
budowlany
POÂREDNIK

42007INFORMACJE
DLA

BUDOWNICTWA
ISSN 1427-213X

(68)

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

BOBCAT T
22

50
:

JE
DNA M

ASZ
YN

A - 
TR

ZY
 FU

NKCJE
!



Firma Powerscreen Polska zmieni∏a nazw´ na:

www.mpspolska.pl
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Tel.: +48 61 663 85 02 
Fax: +48 61 663 85 03

MPS Sp. z o.o. Oddzia∏ Warszawa
ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa
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Drodzy Czytelnicy,
Po poczàtkowej euforii zwiàzanej
z przyznaniem Polsce wspó∏organiza-
cji fina∏ów pi∏karskich mistrzostw Eu-
ropy naraz pojawiaç si´ zacz´∏y wàt-
pliwoÊci – zdà˝ymy z przygotowaniami
czy nie? Wszyscy wiemy, jak wielu pod-
stawowych elementów infrastruktury bra-
kuje w Polsce, rozbudowa samej sieci dróg
wymaga znacznie wi´cej czasu ni˝ niespe∏na
pi´ç lat, jakie pozosta∏y do pierwszego gwizdka
na Euro 2012. A kiedy jeszcze dodamy – niezb´dne przecie˝ – stadiony, nie wspo-
minajàc ju˝ nawet o bazie treningowej dla uczestników turniej czy hoteli dla
turystów i olbrzymich rzesz kibiców…
Prasa publikuje coraz bardziej alarmujàce informacje o braku pieni´dzy, surow-
ców czy po prostu ràk do pracy. W zasadzie problemy zaczynajà si´ ju˝ na etapie
przetargów. Wszyscy sà zgodni, ˝e jeÊli nie uda si´ uproÊciç procedur i przepisów,
ju˝ w tym momencie powstanà opóênienia, których mo˝emy nie nadrobiç. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma zamiar stworzyç czarnà list´
nierzetelnych wykonawców, aby móc wykluczyç ich ju˝ na etapie rozpatrywania
ofert przetargowych. Poniewa˝ jednak cz´sto restrykcje dotknàç majà tak˝e pod-
wykonawców czy partnerów firm, które nie wywiàza∏y si´ z zawartych umów,
powstajà wàtpliwoÊci, czy lista ta nie rozroÊnie si´ za bardzo ograniczajàc wybór
wykonawców dróg do bardzo wàskiego grona.
W nawale tych defetystycznych prognoz powia∏o nieco optymizmem, gdy okaza∏o
si´, ˝e przynajmniej nie zabraknie asfaltu. Najnowszy rzàdowy plan zak∏ada po-
wstanie do 2015 roku ponad 1,1 tysiàca kilometrów autostrad i 2,8 tysiàca kilo-
metrów tras szybkiego ruchu. Zarówno Lotos, jak i Orlen deklarujà gotowoÊç do-
starczenia asfaltu w iloÊci wystarczajàcej do pokrycia takiego zapotrzebowania. 
Najwi´cej miejsca w tym wydaniu poÊwi´ciliÊmy teleskopowym noÊnikom osprz´-
tu. Maszyny te ze wzgl´du na swojà wszechstronnoÊç zyskujà sobie coraz wi´cej
zwolenników w bran˝y budowlanej. Mo˝liwoÊci, jakie w nich drzemià, pozwala-
jà na prowadzenie prac niwelacyjnych, prze∏adunkowych, transportowych bli-
skiego zasi´gu oraz innych, wymagajàcych zwykle korzystania z terenowych wóz-
ków wid∏owych. To prawda, ˝e ich obs∏uga wymaga wy˝szych kwalifikacji ope-
ratora. W sumie jednak zakup „teleskopu” i zatrudnienie prawdziwego fachowca
mogà okazaç si´ wielce op∏acalne. Szczególnie teraz, gdy na ka˝dym kroku mamy
do czynienia z naglàcymi terminami…

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m.in.: 

12. Guo Chunming, dyrektor Generalny
SANY Europe zdradza plany ekspansji
na europejskie rynki

16. Zastosowanie maszyn teleskopowych
mo˝e dla wielu firm budowlanych staç
si´ kluczem do ekonomicznego suk-
cesu i przyczyniç si´ do ogólnej po-
prawy warunków pracy

20. Bobcat T2250 - czyli trzy maszyny
w jednym urzàdzeniu

22. Operatorzy ∏adowarek Caterpillar serii B
mogà cieszyç si´ niezwyk∏ym wprost
komfortem pracy

24. ¸adowarki teleskopowe MANITOU sà
idealnymi maszynami dla wszystkich
ceniàcych uniwersalnoÊç sprz´tu

26. W ubieg∏ym roku z taÊm produkcyjnych
fabryki JCB zjecha∏ stutysi´czny noÊnik
teleskopowy 

30. Firma Grausch i Grausch pokaza∏a, 
jak korzystajàc z preparatów Consolid
b∏yskawicznie zbudowaç solidnà drog´

34. Grupa Wirtgen w∏àcza w swoje
struktury nowà mark´ wysokiej jakoÊci

37. Polremaco sta∏o si´ przedstawicielem
firmy Menzi Muck, producenta specja-
listycznych koparek kroczàcych

38. Podczas targów Bauma Liebherr
zaprezentowa∏ najwi´kszà na Êwiecie
∏adowark´ o nap´dzie hydrostatycznym

42. Biuro Handlowe RUDA poszerzy∏o
swojà ofert´ o ∏adowarki ko∏owe reno-
mowanej marki Kawasaki

44. CareTrack - kosmiczny system Volvo

49. Zmodernizowany Kerax przypomina
swego poprzednika jedynie z nazwy

58. Weber MT dba o najwy˝szà jakoÊç
swoich produktów i dost´pnoÊç serwisu

62. Ammann wprowadza na polski rynek
pierwszà „inteligentnà” zag´szczark´ 

72. Krzysztof Sulima, cz∏onek Komisji 
Zarzàdu ds. „Certyfikacji, deklaracji
zgodnoÊci z normà oraz dopuszczeƒ
rusztowaƒ do obrotu na rynku” 
Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowaƒ
omawia regulacje prawne dotyczàce
rusztowaƒ budowlanych 
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Autostrada-Polska 2007

Nie tylko monachijska Bauma pobi∏a w tym roku wszelkie fre-
kwencyjne rekordy. Tak˝e trzynasta edycja Mi´dzynarodo-
wych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska,
odbywajàcych si´ wraz z dziewiàtymi Mi´dzynarodowymi
Targami Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych
Maszbud, trzecimi Mi´dzynarodowymi Targami Infrastruktu-
ry Traffic-Expo oraz wystawà Technologii i Infrastruktury Lot-
nisk TIL, okaza∏a si´ rekordowa pod wzgl´dem liczby wy-
stawców i zajmowanej powierzchni. W kieleckich targach
uczestniczy∏y w tym roku 753 firmy z 23 krajów.

Specjalistyczny sprz´t budowlany i transportowy w natu-
ralnych warunkach pracy czyli na targowym poligonie pre-
zentowa∏y firmy: Asbud, Bobcat, Bodo, Interhandler, HSW,
Lhoist, Novomat i Wacker. 
Wydarzeniem drugiego dnia targów by∏o seminarium zor-
ganizowane przez W∏oski Instytut Handlu Zagranicznego.
Spotkanie by∏o jednym z wielu w ramach Samoter Tour, za-
planowanej na wiele miesi´cy akcji promujàcej w ró˝nych
europejskich krajach w∏oski przemys∏ maszyn budowlanych
oraz odbywajàce si´ w trzyletnim cyklu Mi´dzynarodowe
Targi Maszyn Budowlanych i Drogowych Samoter. Udzia∏
w seminarium by∏ bezp∏atny – wymaga∏ jedynie wczeÊniej-
szego zarejestrowania si´.
Najwa˝niejszà cz´Êcià konferencji by∏y dwustronne spotka-
nia firm w∏oskich z zainteresowanymi wspó∏pracà firmami
polskimi. Idea prosta i doskonale sprawdzajàca si´ w prak-
tyce – polscy przedsi´biorcy zg∏osiwszy wczeÊniej ch´ç
spotkania z jednà czy kilkoma firmami w∏oskimi mogli
na przyk∏ad za˝yczyç sobie asysty t∏umacza, który pozosta-
wa∏ do ich dyspozycji na czas rozmów. W∏osi z kolei po-
znawszy wczeÊniej liczb´ swoich rozmówców mogli u∏o˝yç
harmonogram spotkaƒ i zaoszcz´dziç kontrahentom niepo-
trzebnego oczekiwania w kolejce.
WÊród uczestników Samoter Tour spotkaliÊmy zarówno
przedstawicieli firm znanych w Polsce, których produkty
na dobre zagoÊci∏y na polskim rynku, jak równie˝ biznes-
menów goszczàcych w naszym kraju po raz pierwszy.
Zw∏aszcza dla nich taka zorganizowana impreza wydaje si´

byç jedynym sposobem dotarcia do Kielc, które naszym
rozmówcom wyda∏y si´ doÊç egzotycznà lokalizacjà jak
na najwi´ksze w Polsce targi w bran˝y drogownictwa.
Dlaczego W∏osi szukajà kontaktów w∏aÊnie tu i teraz? Wszy-
scy zgodnie podkreÊlali, jak obiecujàcy jest dla nich polski ry-
nek, przez który – prócz planowanych wczeÊniej dotacji unij-
nych – teraz szczególnie ze wzgl´du na potrzeby infrastruktu-
ralne Euro 2012 przewinàç si´ musi ogromna liczba maszyn.
Ale nawet bez tej sportowej „stymulacji” dynamiczny ostatnio
rozwój polskiej gospodarki nie móg∏ ujÊç uwadze tak powa˝-
nego producenta maszyn budowlanych, jakim sà W∏ochy.
ZapytaliÊmy w∏oskich przedsi´biorców o ich oczekiwa-
nia. I tak firma Messersi nie jest jeszcze reprezentowa-
na w Polsce, ma wi´c nadziej´ na znalezienie dealerów. Pro-
dukuje betoniarki, minikoparki, mini∏adowarki i miniwywrot-

ki. Z kolei Promove, producent m∏otów hydraulicznych
i sprz´tu wyburzeniowego, szuka w Polsce dealerów. Fa-
resin Handlers, producent podnoÊników teleskopowych,
wzià∏ udzia∏ w Samoter Tour, choç ma u nas przedstawicie-
la – HC Lift. Zamierzajàc jednak podbiç polski rynek nie mo-
˝e na tym poprzestaç. Benazzato Gru – producent ˝urawi
wie˝owych ma równie˝ plany ekspansji na polski rynek.

Wyró˝nienie za system pomiaru zu˝ycia paliwa EDM eco przypad∏o w udziale fimie
Drabpol Sp. j. P. Drabczyƒski i J. Ludwin

Medal za podnoÊnik koszowy ET -32-NFXS Versalift na podwoziu  Opel Vario otrzyma∏
Agrex-Arcon Sp. z o.o.

Medalem Targów Kielce wyró˝niono firm´ Wirtgen Polska Sp. z o.o. za kruszark´
szcz´kowà Kleemann MC 110Z
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Typ DXK
Dwuwa∏owy
mieszalnik cykliczny
Sprawdzony na ca∏ym Êwiecie w tysiàcach egzemplarzy!

Dwuwa∏owe mieszalniki o wysokiej wydajnoÊci typu DKX
przeznaczone sà do wszelkich, najtrudniejszych zadaƒ zwiàzanych z
procesami mieszania. Sà najw∏aÊciwszym wyborem dla wszystkich,
zarówno suchych, jak i wilgotnych mieszanek mineralnych.
G∏ówny obszar ich zastosowaƒ stanowi produkcja betonu towarowego
∏àcznie z betonem samozag´szczalnym i ultrawysokiej wytrzyma∏oÊci. 
Cechà szczególnà w technice mieszalnika dwuwa∏owego jest
ustawienie ramion i ∏opat pozwalajàce na mieszanie w trzech
wymiarach i wywo∏ujàce intesywne przemieszczanie si´ mieszanych
substancji. Zapewnia to optymalne wyniki mieszania przy
jednoczesnym zwi´kszeniu wydajnoÊci dzi´ki skróceniu czasu pracy.
Kolejnymi zaletami sà:
- identyczny wynik mieszania w ka˝dym cyklu 

- wysoka jakoÊç wymieszanych materia∏ów, takich jak cement

czy dodatki chemiczne

- szybkie rozprowadzanie w∏ókien lub farb 

- ∏agodne traktowanie mieszanki

- du˝y wybór wielkoÊci mieszalników, jak i dodatkowego

wyposa˝enia 

- mocna, stabilna konstrukcja i wysoka niezawodnoÊç

- niskie koszty eksploatacji

- ∏atwa konserwacja i obs∏uga

- pewny serwis

Indywidualne doradztwo zwiàzane ze wszelkimi aspektami
procesów mieszania - tak˝e w zakresie prób - zapewniajà nasi
wykwalifikowani pracownicy. Wystarczy zapytaç.

BHS-Sonthofen GmbH
Hans-Böckler-Str. 7
D-87527 Sonthofen
Niemcy

tel.  +49 8321 802-200
fax: +49 8321 802-220
info@bhs-sonthofen.de
www.bhs-sonthofen.de

EXPERIENCE AND INNOVATION

Jedynym przedstawicielem firmy BHS 
w Polsce, zajmujàcym si´ sprzeda˝à,
monta˝em i remontem urzàdzeƒ jest:
EURO BETON Sp. z o.o.
Szczyglice, ul. D∏uga 64
32-083 Balice
tel. 012 285 53 16, tel./fax 012 285 53 18
e-mail: biuro@betonservice.pl

Bauma 2007 pobi∏a wszelkie rekordy

To by∏o do przewidzenia. Podsumowujàc kolejnà edycj´
monachijskich targów Bauma mo˝na by Êmia∏o przepisaç
poczàtek z tekstu publikowanego na naszych ∏amach
przed dziewi´cioma, szeÊcioma czy trzema laty. Bauma
zakoƒczy∏a si´ bowiem kolejnym wielkim sukcesem orga-
nizatorów bijàc po raz kolejny rekordy wszechczasów za-
równo pod wzgl´dem liczby metrów kwadratowych wyku-
pionych przez wystawców, jak i nieprzebranych rzesz od-
wiedzajàcych imprez´. DoÊç powiedzieç, ˝e zaprezento-
wane w Monachium maszyny i sprz´t dla budownictwa
zdecydowa∏o si´ obejrzeç blisko pó∏ miliona goÊci ze stu
dziewi´çdziesi´ciu krajów ca∏ego Êwiata. O organizacyj-
nym fenomenie imprezy najwymowniej Êwiadczy fakt, ˝e
tylko w czwartek 26 kwietnia przez monachijski port lotni-
czy przewin´∏y si´ t∏umy pasa˝erów szacowane na 120 ty-
si´cy. I co? I nic! Lotnisko funkcjonowa∏o znakomicie,
a wi´kszoÊç z przylatujàcych tego dnia do Monachium bez
najmniejszych przeszkód dotar∏a na tereny targowe.

Mimo utrzymujàcej si´ koniunktury w Êwiatowym budow-
nictwie nikomu z wystawców nie przysz∏o do g∏owy, by
potraktowaç udzia∏ w Baumie ulgowo. No bo skoro
maszyny i tak sprzedajà si´ na przys∏owiowym pniu…
Do wysokiego poziomu dostroili si´ organizatorzy Messe
München niezmiennie dbajàcy o rozwój imprezy. Wypada
podkreÊliç, ˝e w promocj´ Baumy anga˝uje si´ osobiÊcie
przewodniczàcy zarzàdu firmy Manfred Wutzlhofer. Na
poczàtku roku znalaz∏ on czas, by odwiedziç Warszaw´,
gdzie podczas  obiadu zjedzonego z dziennikarzami inte-
resowa∏ si´ ich pomys∏ami na usprawnienie imprezy. 
To zrozumia∏e, ˝e ka˝dy z organizatorów targów dà˝y
do tego, by sprzedaç jak najwi´cej powierzchni i sciàgnàç
na swà imprez´ t∏umy odwiedzajàcych. Organizatorom
Baumy to si´ udaje a co godne podkreÊlenia, na giganty-
zmie nie cierpi sprawnoÊç organizacji i standard obs∏ugi
wystawców i goÊci imprezy. Mo˝e korepetycje u pracowni-
ków Messe München powinny staç si´ obligatoryjne dla
rodzimych organizatorów targów?
Co by∏o ciekawe na Baumie? Dos∏ownie wszystko! Facho-
wa prasa ma jak zwykle o czym pisaç. Ju˝ w tym wydaniu
przedstawiamy niektóre nowoÊci. Dalsze w kolejnych!

O olbrzymiej renomie monachijskiej Baumy Êwiadczà dobitnie nieprzebrane t∏umy
ustawiajàce si´ do targowych kas…



Pi´çdziesi´ciotysi´czny silnik DieselMax

opuÊci∏ lini´ produkcyjnà…

JCB Êwi´towa∏o wyprodukowanie pi´çdziesi´ciotysi´czne-
go silnika DieselMax. Pierwsza jednostka nap´dowa tego
typu opuÊci∏a lini´ monta˝owà fabryki Dove Halley Park w li-
stopadzie 2004 roku. Przygotowania do podj´cia seryjnej
produkcji jednostek nap´dowych trwa∏y pi´ç lat i wymaga∏y
pot´˝nych inwestycji si´gajàcych osiemdziesi´ciu milionów
funtów. Silniki DieselMax nap´dza∏y bolid JCB, który na s∏o-
nym jeziorze Bonneville Salt Flats w Utah w USA pobi∏ rekord
Êwiata w pr´dkoÊci rozwijajàc 563,40241 km/h. 
Silniki typu DieselMax montowane sà w wytwarzanych
przez koncern JCB koparko-∏adowarkach, noÊnikach tele-
skopowych, koparkach ko∏owych, wózkach wid∏owych, ro-
botach oraz w ca∏ej gamie generatorów.

Pol-Aqua S.A. na warszawskiej Gie∏dzie

Pod koniec lipca na warszawskiej Gie∏dzie Papierów War-
toÊciowych odb´dzie pierwsze notowanie akcji Przedsi´-
biorstwa Robót In˝ynieryjnych Pol-Aqua S.A. Jak poinfor-
mowa∏ Prezes Zarzàdu firmy, Marek Stefaƒski liczy ona
na pozyskanie w ten sposób ponad 200 milionów z∏otych
na rozbudow´ w∏asnego potencja∏u wykonawczego, zarów-
no w zakresie budowy rurociàgów przesy∏owych, jak i ge-
neralnego wykonawstwa budownictwa kubaturowego.
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W ciàgu trzech lat JCB wyprodukowa∏o pi´çdziesiàt tysi´cy silników DieselMax

Rodzinny Piknik Amago

W maja w podkrakowskich Balicach odby∏a si´ impreza or-
ganizowana przez firm´ AMAGO jako dzieƒ otwarty jej
Dzia∏u Maszyn Budowlanych. 
Podczas ca∏odziennego spotkania, w którym uczestniczy-
∏o dwadzieÊcia osiem firm goÊcie mogli osobiÊcie zapo-
znaç si´ z maszynami Hyundai i Palazzani. Szans´ na to
dawa∏y zarówno przeprowadzane demonstracje, jak te˝
mo˝liwoÊç indywidualnego sprawdzenia mo˝liwoÊci sprz´-
tu w ruchu, czy wreszcie wykorzystywanie ich podczas or-
ganizowanych konkursów. Podczas imprezy zaprezento-
wano koparki ko∏owe i gàsienicowe Hyundai, ∏adowark´
Hyundai oraz koparko-∏adowark´ Palazzani. WÊród nich
znalaz∏y si´ maszyny Hyundai, których premiera mia∏a
miejsce na tegorocznej Baumie: minikoparka R 36N-7 oraz
∏adowarka HL 757-7A.

Wendor sponsorem Superligi K-1 Muay-Thai MMA

Superliga K-1 Muay-Thai MMA to cykl Gal Sportów Walki.
Na ka˝dà imprez´ przypada osiem do dziesi´ciu zawodo-
wych pojedynków w efektownych formu∏ach walki – MMA,
K-1 i Thaiboxing. Zawodnicy bioràcy udzia∏ w imprezach
nale˝à do Êcis∏ej krajowej czo∏ówki. Ich rywalami sà utytu∏o-
wani zawodnicy z ca∏ego Êwiata. 
W sobot´ 16 czerwca odby∏y si´ zawody Super Ligi K-1 Muay-
Thai oraz MMA. Jednym ze sponsorów tego wydarzenia by-
∏a warszawska firma WENDOR zawsze ch´tnie wspierajàca
tego typu inicjatywy. Impreza, podczas której odby∏o si´
osiem ekscytujàcych walk okaza∏a si´ wielkim wydarze-
niem. Do grona wyró˝niajàcych si´ zawodników zaliczali
si´ wychowankowie warszawskiego klubu Prakong. 



Post´py na A1

Gotowa jest ju˝ ponad po∏owa z dziewi´çdziesi´ciokil-
ometrowego odcinka autostrady A1 Rusocin-Nowe Marzy.
Otwarcie ca∏ej pó∏nocnej cz´Êci A1 planowane jest na ko-
niec przysz∏ego roku, trwajà jednak ciàgle rozmowy na te-
mat wczeÊniejszego udost´pnienia gotowych fragmentów
drogi. Ju˝ w tym roku mo˝na by korzystaç z 27-kilometro-
wego odcinka z Rusocina do Swaro˝yna.
Na budowanym przez GTC odcinku A1 wykonano ju˝ po-
nad szeÊçdziesiàt dwa procent prac ziemnych, a zaawan-
sowanie prac betonowych wynosi ponad szeÊçdziesiàt
pi´ç procent. Trwajà prace na wszystkich osiemdziesi´ciu
szeÊciu obiektach mostowych. 

– JesteÊmy niezmiernie dumni z faktu osiàgni´cia pó∏met-
ka inwestycji. Budowa A1 to wielka szansa dla Pomorza.
Nie nale˝y jednak zapominaç, ˝e A1 b´dzie mia∏a sens tyl-
ko jako ca∏oÊç, ∏àczàc porty Trójmiasta z po∏udniowà gra-
nicà paƒstwa i resztà Europy – powiedzia∏ prezes spó∏ki
Gdaƒsk Transport Company, Torbjoern Nohrstedt.

Program finansowy CNH Financial Services 

Nale˝àca do do CNH Global N.V. firma CNH Financial Se-
rvices b´dàca Êwiatowym liderem w finansowaniu maszyn
rolniczych i budowlanych wprowadza we wspó∏pracy z De
Lage Landen Leasing Polska S.A. program umo˝liwiajàcy
finansowanie produktów CNH w naszym kraju. 
Wdro˝enie funkcjonujàcego pod markà CNH Capital pro-
gramu inauguruje wspó∏prac´ obu firm, która polegaç ma
na obs∏udze klientów zainteresowanych maszynami rolni-
czymi i budowlanymi. Pod markà CNH Capital kryje si´ in-
nowacyjny program s∏u˝àcy dystrybucji us∏ug finansowych
w Polsce. Jego wdro˝enie zagwarantuje najwy˝szà jakoÊç
oferty oraz profensjonalnà obs∏ug´ klientów. 
Wchodzàcy w sk∏ad Grupy CNH koncern New Holland nale-
˝y do grona potentatów w produkcji maszyn budowlanych.
Program CNH Capital daje mu mo˝liwoÊç zwi´kszenia sprze-
da˝y w Polsce dzi´ki skorzystaniu z potencja∏u i doÊwiad-
czenia CNH Financial Services oferujàcego finansowanie de-
alerów, klientów detalicznych oraz leasing i ubezpieczenia.

Na budowanym przez GTC odcinku A1 trwajà prace na obiektach mostowych



Mieszanka firmowa

6 PoÊrednik Budowlany

Szanowni Paƒstwo, 
ponad dwuletnie starania koordynatora Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodwaczej w sprawie gwarancji zap∏aty dla wszystkich
uczestniczàcych w procesie budowlanym - Tadeusza Jurkiewicza z firmy Fraco – przedsi´biorcy poszkodowanego w procesie bu-
dowlanym oraz Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych utkn´∏y na pierwszym etapie dzia∏aƒ.
Naszym celem by∏o wprowadzenie do prawa polskiego rozwiàzaƒ chroniàcych nale˝noÊci w budownictwie opartych na dwóch fun-
damentalnych zasadach:
1) ochronà nale˝noÊci obj´ci sà wszyscy uczestniczàcy w procesie budowlanym – wykonawcy, podwykonawcy, dostawcy materia-

∏ów i us∏ug, w tym wynajmu maszyn, profesjonaliÊci (in˝ynierowie budownictwa, projektanci itd.).
2) wszyscy ww. majà zabezpieczone swoje nale˝noÊci na hipotece wznoszonego obiektu.
Podobne rozwiàzania istniejà w systemach prawnych krajów Europy Zachodniej, USA i Kanady, gdzie ustawodawcy dawno dostrze-
gli koniecznoÊç takich regulacji ze wzgl´du na specyfik´ budownictwa.
Poparcie dla Inicjatywy wyrazi∏o kilka organizacji (dekarze, rusztowaniowcy, in˝ynierowie budownictwa), a przodownictwo obj´∏a
Polska Izba Przemys∏owo-Handlowa Budownictwa. Zosta∏ zaanga˝owany zespó∏ prawników z Centrum Prawa Bankowego Uniwer-
sytetu Jagielloƒskiego pod przewodnictwem Fryderyka Zolla. Prace nad nowà ustawà zosta∏y podzielone na III etapy:
– I etap – analiza nieskutecznoÊci obecnych rozwiàzaƒ prawnych w Polsce (art. 274.1 Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o gwaran-

cjach zap∏aty za roboty budowlane),
– II etap – napisanie ustawy chroniàcej nale˝noÊci wszystkich uczestniczàcych w procesie budowlanym,
– III etap – przedstawienie ustawy w Sejmie i prace nad jej uchwaleniem.
Ruszy∏y dzia∏ania majàce na celu upowszechnienie idei w Êrodowisku budowlanym i pozyskanie jak najwi´kszej liczby zaintereso-
wanych w celu wspólnego sfinansowania prac. OrganizowaliÊmy seminaria, stoiska targowe, akcje mailingowe, spotkania z po-
szkodowanymi, pisaliÊmy artyku∏y do prasy. Zespó∏ prawników zakoƒczy∏ I etap prac, którego rezultatem by∏o opracowanie stano-
wiàce dog∏´bnà analiz´ problemu ochrony nale˝noÊci w budownictwie, a raczej jej braku.
W ciàgu dwóch lat dzia∏aƒ Inicjatywy jedynymi Êrodkami finansowymi przekazanymi na jej cel by∏y pieniàdze ze Stowarzyszenia Dys-
trybutorów Maszyn Budowlanych. W przypadku innych organizacji skoƒczy∏o si´ na deklaracjach i pustych s∏owach. Firmy poszko-
dowane w procesach budowlanych nie przekaza∏y nawet z∏otówki. Wszystkie akcje kierowane bezpoÊrednio do firm budowlanych
koƒczy∏y si´ jak ta podj´ta przy okazji tegorocznego Regionalnego Pikniku Maszynowego w Trzebnicy. Na osiemset firm budowla-
nych zaproszonych na prezentacj´ zagadnienia odpowiedzia∏y dwie. ˚aden artyku∏ prasowy nie spotka∏ si´ z odzewem ze strony
zainteresowanych. Przesz∏y bez echa. Jakie stàd wnioski?
Ârodowisko budowlane, a wi´c wykonawcy robót, dekarze, rusztowaniowcy, in˝ynierowie, dostawcy materia∏ów, wynajmujàcy ma-
szyny nie sà zainteresowani wprowadzeniem ochrony nale˝noÊci w budownictwie. Po naszych bezskutecznych dwuletnich stara-
niach stwierdzam jako g∏ówny uczestnik Inicjatywy i inicjator wielu dzia∏aƒ, ˝e: PROBLEM OCHRONY NALE˚NOÂCI W BUDOWNI-
CTWIE NIE ISTNIEJE! - a te kilka firm zrzeszonych w SDMB i firma Fraco pana Jurkiewicza to po prostu pechowcy i wyjàtki potwier-
dzajàce regu∏´. JeÊli ktoÊ stwierdzi inaczej, to jestem gotowy z nim polemizowaç, ale jestem dziwnie spokojny, ˝e i ten artyku∏ przej-
dzie bez echa.Tak wi´c Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza w sprawie gwarancji zap∏aty w budownictwie zakoƒczy∏a si´ kl´skà,
ale nie jest to kl´ska panów Jurkiewicza i Ma∏´czyƒskiego. Jest to kl´ska ca∏ego Êrodowiska budowlanego, które nie chcia∏o wyko-
rzystaç szansy i przegra∏o ca∏à spraw´ na w∏asne ˝yczenie, reprezentujàc typowe postawy braku zaanga˝owania i „tumiwisizmu”.
A jeÊli wkrótce przeczytam w gazecie, ˝e pad∏ jakiÊ generalny wykonawca i nie zap∏aci∏ podwykonawcom ani dostawcom, to ich
lamenty skwituj´ krótkim - „ha, ha, ha, macie to, co chcieliÊcie.”

Jacek Ma∏´czyƒski
Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Maszyn Budowlanych

L i s t  d o  R e d a k c j i
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Z wizytà w Renault Trucks

Na zaproszenie Renault Trucks w Lyonie goÊci∏ „PoÊrednik
Budowlany”. Okazja do odwiedzin we francuskiej stolicy
ci´˝arówek by∏a zresztà nie byle jaka. Gospodarze zapre-
zentowali dziennikarzom odnowionà gam´ pojazdów bu-
dowlanych. W centrum zainteresowania znalaz∏y si´ Re-
nault Premium Lander oraz Renault Kerax. Oba pojazdy
dope∏niajà si´ wzajemnie w dà˝eniu do spe∏nienia oczeki-
waƒ u˝ytkowników z bran˝y budowlanej. Wiadomo, ˝e wy-
korzystujà oni pojazdy zarówno do transportu materia∏ów
budowlanych, jak i ci´˝kich robót prowadzonych w ekstre-
malnych warunkach panujàcych przy budowie autostrad
lub kopalniach surowców skalnych.
Podczas prezentacji multimedialnej i jazd testowych
˝urnaliÊci mogli przekonaç si´, ˝e u˝ywany na co dzieƒ
do zaopatrywania placów budowy Premium Lander, w ra-
zie koniecznoÊci mo˝e zjechaç z utartych szlaków i radziç
sobie doskonale w najtrudniejszym nawet terenie.
Na bezdro˝ach i wybojach niczym przys∏owiowa ryba
w wodzie czuje si´ Renault Kerax. Pojazd sprawdza si´
szczególnie w robotach drogowych oraz przy przewozie
ci´˝kich ∏adunków tam, gdzie brakuje prawdziwych dróg.
Zalety zmodernizowanego Keraksa opisujemy w tym wy-
daniu „PoÊrednika”. Prezentacj´ mo˝liwoÊci Premium Lan-
dera zaplanowaliÊmy w kolejnym…
Renault Trucks zajmuje obecnie czwartà pozycj´ w Euro-
pie wÊród dostawców pojazdów przeznaczonych dla bran-
˝y budowlanej. Firma ma jednak ambitne plany zaatako-

wania pozycji lidera. Francuzów interesujà szczególnie ryn-
ki W∏och, Wielkiej Brytanii oraz krajów Wschodniej Europy.
Oznacza to, ˝e ju˝ niebawem coraz cz´Êciej b´dziemy spo-
tykaç te pojazdy w Polsce. Zanim jednak po naszych dro-
gach z materia∏ami budowlanymi uwijaç si´ b´dà Landery,
nad przyspieszeniem powstawania szlaków komunikacyj-
nych natrudziç b´dà musia∏y si´ Keraksy i ich kierowcy…

Przyjemnie by∏o goÊciç w Lyonie i zasiàÊç za kierownicà budowlanego pojazdu. Nie tyl-
ko podczas statycznego pokazu, ale tak˝e je˝d˝àc po bezdro˝ach doÊwiadczalnego
poligonu Renault Trucks…



PoÊrednik Budowlany: – Dynamicznie rozwijajàca si´ bran-
˝a budowlana, szanse nadrobienia zapóênieƒ infrastruktu-
ralnych zwiàzane z organizacjà Euro 2012 oraz mo˝liwoÊç
skorzystania z p∏ynàcych do Polski funduszy pomocowych
stanowià równie˝ wyzwanie dla bran˝y leasingowej. W jaki
sposób zach´cajà Paƒstwo firmy z sektora budowlanego
do skorzystania z waszej oferty?
Maciej Soroka: – RzeczywiÊcie rynek leasingu maszyn bu-
dowlanych roÊnie w nienotowanym wczeÊniej tempie.
W Millennium Leasing sprzeda˝ leasingu maszyn budowla-
nych i drogowych po pi´ciu miesiàcach bie˝àcego roku
wzros∏a ponad dwukrotnie w porównaniu do analogiczne-
go okresu ubieg∏ego roku. Klientów zach´camy przede
wszystkim prostà i ∏atwà procedurà uzyskania finansowa-
nia, dobrymi warunkami finansowymi oraz sprawnà obs∏u-
gà. Porównujàc leasing z kredytem procedura uzyskania fi-
nansowania, udzia∏ w∏asny klienta czy wymagane zabez-
pieczenia sà znacznie dogodniejsze. Tak˝e oferta, wyso-
koÊç rat i elastycznoÊç harmonogramu p∏atnoÊci stwarzajà
leasingobiorcy korzystne warunki finansowania. Dodajàc
do tego sprawnà obs∏ug´ doradców i sprawdzone proce-
dury, klient dysponuje bardzo wygodnym narz´dziem fi-
nansowania swoich inwestycji.

– SkutecznoÊç i konkurencyjnoÊç firm z bran˝y budowla-
nej opiera si´ na jakoÊci prowadzonych robót i – co odgry-
wa coraz wi´kszà rol´ – ich terminowoÊci. Niejednokrotnie
w trakcie procesu budowlanego niezb´dne sà modyfika-
cje parku maszynowego. A poniewa˝ czas nagli, wymaga
to elastycznoÊci ze strony firm leasingowych. Muszà one
równie˝ wspó∏pracowaç z dostawcami o du˝ym potencja-
le produkcyjnym? Czy ograniczacie kràg dostawców?
– Wspó∏pracujemy ze wszystkimi liczàcymi si´ dostawca-
mi na rynku i nie stosujemy w tym wzgl´dzie ograniczeƒ.
Wa˝ne, aby sprz´t by∏ w dobrym stanie technicznym,
zwracamy te˝ uwag´ na cen´, co dotyczy w g∏ównej mie-
rze maszyn u˝ywanych. Wspó∏praca firm leasingowych
z dostawcami jest korzystna dla klientów, bo dzi´ki niej
mogà uzyskaç dodatkowe produkty. Jednym z nich jest
na przyk∏ad najem maszyn. Wspó∏praca z dostawcami
mo˝e równie˝ przynieÊç inne korzyÊci klientowi, poniewa˝
dzi´ki niej mo˝e on uzyskaç sprawdzonà w praktyce do-
brà obs∏ug´ w procesie leasingu i zakupu, a niejednokrot-
nie tak˝e promocyjne warunki leasingu.

– Czy je˝eli chodzi o sum´, na jakà zawrzeç mo˝na umow´
leasingu, istnieje jej dolna granica ? Jak przez Millennium
Leasing traktowane sà mniejsze firmy?
– Nie ma takich granic, co wi´cej widzàc olbrzymie zain-
teresowanie leasingiem,  tak˝e ze strony mniejszych firm,

dostosowaliÊmy ofert´ i procedur´ do rosnàcych wyma-
gaƒ rynku. Po pierwsze uproÊciliÊmy procedury, tak aby
na przyk∏ad mieç mo˝liwoÊç obs∏u˝enia firm o krótszej hi-
storii dzia∏alnoÊci, jak równie˝ ma∏e firmy o stosunkowo
niewielkich przychodach w stosunku do wartoÊci leasin-
gowanego sprz´tu. Po drugie dostosowujemy ofert´
do indywidualnych oczekiwaƒ klientów. Proponujemy na
przyk∏ad zmienne sezonowo raty, produkt Niska Rata, po-
legajàcy na ustaleniu ni˝szych rat. Jest to mo˝liwe
poprzez zwi´kszenie opcji wykupu. Co wi´cej, finansuje-
my te˝ maszyny u˝ywane, które dla mniejszych firm cz´-
sto stanowià kompromis mi´dzy potrzebami a mo˝liwo-
Êciami finansowymi. Jak ju˝ wspomnia∏em, w przypadku
maszyn u˝ywanych olbrzymià wag´ przyk∏adamy do tego,
aby by∏y w dobrym stanie technicznym.

