Czy fi nan so wa nie jest rze czy wi ście po za ich za się giem? Z ca łą pew no ścią nie! Ko rzy sta jąc z na sze go
fi nan so wa nia fir my mo gą po zy skać ma szy ny od za ufa nych do staw ców, któ rzy po sia da ją na szą au to ry -
za cję. Skra ca to pro ce du ry, trans ak cje od by wa ją się au to ma tycz nie, bez do dat ko we go spraw dza nia.
Oczy wi ście ubie ga ją cy się o fi nan so wa nie mo że sa mo dziel nie wy szu kać ma szy nę. Je że li ma być to
za kup od nie zna ne go nam do staw cy z Pol ski al bo zza gra ni cy, to mu si my go spraw dzić. Na szą prze -
wa gę sta no wi fakt, że mo że my do ko nać szyb kiej we ry fi ka cji do staw cy tak że spo za Pol ski. Nie jed no -
krot nie klien ci py ta ją, czy mo że my po le cić do staw cę kon kret nej ma szy ny. Nie czu ją się bo wiem do koń -
ca pew nie de cy du jąc się na po zy ska nie uży wa ne go sprzę tu bez ni czy jej po mo cy. SG Equ ip ment 
Le asing Pol ska, ja ko in sty tu cja fi nan su ją ca trans ak cję, sta ra się za wsze po ma gać swym klien tom ogra -
ni cza jąc do mi ni mum ry zy ko zwią za ne z za ku pem. Na wet je że li na si ana li ty cy ma ją ja kieś obiek cje, nie
mu si to wca le ozna czać, że klient nie otrzy ma fi nan so wa nia. Za wsze ist nie je prze cież ta ka moż li wość,
że sam za pła ci za ma szy nę i spro wa dzi ją do Pol ski. Wów czas SG Le asing w cią gu kil ku dni do ko -
na wła snej wy ce ny sprzę tu i po dej mie osta tecz ną de cy zję o jej re fi nan so wa niu. 

Ar tur Słom ka
dy rek tor do spraw pro duk tu i współ pra cy z do staw ca mi 
SG Equ ip ment Le asing Pol ska
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wą fi nan su ją cą trans ak cje.
Nie któ rzy spo śród na byw -
ców de cy du ją się na wy szu -
ka nie ma szyn na wła sną
rękę. Do brze, gdy ma ją od -
po wied nie do świad cze nie
i wie dzę. Nie tyl ko tech nicz -
ną, bo dzia ła ją cy na wła sną
rę kę mu szą li czyć się z tym,
że mo gą na po tkać na po -
waż ne trud no ści. Wa run kiem
uda nej trans ak cji jest bo -
wiem usta le nie sta nu tech -
nicz ne go sprzę tu oraz zwe ry -
fi ko wa nie źró dła je go po cho -
dze nia. Jest to z re gu ły cza -
so chłon ne i wią że się z ry zy -
kiem na by cia sprzę tu obar -
czo ne go wa dą praw ną.
Na kło po ty na po tkać mo gą
szcze gól nie po szu ku ją cy
sprzę tu za gra ni cą. Z ca łą
pew no ścią moż na tam zna -

leźć in te re su ją ce, spe cja li -
stycz ne i do brze wy po sa żo ne
ma szy ny w przy stęp nej ce -
nie. Z reguły także w lep szym
sta nie tech nicz nym niż ich
od po wied ni ki eks plo ato wa ne
na pol skich pla cach bu do wy.
Po wsta je jed nak py ta nie, czy
ta ki sprzęt uda się wy le asin -
go wać? A je że li tak, to w ja -
kim cza sie i na ja kich za sa -
dach? Ogól nie rzecz bio rąc
od po wiedź na ta kie py ta nia
jest twier dzą ca, a moż li wo ści
uzy ska nia fi nan so wa nia kil -
ka. I choć każ da z nich wią że
się z nie do god no ścia mi, to
przy od po wied niej do zie sa -
mo za par cia i wy ka za nia cier -
pli wo ści moż na się z ni mi
upo rać. Naj ła twiej by ło by
oczy wi ście zle cić za kup in te -
re su ją cej nas ma szy ny bez -

po śred nio za gra ni cą fir mie
le asin go wej, któ ra do ko na ła -
by dla nas tak zwa ne go we -
wnątrz w spól no to we go na by -
cia. W za sa dzie wszyst kie
więk sze fir my le asin go we
ma ją ce ofer tę dla bran ży bu -
dow la nej ofe ru ją te go ro dza -
ju usłu gi. Za zwy czaj są one
jed nak dość kosz tow -
ne i obar czo ne skom pli ko wa -
ny mi pro ce du ra mi, ale w su -
mie dla ubie ga ją ce go się o fi -
nan so wa nie dość wy god ne.
Wy star czy tyl ko, że wska że
on fir mie le asin go wej za gra -
nicz ne go do staw cę i kon kret -
ną ma szy nę, a zaj mie się ona
resz tą. W więk szo ści przy -
pad ków ubie ga ją cy się o fi -
nan so wa nie nie mu si na wet
je chać na miej sce, że by za -
wrzeć trans ak cję. Jest ona

jed nak opła cal na i za sad -
na wy łącz nie w przy pad ku
ma szyn spe cja li stycz nych,
nie za sta rych, znaj du ją cych
się w do brym sta nie tech nicz -
nym i po cho dzą cych z wia ry -
god ne go źró dła. Dzie je się
tak z uwa gi na du że kosz ty
ta kiej trans ak cji. Fir ma le asin -
go wa mu si wy słać za gra ni cę
swo je go rze czo znaw cę,
a trans port ma szy ny do Pol -
ski ubez pie czyć i zle cić pro -
fe sjo nal ne mu spe dy to ro wi.
Po dej mu jąc osta tecz ną de cy -
zję o po zy ska niu ma szy ny
za gra ni cą za wsze na le ży za -
sta no wić się nad eko no micz -
ną za sad no ścią ta kie go
przed się wzię cia. Cza sa mi
wy da je się bo wiem, że na tra -
fi li śmy na su per oka zję, ale
rze czy wi stość oka zu je się
roz cza ro wu ją ca. Ry su ją ce
się w per spek ty wie zy ski
oka zu ją się wiel ce po zor ne.
Le piej za tem sko rzy stać
z ofer ty któ re goś z wy spe cja -
li zo wa nych w ma szy nach
uży wa nych pol skich do staw -
ców. Za le tą ta kie go roz wią -
za nia jest to, że sprzęt jest fi -
zycz nie w Pol sce, moż na za -
po znać się z je go sta nem
tech nicz nym, wy klu czyć
ewen tu al ne wa dy praw ne.
Oczy wi ście mo że zda rzyć
się, że nie uda nam się zna -
leźć po trzeb nej ma szy ny
w za so bach kra jo wych do -
staw ców. Szcze gól nie, gdy
po szu ku je my ma szy ny moc -
no wy spe cja li zo wa nej, spe -
cy ficz nej, a przez to rzad ko
do stęp nej na ryn ku wtór nym.
Je że li znaj dzie my ta ko wą
w in nym kra ju, to po win ni -
śmy za sta no wić się, jak unik -
nąć kło po tów zwią za nych
z jej sa mo dziel nym spro wa -
dze niem do Pol ski. Roz wią za -
nie sta no wić mo że zle ce nie
te go wy spe cja li zo wa nej fir -
mie. Wią że się to jed nak z ko -
niecz no ścią za pła ty okre ślo -
ne go – czę sto nie ma łe go wy -
na gro dze nia. Je że li uda się
osią gnąć po ro zu mie nie, to
zle ce nio bior ca do ko na za ku -
pu wska za nej ma szy ny
za gra ni cą, do ko na sto sow -
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EFL ofe ru je atrak cyj ne fi nan so wa nie uży wa ne go sprzę tu

Jak wy ni ka z pierw sze go te go rocz ne go od czy tu „Ba ro me tru EFL”, aż 44 procent przed sta wi cie li
bran ży bu dow la nej pro gno zu je wzrost sprze da ży swo ich pro duk tów i usług w pierwszym kwar ta -
le bieżącego roku. Fir my bu dow la ne nie tyl ko oce ni ły swo ją sy tu ację zde cy do wa nie le piej niż
w po przed nim kwar ta le (+10 pp.), ale to jest naj wyż szy wy nik tej bran ży od po cząt ku po mia ru
Ba ro me tru. To zna czą cy, ale nie je dy ny sy gnał, że bran ża bu dow la na znaj du je się w do brej kon -
dy cji. Nic więc dziw ne go, że wśród firm bu dow la nych wzra sta za in te re so wa nie po zy ski wa niem
ma szyn i spe cja li stycz ne go sprzę tu. We dług da nych udo stęp nia nych przez Zwią zek Pol skie go
Le asin gu, sprzęt bu dow la ny, za raz po rol ni czym, to naj chęt niej fi nan so wa ne ma szy ny i urzą dze -
nia. W roku 2017 fir my le asin go we sfi nan so wa ły za kup po nad 11,5 tysiąca środ ków trwa łych
w „bu dow lan ce” o war to ści po nad 2,5 mi liar da zło tych, co ozna cza dy na mi kę na po zio mie 27,8
pro cent li czo ną rok do ro ku. Od ubiegłego roku na zna cze niu zy sku je fi nan so wa nie ma szyn i urzą -
dzeń uży wa nych, w tym sprzę tu po ge ne ral nym re mon cie wy ko ny wa nym przez au to ry zo wa ne
ser wi sy pro du cen tów. Udział sprzę tu uży wa ne go w ogó le fi nan so wa nych ma szyn i urzą dzeń bu -
dow la nych wy no si po nad 45 pro cent, a dy na mi ka li czo na rok do ro ku 38,5 pro cent. 
Po raz ko lej ny nu me rem je den wśród le asin go daw ców obec nych w bran ży bu dow la nej jest
EFL. Z port fe lem umów o war to ści bli sko 480 mi lio nów zło tych i dy na mi ką na po zio mie 34,5
pro cent udział fir my w fi nan so wa niu te go ro dza ju sprzę tu wzrósł do bli sko 19 pro cent. Naj czę -
ściej fi nan so wa nym przez na szą fir mę sprzę tem są ko par ki, ła do war ki, spy char ki, dźwi gi, wy -
cią gar ki oraz rusz to wa nia. Dy na mi ka EFL po wy żej dy na mi ki ryn ku ozna cza, że do brze zna my
po trze by bran ży. Ma my wy pra co wa ne do bre re la cje z re no mo wa ny mi do staw ca mi zna ny mi
na pol skim ryn ku, co umoż li wia ofe ro wa nie klien tom atrak cyj ne go fi nan so wa nia, w tym tak że
na sprzęt uży wa ny, dla któ re go mak sy mal ny okres fi nan so wa nia mo że zo stać wy dłu żo ny na -
wet do 72 mie się cy, a har mo no gram spłat mo że zo stać do pa so wa ny do in dy wi du al nych po -
trzeb klien ta. To co jest istot ne przy udzie la niu fi nan so wa nia na sprzęt uży wa ny to to, że wiek
ma szy ny na ko niec okre su fi nan so wa nia nie mo że prze kra czać piętnastu lat. Dla naj lep szych
klien tów wpła ta po cząt ko wa mo że zo stać ob ni żo na na wet do 0%.

Adam Linkiewicz
Menadżer ds.  Rozwoju Rynków w EFL





nych opłat, prze trans por tu je
ma szy nę do kra ju i od sprze da
ją fir mie le asin go wej ja ko pol -
ski do staw ca. W ta kiej sy tu acji
fi nan su ją cy trans ak cję ofe ru ją
naj czę ściej tak zwa ny le asing
zwrot ny. Sta no wi on szcze -
gól ną od mia nę te go ty pu
trans ak cji. W du żym skró cie
cho dzi o to, że umo wa le -
asin gu zo sta je po wią za -
na z po prze dza ją cą ją umo -
wą sprze da ży. Le asin go bior -
ca sprze da je na by tą przez
sie bie lub na wła sne zle ce nie
ma szy nę bu dow la ną fir mie
le asin go wej. Rów no cze śnie
za strze ga jąc dla sie bie pra -
wo jej dal sze go użyt ko wa nia
na wa run kach usta lo nych
w sto sow nej umo wie.
Zgodnie z taką for mu łą
przed mio tem umo wy jest za -
mia na pra wa wła sno ści da -
nej ma szy ny na ta kie pra wo,
któ re po zwo li na ko rzy sta nie
z niej za ce nę od zwier cie dla -
ją cą jej bie żą cą war tość ryn -

ko wą. W sen sie praw nym
z chwi lą za war cia umo wy
sprze da ży wła ści cie lem ma -
szy ny zo sta je fir ma le asin go -
wa. Mi mo sprze da nia da nej
ma szy ny ko rzy sta ją cy na dal
z niej ko rzy sta, gdyż wła ści -
ciel, w sen sie prak tycz nym,
się nie zmie nia.
Le asing zwrot ny mo że peł nić
wy jąt ko wo sil ną funk cję kre dy -
to wą. Po sia da ją ce wła sną flo -
tę ma szyn fir my bu dow la ne
w przy pad ku zna le zie nia się
w trud nej sy tu acji gro żą cej
utra tą bie żą cej płyn no ści fi -
nan so wej, mo gą roz wa żyć
sprze daż wła snych środ ków
trwa łych. Je że li sprzęt nie ma
wad praw nych i znaj du je się
w na le ży tym sta nie tech nicz -
nym, to nic nie stoi na prze -
szko dzie, by za wrzeć trans ak -
cję z fir mą le asin go wą za pew -
nia jąc so bie jed no cze śnie pra -
wo ich dal sze go użyt ko wa nia.
W ten spo sób fir my mo gą po -
pra wić swą sy tu ację od zy sku -

jąc płyn ność fi nan so wą. Ta ka
kon struk cja umo wy po wo du je,
że dzię ki su mie uzy ska nej ze
sprze da ży ma szy ny jej zbyw -
ca zwięk sza swo je ak ty wa ob -
ro to we i mo że wy ko rzy stać je
na przy kład na in we sty cje mo -
gą ce przy nieść szyb szy i wyż -
szy do chód. Umo wa le asin gu
zwrot ne go zwięk sza więc płyn -
ność fi nan so wą da ne go przed -
się bior stwa. Mo że ono wy sta -
wić na sprze daż na le żą ce
do nie go środ ki in we sty cyj ne,
urzą dze nia tech nicz ne w po -
sta ci po jaz dów i ma szyn, spe -
cja li stycz ne go osprzę tu, a na -
wet nie ru cho mo ści, ta kich jak
biu ra lub po miesz cze nia wy ko -
rzy sty wa ne na po trze by pro -
wa dzo nej dzia łal no ści. Istot ną
za le tą ta kie go roz wią za nia jest
jed no cze śnie to, że zbyw ca
ko rzy stać mo że ze wszyst kich
za let le asin gu, w tym z prze wi -
dzia nych prze pi sa mi ko rzy ści
ka pi ta ło wych i po dat ko wych.
Le asing zwrot ny mo że sta no -

wić ko rzyst ne roz wią za nie dla
firm, któ re po sia da ją wy so kiej
war to ści środ ki trwa łe,
przy jed no cze snym nie do bo -
rze ka pi ta łu ob ro to we go.
Dzię ki le asin go wi zwrot ne mu
mo że w sto sun ko wo krót kim
cza sie po zy skać środ ki
na kon kret ne in we sty cje. Czy
le asing zwrot ny sta no wi roz -
wią za nie dla każ de go? Le -
asin go daw cy prze ko nu ją, że
tak. Ich zda niem to na rzę dzie
fi nan so we mo że być z po wo -
dze niem wy ko rzy sty wa ne za -
rów no przez du że, śred nie,
jak i ma łe fir my.
Z le asin gu ko rzy stać mo gą
tak że fir my za mie rza ją ce do -
po sa żyć ma szy ny bę dą ce ich
wła sno ścią lub wzię te w le -
asing. W dru gim z przy pad -
ków zwró cić się mu szą do te -
go sa me go fi nan su ją ce go.
Po pod pi sa niu sto sow nej
umo wy mo gą wów czas sfi -
nan so wać na przy kład spe cja -
li stycz ne na rzę dzia ro bo cze
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Ma ni tou Gro up zor ga ni zo wa -
ło swe uro dzi ny w bar dzo ory -
gi nal nym miej scu – w Musée
Des Arts Fo ra ins, gdzie zgro -
ma dzo no za byt ko we ka ru ze -
le i in ne urzą dze nia słu żą ce
roz ryw ce na te re nie lu na par -
ków i we so łych mia ste czek.
Tchną ce hi sto rią za bu do wa -
nia po mie ści ły te go dnia tak -
że kil ka na ście cał kiem no -
wych obiek tów znacz nie od -
bie ga ją cych wie kiem
od więk szo ści mu ze al nych
eks po na tów – ma szy ny
i sprzęt pro duk cji Ma ni tou.
Czer wo ne ła do war ki te le sko -
po we, wózki widłowe
i platformy robocze sta nę ły
w kar nym rząd ku wzdłuż
wej ścia upew nia jąc licznie
przy by łych go ści, że do brze
tra fi li. To jed nak nie one gra -
ły głów ną ro lę te go wie czo -
ru, sta no wi ły bo wiem tyl ko
opra wę dla oso bi stych spo -
tkań pra cow ni ków i współ -
pra cow ni ków fran cu skiej fir -
my. A go spo da rza mi wie czo -
ru by li – le gen da Ma ni tou
czy li Mar cel Braud, kon struk -
tor ju bi le uszo we go wóz ka,
po nad 80-let ni se nior ro du
oraz in ni człon ko wie ro dzi ny,
w któ rej wła da niu od
samego początku znaj du je
się Ma ni tou Gro up. Wy cho -
dząc po ko lei na sce nę
wspo mi na li dzie je fir my, wy -
mie nia li wszyst kich, któ rzy
przy czy ni li się do jej suk ce -
su. Ro dzin ny cha rak ter Gru -
py Ma ni tou jest jej naj więk -
szą si łą – twier dzi szef Ma ni -
tou Pol ska, Woj ciech Rze -
wu ski, w któ re go to wa rzy -
stwie mie li śmy przy jem ność
uczest ni czyć w uro czy stej
ga li. Mar cel Braud, choć już
nie spra wu je żad nych funk -
cji w za rzą dzie fir my, na dal
po ja wia się w jej sie dzi bie
do glą da jąc wszyst kie go
oso bi ście. Był tak że waż ną

po sta cią te go wie czo ru,
a w cią gu dnia moż na go by -
ło spo tkać w sto isku Ma ni -
tou na In ter ma cie.
Ma ni tou ma zresz tą tak że in -
ne, jesz cze lep sze po wo dy
do świę to wa nia. Mi chel De -
nis, pre zes i dy rek tor ge ne ral -
ny, z du mą ujaw nił, że Gru pa
osią gnę ła wła śnie no wy re -
kord kwar tal ny – wzrost przy -
cho dów o po nad dwa dzie -
ścia je den pro cent. Fir ma
w peł ni wy ko rzy sta ła ko rzyst -
ne ten den cje ryn ko we we
wszyst kich re gio nach geo -
gra ficz nych i wszyst kie sek to -
ry biz ne so we, wpro wa dzi ła
tak że no we pro duk ty.
W czwar tym kwar ta le ubie głe -
go ro ku Ma ni tou Gro up od no -
to wa ło re kor do wy wzrost licz -
by za mó wień. Łącz nie opie -
wa ły one na imponującą kwo -
tę 870 mi lio nów eu ro.
Aby spro stać ta kie mu za po -
trze bo wa niu i skró cić czas
do staw, w porozumieniu z
renomowanymi do staw ca mi
Ma ni tou Gro up podjęło
decyzję o zwiększeniu pro -
duk cji. Pla ny dzia ła nia wdro -
żo ne dla do sto so wa nia jej
do obec ne go po py tu po win ny
za cząć funk cjo no wać do koń -
ca pierw szej po ło wy ro ku, co
zwia stu je tak że zna ko mi te wy -
ni ki ko lej nych mie się cy. Ma ni -
tou Gro up spo dzie wa się
wzro stu przy cho dów o pięt na -
ście pro cent w po rów na niu
z ro kiem ubie głym. 
Tak że Ma ni tou Pol ska ma co
świę to wać – w tym ro ku mi ja
bo wiem dzie sięć lat od po -
wsta nia fir my. I tak że na na -
szym ryn ku bar dzo do brze się
dzie je, za mó wie nia i sprze daż
osią ga ją re kor do we war to ści.
Jak wy ni ka z de kla ra cji za rzą -
du Ma ni tou Gro up, fir ma
spro sta ocze ki wa niom użyt -
kow ni ków i po zwięk sze niu
pro duk cji do star czy im po -
trzeb ny sprzęt. Pol scy klien ci
Ma ni tou ze wszyst kich branż,
nie tyl ko bu dow la nej, mo gą
więc spo koj nie za -
ma wiać ko lej ne czer -
wo ne ma szy ny.

Ma ni tou Group – rok pełen okrągłych ju bi le uszy
W tym ro ku mi nę ło sześć dzie siąt lat od wy pro du ko wa nia pierw sze go te re -
no we go wóz ka wi dło we go Ma ni tou. Po wo dy do świę to wa nia ma też spół -
ka Ma ni tou Pol ska ob cho dzą ca ju bi le usz dzie się cio le cia dzia łal no ści

www.manitou.com/pl/

Go spo da rza mi wie czo ru by li – Mar cel Braud, po nad 80-let ni se nior ro du oraz in ni człon -
ko wie ro dzi ny, w któ rej wła da niu od sa me go po cząt ku znaj du je się Ma ni tou Gro up

Ci, którzy twierdzą, że na urodzinowej imprezie najważniejszy jest tort, byli z całą
pewnością usatysfakcjonowani tym, co zobaczyli w Paryżu

Wydawca Pośrednika Budowlanego Jacek Barański i dyrektor generalny Manitou
Polska Wojciech Rzewuski prowadzili długie kuluarowe rozmowy 



– Na szą roz mo wę wy pa da roz po cząć mi od gra tu la cji. Fir -
ma, któ rą two rzył Pan od pod staw i stoi na jej cze le
do dziś, dzia ła już od ćwierć wie cza… 
– Bar dzo dzię ku ję za gra tu la cje. Cie szę się, że pa mię tał Pan
o na szym ju bi le uszu. Przyznam, że ja sam w na tło ku co dzien -
nych obo wiąz ków cza sem zda ję się o nim za po mi nać.

– Gdy spo glą da Pan wstecz, to…
– …od czu wam ol brzy mią sa tys fak cję. Przede wszyst kim z te -
go, że w cią gu mi nio nych dwu dzie stu pię ciu lat uda ło mi się
ze brać ze spół wspa nia łych, kom pe tent nych, am bit nych pra -
cow ni ków. Za pew nia ją oni si łę fir mie i gwa ran tu ją jej roz wój.
Fir ma to w mo im prze ko na niu przede wszyst kim two rzą cy ją
lu dzie. Z ca łą pew no ścią jest to nasz naj więk szy ka pi tał.

– W ro ku 1993 two rząc pol skie przed sta wi ciel stwo fir my
Wac ker był Pan zda ny wy łącz nie na sie bie…
– To praw da, two rzy łem wszyst ko od pod staw, zbie ra łem do -
świad cze nia, cie szy łem się suk ce sa mi i wy cią ga łem wnio ski
z nie po wo dzeń. Ca ły czas sta ra łem się tak że po zy ski wać
do współ pra cy lu dzi, któ rzy po mo gli by mi re ali zo wać mo ją
stra te gię roz wo ju fir my. Jak już mó wi łem, uda ło mi się stwo -
rzyć zgra ny ze spół, a mo ja ro la w fir mie zmie ni ła się dia me tral -
nie. dziś ogra ni cza się ona do sty mu lo wa nia pew nych dzia łań,
na kre śla nia stra te gii czy ana li zo wa nia bie żą cej sy tu acji ryn ko -
wej. Mam to szczę ście, że do sko na le ro zu miem się ze swo imi
współ pra cow ni ka mi. Lu bi my ze so bą pra co wać, du żo roz ma -
wia my. Oczy wi ście nie za wsze jest ró żo wo. By wa, że na sze
dys ku sje są dość burz li we. Jed nak na wet je że li cza sa mi do -
cho dzi do spo rów, to są one kon struk tyw ne. Uwa żam, że róż -
ni ca zdań i wy pra co wa ny wspól nie kom pro mis sta no wią ol -
brzy mią ko rzyść dla fir my, na pę dza ją bo wiem jej dzia ła nie. 

– Cof nij my się na chwi lę do mi nio ne go stu le cia. W ja ki
spo sób ze tknął się Pan z fir mą Wac ker? 
– Choć z wy kształ ce nia je stem in ży nie rem bu dow la nym, to
ni gdy nie prak ty ko wa łem na pla cu bu do wy. Utrzy my wa łem
jed nak sta łe kon tak ty z bran żą i zbierałem doświadczenia
menedżerskie. W mło dym in ży nie rze by ła sil na chęć do po -
sze rza nia wie dzy o nie zna nych u nas wów czas roz wią za -
niach tech no lo gicz nych, no wych ma szy nach i urzą dze -
niach. W ta ki wła śnie spo sób ze tkną łem się z fir mą Wac -
ker. Za in try go wa ły mnie za rów no jej bo ga te tra dy cje, jak
i in no wa cyj ne roz wią za nia tech no lo gicz ne. Na wią za łem
kon takt z fir mą, a po pew nym cza sie za czą łem z nią współ -
pra co wać. W ro ku 1993 za da nie two rze nia przed sta wi ciel -
stwa w Pol sce po wie rzył mi oso bi ście na le żą cy do pią te go
po ko le nia wła ści cie li dok tor Ulrich Wac ker.

