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Drodzy Czytelnicy,
Zmora naszej bran˝y – zatory p∏atnicze –
znów straszy! Dane statystyczne lokujà
budownictwo wÊród sektorów gospodarki
o najwi´kszych opóênieniach p∏atni-
czych. Stàd problemy wielu firm,
które w skrajnych przypadkach
koƒczà si´ og∏oszeniem upad∏oÊci
W bran˝y niepokój – wszyscy czekajà na decyzje rzàdowe o uruchomieniu
du˝ych kontraktów. Ciàgnàce si´ negocjacje – jak choçby, kto i za ile
zbuduje odcinek A1 z Grudziàdza do Torunia – nie wp∏ywajà dobrze na
kondycj´ firm wykonawczych. Niepokojà si´ te˝ sprzedawcy maszyn – bo
w koƒcu ile mo˝na czekaç, a˝ ruszà inwestycje infrastrukturalne? 
Mimo wszystko go∏ym okiem widaç, ˝e w ca∏ej Polsce si´ buduje. Drogi (ostat-
nio oddany fragment „siódemki“ w okolicach Bia∏obrzegów), mosty (pi´kny
most w Pu∏awach), stadiony (to si´ dopiero zaczyna!), budynki mieszkalne
(inwestorzy indywidualni i wielkie firmy wznoszàce tak spektakularne obiekty,
jak wroc∏awski i gdyƒski kilkudziesi´ciopi´trowe drapacze chmur!), biurowce
(praktycznie wsz´dzie). A jednak… chyba nie tyle, ile si´ wszyscy spodziewali.
Polski Zwiàzek Pracodawców Budownictwa wyrazi∏ swoje zaniepokojenie
stanem przygotowaƒ do EURO 2012 na czerwcowej konferencji, na którà
zaproszono przedstawicieli rzàdu. Polskie firmy meldujà gotowoÊç do pod-
j´cia si´ zadaƒ, zwi´kszy∏y potencja∏ wykonawczy, wzbogaci∏y parki ma-
szynowe. Nie mogà si´ doczekaç przetargów na spodziewane, a konieczne
inwestcyje infrastrukturalne. Obawiajà si´ te˝ przegranej w starciu z wi´k-
szymi, zagranicznymi konsorcjami.  Wydaje si´ równie˝, ˝e odk∏adajàc
niezb´dne inwestycje w czasie mo˝na doprowadziç do sytuacji, kiedy trze-
ba b´dzie budowaç wszystko na raz i po prostu nie starczy choçby i ràk do
pracy! Wizytujàcy niedawno nasz kraj prezydent UEFA Michael Platini
zapewnia∏, ˝e nikt nie odbierze Polsce i Ukrainie organizacji Euro. Nie jest
to jednak ˝aden powód do samozadowolenia. Platini przecie˝ mo˝e byç
zmuszony do zmiany swego stanowiska…
Uczestnicy konferencji „Inwestycje w Polsce w latach 2008-2012 a poten-
cja∏ wykonawczy krajowych firm budowlano-monta˝owych – mo˝liwoÊci
i zagro˝enia” wyrazili zaniepokojenie faktem, i˝ zbyt wolno przebiegajà
prace zwiàzane z pozyskaniem niezb´dnych terenów pod budow´ obiektów
sportowych, ustalaniem lokalizacji tras autostradowych i dróg ekspreso-
wych, a tak˝e przebudowà infrastruktury komunalnej przede wszystkim
w miastach, gdzie planowane sà rozgrywki pi∏karskie. Ich szczególne zanie-
pokojenie budzà aktualne procedury prawno-organizacyjne obowiàzujàce
przy og∏aszaniu przetargów publicznych na wykonanie du˝ych obiektów
inwestycyjnych. Propozycje rozwiàzania tej sytuacji skierowano do premie-
ra, w∏aÊciwych resortów oraz Sejmowej Komisji Infrastruktury. A na koniec
optymistyczny akcent. Niejako na przekór niepokojàcym informacjom
z bran˝y zauwa˝yliÊmy ostatnio wzmo˝one zainteresowanie naszym czaso-
pismem. Dlatego zdecydowaliÊmy si´ na natychmiastowe podniesienie
nak∏adu o 500 egzemplarzy. Wi´cej prenumeratorów to znak, ˝e zwi´ksza
si´ aktywnoÊç  firm naszej bran˝y. A zatem nie jest z nià a˝ tak êle!

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran˝y!
– rozmowa z Ryszardem Lamczykiem,
Prezesem Zarzàdu firmy Interhandler

16. Raiffeisen-Leasing Polska S.A. stara si´
wspieraç rozwój polskich przedsi´biorców,
równie˝ z bran˝y budowlanej

18. Bobcat, najwi´kszy na Êwiecie producent
∏adowarek ze sterowaniem burtowym, 
poszerzy∏ ofert´ maszyn tego typu 
o doskona∏y model S330

20. Komatsu Poland dostarczy∏o kolejnà 
du˝à maszyn´ polskiemu u˝ytkownikowi.
Tym razem by∏a to spycharka D155AX-6

24. Terex uruchomi∏ specjalne biuro 
w Berlinie, którego g∏ównym zadaniem
jest wspieranie dealerów ze Wschodniej
i Ârodkowej Europy

26. Decydujàc si´ na zakup chiƒskiej
maszyny, dokonajmy go u sprawdzonego,
powa˝nego importera

28. Wa˝nà pozycj´ programu produkcyjnego
Weber Maschinentechnik stanowià
jednokierunkowe p∏yty wibracyjne serii CF 

32. Volvo CE przejmujàc od Ingersoll Rand
zak∏ady wytwarzajàce rozÊcie∏acze, wal-
ce drogowe i frezarki sta∏o si´ dostawcà
pe∏nej gamy maszyn drogowych

38. BH Ruda od prawie dwudziestu lat 
dostarcza urzàdzenia kruszàco-przesie-
wajàce dla kopalƒ odkrywkowych oraz
u˝ytkowników indywidualnych

44. Stomil-Poznaƒ S.A. jest polskim produ-
centem opon wielkogabarytowych dosto-
sowanych do pracy na ró˝nym pod∏o˝u

49. M∏oty hydrauliczne produkowane przez
niemieckà firm´ Hesse sà kompatybilne
ze wszystkimi maszynami noÊnymi

54. Nie zwa˝ajàc na przesàdy, w piàtek
13 czerwca Renault Trucks zorganizowa-
∏o w podkrakowskich Krzeszowicach pre-
zentacj´ pojazdów budowlanych

56. Wozid∏a przegubowe marki Terex
sprawdzajà si´ w najtrudniejszych 
warunkach pracujàc w kopalniach 
czy przy robotach ziemnych zwiàzanych
z budowà dróg i autostrad

58. Time Manufacturing Company 
specjalizuje si´ w produkcji 
podnoÊników monta˝owych montowa-
nych na podwoziach samochodów 
ci´˝arowych i dostawczych
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Fruwajàcy most

Jeden z etapów inwestycji polegajàcej na przystosowaniu
trasy kolejowej Warszawa-Gdynia do pr´dkoÊci przejaz-
du 200 km/h polega∏ na zdemontowaniu wa˝àcego 150 ton
wiaduktu przy ul. P∏ochociƒskiej w Warszawie. Operacja zo-
sta∏a zrealizowana za pomocà najwi´kszego w Polsce dêwi-
gu gàsienicowego marki HERKULES nale˝àcego do firmy
Gastel S.A. – By∏o to pionierskie przedsi´wzi´cie, po raz
pierwszy w Polsce most tych rozmiarów zosta∏ podniesiony
w ca∏oÊci przez jeden dêwig. Mo˝e to zmieniç sposób my-
Êlenia in˝ynierów i technologów odpowiedzialnych za tego
rodzaju du˝e projekty – powiedzia∏ Tomasz Kwieciƒski, pre-
zes zarzàdu Gastel S.A., firmy specjalizujàcej si´ w wynaj-
mie dêwigów hydraulicznych, gàsienicowych i ˝urawi wie˝o-
wych oraz Êwiadczàcej us∏ugi generalnego wykonawstwa
obiektów telekomunikacyjnych i budowlanych. 
Operacj´ „most” zaplanowano na trzecià w nocy, tak by nie
stwarzaç utrudnieƒ w ruchu ulicznym. Ostatecznie rozpo-
cz´∏a si´ ona dopiero po piàtej – przez ponad dwie godziny
dok∏adano bowiem na ty∏ ˝urawia kolejne elementy balastu -
w sumie 320 ton, który musia∏ zrównowa˝yç ci´˝ar mostu. 
Do podniesienia wiaduktu u˝yto ˝urawia TEREX-DE-
MAG CC 2500/1 o udêwigu 500 ton. Maszyna przyjecha∏a
na miejsce w elementach, które zaj´∏y 25 tirów. Rami´, które
unios∏o most, mia∏o 60 metrów. Kiedy konstrukcja znalaz∏a si´
w powietrzu i zosta∏a obrócona w odpowiedni sposób, pracow-
nikom pozosta∏o jeszcze jedno – zadbanie o to, by zawieszo-
ny na linach most nie zniszczy∏ w czasie swojej powietrznej

„podró˝y” rosnàcego na brzegu Kana∏u ˚eraƒskiego drzewa.
Tak˝e i ta misja powiod∏a si´ w stu procentach.
O tym, jak ˝uraw Herkules poradzi∏ sobie ze 150-tonowym
ci´˝arem mo˝na przekonaç si´ oglàdajàc film w naszej te-
lewizji internetowej na stronie www.posbud.pl
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˚uraw TEREX-DEMAG CC 2500/1 z ∏atwoÊcià poradzi∏ sobie  ze 150-tonowym ci´˝arem



PoÊrednik Budowlany: – INFRA-Meeting to nowoczesna na-
zwa, pozwalajàca si´ spodziewaç imprezy o takim w∏aÊnie
charakterze. Prosz´ przekonaç naszych czytelników, ˝e war-
to jest przyjechaç w paêdzierniku do Expo Silesia…
Micha∏ Poniatowski: – Nowoczesny oÊrodek targowo-wy-
stawienniczy, jakim jest Expo Silesia, zobowiàzuje. Czy
warto przyjechaç? OczywiÊcie, ˝e tak. Na Targach INFRA-
Meeting nikt nie b´dzie si´ nudzi∏. Konferencje, seminaria,
konkursy, dynamiczne pokazy maszyn – to wszystko znaj-
dziecie Paƒstwo w jednym miejscu, podczas Expo Silesia
w Sosnowcu w dniach 8-10 paêdziernika bie˝àcego roku.
Trzeba tu po prostu byç! 

– Infrastruktura to s∏owo nadu˝ywane ostatnio w kontekÊcie
organizacji EURO 2012. Czy wykorzystanie go w nazwie Êlà-
skiej imprezy nie jest tylko chwytem marketingowym?
– EURO 2012 to ostatnio g∏oÊny i istotny temat w naszym
kraju. Pomys∏ organizacji targów dla bran˝y infrastruktury
nie powsta∏ tylko ze wzgl´du na to wydarzenie. Nowe inwe-
stycje na Âlàsku wyrastajà jak grzyby po deszczu. Zwi´k-
szenie zainteresowania inwestorów, du˝y nap∏yw Êrodków
z Unii Europejskiej na lata 2007-2013 oraz ciàg∏y rozwój go-
spodarczo-ekonomiczny regionu to g∏ówne przyczyny or-
ganizacji Targów Maszyn, Urzàdzeƒ i Technologii dla Infra-
struktury INFRA-Meeting. Targom b´dzie towarzyszyç bran-
˝owa konferencja poÊwi´cona inwestycjom w infrastruktur´
na Âlàsku – w Expo Silesia b´dà podczas targów kluczowe
osoby odpowiadajàce za wykorzystanie Êrodków na ten cel.
Dlatego uwa˝amy, ˝e nazwa jest ze wszech miar w∏aÊciwa. 

– Ogromnym atutem nowych targów jest z pewnoÊcià loka-
lizacja na mapie Polski oraz nowoczesny obiekt, w którym
b´dà si´ odbywaç…
– Lokalizacja na obrze˝ach aglomeracji Êlàskiej to rzeczy-
wiÊcie du˝y atut. Jeden z g∏ównych, które zadecydowa∏y
o umiejscowieniu inwestycji Grupy Kapita∏owej Kolporter
w∏aÊnie w Sosnowcu. Nasze pomys∏y na biznes to targi,
konferencje, pokazy, koncerty, a nawet tak ma∏o typowe
dla oÊrodków targowych wydarzenia, jak wyÊcigi samocho-
dowe czy puchar Strong Man. JesteÊmy otwarci na wszel-
kie propozycje i nowe, niecodzienne pomys∏y. Mamy wa-
runki, aby zorganizowaç wszelkiego rodzaju imprezy bran-
˝owe lub komercyjne. Naszà mocnà stronà jest równie˝
m∏oda, ale doÊwiadczona kadra pracowników, którym bran-
˝a targowa nie jest obca. A zatem raz jeszcze serdecznie
zapraszamy do odwiedzenia Expo Silesia!

Rozmawia∏a: Magdalena Ziemkiewicz

Mieszanka firmowa
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Rozmowa 
z Micha∏em Poniatowskim 

menad˝erem projektu Targów Maszyn,

Urzàdzeƒ i Technologii

dla Infrastruktry INFRA-Meeting

Warto odwiedziç INFRA-Meeting!



INTRAC – nowy dystrybutor Case w Polsce

Jednym z wydarzeƒ targów Autostrada-Polska by∏a konfe-
rencja prasowa, w czasie której Case Construction przedsta-
wi∏ nowego dealera swoich maszyn w Polsce – firm´ INTRAC.
INTRAC, z g∏ównà siedzibà w Szwecji, jest wiodàcym
w Europie Pó∏nocnej sprzedawcà maszyn budowlanych
i leÊnych. Przez ponad dziesi´ç lat pozostawa∏ wy∏àcznym
partnerem firmy Case Construction, Manitou i John Deere
Forestry na Litwie, ¸otwie oraz w Estonii.
Od 1 czerwca na zasadach wy∏àcznoÊci INTRAC rozpoczà∏
dystrybucj´ maszyn Case Construction, Manitou i John Deere
Forestry we wschodniej cz´Êci Polski. Firma INTRAC Polska
na mocy umowy z dotychczasowym dystrybutorem maszyn
Case, firmà Agrex-Arcon, przejmuje wszelkie zobowiàzania
gwarancji technicznych, jak i obs∏ugi serwisowej maszyn
Case. Jak podkreÊla Dariusz Pachulski, prezes INTRAC Pol-
ska, firmie zale˝y nie tylko na zwi´kszaniu udzia∏u w rynku,
ale zw∏aszcza na Êwiadczeniu us∏ug serwisowych na najwy˝-
szym poziomie. Pracownicy firmy sà starannie i wszechstron-
nie szkoleni, by poradziç sobie z ka˝dym problemem tech-
nicznym. Na poczàtku INTRAC b´dzie posiada∏ oddzia∏y ofe-
rujàce sprzeda˝ maszyn, cz´Êci oraz serwis w Warszawie oraz
województwach: pomorskim, ma∏opolskim i lubelskim. Dys-
trybucj´ maszyn Case Construction w zachodniej cz´Êci Pol-
ski prowadziç b´dzie nadal firma Bax Baumaschinen.

Zmiana na szczytach JCB 

John Patterson, który w ostatnim czasie tak konsekwentnie
prowadzi∏ koncern JCB do dynamicznego rozwoju, przeka-
za∏ swe stanowisko – okreÊlane wed∏ug nomenklatury JCB
jako Chief Executive Officer (CEO) Matthew Taylorowi. Pat-
terson b´dzie teraz kierowa∏ przedstawicielstwem JCB
w USA. Matthew Taylor ma 48 lat, od dwóch lat pe∏ni∏ funk-
cj´ dyrektora dzia∏u sprzeda˝y JCB, a od stycznia ubieg∏ego
roku funkcj´ Chief Operating Officer (COO). Posiada wielo-
letnie doÊwiadczenia kierownicze, przed przejÊciem do JCB
by∏ bowiem dyrektorem w dziale Land Rover firmy Ford.
Poprzednik wysoko zawiesi∏ poprzeczk´ Taylorowi, którego

czeka teraz zadanie utrzymania wysokiego tempa rozwoju fir-
my. W minionym roku JCB mog∏o pochwaliç si´ trzydziesto-
procentowym wzrostem obrotów, co stanowi rezultat rekor-
dowej sprzeda˝y wynoszàcej 72.000 maszyn. Wynik ten po-
zwoli∏ JCB na zwi´kszenie udzia∏ów w Êwiatowym rynku
z 10,4 do 12 procent. Brytyjczycy chcà umacniaç swà wio-
dàcà pozycj´ wÊród Êwiatowych producentów maszyn bu-
dowlanych przede wszystkim dzi´ki pot´˝nym inwestycjom.
Tylko w tym roku przeznaczyli pi´çdziesiàt milionów euro
na rozbudow´ fabryk, centrów serwisowych i magazynów cz´-
Êci zamiennych. Do grudnia zamierzajà wprowadziç na ry-
nek dwadzieÊcia nowych modeli maszyn.

Wypoczynek jest sztukà!