– Jak ocenia Pan perspektywy na najbli˝sze lata Millennium
Leasing je˝eli chodzi o wspó∏prac´ z polskà bran˝à bu-
dowlanà? Czy zamierzacie równie˝ zainteresowaç swojà
ofertà firmy zagraniczne, choçby ukraiƒskie?
– Perspektywy sà bardzo obiecujàce. JeÊli wziàç pod uwa-
g´ skal´ zadaƒ infrastrukturalnych, które nas czekajà, ta-
kich jak remonty i budowa dróg, rozbudowa lotnisk, hoteli,
infrastruktury wodociàgowej i zwiàzane z ochronà Êrodo-
wiska naturalnego, to zapotrzebowanie na sprz´t do wy-
konania tych prac z ca∏à pewnoÊcià nie b´dzie mala∏o. Pa-
mi´tajmy, ˝e oprócz inwestycji zwiàzanych z organizacjà
fina∏ów mistrzostw Europy w roku 2012, w latach 2007-
2013 mamy tak˝e do wydania osiemdziesiàt pi´ç miliar-
dów euro z tytu∏u Programów Operacyjnych Unii Europej-
skiej, w tym dwadzieÊcia osiem miliardów euro w progra-
mie Infrastruktura i Ârodowisko. A poniewa˝ nie spodzie-
wamy si´ zmniejszenia zainteresowania leasingiem jako
metodà pozyskania maszyn do wykonania tych prac, po-
tencja∏ na wzrost sprzeda˝y leasingu jest znaczny. JeÊli
zaÊ chodzi o Paƒskie ostatnie pytanie, to nie mamy w pla-
nach obs∏ugi klientów zagranicznych. Wspó∏pracujemy wy-
∏àczenie z podmiotami zarejestrowanymi w Polsce.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski

Wywiad PoÊrednika

8 PoÊrednik Budowlany

Rozmowa z Maciejem Sorokà, 

dyrektorem Departamentu Zarzàdzania Produktami

Millennium Leasing

Nie stosujemy ograniczeƒ!
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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 .............................................................................

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

budowlany
POÂREDNIK
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!
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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. Na-
le˝noÊç nale˝y uiÊciç przelewem zgodnie z terminem p∏atnoÊci widniejà-
cym 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

5/2007 28.09.2007    23.08.2007 30.08.2007
6/2007 29.11.2007    19.10.2007 26.10.2007
1/2008 30.01.2008 21.12.2007 27.12.2007
2/2008 27.03.2008 21.02.2008 25.02.2008

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..

budowlany
POÂREDNIK

Cennik reklam

Naczepa Nooteboom 

OVB-42-03V

rozciàgana do 21,5 m, 

osie skr´tne hydrauliczne, 

r´czne sterowanie osi z pilota, k∏onice,

centralne smarowanie, zawieszenie

pneumatyczne, EBS, osie SAF, ∏ad. 32 tony

DO NATYCHMIASTOWEGO ODBIORU!

Nasz partner finansowy
tel. 601 784 123
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SPRZEDAM

< LOMBARDINI & RUGGERINI

• sprzeda˝ silników i cz´Êci zamiennych
• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 061 84 75 750 lub 0602 478150

< Kopark´ gàsienicowà KOMATSU PC 210-6   

Rok prod. 1999, monoblok, stan bdb, ∏y˝ka do kopania,
∏y˝ka do skarpowania, cena 190.000 z∏ + VAT 
Kontakt: 0602 395935, 0602 238495

< Kopark´ kompaktowà KUBOTA KH 101 

Rok prod. 1991, 2.900 Mth, stan idealny,w komplecie
m∏ot pneumatyczny, cena 36.000 z∏ + VAT
Kontakt: 0698 047597

< Minikopark´ gàsienicowà Ammann Yanmar B30

Rok prod. 2001 w bardzo dobrym stanie, pierwszy
w∏aÊciciel, regularnie serwisowana, 3.500 mth
Waga: 3.140 kg, g∏. kopania: 2.750 mm
Silnik: Yanmar 3TNE82A, 25 kM/2500 obr/min
W cenie maszyny ∏y˝ki 300 mm i 400 mm
Kontakt: 0502 250923

Forum BUDOWNICTWA – nowy, elektroniczny serwis bran˝owy
Fachowe informacje w zasi´gu r´ki

Forum Budownictwa to nowy, bezp∏atny, elektroniczny serwis bran˝owy kierowany
do inwestorów, projektantów, wykonawców prac budowlanych oraz kierowników budowy
i inspektorów nadzoru, w∏aÊcicieli i zarzàdców nieruchomoÊci, rzeczoznawców majàtkowych,
a tak˝e urz´dników administracji zajmujàcych si´ budownictwem, politykà mieszkaniowà,
gospodarkà nieruchomoÊciami. 

Serwis FORUM BUDOWNICTWA to:
informacje o zmianach w prawie budowlanym i nowych przepisach, 
aktualnoÊci z bran˝y budowlanej,
przypominanie o wa˝nych terminach, 
najnowsze wydarzenia bran˝owe,
porady i wskazówki ekspertów przy najcz´Êciej wyst´pujàcych problemach,
odpowiedzi ekspertów na pytania zadane przez czytelników. 

Celem Forum Budownictwa jest dostarczanie bie˝àcych informacji, ale równie˝ pomoc w rozwiàzywaniu codziennych problemów w budownictwie.
Cz´stotliwoÊç (dwutygodniowy cykl) dotarcia z informacjà gwarantuje szybszà i skuteczniejszà reakcj´ na zmiany w bran˝y. 

Wi´cej informacji na stronie http://forumbudowlane.e-firma.pl

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

< Kopark´ ko∏owà VOLVO EW 200 

Rok prod. 1999, waga 18 ton, cena 100.000 z∏+Vat 
Kontakt: 0601 223-306



Wywiad PoÊrednika

PoÊrednik Budowlany: – SANY pozostaje niekwestiono-
wanym liderem wÊród chiƒskich producentów maszyn
budowlanych. Wnioskowaç zatem mo˝na, ˝e na rodzi-
mym rynku jest wam po prostu zbyt ciasno, skoro zdecy-
dowaliÊcie si´ wreszcie na podbój Europy? 

Guo Chunming: – W chwili obecnej w Chinach jest trzy-
nastu liczàcych si´, notowanych na gie∏dzie producen-
tów maszyn budowlanych. SANY jest bezsprzecznie naj-
pot´˝niejszym z nich. Niejako naturalnà kolejà rzeczy je-
steÊmy zobligowani do ciàg∏ych poszukiwaƒ nowych ryn-
ków zbytu na nasze maszyny. Podczas tegorocznych tar-
gów Bauma w Monachium nasza ekspozycja zosta∏a do-
strze˝ona i doceniona przez fachowców. SANY by∏o bo-
wiem najwi´kszym chiƒskim wystawcà na tej gigantycz-
nej imprezie. Co si´ zaÊ tyczy naszej aktywnoÊci na euro-
pejskich rynkach, to zdajemy sobie spraw´, ˝e jesteÊcie
przywiàzani do rodzimych marek. Cenicie sobie równie˝
maszyny japoƒskie i amerykaƒskie. Nie odrzuciliÊcie jed-
nak oferty firm z Korei Po∏udniowej i… Chin. 

– Co sprawi∏o, ˝e SANY wchodzi na europejskie rynki póê-
niej ni˝ inni chiƒscy producenci sprz´tu dla budownictwa? 
– To prawda, ˝e zdecydowaliÊmy si´ wejÊç na
europejskie rynki nieco póêniej ni˝ nasi rodzimi
konkurenci. Spotka∏em si´ nawet z twierdzeniami, ˝e je-
steÊmy spóênieni, co ograniczy nasze szanse na zaistnie-
nie w Europie. By∏a to jednak celowa, g∏´boko przemy-
Êlana decyzja. Do roku 2005 SANY skupia∏o si´ na eks-
porcie maszyn na rynki Afryki Pó∏nocnej, Indii i Wschod-
nio-Po∏udniowej Azjii. TraktowaliÊmy to jako swego rodza-
ju poligon doÊwiadczalny przed wejÊciem na dalece
trudniejsze rynki europejskie. To dobrze, ˝e na poczàtek
skupiliÊmy si´ na zdobyciu i umocnieniu pozycji na mniej-
szych i Êrednich rynkach, bo do Europy przybyliÊmy ju˝
jako doÊwiadczony eksporter. Bogatsi o zdobyte w ten
sposób doÊwiadczenia zwi´kszyliÊmy swe szanse
na podbój Europy. StaraliÊmy si´ byç do tego starannie
przygotowani. ProwadziliÊmy na przyk∏ad badania majà-
ce na celu dostosowanie naszych maszyn do wymagaƒ
lokalnych rynków, choçby w zakresie norm ochrony Êro-
dowiska naturalnego i bezpieczeƒstwa pracy. W Europie
obowiàzuje wiele norm i wytycznych. Tak˝e w zakresie
gabarytów i ci´˝aru roboczego maszyn istniejà ró˝nice
w poszczególnych krajach Europy. 

– Oznacza to, ˝e maszyny oferowane przez SANY w Euro-
pie sà konstruowane specjalnie na tutejsze rynki?
– Na takich w∏aÊnie za∏o˝eniach opiera si´ nasza koncep-

cja. W celu jej urzeczywistnienia stworzyliÊmy specjali-
styczny oÊrodek badawczo-rozwojowy. Poczàtkowo dzia-
∏a∏ on w Chinach, ale w koƒcu ubieg∏ego roku zdecydo-
waliÊmy si´ na przeniesienie go do Niemiec. Zatrudnili-
Êmy w nim tamtejszych in˝ynierów i konstruktorów. Do-
celowo znajdzie w nim prac´ trzydziestu najwy˝szej klasy
fachowców z Europy. Konstrukcje maszyn przeznaczo-
nych na rynki europejskie b´dà opracowywane wy∏àcz-
nie w Niemczech. Zadaniem naszego niemieckiego
oÊrodka badawczo-rozwojowego jest tak˝e ulepszanie
konstrukcji maszyn SANY zgodnie z oczekiwaniami euro-
pejskich klientów i obowiàzujàcymi tu wymogami tech-
nicznymi. Od przysz∏ego roku nasz oÊrodek  oprócz ulep-
szania istniejàcych konstrukcji b´dzie tak˝e od podstaw
tworzyç nowe modele maszyn. Dlatego zamierzamy prze-
nieÊç do Europy najlepszych chiƒskich konstruktorów.
Wspó∏pracujàc z Europejczykami nabiorà nowych
umiej´tnoÊci i doÊwiadczenia. Jestem przekonany, ˝e za-
owocuje to powstawaniem udanych konstrukcji. 

– Ile takich konstrukcji powstaç mo˝e w skali roku. Jakie-
go typu maszyny konstruowaç b´dziecie w Europie?
– Uwa˝am, ˝e rocznie powstaç mogà dwie-trzy udane
konstrukcje. Pozostaje jeszcze otwartà kwestià, jakiego
typu b´dà to maszyny. Na ten temat Êcierajà si´ bowiem
ró˝ne koncepcje. Prosz´ zauwa˝yç, ˝e w Chinach naj-
ch´tniej kupowane sà maszyny Êredniej wielkoÊci, w Eu-
ropie zaÊ albo ma∏e, uniwersalne albo ca∏kiem odwrotnie
– wyspecjalizowane du˝e. Mamy o czym myÊleç… 

– Dlaczego SANY jako przyczó∏ek swej ekspansji na Euro-
p´ wybra∏o akurat Niemcy? To przecie˝ najbardziej wy-
magajàcy rynek dla producentów maszyn budowlanych…
– PoszukiwaliÊmy w Europie miejsca na montowni´ ma-
szyn i centralny magazyn cz´Êci zamiennych. Poczàt-
kowo interesowaliÊmy si´ zakupem terenów inwesty-
cyjnych w Holandii i Belgii. Bioràc pod uwag´ po∏o˝e-
nie geograficzne tych krajów, taka lokalizacja mog∏aby
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Rozmowa z Guo Chunmingiem

Dyrektorem Generalnym SANY Europe

Mamy dla was dobre maszyny!



wydawaç si´ optymalna pod wzgl´dem logistycznym.
Od samego poczàtku coÊ ciàgn´∏o nas jednak do Nie-
miec. Ja równie˝ optowa∏em za wyborem tego kraju.
Uwa˝am bowiem, ˝e by naprawd´ zaistnieç w Europie,
azjatycki producent maszyn budowlanych powinien po-
stawiç na Êcis∏à wspó∏prac´ z czo∏ówkà tutejszych in-
˝ynierów i konstruktorów. A gdzie znaleêç mo˝na naj-
lepszych fachowców? Odpowiedê jest oczywista, w∏a-
Ênie w Niemczech! To prawda, ˝e ich zatrudnienie
kosztuje wi´cej ni˝ specjalistów z innych krajów za-
chodnioeuropejskich. Jestem jednak g∏´boko przeko-
nany, ˝e w koƒcowym efekcie ten krok si´ nam op∏aci.
To, ˝e monta˝ naszych maszyn odbywa si´ w∏aÊnie
w Niemczech, stanowi doskona∏à reklam´ dla naszego
sprz´tu. Poj´cie „Made in Germany” ciàgle stanowi
przecie˝ dla znakomitej wi´kszoÊci Europejczyków nie-
kwestionowanà wartoÊç. 

– W Niemczech SANY utrzymuje montowni´ maszyn. W∏a-
Êciwa produkcja odbywa si´ jednak w Chinach?
– Tak, poniewa˝ jej koszty sà w porównaniu z Europà
o wiele ni˝sze. Taƒsze jest równie˝ zatrudnienie wykwali-
fikowanych pracowników. Podam panu przyk∏ad. W Chi-
nach SANY zatrudnia 1.500 in˝ynierów. Koszty ich wyna-
grodzenia sà dziesi´ciokrotnie ni˝sze ni˝ ich odpowiedni-
ków z Europy. Mo˝emy wi´c zaoferowaç wam wysokiej
jakoÊci maszyny w przyst´pnych cenach.

– Co uznalibyÊcie za swój sukces w Europie?
– W ciàgu ubieg∏ego roku uda∏o nam si´ tu sprzedaç ma-
szyny warte dwadzieÊcia pi´ç milionów euro. Jestem
przekonany, ˝e do koƒca tego roku suma ta dojdzie
do czterdziestu pi´ciu milionów. Obrazowo rzecz ujmu-
jàc chcemy w ciàgu pi´ciu lat zwi´kszyç dziesi´ciokrot-
nie wielkoÊç naszej sprzeda˝y. OczywiÊcie tak˝e maszyn
specjalistycznych, a wi´c relatywnie drogich. Cena pro-
dukowanego przez nas wyspecjalizowanego sprz´tu,
na przyk∏ad pomp do betonu, idzie w setki tysi´cy euro.
Cena niektórych specjalistycznych maszyn przekracza
nawet milion. Co si´ zaÊ tyczy liczb, to dotychczas w
Europie nabywców znalaz∏o dwieÊcie sztuk maszyn marki
SANY. W ciàgu najbli˝szych pi´ciu lat zamierzamy sprze-
daç na tutejszych rynkach dwa, a mo˝e nawet trzy tysià-
ce sztuk naszych maszyn. 

– W ilu krajach Europy pracuje sprz´t marki SANY?
– W ponad dwudziestu, od Portugalii po Rumuni´. 

– Jak postrzegacie Europ´? Czy we wspó∏pracy z euro-
pejskimi partnerami napotykacie na wiele problemów?
– Europejczycy ró˝nià si´ od siebie temperamentem,
mentalnoÊcià. Mówià wieloma ca∏kowicie ró˝niàcymi si´
od siebie j´zykami. Stanowi to dla nas Chiƒczyków pe-
wien problem. Dlatego zdecydowaliÊmy si´ na wspó∏pra-
c´ z fachowcami dobrze obeznanymi ze specyfikà lokal-
nych rynków. ZatrudniliÊmy te˝ pracowników mówiàcych
po angielsku, niemiecku, hiszpaƒsku, w∏osku… 

– A nawet po polsku. Jak wa˝ny jest polski rynek dla SANY?
– Rozszerzenie Unii Europejskiej, koniecznoÊç nadrobie-
nia zaleg∏oÊci w zakresie infrastruktury przekonujà, ˝e ta-

kie kraje, jak Polska b´dà potrzebowaç w ciàgu najbli˝-
szych lat wielu maszyn budowlanych. Obserwujemy
zresztà spore zainteresowanie naszymi maszynami ze
strony Polaków. Nasze maszyny sà ju˝ przez nich eks-
ploatowane. Uwa˝am, ˝e Polska jest przysz∏oÊciowym,
niezwykle dynamicznie rozwijajàcym si´ rynkiem. Zapew-
niam, ˝e SANY traktuje go niezwykle powa˝nie. 

– Z pewnoÊcià SANY b´dzie dokonywaç ekspansji na ko-
lejne wschodnioeuropejskie rynki. Czy b´dzie si´ to od-
bywaç w oparciu o BODO Polska?
– Poczàtkowo myÊleliÊmy, ˝e nasze dzia∏ania w ró˝nych
krajach Europy uda si´ koordynowaç z Niemiec za
poÊrednictwem naszego strategicznego partnera, jakim
jest firma Bodo. Szybko jednak zweryfikowaliÊmy to prze-
konanie. DziÊ jesteÊmy zwolennikami wspó∏pracy z lokal-
nymi partnerami. Dlatego te˝ wchodzàc do Polski nie czy-
niliÊmy tego z Niemiec. ZatroszczyliÊmy si´ o to, by nasz
niemiecki partner, firma Bodo, otworzy∏a oddzia∏ w wa-
szym kraju. Takie rozwiàzanie ma wiele zalet. Przyspie-
sza chocia˝by reakcj´ serwisu czy dostawy cz´Êci za-
miennych. Ka˝dy z naszych lokalnych partnerów znajàc
liczb´ i typ maszyn pracujàcych na jego terenie jest w
stanie przewidzieç, jakiego rodzaju i ile cz´Êci zamien-
nych b´dzie potrzebowa∏. SANY pozostaje tylko
zatroszczyç si´ o rytmicznoÊç dostaw. Zamówienia reali-
zujemy pocztà kurierskà. Bierzemy te˝ na siebie wszelkie
procedury celne. U˝ytkownicy naszych maszyn, niezale˝-
nie od tego, w jakim kraju pracujà, nie bywajà nigdy na-
ra˝eni na straty zwiàzane z przestojami.

– Jakie g∏ówne zadania je˝eli chodzi o rynki europejskie
czekajà SANY w najbli˝szym czasie?
– G∏ównym celem SANY jest pe∏ne dostosowanie produk-
tów do wymogów europejskiego rynku. Chcia∏bym pod-
kreÊliç, ˝e chodzi o dostosowanie kompleksowe, a nie
pozorne dzia∏ania, byle by tylko rozpoczàç sprzedawanie
maszyn w danym kraju. Drugim celem jest perfekcyjne
zorganizowanie serwisu i szeroko poj´tej obs∏ugi po-
sprzeda˝nej. 

– Obs∏uga posprzeda˝na odgrywa coraz wi´kszà rol´.
NiegdyÊ dla nabywcy liczy∏a si´ przede wszystkim cena, te-
raz zastanawia si´ on, jak b´dzie traktowany po zakupie…
– To prawda, dlatego te˝ obs∏uga posprzeda˝na
stanowi dla nas priorytet. Chcia∏bym zwróciç uwag´ na
jeszcze jeden czynnik niezwykle wa˝ny dla
klienta. Chodzi o czas realizacji zamówienia. Stale ro-
snàce zapotrzebowanie  na maszyny sprawia, ˝e pro-
ducenci nie sà w stanie realizowaç zamówieƒ.
Na niektóre maszyny, na przyk∏ad ˝urawie, pompy
do betonu, a nawet na wi´ksze koparki gàsienicowe
czeka si´ nawet osiemnaÊcie miesi´cy. A na dodatek
czas realizacji zamówieƒ jeszcze si´ wyd∏u˝a. Je˝eli
nabywca nie b´dzie móg∏ doczekaç si´ na zamówionà
maszyn´, to co mu po najni˝szej nawet cenie i opiece
serwisowej na najwy˝szym poziomie?! SANY jest w
stanie dostarczyç u˝ytkownikowi posadowionà na
podwoziu Mercedesa lub Volvo pomp´ do betonu
najpóêniej w ciàgu czterech miesi´cy. Nasi europejscy
konkurenci  potrzebujà na to pó∏tora roku.

Wywiad PoÊrednika
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– Czy targi Autostrada Polska w Kielcach spe∏ni∏y oczeki-
wania SANY?
– Dziwi mnie nieco, ˝e targi zlokalizowane sà w mieÊcie,
do którego tak trudno dotrzeç. Od granicy niemieckiej je-
chaliÊmy do Kielc ponad dziesi´ç godzin, co by∏o praw-
dziwà mord´gà. Przyznam, ˝e jestem bardzo zaskoczony
fatalnym stanem polskich dróg. Kilka odcinków by∏o
znacznie gorszych ni˝ w Chinach. Zastanawiam si´ tak˝e,
czy w maju jest w Polsce zawsze tak zimno? Je˝eli tak, to
nale˝a∏oby pomyÊleç o przeniesieniu imprezy na termin
letni. Warto tak˝e pomyÊleç, by targi nie koƒczy∏y si´
w piàtek. Sobota by∏aby doskona∏ym dniem do rodzinne-
go odwiedzenia targów. Dzieci i zainteresowana maszy-
nami m∏odzie˝ stanowià przecie˝ przysz∏oÊç tej bran˝y.
O udanych targach mo˝na moim zdaniem mówiç wów-
czas, gdy sà one odwiedzane nie tylko przez fachowców,
ale tak˝e ca∏e rodziny. Je˝eli ojciec zabiera syna na mecz
pi∏karski, to z regu∏y zostaje kibicem na ca∏e ˝ycie. Podob-
nie mo˝e byç w przypadku targów maszyn budowlanych.
Z pewnoÊcià niejeden operator chcia∏by pochwaliç si´ sy-
nowi, na jakiej maszynie pracuje. Podoba∏a mi si´ atmos-
fera w Kielcach. Organizowane tu targi majà swój poten-
cja∏. Sàdz´ jednak, ˝e nie do koƒca wykorzystany. 

– Skoro ju˝ wspomnia∏ pan o sporcie… Wiadomo, ˝e ma-
szyny SANY sprawdzajà si´ doskonale przy wznoszeniu
obiektów sportowych na igrzyska w Pekinie. My tak˝e
b´dziemy organizatorami wielkiej sportowej imprezy, Pol-

ska wraz z Ukrainà otrzyma∏y bowiem prawo organizacji
fina∏ów mistrzostw Europy w pi∏ce no˝nej. B´dzie to wy-
maga∏o wielkiego wysi∏ku zwiàzanego z budowà stadio-
nów, hoteli, autostrad…
– Interesuj´ si´ europejskim futbolem, na co dzieƒ pozo-
staj´ wielkim kibicem Interu Mediolan. Przyznam, ˝e nie
wierzy∏em, ˝e Polska i Ukraina otrzymajà organizacj´ tej
wielkiej imprezy. By∏em przekonany, ˝e to W∏osi b´dà or-
ganizowaç Euro 2012. Teraz wypada mi tylko pogratulo-
waç waszym krajom i ˝yczyç, by sprosta∏y czekajàcym je
wyzwaniom. SANY z ca∏à pewnoÊcià b´dzie stara∏o si´
w tym pomóc. Wiekie perspektywy otwierajà si´ nie tylko
przed Polskà i Ukrainà. Tak˝e producenci maszyn i sprz´-
tu budowlanego mogà zacieraç r´ce. 

– SANY pierwsze w Chinach. Wkrótce tak˝e w Europie? 
– Z ca∏à pewnoÊcià. Przynajmniej we wspó∏zawodnictwie
z naszymi chiƒskimi konkurentami! A mówiàc ca∏kowicie
powa˝nie, to podobnie jak ka˝dy producent maszyn bu-
dowlanych stawiamy sobie zawsze za cel dorównanie Ca-
terpillarowi i Komatsu. Nie mog´ powiedzieç, ˝e ju˝ jeste-
Êmy równie dobrzy. Staramy si´ jednak czyniç wszystko,
by wkrótce tak by∏o. Dowodem na to sà nasze stale rosnà-
ce obroty. Rozwijamy si´ kilkakrotnie szybciej ni˝ ca∏a
chiƒska gospodarka. 

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski

Wywiad PoÊrednika
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Transtools – specjaliÊci

od hydrauliki si∏owej

Transtools jest jednym z li-
derów na rynku hydrauliki
si∏owej. Firma zajmuje si´
serwisem hydrauliki si∏owej
oraz produkcjà i dystrybu-
cjà cz´Êci zamiennych
do pomp i silników wielo-
t∏oczkowych.
PRODUKCJA. Produkowa-
ne cz´Êci zamienne stoso-
wane sà w pompach i silni-
kach renomowanych pro-
ducentów takich jak Re-
xroth, Hydromatik, Breunin-
ghaus. W programie pro-
dukcyjnym znajdujà si´ wa-
∏y nap´dowe, wirniki, t∏ocz-
ki, separatory, kule wycofu-
jàce, p∏yty rozdzielcze,
spr´˝yny talerzowe oraz
wiele innych. Firma jest pro-
ducentem pomp wielot∏ocz-
kowych typu HG oraz silni-
ków HM i HMX. Oprócz te-
go firma posiada du˝e do-
Êwiadczenie w produkcji
elementów narz´dzi o na-
p´dzie pneumatycznym
i hydraulicznym. 
SERWIS. Firma Transtools

wyposa˝ona jest w nowocze-
sny park maszynowy (m. in.
najnowszej generacji pi´cio-
osiowe centra obróbcze, ma-
szyny do docierania po-
wierzchni kulistych, maszyny
pomiarowe i inne). Stanowi on
doskona∏à baz´ funkcjonujà-
cego tu serwisu hydrauliki si-
∏owej. Transtools specjalizuje
si´ w naprawach pomp i silni-
ków hydraulicznych. Wykony-
wane naprawy charakteryzujà
si´ wysokà jakoÊcià i trwa∏o-
Êcià. Na podkreÊlenie zas∏u-
guje fakt, ˝e ka˝da pompa
i silnik po naprawie sà testo-
wane. Dzi´ki temu u˝ytkowni-
cy otrzymujà urzàdzenia
sprawdzone przed zamonto-
waniem w maszynach bu-
dowlanych. Atutem firmy jest
skomputeryzowane stanowi-
sko kontrolne o mocy 250 kW.
S∏u˝y ono do weryfikacji pomp
i silników z zakresu NG 16-250
ccm/obr. Mo˝liwe jest spraw-
dzanie pomp w obu kierun-
kach obrotów, w uk∏adzie
otwartym i zamkni´tym.
Firma Transtools remontuje
elementy hydrauliki si∏owej,
które pracujà w koparkach,
∏adowarkach, walcach, wóz-

kach wid∏owych, pompach
do betonu, kombajnach rol-
niczych, prasach, wtryskar-
kach, dêwigach, maszynach
górniczych i innych. Sprawia
to, ˝e Transtools jest znany
w wielu ga∏´ziach przemys∏u
w ca∏ej Polsce. 
Transtools remontuje urzà-
dzenia Êwiatowych produ-
centów, jest mi´dzy innymi
autoryzowanym przedsta-
wicielem firmy Linde (auto-
ryzacja w zakresie remon-
tów i dystrybucji produk-
tów gotowych i cz´Êci za-

miennych). Przyznany cer-
tyfikat ISO 9000: 2001 po-
twierdza najwy˝szà ja-
koÊç w ka˝dym obszarze
dzia∏ania firmy.
Narz´dzia SPITZNAS. Narz´-
dzia pneumatyczne i hydrau-
liczne SPITZNAS znalaz∏y za-
stosowanie w wielu zak∏adach
przemys∏owych. Wysokiej
klasy klucze udarowe stoso-
wane sà w pracach warszta-
towych, sprawdzajà si´
przy monta˝u i demonta˝u
kó∏, gàsienic, dokr´caniu
Êrub w elementach maszyn
budowlanych. Oprócz tego
firma oferuje narz´dzia przy-
datne podczas prac przy kon-
strukcjach stalowych. Sà to
m.in. pi∏y taÊmowe, pi∏y
brzeszczotowe, zbijaki ig∏o-
we, m∏otki do zbijania, wier-
tarki oraz szlifierki.
TARGI. W najbli˝szym cza-
sie z ofertà firmy Transtools
b´dzie mo˝na zapoznaç si´
na Mi´dzynarodowych Tar-
gach Górnictwa, Przemys∏u
Energetycznego i Hutnicze-
go KATOWICE 2007, które
odb´dà si´ w dniach 11-14
wrzeÊnia 2007 w Katowicach.

Dalsze informacje Pb 001Z

Stanowisko do weryfikacji pomp i silni-
ków z zakresu NG 16-250 ccm/obr

NOWE POMPY I SILNIKI

OFEROWANE PRZEZ TRANSTOOLS RÓ˚NE MODELE POMP I SILNIKÓW PRACUJÑ W NAST¢PUJÑCYCH MASZYNACH:
LIEBHERR, ATLAS, FUCHS, SCHAEFF, FURUKAWA, VOLVO, CATERPILLAR, JCB, JVC, KOMATSU, FIAT HITACHI, KOBELCO, BOBCAT, BOMAG

NARZ¢DZIA PRZEMYS¸OWECZ¢ÂCI ZAMIENNE
REMONTY

TRANSTOOLS. Serwis pomp i silników hydraulicznych
Producent elementów hydrauliki si∏owej



Teleskopowe noÊniki

osprz´tu – i do taƒca…

Wed∏ug obiegowych opinii
coÊ, co mo˝na stosowaç
do wszystkiego, w rezulta-
cie nie nadaje si´ do nicze-
go… Czy ocen´ t´ nale˝y
bezkrytycznie przyjàç w od-
niesieniu do teleskopowych
noÊników osprz´tu? Z pew-
noÊcià nie, szczególnie
w dzisiejszych nie∏atwych
dla bran˝y budowlanej cza-
sach, kiedy to ka˝dy wyko-
nawca n´kany jest wyÊrubo-
wanymi terminami. Rozwià-
zanie problemu mo˝e przy-
nieÊç stosowanie maszyn
teleskopowych. Dla wielu
firm budowlanych mo˝e to
staç si´ wr´cz kluczem
do ekonomicznego sukcesu
i przyczyniç do ogólnej po-
prawy warunków pracy. 
Przed podj´ciem ostatecznej
decyzji o w∏àczeniu do parku
maszynowego teleskopowe-
go noÊnika osprz´tu – mimo
˝e jest on z natury rzeczy
maszynà uniwersalnà – nale-
˝y dok∏adnie przeanalizo-
waç, jakie rodzaju roboty b´-
dziemy nim wykonywaç.
Pod uwag´ nale˝y braç za-
równo parametry techniczne
maszyny, jej standardowe
wyposa˝enie oraz – szcze-
gólnie w przypadku wykorzy-
stywania jej g∏ównie do robót
transportowych – rodzaj prze-
mieszczanych ∏adunków. 
Maszyny teleskopowe sà
z regu∏y wszechstronniejsze
ni˝ traktowane równie˝ jako
sprz´t wieloczynnoÊciowy
∏adowarki ko∏owe, koparki
hydrauliczne czy koparko∏a-
dowarki. Przy pomocy „tele-
skopów” prowadziç mo˝-
na nie tylko roboty niwela-
cyjne, prze∏adunkowe oraz
transportowe bliskiego za-
si´gu, ale tak˝e wszelkiego
rodzaju prace wykonywane
zwykle terenowymi wózkami
wid∏owymi. W praktyce nie
oznacza to oczywiÊcie mo˝-
liwoÊci ca∏kowitego zastà-
pienia popularnymi „telesko-

pami” maszyn specjalistycz-
nych. Jednak nie to jest
g∏ównym powodem, ˝e cià-
gle jeszcze stosunkowo nie-
wiele firm z bran˝y budowla-
nej decyduje si´ na pozy-
skanie maszyn teleskopo-
wych. Znacznie trudniej-
szym do przezwyci´˝enia
problemem jest z pewnoÊcià
brak ostatecznego przeko-
nania co do faktycznej uni-
wersalnoÊci „teleskopów”
oraz koniecznoÊç zatrudnia-
nia do ich obs∏ugi lepiej wy-
szkolonych operatorów. 
Teleskopowe noÊniki osprz´-
tu ma w swej ofercie wielu
producentów maszyn bu-
dowlanych, takich jak: JCB,
Bobcat, Manitou, John De-
ere, Caterpillar, Komatsu, Lie-
bherr, Haulotte, New Holland,
Merlo… W Polsce maszyny
tego typu poczàwszy od ro-
ku 2003 wytwarza firma Tech-
nocentrum ze Stalowej Woli. 