– Od te go cza su wie le się zmie ni ło. Choć by na zwa i pa -
le ta pro duk cyj na fir my. Jesz cze do ro ku 2005 wy twa rza -
ła ona wy łącz nie mniej sze ma szy ny i urzą dze nia do ro -
bót be to niar skich, za gęsz cza nia as fal tu i grun tu…
– Chcąc spro stać zmie nia ją cym się po trze bom ryn ku Wac ker
po sze rzył ofer tę pro duk cyj ną i wszedł na gieł dę. Od by ło się to
za spra wą prze ję cia fir my We ide mann wy twa rza ją cej ła do war -

ki, fu zji z au striac kim Neu so nem pro du ku ją cym ko par ki, czy
prze ję cia ame ry kań skiej fir my Gro und He aters wy twa rza ją cej
pod grze wa cze na wierzch nio we. Ozna cza ło to wyj ście po -
za sfe rę lek kie go sprzę tu, co sta no wi ło oczy wi ście no vum
i spo re wy zwa nie tak że dla pol skie go przed sta wi ciel stwa fir -
my. Tak że dla mnie oso bi ście, mo im kró le stwem był bo wiem
drob ny sprzęt w ro dza ju ubi ja ków czy płyt za gęsz cza ją cych.
W tej sy tu acji ko niecz ne by ło prze sta wie nie na szej sie ci dys -
try bu cyj nej. Żar to wa łem na wet, że han dlow cy bę dą spo glą dać
na na szą do tych cza so wą ofer tę przez lu pę. 

– Po sze rze nie pa le ty pro duk cyj nej oka za ło się kro kiem
w do brym kie run ku, po zwo li ło też chy ba ła twiej prze -
trwać trud ne la ta 2011-13?
– Z ca łą pew no ścią. Fir ma za re ago wa ła w od po wied nim mo -
men cie, gdy oka za ło się, że na si klien ci po trze bu ją więk szych
ma szyn. Na przy kład nie tyl ko ubi ja ków, ale tak że ko pa rek czy
ła do wa rek. Wła śnie dla te go w na szej ofer cie są te go ty pu ma -
szy ny. Du żym uła twie niem dla nas by ło to, że nie mu sie li śmy
po zy ski wać na nie no wych klien tów, lecz za ofe ro wa li śmy cięż -
szy sprzęt do tych cza so wym. Zo stał on bar dzo do brze przy ję -
ty, co spra wi ło, że Wac ker Neu son Pol ska nie tyl ko wy szedł ze
wspo mnia ne go przez Pa na trud ne go dla bran ży okre su obron -
ną rę ką, ale wręcz umoc nił swą po zy cję. Po zwa la to z opty mi -
zmem my śleć o przy szło ści. 

– A jak oce nia Pan roz wój pol skie go ryn ku w cią gu mi -
nio ne go ćwierć wie cza? Czy zmniej szył się dy stans dzie -
lą cy nas od ryn ków wio dą cych?
– Oczy wi ście na prze strze ni mi nio ne go ćwierć wie cza ry nek
zmie nił się dia me tral nie. Ry nek okrzepł, klien ci prze sta li do -
ko ny wać wy bo rów kie ru jąc się wy łącz nie ce ną za ku pu. Za -
czy na ją brać pod uwa gę tak że in ne czyn ni ki, jak choć by wy -
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Roz mo wa z Ma riu szem Pie tra szew skim, 
dy rek to rem ge ne ral nym i pro ku ren tem

fir my Wac ker Neu son Pol ska 

Ja kość ma swoją cenę!
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daj ność, eko no mi kę eks plo ata cji czy spa dek war to ści. Nie
ukry wam, że bar dzo mnie to cie szy. Dla cze go? Z bar dzo pro -
ste go po wo du. Otóż Wac ker Neu son Pol ska ofe ru je sprzęt
naj wyż szej ja ko ści. Wy daj ny, eko no micz ny, bez piecz ny
i kom for to wy, ale z pew no ścią nie na le żą cy do naj tań szych.
Dla te go też czy ni my wszyst ko, by na byw ca po znał i do ce nił
je go wa lo ry, by nie by ło mu obo jęt ne, od ko go i ja kiej mar ki
ma szy nę ku pu je. Że by zdał so bie spra wę, że o tym, czy ma -
szy na jest dro ga czy ta nia, de cy du je ca ły okres jej eks plo -
ata cji. Ce na za ku pu to tyl ko punkt wyj ścio wy. My ślę, że  uda -
je się nam uzmy sło wić to klien tom, dla te go też w wie lu seg -
men tach Wac ker Neu son Pol ska na le ży do li de rów kra jo we -
go ryn ku. Na szym atu tem jest reprezentowanie pro du cen ta
dys po nu ją ce go za awan so wa ną tech no lo gią, przy kła da ją ce -
go szcze gól ne zna cze nie do ja ko ści. Na byw ca na sze go
sprzę tu zy sku je po czu cie bez pie czeń stwa. Ofe ru je my do -
sko na łe, naj wyż szej ja ko ści ma szy ny, a na si klien ci ak cep tu -
ją fakt, że mu si to mieć swo ją ce nę. 

– Cza sy, gdy ca łą fir mę utrzy my wał dział han dlo wy na le żą
de fi ni tyw nie do prze szło ści. Pro sta sprze daż dziś już nie
wy star czy, klien ci ocze ku ją więk sze go wspar cia od do -
staw ców sprzę tu przez ca ły okres je go eks plo ata cji…
– To praw da, dla te go kon se kwent nie roz wi ja my ofer tę usług
po sprze da żo wych sta wia jąc so bie za cel usta na wia nie stan -
dar dów i pro pa go wa nie no wa tor skich roz wią zań. Nie mo że -
my po prze stać na tym co osią gnę li śmy do tej po ry. Wac ker
Neu son Pol ska ma w swo jej ofer cie in no wa cyj ne pro duk ty,
któ re – o tym je stem głę bo ko prze ko na ny – wcze śniej czy póź -
niej zy ska ją peł ną ak cep ta cję. Chcąc utrzy mać swą po zy cję,
nie mo że my ogra ni czać się do do pa so wy wa nia na szej ofer ty
do ak tu al nych po trzeb ryn ku, ale mu si my wręcz je uprze dzać.
Cho dzi o to, by być o przy sło wio wy krok przed kon ku ren cją.
Wła śnie dla te go od lat kon se kwent nie pro mu je my moż li wo ści
ma szyn spe cja li stycz nych, choć by mi ni ko pa rek i ma łych ła -
do wa rek, któ re – w tan de mie – są bar dziej eko no micz ne
w eks plo ata cji niż ko par ko -ła do war ka. 

– Czy uda się zde tro ni zo wa nie kró lo wej pol skich ma szyn
bu dow la nych, ja ką jest ko par ko -ła do war ka?
– To już się sta ło. Wy ni ki sprze da żo we firm zrze szo nych w Sto -
wa rzy sze niu Ma szyn Bu dow la nych wy raź nie po ka zu ją, że naj -
chęt niej ku po wa ną ma szy ną w ro ku 2017 by ła mi ni ko par ka. Za in -
te re so wa nie te go ty pu ma szy na mi sta le ro śnie. W ro ku 2010
w Pol sce na byw ców zna la zło oko ło trzy stu jed no stek. Dziś ry nek
wchła nia ich czte ro krot nie wię cej. Bar dzo mnie to cie szy, bo mi -
ni ko par ka sta no wi nasz klu czo wy pro dukt. Ob ser wu ję dąż ność
pol skich firm do sto so wa nia no wo cze snych ma szyn i urzą dzeń.
Do ty czy to szcze gól nie seg men tu ma szyn kom pak to wych
od trzech do pięt na stu ton. W po rów na niu z kra ja mi Eu ro py Za -
chod niej na sy ce nie ryn ku w tym seg men cie jest wciąż nie wiel kie. 

– Aby na trwa łe ze pchnąć z pierw sze go stop nia po dium
ko par ko -ła do war kę po trze ba dwóch ma szyn, nie tyl ko
mi ni ko par ki, ale tak że kom pak to wej ła do war ki.
– Roz wój ryn ku ma szyn kom pak to wych nie jest ta ki, jak moż -
na by by ło ocze ki wać. Wy raź nie wy ha mo wał i nie jest w stanie
prze bić ba rie ry kil ku set ma szyn sprze da wa nych rocz nie.
Wkła da my na co dzień bar dzo du żo pra cy, by zmie nić po dej -
ście użyt kow ni ków. Li czy my, że ry nek wresz cie ru szy. Mniej -

sze ła do war ki sto so wać moż na nie tyl ko do prze ła dun ku i prac
ziem nych, a dzię ki ol brzy miej licz bie na rzę dzi ro bo czych tak -
że do ca łe go sze re gu roz ma itych prac w bu dow nic twie, bran -
ży ko mu nal nej i prze my śle. 

– Wac ker Neu son SE pod kre śla, że je go ce lem jest pro -
du ko wa nie ma szyn nie tyl ko wy daj nych, ale tak że nie za -
wod nych, bez piecz nych i kom for to wych… 
– Ma my tu do czy nie nia z pew ny mi wy mo ga mi for mal ny mi do -
ty czą cy mi bez pie czeń stwa i kom for tu ob słu gi ma szyn. Ko -
niecz ność speł nie nia co raz bar dziej wy śru bo wa nych norm, za -
rów no unij nych, jak i obo wią zu ją cych w po szcze gól nych kra -
jach, sta wia co raz więk sze wy ma ga nia przed pro du cen ta mi.
Wac ker Neu son od sa me go po cząt ku sta wiał so bie za cel za -
pew nie nie ope ra to ro wi ma szy ny peł ne go bez pie czeń stwa i jak
naj wyż sze go kom for tu pra cy. Tyl ko wte dy pra cu je on chęt nie,
a dzię ki te mu efek tyw nie. Wła śnie dla te go in ży nie ro wie fir my
Wac ker Neu son do kła da ją wszel kich sta rań, by two rzyć kon -
struk cje ma szyn, któ re bę dą nie tyl ko wy daj ne, ale tak że przy -
ja zne dla ope ra to rów. Po win ni oni sku pić się na swo jej pra cy,
a nie „wal czyć” z ma szy ną. Chciał bym też pod kre ślić ro lę
wzor nic twa. Ma szy ny Wac ker Neu son nie bez przy czy ny są
na gra dza ne za ład ny wy gląd.

– Pro szę po wie dzieć kil ka słów na te mat kie run ków roz -
wo ju Wac ker Neu son w Pol sce. Czy am bi cją fir my jest
na dal obec ność we wszyst kich re gio nach kra ju?
– Tu nic się nie zmie ni ło, chce my być obec ni w ca łej Pol sce. Po -
ten cjał po szcze gól nych re gio nów prze cież sta le się zmie nia, co
ma zwią zek z pla no wa ny mi i już realizowanymi inwestycjami.
Wac ker Neu son Pol ska ofe ru je dziś bar dzo sze ro ki wa chlarz
sprzę tu, po cząw szy od na rzę dzi wa żą cych pół ki lo gra ma,
a skoń czyw szy na ma szy nach piętnastotonowych. Za kła dam
za tem, że w każ dym re gio nie znaj dzie się klient za in te re so wa ny
któ rymś z ofe ro wa nych przez nas urzą dzeń. Uwa żam, że w naj -
bliż szych la tach ma leć bę dzie sprze daż ma szyn uni wer sal nych,
a zwięk szać za in te re so wa nie spe cja li stycz nym sprzę tem
do kon kret nych ro bót. Pa trzę w przy szłość z opty mi zmem. Uwa -
żam, że na byw ców znaj dą za wsze ma szy ny wy daj ne, bez piecz -
ne i eko no micz ne w eks plo ata cji. Czy li wła śnie ta kie, ja kie ofe -
ru je Wac ker Neu son Pol ska. Chce my, aby na sza oferta by ła jak
naj bar dziej kom plek so wa i ela stycz na. Je że li klient w da nym
mo men cie nie mo że zde cy do wać się na za kup ma szy ny, to
chęt nie udo stęp ni my mu ją w in nej for mie. Na przy kład wy naj -
mie my, by mógł ją prze te sto wać na wła snym pla cu bu do wy
i prze ko nać się, czy speł nia je go ocze ki wa nia. Du żą wa gę przy -
wią zu je my rów nież do funk cjo no wa nia sie ci ser wi so wej.

– Czy wy naj mu jąc ma szy ny nie ro bi cie sa mi so bie kon -
ku ren cji? W ta kiej sy tu acji sprze daż mo że spa dać…
– Wprost prze ciw nie, na sze ana li zy wy ka zu ją, że wy po ży cza jąc
ma szy ny i sprzęt przy czy nia my się do na pę dza nia sprze da ży.
Dzie je się tak tak że z te go wzglę du, że wy po ży czyć u nas moż -
na wszel kie no wo ści z asor ty men tu Wac ker Neu son. Pro mu je -
my w ten spo sób róż ne go ro dza ju no win ki tech nicz ne, pod po -
wia da my, jak uła twić so bie pra cę na bu do wie. Prze ma wia to le -
piej do na szych klien tów, dla te go też czę sto po okre sie wy naj -
mu de cy du ją się oni na za kup na szych ma szyn i sprzę tu.

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Nie bez przy czy ny lu bel ska fir -
ma Tay lor zde cy do wa ła się
na ko par kę w wer sji z krót kim
ty łem. Wy ni ka to z cha rak te ru
pro wa dzo nych przez nią prac
przy bu do wie sie ci sa ni tar -
nych, ga zo wych i wo do cią go -
wych oraz ciepl nych. Naj czę -
ściej wy ko ny wać je trze ba

na ogra ni czo nej prze strze ni,
w gę stwi nie miej skiej za bu do -
wy, w te re nie za drze wio nym
czy na dro gach przy otwar tym
są sied nim pa sie ru chu. W ta -
kich wa run kach, gdzie na praw -
dę nie trud no o ko li zję, spraw -
dza ją się ko par ki o ze skró co -
nym ty łem o ma łym pro mie niu
ob ro tu. Wie sław Ka wa lec, ope -
ra tor ko par ki, zy sku je do dat ko -
we po czu cie bez pie czeń stwa
mo gąc po sił ko wać się da ją cą
wy so kiej ja ko ści ob raz ka me rą
wstecz ną. Dzię ki te mu ob ser -
wu je ob szar za prze ciw wa gą
ma szy ny, zmniej sza jąc do mi -
ni mum ry zy ko ko li zji. Gdy roz -

ma wia my o głów nych za le tach
ko par ki, raz po raz po wra ca
kwe stia bez pie czeń stwa i kom -
for tu pra cy. – Oczy wi ście li czą
się dla mnie pa ra me try ma szy ny
po zwa la ją ce wy ko ny wać za da nia
szyb ko i bez pro ble mo wo, ale
waż ne jest tak że miej sce, w któ -
rym każ de go dnia prze by wam

przez wie le go dzin – mó wi Wie -
sław Ka wa lec. W przy pad ku
ko par ki ZX225U SRLC -6 jest to
no wej ge ne ra cji ka bi -
na o wzmoc nio nej kon struk cji.
Ope ra tor pod kre śla jej do sko -
na łe wy ci sze nie i za bez pie cze -
nie przed wni ka niem ku rzu i za -
nie czysz czeń. Nie na rze ka rów -

nież na brak prze strze ni, co
aku rat w przy pad ku ma szyn
ze ścię tym ty łem nie jest tak
oczy wi ste. Prze nie sie nie mo -
ni to ra oraz in ne umiej sco -
wie nie drzwi uła twi ło zaj mo -
wa nie miej sca w ka bi nie i wy -
cho dze nie z niej. Przy oka zji
ope ra tor zy skał też wię cej
prze strze ni na no gi. 
Wśród ele men tów wy po sa -
że nia ma ją cych wpływ
na kom fort pra cy mo że my
wy mie nić re gu lo wa ny wie lo -
płasz czy zno wo wy god ny fo -
tel oraz umiesz czo ną w ka bi -
nie wy ko na ną z bar dzo trwa -
łe go two rzy wa kon so lę. Ope -
ra tor mo że prze su nąć oba
ele men ty ku ty ło wi, co po -
zwa la mu na przy ję cie wy -
god niej szej po zy cji pod czas
pra cy. A tę uła twia wie lo funk -
cyj ny mo ni tor z wy świe tla -
czem cie kło kry sta licz nym
o prze kąt nej sied miu ca li. Je -
go ekran stał się te raz bar -
dziej czy tel ny. Do dat ko wym
atu tem jest też to, że po ja wia -
ją ce się na nim ko mu ni ka ty
są w ję zy ku pol skim. Ko rzy -
sta jąc z mo ni to ra ope ra tor
w ła twy spo sób spraw dzić
mo że po ziom ole ju sil ni ko we -
go. Kon tro l ki ostrze gaw cze
in for mu ją go o po trze bie wy -
mia ny fil trów ole ju hy drau licz -
ne go i pa li wa. Po nad to mo -
że usta wić har mo no gram wy -
ko ny wa nia ru ty no wych prac
ser wi so wych. Więk szość
z nich, na przy kład wy mia nę
wszyst kich fil trów, prze pro -
wa dzić moż na z po zio mu
grun tu. Pra ce wy ma ga ją ce
prze by wa nia na gór nej czę ści
ma szy ny uła twia ją an ty po śli -
zgo we ma ty i schod ki.
Rów nie bez piecz nie jest we
wnę trzu ka bi ny. Tak że
w przy pad ku ewen tu al ne go
prze wró ce nia się ma szy ny.
Zwa żyw szy na bar dzo do bre
wy wa że nie ta ka sy tu acja na -
le ży do osta tecz no ści. – Pra -
cu je mi się bar dzo bez piecz -
nie. Mi mo zwar tych ga ba ry -
tów i skró co ne go tyłu ma szy -
na jest sta bil na. Nie ma pro -
ble mów ze sta tecz no ścią na -
wet na peł nym wy się gu.

MASZYNY BUDOWLANE

Hi ta chi ZX225U SRLC -6 nie zna kom pro mi sów!
Na sza wy pra wa do Lu bli na oka za ła się ze wszech miar in te re su ją ca.
Choć tra sa z War sza wy prze pla ta na gę sto pla ca mi bu do wy nie co się
prze cią ga ła, to nikt nie na rze kał. Zy ska li śmy moż li wość obej rze nia wie lu
pra cu ją cych ma szyn, a w Lu bli nie przez kil ka go dzin ob ser wo wa li śmy
praw dzi wą pe reł kę, ja ką oka za ła się ko par ka Hi ta chi ZX225U SRLC -6

Kon struk to rzy ko par ki Hi ta chi ZA XIS 225USRLC -6 kie ro wa li się w swych pra cach za my słem stwo rze nia ma szy ny wy róż nia ją cej
się wy daj no ścią, pro duk tyw no ścią, kom for tem, trwa ło ścią i nie za wod no ścią

Moż li wość kom pen sa cji re cyr ku la cji si łow ni ka ra mie nia oraz za sto so wa nie hy drau -
licz nych ukła dów po moc ni czych po zwa la ją na przy spie sze nie ru chów ra mie nia 
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Przed nie prze szkle nia się ga ją -
ce aż do pod ło gi po pra wia ją
wi docz ność do przo du. Do -
brze wi dzę tak że na bo ki, mo -
gę ob ser wo wać za rów no łyż -
kę, jak i in ne ma szy ny oraz lu -
dzi znaj du ją cych się w po bli -
żu – tłu ma czy ope ra tor.
Koncep cja kon struk cyj na mo -
de lu ZX225U SLC -6 pro du ko -
wa ne go w naj więk szej na świe -
cie fa bry ce kopa rek w Ja po nii
prze wi dy wa ła po łą cze nie mak -
sy mal nej wy daj no ści oraz
zwięk sze nia za kre su za sto so -
wań przy naj niż szych z moż li -
wych kosz tach bie żą cej eks -
plo ata cji. Dzia ła nia in ży nie rów
Hi ta chi mia ły na ce lu mak sy -
mal ne przy spie sze nie cy kli ro -
bo czych przy jed no cze snym
ogra ni cze niu zu ży cia pa li wa.
Sku pi li się na pię ciu naj waż -
niej szych kwe stiach, ja ki mi są

wy daj ność, eko no mi ka eks plo -
ata cji, wy go da i nie za wod ność.
W ce lu ich za pew nie nia do pro -
duk cji ko pa rek sto so wa ne są
wy łącz nie pod ze spo ły i kom -
po nen ty po cho dzą ce
od spraw dzo nych do staw ców.
Jed nym z nich jest uzna wa ny
za nie za wod ny i eko no micz ny
sil nik Isu zu, sta no wią cy głów -
ny na pęd ma szy ny. W po łą -
cze niu z grun tow nie zmo der -
ni zo wa nym ukła dem hy drau -
licz nym Trias jed nost ka ta
pod no si wy daj ność ma szy ny
przy jed no cze snym ogra ni -

cze niu zu ży cia pa li wa. Ana li -
za pra cy ma szyn w trud nych
i śred nio trud nych wa run kach
ro bo czych wy ka za ła, że prze -
cięt nie mo że być ono niż sze
na wet o dzie więć pro cent
w po rów na niu z wy ni ka mi
osią ga ny mi przez ko par ki Hi -
ta chi po przed niej ge ne ra cji. 
Czło wiek szyb ko przy zwy cza -
ja się do do brych roz wią zań.
Nie dzi wi za tem, że Wie sław
Ka wa lec chwa li swą ma szy nę
za szyb kość cy kli, precyzję
dzia ła nia i moc ukła du hy -
drau licz ne go oraz ni skie zu -
ży cie pa li wa. Pod kre śla tak że
za le ty wzmoc nio nych ele -
men tów kon struk cyj nych,
mię dzy in ny mi ra my pod wo -
zia i po trój nie ła ma ne go wy -
się gni ka. Wzmoc nio ne zo sta -
ło też przed nie ko ło na pi na ją -
ce i cy lin der na pi na cza. Wy -

dłu że nie gór nych i dol nych
osłon sil ni ka spo wo do wa ło
spa dek na prę żeń o czter dzie -
ści pro cent. – Pra cu ję na na -
praw dę moc nej ma szy nie wy -
po sa żo nej w ca ły sze reg ukła -
dów uła twia ją cych wy ko ny wa -
nie co dzien nych za dań. Któ ry
z nich ce nię so bie naj bar -
dziej? Bar dzo po moc ny jest
na przy kład do dat ko wy układ
hy drau licz ny zwięk sza ją cy
pręd kość skła da nia ra mie nia.
Gdy za cho dzi ta ka ko niecz -
ność, ko rzy stać mo gę tak że
z funk cji da ją cej do dat ko wy

za strzyk mo cy. Jest to wprost
nie oce nio ne pod czas ko pa nia
oraz pod no sze nia w szcze gól -
nie trud nych wa run kach – tłu -
ma czy ope ra tor. 
Ob słu gu ją cy ko par kę ko rzy -
stać mo że na wet z je de na stu

try bów ro bo czych, któ re moż -
na za pi sać w kom pu te rze ste -
ru ją cym. Umoż li wia to szyb ką
iden ty fi ka cję pod łą cza ne go
osprzę tu i wy bór opty mal ne -
go try bu je go ob słu gi. Jest to
szcze gól nie istot ne w przy -
pad ku ko rzy sta nia z na rzę dzi
wy ma ga ją cych wie lo krot ne -
go prze pły wu ole ju o du żej
ob ję to ści. Po zwa la tak że zop -
ty ma li zo wać wy daj ność, zu -
ży cie new ral gicz nych ele men -
tów i kosz ty bie żą cej eks plo -
ata cji. I tak, ope ra tor wy ko nu -
jąc lżej sze pra ce przy wy bo -

rze try bu Eco po tra fi zu żyć
na wet o osiem na ście pro cent
mniej pa li wa. By naj mniej nie
dzie je się to kosz tem spad ku
wy daj no ści. Mar no wa niu pa li -
wa za po bie ga funk cja au to -
ma tycz ne go wy łą cza nia sil ni -

ka ko par ki, gdy ta po zo sta je
przez dłuż szy czas w sta -
nie bez czyn no ści. Pod ze spo -
łem ma ją cym wpływ na eko -
lo gię jest tak że ka ta li za tor słu -
żą cy do au to ma tycz ne go
neu tra li zo wa nia sub stan cji za -
nie czysz cza ją cych at mos fe rę.
W re duk cji po zio mu tlen ku
azo tu po ma ga tak że tur bo -
sprę żar ka o zmien nej geo me -
trii i układ EGR z chłod ni cą
o du żej prze pu sto wo ści. 
Stan dar do we wy po sa że nie
ma szy ny sta no wi sys tem te -
le ma tycz ny umoż li wia ją cy
gro ma dze nie i ana li zę da -
nych do ty czą cych mię dzy in -
ny mi wy bra ne go try bu ro bo -
cze go, cza su pra cy, zu ży cia
pa li wa czy wresz cie lo ka li za -
cji. In for ma cje tra fia ją na ser -
wer fir my Hi ta chi, a wła ści ciel
ma szy ny ma do nich do stęp
za po śred nic twem In ter ne tu
przez ca łą do bę, sie dem dni
w ty go dniu. Da ne te mo że
wy ko rzy sty wać w ce lu spraw -
niej sze go za rzą dza nia flo tą
oraz opty ma li zo wa nia bie żą -
cych kosz tów eks -
plo ata cji oraz ob słu -
gi ser wi so wej.

www.kiesel-poland.pl

W czasie krótkiej przerwy w pracy
Wiesława Kawalca pochłonęła lektura 

Po trój nie ła ma ny i skła da ją cy się bar dzo szyb ko wy się gnik umoż li wia sku tecz ne
ko pa nie przy ścia nach i bli sko gą sie nic ma szy ny

Pod czas ob ro tów tył ko par ki prak tycz nie nie wy sta je po za ob rys gą sie nic, co ma
nie ba tel ny wpływ na ogra ni cze nie ry zy ka ko li zji z prze szko da mi 



Opty ma li za cja kon struk cji
pod wo zia ma szy ny po zwa la
skom pen so wać na prę że nia
ze wnętrz ne. Ra ma pod wo zia
wy ko na na zo sta ła ze sta bil -
nych pro fi li o bu do wie
skrzyn ko wej. Tyl na pły ta wy -
ko na na z nie zwy kle moc nej
sta li od zna cza się wy jąt ko wą
wręcz wy trzy ma ło ścią. 
Wszyst kie ma ni pu la to ry i ele -
men ty ob słu go we ko par ki
umiej sco wio no tak, by by ły ła -
two do stęp ne dla ope ra to ra.
Dzię ki te mu na jed nym ogniu
uda je się piec dwie pie cze nie.
Ob słu gu ją cy ma szy nę zy sku -
je więk szy kom fort pra cy, co
przy czy nia się też do pod nie -
sie nia jej pro duk tyw no ści. 
Wzmoc nio no tak że kon struk -
cję ra mie nia i wy się gni ka ma -
szy ny, co umoż li wia bez pro -
ble mo wą pra cę na wet w naj -
trud niej szych wa run kach ro -
bo czych. Hy un dai wy ko rzy -
stu je do pro duk cji no wej ko -
par ki sta ran nie wy se lek cjo no -
wa ne naj wyż szej ja ko ści
kom po nen ty. Si łow ni ki hy -
drau licz ne, ło ży ska i tu le je
o dłu giej ży wot no ści po ma -
ga ją w dłuż szej per spek ty wie
w spo sób istot ny zmniej szyć
kosz ty eks plo ata cji ma szy ny. 
Zsyn chro ni zo wa nie dzia ła nia
joy stic ka i głów nej jed nost ki
ste ru ją cej ko par ki po zwo li ło
kon struk to rom zwięk szyć
płyn ność i przy spie szyć wy -
ko ny wa nie cy kli ro bo czych.
W ten spo sób uda ło się tak że
ogra ni czyć wy da tek ener gii
i zmniej szyć ka wi ta cję, któ ra
po le ga na po wsta wa niu i na -
głym za ni ka niu w cie czy pę -
che rzy ków ga zo wych, cze mu
to wa rzy szą gwał tow ne zmia -
ny ci śnie nia. Jest to szko dli -
we zja wi sko, przy spie sza bo -
wiem pro ces zu ży cia prze wo -
dów hy drau licz nych. 