Nowoczesne maszyny sà coraz lepiej wyposa˝one. Klima-
tyzowane kabiny, amortyzowane fotele, elektroniczne syste-
my monitorujàce podnoszà komfort operatora. Mimo to,
od czasu do czasu nale˝y mu si´ chwila relaksu. Przem´-
czony, nie b´dzie w stanie nale˝ycie wykonaç powierzonych
mu zadaƒ. Odpoczywaç jednak te˝ trzeba umieç. Nic dziw-
nego, ˝e organizowane sà nawet mistrzostwa w odpoczy-
waniu. Naszym zdaniem operator firmy RP Complex, Ry-
szard Za∏´ski opanowa∏ sztuk´ efektywnego relaksu w ta-
kim stopniu, ˝e mia∏by szanse nawet na mistrzowski tytu∏…

Mieszanka firmowa
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Ryszard Za∏´ski ze skawiƒskiej firmy RP Complex potrafi po∏àczyç przyjemne z po˝ytecznym…

Po konferencji prasowej w Kielcach do wspólnego zdj´cia pozujà Carl Leijonhielm
(Intrac), Marc Haezenberghe (Case), Thomas Bax (Bax Baumaschinen) i Dariusz
Pachulski (Intrac Polska)

Matthew Taylor, nowy Chief Executive Officer (CEO) koncernu JCB



Budowa stadionu Green Point w Kapsztadzie

Przebrzmia∏y ju˝ echa tegorocznych fina∏ów pi∏karskich Mi-
strzostw Europy. Za cztery lata impreza ta zawita do naszego kra-
ju, tymczasem Êledziç mo˝emy przygotowania do rozegrania fi-
na∏ów Mistrzostw Âwiata 2010. Odb´dà si´ one na stadionach
Republiki Po∏udniowej Afryki. Jednà z aren imprezy jest
znajdujàcy si´ w budowie stadion Green Point w Kapsztadzie. Je-
go trybuny majà pomieÊciç 68.000 widzów. Podczas fina∏ów mi-
strzostw Êwiata, na prze∏omie czerwca i lipca 2010 roku, roze-
granych zostanie tu pi´ç spotkaƒ fazy grupowej, jeden mecz
drugiej rundy turnieju, jak równie˝ po jednym meczu çwierçfi-
na∏owym i pó∏fina∏owym. Po zakoƒczeniu mistrzostw stadion
s∏u˝yç b´dzie miejscowym zespo∏om rugby i pi∏ki no˝nej. Or-
ganizowane na nim b´dà tak˝e imprezy plenerowe i koncerty. 
W ramach projektu poprawiona zostanie równie˝ infrastruktu-
ra stadionu. Stworzone zostanà dodatkowe miejsca parkingo-
we, restauracje i punkty ma∏ej gastronomii, pomieszczenia dla
VIP-ów oraz powierzchnie biurowe. Stadion Green Point po-
∏o˝ny jest w historycznym centrum miasta w pobli˝u prome-
nady Victoria&Alfred Waterfront i wspania∏ego parku. Obiekt
ma byç oddany do u˝ytku w listopadzie przysz∏ego roku. 
Przy wznoszeniu stadionu pracuje dziewi´tnaÊcie ˝urawi wie˝o-
wych firmy Liebherr, która nie ograniczy∏a si´ jednak do dostar-
czenia zespo∏u ˝urawi, lecz przedstawi∏a projekt jego wyko-
rzystania. DoÊwiadczenia w tym wzgl´dzie firma zebra∏a ju˝
podczas budowy szeregu stadionów na organizowane przez
Niemcy w roku 2006 fina∏y pi∏karskich mistrzostw Êwiata.
Latem ubieg∏ego roku zak∏ady Liebherra dostarczy∏y

do Kapsztadu dwanaÊcie fabrycznie nowych ˝urawi wie˝o-
wych. Siedem kolejnych zamontowa∏y miejscowe firmy
Murray&Roberts Construction i WBHO Construction. Ze
wzgl´du na owalnà bry∏´ stadionu, zastosowano ˝urawie
o wysi´gu od 55 do 75 metrów.
Liebherr zajà∏ si´ równie˝ doposa˝eniem, pozycjonowaniem
i konfiguracjà ka˝dego z ˝urawi. Wszystkie ˝urawie dostar-
czone z Niemiec wyposa˝ono w system transmisji danych
(DFÜ) umo˝liwiajàcy sta∏y kontakt z centrum serwisowym.
Tym samym u˝ytkownik dêwigu mo˝e w ka˝dej chwili otrzy-
maç pomoc ze strony fabryki. Odczytanie aktualnych para-
metrów pracy ka˝dego z ˝urawi odbywa si´ w czasie nor-
malnej pracy, niezauwa˝alnie dla operatora.

Mieszanka firmowa
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Las ˝urawi Liebherr na budowie stadionu Green Point



Konferencja Volvo CE w Eskilstunie

Na poczàtku czerwca przedstawiciel naszej redakcji wraz
z setkà kolegów po piórze z ca∏ego Êwiata wzià∏ udzia∏
w konferencji prasowej zorganizowanej przez Volvo Con-
struction Equipment. Impreza odby∏a si´ w miejscowoÊci
Eskilstuna stanowiàcej szczególne miejsce dla szwedzkiego
koncernu. W roku 1832 przyby∏ tu genialny konstruktor i wy-
nalazca Johan Theofron Munktell. Wkrótce potem za∏o˝y∏
warsztat produkujàcy maszyny i narz´dzia. Firma przyj´∏a na-
zw´ Eskilstuna Mekaniska Verkstad. DwanaÊcie lat póêniej,
w Sztokholmie rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç warsztat, kuênia oraz od-
lewnia metali braci Bolinder. W roku 1932 dosz∏o do fuzji firm.
Powsta∏e w ten sposób przedsi´biorstwo przyj´∏o nazw´ Bo-
linder-Munktell stajàc si´ czo∏owym szwedzkim producentem
traktorów, walców drogowych i równiarek. Wysoka jakoÊç ma-
szyn i du˝y na nie popyt sprawi∏y, ˝e firma Bolinder-Munk-
tell znalaz∏a si´ w sferze zainteresowaƒ Volvo, a w ro-
ku 1950 wesz∏a ostatecznie w jego sk∏ad. Przej´cie konstruk-
cji i doÊwiadczeƒ produkcyjnych da∏o podwaliny pod póêniej-
sze sukcesy szwedzkiego koncernu, chocia˝by w produkcji

∏adowarek ko∏owych. Volvo CE do dziÊ niezwykle docenia za-
s∏ugi Munktella i braci Bolinder. Nic zatem dziwnego, ˝e jed-
nym z punktów programu pobytu w Eskilstunie by∏o zwiedza-
nie Muzeum Munktella mieszczàcego si´ w budynku dawnych
warsztatów Eskilstuna Mekaniska Verkstad.
G∏ównym elementem konferencji by∏o wystàpienie Tonego
Helshama, który nakreÊli∏ aktualnà sytuacj´ Volvo CE
na Êwiatowym rynku maszyn budowlanych. Problemów,
zresztà nie tylko Szwedom, nastr´cza szczególnie pog∏´bia-
jàca si´ zapaÊç bran˝y budowlanej w USA. Mimo wszystko
Tony Helsham nie traci optymizmu twierdzàc, ˝e straty zre-
kompensowane zostanà dzi´ki zwi´kszonemu zapotrzebo-
waniu na maszyny rynków wschodzàcych, takich jak Indie,
Chiny, Brazylia i Rosja. Koƒczàc swà prelekcj´ Helsham
zwróci∏ jednak uwag´ na czynniki ryzyka dla bran˝y. Rosnà-
ce ceny ropy naftowej i stali bàdà nieuchronnie prowadziç
do podnoszenia cen na maszyny. 
Wizyta w Eskilstunie to zderzenie dwóch Êwiatów – poczàt-
ków szwedzkiego przemys∏u maszynowego i teraêniejszych
zaawansowanych technologicznie konstrukcji. Do nich nale˝y

bezsprzecznie prezentowana z dumà ∏adowarka o nap´dzie
hybrydowym. Maszyn´ oznaczonà symbolem L220F Hybrid
opisywaliÊmy ze szczegó∏ami ju˝ w poprzednim wydaniu „Po-
Êrednika”. Nasi szwedzcy gospodarze potwierdzili raz jesz-
cze, ˝e seryjna produkcja „hybrydy” ma rozpoczàç si´ ju˝
w przysz∏ym roku. Poniewa˝ nie s∏ychaç, by konkurenci Volvo
z równà konsekwencjà pracowali nad tego typu konstrukcjà,
oczekiwaç nale˝y, ˝e L220F Hybrid b´dzie pierwszà dost´p-
nà powszechnie maszynà budowlana o takim nap´dzie. 

Na koniec jeszcze polski akcent zwiàzany z podró˝à do Eskil-
stuny. Przedostatni jej etap pokonaliÊmy w sposób dosyç nie-
konwencjonalny, na pok∏adzie statku p∏ynàcego ze Sztokhol-
mu do Mariefred. Polak stawiajàcy swe kroki w miejscowym
porcie musi choç przez chwil´ pomyÊleç o skomplikowanych
losach Ojczyzny. Na tutejszym cmentarzu pochowanych jest
kilkunastu Polaków, marynarzy-podwodniaków ze ˚bika, Ry-
sia i S´pa przebywajàcych w latach drugiej wojny Êwiatowej
w obozie internowania w pobliskim Marielund. W Mariefred
mieszka 94-letni dziÊ motorzysta Rysia W∏adys∏aw S∏oma. Je-
go zas∏ugi w propagowaniu polskoÊci i czynu zbrojnego na-
szej Marynarki Wojennej wÊród spo∏eczeƒstwa szwedzkiego
uhonorowa∏ w koƒcu maja tego roku Prezydent RP Lech Ka-
czyƒski przyznajàc s´dziwemu rodakowi Krzy˝ Komandorski
Orderu Zas∏ugi Rzeczpospolitej Polskiej.

Mieszanka firmowa
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Odlanego z bràzu Johana Theofrona Munktella od ponad trzech lat spotkaç mo˝na codzien-
nie na ∏aweczce przed pe∏niàcà dziÊ rol´ muzeum fabrykà w Eskilstunie

Seryjna produkcja L220F Hybrid ma rozpoczàç si´ ju˝ w przysz∏ym roku. W Volvo twierdzà,
˝e b´dzie to pierwsza dost´pna powszechnie maszyna budowlana o takim nap´dzie 

Zaprezentowane podczas konferencji w Eskilstunie maszyny drogowe pozwolà Volvo
na na umocnienie pozycji dzi´ki pozyskiwaniu klientów z nowych segmentów rynku



Hyundai zwi´ksza produkcj´ maszyn w Korei

Hyundai Heavy Industries Company Ltd. poinformowa∏
o planach znacznego zwi´kszenia produkcji maszyn bu-
dowlanych. Projekt dotyczy koreaƒskich fabryk koncernu
i ma zostaç zrealizowany kosztem 330 milionów dolarów
amerykaƒskich. Firma wybuduje nowe zak∏ady w pobli˝u
fabryki zlokalizowanej na przedmieÊciach miasta Ulsan.
Obok nowej hali monta˝owej powstanà tam tak˝e biuro
konstrukcyjne, laboratorium testowe, sk∏ad maszyn oraz
biura sprzeda˝y i marektingu. Przekazanie wszystkich
obiektów zaplanowano na paêdziernik 2010.
Powierzchnia produkcyjna wynoszàca 181.000 m2 powi´kszo-
na zostanie ponad dwukrotnie, co oznacza, ˝e roczne zdol-
noÊci produkcyjne fabryki wyniosà 60.000 zamiast 22.000
sztuk maszyn. Ogólna powierzchnia zak∏adów wzroÊnie
z 218.000 na 452.000 m2. Odpowiednio zwi´kszona zosta-
nie tak˝e liczba pracowników.
W nowej fabryce Hyundai produkowaç b´dzie wszystkie mo-
dele maszyn z aktualnej oferty, to znaczy koparki ko∏owe
i gàsienicowe, ∏adowarki ko∏owe, mini- i midikoparki, ∏ado-
warki kompaktowe i wózki wid∏owe. JednoczeÊnie jednak za-
k∏ady przygotowywane b´dà do wprowadzenia nowych pro-
duktów i wi´kszych maszyn znajdujàcych si´ w chwili obec-
nej w fazie prac koncepcyjnych. Produkowane tu maszyny
trafiaç majà zarówno na rynek wewn´trzny, jak i na eksport
do krajów ca∏ego Êwiata. Ambitne przedsi´wzi´cie skomen-
towa∏ COO dzia∏u maszyn budowlanych Hyundai Construc-
tion Equipment, Kiu-Hyun Park: – Projekt pokazuje naszà
wiar´ w przysz∏oÊç, naszà rosnàcà palet´ produkcyjnà i wy-
sokà akceptacj´ marki Hyundai na Êwiatowych rynkach.

WyÊcigi „pajàków”

W dniach 13-14 wrzeÊnia na terenie szwajcarskiej kopalni
piasku w Ibach zaplanowano zapowiadajàce si´ niezwykle
efektownie wyÊcigi koparek kroczàcych marki Menzi Muck. 
Zawody odb´dà si´ w dwóch kategoriach: High-Tech - dla
koparek Menzi Muck A91 z systemem sterowania Euro oraz
Oldies. W tej drugiej kategorii zaprezentujà si´ koparki
Menzi Muck 3000 ze sterowaniem czterodêwigniowym. 
Program zawodów w Szwajcarii przewiduje najpierw sprinter-
ski wyÊcig na p∏askim dystansie pi´çdziesi´ciu metrów. Po je-
go przebyciu operatorzy wykonaç b´dà musieli wykonaç pre-
cyzyjne zadanie z wykorzystaniem ∏y˝ki maszyny. Zawody
odbywaç si´ b´dà na czas, w ka˝dym wyÊcigu wezmà udzia∏
dwie koparki poruszajàce si´ po oddzielnych torach. 

Mieszanka firmowa
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Koparki kroczàce Menzi Muck doskonale sprawdzajà si´ w trudnych warunkach
terenowych. WyÊcigi z ich udzia∏em zapowiadajà si´ zatem pasjonujàco…



Maszyny budowlane
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Koparko-∏adowarki
Venieri

Venieri to jedna z najstar-
szych firm zajmujàcych si´
wytwarzaniem ∏adowarek
i koparko-∏adowarek. Pier-
sze maszyny tej marki wy-
produkowane zosta∏y prawie
szeÊçdziesiàt trzy lata temu. 
Koparko-∏adowarki Venieri
konstruowane sà w oparciu
o koncepcj´ klasycznej ∏a-
dowarki z czterema równymi
i skr´tnymi ko∏ami. 
Jako jeden z nielicznych pro-
ducentów firma Venieri oferu-
je „∏amanà” koparko-∏adowar-
k´ z hydrostatycznym prze-
niesieniem nap´du na cztery
ko∏a i ∏adowarkà czo∏owà
z systemem typu „Z”, co po-
zwala osiàgnàç udêwig prze-
kraczajàcy nawet pi´ç ton.
Wszystkie koparko-∏adowarki
posiadajà centralnie zamon-
towany silnik, co pozwoli∏o
na skrócenie konstrukcji, po-
lepszenie widocznoÊci zarów-

no do ty∏u, jak i do przodu
oraz zwi´kszenie odleg∏oÊci
∏adowania. Dzi´ki poprzecz-
nie zamontowanemu silniko-
wi uzyskano lepsze roz∏o˝e-
nie masy maszyny, natomiast
nisko po∏o˝ony Êrodek ci´˝-
koÊci pozwala na uzyskanie
lepszych parametrów ∏adowa-
nia oraz kopania. Wszystkie
maszyny wyposa˝one sà
w silniki marki Perkins ró˝nià-
ce si´ miedzy sobà przede
wszystkim mocà. 
Do mniejszych koparko-∏a-
dowarek zaliczyç mo˝emy
model 1.33B. Maszyna ta
mo˝e byç wykorzystana za-
równo w pracach ogrodo-
wych, wykopach ziemi, rów-
naniu terenu, usuwaniu as-
faltu, transporcie i przy wie-
lu innych pracach budowla-
nych. Venieri zadba∏o rów-
nie˝ o odpowiednie warun-
ki pracy dla operatora. Ma-
szyny wyposa˝ono w kom-
fortowà kabin´ z regulowa-
nym wielop∏aszczyznowo
fotelem. Du˝a powierzchnia

przeszkleƒ zapewnia opera-
torowi doskona∏à widocz-
noÊç w ka˝dym kierunku.
Kabina daje mu równie˝
pe∏nà ochron´ przed zagro-
˝eniami zewn´trznymi. 
Koparko-∏adowarka Venie-
ri 1.33B posiada sta∏y nap´d
na wszystkie ko∏a i mo˝li-
woÊç pod∏àczenia do ramie-
nia wysi´gnika ró˝nego ro-
dzaju osprz´tu roboczego,

jak na przyk∏ad kosiarki,
m∏ota pneumatycznego, wi-
de∏, a nawet urzàdzeƒ
do czyszczenia ulic. Pr´d-
koÊç maksymalna koparko-
-∏adowarki Venieri 1.33B wy-
nosi oko∏o dwudziestu
km/h. W zale˝noÊci od po-
trzeb maszyn´ mo˝na wy-
posa˝yç równie˝ w dodat-
kowe rami´ z ty∏u kabiny,
dzi´ki temu u˝ytkownik mo-

˝e prowadziç szereg specja-
listycznych prac. Pozwala to
na znaczne zwi´kszenie
efektywnoÊci maszyny.
WÊród wi´kszych koparko-
∏adowarek produkowanych
przez firm´ Venieri wyró˝niç
nale˝y model 8.23D. W maszy-
nie tej zastosowano podobne
rozwiàzania konstrukcyjne jak
w koparko-∏adowarce 1.33B.
Jednak ze wzgl´du na zdecy-

dowanie wi´ksze gabaryty
oraz ci´˝ar nadaje si´ ona
ju˝ do ci´˝szych robót bu-
dowlanych. Maksymalne ob-
cià˝enie za∏adunkiem w tym
modelu wynosi a˝ 7.600 kg,
natomiast g∏´bokoÊç kopa-
nia do 5,3 metra. SzerokoÊç
maszyny z oponami wyno-
si 2,06 metra natomiast d∏u-
goÊç 5,90 metra.

Dalsze informacje Pb 001Z

Centralnie zamontowany silnik zapewnia lepszà widocznoÊç operatorowi, pozwala tak˝e na
zwi´kszenie odleg∏oÊci ∏adowania

Operator koparko-∏adowarki Venieri pracuje w komfortowych warunkach. Nowoczesna kabina
chroni go tak˝e w pe∏ni przed zagro˝eniami zewn´trznymi 



Prenumerata - zamówienie
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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 .............................................................................

................................................................................................................................................................................................
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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 6.558 egzemplarzy. 

Adresaci
Bran˝a

1. Budownictwo ogólne 4.496
2. Roboty ziemne 115
3. In˝ynieria làdowa i wodna 973
4. Specjalistyczne roboty budowlane 62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 311
6. Kopalnie w´gla kamiennego (Bazy Transportu i Sprz´tu) 68
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 63

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 121
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 7.017 egz.
Nak∏ad drukowany 7.500 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.

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. 

Rabaty
Przy zamieszczeniu w ciàgu 12 miesi´cy (rok og∏oszeniowy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Prowizja dla agencji reklamowych: 15%

Tekst sponsorowany
Zamieszczenie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - z∏.

Panorama firm od  A do Z
Miniog∏oszenia (modu∏ 57 x 63 mm lub 57 x 126 mm z logo firmy)

Panorama Firm modu∏ cz-b kolor 

w 3 wydaniach 57 x 63 mm 600,- z∏ 800,- z∏
57 x 126 mm 1.000,- z∏ 1.200,- z∏

w 6 wydaniach 57 x 63 mm 1.000,- z∏ 1.200,- z∏
57 x 126 mm 1.600,- z∏ 1.800,- z∏

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%.  

