
budowlany
POÂREDNIK

42006INFORMACJE
DLA

BUDOWNICTWA
ISSN 1427-213X

(62)

m a s z y n y  q n a r z ´ d z i a  q s p r z ´ t
LIPIEC-SIERPIE¡



MASZYNY DOST¢PNE OD R¢KI



Drodzy Czytelnicy, 
brak zap∏aty lub d∏ugotrwa-
∏a zw∏oka w zap∏acie za wyko-
nane rzetelnie prace stano-
wià najcz´stsze przyczyny
upad∏oÊci lub zamykania ma-
∏ych i Êrednich firm budowla-
nych. Cz´Êç z podwykonawców w ogóle nie podejmuje walki o odzy-
skanie choçby cz´Êci nale˝noÊci uwa˝ajàc, ˝e w starciu z armià praw-
ników stojà na z góry straconej pozycji. O tym, ˝e tak byç nie musi
przekonuje niedawny wyrok Sàdu Najwy˝szego. Z jego sentencji jasno
wynika, ˝e podwykonawca mo˝e domagaç si´ zap∏aty od inwestora,
nawet jeÊli ten zas∏ania si´ faktem przekazania ca∏ej nale˝noÊci g∏ów-
nemu wykonawcy. Mówi o tym obowiàzujàcy od 24 kwietnia 2003
roku artyku∏ 647 kodeksu cywilnego. Ustanawia on zasad´ solidarnej
odpowiedzialnoÊci inwestora oraz generalnego wykonawcy wobec
podwykonawców. Od 7 listopada 2003 roku obowiàzuje tak˝e inne
rozwiàzanie prawne majàce chroniç firmy budowlane przed nieuczci-
wymi inwestorami. Na jego podstawie wykonawca mo˝e ˝àdaç od in-
westora gwarancji terminowej zap∏aty za wykonane przez niego robo-
ty budowlane. Przepisy o gwarancji zap∏aty sà bezwzgl´dnie obowià-
zujàce, w podpisywanej umowie nie istnieje zatem mo˝liwoÊç wy∏à-
czenia ich stosowania. Warto znaç swoje prawa i z nich korzystaç! 
Co czwarta osoba w Polsce, która straci∏a ˝ycie w miejscu pracy, by-
∏a zatrudniona w budownictwie. Kontrole Paƒstwowej Inspekcji Pra-
cy wykaza∏y, ˝e tylko w ubieg∏ym roku na placach budowy zgin´∏o
114 osób. Najwi´cej wypadków zdarza si´ w firmach ma∏ych, zatrud-
niajàcych do 9 osób. Wed∏ug Rady ds. Bezpieczeƒstwa Pracy w Bu-
downictwie g∏ównà przyczynà wypadków jest ra˝àce nieprzestrzega-
nie zasad BHP. Do najcz´Êciej spotykanych nieprawid∏owoÊci nale˝à:
brak barierek ochronnych, dobrych rusztowaƒ, niesprawne maszyny,
a tak˝e z∏e przygotowanie pracowników do wykonywania powierzo-
nych im zadaƒ na placu budowy. 
Na koniec nieco optymizmu. Raport firm leasingowych z pierwszego
pó∏rocza 2006 pokazuje, ˝e wÊród przedmiotów umów przyby∏o naj-
wi´cej samolotów i maszyn. Nas cieszy, ˝e w tej drugiej kategorii
najwi´kszy wzrost odnotowano w sprz´cie dla budownictwa. 

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

2. Na zaproszenie hiszpaƒskiego zwiàzku
producentów maszyn budowlanych
ANMOPYC przedstawicielka naszej
redakcji wzi´∏a udzia∏ w spotkaniu 
prasy fachowej z ca∏ego Êwiata

8. Na Islandii zostanie oddana do u˝ytku
najwy˝sza tama w Europie

12. Tworzàc spó∏k´ FPT, Fiat Auto kierowa∏
si´ ch´cià pe∏niejszego wykorzystania
nowoczesnych technologii oraz do-
Êwiadczeƒ nabytych w zakresie prac
nad uk∏adami nap´dowymi

15. KOMATSU wdro˝y∏o nowà filozofi´ pro-
jektowania maszyn okreÊlanà s∏owem
DANTOTSU, co przet∏umaczyç mo˝na
jako NIEDOÂCIGNIONY

18. W zag´szczarce AVP 3520 odnaleêç
mo˝na wszystkie zalety maszyn spod
znaku Ammann: prostot´ wykonania, 
du˝à zwrotnoÊç, funkcjonalnà konstruk-
cj´, niezawodnoÊç

22. WEBER MT po dwuletnich testach 
w realnych warunkach placów budowy
wprowadzi∏ w czerwcu do seryjnej
produkcji zag´szczark´ CR 10

24. Minikruszarki szcz´kowe marki Guidetti
to jedne z najmniejszych tego typu ma-
szyn na Êwiecie

29. Do elitarnego klubu firm upowa˝nionych
do u˝ywania znaku HARDOX IN MY BODY
nale˝y 124 producentów skrzyƒ wywrot-
kowych i za∏adowczych, kontenerów i ∏y-
˝ek z ca∏ego Êwiata

33. Ju˝ od ponad dwunastu lat na rynku hy-
drauliki si∏owej funkcjonuje z powodzeniem 
lubelska firma Transtools

34. Ostre ci´cie w „¸aêni Nowej”

37. ICS - pionierzy ci´cia betonu

38. Stosujàc systemy sterowania maszyn
TOPCON mo˝na pracowaç szybciej,
dok∏adniej oraz znacznie wydajniej

40. Biuro Handlowe Ruda od pi´tnastu lat
dostarcza na rynek urzàdzenia do kru-
szenia ska∏ i gruzu budowlanego

42. Produkowana w Stalowej Woli koparko-
∏adowarka 9.50 daje ciekawe mo˝liwo-
Êci indywidualnej konfiguracji
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PoÊrednik Budowlany goÊci∏ w Hiszpanii

Na zaproszenie hiszpaƒskiego zwiàzku producentów ma-
szyn budowlanych ANMOPYC w pierwszym tygodniu lipca
przedstawicielka naszej redakcji wzi´∏a udzia∏ w spotkaniu
dziennikarzy prasy fachowej z ca∏ego Êwiata. Wizyta
w Hiszpanii zapowiada∏a si´ bardzo ciekawie. Celem go-
spodarzy by∏o po pierwsze umo˝liwienie miejscowym fir-
mom spotkania z osobami mogàcymi udzieliç im rzetelnej
informacji na temat sytuacji gospodarczej w ich krajach, jak
równie˝ oceniç mo˝liwoÊci nawiàzania wspó∏pracy. Po dru-
gie – uczyniono wszystko, by przekonaç nas – a wi´c i na-
szych czytelników – ˝e Hiszpania jest krajem atrakcyjnym
nie tylko turystycznie. 

Tygodniowà rund´ po Pó∏wyspie Iberyjskim rozpoczà∏ pobyt
w stolicy Aragonii, Saragossie. Miasto to, znane naszym czy-
telnikom jako organizator targów SMOPYC, jest powa˝nym
oÊrodkiem przemys∏owym, siedzibà licznych firm produkujà-
cych maszyny, sprz´t, narz´dzia i komponenty dla budow-
nictwa. Pozycj´ Saragossy na gospodarczej mapie Hiszpanii
wzmacnia jej dogodne po∏o˝enie w niemal równej odleg∏oÊci
od g∏ównych miast, jak: Madryt, Barcelona, Bilbao i Walencja
oraz po∏àczenie z nimi za pomocà nowoczesnych autostrad. 
Starannie i precyzyjnie zaplanowany program wizyty by∏
niestety w znacznym stopniu ograniczony czasem – tydzieƒ
to stanowczo za ma∏o, by odwiedziç wszystkie zaintereso-
wane i interesujàce przedsi´biorstwa. Dlatego te˝ na po-
czàtek ANMOPYC zaprosi∏ do Saragossy przedstawicieli
tych firm, które nie zmieÊci∏y si´ w planie naszych podró˝y. 
W sali konferencyjnej przy 16 stolikach dziennikarze z Anglii,
Brazylii, Meksyku, Bahrajnu, Singapuru, W∏och, Argentyny,
USA, Rumunii, Rosji, Niemiec, RPA i oczywiÊcie „PoÊrednika
Budowlanego”- mieli okazj´ zdobycia informacji o firmach
i produktach zwykle jeszcze nie znanych szeroko poza Hisz-
panià, jak równie˝ zaprezentowania swoich krajów jako
otwartych na wspó∏prac´ gospodarczà. 
Wszyscy nasi rozmówcy oceniajà Polsk´ jako niezwykle
atrakcyjny rynek… przysz∏oÊci! Wi´kszoÊç z szukajàcych
kontaktu z dziennikarkà „PoÊrednika” albo ju˝ by∏a, albo wy-
biera si´ do naszego kraju, wytrwale szukajàc sposobu na-
wiàzania korzystnej wspó∏pracy. Hiszpanie patrzà na Polsk´
z sympatià i nadziejà, na razie jednak kontakty handlowe
majà w wi´kszoÊci niewystarczajàce w stosunku do ch´ci. 
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POWERTRAIN TECHNOLOGIES
www.ivecomotors.com

Generalny Importer Iveco Motors w Polsce:

Sp. z o.o.
Technika Zastosowaƒ Nap´dów
ul. Odrowà˝a 13, 03-310 Warszawa, tel.: (0 22) 814-01-80,  814-01-79, 
fax (0 22) 814-01-78; www.tezana.pl; e -mail: biuro@tezana.pl

SILNIKI
DO POJAZDÓW
DOSTAWCZYCH

w zakresie mocy
od 78 kW (106 KM) do 122 kW (166 KM)
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CINTASA projektuje, produkuje i instaluje systemy trans-
portu dla ró˝nych ga∏´zi przemys∏u. Swoje wyroby ekspor-
tuje do Niemiec, Afryki, Ameryki Po∏udniowej i ¸aciƒskiej.
W Polsce szuka rynku na przenoÊniki taÊmowe do transpor-
tu kruszyw, kopalin i materia∏ów budowlanych, niezb´dne
m. in. w cementowniach, kopalniach i kamienio∏omach. 
LEBRERO od ubieg∏ego roku wspó∏pracuje z warszawskà fir-
mà Agrex-Arcon i ocenia to wysoko. Firm´ za∏o˝y∏o w roku
1950 pi´ciu braci, pozostaje ona nadal w stu procentach w r´-
kach rodziny Lebrero. W swojej fabryce w Saragossie mo˝e
produkowaç rocznie co najmniej 400 walców do prac ziem-
nych i 100 walców stalowych poza innymi urzàdzeniami bu-
downictwa drogowego, jak walce ogumione, kompaktowe,
kombinowane itp. Eksport jest jednym z najwa˝niejszych ce-

lów firmy, obecnie sprzedaje ona maszyny na pi´ciu konty-
nentach wspierajàc swych dealerów poprzez organizowanie
dla nich szkoleƒ technicznych, szkoleƒ sprzeda˝y, jak równie˝
treningów dla klientów, u˝ytkowników sprz´tu Lebrero. 
GALAGAR na rynku od roku 1945, produkuje i eksportuje do
45 krajów kompletne linie spawalnicze, gazowe i elektryczne,
jak równie˝ wszelkiego rodzaju akcesoria zwiàzane ze spawa-
niem. BezpoÊredni kontakt z klientami, tradycja organizowania
dla nich szkoleƒ, udzia∏ w targach, rozwijanie i udoskonalanie
wyrobów to dewiza firmy, która nie ma jeszcze w Polsce ˝ad-
nych doÊwiadczeƒ, za to wielkà ch´ç nawiàzania wspó∏pracy. 
M.Z.IMER to równie˝ firma o ponad pi´çdziesi´cioletnim
doÊwiadczeniu w produkcji urzàdzeƒ dla przemys∏u budow-
lanego. Zaczynali od betonomieszarek, obecnie gama v
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v ich wyrobów obejmuje m. in. wywrotki od 1 do 10 ton, be-
toniarki i zamiatarki. Najnowszy produkt firmy to szeroka
zaledwie na metr miniwywrotka o ∏adownoÊci 1.200 kg, ide-
alna do pracy w wàskich uliczkach, ciasnych przejÊciach
cz´sto spotykanych w pejza˝u architektonicznym europej-
skich miast. M.Z.IMER produkuje równie˝ urzàdzenia do
ci´cia drewna i diamentu oraz wózki wid∏owe. 
SALTEC jest obecny w Polsce od pi´ciu lat. Produkty tej
firmy znaleêç mo˝na w parkach maszynowych powa˝nych
firm wykonawczych. Krakowski Lambor jest od trzech lat
oficjalnym przedstawicielem Saltecu, dealerem marki TOR-
GAR, obejmujàcej windy towarowe, towarowo-osobowe
oraz masztowe pomosty robocze. 
CAMAC to wytwórca szerokiej gamy sprz´tu transportu
pionowego od wciàgarek r´cznych i elektrycznych po win-
dy do transportu towarowego, osobowo-towarowego,

platformy masztowe, platformy robocze mogàce z powo-
dzeniem zastàpiç rusztowania. Stosowanie tego typu
sprz´tu pozwala na prac´ na wybranej wysokoÊci bez po-
trzeby ciàg∏ego wchodzenia i schodzenia, co nie tylko re-
dukuje niebezpieczeƒstwo wypadku, ale i znacznie obni-
˝a koszty, dzi´ki zaoszcz´dzeniu czasu. Jak oblicza firma,
w porównaniu z tradycyjnymi rusztowaniami, u˝ycie plat-
formy, którà mo˝na szybko i bezpiecznie przemieÊciç na
˝àdanà wysokoÊç oznacza 90% oszcz´dnoÊç czasu. 
Wszystkie firmy i osoby pragnàce skontaktowaç si´ z opi-
sanymi powy˝ej producentami mogà to uczyniç tak˝e za
poÊrednictwem naszej redakcji. 
W kolejnych numerach „PoÊrednika Budowlanego - Maszy-
ny, Narz´dzia, Sprz´t” szerzej przedstawimy te firmy, któ-
rych zak∏ady produkcyjne mieliÊmy okazj´ poznaç. B´dà to
mi´dzy innymi: COMANSA, GESAN, AUSA, MTG oraz BYG. 

Z Szyd∏owca na Zamek Królewski

Stanis∏aw Urbaƒski z Szyd∏owca jest w∏aÊcicielem firmy wy-
dobywajàcej i przerabiajàcej kamieƒ budowlany. W kopalni
Âmi∏ów pozyskiwany jest piaskowiec bia∏y, jednorodny
i drobnoziarnisty. Nieg∏´bokie z∏o˝e o powierzchni dwóch
hektarów eksploatowane jest trzeci sezon, a poniewa˝
obecna moda zmniejszy∏a popyt na bia∏y piaskowiec, mo-
˝e go wystarczyç jeszcze na co najmniej dziesi´ç lat wydo-
bycia. Surowiec ten, o szerokim zastosowaniu w budow-
nictwie i architekturze, w firmie Stanis∏awa Urbaƒskiego ku-
piç mo˝na zarówno w postaci naturalnej, jak i w formie
konkretnego produktu. 
Dzia∏ajàca z powodzeniem od ponad pi´tnastu lat firma
mo˝e pochwaliç si´ wykonaniem prac kamieniarskich na
sto∏ecznym Zamku Królewskim, w Teatrze Narodowym.
Piaskowiec z Szyd∏owca zdobi te˝ budynek Galerii Zach´-
ta w Warszawie, Dwór Artusa w Gdaƒsku oraz tamtejszy
obiekt Radia i Telewizji. Firma Stanis∏awa Urbaƒskiego do-
starczy∏a te˝ kamieƒ zdobiàcy gmach Politechniki Lubel-
skiej i wiele innych budynków u˝ytecznoÊci publicznej. 
Firma Stanis∏awa Urbaƒskiego wykorzystuje specjalistycz-

ne maszyny do prowadzenia wydobycia, transportu
urobku i obróbki kamienia. Na terenie kopalni kluczowà
rol´ spe∏nia ∏adowarka ko∏owa Hanomag E70. W∏aÊciciel
firmy zdecydowa∏ si´ na t´ mark´ ze wzgl´du na jej do-
brà renom´. Do swej kopalni zakupi∏ maszyn´ u˝ywanà
o stosunkowo niewielkim przebiegu.

¸adowarka ko∏owa Hanomag E70 jest podstawowà maszynà przy eksploatacji z∏o˝a
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Leasing taƒszy 
i lepszy ni˝ kredyt

Przedsi´biorcy analizujàc
dost´pne na rynku oferty
finansowe bezdyskusyjnie
uznajà obecnie leasing za
korzystniejszà ni˝ kredyt
bankowy form´ finanso-
wania zakupu maszyn bu-
dowlanych. Oferta firm le-
asingowych skierowana
do przedsi´biorstw bu-
dowlanych w roku 2006
pokonuje rozwiàzania pro-
ponowane przez banki we
wszystkich obszarach.
Dzi´ki du˝ej konkurencji
na rynku us∏ug leasingo-
wych oprocentowanie le-
asingu zrówna∏o si´ prak-
tycznie z kosztem kredytu.
Podnoszony w przesz∏oÊci
argument, i˝ leasing jest
prostszy, ale nominalnie
drogi, sta∏ si´ nieaktualny.
Oprócz spadku wysokoÊci
mar˝ proponowanych
przez leasingodawców, na

analizowany przez przed-
si´biorc´ budowlanego
koszt finansowania ma
wp∏yw tak˝e obni˝ka stóp
procentowych na rynku
mi´dzybankowym w Pol-
sce w ciàgu ostatnich lat.
Co ciekawe, koszt leasin-
gu w z∏otych niewiele ju˝
ró˝ni si´ od kosztu finan-
sowania w euro czy fran-
kach szwajcarskich, w∏a-
Ênie dzi´ki ma∏ej obecnie
ró˝nicy w stopach procen-
towych dla wymienionych
walut. Pozytywnà ocen´
op∏acalnoÊci finansowej
leasingu w starciu z kredy-
tem jeszcze mocniej pod-
kreÊlajà dalsze czynniki,
na które przedsi´biorcy
zwracajà uwag´. Pierwszy
z nich to specjalne promo-
cje przygotowywane przez
sprzedawców maszyn i le-
asingodawców, na przy-
k∏ad w postaci leasingu
0%, a wi´c polegajàce na
sp∏acie przez leasingo-
biorc´ w trakcie okresu fi-

nansowania tylko wartoÊci
maszyny, bez odsetek.
Drugi, to atrakcyjny koszt
ubezpieczenia maszyny,
jaki oferuje firma leasingo-
wa, dzi´ki specjalnym
umowom z ubezpieczy-
cielami obejmujàcymi ca-
∏oÊç majàtku leasingo-
dawcy - jego pozycja ne-
gocjacyjna wobec firmy
ubezpieczeniowej jest sil-
niejsza, ni˝ przedsi´biorcy
ubezpieczajàcego rocznie
tylko kilka czy nawet kilka-
naÊcie maszyn. Koszt i za-
kres ubezpieczenia pro-
ponowanego przez firm´
finansujàcà zakup jest
wi´c zwykle korzystniejszy
ni˝ polisy negocjowanej
samodzielnie przez firm´
budowlanà. Trzeci czynnik
to brak koniecznoÊci za-
p∏aty podatku VAT od ce-
ny maszyny w przypadku
leasingu rozpatrywanego
z punktu widzenia podat-
kowego jako operacyjny -
p∏aci go firma leasingowa,

a klient sp∏aca podatek
stopniowo w trakcie umo-
wy wraz z ka˝dà ratà mie-
si´cznà. Czwarty czynnik
zale˝y od indywidualnego
rachunku przedsi´biorcy
budowlanego - sà nim
oszcz´dnoÊci podatkowe
uzyskiwane dzi´ki leasin-
gowi i obni˝enie p∏acone-
go podatku dochodowe-
go. Dalsze przewagi le-
asingu w aspekcie finan-
sowym ujawniajà si´ w ob-
szarze elastycznoÊci
kszta∏towania p∏aconych
miesi´cznych rat leasingo-
wych. Leasing umo˝liwia
przyj´cie minimalnej wy-
maganej przez przepisy
podatkowe dla maszyn
budowlanych wartoÊci wy-
kupu, na przyk∏ad po okre-
sie trzech lat leasingu w wy-
sokoÊci jednego procenta
poczàtkowej ceny zakupu,
lub maksymalnej propono-
wanej przez finansujàcego,
na przyk∏ad w wysokoÊci
kilkudziesi´ciu procent v
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v wartoÊci poczàtkowej. W pierwszym przypadku raty
miesi´czne b´dà wy˝sze, a maszyna sp∏acona praktycz-
nie w ca∏oÊci w trakcie leasingu, w drugim zaÊ wysokoÊç
p∏aconych rat miesi´cznych b´dzie du˝o ni˝sza, a wi´c
sta∏e koszty u˝ytkowania maszyny b´dà mniejsze. Balo-
nowà rat´ wykupu mo˝na bowiem zap∏aciç jednorazo-
wo, roz∏o˝yç na kolejne raty miesi´czne lub w porozu-
mieniu z firmà leasingowà zwróciç maszyn´ bez obo-
wiàzku sp∏aty raty wykupu. Sà to mo˝liwoÊci, które stwa-
rza leasing, a których nie znajdziemy przy finansowaniu
zakupu kredytem. Standardem na rynku leasingowym
jest proponowanie firmom budowlanym harmonogramu
rat leasingowych ze znaczàco obni˝onymi ratami mie-
si´cznymi w sezonie zimowym, gdy maszyny rzadko pra-
cujà i prze∏o˝enie ci´˝aru sp∏aty na te miesiàce roku, gdy
wykorzystanie urzàdzeƒ jest najwi´ksze. Specyfika sezo-
nowoÊci w budownictwie jest doskonale rozumiana przez
leasingodawców, natomiast ze wzgl´dów procedural-
nych rzadziej mo˝liwa jest do uwzgl´dnienia w przypad-
ku kredytu bankowego. Nale˝y dodaç do tego proste,
szybkie Êcie˝ki realizacji transakcji oraz niskie bariery
w uzyskaniu finansowania w formie leasingu, w przeci-
wieƒstwie do rygorystycznych procedur bankowych ob-
warowanych wieloma formalnoÊciami i obowiàzkiem
zgromadzenia wymaganej, satysfakcjonujàcej bank do-
kumentacji. Nic wi´c dziwnego, i˝ coraz wi´ksza liczba
przedsi´biorców budowlanych przekonuje si´ do leasin-
gu i jest on podstawowym êród∏em finansowania inwe-
stycji zw∏aszcza dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. 

Dalsze informacje Pb 001Z

ANKER-FLEXCO GmbH · Leidringer Str. 40 - 42 · D-72348 Rosenfeld
Telefon +49-74 28 - 94 06-0 · Telefax +49-74 28 - 94 06-260

e-mail: info@anker-flexco.de

Proste, szybkie i bezproblemowe 

połączenia mechaniczne 

taśm przenośnikowych. 