W ce lu za pew nie nia bez pie -
czeń stwa ope ra to ro wi ma szy -
ny i in nym pra cow ni kom pla -
cu bu do wy prze by wa ją cym
w jej po bli żu, kon struk to rzy
za dba li o za bez pie cze nie wy -
się gni ka przed nie kon tro lo -
wa nym opa da niem. Zwar te
ga ba ry ty ma szy ny umoż li wia -
ją jej bez pro ble mo wą pra cę

na pla cach bu do wy o ogra ni -
czo nej prze strze ni, na przy -
kład wzdłuż ścian bu dyn ków. 
Mi ni ko par ka Hy un dai R18 -9
na pę dza na jest spraw dzo nym
w prak tycz nym dzia ła niu sil ni -
kiem Mit su bi shi L3E. Jed nost -
ka na pę do wa wy róż nia się du -
żą kul tu rą pra cy, umiar ko wa -
nym zu ży ciem pa li wa oraz ni -

ską ha ła śli wo ścią. Pre cy zyj nie
dzia ła ją cy układ hy drau licz ny
w peł ni wy ko rzy stu je moc sil ni -
ka, co prze kła da się na osią -
gnię cie opty mal nej wy daj no ści
przy wy ko rzy sta niu sze ro kiej
ga my do dat ko wych na rzę dzi
ro bo czych. W przy pad ku ko -
par ki R18 -9 prze kła da się to
na istot ne ob ni że nie kosz tów
bie żą cej eks plo ata cji.
Mi ni ko par ka wy po sa żo na zo -
sta ła w prze stron ną ka bi nę,
w któ rej wy god ne miej sce dla
sie bie znaj dzie na wet ope ra -
tor o słusz nej po stu rze. Kom -
fort pra cy zapewnia mu re gu -
lo wa ny wie lo płasz czy zno wo
fo tel, wy god ne pod ło kiet ni ki
oraz er go no micz ne joy stic ki.
Du ża po wierzch nia prze -
szkleń i wą skie słup ki da ją
z ko lei do sko na łą wi docz ność
na ca ły ob szar ro bo czy.
Róż ne wska zów ki i ko mu ni -
ka ty po ja wia ją ce się na mo ni -
to rze po zwa la ją ob słu gu ją ce -
mu ma szy nę na bie żą co śle -
dzić jej pa ra me try ro bo cze.
W ce lu mo ni to ro wa nia pra cy
ko par ki ope ra tor ko rzy stać
mo że z sied miu kontrolek
ostrze gaw czych, a tak że
wskaź ni ków tem pe ra tu ry cie -
czy chło dzą cej i po zio mu pa -
li wa oraz licz ni ka go dzin.
Dźwi gnia bez pie czeń stwa
umiesz czo na w le wej czę ści
kon so li ma za da nie za po bie -
ga nia pró bom opusz cze nia
ka bi ny przez ope ra to ra pod -
czas pra cy ko par ki. W cza sie,
gdy ma szy na przemieszcza
się z więk szą pręd ko ścią, ob -
ro ty jed nost ki na pę do wej re -
gu lo wa ne są au to ma tycz nie
w za leż no ści od ob cią że nia. 
Kon struk to rzy ko par ki R18 -9
za dba li o uła twie nie jej ob słu -
gi ser wi so wej. Sze ro ko otwie -
ra ne po kry wy umoż li wia ją ser -
wi san tom i me cha ni kom do -
stęp do wszyst kich new ral -
gicz nych pod ze spo łów oraz
punk tów pod le ga ją cej czę stej
in spek cji. Bar dzo uspraw nia
to prze pro wa dza nie bie żą -
cych prze glą dów
oraz ewen tu al ne na -
pra wy ma szy ny. 
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MASZYNY BUDOWLANE

Hy un dai R18 -9 – zgrab na dwu to nów ka
Kon struk to rzy ko par ki gą sie ni co wej Hy un dai R18 -9 do brze wy ko na li
swo je za da nie. Owoc ich pra cy wa żą cy pra wie dwie to ny im po nu je
szyb ko ścią cy kli ro bo czych, mo cą sil ni ka, wy daj no ścią pomp oraz so -
lid no ścią wy ko na nia pod wo zia, ra mie nia i wy się gni ka. Hy un dai za -
pew nia, że to tyl ko nie któ re z za let no wej mi ni ko par ki 

www.amago.pl

Amago zaprezentuje walory minikoparki Hyundai R18-9 podczas imprez targowych
Autostrada Polska w Kielcach oraz Wod-Kan w Bydgoszczy

Kon struk to rzy Hy un da ia wzmoc ni li kon struk cję ra mie nia i wy się gni ka ma szy ny, co
umoż li wia bez pro ble mo wą pra cę na wet w naj trud niej szych wa run kach ro bo czych
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Pra ce, któ rych wy ko na nie
prze wi dzia no na dwa la ta
obej mu ją mię dzy in ny mi
kom plek so wą wy mia nę na -
wierzch ni to ro wej wraz z pro -
fi lo wa niem ław to ro wi ska,
me cha nicz ne czysz cze nie
oraz uzu peł nie nie pod syp ki,
re mont prze pu stów i mo stu.
Ko niecz na oka za ła się też
mo der ni za cja sie ci trak cyj nej
i wy mia na oko ło dwu dzie stu
czte rech ki lo me trów to rów.
Kie ru ją cy pra ca mi zde cy do -
wa li o cał ko wi tym za mknię ciu
ru chu na re mon to wa nym od -
cin ku. Rów no cze sne pra ce
na dwóch to rach po zwo lą
skró cić czas ro bót bu dow la -
nych z planowanych po cząt -
ko wo 51 do nie speł na 24
mie się cy. Co się zmie ni
po re mon cie? Naj waż niej szą
zmia nę od czu ją pa sa że ro wie
po cią gów da le ko bież nych,
któ re bę dą mo gły prze mie -
rzać wy re mon to wa ny od ci -
nek z pręd ko ścią 160 km/h. 
By do trzy mać ter mi nu nie -
zbęd na jest opty mal na or ga -
ni za cja ro bót i sto so wa nie nie -
za wod nych ma szyn. Ta kich
jak śred niej wiel ko ści spy -
char ka gą sie ni co wa Dres sta
TD -15R pra cu ją ca przy wy -
mia nie to rów i roz jaz dów oraz
re mon tach na wierzch ni to ro -
wej i dro go wej na prze jaz -
dach. Ope ra to rzy spy char ki
chwa lą so bie jej nie za wod -
ność wy ni ka ją cą z pro sto ty
kon struk cji oraz nie skom pli -
ko wa ną co dzien ną ob słu gę
ser wi so wą. Pod kre śla ją też
za le ty dwu bie go we go me cha -
ni zmu skrę tu – je dy ne go
w swo im ro dza ju roz wią za nia
kon struk cyj ne go sto so wa ne -
go wy łącz nie w spy char kach
Dres sta. Umoż li wia ono wy ko -
ny wa nie ła god nych skrę tów
z za cho wa niem peł nej mo cy

na obu gą sie ni cach oraz
zwro tów w miej scu. Kon struk -
cja za pew nia do sko na łe wa -
run ki ucią gu w róż ne go ro dza -
ju pra cach i wa run kach te re -
no wych. Jest to moż li we dzię -
ki jed no cze sne mu po ru sza niu
się obu gą sie nic ma szy ny
z róż ną pręd ko ścią. W po łą -
cze niu z trzy bie go wą, w peł ni
prze łą czal ną pod ob cią że -
niem skrzy nią bie gów, umoż -
li wia ope ra to ro wi pre cy zyj ną
pra cę spy char ką. Mo że się
ona bo wiem po ru szać z sze -
ścio ma róż ny mi pręd ko ścia mi
za rów no do przo du, jak
i do ty łu. Me cha nizm ten,
oprócz zwięk sze nia wy daj no -
ści ma szy ny, umoż li wia lep -
sze ste ro wa nie nią na po chy -
ło ściach. Po zwa la też ogra ni -
czyć zu ży cie się elementów
ukła du jezd ne go i na pę do we -
go oraz zwięk sza efek tyw ność
pra cy zry wa kiem. Sys tem
prze no sze nia na pę du au to ma -
tycz nie do pa so wu je pręd kość
ma szy ny do wa run ków ob cią -
że nia osprzę tu ro bo cze go tak,
że by osią gnąć opty mal ną si łę
spy cha nia lub zry wa nia. 
Oprócz pa ra me trów ro bo -
czych wy daj ność spy char ki
Dres sta TD -15R de ter mi nu je
tak że kom fort pra cy ope ra to -
ra. Za pew nia go prze stron -
na ka bi na. Du żej po wierzch ni
prze szkle nia w drzwiach za -
pew nia ją do sko na łą wi docz -
ność na ob szar ro bo czy
przed ma szy ną, jak rów nież
na oba na ro ża le mie sza. Bez -
pie czeń stwo ob słu gu ją ce mu
ma szy nę za pew nia dwu słu -
po wa osło na ka bi ny ty pu
ROPS. Przej rzy sty pul pit z er -
go no micz nie roz miesz czo ny -
mi przy rzą da mi kon tro l ny mi
za pew nia ope ra to ro wi ła twe
ope ro wa nie funk cja mi ma szy -
ny. Za po mo cą umiesz czo ne -
go z le wej stro ny fo te la joy stic -
ka ste ro wać on mo że kie run -
kiem jaz dy, zmia ną bie gów
i za kre sów pręd ko ści. Kla wi -
szo we prze łącz ni ki uła twia ją
z ko lei płyn ny wy bór
wy so kie go lub ni skie -
go za kre su jazdy. 

MASZYNY BUDOWLANE

Dres sta TD -15R przy spie sza po cią gi
Mo der ni za cja new ral gicz ne go szla ku ko le jo we go War sza wa -Po znań
ma po zwo lić na po pra wę prze pu sto wo ści li nii, pod nie sie nie po zio mu
bez pie czeń stwa oraz osią gnię cia pręd ko ści prze jaz do wej do 160 km/h
przez po cią gi da le ko bież ne. Ro bo ty na pierw szym, sześć dzie się cio ki -
lo me tro wym od cin ku ma ją za koń czyć się w lip cu te go ro ku

www.dressta.eu

TD -15R wy zna cza stan dar dy i jest efek tem do świad cze nia kon struk to rów Dres sty
w pro jek to wa niu bar dzo wy daj nych i efek tyw nych spy cha rek gą sie ni co wych

Opty mal ne pa ra me try spy char ki osią ga ne są dzię ki wy jąt ko wej rów no wa dze po -
mię dzy ma są i przy czep no ścią, a tak że mo cą sil ni ka i si łą ucią gu

Spycharka wyposażona została  fabrycznie w opcję „Trim ble Re ady”. Umożliwiła
ona błyskawiczny montaż systemu sterowania pracą 3D
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Wszyst kie żu ra wie gą sie ni co -
we Lie bherr wy róż nia ją się
nie za wod no ścią eks plo ata cji.
Dzię ki wy jąt ko wo wszech -
stron nym sys te mom wy się -
gni ków i udźwi gom się ga ją -
cym se tek ton ofe ru ją one wy -
jąt ko wo sze ro ki za kres za sto -
so wań. So lid na sta lo wa kon -
struk cja za pew nia ją ca mniej -
sze zu ży cie i dłuż szy okres
eks plo ata cji, zop ty ma li zo wa -
na tech ni ka na pę du oraz do -
sko na ła ob słu ga trans por tu
i sta wia nia żu ra wia za pew nia -
ją opty mal ną efek tyw ność wy -
ko rzy sta nia dla użyt kow ni ka.
Trzystutonowy żu raw gą sie ni -
co wy LR 1300 SX prze zna -
czo ny do ope ra cji pod no sze -
nia i operowania du ży mi ła -
dun ka mi. Za chwy ca swo ją
nie zwy kłą mo bil no ścią i ela -
stycz nymi za sto so wa niami.
Do cięż kie go pod no sze nia
żu raw mo że być wy po sa żo ny
w wy się gnik du żym udźwi gu
w po łą cze niu z do dat ko wą ru -
cho ma przeciwwagą do dat -
ko wo zwięk sza ją cą udźwig.
Mak sy mal ny udźwig wy no -
szą cy 300 ton, wy so kość
pod no sze nia 169 me trów
i pro mień pra cy 115 me trów
spra wia ją, że żu raw LR 1300
SX bar dzo czę sto uży wa ny
jest do prac kon ser wa cyj -
nych i mon ta żo wych przy tur -
bi nach wia tro wych. 
Do sko na ła wy daj ność i wy so -
ka mo bil ność to ce chy wy róż -
nia ją ce hy drau licz nie na pę -
dza ne dźwi gi gą sie ni co we
z wy się gni kiem kra to wym
(se ria LR), wy pro du ko wa ne
w fa bry ce Lie bherr -Werk
Nen zing GmbH, w Au strii.
No we, naj wyż szej ja ko ści
ma te ria ły i kom po nen ty,
zwięk szo na pre cy zja sys te mu
ste ro wa nia, zop ty ma li zo wa -
na tech no lo gia na pę du,

a tak że do sko na ła ob słu ga
pod czas trans por tu i mon ta -
żu to tyl ko kil ka cech, któ re
za pew nia ją opty mal ne wy ko -
rzy sta nie urzą dze nia. Ja kość
i wy daj ność to czyn ni ki, któ re
od wie lu lat pod kre śla ją trwa -
łość i nie za wod ność mo bil -
nych żu ra wi se rii LR.
W przy pad ku dźwi gów gą sie -
ni co wych Lie bherr ren tow -

ność i ko rzy ści z ich sto so wa -
nia roz po czy na ją się już
w mo men cie ich trans por tu.
Wa run kiem je go bez pro ble -
mo we go prze bie gu na wszyst -
kich dro gach jest od po wied nia
wa ga i ga ba ry ty po je dyn czych
ele men tów ma szy ny. Ozna cza
to mak si mum oszczęd no ści
cza su oraz kosz tów już za nim
dźwi gi roz pocz ną pra cę
na miej scu prze zna cze nia.
Sys tem sa mo dziel ne go mon -
ta żu to roz wią za nie fir my Lie -
bherr, któ re do mi ni mum skra -
ca czas za ła dun ku i przy go to -
wa nia ma szy ny do pra cy. Nie
wy ma ga sto so wa nia zwy kłe -

go żu ra wia po moc ni cze go
przy mon ta żu. Ren tow ność
ma rów nież du że zna cze nie
pod czas eks plo ata cji gą sie nic
żu ra wi. Na cisk kon struk to rów
kła dzio ny jest na nie za wod ne
i eko no micz ne funk cjo no wa -
nie dźwigu. Osią gnię to je
dzię ki so lid nym i trwa łym
kom po nen tom, ni skie mu zu -
ży ciu pa li wa i mi ni mal nym po -

trze bom w za kre sie bie żą cej
kon ser wa cji. Wy so ka ela -
stycz ność sta bil ne go sys te mu
wy się gni ka umoż li wia do sto -
so wa nie żu ra wia do okre ślo -
nych wy ma gań na pla cu bu -
do wy i szyb ką ada pta cję
do zmie nia ją cych się wa run -
ków użyt ko wa nia. Sys tem ste -
ro wa nia Li tro nic opar ty
na tech no lo gii CAN-Bus za -
pew nia sku tecz ną kon tro lę
wszyst kich funk cji, w tym ob li -
cza nie ob cią że nia on li ne.
Er go no micz na kon struk cja
ka bi ny za pew nia ope ra to ro wi
wi dok na ca ły ob szar ro bo -
czy. Na wet stan dar do we wy -

po sa że nie se rii żu ra wi gą sie -
ni co wych Lie bherr obej mu je
wie le in no wa cyj nych roz wią -
zań tech nicz nych za pew nia -
ją ce ła twość ob słu gi.
Oprócz mi ni mal nych wy ma -
ga niach w za kre sie kon ser -
wa cji urzą dze nia, efek tyw -
ność je go wy ko rzy sta nia
pod no si sys tem te le ma tycz -
ny LiDAT. Trans mi sja da nych
od by wa ją ca się za je go po -
śred nic twem po zwa la
na kom plek so we za rzą dza nie
par kiem ma szy no wym, w tym
tak że po zy cjo no wa nie dźwi -
gu, co w efek cie opty ma li zu -
je je go ob słu gę. Dźwi gi gą -
sie ni co we Lie bherr ob ję te są
opie ką au to ry zo wa nych cen -
trów ser wi so wych. Do staw ca
sprzę tu ofe ru je też szko le nia
ope ra to rów or ga ni zo wa ne
w spe cja li stycz nych ośrod -
kach szko le nio wych. 
Er go no micz nie za pro jek to -
wa ne sta no wi sko pra cy za -
pew nia kie row cy nie ogra ni -
czo ny do stęp do wi do ku ob -
sza ru ro bo cze go. Już stan -
dar do we wy po sa że nie se rii
żu ra wi gą sie ni co wych Lie -
bherr obej mu je licz ne in no -
wa cje tech nicz ne, co znacz -
nie uła twia ob słu gę dźwi gu
przez ope ra to ra.
Żu ra wie gą sie ni co we Lie bherr
wy ko nu ją pra ce dźwi go we tak -
że na pol skich pla cach bu do -
wy. W ubie głym ro ku w ta -
trzań skiej miej sco wo ści Jan ko -
wej -Lip nicz ce w miej sce znisz -
czo nej pod czas po wo dzi prze -
pra wy po wstał no wy łu ko wy
most zbu do wa ny przez przez
fir mę In ży nie ryj ną IMB Pod be -
ski dzie. Do prac mon ta żo wych
wy ko rzy sty wa ła ona dźwig
Lie bherr LR 1300 SX. Be to no -
we pre fa bry ko wa ne ele men ty
mo stu o łącz nej ma sie sześć -
dzie się ciu ton w licz bie sze -
ściu sztuk zo sta ły przy wie -
zio ne z ba zy fir my wy ko naw -
czej a na stęp nie pod nie sio ne
z na cze py i za mon to wa ne
w miej scu prze zna cze nia. Most
znaj du je się pięć me -
trów nad po zio mem
nurtu rze ki Bia ła. 

MASZYNY BUDOWLANE

Żu ra wie gą sie ni co we Lie bherr  Se rii LR
Żu ra wie gą sie ni co we Lie bherr znaj du ją za sto so wa nie na ca łym świe -
cie – spraw dza ją się wszę dzie tam, gdzie wy ma ga ne jest bez piecz ne
i eko no micz ne prze no sze nie naj cięż szych ła dun ków. Ma szy ny wy róż nia -
ją ce się ogrom nym udźwi giem, im po nu ją cą wy so ko ścią pod no sze nia
i za się giem są przy tym wy jąt ko wo mo bil ne i ła twe w ste ro wa niu 

www.liebherr.pl

Do prac mon ta żo wych przy bu do wie mo stu na rze ce Bia łej fir ma IMB Pod be ski -
dzie wy ko rzy sty wa ła po ma lo wa ny w swo je bar wy dźwig Lie bherr LR 1300 SX
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Pro duk cja za awan so wa nych
tech no lo gicz nie wy ro bów
o wy so kiej, po wta rzal nej ja -
ko ści sta no wi klucz do suk ce -
su na świa to wych ryn kach.
Ta kie spo strze że nie prze ka -
zał Zeng Gu ang'an pre zy dent
Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry
Co. Ltd. dzien ni ka rzom bran -
żo wym pod czas de ba ty do ty -
czą cej roz wo ju i kon ku ren cyj -
no ści chiń skie go prze my -
słu. – Na wet w naj trud niej szych
chwi lach sta wia li śmy kon se -
kwent nie na in we sty cje w ba da -
nia i roz wój tech no lo gicz ny na -
szych pro duk tów. By ło to w peł -
ni uza sad nio ne i po zwo li ło
w efek cie ła twiej prze trwać
trud ny okres dla pro du cen tów
ma szyn bu dow la nych. LiuGong
utrzy my wał sta ły wzrost w cią gu
ostat nich kil ku lat re ce sji,
a dzię ki re for mie or ga ni za cyj nej
i in no wa cjom tech no lo gicz nym
LiuGong nie tyl ko zwięk szył wy -
daj ność, ale tak że do ko nał zna -
czą ce go prze ło mu za rów no
w za kre sie pro duk tów, jak
i tech no lo gii – po wie dział. 
Wśród naj bar dziej in no wa cyj -
nych pro duk tów zda niem pre -
ze sa Gu an gxi LiuGong Ma -
chi ne ry Co. Ltd. na szcze gól -
ną uwa gę za słu gu je ła do war -
ka ko ło wa VL80A z wy się gni -
kiem o no wa tor skiej kon struk -
cji. Nie bez przy czy ny ma szy -
na zna la zła się w pre sti żo -
wym ze sta wie niu Na tio nal In -
no va tion List. Nie któ re roz wią -
za nia tech nicz ne za sto so wa -
ne w mo de lu VL80A mo gą
zna leźć wykorzystanie w no -
wej ge ne ra cji ła do wa rek ko ło -
wych LiuGong, co po zwo li
zwięk szyć ich wy daj ność. 
Pre zes Gu an gxi LiuGong Ma -
chi ne ry Co. Ltd. po in for mo wał
też o wzmoc nie niu ak tyw no ści
kon cer nu na mię dzy na ro do -
wych ryn kach. Chiń czy cy
chcą dzia łać w ska li glo bal nej,

dla te go zwięk szy li moc pro -
duk cyj ną swo ich za kła dów
w In diach. W ubie głym ro ku
sprze da li tam ty siąc sztuk róż -
ne go ro dza ju ma szyn bu dow -
la nych, co oka za ło się naj lep -
szym wy ni kiem LiuGong In dia
od dzie się ciu lat. Zeng Gu -
ang'an przy po mniał też o in -
we sty cjach w Pol sce po le ga -
ją cych na uru cho mie niu no -
wych li nii pro duk cyj nych w za -
kła dach w Sta lo wej Wo li. Pro -
du ko wa ne tu spy char ki, ukła -