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

5/2008 29.09.2008    22.08.2008 29.08.2008
6/2008 28.11.2008    17.10.2008 24.10.2008
1/2009 30.01.2009    22.12.2008 29.12.2008
2/2009 27.03.2009    23.02.2009 27.02.2009 

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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w W´z∏y betoniarskie nowe i u˝ywane o wydajnoÊci 30-150m3/h, stacjonarne i mobilne.

w Mieszarki do betonu planetarne i dwuwa∏owe o poj. 500 litrów – 4500 litrów.

w Podzespo∏y do w´z∏ów bet.: elektroniczne wagi cementu, kruszywa, wody, 
domieszek chemicznych, skipy, zbiorniki szeregowe na kruszywo 4-8 komorowe.

w silosy na cement stacjonarne o poj. 60 -120 ton, z mobilnymi fundamentami

w mobilne silosy na cement bez fundamentów o poj. 30 i 60 ton

w recyclingi betonu o wydaj. 20-30m3/h

w betonowozy – betonomieszarki samochodowe – nowe i u˝ywane o poj. 10 i 12m3

na podwoziu Mercedes 8x4

w zabudowy betonomieszarki o poj. 8, 9 lub 10m3

Sprzeda˝, leasing: tel. 0506-437-826, e-mail: powermix75@wp.pl
HYDROTECH  hydrotech.ds@wp.pl

P R O M O C Y J N E  C E N Y ,  M A G A Z Y N  C Z ¢ Â C I  W  P O L S C E ,  S E R W I S



Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM

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

< Koparko-∏adowark´ CASE 580 SLE
rok prod. 2001, 4700 mth, teleskop, 3 ∏y˝ki 
plus skarpówka. Cena 108.000 z∏+VAT
Kontakt: 602 19 74 56

< W´ze∏ betoniarski
pojemnoÊç 1.000 litrów, kompletny z wagami i silosami,
z  taÊmociàgiem do kruszywa. Cena 47.000 z∏ + VAT
Kontakt: 604 25 33 66

< Koparko-∏adowark´ JCB 3 CX
rok prod. 1996, dzielona przednia ∏y˝ka,wid∏y; teleskop;
4x4; instalacja do m∏ota. Cena 78.000 z∏ + VAT
Kontakt: 601 22 55 15

Importer u˝ywanych maszyn budowlanych

- opony do koparek, nowe i bie˝nikowane
- wa∏y nap´dowe do maszyn

- szyby hartowane do maszyn

ul. Krochmalna 39, Lublin, tel. 0502 897 561
mail: biuro@bavaria-maschinen.com 

info@bavaria-maschinen.com
www.bavaria-maschinen.com

Posiadamy instalacj´ do mieszania popio∏ów
i innych materia∏ów sypkich

kontakt: m.sopot, tel. 097-092-200
e-mail: m.sopot@elektrownia.chorzow.pl

Dynamicznie rozwijajàce si´ przedsi´biorstwo PK Serwis specjalizujàce si´ 
w sprzeda˝y maszyn budowlanych marki Bobcat i Sany na terenie Polski 

zachodniej poszukuje kandydatów na stanowiska:

Specjalistów ds. Sprzeda˝y maszyn
w województwie dolnoÊlàskim, opolskim i wielkopolskim

Nasz sukces na rynku jest szansà dla Ciebie.

Zatrudniona osoba b´dzie odpowiedzialna mi´dzy innymi za: 
• Samodzielnà analiz´ popytu na maszyny budowlane marki Bobcat/Sany
• Wyszukiwanie nabywców, przygotowywanie pokazów sprz´tów, sprzeda˝ maszyn
• Przygotowywanie dokumentacji do przetargów
• Sporzàdzanie raportów z wyników i zestawieƒ porównawczych
• Bie˝àce pog∏´bianie wiedzy z zakresu budowy maszyn

Nasze oczekiwania: 
• DoÊwiadczenie nabyte na podobnym stanowisku 
• Prawo jazdy kat. B
• Wykszta∏cenie wy˝sze
• Mile widziana znajomoÊç j´zyka obcego 

Oferujemy:
• Atrakcyjne, prowizyjne warunki wynagradzania
• Szkolenia produktowe
• Praca w dynamicznie rozwijajàcej si´ firmie

Osoby zainteresowane prosimy o przes∏anie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
mzdziarska@pkserwis.com.pl 

Prosimy o dopisanie nast´pujàcej klauzuli: 
Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezb´dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawà z dn. 29.08.97 roku
o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

P. Kawa∏ek i P. Majgier Sp. j.
ul. Leona Petra˝yƒskiego 47, 52-434 Wroc∏aw

www.pkserwis.com.pl

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



Autostrada-Polska 
– jak by∏o w Kielcach?

Czternasta edycja Mi´dzy-
narodowych Targów Bu-
downictwa Drogowego Au-
tostrada-Polska zgromadzi-
∏a ponad 800 wystawców.
Kieleckà imprez´ odwiedzi∏o
w tym roku 15 tysi´cy osób.

Wystawcy przybyli z 26 krajów
– nie tylko europejskich, ale
tak˝e azjatyckich i amerykaƒ-
skich. Pojawi∏y si´ najwi´ksze
koncerny w bran˝y drogowej,
producenci maszyn budowla-
nych, pojazdów specjalistycz-
nych, wszystkie polskie ce-
mentownie i huty. Ekspozycja
zaj´∏a imponujàcà powierzch-
ni´ 38 tysi´cy metrów kwadra-
towych. Zaprezentowano po-
nad dwa tysiàce maszyn
i urzàdzeƒ – od drobnego
sprz´tu poczàwszy na naj-
wy˝szych ˝urawiach skoƒ-
czywszy. We w∏asnych sto-
iskach lub poprzez dealerów
swoje produkty pokaza∏y
wszystkie znaczàce Êwiatowe
marki, koncerny, stowarzy-
szenia i organizacje.
– Ka˝dy, kto w jakikolwiek
sposób chce zaistnieç
w bran˝y budowy dróg, pre-
zentowa∏ si´ podczas naszej
wystawy. Zainteresowanie
bran˝à i targami tego sekto-
ra jest olbrzymie. Mamy ju˝
jednà trzecià powierzchni
wynaj´tà ju˝ na rok 2009.
Nasz oÊrodek niestety nie

jest w stanie pomieÊciç
wszystkich ch´tnych. Dlate-
go kontynuujemy inwestycje,
dzi´ki którym powierzchnia
wystawiennicza w Kielcach
wzroÊnie o kolejne 17 tysi´cy
metrów kwadratowych. Dys-
ponowaç b´dziemy 47 tysià-
cami metrów kwadratowych
powierzchni w halach, zwi´k-
szymy tak˝e ekspozycj´ ze-

wn´trznà. W przysz∏oÊci na-
le˝y si´ spodziewaç, ˝e takie
imprezy jak Autostrada Pol-
ska pomieszczà wszystkich
ch´tnych wystawców – po-
wiedzia∏ prezes zarzàdu Tar-
gów Kielce Andrzej Mochoƒ. 
Targom jak zwykle towarzy-
szy∏ bogaty program konfe-
rencji naukowo-technicz-
nych, seminariów i prezen-

tacji, w których wzi´∏o udzia∏
∏àcznie ponad 800 osób.
Podczas tegorocznej edycji
odby∏y si´ obrady konferen-
cji „Mosty w trzy miesiàce”,
których organizatorem by∏
Instytut Badawczy Dróg
i Mostów wspierany przez
Polski Kongres Drogowy.
Tradycyjnie zainteresowa-
niem zwiedzajàcych cieszy∏y
si´ pokazy dynamiczne ci´˝-
kich maszyn i sprz´tu, które
odbywa∏y si´ na specjalnie

wydzielonym placu. 
Targom Autostrada-Polska
towarzyszy∏y IV Mi´dzynaro-
dowe Targi Infrastruktury
TRAFFIC-EXPO. W tym sa-
mym terminie odbywa∏y si´
tak˝e X Mi´dzynarodowe
Targi Maszyn Budowlanych
i Pojazdów Specjalistycz-
nych MASZBUD, na których
oferty zaprezentowali produ-

cenci i dealerzy maszyn bu-
dowlanych, osprz´tu robo-
czego i urzàdzeƒ dêwigo-
wych. Czwartà imprezà od-
bywajàca si´ w tym samym
terminie by∏y II Targi – Tech-
nologia i Infrastruktura Lot-
nisk TIL. Uczestnikami tej
wystawy sà instytucje rzàdo-
we odpowiedzialne za roz-
wój transportu lotniczego
i infrastruktury lotniskowej,
zarzàdy portów lotniczych,
samorzàdy zainteresowane

powstaniem portu lotnicze-
go, linie lotnicze, aerokluby,
firmy consultingowe i praw-
nicze bran˝y transportowej,
banki, firmy ubezpieczenio-
we, organizacje i stowarzy-
szenia bran˝owe oraz wiele
innych firm oferujàcych pro-
dukty i us∏ugi dla lotnictwa.
Wszyscy, którzy nie dotarli
w tym roku do Kielc lub chcà
przypomnieç sobie targowà
atmosfer´ mogà odwiedziç
portal internetowy naszego
wydawnictwa. Na stronie:
www.posbud.pl obejrzeç
mo˝na fotorelacj´ i dwa fil-
my z majowej imprezy. 

Mieszanka firmowa
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Medale przyznano firmom:
Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. z ¸omianek za system sterowania równiarkà,
Man-Star Trucks z Nadarzyna za podwozie samochodowe do betonomieszarki,
Meccanica Breganzese Srl z W∏och za osprz´t kruszarkowy.

Wyró˝nienia otrzymali:
Serviplem S.A. z Saragossy (Hiszpania) za betonomieszark´,
TMS Poland Sp. z o.o. z Katowic za system zarzàdzania flotà maszyn roboczych,
AMMANN Sp. z o.o. z Warszawy za system bezpieczeƒstwa  do maszyny zag´szczajàcej,
Waryƒski Trade Sp. z o.o. z Warszawy za sytem sterowania mini∏adowarkami Locust 903.





PoÊrednik Budowlany: – Historia oficjalnego dystrybutora
maszyn marki JCB na polskim rynku obejmuje okres blisko
dziewi´tnastu lat. Do roku 1999 firma dzia∏a∏a pod nazwà
Agrohandler, by w maju 2001 przyjàç obecnà nazw´…
Ryszard Lamczyk: – Poczàtki firmy, która by∏a jednà z pierw-
szych spó∏ek join-venture, przypadajà na rok 1989. Zosta∏a
ona utworzona z myÊlà o produkcji teleskopowego noÊnika
osprz´tu. W pierwszych latach firma koncentrowa∏a zresztà
swojà dzia∏alnoÊç na sprzeda˝y maszyn rolniczych. Stàd te˝
nazwa „Agrohandler”. Z czasem w ofercie firmy pojawi∏y si´
maszyny budowlane. W miar´ rozwoju rynku budowlanego
w Polsce, uzyskiwa∏y coraz wi´kszy udzia∏ w sprzeda˝y.
Zmiana profilu sprzeda˝y wymaga∏a zmiany nazwy firmy
na takà, która nie b´dzie jednoznacznie si´ kojarzyç z ryn-
kiem rolnym – stàd nazwa Interhandler. Warto podkreÊliç,
ze w ciàgu kilkunastu lat swojej dzia∏alnoÊci firma osiàgn´∏a
pozycj´ jednego z najwi´kszych w kraju importerów i dys-
trybutorów wysokiej jakoÊci maszyn budowlanych i rolni-
czych dostosowanych do potrzeb wielu dziedzin nowocze-
snej gospodarki. W ostatnich latach oferta Interhandlera po-
szerzona zosta∏a o maszyny u˝ywane.

– W którym roku stanà∏ Pan na czele Interhandlera i jak z dzi-
siejszej perspektywy ocenia Pan okres swej pracy? Co sta-
nowi∏o najwi´kszy sukces firmy sprzedajàcej maszyny JCB,
której uda∏o si´ zdobyç blisko 25 procent polskiego rynku?
– Funkcj´ t´ objà∏em ponad osiem lat temu, by∏ to niezwykle
trudny okres – okres przeobra˝eƒ i wielu dynamicznych
zmian. Motto mojego dzia∏ania jest zgodne z zasadà, jaka
przyÊwieca∏a równie˝ za∏o˝ycielowi firmy JCB: „Jamais con-
tent”, co w luênym t∏umaczeniu oznacza: „Nigdy nie w pe∏ni
zadowolony”. Stàd w∏aÊnie stawianie przed sobà coraz to no-
wych wyzwaƒ i ch´ç dzia∏ania na wi´kszym rynku, w coraz
wi´kszej skali. W przesz∏oÊci, zawsze gdy tylko uznawa∏em,
˝e w danym obszarze osiàgnà∏em niemal wszystko, szuka-
∏em wyzwaƒ na nowym polu. Jestem przekonany, ˝e po∏à-
czenie zdobytych doÊwiadczeƒ marketingowych z wykszta∏-
ceniem technicznym i wiedzà z zakresu zarzàdzania i ekono-
miki przedsi´biorstw wspomog∏o osiàgni´cie sukcesu, jakim
jest obecna pozycja firmy Interhandler i tak du˝y udzia∏ ryn-
kowy marki JCB w sprzeda˝y maszyn budowlanych. Podkre-
Êlam jednak zawsze, ˝e sukces naszej firmy nie stanowi za-
s∏ugi jednej osoby, ale ca∏ego zespo∏u pracowników i ich
partnerskiej wspó∏pracy z klientami. Przecie˝ od sprawnoÊci
naszego dzia∏ania zale˝y niejednokrotnie terminowa realiza-
cja zadaƒ naszych klientów, ich mo˝liwoÊci wywiàzywania si´
z przyj´tych harmonogramów robót i innych zobowiàzaƒ. 

– JCB jest jak na dzisiejsze warunki swoistym ewenemen-
tem. Koncern dzia∏ajàcy w skali globalnej, posiadajàcy cen-

tra produkcyjne w wielu miejscach na Êwiecie pozostaje nie-
zmiennie w prywatnych r´kach. Czy fakt ten ma dla Pana
znaczenie w codziennej wspó∏pracy z Brytyjczykami?
– Firma od samego poczàtku zwiàza∏a swoje losy z brytyj-
skà markà JCB, która tu˝ po zakoƒczeniu drugiej wojny
Êwiatowej wkroczy∏a na drog´ nowoczesnej produkcji ma-
szyn dla budownictwa. Wieloletnie doÊwiadczenie, nowa-
torskie podejÊcie i najwy˝sza jakoÊç produkowanych ma-
szyn firmowana przez za∏o˝yciela JCB i jego rodzin´ przy-
czyni∏y si´ do zbudowania silnej marki, rozpoznawalnej
na ca∏ym Êwiecie. Sàdz´, ˝e fakt, i˝ JCB nadal jest w∏asno-
Êcià rodziny za∏o˝yciela, przyczynia si´ do spektakularnych
sukcesów tej firmy. Ze wzgl´du na ogromne zaanga˝owa-
nie zarzàdu mo˝liwe by∏o wypracowanie specyficznego, nie-
powtarzalnego sposobu zarzàdzania, który w miar´ mo˝li-
woÊci staramy si´ wykorzystaç w naszej firmie. 

– Czo∏owi producenci maszyn budowlanych zaciekle rywali-
zujà o rynki takich krajów, jak Chiny, Indie czy Rosja. A jakie
znaczenie dla JCB ma Polska? Jako dziennikarz mog´ po-
wiedzieç, ˝e JCB myÊli o nas powa˝nie. Choçby z racji u∏a-
twiania nam pracy poprzez – co jest niezwykle rzadko spo-
tykane nie tylko w tej bran˝y – przygotowywanie materia∏ów
prasowych w j´zyku polskim…
– Firma JCB od samego poczàtku przywiàzywa∏a du˝à wag´
do dzia∏alnoÊci na rynku polskim. Przejawia si´ to chocia˝by
w tym, ˝e dla naszej firmy brytyjski koncern jest zawsze solidnym
i zaufanym partnerem. Na JCB mogliÊmy liczyç w ka˝dej, nawet
najtrudniejszej sytuacji, niezale˝nie od tego czy sprzedawaliÊmy
w Polsce kilkadziesiàt, czy – tak jak jak to ma miejsce w chwili
obecnej – ponad tysiàc maszyn rocznie.

– Obserwujàc Êwiatowy rynek producentów maszyn budow-
lanych zaobserwowaç mo˝na twardà walk´ o trzecie miej-
sce po Caterpillarze i Komatsu. Czy mo˝na powiedzieç, ˝e
JCB definitywnie osiàgn´∏o pozycj´ „na pudle”?
– Porównujàc rankingi sprzed kilku lat, zauwa˝yç mo˝na, ˝e
JCB nie aspirowa∏o wówczas do miejsca w Êcis∏ej czo∏ówce.
Od tego czasu wiele si´ zmieni∏o. Obserwujàc zrównowa˝o-

Wywiad PoÊrednika
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Rozmowa z Ryszardem Lamczykiem, 
Prezesem Zarzàdu, dyrektorem zarzàdzajàcym 

firmy Interhandler

Euro 2012 to szansa dla naszej bran˝y!



ny rozwój techniczny, niezwyk∏à dynamik´ rozwoju inwestycji
a tak˝e konsekwentnà realizacj´ za∏o˝onych strategii, mo˝-
na przypuszczaç, ˝e mogà si´ ziÊciç jeszcze bardziej ambit-
ne plany managmentu JCB na najbli˝sze trzy lata. Przewidu-
jà one zaj´cie drugiego miejsca wÊród Êwiatowych producen-
tów maszyn budowlanych, tu˝ za grupà Caterpillar.

– A jak ocenia Pan pozycj´ Interhandlera na krajowym ryn-
ku? Jakie cele stawia Pan przed firmà na najbli˝szà przy-
sz∏oÊç? Marka JCB kojarzona jest w Polsce przede
wszystkim z koparko-∏adowarkami. Interhadler osiàgnà∏
imponujàce udzia∏y w ich sprzeda˝y, szacuje si´, ˝e bli-
sko po∏owa sprzedawanych u nas tego typu maszyn po-
chodzi z fabryk JCB… 
– Z wielkimi nadziejami, jako firma przyj´liÊmy decyzj´ UEFA
o przyznaniu Polsce wspólnie z Ukrainà organizacji fina∏ów Mi-
strzostw Europy w pi∏ce no˝nej Euro 2012. Jest to przecie˝
ogromna szansa rozwoju dla gospodarki i infrastruktury naszego
kraju. Dzi´ki bardzo dobrej wspó∏pracy z JCB i planom rozwoju
produkcji brytyjskiego koncernu uwzgl´dniajàcym zapotrzebo-
wanie naszego rynku, jesteÊmy przekonani, ˝e b´dziemy w sta-
nie zapewniç polskim nabywcom tyle maszyn, na ile z∏o˝à zamó-
wienia. JesteÊmy gotowi wielkà cz´Êç naszego potencja∏u skiero-
waç na obs∏ug´ rynków tworzonych w∏aÊnie przez inwestycje
zwiàzane z Euro 2012. Planujàc strategi´ rozwoju opieramy si´
tak˝e na przekonaniu, ˝e ju˝ wkrótce na powa˝nie ruszy budowa
polskich autostrad. To pewne, ˝e maszyny JCB, znajdà tam swo-
je znaczàce miejsce. Co zaÊ do mojej oceny przysz∏oÊci, to je-
stem o nià spokojny. Do boomu budowlanego, który – mimo nie-
wielkiej korekty w pierwszym pó∏roczu tego roku – jest ciàgle
przed nami przygotowaliÊmy si´ bowiem niezwykle solidnie.
Ostatnie lata to nie tylko praca nad zwi´kszaniem naszych udzia-
∏ów rynkowych – szczególnym osiàgni´ciem jest wspomniany
wczeÊniej prawie czterdziestoprocentowy udzia∏ rynkowy
w sprzeda˝y koparko-∏adowarek, ale przede wszystkim wdra˝a-
nie rozwiàzaƒ, które ju˝ uczyni∏y naszà firm´ partnerem godnym
zaufania. Od lat rozbudowujemy i modernizujemy sieç sprzeda˝y
i serwisu. Wcià˝ doskonalimy i powi´kszamy sieç naszych od-
dzia∏ów, gdzie staramy si´ zatrudniaç najlepszych fachowców. 