Naprawa we własnym zakresie.
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Dobry czas 
na leasing

- Boom w bran˝y budowla-
nej jest wyraênym dowo-
dem o˝ywienia w polskiej
gospodarce. To, ˝e firmy
sektora budowlanego zde-
cydowanie wi´cej inwestu-
jà, przek∏ada si´ na coraz
lepsze wyniki sprzeda˝owe
VB LEASING - mówi Rado-
van Polakovic, cz∏onek Za-
rzàdu VB Leasing Polska
S.A. odpowiedzialny za
sprzeda˝ i marketing. - Do
koƒca czerwca bie˝àcego
roku podpisaliÊmy umowy
leasingu maszyn budowla-
nych o wartoÊci 2,5-krotnie
wi´kszej ni˝  w analogicznym
okresie ubieg∏ego roku. Od-
notowaliÊmy istotny wzrost
pod wzgl´dem liczby zawar-
tych transakcji - dodaje. 
Radovan Polakovic podkre-
Êla, ˝e o bardzo dobrych
tegorocznych wynikach fir-
my decyduje tak˝e oferta

VB LEASING. Zosta∏a ona
przygotowana ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem spe-
cyfiki sektora budowlane-
go. Spó∏ka od ponad roku
oferuje przedsi´biorcom
specjalny produkt „Leasing
maszyn budowlanych” -
procedur´ ekspresowà na
leasing sprz´tu budowla-
nego. Produkt ten umo˝li-
wia ∏atwe i niemal b∏yska-
wiczne zawarcie umowy
leasingu operacyjnego i fi-
nansowego zarówo na
nowe, jak i u˝ywane ma-
szyny oraz urzàdzenia.
Firma zacieÊnia te˝ wspó∏-
prac´ z wiodàcymi w Polsce
dostawcami maszyn bu-
dowlanych. - OczywiÊcie,
bran˝y budowlanej oferuje-
my szybkà, profesjonalnà
obs∏ug´, uproszczone pro-
cedury polegajàce m.in. na
minimum formalnoÊci, ela-
styczne warunki umowy
i atrakcyjne akcje promocyj-
ne. Jednak oprócz maszyn
i urzàdzeƒ oferujemy równie˝

leasing Êrodków transportu
czy niezb´dnego do prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci sprz´tu
biurowego i IT, tak˝e w opar-
ciu o nowoczesne, uprosz-
czone i szybkie procedury -
mówi Radovan Polakovic. 
Produkcja maszyn i urzà-
dzeƒ budowlanych to stale

rozwijajàca si´ i unowocze-
Êniana dziedzina techniki.
VB LEASING wspó∏pracuje
z wieloma Êwiatowymi i pol-
skimi dostawcami maszyn,
dzi´ki czemu klienci mogà li-
czyç na sprz´t wysokiej kla-
sy oraz promocje i rabaty. 

Dalsze informacje Pb 002Z

Radovan Polakovic cieszy si´ z coraz lepszych wyników sprzeda˝owych VB Leasing Polska



Najwy˝sza tama w Europie

Islandia od lat przoduje w wykorzystaniu czystych ekologicz-
nie, odnawialnych êróde∏ energii. Naturalne zasoby w posta-
ci goràcych êróde∏ geotermicznych i rzek polodowcowych
pozwalajà uzyskiwaç ekologicznà, a przy tym tanià energi´
elektrycznà. Najnowszy projekt Islandczyków zapiera dech
w piersiach. Na bezludnych terenach wschodniej Islandii po-
wsta∏ sztuczny zbiornik majàcy gromadziç wody sp∏ywajàce
z lodowca Vatnajökull. Ma on powierzchni´ 57 kilometrów
kwadratowych i g∏´bokoÊç ponad 200 metrów. Miejsce gi-
gantycznej budowy po∏o˝one jest niedaleko Sneafell, naj-
wy˝szego szczytu kraju (1.880 m n.p.m.). 
Decyzj´ o budowie tamy Karahnjukar podj´to w roku
2001 po upewnieniu si´, ˝e jej powstanie nie b´dzie mia-
∏o negatywnego wp∏ywu na Êrodowisko naturalne. Zgod-
nie z projektem wzniesiono trzy tamy. Centralna, pokry-
ta betonem jest jednoczeÊnie najwy˝szà  tego rodzaju
budowlà w Europie. Tamy boczne pokryte zosta∏y ka-
mieniem.  Lustro wody po∏o˝one jest 625 metrów nad
poziomem morza. Sp∏ywajàca woda, której nie pomie-
Êci zbiornik b´dzie odprowadzana betonowà rynnà two-
rzàc fantastyczny wodospad dochodzàcy do dziewi´ç-
dziesi´ciu metrów wysokoÊci. Dzi´ki spi´trzeniu wody
nap´dzaç b´dzie mo˝na zamontowane g∏´boko w ska-
∏ach turbiny. Wytwarzana w ten sposób energia elek-
tryczna spo˝ytkowana zostanie g∏ównie na potrzeby po-
wstajàcej jednoczeÊnie na pó∏nocnym wybrze˝u Islandii
olbrzymiej huty aluminium. 
Islandzka inwestycja to przedsi´wzi´cie mi´dzynarodo-
we. G∏ównym inwestorem jest islandzki narodowy do-
stawca energii elektrycznej Landsvirkjun. Firma
posiadajàca czterdziestoletnià koncesj´ na dostawy
pràdu zamierza rozpoczàç nape∏nianie zbiornika we
wrzeÊniu tego roku. Produkcja energii elektrycznej ma
natomiast rozpoczàç si´ wiosnà roku przysz∏ego. Nad
projektem obok Islandczyków pracowali specjaliÊci ze
Szwajcarii, USA, Anglii, Szwecji, Norwegii oraz Francji.
Na generalnego wykonawc´ centralnej tamy wybrano
w∏oskie przedsi´biorstwo Impregilo. Tamy boczne i pra-
ce przygotowawcze przy wznoszeniu wspomnianej hu-
ty aluminium wykonywa∏a natomiast islandzka firma Su-
durverk. Tunele, którymi doprowadzana b´dzie woda
do podziemnych turbin majàcych wytwarzaç 690 MW
pràdu drà˝yli Niemcy. Na tej presti˝owej budowie nie
zabrak∏o równie˝ naszych rodaków. WÊród budujàcych
podziemnà elektrowni´ znalaz∏o si´ dwudziestu czte-
rech Polaków z krakowskiej Chemobudowy. Znaleêli oni
zatrudnienie przy monta˝u podziemnych turbin. Efekty
ich pracy b´dzie mo˝na oceniç w kwietniu przysz∏ego
roku, kiedy to z elektrowni pop∏ynie pierwszy pràd.
Prace nad budowà supertamy rozpocz´∏y si´ od wyty-
czenia i wykonania tras dojazdowych do placu budowy.
Przystàpiono do nich przed czterema laty. Ogó∏em
w trudnym, górzystym terenie, gdzie zimà dzieƒ trwa za-
ledwie trzy godziny powsta∏o ponad sto kilometrów as-
faltowych dróg. Najtrudniejszà cz´Êcià projektu by∏o bez
wàtpienia wydrà˝enie w litej skale  53-kilometrowego tu-
nelu. Prace przy jego budowie przebiega∏y  na g∏´boko-
Êci 100-200 metrów.  Do jego wykonania W∏osi sprowa-

dzili z USA trzy gigantyczne maszyny wiercàce. Âredni-
ca zastosowanych w nich g∏owic borujàcych waha si´
w zakresie od 7,2 do 7,7 metra. Ka˝da z maszyn wa˝y
770 ton. Na Islandi´ przetransportowano je drogà mor-
skà w stanie rozmontowanym. Przysposobienie ka˝dej
z nich  do pracy poch∏ania∏o nawet trzy miesiàce. Osta-
tecznie wiertnice sprawdzi∏y si´ doskonale, podobnie jak
wczeÊniej podczas prac w Alpach Szwajcarskich, górach
Australii pod kana∏em La Manche oraz w Chinach przy
drà˝eniu tunelu pod ˚ó∏tà Rzekà. 
G∏ówni wykonawcy pojawili si´ na miejscu inwestycji
wiosnà 2003 roku. Do zrealizowania postawionych
przed nimi zadaƒ potrzebowali setek maszyn do robót
ziemnych. Ich dostawcà zosta∏ koncern Caterpillar.
O wyborze tej marki zadecydowa∏y przede wszystkim
kompleksowa oferta  oraz sprawnie dzia∏ajàcy przez
ca∏à dob´ serwis. Maszyny musia∏y równie˝  pracowaç
w niezwykle trudnych warunkach terenowych i atmos-
ferycznych. DoÊç powiedzieç, ˝e ka˝da z maszyn  mie-
si´cznie przepracowywa∏a przeci´tnie 500 mth. I nic
w tym dziwnego wziàwszy pod uwag´, ˝e podczas
prac na budowie wi´kszej z bocznych tam, Sudurverk
musia∏y skruszyç, przetransportowaç i zag´Êciç ponad
2,8 miliona metrów szeÊciennych materia∏u. Na budo-
w´  mniejszej z tam bocznych nawieziono 1,5 miliona
metrów szeÊciennych materia∏ów skalnych z pobli-
skich kamienio∏omów. Znacznie wi´kszy ogrom zadaƒ
czeka∏ budujàcych centralnà tam´ W∏ochów. Ma ona
wysokoÊç 200 i d∏ugoÊç 730 metrów. Wznoszenie kon-
strukcji wymaga∏o przepompowania 77 tysi´cy metrów
szeÊciennych betonu i nawiezienia 8,5 miliona metrów
szeÊciennych materia∏u skalnego. Ogó∏em podczas
prac budowlanych Caterpillar dostarczy∏ na Islandi´
mi´dzy innymi trzydzieÊci siedem wozide∏, dwadzie-
Êcia jeden spycharek gàsienicowych, trzynaÊcie  ∏ado-
warek ko∏owych, dwadzieÊcia trzy koparki, szeÊç rów-
niarek, cztery teleskopowe noÊniki osprz´tu. Z chwilà
rozpocz´cia robót budowlanych wszystkie maszyny
pracowa∏y w cyklu dwunastogodzinnym przez ca∏à
dob´. Poniewa˝ na Islandii nie znaleziono odpowied-
niej liczby operatorów, Impregilo sprowadzi∏o siedmiu-
set obcokrajowców, g∏ównie z Chin i Portugalii. 

Mieszanka firmowa

8 PoÊrednik Budowlany

Na bezludnych terenach wschodniej Islandii powsta∏ sztuczny zbiornik majàcy gromadziç
wody sp∏ywajàce z lodowca Vatnajökull. Ma on powierzchni´ 57 kilometrów kwadratowych
i g∏´bokoÊç ponad 200 metrów
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz dwumiesi´cznik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz i przes∏aç

go faksem na numer (022) 859-19-67  lub listownie pod adresem: 
PoÊrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasa˝ Ursynowski 1/45

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

imi´ i nazwisko: ............................................................................................................................................

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

zakres dzia∏alnoÊci firmy: ............................................................................................................................................

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

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

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

e-mail: ............................................................................................................................................

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych przez wydawc´ „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”- firm´ Poland Marketing
Baraƒski Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasa˝ Ursynowski 1/45. Dane te b´dà wykorzystywane wy∏àcznie do celów marketingowych. B´d´ mieç prawo
do wglàdu w dane oraz mo˝liwoÊç ich poprawiania. Dane nie b´dà udost´pniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) piecz´ç osoby zamawiajàcej ............................................................................................................................................

Prosz´ o przes∏anie mi dodatkowych informacji dotyczàcych zamieszczonych w tym wydaniu tekstów oznaczonych
nast´pujàcymi kodami:

Pb Pb Pb Pb

W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa∏ mnie tekst dotyczàcy .............................................................................

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

Chcia∏bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat .................................................................

................................................................................................................................................................................................
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POÂREDNIK

!
!

42006

(62)
maszyny  •  narz´dz ia  •  sprz´ t



q 03-044 WARSZAWA, ul. P∏ochociƒska 35, tel. (0-22) 435 31 76, GSM: 0-501 295 707

q 02-255 WARSZAWA, ul. Wynalazek 3 (wjazd od ul. Marynarskiej), tel. (0-22) 852 24 31, GSM: 0-501 295 708

q 20-228 LUBLIN, ul. Turystyczna 106, tel. (0-81) 746 48 98, GSM: 0-501 295 807

q 80-560 GDA¡SK, ul. ˚aglowa 2, tel. (0-58) 342 07 14, GSM: 0-501 295 844

HAMER HAMER 
PROFESJONALNE NARZ¢DZIA DLA BUDOWNICTWA

WYZNACZAMY
NOWE STANDARDY

JesteÊmy jednostkà upowa˝nionà do oceny
maszyn pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa
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Krótka charakterystyka
„PoÊrednik Budowlany - maszyny, narz´dzia, sprz´t” to fachowe czasopi-
smo poÊredniczàce w kontaktach firm z bran˝y budowlanej. Ukazuje si´ od
stycznia 1996 roku, a poczàwszy od wydania 5/98 w formie odr´bnego
zeszytu co dwa miesiàce przynosi  informacje o nowoÊciach na polskim
i Êwiatowym rynku maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji zwiàzanych
z bran˝à budowlanà w nak∏adzie 6.398 egzemplarzy. 

Adresaci
Bran˝a

1. Budownictwo ogólne 4.216
2. Roboty ziemne 72
3. In˝ynieria làdowa i wodna 983
4. Specjalistyczne roboty budowlane 52
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 108
6. Kopalnie w´gla kamiennego (Bazy Transportu i Sprz´tu) 53
7. Sprzedawcy maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego 138
8. Wypo˝yczalnie maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprz´tu budowlanego 49

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 57
12. Biblioteki 34
13. Szko∏y/Szko∏y wy˝sze/Pracownicy naukowi 21
14. Rzeczoznawcy 19

Poczàwszy od zeszytu 4/96 aktualne oraz archiwalne egzemplarze
„PoÊrednika Budowlanego” rozprowadzane sà na imprezach targowych
oraz przez punkty kolporta˝owe w Warszawie, ¸odzi, Katowicach, Miƒsku
Mazowieckim i Poznaniu. 

Nak∏ad bezp∏atnie kolportowany 6.398 egz.
Nak∏ad drukowany 7.150 egz.
Formy p∏atnoÊci
Faktura VAT zostanie przes∏ana wraz z egzemplarzem dowodowym. Nale˝-
noÊç nale˝y uiÊciç przelewem zgodnie z terminem p∏atnoÊci widniejàcym
na fakturze. Na ˝yczenie klienta wydawca zobowiàzany jest przedstawiç
potwierdzenie z poczty dotyczàce wysokoÊci kolportowanego nak∏adu.
Bank
BPH PBK S.A. Oddzia∏ w Warszawie
ul. Nowogrodzka 50
Nr konta 64 1060 0076 0000 4010 4011 6872
Dane techniczne
Format: A4, 210mm  x 297mm 
Powierzchnia zadruku: 182mm  x 260mm 
Liczba szpalt: 4, szerokoÊç szpalty 41mm
Rodzaj druku: offset, zeszyt zszywany
Materia∏y do druku: wy∏àcznie w formie elektronicznej. 

W przypadku koniecznoÊci opracowania 
graficznego reklamy redakcja dolicza 
poniesione koszty do ceny.

Formaty reklam i ceny

Format Szer. x wys. mm cz-b kolor 

1/8 strony 182 x 32    700,- z∏ 900,- z∏
88 x 64    700,- z∏ 900,- z∏

1/4 strony 182 x 64 1.000,- z∏ 1.500,- z∏
88 x 128 1.000,- z∏ 1.500,- z∏

1/3 strony 88 x 173 2.000,- z∏ 2.500,- z∏
182 x 85 2.000,- z∏ 2.500,- z∏

1/2 strony 182 x 128 3.500,- z∏ 4.000,- z∏
88 x 260 3.500,- z∏ 4.000,- z∏

2/3 strony 182 x 173 4.000,- z∏ 5.000,- z∏
1/1 strona 182 x 260 6.000,- z∏ 7.000,- z∏

II. i III. ok∏adka 210 x 297 6.500,- z∏ 7.500,- z∏

IV. ok∏adka 210 x 297 7.000,- z∏ 8.500,- z∏

Uwaga: Reklamodawcy przys∏uguje prawo bezp∏atnego zamieszczenia tekstu
promujàcego oferowane przez niego wyroby i us∏ugi. Obj´toÊç tekstu jest za-
le˝na od wykupionej powierzchni reklamowej i pozostaje kwestià negocjacji.

Tekst sponsorowany
Zamieszczenie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - z∏.
Tekst musi byç przed∏o˝ony zgodnie z harmonogramem wydawniczym do
akceptacji redakcji. 

Panorama firm od  A do Z
Zamieszczenie miniog∏oszenia (modu∏ 57 x 63 mm z logo firmy): 600, - z∏
za konkretnà grup´ produktów w trzech wydaniach. Miniog∏oszenie w sze-
Êciu wydaniach (rok og∏oszeniowy) kosztuje 1.000 z∏. Istnieje mo˝liwoÊç
zamieszczania miniog∏oszeƒ dwumodu∏owych (57 x 126 mm). Koszt takie-
go og∏oszenia wynosi odpowiednio: 1.600 z∏ w szeÊciu wydaniach (rok
og∏oszeniowy) oraz 1.000 z∏ (w trzech wydaniach).

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Zamieszczenie og∏oszenia: 30,- z∏ za ka˝dà ofert´ za jedno wydanie.
Zamieszczanie reklam o formatach inne ni˝ podane oraz reklama na pierwszej
stronie ok∏adki wymagajà dop∏at i sà mo˝liwe wy∏àcznie po otrzymaniu
akceptacji redakcji. Dop∏ata za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

Rabaty
Przy zamieszczeniu w ciàgu 12 miesi´cy (rok og∏oszeniowy):
3 og∏oszeƒ 5%
6 og∏oszeƒ 15%
Prowizja dla agencji reklamowych: 15%
Inserty:* 2-strony 4-strony 8-stron

4.000,- z∏ 8.000,- z∏ 20.000,- z∏

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

5/2006 28.09.2006    23.08.2006 30.08.2006
6/2006 29.11.2006    20.10.2006 27.10.2006
1/2007 30.01.2007    22.12.2006 29.12.2006
2/2007 27.03.2007    21.02.2007 23.02.2007
3/2007 07.05.2007    28.03.2007 02.04.2007

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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Szczegó∏owe informacje pod nr tel. 0-507 047 407

WIELKIE MO˚LIWOÂCI 

ZA NIEWIELKIE

PIENIÑDZE
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SPRZEDAM

< Budomarket- Sklep z technikà budowlanà: 
Tylko u nas!
- szeroki asortyment elementów traconych 

dla konstrukcji ˝elbetowych
- ∏atwe i pewne zakupy
- szybka i sprawna dostawa
- darmowe próbki materia∏ów
Kontakt: Izabela Chmiel (032) 388 99 61,

www.budomarket.net
< Zestaw sk∏adajàcy si´ z 56 szt. kontenerów

(dwie kondygnacje) 28 mieszkaƒ.
Cena loco Bytom: 74.000 Euro + VAT
Kontakt: Damian Rydzkowski : 0601 99 10 44, (032) 388 99 46

< Szalunki Êcienne i stropowe najtaniej w Polsce!
Podpory stalowe (stemple) nowe taƒsze ni˝ u˝ywane!
Lekkie deskowania do Êcian, s∏upów i stropów. 
Sklejka szalunkowa. Najtaƒsze w Europie drewniane
dêwigary szalunkowe H20 i GT24.
Kontakt: Marian Mi´sopust: 0605 59 34 33, (032) 388 99 40

Marek Wilk: 0601 54 82 97, (032) 388 99 41
< Ogrodzenia placu budowy

Dobra jakoÊç i skuteczne zabezpieczenie budowy,
produkt polski, cena 169 z∏/mb. 
Kontakt: Krzysztof Bieƒ: (032) 388 99 43, 0601 69 62 74

Regeneracja pomp t∏oczkowych 
- kompleksowe us∏ugi w zakresie naprawy, regeneracji i regulacji

pomp i silników t∏okowych firm: 
REXROTH, LINDE, SAUER i innych...

Diagnostyka pomp i regulacja z dojazdem do klienta.

ul. Krochmalna 39, Lublin, tel. (0-81) 532-42-80, (0-602) 295-705, 
baggero@web.de, www.baggero.de

Groty do m∏otów elektrycznych, hydraulicznych 
i pneumatycznych. Wszystkie typy i rodzaje.

Wysoka jakoÊç - umiarkowane ceny.

Wy∏àczny dystrybutor PPUH WOBIS
41-803 Zabrze, ul. Bytomska 135, tel. (032) 275 32 26, fax (032) 274 63 94

www.wobis.pl

< Spychark´ gàsienicowà STALOWA WOLA TD 25G
rok produkcji 1997, Cena: 480.000 z∏ + VAT
Kontakt: 0602 589 017 

< Koparko-∏adowark´ JCB 3CX
rok produkcji 1991/92, ∏y˝ka dzielona, wyjÊcie na m∏ot
Cena: 71.000 z∏ + VAT
Kontakt: 0607 07 36 80 

< Kopark´ ko∏owà KOMATSU PW-130
rok produkcji 1996,  6.700 mtg, rami´ ∏amane 3 razy,
∏y˝ka na  szybkoz∏àcze 1m3, waga 15 ton,
cena: 112.000 z∏+VAT
Kontakt:  0605 763-794

Zabezpieczenia wykopów KRINGS, E+S

sprzeda˝ od 3,5 tys. z∏, wynajem,
polski certyfikat bezpieczeƒstwa

Kontakt: (081) 532-42-80, (0602) 295 705,
www.baggero.de
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< Kompletnà wibropras´ Henke Hermetik-Silenta 50/300/6
do produkcji p∏ytek chodnikowych 50x50, 
rok prod. 1996, stan techniczny b. dobry. 
Kontakt:  Tel. (022) 870 61 21, 22; 0602 39 34 12

< ˚uraw gàsienicowy RDK-160-2, rok prod. 1979 
do roz∏adunku wagonów. Cena do uzgodnienia. 
Kontakt:  Tel. (022) 870 61 21, 22; 0602 39 34 12

< U˝ywane tokarki, szlifierki, wiertarki 
rok prod. 1972-1984, cena do uzgodnienia. 
Kontakt:  Tel. (022) 870 61 21, 22; 0602 39 34 12

Oferujemy do sprzeda˝y (gotówka, korzystne warunki leasingu) 
SPRZ¢T POLEASINGOWY w dobrym stanie m.in.