dar ki rur, ła do war ki ko ło we
i ko par ki gą sie ni co we na pę -
dza ne są sil ni ka mi speł nia ją -
cy mi naj now sze nor my emi sji
spa lin, co spra wia, że mo gą
być eks por to wa ne na naj bar -
dziej wy ma ga ją ce ryn ki. Pro -
duk ta mi „Ma de in Po land”
chiń ska fir ma chce po zy skać
klien tów ofe ru jąc im tak że
wspar cie do sko na le zor ga ni -
zo wa nej i dzia ła ją cej w ca łej
Eu ro pie sie ci ser wi so wej. 
Dzię ki wspar ciu ze stro ny rzą -
du cen tral ne go i sa mo rzą dów
lo kal nych Gu an gxi LiuGong
Ma chi ne ry Co. Ltd. nie tyl ko
prze trwał bez więk szych strat
okres re ce sji, ale na wet po tra -
fił umoc nić swą po zy cję

wśród li de rów świa to we go
ryn ku. Sprze daż ła do wa rek
ko ło wych prze kro czy ła trzy sta
pięć dzie siąt ty się cy sztuk,
wzro sła też aż o sto pięć dzie -
siąt pro cent licz ba na byw ców
ko pa rek gą sie ni co wych. Po in -
for mo wa no tak że, że cał ko wi -
ty przy chód Gru py LiuGong
się gnął 2,7 mi liar da do la rów
ame ry kań skich. Pre zes Zeng
Gu ang'an z opty mi zmem pa -
trzy w przy szłość. – Z mo ich
ob ser wa cji czy nio nych

w ostat nich la tach wy ni ka, że
chiń scy pro du cen ci ma ją od -
po wied nie po le do pro mo cji
swych wy ro bów. Mu si my jed -
nak zmie nić spo sób my śle nia.
Po li ty ka ni skiej ce ny nie
spraw dza się na za gra nicz -
nych, roz wi nię tych ryn kach,
na któ rych nie sta no wi ona
głów ne go czyn ni ka de ter mi -
nu ją ce go de cy zję o za ku pie
ma szy ny. Ni skie kosz ty pro -
duk cji by ły nie gdyś na szą
głów ną si łą i po mo gły nam
two rzyć kon ku ren cyj ne pro -
duk ty. Jed nak mo del ten prze -
stał się spraw dzać, co wy ma -
ga od nas stwo rze nia no wych
war to ści z wy ko rzy sta niem in -
no wa cji tech no lo gicz nych,

zmian w za rzą dza niu i or ga ni -
za cji fir my. Chiń skie mar ki na -
dal ma ją w Eu ro pie i USA sła -
bą po zy cję, jed nak aby prze ła -
mać te uprze dze nia mu si my
przy go to wać się na dłu gi pro -
ces, nie ustan nie in we sto wać
w ba da nia i roz wój, pro mo wać
in ży nier skie ta len ty i bu do wać
glo bal ną sieć wspie ra ją cą na -
szych klien tów – po wie dział
pre zes Zeng Gu ang'an. 
Gu an gxi LiuGong Ma chi ne ry
Co. Ltd. za wsze trak tu je za -
gra nicz ne ryn ki z na le ży -
tym re spek tem. Przed wpro -
wa dze niem pro duk tów na ry -
nek za gra nicz ny ana li zu je po -
do bień stwa i róż ni ce w po -
rów na niu z ryn kiem chiń skim.
Sta ra się w ten spo sób bu do -
wać re no mę swej mar ki
i nadać jej mię dzy na ro do wy
cha rak ter. Ma to na ce lu od -
zwier cie dle nie naj bar dziej
istot nych war to ści dla kon -
cer nu Gu an gxi LiuGong Ma -
chi ne ry Co. Ltd.
Ubie gły rok sta no wił punkt
zwrot ny w dzia łal no ści chiń -
skie go kon cer nu, któ ry wpro -
wa dził do se ryj nej pro duk cji
aż dwa dzie ścia sześć no wych
pro duk tów. Fir ma zop ty ma li -
zo wa ła też spo sób dzia ła nia
swej glo bal nej sie ci sprze da -
ży i wspar cia tech nicz ne go,
utrzy mu jąc przy tym wyż szą
sto pę wzro stu niż wy no si ła
śred nia świa to wa. 
Ob cho dzą ca w tym ro ku ju bi -
le usz sześć dzie się cio le cia
po wsta nia Gu an gxi LiuGong
Ma chi ne ry Co. Ltd. ma po -
nad trzy stu de ale rów w stu
kra jach na ca łym świe cie.
W naj bliż szym cza sie kon cen -
tro wać się bę dzie na po pra -
wie wy daj no ści, ja ko ści i kon -
ty nu acji zrów no wa żo ne go
roz wo ju. Fir ma ma tak że
zwięk szyć kon ku ren cyj ność
za rów no pro duk tów, jak
i świad czo nych usług, po pra -
wić efek tyw ność dzia ła nia
i ren tow ność, zop ty ma li zo -
wać struk tu rę in we sty cyj ną
oraz ak tyw nie roz wi -
jać no we dzia ły, ta -
kie jak ro bo ty ka. 

MASZYNY BUDOWLANE

www.liugong.com

LiuGong ma plan i kon se kwent nie go re ali zu je!
Dla kon cer nu LiuGon g ko niec ubie głe go ro ku sta no wił punkt zwrot ny. Fir -
ma w za do wa la ją cej kon dy cji prze trwa ła okres re ce sji na świa to wych ryn -
kach i ujaw nia am bit ne pla ny na przy szłość. Ich re ali za cja przy nieść ma
umoc nie nie po zy cji wśród czo łów ki pro du cen tów ma szyn bu dow la nych

Zeng Gu ang’an zapowiedział, że w ro ku swego jubileuszu Gu an gxi LiuGong Ma -
chi ne ry Co. Ltd. ma diametralnie zwiększyć przychody ze sprze da ży 





Za sa da mó wią ca o tym, że je -
den uszko dzo ny ele ment mo -
że do pro wa dzić do znisz cze -
nia ca łe go sys te mu, do ty czy
pod wo zi gą sie ni co wych. Pra -
cu ją one ja ko ze spół i do pó ki
wszyst kie ele men ty są w na le -
ży tej kon dy cji ca łość funk cjo -
nu je bez za rzu tów. Jed nak że
jed no pęk nię te ogni wo unie ru -
cha mia ca łą ma szy nę i sta je my
w ob li czu awa rii. Dla te go tak
istot na jest cią gła kon tro la zu -
ży cia po szcze gól nych ele men -
tów pod wo zia oraz kon tro la
wy cie ków w prze kład niach.
Naj istot niej szym pod ze spo -
łem prze no szą cym na pęd są
prze kład nie (zwol ni ce) jaz dy.
Ge ne ral ną za sa dą jest ich re -
gu lar na wi zu al na kon tro la,
a za ra zem spraw dze nie czy
nie ma żad nych wy cie ków
oraz czy nie do bie ga ją z ich
wnę trza ja kie kol wiek nie po ko -
ją ce dźwię ki. Na le ży re gu lar -
nie kon tro lo wać po ziom ole ju,
któ ry to wy mie nia się co każ -
de 250-500 go dzin pra cy.
Moż na pod po wie dzieć, iż wy -
mia ny naj le piej jest do ko nać,
gdy prze kład nia jest cie pła (ła -
twiej wów czas spu ścić sta ry
olej). Na stęp nie war to przyj -
rzeć się zla ne mu z prze kład ni
ole jo wi czy nie ma on me ta licz -
nych odłam ków świad czą cych
o uszko dze niach w prze kład ni.
Po wy mie nio nych za bie gach
na peł nia my prze kład nię no -
wym ole jem zwy cza jo wo nie co
po nad po ło wę sta nu.
Naj bar dziej ba ga te li zo wa nym,
a jed no cze śnie z punk tu wi dze -
nia eks plo ata cyj ne go nie zmier -
nie istot nym ele men tem jest ko -
ło na pę do we. Przy krę co ne bez -
po śred nio do prze kład ni prze -
no si na pęd na łań cuch gą sie ni -
cy. Sty ka jąc się zę ba mi z łań cu -
chem si łą rze czy wy cie ra się
pod czas nor mal nej eks plo ata cji

w kla sycz nych sys te mach pod -
wo zi. Isto tą rze czy jest nie do -
pusz cze nie do ta kie go po zio mu
zu ży cia w któ rym za czy na nam
to ko ło prze ska ki wać. W ta kim
przy pad ku prze ska ku ją ce ko ło
na pę do we mo że do pro wa dzić
do uszko dzeń w prze kład ni.
War to dbać o ten ele ment,
któ ry  kosz tu je sto sun ko wo
nie wie le, by nie do pro wa dzić
do znacz nie kosztowniejszej
awa rii. War to rów nież zwró cić
uwa gę na za sto so wa nie od -
po wied niej twar do ści śrub,
kle ju oraz ich przy krę ce nie
z wła ści wym mo men tem si ły.
Ko ła na pi na ją ce to ko lej ny
bar dzo istot ny pod ze spół
pod wo zia gą sie ni co we go.
W szcze gól no ści war to zwró -
cić uwa gę na na pi na cze;
brak pęk nięć sprę żyn oraz
szczel ność si łow ni ków na pi -
na ją cych. Bo wiem tyl ko

spraw ność na pi na czy, a wraz
z ni mi kół na pi na ją cych da je
nam moż li wość wła ści we go
na pię cia łań cu cha gą sie ni cy.
W tym miej scu war to pod kre -
ślić, iż zbyt moc ne na pię cie
łań cu chów gą sie nic mo że
spo wo do wać ich zu ży cie
do 50 procent więk sze niż
przy pra wi dło wym ich na pię -
ciu. Dla te go też za wsze
spraw dza my w do ku men ta cji
DTR ma szy ny, ja kie po win no
być na pię cie łań cu chów i re -
gu lar nie je kon tro lu je my pod -
czas co dzien nej eks plo ata cji.
Rol ki jezd ne to ko lej ny ele -
ment, na któ ry war to zwra cać
uwa gę bo wiem ich wy tar cie,
a za ra zem za tar cie bę dzie po -
wo do wać znacz nie szyb sze
zu ży wa nie się sa me go łań cu -
cha gą sie ni cy. Po dob nie sy tu -
acja ma się z rol ka mi pod trzy -
mu ją cy mi, cho ciaż w tym przy -

pad ku mo że się zda rzyć iż rol -
ka cał ko wi cie się nam urwie.
Oczy wi ście gdy tyl ko za uwa -
ży my nad mier ne ozna ki zu ży -
cia bądź też nie krę cą ce się rol -
ki do ko nu je my ich wy mia ny.
Pa mię taj my jed nak, iż jed na
wy mie nio na rol ka jezd na mo -
że zu żyć się znacz nie szyb ciej.
Po wód jest za zwy czaj bar dzo
pro sty; no wa rol ka jest śred ni -
co wo więk sza niż po zo sta łe
i przyj mu je nie pro por cjo nal nie
więk szy cię żar ma szy ny.
Ze rwa nie łań cu cha gą sie ni cy
ozna cza unie ru cho mie nie ma -
szy ny. Naj czę ściej z po wo du
zbyt nie go zu ży cia się po szcze -
gól nych mo du łów na stę pu je ich
uszko dze nie. Szyb kim roz wią za -
niem jest wy mia na uszko dzo ne -
go mo du łu na no wy. W miej scu
po sto ju ma szy ny jest to za da nie
do syć utrud nio ne, jed nak że
za po mo cą od po wied niej pra sy
wy ko nal ne. Oczy wi ście naj le piej
jest nie do pro wa dzać do ta kich
sy tu acji wymieniając łań cuch
przed je go zu peł nym zu ży ciem.
Ważna jest nie ustan na kon tro la
przy new ral gicz nych pra cach
i na pię tych ter mi nach ro bót.
Ob lu zo wa ne płyt ki gą sie nic to
pro blem, któ ry mo że my roz -
wią zać tyl ko po przez wy mia nę
śrub. Zwy cza jo wo bo wiem ob -
lu zo wa ne płyt ki nisz czą gwint
śrub, przez co nie jest moż li we
ich do krę ce nie. Na to miast sa -
me pły ty gą sie nic w przy pad -
ku ko pa rek wy mie nia się bar -
dzo rzad ko. Prze ciw nie ma się
spra wa w przy pad ku spy cha -
rek, gdzie na tu ral ną ko le ją rze -
czy zu ży wają się pły tki.
Dzię ki pod wo ziu gą sie ni co we -
mu ma szy ny bu dow la ne mo -
gą po ru szać się po bar dzo
zróż ni co wa nym te re nie. Pod -
wo zie wy ma ga jed nak od po -
wied nie go ser wi so wa nia dla
wy dłu że nia je go ży wot no ści
oraz zwy czaj ne go bez pro ble -
mo we go ich użyt ko wa nia.
W fir mie KE TRAL moż na za ku -
pić więk szość nie zbęd nych
ele men tów dla za pew nie nia
pra wi dło we go i bez a -
wa ryj ne go funk cjo -
no wa nia pod wo zia.
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www.ketral.pl

KE TRAL – spe cja li ści od pod wo zi gą sie ni co wych
KE TRAL od dwu na stu lat zaj mu je się pod wo zia mi gą sie ni co wy mi. Ofer ta
fir my obej mu je kom plet ne prze kład nie jaz dy oraz czę ści do nich, jak rów -
nież po szcze gól ne ele men ty pod wo zi gą sie ni co wych, ta kie jak łań cu chy
gą sie ni cy, ko ła na pę do we oraz na pi na ją ce, rol ki jezd ne oraz pod trzy mu -
ją ce, a tak że kom plet ne na pi na cze i śru by od po wied niej twar do ści 

Jed nym ze spo so bów ogra ni cze nia kosz tów jest zmia na pod wo zia spy char ki z sys -
te mu ONE na układ kla sycz ny 

Urwa ne śru by przy zwol ni cy – od po wied niej twar do ści śru by oraz pra wi dło wy mon -
taż za po bie ga ją powstawaniu pro ble mów w przyszłości
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Sil nik speł nia ją cy nor mę emi sji
spa lin Sta ge V /Tier 4 Fi nal
prze zna czo ny na ry nek prze -
my sło wy od zna cza się mo cą
zna mio no wą po wy żej 510 kW
(690KM) i mo men tem ob ro to -
wym prze kra cza ją cym 3.000
Nm. Jed nost ka o sta łej pręd ko -
ści ob ro to wej po wy żej 500 kVA
tra fia z ko lei na ry nek ge ne ra to -
ro wy. Sil nik o po jem no ści 13,6
li tra zo stał za pro jek to wa ny
z my ślą o nie za wod no ści, trwa -
ło ści i ła two ści ob słu gi, tak aby
zmak sy ma li zo wać czas bez a -
wa ryj nej pra cy. Re zul ta tem jest
wzrost mo cy i wy daj no ści pod -
czas gdy ga ba ry ty, wa ga i wy -
ma ga nia ser wi so we zmniej sza -
ją się w po rów na niu do obec nej
ge ne ra cji sil ni ka John De ere
PowerTech PSS Sil nik 13.5 L.
W no wym sil ni ku 13.6 L pro -
du cent wpro wa dził:
• wy so ko ci śnie nio wy układ pa -

li wo wy com mon ra il HPCR,
• hy drau licz ne ka so wa nie lu -

zów za wo ro wych, 
• po je dyn czą i po dwój ną kon -

fi gu ra cję tur bo sprę ża rek, 
• opcje za si la nia 12V/24V

i wie le opcji kon fi gu ra cji sil -
ni ka, do sto so wu jąc sil nik
do po trzeb każ dej apli ka cji
i wy ma gań każ de go klien ta,

• pom pę ole ju o zmien nej
wy daj no ści oraz na pę dy
po moc ni cze od bio ru mo cy
(PTO), któ re prze nie sio ne
zo sta ły do ty łu sil ni ka. 

Zu peł nie no wy jest zin te gro wa -
ny sys tem kon tro li emi sji spa -
lin no wej ge ne ra cji, któ ry bę -
dzie ofe ro wa ny ja ko je den ele -
ment za wie ra ją cy filtr DPF ka -
ta li za tor DOC i ka ta li za tor SCR.
Zin te gro wa ne fil try wy de cho we
moż na skon fi gu ro wać pio no -
wo lub w po zio mie, co zmniej -
sza licz bę punk tów po łą cze nia

mię dzy ty mi kom po nen ta mi
dla so lid ne go oczysz cza nia
spa lin. Funk cje wbu do wa ne go
oczysz cza nia obej mu ją rów -
nież udo sko na lo ny sys tem do -
zu ją cy (DEF). Wszyst ko to
przy czy nia się do sku tecz no ści
oczysz cza nia spa lin wy ma ga -
nej przy nor mie Sta ge V. 
Dwie opcje kon fi gu ra cji tur -
bo do ła do wa nia. Tur bo do ła -
do wa nie z jed ną tur bo sprę -
żar ką do ła do wu ją cą po zwa la
na uzy ska nie bar dziej kom -
pak to we go pa kie tu sil ni ka
przy jed no cze snym speł nie -
niu wy ma gań je go re ak cji
na ob cią że nie i wy so ki mo -
ment ob ro to wy przy ni skich
ob ro tach zna mio no wych.
Kon fi gu ra cja z dwie ma tur bo -
sprę żar ka mi po pra wia re ak -
cję sil ni ka na ob cią że nie,
zwięk sza mo ment ob ro to wy
przy ni skich ob ro tach, po pra -
wia gę stość mo cy i pra cę jed -
nost ki na wyż szych wy so ko -
ściach w po rów na niu do po -
je dyn czej tur bo sprę żar ki.
Sil nik bę dzie speł niał Eu ro -
pej ską nor mę spa lin Sta -
ge V i ame ry kań ską nor mę Fi -
nal Tier 4. W póź niej szym
okre sie bę dą do stęp ne kon fi -
gu ra cje sil ni ka, któ re speł nia -
ją mniej ry go ry stycz ne prze -
pi sy do ty czą ce emi sji. 
TECH BUD – ge ne ral ny przed -
sta wi ciel JOHN DE ERE w Pol -
sce – 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.
TECH BUD spe cja li zu je się
w kom plek so wych głów nych
oraz bie żą cych na pra wach sil -
ni ków prze my sło -
wych wy so ko pręż -
nych i ben zy no wych.

www.silniki.info.pl

No wy sil nik John De ere 13.6 L  
John De ere pre zen tu je sze ścio cy lin dro wy sil nik
o po jem no ści 13,6 li tra. Jest to zu peł nie no wa
kon struk cja John De ere opty ma li zu ją ca rów no wa -
gę mię dzy mo cą a kom pak to wy mi wy mia ra mi jed -
nost ki na pę do wej, któ re są klu czo we w za sto so -
wa niach wy ma ga ją cych sil ni ków o du żej mo cy



Za nim pierw sze ko par ki 220X
skie ro wa ne zo sta ły do pro -
duk cji, ze spół do świad czo -
nych kon struk to rów JCB spę -
dził czte ry la ta na do pra co wy -
wa niu ich szcze gó łów tech -
nicz nych, tak aby by ły pro ste
w ob słu dze, ła twe w ser wi so -
wa niu, a przy tym wy trzy ma łe
i eko no micz ne. Prze pro wa -
dzo no ogrom ną licz bę ba dań
wy trzy ma ło ścio wych, na przy -
kład w ce lu oce ny trwa ło ści
drzwi ka bi ny by ły otwie ra ne
i za trza ski wa ne po nad dzie -
sięć ty się cy ra zy. A elek tro -
nicz ne urzą dze nia do prób
by ły uży wa ne do ba da nia
każ de go kom po nen tu elek -
trycz ne go. Po za tym, aby
spraw dzić wy trzy ma łość ma -
szy ny, po raz pierw szy fir ma
JCB umie ści ła ca łą dwu dzie -
sto to no wą ko par kę na urzą -
dze niu wstrzą so wym po dob -
nym do sto so wa ne go w prze -
my śle mo to ry za cyj nym. 
– Wraz z ge ne ra cją ko pa -
rek 220X  JCB prze nio sła się
na cał ko wi cie no wy po ziom
roz wo ju pro duk tów i mon ta żu
ma szyn. Każ dy de tal tych ko -
pa rek zo stał prze ba da ny
i udo sko na lo ny do per fek cji,
aby za pew nić mak sy mal ną
trwa łość i nie za wod ność pod -
czas eks plo ata cji. Ale to nie
wszyst ko, po nie waż uła twi li -
śmy pra cę ope ra to ra i tech ni -
ka ob słu gi skra ca jąc czas
prze sto ju i zwięk sza jąc opła -
cal ność. Koparka 220X zwia -
stu je po ja wie nie się no wej ge -
ne ra cji ko pa rek JCB, któ re bę -
dą nie za wod nie słu ży ły przez
wie le lat – po wie dział Tim
Burn ho pe, głów ny dy rek tor
JCB ds. in no wa cji i roz wo ju.
Z wiel ką sta ran no ścią za pro -
jek to wa no kabinę. Ma ona
cał ko wi cie no wą kon struk cję,
któ ra bę dzie wy ko rzy sty wa -

na we wszyst kich ma szy nach
se rii X. Jest o 100 mm dłuż -
sza, a jej sze ro kość wy no si
te raz rów ny metr. Struk tu ral -
ną czę ścią ka bi ny jest ra ma
kon struk cji chro nią cej ope ra -
to ra w przy pad ku prze wró ce -
nia się ma szy ny (ROPS), ale

naj więk sze wra że nie wy wo łu -
je nie praw do po dob nie ni -
ski – 67dB(A) – po ziom ha ła -
su we wnątrz ka bi ny ope ra to ra.
Dla po rów na nia w do tych cza -
so wych kon struk cjach się gał
on war to ści 73dB(A). Tro skę
o szcze gó ły wi dać w ca łym
wnę trzu, po nie waż wszyst kie
urzą dze nia ste row ni cze zo sta -
ły er go no micz nie za pro jek to -
wa ne. Po pra wej stro nie ope -
ra to ra znaj du je się cał ko wi cie
no wy pod wie sza ny układ ste -
ro wa nia. Zmia na funk cji
na sied mio ca lo wym mo ni to rze
od by wa się po przez ob ro to wy
ste row nik. W ra zie po trze by
ma szy ny mo gą być do star cza -
ne z fa brycz nie wbu do wa ną
funk cją pro wa dze nia wy ko -
pów z wy ko rzy sta niem GPS.
No we ko par ki ma ją więk szą
o 200 mm sze ro kość gór nej czę -
ści kon struk cji (2,7 metra), a po -

zy ska na do dat ko wa prze strzeń
umożliwiła za mon to wa nie głów -
ne go wy się gni ka w środ ko wej
czę ści ma szy ny za miast w po ło -
że niu z prze su nię ciem. Zmniej -
sza to na prę że nia dzia ła ją ce
na ło ży sko ru chu ob ro to we go
i umoż li wia ope ra to ro wi więk szą

pre cy zję ko pa nia ro wów. Dla te -
go moż li we jest rów nież uży -
wa nie więk szych ły żek bez
ude rza nia w gą sie ni ce.
So lid na osło na gór nej czę ści
kon struk cji, za pew nia moc ny,
a jed no cze śnie ła twy do na -
pra wie nia pro fil chro nią cy no -
we drzwi. Wszyst kie zbior ni ki
są te raz za mon to wa ne we -
wnątrz ka ro se rii, tak aby jesz -
cze bar dziej zmniej szyć ry zy -
ko uszko dze nia. Na wet prze -
ciw wa ga zo sta ła za pro jek to -
wa na w spo sób za bez pie cza -
ją cy ją przed ude rze nia mi. Za -
pew nio no ła twy do stęp do du -
żej skrzyn ki na rzę dzio wej, ze
zin te gro wa ną pom pą do tan -
ko wa nia z fil trem, a zbior nik
z AdBlue znaj du je się pod od -
dziel ną osło ną.
Po le wej stro nie ka dłu ba znaj -
du je się wlot po wie trza, tyl ko
w jed nych drzwiach umoż li -

wia ją cych do stęp, co ob ni ża
po ziom ha ła su do cho dzą ce -
go z ze wnątrz. Du ży ze spół
chło dzą cy ze stan dar do wy mi
ra dia to ra mi z sze ro kim rdze -
niem w stan dar dzie po sia da
wyj mo wa ną osło nę prze ciw ko
owa dom, któ rą ła two utrzy -
mać w czy sto ści. Nad aku mu -
la to ra mi znaj du je się prze -
strzeń ma ga zy no wa, a za le tą
ma szyn jest rów nież no wa
skon so li do wa na ta bli ca bez -
piecz ni ko wa IP69, umiesz -
czo na w drzwiach do ob słu -
gi tech nicz nej za ka bi ną.
Moż li wy jest tak że do stęp
z po zio mu grun tu do fil tra
sys te mu ogrze wa nia i wen ty -
la cji. Po nad to ma szy ny mo gą
być wy po sa żo ne w opcjo nal -
ne oświe tle nie z dio da mi
świe cą cy mi (LED) we wnątrz
prze dzia łów ser wi so wych.
JCB sko rzy sta ło z wy pró bo -
wa nych pomp hy drau licz -
nych Ka wa sa ki oraz za wo -
rów Kay aba, jed nak wy bra ło
więk sze su wa ki za wo rów ste -
ru ją cych oraz blo ki naj now -
szej ge ne ra cji. Śred ni ca
głów ne go wę ża do głów ne -
go za wo ru hy drau licz ne go
oraz od te go za wo ru zo sta ła
zwięk szo na o 19-25 mm, za -
pew nia jąc więk szy prze pływ
bez wzro stu pręd ko ści ole ju.
Utrzy ma nie pręd ko ści ole ju
w wę żach o zwięk szo nej
śred ni cy skut ku je mniej szym
zu ży ciem i wy dłu ża w ten
spo sób okres eks plo ata cji
wę ża. Na to miast, mi mo że
wy się gnik i ra mię po zo sta ły
nie zmie nio ne, fir ma JCB bę -
dzie ofe ro wa ła opcję pra cy
wy się gni ka w dwóch try bach
w ce lu uła twie nia ma kro ni we -
la cji oraz w ce lu zmniej sze nia
na prę żeń pod czas pra cy
z mło tem hy drau licz nym. Su -
wak łyż ki bę dzie do stęp ny
z opcjo nal nym za wo rem jed -
no kie run ko wym na wy pa dek
ro ze rwa nia wę ża, a punk ty
sma ro wa nia w wy się gni ku
i w ra mie niu zo sta ły po gru -
po wa ne ra zem w ce -
lu skró ce nia cza su
ob słu gi tech nicz nej.