Teleskopowe noÊniki osprz´-
tu sà najcz´Êciej spotykane
w wersji ze sztywnà ramà.
Coraz wi´kszym uznaniem
cieszà si´ teraz wersje z obro-
towà cz´Êcià nadwozia. Do-
st´pne sà co prawda tak˝e
przegubowe ∏adowarki ko∏o-
we z krótkim, teleskopowym
ramieniem wysi´gnika, ale
z powodu stosunkowo nie-
wielkiego udêwigu, ograni-
czonych koordynatów pracy
oraz uzale˝nionej od ustawie-
nia stabilnoÊci nie mo˝na ich

raczej potraktowaç jako kla-
syczne „teleskopy”. 
Najwa˝niejszymi kryteriami
bezpieczeƒstwa pracy dla
maszyn teleskopowych sà
statecznoÊç dynamicz-
na i statyczna. W konstruk-
cjach dominujà ciàgle ma-
szyny o sztywnej ramie, co-
raz cz´Êciej spotkaç mo˝-

na jednak modele z obroto-
wymi elementami nadwo-
zia. Tego rodzaju rozwiàza-
nia majà w zamyÊle kon-
struktorów przyczyniç si´
do zaspokojenia oczekiwaƒ
jak najwi´kszej rzeszy u˝yt-
kowników czyniàc z maszyn
teleskopowych rynkowy hit. 
Aby przekonaç firmy budow-
lane do zalet „teleskopów”,
ich konstruktorzy skoncen-
trowali si´ na dà˝eniach
do poprawy warunków pra-
cy operatorów oraz zapew-

nieniem im maksymalnego
bezpieczeƒstwa. Zwi´ksze-
niu statycznej i dynamicznej
statecznoÊci maszyn s∏u˝y
niskie posadowienie wysi´-
gników oraz monta˝ silników
nap´dowych pomi´dzy
osiami w bocznej cz´Êci
nadwozia. Przez dynamicz-
nà statecznoÊç rozumie si´
wyst´pujàcà podczas jazdy
maksymalnie obcià˝onej
maszyny (lub te˝ znajdujà-
cej si´ w pozycji spoczynko-
wej bez wysuni´tych pod-
pór) wystarczajàcà stabil-
noÊç wzd∏u˝nà i odpornoÊç
na przechy∏y boczne. Z kolei
statyczna statecznoÊç ma-
szyny sztywnoramowej do-
tyczy przechy∏ów bocznych
maszyny wspartej na ∏apach
wspornikowych w cz´Êci
przedniej. W przypadku ma-
szyny z obrotowymi elemen-
tami nadwozia, jej podwozie
oparte byç musi na pi´ciu ∏a-
pach wspornikowych.
Wi´kszoÊç spoÊród produ-
centów noÊników teleskopo-
wych umiejscawia silnik ma-
szyny w jej Êrodkowej cz´-
Êci, po prawej stronie mi´dzy
osiami. Taki sposób zabudo-
wy jednostki nap´dowej po-
zwala na mota˝ podstawy
wysi´gnika teleskopowego
jak najbli˝ej koƒca podwo-
zia. Prowadzi to w rezultacie
do obni˝enia punktu ci´˝ko-
Êci maszyny. WysokoÊç
monta˝u silnika w tylnej cz´-
Êci uzale˝niona jest bowiem
od miejsca zajmowanego

Maszyny budowlane
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W Polsce tak˝e produkowane sà „teleskopy”. Handler HT 285 stanowi owoc kooperacji
stalowowolskiej firmy Technocentrum z brytyjskim partnerem

Âlady na Êniegu Êwiadczà o doskona∏ej zwrotnoÊci maszyny New Holland



przez tylnà oÊ. W sposób na-
turalny silnik posadowiony
z ty∏u nadwozia pe∏ni∏by rol´
przeciwwagi. Maszyna w ta-
kim przypadku straci∏aby
jednak na stabilnoÊci. Pa-
trzàc z drugiej strony, po∏o-
˝enie punktu ci´˝koÊci
w centralnym miejscu ma-
szyny ma pozytywny
wp∏yw na zachowanie przez
nià stabilnoÊci podczas prac
na pochy∏oÊciach, szybkiego
pokonywania ostrych zakr´-
tów, a tak˝e w czasie przy-
spieszania i hamowania.
Niskie posadowienie wysi´-
gnika zapewnia operatoro-
wi dobrà widocznoÊç
na prawà stron´ maszyny
oraz do ty∏u. W przypadku
maszyn samojezdnych jest
to jeden z podstawowych
wymogów bezpieczeƒstwa.
Statystyki wykazujà dobit-
nie, ˝e do wi´kszoÊci wy-
padków na placach budo-
wy z udzia∏em maszyn do-
chodzi podczas cofania.
G∏ównie dlatego, ˝e opera-
tor nie jest w stanie zbyt
d∏ugo obserwowaç obsza-
ru za maszynà. Musi kon-
centrowaç si´ na tym co
dzieje si´ przed maszynà
i po jej bokach, a przede
wszystkim na transportowa-
nym ∏adunku. 
Z regu∏y maszyny sztywno-
ramowe osiàgajàce wyso-
koÊç podnoszenia po-
nad dziesi´ç metrów, wypo-
sa˝ane sà standardowo
w hydraulicznie ∏apy wspor-
nikowe umieszczone w cz´-
Êci przedniej. Mo˝liwoÊç
ustawiania ka˝dej ∏apy
z osobna pozwala nie tylko
na zniwelowanie nierówno-
Êci terenu, lecz tak˝e
– w po∏àczeniu z wahliwà
tylnà osià – na ograniczenie
przechy∏ów poprzecznych.
W przypadku maszyn z ob-
rotowymi elementami nad-
wozia konieczne jest nieza-
le˝ne ustawianie wszystkich
czterech podpór, tak by oÊ
obrotu maszyny by∏a za-
wsze ustawiona w pionie.
Tylko w ten sposób w pe∏ni

wykorzystaç mo˝na okre-
Êlone dla statycznego stanu
maszyny obcià˝enia gra-
niczne. Analizujàc ich dia-
gram operator orientuje si´,
jaki maksymalny ci´˝ar
i na jakà wysokoÊç mo˝e
podnieÊç przy danym wy-
chyle wysi´gnika. Operator
musi bezwzgl´dnie prze-
strzegaç tych wartoÊci.
Przenoszàc bowiem zbyt
du˝y ci´˝ar nie b´dzie
w stanie osiàgnàç wymaga-
nego wysi´gu. Przecià˝e-
nie doprowadziç mo˝e
do uszkodzenia maszyny. 
Maszyny teleskopowe
transportujà cz´sto drogie
materia∏y. Ich ewentualny
upadek powoduje nie tylko
straty materialne, ale rów-
nie˝ zagro˝enie dla przeby-
wajàcych w pobli˝u ludzi
i innych urzàdzeƒ. W celu
zmniejszenia do minimum
ryzyka wypadku, operator
musi stale koncentrowaç
si´ na manewrowaniu ma-
szynà i ∏adunkiem. 
Wi´kszoÊç producentów „te-
leskopów” oferuje w swych
maszynach system samo-
diagnozy. Operator jest
na bie˝àco informowany
o stanie maszyny, ewentual-
nych zagro˝eniach, w przy-
padku wystàpienia usterki
mo˝e tak˝e zlokalizowaç jej
miejsce i natychmiast pod-
jàç Êrodki zaradcze.
Konstruktorzy wszystkich pro-
ducentów „teleskopów” pra-

cujà nad tym, by maszyny
by∏y w stanie pewnie przeno-
siç coraz wi´ksze ci´˝ary.
W tym celu wysi´gnik tele-
skopowy stojàcej maszyny
powinien mieç mo˝liwoÊç
przemieszczania si´ na obie
strony, a sam noÊnik powi-

nien bez najmniejszych pro-
blemów uporaç si´ z nierówno-
Êciami wzd∏u˝nymi wynikajàcy-
mi z ukszta∏towania terenu.
Chocia˝ do prac na placu
budowy i w sk∏adach bu-
dowlanych klienci ˝àdajà
maszyn o mo˝liwie du˝ym
udêwigu, to jednak widaç
wyraênie granic´. Maszyny
o udêwigu ponad pi´ciu ton
nie cieszà si´ du˝à popular-
noÊcià. Dzieje si´ tak
z dwóch powodów. Po

pierwsze majà one zbyt du-
˝e gabaryty, po drugie
zaÊ sà po prostu za drogie.
Rosnàca liczba sprzeda-
nych maszyn teleskopo-
wych stanowi wyzwanie
dla producentów osprz´tu
roboczego. Dopiero bo-
wiem mo˝liwoÊç korzysta-
nia z ró˝nych narz´dzi czy-
ni z „teleskopów”   urzàdze-
nia prawdziwie uniwersalne.
Z regu∏y osprz´t montowa-
ny jest za pomocà szybko-
z∏àcza na koƒcu teleskopo-
wego wysi´gnika, tak ˝e
maszyna mo˝e zostaç b∏y-
skawicznie przygotowa-
na do rzadko wykonywa-
nych, bàdê stale zmieniajà-
cych si´ robót specjalistycz-
nych. Szybkoz∏àcze pozwa-
la operatorowi na zmian´
narz´dzia w ciàgu zaledwie
kilku minut bez konieczno-
Êci opuszczania kabiny.

Jedynie narz´dzia nap´dza-
ne hydraulicznie muszà zo-
staç przez operatora r´cz-
nie pod∏àczone do systemu
hydrauliki maszyny. W prak-
tyce budowlanej nie spraw-
dzajà si´ bowiem szybko-
z∏àcza hydrauliczne. Sà one
ciàgle zbyt drogie i awaryj-
ne. Zaletà r´cznego ∏àcze-
nia uk∏adów hydraulicznych
jest mo˝liwoÊç sprawdzenia
przez operatora czystoÊci
i szczelnoÊci po∏àczeƒ. 

Maszyny budowlane
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Dzi´ki wszystkim ko∏om skr´tnym „teleskop” Komatsu imponujà zwrotnoÊcià. Jest to
niezwykle wa˝na cecha podczas prac wykonywanych na ograniczonej przestrzeni…

Wid∏y do palet sà najcz´Êciej spotykanym rodzajem osprz´tu. Nic dziwnego, skoro
teleskopy wykorzystywane sà z regu∏y do prac prze∏adunkowych i transportu na
niewielkie odleg∏oÊci…



Ju˝ podstawowe wersje
maszyn teleskopowych wy-
posa˝ane bywajà w cieka-
we narz´dzia. Wi´kszoÊç
z nich montowana jest ju˝
w fazie produkcji maszyny.
Inne mo˝na wprawdzie za-
instalowaç po zakupie, jed-
nak wià˝e si´ to z koniecz-
nym przestojem i wi´kszymi
kosztami. Dlatego warto
przeanalizowaç nasze po-
trzeby przed z∏o˝eniem za-
mówienia na maszyn´.
W∏aÊciwy transport ci´˝aru
polega na odpowiednim
operowaniu przenoszonym

∏adunkiem oraz dopasowa-
niu pr´dkoÊci, przyspieszeƒ
i opóênieƒ do panujàcych
warunków. Wszystkie ∏a-
dunki powinny byç trans-
portowane przy w pe∏ni z∏o-
˝onym wysi´gniku i na wy-
sokoÊci bliskiej pod∏o˝u
(oko∏o czterdziestu centy-
metrów nad ziemià). Pr´d-
koÊç jazdy odgrywa rol´
szczególnie przy pokony-
waniu zakr´tów. Im ostrzej-
szy zakr´t, tym mniejszà
pr´dkoÊç mo˝e rozwijaç
maszyna. NoÊniki telesko-
powe sà szczególnie nara-
˝one na wywrócenie si´,
przy czym decydujàce zna-
czenie ma tu wysokoÊç wy-
si´gu. Maszyny doje˝d˝ajà-
ce z wysuni´tym wysi´gni-
kiem do miejsc pracy po∏o-

˝onych na wysokoÊci, mu-
szà poruszaç si´ z minimal-
nà pr´dkoÊcià. Muszà byç
te˝ ∏agodnie wyhamowywa-
ne. Operatorzy zatrudniani
do obs∏ugi maszyn telesko-
powych powinni byç szcze-
gólnie dobrze wyszkoleni,
w przeciwnym razie nara˝a-
jà samych siebie i otoczenie
na ryzyko wypadku.
Wa˝nym wyró˝nikiem pod-
legajàcych wysokim obcià-
˝eniom maszyn teleskopo-
wych jest to, ˝e ró˝ne wy-
chylenia kó∏ przednich pod-
czas pokonywania zakr´tów

nie pociàgajà za sobà zna-
czàcych zmian w momencie
równowagi, tak jak ma to
miejsce w przypadku prze-
gubowych ∏adowarek ko∏o-
wych. Maszyny teleskopowe
majà w wi´kszoÊci przypad-
ków sta∏y nap´d na cztery
ko∏a i nawet na mi´kkim
pod∏o˝u dysponujà wystar-
czajàcà zdolnoÊcià pokony-
wania wzniesieƒ. 
Choç konstrukcja telesko-
powych noÊników osprz´tu
opracowana zosta∏a ju˝
przed trzydziestoma laty,
maszyny te d∏ugo nie potra-
fi∏y zyskaç sobie uznania
u˝ytkowników z bran˝y bu-
dowlanej. W roku 1977 nie-
wielki zespó∏ konstruktorów
JCB opracowa∏ pierwszà ∏a-
dowark´ teleskopowà.

W ciàgu trzech dekad, jakie
up∏yn´∏y od tego czasu,
JCB zrewolucjonizowa∏ ry-
nek „teleskopów” stosujàc
innowacyjne rozwiàzania
techniczne w maszynach
przeznaczonych dla bran˝y
budowlanej i rolniczej. 
Wprowadzenie dwu-, trzy-,
a póêniej czterosegmento-
wego wysi´gnika, czterech
kó∏ skr´tnych, zabudowy
silników umo˝liwiajàcej od-
powiednie posadowienie
wysi´gnika, to tylko niektó-
re z nowatorskich rozwià-
zaƒ wdro˝onych przez Bry-
tyjczyków. Widaç wyraênie,
˝e konsekwentnie stawiajà
oni na rozwój tego typu kon-
strukcji. Âwiadczy o tym wie-
lomilionowa – oczywiÊcie li-
czona w funtach inwestycja
podj´ta na terenie firmy

w Êrodkowej Anglii w Ro-
cester. Da ona mo˝liwoÊç
podwojenia produkcji ∏a-
dowarek teleskopowych,
co pozwoli sprostaç zamó-
wieniom nap∏ywajàcych
z ca∏ego Êwiata. 
Dzi´ki wieloletniemu do-
Êwiadczeniu w budowie
∏adowarek teleskopowych
francuska firma zalicza-
na jest do Êcis∏ej czo∏ówki
Êwiatowych wytwórców
w tym segmencie. Swój suk-
ces zawdzi´cza przede
wszystkim wypracowanej
przez dziesiàtki lat opinii
producenta maszyn o trwa-
∏ej i solidnej konstrukcji. ¸a-
dowarki teleskopowe MANI-
TOU zaprojektowane z my-
Êlà o budownictwie ogólnym
dzielà si´ na dwie podgrupy.
Do pierwszej zaliczajà si´ ∏a-
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¸adowarka teleskopowa z obrotem MANITOU MRT 2150 M Series wyposa˝ona w kosz
do transportu betonu

W roku 1977 niewielki zespó∏ konstruktorów JCB opracowa∏ pierwszà ∏adowark´ tele-
skopowà. W ciàgu trzech dekad, jakie up∏yn´∏y od tego czasu Brytyjczycy wprowadzajàc
szereg innowacyjnych rozwiàzaƒ zrewolucjonizowali rynek „teleskopów” 

Gama Êwiatowej klasy noÊników teleskopowych JCB zosta∏a ostatnio poszerzona 
o maszyny ultrakompaktowe Miniscopic



dowarki teleskopowe MT
o sztywnej ramie, podno-
szàce ∏adunki na wysokoÊç
od siedmiu do siedemnastu
metrów. W sk∏ad drugiej
grupy wchodzà ∏adowarki
teleskopowe MRT z obroto-
wym wysi´gnikiem si´gajà-
ce od czternastu do trzydzie-
stu metrów. Wszystkie ma-
szyny nap´dzane sà wysoko-
pr´˝nymi silnikami Perkins,
a zastosowane w nich podze-
spo∏y (mosty i uk∏ad hydrau-
liczny) pochodzà od renomo-
wanych poddostawców.
Najbardziej popularnà grup´
∏adowarek teleskopowych
stanowià maszyny siedmio-
metrowe. Najbardziej popu-
larna w budownictwie jest ma-
szyna o zasi´gu siemiu me-
trów i udêwigu 3,2 tony. 
Liebherr niedawno do∏àczy∏
do grona producentów ∏a-
dowarek teleskopowych.
Pierwsze maszyny tego ty-
pu zosta∏y przeznaczone
na wynajem w krajach nie-
mieckoj´zycznych. Zda-

niem producenta w ten w∏a-
Ênie sposób z walorami no-
wych „teleskopów” w sto-
sunkowo krótkim czasie
b´dzie mog∏a zapoznaç si´
spora rzesza ich potencjal-
nych nabywców.
Typoszereg ∏adowarek tele-
skopowych Liebherr sk∏ada
si´ z czterech modeli. Ich
premiera odby∏a si´ w tym
roku podczas monachij-
skich targów Bauma. Ma-

szyny TL 435-10, TL 435 -13,
TL 445-10 i TL 442-13 za-
pewniajà wysokoÊç podno-
szenia od dziesi´ciu do trzy-
nastu metrów i udêwig
od 3,5 do 4,5 tony. Wszyst-
kie noÊniki nap´dzane sà
nowoczesnym turbo∏adowa-
nym cztercylindrowym siln-
kiem o mocy 80 kW/109 KM.
Sta∏o si´ ju˝ dobrà tradycjà
Liebherra – podobnie jak to
mia∏o miejsce przy wprowa-

dzeniu innych rodzajów ma-
szyn, jak na przyk∏ad ∏adowa-
rek ko∏owych w latach osiem-
dziesiàtych ubieg∏ego stule-
cia, ˝e produkcja nowoÊci
powierzana jest najlepszym
fabrykom firmy. Austriackie
zak∏ady w Telfs wytwarzajàce
spycharki i uk∏adacze rur nie
tylko zaprojektowa∏y nowe
∏adowarki teleskopowe, ale
tak˝e podj´∏y ich produkcj´
na uruchomionej specjalnie
w tym celu linii. 
Maszyny teleskopowe od lat
cieszà si´ niezmiennie wy-
sokà popularnoÊcià za Oce-
anem. Ciekawostk´ stanowi
fakt, ˝e podczas gdy pro-
dukcj´ „teleskopów” w USA
rozwijajà Brytyjczycy z JCB,
Amerykanie próbujà podbo-
ju Starego Kontynentu. Mo-
wa tu o firmie JLG, która wy-
budowa∏a fabryk´ noÊników
teleskopowych w Europie.
Maszyny przeznaczone sà
zarówno dla bran˝y budow-
lanej, jak i rolniczej. 
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Liebherr dopiero co do∏àczy∏ do grona producentów noÊników teleskopowych. Ich
Êwiatowa premiera odby∏a si´ w Monachium podczas tegorocznych targów Bauma



Bobcat T2250 - trzy

maszyny w jednym

Nowy noÊnik teleskopowy
T2250 marki Bobcat ∏àczy
w sobie zalety i funkcje ∏a-
dowarki ze sterowaniem
burtowym, przegubowej ∏a-
dowarki ko∏owej oraz pod-
noÊnika teleskopowego.
Praktycznie rzecz bioràc
u˝ytkownik T2250 otrzymu-
je w jednym urzàdzeniu trzy
maszyny, które cechujà si´
wyjàtkowà wszechstronno-
Êcià zastosowaƒ. Bobcat
T2250 doskonale spisuje
si´ bowiem nie tylko w fir-
mach budowlanych, ale tak-
˝e przedsi´biorstwach ko-
munalnych, w przemyÊle
oraz w bran˝y ogrodniczej.
NoÊnik teleskopowy Bobcat
T2250 odznacza si´ kom-
paktowymi wymiarami po-
równywalnymi z gabarytami
wi´kszych modeli ∏adowa-
rek tej marki. Wa˝àca 4,5 to-
ny maszyna ma wyso-
koÊç 1.970 mm, szero-
koÊç 1.800 mm i d∏ugoÊç
(bez osprz´tu) 4.190 mm.
Maszyna daje mo˝liwoÊci

za∏adunku porównywalne
z przegubowymi ∏adowarka-
mi ko∏owymi zbli˝onej klasy. 
Bobcat T2250 posiada
wszelkie atrybuty kompak-
towego podnoÊnika tele-
skopowego bocznego. Ma-
szyn´ cechuje doskona∏a
manewrowalnoÊç, zwrot-
noÊç oraz szybkoÊç prze-
mieszczania z ∏adunkiem
nawet przy znamionowym
udêwigu 2,2 tony oraz mak-
symalnej wysokoÊci podno-
szenia 5,2 metra.
Dzi´ki mo˝liwoÊci wyposa-
˝enia maszyny w jeden
z dwóch systemów szybkie-
go mocowania osprz´tu
– konwencjonalny wózek
lub znany z kompaktowych
∏adowarek marki Bobcat
system BobTach, noÊnik
T2250 okreÊliç mo˝na Êmia-
∏o mianem urzàdzenia wie-
lozadaniowego. W modelu
T2250 wyposa˝onym w sys-
tem Bob-Tach poza wid∏ami
paletowymi, chwytakami
i ∏y˝kami mo˝na montowaç
i efektywnie wykorzystywaç
szerokà gam´ innego
osprz´tu, mi´dzy innymi za-
miatarki, szczotki obrotowe,

Êwidry, wykonane w kszta∏-
cie litery V p∏ugi snie˝ne
oraz obrotowe dmuchawy
do odÊnie˝ania.
Maszyna posiada prze-
stronnà, ergonomicznà ka-
bin´ zapewniajàcà operato-
rowi wygodne i bezpieczne
warunki pracy. Wszystkie
wskaêniki i prze∏àczniki
umieszczone sà z przodu
po prawej stronie kabiny,
ich funkcje sà wyraênie
okreÊlone, a dost´p do nich
z fotela operatora jest nie-
skomplikowany. Sterowanie
za pomoca joysticka za-
pewnia p∏ynnoÊç obs∏ugi,
bezstopniowe wysuwanie
i chowanie wysi´gnika, co
pozwala operatorowi na wy-
konywanie wielu funkcji
w tym samym czasie.
NoÊnik teleskopowy Bob-
cat T2250 nap´dzany jest
czterosuwowym silnikiem
wysokopr´˝nym z turbodo-
∏adowaniem marki Kubota
V3300-DI. Ta nowoczesna
jednostka nap´dowa rozwi-
ja moc 75 KM (56 kW). 
Przek∏adnia hydrostatycz-

na regulowana elektronicz-
nie jest standardowym wy-
posa˝eniem we wszystkich
podnoÊnikach teleskopo-
wych marki Bobcat. Umo˝li-
wia ona operatorowi wybór
dwóch trybów nap´du.
Pierwszy z nich – tryb bez-
poÊredni stosowany jest
podczas jazdy. Tryb drugi,
tak zwany mi´kki, wybiera-
ny jest, gdy podczas wyko-
nywania pracy priorytetem
pozostaje uzyskanie mocy
hydraulicznej oraz okreÊlo-
nego momentu obrotowego.
W trybie niskiej pr´dkoÊci
zakres pr´dkoÊci jazdy no-
Ênika T2250 do przodu
i wstecz wynosi 0÷6 km/h,
natomiast w trybie wysokiej
pr´dkoÊci 0÷25 km/h.
Opcjonalnie dost´pny jest
tryb pe∏zania, który pozwa-
la na uzyskanie niskiej
pr´dkoÊci jazdy przy wyso-
kich obrotach silnika. Za-
pewnia to uzyskanie odpo-
wiedniego przep∏ywu w uk∏a-
dzie hydraulicznym osprz´-
tu, na przyk∏ad zamiatarki.
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Nowy podnoÊnik teleskopowy T2250 marki Bobcat ∏àczy w sobie zalety i funkcje ∏ado-
warki ze sterowaniem burtowym, przegubowej ∏adowarki ko∏owej oraz podnoÊnika tele-
skopowego. W efekcie nowy model T2250 wa˝àcy 4,5 t to trzy maszyny w jednym

Dzi´ki mo˝liwoÊci wyposa˝enia maszyny w jeden z dwóch systemów szybkiego moco-
wania osprz´tu – konwencjonalny wózek lub znany z kompaktowych ∏adowarek marki
Bobcat system BobTach, noÊnik T2250 okreÊliç mo˝na Êmia∏o mianem urzàdzenia wie-
lozadaniowego





¸adowarki teleskopowe

CAT - narz´dzie dla

profesjonalistów

Ka˝dy, kto decyduje si´
na zakup ∏adowarki telesko-
powej oczekuje, ˝e dzi´ki
mo˝liwoÊci wykorzystania
ró˝nego rodzaju osprz´tu,
stanie si´ posiadaczem ma-
szyny uniwersalnej, wydaj-
nej oraz ∏atwej w obs∏udze
i serwisie. Wszystkie wymie-
nione cechy majà niewàtpli-
wie nowe ∏adowarki serii B
produkowane przez Êwiato-
wego lidera wÊród wytwór-
ców maszyn budowlanych,
firm´ Caterpillar.
¸adowarki teleskopowe Ca-
terpillar serii B – w zale˝no-
Êci od modelu – mogà pod-
nosiç ∏adunki na wysokoÊç
od 6 do 17 metrów. Udêwig
nominalny poszczególnych
modeli zawiera si´ w prze-
dziale od dwóch do pi´ciu
tysi´cy kilogramów. Stan-
dardowo maszyny sprzeda-

wane sà z wid∏ami do palet
oraz ∏y˝kà ∏adowarkowà.
¸adowarki serii B cechuje
∏atwoÊç operowania. Zasto-
sowany w nich elektrohy-
drauliczny uk∏ad umo˝liwia
jednoczesne i proporcjonal-
ne sterowanie trzema funk-

cjami wysi´gnika. Pozwala
to na precyzyjne umiesz-
czanie ∏adunków. Dzi´ki
uk∏adowi czu∏emu na obcià-
˝enia i pompie o zmiennym
wydatku, pe∏na moc hy-
drauliczna osiàgana jest na-
wet przy niskiej pr´dkoÊci
obrotowej silnika. Do zasila-

nia osprz´tu, takiego jak
na przyk∏ad zamiatarka,
w maszynach zastosowano
dodatkowy obwód o sta∏ym
wydatku oleju.
Operatorom wszystkich ty-
pów ∏adowarek serii B za-
pewniono niezwyk∏y wprost

komfort pracy. Osiàgni´to
go dzi´ki doskona∏ej widocz-
noÊci obszaru roboczego
oraz wygodnemu i logiczne-
mu rozmieszczeniu elemen-
tów sterujàcych. Elektronicz-
ny wyÊwietlacz pokazuje
istotne parametry technicz-
ne maszny zwi´kszajàc
w ten sposób efektywnoÊç
prowadzonych robót.
Doskona∏a zwrotnoÊç ma-
szyn jest wynikiem ma∏ego
promienia skr´tu oraz
trzech ró˝nych trybów ste-
rowania skr´tem kó∏ (przed-
nie ko∏a, cztery ko∏a oraz
„chód kraba”) wybieranych
przez operatora za pomocà
prze∏àcznika trójpozycyjne-
go. Brak zjawiska zarzuca-
nia tylnej cz´Êci maszyny
i pi´çdziesi´ciostopniowy
kàt skr´tu kó∏ zapewniajà
bezpiecznà i bardzo wydaj-
nà prac´ w miejscach
o ograniczonej przestrzeni.
Silniki, mosty nap´dowe
oraz skrzynie biegów Cater-
pillar tworzà uk∏ad nap´do-
wy o najwy˝szej jakoÊci.
Zastosowanie elektronicz-
nie sterowanych silników
zmniejszy∏o zu˝ycie paliwa,
spowodowa∏o lepsze osià-
gi przy niskiej pr´dkoÊci
obrotowej oraz zwi´kszy∏o
mo˝liwoÊci diagnostyczne.
Specjalnie skonstruowa-
na przek∏adnia jest syn-

chronizowana i umo˝liwia
zmian´ biegów pod obcià-
˝eniem – cztery biegi
do przodu (w niektórych
wersjach pi´ç biegów) oraz
trzy biegi wsteczne.
Wszystkie ∏adowarki serii B
mogà byç wyposa˝one
w dodatkowe uk∏ady hy-
drauliczne. W sk∏ad seryj-
nego wyposa˝enia ma-
szyn wchodzi szybkoz∏à-
cze standardu IT oraz za-
czep holowniczy. Podnie-
sienie poziomu uniwersal-
noÊci umo˝liwia ró˝nego
rodzaju osprz´t roboczy:
∏y˝ki, uchwyty, wid∏y, haki,
pojemniki samowy∏adowcze
czy zamiatarki. Do maszyn
typu TH 360B, TH 460B oraz
TH560B zastosowaç mo˝na
sta∏y kosz roboczy o szero-
koÊci 1.000 mm.
Niskie koszty eksploatacji
∏adowarek teleskopowych
Caterpillar to zas∏uga dba-
∏oÊci o szczegó∏y konstruk-
cyjne. Wszystkie punkty
obs∏ugowe sà ∏atwo do-
st´pne z poziomu pod∏o˝a.
Rutynowe czynnoÊci obs∏u-
gi codziennej sprowadzajà
si´ do kontroli poziomu
p∏ynów eksploatacyjnych
oraz wzrokowych ogl´dzin
maszyny. Zmniejszenie licz-
by filtrów i wyd∏u˝one inter-
wa∏y obs∏ugowe skutkujà
najni˝szymi w bran˝y kosz-
tami u˝ytkowania i obs∏ugi.
Specjalne pakiety finanso-
we proponowane przez de-
alera Caterpillar sà indywi-
dualnie dopasowane do po-
trzeb i mo˝liwoÊci klienta.
G´sta sieç punktów serwi-
sowych na terenie Polski
pozwala na reakcj´ mecha-
ników w ciàgu 24 godzin
oraz zapewnia sta∏y do-
st´p do oryginalnych cz´-
Êci zamiennych. Wszystko
to sprawia, ˝e ewentualny
czas przestoju maszyny jest
minimalny. Pe∏na gwarancja
udzielana na okres dwudzie-
stu czterech miesi´cy jest
standardem dla ∏adowarek
teleskopowych Caterpillar.
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¸adowarki teleskopowe Caterpillar serii B sà maszynami wydajnymi i ∏atwymi w obs∏udze

Wid∏y do palet stanowià standardowe wyposa˝enie ∏adowarek teleskopowych serii B





MANITOU - maszyny

wydajne i niezawodne

MANITOU to Êwiatowy lider
w produkcji ∏adowarek tele-
skopowych, wózków wid∏o-
wych oraz podnoÊników
platformowych. Firma ist-
nieje od roku 1958 i mo˝e
poszczyciç si´ ponad 250
tysiàcami sprzedanych ma-
szyn. Dzi´ki d∏ugoletniemu
doÊwiadczeniu w budowie
∏adowarek teleskopowych
francuska firma zaliczana
jest do Êcis∏ej czo∏ówki
Êwiatowych wytwórców
w tym segmencie rynku.
Swój sukces zawdzi´cza
przede wszystkim wypraco-
wanej przez dziesiàtki lat
opinii producenta maszyn
o trwa∏ej i solidnej konstruk-
cji. ¸adowarki teleskopowe
MANITOU zaprojektowane
z myÊlà o budownictwie
ogólnym dzielà si´ na trzy
podstawowe grupy.
Do pierwszej zaliczajà si´
∏adowarki teleskopowe MT
o sztywnej ramie, podno-
szàce ∏adunki na wyso-
koÊç od siedmiu do sie-
demnastu metrów i ∏adow-
noÊci od 3 do 4,5 ton.
W sk∏ad drugiej grupy
wchodzà ∏adowarki tele-
skopowe MRT z obroto-
wym wysi´gnikiem si´gajà-
ce od 14 do 30 metrów i ∏a-
downoÊci od 3 do 5 ton.
Trzecia grupa to jedyne
na rynku koparko-∏adowar-
ki MLB z wysuwanym wy-
si´gnikiem. Pozwalajà one
na kopanie do g∏´bokoÊci
ponad 6 metrów i podawa-
nie ∏adunku na wysokoÊç
ponad 5 metrów. Dzi´ki
wysuwanemu na 3 metry
wysi´gnikowi, mogà one
podaç ∏adunek ponad ro-
wem i roz∏adowaç naczep´.
Wszystkie maszyny nap´-
dzane sà wysokopr´˝nymi
silnikami Perkins, a zasto-
sowane w nich podzespo∏y
(mosty i uk∏ad hydrauliczny)
pochodzà od renomowa-
nych poddostawców. 

¸adowarki teleskopowe
marki MANITOU sà idealny-
mi maszynami dla wszyst-
kich poszukujàcych uniwer-
salnego sprz´tu. Bardzo
wa˝nà zaletà tych˝e ma-
szyn jest bowiem mo˝li-
woÊç pracy z szerokà gamà
osprz´tu. ¸adowarki marki
MANITOU standardowo wy-
posa˝one sà w wid∏y ∏ado-
warkowe. Dodatkowo ma-
szyn´ mo˝emy „uzbroiç”
w ∏y˝k´ ∏adowarkowà, kosz
roboczy, wyciàgark´ dêwi-
gowà, ˝uraw, kosz zsypowy
do betonu, zamiatark´ dro-
gowà i wiele innych. Dzi´ki
ró˝norodnoÊci oferowane-
go osprz´tu otrzymujemy
wielofunkcyjne narz´dzie,
które jest w stanie zastàpiç
na placu budowy kilka ró˝-
nych maszyn. ¸adowarka
teleskopowa MANITOU pra-
cujàc z wid∏ami sprawnie,
szybko i niezawodnie poda-
je i przewozi ∏adunek w do-
wolne miejsce. Maszy-
na wyposa˝ona w wycià-
gark´ dêwigowà mo˝e za-
stàpiç tradycyjny dêwig
bàdê ˝uraw. U˝ytkownicy
MANITOU twierdzà, ˝e dzi´-
ki dodatkowemu osprz´to-
wi maszyna jest wykorzysty-
wana na placu budowy
przez dwanaÊcie miesi´cy
w roku. ¸adowarki telesko-
powe MANITOU wykonajà
zarówno prac´ g∏ównà (po-
dawanie na wysokoÊç, za∏a-
dunek i roz∏adunek materia-
∏u), jak i pomocnicze (niwe-
lowanie, zgarnianie gruntu,
jak równie˝ odÊnie˝anie
i zamiatanie terenu budo-
wy). Stale rosnàca liczba
maszyn tej marki pracujà-
cych w Polsce wymusza
koniecznoÊç wykonywa-
nia ich profesjonalnej ob-
s∏ugi serwisowej. Dlatego
te˝ profesjonalna sieç de-
alerska MANITOU zapew-
nia u˝ytkownikom maszyn
kompleksowy serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny
oraz sprzeda˝ oryginalnych
cz´Êci zamiennych.
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Dzi´ki ró˝norodnoÊci oferowanego osprz´tu otrzymujemy wielofunkcyjne narz´dzie, które
jest w stanie zastàpiç na placu budowy kilka ró˝nych maszyn

¸adowarka teleskopowa MANITOU pracujàc z wid∏ami sprawnie, szybko i niezawodnie
podaje i przewozi ∏adunek w dowolne miejsce





Efektywne niezale˝nie

od pory roku

W zesz∏ym roku firma JCB b´-
dàca najwi´kszym na Êwiecie
producentem noÊników tele-
skopowych mia∏a okazj´
do Êwi´towania. Z jej taÊm
produkcyjnych zjecha∏a stu-
tysi´czna maszyna tego ty-
pu. NoÊniki teleskopowe
JCB to maszyny znajdujàce
szerokie zastosowanie
w wielu ga∏´ziach gospo-
darki. Ich nieograniczone
wprost mo˝liwoÊci pozwala-
jà na zastosowanie w bran-
˝y budowlanej, rolnictwie,
transporcie wewn´trznym
czy ró˝nego rodzaju pra-
cach komunalnych. Wszyst-
ko to dzi´ki szerokiej gamie
osprz´tu roboczego, w jaki
wyposa˝yç mo˝na maszy-
ny. Ich u˝ytkownicy wyko-
rzystujà najcz´Êciej:
• ∏y˝ki do przemieszczania

materia∏ów sypkich,
• ∏y˝ki budowlane,

• chwytaki do ga∏´zi, obor-
nika i odpadów,

• wid∏y transportowe,
• koƒcówki dêwigowe,
• haki,

• zamiatarki,
• sprz´t odÊnie˝ajàcy.
Dzi´ki mo˝liwoÊci zastoso-
wania ró˝norodnych narz´-
dzi noÊniki teleskopowe

pracujà efektywnie w ka˝-
dych warunkach pogodo-
wych. Od lata po zim´ s∏u˝à
z powodzeniem do prac
prze∏adunkowych, transpor-
towych i porzàdkowych.
NoÊniki teleskopowe JCB
dzi´ki swym doskona∏ym
osiàgom oraz ergonomicz-
nej budowie znajdujà coraz
szersze grono u˝ytkowni-
ków z bran˝y budowlanej.
Ujmujàc rzecz od stro-
ny technicznej, noÊniki JCB
to maszyny o sztywnej
i zwartej budowie. Konstruk-
cja wykonana z pojedyn-
czych, ca∏oÊciowych ele-
mentów, gwarantuje ich wy-
sokà wytrzyma∏oÊç i nieza-
wodnoÊç. Konstrukcja ra-
mienia teleskopowego jest
odporna na uszkodzenia
mechaniczne. Wykonane
w specjalnej technologii
spawy ju˝ na pierwszy rzut
oka przekonujà o swej so-
lidnoÊci. Konstrukcja mo-
stów nap´dowych oparta
na rozwiàzaniach stosowa-

Maszyny budowlane

Dzi´ki nisko po∏o˝onemu Êrodkowi ci´˝koÊci oraz szerokiemu rozstawowi sterowanych
kó∏ noÊniki teleskopowe JCB odznaczajà si´ wysokà stabilnoÊcià i manewrowalnoÊcià



nych w koparko-∏adowar-
kach JCB imponuje wytrzy-
ma∏oÊcià i trwa∏oÊcià. 
Dzi´ki nisko po∏o˝onemu
Êrodkowi ci´˝koÊci oraz
szerokiemu rozstawowi
sterowanych kó∏ noÊniki
teleskopowe JCB odzna-
czajà si´ wysokà stabilno-
Êcià i manewrowalnoÊcià.
Teleskopowy wysi´gnik
o ró˝nym zasi´gu – w za-
le˝noÊci od modelu maszy-
ny – umiejscowiony zosta∏
po prawej stronie kabiny
operatora, co poprawia wi-
docznoÊç pola pracy oraz
osprz´tu roboczego. 
Gama produktowa noÊni-
ków JCB rozpoczyna si´
od modeli o udêwigu dwóch
ton i wysokoÊci podnosze-
nia czterech metrów (mo-
del 520-40), koƒczy zaÊ
na maszynach o udêwigu
czterech ton i wysokoÊci
podnoszenia a˝ siedemna-
stu metrów (model 540-170).
NoÊniki o zasi´gu siedemna-
stu metrów mogà byç wypo-

sa˝one w platform´ roboczà
do prac na wysokoÊci. Za-
równo platforma, jak i noÊnik
wyposa˝one sà w panele
sterownicze, co umo˝liwia
operowanie ramieniem ma-
szyny wprost z platformy.
NoÊniki JCB oferowane
przez firm´ Interhandler do-
st´pne sà w leasingu oraz
dla niektórych zastosowaƒ
w ofercie umo˝liwiajàcej sfi-
nansowanie ich zakupu
przy wykorzystaniu pomo-
cowych Êrodków unijnych.