Maszyna Moc silnika Data zakupu Liczba Cena 
[KM] mth z∏

Minikoparka 
VOLVO EC15BXT 15,5 31.03.2005 95 79 000
Mini∏adowarka 
BOBCAT S175 T2 46 19.07.2005 420 110 000
¸adowarka teleskopowa 
Weidemann T5625 CX 80 76 26.04.2006 20 195 000

Szczegó∏y: www.vbleasing.pl
Kontakt: 071 33 44 934, 071 33 44 852, 0605 197 062,   

skrabka@vbleasing.pl, fax 071 33 44 921
Podane ceny sà cenami netto:

VB Leasing Polska S.A., 53-611 Wroc∏aw, ul. Strzegomska 42C



Fiat Powertrain 
Technologies (FPT) 

Nikomu ze Êledzàcych na
bie˝àco wydarzenia Êwiato-
wego rynku motoryzacyjne-
go, a przede wszystkim u˝yt-
kownikom jednostek nap´-
dowych wytwarzanych w fa-
brykach nale˝àcych do kon-
cernu IVECO MOTORS
z pewnoÊcià nie umknà∏ fakt
pojawienia si´ nowego, po-
t´˝nego gracza. Spó∏ka po-
wo∏ana zosta∏a do ˝ycia
przez Fiat Auto. Nowy twór,
b´dàcy oddzia∏em w∏oskiej
firmy odpowiada za wprowa-
dzanie innowacji technolo-
gicznych oraz rozwój kon-
strukcji jednostek nap´do-
wych i skrzyƒ biegów. Two-
rzàc taki oddzia∏, Fiat Au-
to kierowa∏ si´ zamys∏em
zintegrowania wszelkich
przedsi´wzi´ç bàdàcych
w trakcie realizacji, pe∏-
niejszego wykorzystania
nowoczesnych technologii
oraz doÊwiadczeƒ naby-
tych w zakresie prac nad
uk∏adami nap´dowymi. Dy-
rektorem generalnym FPT
mianowany zosta∏ Domeni-
co Bordone. Uprzednio sta∏
on na czele Magneti Marelli. 
Szef Grupy Fiat, Sergio Mar-
chionne jest przekonany, ˝e
dzia∏ FPT odniesie sukces.
Nie ukrywa, ˝e traktuje jego
powstanie i funkcjonowanie
jako kluczowy element
zmian w ca∏ej firmie: – Na-
sze najnowsze przedsi´-
wzi´cie stanowi fundamen-
talny krok na drodze odro-
dzenia ca∏ej grupy. Pozwoli
nam na dzia∏anie z rozma-
chem i wi´kszà elastyczno-
Êcià opartà na niekwestiono-
wanym, olbrzymim potencja-
le – twierdzi z przekonaniem
Sergio Marchionne. Wtóruje
mu dyrektor generalny FPT
Domenico Bordone: - Urze-
czywistnienie decyzji o po-
wstaniu nowej spó∏ki okre-
Êliç mo˝na bez najmniejszej
przesady kamieniem milo-
wym na drodze rozwoju

Grupy Fiata. Powstanie FPT
otwiera przed nami mo˝liwo-
Êci w zakresie  pe∏niejszego
wykorzystania  naszego nad-
zwyczajnego potencja∏u, któ-
ry do tej pory by∏ rozcz∏onko-
wany na poszczególne za-
k∏ady. Po∏àczenie obszarów
organizacji pracy, produkcji
i utrzymanie w firmie nad-
zwyczaj kompetentnych fa-
chowców pozwolà nam na
pe∏ne rozwini´cie skrzyde∏
– t∏umaczy. 
W d∏ugiej historii Fiata kom-
petencje koncernu w zakre-
sie zaawansowania techno-
logicznego w produkcji sil-
ników by∏y zawsze uznawa-
ne przez speców od moto-
ryzacji na ca∏ym Êwiecie.
Weêmy choçby cieszàce si´
olbrzymià renomà silniki
Diesla. Pracownicy, którzy
teraz tworzà Fiat Powertrain
Technologies, mieli okazj´
pracowaç nad silnikami Die-
sla, silnikami i osprz´tem do
bolidów Formu∏y 1, a tak˝e
konstrukcjami aut ci´˝aro-
wych i osobowych. 
Spó∏ka Fiat Powertrain
Technologies z g∏ównà sie-
dzibà w Turynie dzia∏a na te-
renie dwunastu krajów.
W jej sk∏ad wchodzi w chwi-
li obecnej dwadzieÊcia
szeÊç fabryk oraz szesna-
Êcie oÊrodków badawczo-
rozwojowych. Integracja ma
na celu wspólne wykorzy-
stywanie mo˝liwoÊci firm
Fiat Auto Powertrain, Iveco
Powertrain, Magneti Marelli
Powertrain (w tym Motor
Sport), Iveco Motoren For-
schung, a tak˝e projektów
realizowanych przez pla-
cówki Fiat Research Centre
oraz Elasis. Przysz∏oÊç Fiat
Powertrain Technologies ry-
suje si´ obiecujàco. Spó∏ka
ma niekwestionowany ol-
brzymi potencja∏ i szerokie
mo˝liwoÊci jego wykorzy-
stania. Ju˝ dziÊ jej roczna
produkcja kszta∏tuje si´ na
poziomie 2,2 miliona sztuk
jednostek nap´dowych oraz
2 milionów przek∏adni ró˝-
nego typu. ¸àcznie FPT za-
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POWERTRAIN TECHNOLOGIES
www.ivecomotors.com

Generalny Importer Iveco Motors w Polsce:

Sp. z o.o.
Technika Zastosowaƒ Nap´dów
ul. Odrowà˝a 13, 03-310 Warszawa, tel.: (0 22) 814-01-80,  814-01-79, 
fax (0 22) 814-01-78; www.tezana.pl; e -mail: biuro@tezana.pl

ZESPO Y̧
PRÑDOTWÓRCZE

w zakresie mocy
od 20 do 2.200 kVA
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trudnia ponad dwadzieÊcia
trzy tysiàce pracowników,
z czego jedenaÊcie tysi´cy
w Fiat Auto, ponad siedem
tysi´cy w Iveco oraz blisko
cztery tysiàce w Magneti Ma-
relli Powertrain. Kolejny ty-
siàc osób stanowià pracow-
nicy oÊrodków badawczo-
rozwojowych Fiat Research
Centre, Iveco Motoren For-
schung oraz Elasis. 
Szacuje si´, ˝e z chwilà roz-
pocz´cia dzia∏alnoÊci obro-
ty Fiat Powertrain Technolo-
gies si´ga∏y szeÊciu miliar-
dów euro. W ponad dwu-
dziestu procentach wypra-
cowywane sà one sprzeda-
˝à produktów odbiorcom
spoza grupy Fiata. Zarów-
no wysokoÊç rocznej pro-
dukcji, jak i olbrzymie mo˝-
liwoÊci w zakresie szeroko
poj´tych us∏ug w dziedzinie
zastosowaƒ nap´dów, czy-
nià z Fiat Powertrain Tech-
nologies jednego z najpo-
wa˝niejszych graczy Êwia-
towej bran˝y motoryzacyj-
nej. Tym samym Fiat przej-
muje i b´dzie kontynuowa∏
prace nad rozwojem tech-
nologii nap´dów przy wy-
korzystaniu dotychczaso-
wych doÊwiadczeƒ. 
Mo˝liwoÊç zintegrowanej
dzia∏alnoÊci oraz wykorzy-
stania potencja∏u wi´kszej
liczby centrów badawczych
wchodzàcych w sk∏ad FPT
daje okazj´ pe∏niejszego

stosowania najnowocze-
Êniejszych technologii, co
zwi´kszy konkurencyjnoÊç
ca∏ej Grupy Fiata w zakre-
sie jakoÊci produktów
i kosztów ich wytwarzania.
G∏ówne obszary aktywno-
Êci Fiat Powertrain Techno-
logies zosta∏y zawarte
w precyzyjnych planach
strategii dzia∏ania. Spó∏ka
ma skupiç si´ przede
wszystkim na pozyskiwaniu
i utrzymywaniu rynków
zbytu poza strukturà Grupy
Fiata, sta∏ym stymulowaniu
rozwoju centrów badaw-
czych zajmujàcych si´ naj-
bardziej zaawansowanymi
technologiami, systema-
tycznym wdra˝aniu rezulta-
tów badaƒ do seryjnej pro-
dukcji. Szczególnà uwag´
FPT poÊwi´ciç zamierza rów-
nie˝ jak najszybszemu wyko-
rzystywaniu nowatorskich
rozwiàzaƒ technologicznych
w masowej produkcji. 
Fiat Powertrain Technologies
k∏adzie szczególny nacisk na
kwestie zwiàzane z ochronà
Êrodowiska naturalnego. Wcho-
dzàce w sk∏ad spó∏ki oÊrodki
badawczo-rozwojowe otrzyma-
∏y zadanie polegajàce na
zintensyfikowaniu prac nad
rozwojem nap´dów przyja-
znych dla Êrodowiska, takich
jak: silniki nap´dzane gazem
ziemnym, rozwiàzania hybry-
dowe oraz ogniwa paliwowe. 

Dalsze informacje Pb 003Z

Generalny Importer Iveco Motors w Polsce:

Sp. z o.o.
Technika Zastosowaƒ Nap´dów
ul. Odrowà˝a 13, 03-310 Warszawa, tel.: (0 22) 814-01-80,  814-01-79, 
fax (0 22) 814-01-78; www.tezana.pl; e -mail: biuro@tezana.pl

POWERTRAIN TECHNOLOGIES
www.ivecomotors.com

SILNIKI
WYSOKOPR¢˚NE

do zastosowaƒ przemys∏owych
spe∏niajàce norm´ Tier 3 oraz Stage IIIA

w zakresie mocy
od 66 kW (89 KM) do 640 kW (870 KM)

Ekspozycja silników na terenie oÊrodka badawczo-rozwojowego w szwajcarskim Arbon,
który znalaz∏ si´ obecnie w strukturach Fiat Powertrain Technologies



Wywiad PoÊrednika

14 PoÊrednik Budowlany

PoÊrednik Budowlany: – Jakiego sprz´tu jest Pan obecnie
u˝ytkownikiem?
Marcin Gryska: – Wybra∏em koparko-∏adowark´ marki
VENIERI model 10.23C o udêwigu do 5 ton i g∏´bokoÊci ko-
pania do 5,80 m, z silnikiem PERKINS o mocy 120KM.

– Jakimi kryteriami kierowa∏ si´ Pan przy wyborze? Nie
obawia∏ si´ Pan wyboru maszyny produkcji w∏oskiej? 
– Niekorzystne opinie o maszynach w∏oskich nie majà  ˝adnego
uzasadnienia. Podzespo∏y produkcji w∏oskiej znajdziemy rów-
nie˝ w maszynach innych, renomowanych producentów. Âwiad-
czy to o ich doskona∏ej jakoÊci. Poza tym VENIERI to firma z tra-
dycjami, na rynku koparko-∏adowarek istnieje od 63 lat i jako
pierwsza na Êwiecie wdro˝y∏a zastosowanie przek∏adni hydro-
statycznej w koparko-∏adowarkach. Pracowa∏em ju˝ na wielu
urzàdzeniach tego typu, mi´dzy innymi na maszynach
KRAMER, CASE, CATERPILLAR. O moim obecnym wyborze
zadecydowa∏a bardzo dobra widocznoÊç do przodu, szczegól-
nie przy pracy z wid∏ami i ∏y˝kà. Jest to wyjàtkowo wa˝ne dla
bezpieczeƒstwa i precyzji pracy. 

– Czy to jedyny wyznacznik wyboru maszyny?
– OczywiÊcie, ˝e nie. Cz´sto pracuj´ tam, gdzie jest niewie-
le miejsca na wykonanie manewrów, na przejazd, skr´t, za-
wrócenie. Koparko-∏adowarka VENIERI, dzi´ki temu, ˝e jest
przegubowa i ma 4 równe ko∏a, jest bardzo zwrotna, daje
∏atwoÊç manewrowania i mo˝liwoÊç pracy w miejscach,
w których inne koparko-∏adowarki mia∏yby problemy. 

– Od jak dawna jest Pan u˝ytkownikiem tej koparko-∏ado-
warki?
– Od ponad roku.

– Czy zauwa˝y∏ Pan jeszcze inne zalety tej maszyny?
– Tak, maszyna ma o wiele wi´kszà ni˝ inne si∏´ zrywania,
co bardzo u∏atwia takie prace, jak korytowanie czy nabiera-
nie. Maszyna jest te˝ bardziej stabilna ni˝ inne dzi´ki temu,
˝e ma centralnie umieszczony silnik. 

– A co mo˝e Pan powiedzieç o kopaniu?
– Jest porównywalne z innymi urzàdzeniami, zaletà VENIERI
jest jednak mo˝liwoÊç kopania bez rozk∏adania podpór.

– Jak wymienione wczeÊniej cechy maszyny przek∏adajà si´
na prac´ codziennà?
– Przede wszystkim w porównaniu z innymi maszynami
mo˝na znacznie szybciej wykonaç poszczególne prace,
a to wp∏ywa bezpoÊrednio na finanse. Zasada jest prosta 
- im wi´cej wykonanej pracy, tym wi´kszy zarobek.

Rozmawia∏a: Redakcja PB

• ¸adowarki teleskopowe
• Koparko-∏adowarki
• Podesty ruchome
• PodnoÊniki koszowe

SPRZEDA˚ • WYNAJEM • SERWIS

• ¸adowarki 
• Koparko-∏adowarki • Wywrotki transportowe

www.novomat.pl

• Minikoparki 

MASZYNY BUDOWLANE I DROGOWE
62-070 Dopiewo, ul. Wi´ckowska 42
tel.: (061) 814-81-63, fax (061) 894-21-03
e-mail: info@novomat.pl

Dlaczego VENIERI?
Wybór sprz´tu budowlanego nastr´cza zawsze problemów. Bogata oferta rynku maszyn budowlanych paradoksalnie utrudnia podj´cie

decyzji. ZapytaliÊmy u˝ytkownika koparko-∏adowarki VENIERI, Pana Marcina Grysk´, o motywy, jakimi kierowa∏ si´ przy wyborze sprz´tu. 



WA 600-6 - nowa
∏adowarka KOMATSU

W roku 2005 KOMATSU
Ltd., podj´∏o decyzj´ wpro-
wadzenia na rynek nowe-
go modelu ∏adowarki ko∏o-
wej. Na t´ decyzj´ z∏o˝y∏o
si´ wiele czynników, mi´-
dzy innymi nowe regulacje
prawne dotyczàce emisji
spalin (Stage IIIA), emisji
ha∏asu oraz przede wszyst-
kim unowoczeÊnienie kon-
strukcji i polepszenie eko-
nomiki pracy maszyny. Za-
danie nie by∏o ∏atwe, po-
niewa˝ poprzedni model
tej klasy (WA600-3) by∏ po-
strzegany przez u˝ytkowni-
ków jako maszyna impo-
nujàca niezawodnoÊcià
oraz nieprzeci´tnà wydaj-
noÊcià i trwa∏oÊcià. Na do-
datek te doskona∏e rezul-
taty uda∏o si´ konstrukto-
rom KOMATSU osiàgnàç
zachowujàc umiarkowany
apetyt na paliwo. 
Podczas prac konstrukcyj-
nych ∏adowarki WA 600-6
koncern KOMATSU wdro-
˝y∏ nowà filozofi´ projekto-

wania maszyn okreÊlanà
s∏owem DANTOTSU, co
przet∏umaczyç mo˝na jako
NIEDOÂCIGNIONY. 
Owocem prac in˝ynierów
KOMATSU sta∏a si´ nowa
maszyna, która „uros∏a”
w stosunku do poprzednie-
go modelu. Standardowa
pojemnoÊç ∏y˝ki stosowa-
nej w maszynie zosta∏a
zwi´kszona z 6,1 do 7 m3,
zwi´kszono tak˝e moc sil-
nika do 502 KM. W sposób
radykalny zwi´kszone zo-
sta∏y tak˝e si∏y podnosze-
nia i uciàgu, w wydatnym
stopniu poprawiajàce w∏a-
ÊciwoÊci pracy i za∏adunku.
W maszynie zastosowano
uk∏ad hydrauliczny typu za-
mkni´tego, reagujàcy na
obcià˝enie. Nap´dza go
pompa t∏oczkowa, dzi´ki
czemu w znacznym stop-
niu uda∏o si´ ograniczyç
straty wyst´pujàce w uk∏a-
dzie hydraulicznym typu
otwartego. Oprócz tego
w maszynie zastosowano
wiele nowatorskich rozwià-
zaƒ poprawiajàcych wydaj-
noÊç i mo˝liwoÊç dostoso-
wania jej trybu pracy do wa-

runków, w jakich wykonuje
zadania, tak aby zu˝ycie pa-
liwa by∏o jak najni˝sze. 
Konstruktorzy KOMATSU
nie zapomnieli tak˝e o ope-
ratorze, gruntownie zmie-
niajàc kabin´, czyli jego
miejsce pracy. Standardem
jest sterowanie maszyny
joystickiem. Wiele czynno-
Êci zosta∏o zautomatyzowa-
nych. Ca∏a kabina jest prze-
stronniejsza o 15 procent,
widocznoÊç zosta∏a zwi´k-
szona o 12 procent, a sto-
pieƒ emisji ha∏asu zosta∏
zredukowany do imponujà-
cego poziomu 74 dB (A). 
Nap´dzajàcy ∏adowark´ no-
wy silnik SAA6D170E-5
skonstruowano wed∏ug no-
wej filozofii okreÊlonej wyra-
˝eniem ecot3 - Economy
and Ecology Technology 3.
Jednostka nap´dowa spe∏-
nia wszystkie wymagania
norm czystoÊci i poziomu
emitowanego ha∏asu przy
jednoczesnym obni˝eniu
zu˝ycia jednostkowego pa-
liwa. Osiàgni´to to mi´dzy
innymi poprzez przesuni´-
cie punktu pracy silnika
w stref´ wysokiej wydajno-

Êci paliwa. Dodatkowym
atutem jest obni˝enie obro-
tów znamionowych, dzi´ki
czemu wyd∏u˝a si´ okres
bezawaryjnej pracy silnika.
Dystrybutor KOMATSU w Pol-
sce, KOMATSU POLAND za-
prosi∏ przedstawicieli czo∏o-
wych producentów kruszyw
i szefów kopalƒ odkrywko-
wych do nale˝àcej do koncer-
nu Heidelberg Cement S.A.
kopalni Folwark ko∏o Opola,
gdzie w dniach 11-12 maja
mogli osobiÊcie przekonaç
si´ o zaletach nowej ma-
szyny. Po sesji teoretycznej
wszyscy uczestnicy spo-
tkania udali si´ do kopalni,
gdzie oprócz pokazu pracy
∏adowarki, jej prezentacji
i wyjaÊnienia w praktyce
zastosowanych rozwiàzaƒ
technicznych, mogli osobi-
Êcie sprawdziç dzia∏anie
maszyny. Wielu uczestni-
ków przyjecha∏o do Opola
wraz z operatorami, którzy
w praktyce mogli przeko-
naç si´ o wy˝szoÊci pre-
zentowanej ∏adowarki nad
maszynami, na których
pracujà na co dzieƒ.

Dalsze informacje Pb 004Z
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Uczestnicy prezentacji ∏adowarki KOMATSU WA 600-6 mogli na terenie kopalni Folwark  osobiÊcie przekonaç si´ o rozlicznych zaletach nowej maszyny… 



Koparki Takeuchi

Firma Wilhelm Schäfer
GmbH z siedzibà w Mann-
heim od ponad pi´çdziesi´-
ciu lat zaopatruje klientów
w urzàdzenia techniki bu-
dowlanej, komunalnej i go-
spodarki przestrzennej. Ja-
ko jeden z czo∏owych im-
porterów maszyn budowla-
nych, Schäfer zajmuje si´
wy∏àcznà dystrybucjà kopa-
rek, ∏adowarek i wozide∏
marki Takeuchi oraz miniwo-
zide∏ firmy Schäfer w Niem-
czech i Polsce. Sieç deale-
rów (obecnie jedenaÊcie
punktów w Polsce) gwaran-
tuje fachowy serwis i spraw-
nà obs∏ug´ klientów. Japoƒ-
ski producent Takeuchi
skonstruowa∏ w roku 1970
pierwszà na Êwiecie miniko-
park´ z obrotem nadwozia
o 360°. DziÊ Takeuchi eks-
portuje rocznie pi´tnaÊcie
tysi´cy maszyn posiadajà-
cych certyfikat ISO.
Paleta produktów Takeuchi
obejmuje obecnie dziewi´t-
naÊcie modeli wyró˝niajà-
cych si´ osiàgami, rozwià-
zaniami technicznymi oraz
wytrzyma∏oÊcià. Program
konwencjonalnych miniko-
parek otwiera TB 108, ma-
szyna o masie ca∏kowitej 800
kg, stosowana przy pracach

wyburzeniowych oraz re-
montowych (moc silnika 6,8
kW, maksymalna g∏´bokoÊç
kopania 1.530 mm). Klasycz-
ne maszyny o wadze 1,5 to-
ny to model TB016 (moc silni-
ka 10,1 kW, maks. g∏´bokoÊç
kopania 3.990 mm) na podwo-
ziu gàsienicowym, hydraulicz-
nie rozszerzalnym do 1.300
mm. Koparki TB 016 produko-
wane  sà w wersji z kabinà lub
z daszkiem ochronnym. Sys-
tem hydrauliczny tych koparek
sterowany jest pompami naj-

nowszej generacji. Gwarantu-
je to du˝à moc i dok∏adnoÊç
w wykonywaniu operacji przy
ni˝szym zu˝yciu cz´Êci, pod-
zespo∏ów i paliwa. Modele TB
125 (16,8 kW; 2,7 t), TB 135
(20,7 kW; 3,4 t) i TB 145 (28
kW; 4,7 t) majà w seryjnym
wyposa˝eniu d∏ugie rami´
∏y˝ki oraz posiadajà, jak
wszystkie pozosta∏e, dodat-
kowà instalacj´ pod m∏ot lub
∏y˝k´ do skarpowania. Uchyl-
ne kabiny umo˝liwiajà szybki
i ∏atwy dost´p do wszystkich

podzespo∏ów uk∏adu hydrau-
licznego i silnika. Stabilne le-
miesze, wytrzyma∏e podwo-
zia i mechanizmy nap´du
oraz wszystkie klapy wyko-
nane z metalu - to wszystko
Êwiadczy o wartoÊci tych ma-
szyn. W klasie maszyn 8-to-
nowych Takeuchi oferuje trzy
modele. Maszyny o nap´dzie
gàsienicowym sà dost´pne
w dwóch wersjach - z wysi´-
gnikiem monoblokowym (TB
175 CLSA) i wysi´gnikiem ∏a-
manym (TB 175 CV). Oby-
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Minikoparki 0,8-14,0 t ¸adowarki gàsienicowe 3,5-5,0 t

43-300 Bielsko-Bia∏a - ARMAX, ul. Wyzwolenia 49, tel. 033 817 33 33
44-109 Gliwice - ZPS BUMAR, ul. Mechaników 9, tel. 032 734 68 08
55-012 ˚erniki Wroc∏awskie - JAS, ul. Wroc∏awska 11, tel. 071 311 32 25
46-040 Ozimek - B+B BRONEK, ul. ks. P. Go∏omba 21, tel. 077 465 15 61
63-000 Âroda Wlkp. - ZAMA, ul. Brodkowska 30, tel. 061 653 13 90
66-400 Gorzów Wlkp. - COMPRESSOR, ul. Mieszka I 62, tel. 095 722 39 93

80-755 Gdaƒsk - ENERGOMASZ, ul. Szafarnia 10, tel. 058 305 32 64
03-274 Warszawa - FULL, ul. Kopijników 13, tel. 022 811 38 87
93-193 ¸ódê - JUMIKOP, ul. ¸´czycka 11/13, tel. 042 684 68 54
30-418 Kraków - LAMBOR, ul. Zakopiaƒska 52a, tel. 012 266 22 10
36-130 Rani˝ów k/Rzeszowa - RANLIP, ul. M∏yƒska 6, tel. 017 851 82 00

Wilhelm Schäfer GmbH - Rebhuhnstr. 2-4 - D-68307 Mannheim - tel. 0049 621 7707 127 - fax 0049 621 7707 129
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dwie nap´dzane sa silni-
kiem o mocy 44,1 kW. Trze-
cim modelem jest koparka
ko∏owa TB 175 W z wysi´-
gnikiem ∏amanym. Dodat-
kowe instalacje hydraulicz-
ne umo˝liwiajà ∏atwe i do-
k∏adne operowanie osprz´-
tem, np. chwytakiem wielo-
funkcyjnym. Seryjne wypo-
sa˝enie tych maszyn jest
bogate. Sà one na przyk∏ad
wyposa˝one w zabezpie-
czenia przy przerwaniu ob-
wodów hydraulicznych, za-
wory utrzymania obcià˝enia
czy alarmy przecià˝enia.
Napi´cie pok∏adowe 24V po-
zwala na optymalnà prac´
w niskich temperaturach.
W pe∏ni hydrauliczny sys-
tem napinania gàsienic,
dwie pr´dkoÊci obrotu oraz
obszerna kabina poprawia-
jà komfort pracy operatora.
Palet´ koparek kompakto-
wych Takeuchi zamyka mo-
del TB 1140. Mimo wysokiej
masy roboczej - 14,2 t - ma-
szyna ta zachowuje wszyst-

kie w∏aÊciwoÊci koparek
kompaktowych. Kàt obrotu
jej wysi´gnika wynosi 77°
(w prawo) i 53° (w lewo). Do
standardowego wyposa˝e-
nia maszyny nale˝à ponad-
to klimatyzacja oraz pompa
do tankowania. Na seri´ ko-
parek „zero-swing” (obrotu
zerowego) sk∏adajà si´
obecnie trzy maszyny: TB
28 FR (3,1 t), TB 53 FR (5,2
t) oraz TB 80 FR (8,0 t). 
Koparki nap´dzane sà silni-
kami o mocy odpowiednio:
16,8, 28 oraz 41,2 kW. W tej
grupie maszyn priorytetem
konstruktora by∏o rozwiàza-
nie problemu miejsca na
placach budowy. Ich rufa
jest skonstruowana tak, ˝e
podczas obrotu nie wystaje
poza obrys gàsienic. Z dru-
giej strony specjalny sys-
tem obrotu wysi´gnika
umo˝liwia wykonywanie
wykopów zarówno z lewej,
jak i z prawej strony gàsie-
nic oraz ustawienie ca∏ego
wysi´gnika obok kabiny.