JCB Se rii X – re wo lu cja na gą sie ni cach
Fir ma JCB opra co wa ła no we, za awan so wa ne ko par ki 220X. Są to pierw -
sze mo de le z no wej ge ne ra cji ma szyn gą sie ni co wych JCB prze zna czo -
nych na glo bal ny ry nek bu dow la ny. Cha rak te ry zu ją się przede wszyst -
kim więk szym bez pie czeń stwem i kom for tem pra cy ope ra to ra oraz wyż -
szą wy daj no ścią przy ogra ni czo nych kosz tach eks plo ata cyj nych
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www.interhandler.pl

Ze spół do świad czo nych kon struk to rów JCB spę dził czte ry la ta na do pra co wy wa -
niu szcze gó łów tech nicz nych no wych ko pa rek gą sie ni co wych Se rii X





Fir ma Kärcher, eks pert
w dzie dzi nie utrzy ma nia czy -
sto ści, przy go to wa ła spe cjal -
ną ofer tę dla pro fe sjo na li -
stów. Od kwiet nia do czerw -
ca w ra mach pro mo cji
„Kärcher dla branż” moż -
na na być so lid ne i nie za wod -

ne urzą dze nia w atrak cyj nych
ce nach i ze sta wach.
Bran ża bu dow la na ze wzglę -
du na swo ją spe cy fi kę na ra -
żo na jest na du że ilo ści róż ne -
go ro dza ju za nie czysz czeń.
Bło to, piach, sma ry i in ne tłu -
ste za bru dze nia naj le piej usu -
nąć wo dą pod wy so kim ci -
śnie niem. Dla te go w ofer cie
pro mo cyj nej znaj du je się
sze ro ki wy bór urzą dzeń, któ -
re do sko na le spraw dzą się
w cięż kich wa run kach pra cy
na bu do wie. Urzą dze nia wy -
so ko ci śnie nio we mo że my
po dzie lić na te bez moż li wo -
ści pod grze wa nia wo dy, czy -
li mo de le: HD 5/12 C,

HD 5/15 C PLUS, HD 6/15 M
PLUS oraz z pod grze wa niem
wo dy – HDS 5/13 U,
HDS 6/14 C, HDS 8/18-4 M.
Każdy z wymienionych mo -
deli cha rak te ry zu je się wy go -
dą ob słu gi, ła two ścią ser wi so -
wa nia i swo bo dą ma new ro -

wa nia. Wy daj ny sil nik elek -
trycz ny za pew nia bez a wa ryj -
ną pra cę. Pi sto let Easy! For -
ce po wpro wa dze niu in no wa -
cji, można teraz ob słu giwać
na sa dą dło ni, co gwa ran tu je
dłu go trwa łą pra cę bez wy sił -
ku. Sys tem mo co wa nia wy -
po sa że nia EASY! Lock po -
zwala na szyb ką i spraw ną
wy mia nę ak ce so riów. 
Po nad to do utrzy ma nia czy -
sto ści na bu do wie fir ma
Kärcher po le ca uni wer sal ne
od ku rza cze NT. Li sta mo -
de li do stęp nych w pro mo cji
„Kärcher dla branż” obej mu -
je urzą dze nia NT 25/1 AP,
NT 30/1 TACT L oraz NT 65/2 AP.

Ostat ni z nich to pro fe sjo nal -
ny od ku rzacz uni wer sal ny
prze zna czo ny do prac w trud -
nych wa run kach. Do sko na le
spraw dza się w bran ży re -
mon to wo -bu dow la nej i jest
nie za stą pio ny wszę dzie tam,
gdzie ma my do czy nie nia
z du żą ilo ścią py łu kla sy M.
Urzą dze nie po sia da za bez pie -
cze nie, któ re w przy pad ku
wcią ga nia wo dy wy łą czy sil nik
przy mak sy mal nym za peł nie -
niu zbior ni ka. Roz wią za nie to
opty mal nie chro ni jed nost kę

na pę do wą przed uszko dze -
niem. War to wspo mnieć rów -
nież o mo de lu NT 30/1 TACT.
Jest to od ku rzacz uni wer sal ny
z trzy dzie sto li tro wym zbior ni -
kiem na za nie czysz cze nia. Za -
sto so wa ny sys tem Tact ob słu -
gi wa ny za po mo cą po krę tła

po sia da re gu la cję i znacz nie
prze dłu ża ży wot ność fil tra.
Sze ro ka ga ma wy daj nych
i przy ja znych śro do wi sku
środ ków czysz czą cych prze -
zna czo nych do pra cy z urzą -
dze nia mi wy so ko ci śnie nio -
wy mi, jak i ak ce so riów zwięk -
sza ją cych ich za sto so wa nie,
ide al nie do peł nią funk cjo nal -
ność urzą dzeń mar ki Kärcher
i za gwa ran tu ją pełną
czy stość na naj wyż -
szym po zio mie. 
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Sprzęt Kärcher czy ści szyb ko i sku tecz nie
Oso by od po wie dzial ne za utrzy ma nie po rząd ku przy róż ne go ro dza ju pra -
cach bu dow la nych do sko na le zda ją so bie spra wę, że in we sty cja w nie za -
wod ny sprzęt szyb ko się zwra ca i za czy na przy no sić wy mier ne oszczęd -
no ści. Wła śnie dla te go war to za opa trzyć się w so lid ny sprzęt , któ ry spra -
wi, że pro ces czysz cze nia bę dzie prze bie gał szyb ko i sku tecz nie 

www.karcher.pl

Utrzy my wa nie w czy sto ści po jaz dów bu dow la nych pod no si nie tyl ko ich es te ty kę, ale
rów nież ma wpływ na lep szą kon dy cję tech nicz ną new ral gicz nych pod ze spo łów 

Ma szy ny bu dow la ne ze wzglę du na spe cy fi kę pra cy na ra żo ne są na róż ne go ro dza ju za -
bru dze nia. Naj le piej czy ścić je wo dą pod wy so kim ci śnie niem, sto su jąc sprzęt Kärche ra

Do utrzy ma nia czy sto ści na bu do wie fir ma Kärcher po le ca uni wer sal ne od ku rza -
cze NT sprawdzające się nawet w najtrudniejszych warunkach



Pod sta wo wy na pęd ko par ki
Wac ker Neu son 803 du al po -
wer sta no wi trzy cy lin dro wy
sil nik wy so ko pręż ny Yan mar
o po jem no ści 850 cm3 i mo -
cy 9,6 kW. W ra zie po trze by,
na przy kład pod czas wy ko -
rzy sty wa nia w za mknię tych
po miesz cze niach, w miej sce
kla sycz ne go na pę du spa li -
no we go, za sto so wać moż -
na za si la nie ener gią elek -
trycz ną przez do dat ko wy
mo duł elektrohydrauliczny
HPU8. Dzię ki te mu ma szy -
na pra cu je nie emi tu jąc tok -
sycz nych spa lin! 
Ko par ka Wac ker Neu son 803
du al po wer ma pa ra me try ro -
bo cze iden tycz ne jak jej od -
po wied nicz ka na pę dza na sil -
ni kiem Die sla. Przej ście
na na pęd elek trycz ny jest
bar dzo pro ste. W pod wo ziu
umiesz czo ne zo sta ło złą cze,
do któ re go ope ra tor wpi -
na prze wo dy hy drau licz ne,
któ re nie ogra ni cza ją ru chów
wy się gni ka ani wy ko ny wa nia
ma new rów ma szy ną. Mo duł
HPU8 bę dą cy w prak ty ce
agre ga tem prą do twór czym
moż na na czas trans por tu za -
wie sić na le mie szu ko par ki
i prze wo zić w do wol ne miej -
sce bez ko niecz no ści an ga -
żo wa nia in nych środ ków

trans por tu. Istot ny dla za cho -
wa nia peł nej mo bil no ści ma -
szy ny jest fakt do star cza nia
ener gii z mo du łu za po mo cą
dłu gich na dwa na ście me -
trów wę ży hy drau licz nych.
Dzię ki te mu ma szy na mo że

prze miesz czać się i zaj mo -
wać do god ną po zy cję
do dzia ła nia pra cu jąc w peł ni
wy daj nie i efek tyw nie. To roz -
wią za nie spraw dza się więc
nie tyl ko w sy tu acji, gdy ko -
par ka pra cu je w miej scu,
na przy kład do ko nu jąc wy bu -
rzeń mło tem hy drau licz nym.
Dla ope ra to rów szcze gól nie

istot na jest ła twość ob słu gi
opcji du al po wer. Ko par ka sto -
so wa na do prac w po miesz -
cze niach za mknię tych, do cie -
ra na miej sce prze zna cze nia
wy ko rzy stu jąc sil nik spa li no -
wy. Przy wo zi ze so bą agre gat

HPU8, któ ry jest za wie szo ny
na le mie szu. Wy mia ry agre ga -
tu zo sta ły do sto so wa ne do ga -
ba ry tów ma szy ny, co spra wia,
że ope ra tor bez pro ble mu mo -
że prze je chać z ze sta wem
przez wą skie prze jaz dy.
Na miej scu, chcąc ko rzy stać
z bezemisyjnego na pę du elek -
trycz ne go, ope ra tor mu si je dy -

nie pod łą czyć ze wnętrz ny
agre gat do pod wo zia ko par ki.
Pra ca bez uru cha mia nia sil ni -
ka spa li no we go ma szcze gól -
ne za le ty pod czas ro bót pro wa -
dzo nych w za mknię tych po -
miesz cze niach. Po przy łą cze -
niu agre ga tu spo sób pra cy
ope ra to ra nie zmie nia się,
a po nie waż za si la nie ko par ki
re ali zo wa ne jest wów czas
przez wó zek trans por to wy, to
pro mień skrę tu 360 stop ni zo -
sta je za cho wa ny. Tak że cię żar
wła sny, sta bil ność i ga ba ry ty
ko par ki nie zmie nia ją się z po -
wo du tej opcji. Ko par ka mo że
po ru szać się z mak sy mal ną
pręd ko ścią 1,8 km/h. Sze ro -
kość jej gą sie ni cy wy no si 180,
a prze świt ma 130 mi li me trów.
Głę bo kość ko pa nia usta lo no
na po zio mie nie co po -
nad 1.730 mi li me trów, co jest
bar dzo do brym wy ni kiem
wśród ko pa rek kom pak to wych.
Jed no cze śnie wy so kość wy sy -
pu prze kra cza 2.000, a za kres
pra cy 3.000 mi li me trów. Ta kie
pa ra me try ro bo cze po zwa la ją
na pra cę ma szy ny w bar dzo
róż nych wa run kach. Jej uni wer -
sal ność pod no si tak że do stęp -
ność sze ro kiej ga my
spe cja li stycz nych na -
rzę dzi ro bo czych. 

Wac ker Neu son 803 du al po wer – peł na moc, ze ro spa lin!
Ko par ka Wac ker Neu son 803 du al po wer mo że w peł ni ujaw nić swo je za le ty pod czas pra cy we -
wnątrz po miesz czeń i na ogra ni czo nym te re nie. Pre dys po nu ją ją do te go przede wszyst kim
zwar te ga ba ry ty oraz moż li wość za sto so wa nia al ter na tyw ne go na pę du umoż li wia ją ce go wy ko -
ny wa nie za dań bez emi sji za wie ra ją cych szko dli we sub stan cje spa lin
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Oprócz sil ni ka wy so ko pręż ne go ko par kę za si lać moż na rów nież przez mo duł elek -
tro hy drau licz ny HPU8, dzię ki cze mu pra cu je ona bez emi sji spa lin

www.wackerneuson.pl
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Nie jest to tak oczy wi ste, jak
mo gło by się nam wy da wać,
ale pod sta wa to uświa do mie -
nie so bie, co za mie rza my
w prze wa ża ją cej czę ści cza su
ro bić swo ją ma szy ną (od le gło -
ści prze jaz dów, wa run ki te re -
no we – pod ło że, przy czep -
ność, ry zy ko uszko dzeń me -
cha nicz nych, in ten syw ność
pra cy ma szy ny, kom fort pra cy
ope ra to ra. Za pew ne każ dy
z użyt kow ni ków zna la zł by jesz -
cze ja kieś wła sne wy ma ga nia.
Fakt, że roz miar opo ny pa su -

je do da nej ma szy ny nie mu si
ozna czać, że moż na ją wy ko -
rzy sty wać do każ de go za sto -
so wa nia. Z ko lei to, że opo -
na jest wie lo za da nio wa, nie
mu si ozna czać, że do moż -
na ją sto so wać do wie lu za -
sto so wań. każ dy pro du cent
ogu mie nia, ana li zu je i po dej -
mu je pró by zmian wpły wa ją -
cych na wy daj ność pra cy
ogu mie nia, a tym sa mym
kosz ty pra cy ma szy ny. Szcze -
gól nie Gru pa Cam so (daw niej
Ca mo plast So li de al) bę dąc li -
de rem ryn ku ogu mie nia prze -
my sło we go, zbie ra jąc z ryn ku
wy ma ga nia i ocze ki wa nia
klien tów, ale tak że użyt kow ni -
ków, do sko na le zda je so bie
spra wę z te go i bar dzo do -
brze to wie, jak jest to waż ny
aspekt. Dla te go aby za pew nić
opty mal ną wy daj ność ma szy -

ny i naj niż sze kosz ty eks plo -
ata cji, po trzeb ne są opo ny za -
pro jek to wa ne spe cjal nie
do kon kret ne go za sto so wa -
nia. W tym ce lu, po za kon -
struk cją i uży ty mi wy so kiej ja -
ko ści mie szan ka mi gu mo wy -
mi, trze ba po łą czyć trzy pod -
sta wo we ele men ty, ja ki mi są:
roz miar opo ny, rzeź ba bież ni -
ka i tech no lo gia wy ko na nia
kar ka su opo ny.
Już w ro ku ubie głym uda ło
się do wieść prze wa gi mar ki
Cam so na ryn ku, gdyż

w wie lu li niach pro duk to -
wych do ko na no mo dy fi ka cji,
wpro wa dza jąc II ge ne ra cję
opon do ma szyn bu dow la -
nych – nie tyl ko ulep szo nych
tech nicz nie i wy trzy ma ło -
ścio wo, ale tak że wy róż nia -
ją cych się wi zu al nie. Opo ny
Cam so wy róż nia ją się
na ryn ku ory gi nal ny mi bież -
ni ka mi, któ re są opra co wa ne
dla kon kret nych apli ka cji
i wa run ków pra cy ma szy ny.
To po zwa la wy prze dzać kon -
ku ren cję pod wzglę dem
tech no lo gicz nym i wy daj no -
ścio wym oraz da je moż li -
wość wzmoc nie nia do tych -
cza so wej ofer ty opon, szcze -
gól nie je śli mó wi my o seg -
men cie do bu dow la nych ma -
szyn kom pak to wych.
Cam so w ostat nim cza sie
wpro wa dzi ło sie dem no wych

ty pów opon w seg men cie
bu dow la nym uno wo cze śnia -
jąc ofer tę opon wie lo za da -
nio wych (MPT) o do dat ko we
roz mia ry i no we wzo ry bież -
ni ka oraz wy ko rzy stu jąc no -
we tech no lo gie, aby le piej
do sto so wać je do wy ma ga -
nej wszech stron no ści i sze -
ro kiej ga my za sto so wań,
w któ rych są one wy ko rzy sty -
wa ne. Opo ny MPT prze zna -
czo ne są do wie lu kom pak to -
wych ma szyn bu dow la nych,
któ re wy ko rzy stu ją naj czę -

ściej ta kie sa me roz mia ry
opon, ale ob słu gu ją wie le róż -
nych prac w ta kich apli ka -
cjach, jak rol nic two, dro go -
wnic two, bu dow nic two miesz -
ka nio we i ko mer cyj ne, zło mo -
wi ska i re cy kling, za go spo da -
ro wa nie te re nu, usu wa nie
śnie gu i wie le in nych. Ma szy -
ny naj czę ściej wy po sa żo ne
w wie lo za da nio we opo ny
MPT to ła do war ki te le sko po -
we, kom pak to we ła do war ki
ko ło we, czy też mi ni wyw rot ki.
Czę sto tak że opo ny o tych sa -
mych roz mia rach mo gą być
rów nież mon to wa ne na ko -
par ko -ła do war kach, be to niar -
kach sa mo bież nych i te re no -
wych wóz kach wi dło wych.
Już dziś za pra sza my wszyst -
kich za in te re so wa nych do za -
po zna nia się z no wo ścia mi
w ofer cie mar ki Cam so, za rów -

no na utwo rzo nej spe cjal nie
do te go ce lu stro nie in ter ne to -
wej www.mpt.cam so.co/pl/,
ale tak że pod czas od by wa ją -
cych się wkrót ce tar gów ba ra -
żo wych w Eu ro pie. Wśród no -
wo ści Cam so, któ re by ły wy -
eks po no wa ne podczas wy -
sta wy Intermat w Pa ry żu oraz
na tar gach Au to stra da -Pol ska
w Kiel cach zna la zły się ta kie
opo ny, jak: 
• Cam so MPT 753 po rów ny -

wa ne z wcze śniej szy mi
opo na mi So li de al 4L I3

(o 29% wy dłu że nie ży wot -
no ści, o 15% po pra wa sa -
mo oczysz cza nia się i przy -
czep no ści pod czas jaz dy
oraz o 15% po pra wa od -
por no ści ścia ny bocz nej
oraz bież ni ka na ude rze nia
oraz prze bi cia),

• Cam so MPT 793S to pierw -
sze i je dy ne spe cjal nie za -
pro jek to wa ne roz wią za nie
opo ny peł nej z otwo ra mi
amor ty zu ją cy mi od por nej
na prze bi cia,

• Cam so MPT 553R – opo na
ra dial na prze zna czo na
do ogól nych za sto so wań
w bu dow nic twie i apli ka -
cjach dro go wych, 

• Cam so MPT 532R – opo -
na ra dial na o rzeź bie bież -
ni ka w kla sie R -4 prze zna -
czo na do za sto so wań rol ni -
czo -prze my sło wych,

MASZYNY BUDOWLANE

Cam so pod po wia da, czym kie ro wać się przy do bo rze opon
Pro blem do bo ru opon do ma szy ny bu dow la nej ist nie je nie od dziś. Jest to od wiecz ny dylemat
użyt kow ni ka, któ ry sta je w ob li czu wy mia ny opon na no we. Py ta nie, czym ma kierować się przy
wyborze. Marką, ce ną za ku pu, ofe ro wa ną gwa ran cją, ro dza jem bież ni ka czy ro dza jem kon -
struk cji? To tyl ko kil ka z py tań, na które trzeba znaleźć odpowiedź dokonując za ku pu… 

Cam so MPT 553R – opo na ra dial na
prze zna czo na do ogól nych za sto so -
wań w bu dow nic twie i dro go wnictwie

Cam so MPT 552 za pew nia naj niż sze
kosz ty ope ra cyj ne w przy pad ku prac
o cha rak te rze ogól nym

Cam so MPT 532R – opo na do za sto so -
wań rol ni czo -prze my sło wych na przy -
kład do nośników teleskopowych

Cam so GRD 533R – jest opo ną ra -
dial ną skon stru owa ną z my ślą o za -
sto so wa niu do rów nia rek drogowych





• Cam so MPT 552 za pew nia -
ją ca naj niż sze kosz ty ope -
ra cyj ne w przy pad ku prac
o cha rak te rze ogól nym,

• Cam so GRD 533R opo na
ra dial na prze zna czo na
do rów nia rek,

• Cam so EMT 553R opo na
przeznaczona do ła do wa -
rek ko ło wych oraz wo zi deł
prze gu bo wych.

Na le ży pa mię tać, że Cam so,
daw niej Ca mo plast So li de al,
jest rów nież świa to wym li de -
rem w dzie dzi nie pro jek to wa -
nia, wy twa rza nia i dys try bu cji
gą sie nic gu mo wych sto so wa -
nych w pra cach bu dow la -
nych. Ten seg ment pro duk to -
wy prze szedł tak że zmia ny
kon struk cyj no -tech nicz ne
i sta no wi obec nie je den z naj -
lep szych na ryn ku mar ko -
wych pro duk tów w seg men -
cie gą sie nic gu mo wych
do mi ni ko pa rek, mi ni ła do wa -
rek, wo zi deł oraz wiert nic.
Uni wer sal ny, sa mo oczysz -
cza ją cy się wzór bież ni ka, ze

schod ko wy mi prze tło cze nia -
mi na bo kach kloc ków bież ni -
ka gą sie ni cy utrzy mu je do -
sko na łą przy czep ność przez
ca ły okres użyt ko wa nia gą -
sie ni cy ob ję ty spe cjal ną gwa -
ran cja pro du cen ta, któ ra
obec nie dla wer sji stan dar do -
wej SD wy no si 24 mie sią ce
lub 2.000 mth, na to miast dla
wer sji wzmac nia nej HXD 36
mie się cy lub 3.000 mth.
Cam so, daw niej Ca mo plast

So li de al, jest świa to wym li -
de rem w dzie dzi nie pro jek to -
wa nia, wy twa rza nia i dys try -
bu cji ogu mie nia do po jaz dów
po za dro go wych (Off -The -Ro -
ad), felg prze my sło wych, gą -
sie nic gu mo wych i sys te -
mów pod wo zi na po trze by
trans por tu we wnętrz ne go,
branży bu dow lanej, rol nic -
twa i spor tów mo to ro wych.
Gru pa za trud nia na świe cie
po nad 7.500 pra cow ni ków,
któ rzy w pełni an ga żu ją swój
wy si łek w je de na ście pro -
cent świa to we go ryn ku opon
i gą sie nic (OTR). Utrzy mu je
tak że czte ry wła sne cen tra
ba daw czo -roz wo jo we i dwa -
dzie ścia trzy za kła dy pro duk -
cyj ne w Ame ry ce Pół noc nej
i Po łu dnio wej, Eu ro pie oraz
Azji. Cam so jest do staw cą
na pierw sze wy po sa że nie
(OEM) dla wio dą cych pro du -
cen tów ma szyn i urzą dzeń,
a do dat ko wo po przez swo ją
sieć sprze da ży w po nad stu
kra jach świa ta pro wa dzi dys -

try bu cję pro duk tów na ryn ku
wtór nym, w dwu dzie stu sied -
miu przez wła sne spół ki han -
dlo we, w tym w Pol sce.
Cam so Pol ska S.A. jest od -
dzia łem Cam so z sie dzi bą
w Ka na dzie. Fir ma dzia ła
w Pol sce od roku 1997 ofe ru -
jąc peł ną ga mę opon pneu -
ma tycz nych, su per ela stycz -
nych i opa sek amor ty zu ją -
cych do wóz ków wi dło wych
i urzą dzeń trans por tu we -
wnętrz ne go, a tak że opo ny
i gą sie ni ce gu mo we do ma -
szyn bu dow la nych i dro go -
wych. Do dat ko wo świad czy
także usłu gi w za kre sie pro -
duk cji felg na in dy wi du al ne
za mó wie nie do wóz ków wi -
dło wych, ma szyn bu dow la -
nych oraz wy peł nia nia opon
pneu ma tycz nych ela sto me -
rem. Ofe ru je rów nież usłu gi
ser wi so we w za kre sie mon ta -
żu opon peł nych
na fel gi o śred ni cy
od 8 do 33”.
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Gą sie ni ca Cam so MX HXD AH od zna -
cza się in no wa cyj ną kon struk cją

JA RO wy do by wa i re mon tu je
JA RO S.A. jest je dy nym w Pol sce do staw cą ni -
sko gli no wych, gli no krze mia no wych su row ców
ognio trwa łych. Do Spół ki na le ży ko pal nia od -
kryw ko wa glin ognio trwa łych „Sta ni sław” oraz
za kład prze twór czy su row ców mi ne ral nych