Dalsze informacje Pb 005Z

Maszyny budowlane

NoÊniki teleskopowe JCB dzi´ki swym mo˝liwoÊciom a tak˝e zwartej i ergonomicznej
budowie znajdujà coraz szersze grono u˝ytkowników w bran˝y budowlanej



Manitou - idealne

narz´dzie budowlane 

Rozwiàzania techniczne za-
stosowane w ∏adowarkach
teleskopowych MANITOU
dostosowane sà do wyma-
gaƒ stawianych przez profe-
sjonalistów. Dzi´ki du˝ej
mocy i udêwigowi maszyny
MANITOU stanowià idealne
narz´dzie do obs∏ugi placu
budowy, nawet je˝eli panujà
na nim najci´˝sze warunki
terenowe. Cztery ko∏a na-
p´dowe i cztery ko∏a skr´t-
ne pozwalajà ∏adowarkom
MANITOU na ∏atwe poko-
nywanie wszystkich prze-
szkód. UniwersalnoÊç ma-
szyny zwi´ksza dodatkowo
ró˝norodnoÊç mo˝liwych
do zastosowania akcesoriów
oraz ∏atwoÊç i szybkoÊç ich
wymiany. Wszystkie modele
∏adowarek teleskopowych
MANITOU wyposa˝one sà
bowiem w szybkoz∏àcza
umo˝liwiajàce wymian´

w ciàgu nieca∏ej minuty.
Moc jednostek nap´do-
wych zosta∏a odpowiednio
dobrana zarówno do wagi
maszyny, jak i jej przezna-
czenia. Pozwala to na pre-

cyzyjnà prac´ i osiàgni´cie
pe∏nej wydajnoÊci noÊnika
ju˝ w zakresie pracy na naj-
ni˝szych obrotach i z mak-
symalnym obcià˝eniem. 
Podstawowym osprz´tem
dla ∏adowarki teleskopowej
sà wid∏y paletowe. Maszyn´
wyposa˝yç mo˝na tak˝e
w ró˝nego typu ∏y˝ki o po-
jemnoÊci od 900 do 3.000 li-
trów. ¸y˝ki znajdà zastoso-
wanie przy za∏adunku mate-
ria∏ów sypkich, przy pra-
cach prze∏adunkowych (∏y˝-
ki zamykane) i robotach
ziemnych (∏y˝ki typu 4w1). 
Kolejnym rodzajem osprz´-
tu wybieranym cz´sto przez
u˝ytkowników ∏adowarek

teleskopowych MANITOU
sà wszelkiego rodzaju ˝ura-
wiki o ró˝nej konstrukcji
i noÊnoÊci. Problemu nie
stanowi równie˝ wyposa˝e-
nie „teleskopów” MANITOU
w bardziej skomplikowany
osprz´t. Specjalne systemy
elektryczne pozwalajà tym
uniwersalnym maszynom
pracowaç z betoniarkami,
zamiatarkami, kruszarkami,
chwytakami i wieloma inny-
mi narz´dziami.
Jednym z popularniejszych
rodzajów osprz´tu robocze-
go sà tak˝e kosze osobowe
o sta∏ych wymiarach lub
rozk∏adane. W tym drugim
przypadku mo˝na powi´k-
szyç ich d∏ugoÊç z 2,5 do 6
metrów). Kosze mogà byç
tak˝e obrotowe. Maszyny

oznaczone symbolem ORH
majà tego typu kosze w wy-
posa˝eniu podstawowym,
co wi´cej, wyposa˝one sà
w system pozwalajàcy
na sterowanie urzàdzeniem
bezpoÊrednio z kosza.
Zwa˝ywszy na to, i˝ do ∏a-
dowarek teleskopowych
zastosowaç mo˝na niezwy-
kle ró˝norodny osprz´t,
który mo˝e byç b∏yskawi-
czenie wymieniany, mogà
one bez wi´kszych proble-
mów zastàpiç prac´ wielu
maszyn i ekip robotników
i staç si´ podstawowym
urzàdzeniem obs∏ugujàcym
plac budowy.

Dalsze informacje Pb 007Z
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Dzi´ki du˝ej mocy, udêwigowi i mo˝liwoÊci stosowania ró˝nego rodzaju osprz´tu roboczego
noÊniki teleskopowe MANITOU stanowià idealne urzàdzenie do obs∏ugi placu budowy

Cztery ko∏a nap´dowe i cztery ko∏a skr´tne pozwalajà ∏adowarkom MANITOU na bezpro-
blemowe pokonywanie wszystkich przeszkód, na jakie napotykajà one na placu budowy



Podest ruchomy

Haulotte H16TPX

SpoÊród oferowanych przez
Grup´ Haulotte teleskopo-
wych podestów ruchomych
o nap´dzie spalinowym du-
˝ym zainteresowaniem cie-
szy si´ model H16TPX o wy-
sokoÊci roboczej 16 me-
trów. Urzàdzenie to nadaje
si´ do prac budowlanych
zw∏aszcza przy stawianiu
kontrukcji stalowych. Po-
dest ruchomy H16TPX po-
siada wiele zalet, takich jak: 
Wyjàtkowa zwrotnoÊç - na-
p´d na cztery ko∏a, sterowa-
nie hydraulicznene za po-
mocà zaworów proporcjo-
nalnych oraz przeÊwit wy-
noszàcy 35 cm pozwalajà
maszynie na prac´ w naj-
bardziej grzàskim i niedo-
st´pnym terenie. Maksy-
malny kàt nachylenia tego
urzàdzenia wynosi 50%.
Krótki czas ca∏kowitego

wznoszenia wynoszàcy tyl-
ko 45 sekund pozwala urzà-
dzeniu na bardzo szybkie
dotarcie do strefy pracy,
a pionowy kàt wychylenia
przed∏u˝enia ramienia (JIB)
wynoszàcy 140° (±70°) u∏a-
twia dost´p do obiektów.
Bardzo du˝y wysi´g wyno-
szàcy 12,3 metra pozwala
na swobodnà prac´ ponad
przeszkodami. 
Bardzo ma∏y zewn´trzny
promieƒ skr´tu kó∏ - pozwa-
la urzàdzeniu na prac´ w cia-
snych pomieszczeniach.
Wymiary urzàdzenia w stanie
spoczynku, zw∏aszcza szero-
koÊç korpusu wynoszàca tyl-
ko 2,3 m oraz dodatkowo za-
stosowanie blokady obrotu
korpusu u∏atwiajà magazy-
nowanie oraz transport.
Sterowanie hydrauliczne
za pomocà zaworów propor-
cjonalnych zwi´ksza pro-
duktywnoÊç urzàdzenia oraz
sprawia, ˝e wszelkie czyn-
noÊci ruchowe sà wykony-

wane stopniowo i p∏ynnie.
Sta∏y, pe∏ny obrót korpusu
o 360°, kàt obrotu ramienia
i kosza wynoszàcy 180° u∏a-
twiajà dopasowanie si´ ma-
szyny do miejsca pracy. 
Wyposa˝enie urzàdzenia
w czujnik przecià˝enia, wy-
sokoÊç wlewu paliwa wyno-
szàca 1,50 m oraz silnik
na obrotowej podstawie za-
pewniajà szybki dost´p
podczas napraw i konser-

wacji, u∏atwiajà prac´ ope-
ratorowi oraz podnoszà
produktywnoÊç maszyny. 
Opcjonalnie urzàdzenie mo-
˝e posiadaç: szeroki kosz
(2,3 x0,8 m) oraz niezale˝ny
generator pràdu zmiennego
o mocy 3,3 kW z gniazdkiem
odbiorczym zamontowanym
w koszu. W urzàdzenie mo-
˝e byç tak˝e wbudowany
silnik benzynowy marki Ge-
neral Motors (1,6 litra/23
kW) z mo˝liwoÊcià zasilania
na gaz (dodatkowy zbiornik).
Jako opcja istnieje równie˝
mo˝liwoÊç zastosowania ka-
talizatora, który zmniejsza
szkodliwoÊç spalin oraz u˝y-
cia generatora o mocy 3KW,
co zwi´ksza funkcjonalnoÊç
urzàdzenia. 
Podest ruchomy H16TPX od-
powiada najnowszym wymo-
gom w zakresie prawa pracy,
jak i normom europejskim
(znak CE, EN 280) i mi´dzy-
narodowym (ANSI, CSA, AS). 
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Droga w godzin´

Firma Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane zorga-
nizowa∏a w Z∏otkowie ko∏o
Poznania pokaz budowy
drogi gruntowej z wykorzy-
staniem szwajcarskiej tech-
nologii Consolid System.
Stworzona ponad trzydzieÊci
lat temu katalityczno-polime-
rowa metoda umo˝liwia
uzdatnienie s∏abych gruntów
i doprowadzenie ich do po-
˝àdanych parametrów bez
koniecznoÊci ich kosztownej
wymiany bàdê te˝ stosowa-
nia materia∏ów geosynte-
tycznych. Consolid System
pozwala równie˝ na znaczne
oszcz´dnoÊci czasowe, bu-
dowana droga jest bowiem
gotowa do eksploatacji w∏a-
Êciwie natychmiast po za-
koƒczeniu prac.
Consolid zwi´ksza nawet
pi´ciokrotnie noÊnoÊç grun-
tu, redukuje wspó∏czynnik

filtracji pozwalajàc na uzy-
skanie bardzo wysokiego
poziomu zag´szczenia. Da-
je te˝ du˝e mo˝liwoÊci prak-
tycznego zaprojektowania
noÊnoÊci gruntu. 
Do budowy drogi mo˝-
na u˝yç maszyn wykorzy-
stywanych w tradycyjnych
metodach stablilizacji grun-
tu – w tym tak˝e rolniczych.
Firma Grausch i Grausch
korzysta∏a z ciàgnika marki
Fendt 936 Vario wyposa˝o-
nego w osprz´t Stehr. Zgro-
madzeni na pokazie na w∏a-
sne oczy mogli przekonaç
si´, jak doskona∏e efekty da
si´ osiàgnàç przy wykorzy-
staniu preparatów Consolid

System. Po wst´pnym przy-
gotowaniu gruntu polegajà-
cym na usuni´ciu kamieni,
nasàczono go starannie
p∏ynnym Consolidem dozu-
jàc cztery litry preparatu
do trzystulitrowej cysterny
opryskiwacza. 
Nast´pnym etapem by∏o
sfrezowanie powierzchni bu-
dowanej drogi na g∏´bo-
koÊç trzydziestu centyme-
trów z jednoczesnym wmie-
szaniem w nià sypkiego pre-
paratu Solidry. JeÊli potrak-
towana w ten sposób na-
wierzchnia nie uzyska∏aby
jednolitej barwy, oznacza∏o-
by to, ˝e frezowanie nale˝a-
∏oby powtórzyç. Po przejeê-

dzie walca wibracyjnego
droga by∏a gotowa, choç
w∏aÊciwà noÊnoÊç osiàgnàç
mia∏a za siedem dni. Od ra-
zu jednak mo˝na by∏o oce-
niç dzia∏anie Consolidu. Na-
wierzchnia by∏a wyraênie
utwardzona, ko∏a walca nie
pozostawia∏y na niej Êladów,
a wylana z wiadra woda
utworzy∏a na powierzchni
drogi solidnà ka∏u˝´.
Ca∏a operacja trwa∏a zaled-
wie godzin´. Tak przygoto-
wanà nawierzchni´ mo˝-
na nast´pnie pokryç bezpo-
Êrednio cienkà warstwà as-
faltu lub u˝yç wczeÊniej
podbudowy z kruszywa.

Dalsze informacje Pb 009Z

Norwit - szeroka oferta

sprz´tu budowlanego

Powsta∏a w roku 2001 fir-
ma Norwit w poczàtkowym
okresie dzia∏alnoÊci zajmo-
wa∏a si´ sprzeda˝à tarcz dia-
mentowych. Stopniowo za-
cz´∏a nawiàzywaç wspó∏-
prac´ z wiodàcymi produ-
centami sprz´tu budowlane-
go, jak na przyk∏ad NOZAR,
Dr. Schulze (tarcze diamen-
towe, przecinarki drogowe),
Norton (przecinarki stoliko-
we), FOGO (agregaty oraz
pompy), Schwamborn (fre-
zarki, szlifierki do betonu),
Von Arx (frezarki do betonu),
Dynapac (zag´szczarki oraz
ubijaki wibracyjne), WACKER
(ubijaki i zag´szczarki), Bel-
le Poland (wibratory pogrà-
˝alne, zag´szczarki, ubijaki
wibracyjne), GeoFennel (ni-
welatory) oraz SOTECO (od-
kurzacze przemys∏owe). 
W 2006 roku Norwit nawià-
za∏ wspó∏prac´ z wiodàcym
producentem zacieraczek

firmà Barikell. Urzàdzenia te
swojà renom´ zawdzi´cza-
jà wysokiej jakoÊci wykona-
nia oraz mo˝liwoÊci wyboru
rodzaju silnika do zamówio-
nego modelu. Zamontowaç
mo˝na jednostk´ nap´do-
wà: Kohler, B&S, Honda
oraz Robin Subaru. 
Charakterystyczne dla po-
dwójnych zacieraczek jest
to, ˝e operator siedzi bar-
dzo nisko, tu˝ przy obrabia-
nej nawierzchni. Umo˝liwia
mu to kontrol´ posadzki
bez koniecznoÊci opusz-
czania maszyny oraz ewen-
tualne r´czne dotarcie
miejsc niedost´pnych dla
du˝ej maszyny. 
Firma Norwit posiada
w ciàg∏ej sprzeda˝y zacie-
raczki: C4-60 (kraw´dzio-
wa), C4-90 oraz podwójne
maszyny z nie zachodzà-
cymi ∏opatkami MK8-90
oraz MK8-120 a tak˝e za-
cieraczki ze sterowaniem
hydraulicznym o zwi´kszo-
nym komforcie pracy. 

Dalsze informacje Pb 010Z



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

Kruszarka szcz´kowa

BB 100 T/1 z firmy

BAT GmbH

Niemiecka firma BAT Bohr-
und Anlagentechnik GmbH
jest przedsi´biorstwem
Êredniej wielkoÊci zatrud-
niajàcym oko∏o stu pracow-
ników. Dietlas jest ma∏à
miejscowoÊcià w centralnej
cz´Êci Niemiec na skraju
Lasu Turyƒskiego. Zak∏ad
wyspecjalizowa∏ si´ w pro-
dukcji pojazdów dla górnic-
twa podziemnego w kopal-
niach soli, wapienia i pota-
su, kruszarek szcz´kowych,
udarowych i przesiewaczy
dla potrzeb górnictwa skal-
nego, recyklingu i rozdrab-
niania gruzu budowlanego
oraz sortowni odpadów. 
Jednà z nowych maszyn
produkcji BAT Bohr- und
Anlagentechnik GmbH jest
samobie˝na kruszarka
szcz´kowa BB 100 T/1 na

gàsienicach, s∏u˝àca do
kruszenia wst´pnego ka-
mienia naturalnego w gór-
nictwie skalnym i aplika-
cjach recyklingu, szczegól-
nie do przerobu ˝elbetonu
i gruzu budowlanego, wypo-
sa˝ona w nowà kruszark´
szcz´kowà jednorozporowà
o gardzieli 1.000x600 mm,
z nowà kinematykà krusze-
nia oraz polepszonymi w∏a-
snoÊciami wciàgu materia∏u. 
Kruszarka posiada noÊnoÊç
oko∏o 29,5 ton, wyso-
koÊç 3.100 mm, szero-

koÊç 2.500 mm, d∏u-
goÊç 11.000 mm oraz zdol-
noÊç przerobowà od 50
do 200 t/h. Kruszarka wypo-
sa˝ona jest w szeÊciocylin-
drowy 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, czujnik nape∏nie-

nia gardzieli, 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 jedna z najlepszych
maszyn w swojej klasie, jakie
produkowane 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 Kosowa wykorzystuje
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.
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Firma Powerscreen

Polska zmieni∏a nazw´

na MPS Sp. z o.o.

Powerscreen Polska zosta∏
za∏o˝ony w roku 1997, jako
wy∏àczny przedstawiciel
w Polsce dwóch firm – an-
gielskiej Terex Pegson i ir-
landzkiej Powerscreen Inc.
Nazwa firmy przez szereg
lat umacnia∏a wizerunek fir-
my na rodzimym rynku ja-
ko podmiotu o profilu zbli-
˝onym do dzia∏ania pó∏-
nocnoirlandzkiego produ-
centa urzàdzeƒ do przesie-
wania materia∏ów natural-
nych. Stopniowo jednak
profil firmy zmienia∏ si´.
Do oferty zosta∏y w∏àczone
kruszarki marki Terex Peg-
son. Nazwa Powerscreen
Polska oraz jej identyfikacja
wizualna zacz´∏a utrudniaç
dalszy rozwój spó∏ki. Dlate-
go te˝ na poczàtku ro-
ku 2007 zapad∏a decyzja
o zmianie nazwy z Power-
screen Polska na MPS Sp.
z o.o., co by∏o ukoronowa-

niem przeobra˝eƒ, jakie za-
chodzi∏y przez ostatnich kil-
ka lat. Nowa nazwa firmy
– MPS Sp. z o.o. pochodzi
od trzech angielskich s∏ów:
Material Processing Solu-
tions. Nazwa ta odzwiercie-
dla oferowanie przez firm´
nowoczesnych technologii,
doradztwo oraz Êwiadcze-

nie us∏ug w dziedzinach
szeroko rozumianych jako
przetwarzanie materia∏ów
i surowców. Wraz ze zmia-
nà nazwy firmy zosta∏a
zmieniona równie˝ jej iden-
tyfikacja wizualna. G∏ówny-
mi kolorami sta∏y si´ zielony
i ˝ó∏ty. Podstawowymi ele-
mentami graficznymi sà ∏uki
symbolizujàce pryzmy prze-
twarzanych przez maszyny
materia∏ów takich jak pia-
sek, ˝wir czy kompost. 
W tej chwili w ofercie firmy
MPS Sp. z o.o. znajduje si´
kilkadziesiàt mobilnych ma-
szyn do przesiewania, kru-
szenia i recyklingu. Urzàdze-
nia przesiewajàce na sucho
to zarówno urzàdzenia nie-
wielkie,  jak i te o najwy˝szej
wytrzyma∏oÊci i wydajnoÊci.
Zawierajà one sita umo˝li-
wiajàce przesiewanie odpa-
dów budowlanych, materia-
∏ów skalnych, kamieni, w´-
gla, piasku czy ˝wiru. 
Urzàdzenia czyszczàce na mo-
kro to: mobilne i statyczne
p∏uczki typu Finemaster s∏u-
˝àce do klasyfikacji piasku,

odwadniacze Trident, p∏ucz-
ki strumieniowe Powerscrub
oraz urzàdzenia dodatkowe ,
takie jak zespo∏y podajników
i przenoÊników pryzmowych
oraz pompy wodne. Zastoso-
wanie tych urzàdzeƒ pozwa-
la na uzyskanie czystego
chemicznie i fizycznie mate-
ria∏u oraz doskona∏e oczysz-

czenie naturalnych surow-
ców z mu∏u i gliny. 
Ponadto w ofercie firmy
MPS znajdujà si´ wszelkie-
go typu kruszarki: szcz´ko-
we, sto˝kowe i udarowe,
opracowane do zastosowaƒ
w kopalniach, ˝wirowniach,
przy urobku ska∏ i wyburze-
niach. Dzi´ki nieustannej
pracy in˝ynierów firmy Te-
rex Pegson, zmierzajàcej
do ciàg∏ego doskonalenia
maszyn, wszystkie kru-
szarki charakteryzujà si´
wysokà wydajnoÊcià, trwa-
∏oÊcià, mobilnoÊcià i ∏atwo-
Êcià monta˝u. Zastosowa-
nie najnowszej technologii
pozwala na eliminacj´ czasu
potrzebnego do przygoto-
wania maszyny do pracy,
zachowanie optymalnych
parametrów przez ca∏y
czas pracy kruszarki oraz
proste i efektywne ustawia-
nie wszystkich standardo-
wych oraz dodatkowych
cz´Êci maszyny. 
W dobie rosnàcej Êwiado-
moÊci w zakresie rekultywa-
cji terenu i recyklingu odpa-
dów, MPS Sp. z o.o. oferuje
szeroki zakres maszyn do re-
dukcji obj´toÊci i separacji
surowców. Urzàdzenia te
wykorzystywane sà do prze-
twarzania odpadów budow-
lanych i porozbiórkowych,
odpadów miejskich, separa-
cji wierzchnich warstw gle-
by i kruszyw do ponownego
wykorzystania, minimaliza-

cji materia∏ów, komposto-
wania oraz rekultywacji te-
renu. Linie do recyklingu
zmieniajà koszty w zyski,
zarówno w prywatnych fir-
mach przetwórstwa odpa-
dów,  jak i w miejskich oraz
gminnych oÊrodkach recy-
klingu i oczyszczania. 
Oferta firmy MPS Sp. z o.o.
nie ogranicza si´ wy∏àcznie
do sprzeda˝y. Du˝à cz´Êç
jej dzia∏alnoÊci stanowi ser-
wis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny urzàdzeƒ oraz
sprzeda˝ oryginalnych cz´-
Êci zamiennych. 
Firma MPS uruchomi∏a no-
wà stron´ www (pod adre-
sem: www.mpspolska.pl).
Jej zawartoÊç zosta∏a roz-
szerzona o szczegó∏owe in-
formacje dotyczàce ofero-
wanych maszyn wraz z krót-
kimi filmami przedstawiajà-
cymi urzàdzenia podczas
pracy oraz aktualnoÊci z ˝y-
cia firmy. Na jesieni bie˝à-
cego roku firma planuje
przeprowadziç kolejnà edy-
cj´ „Dni Otwartych”, w cza-
sie których zostanie zapre-
zentowanych kilka linii kru-
szàco-sortujàcych. 
Firma b´dzie dà˝yç do sta∏e-
go poszerzania oferty oraz
podnoszenia jakoÊci obs∏u-
gi, by nazwa MPS kojarzy∏a
si´ z wiarygodnym partne-
rem, proponujàcym nowo-
czesne rozwiàzania w zakre-
sie przetwarzania surowców.

Dalsze informacje Pb 012Z

Maszyny budowlane
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Budowa w warunkach miejskich wià˝e si´ najcz´Êciej z koniecznoÊcià wyburzeƒ pro-
wadzonych przez wyspecjalizowane firmy. Odpady budowlane przetwarzajà one
na miejscu. Podczas robót na terenie warszawskich obiektów Waryƒskiego korzystano
z maszyn znajdujàcych si´ w ofercie MPS Sp. z o.o.

Angielskie maszyny Terex Pegson coraz cz´Êciej trafiajà na polskie place budowy. Cha-
rakteryzujà si´ wysokà wydajnoÊcià, trwa∏oÊcià, mobilnoÊcià i ∏atwoÊcià monta˝u…



Czerpak BEFRA

nagrodzony

Czerpak BEFRA b´dàcy
w praktyce kruszarkà szcz´-
kowà zawieszonà na ramie-
niu koparki cz´sto bywa
wprost nie do zastàpienia
przy ró˝nego rodzaju pra-
cach. Jednym z tego przy-
k∏adów jest kruszenie pod-
k∏adów kolejowych.
Po dwudziestu latach dà˝eƒ
ze strony wielu w∏oskich
producetnów dopiero czer-
pak kruszàcy BEFRA otrzy-
ma∏ pierwszà nagrod´
na Mi´dzynarodowym Salo-
nie Innowacji w Genewie 
- GRAND PRIX DU SALON
INTERNATIONAL DES IN-
VENTIONS DE GENEVE. 
Nagrod´ przyznano za nie-
zwykle nowatorskà kon-
strukcj´ czerpaka kruszà-
cego oraz korzyÊci p∏ynà-
ce z jego u˝ytkowania po-
zwalajàce na redukcj´

kosztów prowadzonych
prac. Przyznana nagroda
ma tak du˝e znaczenie ze
wzgl´du na presti˝ genew-
skiego konkursu, uznawa-
nego za najwa˝niejszy
na Êwiecie.
UroczystoÊç wr´czenia na-
grody zgromadzi∏a po-
nad siedmiuset goÊci z ca-
∏ego Êwiata. Nagrod´ z ràk
jej fundatora Jeana-Luca
Vincenta odebra∏ prezes fir-

my MB, Guido Azzolin. 
Przyznana nagroda stanowi
wspania∏e zwieƒczenie otrzy-
manych wczeÊniej przez MB
laurów w konkursach innowa-
cyjnoÊci w Hiszpanii, Chor-
wacji i Anglii. Czerpak kruszà-
cy BEFRA cieszy si´ obecnie
wielkà renomà, co potwier-
dza ogromne zainteresowa-
nie tym urzàdzeniem przed-
si´biorców z ca∏ego Êwiata.

Dalsze informacje Pb 013Z

Waga optyczna 

Lasertronik

Wagi optyczne Lasertronik
to nowatorski system pomia-
ru materia∏u na przenoÊniku
pasowym. Pomiar polega
na dok∏adnym okreÊleniu
przekroju materia∏u przy po-
mocy lasera. Wynik w zesta-
wieniu z pomiarem pr´dkoÊci
pasa pozwala na dynamiczne
wyliczenie obj´toÊci materia-
∏u w jednostce czasu. Wyso-
ka dok∏adnoÊç pomiaru idzie
w parze z niezawodnoÊcià.
Brak cz´Êci ruchomych elimi-
nuje ryzyko awarii. Na do-
k∏adnoÊç pomiaru nie wp∏y-
wa zmiana nachylenia prze-
noÊnika, nie ma te˝ znacze-
nia wilgotnoÊç, konsystencja,
czy rodzaj mierzonego mate-
ria∏u. Generalnym przedsta-
wicielem producenta wag
Lasertronik w Polsce jest
firma AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 014Z

Sprz´t budowlany
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UroczystoÊç wieƒczàca Mi´dzynarodowy Salon Innowacji. Prezes firmy MB Guido Azzo-
lin odbiera cennà nagrod´ z ràk jej fundatora Jeana-Luca Vincenta



Grupa Wirtgen w∏àcza

w swoje struktury nowà

mark´ wysokiej jakoÊci

Po fuzji firm Wirtgen, Vöge-
le oraz Hamm tworzàcych
teraz holding Wirtgen Gro-
up b´dàcy liderem w dzie-
dzinie produkcji mobilnych
maszyn do remontów i bu-
dowy dróg szybko stworzo-
no Êwiatowà sieç sprzeda-
˝y i obs∏ugi serwisowej
obejmujàcà pi´çdziesiàt
pi´ç w∏asnych oddzia∏ow.
Kolejnym krokiem w strate-
gii dynamicznego rozwoju
holdingu by∏o przej´cie pa-
kietu wi´kszoÊciowego
przedsi´biorstwa Kleemann
GmbH. Firma mogàca po-
szczyciç si´ 150-letnià hi-
storià nale˝y do najstar-
szych i najbardziej renomo-
wanych producentów mo-
bilnych kruszarek i stacjo-
narnych zak∏adów do prze-
robu ska∏ naturalnych, gru-
zu budowlanego oraz recy-
klingu odpadów budowla-
nych. Najwi´ksze zak∏ady
stacjonarne mogà przera-
biaç nawet do tysiàca ton
surowca w ciàgu godziny. 
Kleemann mo˝e poszczyciç
si´ wieloletnimi tradycjami
w produkcji tego typu urzà-
dzeƒ. Niemiecka firma jako
jedna z pierwszych urucho-
mi∏a seryjnà produkcj´ kru-
szarek, a jej in˝ynierowie
ju˝ w roku 1930 zapoczàt-
kowali er´ mobilnych ma-
szyn tego typu wykorzystu-
jàc podwozie ko∏owe.
Ciekawostk´ stanowi fakt,
˝e Kleemann nale˝y do eli-
tarnego grona dziesi´ciu
firm, które – poczàwszy
od roku 1954 – wzi´∏y udzia∏
we wszystkich edycjach mo-
nachijskich targów Bauma.
W uznaniu renomy marki
ustalono, ˝e równie˝ po wej-
Êciu w struktury Wirtgen
Group, Kleemann b´dzie
nadal dzia∏aç pod swojà na-
zwà. Gerhard Schumacher,
dotychczasowy Prezes Za-
rzàdu Kleemann GmbH, po-

zostaje na swoim stanowi-
sku. Dzi´ki temu zapewnio-
na zosta∏a kontynuacja do-
tychczasowej polityki kiero-
wania firmà.
Fakt w∏àczenia w sk∏ad
Grupy Wirtgen otwiera
przed firmà Kleemann no-
we perspektywy. Dlatego
te˝ niezb´dne b´dzie
zwi´kszenie mocy produk-
cyjnych. W tym celu ju˝ nie-
bawem rozpocznie si´ bu-
dowa nowoczesnej fabryki
zlokalizowanej w okolicy
Göppingen. Inwestycja po-
zwoli nie tylko zaspokoiç
wcià˝ rosnàce zapotrzebo-
wanie na kruszarki i prze-
siewacze, ale tak˝e unowo-
czeÊniç procesy produkcyj-
ne. Decyzja ta stanowi do-
wód pe∏nego zaanga˝owa-
nia podejÊcia Wirtgen Gro-
up do dzia∏alnoÊci w obsza-
rze technologii przetwarza-
nia surowców mineralnych.
Poczyniony zosta∏ ju˝
pierwszy konkretny krok
na drodze zaoferowania
produktów marki Kleemann
poprzez Êwiatowà sieç dys-
trybucji i serwisu nale˝àcà
do Wirtgen Group. Zapew-
nienie pracujàcym w naj-
ci´˝szych warunkach ma-
szynom obs∏ugi serwiso-
wej stanowi priorytet. Firma
utrzymuje doskonale za-
opatrzony magazyn cz´Êci
zamiennych i szybko zu˝y-
wajàcych si´, co gwarantu-
je natychmiastowe dostawy
ograniczajàce do minimum
przestoje maszyn. 
Przej´cie firmy Kleemann
przez Wirtgen Group spra-
wi∏o, ˝e odpowiedzialnoÊç
za rynki krajów wchodzà-
cych w sk∏ad Wspólnoty
Niepodleg∏ych Paƒstw oraz
wybranych krajów Europy
Wschodniej przej´ta zosta-
∏a przez lokalne oddzia∏y
Wirtgen International. Fir-
ma zajmujàca si´ dystrybu-
cjà sprz´tu oraz obs∏ugà po-
sprzeda˝nà upatruje znacz-
ne szanse na pozyskanie
klientów z lokalnych rynków.

Dalsze informacje Pb 015Z

Maszyny budowlane

34 PoÊrednik Budowlany

Jeden z najwi´kszych na Êwiecie przesiewaczy mobilnych wyprodukowany w fabryce
Kleemann GmbH w Göppingen

Ju˝ w roku 1930 in˝ynierowie Kleemanna zapoczàtkowali er´ mobilnych kruszarek
posadawiajàc maszyn´ na podwoziu ko∏owym

Produkowane przez firm´ Kleemann doskonale spisujà si´ zarówno w przeróbce
kamienia naturalnego, jak recyklingu

Mimo, ˝e maszyny Kleemann uznawane sà za niezawodne, firma przywiàzuje olbrzymià
wag´ do zapewnienia sprawnego serwisu i b∏yskawicznych dostaw cz´Êci zamiennych





Maszyny budowlane
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Hidromek w ofensywie

Za∏o˝ona w roku 1978 turec-
ka firma Hidromek dzi´ki
konsekwentnemu rozwojowi
– przede wszystkim w ciàgu
ostatnich oÊmiu lat – eks-
portuje swe wyroby do po-
nad czterdziestu krajów.
Produkowane przez Hidro-
mek koparko-∏adowarki
HMK102B i HMK102S pra-
cujà z powodzeniem w ró˝-
nych warunkach na pi´ciu
kontynentach. Oba modele
odznaczajà si´ solidnà kon-
strukcjà i ca∏ym szeregiem
rozwiàzaƒ technicznych po-
zwalajàcych na osiàgni´cie
maksymalnego komfortu
obs∏ugi, doskona∏ej wydaj-
noÊci i – co byç mo˝e jest
najwa˝niejsze – pe∏nego
bezpieczeƒstwa obs∏ugi.
Nic zatem dziwnego, ˝e ma-
szyny te zdobywajà sobie
coraz wi´ksze uznanie u˝yt-
kowników na ca∏ym Êwiecie. 
Pozytywne opinie o kopar-
ko-∏adowarkach utorowa∏y
drog´ na najtrudniejsze na-
wet rynki produkowanym
przez Hidromek koparkom.
Ich premiera odby∏a si´
równoczeÊnie w wielu kra-
jach w roku 1999. Aktualnie
Hidromek produkuje kopar-
ki o masie 21 i 30 ton. Ma-
szyny oznaczone symbola-
mi HMK 220LC i HMK 300LC
posiadajà nap´d gàsienico-
wy, natomiast HMK200W
jest koparkà ko∏owà. Celem,
jaki stawia przed sobà Hi-
dromek jest mo˝liwoÊç za-
oferowania w mo˝liwie naj-
krótszym czasie typoszere-
gu koparek o masie od 15
do 35 ton. Majà to byç za-
równo maszyny gàsienico-
we, jak i ko∏owe. Koparki Hi-
dromek konstruowane sà
zgodnie z oczekiwaniami
u˝ytkowników dotyczàcymi
zakresu wydajnoÊci, bezpie-
czeƒstwa i komfortu obs∏ugi.
Starannie dobrane japoƒ-
skie i europejskie kluczowe
komponenty maszyn Hidro-
mek w po∏àczeniu z jednost-

kami nap´dowymi Mitsubi-
shi oraz solidnà konstrukcjà
noÊnà stanowià znak rozpo-
znawczy Hidromeka koja-
rzàcy si´ z najwy˝szà jako-
Êcià i niezawodnoÊcià ofero-
wanych maszyn. 
Stosowany w koparkach
Hidromek elektroniczny
system sterowania pracà
maszyny AECS (Advanced
Electronic Control System)

opracowany zosta∏ z my-
Êlà o mo˝liwoÊci doboru
parametrów pracy koparki
do umiej´tnoÊci operatora.
Pozwala to na znaczne
zwi´kszenie wydajnoÊci ma-
szyny przy jednoczesnym
ograniczeniu zu˝ycia paliwa. 
Ch´ç terminowego realizo-
wania p∏ynàcych szerokim
strumieniem zamówieƒ
na maszyny wiàza∏a si´ dla

Hidromeka z podj´ciem in-
westycji pozwalajàcych
na zwi´kszenie mocy pro-
dukcyjnych. Turcy zbudo-
wali dwa nowe zak∏ady pro-
dukcyjne w Ankarze. Pla-
nowana jest równie˝ rozbu-
dowa fabryki w Izmirze,
gdzie produkowane sà ko-
parko-∏adowarki. W chwili
obecnej z taÊm produkcyj-
nych fabryk Hidromeka
zje˝d˝a rocznie ponad pi´ç
tysi´cy koparko-∏adowarek
oraz trzy tysiàce koparek.
Podczas tegorocznych tar-
gów Bauma Hidromek za-
prezentowa∏ swà najnowszà
konstrukcj´ – koparko-∏ado-
wark´ Hi-Concept. Zastoso-
wana w niej kabina operato-
ra o zmienionej stylistyce
sta∏a si´ jednà z g∏ównych
atrakcji stoiska tureckiej fir-
my. Konstrukcja stanowi do-
wód na to, jak du˝à wag´
konstruktorzy Hidromeka
przywiàzujà do ergonomii
pracy. Na targach Bauma
zaprezentowano równie˝
koparki Hidromek, w któ-
rych na uwag´ zas∏uguje
przeciwwaga nowego typu
oraz wspomniany ju˝ elek-
troniczny uk∏ad sterowania
pracà maszyny AECS. 