Kombinacja tych w∏aÊciwo-
Êci sprawia, ˝e promieƒ ob-
rotu koparki nie przekracza
1,5 m. Promieƒ obrotu ko-
parki 8-tonowej TB 80 FR
wynosi jedynie 1,4 m. Kom-
fort pracy maszynami Ta-
keuchi podnoszà takie ele-
menty ich budowy, jak: ob-
szerna kabina z przyciem-
nianymi szybami, amorty-
zowany i wielop∏aszczy-
znowo regulowany fotel
operatora, klimatyzacja
(TB 175 W, TB 1140),
uchylna kabina (TB 125-
145, seria FR), dolna
przednia szyba wyciàgana,
pompa tankowania (TB
175W, TB 1140), wysoko
po∏o˝ona rura wydechowa,
wlew paliwa zewnàtrz ma-
szyny, zamykana skrytka
narz´dziowa. WÊród nowo-
czesnych rozwiàzaƒ tech-
nicznych warto wyró˝niç
przede wszystkim lemiesz
o specjalnym profilu zapew-
niajàcym optymalne w∏aÊci-
woÊci spychania i planto-

wania, system automa-
tycznej ochrony silnika,
automatyczne odpowie-
trzanie paliwa, zastosowa-
nie sprz´˝onych pomp
wielot∏oczkowych, czwarty
i piàty obwód hydrauliczny.
Koparki TB 175 posiadajà au-
tomatyczne hydrauliczne na-
pinanie gàsienic (rozwiàzanie
opatentowane przez Takeu-
chi). W obr´bie wysi´gnika
i ramienia ∏y˝ki zastosowano
masywne sworznie i tuleje,
przegub wysi´gnika odlany
jest w ca∏oÊci. System nap´-
du ma d∏u˝szà ˝ywotnoÊç
dzi´ki trzyko∏nierzowym rol-
kom bie˝nym i gàsienicom
o krótkim poskoku. Koparki
Takeuchi spe∏niajà normy UE:
98/37/EG, 89/336/EWG oraz
2000/14/EG. Minikoparki Ta-
keuchi posiadajà gwarancj´
na dwanaÊcie miesi´cy lub
1.000 mth. Centrala logistycz-
na cz´Êci zamiennych na ca-
∏à Europ´ mieÊci si´ w nie-
mieckim mieÊcie Mannheim.

Dalsze informacje Pb 005Z



Zag´szczarka 
Ammann AVP 3520

Zag´szczarka Ammann AVP
3520 to nast´pny model,
którego zalety przybli˝amy
na ∏amach PoÊrednika Bu-
dowlanego. Maszyna jest
dost´pna w dwóch wer-
sjach z silnikiem benzyno-
wym Honda GX 270 oraz
Diesla Hatz. W zale˝noÊci
od wersji waga maszyny
waha si´ od 255 do 290 kg.
Pomimo relatywnie niewiel-
kiej wagi jest to maszyna
o bardzo dobrych parame-
trach technicznych plasujà-
ca si´ w segmencie „lek-
kich” p∏yt rewersyjnych. Si∏a
odÊrodkowa zag´szczarki
AVP 3520  wynosi a˝ 38 kN!
Jest to maszyna uniwersal-
na do zastosowaƒ zarówno
w wykopach (szerokoÊç ro-
bocza 450 lub 600 mm), jak
i przy pracach drogowych.
W wyposa˝eniu dodatko-
wym mo˝na zastosowaç
p∏yt´ wulkolanowà do za-
g´szczenia kostki brukowej. 
W zag´szczarce AVP 3520
odnaleêç mo˝na wszystkie
zalety maszyn spod znaku
Ammann, a wi´c: prostot´
wykonania, du˝à zwrotnoÊç,
funkcjonalnà konstrukcj´, nie-
zawodnoÊç. Podobnie jak

w pozosta∏ych maszynach
i w tym modelu wprowadzo-
no rozwiàzania techniczne
podnoszàce komfort i bez-
pieczeƒstwo pracy. W sto-
sunku do poprzedniej gene-
racji zag´szczarek in˝ynie-
rowie firmy Ammann zmieni-
li konstrukcj´ dyszla stosu-
jàc dodatkowe amortyzatory
eliminujàce w wi´kszym
stopniu przeniesienie drgaƒ
na r´ce operatora maszyny.
Wprowadzono te˝ ulepszo-
ny system filtrowania paliwa. 
Niewàtpliwie najwa˝niejszà

zaletà, która najbardziej inte-
resuje u˝ytkowników jest ce-
na maszyny i oczywiÊcie jej
koszty eksploatacji. Tutaj na-
bywc´ czeka du˝a niespo-
dzianka. Maszyn´ Ammann
AVP 3520 mo˝na kupiç ju˝
od 17.500 z∏ netto (wersja
z silnikiem Honda). Ponie-
wa˝ trwajàca akcja promo-
cyjna spotka∏a si´ z du˝ym
zainteresowaniem, Ammann
Polska wraz ze swoimi
przedstawicielami przed∏u-
˝y∏ czas jej trwania na model
AVP 3520 z silnikiem Hatz

z elektrostartem. Zaintereso-
wani wypróbowaniem ma-
szyn marki Ammann mogà
zg∏aszaç si´ do regional-
nych przedstawicieli, którzy
w sposób profesjonalny za-
prezentujà ich mo˝liwoÊci. 
Dla sta∏ych klientów oraz
wszystkich, którzy chcà si´
przekonaç o walorach ma-
szyn Ammann oraz popra-
wiç efektywnoÊç i komfort
swej pracy Ammann w nie-
dalekiej przysz∏oÊci szykuje
nast´pne niespodzianki. 

Dalsze informacje Pb 006Z
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WYPRÓBUJ NASZE MASZYNY!!!    
ZAPROÂ NASZEGO PRZEDSTAWICIELA!!!

Promocja!!! 
ZAG¢SZCZARKA 

AVP 3520
waga 280 kg 

si∏a odÊrodkowa 38 kN

Ammann  Polska  poszukuje firm - przedstawicieli  handlowych na  terenie  województw  
zachodniopomorskiego  i  warmiƒsko-mazurskiego. Kontakt: tel. (022) 33 77 902 



Ammann Polska Sp.  z o.o.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 84
Phone +48 22 33 77 900, fax + 48 22 33 77 929

PPUH Ranlip
Sk∏ad Maszyn: Rudna Ma∏a 52 k/Rzeszowa
Phone +48 17 851 82 00, fax +48 17 851 62 84

Elkar
97-400 Be∏chatów, ul. Bawe∏niana 12a
Phone + 48 44 633 09 71, Phone/fax +48 44 633 10 97

Bis Bau - Serwis
80-394 Gdaƒsk, ul. Ko∏obrzeska 30
Phone + 48 58 55 36 753, fax + 48 58 76 18 850

Lifton Polska Sp. j.
41-800 Zabrze, ul. Knurowska 16 
Phone/fax  +48 32 27 61 428

Elmat
20-306 Lublin, ul. Firlejowska 32
Phone + 48 81 44 17 585, fax +48 81 74 41 321

HKL Baumaschinen Polska
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23
Phone +48 61 66 57 900, fax +48 61 84 25  701
41-708 Ruda Âlàska, ul. Zabrzaƒska 17
Phone +48 32 771 61 72, fax +48 32 77 16 175

Wakbud 
30-732 Kraków, ul. Mierzeja WiÊlana 6
Phone +48 12 65 32 567, fax +48 12 65 32 531

JAS Maszyny Budowlane
55-012 ˚erniki Wroc∏awskie, ul. Wroc∏awska 11
Phone +48 71 31 13 525, fax +48 71 31 13 524
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Podesty robocze
Haulotte

Grupa Haulotte dzi´ki swo-
im zdolnoÊciom innowacyj-
nym stale poszerza gam´
oferowanych produktów, co
powoduje, ˝e zyska∏a pozy-
cj´ lidera w zakresie pode-
stów roboczych do pracy
na wysokoÊciach i do pod-
noszenia ∏adunków. 
Na poczàtku czerwca tego
roku Haulotte Polska pre-
zentowa∏a swoje produkty
na terenach nale˝àcych do
stoczni gdaƒskiej i gdyƒ-
skiej. WÊród eksponowa-
nych urzàdzeƒ znajdowa∏
si´ tak˝e przegubowy po-
dest ruchomy HA 32 PX. 
Urzàdzenie to sprawdza si´
doskonale podczas wszel-
kich prac na wysokoÊci do
32 metrów znajdujàc zasto-
sowanie w wielu bran˝ach,
takich jak budownictwo,
przemys∏ stoczniowy, che-

miczny, a tak˝e petroche-
miczny oraz lotniczy. 
Podest ruchomy HA 32 PX
odznacza si´ ca∏ym szere-
giem zalet. Do najwa˝niej-
szych nale˝à:
• unikatowy wysi´g boczny

Dzi´ki osiàganemu wysi´-
gowi dwudziestu jeden
metrów oraz maksymalnej
wysokoÊci przegubu wy-
noszàcej 11,35 metra, po-
dest ruchomy HA 32 PX
pozwala u˝ytkownikowi
na maksymalne zbli˝enie
si´ do obiektu, a nawet na
pokonanie wysokoÊci sa-
mego budynku,

• zwrotnoÊç oraz precyzja
Zastosowanie ca∏kowicie
proporcjonalnego i symul-
tanicznego sterowania
umo˝liwia precyzj´ dzia∏a-
nia, zapewnia ∏agodne ru-
chy maszyny oraz lepsze
wyniki pracy niezale˝nie
od obranej pozycji,

• nap´d i kompaktowoÊç
Urzàdzenie HA 32 PX

posiada cztery skr´tne
ko∏a, symultanicznie ste-
rowane, oscylujàce roz-
stawne osie oraz znaczny
przeÊwit. Bioràc pod uwa-
g´ zwartà budow´ urzà-

dzenia, wszystkie wymie-
nione powy˝ej cechy po-
zwalajà na prac´ w naj-
bardziej niedost´pnych
miejscach, nawet na naj-
bardziej grzàskim terenie. 

• produktywnoÊç  
Pracownicy wraz ze sprz´-
tem mogà znaleêç si´ na
wysokoÊci 32 metrów
w rekordowo szybkim tem-
pie. Maksymalna wysokoÊç
przegubu wynoszàca 11,35
metra pozwala na omini´cie
wszelkich przeszkód, a kon-
cepcja teleskopu umo˝liwia
zejÊcie do powierzchni zie-
mi bez sk∏adania ramienia. 

Zapewniajàc maksymalnà
skutecznoÊç przy zachowa-
niu pe∏nego bezpieczeƒ-
stwa podest ruchomy HA
32PX spe∏nia najnowsze
wymogi w zakresie bezpie-
czeƒstwa pracy zarówno
europejskie (znak CE, EN
280), jak i mi´dzynarodowe
(ANSI, CSA, AS…).

Dalsze informacje Pb 007Z

Podest ruchomy HA 32 PX sprawdza si´
doskonale podczas wszelkich prac na
wysokoÊci do 32 metrów znajdujàc za-
stosowanie w wielu ga∏´ziach przemys∏u
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NowoÊci KAMA/KIPOR

Firma Pezal b´dàca jedynym
importerem i wy∏àcznym
przedstawicielem na Polsk´
koncernu KAMA/KIPOR zde-
cydowa∏a si´ na  rozszerze-
nie swojej oferty o:

ZAG¢SZCZARKI P Y̧TOWE

Typoszereg oferowanych
przez Pezal zag´szczarek
mieÊci si´ w przedziale od
60 do 330 kg w tym rewer-
syjne od 160 do 330 kg.
Niektóre zag´szczarki wy-
posa˝ono w poszerzane,
dokr´cane nak∏adki p∏yt wi-
brujàcych zwi´kszajàcych
powierzchnie zag´szczania
i ubijania pod∏o˝a. Dost´p-
ne sà równie˝ w sprzeda˝y
sprz´g∏a odÊrodkowe do
ww. maszyn oraz przek∏ad-
ki gumowe pod p∏yty. 

PI Y̧ DO CI¢CIA BETONU

Kolejnym nowym produktem
sà pi∏y do ci´cia betonu i as-
faltu. Te bardzo pomocne na
budowach i remontach na-
wierzchni drogowych ma-
szyny oferujemy w bardzo
korzystnych cenach. Pezal
posiada w swej ofercie rów-
nie˝ tarcze przystosowane
do wy˝ej wymienionych ma-
szyn. Estetyczny wyglàd,

mocna, trwa∏a konstrukcja
i przyst´pna cena pokaza∏y
dobitnie, ˝e oferta firmy
Pezal cieszyç si´ b´dzie bar-
dzo du˝ym powodzeniem.

ZACIERACZKI

Kolejnà nowoÊç w ofercie fir-
my Pezal stanowià zacieracz-
ki do betonu. Urzàdzenia te
sà wygodne w obs∏udze, po-
r´czne dla operatora, trwa∏e
konstrukcyjnie, co sprawia,
˝e z pewnoÊcià nie zawiodà
swych u˝ytkowników. 

LISTWY WIBRUJÑCE
Uzupe∏nieniem wy˝ej wy-
mienionych maszyn sà rów-
nie˝ listwy wibrujàce.
Wszystkie oferowane przez
Pezal maszyny wyposa-
˝one sà w sprawdzone,
w najtrudniejszych warun-
kach silniki KAMA/KIPOR.
Silniki te od pi´ciu lat z po-
wodzeniem zdajà egzamin
na placach budowy pracu-
jàc w ekstremalnych warun-
kach. Sprawdzi∏y si´ one
równie˝ w 15 stopniowych
mrozach podczas zimo-
wych wyÊcigów gokarto-
wych na torach lodowych.
Firma Pezal zaprasza
wszystkich zainteresowa-
nych  do wspó∏pracy.  Du˝a
i sprawnie dzia∏ajàca sieç
dealer-serwisów z pewno-
Êcià usatysfakcjonuje na-
wet najwybredniejszych
u˝ytkowników.
Wszystkie oferowane przez
firm´ Pezal maszyny prze-
sz∏y wymagane badania
oraz certyfikacje w pe∏ni
spe∏niajàc warunki i wyma-
gania stawiane przez Uni´
Europejskà importowanym
maszynom z Chin.

Dalsze informacje Pb 008Z



Nowa zag´szczarka
WEBER MT

Premiera zag´szczarki CR 10
odby∏a si´ w roku 2004 pod-
czas monachijskich targów
Bauma. Maszyna wzbudzi∏a
du˝e zainteresowanie od-
wiedzajàcych stoisko firmy
WEBER. Imponujàce osiàgi,
cicha i równomierna praca
jak równie˝ nowoczesny de-
sign przykuwa∏y uwag´ za-
równo potencjalnych u˝yt-
kowników, jak te˝ fachow-
ców z bran˝y. Dopytywano
si´ o termin wprowadzenia
maszyny do produkcji seryj-
nej. Konstruktorzy WEBERA
musieli mieç jednak pew-
noÊç, ˝e zagwarantujà pro-
dukt niezawodny, spe∏niajà-
cy wszelkie wymagania na-
bywców. CR 10 poddana
zosta∏a intensywnym testom
w celu dopracowania szcze-
gó∏ów. 
Zgodnie z zapowiedzià osta-
teczna wersja CR 10, po
dwuletnich testach w real-
nych warunkach budowy,
zosta∏a wprowadzona do
produkcji seryjnej w czerw-
cu bie˝àcego roku. Najwi´k-
sza w programie produkcyj-
nym zag´szczarka WEBERA
przeznaczona jest do wyko-
nywania zadaƒ o du˝ym za-
kresie. Maszyna o ci´˝arze
900 kg wytwarza si∏´ od-
Êrodkowà o wartoÊci 100 kN
i wyposa˝ona jest we w pe∏-

ni hydrauliczny nap´d. Ch∏o-
dzony cieczà trzycylindrowy
silnik wysokopr´˝ny o mocy
19,5 kW (26,5 KM) zapewnia
zapas mocy niezb´dny do
wykonywania ci´˝kich prac. 
Jak zwykle konstruktorzy
WEBER MT starannie opra-
cowali szereg detali zapew-
niajàcych bezpieczeƒstwo
i najwy˝szy komfort obs∏ugi.
Za∏àczanie wibracji odbywa
si´ poprzez przycisk. Wibra-
cje mo˝na ca∏kowicie wy∏à-

czyç przy pracujàcym silni-
ku, co nie powoduje ko-
niecznoÊci jego unierucha-
miania przy krótkich prze-
rwach w pracy. Zag´szczar-
ka CR 10 wyposa˝ona jest
w modu∏ kontrolny z liczni-
kiem motogodzin. Sprawdza
on ciÊnienie oleju, napi´cie
akumulatora, temperatur´

silnika oraz stopieƒ zanie-
czyszczenia filtra powietrza.
Je˝eli któryÊ z parametrów
nie spe∏nia wymogów, silnik
jest automatycznie wy∏àcza-
ny. Zabezpieczenie to umo˝-
liwia wczesne usuwanie
usterek, zanim dojdzie do
powa˝nych uszkodzeƒ. 
Wsparcie dla operatora sta-
nowi mo˝liwoÊç regulacji
cz´stotliwoÊci p∏yty wibra-
cyjnej, szczególnie przy pra-
cy na trudnych do zag´sz-

czenia pod∏o˝ach. Obs∏ugu-
jàcy steruje zag´szczarkà
pewnie i ∏atwo, zmieniajàc
przyciskiem kierunek posu-
wu i chroniony jest przed
przypadkowym najecha-
niem przez maszyn´, dzi´ki
funkcji automatycznego wy-
∏àczania posuwu w chwili
utraty kontroli nad sterowa-

niem. Operator ma mo˝li-
woÊç regulacji wysokoÊci
dyszla sterowania dostoso-
wujàc jà do swego wzrostu.
W obr´bie budowy oraz przy
za∏adunku maszyn´ trans-
portuje si´ ∏atwo po podcze-
pieniu haka do sk∏adanego
uchwytu transportowego.
Specjalnie wyprofilowana,
zamkni´ta p∏yta robocza za-
g´szczarki oczyszcza si´
samoczynnie w trakcie pra-
cy z narzuconego materia-
∏u. Wewnàtrz zawiera kom-
ponenty hydrauliczne, dla
których stanowi doskona∏à
ochron´ przed ewentual-
nym uszkodzeniem.   
Warto zwróciç tak˝e uwag´
na pe∏nà zabudow´ jed-
nostki nap´dowej, która
wraz z innymi podzespo∏a-
mi chroniona jest przed
przypadkowym uszkodze-
niem i zanieczyszczeniami,
o które na placu budowy
przecie˝ nietrudno. CR 10
posiada równie˝ zamykanà
klap´ chroniàcà elementy
rozruchowe i kontrolne
przed nieuprawnionym do-
st´pem w trakcie postoju
i przechowywania.
Weber Maschinentechnik
GmbH z siedzibà w niemiec-
kim Bad Laasphe jest kiero-
wanym przez w∏aÊciciela
przedsi´biorstwem produk-
cyjnym Êredniej wielkoÊci.
Posiada szerokie kontakty
handlowe na ca∏ym Êwiecie.
Udzia∏ eksportu w ogólnej
produkcji wynosi 60%. Wa˝-
nymi rynkami, na których
dzia∏ajà w∏asne firmy sà
obok Europy - Stany Zjed-
noczone oraz Ameryka Po-
∏udniowa i Ârodkowa. We-
ber MT dysponuje w∏asnym
centrum rozwoju. Ponadto
w zakresie badaƒ i rozwoju
wspó∏pracuje z uniwersyte-
tem w Siegen. ¸àcznie za-
trudnia 220 osób. W Polsce
od 1992 roku dzia∏alnoÊç pro-
wadzi Weber MT Sp. z o.o.
powo∏ana w celu profesjo-
nalnej obs∏ugi sieci sprze-
da˝y i serwisu. 