– Dotychczas struktura sprzeda˝y Interhadlera opiera∏a si´
w g∏ównej mierze na koparko-∏adowarkach. Czy Paƒskim zda-
niem tendencja ta ma szans´ ju˝ wkrótce diametralnie si´ zmie-
niç? Czy polskie przedsi´biorstwa kupowaç b´dà wi´cej wy-
specjalizowanych maszyn? Sàdzàc ze strategii Interhandlera
wprowadzania do sprzeda˝y maszyn dla drogownictwa, komu-
nalnych, a tak˝e sprz´tu ci´˝kiego do robót ziemnych wszystko
wydaje si´ podà˝aç w∏aÊnie w tym kierunku…
– Wzrastajàcy stopieƒ specjalizacji jest nieod∏àcznym efektem rozwo-
ju firm budowlanych. Stanowi tak˝e koniecznoÊç wynikajàcà z coraz
wi´kszych wymagaƒ i skomplikowanych zadaƒ zwiàzanych z prowa-
dzeniem prac inwestycyjnych. Potwierdza to wyjàtkowo zrównowa˝o-
na i zró˝nicowana struktura sprzeda˝y maszyn obserwowana na doj-
rza∏ych rynkach krajów zachodnich. W∏aÊnie z tego powodu ju˝ od kil-
ku lat jednym z wa˝niejszych punków naszej strategii jest niezmien-
nie dywersyfikacja sprzeda˝y maszyn budowlanych JCB.

- Jakiego typu maszyny – oczywiÊcie poza koparko-∏adowar-
kami – cieszà si´ najwi´kszym zainteresowaniem polskich
u˝ytkowników? Czy zamierzacie dzia∏aç na rzecz kszta∏to-
wania popytu na konkretne typy maszyn?

– Poza koparko-∏adowarkami najwi´kszym zainteresowa-
niem polskich u˝ytkowników cieszà si´ noÊniki teleskopo-
we, gdzie JCB posiada równie˝ bardzo znaczàcy, bo trzy-
dziestoprocentowy udzia∏ rynkowy. Niezwykle dynamicznie
rozwija si´ obecnie tak˝e rynek maszyn ci´˝kich. 

- Czy podziela Pan zdanie, ˝e oceny ch∏onnoÊci polskiego
rynku zosta∏y w roku ubieg∏ym nieco przesadzone? A je˝eli
tak, to jak g∏´boka mo˝e byç korekta? Zadaj´ Panu to
pytanie nie bez przyczyny. Interhandler przedstawi∏ przecie˝
niezwykle ambitne plany sprzeda˝y na rok obecny. Czy
Paƒskim zdaniem majà one szanse na pe∏nà realizacj´?
– Korekta by∏a oczekiwana, jednak czas, w jakim nastàpi∏a
i jej g∏´bokoÊç stanowi spore zaskoczenie nawet dla spe-
cjalistów. Nie ukrywam ˝e nasze zamierzenia równie˝ wy-
magajà przeszacowania i wprowadzenia pewnych korekt. 

- Niezwykle istotna dla nabywcy maszyny staje si´ kwestia
obs∏ugi posprzeda˝nej. Coraz wi´cej sprz´tu marki JCB pracuje
w ró˝nych regionach Polski.  Interhandler musi zatem nie tylko
konsekwentnie rozwijaç sieç sprzeda˝y i dystrybucji cz´Êci
zamiennych, ale tak˝e tworzyç nowoczesne centra serwisowe…
– Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom klientów poszuku-
jàcych profesjonalnego wsparcia w zakresie skutecznej
budowy w∏asnego zaplecza maszynowego, Interhandler
konsekwentnie polepsza dost´pnoÊç zarówno placówek
handlowych, jak i serwisowych. Jako firma postawiliÊmy
na uniwersalnoÊç oferty, ale przede wszystkim na tworze-
nie takiej sieci sprzeda˝y i serwisu, która zapewni naszym
klientom poczucie bezpieczeƒstwa i komfortu wspó∏pra-
cy. ¸àczy si´ to bezpoÊrednio z coraz lepszym dost´pem
do maszyn i skróceniem czasu realizacji dostaw i reakcji
serwisu. Od lat otwieramy na terenie kraju kolejne oddzia-
∏y regionalne, które obsadzamy wykwalifikowanà kadrà
doradców handlowych i pracowników serwisu. Obecnie
dysponujemy siecià trzynastu oddzia∏ów wyposa˝onych
w nowoczesne zaplecze serwisowe dysponujàce samo-
chodami pogotowia technicznego, przygotowanego
do natychmiastowej interwencji w ka˝dym miejscu posto-
ju maszyny obj´tej naszà opiekà.

– Podczas targów Autostrada-Polska w Kielcach us∏yszeliÊmy
zapowiedê zorganizowania loterii dla klientów Interhandlera. Czy
mo˝e Pan podaç wi´cej szczegó∏ów dotyczàcych tej imprezy?
– Srebrna Loteria to specjalny program przygotowany dla klien-
tów naszej firmy, którzy w okresie od 2 czerwca do 31 grudnia
tego roku dokonajà zakupu maszyn za co najmniej 250.000 z∏
brutto. Ka˝da wielokrotnoÊç tej sumy wydana na maszyny JCB
zwi´ksza oczywiÊcie szans´ wygranej. Nagroda g∏ówna to naj-
cz´Êciej wybierana maszyna budowlana na polskim rynku - uni-
katowa srebrna koparko-∏adowarka JCB 3CX Contractor.
Szczegó∏owe zasady i regulamin loterii dost´pne sà na naszej
stronie internetowej (www. interhandler. pl). Pragn´ jedynie do-
daç, ˝e to nie jedyna nagroda – kolejni wy∏onieni w losowaniu
otrzymajà agregaty hydrauliczne Beaver z m∏otem, a tak˝e
atrakcyjne pakiety serwisowe. Losowanie kuponów, które tra-
fiaç b´dà do naszych przedstawicieli handlowych odb´dzie
si´ 29 stycznia 2009 roku. W tej chwili nie pozostaje mi zatem
nic innego, jak ˝yczyç naszym klientom powodzenia!

RRoozzmmaawwiiaa∏∏::  JJaacceekk  BBaarraaƒƒsskkii

Wywiad PoÊrednika

PoÊrednik Budowlany 15



Finanse

16 PoÊrednik Budowlany

Raiffeisen-Leasing 
dla bran˝y budowlanej

Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
dzia∏a od ponad dziesi´ciu lat.
Aktualnie firma posiada szes-
naÊcie biur regionalnych w ca-
∏ej Polsce. Oprócz warszaw-
skiej centrali, biura Raiffe-
isen-Leasing Polska S.A. dzia-
∏ajà tak˝e we Wroc∏awiu, Byd-
goszczy, Lublinie, Zielonej Gó-
rze, ¸odzi, Krakowie, Opolu,
Rzeszowie, Bia∏ymstoku, Gdaƒ-
sku, Katowicach, Kielcach,
Olsztynie, Poznaniu oraz
w Szczecinie. Raiffeisen-Le-
asing Polska S.A. finansuje
wszelkie Êrodki trwa∏e, po-
czàwszy od samochodów oso-
bowych poprzez specjalistycz-
ne Êrodki transportu, maszyny
i urzàdzenia, linie technolo-
giczne, sprz´t komputerowy,
sprz´t biurowy, na nieruchomo-
Êciach skoƒczywszy. Tylko
w minionym roku firma przeka-
za∏a w leasing Êrodki o warto-
Êci 3.331 mln z∏otych zawiera-
jàc 25.642 kontraktów. Wiele
z nich dotyczy∏o maszyn i sprz´-
tu budowlanego. – W leasing
maszyn budowlanych zaanga-
˝owaliÊmy si´ ju˝ w roku 2002.
Istotny impuls do zwi´kszenia
naszego udzia∏u w rynku finan-
sowania maszyn budowlanych
stanowi∏o oczywiÊcie wejÊcie
Polski do Unii Europejskiej.
Sta∏o si´ jasne, ˝e dop∏yw
Êrodków unijnych w znacznej
mierze zostanie skierowany
na inwestycje w infrastruktur´
drogowà, budownictwo miesz-
kaniowe, inwestycje przemy-
s∏owe i centra handlowe.

Co sprzyja rozwojowi leasingu
maszyn i urzàdzeƒ budowla-
nych? Jak odpowiednio przygo-
towaç si´ do obs∏ugi klientów
z tej bran˝y? Zdaniem Grzegorza
Kraski, zast´pcy Dyrektora
Sprzeda˝y ds. Produktu Maso-
wego, Raiffeisen-Leasing Pol-
ska S.A. impuls do rozwoju da∏a
nie tylko wspomniana ju˝ akcesja
naszego kraju do Unii Europej-
skiej, ale równie˝ przyznanie Pol-
sce wspó∏organizacji Euro 2012.
Przygotowania do imprezy wià˝à
si´ g∏ównie z koniecznoÊcià bu-
dowy infrastruktry drogowej i sta-
dionów oraz budowà i moderni-
zacjà hoteli, pensjonatów, oÊrod-
ków treningowych i sieci gastro-
nomicznej. Wi´kszoÊç inwestycji
realizowana b´dzie centralnie
przez firmy o du˝ym potencjale
i silnej pozycji rynkowej. Nie za-
braknie jednak tak˝e zleceƒ dla
licznych podwykonawców. Firmy
b´dà musia∏y odpowiednio przy-
gotowaç si´ do realizacji powie-
rzonych im inwestycji. Potrzeby
inwestycyjne klientów Raiffeisen-

Leasing Polska S.A. z bran˝y bu-
dowlanej sà bardzo zró˝nicowa-
ne. W odpowiedzi na ich oczeki-
wania powsta∏ RL-BUD, którego
g∏ówne zalety to: uproszczenie
procedur, szeroki wachlarz finan-
sowanego sprz´tu oraz ograni-
czenie wymagaƒ dokumento-
wych. Raiffeisen-Leasing Pol-
ska S.A. bazuje na oÊwiadcze-
niach klientów o osiàgni´tych
przychodach bez koniecznoÊci
przedstawiania przez nich ja-
kichkolwiek dodatkowych za-
Êwiadczeƒ. W uproszczeniu mo˝-
na powiedzieç, ˝e klient przedsta-
wia dokumenty rejestrowe, wnio-
sek leasingowy i na tej podstawie
mo˝e otrzymaç finansowanie
w RaiffeisenLeasing Polska S.A.
RL-BUD to tak˝e mo˝liwoÊç nego-
cjacji cen przedmiotów leasingu,
mo˝liwa dzi´ki wspó∏pracy z do-
stawcami maszyn budowlanych.
Grzegorz Kraska podkreÊla, ˝e to
rynek b´dzie wyznacza∏ kierunek
i to w∏aÊnie on podyktuje, co Raif-
feisen-Leasing Polska S.A. b´dzie
finansowaç. Produkt RL-BUD b´-

dzie jednak stale modyfikowany.
W chwili obecnej najwi´kszym
zainteresowaniem cieszy si´ mo-
bilny sprz´t budowlany – kopar-
ki, spycharki, maszyny do robot
drogowych, koparko-∏adowarki
oraz podesty robocze. W dalszej
kolejnoÊci jest „drobny” sprz´t
budowlany, jak na przyk∏ad agre-
gaty tynkarskie. Raiffeisen-Le-
asing Polska S.A. konsekwent-
nie doskonali swe us∏ugi dà-
˝àc do zaoferowania ich jak
najszerszej grupie klientów.
Przez dziesi´ç lat aktywnoÊci
na rynku leasingu w Polsce
Raiffeisen-Leasing Polska S.A.
stara∏ si´ aby jego dzia∏alnoÊç
i Êwiadczone us∏ugi wspiera∏y
rozwój polskich przedsi´bior-
ców, równie˝ z bran˝y budowla-
nej, której obs∏ugà od poczàt-
ku 2008 roku zajmuje si´ spe-
cjalnie wydzielona linia bizneso-
wa. Rozwiàzanie to pozwala
na znaczne przyspieszenie
oceny ryzyka i procesu trans-
akcji, co oczywiÊcie ma kolo-
salne znaczenie dla klientów.
Równie wa˝nym zagadnieniem
sà oszcz´dnoÊci. Raiffeisen-Le-
asing Polska S.A. zapewnia
wsparcie w ubieganiu si´ o Êrod-
ki unijne z programów na la-
ta 2007-2013. Oddelegowani
do ich obs∏ugi pracownicy wspól-
nie z klientem badajà, czy inwe-
stycja mo˝e byç zakwalifikowa-
na do jednego z programów
pomocowych oraz czy mo˝liwe
jest wykorzystanie Êrodków
ogólnokrajowych czy te˝ lokal-
nych. Oszcz´dza to przedsi´-
biorcom sporo czasu i znacznie
u∏atwia przebrni´cie przez
prawdziwy gàszcz przepisów.
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Grzegorz Kraska, zast´pca Dyrektora Sprzeda˝y ds. Produktu Masowego w Raiffeisen-Leasing Polska S.A. uwa-
˝a, ˝e przyznanie Polsce wspó∏organizacji Euro 2012 stanowi pot´˝ny impuls do rozwoju bran˝y leasingowej

RL-BUD - dla firm z sektora MICRO o obrotach rocznych nie przekraczajàcych 1 mln euro
Cel Waluta Wp∏ata Okres WartoÊç Rodzaj Rodzaje 

w∏asna leasingu koƒcowa leasingu op∏at
Nowy i u˝ywany sprz´t budowlany (dowolnych PLN Od 10% Od 24 Zale˝na operacyjny, Równe,
marek), tj.: koparki, ∏adowarki, spychacze i walce, CHF do 60 od okresu finansowy, sezonowe,
uk∏adarki i skrawarki, maszyny do robót brukarskich, EUR miesi´cy umowy zwrotny degresywne
˝urawie i dêwigi, podesty i podnoÊniki, agregaty USD leasingu
do robót tynkarskich, maszyny do zag´szczania, JPY*
maszyny do kruszenia – odzysku i sortowania, 
kompresory pneumatyczne, wozid∏a, wózki wid∏owe
Samochody ci´˝arowe (wy∏àcznie wywrotki,
betonomieszarki, pompy do betonu)
* w przypadku finansowania w JPY, minimalna wp∏ata klienta to 20%.





Bobcat S330
potwierdza klas´

Bobcat, najwi´kszy na Êwiecie
producent ∏adowarek ze stero-
waniem burtowym poszerzy∏
ofert´ maszyn tego typu o do-
skona∏y model S330. No-
wa 4,2-tonowa ∏adowarka na-
p´dzana jest czterocylindro-
wym, ch∏odzonym cieczà wy-
sokopr´˝nym silnikiem Kubota
V3800-DI-T klasy IIIA o mo-
cy 62,5 kW (84 KM). Maszy-
na odznacza si´ udêwigiem
znamionowym powy˝ej 1,5 to-
ny. Wysoka si∏a odspajania
oraz dwa zakresy pr´dkoÊci
jazdy sprawiajà, ˝e ∏adowarka
S330 odznacza si´ du˝à wydaj-
noÊcià niezale˝nie od warun-
ków pracy. Konstrukcja maszy-
ny stanowi swoistà odpowiedê
na zapotrzebowanie na du˝e
∏adowarki ze sterowaniem bur-
towym cechujàce si´ wi´kszym
udêwigiem znamionowym oraz
wi´kszà mocà. Udêwig mode-
lu S330 wynoszàcy dok∏ad-
nie 1.542 kg pozwala na pod-
noszenie oraz przenoszenie
∏adunku w komfortowy i wy-
dajny sposób. WysokoÊç pod-
noszenia i zasi´g wynoszàce
odpowiednio: 3.305 i 792 mm
oraz pionowa Êcie˝ka podno-
szenia pozwalajà na efektyw-
ne wykorzystanie ∏adowarki
S330 do robót budowlanych,
rozbiórkowych oraz ogrodni-
czych. Maszyna sprawdza si´
te˝ doskonale w rolnictwie, re-
cyklingu i w przemyÊle.
Wytrzyma∏e, dwunastowar-
stwowe opony (14x17,5) za-
pewniajà ∏adowarce najwy˝-
sze osiàgi we wszystkich
warunkach terenowych.
Wi´ksza pojemnoÊç skoko-
wa oraz moc silnika ∏ado-
warki S330 daje w efek-
cie zwi´kszonà si∏´ spycha-
nia oraz moment obrotowy
podczas kopania. Moc wyj-
Êciowa jednostki nap´dowej
zapewnia optymalnà wydaj-
noÊç osprz´tu z wysokim
przep∏ywem dzi´ki wi´kszej
mocy hydraulicznej. ¸ado-
warka S330 mo˝e obs∏ugi-

waç funkcje osprz´tu z wy-
sokim przep∏ywem z opty-
malnà wydajnoÊcià równole-
gle z funkcjà jazdy i pomoc-
niczego uk∏adu hydraulicz-
nego ∏adowarki. Osprz´t wy-
magajàcy wysokiego prze-
p∏ywu to mi´dzy innymi:
równiarka, pi∏a tarczowa, ko-
siarka Brushcat™ oraz dmu-
chawa Ênie˝na. 
Do modelu S330 zastosowaç
mo˝na ponad czterdzieÊci
rodzajów osprz´tu robocze-
go, którego obs∏uga u∏atwio-
na jest dzi´ki mo˝liwoÊci
r´cznego sterowania pomoc-
niczym uk∏adem hydraulicz-
nym, blokadà przep∏ywu
maksymalnego/zmiennego
oraz jazdy do przodu/wstecz.
W ∏adowarce Bobcat S330 sà
to funkcje standardowe. 
¸adowarka S330 posiada do-
datkowy wysokowydajny uk∏ad
ch∏odzenia z wentylatorem
o zmiennej pr´dkoÊci Smart-
FAN™, który obraca si´ z pe∏nà
pr´dkoÊcià tylko wówczas, gdy
jest to niezb´dne. Dzi´ki temu
mo˝na zapewniç zwi´kszone