Dalsze informacje Pb 016Z

Kabina nowej konstrukcji stanowi∏a jednà z g∏ównych atrakcji ekspozycji firmy Hidromek



Szwajcarska precyzja

nie tylko w zegarkach

Przedsi´biorstwo Polsko-Ame-
rykaƒskie POLREMACO z sie-
dzibà w Krakowie funkcjonu-
je na polskim rynku maszyn
górniczych, budowlanych,
wykonawstwa robót budow-
lanych od roku 1991. Po-
wsta∏o w oparciu o kapita∏
polski i amerykaƒski. Firma
skupia wysoko wykwalifiko-
wanà kadr´ szkolonà m.in.
w USA i Niemczech, posiada-
jàcà bogate doÊwiadczenie
zawodowe zdobyte pod-
czas realizacji inwestycji
polskiego przemys∏u hutni-
czego, górnictwa w´gla bru-
natnego i energetyki, metali
kolorowych. Wraz ze zdoby-
wanym doÊwiadczeniem
firma POLREMACO stawa∏a
si´ przedstawicielem i dystry-
butorem innych liczàcych si´
w bran˝y producentów, takich
jak: Cummins, HSW S.A., Fle-
etguard, Fassi, czy te˝ Koyo. 
Z poczàtkiem 2007 roku
POLREMACO sta∏o si´ au-
toryzowanym przedstawi-
cielem szwajcarskiej firmy
Menzi Muck, europejskiego
lidera w sprzeda˝y specja-
listycznych koparek kro-
czàcych. Linia wyrobów
Menzi Muck podzielona jest
na cztery grupy. Pierwszà
z nich stanowià najmniejsze
koparki typu A61 o najni˝-
szej mocy (82 KM), prze-
znaczone do prac budowla-
nych i eksploatacji dróg. Ko-
lejna grupa to koparki typu
A81 (120 KM), przeznaczone
do wykonywania specjali-
stycznych robót hydrotech-
nicznych i prac wiertniczych.
Pozosta∏e typy A91 i A111
(140 KM) to z kolei najmoc-
niejsze modele z nap´dem
na cztery ko∏a przeznaczone
do prac w górnictwie, leÊnic-
twie i budownictwie, gdzie
wymagana jest du˝a moc
i udêwig roboczy. Koparki
ko∏owe zosta∏y skonstru-
owane z myÊlà o tym, aby
mog∏y pracowaç w ekstre-

malnych warunkach tereno-
wych, przy nachyleniu nawet
do 60° oraz przy równocze-
snej mo˝liwoÊci zastosowa-
nia ca∏ej gamy ró˝nego ro-
dzaju osprz´tu roboczego
mi´dzy innymi wiertnic,
chwytaków, ∏y˝ek kopià-
cych, skarpujàcych, m∏ota
hydraulicznego, wykaszarek,
osprz´tu do kruszenia beto-
nu czy te˝ do prac w leÊnic-
twie. Por´czny i ∏atwy w ob-
s∏udze system szybkoz∏àcza
umo˝liwia szybkà wymian´
osprz´tu, co zasadniczo
zwi´ksza uniwersalnoÊç
maszyn Menzi Muck. Ma-
szyny wyposa˝one sà odpo-
wiednio w 19-funkcyjny
i dwa 25-funkcyjne joysticki,
zapewniajàce wysoki komfort

i p∏ynnoÊç sterowania pracà
wysi´gu, podwozia i osprz´-
tu roboczego. Wygodna prze-
strzenna kabina z widokiem
w ka˝dym kierunku spe∏nia
standardy bezpieczeƒstwa
ROPS i mo˝e byç przystoso-
wana do spe∏nienia standar-
du FOPS. Nadwozie mo˝e si´
obracaç o pe∏ne 360° z pr´d-
koÊcià do 10 obrotów na mi-
nut´. Nowe rozwiàzania w za-
kresie sterowania jazdà spra-
wiajà, ˝e prowadzenie maszy-
ny jest bardziej zbli˝one
do jazdy autem i daje mo˝li-
woÊç regulacji maksymalnej
pr´dkoÊci jazdy przy pomocy
potencjometru umieszczone-
go na desce rozdzielczej. Naj-
nowszy system hydrauliczny
LIFD (uniezale˝niajàcy wyda-

tek pomp od ciÊnienia w uk∏a-
dzie) wyposa˝ony zosta∏
w elektroniczne czujniki ob-
cià˝enia. Przek∏adnia mecha-
niczna nap´dza dwie hydrau-
liczne pompy wielot∏oczkowe
o regulowanej wydajnoÊci.
Dzi´ki tym rozwiàzaniom pra-
ca maszynà charakteryzuje
si´ wspania∏à p∏ynnoÊcià ru-
chów roboczych a przy tym
jest nie tylko wydajna i sku-
teczna, ale jednoczeÊnie
komfortowa i bezpieczna.
W maju POLREMACO prze-
prowadzi∏o prezentacj´ ma-
szyny na terenie Kopalni W´-
gla Brunatnego Be∏chatów
z siedzibà w Rogowcu. Eks-
tremalne warunki geologicz-
no-terenowe pozwoli∏y wy-
eksponowaç walory technicz-
ne koparki, jak i najnowsze
in˝ynierskie rozwiàzania, co
wzbudzi∏o zachwyt i uznanie
wÊród zgromadzonych eks-
pertów i uczestników pokazu. 
Maszyny Menzi Muck przyczy-
nià si´ do rewolucji w techno-
logii oraz skrócenia czaso-
ch∏onnoÊci wykonawstwa prac
ziemnych. Wi´cej informacji
na temat dzia∏alnoÊci prowa-
dzonej przez POLREMACO
oraz Menzi Muck znaleêç mo˝-
na na stronach internetowych
www.polremaco.com.pl oraz
www.menzimuck.com
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PRZEDSI¢BIORSTWO POLSKO-AMERYKA¡SKIE

Budowa autostrad i ciàgów komunikacyjnych
Roboty hydrotechniczne
Projektowanie oraz produkcja maszyn dla potrzeb
górnictwa, kopalni rud metali, budownictwa
i energetyki
Sprzeda˝ maszyn, cz´Êci zamiennych oraz
gwarancyjne i pogwarancyjne naprawy serwisowe

30-709 Kraków  ul. Stoczniowców 3
tel.: 012 656 02 67; fax: 012 656 22 76

e-mail: polremaco@polremaco.com.pl,  www.polremaco.com.pl

Menzi Muck A91 z nap´dem na cztery ko∏a radzi sobie w najtrudniejszych warunkach



Nowy „okr´t flagowy”

Liebherra

Podczas targów Bauma
uwag´ zwiedzajàcych eks-
pozycj´ firmy Liebherr
zwraca∏a ∏adowarka ko∏o-
wa L 586 2plus2. Bynaj-
mniej nie dlatego, ˝e poma-
lowna zosta∏a na nietypowy
dla maszyn budowlanych
srebrny kolor.
L 586 2plus2 okreÊlana mia-
nem „okr´tu flagowego”
Liebherra jest w chwili obec-
nej najwi´kszà na Êwiecie
∏adowarkà o nap´dzie hy-
drostatycznym.
Gotowa do pracy maszy-
na wa˝àca ponad 32.000 kg
nap´dzana jest szeÊciocy-
lindrowym silnikiem wyso-
kopr´˝nym Liebherr rozwija-
jàcym moc 340 KM. Ta jed-
nostka nap´dowa nowej ge-
neracji rozwijajàca moment
obrotowy 1.590 Nm spe∏nia
wszelkie obowiàzujàce aku-
talnie normy dotyczàce stop-
nia emisji ha∏asu i spalin dla
silników stosowanych w ma-
szynach budowlanych. 
Podobnie jak ma to miejsce
w innych modelach Liebherr
„serii 6” równie˝ w tej ma-
szynie zastosowano uk∏ad
nap´dowy z innowacyjnà
technologià 2plus2. Wp∏ywa
on znaczàco na ekonomik´
eksploatacji ∏adowarki. Po-
zwala bowiem uzyskaç
oszcz´dnoÊci w zu˝yciu pa-
liwa, które w porównaniu
z maszynami podobnej kla-
sy innych producentów si´-
gaç mogà nawet dwudzie-
stu pi´ciu procent. Obrazo-
wo rzecz ujmujàc ∏adowarka
Liebherr L586 2plus2 w cià-
gu ka˝dej motogodziny zu-
˝ywa o pi´ç litrów oleju na-
p´dowego mniej ni˝ jej kon-
kurentki innych marek.
Ograniczenie zu˝ycia paliwa
zmniejsza emisj´ szkodli-
wych substancji do atmos-
fery. W tym miejscu warto
przypomnieç, ˝e w efekcie
spalania jednego litra oleju
nap´dowego wytwarza si´

nawet do trzech kilogramów
dwutlenku w´gla. Uk∏ad na-
p´dowy firmy Liebherr dzi´-
ki zastosowaniu przek∏ad-
ni 2plus2 umo˝liwia bez-
stopniowe przyspieszanie
we wszystkich obszarach
pr´dkoÊci. Ma to znaczàcy
wp∏yw na zmniejszenie zu˝y-
cia hamulców i ogumienia
maszyny. W zale˝noÊci
od warunków pracy ∏ado-
warki mo˝na przed∏u˝yç
˝ywotnoÊç opon nawet o
dwudzieÊcia pi´ç procent.
Zastosowana w ∏adowarce
kinematyka wysi´gnika ty-
pu „Z” zapewnia jej impo-
nujàcà si∏´ wywrotu wyno-
szàcà a˝ 20.430 kg. W wy-
posa˝eniu standardowym
maszyna dostarczana jest
nabywcy z ∏y˝kà o pojem-
noÊci 5,5 m3 s∏u˝àcà
do przemieszczania mate-
ria∏u o ci´˝arze 1,8 t/m3. ¸a-
dowarka L586 2plus2 mo˝e
byç wyposa˝ona w dodat-
kowy pakiet „Heavy” obej-
mujàcy opony z bie˝nikiem
skalnym, os∏ony si∏owni-
ków, kabiny i poszycia ma-
szyny oraz skalnà ∏y˝k´.
Wyposa˝enie to umo˝liwia
efektywne wykorzystanie
∏adowarki w najtrudniej-

szych warunkach panujà-
cych w kopalniach surow-
ców sklanych. 
Wszystkie kluczowe kompo-
nenty ∏adowarki L 586 2plu-
s2, takie jak silnik, uk∏ad hy-
drauliczny czy elektronika
produkowane sà w zak∏a-
dach kontrolowanych przez
firm´ Liebherr. W po∏àczeniu
z najwy˝szà starannoÊcià
monta˝u sprawia to, ˝e
do ràk u˝ytkownika trafiajà
maszyny imponujàce trwa∏o-
Êcià i niezawodnoÊcià. 
¸adowarki ko∏owe „6. gene-
racji” wyposa˝one sà w ka-
biny ROPS/FOPS nowego
typu o zwi´kszonej o dwa-
dzieÊcia osiem procent
przestrzeni u˝ytkowej. Daje
to wi´kszy komfort operato-
rowi majàcemu do dyspozy-
cji tak˝e dodatkowe schow-
ki i pó∏ki. Ponadto znacznie
zwi´kszona zosta∏a wydaj-
noÊç wielostrefowej klimaty-
zacji, dzi´ki czemu tempera-
tura w kabinie utrzyma-
na zostaje na ˝àdanym po-
ziomie. Doprowadzanie po-
wietrza do wn´trza odbywa
si´ czterema kana∏ami. Spe-
cjalna funkcja s∏u˝àca
do odmra˝ania szyb zapew-
nia ich przejrzystoÊç nieza-

le˝nie od warunków pogo-
dowych. Ma to znaczàcy
wp∏yw na zwi´kszenie bez-
pieczeƒstwa i komfortu pra-
cy operatora ∏adowarki. 
Dzi´ki specjalnemu posa-
dowieniu silnika wszystkie
podzespo∏y maszyny sà ∏a-
two dost´pne dla pracowni-
ków serwisu. By dostaç si´
do nich mechanik musi
otworzyç tylko jednà klap´.
System ch∏odzenia umiej-
scowiono bezpoÊrednio
za kabinà. W ten sposób
ograniczono gromadzenie
si´ zanieczyszczeƒ w uk∏a-
dzie. Prowadzi to w efekcie
do skrócenia czasu po-
trzebnego do prowadzenia
prac serwisowych ograni-
czajàc do niezb´dnego mi-
nimum przestoje ∏adowarki. 
Wyglàd zewn´trzny ∏ado-
warki L 586 2plus2 jest to˝-
samy z pozosta∏ymi modela-
mi nale˝àcymi do „6-genera-
cji”. Podczas tegorocznych
targów Bauma koncern Lie-
bherr otrzyma∏ specjalnà
nagrod´ niemieckiego prze-
mys∏u przyznanà za wyjàt-
kowà funkcjonalnoÊç jej ∏a-
dowarek i ich niezwykle
efektowne wzornictwo.
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Liebherr Polska ma si´ czym pochwaliç. „Okr´t flagowy” L 586 2plus2  pracuje ju˝ w Polsce i sprawdza si´ doskonale…





Pozwolà Ci spaç

spokojnie!

W tym roku mija szeÊç-
dziesiàt lat od skonstru-
owania pierwszego ∏aƒcu-
cha ochronnego. ¸aƒcu-
chy ochronne to – w du-
˝ym skrócie – g´ste siatki
zbudowane z systemu
pierÊcieni oraz ogniw,
chroniàce ogumienie ma-
szyn pracujàcych w eks-
tremalnie ci´˝kich warun-
kach przed przedwcze-
snym zu˝yciem. Wykorzy-
stywane sà w kopalniach
odkrywkowych, kopal-
niach podziemnych, hu-
tach i na z∏omowiskach.

Firma pewag austria GmbH
posiada ponad dwustulet-
nie doÊwiadczenie w pro-
dukcji ∏aƒcuchów ogniwo-
wych. W Polsce dzia∏a
za sprawà swojego oddzia-
∏u od 1999 roku.
- Nasze wejÊcie na polski
rynek – mówi Andrzej

Ostrowski z firmy pewag
polska sp. z o.o. – zbieg∏o
si´ w czasie z coraz bar-
dziej uwidaczniajàcym
si´ trendem odchodzenia
od elektrycznych koparek
gàsienicowych na rzecz
bardziej mobilnych ∏adowa-
rek ko∏owych.
W przypadku koparek pro-
blem ogumienia nie istnia∏.
Opony ∏adowarek ko∏owych
natomiast – w zale˝noÊci
od miejsca u˝ytkowania
maszyny – sà mniej lub bar-
dziej nara˝one na powa˝-
ne uszkodzenia, które
w konsekwencji mogà wy-
eliminowaç je z ruchu
na d∏ugi okres. Na jak d∏u-
gi? Od dwóch-trzech lat

trwa zapaÊç na rynku opon
wielkogabarytowych. Opony
w rozmiarze 29,5x25 z bie˝-
nikiem skalnym sà praktycz-
nie nieosiàgalne. No bo jak
inaczej mo˝na nazwaç czas
realizacji zamówienia si´ga-
jàcy 9-12 miesi´cy?
Zak∏ad, którego ∏adowarka

ko∏owa jest podstawowà
maszynà górniczà, nie mo-
˝e pozwoliç sobie na jakie-
kolwiek przestoje spowodo-
wane awariami ogumienia,
w sytuacji niespotykanego
dotychczas zapotrzebowa-
nia na kruszywo.
Na przestrzeni ostatnich lat
firma pewag zabezpieczy∏a
w Polsce ko∏a maszyn wielu
ró˝nych producentów, ta-
kich jak: CAT, DRESSTA,
HSW, KOMATSU, LIE-
BHERR, TORO, VOLVO,
ZANAM-LEGMET. Firma
posiada referencje od pol-

skich firm stosujàcych ∏aƒ-
cuchy w ró˝nych warun-
kach: wapieƒ, dolomit, ba-
zalt, porfir, diabaz, piasko-
wiec, granit, szarog∏az, go-
ràcy ˝u˝el, z∏omowisko.
¸aƒcuchy pewag zabezpie-
czajà opony wszystkich
producentów. Niezale˝nie
od jakoÊci ogumienia, jego
producenci udzielajàc gwa-
rancji na swoje produkty nie
przewidujà, by gwarancja
obejmowa∏a uszkodzenia
mechaniczne. Dotyczy ona
tylko i wy∏àcznie naturalne-
go zu˝ywania si´ opon!

Komponenty
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¸aƒcuchy PEWAG Square Multistep 16, granit, CAT 980G, 29,5x25 ¸aƒcuchy PEWAG Square Granite 16, dolomit, KOMATSU WA 500, 29,5x25

¸aƒcuchy PEWAG Square Duplex Plus 18, wapieƒ, HSW 560C, 29,5x29



Boczne rozci´cia – tak bar-
dzo charakterystyczne dla
pracy w kamienio∏omach
– mogà natomiast w u∏amku
sekundy zniszczyç ka˝dà
opon´. – S∏yszeliÊmy o po-
kazie ∏adowarki ko∏owej zor-
ganizowanym przez jedne-
go z producentów maszyn
w kamienio∏omie bazaltu
– mówi Andrzej Ostrowski
– maszyna wjecha∏a do wy-
robiska i ju˝ z niego nie wy-
jecha∏a. Kolokwialnie rzecz
ujmujàc – „z∏apa∏a kapcia”
w czasie pokazu!

Produkowane obecnie ∏aƒ-
cuchy ochronne to wyroby
technologicznie bardzo
zaawansowane. Przy ich
produkcji wykorzystuje si´
najnowoczeÊniejsze roz-
wiàzania w zakresie po-
wierzchniowego utwar-
dzenia metali. Dzi´ki temu
∏aƒcuchy sprawdzajà si´
w ka˝dych warunkach.
OczywiÊcie w ró˝nych za-
stosowaniach inna b´dzie
ich ˝ywotnoÊç. W wapieniu
mo˝e si´gaç nawet kilkuna-
stu tysi´cy motogodzin! 

Odpowiednio dobrana siat-
ka bie˝na i typ ogniw gwa-
rantujà nie tylko optymalnà
ochron´ na skale czy gorà-
cym ˝u˝lu, ale równie˝ po-
zytywnie wp∏ywajà na trak-
cj´ maszyn na Êliskim
i grzàskim pod∏o˝u. 
Od 1999 roku, kiedy pierw-
sze ∏aƒcuchy produkcji pe-
wag zosta∏y zamontowane
na ko∏ach ∏adowarki ko∏owej
w kopalni bazaltu w Niemo-
dlinie, liczba ich u˝ytkowni-
ków systematycznie roÊnie.
Coraz wi´cej z nich rezygnu-
je z opon z bie˝nikiem skal-

nym na rzecz taƒszych,
standardowych opon (z ni˝-
szym bie˝nikiem), uzbrojo-
nych w ∏aƒcuchy.
¸aƒcuchy ochronne, któ-
rych koszt wynosi oko∏o 5%
wartoÊci maszyny mogà ob-
ni˝yç koszty eksploatacyjne
∏adowarki o oko∏o 25%!
¸aƒcuchy, poza tym ˝e do-
dajà ∏adowarce charakte-
ru, uwidaczniajà wizerunek
firmy nowoczesnej, dbajà-
cej o utrzymanie kosztów
eksploatacyjnych maszyn
na jak najni˝szym poziomie.
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pewag polska Sp. z o.o.
ul. Bielska 1124, 43-374 Buczkowice k/Bielska-Bialej

tel. (033) 81-04-555, tel./fax (033) 81-04-666
tel. kom. (0607) 635-300

www.pewag.pl

Zadzwoƒ do nas po niezobowiàzujàcà wycen´ ∏aƒcuchów 
ochronnych na ko∏a Twojej maszyny. Szczegó∏owych informacji
udzieli Andrzej Ostrowski pod numerem telefonu (607) 635 300

¸aƒcuchy PEWAG Square Granite 16, szarog∏az, CAT 972H, 26,5x25

¸aƒcuchy PEWAG Square Multistep 16/18, goràcy ˝u˝el, HSW 560B, 29,5x29

¸aƒcuchy PEWAG Square Granite  16, bazalt, VOLVO L 180, 26,5x25

¸aƒcuchy PEWAG Square Multistep 16/18, piaskowiec, TORO 0010, 29,5x25



Kawasaki – japoƒska

sztuka za∏adunku

Biuro Handlowe RUDA po-
szerzy∏o swojà ofert´ o no-
wy produkt, jakim sà po-
wierzchniowe ∏adowarki ko-
∏owe renomowanej firmy
Kawasaki. Japoƒski kon-
cern produkuje tego typu
maszyny od roku 1962.
Aktualna gama ∏adowarek
Kawasaki obejmuje siedem
modeli o masie w∏asnej
w zakresie od 11,5 do 46,5
tony i pojemnoÊci ∏y˝ek od 2
do 6,8 m3. Bazujàcym na
45-letnich doÊwiadczeniach
konstruktorom uda∏o si´
stworzyç wytrzyma∏e i nieza-
wodne maszyny doskonale
sprawdzajàce si´ w najci´˝-
szych nawet warunkach.
Najmniejsza z maszyn – Ka-
wasaki 65 ZV-2 jako jedy-
na z typoszeregu nap´dza-
na jest silnikiem Isuzu.
Do nap´du pozosta∏ych
stosowane sà nowoczesne,
wyposa˝one w system kon-
troli ECM silniki Cumminsa.
Dzi´ki niemu serwisanci
b∏yskawicznie zdiagnozo-
waç mogà ewentualne

usterki i sprawnie kontrolo-
waç prac´ jednostki nap´-
dowej. Serwis ∏adowarek
znacznie u∏atwia równie˝ to,
˝e wszystkie punkty serwi-
sowe sà ∏atwo dost´pne.
Konstruktorzy nowej gene-
racji ∏adowarek Kawasaki
po∏o˝yli szczególny nacisk
na zwi´kszenie ich wydaj-
noÊci przy jednoczesnym
ograniczeniu zu˝ycia pali-
wa. Operator ∏adowarki po-
siada do wyboru dwa tryby
pracy. Modu∏ silnika pozwa-
la na wybór pracy z pe∏nà
mocà (na przyk∏ad w trud-
nych warunkach) lub te˝
w trybie ekonomicznym,
pozwalajàcym na zu˝ywane
mniejszej iloÊci paliwa. Tryb
ten jest wystarczajàcy
dla wi´kszoÊci wykonywa-
nych zadaƒ.
W ∏adowarkach Kawasaki
zastosowano kinematyk´
wysi´gnika typu „Z”, który
gwarantuje ponadprzeci´t-
nà wydajnoÊç. Dodatkowo
maszyny posiadajà szereg
uk∏adów, jak na przyk∏ad
systemy antypoÊlizgowe
zwi´kszajàce trakcje kó∏
w trudnych warunkach,
dzi´ki którym praca jest ∏a-

twiejsza i - co najwa˝niejsze
- bezpieczniejsza. 
Niewàtpliwà zaletà ∏adowa-
rek Kawasaki jest ich nowo-
czesna konstrukcja. Klima-
tyzowana kabina operatora
z doskona∏à widocznoÊcià
we wszystkich kierunkach,
wygodnie rozmieszczonymi
dêwigniami i regulowanym
pneumatycznie fotelem
tworzy operatorowi niezwy-

kle komfortowe warunki
pracy. Stosowanie najwy˝-
szej klasy podzespo∏ów
oraz japoƒska precyzja wy-
konania sprawiajà, ˝e ∏ado-
warki Kawasaki wyró˝nia
nadzwyczajna moc, wytrzy-
ma∏oÊç i efektywnoÊç.
Oryginalne cz´Êci zamien-
ne oraz niektóre modele
maszyn dost´pne sà bez-
poÊrednio z magazynu, któ-
ry znajduje si´ w Holandii. 
Biuro Handlowe RUDA za-
pewnia równie˝ szybki
i sprawny serwis tych ma-
szyn. W Polkowicach i Kato-
wicach firma utrzymuje do-
skonale zaopatrzone maga-
zyny cz´Êci zamiennych
i szybko zu˝ywajàcych si´.
W ofercie BH Ruda znaleêç
mo˝na ∏adowarki w wersji
Heavyduty przeznaczone
do prac w trudnych warun-
kach panujàcych w kopal-
niach odkrywkowych, kamie-
nio∏omach i ˝wirowniach. 
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model ci´˝ar w∏asny (kg) pojemnoÊç ∏y˝ki (m3) silnik pojemnoÊç (l) moc (KM)
65 ZV-2 11.490 2,0÷2,4 Isuzu/4HKIX 5,19 142
70 ZV-2 14.320 2,0÷3,0 Cummins/QSB6.7 6,69 193
80 ZV-2 17.710 2,6÷3,6 Cummins/QSC8.3 8,26 215
85 ZV-2 19.720 2,9÷4,0 Cummins/QSC8.3 8,26 240
90 ZV-2 22.925 3,4÷4,5 Cummins/QSM11 10,83 284
95 ZV-2 30.480 4,3÷5,4 Cummins/QSX15 15,03 390

115 ZV-2 46.500 5,0÷6,8 Cummins/QSK19 18,87 506

Zaletà ∏adowarek Kawasaki jest ich nowoczesna kabina operatora z doskona∏à widocznoÊcià we wszystkich kierunkach

W ∏adowarkach Kawasaki zastosowano kinematyk´ wysi´gnika typu „Z”, który gwarantu-
je ponadprzeci´tnà wydajnoÊç maszyn





CareTrack – kosmiczna

technologia Volvo

Co do jakoÊci i u˝yteczno-
Êci maszyn budowlanych
Volvo nie trzeba nikogo
przekonywaç. Volvo Con-
struction Equipment nie
zamierza spoczywaç na
laurach. Koncern majàc
ÊwiadomoÊç, ˝e najwa˝niej-
szym jego celem jest suk-
ces klienta, oferuje szereg
rozwiàzaƒ majàcych za za-
danie optymalizowaç efek-
tywnoÊç wykorzystania ofe-
rowanych maszyn.
Jednym z takich rozwiàzaƒ
jest wprowadzony w ro-
ku 2006 w wersji podstawo-
wej i znacznie rozbudowany
w obecnym, system telema-
tyczny CareTrack. Zaktuali-
zowany system zapewnia
u˝ytkownikowi maszyny
mo˝liwoÊç korzystania z roz-
budowanych funkcji umo˝li-
wiajàcych Êledzenie jej pod-
czas pracy. CareTrack za-
równo w wersji podstawowej
(Basic), jak i zaawansowanej
(Advanced) dostarcza szero-
kie spektrum informacji o do-
k∏adnym miejscu, w którym
aktualnie znajduje si´ ma-
szyna i sposobie jej wyko-
rzystania. Ka˝da z maszyn
mo˝e zostaç zlokalizowana.
Dane mogà za poÊrednic-
twem internetu pojawiç si´
na ekranie komputera za-
rzàdzajàcego flotà maszyn
w danej firmie. Jest to mo˝li-
we nawet wówczas, gdy ma-
szyny znajdujà si´ o tysiàce
kilometrów od centrali firmy.
System telematyczny to po-
wiàzanie technologii GPS
i GSM umo˝liwiajàcy pe∏nà
kontrol´ i monitoring pracy
maszyn z dowolnego miej-
sca za poÊrednictwem sieci
internetowej. 
Mo˝na zadaç sobie pytanie,
dlaczego koncern specjali-
zujàcy si´ w produkcji i ob-
s∏udze serwisowej pojaz-
dów u˝ytkowych anga˝uje
si´ w projekty teleinforma-
tyczne, szczególnie i˝

na rynku istnieje wiele sys-
temów oferujàcych us∏ugi
tego typu? Odpowiedê jest
prosta. Kto lepiej od produ-
centa zna specyfik´ pro-
duktu i kto lepiej ni˝ on b´-
dzie móg∏ zintegrowaç mo˝-
liwoÊç zdalnego przekazy-
wania informacji z jednost-
kà sterujàcà gromadzàcà
dane dotyczàce osiàgów
i historii pracy maszyny? 
Dlatego oprócz standardo-
wego zestawu funkcji,  do ja-
kich zaliczyç mo˝na lokaliza-
cj´ w terenie, ustalenie
i przypisanie do urzàdzenia
obszaru i ram czasowych,
kontrol´ czasu pracy, zu˝y-
cia paliwa, wysokoÊci obro-
tów silnika czy pr´dkoÊci,
system CareTrack pozwala
otrzymaç szeroki zestaw ra-
portów i analiz przygotowa-
nych specjalnie dla poszcze-
gólnych typów maszyn.
Szybka i tania instalacja mo-
du∏u CareTrack daje u˝yt-
kownikom maszyn budowla-
nych Volvo mo˝liwoÊç uzy-
skania unikatowych informa-
cji. W∏aÊciciele ∏adowarek

mogà bez ˝adnego wysi∏ku
mi´dzy innymi ustaliç, jaki
procent czasu pojazd praco-
wa∏ na wysokich obrotach
lub z jakà pr´dkoÊcià by∏
zmieniany kierunek jazdy.
W przypadku koparek mo˝li-
we jest badanie zu˝ycia pali-
wa z podzia∏em na rodzaj wy-
konywanych czynnoÊci oraz
ewidencjonowanie czasu
pracy w ró˝nych trybach czy
z okreÊlonym osprz´tem. 
Dla wozide∏ natomiast mo˝-
liwe jest wygenerowanie ra-
portu zawierajàcego pro-
cent czasu pracy z w∏àczo-
nym retarderem, za∏àczo-
nym hamulcem czy w∏àczo-
nà blokadà mechanizmu
ró˝nicowego. Wszystkie te
raporty mogà byç tworzone
pod kàtem zmian pracy
urzàdzenia czyli osobno dla
ró˝nych operatorów.
Kolejnà korzyÊcià p∏ynàcà
z posiadania systemu Care-
Track jest mo˝liwoÊç stwo-
rzenia przez u˝ytkownika
planu czynnoÊci serwiso-
wych oraz planu inspekcji
elementów zu˝ywajàcych

si´, takich jak z´by czy opo-
ny. Zdefiniowanie tych para-
metrów przy pomocy wyspe-
cjalizowanego serwisu firmy
Volvo gwarantuje u˝ytkowni-
kowi maszyny terminowe
i ekonomicznie uzasadnione
wykonanie przeglàdu czy te˝
wymiany cz´Êci lub podze-
spo∏ów. Dodatkowo ka˝dy
alarm i kod b∏´du wygenero-
wany przez komputer ma-
szyny pojawiajàcy si´ pod-
czas pracy na wyÊwietlaczu
w kabinie mo˝e byç zdalnie
przekazywany na ustalony
wczeÊniej adres e-mailowy
lub w postaci wiadomoÊci
SMS pod wskazany numer
telefonu komórkowego. 
Posiadacze systemu Care-
Track zapewniajà swoim ma-
szynom dodatkowà ochro-
n´, gdy˝ system na bie˝àco
obs∏ugiwany jest przez jed-
nostki serwisowe firmy Volvo
Maszyny Budowlane Polska
– wy∏àcznego przedstawicie-
la koncernu Volvo Construc-
tion Equipment na terenie
naszego kraju. 
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CareTrack to system telematyczny stanowiàcy powiàzanie technologii GPS i GSM. Umo˝liwia on zarzàdzajàcemu flotà maszyn monitoring
ich pracy z dowolnego miejsca za pomocà sieci internetowej





Minikoparki Kubota

Modelem KX36-3 Kubota
potwierdza swojà renom´
producenta maszyn o naj-
wy˝szej jakoÊci. Przy pro-
jektowaniu KX36-3 szcze-
gólnà uwag´ poÊwi´cono
du˝ej sile zrywu ∏y˝ki
przy maksymalnej g∏´boko-
Êci wykopu oraz optymalne-
mu zabezpieczeniu si∏owni-
ka wysi´gnika i w´˝y hy-
draulicznych. 
Minikoparka KX36-3 posia-
da najwi´kszà si∏´ unosze-
nia w swojej klasie i jest se-
ryjnie wyposa˝ona w d∏ugie
rami´ ∏y˝ki. Du˝a g∏´bokoÊç
kopania, du˝y zasi´g oraz
mo˝liwoÊç szybkiej wymia-
ny osprz´tu umo˝liwiajà
wiele ró˝norodnych zasto-
sowaƒ maszyny.
Kabin´ minikoparki zaprojek-
towano k∏adàc g∏ówny nacisk
na bezpieczeƒstwo i komfort
pracy operatora. Spe∏nia ona
wymogi ROPS/FOPS, a wy-
miary jej wn´trza sà porówny-
walne ze znanymi z wi´k-
szych maszyn. Na uwag´
zas∏uguje równie˝ doskona∏e
wyt∏umienie wn´trza. Poziom
ha∏asu odczuwany przez ope-
ratora w czasie pracy wynosi
tylko 76 dB, co stanowi naj-
ni˝szà wartoÊç wÊród maszyn
podobnej klasy. Komfort pra-
cy operatora zwi´kszono
dzi´ki zastosowaniu wyposa-
˝onego w pas bezpieczeƒ-
stwa fotela ze spr´˝ynowà re-
gulacjà oraz sterowania hy-
draulicznego z pod∏okietnika-
mi pozwalajàcymi kierujàce-
mu maszynà na oparcie ràk. 
W celu maksymalnego za-
bezpieczenia si∏ownika wy-
si´gnika wszystkie w´˝e hy-
drauliczne montowane sà
w jego wewn´trznej cz´Êci.
Dzi´ki zabezpieczeniu za-
gro˝onych elementów
ewentualne koszty napra-
wy, na przyk∏ad powsta∏e
w wyniku prac wyburzania
m∏otem hydraulicznym, zo-
stajà zredukowane do mini-
mum. W zale˝noÊci od ob-

cià˝enia i warunków pracy
pompa wielot∏oczkowa regu-
luje i steruje strumieniem ole-
ju hydraulicznego maszyny.
Zastosowanie pompy wielo-
t∏oczkowej pozwala na u˝y-
cie minikoparki do najci´˝-
szych prac wykopowych
i równajàcych przy jednocze-
snym zachowaniu ∏agodne-
go sterowania maszynà.
Wysoka jakoÊç i prosta kon-
serwacja gwarantujà d∏ugo-
trwa∏à prac´ maszyny. Dzi´ki
dajàcej si´ szeroko otworzyç
pokrywie silnika i ∏atwemu
dost´powi do elementów
maszyny wszystkie prace
konserwacyjne mo˝na prze-
prowadziç szybko i ∏atwo.
Trzycylindrowy silnik Diesel
Kuboty D782 o pojemno-
Êci 778 cm3 gwarantuje du-
˝à moc, jest oszcz´dny
i przyjazny dla Êrodowiska.
Przez podniesienie dêwigni
w prawej konsoli sterujàcej
mechanicznie blokowane
sà dêwignie uruchamiajàce
nap´d jezdny. To dodatko-
we zabezpieczenie wyklu-
cza mo˝liwoÊç niezamierzo-
nego uruchomienia maszy-
ny, szczególnie podczas
wchodzenia i opuszczania
kabiny przez operatora.
W´˝e hydrauliczne si∏owni-
ka spychaka zosta∏y wyko-
nane z dwóch cz´Êci i w ra-
zie uszkodzenia mo˝na je
∏atwo wymieniç na miejscu.
W maszynie zastosowano
gàsienice gumowe o szero-

koÊci 230 milimetrów.
Na szczególnà uwag´
wÊród oferowanych przez
firm´ Kubota minikoparek
zas∏uguje model KX41-3.
Aby sprostaç dzisiejszym
standardom nowoczesnej
maszyny budowlanej kon-
struktorzy postawili sobie
za zadanie spe∏nienie wielu
cech. Szczególnà uwag´
poÊwi´cono parametrom
mocy. KX41-3 posiada naj-
wi´kszà si∏´ kopania, naj-
wi´kszà g∏´bokoÊç wykopu
i si∏´ unoszenia w swojej
klasie wagowej. Kolejnà ce-
chà jest du˝a, komfortowa
i bezpieczna kabina, w któ-
rej operator posiadajàc du-
˝o miejsca i ergonomicznie
usytuowane joysticki hy-
draulicznego sterowania
czuje si´ komfortowo,
w myÊl zasady – miejsce
pracy, miejscem dobrego
samopoczucia. Dodatkowo
KX41-3 charakteryzuje si´
bardzo prostà obs∏ugà.
D∏ugie rami´ ∏y˝ki zastoso-
wane w minikoparce Kubota
KX41-3 pozwala na osià-
gni´cie du˝ej g∏´bokoÊci ko-
pania. W po∏àczeniu z du˝à
si∏à zrywania gruntu na z´-
bach ∏y˝ki oraz du˝à si∏à
unoszenia wysi´gnika Kubo-
ta KX41-3 wyznacza nowe
standardy dla minikoparek.
W celu zwi´kszenia bezpie-
czeƒstwa pracy ca∏kowity
rozstaw podwozia maszy-
ny KX41-3V mo˝na w ciàgu

zaledwie kilku sekund po-
wi´kszyç z 990 do maksy-
malnej szerokoÊci 1.300 cen-
tymetrów, co wydatnie zwi´k-
sza stabilnoÊç maszyny
w trakcie pracy bocznej.
W celu zagwarantowania
wysokiego poziomu bez-
pieczeƒstwa si∏ownik wy-
si´gnika zosta∏ os∏oni´ty
przez zamontowanie go
w górnej, tylnej stronie wy-
si´gnika. Równie˝ w´˝e hy-
drauliczne si∏ownika roz∏o-
˝one sà wy∏àcznie w cz´Êci
wewn´trznej wysi´gnika.
Poprzez doskona∏à ochro-
n´ zagro˝onych elemen-
tów, ewentualne koszty na-
prawy zredukowano do mi-
nimum. Dzi´ki wi´kszemu
si∏ownikowi hydrauliczne-
mu i zwi´kszonemu ciÊnie-
niu hydraulicznemu KX41-3
dysponuje trzykrotnie wi´k-
szymi si∏ami unoszenia.
W zale˝noÊci od obcià˝enia
i warunków pracy pompa
wielot∏oczkowa reguluje
i steruje potrzebnym stru-
mieniem oleju hydrauliczne-
go maszyny. Zastosowanie
pompy wielot∏oczkowej po-
zwala na wykorzystanie mini-
koparki do najci´˝szych
prac wykopowych i równajà-
cych przy jednoczesnym za-
chowaniu p∏ynnego sterowa-
nia maszynà. Ponadto u˝y-
cie pompy wielot∏oczkowej
o du˝ej mocy pozwala na za-
stosowanie silnika mniejszej
mocy, a to z kolei ogranicza
zu˝ycie paliwa oraz wibracje
i poziom ha∏asu.
Pompy hydrauliczne o du-
˝ej mocy w po∏àczeniu
z serwozaworami hydrau-
licznego sterowania wst´p-
nego umo˝liwiajà jednocze-
sny ruch wysi´gnika, ramie-
nia ∏y˝ki i samej ∏y˝ki nie po-
garszajàc parametrów mocy
maszyny. Hydrauliczny sys-
tem Kuboty zapewnia opty-
malne zbalansowanie po-
mi´dzy si∏à kopania, pr´d-
koÊcià pracy i wysokà mocà
przy zachowaniu harmonij-
nych i szybkich cykli pracy.
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Scania Test Tour

Doroczna prezentacja po-
jazdów budowlanych i kon-
strukcyjnych „Scania Test
Tour” odby∏a si´ w tym roku
w dwunastu polskich mia-
stach. Aby w pe∏ni pokazaç
zalety najnowszych Scanii
prezentacj´ zorganizowano
w terenie, podczas pracy
w rzeczywistych warun-
kach. Do dyspozycji zapro-
szonych oddane zosta∏y
tym razem najnowsze po-
jazdy przeznaczone do pra-
cy w trudnym terenie, jak: 
• wywrotka trójstronna z za-

budowà  P380CB6x4EHZ
KH-Kipper, 

• wywrotka trójstronna z za-
budowà R420CB6x6EHZ
KH-Kipper,

• ciàgnik siod∏owy R380CA-
4x4HHZ z naczepà wy-
wrotkà, 

• dwa pojazdy P380C-
B8x4EHZ z ró˝nymi skrzy-
niami biegów, zabudowa-
ne wywrotkà tylnozsypo-
wà Elbo.