Pod sta wo wą dzia łal ność jed -
ne go z naj star szych w pol -
skim gór nic twie od kryw ko -
wym przed się bior stwa sta no -
wi eks plo ata cja wła sne go zło -
ża su row ców ila stych, przede
wszyst kim glin ognio trwa łych,
ce ra micz nych i uszczel nia ją -
cych oraz prze twór stwo su -
row ców mi ne ral nych, po cho -
dzą cych za rów no ze złóż wła -
snych, jak i ob cych. Dzię ki se -
lek tyw nej eks plo ata cji firma
ofe ru je tak że su row ce ce ra -
micz ne, muł ki oraz gli ny
uszczel nia ją ce o do sko na -
łych wła ści wo ściach do bu -
do wy i re kul ty wa cji skła do -
wisk od pa dów.
W ostat nim cza sie fir ma pod ję -
ła sze reg no wych za dań
i przed się wzięć zwią za nych

z gór nic twem od kryw ko wym.
Pro wa dzi przy no szą cą sta łe
do cho dy re kul ty wa cję wy bra -
nych ob sza rów czyn nej od -
kryw ki „Sta ni sław”. Po le ga
ona na eko lo gicz nym i bez -
piecz nym skła do wa niu róż ne -
go ro dza ju od pa dów, jak po -
pio ły, czy też po pro duk cyj ne
od pa dy bi tu micz ne. Obok
swo jej pod sta wo wej pro duk cji
naj więk sze ob ro ty fir ma uzy -
sku je z do sta wy mas ziem nych
na po trze by firm dro go wych.
Ści śle współ pra cu jąc ze swą
spół ką -cór ką JA RO MECH dol -
no ślą ska fir ma świad czy tak -
że usłu gi po le ga ją ce na kom -
plek so wych re mon -
tach i od bu do wie
sprzę tu ko pal nia ne go.

www.jaro.pl



Na od by wa ją cych się co go -
dzi nę po ka zach Bob cat za -
pre zen to wał mię dzy in ny mi
peł ną ga mę ła do wa rek kom -
pak to wych oraz wszyst kie
mo de le no wej ge ne ra cji ko -
pa rek kom pak to wych o ma -
sie 2–4 ton. Ma szy ny speł nia -
ją wy ma ga nia nie obo wią zu -
ją cej jesz cze eu ro pej skiej
nor my emi sji spa lin Sta ge V.
Wy róż nia ją się tak że nie spo -
ty ka nym do tej po ry po zio -
mem kom for tu, lep szą ste -
row no ścią, płyn no ścią dzia -
ła nia wszyst kich funk cji i sty -
li sty ką. W pierw szej ko lej no -
ści fir ma za po zna ła tar go -
wych go ści z wa lo ra mi mo -
de li E26, E27z i E27 o ma -
sie 2–3 ton. Wszyst kie trzy
mo de le gwa ran tu ją naj lep szą
w swo jej kla sie sta bil ność,
zgod ność z ogra ni cze nia mi
do ty czą cy mi ma sy oraz ła -
twość trans por tu. W kon -
struk cji no wych ma szyn
szcze gól ny na cisk po ło żo no
przede wszyst kim na wy go -
dę ope ra to ra, in no wa cyj ność
funk cji ro bo czych oraz po -
pra wę ja ko ści i wy trzy ma ło -
ści. No wej ge ne ra cji mo de le
sta no wią ela stycz ną plat for -
mę umoż li wia ją cą bu do wa -
nie ma szyn w wie lu kon fi gu -
ra cjach i spe cy fi ka cjach, do -

sto so wa nych do róż nych za -
sto so wań oraz po trzeb.
Rów nie ra dy kal ne zmia ny zo -
sta ły wpro wa dza ne w ko par -
kach o ma sie 3–4 ton. Mo de le
E34 i E35z zo sta ły opra co wa -
ne z za my słem roz bu do wy
port fo lio ko pa rek tej kla sy. 
Dzię ki mak sy mal ne mu udźwi -
go wi wy no szą ce mu trzy to ny
oraz mak sy mal nej wy so ko ści
pod no sze nia oko ło sied -
miu me trów no wy pod no śnik
te le sko po wy TL30.70 spraw -
dza się w sze re gu za sto so wań
w bu dow nic twie. Mo del
TL30.70 to do sko na ła al ter na -
ty wa dla więk szych ma szyn
z sied mio me tro wą wy so ko -
ścią pod no sze nia, szcze gól -
nie na pla cach bu do wy
o ogra ni czo nej prze strze ni,
gdzie wy ma ga na jest zwięk -
szo na zwrot ność. Wraz
z wpro wa dze niem te go mo -
de lu fir ma Bob cat ukoń czy ła
kom ple to wa nie ga my swo ich
pod no śni ków te le sko po -
wych. Dzię ki mak sy mal ne mu
za się go wi, któ ry wy no -
si cztery me try i ła dow no ści
prze kra cza ją cej to nę dzia ła -
nie te le sko po we go pod no -
śni ka TL30.70 nie jest ogra ni -
cza ne. W przy pad ku mak sy -
mal nej wy so ko ści pod no sze -
nia ope ra tor mo że prak tycz -

nie w każ dych wa run kach
pod nieść ła du nek o ma sie
do dwóch ton, co jest wy star -
cza ją ce do unie sie nia pa le ty
wy peł nio nej ce gła mi.
No wa wer sja ła do war ki T870
ze skręt nym za wie sze niem
po sia da cał ko wi cie no wą
kon struk cję pod wo zia, in ną
niż w przy pad ku po zo sta łych
ła do wa rek gą sie ni co wych
z asor ty men tu fir my Bob cat.
Za wie sze nie to obej mu je
skręt ne osie tłu mią ce drga -
nia, któ re łą czą kom fort
amor ty zo wa ne go za wie sze -
nia rol ko we go i sta bil ność
sta łe go pod wo zia z no wy mi
funk cja mi, dzię ki któ rym
maszyna prze wyż sza swo ją
wy daj no ścią in ne ma szy ny
do stęp ne na ryn ku.
No wa ła do war ka Bob cat
T870 ze skręt nym za wie sze -
niem ofe ru je zna mio no wą no -
śność ope ra cyj ną 1.726 ki lo -
gra mów (o po nad dzie sięć
pro cent wię cej w po rów na niu
z po przed nim mo de lem
z amor ty zo wa nym za wie sze -
niem ro lek). Maszyna  ta jest
do stęp na z sze ro ką ga mą
wy po sa że nia stan dar do we go
i opcjo nal ne go oraz w wie lu
kon fi gu ra cjach po zwa la ją -
cych na do pa so wa nie do wy -
mo gów do ty czą cych emi sji

i spe cy fi ka cji we wszyst kich
kra jach Eu ro py, Środ ko we go
Wscho du, Afry ki oraz w Ro sji
i kra jach Wspól no ty Nie pod -
le głych Państw.
Za rów no ekspozycja, jak i stre -
fa po ka zo wa Bob cat na tar -
gach In ter mat 2018 sta no wiły
pro mo cję fir my ja ko li de ra
na ryn ku pod wzglę dem sprze -
da ży osprzę tu. Narzędzia Bob -
cat za pew niają wie le ko rzy ści
użytkownikom. Kom plek so wa
ofer ta tej fir my da je moż li wość
po łą cze nia ma szy ny i osprzę tu
z jed ne go źró dła z pro duk ta mi
do stęp ny mi w ogrom nych ilo -
ściach praktycznie na ca łym
świe cie z moż li wo ścią na tych -
mia sto wej wy sył ki.
W ce lu skró ce nia bez pro duk -
tyw nych prze sto jów sys tem
ten jest wspo ma ga ny przez
punk ty ser wi so we roz le głej
sie ci dys try bu to rów Bob cat,
spe cja li stów fir my Bob cat
w za kre sie ser wi so wa nia oraz
ma ga zy ny z czę ścia mi za -
mien ny mi znaj du ją ce się
na ca łym świe cie. Gwa ran cja
udzie la na przez Bob cat
umoż li wia klien tom unik nię cie
kon flik tów, któ re mo gą się na -
ro dzić w wy ni ku pro ble mów
zwią za nych z kom pa ty bil no -
ścią oraz funk cjo no wa niem
urzą dzeń spo wo do wa nych
uży ciem nie za twier dzo ne go
osprzę tu. Wszyst kie ele men -
ty do dat ko we fir my Bob cat
po sia da ją apro ba tę tech nicz -
ną, któ ra za pew nia
ich opty mal ną spraw -
ność oraz wy daj ność. 

Bob cat – interesująca eks po zy cja w Pa ry żu
Pod czas nie daw no za koń czo nych pa ry skich tar gów In ter mat Bob cat za -
pre zen to wał ca ły sze reg no wo ści. Na szcze gól ną uwa gę za słu ży ły z ca -
łą pew no ścią ko par ki kom pak to we o ma sie 2–4 ton, pod no śnik te le sko po -
wy TL30.70 oraz kom pak to wa ła do war ka gą sie ni co wa T870
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Ten nie wąt pli wy suk ces fir ma
osią gnę ła dzię ki re ali za cji stra -
te gii na kre ślo nej przez jej wła -
ści cie la, Jac ka Kor cza ka. Dą -
żąc do in ten sy fi ka cji dzia łal no -
ści po sta no wił prze jąć dwie
sza no wa ne pol skie fir -
my – w ro ku 2015 Agro mę Kut -
no i rok póź niej Agro mę Po -
znań – z ich prze szło trzy dzie -
sto ma od dzia ła mi na te re nie
kra ju oraz dwu stu oso bo wą ka -
drą pra cow ni ków. Wszyst kie
fir my dzia ła ją nie za leż nie, wy -
ko rzy stu ją jed nak na co dzień
swe go ro dza ju efekt sy ner gii.
Wio dą ca ro la – nie tyl ko ze
wzglę du na bo ga te tra dy cje,
ale tak że do sko na le roz wi nię tą

in fra struk tu rę – przy pa da Pol -
sa do wi. Fir ma dys po nu je bli -
sko dwu na sto ma ty sią ca mi
me trów kwa dra to wych po -
wierzch ni pod da chem, na któ -
rej miesz czą się peł no wy mia -
ro we ser wi so we ka na ły prze -
jaz do we, sta no wi ska pła skie
i pod no śni ko we, czte ry w peł ni
wy po sa żo ne sta cje kon tro li po -
jaz dów, myj nie, la kier nia, a tak -
że ma ga zy ny we wnętrz ne i ze -
wnętrz ne. Po nad to fir ma po -
sia da prze szło trzy dzie ści sa -
mo cho dów ser wi so wych Re -

nault Ma ster oraz kil ka na ście
mniej szych po jaz dów po moc -
ni czych. Pol sad utrzy mu je też
spe cja li stycz ny park sa mo cho -
dów cię ża ro wych 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,
tu dzież na te sty, oraz przy wo -
że nie ma szyn do ser wi su sta -
cjo nar ne go, je śli wy ma ga te go
sy tu acja. Wszyst kie od dzia ły
fir my roz miesz czo ne są
w prze my śla nych lo ka li za cjach
przy tra sach kra jo wych w ob -
rę bie lub nie opo dal Kut na, Ło -
dzi, Ka li sza, Ko ni na i Grój ca
ko ło War sza wy. Struk tu ra za -

trud nie nia i in fra struk tu ra po -
szcze gól nych od dzia łów po ka -
zu je, 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. Stąd też wy nikł
rów nież za mysł prze ję cia trzy -
dzie stu sze ściu pla có wek
Agro ma Kut no i Agro ma Po -
znań po sia da ją cych nie mniej
im po nu ją cą in fra struk tu rę jak
za trud nia ją cy dwu stu pra cow -
ni ków Pol sad. Aby od po wied -
nio wy ko rzy stać po ten cjał,
w czerw cu 2015 ro ku po sta no -

wio no uru cho mić w Agro mie
Kut no koń co wą li nię mon ta żo -
wą i dia gno stycz ną trak to rów
Ku bo ta tra fia ją cych stąd nie
tyl ko na ry nek Pol ski, ale tak -
że Ru mu nii, Ro sji i Ser bii. De -
cy zja o wy bo rze do współ pra -
cy po dyk to wa na by ła nie tyl ko
ko rzyst nym po ło że niem pol -
skiej fir my, ale tak że in fra struk -
tu rą i tech nicz nym do świad -
cze niom, ja ki mi dys po nu je.

Przede wszyst kim po ło żo nym
na sie mio hek ta ro wej dział ce
ol brzy mim kom plek sem biu ro -
wo -ma ga zy no wo -ser wi so wym
o po wierzch ni dzie się ciu ty się -
cy me trów kwa dra to wych, któ -
ry da je moż li wość sto ko wa nia
na wet ty sią ca sztuk jed no stek
sprzę to wych na raz.
Ofi cjal na współ pra ca Pol sa du
z fir mą Ku bo ta trwa już
od dzie się ciu lat. Jak to zwy -
kle by wa, wszyst ko za czę ło
się od przy pad ku. Ja cek Kor -
czak za ku pił na wła sne po -
trze by trak tor sa dow ni czy Ku -
bo ta. Wy ko rzy sty wa ny był on
w li czą cym kil ka dzie siąt hek -
ta rów sa dzie i spi sy wał się bez
za rzu tu. Wła ści cie lo wi Pol sa -
du spodo ba ła się pro sto ta bu -
do wy cią gni ka, je go bar dzo

ma ły pro mień skrę tu, ni skie
zu ży cie pa li wa, nie za wod -
ność, a tak że ja kość wy ko na -
nia na wet naj mniej sze go de ta -
lu. Nic za tem dziw ne go, że
gdy w ro ku 2008 fir ma Ma ru -
be ni Con struc tion Ma chi ne ry
Po land, bę dą ca wów czas
dys try bu to rem Ku bo ty na Pol -
skę, za pro po no wa ła Pol sa do -
wi dys try bu cję i ser wis trak to -
rów rol ni czych i ko mu nal nych,

Ja cek Kor czak przy stał na tę
pro po zy cję. Z bie giem cza su
Pol sad stał się je dy nym dys -
try bu to rem cią gni ków, ma -
szyn i urzą dzeń Ku bo ta w Pol -
sce po sia da ją cym w swej
ofer cie peł ną ga mę pro duk -
tów prze zna czo nych dla bran -
ży rol ni czej, ko mu nal nej i bu -
dow la nej. W chwi li obec nej
Pol sad jest naj więk szym
w Pol sce dys try bu to rem mar -
ki Ku bo ta. Rok rocz nie znaj du -
je na byw ców na kil ka set sztuk
wy ro bów ja poń skiej fir my.
Po cząt ki z pewnością nie na -
le ża ły do naj ła twiej szych.
Przed dzie się cio ma la ty Ku bo -
ta pla so wa ła się bowiem
na koń cu staw ki firm sprze da -
ją cych w Pol sce trak to ry. Dzi -
siaj, tak że dzię ki za an ga żo wa -

W ha li ser wi so wej Pol sa du w Kut nie prze pro wa dza ne są naprawy, prze glą dy okre so we
oraz in spek cje „ze ro we” przed wydaniem ma szyn klientom

Pol sad utrzy mu je kil ka do sko na le za opa trzo nych sto ko wych ma ga zy nów czę ści za mien -
nych i komponentów do ma szyn i trak to rów Ku bo ta

Pol sad – udany ma riaż z Ku bo tą trwa już dzie sięć lat!
Dzi siej szy Pol sad zu peł nie nie przy po mi na sie bie z po cząt ków dzia łal no ści. Przed trzy dzie sto ma
la ty jego głów ną do me ną by ły usłu gi trans por to we i spe dy cyj ne. Dzi siaj fir ma z Kut na jest pręż nie
roz wi ja ją cym się kon ce sjo ne rem Re nault Trucks, wóz ków wi dło wych Uni Car riers (Nis san) i Au sa
oraz trak to rów, ko sia rek i ko pa rek Ku bo ta. Mo że po szczy cić się też spek ta ku lar nym osią gnię -
ciem, za ja kie uznać na le ży sprze daż w Pol sce sied miu ty się cy ma szyn i urzą dzeń
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niu han dlow ców i pra cow ni -
ków ser wi su Pol sa du, do łą -
czy ła do gro na wio dą cych gra -
czy na pol skim ryn ku. Ro sną -
ca z ro ku na rok sprze daż trak -
to rów Ku bo ta w Pol sce i ko -
niecz ność ich ob słu gi ser wi so -
wej po wo du je wzrost ak tyw no -
ści dzia łów han dlo wych i ser -
wi so wych Pol sa du. Efek ty ich
pra cy spra wi ły, że w ro ku 2013

Ku bo ta Deutsch land zło ży ła
Pol sa do wi pro po zy cję dys try -
bu cji pro du ko wa nych przez ja -
poń ski kon cern ko pa rek. Oka -
za ło się to przy sło wio wym
strza łem w dzie siąt kę. Pol sad,
wy ko rzy stu jąc wła sne do -
świad cze nia ze współ pra cy
z klien ta mi z bran ży rol ni czej,
bar dzo szyb ko za czął od no sić
suk ce sy tak że w bu dow lan ce.

Z pew no ścią po mógł tu ob ser -
wo wa ny od pew ne go cza su
efekt prze ni ka nia się obu sfer.
Co raz czę ściej bran ża rol ni cza
się ga bo wiem po ko par ki, a fir -
my bu dow la ne, dro go we i ko -
mu nal ne wy ko rzy stu ją róż ne -
go ro dzaju trak to ry.
Ro sną cy po pyt na traktory
marki Ku bo ta zro dził po trze bę
po wsta nia w Pol sce cen trum

ich stokowania oraz fi nal ne go
przy go to wa nia pod względem
technicznym przed prze ka za -
niem do sie ci dys try bu cyj nej.
Ku bo ta zde cy do wa ła się po -
wie rzyć te za da nia Pol sa do wi.
Więk szość trak to rów sprze -
da wa nych w Pol sce przy cho -
dzi z Ja po nii w kon te ne rach.
Są one czę ścio wo zde mon to -
wa ne, co jest po dyk to wa ne

chę cią ogra ni cze nia kosz tów
trans por tu. Po pro stu do kon -
te ne ra uda je się w ten spo -
sób spa ko wać więk szą licz bę
trak to rów. Jed no cze śnie na -
le ży wie dzieć, że przed wy -
sył ką do Eu ro py wszyst kie
trak to ry prze cho dzą test po -
praw no ści dzia ła nia. W
Polsce mu szą zostać zło żo ne
na „tip top”. Czyn no ści wy ko -
ny wa ne w Kut nie obej mu ją
mon taż pneu ma ty ki, kół, fo te -

li, lu ste rek, a w nie któ rych
mo de lach, tak że ka bin za ma -
wia nych u pol skich pro du -
cen tów. Trak to ry tra fia ją
na ścież kę dia gno stycz ną,
gdzie ba da na jest mię dzy in -
ny mi si ła i rów no mier ność ha -
mo wa nia. Na stę pu je też kon -
tro la mo men tu do krę ca nia

me to dą po dwój ne go spraw -
dza nia ka li bro wa ny mi raz
w mie sią cu klu cza mi. Ar chi wi -
za cja każ de go ba da nia po le -
ga na spi sy wa niu nu me ru klu -
cza z każ de go po mia ru oraz
udzie la niu cią głe go wglą du
jed nost kom nad zo ru ją cym
z fa bry ki w Ja po nii.
Pol sad jest je dy ną na świe cie
fir mą ze wnętrz ną, któ ra wy ko -
nu je te go ty pu out so ur cing
na zle ce nie Ku bo ty. Po wie rze -

nie Pol sa do wi tak sze ro kie go
za kre su od po wie dzial nych
za dań sta no wi naj lep szy do -
wód na to, że ser wis pol skiej
fir my z na wiąz ką po tra fi speł -
nić naj wyż sze świa -
to we stan dar dy tech -
nicz ne i ja ko ścio we.

www.polsad.net

Ma szy ny i trak to ry Ku bo ta ocze ku ją ce na fi nal ny mon taż i do po sa że nie zgod nie z za -
mó wie nia mi otrzymywanymi od klien tów

Pol sad jest je dy nym w Pol sce dys try bu to rem cią gni ków i ma szyn Ku bo ta po sia da ją -
cym w ofer cie peł ną ga mę pro duk tów dla bran ży rol ni czej, ko mu nal nej i bu dow la nej



Fir ma, któ ra zna na jest w Pol -
sce pod na zwą Al lian ce, ofe -
ru ją ca wy so kiej ja ko ści opo -
ny do za sto so wań spe cja li -
stycz nych, za pre zen to wa ła
w Pa ry żu in no wa cje i wy daj -
ne roz wią za nia do co dzien nej
pra cy na co raz bar dziej zmie -

nia ją cych się pla cach bu do -
wy. Wa run ki pa nu ją ce
na nich sta ją się co raz bar -
dziej wy ma ga ją ce, dla te go
zmie nia ją się też wy ko rzy sty -
wa ne ma szy ny, ma te ria ły
i po wierzch nie, na któ rych
wy ko ny wa na jest pra ca. Ofer -

ta Ga la xy zo sta ła za pro jek to -
wa na spe cjal nie z my ślą
o do sto so wa niu się do tem pa
tych zmian i uła twie niu ma -
szy nom pra cy z peł ną wy daj -
no ścią bez opóź nień i przerw.
Co spra wia, że ga ma opon ra -
dial nych do po jaz dów prze -
my sło wych i te re no wych Ga -
la xy wy róż nia się na tle kon -
ku ren cji? To gwa ran cja naj -
wyż szej wy daj no ści po par tej
wie lo let nim do świad cze niem
pro du cen ta. Trwa ła kon struk -
cja ze spe cjal ny mi bież ni ka mi
za pew nia do sko na łą sta bil -
ność i opty mal ną przy czep -
ność. Spe cjal ne mie szan ki
bież ni ka uła twia ją dłu gą bez -
pro ble mo wą pra cę przy mi ni -
mal nym na grze wa niu się
opony. Z ko lei moc na osno wa
i wy so ka od por ność na roz -
cię cia gwa ran tu ją jej wy trzy -
ma łość oraz ogra ni cze nie bez -
pro duk tyw nych prze sto jów. 
Opo na HTSR 400 E4/L4 jest
prze zna czo na do wo zi deł
trans por tu ją cych cięż kie ła -
dun ki w eks tre mal nych wa -
run kach roboczych. Du ża
głę bo kość bież ni ka za pew -
nia ją ca sta łą przy czep ność
i więk szą od por ność na prze -
cię cie spra wia ją, że opo na ta
to naj lep szy wy bór. Spe cjal -
na mie szan ka zmniej sza sto -
pień na grze wa nia się opo ny,
wy dłu ża jąc tym sa mym do -
pusz czal ny czas pra cy. Opa -
sa nie o zop ty ma li zo wa nej
kon struk cji chro ni opo nę
przed prze cię ciem i kru sze -
niem, dzię ki cze mu ma szy na
mo że pra co wać wy daj nie bez
ry zy ka prze sto jów.
Opo na LSDR 300 E3/L3 zo -
sta ła stwo rzo na z my ślą o ła -
do war kach ko ło wych pra cu -
ją cych w cięż kich wa run kach.
Wy ma ga ją one nie zwy kłej
sta bil no ści oraz od por no ści
na uszko dze nia. So lid na kon -

struk cja ra dial na i moc ny
ochra niacz ścian bocz nych
spra wia ją, że opo -
na LSDR 300 jest nie zwy kle
wy trzy ma ła i do sko na le
spraw dza się w wy ma ga ją -
cym te re nie. Do sko na łe mie -
szan ki chro nią bież nik
przed roz ry wa niem i wy łu py -
wa niem kloc ków, dzię ki cze -
mu ma szy na mo że pra co wać
wy daj nie bez ry zy ka prze sto -
jów. „S -kształt ny” wzór bież -
ni ka ze schod ko wa ny mi kloc -
ka mi za pew nia opty mal ną
przy czep ność i ma ulep szo -
ne wła ści wo ści sa mo czysz -
czą ce, co gwa ran tu je naj wyż -
szą pro duk tyw ność.
Opo na MGSR 200 G2 sta no wi
naj lep szy wy bór w naj trud niej -
szych i naj bar dziej wy ma ga ją -
cych wa run kach ro bo czych.
Zo sta ła za pro jek to wa na spe -
cjal nie z my ślą o rów niar kach.
Uni ka to wy wzór bież ni ka za -
pew nia lep szą przy czep ność
na wet na nie rów nych po -
wierzch niach. Spe cjal na mie -
szan ka gwa ran tu je mi ni mal -
ne na grze wa nie się i mak sy -
mal ną ochro nę przed uszko -
dze nia mi. Bar dzo wy trzy ma -
ła kon struk cja z ochra nia -
czem ścian bocz nych za pew -
nia zwięk szo ną wy daj ność
i brak prze sto jów, dzię ki cze mu
MGSR 200 to do sko na ła opo -
na za pew nia ją ca nie -
prze rwa ną, w peł ni wy -
daj ną eks plo ata cję.
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No wa ga ma opon ra dial nych Ga la xy 
Na tar gach In ter mat 2018 przed sta wio na zo sta ła pierw sza ga ma opon
ra dial nych do po jaz dów prze my sło wych i te re no wych Ga la xy. Go ście
pa ry skiej im pre zy mo gli obej rzeć ga mę opon po wsta łą z my ślą o speł -
nie niu wy zwań, ja kie co chwi lę po ja wia ją się na pla cach bu do wy

www.atgtire.com

Opo ny Ga la xy umoż li wia ją nie prze rwa -
ną pra cę bez zbęd nych prze sto jów
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Otwie ra ne z obu stron bur ty
bocz ne za bu do wy wy ko na ne
zo sta ły z alu mi nium, na to -
miast tyl na oraz przed -
nia – się ga ją ca do da chu ka -
bi ny – ze sklej ki prze ciw po śli -
zgo wej. Tym sa mym ma te ria -
łem – ma ją cym gru bość 27
mi li me trów – wy ło żo no pod -
ło gę. Ze wzglę dów kon struk -
cyj nych plan de kę ochron ną
za mon to wa no przy przed niej
ścia nie skrzy ni ła dun ko wej.
Ca ła kon struk cja opie ra się

na ra mie po śred niej wy ko na -
nej ze sta li o pod wyż szo nej
wy trzy ma ło ści. W tro sce o za -
pew nie nie jak naj dłuż szej,
bez a wa ryj nej eks plo ata cji,
wszyst kie ele men ty na ra żo ne
na ko ro zję naj pierw pia sko -
wa no, a na stęp nie po kry to
far ba mi pod kła do wy mi oraz
ze wnętrz ny mi. W ce lu osią -
gnię cia opty mal nej trwa ło ści
po wło ki za sto so wa no nie -
zwy kle od por ne far by utwar -
dzal ne na wierzch nio wo.
Na tyl nym zwi sie pod wo zia
Sca nia P410 z ukła dem na -
pę do wym 6x2 i roz sta wem
osi 4.700 mm za mon to wa no
żu raw Pal fin ger PK19.001
SLD 5, któ ry przy wy się -

gu sze ściu me trów ma
udźwig wy no szą cy nie mal
2.500 kilogramów. Wysięgnik
urzą dze nia ma trzy wy su wa -
ne hy drau licz nie sek cje. Po -
zwa la to na ope ro wa nie ła -
dun kiem w mak sy mal nej od -
le gło ści dzie się ciu me trów.
Przy ta kiej kon fi gu ra cji ma sa
pod no szo ne go ładunku mo -
że prze kra czać 1.400 kg.
Udźwig żurawia przy mi ni -
mal nym wy się gu jest bli -
ski czte rem to nom. Kąt ob ro -

tu urządzenia – w obie stro -
ny – wy no si zaś 420°. 
W żu ra wiu za sto so wa no cały
szereg no wo cze snych roz wią -
zań, któ re pod no szą wy daj -
ność i bez pie czeń stwo pra cy.
Za ich przy kład po słu żyć mo -
że układ HPSC, któ ry na bie -