Dalsze informacje Pb 009Z
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Dane techniczne CR 10
Ci´˝ar (ze standardowymi poszerzeniami p∏yty roboczej) [kg] 900
Si∏a odÊrodkowa [kN] 100
Cz´stotliwoÊç [Hz] 52
Nap´d Hydrauliczny
SzerokoÊç p∏yty roboczej [mm] 700*/800/950**
Producent silnika Lombardini - Diesel
Typ silnika LDW 1003 (ch∏odzony cieczà)
Moc maksymalna wg DIN 70020 [kW/KM] 19,5/26,5
Pr´dkoÊç posuwu [m/min] 0-27
Pokonywanie wzniesieƒ [%] 30

*  Redukcja szerokoÊci po demonta˝u standardowych poszerzeƒ

** Z p∏ytami poszerzajàcymi 2*125 mm (akcesoria)

Wymiary ’



Nowa generacja silników
IVECO MOTORS

IVECO MOTORS wprowadzi-
∏o na rynek silniki nowej gene-
racji spe∏niajàce norm´ Tier
3 i Stage III A. WÊród nich
znalaz∏y si´ silniki z mecha-
nicznymi lub elektroniczny-
mi systemami wtryskowymi,
wyposa˝one w system wtry-
skowy Common-Rail bàdê
te˝ elektronicznie sterowane
pompowtryskiwacze. 
Jednym z wielu atutów IVECO
MOTORS w zakresie Êrednich
mocy jest system wtryskowy.
Dost´pne sà tutaj cztero- i sze-

Êciocylindrowe silniki o mocy od
66 do 129 kW, wyposa˝one
w najnowoczeÊniejsze, elektro-
niczne pompy wtryskowe z t∏o-
kiem obrotowym. Oferowane
sà te˝ silniki z mechanicznym
systemem wtryskowym spe∏-
niajàce zarówno obecne, jak
i przysz∏e normy ekologiczne. 
Du˝y wybór konfiguracji silni-
ków umo˝liwia IVECO
MOTORS spe∏nienie wymo-
gów najró˝niejszych zasto-
sowaƒ w rozmaitych dziedzi-
nach rynku. T́  elastycznoÊç
zwi´ksza dodatkowo opty-
malna i przyjazna w obs∏udze
konstrukcja silników. IVECO
MOTORS uda∏o si´ wyd∏u˝yç
do 600 mth okresy mi´dzy
wymianami oleju i filtrów. 
Inwestycje IVECO MOTORS
w badania oraz rozwój przy-
nios∏y owoce w postaci
„First Technology” - jedyne-

go w swoim rodzaju rozwià-
zania technologiczno-kon-
strukcyjnego zastosowane-
go seryjnie w silnikach. Ta
nowatorska metoda stoso-
wana w obecnej generacji sil-
ników przemys∏owych IVECO
MOTORS pozwala spe∏niç
normy Tier3 i Stage III A bez
koniecznoÊci stosowania ja-
kichkolwiek peryferyjnych
urzàdzeƒ do ulepszania spa-
lin. IVECO MOTORS mo˝e po-
szczyciç si´ technologicznymi
osiàgni´ciami w zakresie sys-
temów nap´dowych, które ca∏-
kowicie spe∏niajà wartoÊci gra-
niczne emisji tlenków azotu
(NOx) i drobnych czàstek sta-

∏ych. Jest to mo˝liwe dzi´ki
wykorzystaniu uk∏adu recyr-
kulacji spalin EGR synchroni-
zujàcego otwarcie zaworu wy-
dechowego w trakcie aktyw-
nej fazy zasysania. Dzi´ki te-
mu cz´Êç spalin wraca do sil-
nika i jest mieszana z czystym
powietrzem dla nast´pnego
procesu, tzn. spalania. Ze
wzgl´du na redukcj´ iloÊci
spalin temperatura spalania
w wyniku cz´Êciowej ich recyr-
kulacji jest obni˝ana, co z ko-
lei przyczynia si´ do zmniej-
szenia emisji tlenku azotu emi-
towanego przez silnik. 
Kolejnà zaletà nowych silni-
ków IVECO MOTORS spe∏-
niajàcych norm´ Tier3 i Stage
III A sà ich wymiary zewn´trz-
ne nie ró˝niàce si´ od gaba-
rytów jednostek nap´dowych
poprzedniej generacji. 
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ZESPO Y̧
PRÑDOTWÓRCZE

w obudowach odpornych na warunki
atmosferyczne
i wyciszajàcych

zakres mocy od 20 do 2.000 kVA

Generalny Importer Iveco Motors w Polsce:

Sp. z o.o.
Technika Zastosowaƒ Nap´dów
ul. Odrowà˝a 13, 03-310 Warszawa, tel.: (0 22) 814-01-80,  814-01-79, 
fax (0 22) 814-01-78; www.tezana.pl; e -mail: biuro@tezana.pl

POWERTRAIN TECHNOLOGIES
www.ivecomotors.com

IVECO MOTORS zaprezentowa∏o swe najnowsze jednostki nap´dowe podczas niedawnych targów
INTERMAT w Pary˝u. Imponujàca ekspozycja cieszy∏a si´ du˝ym zainteresowaniem goÊci imprezy



Guidetti - ma∏a wielka
kruszarka

Minikruszarki szcz´kowe
marki Guidetti to jedne z naj-
mniejszych tego typu maszyn
na Êwiecie. Mobilna kruszar-
ka szcz´kowa MF 450 szcze-
gólnie dobrze sprawdza si´
w warunkach pracy na bar-
dzo ograniczonej przestrzeni.
Niewielkie gabaryty oraz bar-
dzo ma∏y ci´˝ar (3,5 t) u∏a-
twiajà przewo˝enie. Maszyna
standardowo nap´dzana jest
silnikiem spalinowym i osa-
dzona na podwoziu gàsieni-
cowym. Opcjonalnie zmonto-
waç mo˝na gàsienice gumo-
we. Kruszarka obs∏ugiwana
jest pilotem zdalnego stero-
wania. WydajnoÊç kruszarki
MF 450 wynosi 25 t/h (wlot
450x400 mm). JeÊli u˝ytkow-
nik nie potrzebuje podwozia
gàsienicowego wybraç mo˝e
taƒszà, stacjonarnà wersj´
maszyny, nap´dzanà silni-
kiem elektrycznym. 

Mobilna kruszarka szcz´ko-
wa ME. F 520 to maszyna
blisko dwukrotnie wi´ksza
(6,4 t). Przy nadal bardzo
ma∏ych wymiarach zaska-
kuje wydajnoÊç – do 75 t/h
(wlot 520x600 mm). Stan-
dardowo  na podwoziu gà-
sienicowym, przy du˝o
wi´kszej wadze nie ma
mo˝liwoÊci zastosowania
gàsienic gumowych. Do
standardu nale˝y te˝ zdal-
ne sterowanie oraz przeno-

Ênik wy∏adowczy. Do pracy
przy recyklingu maszyn´
doposa˝yç mo˝na w sepa-
rator magnetyczny. Tu rów-
nie˝ u˝ytkownik wybraç
mo˝e wersj´ maszyny bez
podwozia gàsienicowego,
nap´dzanà silnikiem elek-
trycznym. Funkcj´ general-
nego przedstawiciela pro-
ducenta maszyn  Guidetti
w Polsce sprawuje firma
AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 011Z

„dsb” the crushing
company

Rodzina Hartl od osiemdzie-
si´ciu lat zajmuje si´ pro-
dukcjà kruszyw. DoÊwiad-
czenia z eksploatacji kopal-
ni kruszyw postanowiono
wykorzystaç podejmujàc
w latach osiemdziesiàtych
ubieg∏ego stulecia produk-
cj´ kruszarek. Obecnie ma-
szyny rodziny Hartl budowa-
ne sà pod markà „dsb”. Kru-
szarki „dsb” to mobilne za-
k∏ady przeznaczone do
przerobu surowców natural-
nych. Przystosowane sà te˝
do recyklingu odpadów bu-
dowlanych. Przesiewacze
marki „dsb” to mobilne za-
k∏ady przesiewania kruszyw.
Mogà pracowaç niezale˝nie
lub we wspó∏pracy z kru-
szarkami „dsb”. General-
nym przedstawiciel produ-
centa maszyn „dsb” jest
AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 012Z
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Hardox in my Body

HARDOX IN MY BODY jest zna-
kiem potwierdzajàcym, ˝e dany
produkt zosta∏ wykonany z trud-
noÊcieralnej blachy HARDOX,
produkowanej przez hut´ SSAB
Oxelösund w Szwecji.
Powy˝szych znaków mogà u˝y-
waç na podstawie pisemnego
porozumienia z hutà SSAB
Oxelösund finalni producenci
skrzyƒ wywrotowych i za∏adow-
czych, kontenerów oraz ∏y˝ek
koparkowych.
W chwili obecnej do elitarnego
klubu firm upowa˝nionych do
u˝ywania znaku HARDOX IN
MY BODY nale˝y 124 produ-
centów skrzyƒ wywrotkowych
i za∏adowczych, kontenerów
i ∏y˝ek z ca∏ego Êwiata.
Celem SSAB Oxelösund stwo-
rzenia programu HARDOX IN
MY BODY umo˝liwiajàcego
umieszczanie powy˝szego
znaku na wyrobach z blachy
HARDOX by∏o mi´dzy innymi:
umo˝liwienie producentom wi-
zualnej gwarancji, ˝e ich pro-

dukty sà z najwy˝szej jakoÊci
stali trudnoÊcieralnej poprzez
umieszczanie powy˝szego
znaku na ich wyrobach, uÊwia-
domienie u˝ytkownikom wyro-
bów z takim znakiem, ˝e pro-
dukt jest wykonany wy∏àcznie
z blachy HARDOX oraz infor-
mowanie u˝ytkowników o naj-
bardziej nowoczesnych

z punktu widzenia technologii
i konstrukcji rozwiàzaniach
w sektorze skrzyƒ wywrotko-
wych lub ∏adunkowych, konte-
nerów i ∏y˝ek koparkowych, co
jest mo˝liwe dzi´ki zastosowa-
niu blach HARDOX.
SSAB Swedish Steel Sp. z o.o.
w czasie XII Mi´dzynarodo-
wych Targów Budownictwa

Drogowego w Kielcach zain-
augurowa∏a w Polsce powy˝-
szy program HARDOX IN MY
BODY wr´czajàc ten presti˝o-
wy znak swemu partnerowi,
firmie KH KIPPER z Kielc.
Bardzo wysokà jakoÊç i nowo-
czesne rozwiàzania technolo-
giczo-konstrukcyjne w produk-
tach KH KIPPER sà bazà do
satysfakcjonujàcej wspó∏pracy
z zastosowaniem najwy˝szej
jakoÊci blach HARDOX.
Od pewnego czasu KH
KIPPER stosuje w swoich wy-
robach HARDOX 450 - stal
trudnoÊcieralnà o nominalnej
twardoÊci 450 HB, granicy pla-
stycznoÊci 1.200 MPa i udar-
noÊci 40 J, co nie tylko  gwa-
rantuje znacznie d∏u˝szy okres
˝ywotnoÊci skrzyƒ (w zale˝no-
Êci od transportowanego ma-
teria∏u nawet do osiemdziesi´-
ciu procent), ale daje tak˝e
mo˝liwoÊç produkcji l˝ejszych
skrzyƒ wywrotkowych/za∏a-
dowczych, dzi´ki zmniejsze-
niu gruboÊci zastosowanych
blach HARDOX 450.

Dalsze informacje Pb 013Z
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S S A B  S W E D I S H  S T E E L  S p .  z  o . o .
Janusz Kuczyƒski
Prokurent, Regional Sales Manager Poland
- odpowiedzialny za rejon wschodni Polski

ul. Bernardyƒska 17/44
02-904 Warszawa, Polska
mobil: +48 602 364 646
tel./fax +48 22 6435 928
e-mail: janusz.kuczynski@ssabox.com

Andrzej Grocholewski
Regional Sales Manager Poland
- odpowiedzialny za rejon zachodni Polski

ul. Steckiego 26
62-035 Kórnik, Polska
mobil: +48 604 953 006
tel./fax +48 61 8170 999
e-mail: andrzej.grocholewski@ssabox.com

www.hardox.pl • www.weldox.com • www.ssab.pl



Nowa kruszarka
szcz´kowa BB 80 T
z firmy BAT GmbH

Niemiecka firma BAT Bohr
und Anlagentechnik GmbH
jest przedsi´biorstwem Êred-
niej wielkoÊci zatrudniajà-
cym oko∏o stu pracowników.
Merkers jest ma∏à miejsco-
woÊcià w centralnej cz´Êci
Niemiec na skraju Lasu Tu-
ryƒskiego. Zak∏ad wyspecja-
lizowa∏ si´ w produkcji pojaz-
dów specjalnych dla górnic-
twa podziemnego w kopal-
niach soli, wapienia i potasu,
kruszarek szcz´kowych,
udarowych i przesiewaczy
dla potrzeb górnictwa skal-
nego, recyklingu i rozdrab-
niania gruzu budowlanego
oraz sortowni odpadów. 
Jednà z nowych maszyn w
ofercie BAT Bohr- und Anla-
gentechnik GmbH jest sa-
mobie˝na kruszarka szcz´-
kowa BB 80 T na gàsieni-

cach, s∏u˝àca do kruszenia
wst´pnego kamienia natu-
ralnego w górnictwie skal-
nym i aplikacjach recyklin-
gu, szczególnie do przero-

bu ˝elbetonu i gruzu bu-
dowlanego, wyposa˝ona
w nowà kruszark´ szcz´ko-
wà jednorozporowà o gar-
dzieli 800x600 mm. 
Posiada ona noÊnoÊç ok.
26 t, wysokoÊç 3.100 mm,
szerokoÊç 2.500 mm, d∏u-
goÊç 10.500 mm oraz zdol-

noÊç przerobowà od 40 do
130 t/h. Kruszarka wyposa-
˝ona jest w szeÊciocylindro-
wy silnik firmy Deutz, hy-
draulik´ firmy Rexroth oraz

sterowanie Siemensa. 
Kruszark´ mo˝na opcjonal-
nie doposa˝yç w hydraulicz-
ne ustawienie szczeliny, se-
parator magnetyczny, taÊm´
bocznà z przestronnà rynnà,
zdalne sterowanie drogà ra-
diowà, zmiennik obrotów,
generator, zraszacz, wyci-

szenie silnika itp. Po wy∏ado-
waniu z przyczepy niskopo-
dwoziowej i otwarciu taÊmy
bocznej, kruszarka jest prak-
tycznie natychmiast gotowa
do pracy. Jest to w chwili
obecnej bezsprzecznie jed-
na z najlepszych maszyn
w swojej klasie, jakie produ-
kowane sà w Europie. 
Rekomendacjà firmy BAT
Bohr- und Anlagentechnik
GmbH sà jej klienci: oddzia-
∏y firmy O&K, Kali und Salz
GmbH, a tak˝e niemiecka
armia, która przy odbudo-
wie Afganistanu wykorzy-
stuje kruszark´ szcz´kowà
BB 100 T i udarowà PB 100 T
oraz przesiewacze na gà-
sienicach SM 1340 T. 
Urzàdzenia BAT Bohr- und
Anlagentechnik GmbH pra-
cujà w wielu krajach, takich
jak: Dania, W∏ochy, Austria,
Holandia, Belgia, Hiszpania,
Polska, Litwa, ¸otwa, W´gry,
kraje by∏ej Jugos∏awii, Izrael.

Dalsze informacje Pb 014Z
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Oferuje:
Kruszarki szcz´kowe i udarowe
• jako urzàdzenia na ko∏ach, gàsienicach, p∏ozach i stacjonarne 

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

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

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

BAT • Bohr- und Anlagentechnik GmbH
Borntalstr. 11, D- 36460 Merkers, Niemcy
tel. +49/36969/546-31, +49/173/3158258

fax +49/36969/546-34
Kontakt: pan Andreas Redzko (mo˝na mówiç po polsku)

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



Koparko-∏adowarki
New Holland

Koparko-∏adowarki New Hol-
land dost´pne sà od lutego
2005 roku, od chwili po∏à-
czenia si´ czterech wielkich
firm: O&K, Kobelco, Fiat-Ko-
belco i New Holland dzia∏a-
jàcych w ramach jednego
koncernu CNH. Dystrybucjà
maszyn New Holland na te-
renie Polski zajmuje si´ fir-
ma HKL Baumaschinen
z centralà w Poznaniu, po-
siadajàca siedem oddzia∏ów
na terenie ca∏ego kraju. 
W ofercie firmy znajdujà si´
obecnie trzy modele kopar-
ko-∏adowarek New Holland,
to jest LB95/110/115.B, któ-
re zasadniczo ró˝nià si´
sposobem sterowania oraz
przeniesienia nap´du. 
Koparko-∏adowarki marki
New Holland sà maszynami
zbudowanymi ze zrozumie-
niem potrzeb klienta, szuka-

jàcego zwi´kszenia wydaj-
noÊci pracy i redukcji kosz-
tów obs∏ugi. Zastosowanie
najnowoczeÊniejszej techni-
ki oraz udoskonalenie pro-
cesów produkcyjnych sta∏o
si´ kluczem do stworzenia
produktu najwy˝szej jakoÊci. 
Koparko-∏adowarki New Hol-
land wyposa˝one sà w silni-
ki najnowszej generacji Tier
2 (Euro 2) o zmniejszonej
emisji spalin przy jednocze-

snym zwi´kszeniu parame-
trów pracy. Podniesiono
moc dla zwi´kszenia wydaj-
noÊci maszyny. Wzrost mo-
mentu obrotowego zaowo-
cowa∏ zwi´kszeniem si∏y
spychania oraz parametrów
podjazdu na wzniesienie.
Warto wspomnieç o ograni-
czeniu emisji ha∏asu, co po-
zwala na u˝ytkowanie sprz´-
tu w zabudowie miejskiej.
W maszynach zastosowano

automatyczny napinacz pa-
ska nap´dowego oraz pro-
stej budowy pomp´ wodnà
o niewielkiej iloÊci cz´Êci,
która stanowi integralnà
cz´Êç jednostki nap´dowej.
Nowa konfiguracja t∏oka
wraz z pierÊcieniami popra-
wi∏a parametry pracy oleju,
a dla lepszego ch∏odzenia,
radiator oraz ch∏odnice oleju
u∏o˝ono w jednej linii. 
Innowacyjny system „inteli-
gentnej hydrauliki” (Load
Sensig) sprawia, ˝e moc hy-
drauliczna jest dostarczana
tam, gdzie jest najbardziej
potrzebna, zapewniajàc nie-
osiàgalne dla innych ma-
szyn parametry kopania,
wi´kszà si∏´ podnoszenia
oraz krótsze cykle pracy.
Nawet niedoÊwiadczony
operator mo˝e uzyskaç do-
brà wydajnoÊç pracy, gdy˝
system sam stawia si´ w za-
le˝noÊci od oporu napoty-
kanego podczas kopania. 
Koparko-∏adowarki New Hol-

Maszyny budowlane
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SPRZEDA˚ - WYNAJEM - SERWIS
HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 061 665 79 00, fax 061 842 57 01

Rzeszów:
37-124 Kraczkowa 1611

k/¸aƒcuta
tel. 017 863 64 27
fax 017 863 72 05

Âlàsk 
ul. Zabrzaƒska 17

41-708 Ruda Âlàska 
tel. 601 47 07 77,
fax 032 771 61 75

Warszawa 
ul. Kr´ta 2, Bronisze

k/Warszawy 
05-850 O˝arów Maz.

tel. 022 721 14 34

Toruƒ
ul. Wapienna 6/8 

87-100 Toruƒ 
tel. 056 657 22 08

tel./fax 056 657 22 07

Wroc∏aw 
al. Karkonoska 45 
53-015 Wroc∏aw 

tel. 071 334 32 85
fax 071 334 33 22 

www.hkl.pl
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land charakteryzujà si´ bar-
dzo mocnà, p∏aszczowà
konstrukcjà ramienia kopar-
kowego. Wàskie rami´ daje
doskona∏à widocznoÊç ∏y˝-
ki niezale˝nie od g∏´boko-
Êci kopania. Ponadto zasto-
sowanie ramienia telesko-
powego zwi´ksza g∏´bo-
koÊç kopania, maksymalny
zasi´g oraz zdolnoÊç prze-
∏adunkowà bez konieczno-
Êci dodatkowego manewro-
wania maszynà. Zewn´trz-
nie mocowane si∏owniki sà
ustawione w jednej linii da-
jàc optymalne wykorzysta-
nie si∏ hydraulicznych. 
Podobnie jak w koparkach
najnowszej generacji kopar-
ko-∏adowarki New Holland
mogà byç wyposa˝one w ser-
wosterowanie dla zapewnie-
nia operatorowi najwy˝szego
komfortu pracy. System ten
umo˝liwia indywidualne usta-
wienie pozycji pracy dêwigni
oraz trybów dzia∏ania
uwzgl´dniajàc przyzwyczaje-
nia i upodobania operatorów.

Umo˝liwia on tak˝e monta˝
dodatkowego zaworu do
obs∏ugi specjalnego osprz´-
tu (np. wiertnicy). 
Obs∏uga ∏y˝ki ∏adowarkowej
jest teraz prostsza dzi´ki no-
wej dêwigni, która zawiera
prze∏àcznik proporcjonalny do
operowania funkcjà otwiera-
nia ∏y˝ki, co pozwala praco-
waç, np. ∏y˝kà 6x1 jak szczyp-
cami, zwi´kszajàc zakres sto-
sowania ∏adowarki. W celu
przekazania ca∏ej dost´pnej
mocy na prac´ ∏y˝kà ∏adowar-
kowà zastosowano przycisk
roz∏àczenia jazdy, co znacznie
podnosi wydajnoÊç maszyny. 
W koparko-∏adowarkach New
Holland stosuje si´ dwa ro-
dzaje skrzyni biegów. Modele
LB95.B i LB110.B wyposa˝a
si´ standardowo w synchro-
nicznà, czterobiegowà, manu-
alnà skrzyni´ biegów „Power-
shuttle” pozwalajàcà na szyb-
kie i ∏agodne prze∏àczanie po-
mi´dzy biegami do przodu
i wstecz. Eliminuje to gwa∏tow-
ne obcià˝enia uk∏adu nap´do-

wego dajàc lepszà kontrol´
pracy pod obcià˝eniem. 
W modelu LB115.B oraz
opcjonalnie w LB110.B sto-
suje si´ w pe∏ni automatycz-
nà skrzyni´ biegów „Full
PowerShift”, która pozwala
tak˝e na wybór manualne-
go trybu pracy. W trybie au-
tomatycznym biegi sà prze-
∏àczane na wy˝sze lub ni˝-
sze w zale˝noÊci od pr´d-
koÊci jazdy lub obcià˝enia,
przyspieszajàc w ten spo-
sób cykle pracy, zmniejsza-
jàc zu˝ycie paliwa oraz pod-
noszàc ˝ywotnoÊç skrzyni
biegów i u∏atwiajàc jazd´. 
Warto zwróciç uwag´ na ka-
bin´ tych maszyn, z której
widocznoÊç jest doskona∏a
we wszystkich kierunkach.
Boczne okna sà w pe∏ni lub
cz´Êciowo otwierane dla do-

brej wentylacji. Opcjonalnie
istnieje mo˝liwoÊç za∏o˝enia
klimatyzacji. Wszystkie kon-
trolki w kabinie umieszczo-
ne sà ergonomicznie, a po-
ziom ha∏asu jest bardzo ni-
ski. Dla poprawienia pozio-
mu bezpieczeƒstwa maszy-
na zosta∏a standardowo wy-
posa˝ona w immobiliser. 
Dodatkowych informacji do-
tyczàcych maszyn New Hol-
land udziela firama HKL
Baumaschinen Polska. Wy-
bierajàc maszyny New Hol-
land, klienci zyskujà na za-
awansowanym wsparciu
technicznym obs∏ugi po-
sprzeda˝owej globalnej
marki oraz jej przedstawi-
ciela, firmy HKL stawiajàcej
maksymalny nacisk na pod-
noszenie jakoÊci obs∏ugi. 
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Model Moc silnika Ci´˝ar roboczy G∏´bokoÊç kopania
KW/KM kg mm Std./Tele

LB95.B 71/97 8.150 4.595/5.780
LB110.B 82/112 8.385 4.595/5.780
LB115.B 82/112 8.700 4.590/5.770



Profesjonalny serwis
Transtools

Ju˝ ponad dwunastu lat na
rynku hydrauliki si∏owej funk-
cjonuje lubelska firma Trans-
tools. Jest ona producentem
cz´Êci zamiennych do pomp
i silników hydraulicznych.
Atutem firmy jest korzystny
czas dostaw, warto o tym po-
myÊleç zanim zostaniemy
zmuszeni do przeczekania
wielotygodniowego okresu
przestoju maszyny. 
Wysoka jakoÊç napraw
i gwarancja na remontowane
urzàdzenia. Dobrze Êwiad-
czà o serwisie hydrauliki si-
∏owej. Najlepszym rozwiàza-
niem jest korzystanie z us∏ug
sprawdzonych serwisantów,
majàcych ugruntowanà po-
zycj´ rynkowà. Planujàc re-
mont maszyny budowlanej,
nale˝y wziàç pod uwag´ do-
Êwiadczenie rynkowe, nale-
˝y sprawdziç, czy serwisant
ma bezpoÊredni kontakt
z producentem cz´Êci. Przy
dynamicznym rozwoju tech-
niki i coraz wi´kszym zasto-
sowaniu hydrauliki si∏owej
wa˝ne jest, czy nasz dostaw-

ca i serwisant ma dost´p do
„know how”, czyli niezawod-
nych, profesjonalnych roz-
wiàzaƒ technologicznych.
Sprawdziç nale˝y, czy dana
firma faktycznie dokonuje re-
montu, czy te˝ nasza pompa
lub silnik hydrauliczny trafia-
jà w inne r´ce. W takim bo-
wiem przypadku wzrasta ce-
na. Rzecz jasna dzieje si´ tak
w przypadku napraw, jak
i zakupu nowych produktów. 
Testowanie pomp i silników.
Niezwykle wa˝na jest rów-
nie˝ rzetelnie przeprowadza-
na diagnostyka pracy pomp
i silników hydraulicznych. Te-
stom nale˝y poddawaç

zw∏aszcza urzàdzenia po re-
moncie. Firma Transtools
dysponuje profesjonalnym
stanowiskiem testowym. Jest
ono przeznaczone do weryfi-
kacji pomp i silników z zakre-
su NG 16-250 ccm/obr.
w obu kierunkach obrotów.
Umo˝liwia ono sprawdzanie
pomp zarówno w uk∏adzie
otwartym, jak i zamkni´tym. 
JakoÊç i renoma. Transtools
cieszy si´ doskona∏à reno-
mà wÊród wielu zak∏adów
przemys∏owych. Sprawna
obs∏uga, szeroka oferta
produktów oraz korzystne
warunki w zakresie cen
i terminów realizacji napraw

pozwalajà firmie cieszyç si´
wysokà renomà. Wysokà ja-
koÊç, zw∏aszcza jeÊli chodzi
o obs∏ug´ klientów, potwier-
dza pomyÊlnie zakoƒczony
w czerwcu tego roku audyt -
Transtools szczyci si´ certyfi-
katem ISO 9000: 2001. Atuty
firmy to doÊwiadczona i ela-
styczna w dzia∏aniu za∏oga,
szeroki program produkcji
cz´Êci zamiennych do pomp
i silników hydraulicznych
oraz nowoczesny, wysokiej
klasy park maszynowy. 
Transtools jest autoryzowa-
nym przedstawicielem firmy
Linde w zakresie hydrauliki
si∏owej. Ponadto oferta fir-
my obejmuje te˝ pompy
o zaz´bieniu wewn´trznym
VOITH. Firma Transtools
pozostaje równie˝ wy∏àcz-
nym dystrybutorem profe-
sjonalnych narz´dzi ma∏ej
mechanizacji SPITZNAS. 
GoÊcie targów HPS, które
odb´dà si´ w dniach 19-21
paêdziernika 2006 roku
w Katowicach powinni ko-
niecznie odwiedziç stanowi-
sko firmy Transtools. Ma
ono numer 1 i mieÊci si´
przy wejÊciu g∏ównym. 