W marcowych pokazach,
po∏àczonych z mo˝liwoÊcià
testowania pojazdów, wzi´∏o
udzia∏ ponad czterysta osób.
Byli wÊród nich przedstawi-
ciele firm budowlanych,
transportowych, przedsi´-
biorstw budownictwa drogo-

wego, kierowcy oraz dzienni-
karze. Wszyscy mieli okazj´
osobiÊcie poddaç próbom
budowlane Scanie w warun-
kach „poligonowych”. 
Choç jazdy odbywa∏y si´
w ekstremalnie trudnych
warunkach – na nieutwar-
dzonych drogach, w kopal-
niach ˝wiru, piasku czy gli-
ny – goÊcie mogli przetesto-
waç sprawnoÊç i wytrzyma-
∏oÊç pojazdów niemal bez
ograniczeƒ. Samochody
spisywa∏y si´ doskonale!
Kolejny „Scania Test Tour”
odb´dzie si´ w przysz∏ym
roku, jednak dla wszystkich,
którzy nie mogli wziàç
udzia∏u w tegorocznych te-
stach, ich „namiastk´”, czy-
li jazd´ próbnà w trudnych
warunkach, mo˝e zorgani-
zowaç ka˝dy dealer Scanii. 
Scania dba jednak nie tylko

o jakoÊç swoich pojazdów,
zale˝y jej tak˝e na odpowied-
niej ich eksploatacji. Firma ju˝
po raz trzeci organizuje kon-
kurs dla zawodowych kierow-
ców, którzy nie przekroczy-
li 35. roku ˝ycia -Young Euro-
pean Truck Driver. W tym ro-
ku biorà w nim udzia∏ zawod-
nicy z dwudziestu siedmiu
krajów europejskich. 
Celem Scanii jest zach´ce-
nie m∏odych kierowców
do sta∏ego podnoszenia
umiej´tnoÊci g∏ównie w za-
kresie bezpiecznego i odpo-
wiedzialnego zachowania
na drogach. Przez ca∏à wio-
snà u dealerów Scanii pro-
wadzone by∏y eliminacje re-
gionalne. Polega∏y na zda-
niu testu teoretycznego do-
tyczàcego przepisów i za-
gadnieƒ bezpieczeƒstwa,
a nast´pnie potwierdzeniu

tej wiedzy w praktyce – wy-
konaniu precyzyjnych ma-
newrów, obs∏ugi codziennej
oraz ekonomicznej i defen-
sywnej jazdy.
Zwyci´zcy fina∏ów krajo-
wych wezmà udzia∏ w finale
europejskim, który odb´-
dzie si´ 21-22 wrze-
Ênia 2007 w g∏ównej siedzi-
bie Scanii, w Södertälje
(Szwecja). Nagrodà dla naj-
lepszego kierowcy – zwy-
ci´zcy YETD 2007 – b´dzie
Scania serii R o wartoÊci
oko∏o stu tysi´cy euro.
Nasza redakcja obserwo-
wa∏a regionalne eliminacje
w Nadarzynie, które wygra∏
Mariusz Go∏awski. I to on w∏a-
Ênie pojedzie do Gdaƒska, by
walczyç o zwyci´stwo w fina-
le, a przede wszystkim wy-
jazd do Szwecji.
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Uczestnicy „Scania Test Tour“ nie mieli litoÊci dla testowanych pojazdów, te jednak sprosta∏y wszelkim wyzwaniom…



Kerax – zbudowany

do budowania

Renault Kerax od momentu
swego debiutu w roku 1997
cieszy si´ nies∏abnàcà po-
pularnoÊcià i uznaniem
u˝ytkowników z bran˝y bu-
dowlanej w wielu krajach
Êwiata. Có˝, czas p∏ynie jed-
nak nieub∏aganie, koniecz-
na sta∏a si´ zatem moderni-
zacja pojazdu. Konstrukto-
rzy Renault Trucks zabrali
si´ do tego kompleksowo
i solidnie. Kerax otrzyma∏
nowy silnik, nowe zawie-
szenie, uk∏ad hamulcowy
oraz zmodernizowanà kabi-
n´ kierowcy… Mo˝na zatem
zaryzykowaç stwierdzenie,
˝e dzisiejszy Kerax jest
praktycznie ca∏kowicie in-
nym pojazdem przypomina-
jàcym swego poprzednika
jedynie z nazwy. 
Paleta Keraksów obej-
muje ciàgniki siod∏owe
oraz podwozia w uk∏a-
dach 4x2, 4x4, 6x4 i 6x6 oraz
podwozie 8x4. Mo˝liwe jest
skonfigurowanie pojazdu a˝
na szeÊçdziesiàt sposobów.
Kerax nowej generacji nap´-
dzany jest szeÊciocylindro-
wym silnikiem rz´dowym
DXi 11 Euro4/5 wyst´pujà-
cym w trzech wariantach
mocy (370, 410 i 450 KM).
Najmocniejsza z jednostek
rozwija maksymalny mo-
ment obrotowy 2.140 Nm
w zakresie od 1.100
do 1.300 obr./min. Zapew-
nia wysokie osiàgi w ci´˝-
kich warunkach pracy i wy-
jàtkowy komfort jazdy dzi´-
ki doskona∏emu przyspie-
szeniu na niskich obrotach.
W porównaniu z silnikami
dCi Euro3 nowe jednostki
nap´dowe odznaczajà si´
wy˝szà o dziewi´ç do osiem-
nastu procent mocà, a
tak˝e zwi´kszonym od czter-
nastu do nawet czterdziestu
trzech procent momentem
obrotowym. Dzi´ki dosko-
na∏emu wyg∏uszeniu i opty-
malnym parametrom wtry-

sku DXi 11 emituje ha∏as o
nat´˝eniu porównywalnym
z silnikami stosowanymi
w samochodach osobowych.
Wszystkie modele Renault
Kerax wyposa˝one sà w stan-
dardzie w silnikowy hamulec
wydechowy o mocy 175 kW
(2.300 obr./min). Opcjonalnie
zamówiç mo˝na hamulec
Optibrake (275 kW przy 2.300
obr./min). Nawet na niskich
obrotach jego moc hamowa-
nia wynosi 160 kW.
Zastosowany w Keraksie
uk∏ad hamulcowy stanowi
po∏àczenie skutecznych
w pojazdach budowlanych
hamulców b´bnowych
z systemem EBS. Steruje
on elektronicznie ciÊnie-
niem powietrza w si∏owni-
kach uk∏adu hamulcowego
dobierajàc si∏´ hamowania
ka˝dego z kó∏ w zale˝noÊci
od stopnia przyczepnoÊci
pod∏o˝a. Dzi´ki mo˝liwoÊci
zsynchronizowania pod-
czas hamowania pracy ha-
mulca wydechowego, silni-
kowego i zasadniczego
– uk∏ad hamulcowy wykazu-
je si´ niezwyk∏à skuteczno-
Êcià. System EBS mo˝e byç
sterowany – w zale˝noÊci
od potrzeb – elektronicznie
lub manualnie, co zapewnia
optymalne osiàgi i zwi´ksza
znacznie ˝ywotnoÊç uk∏adu. 

W zale˝noÊci od mocy silni-
ka i przeznaczenia, nowa ge-
neracja Keraksów mo˝e byç
wyposa˝ona w cztery rodza-
je szesnastobiegowych, me-
chanicznych skrzyƒ biegów
produkcji Zahnrad Fabrik lub
dwa rodzaje automatycz-
nych przek∏adni Optidriver+.
Wszystkie skrzynie mecha-
niczne wyposa˝one sà seryj-
nie w uk∏ad pneumatyczne-
go wspomagania Servoshift
u∏atwiajàcy i przyspieszajà-
cy prze∏àczanie biegów.
Skrzynie z drà˝kiem pracu-
jàcym w uk∏adzie Super H
wyposa˝one sà w elektro-
-pneumatyczny system za-
pobiegajàcy przypadkowe-
mu w∏àczeniu niew∏aÊciwe-
go biegu, a tak˝e jazdà
na zbyt wysokich obrotach. 
Do wyboru pozostajà rów-
nie˝ dwa modele automa-
tycznej skrzyni Optidriver+

z dwunastoma prze∏o˝eniami
do jazdy w przód i czterema
do ty∏u. Oprogramowanie
skrzyni zarzàdza optymal-
nym doborem biegu, tak˝e
podczas najazdów. Sprawia
to, ˝e silnik pracuje zawsze
w optymalnym zakresie mo-
cy. Dzi´ki zastosowaniu
skrzyni automatycznej skra-
ca si´ czas przeszkolenia
kierowcy oraz zmniejsza zu-
˝ycie paliwa. Zmodernizowa-

na skrzynia Optidriver+ od-
znacza si´ zmniejszonymi
gabarytami oraz – w porów-
naniu z przek∏adnià mecha-
nicznà – tak˝e ni˝szà – do-
k∏adnie o szeÊçdziesiàt kilo-
gramów – wagà. W pe∏ni zin-
tegrowany ze skrzynià retar-
der marki Voith o maksymal-
nej sile hamowania wyno-
szàcej a˝ 3.250 Nm sprawia,
˝e nawet najbardziej strome
zjazdy pokonywane z pe∏-
nym obcià˝eniem nie spra-
wiajà kierowcy najmniej-
szych k∏opotów. Smarowa-
nie retardera odbywa si´
przez przek∏adni´, co spra-
wia, ˝e wymiana oleju
– w zale˝noÊci od warunków
pracy pojazdu – jest ko-
nieczna po przejechaniu
od dwustu tysi´cy do nawet
trzystu tysi´cy kilometrów.
Nowe lub gruntownie zmo-
dernizowane sà te˝ osie
i zawieszenie zastosowa-
ne w Keraksach. Zapew-
niajà one du˝y przeÊwit
i odpowiednie do przezna-
czenia pojazdu kàty natar-
cia oraz zejÊcia. Dopusz-
czalne obcià˝enie osi przed-
niej wynoszàce osiem ton
pozwala na zamontowanie
za kabinà ˝urawia o du˝ym
udêwigu. Rama podwozia
wykonana zosta∏a z nowe-
go gatunku stali wyjàtkowo
wytrzyma∏ej na obcià˝enia
i skr´canie. Ró˝nego rodza-
ju wzmocnienia pozwalajà
na optymalne dostosowa-
nie podwozia do potrzeb
eksploatacyjnych.
Komfortowa kabina kierow-
cy dost´pna jest w trzech
wersjach ró˝niàcych si´
d∏ugoÊcià. Do wyposa˝enia
standardowego nale˝y lu-
sterko czo∏owe. Wersja za-
wieszenia kabiny (mecha-
niczne lub pneumatyczne)
zale˝y od przeznaczenia po-
jazdu. W celu ochrony re-
flektorów przed uszkodze-
niami mechanicznymi nie
zintegrowano ich z przednim
zderzakiem i wyposa˝ono
w kratki zabezpieczajàce. 

Dalsze informacje Pb 024Z
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Wszystkie Keraksy to pojazdy uterenowione lub terenowe. Nic zatem dziwnego, ˝e dosko-
nale radzà sobie w najtrudniejszych nawet warunkach panujàcych na placach budowy…
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Wskazówki przy

zakupie kompresora

budowlanego

Wiele firm decydujàc si´
na zakup przewoênej spr´-
˝arki budowlanej zadaje so-
bie pytanie: Czy kupiç no-
wà, czy raczej u˝ywanà?
Wa˝nà kwestia pozostaje
równie˝ wybór marki urzà-
dzenia (producent) oraz do-

bór odpowiedniej do potrzeb
wydajnoÊci (m3/min). Ka˝dy
kto decyduje si´ na zakup fa-
brycznie nowej spr´˝arki bu-
dowlanej musi braç pod uwa-
g´ nie tylko du˝o wy˝szà ce-
n´ zakupu, ale i spore koszty
przeglàdów, cz´sto warunku-
jàcych utrzymanie gwarancji.
Rozsàdnà alternatyw´ stanowi
z pewnoÊcià zakup u˝ywanej
spr´˝arki. Nale˝y przy tym
zwróciç uwag´, by urzàdzenie

to nie by∏o wyeksploatowane
przez poprzedniego u˝ytkow-
nika i nie mia∏o zbyt wielkiego
przebiegu (optymalnie 400
÷1800 mth). Warto te˝ pami´-
taç o marce – producencie
maszyny. Im bardziej znany
producent – tym ∏atwiejszy do-
st´p do cz´Êci zamiennych itp. 
Firma Hercu Pneumatic nie tyl-
ko oferuje u˝ywane spr´˝arki
w bardzo dobrym stanie tech-
nicznym renomowanych produ-

centów takich jak: CompAir, In-
gersoll-Rand itd., ale i s∏u˝y do-
radztwem doradztwem w zakre-
sie doboru spr´˝arki do urzà-
dzeƒ, które b´dà nià zasilane.
Hercu Pneumatic posiada naj-
wi´kszy w Polsce sk∏ad u˝ywa-
nych kompresorów (zawsze
powy˝ej 50 sztuk). Z doÊwiad-
czeƒ firmy Hercu Pneumatic
skorzysta∏o w ostatnich trzech
latach ponad 160 klientów.

Dalsze informacje Pb 025Z



¸adowarki gàsienicowe

Takeuchi

Takeuchi, japoƒski produ-
cent maszyn kompaktowych
od ponad dwudziestu lat -
obok koparek - wytwarza
równie˝ ∏adowarki kompak-
towe z nap´dem gàsienico-
wym. Takeuchi oferuje obec-
nie trzy modele ∏adowarek:
TL 120,TL 130 i TL 150.
Dzi´ki wysokiej mocy oraz
mo˝liwoÊci manewrowania
w miejscach trudno dost´p-
nych maszyny stanowià dla
ka˝dego przedsi´biorcy bu-
dowlanego w∏aÊciwà alter-
natyw´ dla tradycyjnych ∏a-
dowarek kompaktowych
czy ∏adowarek ko∏owych.
Masa maszyn – odpowied-
nio 2.755, 3.325 i 4.775 kg
daje optymalny stosunek
do osiàganej przez nie mo-
cy. Wszystkie ∏adowarki gà-
sienicowe posiadajà w pe∏-
ni hydrostatyczny nap´d
i sà ob∏ugiwane joystickami
z hydraulicznym sterowa-
niem wst´pnym. 
¸adowarki gàsienicowe 
TL 120, TL 130 i TL 150 zo-
sta∏y skonstruowane tak, by
bez problemu mog∏y spro-
staç wszelkim wyzwaniom
podczas wykonywania co-
dziennych robót nawet
w najci´˝szych warunkach. 

Niezwykle wysoka stabil-
noÊç w po∏àczeniu z du˝à
mocà hydraulicznà sprawia-
jà, ˝e ∏adowarki Takeuchi sà
nadzwyczaj wszechstronne.
Osiàgany przez nie udêwig
przejazdu 565/735/1.120 kg
oraz udêwig roboczy wyno-
szàcy odpowiednio 1.610,
2.100 oraz 3.200 kg pozwa-
lajà na ∏atwy transport euro-
palet w terenie i na p∏askich
odcinkach. WysokoÊç prze-
∏adunku 3.205 mm ∏adowar-
ki TL150 pozwala na za∏a-
dowywanie i roz∏adowywa-
nie wysokich ci´˝arówek.
Równie˝ palety z du˝ym ob-
cià˝eniem mogà byç z ∏a-
twoÊcià sztaplowane. 

Pr´dkoÊç maksymalna ∏ado-
warek wynoszàca odpowied-
nio 9,3/10,4/11,1 km/h po-
zwala na pokonywanie wi´k-
szych odleg∏oÊci w stosun-
kowo krótkim czasie. 
TL 120, TL 130 i TL 150 sà
seryjnie wyposa˝one w do-
datkowà instalacj´ pod
osprz´t o wysokiej mocy
hydraulicznej. Do standar-
dowego wyposa˝enia naj-
nowszej generacji ∏adowa-
rek Takeuchi nale˝à rów-
nie˝: klimatyzacja, za-
mkni´ta kabina, komforto-
wy amortyzowany fotel
operatora oraz wyciàgana
szyba przednia. 
Dzi´ki zastosowaniu uchyl-

nej kabiny wszystkie mode-
le ∏adowarek Takeuchi sà
niezwykle ∏atwe w serwiso-
waniu, a bezpoÊredni i nie-
skomplikowany dost´p do
wszystkich podzespo∏ów
skraca czas przestojów
maszyn do minimum. 
Przestronna kabina opera-
tora, przejrzysty panel ste-
rowania oraz ergonomicz-
nie po∏o˝one joysticki to
gwarancja pracy w komfor-
towych warunkach. Kabina
spe∏nia normy bezpieczeƒ-
stwa FOPS/ROPS. Dosko-
na∏a widocznoÊç z kabiny
zosta∏a poprawiona jeszcze
bardziej poprzez zastoso-
wanie pary dodatkowych lu-
sterek wstecznych. 
Por´czny i ∏atwy w obs∏u-
dze system szybkoz∏àcza
umo˝liwia szybkà wymia-
n´ osprz´tu, co w znacz-
nym stopniu zwi´ksza uni-
wersalnoÊç maszyn nowej
serii TL. Dzi´ki temu znaj-
dujà one szerokie zastoso-
wanie na niemal˝e ka˝dym
placu budowy. 
Innymi atutami wyró˝niajà-
cymi ∏adowarki kompaktowe
Takeuchi sà wszechstron-
noÊç, wytrzyma∏oÊç, moc
oraz ekstremalna ∏atwoÊç
poruszania si´ w trudnym te-
renie. Obie maszyny posia-
dajà certyfikat CE. RG

Dalsze informacje Pb 026Z

Atutami wyró˝niajàcymi nowe ∏adowarki kompaktowe Takeuchi sà wszechstronnoÊç, wy-
trzyma∏oÊç, moc oraz ekstremalna ∏atwoÊç poruszania si´ w trudnym terenie
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Minikoparki 0,8-14,0 t ¸adowarki gàsienicowe 2,7-5,0 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
03-046 Warszawa - FULL, ul. Bruszewska 20, tel. 022 819 40 40
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
36-060 Rudna Ma∏a k/Rzeszowa - RANLIP, ul. Rudna Ma∏a 52, 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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STEHR – maszyny 

dla drogownictwa 

Firma STEHR to od 1983 ro-
ku dynamicznie rozwijajàca
si´, niemiecka firma specja-
lizujàca si´ w budowie ma-
szyn dla drogownictwa.  Jej
g∏ówne ga∏´zie produkcji to:
stabilizatory gruntu, rozsy-
pywacze, zag´szczarki p∏y-
towe, ko∏a zag´szczajàce,
jak równie˝ ∏y˝ki rozdrab-
niajàce, tzw. recyklery.

Produkcja urzàdzeƒ do sta-
bilizacji gruntu rozwija si´
obecnie bardzo pr´˝nie.
Stabilizacja gruntu w techni-
ce natychmiastowego mie-
szania na placu budowy po-
zwala przy zastosowaniu
wapna i cementu na osià-
gni´cie wysokiej jakoÊci
pod∏o˝a cechujàcego si´
du˝à odpornoÊcià na mróz,
wod´ oraz na kurczenie si´
i rozkurczanie. 
Wiodàcà rol´ przy tych pra-
cach odgrywajà rozsypywa-

cze i stabilizatory gruntu.
Najpopularniejszymi rozsy-
pywaczami sà modele ozna-
czone symbolami SBS 3000
i SBS 10. Stabilizatory to:
SBF 22L, SBF 24L, SBF 24.
Maszyny te zosta∏y zaprojek-
towane do monta˝u na cià-
gnikach jako alternatywa dla
samobie˝nych stabilizatorów

gruntu. Pozwalajà obni˝yç
koszty inwestycji w maszy-
n´ (koszt zakupu ciàgnika
i stabilizatora jest znacznie
ni˝szy od kosztu zakupu
stabilizatora). Osiàga si´
tak˝e oszcz´dnoÊci w zu-
˝yciu paliwa, a ciàgnik wy-
korzystywany mo˝e byç
do innych zadaƒ. Zastoso-
wanie zestawu ciàgnik plus
stabilizator zapewnia tak˝e
lepsze manewrowanie oraz
pozwala unikniàç niedogod-

noÊci zwiàzanych z trans-
portem maszyny.
Spe∏niajàc oczekiwania u˝yt-
kowników STEHR stworzy∏
bezpy∏owy stabilizator po∏à-
czony z rozsypywaczem:
SBF 24-6, szczególnie przy-
datny podczas prac w mie-
Êcie czy te˝ w rejonach pól
uprawnych. 

Równie pr´˝nie rozwijajàcà
si´ ga∏´zià jest zag´szczanie
gruntu za pomocà zag´sz-
czarek p∏ytowych czy kó∏ za-
g´szczajàcych. Wyró˝niamy
tu zag´szczarki p∏ytowe po-
jedyncze SBV 55H1 lub po-
trójne SBV 55H3 do monta-
˝u na ∏adowarkach ko∏o-
wych, walcach, ∏adowarkach
kompaktowych, koparkach,
ciàgnikach gàsienicowych
– przydatne szczególnie
przy terenach suchych. 
Efektywny i prosty sposób
na zag´szczenie poprzez
wykorzystanie masy w∏a-
snej koparki osiàgniemy
przy wykorzystaniu kó∏ za-
g´szczajàcych. 
Dzi´ki ekstremalnie wyso-
kiemu zag´szczeniu sta-
tycznemu mo˝na zag´sz-
czaç zwi´z∏e grunty o du˝ej
wysokoÊci warstwy nasypo-
wej. Bez problemu mo˝-
na zag´szczaç rowy instala-
cyjne, obszary problema-
tyczne, skarpy, zasypki.
Kolejnà ga∏àê produkcji fir-
my STEHR stanowià ∏y˝ki
rozdrabniajàce, tak zwane
recyklery, przydatne przede
wszystkim do wrabiania Êrod-
ków wià˝àcych/lepiszczy,

Rozsypywacze STEHR

SBS 3000
Waga: 1.250 kg
Wymiary: 2.594x1.710x1.754 mm
SzerokoÊç rozsypywania: 2.400 mm, hydraulicznie redukowana 
IloÊç materia∏u stabilizujàcego: 3,0 m3

Nap´d hydrauliczny, przystosowany do monta˝u za stabilizatorem, mo˝liwoÊç 
dok∏adnego dozowania iloÊci rozsypywanego materia∏u, kontrola optyczna poziomu
nape∏nienia z elektronicznymi sensorami, ∏atwy do czyszczenia i wymiany filtr

SBS 10
Waga: 3.570 kg
Wymiary: 2.580 mm, wysokoÊç 3.000 mm, d∏ugoÊç 3.900 mm
SzerokoÊç rozsypywania: 2.400 mm, hydraulicznie redukowana do 1.200 mm
IloÊç materia∏u stabilizujàcego: 10 m3

Moc: 130 KM
SzerokoÊç opon: 600/50x22,5 16 PR
Montowany jako przyczepa ciàgniona jednoosiowa 
Nap´d hydrauliczny, przystosowany do monta˝u za stabilizatorem, mo˝liwoÊç
dok∏adnego dozowania iloÊci rozsypywanego materia∏u, kontrola optyczna poziomu 

nape∏nienia z elektronicznymi sensorami, ∏atwy do czyszczenia i wymiany filtr

Bezpy∏owy stabilizator po∏àczony z rozsypywaczem SBF 24-6

PojemnoÊç rozsypywacza [m3] 6
WielkoÊç otworu [m] 0,8x0,8
Wymagana moc ciàgnika [KM] 280
SzerokoÊç pracy [mm] 2.400
G∏´bokoÊç pracy [mm] 600
Waga [kg] 9.100
Mo˝liwoÊç regulacji iloÊci rozsypywanego materia∏u na m2



Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

ul. Obornicka 1, 62-002 Z∏otkowo, tel. 0-61 65 777 77, fax 0-61 65 777 78
recepcja@maszynybudowlane.pl, www.maszynybudowlane.pl

Stehr – ko∏o zag´szczajàce Stehr – p∏yta zag´szczajàca Stehr – recykler

Stehr – zag´szczarka Stehr – stabilizator gruntu Stehr – kombinacja rozsypywacz/stabilizator bezpy∏owy

Stehr – zawór Stehr – równiarka podwieszana Stehr – zgarniarka 

Stehr – przyczepa samoza∏adowcza Stehr – frezarka do studzienek Stehr – rozsypywacz



mieszania, kruszenia, prze-
siewania i uzdatniania gruntu
budowlanego. Przy obróbce
gruntu kamienie do Êrednich
wielkoÊci nie sà separowane,
lecz rozdrabniane. Dzi´ki te-
mu wartoÊciowe sk∏adniki mi-
neralne pozostajà w gruncie.
Spó∏ka Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane jako
wy∏àczny przedstawiciel
na Polsk´ firmy Stehr zapra-
sza wszystkich zaintereso-
wanych na plac w Z∏otkowie
ko∏o Poznania celem pre-
zentacji opisanego sprz´tu.

Dalsze informacje Pb 027Z
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Ko∏a zag´szczajàce STEHR

Typ: SVR 15 SVR 25 SVR 28 SVR 40 SVR 60 HD SVR 80 HD
„Mini” „Mini”

B´ben: ze stopami ze stopami ze stopami ze stopami ze stopami ze stopami 
ubijajàcy ubijajàcy ubijajàcy ubijajàcy ubijajàcy ubijajàcy

WysokoÊç do p∏yty monta˝owej: [mm] 655 655 1.090 1.090 1.090 1.090
Ârednica ca∏ego ko∏a: [mm] 610 610 920 920 920 920
SzerokoÊç ca∏ego ko∏a: [mm] 150 250 280 400 570 770
Urzàdzenie noÊne: [t] 1,5÷5 1,5÷7 6÷14 8÷16 12÷50 18÷50 
Liczba tarcz ko∏a: 1 1 1 1 2 2
Waga: [kg] ok. 145 ok. 185 ok. 500 ok. 550 ok. 850 ok. 940
Obcià˝enie liniowe  [kg/cm2] do 200 do 480 do 300 do 259 do 262 do 198

(przy (przy (przy (przy (przy (przy

sprz´˝eniu sprz´˝eniu sprz´˝eniu sprz´˝eniu sprz´˝eniu sprz´˝eniu 

z koparkà z koparkà z koparkà z koparkà z koparkà z koparkà 

1,5-tonowà) 4-tonowà) 14-tonowà) 16-tonowà) 25-tonowà) 25-tonowà)

¸y˝ki rozdrabniajàce STEHR

Model SR 12 SR 15
Waga [kg] 1.650 2.250
Moc nap´du [kW] 75  105 

(przy 150 l/min/300 bar) (przy 210 l/min/300 bar)

Moment obrotowy [Nm maks.] 3.820 5.065
Ârednica wirnika [mm] 600 600
Obroty wirnika [U/min] 180 (regulowane) 180 (regulowane)
PojemnoÊç [m3] 1,2 1,5
SzerokoÊç [mm] 1.200 1.200

Stabilizatory STEHR

SBF 22L SBF 24L SBF 24
SzerokoÊç mieszania (stabilizacji) [mm] 2.200 2.400 2.400
Maks. g∏´bokoÊç mieszania [mm] 400 400 600
Waga [kg] 2.220 2.600 4.670
Wymagana moc [kW/KM] 96/130 118/160 170/230

Nowe ∏adowarki Wackera

Przed dwoma laty koncern
Wacker dà˝àc do poszerze-
nia oferty dla bran˝y budow-
lanej, zdecydowa∏ si´ na za-
kup znanego producenta ∏a-
dowarek, firmy Weidemann.
Analitycy Wackera doszli
do wniosku, ˝e konstruowa-
nie ∏adowarki w∏asnymi si∏a-
mi by∏oby procesem zbyt
drogim i d∏ugotrwa∏ym.
Stwierdzili tak˝e, ˝e wielu eu-
ropejskich klientów Wackera
wykorzystuje lub b´dzie wy-
korzystywa∏o ma∏e ∏adowarki
ko∏owe. Tak w∏aÊnie zrodzi∏a
si´ decyzja o zakupie techno-
logii Weidemanna. Poniewa˝
firma ta specjalizowa∏a si´
w produkcji ∏adowarek rolni-
czych, maszyny przeznaczo-
ne dla bran˝y budowlanej
musia∏y przejÊç szereg mo-

dyfikacji. Przesuni´to w nich
Êrodek ci´˝koÊci, wprowa-
dzono dodatkowà przeciw-
wag´ oraz ogólnie wzmoc-
niono konstrukcj´. Zmieni∏a
si´ tak˝e kolorystyka. Ofe-
rowane pod markà Wacker
maszyny dla firm z bran˝y
budowlanej malowane sà
na ˝ó∏ty kolor.

W Polsce nowe ∏adowarki
dost´pne sà wy∏àcznie
w formie wynajmu. – Zdecy-
dowaliÊmy si´ na takie roz-
wiàzanie, gdy˝ umo˝liwia
nam ono uzyskanie w krót-
kim czasie opinii o sprz´cie
od wielu u˝ytkowników. Mo-
˝emy tak˝e wysondowaç,
które z modeli cieszyç si´

mogà najwi´kszym zaintere-
sowaniem. W przysz∏ym ro-
ku rozpocznie si´ sprzeda˝
∏adowarek. Do tego czasu
musimy jednak odpowied-
nio zorganizowaç sieç dys-
trybucji i serwisu – t∏umaczy
Mariusz Pieraszewski z fir-
my Wacker Polska. Oferta
produkcyjna ∏adowarek
Wacker obejmuje dziewi´ç
modeli o ci´˝arze roboczym
od 1,8 do 5,7 tony. Maszy-
ny odznaczajà si´ typowymi
dla Wackera cechami, jaki-
mi sà prostota konstrukcji,
∏atwoÊç obs∏ugi, ekono-
miczna eksploatacja i przy-
jaznoÊç dla Êrodowiska na-
turalnego. Wacker liczy
na du˝e zaintresowanie ∏a-
dowarkami, dlatego te˝ za-
inwestowa∏ w nowà fabryk´
zbudowanà w niemieckim
Diemelsee-Flechtdorf. 

Dalsze informacje Pb 028Z
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Kret – najpopularniejsze

urzàdzenie przeciskowe

Istniejàce elementy infra-
struktury takie jak: tory ko-
lejowe, drogi, parkingi czy
chodniki stanowià cz´sto
bardzo trudnà przeszkod´
w realizacji szeregu prac
zwiàzanych z uk∏adaniem
podziemnych instalacji. 
Obowiàzujàce przepisy,
a tak˝e ch´ç ograniczenia
do niezb´dnego minimum
niedogodnoÊci zwiàza-
nych z prowadzonymi pra-
cami, najcz´Êciej nie po-
zwalajà prowadzàcemu ro-
boty na wykorzystanie tra-
dycyjnych metod polega-
jàcych wykonaniu wykopu
przy u˝yciu koparki, u∏o˝e-
niu rur, kabli lub innych in-
stalacji oraz zasypaniu wy-
kopu i ewentualnej naprawie
uszkodzonych nawierzchni. 
Rozwiàzanie problemu ze
wspomnianymi na wst´pie

przeszkodami stanowiç mo-
˝e stosowanie tak zwanej
technologii bezwykopowej.
W jej ramach wykorzysty-
wane sà nast´pujàce urzà-
dzenia: wiertnice sterowa-
ne, wiertnice poziome, urzà-
dzenia hydrauliczne oraz
tak zwane „krety”.
Najlepszà metodà wykony-
wania podziemnych instala-
cji jest wbijanie stalowej
rury os∏onowej lub drà˝e-
nie otworu i wciàganie ru-
ry PE za pomocà m∏ota
pneumatycznego zwane-
go cz´sto „kretem”.
Przy wi´kszoÊci prac stoso-
wanie urzàdzeƒ innego typu
jest mniej op∏acalne. Przy-
k∏adowo, wiertnica sterowa-
na renomowanej firmy jest
kilkadziesiàt razy dro˝sza
od „kreta” i kilkanaÊcie razy
ci´˝sza. Jej szczególne za-
lety wykorzystywane sà
przy przejÊciach pod rzeka-
mi lub bardzo d∏ugimi prze-
ciskami. Wiertnica pozioma

o tym samym zakresie ro-
bót co „kret” jest dziesi´ç
razy ci´˝sza, kilka razy
dro˝sza. Wymaga ponadto
Êciany oporowej. Jest tak˝e
urzàdzeniem mniej wydaj-
nym. To samo dotyczy

urzàdzeƒ hydraulicznych.
Wykonywanie takim sposo-
bem przewiertów w szcze-
gólnoÊci kilku- lub kilkuna-
stometrowych jest niewy-
godne (ustawienie i przygo-
towanie wiertnicy lub urzà-
dzenia hydraulicznego wy-
maga wiele czasu) i jest
w efekcie ma∏o op∏acalne.
W Polsce urzàdzeniem naj-
cz´Êciej stosowanym do prze-
cisków jest „kret” produkcji
ukraiƒskiej (zdoby∏ on osiem-
dziesiàt procent rynku). Pro-
ducentem i wy∏àcznym dys-
trybutorem tych urzàdzeƒ
jest firma HERCU Pneumatic.
Powstajà one na bazie pod-
zespo∏ów ukraiƒskich, nato-
miast osprz´t stosowany
do nich produkowany jest
w Polsce i krajach zachod-
nioeuropejskich.
HERCU Pneumatic jako je-
dyna firma w Polsce udzie-
la na oferowany sprz´t
dwuletniej gwarancji.

Dalsze informacje Pb 029Z

Narz´dzia i sprz´t budowlany

PoÊrednik Budowlany 55

Firma Hercu Pneumatic jest najwi´kszym
w Polsce dystrybutorem maszyn pneuma-
tycznych typu „kret”. Urzàdzenia te zezwa-
lajà na bezrozkopowà instalacj´ rur os∏ono-
wych pod drogami, szlakami kolejowymi itp.