ch∏odzenie w skrajnych warun-
kach roboczych, na przyk∏ad
podczas wykorzystywania
osprz´tu z wysokim przep∏y-
wem lub podczas kopania
w trudnych warunkach. Uk∏ad
ch∏odzenia pozwala na wyko-
rzystywanie ∏adowarki w wyso-
kiej temperaturze otoczenia
oraz na du˝ych wysokoÊciach.
Przestronna kabina ∏ado-
warki z dostateczna iloÊcià
miejsca na nogi, stopy, ra-
miona oraz g∏ow´ zapewnia
operatorowi niespotykanà
dotàd wygod´ i widocz-
noÊç. Regulowany fotel
z amortyzacjà oraz peda∏y
zosta∏y skonstruowane w ta-
ki sposób, aby móc ∏atwo
dopasowaç je do potrzeb
operatorów o ró˝nej masie
cia∏a i wzroÊcie. Do wyboru
jest szereg opcji, w tym za-
mkni´ta kabina z nagrzew-
nicà oraz klimatyzacjà.
S330 posiada funkcj´ auto-
matycznego wy∏àczania silni-
ka uruchamianà przez urzà-
dzenie monitorujàce uk∏ad
hydrauliczny. W ten sposób

zmniejsza si´ czas przestoju
maszyny oraz chroni jà
przed przecià˝eniami. Czuj-
niki uk∏adu roboczego moni-
torujà ró˝ne funkcje maszyny
przy u˝yciu mierników, wy-
Êwietlacza LCD, lampek kon-
trolnych i alarmów dêwi´ko-
wych ostrzegajàc operatora
przez nietypowymi warunka-
mi i pomagajàc przy rozwià-
zywaniu problemów serwiso-
wych. Poprzecznie zamon-
towany silnik pozwala na ∏a-
twy dost´p podczas rutyno-
wych prac konserwacyjnych
oraz b∏yskawiczne wykona-
nie ewentualnych napraw.
Dost´pna opcjonalnie tablica
przyrzàdów Deluxe zawiera
informacje dotyczàce funkcji
danego osprz´tu wskazujàc
operatorowi, którego pomoc-
niczego przyrzàdu sterowni-
czego nale˝y u˝yç. Model
S330 mo˝e byç wyposa˝ony
w system monta˝owy osprz´-
tu Bob-Tach™ lub opcjonal-
ny hydrauliczny system Po-
wer Bob-Tach™. Ka˝dy z
nich zapewnia b∏yskawicznà
wymian´ osprz´tu. 
Opcjonalna funkcja kontrol-
na dla operatora umo˝liwia
wybierane sterowania joy-
stickami (SJC) z kontrolà
mocy i pr´dkoÊci. Funkcja
kontroli mocy, b´dàca stan-
dardem w opcji SJC, auto-
matycznie reguluje uk∏ad
jazdy ∏adowarki maksymali-
zujàc si∏´ pchania i kopania.
Dysponujàc uk∏adem kon-
trolnym operator mo˝e wy-
braç po˝àdanà pr´dkoÊç
jazdy z ma∏ym przyrostem
w zakresie 0÷11 km/h,
utrzymujàc przy tym pr´d-
koÊç obrotowà silnika oraz
pe∏nà moc hydraulicznà.
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Znamionowa noÊnoÊç operacyjna (ISO 14397-1) 1.542 kg 
Moc silnika 62,5 kW
WysokoÊç podnoszenia 3.305 mm
Zasi´g 792 mm
Pr´dkoÊci jazdy (dwa zakresy): 11,1 km/h/19,1 km/h
Przep∏yw w pomocniczym uk∏adzie hydraulicznym: 78,4 l/min
Opcjonalny uk∏ad hydrauluczny z wysokim przep∏ywem: 151 l/min
Ca∏kowite wymiary z ∏y˝kà (wys./szer./d∏.) 2.088 x 2.055 x 3.630 mm
Ci´˝ar roboczy: 4.166 kg

Bobcat S330 nadaje si´ idealnie do prac budowlanych, rozbiórkowych, ogrodniczych i rolniczych



ASbud Sp. z.o.o. 
ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice, (032) 608 45 44, www.asbud.com.pl  

ATUT RENTAL 
ul. K∏obucka, 8 02-699 Warszawa, (022) 843 80 44, www.atutrental.com.pl

PK-SERWIS Wroc∏aw
ul. Leona Petra˝yckiego 47, 52-434 Wroc∏aw, (071) 363 42 79, www.pkserwis.com.pl

PK SERWIS Poznaƒ 
ul. Obornicka 350a, 60-689 Poznaƒ, (061) 825 34 00, www.pkserwis.com.pl

TKL Progress Maszyny Budowlane 
ul. Jagodowa 11, 86-005 Zielonka k. Bydgoszczy, (052) 381 47 00, www.tklprogress.pl 

KMK Agro  Brodowo, 
ul. Poznaƒska 20, 63-000 Âroda Wielkopolska,  (061) 285 01 79, www.kmkagro.com

AGRO CENTRUM Sp. z o.o 
Zajàczkowo 35a, 83-111 Mi∏obàdê, (058) 536 86 31, www.agrocentrum.hg.pl

Roltex Sp. z o.o 
Lwowska 143B, 22-300 Krasnystaw, (082) 576 43 43, www.roltexkrasnystaw.pl



Komatsu D155AX-6
pracuje w Bi∏goraju!

W maju Komatsu Poland
dostarczy∏o kolejnà du˝à
maszyn´ polskiemu u˝yt-
kownikowi. Tym razem by∏a
to spycharka D155AX-6,
która jest eksploatowa-
na przez firm´ PPHU Piotr
Potocki z Bi∏goraja w woje-
wództwie lubelskim. Zakup
stanowiàcy uzupe∏nienie ba-
zy sprz´towej firmy sta∏ si´
koniecznoÊcià po podpisa-
niu kilkuletniej umowy z Ko-
palnià Gliny w Markowi-
czach, gdzie spycharka
D155AX-6 b´dzie wykorzy-
stywana do odkrywania
i przemieszczania bardzo
du˝ych nadk∏adów ziem-
nych. – Podejmujàc decyzj´
o zakupie spycharki bra∏em
pod uwag´ wy∏àcznie mar-
k´ Komatsu. Opiera∏em si´
przy tym na doÊwiadczeniu
kierownika naszej bazy
sprz´towej, Adama Bubi∏ka,
który pozna∏ zalety Komatsu
podczas wieloletniej pracy
na kontraktach zagranicz-
nych – mówi w∏aÊciel ma-
szyny Piotr Potocki.
Transakcja zapewne zapad-
nie na d∏ugo w pami´ç regio-
nalnemu przedstawicielowi
Komatsu Poland, Rafa∏owi
Kosza∏ce: – Maszyna prze-
kazana klientowi to najwi´k-
sza spycharka sprzeda-
na do tej pory przez Komat-
su Poland. Taki kontrakt nie
trafia si´ codziennie. Klient
szczegó∏owo opisa∏ oczeki-
wania, co do osiàgów maszy-
ny i by∏ zdecydowany na wy-
bór konkretnej marki. Dlatego
te˝ zarówno transakcja, jak
i samo przygotowanie spy-
charki do pracy odby∏y si´
bardzo szybko i bez najmniej-
szych zak∏óceƒ – komentuje.
Wybór spycharki D155AX-6
w przypadku firmy PPHU Piotr
Potocki okaza∏ si´ przys∏owio-
wym „strza∏em w dziesiàtk´”.
Przed zakupem nabywca do-
kona∏ analizy aktualnego
i spodziewanego frontu robót.

O trafnoÊci wyboru móg∏ prze-
konaç si´ natychmiast po od-
biorze maszyny. Okaza∏o si´,
˝e PPHU Piotr Potocki, jako
jedyna firma w regionie jest
w stanie wykonaç prace ziem-
ne i przygotowawcze pod no-
wà, bardzo du˝à inwestycj´
znanej w ca∏ej Europie fabryki
mebli z Bi∏goraja.
W wytwarzanej w Japonii spy-
charce, Komatsu zastosowa∏o
uk∏ad hydrauliczny, nap´do-
wy i newralgiczne podzespo∏y
w∏asnej konstrukcji, co spra-
wia, ˝e maszyna imponuje ja-
koÊcià i niezawodnoÊcià. Na-
p´dzajàcy spychark´ nisko-
emisyjny silnik wysokopr´˝ny
Komatsu SAA6D140E-5 z sys-
temem bezpoÊredniego wtry-
sku paliwa Common-rail roz-
wija imponujàcà moc nie
zdradzajàc przy tym nadmier-
nego apetytu na paliwo.
Dzi´ki zastosowaniu systemu
recyrkulacji spalin (AGR) jed-
nostka spe∏nia wszystkie nor-
my w zakresie dopuszczalnej
emisji spalin (Euro 3 i Tier III).
Maszyna wyposa˝ona jest tak-
˝e w system telemetryczny
Komtrax umo˝liwiajàcy perma-
nentnà kontrol´ parametrów
jej pracy i dok∏adnà lokalizacj´
miejsca u˝ytkowania. Komtrax
ostrzega operatora o odst´p-
stwach od normy, co umo˝li-
wia wczeÊniejsze wykrycie
ewentualnych usterek i zapo-

bie˝enie powa˝niejszej awarii. 
Spycharka, w której zastoso-
wano lemiesz o imponujà-
cej pojemnoÊci 9,4 m3 od-
znacza si´ doskona∏ymi para-
metrami w zakresie si∏y od-
spajania, efektywnoÊci nape∏-
niania lemiesza oraz parame-
trów przesuwania urobku. Le-
miesz wykonany jest z odpor-
nych na odkszta∏cenia wielo-
komorowych profili. Ok∏adzi-
ny stalowe umieszczone
na przedniej cz´Êci i bokach
lemiesza dodatkowo zwi´k-
szajà jego trwa∏oÊç. Odpo-
wiednie wyprofilowanie le-
miesza pozwala mu na ∏a-
twiejsze wnikanie w pod∏o˝e,
a co za tym idzie doskona∏e
osiàgi przy prowadzeniu ró˝-
nego typu robót, takich jak
wykonywanie nasypów, usy-
pywanie ha∏d, profilowanie
i niwelowanie pod∏o˝a.
Komfort operatora stanowi pod-
staw´ efektywnej pracy. Dlatego
te˝ kabina spycharki zamonto-
wana jest na specjalnych amor-
tyzatorach olejowych t∏umià-
cych wibracje i uderzenia
w podwozie. Oprócz uk∏adu kli-
matyzacji, który nale˝y do stan-
dardowego wyposa˝enia ma-
szyny, w kabinie wytwarzane
jest nadciÊnienie. Zapobiega to
przedostawaniu si´ do jej wn´-
trza py∏u i kurzu z zewnàtrz. Ka-
bina spycharki zosta∏a dosko-
nale wyt∏umiona, dlatego te˝

operator mo˝e pracowaç w ci-
szy i nie jest nara˝ony na szko-
dliwe dla zdrowia wstrzàsy.
Dzi´ki zintegrowaniu w struktu-
rze kabiny wzmocnieƒ ROPS,
konstruktorom Komatsu uda∏o
si´ uzyskaç doskona∏y widok
na ca∏y obszar roboczy. Aby
u∏atwiç obserwacj´ pola pracy
z ty∏u maszyny, fotel operatora
mo˝na obróciç o 15° w prawo.
Po∏o˝enie konsoli z elementami
sterowania mo˝na regulowaç,
tak aby dopasowaç je do kon-
kretnych potrzeb operatora. 
Spychark´ D155AX-6 wyposa-
˝ono w elektroniczny system
kontroli pracy. Monitoruje on za-
równo dzia∏ania operatora
uwzgl´dniajàc po∏o˝enie dêwi-
gni i prze∏àczników, jak równie˝
dokonuje na bie˝àco analizy
danych p∏ynàcych z licznych
sensorów poszczególnych uk∏a-
dów. U∏atwia to nie tylko obs∏u-
g´ spycharki, ale podnosi te˝ jej
wydajnoÊç. Joystik typu Palm-
-Command umo˝liwia operato-
rowi precyzyjne sterowanie
funkcjami maszyny. Mo˝e on
wykorzystywaç dwie automa-
tyczne i jednà ustawianà r´cz-
nie pr´dkoÊci jazdy w przód
i do ty∏u. Pozwala to na rzad-
sze prze∏àczanie biegów. Efek-
tywnoÊç pracy tym samym
znacznie wzrasta, szczególnie
przy wykonywaniu powtarzajà-
cych si´ cykli roboczych. 
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Spycharka D155AX-6 to najwi´ksza tego typu maszyna sprzedana przez Komatsu Poland





Koparki gàsienicowe
JCB serii JZ

Koparki marki JCB cieszà si´
doskona∏à renomà. Uznawa-
ne sà za maszyny niezawod-
ne, niezwykle wydajne, a na-
de wszystko ∏atwe w obs∏u-
dze i serwisowaniu. Takimi
cechami wyró˝niajà si´ tak-
˝e specjalistyczne koparki
gàsienicowe serii JZ. Naj-
mniejsza z nich – JZ70 wa-
˝y 7 ton i jest nap´dzana sil-
nikiem o mocy 44 kW zaÊ
w najwi´kszej – JZ255 o ci´-
˝arze roboczym 25 ton za-
stosowano jednostk´ nap´-
dowà o mocy 128 kW. Ma-
szyny z serii JZ wyposa˝ono

w kabin´ normalnych roz-
miarów znanà z koparek
JCB serii JS. Pozwoli∏o to
na zapewnienie najwy˝sze-
go komfortu operatorowi. 
Wspólnà cechà koparek se-
rii JZ jest zerowe wychylenie
tylnej cz´Êci nadwozia (prze-
ciwwagi) poza obrys podwo-
zia gàsienicowego podczas
obrotu. Czyni to maszyny
szczególnie przydatnymi
wsz´dzie tam, gdzie z jednej
strony przestrzeƒ ogranicza
nam mo˝liwoÊç wprowadze-
nia du˝ej maszyny, z drugiej
jednak rozmiar koniecznych
do wykonania prac ziem-
nych nie pozwala u˝yç ma-
szyn z serii „mini” lub „midi”

o mniejszej ni˝ uzasadnio-
na ekonomicznie wydajno-
Êci pracy.
Kinematyka ruchu robocze-
go koparki JZ oraz jej
osprz´tu roboczego pozwa-
la u˝ywaç jej wsz´dzie tam,
gdzie ze wzgl´du na iloÊç
dost´pnej przestrzeni mo˝-
liwe jest stosowanie jedynie
ma∏ych maszyn.
Cecha, jakà jest brak wychy-
lenia przeciwwagi poza ob-
rys podwozia, daje nie tylko
mo˝liwoÊç wprowadzenia
maszyny na ma∏y plac budo-
wy, ale przede wszystkim
podnosi poziom bezpieczeƒ-
stwa osób przebywajàcych
w pobli˝u pracujàcej koparki.
Operator mo˝e skupiç si´

na pracy bez koniecznoÊci
ciàg∏ego obserwowania ob-
szaru za maszynà. Szczegól-
ne znaczenie ma to przy pra-
cach remontowych na dro-
gach. Ustawiona na wy∏àczo-
nym z ruchu pasie koparka
JZ nie wychyla si´ na sàsia-
dujàcà jezdni´. Konwencjo-
nalna maszyna mo˝e nato-
miast stwarzaç olbrzymie za-
gro˝enie dla innych u˝ytkow-
ników drogi. Nietrudno prze-
cie˝ przewidzieç skutki zde-
rzenia samochodu osobowe-
go z wa˝àcà kilkakrotnie wi´-
cej przeciwwagà koparki. 
Godnà szczególnej uwagi ze
wzgl´du na swojà uniwersal-
noÊç oraz innowacyjnoÊç

rozwiàzaƒ konstrukcyjnych
jest bezsprzecznie koparka
JCB JZ70. Maszyna ta mo˝e
byç wyposa˝ona w specjal-
nej konstrukcji wysi´gnik
z dwoma dodatkowymi prze-
gubami. Pierwszy z nich
umieszczony jest w miejscu
mocowania ramienia do nad-
wozia i umo˝liwia obrót
osprz´tu roboczego wzgl´-
dem niego. Drugi zaÊ uloko-
wano w miejscu monta˝u ra-
mienia. Dzi´ki temu rami´
mo˝e zmieniaç swe po∏o˝e-
nie kàtowe wzgl´dem wysi´-
gnika nie tylko w p∏aszczyê-
nie wertykalnej, ale i hory-
zontalnej. ¸àczàc mo˝liwoÊci
ruchu osprz´tu roboczego
wynikajàce z u˝ycia obu do-
datkowych przegubów uzy-
skujemy mo˝liwoÊç prowa-
dzenia ∏y˝ki w p∏aszczyênie

równoleg∏ej do p∏aszczyzny
wzd∏u˝nej symetrii podwozia
maszyny przesuni´tej w pra-
wo poza jego obrys. W∏aÊnie
to czyni t´ maszyn´ nad wy-
raz innowacyjnà i u˝ytecznà
we wszystkich pracach wy-
magajàcych kopania wzd∏u˝
kraw´dzi przeszkody w po-
staci muru czy Êciany budyn-
ku. Zaleta ta w po∏àczeniu
z mo˝liwoÊcià zastosowania
podwozia na gàsienicach gu-
mowych sprawia, ˝e koparka
JZ70 staje si´ idealnym na-
rz´dziem pracy dla firm wy-
konujàcych osuszanie funda-
mentów piwnic zabytkowych
budynków w centrach miast.
Gumowe gàsienice nie nisz-
czà brukowego pod∏o˝a,
zaÊ wychylny osprz´t robo-
czy umo˝liwia wykonanie
precyzyjnego i ma∏o inwa-
zyjnego wykopu wzd∏u˝
Êciany budynku. Dodatko-
wym atutem jest imponujà-
ca zwrotnoÊç maszyny, któ-
ra równie˝ zwi´ksza mo˝li-
woÊci zastosowaƒ maszyny. 
OczywiÊcie nie jest to jedy-
ne zastosowanie, w którym
koparka JCB JZ70 spraw-
dza si´ idealnie. Maszyna
mo˝e byç z powodzeniem
wykorzystywana chocia˝by
we wn´trzu ∏adowni statku
drobnicowego bàdê te˝
w silosie, skàd trzeba szyb-
ko i precyzyjnie wybraç syp-
ki ∏adunek i przenieÊç go
na podajnik taÊmowy. 
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Maszyny z serii JZ wyposa˝ono w prze-
stronnà kabin´ normalnych rozmiarów zna-
nà z koparek JCB serii JS

Koparki JCB serii JZ sà niezwykle u˝yteczne podczas robót wymagajàcych kopania wzd∏u˝
kraw´dzi przeszkody w postaci muru czy Êciany budynku

Koparki marki JCB cieszà si´ doskona∏à renomà. Imponujà solidnà konstrukcjà, sà nieza-
wodne, niezwykle wydajne, a nade wszystko ∏atwe w obs∏udze i serwisowaniu