Dalsze informacje Pb 016Z

Eksploatacja

PoÊrednik Budowlany 33



Ci´cie i wiercenie 
w Nowej Hucie

Mi´dzynarodowa Federacja
Wiercenia i Ci´cia w Betonie
(IACDS) postawi∏a sobie za
cel nawiàzanie Êcis∏ej wspó∏-
pracy z krajowymi stowarzy-
szeniami tego typu oraz pro-
pagowanie nowoczesnych
technologii i narz´dzi diamen-
towych. W sk∏ad federacji
wchodzà lokalne organizacje
z Austrii, Australii, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, W∏och, Ja-
ponii, Szwecji, Szwajcarii,
USA. Do tego grona do∏àczyli
tak˝e Polacy zrzeszeni w Sto-
warzyszeniu Specjalistów
Technik Diamentowych. Do-
ceniajàc polskich partnerów
IACDS powierzy∏o im zorga-
nizowanie dorocznego spo-

tkania swych cz∏onków. Do-
sz∏o do niego w dniach 17-21
maja w Krakowie, gdzie
odby∏a si´ cz´Êç oficjalna im-
prezy. Wykorzystujàc okazj´
Stowarzyszenie Specjalistów
Technik Diamentowych po-
stanowi∏o równie˝ zorganizo-
waç pokazy najnowszych
osiàgni´ç technologicznych.
Miejsce prezentacji by∏o
doÊç nietypowe. Firmy HILTI,
BMTG, ATG, TYROLIT, EU-
RODIMA i DIMAS, które sko-
rzysta∏y z zaproszenia, poja-
wi∏y si´ bowiem w… nowo-
huckim teatrze „¸aênia No-
wa”. Jego wn´trza przypomi-
najà raczej hal´ warsztato-
wà, dlatego te˝ sceneria,
choç na poczàtku nieco za-
skakujàca, okaza∏a si´ odpo-
wiednia do przeprowadzenia
pokazu. Tym bardziej, ˝e

prezentacja jednej z firm pre-
ferujàcej teren zewn´trzny,
raz po raz przerywana bywa-
∏a przez majowy deszcz. 
W ciàgu pó∏godzinnych
praktycznych pokazów licz-
nie zgromadzona publicz-
noÊç mog∏a obejrzeç w ak-
cji najnowszej generacji ma-
szyny i narz´dzia. Efekty
szczególnie trudnych tech-
nicznie prac nagradzane by-
∏y gromkimi brawami. Go-
Êcie nowohuckiej imprezy
mogli przekonaç si´, ˝e wy-
korzystanie profesjonalnych
technologii w pracach pole-
gajàcych na wierceniu i ci´-
ciu betonu narz´dziami dia-
mentowymi przynosi wiele
korzyÊci. Zaliczyç do nich
nale˝y szybkoÊç i precyzj´
wykonywania zadaƒ, za-
chowanie w nienaruszo-

nym stanie struktury we-
wn´trznej obrabianego ma-
teria∏u, stosunkowo niskà
emisj´ ha∏asu, zanieczysz-
czeƒ i kurzu. Wykorzystu-
jàc narz´dzia diamentowe
mo˝na równie˝ pracowaç
na ograniczonej przestrze-
ni. Nowoczesne technolo-
gie pozwalajà tak˝e ∏atwo
uporaç si´ z ci´ciem g´sto
zbrojonego betonu. 
Stowarzyszenie Specjalistów
Technik Diamentowych po-
wsta∏o w celu integracji przed-
si´biorstw zajmujàcych si´
ci´ciem i wierceniem technikà
diamentowà, a tym samym w
celu zacieÊnienia wspó∏pracy
oraz wymiany doÊwiadczeƒ
pomi´dzy tymi firmami, pod-
noszenia kwalifikacji ich pra-
cowników oraz promowania
nowych technologii.   
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Profesjonalne narz´dzia
diamentowe TYROLIT

Historia firmy TYROLIT datu-
je si´ od roku 1919, kiedy to
w austriackim Tyrolu powo-
∏a∏ jà do ˝ycia Daniel Swaro-
vski. Ciekawostk´ stanowi
fakt, ˝e TYROLIT b´dàcy jed-
nym z najwi´kszych Êwiato-
wych producentów profesjo-
nalnych narz´dzi diamento-
wych pozosta∏ nadal firmà ro-
dzinnà wchodzàcà w sk∏ad
Grupy Przemys∏owej Swaro-
vski, Weiss i Frey. 
Tyrolit oferuje szeroki wybór
tarcz i frezów do asfaltu,
tarcz do betonu Êwie˝ego
i starego. Oprócz tego tarcze
do betonu spr´˝onego, pro-
fesjonalne narz´dzia do ob-
róbki wszelkich rodzajów ka-
mienia naturalnego, tarcze
do elektrycznych oraz hy-
draulicznych pi∏ Êciennych, li-
ny diamentowe do ci´cia be-
tonu, ˝elbetu, ceg∏y, marmu-
rów i granitów, wiert∏a koro-
nowe do wiercenia na mo-
kro, tarcze do maszyn sto∏o-
wych, tarcze do ci´cia na su-
cho, galanteri´ i wiert∏a pal-
cowe oraz tarcze polerskie.
Firma Êwiadczy równie˝ us∏u-
gi dokonujàc profesjonalnej
regeneracji tarcz i wierte∏. 
W chwili obecnej TYROLIT
zatrudnia 4.096 pracowni-
ków w 22 fabrykach rozsia-
nych po ca∏ym Êwiecie. Fir-
ma zyska∏a sobie olbrzymià
renom´ ze wzgl´du na sto-
sowanie wszelkich mo˝li-
wych innowacji w produkcji
oraz szczególnà dba∏oÊç
o zapewnienie najwy˝szej
jakoÊci wytwarzanych wyro-
bów. W tym celu firma utrzy-
muje specjalistyczny oÊro-
dek badawczo-rozwojowy
technik diamentowych. 
Olbrzymie uznanie dla marki
TYROLIT zaowocowa∏o
zwi´kszonym popytem na
narz´dzia. A to z kolei spra-
wi∏o, ˝e moce produkcyjne
g∏ównej fabryki w miejsco-
woÊci Werdohl zosta∏y
w ostatnim czasie wyczerpa-

ne. Poczàtkowo próbowano
rozwiàzaç problem poprzez
adaptacj´ na cele produkcji
innych budynków nale˝à-
cych do firmy. Rozwiàzanie
to nie zadowala∏o jednak
szefów firmy. – Zaintresowa-
nie naszymi produktami,
wchodzenie na stale rosnà-
ce rynki zbytu sprawi∏y, ˝e
musieliÊmy obraç jedynà
w∏aÊciwà strategi´. TYROLIT
musi reagowaç elastycznie
na wymogi rynku, tak aby do-
pasowaç si´ do jego potrzeb
– t∏umaczy in˝ynier Fritz Kor-
radi, cz∏onek kierownictwa
Grupy TYROLIT. W efekcie
firma zdecydowa∏a si´ na
zbudowanie i przeniesienie
produkcji do nowej fabryki.
Powsta∏a ona w miejscowo-
Êci Neuenrade, gdzie na po-
wierzchni 6.000 m2 odbywa
si´ produkcja oraz dzia∏a
oÊrodek badawczo-rozwo-
jowy. Projekt dzi´ki nadzwy-
czajnemu zaanga˝owaniu
pracowników uda∏o si´ zre-
alizowaç w rekordowo krót-
kim czasie od sierpnia 2005
do maja tego roku, kiedy to
liczàca osiemdziesiàt osób
za∏oga fabryki rozpocz´∏a
normalnà produkcj´. – Uda-
ne przeniesienie produkcji
do nowego zak∏adu w tak
krótkim terminie dowodzi, ˝e
TYROLIT jest firmà b´dàcà

w stanie sprostaç wszelkim
wymogom rynku. Jestem
przekonany, ˝e oÊrodek ba-
dawczo-rozwojowy b´dzie
mia∏ udzia∏ we wdra˝aniu

prze∏omowych rozwiàzaƒ
w tworzeniu narz´dzi dia-
mentowych – mówi z prze-
konaniem Fritz Korradi.
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FSM - G3 TYRREX
Tarcze profesjonalne 
o przed∏u˝onej ˝ywotnoÊci 
do ci´cia betonu Êwie˝ego 
o Êrednio i twardym kruszywie.
Zakres produkcji od Ø 300 
do Ø 450 mm.

- pr´dkoÊç obwodowa 50-58 m/s,
- wysokoÊç segmentu 9 mm do pe∏nego u˝ycia,
- szerokoÊç segmentu od 2,8 mm do 3,9 mm,
- ci´cie na mokro.

Nowy kszta∏t segmentu C73SW
-  pochylny z dodatkowym otworem we wr´bie

zapobiegajàcym p´kni´ciu tarczy,
-  segmenty zabezpieczajàce dysk przed nadmiernym

zu˝yciem.

Nowa gruboÊç segmentu 2,8 mm, stosowane tam gdzie
w gr´ wchodzi szybkoÊç ci´cia.
Do dylatacji p∏yt stropowych u˝ywamy dwóch tarcz
po∏àczonych ze sobà.

BASE Sp. z o.o.
ul. Modliƒska 17, 
03-199 Warszawa
tel. (022) 614 52 04, 814 23 92
e-mail: base@tyrolit.com.pl



Profi-Tech Aktiv Truck

W zwiàzku z coraz wi´k-
szym zainteresowaniem
ofertà firmy PROFI-TECH
DIAMANT zaplanowa∏a ona
na wrzesieƒ objazd samo-
chodu pokazowego (Aktiv
Truck). Trasa b´dzie prze-
biegaç przez ca∏à Polsk´,
a pokazy b´dà organizo-
wane przez lokalnych de-
alerów firmy. Informa-
cje o miejscach, w których
b´dà si´ odbywaç pokazy
uzyskaç mo˝na w najbli˝-
szym sklepie prowadzàcym
sprzeda˝ narz´dzi diamen-
towych. W przypadku, gdy-
by wizyta Aktive Trucka nie
by∏a planowany w miejsco-
woÊci, w której istnieje zainte-
resowaniem ofertà Profi Tech,
firma prosi o bezpoÊredni
kontakt pod adresem e-mail:
j. boruta@profitech. de lub za
pomocà faksu na numer: 
032 4729 516. W ten sposób
firma PROFI-TECH otrzyma
informacje niezb´dne do
zoptymalizowania przebiegu
trasy Aktiv Trucka. 
Profi Tech stawia sobie za
cel, aby w ciàgu trzech tygo-
dni trwania pokazów klienci
mogli poznaç bli˝ej produkty
firmy, jakimi sà maszyny i tar-
cze diamentowe, a tak˝e za-
poznaç si´ z systemem do-
boru tarcz. Ka˝dy z odwie-
dzajàcych pokazy b´dzie
mia∏ doskona∏à mo˝liwoÊç
w∏asnor´cznego sprawdze-
nia i przekonania si´ o jako-

Êci tarcz produkowanych
przez PROFI-TECH DIAMANT. 
Jednym z przyczynków do
organizacji objazdowej trasy
Aktiv Trucka by∏y niezwykle

udane dla firmy PROFI-TECH
DIAMANT targi Autostrada
Polska w Kielcach. Jej eks-
pozycja po raz kolejny cie-
szy∏a si´ bardzo du˝ym za-

interesowaniem ze strony
goÊci targowych. Firma
PROFI-TECH ˝ywi przeko-
nanie, ˝e z wieloma osoba-
mi goszczàcymi w jej kie-
leckim stoisku, deklarujàcy-
mi wspó∏prac´ lub u˝ytkujà-
cymi produkowane przez
nià narz´dzia uda si´ zacie-
Êniç kontakty dzi´ki serii
planowanych pokazów. 
Wybierajàcych si´ we wrze-
Êniu do Niemiec, a konkret-
nie do Norymbergi na targi
GaLaBau 2006 (odb´dà si´
one w terminie od 13 do 16
wrzeÊnia), PROFI-TECH za-
prasza do odwiedzenia
swego stoiska opatrzone-
go numerem 7-500.
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Drago Electrónica
usprawnia kruszenie

Hiszpaƒska firma Drago
Electrónica wytwarza detek-
tory i separatory metali majà-
ce zastosowanie w usuwaniu
zanieczyszczeƒ z materia∏ów
przeznaczonych do krusze-
nia. Zwykle u˝ytkownikom
kruszarek trudno jest zdecy-
dowaç si´ na zakup urzàdze-
nia, które nie przynosi bez-
poÊrednio profitów. Tego ro-
dzaju wydatek z pozoru wy-
dawaç si´ mo˝e rozrzutno-
Êcià, jednak po pierwszej

powa˝nej awarii sprz´tu
spowodowanej obecnoÊcià
w materiale metalowych ele-
mentów spoglàdamy na
spraw´ z innej perspektywy.
A jeÊli nawet metalowe od-
pady nie uszkodzà naszej
kruszarki, ba - w ogóle ich
nie dostrze˝emy - pozostaje
jeszcze kwestia jakoÊci pro-
duktu koƒcowego, który trafi
do odbiorcy z takà niechcia-
nà „wk∏adkà”.
KoniecznoÊç ponoszenia nie-
planowanych wydatków na
naprawy, przestoje, niedo-
trzymywanie terminów i wià-
˝àca si´ z tym utrata zaufania

klientów to g∏ówne konse-
kwencje pozornych oszcz´d-
noÊci. Zakup urzàdzeƒ chro-

niàcych naszà kruszark´ to
bardzo korzystna inwestycja.

Dalsze informacje Pb 020Z

ICS - pionierzy 
ci´cia betonu 

Firma ICS zosta∏a za∏o˝ona
w Portland w stanie Oregon
(USA) w roku 1992 i od mo-
mentu sprzeda˝y pierwsze-
go ∏aƒcucha diamentowego
sta∏a si´ Êwiatowym liderem
wÊród dostawców w dzie-
dzinie diamentowej techniki
ci´cia. ICS jest wynalazcà
i producentem diamento-
wych ∏aƒcuchów tnàcych
oraz dostawcà komplet-
nych ∏aƒcuchowych pilarek
do betonu. Firma ICS nale-
˝y do grupy Blount Interna-
tional Inc., spó∏ki dysponu-
jàcej siecià sprzeda˝y

w 130 krajach na ca∏ym
Êwiecie. Jako wynalazca
diamentowej techniki ci´cia
do betonu ICS posiada wie-
le patentów i pionierskich
rozwiàzaƒ konstrukcyjnych.
Pi∏y do betonu, ∏aƒcuchy dia-
mentowe i pozosta∏e produk-
ty ICS sà rozprowadzane
przez Êwiatowà sieç autory-
zowanych sprzedawców, któ-
rzy sà wspierani przez prze-
szkolone centra serwisowe.
Pi∏y ICS do betonu umo˝li-
wiajà u˝ytkownikowi g∏´bsze,
bardziej czyste i dok∏adniej-
sze ci´cie, na dodatek w krót-
szym czasie. Dzi´ki g∏´bsze-
mu ci´ciu unikamy problemu
wyst´pujàcego w przypadku
przecinarek tarczowych, wy-

cinania otworów przy podej-
Êciu z dwóch stron, przy któ-
rym trafienie w to samo miej-
sce jest trudne. U˝ycie urzà-
dzeƒ udarowych, co zwi´k-
sza ryzyko uszkodzenia beto-
nu czy muru w okolicy ci´cia,
jest ju˝ zb´dne. 
G∏ówne korzyÊci:
• g∏´bokie ci´cie  - do 60 cm,
• kàty proste,
• mo˝liwoÊç pracy w cia-

snych miejscach,
• podejÊcie z jednej strony,
• ma∏e otwory - 7,6x7,6 cm,
• urzàdzenie lekkie i ∏atwe

do przenoszenia,
• oszcz´dnoÊç czasu.
Wyroby ICS sà doskona∏à
pomocà dla generalnych
wykonawców robót budow-

lanych, wykonawców insta-
lacji, przy pracach krajobra-
zowych oraz w technice kli-
matyzacyjnej. Znajdujà za-
stosowanie w ci´ciu funda-
mentów (równie˝ zbrojo-
nych), rur betonowych,
otworów wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, w wyci-
naniu ma∏ych otworów, od-
cinania betonu, w ci´ciu
pod kàtem, po ∏uku, w ci´-
ciu w kamieniu naturalnym
(gry wodne, fontanny), wy-
cinaniu rynien wodnych,
wycinaniu ostrych konturów
i rzeêb, wycinaniu otworów
okiennych, otworów drzwio-
wych, nadawaniu murom
nowych kszta∏tów.

Dalsze informacje Pb 019Z
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TOPCON - systemy
sterowania pracà maszyn

Stosujàc systemy sterowa-
nia maszyn TOPCON mo˝na
pracowaç szybciej, dok∏ad-
niej oraz znacznie wydajniej.
Ka˝dà maszyn´ mo˝na
wykorzystaç lepiej.
Najprostsze systemy sterowa-
nia to systemy r´czne (wskaê-
nikowe). W systemach tych
informacja o po˝àdanej zmia-
nie po∏o˝enia lemiesza lub
∏y˝ki przekazywana jest ope-
ratorowi za pomocà wskazaƒ
czujnika. Operator na tej pod-
stawie zmienia po∏o˝enie le-
miesza lub ∏y˝ki. Bardziej za-
awansowane rozwiàzania to
systemy automatyczne,
w których informacja z czujni-
ków kierowana jest bezpo-
Êrednio do zaworów hydrau-
licznych. W tym wypadku sy-
gna∏y z czujników sterujà za-
worami hydraulicznymi ma-
szyny i dok∏adnie wyznaczajà
proporcjonalny ruch lemiesza
lub ∏y˝ki. Nawet te najprost-
sze systemy mogà zwi´kszyç
o czterdzieÊci procent pro-
duktywnoÊç, szybkoÊç pracy
i efektywnoÊç - jednoczeÊnie
zwi´kszajàc dok∏adnoÊç. 
Du˝o szybsza praca i do-
k∏adnie wyprofilowana
powierzchnia.
Wykorzystanie satelitów nawi-
gacyjnych, nowoczesnych
technologii zbierania danych
i projektowania cyfrowego do-
prowadzi∏o do powstania zu-
pe∏nie nowej dziedziny stero-
wania, która zwi´ksza mo˝liwo-
Êci maszyn nawet o 200 lub
wi´cej procent i podnosi do-
k∏adnoÊç i efektywnoÊç prac na
zupe∏nie nowy poziom. O ile
pierwszy rodzaj systemów, pra-
cujàcych w oparciu o pomiar
wysokoÊci i nachylenia, ozna-
cza si´ ogólnà nazwà syste-
mów 2D, o tyle te drugie okre-
Êlane sà jako systemy 3D.