żą co mo ni to ru je sta tecz ność
po jaz du w za kre sie 360° i w
sposób bez stop nio wy do sto -
so wu je udźwig do stop nia
roz su nię cia pod pór. W wie lu
sy tu acjach bar dzo po moc ny

jest prze prost ra mie nia zgi -
na ne go o 15°, któ ry umoż li -
wia wy god ne ope ro wa nie
w ni skich po miesz cze niach.
Sku tecz ność żu ra wia pod no si
też 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 tło ko wej. Dzię ki te mu
pra ca żu ra wia w fa zie wy su wu
wy się gni ka sta ła się szyb sza
na wet o dwa dzie ścia pro cent.
Żu raw zo stał też wy po sa żo ny

w prak tycz ne opcje ste ro wa -
nia ra dio we go Scan re co P2.
Umoż li wia ją one zdal ne uru -
cha mia nie oraz wy łą cza nie sil -
ni ka po jaz du, a tak że re gu la -
cję je go ob ro tów. Er go no -
micz na kon so la obej mu je
mię dzy in ny mi przej rzy sty wy -
świe tlacz ty pu LED, któ ry słu -
ży do pro cen to wej wi zu ali za cji
udźwi gu oraz wskaź nik prze -
cią że nia. Wraz z żu ra wiem
do star czo ne zo sta ły hy -
draulicznie ob ra ca ne wi dły
pa le to we z funk cją po zio mo -
wa nia. Udźwig osprzę -
tu urzą dze nia wy no -
si 2.000 ki lo gra mów.

Za kład Gra co re ali zu je nie ty po we zle ce nia
Gra co zabu do wa ło po jazd, któ re go na byw ca pro wa dzi hur tow nię ma te ria łów bu dow la nych
oraz na wo zów sztucz nych. Po nie waż są one szcze gól nie po dat ne na od dzia ły wa nie wa run -
ków at mos fe rycz nych, na byw ca za ży czył so bie, aby ła du nek był za bez pie cza ny plan de ką.
Re ali za cja tej nie ty po wej opcji nie sta no wi ła dla fa chow ców Gra co żadnego pro ble mu
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www.graco.pl

Ze wzglę du na ko niecz ność prze wo zu ła dun ków wraż li wych na opa dy at mos fe rycz -
ne przy przed niej ścia nie za bu do wy skrzy nio wej za mon to wa no zwi ja ną plan de kę

W żu ra wiu PK19.001 SLD 5 za sto so wa no bez ob słu go wy, nie wy ma ga ją cy sma ro wa nia
sma rem sta łym, sys tem wy su wu sek cji wy się gni ka

Wy po sa że nie żu ra wia Pal fin ger sta no wią dwie nie za leż nie re gu lo wa ne pod po ry hy -
drau licz ne roz sta wia ne na mak sy mal ną od le głość 6,6 me tra

Chłod ni ca za pew nia optymalne chło -
dze nie ole ju w ukła dzie hy drau licz nym

Za po mo cą dźwi gni ope ra tor roz su -
wa pod po ry żu ra wia 
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Trans port ma szyn nie bę dą -
cych w sta nie prze miesz czać
się sa mo dziel nie na więk szą
od le głość mu si od by wać się
na wy spe cja li zo wa nym po jeź -
dzie. W przy pad ku wy bo ru
środ ka trans por tu klu czo we
zna cze nie od gry wa bez pie -
czeń stwo prze wo zu oraz czas
nie zbęd ny na do tar cie sprzę tu
do miej sca prze zna cze nia. Do -
brze do bra ny po jazd spe cja li -
stycz ny po zwa la do nie zbęd -
ne go mi ni mum skró cić przy -
go to wa nia ma szy ny do trans -
por tu. W więk szo ści przy pad -
ków mu si być ona czę ścio wo
zde mon to wa na. Na przy kład
odłą czo ne być mu szą na rzę -

dzia ro bo cze. Istot ne zna cze -
nie ma rów nież czas, któ ry
trze ba po świę cić na za bez pie -
cze nie trans por to wa nej ma -
szy ny przed prze su wa niem się
i nie ko rzyst nym od dzia ły wa -
niem czyn ni ków at mos fe rycz -
nych, a wresz cie spraw ny za -
ła du nek i roz ła du nek na pla -
cu bu do wy. By ogra ni czyć
pro ble my z trans por tem, war -
to za sto so wać spe cja li stycz -
ny po jazd w po sta ci przy cze -
py ni sko po dwo zio wej. Spe -

cja li zu ją ca się w pro duk cji te -
go ty pu sprzę tu fir ma
Schwarzmüller ofe ru je uni wer -
sal ną przy cze pę ni sko po dwo -
zio wą o za awan so wa nej kon -
struk cji. Trzy osio wy po jazd
o ma sie wła snej 6,2 to ny i ła -
dow no ści po wy żej 24 ton to
je den ze sztan da ro wych pro -
duk tów fir my. Po jazd pod da -
wa ny jest cy klicz nym mo dy fi -
ka cjom. Tak że w je go naj now -
szej od sło nie kon struk to rzy
wpro wa dzi li sze reg istot nych
zmian. Do naj waż niej szych
za li czyć na le ży mo der ni za cję
ele men tów za wie sze nia oraz
zwięk sze nie roz sta wu kół.
Zmia ny mia ły na ce lu po pra -

wę dy na mi ki jaz dy oraz sta bil -
no ści to ru jaz dy i sku tecz ne
za po bie ga nie roz ko ły sa niu
przy cze py. Na jej sta bil ność
po zy tyw ny wpływ ma tak że
zwięk sze nie wy trzy ma ło ści ca -
łej kon struk cji. Za ło żo ny efekt
in ży nie ro wie Schwarzmülle ra
osią gnę li dzię ki za sto so wa niu
be lek wzdłuż nych i po przecz -
nych o wzmoc nio nej bu do wie
oraz in no wa cjom kon struk cyj -
nym wpro wa dzo nym w ra mie
ze wnętrz nej przy cze py.

W od po wie dzi na po trze by
użyt kow ni ków trans por tu ją -
cych kon te ne ry bu dow la ne,
pro du cent pod jął też de cy zję
o wy dłu że niu o dwa dzie ścia
cen ty me trów dol nej pod ło gi
przy cze py. W naj now szej wer -
sji przy cze py wy raź nie dłuż sza
sta ła się tak że niec ka ko par ko -
wa. Dzię ki te mu uda ło się uzy -

skać do dat ko we miej sce, któ -
re moż na wy ko rzy stać
do prze cho wy wa nia krót kich
de sek po sze rza ją cych. Kon -
struk to rzy Schwarzmülle ra
kon se kwent nie sta wia ją na wy -
dłu że nie ży wot no ści swych po -
jaz dów. Dla te go też za bez pie -
cze nie bocz ne wy ko na ne jest
z alu mi nium za miast sta li.
W ten spo sób zwięk szo no od -
por ność ele men tów na ko ro -
zję. Pod ło ga prze strze ni ła -
dun ko wej wy ło żo na zo sta ła
okła dzi ną z twar dej gu my.
Ta kie roz wią za nie zwięk sza
od por ność na uszko dze nia
me cha nicz ne po wierzch ni.
Schwarzmüller sto su je w tech -
no lo gii pro duk cji roz wią za nia
ogra ni cza ją ce ma sę wła -
sną po jaz dów, co w efek cie
po zwa la na uzy ska nie wyż -
szej ła dow no ści użyt ko wej

przy jed no cze snym za cho wa -
niu bez pie czeń stwa prze wo -
żo ne go ła dun ku. Kon struk cja
przy cze py ni sko po dwo zio wej
po zwa la na po sze rze nie po -
wierzch ni ła dun ko wej do trzech
me trów, dzię ki cze mu moż li wy
jest rów nież w peł ni bez piecz -
ny trans port ma szyn o ponad -
stan dar do wych ga ba ry tach. 
Zmia ny kon struk cyj ne ob ję ły
też usta lacz dy sz la po cią go we -
go, któ ry po sta no wio no za stą -
pić znacz nie bar dziej wy trzy -
ma łą kon struk cją sprę ży no wą.
W ce lu uła twie nia za ła dun ku
i trans por tu roz ście ła czy
do as fal tu mo dy fi ka cjom pod -
da no rów nież ram py. Zo sta ły
one wzmoc nio ne, zmie ni ły się

tak że ich wy mia ry. Pro du cent
za de cy do wał bo wiem o ich
wy dłu że niu z do tych cza so -
wych 2.700 do 2.800 mi li me -
trów oraz po sze rze niu
z 710 do 850 mi li me trów. Po -
sta no wio no tak że zop ty ma li -
zo wać uło ży sko wa nie ramp.
W efek cie uzy ska no zwięk sze -
nie gru bo ści ścia ny ru ry ło ży -
sko wej, a tym sa mym wzrost
sta bil no ści i wy trzy ma ło ści
ramp na jaz do wych. W wer sji
stan dar do wej tyl na ram pa na -
jaz do wa re gu lo wa na jest
na sze ro kość. Opcjo nal nie
do stęp na jest tak że w wer sji
z dwu czę ścio wą kon struk -
cją. Po nad to ram py za po mo -
cą ukła du hy drau licz ne go
mo gą być re gu lo wa ne za rów -
no w pio nie, jak i w po zio mie.
Wy star czy tyl ko ko rzy sta jąc
ze spe cjal ne go pul pi tu ste -

POJAZDY BUDOWLANE

Po jaz dy Schwarzmüller udźwigną wszyst ko
Istot ne zna cze nie dla zwięk sze nia stop nia efek tyw no ści wy ko rzy sta nia
ma szyn bu dow la nych ma moż li wość ich szyb kie go prze miesz cza nia
po mię dzy pla ca mi bu do wy. Wy bór ro dza ju trans por tu uwa run ko wa ny
jest ga ba ry ta mi i ma są ma szy ny. Istot ny wpływ ma ją tak że wzglę dy eko -
no micz ne po le ga ją ce na zre du ko wa niu kosz tów trans por tu oraz skró -
ce niu do mi ni mum cza su bez pro duk tyw nych prze sto jów

Zwięk sze nie roz sta wu kół oraz zmia ny kon struk cyj ne w za wie sze niu przy cze py zde -
cy do wa nie po pra wi ły dy na mi kę i sta bil ność to ru jaz dy

Pod ło ga prze strze ni ła dun ko wej wy ło żo na jest okła dzi ną z twar dej gu my. Ta kie roz -
wią za nie podnosi odporność na uszkodzenia i  zwiększa bez pie czeń stwo transportu
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row ni cze go roz ło żyć i od po -
wied nio wy re gu lo wać na jaz -
dy, by bez piecz nie wje chać
ma szy ną na prze strzeń  ła dun -
ko wą. Ni ski kąt po chy le nia
ram py umoż li wia bez pro ble -
mo wy za ła du nek ma szyn
i urzą dzeń o ma łym prze świ -
cie. Hy drau licz ne pod po ry
umiej sco wio ne na koń cu
przy cze py za pew nia ją jej sta -
bil ność. Dzię ki nim przed nia
część przy cze py nie uno si się
w trak cie wjaz du na prze -
strzeń ła dun ko wą. Ma to klu -
czo we zna cze nie dla za pew -
nie nia peł ne go bez pie czeń -
stwa za ła dun ku cięż kie go
sprzę tu bu dow la ne go. 
Sta no wią ce ła du nek ma szy ny
mu szą na czas trans por tu być
od po wied nio za bez pie czo ne
przed prze su wa niem po wo -
du ją cym zmia nę po ło że nia.
Na le ży je też tak za mo co wać,
aby w cza sie jaz dy nie wpa da -
ły w nad mier ne drga nia mo -
gą ce do pro wa dzić do roz ko ły -
sa nia przy cze py. Do ko nu ją cy
za ła dun ku po win ni za tem
zwra cać szcze gól ną uwa gę
na po ło że nie środ ka cięż ko -

ści ma sy prze wo żo ne go ła -
dun ku. Po wi nien on znaj do -
wać się jak naj ni żej, to zna czy
nie tyl ko moż li wie bli sko pod -
ło gi przy cze py, ale tak że środ -
ka jej ma sy. Aby za pew nić od -
po wied nie wa run ki trans por tu
w trzy osio wej przy cze pie
Schwarzmüller za sto so wa no
nie tyl ko więk szą licz bę pier -
ście ni do mo co wa nia ła dun ku,
ale tak że wpusz cza nych obu -
dów uła twia ją cych je go pra wi -

dło we za bez pie cze nie. Ła du -
nek moż na za bez pie czyć uży -
wa jąc ogó łem sied miu par
wpusz cza nych pier ście ni mo -
cu ją cych 10 ton, sześć par
wty ko wych kie sze ni na kło ni ce
(100 x 50) oraz pięć par sta bil -
nych punk tów mo co wa nia ła -
dun ku 4 ton w ra mie ze wnętrz -
nej sto so wa nych w trans por cie
ła dun ków prze kra cza ją cych
sze ro kość skraj ni dro go wej.
Do dat ko we mu za bez pie cze -

niu ła dun ku słu żą wty ka ne li -
stwy ogra ni cza ją ce. Mul dy
na ko ła do stęp ne z osło na mi
wy rów nu ją cy mi po wierzch nię
umoż li wia ją z ko lei trans por -
to wa nie ma szyn bu dow la -
nych bez ko niecz no ści prze -
kro cze nia do pusz czal nej wy -
so ko ści po jaz du. Kon struk to -
rzy prze wi dzie li tak że spe cjal -
ne wgłę bie nie w pod jeź dzie,
w któ rym umie ścić moż -
na łyż kę trans por to wa nej ko -
par ki. Po pra wia to sta bil ność
po jaz du dzię ki lep sze mu mo -
co wa niu ła dun ku.
Wy su wa ne ta bli ce i roz miesz -
czo ne na ca łej przy cze pie
dio do we lam py sy gna li za cyj -
ne o zwięk szo nej ży wot no ści
kom ple tu ją jej wy po sa że nie
okre śla ne wy mo ga mi bez pie -
czeń stwa. Pa mię tać jed nak
na le ży, że jedynie należycie
przy go to wa ny trans port ma -
szyn pro wa dzo ny przy uży ciu
spe cja li stycz nych po jaz dów
nie powoduje za gro że nia dla
oto cze nia, ani
przy za ła dun ku, ani
pod czas prze jaz du. 

www.schwarzmuller.pl

Spe cjal ny dy szel mo że  być wy po sa żo ny w ob ro to we oczka do mo co wa nia od po -
wied nio do sto so wa ne do róż ne go ro dza ju sprzę gów
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Wszyst kie no we po jaz dy cię ża -
ro we fir my DAF zu ży wa ją o sie -
dem pro cent mniej pa li wa
dzię ki no wym i do sko na le ze -
stro jo nym, in no wa cyj nym ukła -
dom na pę do wym o wy so kich
osią gach przy niż szych pręd -
ko ściach ob ro to wych. Zgod nie
z pro gra mem DAF Trans port
Ef fi cien cy pro du cent po jaz dów
do ło żył wszel kich sta rań, aby
osią gnąć mak sy mal ną wy daj -
ność z każ dej kro pli pa li wa. Sil -
ni ki PAC CAR MX -11 i MX -13
zo sta ły cał ko wi cie prze pro jek -
to wa ne. Waż nym ce lem pod -
czas opra co wy wa nia no wych
ukła dów na pę do wych by ło
zmniej sze nie pręd ko ści ob ro -
to wej sil ni ka, przy któ rej osią -
ga on mak sy mal ny mo ment
ob ro to wy. Niż sza pręd kość sil -
ni ka prze kła da się bo wiem
na mniej sze zu ży cie pa li wa.
Jed no cze śnie znacz nie zwięk -
szo no mak sy mal ny mo ment
ob ro to wy sil ni ków i jest on te -
raz do stęp ny już przy pręd ko -
ści 900 obr./min. Moc nie mal
każ de go ukła du na pę do we go
wzrosła o 7 kW/10 KM do 14
kW/20 KM, pod czas gdy mo -
ment ob ro to wy wszyst kich no -
wych sil ni ków zo stał zwięk -
szo ny o 50-200 Nm. Po nad to
w no wych mo de lach CF i XF
fir ma DAF sto su je mo ment
ob ro to wy o zmien nej war to ści,
co skut ku je do da niem do dat -
ko we go mo men tu o war to -
ści 100-150  Nm przy jeź dzie
na naj wyż szym bie gu. Umoż li -
wia to mniej szą liczbę re duk cji.
No we sil ni ki PAC CAR MX -11
i MX -13 są stan dar do wo
sprzę gnię te ze zauto ma ty zo -
wa ny mi skrzy nia mi bie gów
TraXon naj now szej ge ne ra cji.
Prze kład nie te ma ją niż sze
stra ty spo wo do wa ne tar ciem
we wnętrz nym i cha rak te ry zu ją
się nie zwy kle płyn ną zmia ną

bie gów. W mo de lach Con -
struc tion se rii DAF CF FAD,
FAT (pod wo zia pod za bu do -
wę od po wied nio 8x4 i 6x4)
i FTT (cią gni ki sio dło we) prze -
kład nia TraXon jest wy po sa -
żo na w do dat ko we opro gra -
mo wa nie te re no we za pew nia -
ją ce opty mal ne prze łą cza nie

bie gów i ope ro wa nie sprzę -
głem. Po uru cho mie niu try bu
off -ro ad w skrzy ni TraXon
zmia ny bie gów są bar dzo
szyb kie i na stę pu ją przy wyż -
szych ob ro tach, aby za pew nić
do sko na łą trak cję i przy czep -
ność kół osi na pę do wych.
Do za sto so wań te re no wych
po wró cił kick -down. W za sto -
so wa niach te re no wych moż -
li we jest cał ko wi te wy łą cze -
nie ASR, co po pra wia trak cję
w trud nych wa run kach. 
Po nad to no we pod wo zia
pod za bu do wę zy sku ją
na nie zwy kle kom pak to wym
mo du le EAS, któ ry moż na te -
raz za mon to wać ja ko po je -
dyn czy kom po nent po mię dzy
pierw szą i dru gą osią przed -
nią w mo de lach 8x4 FAD. Po -
zwa la to na wy ko rzy sta nie
wol nej prze strze ni na pod po -
ry dźwi gu, skrzyn ki na rzę -
dzio we lub do dat ko we zbior ni -

ki. Za pew nia to tak że więk szą
swo bo dę w roz miesz cze niu
nie zbęd nych kom po nen tów
za bu do wy i zwięk szo ną ła dow -
ność dzię ki ma sie wła snej po -
mniej szo nej o 50 kg. Re duk cja
ma sy wła snej idzie jed nak że
du żo da lej. Oprócz te go wie lo -
osio we cią gni ki i pod wo zia

pod za bu do wę zo sta ły wy po -
sa żo ne w ukła dy na pę do we,
któ re są o 100 ki lo gra mów
lżej sze. W no wych po jaz -
dach 8x4 fir ma DAF przed sta -
wia no we ze spo ły dwóch osi
na pę dza nych ze zwol ni cą
(HR1670T) do in ten syw ne go
za sto so wa nia te re no we go.
Ten ze staw osi jest wy po sa -
żo ny w zu peł nie no wą że liw -
ną po chwę, któ ra zmniej sza
ma sę wła sną o do dat ko -
we sześć dzie siąt ki lo gra mów.
Wspo mnia ne mo dy fi ka cje
po zwa la ją na uzy ska nie cał -
ko wi tej oszczęd no ści ma sy
do 250 ki lo gra mów w mo de -
lach CF FAD 8x4 do za sto so -
wań bu dow la nych.
Aby za pew nić jak naj więk szą
oszczęd ność pa li wa, do stęp -
ne są jesz cze szyb sze prze ło -
że nia prze kład ni głów nej
(3,46, 3,61, 3,76: 1). Prze ło -
że nia te umoż li wia ją pra cę sil -

ni ka z niż szą pręd ko ścią ob -
ro to wą. Aby za pew nić jak naj -
niż sze kosz ty eks plo ata cji,
prze rwy mię dzy wy mia na mi
ole ju no we go ze sta wu tan de -
mo wych osi na pę do wych zo -
sta ły zwięk szo ne do trzech lat
lub 450.000 kilometrów.
Ab so lut ną no wo ścią i nie zwy kle
cie ka wym roz wią za niem jest
lek kie pod wo zie 8x4 se rii CF
mo del FAD do mon ta żu be to -
no mie szar ki. Jest ono te raz do -
stęp ne z tan de mo wy mi osia mi
na pę do wy mi (19 ton) z po je -
dyn czą re duk cją (SR1132T)
i dwo ma przed ni mi osia mi o no -
śno ści 7,1 to ny. To ta nie i wy -
daj ne pod wo zie na sku tek opty -
ma li za cji ukła du kie row ni cze go
i za wie sze nia oraz za sto so wa -
nia ha mul ców tar czo wych i no -
we go kom pak to we go mo du łu
EAS z pio no wą ru rą wy de cho -
wą ofe ru je ma sę wła sną wy no -
szą cą za le d wie 9.150 kg, co
jest naj lep szym wy ni kiem osią -
ga nym w tej kla sie po jaz dów
na ryn ku. Pod wo zie to cał ko wi -
cie się wy wa ża z be to no mie -
szar ką z ła dun kiem 8 m3 be to -
nu i pięćsetlitrowym zbior ni -
kiem na wo dę. To nie po wta rzal -
ne pod wo zie pod be to no mie -
szar ki jest wy po sa żo ne w no wy
sil nik PAC CAR MX -11 o mo -
cy 270-330 kW (370-450 KM).
Rów nież pro ces wy ko na nia
i mon ta żu za bu do wy zo stał
znacz nie uła twio ny. No we
mo du ły mo co wa nia za bu do -
wy (BAM) od gry wa ją istot ną
ro lę w szyb kim mon ta żu cięż -
kie go dźwi gu czy wy wrot ki.
No wo ści fir my DAF uzu peł -
nia spraw dzo ne za wie sze -
nie DAF na ośmiu drąż kach
re ak cyj nych, dzię ki któ rym
wy eli mi no wa no ko -
niecz ność sto so wa -
nia sta bi li za to ra.