Terex stawia na rynki 
Ârodkowej Europy…

Terex Corporation nale˝y
do Êcis∏ej Êwiatowej czo∏ów-
ki wÊród producentów ma-
szyn i sprz´tu wykorzystywa-
nego mi´dzy innymi w bu-
downictwie, kopalniach su-
rowców skalnych, recyklin-
gu, kopalniach odkrywko-
wych i transporcie. Dzisiej-
sza wiodàca pozycja stano-
wi wynik Êwiatowej ekspansji
ostatnich lat, kiedy to Terex
dokona∏ ca∏ego szeregu
spektakularnych przej´ç
w∏asnoÊciowych firm dzia∏a-
jàcych w interesujàcych go
bran˝ach. Poczàtkowo
Êwiatowi analitycy nie byli
zgodni, czy dzia∏ania te ma-
jà na celu rzeczywistà kon-
solidacj´ i rozbudow´ w∏a-
snego potencja∏u i stworze-
nie wizerunku producenta
dysponujàcego komplekso-
wà ofertà. Obawiano si´ ra-
czej, ˝e Terex zamierza ra-
czej na krótko „zaparko-
waç” kapita∏owe nadwy˝ki.
Istnia∏y realne obawy, ˝e
po dokonaniu restruktury-
zacji przej´tych przedsi´-
biorstw, która w g∏ównej
mierze polega∏aby na ci´-
ciach zatrudnienia i reduk-
cji kosztów produkcji, Te-
rex straci zainteresowanie
dalszym utrzymywaniem
swych nabytków i po prostu
wystawi je na sprzeda˝. 
– To prawda, ˝e niegdyÊ Te-
rex kupowa∏ przedsi´bior-
stwa zagro˝one bankruc-
twem. Konsekwencjà by∏y
zwolnienia i zmiany na stano-
wiskach kierowniczych majà-
ce na celu szybkie przywró-
cenie rentownoÊci. To jednak
ju˝ przesz∏oÊç, dziÊ Terex nie
musi uciekaç si´ do takich
rozwiàzaƒ – rozwiewa obawy
dyrektor sprzeda˝y na Euro-
p´ Marcus Rosenkranz.
Obserwujàc dzia∏ania firmy
w ostatnich latach, przyznaç
trzeba mu racj´. Terex doko-
nywa∏ konsekwentnych inwe-
stycji w przejmowane fabry-

ki, stajàc si´ tym samym
groênym konkurentem dla
wszystkich mo˝nych bran˝y.
Godny podkreÊlenia jest tak-
˝e fakt, ˝e do tej pory Terex
wzià∏ pod swoje skrzyd∏a 55
przedsi´biorstw ulokowa-
nych w Ameryce Pó∏nocnej,
Europie, Azji i w Australii. Za-
rzàdzanie takim konglome-
ratem nie jest ∏atwe. Trzeba
braç pod uwag´ wiele ró˝-
nic, od mentalnoÊciowych,
po w∏asnoÊciowe. W Niem-
czech na przyk∏ad Terex
przejà∏ firmy rodzinne, takie
jak Schaeff. Z dnia na dzieƒ
firma, której w∏aÊciciel Karl
Schaeff osobiÊcie troszczy∏
si´ o sprawne funkcjonowa-
nie fabryki, sta∏a si´ cz´Êcià
dzia∏ajàcego w skali globalnej
koncernu. Ze wszystkimi tego
konsekwencjami, tak˝e trud-
nymi do przyj´cia dla cenià-
cych sobie niemal rodzinnà
atmosfer´ w miejscu pracy… 
Obecnie koncern dzieli si´
na pi´ç wydzia∏ów: Terex
Construction, Terex Cranes,

Terex Aerial Work Platforms,
Terex Mining oraz Terex Ro-
adbuilding&Utlity udanie ∏à-
czàc pod swoim szyldem tra-
dycje produkcyjne renomowa-
nych firm, takich, jak: Advan-
ce, American, Amida, Atlas,
Bartell, Bendini, Benford, Bid-
-Well, B. L. Pegson, Canica,
Cedarapids, Cifali, CMI, Cole-
man Engineering, Comedil,
CPV, Demag, Fermec, grupa-
Finlay, Franna, Fuchs, Genie,
Grayhound, Hi-Ranger, Ital-
macchine, Jaques, Johnson-
-Ross, Kaelble, Koehring, Lec-
tra Haul, Load King, Lorain,
Marklift, Matbro, Morrison,
Muller, O&K, Payhauler, Pe-
iner, Powerscreen, PPM, Re-
Tech, RO, Royer, Schaeff,
Simplicity, Square Shooter,
Tatra, Telelect oraz Unit Rig. 
Jednym z przejawów konsoli-
dacji sà dà˝enia do zastàpie-
nia poszczególnych marek
jednà wspólnà – Terex. Za-
mys∏ ten udaje si´ realizowaç,
choç przyznaç trzeba, ˝e
w niektórych krajach idzie to

opornie. Tak, jak mia∏o to
miejsce w Szwecji, gdzie mar-
ka Atlas stanowi∏a zawsze sy-
nonim najwy˝szej jakoÊci. 
Uprzedzenia udaje si´ prze-
zwyci´˝aç. Maszyny pod szyl-
dem Terex sprzedawane sà
dziÊ w ponad stu krajach ca-
∏ego Êwiata i cieszà si´ coraz
wi´kszà renomà. Moc pro-
dukcyjna poszczególnych fa-
bryk mo˝na zwi´kszaç, k∏opot
sprawia jednak kurczàcy si´
rodzimy rynek pó∏nocnoame-
rykaƒski, który w tym roku
wch∏onie o trzydzieÊci pro-
cent mniej nowych maszyn.
Naturalnà kolejà rzeczy jest
wi´c zwi´kszone zaintereso-
wanie krajami Ârodkowej
i Wschodniej Europy. Rusza-
jàc na ich ponowny podbój
– wszak˝e poszczególne mar-
ki wchodzàce dziÊ w sk∏ad
koncernu sà tu znane i cenio-
ne – Terex uruchomi∏ specjal-
ne biuro w Berlinie, którego
g∏ównym zadaniem jest wspie-
ranie dealerów dzia∏ajàcych
w∏aÊnie w tym regionie. 
– Chcemy, aby Terex sta∏ si´
wiodàcà markà we Wschodniej
i Ârodkowej Europie. Nawiàza-
liÊmy dobre kontakty z zalicza-
nymi do najlepszych w danych
krajach firmami, które zajmà si´
dystrybucjà naszego sprz´tu.
Berliƒskie biuro ma wspoma-
gaç ich dzia∏ania. Dogodne po-
∏o˝enie Berlina z pewnoÊcià
przyczyni si´ do powodzenia
tego przedsi´wzi´cia – powie-
dzia∏ Markus Rosenkranz pod-
czas uroczystoÊci otwarcia
berliƒskiej placówki.
W Polsce Terex zdecydowa∏
si´ na wspó∏prac´ z trzema
dealerami. Wybór pad∏, tak˝e
z racji wczeÊniejszych kon-
taktów, na firmy: EWPA Ma-
szyny Budowlane z Komorni-
ków ko∏o Poznania, Kurt
König Maszyny Budowlane
z Gdaƒska oraz katowicki
ASbud. Oprócz podzia∏u te-
rytorialnego, dokonano rów-
nie˝ ustalenia kompetencji
wed∏ug rodzaju maszyn, któ-
re mogà znaleêç si´ w dys-
trybucji danej firmy.
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Uroczystej inaguracji dzia∏alnoÊci berliƒskiej placówki dokonali wspólnie przedstawiciele kon-
cernu Terex wraz z dealerami ze Ârodkowej i Wschodniej Europy. Nic zatem dziwnego, ˝e
podczas symbolicznego przeci´cia wst´gi w ruch musia∏y pójÊç dziesiàtki no˝yczek…





Chiƒskie maszyny
– jakie sà naprawd´?

Na polskim rynku jest tylko
kilku powa˝nych importerów
chiƒskich maszyn budowla-
nych. Powa˝nych, czyli  trak-
tujàcych klienta i jego potrze-
by zgodnie ze Êwiatowymi
standardami. Dbajàcymi
o serwis, utrzymajàcymi ma-
gazyny cz´Êci zamiennych

oraz odpowiednià sieç han-
dlowo-serwisowà zatrudniajà-
cà wykwalifikowany personel. 
Do takich w∏aÊnie firm zali-
cza si´ majàca swojà siedzi-
b´ w Warszawie firma ME-
GA HEAVY DUTY CHINA
MACHINERY Sp. z o.o. Po-
przez dealerów, przedstawi-
cieli regionalnych i najbar-
dziej renomowane firmy ser-
wisowe dzia∏a ona w ca∏ej
Polsce. Dzi´ki temu ˝e nie
jest zwiàzana na wy∏àcznoÊç
z konkretnym chiƒskim pro-
ducentem, mo˝e zaoferowaç
niezwykle szerokà ofert´ ma-
szyn budowlanych pocho-
dzàcych z Paƒstwa Ârodka. 
MEGA HEAVY DUTY CHINA
MACHINERY Sp. z o.o. po-
siada w ciàg∏ej sprzeda˝y
∏adowarki ko∏owe, koparki
ko∏owe i gàsienicowe, spy-
charki gàsienicowe, miniko-
parki, ˝urawie samochodo-
we, ˝urawie wie˝owe, walce,

podnoÊniki no˝ycowe i rów-
niarki. Na indywidualne za-
mówienie do Polski sprowa-
dzone byç mogà wiertnice
i palownice, w´z∏y betoniar-
skie i otaczarnie do asfaltu,
rozÊcie∏acze asfaltu, frezarki
do nawierzchni, zgarniarki,
wiertnice horyzontalne
(do przejÊç pod drogami, to-
rami itp.) oraz kruszarki mo-
bilne i stacjonarne.
Sprowadzane przez MEGA

HEAVY DUTY CHINA MACHI-
NERY maszyny budowlane
i specjalistyczne pojazdy po-
siadajà certyfikaty CE, bada-
nia UDT i homologacje, czyli
wszelkie dokumenty dopusz-
czajàce sprz´t do pracy
w Polsce i Unii Europejskiej.
Powróçmy do pytania zada-
nego w tytule tego artyku∏u.
Aby udzieliç na nie odpo-
wiedzi nale˝y zdaç sobie
spraw´ ze zró˝nicowania
tamtejszego rynku. W pew-
nym uproszczeniu mo˝-
na powiedzieç ˝e chiƒskie
firmy produkujà trzy rodzaje
tych samych maszyn ró˝nià-
cych si´ na zewnàtrz tylko
jednà literà przy oznaczeniu
modelu. W praktyce ozna-
cza to, ˝e ∏adowarka ko∏owa
FL 936, b´dzie sprzedawa-
na jako FL936F, FL936G lub
FL936H. Ró˝nice konstruk-
cyjne sà ju˝ znacznie po-
wa˝niejsze, dotyczà bo-

wiem u˝ytych w proce-
sie produkcji materia∏ów
i komponentów. Maszy-
na przeznaczona na rynek
chiƒski i azjatycki budowa-
na jest z komponentów
chiƒskich. Chiƒskiej pro-
dukcji jest silnik, przek∏ad-
nia, zmienniki momentu,
mosty, hydraulika, jak rów-
nie˝ materia∏y u˝yte do wy-
posa˝enia kabiny.
Maszyna budowlana przezna-

czona na eksport, ale na ry-
nek po∏udniowoamerykaƒski,
Êrodkowoafrykaƒski, azjatyc-
kiej cz´Êci Rosji czy niektó-
rych krajów bliskowschod-
nich, wyposa˝ana jest ju˝
w wi´kszoÊci komponenty li-
cencyjne i ma inaczej wypo-
sa˝onà kabin´. Z kolei maszy-
na przeznaczona do Europy,
Zjednoczonych Emiratów
Arabskich, Kuwejtu i USA bar-
dzo ró˝ni si´ wewn´trznie
od swojego chiƒskiego pier-
wowzoru. Silniki to na ogó∏
oryginalny Cummins, CAT,
Perkins rzadziej Deutz lub
Steyr. Wszystkie spe∏niajà
oczywiÊcie wymagania normy
TIER III. Przek∏adnie to
na ogó∏ ZF, podobnie jak mo-
sty i zmienniki momentu. Hy-
draulika to niemal zawsze nie-
miecki Rexroth. Wyposa˝enie
i ergonomia kabiny jest taka
sama, jak u europejskich,
amerykaƒskich czy japoƒ-

skich konkurentów.  Oczywi-
Êcie tego rodzaju zró˝nico-
wanie w wyposa˝eniu pocià-
ga za sobà znaczàce ró˝nice
w cenie zakupu maszyny.
Maszyny budowlane prze-
znaczone na ró˝ne rynki pra-
wie si´ od siebie nie ró˝nià.
W tym miejscu dochodzimy
do sedna sprawy ujawniajàc
w czym upatrywaç nale˝y tak
ró˝nych opinii o chiƒskich
maszynach budowlanych,
krà˝àcych po forach interne-
towych, prasie i prywatnych
rozmowach u˝ytkowników.
Wyobraêmy sobie scena-
riusz, b´dàcy niestety rze-
czywistoÊcià, a nie fikcjà.
Osoby chcàce du˝o i szyb-
ko zarobiç, kupujà w Chi-
nach kilka sztuk najtaƒszych
maszyn. Jako importer wy-
stawiajà „Deklaracj´ Zgod-
noÊci” lub w inny sposób
obchodzà unijne przepisy
dotyczàce CE. Oferujàc ma-
szyny w niezwykle atrakcyj-
nych cenach bardzo szybko
znajdujà na nie nabywców.
Sprzedajà zatem maszyny,
przeliczajà zysk i… zapomi-
najà o transakcji. Klient zo-
staje z maszynà naszpiko-
wanà egzotycznymi kom-
ponentami, bez dost´pu
do cz´Êci zamiennych i ja-
kiegokolwiek serwisu. Czy
mo˝emy si´ zatem dziwiç ˝e
po takich doÊwiadczeniach
u˝ytkownik takiego sprz´tu
zapytany o opini´ o chiƒ-
skich maszynach, na ogó∏
u˝ywa s∏ów uwa˝anych po-
wszechnie za obraêliwe lub
bardzo obraêliwe. Przestaƒ-
my si´ ∏udziç, ˝e trafiajà si´
cudowne okazje i maszyn´
chiƒskà kupimy o tyle taniej
˝e wystarczy nam jeszcze
na sportowy samochód. Co
zrobiç, aby nie znaleêç si´
w sytuacji opisanego powy-
˝ej oszukanego klienta? Re-
cepta jest prosta, kupujmy
maszyny u powa˝nych im-
porterów, a do takich w∏a-
Ênie bez wàtpienia nale˝y
firma MEGA HEAVY DUTY
CHINA MACHINERY.

Dalsze informacje Pb 007Z

Maszyny budowlane

26 PoÊrednik Budowlany

W ofercie MEGA HEAVY DUTY CHINA MACHINERY znajdujà si´ tak˝e tak popularne na krajowym rynku koparko-∏adowarki





Jednokierunkowe p∏yty
wibracyjne Weber MT

Wa˝nà pozycj´ programu
produkcyjnego Weber Ma-
schinentechnik stanowià
jednokierunkowe p∏yty wi-
bracyjne serii CF. Maszyny
tego typu sà podstawowym
narz´dziem wszystkich ekip
wykonujàcych roboty ziem-
ne o mniejszym i Êrednim
zakresie. Stosunkowo pro-
sta konstrukcja zag´szcza-
rek jednokierunkowych
sprawia, ˝e na rynku znajdu-
jà si´ urzàdzenia wielu pro-
ducentów konkurujàcych ze
sobà z regu∏y cenà. Weber
MT postawi∏ jednak przede
wszystkim na jakoÊç. W kon-
strukcji p∏yt wibracyjnych CF
wykorzystywane sà materia-
∏y i technologie przewidzia-
ne dla produkcji zaawanso-
wanych technicznie rewer-
syjnych zag´szczarek serii
CR. Sprawia to, ˝e trwa∏oÊç
sprz´tu oraz jego osiàgi
znacznie przewy˝szajà Êred-
nià rynkowà. Analiza relacji
ceny do osiàganych korzy-
Êci powoduje, ˝e wybór jed-
nokierunkowej p∏yty wibra-
cyjnej marki WEBER staje
si´ przys∏owiowym „strza-
∏em w dziesiàtk´”.
Obecnie WEBER MT oferuje
cztery typy zag´szczarek ty-
poszeregu CF. Kolejne mo-
dele od CF 1 do CF4 ró˝nià
si´ od siebie ci´˝arem i war-
toÊcià si∏y odÊrodkowej. Ich
wzornictwo zosta∏o opraco-
wane specjalnie z myÊlà
o ca∏odziennym u˝ytkowa-

niu w ucià˝liwych warun-
kach placu budowy. Dlatego
wszystkie ruchome elemen-
ty nap´du starannie ukryto
pod os∏onami, a jednostki
nap´dowe p∏yt CF 2, 3 i 4
chronià ramy konstrukcyjne
posiadajàce jednoczeÊnie
uchwyty do podczepienia
haka dêwigowego. Sk∏ada-
ne pa∏àki sterowania umo˝-
liwiajà przewo˝enie maszyn
z wykorzystaniem niewiel-
kiej kubatury baga˝owej.