Gi´tarki i no˝yce Sima

Powsta∏a w roku 1989 firma
ZPH PIWI ma swojà siedzi-
b´ w Krakowie. Oferuje
zarówno proste narz´dzia
r´czne, elektronarz´dzia,
narz´dzia geodezyjne, ge-
neratory pràdu, zag´szczar-
ki, pompy, spr´˝arki, narz´-
dzia diamentowe, jak rów-
nie˝ u˝ywane maszyny bu-
dowlane. 
PIWI jest autoryzowanym
dealerem mi´dzy innymi
firm: Honda, Belle, Atlas
Copco i SIMA. W tym roku
firma rozpocz´∏a sprzeda˝
gi´tarek i no˝yc do pr´tów
zbrojeniowych firmy SIMA:
gi´tarki elektryczne DEL,
gi´tarki z no˝ycami COMBI,
gi´tarki do strzemion STAR
oraz no˝yce elektryczne
CEL. W ofercie znajdujà si´
tak˝e: akcesoria do gi´ta-
rek zwi´kszajàce mo˝liwo-
Êci zastosowaƒ poszcze-
gólnych modeli, gi´tarki
r´czne oraz r´czne no˝yce
do pr´tów zbrojeniowych.

Pe∏na oferta PIWI prezento-
wana jest na specjalnie
stworzonych stronach inter-
netowych: www.gietarka.pl
i www.nozyce.net.pl. 
Maszyny SIMA, dobrze zna-
ne na rynkach europej-

skich, zosta∏y równie˝ do-
brze przyj´te w Polsce. Ten
hiszpaƒski producent, zna-
ny w ca∏ej Europie, dzia∏a
od 35 z górà lat oferujàc
oprócz gi´tarek i no˝yc pi∏y
do ci´cia asfaltu, pi∏y sto∏o-
we oraz maszyny do obrób-
ki betonu. Wszystkie ma-
szyny cechujà wysokie pa-
rametry techniczne oraz
zwarta i stabilna konstruk-
cja. Sprzeda˝ maszyn pro-
wadzi bezpoÊrednio firma
PIWI. Obecnie szuka i orga-
nizuje sieç dealerów w Pol-
sce. PIWI pomaga we w∏a-
Êciwym doborze maszyn,
co stanowi warunek ich
efektywnego wykorzysta-
nia. PIWI na sprzedawane
gi´tarki i no˝yce udzie-
la dwunastomiesi´cznej
gwarancji. Zapewnia rów-
nie˝ cz´Êci zamienne.
Gi´tarki i no˝yce COMBI
przeznaczone sà w zale˝no-
Êci od typu, do gi´cia pr´-
tów zbrojeniowych o mak-
symalnej Êrednicy od 22
do 40 mm i ci´cia pr´tów
o Êrednicy od 30 do 32 mm.

Doposa˝enie gi´tarek DEL
w no˝yce CEL w jednej
obudowie czyni z maszyn
COMBI uniwersalne narz´-
dzie do prac na placach bu-
dów. Prostokàtne no˝e po-
siadajà cztery kraw´dzie

tnàce, a ich wymiana pod-
czas eksploatacji jest bar-
dzo ∏atwa. 
Gi´tarki DEL przeznaczone
sà, w zale˝noÊci od typu,
do gi´cia pr´tów zbrojenio-
wych o maksymalnej Êredni-
cy od 22 do 50 milimetrów.
Komfort obs∏ugi w gi´tar-
kach, w przypadku COMBI

oraz DEL, zwi´ksza system
automatycznego powrotu
sto∏u do pozycji wyjÊciowej.
Kàt obrotu sto∏u ustawiany
jest skokowo co 10° z mo˝-
liwoÊcià p∏ynnej regulacji
z dok∏adnoÊcià do 10°. Gi´-
tarka wy∏àcza si´ automa-
tycznie i wraca do pozycji
wyjÊciowej po osiàgni´ciu
nastawionego ograniczni-
kiem kàta obrotu. Wszystkie
narz´dzia robocze sà ulep-
szane cieplnie. 
Elektryczne gi´tarki STAR
przeznaczone sà do wyko-
nywania strzemion o wielo-
kàtnych kszta∏tach i ró˝nej
d∏ugoÊci boków. Wykonu-
jàc jednakowe elementy
mo˝na – w zale˝noÊci
od Êrednicy drutu – uzyskaç
od siedmiuset do nawet ty-
siàca strzemion na godzin´. 
Zakres zastosowaƒ gi´tarek
DEL i maszyn COMBI (wy-
konywanie strzemion, gi´-
cie spiral, gi´cie pr´tów
w ∏uki o du˝ej Êrednicy)
mo˝na poszerzyç wykorzy-

stujàc zestawy dodatko-
wych akcesoriów. 
Wprowadzonà w ostatnim
czasie do oferty firmy PIWI
nowoÊcià sà r´czne no˝yce
TX 16 przeznaczone do ci´-
cia pr´tów zbrojeniowych.
No˝yce wyposa˝one sà
w hartowane, wymienne
no˝e, a ich modu∏owa bu-

dowa umo˝liwia ∏atwà wy-
mian´ wszystkich uszko-
dzonych cz´Êci sk∏ado-
wych na nowe. 
Wszystkie maszyny wypo-
sa˝one sà w wymagane
przepisami elementy zabez-
pieczajàce operatora w cza-
sie pracy. Zastosowano
w nich os∏ony sto∏u obroto-
wego i no˝yc. Przed uru-
chomieniem maszyny nie-
przygotowanej w∏aÊciwie
do pracy zabezpiecza
operatora zestaw czujni-
ków elektrycznych. Maszy-
ny majà mo˝liwoÊç urucha-
miania za pomocà wy∏àcz-
nika na obudowie lub peda-
∏u sterujàcego wyposa˝one-
go w bezpiecznik uniemo˝-
liwiajàcy przypadkowe za∏à-
czenie. Sterowanie zasilane
jest pràdem o napi´ciu bez-
piecznym 24 V. 
Szczegó∏owych informacji
o wszystkich maszynach
zasi´gnàç mo˝na bezpo-
Êrednio w firmie PIWI.
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Przecinarka drogowa COBRA 400

Przecinarka sto∏owa Magnum 900





Weber MT – modernizacja

wibratorów do betonu

Weber Maschinentechnik
GmbH z siedzibà w Bad La-
asphe (Niemcy) jest Êredniej
wielkoÊci przedsi´bior-
stwem produkcyjnym posia-
dajàcym szerokie kontakty
handlowe na ca∏ym Êwiecie.
Udzia∏ eksportu w ogólnej
produkcji firmy kszta∏tuje si´
na poziomie ponad szeÊç-
dziesi´ciu procent. Wa˝ny-
mi rynkami, na których dzia-
∏ajà w∏asne przedstawiciel-
stwa – obok Europy sà Sta-
ny Zjednoczone, Kanada
oraz Ameryka Po∏udniowa.
Du˝e inwestycje w badania
i rozwój gwarantujà najwy˝-
szà jakoÊç produkowanego
sprz´tu. Dla rozwoju pro-
duktów Weber MT prowadzi
badania podstawowe na po-
ziomie naukowym. Przyk∏a-
dem tego jest technologia
COMPATROL® – kontrola
stopnia zag´szczania grun-
tu przeznaczona dla za-
g´szczarek kierowanych
r´cznie, która na ˝yczenie
u˝ytkownika mo˝e zostaç
uzupe∏niona o system za-
rzàdzania eksploatacjà ma-
szyny oraz jej serwisem.
Weber MT zapewnia naj-
wy˝szà jakoÊç swoich pro-
duktów i ∏atwà dost´pnoÊç
serwisu. W Polsce dla pro-
fesjonalnej obs∏ugi autory-
zowanej sieci sprzeda˝y
i serwisu w roku 1992 po-
wo∏ano Weber MT Sp. z o.o.
z siedzibà w podwarszaw-
skim Nadarzynie/Starej Wsi. 
Obok innowacji w dziedzi-
nie zag´szczarek gruntu,
na targach Bauma 2007
w Monachium Weber Ma-
schinentechnik zaprezento-
wa∏ inne unowoczeÊnienia
w swoim programie produk-
cyjnym. Przyk∏adowo, swo-
je zestawy do wibrowania
betonu przedsi´biorstwo
wyposa˝y∏o w nowo opra-
cowane stojany zwi´k-
szajàce moment obrotowy,
a tak˝e zmodernizowa∏o

uk∏ad za∏àczania sprz´tu
i obudow´ przetwornicy.
Pod skrótem typoszeregu
IVUR ukrywa si´ kombinacja
bu∏awy wibracyjnej i prze-
twornicy cz´stotliwoÊci.
Urzàdzenia Weber MT sk∏a-
dajà si´ z dwóch kompaty-
bilnych podzespo∏ów – bu-
∏awy wibracyjnej IVU o Êred-
nicy 40, 50 lub 58 mm
i przetwornicy UR 1,6 - któ-
re ∏àczone sà poprzez

wtyczk´ i gwintowane z∏à-
cze. Kompletny zestaw
pod oznaczeniem IVUR 40,
IVUR 50 lub IVUR 58 pod∏à-
czany jest bezpoÊrednio
do êród∏a pràdu przemien-
nego 230V/50Hz. Zaletà ze-
stawu IVUR jest mo˝liwoÊç
zamiennego zastosowania
bu∏aw o ró˝nej Êrednicy.
Wymienne bu∏awy mogà
byç pod∏àczane do tej sa-
mej przetwornicy, co po-

zwala zredukowaç koszty
zakupu sprz´tu zwi´kszajàc
jednoczeÊnie uniwersalnoÊç
jego zastosowania.
Zabezpieczona przed drga-
niami – odpowiadajàca eu-
ropejskim normom – elek-
troniczna przetwornica za-
pewnia d∏ugotrwa∏e beza-
waryjne u˝ytkowanie. Elek-
tronika zabezpiecza urzà-
dzenie przed wahaniami
napi´cia, spi´ciami i prze-
grzaniem. Kompaktowa
obudowa przetwornicy ma
zaokràglone kraw´dzie
i ma∏y ci´˝ar. Sà to idealne
w∏aÊciwoÊci, aby nie utknàç
w zbrojeniu. Wyprofilowany
uchwyt znacznie u∏atwia
przenoszenie sprz´tu. 
G∏ównym podzespo∏em wi-
bratora wg∏´bnego jest silnik.
Bu∏awy wibracyjne produko-
wane przez Weber MT wypo-
sa˝one sà w silnik elektrycz-
ny o wysokiej mocy wytwa-
rzajàcy du˝à si∏´ odÊrodko-
wà. Bu∏awy wytwarzajà du˝e
drgania umo˝liwiajàc osià-
gni´cie optymalnych wyni-
ków zag´szczania. Dodatko-
wo uzwojenie stojana chro-
nione jest sensorem termicz-
nym. W razie potrzeby kor-
pus bu∏awy mo˝na otworzyç
i dokonaç naprawy. 
Dotyczy to tak˝e konwencjo-
nalnych wibratorów serii IV,
które pod∏àczane sà do od-
r´bnych przetwornic. Weber
MT oferuje je o ró˝nej Êred-
nicy: od 31 do 80 mm. Miej-
scem ich stosowania sà du-
˝e place budowy, na któ-
rych nierzadko zag´szczajà
one setki metrów szeÊcien-
nych betonu. Program
sprz´tu do zag´szczania
betonu uzupe∏niajà mecha-
niczne wibratory wahad∏o-
we serii MVX z gi´tkim wa-
∏em przenoszàcym obroty
z silnika na bu∏aw´. Swoje
atuty w zakresie wszech-
stronnoÊci zastosowaƒ i ko-
rzystnej relacji ceny do wy-
dajnoÊci prezentujà pod-
czas pracy na mniejszych
placach budowy. 
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Urzàdzenia Weber MT sk∏adajà si´ z dwóch kompatybilnych podzespo∏ów – bu∏awy wi-
bracyjnej IVU o Êrednicy 40, 50 lub 58 mm i przetwornicy UR 1,6, które ∏àczone sà po-
przez wtyczk´ i gwintowane z∏àcze

Bu∏awy wibracyjne Weber MT posiadajà silnik elektryczny o wysokiej mocy wytwarzajàcy
du˝à si∏´ odÊrodkowà
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Benza – najlepszy

wybór 

SpoÊród bogatej oferty ma-
szyn marki Benza na szcze-
gólnà uwag´ zas∏ugujà moto-
pompa  FLEX 305 oraz spa-
warka spalinowa oznaczona
symbolem WGT220DC. 
Pierwsze ze wspomnianych
urzàdzeƒ – FLEX 305 jest
wysoko wydajnà motopom-
pà przeznaczonà do wody
brudnej. Urzàdzenie jest
w stanie przet∏oczyç zanie-
czyszczenia o Êrednicy do-
chodzàcej nawet do dzie-
si´ciu milimetrów. 
Jedyna w swoim rodzaju
konstrukcja pompy znako-
micie u∏atwia jej u˝ytkowa-
nie, a doskona∏e parametry
techniczne znacznie pod-
noszà efektywnoÊç prowa-
dzonych prac. Nowatorskie
rozwiàzania techniczne
zastosowane w motopom-
pie FLEX 305 znacznie
upraszczajà jej eksploatacj´.
Polegajà one na rozdzieleniu
poszczególnych elementów
urzàdzenia na posadowiony
na por´cznej ramie zespó∏
nap´dowy (stanowi go silnik
SUBARU Robin o mocy 5,0
KM), element przeniesienia
nap´du (wa∏ek gi´tki o d∏u-
goÊci pi´ciu metrów) oraz
modu∏ pompowy. 
Poniewa˝ modu∏ pompowy
umieszcza si´ bezpoÊred-
nio w wodzie, eliminuje to
koniecznoÊç stosowania

drogiego przewodu ssaw-
nego oraz wst´pnego zale-
wania pompy i przewodu.
Po uruchomieniu silnika
pompa samoczynnie zasy-
sa wod´ i wyrzuca jà prze-
wodem o Êrednicy trzech
cali na wysokoÊç do osiem-
nastu metrów. Maksymal-
na wydajnoÊç motopompy
jest imponujàca, wynosi bo-
wiem a˝ 1.300 litrów na mi-
nut´. Pozytywne opinie
rzeszy u˝ytkowników, któ-
rzy wybrali t´ w∏aÊnie moto-
pomp´ potwierdza jej wyso-
kà jakoÊç i skutecznoÊç za-
stosowanych w niej rozwià-
zaƒ technicznych.
Spalinowa spawarka typu
WGT220DC jest kompakto-
wym urzàdzeniem ∏àczà-
cym w sobie cechy spa-
warki elektrycznej oraz trój-
fazowego agregatu pràdo-
twórczego. Jako nap´d
w urzàdzeniu tym zastoso-
wano niezawodny silnik
SUBARU Robin EH41 rozwi-
jajàcy moc 13,5 KM. Opcjo-
nalnie dost´pna jest równie˝
wersja spawarki wyposa˝o-
nej w silnik wysokopr´˝ny
marki YANMAR. 
Ca∏oÊç stanowi kompakto-
wà konstrukcj´ umieszczo-
nà na wytrzyma∏ej ramie
z rur stalowych o Êredni-
cy 35 milimetrów. Spawark´
mo˝na przemieszczaç dzi´-
ki posadowieniu jej na gu-
mowo-metalowych kó∏kach.
Standardowe wyposa˝enie
urzàdzenia stanowi r´kojeÊç

oraz przewody spawalnicze
(czterometrowy – pràdowy
z uchwytem i trzymetrowy
– masowy). 
Maksymalny pràd spawania
wynosi 220 A (DC), a mak-
symalna Êrednica elektrody
– 5 milimetrów. W trybie pra-
cy agregatowej do wykorzy-
stania pozostaje 6,5 kVA
(zasilanie trójfazowe) lub 3,5
kVA (zasilanie jednofazowe). 

Du˝a uniwersalnoÊç tej ma-
szyny czyni jà idealnym roz-
wiàzaniem dla firm dzia∏ajà-
cych w bran˝y konstrukcyj-
no-budowlanej. Oprócz cie-
szàcego si´ w chwili
obecnej najwi´kszym zain-
teresowaniem klientów mo-
delu WGT220DC, dost´pne
sà równie˝ agregaty spa-
walnicze o mniejszej mocy. 
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AGE-POWER s.c.

UL. GRUDOWSKA 65
05-822 MILANÓWEK
TEL./FAX 022/7245507
KOM: 0609560535

DEALERZY:
PILEX – Szczecin (zachodniopomorskie) tel. 091 483 48 98
PALISANDER – Bia∏ystok (podlaskie) tel. 085 662 74 88
NORDEKO – Zblewo (pomorskie) tel. 058 588 43 83
HAMER – Warszawa (mazowieckie) tel. 022 814 00 07

WY¸ÑCZNY IMPORTER:



BOMAG – gwarancja 3-2-1

Od ponad pó∏ wieku marka
BOMAG kojarzona jest
przez u˝ytkowników sprz´-
tu budowlanego z najwy˝-
szà jakoÊcià i innowacyjny-
mi technologiami produkcji.
Aktualnie firma rozwija swà
ofensyw´ serwisowà w za-
kresie lekkiego sprz´tu za-
g´szczajàcego. Nabyw-
cy ubijaków i rewersyjnych
dwukierunkowych p∏yt wi-
bracyjnych tej marki mogà
skorzystaç z tak zwanej
gwarancji „3-2-1”. Jej wpro-
wadzenie ma pomóc firmie
w umocnieniu wiodàcej po-
zycji rynkowej wÊród produ-
centów lekkiego sprz´tu za-
g´szczajàcego. 
Pakiet gwarancyjny „3-2-1”
polega na tym, ˝e do gwa-
rancji podstawowej obowià-
zujàcej przez rok od zakupu
urzàdzenia, BOMAG dodaje
trzyletnià gwarancj´ na ele-
menty resorowania i prowa-
dzenia ubijaków, jak rów-
nie˝ mechanizm wzbudzajà-
cy i hydrauliczny drà˝ek
zmiany kierunku pracy p∏yt
zag´szczajàcych. Przed∏u-
˝ona do dwóch lat gwaran-
cja dotyczy natomiast silni-

ków spalinowych zarówno
ubijaków, jak i p∏yt wibracyj-
nych. Nowa gwarancja do-
tyczàca obu serii urzàdzeƒ
obowiàzuje od momentu
przekazania sprz´tu u˝yt-
kownikowi, najpóêniej jed-
nak w ciàgu szeÊciu miesi´-
cy od daty wyprodukowa-
nia. Podstawà do skorzysta-
nia z gwarancji „3-2-1” jest
zgodne z zaleceniami pro-
ducenta serwisowanie ma-
szyny i nale˝yte obchodze-
nie si´ ze sprz´tem. Gwa-
rancja nie dotyczy kompo-
nentów serwisowych, mate-
ria∏ów eksploatacyjnych, jak
równie˝ szkód wynik∏ych
z nienale˝ytego obchodze-
nia si´ ze sprz´tem, niepra-
wid∏owo przeprowadzonych
prac serwisowych lub prób
dokonywania napraw przez
osoby nieuprawnione. 
W ostatnich latach BOMAG
wprowadzi∏ powa˝ne zmiany
konstrukcyjne w ubijakach.
Odnowiona seria sk∏ada si´
z trzech modeli – BT 80 D
z silnikiem Diesla oraz
dwóch urzàdzeƒ nap´dza-
nych czterosuwowymi silni-
kami benzynowymi BT 60/4
i BT 65/4 o ci´˝arze robo-
czym od 60 do 80 kg. Urzà-
dzenia zapewniajà zag´sz-

czanie pod∏o˝a na najwy˝-
szym poziomie. Ich niewàt-
pliwymi zaletami sà tak˝e
niski poziom emitowanego
ha∏asu i wibracji oraz wyso-
ka niezawodnoÊç. 
Innowacje stosowane przy
produkcji ubijaków dotyczà-
ce przede wszystkim pro-
stoty obs∏ugi, bezpieczeƒ-
stwa pracy i maksymalnego
wyd∏u˝enia ˝ywotnoÊci
urzàdzeƒ sprawi∏y, ˝e cie-
szà si´ one coraz wi´kszym
zainteresowaniem u˝ytkow-
ników na ca∏ym Êwiecie. 
Rozwiàzania techniczne za-
stosowane w opatentowa-
nej przez firm´ BOMAG
konstrukcji komfortowego
uchwytu ubijaków sprawiajà,
˝e na d∏onie i ramiona ope-
ratora przenoszone sà tylko
niewielkie wibracje. 
Znaczne wyd∏u˝enie ˝ywot-
noÊci urzàdzeƒ osiàgni´to
stosujàc jedyny w swoim ro-
dzaju system zabezpiecze-
nia silnika EPS (Engine Pro-
tection System). Chroni on
nie tylko uk∏ady wewn´trz-
ne, ale zapobiega równie˝
uszkodzeniom zewn´trz-
nym. Automatyczna kontro-
la stanu poziomu oleju oraz
zaawansowany, dwustop-
niowy system filtracjny za-

pewniajà bezawaryjnà pra-
c´ ubijaków w najtrudniej-
szych nawet warunkach
placu budowy.
Typoszereg rewersyjnych
p∏yt wibracyjnych BOMAG
sk∏ada si´ z dziesi´ciu
modeli urzàdzeƒ o ci´˝arze
roboczym w zakresie od 120
do 750 kg. Skonstruowane
zosta∏y z myÊlà o prowadze-
niu najtrudniejszych nawet
robót zag´szczajàcych. In-
˝ynierom firmy BOMAG sto-
sujàcym innowacyjne roz-
wiàzania uda∏o si´ stworzyç
maszyny wyró˝niajàce si´
doskona∏ymi parametrami
i najwy˝szym komfortem ob-
s∏ugi. Nowa konstrukcja me-
chanizmu wzbudzajàcego
daje doskona∏e w∏aÊciwoÊci
eksploatacyjne i bardzo do-
brà stabilnoÊç oraz zdolnoÊç
pokonywania wzniesieƒ
podczas pracy na zboczach. 
Wy˝szy komfort pracy wyni-
kajàcy ze znacznego zredu-
kowania poziomu wibracji,
na które nara˝ony jest opera-
tor, zosta∏ osiàgni´ty dzi´ki
zastosowaniu specjalnego
dyszla z czteropunktowym ∏o-
˝yskowaniem. Mo˝e on byç
regulowany bezstopniowo
na wysokoÊç z mo˝liwoÊcià
zablokowania w dwóch pozy-
cjach. Zastosowany w dwu-
biegowej p∏ycie wibracyjnej
BPR 65/70D (ci´˝ar robo-
czy 575 kg) nowatorski sys-
tem Tip-Control umo˝liwia
operatorowi b∏yskawicznà
zmian´ kierunku jazdy za po-
mocà jednego przycisku. 
Badania wykaza∏y, ˝e przy-
czyn´ awarii p∏yt wibracyj-
nych w blisko osiemdziesi´-
ciu procentach przypadków
stanowià czynniki zewn´trz-
ne. Dla konstruktorów BO-
MAGA fakt ten by∏ wystar-
czajàcy powodem, by odpo-
wiednio chroniç urzàdzenia.
W tym celu wyposa˝ono je
w odpowiednie obudowy,
których konstrukcja wzmoc-
niona zosta∏a o˝ebrowaniem
wykonanym z odpornych
na odkszta∏cenia listew. 

Dalsze informacje Pb 033Z

Sprz´t budowlany

60 PoÊrednik Budowlany

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:

EWPA – Maszyny Budowlane Sp. z o.o., Komorniki k/Poznania, tel./fax 061 8107 513, www.ewpa.pl

ODDZIA¸Y: Bydgoszcz, tel. 052 346 61 84; Cz´stochowa, tel. 034 366 45 90; Gdaƒsk, tel. 058 343 21 91; 
Katowice, tel. 032 352 04 56; Koszalin,  tel. 094 342 23 71; Kraków, tel. 012 415 80 12; Lublin, tel. 0607 605 990; 

¸ódê, tel. 042 650 89 69; Rzeszów, tel. 017 860 06 45; Szczecin, tel. 091 464 51 05; Wroc∏aw, tel. 071 325 51 62

EWPA
MASZYNY
BUDOWLANE

sp. z o.o.



Maszyny budowlane

PoÊrednik Budowlany 61

Ammann Yanmar

Firma Ammann Yanmar jest
producentem ma∏ych i Êred-
nich koparek „semi ViO”
i „ViO”. Do pierwszej grupy
nale˝à maszyny, których
tylna cz´Êç nie wychodzi
poza obrys gàsienic. Z kolei
typoszereg „semi ViO” za-
wiera koparki o zbli˝onych
parametrach, lecz z mini-
malnie wystajàcà tylnà cz´-
Êcià nadwozia.
Koparki:

SV05 615 kg
SV08 1.065 kg
SV15 1.655 kg
SV17 1.790 kg
SV17 Ex 1.940 kg
SV100 9.250 kg

ViO15 1.680 kg
ViO20 2.320 kg
ViO25 2.770 kg
ViO30 3.270 kg
ViO35 3.565 kg
ViO45 4.430 kg
ViO55 5.130 kg
ViO75 7.720 kg

Sigma B7 8.030 kg
Maszyna Sigma jest koparkà
z ∏amanym podwójnie ramie-
niem. Wysoka jakoÊç mate-

ria∏ów i wykonania zapewnia
d∏ugà, bezawaryjnà prac´.
Maszyny wyposa˝ono w silni-
ki Yanmar produkowane spe-
cjalnie do koparek. 
Ammann Yanmar wytwarza
równie˝ transportery na gu-
mowanych gàsienicach. Ich
Transportery gàsienicowe:

Poj. ∏adunku
C12R 0,52 m3

C30R 1,24 m3

C50R-3 2,30 m3

C50R-3TV 2,10 m3

∏adownoÊç zawiera si´ w prze-
dziale 1.180÷3.800 kg.
W ofercie firmy znajdujà si´
równie˝ wie˝e oÊwietleniowe
pozwalajàce na prac´ w nocy.

Dalsze informacje Pb 034Z

Atlas Weyhausen

Atlas Weyhausen jest reno-
mowanym niemieckim pro-
ducentem ∏adowarek i wal-
ców jedno- i dwub´bno-
wych. Aktualna  oferta firmy
¸adowarki:

AR35 2.500 kg
AR50 3.950 kg
AR60 4.650 kg
AR65Super 4.800 kg
AR70 5.600 kg
AR75S* 6.000 kg
AR80 5.750 kg
AR85 6.700 kg
AR95 7.900 kg
AR95 Super 8.100 kg

* z obrotowym ramieniem

obejmuje ∏adowarki o po-
jemnoÊci ∏y˝ki od 0,34
do 1,60 m3. Wszystkie ma-

szyny wyposa˝one zosta∏y
w silniki marki Deutz.

Ciekawym rozwiàzaniem
jest ∏adowarka z obrotowym
ramieniem (obrót o pe∏-
ne 180 stopni), doskona∏a
na przyk∏ad przy pracy
na przydro˝nych chodni-
kach. Atlas Weyhausen wy-
twarza mocne i wytrzyma∏e
maszyny do ró˝norodnych
zastosowaƒ. 
Kolejnà grup´ maszyn
ATLAS Weyhausen stanowià
walce jednob´bnowe.
Walce jednob´bnowe:

AW1070 7.100 kg
AW1110 11.200 kg
AW1120 12.000 kg
AW1130 12.900 kg
AW1140 13.900 kg

Wszystkie maszyny opcjo-
nalnie dost´pne sà z wal-
cem oko∏kowanym lub ko∏-
kowaniem w formie p∏asz-
cza na g∏adki walec.
Walce dwub´bnowe:

AW240 2.450 kg
W260 2.650 kg
AW300 3.000 kg

Do wszystkich maszyn cz´-
Êci zamienne oraz pe∏en za-
kres us∏ug serwisowych za-
równo gwarancyjnych, jak
i pogwarancyjnych zapew-
nia firma Bamaar.

Dalsze informacje Pb 035Z

B7 Sigma

¸adowarka AR75S



Ammann - inteligentna

zag´szczarka

Zgodnie z wczeÊniejszymi za-
powiedziami, podczas tar-
gów Autostrada Polska
w Kielcach oraz WOD-KAN
w Bydgoszczy firma Ammann
zaprezentowa∏a nowy model
zag´szczarki – AVH 6030
ACE. Wprowadzenie na pol-
ski rynek pierwszej „inteli-
gentnej” zag´szczarki z sys-
temem ACE (Ammann Com-
paction Expert) spotka∏o si´
z niezwykle przychylnym
przyj´ciem zarówno ze stro-
ny u˝ytkowników sprz´tu, jak
i ekspertów. Nowatorskie roz-
wiàzania zastosowane w za-
g´szczarce zosta∏y wyró˝nio-
ne medalem XIII Mi´dzynaro-

dowych Targów Budownic-
twa Drogowego. 
System ACE znakomicie
sprawdzi∏ si´ w ci´˝kich
walcach Ammann. O jego
zaletach przekonali si´ u˝yt-
kownicy walców AV 95,
AV 75 oraz walców do prac
ziemnych serii AC. Nic za-
tem dziwnego, ˝e konstruk-
torzy Ammanna zdecydo-
wali si´ wprowadziç go
do zag´szczarki AVH 6030,
a wi´c maszyny nale˝àcej
tak˝e do segmentu z tech-
nikà trzywa∏owà. 
Oprócz wszystkich walorów
znanych u˝ytkownikom ma-

szyn spod znaku 3 W, za-
g´szczarka AVH 6030 ACE
odznacza si´ szeregiem in-
nych ciekawych rozwiàzaƒ
technicznych. Maszyna okre-
Êlana mianem „inteligentnej”
sama automatycznie – w za-
le˝noÊci od materia∏u – do-
biera amplitud´ oraz cz´sto-
tliwoÊç zag´szczania. Opera-
tor mo˝e tak˝e ustawiç sto-
pieƒ zag´szczenia, jaki chce
osiàgnàç, a maszyna infor-
muje o uzyskaniu wymaga-
nych parametrów. Pozwala
to w optymalny sposób wy-
korzystaç zag´szczark´, da-
je pewnoÊç rzetelnie wyko-
nanej pracy i uzyskania po-
twierdzenia technicznego
odbioru zrealizowanego za-
dania. Pozytywnym zasko-
czeniem dla operatorów jest

bardzo prosta obs∏uga sys-
temu ACE. Te wszystkie za-
lety spowodowa∏y olbrzymie
zainteresowanie ze strony
drogowców i pierwsze eg-
zemplarze sà ju˝ wykorzy-
stywane na placach budowy
w Polsce zbierajàc bardzo
pochlebne oceny.
Nie jest to jednak ostatnie
s∏owo w tym roku ze strony
firmy Ammann. Od wrzeÊnia
wejdà do sprzeda˝y trzy no-
we modele zag´szczarek
w ró˝nych wersjach silniko-
wych, o wadze od 300
do 500 kg. Wi´cej informacji
o tych maszynach zamieÊci-

my w kolejnym wydaniu
PoÊrednika Budowlanego.
Informacji na temat aktual-
nej oferty Ammanna mo˝-
na zasi´gnàç te˝ u regio-
nalnych przedstawicieli fir-
my na terenie kraju.
Ju˝ we wrzeÊniu w ofercie
Ammanna znajdzie si´ kolej-
ne ciekawe urzàdzenie, ja-
kim jest oko∏kowany walec

Rammax RW 1504 HF ACE.
Jego Êwiatowa premiera
odby∏a si´ podczas tego-
rocznych targów Bauma
w Monachium. Ciekawostk´
stanowi zapowiedê szefów
Ammanna, ˝e pierwszy se-
ryjny egzemplarz tej maszy-
ny przeznaczony zostanie
na polski rynek!

Dalsze informacje Pb 036Z
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Na zdj´ciu walec oko∏kowany Rammax RW 1504 HF ACE w koƒcowej fazie testów.
Maszyna zosta∏a po raz pierwszy zaprezentowana publicznoÊci podczas monachijskich
targów Bauma. Szefowie Ammanna zapowiedzieli, ˝e pierwszy seryjny egzemplarz trafi
we wrzeÊniu na polski rynek…

Obs∏uga systemu ACE okazuje si´ byç niezwykle prosta. Operator maszyny mo˝e Êledziç
parametry jej pracy na czytelnym ekranie…

Polska premiera „inteligentnej” zag´szczarki AVH 6030 ACE mia∏a miejsce w Kielcach
podczas XIII Mi´dzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada Pol-
ska. Nowatorskie rozwiàzania techniczne zastosowane w maszynie zosta∏y docenio-
ne przez targowe jury, które przyzna∏o jej medal dumnie prezentowany przez Roberta
Krzy˝anowskiego z Ammann Polska… 



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
Agro-Metal  

07-410  Ostro∏´ka, ul. Inwalidów  Wojennych  5  
Phone/fax +48 29 764 47 52 , 764 20 89
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

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
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
ZPH Pilex
72-006 Szczecin, ul. Welecka 43, Mierzyn
Sklep i Wypo˝yczalnia
71-047 Szczecin, ul. Hrubieszowska 1, Phone +48 9148 34 898
P.P.U. Palisander Sp. z o.o.
15-620 Bia∏ystok, ul. Elewatorska 13/19
Phone +48 85 662 74 86

SPRÓBUJ ZNALEèå COÂ BARDZIEJ ODPOWIEDNIEGO DLA TWOJEJ FIRMY

JAK MASZYNA MO˚E ODMIENIå BUDOW¢
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Modu∏ obrotowy 

Engcon Tiltrotator

W jaki sposób zwi´kszyç
wydajnoÊç maszyny ograni-
czajàc koszty jej eksploata-
cji nawet o trzydzieÊci pro-
cent? Odpowiedê na to py-
tanie jest prosta. Wystarczy
zastosowaç modu∏ obroto-
wy Engcon Tiltrotator! Mo˝-
na zamontowaç go do prak-
tycznie wszystkich dost´p-
nych na rynku koparek oraz
koparko-∏adowarek. 
Tiltrotator ∏àczy wysi´gnik
koparki z ∏y˝kà lub innym
narz´dziem do pracy. Inte-
gralny system kontrolny
umo˝liwia 360-stopniowà
rotacj´ oraz wychylenie
na boki do 40 stopni dowol-
nego narz´dzia zamonto-
wanego na module obroto-
wym. Tiltrotator wyposa˝o-
ny jest w szybkoz∏àczk´
do ∏y˝ek oraz innych rodza-
jów osprz´tu roboczego,

które mogà byç szybko
zmieniane. Operator nie mu-
si w tym celu opuszczaç ka-
biny maszyny.
Tiltrotator znacznie u∏atwia
prac´ operatora oraz zwi´k-

sza osiàgi i wydajnoÊç ko-
parki czyniàc jà bezpiecz-
niejszà i jednoczeÊnie szyb-
szà. Koparka nie musi si´
ju˝ ciàgle przemieszczaç,
co jest szczególnie istotne

podczas prac w terenie
zurbanizowanym i miej-
scach trudno dost´pnych,
gdzie brak miejsca na prze-
stawianie maszyny. Po-
za tym ka˝dy ruch maszy-
ny wià˝e si´ ze zwi´ksze-
niem iloÊci spalonego pali-
wa, straconym bezproduk-
tywnie czasem czyli po pro-
stu wi´kszymi kosztami. 
Modu∏ obrotowy Tiltrotator
to urzàdzenie wielce ekono-
miczne. Przy jego wykorzy-
staniu znacznie zwi´ksza
si´ precyzja wykonywanych
prac oraz ich efektywnoÊç.
Modu∏ wykonany jest z wy-
trzyma∏ego materia∏u, co
pozwala na jego d∏ugie
i skuteczne u˝ytkowanie.
Tiltrotator wspó∏pracuje
z koparkami o wadze w za-
kresie od 1,5 do 32 ton. Sto-
sujàc modu∏y obrotowe
Engcon mo˝na obni˝yç
Êrednie koszty eksploatacji
maszyn nawet o 30 procent!