POJAZDY BUDOWLANE

DAF ma atrakcyjną propozycję dla sektora bu dow la ne go 
Po nie zwy kle uda nym de biu cie mo de li CF i XF do trans por tu dłu go dy stan so we go te raz przy -
szła ko lej na wie lo osio we cią gni ki i pod wo zia do za sto so wań spe cja li stycz nych. Licz ba no wo -
ści za pre zen to wa nych w no wych, wie lo osio wych DAF -ach świad czy, że pro du cent rów ny, a mo -
że na wet więk szy na cisk po ło żył na ofer tę pod wo zi. W po rów na niu z za pre zen to wa ny mi wcze -
śniej cią gni ka mi, ma my do czy nie nia z – w peł nym te go sło wa zna cze niu – ofen sy wą mo de lo wą 

www.daftrucks.pl

Bu dow la ne po jaz dy DAF wy róż nia ją się zwięk szo ną mo cą jezd ną, wy raź nie ogra ni czo nym
zu ży ciem pa li wa oraz ła two ścią za bu do wy nad wo zia 
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No wy MAN TGE jest pierw -
szym sa mo cho dem do staw -
czym pro du ko wa nym przez
po sia da ją ce dłu gą tra dy cję
w za kre sie po jaz dów użyt ko -
wych przed się bior stwo z Mo -
na chium. Pro duk cja no wych
po jaz dów re ali zo wa na jest
od kwiet nia, a ofi cjal ną sprze -
daż roz po czę to za le d wie mie -
siąc wcze śniej. W ten spo sób
fir ma MAN, za wsze otwar ta
na po trze by klien ta, bę dzie
te raz obec na tak że w sek to -
rze trans por te rów. No wa kla -
sa po jaz dów w ofer cie MAN
za ska ku je ol brzy mim zróż ni -
co wa niem. Obok za mknię te -
go po jaz du skrzy nio we go
i prze szklo ne go kom bi, do -
stęp ne są tak że ka ro se rie
na pod wo ziach z ka bi ną po -
je dyn czą lub po dwój ną. Dzię -
ki do pusz czal nej ma sie cał -
ko wi tej miesz czą cej się
w prze dzia le od 3,0 do 5,5
ton oraz oszczęd nym i wy -
trzy ma łym ukła dom na pę do -
wym o mo cy od 102
do 177 KM, no we po jaz dy są
ide al nym roz wią za niem
trans por to wym dla ta kich
sek to rów, jak bu dow nic two,
rze mio sło i prze wóz osób.
Mo gą być tak że sto so wa ne
do re ali za cji róż nych za dań
w lo gi sty ce do staw czej.
W Bar ce lo nie MAN po raz
pierw szy za pre zen to wał swo -
ją ofer tę „Vans to go” – kom -
plet nych po jaz dów TGE z za -
bu do wą do stęp nych bez po -
śred nio na pla cu.
Po jaz dy kla sy śred niej, czy li
MAN TGL i TGM, zo sta ną
mię dzy in ny mi wy po sa żo ne
w no wy sil nik o no wych za -
kre sach mo cy. Sil ni ki no wej
ge ne ra cji MAN D08SCR ma ją
sys tem oczysz cza nia spa lin
opar ty wy łącz nie na tech no -
lo gii SCR i prost szą bu do wę.

Po zwa la to na roz sze rze nie
za kre su za sto so wa nia po jaz du,
a tak że uła twia prze glą dy
i zwięk sza nie za wod ność. Dzię -
ki no wej kon struk cji sil ni ka
MAN uda ło się ogra ni czyć zu -
ży cie pa li wa o 5,5%. No we
funk cje skrzy ni bie gów
TipMatic po pra wia ją tak że

kom fort jaz dy i efek tyw ność
pra cy po jaz dów TGL i TGM.
Dzię ki no wym ele men tom ob -
słu gi sta no wi sko pra cy w ka bi -
nie uzy sku je do dat ko wą war -
tość i sta je się jesz cze bar -
dziej przy ja zne dla kie ru ją ce -
go po jaz dem.
No wa aran ża cja wnętrz krót -
kich ka bin ty pu C i M do ty czy
przede wszyst kim sta no wi ska
pra cy, na to miast kie row ca
ka bin dłu gich L, LX, XL, XLX
i XXL, któ re sto so wa ne są
przede wszyst kim w po jaz -
dach MAN TGX i TGS, ko rzy -
sta do dat ko wo ze zmo dy fi ko -
wa nej stre fy miesz kal nej.
Oprócz no wej lo dów ki, któ rą
moż na opu ścić cał ko wi cie
pod le żan kę, na le ży wy mie -

nić tak że no wą ofer tę w za -
kre sie schow ków i oświe tle -
nia. Dzię ki no wej kon cep cji
ob słu gi, wszyst kie funk cje
istot ne dla za pew nie nia kom -
for tu mo gą być od po wied nio
ste ro wa ne. Spo koj ny sen za -
pew nia po nad to pa kiet aku -
stycz ny do stęp ny w po jaz -

dach ty po sze re gu TGX, któ ry
znacz nie ogra ni cza po ziom
ha ła su w ka bi nie dzię ki za sto -
so wa niu licz nych roz wią zań
izo la cyj nych.
Aby za pew nić kie row cy jak
naj więk szy kom fort tak że
w sy tu acjach kor ków na dro -
gach i spo wol nio ne go ru chu,
fir ma MAN wy po sa ży ła no wy
wa riant tem po ma tu ACC
w funk cję stop and go. Jej za -
da niem jest au to ma tycz na re -
gu la cja od le gło ści od ja dą ce -
go z przo du po jaz du. Na wet
w przy pad ku roz wi ja nia nie -
wiel kiej pręd ko ści wy ha mo -
wu je ona po jazd – w ra zie po -
trze by aż do je go cał ko wi te -
go za trzy ma nia, zaś
przy krót ko trwa łych po sto -

jach rów nież sa mo dziel nie
po now nie ru sza. Dzię ki te mu
kie row ca mo że się spo koj nie
i bez stre su swo bod nie po ru -
szać na wet w sy tu acjach wy -
ma ga ją cych cią głe go za trzy -
my wa nia się oraz ru sza nia.
Od sierp nia każ dy no wy po -
jazd cię ża ro wy z lwem na ma -
sce, prze zna czo ny do ob słu -
gi tras na te re nie Eu ro py
i speł nia ją cy wy ma ga nia nor -
my Eu ro 6, jest wy po sa żo ny
w skrzyn kę RIO -Box, dzię ki
któ rej użyt kow nik po jaz du
mar ki MAN mo że opty mal nie
za rzą dzać tak że swo imi pro -
ce sa mi lo gi stycz ny mi. Skrzyn -

ka za pew nia tech nicz ne po łą -
cze nie z sys te mem RIO – no -
wym pro duk tem cy fro wym
ofe ro wa nym przez spół kę
Volks wa gen Truck & Bus.
W ten spo sób fir ma MAN
stwo rzy ła pod wa li ny no wej in -
fra struk tu ry, któ rej ser wis bę -
dzie mógł w przy szło ści po łą -
czyć w sie ci ca łą bran żę trans -
por to wą i lo gi stycz ną. Dzię ki
opar tej na chmu rze tech no lo -
gii RIO klien ci fir my bę dą mo -
gli wkrót ce ko rzy stać z cen -
tral ne go do stę pu do wszel -
kich da nych do ty czą cych
swo jej flo ty oraz z licz nych
ser wi sów w za kre sie
bran ży trans por to wej
oraz lo gi stycz nej.

POJAZDY BUDOWLANE

MAN 2018 – asor ty ment skom ple to wa ny! 
Fir ma MAN za pew nia moż li wość re ali za cji wszel kich za dań trans por to -
wych przy za sto so wa niu po jaz dów o do pusz czal nej ma sie cał ko wi tej
w sze ro kim prze dzia le od 3 do 44 ton. No wy MAN TGE wraz z licz ny mi no -
wo ścia mi w ty po sze re gach po jaz dów cię ża ro wych spra wia, że po raz
pierw szy w swej hi sto rii MAN stał się ofe ren tem peł nej pa le ty pro duk tów

www.truck.man.eu

MAN, ja ko wio dą cy mię dzy na ro do wy pro du cent po jaz dów użyt ko wych i in no wa cyj nych roz wią zań trans por to wych, do kła da wszel kich sta rań,
aby za kup je go pro duk tów oka zał się naj lep szym wy bo rem przez ca ły okres ich użyt ko wa nia



Wy daj ność, pro duk tyw ność,
efek tyw ność pod wo zia i na -
pę du, kosz ty pa li wa, sys te my
wspo ma ga nia… Wy ma ga nia
co do cięż kich po jaz dów bu -
dow la nych w ostat nich la tach
sta le ro sły. Nie po win no to
dzi wić, sko ro sa mo cho dy co -
dzien nie mie rzyć się mu szą
z róż no rod ny mi wy zwa nia mi.
Sza cu je się, że bli sko po ło wa
spo śród wszyst kich po jaz dów
bu dow la nych wy ko rzy sty wa -
na jest bez po śred nio na pla -
cach bu do wy, a jed na trze cia
do wo zi na nie ma szy ny i ma -
te ria ły. Ko lej ne pięt na ście
pro cent po jaz dów słu ży
do trans por tu be to nu. 
No we stan dar dy w bran ży
wy zna czać ma Arocs. Dzię ki
do brej zna jo mo ści bran ży
bu dow la nej i wa run ków eks -
plo ata cyj nych pa nu ją cych
w jej po szcze gól nych seg -
men tach kon struk to rzy są
w sta nie stwo rzyć po jazd bu -
dow la ny, któ ry spraw dza się
w na wet naj trud niej szych wa -
run kach. Oczy wi ście klu czo -
we zna cze nie ma kon fi gu ra -
cja. Pod czas im pre zy Arocs
Per for man ce Days moż na by -
ło zo ba czyć w ak cji po jaz dy
dwu -, trzy - oraz czte ro osio -
we, wy po sa żo ne w naj now -
szej ge ne ra cji jed nost ki na -
pę do we speł nia ją ce nor mę
emi sji spa lin Eu ro 6. Wśród
nich zna la zły się nie tyl ko kró -
lu ją ce na pla cach bu do wy
kla sycz ne wy wrot ki, ale rów -
nież spe cja li stycz ne sa mo -
cho dy z na pę dem na wszyst -
kie ko ła, be to no mie szar ki,
cią gni ki sio dło we oraz po jaz -
dy z za bu do wą skrzy nio wą.
Użyt kow ni cy eks plo atu ją cy
cią gni ki sio dło we z na cze pą
wy wrot ką lub be to no mie szar -
ki w szcze gól nie trud nych
wa run kach mo gą wy brać
Aroc sa w wer sji Lo ader lub

Gro un der. Pierw szy z nich
skon stru owa no z za ło że niem
mak sy mal ne go ogra ni cze nia
ma sy wła snej. Fak tem jest, że
cią gnik sio dło wy 4x2 Arocs
Lo ader jest jed nym z naj lżej -
szych te go ty pu po jaz dów
prze zna czo nych dla bran ży
bu dow la nej. Je że li cho dzi na -
to miast o wer sję Arocs Gro -
un der, to jest ona przy sto so -
wa na do za sto so wań w eks -
tre mal nie trud nych wa run -
kach ro bo czych, ta kich ja kie
pa nu ją choć by w ka mie nio ło -
mach i ko pal niach su row ców
skal nych. Wła śnie dla te go
kon struk to rzy na pierw szy
plan wy su nę li wzmoc nie nie
kon struk cji po jaz du. Do ty czy
to im po nu ją cej sta bil no ścią
ra my, re so rów pa ra bo licz -
nych z cha rak te ry stycz ną
twar dą sprę ży ną, spe cjal nie
ze stro jo nych amor ty za to rów,
osi pla ne tar nych, szcze gól nie
wy trzy ma łych felg oraz opon
o du żej no śno ści. Arocs do -
stęp ny jest z wa rian tem na pę -
du od po wied nim dla każ de -
go za sto so wa nia. Dla kie row -
cy w co dzien nym użyt ko wa -
niu po jaz du na pla cu bu do wy
klu czo we zna cze nie ma ją
bez a wa ryj ność i eko no mi ka
eks plo ata cji. In te re su ją cą
opcją jest tur bo -sprzę gło
z re tar de rem (TRK). Wspie ra
ono pra cę kie row cy za pew -
nia jąc mak sy mal ną wy daj -
ność pod czas ru sza nia oraz
ma newro wa nia po jaz dem
przy znacz nym ob cią że niu.
Waż ne jest, że tur bo -sprzę gło
dzia ła je dy nie pod czas ru sza -
nia i prze jaz dów z ma łą pręd -
ko ścią na ni skich bie gach.
Cią gni ki sio dło we moż na do -
po sa żyć w do łą cza ny hy -
drau licz ny na pęd osi przed -
niej (HAD). Jest on o bli -
sko 500 ki lo gra mów lżej szy
od tra dy cyj ne go na pę du 4x4.
Za sto so wa nie HAD przy no si
ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa
o dwa na ście pro cent, da je
rów nież więk sze moż li wo ści
do bie ra nia roz sta wu
osi, wy so ko ści ra my
czy ka bi ny kie row cy. 
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Moc atrak cji na Arocs Per for man ce Days
Mer ce des -Benz Arocs to ra so wy bu dow la niec. Po jazd wpro wa dzo ny
na ry nek przed po nad ośmio ma la ty, od sa me go po cząt ku w za my śle
swych kon struk to rów miał speł niać prze ciw staw ne wy ma ga nia, wy ni -
ka ją ce z ol brzy miej róż no rod no ści po trzeb firm bu dow la nych

www.mercedes-benz.pl

Tryb uwal nia nia (roc king -free) uła twia pra cę w trud nych wa run kach i wy do sta wa nie
się po jaz du z błot ni ste go lub pod mo kłe go pod ło ża

Cią gni ki sio dło we moż na do po sa żyć w do łą cza ny hy drau licz ny na pęd osi przed niej,
co przy no si ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa na wet o dwa na ście pro cent

Po ka zy i jaz dy, któ rych ce lem by ło za pre zen to wa nie peł nej ga my po jaz dów bu dow la -
nych Mer ce des -Benz, od by wa ły się na spe cjal nie przy go to wa nym to rze te sto wym 



Po jaz dy mar ki Do osan zo sta -
ły wy bra ne po nie zwy kle ry -
go ry stycz nej ana li zie do staw -
ców wo zi deł prze gu bo wych,
ja ką prze pro wa dzi ła fir ma
Hæh re & Isach sen Ma ski nu -
tle ie AS na le żą ca do gru py
BetonmastHæhre An legg AS
jed ne go z naj waż niej szych
wy ko naw ców prac z za kre su
bu do wy dróg i in ży nie rii lą do -
wej w Nor we gii. Hæh re już
od dłuż sze go cza su uży wa
wo zi deł prze gu bo wych Do -
osan/Mo xy, ko rzy sta jed nak
tak że z pro duk tów in nych
ma rek. W ostat nich la tach
gru pa prze ży ła in ten syw ny
wzrost, a obec nie mo że po -
szczy cić się flo tą li czą cą po -
nad sto po jaz dów obej mu ją -
cą wo zi dła prze gu bo we, wo -
zi dła sztyw no ra mo we, ma łe
wy wrot ki, wy wrot ki gą sie ni -
co we i nie tyl ko.
Jest to naj więk sze jak do -
tychczas za mó wie nie na wo zi -
dła prze gu bo we Do osan
w Skan dy na wii − no we mo de -
le DA 40 za stą pią wo zi dła DA 40
do tych cza so wo uży wa ne we
flo cie Hæh re, a tak że wo zi dła
prze gu bo we in nych pro du cen -
tów. Wo zi dła Do osan DA 40
sta no wią część nie zwy kle kon -
ku ren cyj nej ofer ty, w skład któ -
rej wcho dzi kom plek so wa
umo wa ser wi so wa po mię dzy
Ro sen dal a gru pą Hæh re,
gwa ran tu ją ca do stęp ność ser -
wi su dwadzieścia cztery go dzi -
ny na do bę oraz nie zwy kle
szyb ki czas re ak cji.
Jak do tychczas fir ma Hæh re
by ła bar dzo za do wo lo na ze
sku tecz no ści, nie za wod no ści
oraz kom for tu pra cy, ja ki za -
pew nia ją mo de le DA 40, któ re
− w po łą cze niu z do sko na ły -
mi wa run ka mi gwa ran cji
na no we ma szy ny − po zwo li -
ły przed się bior stwom Do osan
i Ro sen dal przed sta wić nie -
zwy kle atrak cyj ną ofer tę.

Ope ra to rzy z Hæh re ce nią
so bie wozidła DA 40 ze wzglę -
du na du żą ilość miej sca
w ka bi nie, płyn ną pra cę kie -
row ni cy, do sko na łą wi docz -
ność, bez piecz ny do stęp
do ka bi ny oraz wy jąt ko wo
do brą przy czep ność i sta bil -
ność pod czas pra cy.

Hæh re pla nu je na dal ko rzy -
stać z naj no wo cze śniej sze -
go, bez prze wo do we go sys -
te mu za rzą dza nia flo tą i za -
so ba mi DoosanConnect,
aby mo ni to ro wać po jaz dy
pod ką tem pro duk tyw no -
ści, czę sto tli wo ści uży wa -
nia oraz zu ży cia pa li wa. 
Za pro jek to wa ny z my ślą o za -
spo ko je niu ro sną ce go za po -
trze bo wa nia na spra wo wa nie
kon tro li nad flo tą, ko mu ni ka -
cję po mię dzy urzą dze nia mi,
in te li gent ne sys te my mo ni to -
ro wa nia ma szyn i zdal ne mo -
ni to ro wa nie sprzę tu sys tem
DoosanConnect to roz wią za -
nie do za rzą dza nia flo tą przez
sieć, nie zwy kle przy dat ne
w przy pad ku spra wo wa nia

kon tro li nad wy daj no ścią
i bez pie czeń stwem pra cy ma -
szyn, pod kre śla ją ce zna cze -
nie kon ser wa cji za po bie gaw -
czej. Sys tem ten jest do stęp -
ny ja ko stan dar do we wy po -
sa że nie wszyst kich ko pa rek
Do osan zgod nych z nor mą
Sta ge IV (o ma sie po wy -

żej czternastu  ton), wszyst -
kich ła do wa rek ko ło wych Do -
osan zgod nych z nor mą Sta -
ge IV oraz wo zi deł prze gu bo -
wych zgod nych z nor mą Sta -
ge IV. No wa usłu ga umoż li wia
wła ści cie lom i dys try bu to rom
zdal ne mo ni to ro wa nie i ko mu -
ni ka cję z ma szy na mi Do osan
za po mo cą te le ma tycz ne go
sys te mu Do osan Con nect.
Sys tem DoosanConnect, do -
stęp ny rów nież w ze sta wie
do mon ta żu w star szych mo -
de lach, jest do star cza ny
z dar mo wą, trzylet nią sub -
skryp cją. Każ dy klient po sia da
swo je wła sne kon to do za rzą -
dza nia swo ją flo tą ma szyn
za po śred nic twem te go sys te -
mu. Po upły wie trzech lat ko -

rzy sta nia z usłu gi klien ci ma ją
moż li wość za ku pu prze dłu że -
nia jej subskrypcji.
Frank Ole Søren sen, CEO fir -
my Hæh re & Isach sen Ma ski -
nu tle ie, po wie dział:  - To naj -
więk sze za mó wie nie na wo zi -
dła, ja kie kie dy kol wiek zło ży li -
śmy. DA 40 to do sko na ły pro -

dukt, a my do strze ga my ko -
rzy ści pły ną ce z ofe ro wa nia
ma szyn jed nej mar ki w tym
kon kret nym seg men cie. Ma
to zwią zek ze szko le niem kie -
row ców oraz wy ma ga nia mi
w za kre sie prac ser wi so wych
i kon ser wa cyj nych. Ob słu ga
wo zi deł prze gu bo wych róż -
nych ma rek wią że się ze zna -
czą cy mi róż ni ca mi.
Po wpro wa dze niu dwu dzie -
stu no wych po jaz dów DA 40
do eks plo ata cji, pięć dzie siąt
je den z pięć dzie się ciu dzie -
wię ciu  wszyst kich wo zi deł
prze gu bo wych w sys te mie
Hæh re po cho dzić bę dzie
od Do osan. Dwa z po zo sta -
łych ośmiu mo de li to wo zi dła
w roz mia rach, któ rych nie
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Do osan sprzedał dwa dzie ścia prze gu bow ców DA 40! 
Hæh re & Isach sen Ma ski nu tle ie AS, jed na z naj więk szych nor we skich firm zaj mu ją cych się wy -
naj mem ma szyn, za ku pi ła dwa dzie ścia fa brycz nie no wych wo zi deł prze gu bo wych Do osan DA -
40, któ rych sil ni ki speł nia ją nor my emi sji spa lin Sta ge IV/Tier 4 

Ope ra to rzy z Hæh re ce nią so bie wozidła DA 40 ze wzglę du na du żą ilość miej sca w ka bi nie, płyn ną pra cę układu kierowniczego,
do sko na łą wi docz ność, bez piecz ny do stęp do ka bi ny oraz wy jąt ko wo do brą przy czep ność i sta bil ność pod czas pra cy. Tę wspomaga
system telematyczny DoosanConnect umożliwiający skuteczne za rzą dza nie flo tą maszyn i pojazdów przez sieć



obej mu je ofer ta fir my Do -
osan. Umo wa ta sta no wi tak -
że naj więk sze jak do tąd za -
mó wie nie na wo zi dła prze gu -
bo we dla fir my Ro sen dal Ma -
skin AS. Po przed ni re kord,
któ ry do ty czył sprze da -
ży dziesięciu  wo zi deł Do -
osan, rów nież zo stał osią -
gnię ty wraz z gru pą Hæh re.
– To nie zwy kle waż ne osią -
gnię cie dla fir my Ro sen dal.
Wszyst kie ma szy ny ob ję te są
gwa ran cją ser wi so wą na pięć
lat lub dzie sięć ty się cy go dzin.
Łącz na licz ba wo zi deł prze gu -
bo wych, któ re do star czy li śmy
w ro ku 2017, wy no si ła dwa -
dzie ścia, dla te go jest to do -
sko na ły po czą tek no we go ro -
ku 2018 − tłumaczy Ole Ma -
rius Ro sen dal, dy rek tor ge ne -
ral ny fir my Ro sen dal Ma skin.
Re kor do wa rocz na sprze daż
wo zi deł w Ro sen dal Ma skin
wy nio sła trzy dzie ści  sztuk,
dla te go w ro ku 2018 ist nie je
du że praw do po do bień stwo
po bi cia te go wy ni ku.

Jak wszyst kie wo zi dła prze -
gu bo we fir my Do osan, no wy
mo del DA 40 wy po sa żo ny
jest w prze gub znaj du ją cy
się za pier ście niem ob ro to -
wym, któ ry za pew nia rów ne
roz ło że nie ob cią że nia na osi
przed niej na wet w przy pad -
ku skrę ca nia w mak sy mal -
nym za kre sie. W po łą cze niu
ze swo bod ną tyl ną osią ty pu
tan dem (bo gie) za pew nia to

rów no mier ne roz ło że nie ob -
cią że nia na każ de ko ło
i gwa ran tu je sta ły kon -
takt sześciu kół z pod ło żem
oraz na pęd po zwa la ją cy
na rów ne roz ło że nie mo cy
i uzy ska nie nie zrów na nej wy -
daj no ści na trud nym te re nie.
Prze su nię ty w przód punkt
skrę ca nia, uni kal na oś ty pu
tan dem (bo gie) i po chy ła ra -
ma tyl na spra wia ją, że ta naj -

lep sza w swo jej kla sie ma -
szy na umoż li wia pra cę
na te re nie trud nym i mięk -
kim bez ko niecz no ści sto so -
wa nia wspo ma ga nia elek -
tro nicz ne go, na przykład
układu kon tro li trak cji.
Wo zi dło Do osan DA 40 wy -
róż nia się tak że naj mniej -
szym w swo jej kla sie zu ży -
ciem pa li wa. Pa ra mer ten
osią gnię to dzię ki po łą cze -
niu wie lu roz wią zań, ta kich
jak sil nik Die sla Sca nia
DC13 (o mo cy zna mio no -
wej 500 KM) z se lek tyw ną re -
duk cją ka ta li tycz ną (SCR) oraz
sys te mem re cyr ku la cji spa lin
(ECR) oraz skrzy nia bie gów
ZF, uspraw nia ją ca prze no -
sze nie mo cy z sil ni ka do kół
i po zwa la ją ca na osią gnię cie
nie zrów na nej si ły trak cyj nej,
a tak że elek tro nicz ny układ
ha mo wa nia sil ni kiem. Jest to
je den z czte rech
sys te mów ha mo wa -
nia w po jeź dzie. 
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www.doosanequipment.eu

Ole Ma rius Ro sen dal (Ro sen dal Ma skin AS), Frank Ole Søren sen i Tho mas Jonsebråten
(obaj Hæh re & Isach sen Ma ski nu tle ie AS), Kåre Ro sen dal (Ro sen dal Ma skin AS)
oraz Lars Hæh re (BetonmastHæhre An legg AS) chwa lą so bie wo zi dła Do osan
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MASZYNY I URZÑDZENIA  BUDOWLANE
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 504 621 002, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



CENNIK REKLAM

Krót ka cha rak te ry sty ka

„Po śred nik Bu dow la ny - maszyny, narzędzia, sprzęt” to fa cho we cza so pi -
smo po śred ni czą ce w kon tak tach firm z bran ży bu dow la nej. Ukazuje się od
stycznia 1996 roku, a począwszy od wydania 5/98 w formie odrębnego
zeszytu co dwa miesiące przy no si  in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym rynku maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji związanych
z branżą budowlaną w nak∏adzie 7.500 egzemplarzy. 

Ad re sa ci
Bran ża

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

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

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

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

4/2018 16.07.2018 11.06.2018 25.06.2018 
5/2018 21.09.2018 13.08.2018 27.08.2018 
6/2018 16.11.2018 12.10.2018 29.10.2018 

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 3/2018 

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