Wszystkie modele dodatko-
wo wyposa˝yç mo˝na w zin-
tegrowany wózek u∏atwiajà-
cy przemieszczanie maszy-
ny w obr´bie budowy.
Do zag´szczania kostki bru-
kowej dost´pne sà idealnie
dopasowane p∏yty t∏umiàce,
a prac´ na nawierzchniach
bitumicznych umo˝liwiajà
dost´pne tak˝e dla ka˝dego
modelu zraszacze. Zbiorniki
na wod´ zraszaczy przezna-
czonych dla p∏yt CF wyprofi-
lowane sà tak, aby nie wy-

stawa∏y poza obrys zag´sz-
czarki, co stanowi znaczne
u∏atwienie w u˝ytkowaniu
i podczas transportowania.
Wybór jednostki nap´dowej
nale˝y do u˝ytkownika. Do
ka˝dego modelu wybraç
mo˝na silnik benzynowy
Honda lub Subaru Robin,
a dla ci´˝szych CF 3 i 4 do-
datkowo silnik wysokopr´˝-
ny Hatz lub Lombardini.
Znak „Made by Weber MT”,
którym podobnie jak inne

produkty Weber Maschinen-
technik GmbH opatrzone sà
jednokierunkowe p∏yty wi-
bracyjne CF potwierdza, ˝e
maszyny powsta∏y i podda-
ne zosta∏y szczegó∏owej
kontroli technicznej we w∏a-
snym zak∏adzie produkcyj-
nym. Gwarantuje to jakoÊç
i niezawodnoÊç sprz´tu
na najwy˝szym poziomie.
Weber Maschinentechnik
GmbH z siedzibà w nie-
mieckim Bad Laasphe jest
Êredniej wielkoÊci przedsi´-

biorstwem produkcyjnym
posiadajàcym szerokie kon-
takty handlowe na ca∏ym
Êwiecie. Wa˝nymi rynkami
na których dzia∏ajà w∏asne
przedstawicielstwa i biura
handlowe sà, obok Europy,
USA, Kanada i Ameryka Po-
∏udniowa. Du˝e inwestycje
w badania i rozwój zapew-
niajà najwy˝szà jakoÊç ma-
szyn. Weber MT w celach
rozwojowych prowadzi ba-
dania naukowe na poziomie

podstawowym. Przyk∏adem
na to jest COMPATROL®

- pierwszy nawierzchniowy
system kontroli stopnia za-
g´szczania gruntu zintegro-
wany w r´cznie kierowanej
zag´szczarce gruntu.
W Polsce w roku 1992 w ce-
lu zapewnienia obs∏ugi sie-
ci sprzeda˝y oraz serwisu
powo∏ano Weber Maschi-
nentechnik Sp. z o.o. z sie-
dzibà w podwarszawskim
Nadarzynie/Starej Wsi. 
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Podstawowe dane techniczne
Typ Silnik Moc silnika Ci´˝ar Si∏a odÊrodkowa Cz´stotliwoÊç SzerokoÊç robocza

[kW/KM] [kg] [kN] [Hz] [cm]
CF 1 R Robin – benz. 4,2/5,7 68 10 98 40
CF 1 Hd Honda benz. 2,9/4,0 66 10 98 40
CF 2 R Robin – benz. 4,2/5,7 80 12 98 44
CF 2 Hd Honda – benz. 4,0/5,5 80 12 98 44
CF 3 R Robin – benz 4,2/5,7 99 18 90 50
CF 3 Hd Honda – benz. 4,0/5,5 97 18 90 50
CF 3 L Lombardini – Diesel 3,5/4,7 114 18 90 50
CF 4 R Robin – benz. 4,2/5,7 108 20 90 50
CF 4 Hd Honda benz. 4,0/5,5 107 20 90 50
CF 4 Ha Hatz – Diesel 3,4/4,6 127 20 90 50

Jednokierunkowe p∏yty wibracyjne serii CF stanowià wa˝nà pozycj´ programu produkcyjnego Weber Maschinentechnik



Marka z  przysz∏oÊcià

Zag´szczanie bez COMPATROL®

jest jak jazda bez licznika

„My z Weber MT stworzyliÊmy COMPATROL® wpro-
wadzajàc innowacj´ w naszej specjalistycznej dzie-
dzinie r´cznie kierowanych zag´szczarek gruntu.
Prowadzone przez nas badania techniczne na po-
ziomie podstawowym zapewniajà najwy˝szà jakoÊç
produktów. NiezawodnoÊç sprz´tu naszej produkcji
potwierdza w praktyce trzykrotnie ni˝sza od Êred-
niej w bran˝y maszyn budowlanych usterkowoÊç
w okresie gwarancji, której udzielamy na okres 24
miesi´cy. Gwarancjà wysokiej jakoÊci i niezawod-
noÊci jest rozwój i w∏asna produkcja najwa˝niej-
szych podzespo∏ów maszyn. „Made by Weber MT”
– polegajcie na nas!”

Wasz 
Weber MT 

Kontrola stopnia zag´szczania Weber MT zapewnia
optymalne wyniki pracy poprzez nieprzerwanà
diagnoz´ stanu pod∏o˝a. 

• Miejsca niedostatecznie zag´szczone 
sà wykryte i mogà zostaç poprawione 

• Koniec zb´dnych przejazdów zag´szczarkà
• Mniej póêniejszych poprawek oszcz´dza 

czas i koszty 
• Usterki maszyny zostajà wykryte 

przed powstaniem uszkodzeƒ 
(COMPATROL®-MSM) 

• Wskazówki o terminach regularnych 
przeglàdów (COMPATROL®-MSM)

• Prosta obs∏uga
• ¸atwo zrozumia∏e wskazania wyÊwietlacza

R´cznie kierowane zag´szczarki gruntu z systemem COMPATROL®-CCD 
i COMPATROL®-MSM – wi´cej informacji pod www.webermt.com.pl

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o. · ul. Grodziska 7 · 05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ
tel.: 022 739 70 80, 022739 70 81 · fax 022 739 70 82 · e-mail: info@webermt.com.pl · internet: www.webermt.com



STANLEY Cyclone
Drop Hammer 

Amerykaƒska firma Stanley
Hydraulic Tools – Êwiatowy
lider w produkcji narz´dzi
hydraulicznych wprowadzi∏a
na rynek nowe m∏oty kruszàce.
Urzàdzenia o nazwie Cyclone
Drop Hammer (DH) cechujà
si´ innowacyjnà budowà.
M∏ot Cyclone Drop Hammer
zosta∏ specjalnie zaprojek-
towany do rozbijania p∏a-
skich p∏yt oraz powierzchni
betonowych na ma∏e, ∏atwe
do transportu cz´Êci. Jest to
sprz´t przeznaczony dla
firm zajmujàcych si´ wybu-
rzeniami oraz recyklingiem. 
Warto zauwa˝yç, ˝e m∏ot
DH jest jednym z najtaƒ-
szych rozwiàzaƒ wspoma-
gajàcych prace wyburze-
niowe. Urzàdzenie jest ∏a-
twe w monta˝u oraz nie wy-
maga kosztownego i ucià˝-
liwego serwisowania. M∏ot
Cyclone Drop Hammer jest
uniwersalnym urzàdzeniem,
które dzi´ki standardowej
p∏ycie adaptacyjnej mo˝e
byç szybko montowane
na ma∏ych ∏adowarkach,
odpowiednich pod wzgl´-
dem masy koparko-∏ado-
warkach i koparkach, a na-
wet na wózkach wid∏owych.
Zastosowany przez produ-
centa system p∏óz pozwala
na swobodne manewrowa-
nie m∏otem. Prosta obs∏uga
urzàdzenia znacznie zwi´k-
sza bezpieczeƒstwo pracy.

Unikatowa budowa m∏ota
pozwala na zmniejszenie
masy maszyny b´dàcej no-
Ênikiem urzàdzenia, lepsze
rozdrobnienie i przygotowa-
nie gruzu dla kruszarek. Ty-
powe m∏oty muszà byç do-
ciskane do kruszonego ma-
teria∏u, a zwolnienie docisku

powoduje przenoszenie ob-
cià˝eƒ na rami´ koparki.
M∏ot Cyclone Drop Hammer
pracuje w niekonwencjonal-
ny sposób. Opatentowa-
na podstawa utrzymuje m∏ot
na ziemi i przenosi uderze-
nia bezpoÊrednio na rozbi-
jany materia∏. Przesuwany

trzpieƒ ustawia si∏´ udaru
a mocny system buforowy
absorbuje „chybione ude-
rzenia”. Zabezpiecza to m∏ot
i maszyn´ przed uszkodze-
niem oraz zwi´ksza komfort
pracy operatora.
Firma STANLEY produkuje
dwa modele m∏otów
DH1500 i DH3500. Urzàdze-
nia posiadajà lepszy stosu-
nek mocy do wagi w porów-
naniu do konwencjonal-
nych m∏otów (nawet
do dwóch razy). W m∏otach
DH zastosowano niewiele
zu˝ywajàcych si´ cz´Êci, co
wp∏ywa na zmniejszenie
kosztów obs∏ugi oraz zna-
czàce zredukowanie czasu
przestojów. M∏oty nie posia-
dajà tulei do wymiany lub
smarowania, nie majà te˝
akumulatora azotowego, co
znaczàco wp∏ywa na zwi´k-
szenie ich trwa∏oÊci.
M∏oty DH dost´pne sà
u polskiego dystrybutora
urzàdzeƒ Stanley Hydraulic
Tools – w firmie PIAB Pol-
ska Sp. z o.o. z Gdyni. Wi´-
cej informacji o urzàdzeniu:
http://stanley.piabpolska.pl
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DH1500 DH3500
Energia uderzenia 2.034 Nm 4.746 Nm
Maksymalna cz´stotliwoÊç uderzeƒ 32 1/min 45 1/min

Zakres ciÊnienia oleju hydraulicznego 159÷207 bar 162÷207 bar
Zakres przep∏ywu oleju hydraulicznego 33÷78 l/min 40÷78 l/min
Waga 340 kg 699 kg
Wymiary 30,5x162 cm 46x166 cm
Obcià˝enie ramienia 227 kg i wi´cej 567 kg i wi´cej
GruboÊç kruszonego betonu 7,6÷15,2 cm 20,3÷25,4 cm
WydajnoÊç 300 m2/h 762 m2/h

Cyclone Drop Hammer jest uniwersalnym urzàdzeniem, które dzi´ki standardowej p∏ycie
adaptacyjnej mo˝e byç szybko montowane na ma∏ych maszynach



Zacieraczki samojezdne
Whiteman Trowels

Whiteman Trowels, dzia∏
Mulitiquip Inc., to firma zna-
na na ca∏ym Êwiecie wyko-
nawcom specjalistycznych
pod∏o˝y jako lider rynku
urzàdzeƒ do wykaƒczania
powierzchni posadzek prze-
mys∏owych. Dzi´ki ciàg∏emu
rozwojowi i innowacyjnoÊci
produktów firmy od czasu,
gdy w roku 1937 wypuÊci∏a
ona na rynek pierwszà zacie-
raczk´, Multiquip nadal wy-
znacza standardy w bran˝y
robót betonowych. Od po-
nad 15 lat, warszawski Atut
Rental sprowadza do Polski
i serwisuje zacieraczki Whi-
teman. Firma Atut Rental
dysponuje siecià punktów
wynajmu i serwisowania
urzàdzeƒ w ca∏ej Polsce,
dzi´ki którym potencjalni
klienci mogà poznaç pe∏nà
ofert´ zacieraczek White-
man od prostego modelu

jednowirnikowego 900 mm,
a˝ po najnowsze wyspecjali-
zowane zacieraczki samo-
jezdne z serii STX.
Zacieraczki z serii STX sà
wyposa˝one w niezwykle
nowoczesne uk∏ady hydrau-
liczne, nie wymagajàce u˝y-
cia skrzyni biegów, sprz´g∏a
i pasów. Charakteryzujà si´
niespotykanà dotàd nieza-
wodnoÊcià i sprawnoÊcià
funkcjonowania. Bliêniacze
wirniki szeÊcio∏opatkowe

nap´dzane sà przez pot´˝-
ny silnik wysokopr´˝-
ny 55HP John Deere. SzeÊç
∏opatek zapewnia wyd∏u˝e-
nie o 33% czasu kontaktu
oraz redukcj´ zu˝ycia tarcz
i ∏opatek. Elektrohydraulicz-
na regulacja pr´dkoÊci ob-
rotów pozwala operatorowi
jednoczeÊnie sterowaç
pr´dkoÊcià obrotów ∏opatek
obu wirników przy pomocy
prostego prze∏àcznika ko∏y-
skowego. Wyjmowane pa-

nele zapewniajà ∏atwy do-
st´p do urzàdzenia w celu
jego konserwacji, a ergono-
miczny fotel zapewnia ope-
ratorowi wysoki komfort
pracy, redukujàc zm´cze-
nie. Rama zosta∏a skonstru-
owana w taki sposób, aby
zapewniç operatorowi do-
skona∏à widocznoÊç wykaƒ-
czanej powierzchni.
Elektrohydrauliczna regula-
cja pr´dkoÊci obrotów po-
zwala operatorowi jednocze-
Ênie sterowaç pr´dkoÊcià ob-
rotów ∏opatek obu wirników
przy pomocy prostego prze-
∏àcznika ko∏yskowego. Krzy-
˝ak szeÊcioramienny – zwi´k-
szenie o jednà trzecià kontak-
tu ∏opatek, aby uzyskaç mak-
symalnie wyg∏adzonà po-
wierzchni´ w jak najkrótszym
czasie. Dla wi´kszej wygody,
maszyna jest wyposa˝ona we
wbudowane stopnie. Stan-
dardowe oÊwietlenie spraw-
dza si´ zarówno podczas pra-
cy w nocy, jak i we wn´trzach.
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Walce drogowe Volvo CE

Nale˝àce do Êwiatowej czo-
∏ówki producentów maszyn
budowlanych Volvo Con-
struction Equipment przej-
mujàc od firmy Ingersoll
Rand zak∏ady wytwarzajàce
rozÊcie∏acze, walce drogowe
i frezarki sta∏o si´ dostawcà
pe∏nej gamy maszyn drogo-
wych. Proces integracji, ma-
jàcy na celu w∏àczenie i do-
stosowanie nowych fabryk,
modeli maszyn i procesów
procesów produkcyjnych
dobieg∏ w zasadzie koƒca.
Typoszereg przeznaczonych
do prac ziemnych walców
Volvo SD obejmuje osiemna-
Êcie modeli o wadze od 2,5
do 20 ton. Maszyny te
sprawdzajà si´ doskonale
pracujàc przy najtrudniej-
szych i najbardziej wymaga-
jàcych projektach budowla-
nych na Êwiecie, od zag´sz-
czania gruntu po obróbk´ ol-
brzymich po∏aci nawierzchni
przy budowie autostrad, za-

pór wodnych czy lotnisk.
Walce serii SD stworzono
wykorzystujàc ca∏à wiedz´
in˝ynierów i konstruktorów
Volvo z myÊlà o maksymal-
nych osiàgach, nawet pod-
czas pracy w najtrudniej-

szych warunkach. Podobnie
jak inne maszyny Volvo, wal-
ce SD wyró˝nia najwy˝sza
jakoÊç wykonania zapewnia-
jàca operatorowi pe∏ne bez-
pieczeƒstwo. Konstrukcja
walców oparta zosta∏a na ty-
powych dla Volvo warto-
Êciach. Maszyny te cechuje

du˝a bezawaryjnoÊç i wyso-
ka efektywnoÊç. Do najwa˝-
niejszych zalet w tym wzgl´-
dzie zalicza si´ mo˝liwoÊç
pracy na stromych zboczach
oraz najwi´ksza w tej klasie
walców si∏a zag´szczania.

Oznacza to mo˝liwoÊç wyko-
nania robót przy minimalnej
liczbie przejazdów, co ma
znaczàcy wp∏yw na ekono-
mik´ eksploatacji maszyny.
Dodatkowe znaczenie ma
te˝ mo˝liwoÊç ∏atwego prze-
zbrojenia walca. Dzi´ki wy-
miennej ok∏adzinie mo˝-
na b∏yskawicznie zamieniç
b´ben g∏adki na oko∏kowa-
ny. Walce Volvo SD opcjo-
nalnie wyposa˝yç mo˝-
na w system CompAnalyzer,
który dostarcza wykonaw-
com robót pe∏nà dokumen-
tacj´ procesu zag´szcza-
nia, a operatorowi pozwala
pracowaç efektywniej dzi´-
ki mo˝liwoÊci optymalnego
doboru w∏aÊciwych para-
metrów zag´szczania.
Maszyny produkowane przez
Volvo CE cechuje ergonomia
i bezpieczeƒstwo u˝ytkowa-
nia. Nie inaczej jest w przy-
padku walców, których kon-
struktorzy zadbali o maksy-
malne u∏atwienie obs∏ugi
i prac serwisowych. W wal-
cach zastosowano szereg
rozwiàzaƒ u∏atwiajàcych pra-
c´ operatora. Nale˝à do nich
mi´dzy innymi: 
• przestronna, doskonale wy-

t∏umiona kabina, dzi´ki cze-
mu operator nie jest nara˝o-
ny na ucià˝liwy ha∏as i szko-
dliwe wibracje,

• umieszczona po prawej stro-
nie kabiny konsola ze zinte-
growanymi dêwigniami zmia-
ny kierunku jazdy, w∏àczni-
kiem uruchamiania wibracji
i przyciskiem awaryjnego
zatrzymania,

• wysokiej jakoÊci amortyzo-
wany i regulowany wielo-
p∏aszczyznowo fotel opera-
tora oraz odchylana kolum-
na kierownicy, 

• uk∏ad monitorujàcy prac´
silnika, ciÊnienie oleju, tem-
peratur´ p∏ynu ch∏odzàcego,
temperatur´ oleju hydrau-
licznego oraz stopieƒ zanie-
czyszczenia filtra powietrza.

W mniejszych walcach SD25
i SD45 zastosowano dobrze
izolowane podesty zapew-
niajàce operatorowi dosko-
na∏à widocznoÊç ca∏ego ob-
szaru roboczego. Dzi´ki te-
mu mo˝e on przeprowa-
dzaç najbardziej wymagajà-
ce prace na ograniczonej
przestrzeni. Wszystkie mo-
dele walców, od SD70
po SD200 opcjonalnie mogà
zostaç wyposa˝one w uk∏ad
klimatyzacji, poprawiajàcy
komfort operatora niezale˝-
nie od warunków pogodo-
wych, w jakich przychodzi
mu pracowaç.
Zarówno podest, jak i kabi-
na pozwalajà si´ w ∏atwy
sposób odchylaç. Daje to ∏a-
twy dost´p do wszystkich
podzespo∏ów hydraulicz-
nych. Mocowana z ty∏u jed-
nocz´Êciowa pokrywa silnika
umo˝liwia dost´p do punk-
tów serwisowych, co znacz-
nie przyspiesza konserwacj´
i wykonywanie ewentual-
nych napraw maszyny.
W ofercie Volvo CE znalaz∏y
si´ równie˝ dwub´bnowe
walce wibracyjne. Modele
DD85 i DD95 przeznaczone
sà do zag´szczania na-
wierzchni asfaltowych, za-
równo dróg o charakterze lo-
kalnym, jak i autostrad. ¸a-
twy w obs∏udze elektronicz-
ny uk∏ad sterowania umo˝li-
wia wykonywanie robót
z niezwyk∏à precyzjà. Prac´
operatora dodatkowo u∏a-

Dzi´ki u˝yciu systemu zmiennej cz´stotliwoÊci, operator mo˝e dostosowaç poziom
wibracji do rodzaju pod∏o˝a, na którym pracuje. W wi´kszych maszynach zmienna si∏a
odÊrodkowa umo˝liwia zag´szczanie powierzchni nawet do g∏´bokoÊci jednego metra

Doskona∏e w∏aÊciwoÊci jezdne oraz nisko po∏o˝ony Êrodek ci´˝koÊci sprawiajà, ˝e walce
SD posiadajà najlepsze na rynku zdolnoÊci jazdy po pochy∏oÊciach, dzi´ki którym mogà
pracowaç na zboczach o nachyleniu nawet do 75% 
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twiajà: stabilnoÊç jazdy
do przodu, uk∏ad skr´tu oraz
system sterowania trybem
jazdy. Dzi´ki wysokiej ampli-
tudzie mo˝liwe jest uzyska-
nie bardzo dobrych efektów
zag´szczania nawet bardzo
grubych warstw nawierzchni.
Uk∏ad skr´tu na sztywnej ra-

mie walca umo˝liwia poru-
szanie si´ maszyny tak zwa-
nym chodem kraba. Daje to
mo˝liwoÊç pracy wzd∏u˝ kra-
w´˝ników, precyzyjnego
u˝ywania no˝a do ci´cia kra-
w´dzi i walca do ich wyrów-
nywania, a tak˝e zag´szcza-
nie wi´kszych po∏aci terenu.