Dalsze informacje Pb 037Z

¸y˝ka przesiewajàca

REMU 

¸y˝ka przesiewajàca REMU
to unikatowe narz´dzie
do szybkiej i efektywnej uty-
lizacji ró˝nych materia∏ów.
Pomys∏ stworzenia ∏y˝ki
przesiewajàcej REMU naro-
dzi∏ si´ z potrzeby stworze-
nia uniwersalnego urzàdze-
nia do ∏adowarki, koparki lub
koparko-∏adowarki, które
mo˝e jednoczeÊnie przesie-
waç, mieszaç i rozdrabniaç
mo˝liwie najwi´cej ró˝nego
rodzaju materia∏ów oszcz´-
dzajàc jednoczeÊnie czas
i koszty. NiezawodnoÊç, uni-
wersalnoÊç, ∏atwa obs∏uga
i serwis oraz rentownoÊç to
zalety, dzi´ki którym ∏y˝ki
REMU zyska∏y sobie uznanie
szerokich rzesz u˝ytkowni-
ków na ca∏ym Êwiecie.
Du˝a wydajnoÊç ∏y˝ek osià-
gana jest dzi´ki specjalnym
ostrzom o zaokràglonym
kszta∏cie. Zamiast zgniataç
odrzucajà one du˝e przed-

mioty. W zale˝noÊci od kon-
kretnych potrzeb i maszyny
bazowej, gama produktów
REMU mo˝e ∏atwo prze-
kszta∏ciç zwyk∏a ∏adowark´
lub kopark´ w efektywny
przesiewacz, który z powo-
dzeniem zastàpi kosztow-
ny, specjalistyczny zestaw
urzàdzeƒ. Mo˝liwoÊci wyko-
rzystania ∏y˝ki przesiewajà-
cej REMU ograniczone sà
w praktyce jedynie inwen-

cjà jej u˝ytkownika. Najcz´-
Êciej urzàdzenie wykorzy-
stywane bywa przy pracach
takich, jak:
• przesiewanie torfu (od-

dzielanie torfu od pozo-
sta∏oÊci pni i korzeni), 

• napowietrzanie kompostu
przyspieszajàce procesy
kompostowania, 

• równoczesne rozdrabnia-
nie i mieszanie odpadów
organicznych oraz Êmieci, 

• przesiewanie i ∏adowanie
w jednym cyklu materia∏u
na ci´˝arówk´, 

• szybkie i sprawne zasypy-
wanie wykopów,

• przesiewanie materia∏u
powsta∏ego po wyburze-
niach i zanieczyszczonej
gleby, 

• przesiewanie i rozdrab-
nianie materia∏u wykopa-
nego z rowu pod rur´ po-
zwalajàce przyspieszyç
jego wype∏nianie, 

• odseparowanie materia∏u
po˝àdanego od odpadów
i zanieczyszczeƒ z ka˝de-
go rodzaju materia∏u wsa-
dowego, 

• przesiewanie gleby, 
• rozdrabnianie zamarzni´te-

go lub zbrylonego materia-
∏u, takiego jak gleba, kopa-
liny czy nawozy sztuczne, 

• stabilizowanie za pomocà
gliny i zanieczyszczonej
gleby, 

• tworzenie w prosty spo-
sób mieszanek z gleby
i kruszywa.

Dalsze informacje Pb 038Z

Stosujàc modu∏y obrotowe Engcon mo˝na obni˝yç Êrednie koszty eksploatacji maszyn
nawet o 30 procent…

¸y˝ka przesiewajàca REMU pozwala na efektywnà utylizacj´ ró˝nego rodzaju materia∏ów



Big Float – p∏ywajàca

koparka 

Warszawska firma WENDOR
jest wy∏àcznym przedstawi-
cielem fiƒskiego Bigfloat Ltd.
specjalizujàcego si´ w budo-
wie pontonowych podwozi
koparek pracujàcych na te-
renach podmok∏ych i p∏yci-
znach oraz otwartych akwe-
nach wodnych.
Big Float 16.36 to standar-
dowa dwudziestojednoto-
nowa koparka gàsienicowa
o zasi´gu szesnastu me-
trów. Maszyn´ mo˝na wy-
posa˝yç we wszelkie mo˝li-
we standardowe elementy
osprz´tu roboczego. W ∏y˝-
ce o pojemnoÊci 800 litrów

znajdujà si´ otwory do od-
p∏ywu wody. Maszyna wy-
posa˝ona jest w dwa ponto-
ny, wokó∏ których biegnà
gàsienice oraz dodatkowy
zbiornik paliwa o pojemno-
Êci tysiàca litrów. Jednostka
jezdna maszyny zbudowa-
na jest podobnie do uk∏adu
gàsienic tradycyjnej kopar-
ki. Dodatkowe boczne pon-
tony umo˝liwiajà maszynie
bezproblemowe utrzymy-
wanie si´ na wodzie. 
Dzi´ki nowatorskiej budo-
wie jednostki jezdnej opera-
tor mo˝e za pomocà cylin-
dra hydraulicznego zmniej-
szyç rozstaw pontonów
na potrzeby wjazdu na plat-
form´ transportowà lub

przejazdu drogà publicznà.
System zabudowy typu Big
Float jest przeznaczony
do koparek praktycznie
wszystkich marek od jede-
nastu do dwudziestu czte-
rech ton. Zastosowania ko-
parki Big Float to:
• prace technologiczne

na obszarach wodnych,
• odbudowa i utrzymanie

szlaków wodnych,
• odbudowa i piel´gnacja

terenów rekreacyjnych
i rezerwatów,

• ró˝norodne prace prze-
ciwpowodziowe, 

• architektura krajobrazu, 
• oczyszczanie i przebudo-

wa linii brzegowej (jezior,
rzek, mórz i kana∏ów),

• budowa rowów meliora-

cyjnych na terenach pod-
mok∏ych, bagnach i ob-
szarach sk∏adowania od-
padów przemys∏owych,

• oczyszczanie zbiorników
osadowych, prace w sta-
wach Êciekowych,

• budowa grobli, mostów,
pomostów i wie˝ obser-
wacyjnych,

• odmulanie, wybieranie
ziemi, kamieni, usuwanie
drewna i roÊlin wodnych

• projekty z zakresu ochro-
ny Êrodowiska,

• rekultywacja,
• oczyszczanie, prze∏adu-

nek i sk∏adowanie odpa-
dów przemys∏owych

• przemys∏ wydobywczy.
Dalsze informacje Pb 039Z
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Volvo oferuje program

analiz oleju

W trzecim kwartale 2007 ro-
ku Volvo Maszyny Budowla-
ne Polska poszerzy swojà
ofert´ serwisowà o program
analiz oleju. Wysoka goto-
woÊç techniczna maszyn jest
niezb´dnym warunkiem pro-
wadzenia zyskownej dzia∏al-
noÊci. Program jest narz´-
dziem pozwalajàcym zapla-
nowaç obs∏ug´ technicznà
oraz zredukowaç ryzyko nie-
przewidzianego przestoju
czy kosztownych napraw.
Program analiz oleju Volvo
pozwala na sprawdzenie sta-
nu istotnych zespo∏ów ma-
szyny poprzez szczegó∏owà
analiz´ stanu oleju w silniku,
skrzyni przek∏adniowej, uk∏a-
dzie hydraulicznym, mo-
stach i hamulcach, jak rów-
nie˝, na ˝yczenie, p∏ynu
ch∏odzàcego i paliwa. Wyni-
ki takich analiz sà systemem
wczesnego ostrzegania i da-
jà u˝ytkownikowi maszyny
czas na wymian´ kompo-
nentów, zanim spowodujà
one powa˝ne uszkodzenia.
Tylko laboratoria Volvo, któ-
re dysponujà kompleksowà
wiedzà o maszynach bu-
dowlanych Volvo monitoro-
wanych na wielu rynkach ca-
∏ego Êwiata mogà interpreto-
waç wyniki analiz i formu∏o-
waç zalecenia dotyczàce
dalszego post´powania. Tyl-
ko regularnie prowadzone
analizy oleju pozwalajà u˝yt-
kownikowi skompletowaç
pe∏nà histori´ maszyny i ob-
serwowaç tendencje zmian. 
Proces analiz oleju Volvo
rozpoczyna si´ od pobrania
próbki z danego uk∏adu ma-
szyny. Do tego celu s∏u˝y
specjalny zestaw. Nast´pnie
próbki sà wysy∏ane do jed-
nego z laboratoriów Volvo.
DoÊwiadczeni i wykwalifikowa-
ni fachowcy, wyposa˝eni w naj-
wy˝szej jakoÊci urzàdzenia dia-
gnostyczne przeprowadzajà
bardzo szczegó∏owe analizy
próbek w zakresie: zawartoÊci

wody/p∏ynu ch∏odzàcego, lep-
koÊci, paliwa, zanieczyszczeƒ
czy iloÊci czàstek metalu.
Wyniki analizy i szczegó∏owa
diagnoza sà dost´pne natych-
miast po zakoƒczeniu badaƒ
na stronie internetowej. Diagno-
za zawiera tak˝e zalecenie spo-
sobu dzia∏aƒ zapobiegajàcych
sytuacjom krytycznym.
Regularnie prowadzone ana-
lizy oleju pozwalajà zaoszcz´-
dziç czas i pieniàdze. Wyniki
analiz sà pomocne przy pla-
nowaniu obs∏ugi technicznej
i pozwalajà minimalizowaç
czas i koszt przestojów czy
napraw. Wskazujà one przy-
czyn´ problemów pozwalajàc
na znaczne ograniczenie cza-
su potrzebnego na prace dia-
gnostyczne przy maszynie.
Krótszy czas konieczny
do ustalenia przyczyny awarii
to krótszy czas przestoju
i ni˝sze koszty naprawy.
Wszystkie wyniki analiz sà
dost´pne dla u˝ytkownika
przez internet. Szybki i tani
sposób dost´pu do danych
jest tutaj kluczowy i pozwala
na podj´cie niezw∏ocznych
dzia∏aƒ i wyeliminowanie
kosztownych napraw.
Volvo Maszyny Budowlane
Polska zamierza w szybkim
czasie udost´pniç program
u˝ytkownikom (obecnie pro-
wadzone sà testy i t∏umacze-
nia raportów oraz stron inter-
netowych na j´zyk polski).
Najprawdopodobniej us∏uga
analiz oleju b´dzie bezp∏at-
na dla wszystkich korzystajà-
cych z maszyn Volvo, którzy
u˝ywajà rekomendowanych
przez producenta oryginal-
nych olejów Volvo, a serwis
maszyn majà gwarantowany
poprzez podpisane umowy
serwisowe. Analizy oleju ma-
jà byç procesem ciàg∏ym,
prowadzonym co 500 mth
pracy maszyny. 
Rozwiàzania, którymi ca∏y
czas zaskakuje Volvo, jesz-
cze raz udowadniajà, ˝e jest
to firma, która wyznacza stan-
dardy obs∏ugi klienta w bran-
˝y budowlanej w Polsce.
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Do w∏aÊciwego pobrania próbki s∏u˝y specjalny zestaw. Regularnie przesy∏ane do analizy
próbki oleju pozwalajà zaoszcz´dziç czas i pieniàdze. Wyniki analiz pozwalajà minimali-
zowaç czas i koszt przestojów czy napraw maszyny

Program analiz oleju Volvo pozwala na sprawdzenie stanu istotnych zespo∏ów maszyny
poprzez szczegó∏owà analiz´ stanu oleju w silniku, skrzyni przek∏adniowej, uk∏adzie hy-
draulicznym, mostach i hamulcach jak równie˝, na ˝yczenie, p∏ynu ch∏odzàcego i paliwa

DoÊwiadczeni i wykwalifikowani fachowcy, wyposa˝eni w najwy˝szej jakoÊci urzàdzenia
diagnostyczne przeprowadzajà bardzo szczegó∏owe analizy próbek w zakresie: zawarto-
Êci wody/p∏ynu ch∏odzàcego, lepkoÊci, paliwa, zanieczyszczeƒ, iloÊci czàstek metalu i wie-
lu innych



Z∏ote medale pikników

Wyró˝nienia

W te maszyny warto zainwestowaç!

Schaeff HML32

Mecalac 112 MSX
Miƒsk Maz. - 2004

HT285
Trzebnica - 2006

Potain Igo 15
Miƒsk Maz. - 2005

RDC 165
Trzebnica - 2007

Terex HR 1,6
Dàbrowa Górnicza - 2006

Waryƒski-LiuGong 835
Miƒsk Maz. - 2006

Dynapac CA512PD

Stetter 9m3

Gepard 35C

KH-Kipper/hyra

Atlas 65

Potain MC 85B

Case 680 SuperR

HSW 534

HMK 220LC

Case 695

Kubota KX-41-35

Potain Igo21

Terex 860

Terex TC15

HMK 1025

NTC VVV701/22H

Obudowa do wykopów
cylindrycznych ZREMB Poland

IMER MZ 1000HT

Bomag BW120 AD-4

Manitou MT 1740s

SC1000

KH-Kiper/Volvo

MAZ 551669

Weber R5
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www.pezal.com, www.kamapolska.pl, www.kiporpolska.pl

Zapraszamy na targi ENERGATAB w Bielsko-Bialej - miejsce L 4.3





˚uraw Comansa 5211

W roku 2005 hiszpaƒska fir-
ma Comansa wprowadzi∏a
na rynek nowy model ˝ura-
wia – LC5211. Pi´ciotonowy
˝uraw o udêwigu jednej to-
ny na koƒcu mierzàce-
go 52,5 metra wysi´gnika
i maksymalnej wysokoÊci
podnoszenia 45,4 metra
mia∏ w zamyÊle konstrukto-
rów wype∏niç luk´ pomi´-
dzy serià ˝urawi LC 500,
a LC 1000. Ju˝ w pierw-
szym roku sprzeda˝y zyska∏
sobie uznanie u˝ytkowni-
ków oraz sta∏ si´ niekwe-
stionowanym hitem na eu-
ropejskim rynku budowla-
nym stanowiàc niezwykle
interesujàcà alternatyw´ dla
˝urawi takich marek, jak Lie-
bherr czy Comedil. 
Wykonany w technologii
„Flat-top” model 5211 seryj-
nie wyposa˝ony jest w kabin´
w wersji komfort, co w znacz-
nym stopniu poprawia wa-
runki oraz jakoÊç i wydaj-
noÊç pracy operatora. Do-
datkowo kabin´ mo˝na wy-
posa˝yç w komputer pok∏a-
dowy (pokazujàcy obecnie
podnoszony ci´˝ar, si∏´ wia-
tru itp.) oraz klimatyzacj´. 
Zastosowanie najnowszych
rozwiàzaƒ przy ∏àczeniach
poszczególnych elementów

konstrukcji ˝urawia pozwala
na jego szybki monta˝ i de-
monta˝. Dzi´ki wymiarom
konstrukcji wie˝y (1,2x1,2
metra) oraz wymiarom pod-
stawy (3,8x3,8 metra), ˝u-

raw zajmuje mniejszà po-
wierzchni´ posadowienia,
co zwi´ksza jego mo˝liwo-
Êci przy planowaniu roz-
mieszczenia na placu budo-
wy oraz w znaczny sposób
obni˝a koszty jego transpor-
tu, przygotowania miejsca
pod posadowienie oraz de-
monta˝u. Du˝e mo˝liwoÊci
konfiguracji ˝urawia dost´p-
nego w ró˝nych wersjach
(np. stacjonarnej lub prze-
jezdnej z wykorzystaniem to-
rowiska) umo˝liwia jego sze-
rokie zastosowanie zarówno
w budownictwie mieszkanio-
wym, jak i w przemyÊle.
Comansa LC5211 wykona-
na wed∏ug najnowszych
technologii, o nowoczesnym
wyglàdzie po rozstawieniu
staje si´ wizytówkà ka˝dej

inwestycji oraz podkreÊla
nastawienie firmy na nowo-
czesne rozwiàzania.
Firma Corleonis Sp. z o.o.
z Rumi b´dàca wy∏àcznym
dystrybutorem Comansy
w Polsce zapewnia pi´cioty-
godniowy termin realizacji za-
mówienia na model 5211,
wraz z monta˝em w miejscu
wskazanym przez kupujàce-
go. Oferowane warunki za-
pewniajà jej pozycj´ lidera
wÊród sprzedawców nowych
dêwigów na rynku europej-
skim. NiezawodnoÊç oraz
profesjonalny serwis gwaran-
cyjny i pogwarancyjny ˝urawi
Comansa daje ich u˝ytkowni-
kom mo˝liwoÊç dok∏adnego
planowania oraz p∏ynnà reali-
zacj´ za∏o˝eƒ inwestycyjnych.
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˚uraw Comansa 5211 jest seryjnie wypo-
sa˝ony w kabin´ w wersji komfort 

Comansa LC5211 wykonana wed∏ug najnowszych technologii, o nowoczesnym wyglàdzie po rozstawieniu staje si´ wizytówkà ka˝dej inwestycji
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Rusztowania budowlane

- regulacje prawne

Od momentu przystàpienia
Polski do Unii Europejskiej
przepisami regulujàcymi za-
sady wprowadzania ruszto-
waƒ do obrotu i u˝ytkowa-
nia w naszym kraju sà:
• Ustawa z dnia 12 grud-

nia 2003 roku o ogólnym
bezpieczeƒstwie produk-
tów wdra˝ajàca do prawa
polskiego Dyrektyw´ Unii
Europejskiej 92/95/EEC
(2001/95/EC),

• Ustawa z dnia 30 sierp-
nia 2002 roku o systemie
oceny zgodnoÊci,

• Szereg aktów prawnych
wdra˝ajàcych do prawa
Polskiego dyrektywy No-
wego PodejÊcia.

Poniewa˝ rusztowania nie
sà przypisane ˝adnej dyrek-
tywie Nowego PodejÊcia,
nie ma wi´c obligatoryjnych
i jednolitych przepisów do-
tyczàcych zasad wprowa-
dzania rusztowaƒ na rynki
unijne. W wypadku ruszto-
waƒ nie majà wi´c zastoso-
wania procedury obowiàzu-
jàcego w Unii Europejskiej
systemu znakowania pro-
duktów CE. OdnoÊnie
wprowadzania rusztowaƒ
na rynek ka˝dy kraj cz∏on-
kowski Unii stosuje w∏asne
przepisy – a z uwagi na ró˝-
nice w przepisach poszcze-

gólnych cz∏onków Unii – nie
sà uznawane dokumenty
i wyniki potwierdzajàce
zgodnoÊç spe∏nienia wymo-
gów innego (innych) krajów
unijnych (np. we Francji nie
sà uznawane dopuszczenia
i certyfikaty niemieckie,
w Niemczech nie sà uzna-
wane dopuszczenia i certy-
fikaty francuskie).
Wymagania, kryteria oraz
zagadnienia bezpieczeƒ-
stwa eksploatacji rusztowaƒ
reguluje w Polsce szereg
dokumentów, do których
mo˝na zaliczyç: akty praw-
ne, normy techniczne, pro-
cedury certyfikacyjne. Sys-
tem zapewnienia bezpie-

czeƒstwa eksploatacji rusz-
towaƒ, wymagania i kryteria,
jakie winny spe∏niaç ruszto-
wania,  przedstawiony zo-
sta∏ na schemacie. Istotnym
aktem prawnym regulujà-
cym warunki dopuszczenia
rusztowaƒ do obrotu i wpro-
wadzenia na rynek Polski
jest ustawa z dnia 12 grud-
nia 2003 o ogólnym bezpie-
czeƒstwie produktów stano-
wiàca w art. 6 p. 1:
„W przypadku, gdy brak jest
szczegó∏owych przepisów
Wspólnoty Europejskiej doty-
czàcych bezpieczeƒstwa
okreÊlonego produktu, pro-
dukt wprowadzany na rynek
uznaje si´ za bezpieczny, je-
˝eli spe∏nia okreÊlone prze-
pisami polskimi szczegó∏o-

we wymagania dotyczàce
bezpieczeƒstwa produktów”.
W przypadku rusztowaƒ za-
stosowanie majà przede
wszystkim:
• Rozporzàdzenie Ministra

Gospodarki z dnia 30
paêdziernika 2002 roku
w sprawie minimalnych
wymagaƒ bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy w za-
kresie u˝ytkowania ma-
szyn przez pracowników
podczas pracy

• Rozporzàdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lute-
go 2003 roku w sprawie
bezpieczeƒstwa i higieny
pracy podczas wykony-

wania robót budowlanych.
Komentarza wymaga przede
wszystkim §108 ust. 2 Roz-
porzàdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003
roku (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401), który wprowadza
obowiàzek poddawania ba-
daniom elementów ruszto-
waƒ. Badania te nale˝y prze-
prowadzaç na zgodnoÊç
z wymaganiami okreÊlonymi
w kryteriach oceny zgodno-
Êci wyrobów pod wzgl´dem
bezpieczeƒstwa, przy czym
dokument ten nie jest jedno-
znacznie zdefiniowany w roz-
porzàdzeniu. Problem ten
wyjaÊnia si´ po zapoznaniu

BEZPIECZE¡STWO
KONSTRUKCJI

I EKSPLOATACJI
RUSZTOWA¡

NORMY PN

NORMY EN

USTAWY

ROZPORZÑDZENIA

Kryteria oceny wyrobów

pod wzgl´dem 

bezpieczeƒstwa

NORMY PN-EN

DYREKTYWY UE



si´ z procedurami certyfika-
cji rusztowaƒ przeprowadza-
nych w ramach polskiego
systemu certyfikacji. Otó˝,
ju˝ od 1994 roku Instytut
Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego jako
jednostka akredytowana
przez PCA przeprowadza
certyfikacj´ rusztowaƒ syste-
mowych roboczych wg do-
kumentów odniesienia pt.
„Kryteria oceny wyrobów
pod wzgl´dem bezpieczeƒ-

stwa”. Tak wi´c zapis znaj-
dujàcy si´ w rozporzàdze-
niu z 2003 roku nadaje no-
wà rang´ prawnà dobrowol-
nej certyfikacji rusztowaƒ.
Zapis ten równie˝ nobilituje
IMBiGS jako autora kryte-
riów. Obecnie certyfikacja
rusztowaƒ przeprowadzana
jest w IMBiGS na podstawie
trzech dokumentów odno-
szàcych si´ do systemo-
wych rusztowaƒ roboczych:
• K/0812-72/1/05 – KRYTE-

RIA OCENY WYROBÓW
POD WZGL¢DEM BEZ-
PIECZE¡STWA Ruszto-
wania systemowe stojàce
nieruchome robocze, 

• K/0812-72/2/99 – KRYTE-
RIA OCENY WYROBÓW
POD WZGL¢DEM BEZ-
PIECZE¡STWA Ruszto-
wania systemowe stojàce
ruchome (przejezdne) ro-
bocze, 

• K/0812-72/3/01 – KRYTE-
RIA OCENY WYROBÓW

POD WZGL¢DEM BEZ-
PIECZE¡STWA Ruszto-
wania systemowe stojàce
ruchome (przejezdne) ro-
bocze niskie.

Kryteria sà opracowywane
przez OÊrodek Certyfikacji
IMBiGS na podstawie Pol-
skich Norm PN, norm PN-
EN oraz innych przepisów
i podlegajà sta∏ej aktualizacji
i doskonaleniu. Przed wpro-
wadzeniem, kryteria sà
przekazywane przedstawi-

cielom producentów i u˝yt-
kowników zrzeszonych
w Polskiej Izbie Gospodar-
czej Rusztowaƒ do zaopi-
niowania, a nast´pnie opi-
niowane przez Komitet
Techniczny IMBiGS i Rad´
ds. Certyfikacji. W sk∏ad Ra-
dy wchodzà niezale˝ni eks-
perci, b´dàcy przedstawi-
cielami nauki, firm produ-
cenckich i u˝ytkowników.
Kryteria sà zatwierdzane
przez Dyrektora IMBiGS,
na podstawie wszystkich
uzyskanych opinii. Wielolet-
nia praktyka (12 lat) wska-
zuje, ˝e certyfikacja ruszto-
waƒ w IMBiGS stanowi wa˝-
ne i niezb´dne ogniwo
w systemie zapewnienia od-
powiedniego poziomu bez-
pieczeƒstwa przy eksplo-
atacji rusztowaƒ roboczych.
Podobne stanowisko odno-
Ênie interpretacji zapisów
rozporzàdzenia Ministra in-
frastruktury z dnia 6 lute-

go 2003 roku w sprawie
bezpieczeƒstwa i higieny
pracy podczas wykonywa-
nia robót budowlanych (Dz.
U. nr 47 poz. 401) reprezen-
tujà: Stowarzyszenie Dys-
trybutorów Maszyn Budow-
lanych oraz Komisja Zarzà-
du Polskiej Izby Gospodar-
czej Rusztowaƒ ds. Certyfi-
kacji (patrz ramki)
W Êwietle powy˝szej inter-
pretacji, opierajàc si´ o sta-
nowisko bran˝owych organi-
zacji opiniotwórczych takich

jak Polska Izba Gospodar-
cza Rusztowaƒ oraz Stowa-
rzyszenie Dystrybutorów Ma-
szyn Budowlanych certyfikat
bezpieczeƒstwa IMBiGS
na znak „B” jest dokumen-
tem dopuszczajàcym ruszto-
wania do obrotu i u˝ytkowa-
nia na terenie Polski. Spis
systemów rusztowaƒ posia-
dajàcych certyfikat IMBiGS
na znak „B” zamieszczony
jest na stronach interneto-
wych IMBiGS i PIGR. 
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…Jedynà jednostkà posiadajàca uprawnienia do badaƒ
elementów rusztowaƒ na zgodnoÊç z wymaganiami i co
za tym idzie posiadajàcà kryteria oceny wyrobów jest IM-
BiGS. W zwiàzku z powy˝szym wszystkie wprowadzane
do obrotu rusztowania muszà przejÊç badania w Instytu-
cie. Instytut, nadajàc wyrobom znak bezpieczeƒstwa B
(który od momentu wejÊcia Polski do Unii Europejskiej
jest znakiem dobrowolnym) poÊwiadcza jednoczeÊnie, ˝e
wyrób spe∏nia wymagania konstrukcyjne i materia∏owe
okreÊlone w kryteriach oceny wyrobów pod wzgl´dem
bezpieczeƒstwa…

Stowarzyszenie Dystrybutorów Maszyn Budowlanych

Deklaracja zgodnoÊci z normà oraz dopuszczeƒ ruszto-
waƒ do obrotu na rynku
…w chwili obecnej polskie prawo nie precyzuje dok∏ad-
nie, jakie dokumenty powinien mieç dystrybutor lub pro-
ducent sprzedajàcy rusztowania na rynku polskim. Nie-
mniej nale˝y stwierdziç, ˝e takimi dokumentami sà
wszystkie mo˝liwe dokumenty potwierdzajàce bezpie-
czeƒstwo elementów wchodzàcych w sk∏ad systemu
rusztowaƒ. Komisja stwierdza przy tym, i˝ jedynym obec-
nie w Polsce zbiorem wszystkich norm i przepisów doty-
czàcych bezpieczeƒstwa elementów rusztowaniowych
sà kryteria oceny opracowane przez IMBiGS. Komisja
stwierdza, i˝ dokument potwierdzajàcy spe∏nienie kryte-
riów IMBiGS w przypadku producentów/dystrybutorów
systemów rusztowaƒ na rynku polskim mo˝e byç jednym
z dokumentów „dopuszczajàcych” system rusztowaƒ
do sprzeda˝y i u˝ytkowania na rynku polskim. Komisja
skieruje proÊb´ do Zarzàdu, aby umieÊciç na stronie
Izby informacje na powy˝szy temat w formie: „z uwagi
na bezpieczeƒstwo monta˝u, demonta˝u oraz u˝ytkowa-
nia rusztowaƒ zaleca si´ poddawanie rusztowaƒ dobro-
wolnej certyfikacji na przyk∏ad w IMBiGS lub poddanie
systemu rusztowaƒ procedurom weryfikacji na spe∏nie-
nie kryteriów zgodnie z zapisem rozporzàdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu-
dowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)…

Komisja Zarzàdu 
Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowaƒ ds. Certyfikacji
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 022 783 00 62
fax 022 760 12 97

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:

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

BODO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Poznaƒska 5, 62-021 Paczkowo
tel. (061) 81 58 626, 81 58 627
fax (061) 81 58 628
e-mail: info@bodonet.com

tel. (061) 2787-040 
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CUMMINS POLAND
Oferuje:

• silniki wysokopr´˝ne spe∏niajàce normy
Stage 3; 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.

CUMMINS 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

SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE

ZESPO¸Y NAP¢DOWE

KOMPONENTY PRODUKCYJNE

AGREGATY PRÑDOTWÓRCZE

SERWIS TECHNICZNY

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO SILNIKÓW:

IVECO MOTORS

IVECO aifo

FIAT aifo

ul. Genera∏a Kutrzeby 9

05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-95-22

fax (022) 752-93-22

e-mail: biuro@tezana.pl

www.tezana.pl

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

tel. (058) 303 80 80

e-mail: pezal@pezal.com.pl

Oddzia∏ Kama Kipor Polska
Gdaƒsk, ul. Litewska 12

tel. (058) 300 03 67, fax (058) 305 87 02

www.pezal.com, www.kiporpolska.pl

OFERTA HANDLOWA: 

SILNIKI SPALINOWE, GENERATORY
PRÑDU, MOTOPOMPY, W¢˚E, Z¸ÑCZKI,

SPAWARKI Z GENERATORAMI,
ZAG¢SZCZARKI, SKOCZKI, PI¸Y DO
BETONU I ASFALTU, ZACIERACZKI,
LISTWY WIBRUJÑCE, ODSNIE˚ARKI,

TACZKI, ZAMIATARKI

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:

www.maszynybudowlane.pwww.maszynybudowlane.pl

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

OFICJALNY I WY¸ÑCZNY 
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY

MEFLEX TELECONTROL GmbH & Co.KG

IOW SERVICE oferuje elastyczne ci´gna typu
pchajàco-ciàgnàcego o szerokim zastosowaniu,

jak równie˝ kompletne pulpity i manetki 
sterownicze.

Zastosowanie:
- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE

- MASZYNY LEÂNE
- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB
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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

Oferujemy wszystkie cz´Êci do:

• wytwórni mas bitumicznych

• w´z∏ów betoniarskich

• maszyn drogowych

• maszyn budowlanych

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 
• WYNAJEM 
• SPRZEDA˚ 
• SERWIS

• 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
• 20-228 LUBLIN, ul. Turystyczna 106,

tel. (0-81) 746 48 98, GSM: 0-501 295 807
• 80-560 GDA¡SK, ul. ˚aglowa 2, 

tel. (0-58) 342 07 14, GSM: 0-501 295 844

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@cardanservice.pl

ul. Walendów 5B
05-830 Nadarzyn

tel.: 022 498 06 98÷99, 498 07 00÷01
022 739 81 00, 739 41 31 

fax: 022 353 91 56, 739 41 30
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:

®
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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

•M∏oty do g∏´bokich otworów

•Rozwiertaki trzpieniowe

z utwardzanego metalu

•Prowadniki precyzyjne

•Wspomagacze przedmuchów

•Gwintowniki

•Zawory do prac pod wodà

•Osprz´t wiertniczy i cz´Êci

Fritz Zimmermann

Maschinenfabrik

Bröderhausener Str. 7

D-32549 Bad Oeynhausen

tel. 0049 5734 2203, fax 0049 5734 3353    

e-mail: maschinenfabrik.zimmermann@t-online.de

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

®
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Najwi´kszy 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. 0606 32 65 55, 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

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy 

Silniki, pompy, agregaty

• 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

sprzeda˝ maszyn, naprawy, diagnostyka

DAEWOO, HYUNDAI, ITALDEM, HANWOO, 
TONG-MYUNG, KAWASAKI, LINDE, LIEBHERR, CAT

• maszyny nowe i u˝ywane

• m∏oty hydrauliczne i cz´Êci

• silniki jazdy i reduktory

• ∏o˝yska wieƒcowe obrotu i przek∏adnie

• elektronika sterujàca koparek

• pompy hydrauliczne g∏ówne

• cz´Êci do kruszarek i przesiewaczy

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

e-mail: info@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

• KRUSZARKI

• CZERPAKI 

KRUSZÑCE

• WAGI 

OPTYCZNE

• 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

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

ul. P∏ochociƒska 35, 03-044 Warszawa
tel. 0-602 288 175, fax 0-22 814 00 07

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

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

WENDOR Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 85 E, 02-797 Warszawa

tel/fax: (022) 649 72 27
tel. kom: 0 608 208 445

www.wendor.pl; wendor@wendor.pl

Oferujemy:
• Modu∏y obrotowe i zag´szczarki firmy ENGCON

• ¸y˝ki przesiewajàce firmy REMU

• Koparki p∏ywajàce typu BIG FLOAT

• Systemy przesiewajàce ST COMBI

• Narz´dzia ATLAS COPCO

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. Ratuszowa 11, bud 5/122,

03-450 Warszawa
tel. (022) 670 02 95,  

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

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

ul. Genera∏a Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-95-22

fax (022) 752-93-22

e-mail: biuro@tezana.pl

www.tezana.pl

AGREGATY PRÑDOTWÓRCZE

PODZESPO¸Y AGREGATOWE

SILNIKI AGREGATOWE

KOMPONENTY PRODUKCYJNE

SERWIS TECHNICZNY i CZ¢ÂCI 

ZAMIENNE DO ZESPO¸ÓW

PRÑDOTWÓRCZYCH
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

GÑSIENICE GUMOWE 

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

linki ze stali nierdzewnej.

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¸Y

– zwi´kszenie
wytrzyma∏oÊci 
gàsienicy o 40%

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

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, 
Trakt Brzeski 134

www.solideal.pl
biuro@solideal.pl

POJAZDY U˚YTKOWE

Naczepy Nooteboom typu OSDS

do przewozu maszyn budowlanych

- liczba osi: 3 lub 4
- poszerzenia pok∏adu do 3 m
- zawieszenie pneumatyczne
- oÊ(osie) samoskr´tna(e)  z blokadà
- EBS z RSS
- najazdy hydrauliczne
- oÊ podnoszona
- ∏adownoÊç od 38 do 44 ton
- inne wyposa˝enie opcjonalne

Przedstawiciel w Polsce

V&S Trucks-Trailers Sp. z o.o.
ul. Handlowa 4 

55-080 Kàty Wroc∏awskie
tel. 071 391 29 10
fax 071 391 29 11

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

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

www.kamaz.pl

FIRMY LEASINGOWE

Oferujemy m.in. leasing:

• maszyn i urzàdzeƒ
budowlanych oraz drogowych

• samochodów ci´˝arowych
oraz dostawczych

• ciàgników siod∏owych, naczep,
przyczep

• samochodów osobowych
• autobusów, pojazdów, sprz´tu

specjalistycznego

BRE Leasing Sp. z o.o.

ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa

Tel. +48 22 320 18 00
Fax +48 22 625 72 36

www.bre-leasing.com.pl

Centrala i Centrum Dystrybucji

TBT Sp. z o. o.

ul. Poznaƒska 312
05-850 O˝arów Mazowiecki

tel: 0-22 721 05 93, 721 05 94,
721 05 72

fax: 0-22 43 351 10, 721 05 95
e-mail: tbtwawa@tbt.pl

…ko∏a, które pracujà dla Ciebie…

Mocna oferta 
budowlana

Informacje o naszej 
najnowszej ofercie dost´pne 

u dealerów Scania w ca∏ym kraju

www.scania.pl

DAF Truck Polska

Al. Katowicka 40
05-830 Wolica k.Warszawy

tel. 0-22 458 95 00
Fax 0-22 458 95 99
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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
tel. (0 608) 219 523
e-mail: posbud@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: m.m@arta.waw.pl
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 292 114

Druk: Kengraf, K´trzyn

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

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 

Centrala: 
Infolinia contact center tel. 071/33 44 880
Oddzia∏y: Bydgoszcz tel. 52/36 28 010

Gdaƒsk tel. 58/52 09 999
Gorzów Wlkp. tel. 95/72 28 710
Katowice tel. 32/20 91 920
Kraków tel. 12/62 21 050
¸ódê tel. 42/61 30 500
Poznaƒ tel. 61/86 45 316
Warszawa tel. 22/53 25 960
Wroc∏aw tel. 71/33 44 936
Rzeszów tel. 17/85 06 415

Filie: Bielsko-Bia∏a tel. 33/82 19 503
Cz´stochowa tel. 34/36 71 061
Lubin tel. 76/84 12 162
Opole tel. 77/42 30 026
Âwidnica tel. 74/85 14 591





COMPATROL® - MSM
n o w a  g e n e r a c j a  

Marka z  przysz∏oÊcià

High – tech od Weber MT: Compatrol®-MSM 
jest systemem kontroli zag´szczania gruntu 
oraz zarzàdzania eksploatacjà maszyny i jej serwisem

Zalety które przekonujà:

V Pomiar nawierzchniowy: kontrolowana jest ca∏a zag´szczana powierzchnia.
V Równomierne zag´szczenie: miejsca s∏abiej zag´szczone sà wykryte i poprawione.
V Oszcz´dnoÊç kosztów: mniej poprawek i zb´dnego zag´szczania.
V Sygna∏y ostrzegawcze: mniej uszkodzeƒ maszyny z powodu przeoczenia terminów serwisu.
V Jednoznaczne wskazówki: ∏atwe wykrywanie nieprawid∏owoÊci dzia∏ania podzespo∏ów.
V Zabezpieczenie danych: zbieranie i wykorzystywanie danych o przebiegu i eksploatacji.

Wi´cej informacji? Z przyjemnoÊcià odpowiemy na Paƒstwa zapytania.

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o. • ul. Grodziska 7 • 05-830 Stara WieÊ/ Nadarzyn
Tel.: +22 739 70 80 • Fax.: +48 22 739 70 82 • info@webermt.com.pl • www.webermt.com.pl