Systemy trójwymiarowe 3D.
W systemach 3D maszyny mo-
gà pracowaç w oparciu o dane
„dwuwymiarowe”. Przede
wszystkim jednak pracujà na
podstawie cyfrowego modelu
terenu lub projektu. Jest to zu-
pe∏nie nowa wizja wykorzysta-
nia maszyn: dzi´ki podporzàd-
kowaniu ich ruchu wymaga-
niom projektu inwestycji, idea
projektantów realizowana jest
bezpoÊrednio, eliminujàc wi´k-
szoÊç pomiarów i zwi´kszajàc
dok∏adnoÊç, szybkoÊç, efek-
tywnoÊç pracy i oszcz´dnoÊç
wykorzystania materia∏ów. Za-
stosowanie systemów 3D skra-
ca czas pracy, pozwalajàc na
tak dok∏adne wyprofilowanie
powierzchni, jakie w przypad-
ku r´cznego sterowania jest
trudne lub niemo˝liwe. 
Mniej pomiarów geode-
zyjnych, wi´ksza szyb-
koÊç i dok∏adnoÊç dzi´ki
komputerom i systemom
satelitarnym.
W systemach 3D w maszynie in-
staluje si´ panel sterujàcy, czyli
nowoczesny komputer PC. Do
pami´ci panelu wgrywa si´ cy-
frowy model projektu in˝ynier-
skiego. Komputer steruje hy-
draulikà. Odbiornik umieszczony
na maszynie mierzy swojà pozycj´
za pomocà systemu
GPS/GLONASS i przesy∏a dane do
komputera. Ten porównuje pozy-
cj´ teoretycznà (po˝àdanà) i aktu-
alnà, i w celu jej skorygowania
wysy∏a sygna∏y do hydrauliki
maszyny. Ta z kolei koryguje
pozycj´ lemiesza. Pozycja

okreÊlana jest w uk∏adzie trzech
wspó∏rz´dnych (x,y,z). Sterowa-
nie 3D daje znaczne oszcz´dno-
Êci i redukuje prace pomiarowe
do minimum przy zachowaniu
maksymalnej jakoÊci. W systemie
mo˝na zapisaç ca∏y projekt, ma-
szyna mo˝e wi´c pracowaç na
dowolnym odcinku i etapie,
i mo˝na jà wykorzystywaç przez
ca∏y czas. Zapewnia to wzrost
wydajnoÊci, a dzia∏ania kom-
pleksowe realizowane sà tak ∏a-
two jak proste prace. Cykl pro-
dukcyjny mo˝e trwaç 24 h/dob´
przy mniejszym nak∏adzie pracy
i niemal bez ryzyka pope∏nienia
b∏´du przez cz∏owieka! 
Pe∏na automatyzacja i lep-
sza organizacja. U∏atwie-
nia dla operatora.
Obs∏uga systemu jest prosta,
a ryzyko pope∏nienia b∏´du
i jego powielenia jest znikome.
Projekt cyfrowy wgrywa si´ do
panelu sterujàcego za pomo-
cà karty pami´ci i przechowu-
je w pami´ci wewn´trznej.
Operator steruje maszynà do-
tykajàc ekranu, a menu jest
proste i intuicyjne. Przejrzysta
wizualizacja danych pomaga
w realizacji zadania. Operator
mo˝e wybraç widok zadania,
np. góra/dó∏, widok boczny
lub przekrój poprzeczny. 
Mniejsze zu˝ycie mate-
ria∏ów. Dok∏adnie, co do
milimetra.
JeÊli „dok∏adnie” oznacza
zgodnie z projektem, to stero-
wanie maszynami 3D zapew-
nia najwy˝szà dok∏adnoÊç, bo
odbywa si´ bez poÊrednich

pomiarów i wytyczeƒ, a jako
wzorca u˝ywa idei projektan-
ta. Dzi´ki zastosowaniu unika-
towych rozwiàzaƒ TOPCON,
takich jak zaawansowane sys-
temy automatyczne albo GPS
z milimetrowà dok∏adnoÊcià
w pionie (mmGPS), dok∏adnie
oznacza tak˝e „co do milime-
tra”. Dlatego zu˝ycie materia-
∏ów jest optymalne. Zu˝ywa
si´ ich tylko tyle, ile przewi-
dziano w projekcie. 
Skok wydajnoÊci. Mniej-
sze koszty.
Dzi´ki automatyzacji obni˝enie
kosztów i zwi´kszenie efektyw-
noÊci le˝y w zasi´gu r´ki. JeÊli
znaczàcy wzrost wydajnoÊci,
szybkoÊci i oszcz´dnoÊci mo˝-
na uzyskaç na poziomie jednej
maszyny, o ile wi´cej mo˝na zy-
skaç automatyzujàc budow´.
Przekona∏y si´ o tym firmy, któ-
re przygod´ z automatycznym
sterowaniem ju˝ rozpocz´∏y. 
Aby dowiedzieç si´ wi´cej,
najlepiej zamówiç  najnow-
szy katalog systemów ste-
rowania maszyn Topcon. 
W katalogu 2006 mi´dzy in-
nymi: systemy sterowania do
równiarki, spycharki, kopar-
ki, rozÊcie∏acza i frezarki oraz
wi´cej o tym, dlaczego war-
to zainwestowaç w system
sterowania Topcon. Katalog
zamówiç mo˝na w wersji
elektronicznej lub drukowa-
nej. Zamówienia i informacje:
tmalinowski@topcon.com.pl
lub TPI Wroc∏aw, tel./faks
(071) 325 25 15.
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TPI sp z o.o. wy∏àczny przedstawiciel Topcon w Polsce
ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa, tel 022 632 91 40
tpi@topcon.com.pl, www.topcon.com.pl

WydajnoÊç na metr kwadratowy powierzchni % wydajnoÊci (wg u˝ytkowników systemów TOPCON)

Bez systemu sterowania 100
Systemy wskaênikowe (r´czne) z jednym czujnikiem laserowym 140
Systemy wskaênikowe (r´czne) z dwoma czujnikami 220
Zestaw: czujnik Sonic & czujnik pochylenia poprzecznego (spadku) 180
Zestaw: czujnik Sonic, czujnik laserowy & czujnik pochylenia poprzecznego (spadku) 200
Zestaw: dwa czujniki Sonic & czujnik pochylenia poprzecznego (spadku) 190
Sterowanie w 3 wymiarach X,Y, Z (3D) 220

Wzrost wydajnoÊci po zastosowaniu systemów sterowania Topcon w Polsce (wg klientów TPI)





Mobilna minikruszarka
RED RHINO 5020

Biuro Handlowe Ruda od
pi´tnastu lat dostarcza na ry-
nek urzàdzenia do kruszenia
ska∏ i gruzu budowlanego.
W chwili obecnej firma spra-
wuje opiek´ serwisowà nad
ponad 150 kruszarkami pra-
cujàcymi w wi´kszoÊci ka-

mienio∏omów ska∏ twardych. 
W ostatnich latach BH Ruda
rozszerzy∏o zakres oferowa-
nych urzàdzeƒ o mobilne
kruszarki i przesiewacze fir-
my FINTEC. Mobilna kru-
szarka szcz´kowa FINTEC
1107 o gardzieli wlotowej
1100x700 mm doskonale
sprawuje si´ zarówno w pra-
cy w kamienio∏omie, jak
i przy recyklingu gruzu bu-
dowlanego. Niejednokrotnie
jednak podczas rozmów
z klientem okazywa∏o si´, ˝e
kruszarka o wydajnoÊci rz´-
du 150-300 t/h jest po pro-
stu za du˝a. Wiele razy po-
tencjalni u˝ytkownicy szuka-
li kruszarki do kruszenia p∏y-
tek chodnikowych, cegie∏
czy dachówek o du˝o mniej-
szej wydajnoÊci. By zape∏-
niç istniejàcà nisz´ rynkowà
BH Ruda postanowi∏o na-
wiàzaç wspó∏prac´ z angiel-
skim producentem minikru-
szarek Red Rhino. 
RED RHINO 5020 to mobil-
na minikruszarka szcz´ko-

wa. Jej nominalny wymiar
komory kruszenia wynosi
500 x 200 mm, a wydajnoÊç
ok. 20t/h. Kruszarka wypo-
sa˝ona jest w system hy-
draulicznej nastawy szczeli-
ny, posiada te˝ mo˝liwoÊç
wstecznego ruchu szcz´ki.
Nastawa szczeliny umo˝li-
wia produkcj´ frakcji od 0-5
mm do 0-100 mm. 
˚ywotnoÊç szcz´k kruszà-

cych, których komplet kosz-
tuje oko∏o tysiàca euro, mo-
˝e si´ ró˝niç w zale˝noÊci
od podawanego materia∏u.
Przy przeróbce standardo-
wego gruzu wystarczà one
na oko∏o dwa lata pracy.
Szcz´ki kruszàce sà ∏atwo
obracane, co pozwala wy-
d∏u˝yç ich ˝ywotnoÊç. Mini-
kruszarka Red Rhino prze-
znaczona jest do kruszenia
kraw´˝ników, kostki granito-
wej, p∏ytek chodnikowych,
cegie∏, zerwanego asfaltu,
p∏yt nagrobnych, p∏ytek klin-
kierowych, dachówek itp. 
Produkt koƒcowy zale˝y od
wielkoÊci nadawy, nastawu
szczeliny oraz sposobu za∏a-
dunku kruszarki za pomocà
koparki lub ∏adowarki. 
Podczas prac zwiàzanych
z kruszeniem zbrojonego be-
tonu nale˝y zdemontowaç
przenoÊnik taÊmowy, co
wià˝e si´ z przerwaniem pra-
cy tylko na dziesi´ç minut. 
Minikruszarka wyposa˝o-
na jest w silnik spalinowy

Yanmar o mocy 25 KM
przy 2.600 obr./min. Po-
jemnoÊç zbiornika paliwa
wystarcza na dziesi´ç go-
dzin pracy. (Zu˝ycie paliwa
wynosi Êrednio ok. 3 l/h
przy pe∏nym obcià˝eniu). 
Urzàdzenie mo˝e byç dodat-

kowo wyposa˝one w prze-
siewacz montowany na koƒ-
cu przenoÊnika taÊmowego
umo˝liwiajàcy usuni´cie py-
∏u, ziemi i innych zanieczysz-
czeƒ z finalnego produktu. 
Maksymalnà wydajnoÊç
osiàga si´ przez w∏aÊciwy
za∏adunek kruszarki. 

Najefektywniejsza metoda
to za∏adunek trzytonowà ko-
parkà wyposa˝onà w ∏y˝k´
koparkowà o pojemnoÊci
0,5 m3. Nadawa powinna
byç ∏adowana od ty∏u kru-

szarki i z wysokoÊci zapew-
niajàcej wglàd w komor´
kruszàcà, wykorzystujàc ca-
∏à d∏ugoÊç kosza zasypo-
wego w sposób ciàg∏y i re-
gularny. Kosz zasypowy
i kruszarka nie powinny byç
zalane wodà. 

Urzàdzenie posiada znak
CE i spe∏nia wszystkie nor-
my bezpieczeƒstwa i pracy
Unii Europejskiej. 
Biuro Handlowe RUDA za-
pewnia wykwalifikowany
serwis i cz´Êci zamienne do
RED RHINO 5020, poszuku-
je tak˝e firm zainteresowa-

nych podj´ciem wspó∏pra-
cy w zakresie sprzeda˝y
oraz serwisu maszyn i urzà-
dzeƒ znajdujàcych si´ w je-
go bogatej ofercie. 
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Koparko-∏adowarka
9.50 w ofercie HSW

Produkowana w Stalowej
Woli koparko-∏adowarka 9.50
daje ciekawe mo˝liwoÊci in-
dywidualnej konfiguracji. Na
jej oprzyrzàdowanie ∏ado-
warkowe sk∏adajà si´: ∏y˝ka
pe∏na z przykr´canymi z´ba-
mi lub ostrzem o pojemnoÊci
1 m3 z wid∏ami uchylnymi
o udêwigu 1,65 t, ∏y˝ka wie-
loczynnoÊciowa (otwierana)
z przykr´canymi z´bami lub
ostrzem o pojemnoÊci 1 m3

i wid∏ami uchylnymi, lemiesz
uniwersalny, lemiesz do Ênie-
gu, wid∏y paletowe, zamiatar-
ka, odÊnie˝arka wirnikowa.
Szybkoz∏àcze hydrauliczne
umo˝liwia wymian´ osprz´tu
∏adowarkowego bez koniecz-
noÊci opuszczania kabiny
przez operatora. Monta˝ ∏y˝-
ki ∏adowarkowej wieloczyn-
noÊciowej, otwieranej z wid∏a-
mi uchylnymi, posiadajàcej
wiele funkcji roboczych

umo˝liwia - bez przezbraja-
nia maszyny w dodatkowy
osprz´t - wykonywanie prac
za∏adunkowych, prze∏adun-
kowych, spychanie, równa-
nie, za∏adunek europalet.
Na osprz´t koparkowy sk∏ada-
jà si´: wysi´gnik teleskopowy
1.300 mm; ∏y˝ki podsi´bierne
z z´bami (poj. 0,08÷0,27 m3),
∏y˝ka trapezoidalna 0,18 m3,
∏y˝ka do skarpowania 0,25 m3,

szybkoz∏àcze mechaniczne,
∏y˝ki o poj. 0,09-0,36 m3 do
pracy z szybkoz∏àczem. Zamó-
wiç mo˝na maszyn´ z instala-
cjà umo˝liwiajàcà pod∏àczenie
m∏otów hydraulicznych oraz
ró˝nych narz´dzi r´cznych.
W konstrukcji koparko-∏ado-
warki 9.50 zastosowano
m.in. nap´d na czery ko∏a
z mo˝liwoÊcià roz∏àczenia
nap´du przedniego mostu,

a tak˝e mechanizm ró˝nico-
wy z przek∏adniami plane-
tarnymi w piastach kó∏. Moc
silnika na kole zamacho-
wym przy 2.300 obr./min wy-
nosi 95 KM, a maksymalny
moment obrotowy przy
1.400 obr./min - 398 Nm. Sil-
nik ma cztery cylindry i po-
jemnoÊç 4,5 dm3. Skrzynia
biegów jest w pe∏ni automa-
tyczna, prze∏àczalna pod
obcià˝eniem (Full Power
Shift), sterowana elektro-
nicznie z mo˝liwoÊcià prze-
∏àczania na pó∏automatycz-
ny tryb pracy. Przesuw
boczny osprz´tu koparko-
wego wynosi ±725 mm.
Most tylny jest sztywny,
zaÊ przedni - wahliwy. 
Hydrostatyczny uk∏ad za-
pewnia lekkie sterowanie
maszynà przy ka˝dej pr´d-
koÊci. Zewn´trzny promieƒ
skr´tu bez u˝ycia hamul-
ców wynosi 4.120 mm.
W ostatnim roku - oprócz
wprowadzenia silników Tier II
o niskiej emisji spalin - doko-
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Waryƒski nagrodzony

Podczas tegorocznych im-
prez targowych Autostrada
Polska w Kielcach oraz
WOD-KAN w Bydgoszczy
odby∏y si´ premiery ∏ado-
warki ko∏owej Waryƒski Liu-
gong 835II oraz koparki gà-
sienicowej Waryƒski Liu-
gong 906. Maszyny te
wzbudzi∏y du˝e zaintereso-
wanie wÊród zwiedzajà-
cych. ¸adowarka ko∏owa
Waryƒski Liugong 835II
o wadze 11.500 kg z ∏y˝kà
1,7 m3 idealnie sprawdza
si´ w roli maszyny pomoc-
niczej na placach budowy.
Dzi´ki swym niewielkim ga-
barytom oraz zwinnoÊci zy-
skuje równie˝ uznanie w∏a-
Êcicieli tartaków i gospo-
darstw rolnych. 
Koparka gàsienicowa Wa-
ryƒski Liugong 906 zastàpi∏a
dobrze znany i doceniany
model Waryƒski K-408. Ma-
szyna ta nadaje si´ zarówno
do prowadzenia wykopów li-

niowych, jak równie˝ do prac
miejskich. Ta wa˝àca 7.000
kg koparka zosta∏a wyposa-
˝ona dodatkowo w lemiesz. 
Do nap´du maszyn marki
Liugong zosta∏y zastosowa-
ne najnowsze silniki
CUMMINS z serii QSB.

W celu poprawy komfortu
pracy operatora obie ma-
szyny wyposa˝ono fabrycz-
nie w uk∏ad klimatyzacji. 
Maszyny oferowane przez
Waryƒskiego docenili nie
tylko odwiedzajàcy imprezy
targowe, ale równie˝ ich or-

ganizatorzy. Na kieleckich
targach Autostrada Polska
koparko-∏adowarka Waryƒ-
ski Hidromek HMK 102S zo-
sta∏a nagrodzona jako jedy-
na z prezentowanych tam
maszyn tej klasy.

Dalsze informacje Pb 024Z

nane zosta∏y zmiany pole-
gajàce na zainstalowaniu
nowego, wydajnego uk∏adu
ch∏odzenia, usprawniajàce-
go prac´ maszyny w wyso-
kiej temperaturze, przenie-
sieniu pompy g∏ównej na
skrzyni´ biegów oraz za-
mienieniu jej na cichà pom-
p´ ∏opatkowà znacznie ob-
ni˝ajàcà poziom ha∏asu
w kabinie. Nowà konstrukcj´
ma te˝ wysi´gnik teleskopo-

wy o zwi´kszonej g∏´bokoÊci
kopania. W koparko-∏ado-
warce 9.50 zastosowano
mocniejszy most przedni
oraz zmodyfikowany sterow-
nik skrzyni biegów, u∏atwiajà-
cy skr´ty w ci´˝kim terenie.
Mocowana na specjalnych gu-
mowych amortyzatorach i spe-
∏niajàca normy ROPS/FOPS
kabina zapewnia operatorowi
maszyny komfort pracy. Szyby
kabiny sà przyciemniane (tyl-

na opuszczana, boczne uchylne). 
Przed zakupem maszyny
przysz∏y u˝ytkownik otrzy-
muje fachowà porad´ oraz
konkretne propozycje spe-
cyfikacji i wyposa˝enia jej
w odpowiedni osprz´t. Za-
kup mo˝e byç dokonany za
gotówk´ lub w formie leasin-
gu. Standardowa gwarancja
na maszyn´ udzielana jest
na dwanaÊcie miesi´cy. Ob-
s∏ug´ gwarancyjnà i pogwa-

rancyjnà maszyn prowadzi
HSW poprzez sieç swych
autoryzowanych punktów
serwisowych. Godne pod-
kreÊlenia jest równie˝ to, ˝e
potencjalny nabywca mo˝e
wyra˝ajàc takie ˝yczenie
zapoznaç si´ z zaletami ko-
parko-∏adowarki 9.50 oglà-
dajàc jà podczas pracy
w warunkach panujàcych
na typowym placu budowy. 
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Podesty GENIE 

Firma GIZO dzia∏a na rynku
maszyn budowlanych od 15
lat. Poczàtkowo zajmowa∏a
si´ sprowadzaniem z krajów
Beneluksu u˝ywanego sprz´-
tu, by od pi´ciu lat wyspecjali-
zowaç si´ w wynajmie i sprze-
da˝y nowych i u˝ywanych po-
destów ruchomych. Jej flota
podestów do wynajmu jest
jednà z najnowoczeÊniejszych
w kraju. W czerwcu 2005 roku
firma GIZO osiàgn´∏a du˝y
sukces stajàc si´ autoryzo-
wanym dealerem  GENIE jed-
nej z najbardziej rozpozna-
walnych marek na Êwiato-
wym rynku rozwiàzaƒ podno-
Ênikowych. Oferta GENIE,
skierowana do firm z bran˝y
budowlanej, obejmuje nast´-
pujàce grupy maszyn:
SERIA GS
Samojezdne platformy no˝y-
cowe sà najcz´Êciej u˝ywane
do prac instalatorskich oraz
wykoƒczeniowych na du˝ych
wysokoÊciach. W zale˝noÊci
od modelu standardowo na
platformie mo˝e pracowaç od
2 do 8 osób wraz ze sprz´tem.
WysokoÊç robocza maszyn
wynosi od 6,6 do 18,2 m,
udêwig waha si´ w przedziale
227-1.134 kg, szerokoÊç od
78 cm (mo˝na przejechaç
przez standardowe drzwi).
Platformy  wyposa˝one sà
w ciche silniki elektryczne lub

spalinowe, wysuwane z przo-
du i z ty∏u wyd∏u˝enia platfor-
my, bia∏e ko∏a, wzmacniane, a
w razie potrzeby sk∏adane ba-
rierki zabezpieczajàce.
SERIA Z
Samojezdne przegubowe
podnoÊniki teleskopowe serii
Z zapewniajà du˝e mo˝liwoÊci
dost´pu w transporcie do gó-
ry i na boki. Sà stosowane
g∏ównie do prac instalator-
skich i konserwatorskich w
miejscach, do których nie
mo˝na dotrzeç bezpoÊrednio
podestami o podnoszeniu
pionowym. Na podestach
tych standardowo mogà pra-
cowaç 2 osoby wraz z lekkim
sprz´tem. WÊród 15 pode-
stów z linii Z mo˝na znaleêç
maszyny do pracy wewnàtrz
supermarketów, utrzymania
ruchu w zak∏adach produkcyj-
nych, jak równie˝ du˝e ma-
szyny do prac instalatorskich
w ci´˝kim i bardzo ci´˝kim te-

renie. W ramach serii zastoso-
wano wiele ró˝nych rozwiàzaƒ
technicznych: nap´d na 2 lub
4 ko∏a, zestaw do trudnego te-
renu, modele zapewniajàce
dost´p do wàskich przejÊç,
modele zdolne do przejecha-
nia przez standardowe po-
dwójne drzwi; zasilane LPG,
elektryczne, z silnikiem Bi-Fu-
el, Diesla. WysokoÊç robocza
podnoÊników serii Z waha si´
od 10,9 do 43,2 m, zasi´g
boczny wynosi 6,2-21,3 m,
udêwig od 227 do 272 kg.
PodnoÊniki sà wyposa˝one
w bardzo ciche silniki elek-
tryczne, a w wersji 4x4  spali-
nowe. Dodatkowe ostatnie ∏a-
mane rami´ (Jib) znacznie
zwi´ksza mo˝liwoÊci dost´pu.
Ko∏a sà bia∏e lub w wersji tere-
nowej wype∏nione piankà.
SERIA S
Samojezdne podesty telesko-
powe serii S stworzone zosta-
∏y do pracy w ci´˝kim i bardzo
ci´˝kim terenie na zewnàtrz
obiektów. Ich du˝y zasi´g
boczny powoduje, ˝e dosko-
nale sprawdzajà si´ w pracach
instalatorskich oraz konserwa-
torskich w odleg∏ych i trudno
dost´pnych miejscach. Wyso-
koÊç robocza maszyn serii
S wynosi 14,2-40,1 m, zasi´g
boczny 9,7-24,7 m, udêwig
227-340 kg. Zarówno w wersji
z nap´dem na dwa, jak i na
cztery ko∏a zastosowano sil-
niki spalinowe. Maszyny se-
rii S wyposa˝one sà w do-

datkowe ostatnie ∏amane ra-
mi´ (Jib) oraz wype∏nione
piankà ko∏a terenowe.
SERIA TZ
Przyczepkowe podnoÊniki
przegubowo-teleskopowe
serii TZ sà taƒszà alternaty-
wà samojezdnych podestów
teleskopowych. Seria TZ zo-
sta∏a stworzona z myÊlà o fir-
mach, które wykonujà drob-
ne prace instalatorskie bàdê
konserwatorskie. W kon-
strukcji podestów z tej serii
szczególny nacisk  po∏o˝ono
na obni˝enie kosztów trans-
portu maszyny. WysokoÊç
robocza podestów serii TZ
wynosi od 12,3 do 17,1 m,
zasi´g boczny 5,6-15,1 m,
udêwig 227 kg. Maszyny po-
siadajà hydraulicznie wysu-
wane stemple stabilizujàce,
ko∏a wype∏nione powietrzem
oraz doprowadzony do plat-
formy przewód AC.

Dalsze informacje Pb 025Z

Sprz´t budowlany

44 PoÊrednik Budowlany

16-071 Z∏otoria  225
Trasa nr 8 - Warszawa - Bia∏ystok
tel. 085 719 34 31
fax 085 719 34 60
kom. 602 345 900
kom. 602 355 872
e-mail: genie@genie.pl
www: www.genie.pl
Poznaƒ: 602 599 191 
Âlàsk: 604 414 235
Wroc∏aw: 604 829 863

• SAMOJEZDNE PODESTY NO˚YCOWE
• SAMOJEZDNE PODNOÂNIKI TELESKOPOWE
• PODNOÂNIKI WID¸OWE TELESKOPOWE
• PODNOÂNIKI OSOBOWE I TOWAROWE
• SZKOLENIA UDT ORAZ DORADZTWO TECHNICZNE

S P R Z E D A ˚  •  W Y N A J E M  •  S E R W I S

dealer
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FULL Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
www.full.com.pl

e-mail: full@full.com.pl

CENTRUM SPRZEDA˚Y MASZYN
U˚YWANYCH

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 

NAJTA¡SZE CZ¢ÂCI ZAMIENNE

DO MASZYN BOMAG

JEDYNY W POLSCE KOMPUTER

DIAGNOSTYCZNY EDS DO MASZYN O&K

ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa

tel./fax: (022) 819 40 40÷42,
(022) 811 31 00

AGREX  ARCON Sp. z o.o.
ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa,
telefony: (22) 648-08-10, 648-08-11,

fax 641-38-24
e-mail: office@agrex-arcon.pl

http://www.agrex-arcon.pl

Autoryzowany dealer

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

Biuro Handlowe RUDA
ul. Zegad∏owicza 10, 40-555 Katowice

tel./fax: (032) 251 25 53, 757 44 65
e-mail: bh-ruda@bh-ruda.pl, www.bh-ruda.pl

- wiertnice, kotwiarki, do górniczych
prac podziemnych i tunelowych

- samojezdne wiertnice hydrauliczne
dla kopalƒ odkrywkowych

- kruszarki szcz´kowe, udarowe,
sto˝kowe, granulatory 
i przesiewacze dla górnictwa
skalnego i rud metali

- przewoêne i mobilne stacje
kruszenia, recykling

- specjalistyczne ∏adowarki dla
górnictwa skalnego i podziemnego

- m∏oty, no˝yce i no˝yco-kruszarki
hydrauliczne

- przegubowe wozid∏a technologiczne

- specjalistyczne ∏adowarki przegubowe
oraz z obrotowym wysi´gnikiem

- wielofunkcyjne koparki ko∏owe

- spr´˝arki Êrubowe

- osuszacze i filtry spr´˝onego
powietrza

- silniki wysokopr´˝ne
i generatory pràdowe

- rowokoparki ∏aƒcuchowe, mini-
koparki, maszyny Êrodowiskowe

- PodnoÊniki teleskopowe, no˝ycowe 
i terenowe wózki wid∏owe

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I SERWIS FIRM:

11-041 Olsztyn, ul. Sokola 4 
tel.: (089) 523 91 52, 523 91 53, 

fax (089) 523 90 82

- przesiewacze mobilne i stacjonarne na
sucho i mokro, sita strunowe i
plecione, cz´Êci zamienne, kruszarki
szcz´kowe i udarowe

- kruszarki szcz´kowe, udarowe,
sto˝kowe, granulatory, kompletne
zak∏ady produkcyjne

- elementy podwoziowe do maszyn
CATERPILLAR, VOLVO, HANOMAG
O&K, ATLAS, LIEBHERR, ZEPPELIN,
CASE, FIAT-HITACHI, HSW oraz cz´Êci
silnikowe, mechaniczne do wszystkich
maszyn

- minikoparki, koparko-∏adowarki,
koparki, ∏adowarki, spycharki, cz´Êci

- z´by i zabezpieczenia do ∏y˝ek,
lemiesze, materia∏y trudnoÊcieralne

- uniwersalne ∏y˝ki przesiewajàco-
kruszàce 

- m∏oty, no˝yce i no˝yco- kruszarki

- czeÊci zamienne, maszyny
- podzespo∏y podwoziowe i hydraulika

Oddzia∏y:  Bytom – tel. (032) 289 02 05
Wroc∏aw – tel. kom. 607 38 08 80
Wàgrowiec – tel. (067) 262 72 00

e-mail: renox@renox.pl;  www.renox.pl

M A S Z Y N Y  B U D O W L A N E
Maszyny budowlane. Sprzeda˝, serwis,
wynajem. Oryginalne cz´Êci zamienne.

Zag´szczarki gruntu, agregaty i narz´dzia
hydrauliczne, m∏oty wyburzeniowe,
wibratory i zacieraczki do betonu

Minikoparki gàsienicowe, silniki, cz´Êci

zamienne 

Groty do m∏otów wyburzeniowych

Zag´szczarki gruntu

Agregaty pràdotwórcze, silniki

przemys∏owe, pompy wodne i szlamowe,

pi∏y do nawierzchni, zag´szczarki 

Zag´szczarki gruntu, walce, wibratory do

betonu, oryginalne cz´Êci zamienne

Silniki wysokopr´˝ne, oryginalne cz´Êci

zamienne

Zag´szczarki gruntu, walce

Silniki spalinowe, oryginalne cz´Êci

zamienne

Silniki spalinowe, oryginalne cz´Êci

zamienne

M∏oty, kilofy pneumatyczne, m∏otowiertarki

Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Us∏ugowo-Handlowe

W O B I S
ul. Bytomska 135, 41-803 Zabrze

tel. (032) 275 32 26, fax (032) 274 63 94
www.wobis.pl, e-mail: wobis@wobis.pl

W&W

ALLU

T-130, T-170
K-611, M-250H

CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO
MASZYN BUDOWLANYCH

ATLAS®

CATERPILLAR®

CASE®

HSW®

HANOMAG®

KOMATSU®

LIEBHERR®

O&K®

WARY¡SKI®

ul. G∏ówna 1C
44-109 Gliwice-¸ab´dy

tel. (0-32) 301-56-30
fax (0-32) 338-03-25

e-mail: info@glimat.pl
www.glimat.pl
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AUTORYZOWANY 

SERWIS SILNIKÓW: 

DEUTZ & DEUTZ MWM 

SUBARU ROBIN

u SPRZEDA˚
ORYGINALNYCH CZ¢ÂCI

u NAPRAWY, REMONTY SILNIKÓW
u SERWIS MOBILNY

GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY

u SILNIKI WYMIENNE

43-100 Tychy
ul. Dojazdowa 9

tel./fax:(032) 219 70 77
tel. (032) 325 08 05 ÷06
tel. kom. 0 602 471 551
www.winter-service.com.pl

e-mail: biuro@winter-service.com.pl

CUMMINS POLAND
Oferuje:
• silniki wysokopr´˝ne spe∏niajàce normy

Stage 2; Euro 3; Euro 4 o poj. od 1,4 do 78 dm3

i mocy od 18 do 3500 KM,
• agregaty pràdotwórcze Cummins Power

Generation o mocy od 11 do 2.700 kVA
(prime i standby),

• silniki na spr´˝ony gaz ziemny CNG
Cummins Westport,

• filtry Cummins,
• olej Valvoline Premium Blue,
• zestawy naprawcze turbospr´˝arek

HOLSET,
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
• naprawy g∏ówne silników wysokopr´˝nych

(1 rok gwarancji).

CUMMINS ENGINE COMPANY LTD.
Sp. z o.o. Oddzia∏ w Polsce

ul. Stawowa 119; 31-346 Kraków
tel.: (012) 661-53-05; 661-53-25

fax (012) 661-53-15
www.cummins.pl

Cummins zaleca oleje

Generalny  Importer

ul. Odrowà˝a 13,  
03 - 310 Warszawa
tel. (22) 814-01-80
fax (22) 814-01-78

e-mail: biuro@tezana.pl,
www.tezana.pl

• AGREGATY

PRÑDOTWÓRCZE

• ZESPO Y̧ NAP¢DOWE

• SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE

• CZEÂCI ZAMIENNE

• SERWIS TECHNICZNY

www.ivecomotors.com

PEZAL Sp. z o.o.
80-635 Gdaƒsk, ul. K´pna 30 B

tel. (058) 303 80 80
e-mail: pezal@pezal.com.pl

www.pezal.com, 
www.kiporpolska.pl

SPRZEDA˚: 
SILNIKI SPALINOWE,

GENERATORY PRÑDU,

MOTOPOMPY,

SPAWARKI

SERWIS: 
POMPY WTRYSKOWE: MECH. 

i ELEKTRONICZNE: EDC,VP,VR

CR-COMMON RAIL,

POMPOWTRYSKIWACZE EUI,

SYSTEMY WTRYSKOWE PDE,

TURBOSPR¢˚ARKI,

SILNIKI

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

OFERUJE MASZYNY NOWE 
I U˚YWANE ORAZ SERWIS 

I CZ¢ÂCI ZAMIENNE

ul. Obornicka 1, 62-002 Z∏otkowo

tel.: (061) 65 777 77 – recepcja

65 777 70 – dzia∏ sprzeda˝y

65 777 80 – dzia∏ cz´Êci zamiennych

65 777 90 – dzia∏ serwisu

65 777 99 – sekretariat zarzàdu

fax (0-61) 65 777 78

e-mail: gig@maszynybudowlane.ple-mail: gig@maszynybudowlane.pl
recepcja@maszynybudowlane.plrecepcja@maszynybudowlane.pl

Wszystko o firmie orazWszystko o firmie oraz
szczegó∏owa oferta na:szczegó∏owa oferta na:

wwwwww.maszynybudowlane.p.maszynybudowlane.pl

® ®

®
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ul. Graniczna 73A
05-500 Nowa Iwiczna k. Warszawy

tel.: 022 711 08 51 do 53  
fax  022 711 08 54
www.bthfast.com.pl 
e-mail: info@bthfast.com.pl

Silniki wysokopr´˝ne, 
cz´Êci zamienne Deutz - nowe,
regenerowane, u˝ywane, Serwis   

Silniki benzynowe i wysokopr´˝ne,
cz´Êci zamienne Subaru Robin 
Motopompy, Agregaty, Serwis 

Pràdnice synchroniczne, 
cz´Êci zamienne, serwis Mecc Alte

Osprz´t do silników i agregatów 
pràdotwórczych

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL FIRM:

KATEIL – SYSTEM
KLAUDIUSZ KAP¸ON
ul. Jeleniogórska 18
60-179 Poznaƒ

fax (061) 650 78 92; tel. (061) 868 58 96 
PLUS GSM 0605 599 489

e-mail: kateilsystem@kateilsystem.poznan.pl

•podwozia do maszyn gàsienicowych

• gàsienice gumowe do minikoparek

• maszyny i urzàdzenia budowlane

• maszyny drogowe

• cz´Êci zamienne oraz serwis

www.kateilsystem.poznan.pl

®

®
HITACHI

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o.

ul. Grodziska 7
05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ

tel.: (0 22) 739 70 80, 739 70 81 
fax (0 22) 739 70 82

e-mail: info@webermt.com.pl
internet: www.webermt.com.pl

HAMER 
SPRZ¢T 
BUDOWLANY 
I DROGOWY

• 02-677 Warszawa, 
ul. Wynalazek 3, 

tel. (022) 852 24 31, 
GSM 0-501 29 57 08
• 03-044 Warszawa, 
ul. P∏ochociƒska 35, 
tel. (022) 425 31 76, 
GSM 0-501 29 57 07

Sprz´t budowlany w cenach fabrycznych

REGENERACJA I BUDOWA 
WA¸ÓW NAP¢DOWYCH 

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW
CI¢˚AROWYCH, MASZYN

BUDOWLANYCH I URZÑDZE¡
PRZEMYS¸OWYCH

WA¸Y 
NAP¢DOWE

Welte Cardan Service Sp. z o.o.
41-400 Mys∏owice, ul. Obrze˝na Pó∏nocna 24

tel. (0-32) 223 80 72
fax (0-32) 223 80 73

tel. kom. 606 512 708
www.cardanservice.pl

e-mail: welte.cardan@onet.pl
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• ˚urawie samochodowe do 1.000 ton
(wynajem-serwis)

• ˚urawie wie˝owe
(sprzeda˝-wynajem-serwis)

• Transport ponadgabarytowy i ci´˝ki

80-531 Gdaƒsk
ul. Sucha 31

tel.: (058) 343 17 99, 342 24 07
fax (058) 342 24 06

e-mail: info@zuraw.pl
www.zuraw.pl

ul. Poznaƒska 152
62-052 Komorniki
tel./fax (061) 8107 513
tel. kom. 0607 631 866
e-mail: sklep@ewpa.pl

CZ¢ÂCI ZAMIENNE
DO MASZYN BUDOWLANYCH

FILTRY, CZ¢ÂCI DO SILNIKÓW, 
ELEMENTY PODWOZI GÑSIENICOWYCH, 

ELEMENTY UK¸ADÓW HYDRAULICZNYCH, 
OPONY PRZEMYS¸OWE, GÑSIENICE 

DO MINIKOPAREK, ¸A¡CUCHY DO KOPAREK

MASZYNY
BUDOWLANE

sp. z o.o.

EWPA

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929
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Najwiekszy Êwiatowy producent
silników spalinowych ma∏ej mocy 

- do agregatów, pomp, myjek 
- wsz´dzie tam, gdzie potrzebny

jest niezawodny nap´d! 
Szukaj tej marki we wszystkich

sklepach!

Kontakt z nami :
CHABIN® - SERVICE  

93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  
Tel. (0-42) 684–98–72 lub 73, 

fax (0-42) 684– 98–75  
www.chabin.pl, 

e-mail: chabin@chabin.pol.pl   

SOCHA MOTOR 

Grzegorz Socha

Naprawy 

g∏ówne 

i bie˝àce

wysokopr´˝nych

silników 

przemys∏owych

96-316 Mi´dzyborów 
ul. Królowej Marysieƒki 11 

tel./fax (046) 855 51 89 
tel. kom. 0-601 255 901

Caterpillar 

Cummins

Deutz

Hanomag

Komatsu

Man

Mercedes

MWM

Liebherr

Rok Za∏o˝enia 1992

MASZYNY BUDOWLANE Sp. z o.o.
30-732 Kraków, ul. Mierzeja WiÊlana 6

BIURO: 
tel./fax. (012) 653 25 31, tel. (012) 653 25 37

SERWIS: 
tel. (012) 653 25 67, tel./fax. (012) 653 25 68
www.wakbud.pl, e-mail: biuro@wakbud.pl

SRZEDA˚ I SERWIS

• Autoryzowana Stacja Obs∏ugi 
- maszyny i urzàdzenia

• Autoryzowany Przedstawiciel Regionalny

firmy
- sprz´t zag´szczajàcy: walce, ubijaki stopowe,

zag´szczarki

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy

spr´˝arki Êrubowe i m∏oty, oleje, osprz´t

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy
pneumatyczne urzàdzenia 
do przecisków

• CZ¢ÂCI ZAMIENNE do maszyn budowlanych   
wszystkich typów

• NAPRAWY SILNIKÓW: Hatz, Deutz, Robin, 
Lombardini, Yanmar, Faryman Diesel, Honda

• WYNAJEM MASZYN
Ubijaki, zag´szczarki, walce, pi∏y

naprawy, sprzeda˝, diagnostyka

DAEWOO, SAMSUNG, HYUNDAI, KOMATSU,
CAT, LIEBHERR, CASE, KAWASAKI, LINDE

• pompy hydrauliczne g∏ówne

• elektronika sterujàca koparek

• silniki jazdy i reduktory

• ∏o˝yska wieƒcowe obrotu i przek∏adnie

• m∏oty hydrauliczne i cz´Êci

• cz´Êci do kruszarek i przesiewaczy

• maszyny nowe i u˝ywane

61-371 Poznaƒ, ul. Romana Maya 1
tel. (061) 87 15 202  fax (061) 87 15 203

e-mail: biuro@rtm.com.pl

MASZYNY BUDOWLANE
cz´Êci hydraulika si∏owa naprawy

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37

tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90
e-mail: biuro@auspolex.pl, www.auspolex.pl

• CZERPAKI 
KRUSZÑCE

• CZ¢ÂCI 
ÂCIERALNE

• KRUSZARKI
• PRZESIEWACZE
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

ul. Budowlana 4, 05-300 Miƒsk Maz.
tel. (025) 758 34 66, 

tel./fax (025) 758 38 96
www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

INSTYTUTU 
MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

I GÓRNICTWA SKALNEGO
ul. Racjonalizacji 6/8, 

02-673 Warszawa
tel./fax 022 843-89-72, 

tel. 022 843-68-16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.org.pl

www.osom.pl

Szkolenia dla operatorów maszyn
budowlanych i drogowych. 

Mo˝liwoÊç odbycia praktyki na naszym poligonie.

UPUSTY DLA FIRM 

OÂRODEK SZKOLENIA
OPERATORÓW MASZYN

PN-ISO 9001:2001

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie Dystrybutorów 
Maszyn Budowlanych

• zrzesza autoryzowanych dystrybutorów 
i producentów maszyn budowlanych

• reprezentuje bran˝´ maszynowà wobec
organów administracji paƒstwowej 

i samorzàdowej

• jest wa˝nym ogniwem lobbingu
budowlanego 

• udziela bezp∏atnych informacji 

• prowadzi Biuro Rzeczoznawców
Technicznych 

• organizuje imprezy targowe 

ul. Baletowa 14, 
02-867 Warszawa

tel. (022) 648 08 10 wew. 303
tel./fax (022) 643 58 11

www.sdmb.pl 
e-mail: sdmb@sdmb.pl

STRZEGOMSKIE ZAK¸ADY MECHANICZNE

„ZREMB” S.A.
ul. Weso∏a 1; 58-150 STRZEGOM

• przemys∏owe wytwórnie betonu 
o wydajnoÊci 12–120 m3/h,

• betoniarki i mieszarki o wydajnoÊci 12–120 m3/h,
• tensometryczne wagi kruszyw i cementu,

• zbiorniki kruszyw i cementu,
• modernizacje wytwórni betonu typu 

„STETTER” wg normy EN 206-1,
• doradztwo techniczne, dostawa urzàdzeƒ, 

monta˝, serwis i cz´Êci zamienne.
telefon (074) 649 43 00; fax: (074) 855 09 29; 649 43 24

e-mail: zrembsa@zrembsa.com.pl;  www.zrembsa.com.pl

tel.: (022) 783 17 87, 783 35 89, 783 35 90
fax (022) 783 35 82

OPONY I FELGI DO MASZYN BUDOWLANYCH
I DROGOWYCH, WÓZKÓW WID¸OWYCH, 

GÑSIENICE DO MINIKOPAREK

Sprzeda˝, serwis, wynajem
• spr´˝arki przewoêne
• m∏oty wyburzeniowe
• no˝yce tnàco-kruszàce i kruszarki
• agregaty pràdotwórcze

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 

05-090 Raszyn
tel. 0-22 (prefix) 572 68 00
fax  0-22 (prefix) 572 68 09

SPRZEDA˚ • WYNAJEM • SERWIS

HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o.
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23

tel. (061) 665 79 00 
tel. kom. 0601 755 177

fax (061) 842 57 01
Oddzia∏y: Ruda Âlàska, Warszawa, Gdaƒsk, 

Olsztyn, Bydgoszcz, ¸ódê, Wroc∏aw

T¸OKOWE POMPY GEHO®

DO OBNI˚ANIA POZIOMU WÓD
GRUNTOWYCH 

PRZY POMOCY IG¸OFILTRÓW

Sprzeda˝ i bezp∏atne doradztwo:

WY¸ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL WEIR B.V. 

W  POLSCE: J.C. IMPEX s.c.

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel. (022) 670 02 95,  

tel./fax (022) 619 50 04
e-mail: jc_impex@medianet.pl

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, 

Trakt Brzeski 134
www.solideal.pl

biuro@solideal.pl
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GÑSIENICE GUMOWE 
NOWEJ GENERACJI

TYPU „J’ TRACK” – wzmocnienie wewn´trzne
stanowi oplot z 46-krotnie nawini´tej ciàg∏ej

linki ze stali nierdzewnej.

26-600 Radom, ul. Lubelska 65
tel. (048) 384-78-32; fax (048) 365-60-02

59-800 Lubaƒ, ul. Stawowa 18
tel. (075) 721 35 33, fax (075) 721 02 11

42-470 Siewierz, ul. Bacholiƒska 11
tel. (032) 674-20-13, fax (032) 674-22-49

e-mail: nonilion@nonilion.pl
www.nonilion.pl

nonilion
OPONY PRZEMYS¸OWE

P.H. „VERO” Tomasz Walusiak
Os. Âlàskie 7e/12;        65-557 Zielona Góra
fax (068) 3258007;     tel. (0) 605 271458;

e-mail: tomasz.walusiak@wp.pl

OPLOT CIÑG Y̧
– zwi´kszenie
wytrzyma∏oÊci 
gàsienicy o 40%

POJAZDY U˚YTKOWE

KONTECH

NAPE¸NIANIE ELASTOMEREM
KÓ¸ JEZDNYCH 

POJAZDÓW ROBOCZYCH

ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice
tel./fax: (032)  302 00 90, 302 00 91

e-mail: biuro@kontech.pl

tel. (0-12) 686 11 44
e-mail: sekretariat@kamaz.pl

www.kamaz.pl

Produkujemy opony diagonalne:

• do maszyn do robót ziemnych

• do samochodów dostawczych

i samochodów ci´˝arowych

• do pojazdów przemys∏owych

• do wózków podnoÊnikowych

• z d´tkà z gumy gàbczastej

- mieszanki gumowe

- tkaniny gumowane

ISO 9001
AQAP 2110

T 42 S 29 S 28 AGSM-1

STOMIL-POZNA¡ S.A.
ul. Staro∏´cka 18, 61-361 Poznaƒ

tel: (061) 87 87 200, 277
fax: (061) 87 91 912, 87 87 228
e-mail: office@stomil-poznan.pl

• dobór opon 
• monta˝ u klienta
• profesjonalne naprawy

05-830 Nadarzyn, 
Wolica 16 c

tel. (022) 720 11 22, fax (022) 720 11 41
info@manstar.pl

dzial_handlowy@manstar.pl

Mocna oferta 
budowlana

informacje o naszej 
najnowszej ofercie dost´pne 

u dealerów Scania w ca∏ym kraju

www.scania.pl
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Wydawca
Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o.

CZ¸ONEK-ZA¸O˚YCIEL STOWARZYSZENIA
DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

Pasa˝ Ursynowski 1/45
02-784 Warszawa
tel.: (022) 644 28 80, 859 19 65, 859 19 66
tel./fax: (022) 859 19 67 
www.posbud.com.pl

DYREKTOR WYDAWNICTWA
Jacek Baraƒski
tel. (0 602) 255 410
e-mail: baranski@posbud.com.pl

DZIA¸ REKLAMY i MARKETINGU
Dyrektor 
Magdalena Ziemkiewicz
tel. (0 602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.com.pl

Biuro Dzia∏u Reklamy
Katarzyna Dymek  
tel. (0 608) 219 523
e-mail: k.dymek@posbud.com.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (0 602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.com.pl

PRZEDSTAWICIELSTWO 
NA EUROP¢ ZACHODNIÑ
Hans-Joachim Müller
Media-Service International
Niedernhart 17
D-94113 Tiefenbach/Niemcy
tel. 0049-8546-973744, 
fax 0049-8546-973745
e-mail: info@hjm-media.de
www.hjm-media.de

„PoÊrednik Budowlany 
- Maszyny,  Narz´dzia, Sprz´t” 

jest kolportowany bezp∏atnie do osób
i instytucji zwiàzanych z bran˝à budowlanà.

Materia∏ów nie zamówionych nie zwracamy. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
treÊç zamieszczanych reklam i og∏oszeƒ oraz
artyku∏ów reklamowych i informacji prasowych.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz
opatrywania ich tytu∏ami i Êródtytu∏ami.

PROJEKT GRAFICZNY, SK¸AD i ¸AMANIE: 
Trans Marketing Sp. z o.o.
ul. Dzielna 5
00-162 Warszawa 
tel. (022) 498 16 77
e-mail: trans@tim.com.pl
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 292 114

Druk: Pozkal Inowroc∏aw

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

budowlany
POÂREDNIK

ORGANIZATORZY 
IMPREZ TARGOWYCH

TARGI KIELCE Sp. z o.o.

ul. Zak∏adowa 1, 25-672 Kielce
tel.(0-41) 365-12-22
fax (0-41) 345-62-61
www.targikielce.pl 

e-mail: biuro@targikielce.pl

Mi´dzynarodowe 
Targi Poznaƒskie Sp. z o.o.

ul. G∏ogowska 14, 
60-734 Poznaƒ

tel. (061) 869 20 00
fax (061) 866 58 27
e-mail: info@mtp.pl

www.mtp.pl

TOWARZYSTWA LEASINGOWE

SG Equipment Leasing Polska
Sp. z o.o.

ul. Marsza∏kowska 111, 
00-102 Warszawa

tel.: (022) 528 46 40, 528 46 00
fax (022) 528 46 11

e-mail: leasing@sgef.pl

Mi´dzynarodowe 
Targi Polska Sp. z o.o.

ul. Marsza∏kowska 87 lok. 85
00-683 Warszawa

tel.: (0-22) 529-39-00, 529-39-50
fax (0-22) 529-39-76

e-mail: info@mtpolska.com.pl
http://www.mtpolska.com.pl 

Mocna 
oferta 
budowlana
informacje o naszej 

najnowszej ofercie dost´pne 
u dealerów Scania w ca∏ym kraju

www.scania.pl



Maszyny robocze – Technika nap´dów – Systemy osi

ZF Passau GmbH • 94030 Passau • Niemcy
tel. +49 851 4 94-0
fax +49 851 4 94-2190
arbeitsmaschinen.marketing@zf.com
www.zf.com

Nie∏atwa praca.
Za to ∏atwa decyzja.

Driveline produkcji ZF.

Technika nap´dów i uk∏adów jezdnych



Weber Maschinentechnik Sp. z o.o. q ul. Grodziska 7, 05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ
tel.: (0 22) 739 70 80, (0 22) 739 70 81 q fax (0 22) 739 70 82

e-mail: info@webermt.com.pl q internet: www.webermt.com.pl

ROZWÓJ  q JAKOÂå  q INNOWACJE