Dzielone b´bny walców 
Volvo CE redukujà si∏y po-
przeczne na zakr´tach zapo-
biegajàc tym samym powsta-
waniu efektu zrywania na-
wierzchni. Najnowszej genera-
cji elektroniczny uk∏ad kierow-
niczy w po∏àczeniu z elektro-
nicznie monitorowanà funkcjà

jazdy na wprost oznacza
w praktyce doskona∏à kontrol´
nad walcem i zapewnia najwy˝-
szy komfort jego prowadzenia.
Niezwykle precyzyjny, elek-
troniczny system sterowania
skr´tem stanowi du˝à zalet´,
szczególnie podczas pracy
w trudnych do obróbki ob-

szarach, takich jak wszelkie
kraw´dzie. Doskona∏a wi-
docznoÊç dooko∏a maszyny
zapewnia operatorowi mo˝li-
woÊç obserwacji zewn´trz-
nych kraw´dzi walca, nawet
podczas jazdy bokiem.
Dwub´bnowy walec wibra-
cyjny nap´dzany jest silni-
kiem o mocy 60 kW (80,5
KM). Zastosowany w wal-
cach uk∏ad monitorujàcy
jednostk´ nap´dowà opty-
malizuje jej prac´, co przy-
nosi w efekcie zmniejszenie
poziomu ha∏asu, emisji spa-
lin oraz – co staje si´ bardzo
wa˝ne przy dzisiejszych

cenach – zu˝ycia paliwa.
Kolumna kierownicy jest re-
gulowana, a fotel posiada
mo˝liwoÊç przesuwu na boki
w celu lepszej widocznoÊci
przy ró˝nych trybach pracy. 
W uk∏adzie wibracji wszystkie
∏o˝yska i wirujàce przeciwwa-
gi sà doskonale uszczelnione
i bez przerwy smarowane ole-
jem. W uk∏adzie jazdy hydrau-
liczny silnik wyposa˝ony zo-
sta∏ we wzmocnione cztero-
bie˝niowe ∏o˝yska. Rozwiàza-
nia te majà niebagatelny
wp∏yw na wyd∏u˝enie beza-
waryjnej pracy ca∏ej maszyny.

Dalsze informacje Pb 011Z

Przestronna doskonale wyg∏uszona kabina ROPS/FOPS zapewnia znakomità
widocznoÊç dooko∏a maszyny

Elektroniczny uk∏ad kierowniczy najnowszej generacji w po∏àczeniu z elektronicznie monitorowanà funkcjà jazdy na wprost zapewniajà doskona∏à kontrol´ nad walcem.

Walce drogowe Volvo stanowi∏y cz´Êç ekspozycji firmy podczas tegorocznych targów
Autostrada Polska w Kielcach







Kompleksowa oferta
MRC Doltech 

Szybki rozwój budownictwa
i drogownictwa powoduje
wzrost popytu na kruszywo
∏amane. Powstaje ono w pro-
cesie eksploatacji z∏ó˝ natu-
ralnych, a tak˝e ze êróde∏
sztucznych i w procesie recy-
klingu. MRC Doltech zajmuje
si´ projektowaniem i dostawà
pe∏nych linii technologicz-
nych w tym sprzeda˝à kru-
szarek, przesiewaczy, m∏otów
hydraulicznych dla górnictwa
odkrywkowego i recyklingu
oraz urzàdzeƒ do produkcji
cementu i przemia∏u surow-
ców. Firma jest przedstawi-
cielem renomowanych Êwia-
towych producentów: Ma-
schinenfabrik Liezen (MFL),
Keestrack, TABE, Christian
Pfeiffer. Maszyny i linie tech-
nologiczne oferowane przez
MRC Doltech z powodzeniem
wykorzystywane sà do pro-
dukcji kruszyw zarówno ∏ama-
nych, jak i sztucznych.
Znaczàce miejsce w ofercie
zajmujà mobilne i stacjonar-
ne kruszarki MFL. Sà to kru-
szarki szcz´kowe, udarowe
do twardego kamienia, uda-
rowe recyklingowe, walcowe,
odÊrodkowe, m∏otkowe, kru-
szarki sto˝kowe i granulatory.
Maszyny te charakteryzujà
si´ niskimi kosztami obs∏ugi
i eksploatacji (najni˝sze zu˝y-
cie paliwa wÊród kruszarek
mobilnych produkowanych
w Europie) oraz wysokimi pa-
rametrami u˝ytkowymi gwa-
rantujàcymi du˝à wydajnoÊç
i bezusterkowà prac´. Pod-
wozia gàsienicowe i ko∏owe,
na których posadowione sà
maszyny, dajà im mobilnoÊç
na terenie kopalni bàdê
na ha∏dach recyklingowych
i mo˝liwoÊç wykonywania
pracy w ka˝dym miejscu np.
bezpoÊrednio pod Êcianà.
Du˝ym zainteresowaniem
cieszà si´ kruszarki szcz´ko-
we – jednorozporowe typu
STE do rozdrabniania
wszystkich rodzajów ska∏.

Maszyny te sà niezawodne
na pierwszym stopniu kru-
szenia. Najwi´ksza z nich
STE 160-130 ma zdolnoÊç
przerobu ponad 1000 t/h
w zale˝noÊci od przetwarza-
nego materia∏u. Drugim ty-
pem najcz´Êciej wybieranym
przez klientów sà kruszarki
udarowe typu R-CI. Zosta∏y
one zaprojektowane specjal-
nie do kruszenia ska∏ Êred-
nio-twardych i mi´kkich.
WÊród nich najnowszym pro-
duktem jest najwi´ksza w Eu-
ropie mobilna kruszarka uda-
rowa RCI 140-160/T-V. G∏ów-
nà jej zaletà jest bardzo du˝a
wydajnoÊç (ok. 700 t/h) osià-
gana dzi´ki wirnikowi o wy-
miarach: 1.400 mm (Êredni-
ca) x 1.600 mm (szerokoÊç).
Mimo tak du˝ych gabarytów
(wysokoÊç 6,8 m; d∏u-
goÊç 21,1 m; waga 85 ton)
maszyna zachowuje pe∏ny
uk∏ad mobilnoÊci. Pe∏na ofer-
ta to 8 typów R-CI i trzynaÊcie
typów STE maszyn mobil-
nych i stacjonarnych.
NajnowoczeÊniejsze ma-
szyny wÊród kruszarek uda-
rowych listwowych stoso-
wanych obecnie na Êwiecie
to kruszarki udarowe typu
H-CI do produkcji grysów
z twardego kamienia. Za-
wierajà opatentowane przez
MFL nowoczesne rozwiàza-
nia kinematyczne. W efek-
cie otrzymano doskona∏à
charakterystyk´ kruszenia,
kubiczne ziarno oraz wyso-
kie parametry ekonomicz-
ne. W porównaniu z innymi
rozwiàzaniami otrzymano
znacznie zwi´kszone bez-
pieczeƒstwo pracy oraz
bardzo du˝y wzrost wydaj-
noÊci. Specyfika ich kon-
strukcji zapewnia mo˝li-
woÊç dostosowania budo-
wy do wszystkich oczekiwa-
nych zastosowaƒ. W ofercie
znajduje si´ czternaÊcie ty-
pów kruszarek typu H-CI
stacjonarnych i mobilnych.
Charakterystycznà cechà kru-
szarek mobilnych MFL jest m.
in. zastosowanie nap´dów
elektrycznych we wszystkich

podzespo∏ach, zasilanych ze
zintegrowanego agregatu.
Pozwoli∏o to na wyelimino-
wanie „ucià˝liwych” nap´-
dów hydraulicznych. Cha-
rakterystycznym „novum”
jest tak˝e mo˝liwoÊç wyeli-
minowania nap´du Diesla
(agregat) poprzez wy∏àcze-
nie go i pod∏àczenie maszyny
do sieci energetycznej.
Kruszarki mo˝na wyposa-
˝yç w urzàdzenia dodatko-
we np.: separator magne-
tyczny, uk∏ad ograniczajàcy
pylenie, wag´ przenoÊniko-
wà czy te˝ Êcian´ domiela-
jàcà materia∏. W maszynach
zastosowano system GPS
pozwalajàcy m. in. na moni-
toring efektywnoÊci i wydaj-
noÊci pracy, zu˝ycia paliwa,
pracy silnika Diesla oraz lo-
kalizacj´ na mapie.
Maszyny te z powodzeniem
nadajà si´ do przerobu kru-
szyw ∏amanych, ˝wiru, prze-
twarzania gruzu budowlane-
go jak elementy asfaltowe
i ˝elbetonowe.
Przy wlocie do zbiornika
nadawy kruszarki mo˝na in-
stalowaç m∏ot hydrauliczny
z indywidualnym wysi´gni-
kiem do rozbijania zbyt du-
˝ych k´sów. MRC Doltech
takie rozwiàzanie opracowa∏
przy wspó∏pracy z hiszpaƒ-
skà firmà TABE renomowa-
nym producentem maszyn
hydraulicznych: m∏otów,
szcz´k i no˝yc. W zale˝no-
Êci od potrzeb, na wysi´gni-
kach stacjonarnych montu-
je si´ m∏oty hydrauliczne
o wadze od 80 do 400 kg.
Oszcz´dnoÊç czasu jakà
daje zainstalowany m∏ot
na wysi´gniku znaczàco
podnosi wydajnoÊç kru-
szarki i co najwa˝niejsze
bezpieczeƒstwo pracy ope-
ratorów. Pe∏na oferta m∏o-
tów hydraulicznych to po-
nad 20 typów o wadze
od 100 do 5.000 kg.
MRC Doltech oferuje równie˝
kompletne zak∏ady stacjo-
narne oparte na kruszarkach
oraz przesiewaczach MFL
do produkcji mieszanek gry-

sów na sucho lub/i mokro. Li-
nie technologiczne posado-
wione sà g∏ównie na p∏ozach
i nie majà trwa∏ego po∏àcze-
nia z gruntem. Wyposa˝one
sà od wst´pnych w´z∏ów kru-
szàcych na wyrobisku, a˝
po kompletne ciàgi technolo-
giczne kruszàco-sortujàce.
Kierowanie zak∏adem odby-
wa si´ poprzez standardowy
uk∏ad sterujàcy lub dodatko-
wo systemem pe∏nej wizuali-
zacji, monitorujàcym prac´
poszczególnych urzàdzeƒ.
Specjalnie do produkcji gry-
sów zaprojektowane zosta∏y
kruszarki odÊrodkowe typu
ZS. Produkcja grysów
na kruszarce ZS zapewnia
najlepszà kubicznoÊç ziar-
na koƒcowego oraz zmini-
malizowanà iloÊci ziaren s∏a-
bych i zwietrza∏ych. Wypro-
dukowane na tych maszy-
nach grysy spe∏niajà naj-
wy˝sze wymagania jako-
Êciowe dla kruszywa mine-
ralnego. Sà w zwiàzku z tym
stosowane jako kruszywo
granulowane do produkcji
mieszanek mineralno-bitu-
minicznych na warstwy wià-
˝àce i Êcieralne nawierzchni
dróg. Oferta MRC Doltech to
tak˝e 20 typów kruszarek
sto˝kowych oraz szeroka
gama kruszarek walcowych
i m∏otkowych. W zale˝noÊci
od rodzaju kruszarki udzie-
lana jest gwarancja od 12
do 24 miesi´cy, a trzy mobil-
ne grupy serwisowe docie-
rajà do ka˝dego klienta
na terenie ca∏ego kraju.
MRC Doltech dostarcza
równie˝ przesiewacze mo-
bilne na gàsienicach firmy
Keestrack, przesiewacze se-
mimobilne i stacjonarne,
urzàdzenia firmy Christian
Pfeiffer Beckum do produk-
cji cementu i przemia∏u su-
rowców. MRC Doltech pro-
jektuje i wyposa˝a linie tech-
nologiczne we wszystkie
pozosta∏e urzàdzenia towa-
rzyszàce, takie jak: odwad-
niacze, p∏uczki, przenoÊniki,
kosze zasypowe itp.

Dalsze informacje Pb 012Z
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Kruszarki i przesiewacze
Metso Minerals 

Biuro Handlowe Ruda
od prawie dwudziestu lat do-
starcza urzàdzenia kruszà-
co-przesiewajàce dla kopalƒ
odkrywkowych oraz u˝yt-
kowników indywidualnych
zajmujàcych si´ kruszeniem
i przesiewaniem. W zale˝no-
Êci od konkretnych potrzeb
oraz zakresu wykonywa-
nych zadaƒ BH Ruda dys-
ponujàc najwi´kszym typo-
szeregiem urzàdzeƒ mobil-
nych do przeróbki kamienia
i gruzu mo˝e zaoferowaç
optymalne rozwiàzania. 
Metso Minerals legitymuje
si´ ponad 25-letnim doÊwiad-
czeniem w produkcji krusza-
rek mobilnych. Firma k∏adzie
przede wszystkim nacisk
na jakoÊç wykonywanych
urzàdzeƒ, tak by zapewniç
ich bezawaryjnà prac´.
Do recyklingu asfaltu mo˝-
na u˝ywaç zarówno kruszarek
udarowych, jak i szcz´kowych.
Pod uwag´ wziàç nale˝y jednak
fakt, ˝e przy temperaturze oto-
czenia powy˝ej +15°C w kru-
szarce szcz´kowej asfalt zaczy-
na si´ kleiç. Kruszark´ udarowà
mo˝na natomiast u˝ytkowaç
przez ca∏y rok, zarówno
w okresie letnim, jak i zimo-
wym. Kruszarki udarowe
w wersji „S” mogà byç dodat-
kowo wyposa˝one w przesie-
wacz na przenoÊniku odbior-
czym i przenoÊnik taÊmowy
nawracajàcy niedokruszony
materia∏ do kruszarki. Takie
rozwiàzanie umo˝liwia pro-
dukcj´ mieszanki w zakre-
sie 0÷32 mm przy wykorzysta-
niu jednego urzàdzenia. W za-
le˝noÊci od wielkoÊci nadawy
kruszarki udarowe osiàgajà
wydajnoÊç dochodzàcà
do 400 t/h. Najpopularniejsze
modele to LT1110 oraz LT1213.
Kruszarek udarowych i szcz´-
kowych mo˝na u˝ywaç rów-
nie˝ do recyklingu odpadów
betonowych. W przypadku be-
tonu zbrojonego zaleca si´
stosowanie kruszarek szcz´-

kowych. W celu optymalnego
zabezpieczenia taÊmy przeno-
Ênika przed uszkodzenia-
mi zbrojeniem, Metso Minerals
stosuje pod kruszarkà specjal-
nà p∏yt´ stalowà. Wszystkie
urzàdzenia posiadajà opcjo-
nalnie separator magnetycz-
ny, a Metso Minerals jako je-
dyny spoÊród producentów
sprz´tu tego typu wykonuje
element konstrukcji przenoÊni-
ka taÊmowego z niemagnesu-
jàcego si´ materia∏u, w miej-
scu gdzie zamontowany jest
separator. W praktyce, po kil-
ku latach eksploatacji rozwià-
zanie to sprawia, ˝e element
przenoÊnika nie zaczyna dzia-
∏aç niczym magnes, a tym sa-
mym w najmniejszym stopniu
nie ogranicza skutecznoÊci
samego separatora. 
Najpopularniejsze modele
przeznaczone do recyklin-
gu gruzu betonowego to
LT96 o gardzieli wloto-
wej 930x580mm oraz b´dà-
cy Êwiatowym bestsellerem

LT106 o gardzieli wloto-
wej 1.060x700 mm.
W zale˝noÊci od twardoÊci
i abrazywnoÊci materia∏u
oraz tendencji produktu
do uzyskania kubicznoÊci
BH Ruda oferuje rozwiàza-
nia sprawiajàce, by inwesty-
cja by∏a najkorzystniejsza
pod kàtem kosztów, wydaj-
noÊci i jakoÊci produktu.
Dzi´ki specjalistycznym pro-
gramom symulacyjnym
dobraç mo˝na urzàdzenia
dla konkretnych potrzeb
u˝ytkownika. Dla ska∏ twar-
dych o wi´kszej abrazywno-
Êci proponuje si´ standar-
dowe rozwiàzania polegajà-
ce na zastosowaniu wst´p-
nej kruszarki szcz´kowej
oraz dwóch stopni krusza-
rek sto˝kowych. 
W ofercie Metso Minerals
znajduje si´ równie˝ wst´p-
ny przesiewacz ST272 o wy-
miarach pok∏adu przesiewa-
jàcego 1.520x4.870 milime-
trów. Jego górny pok∏ad

mo˝e byç wyposa˝ony
w ruszt, w blach´ perforowa-
nà lub pok∏ad „palczasty”.
Niektóre rodzaje ska∏, nawet
po przejÊciu dwóch stopni
w kruszarkach sto˝kowych,
nie osiàgajà wymaganej ku-
bicznoÊci. Rozwiàzanie tego
problemu stanowià znajdu-
jàce si´ w ofercie Metso Mi-
nerals mobilne kruszarki od-
Êrodkowe popularnie zwane
kubityzatorami ze znanymi
i cenionymi na rynku kru-
szarkami typu Barmac.
Do przerobu ska∏ mi´kkich
i mniej abrazywnych BH 
Ruda zaleca kruszarki uda-
rowe drugiego i trzeciego
stopnia. Technologia kru-
szarek udarowych pozwala
na zastosowanie mniejszej
liczby maszyn w ciàgu tech-
nologicznym do uzyskania
drobnych frakcji. Aby jed-
nak koszty eksploatacyjne
by∏y op∏acalne, materia∏ nie
mo˝e przekroczyç krytycz-
nego wskaênika abrazyw-
noÊci. Wadà  tego rozwiàza-
nia (choç oczywiÊcie nie dla
wszystkich u˝ytkowników)
jest tworzenie si´ wi´kszych
iloÊci frakcji pylistych. 
Zarówno do recyklingu gru-
zu, jak i kruszenia ska∏ BH
Ruda opcjonalnie propo-
nuje zastosowanie systemu
wysi´gnika hydraulicznego
z m∏otem hydraulicznym.
Rozwiàzanie to pozwala
na bezpieczne usuni´cie
nadgabarytu blokujàcego
gardziel kruszarki. W celu
u∏atwienia pracy operatora
Metso Minerals proponuje
system IP500/IP700 sk∏ada-
jàcy si´ z zamontowanego
w kabinie koparki panelu.
Za jego pomocà monito-
rowaç mo˝na prac´ kru-
szarki. Panel umo˝liwia
tak˝e operatorowi bezpiecz-
nà prac´ m∏otem hydrau-
licznym z kabiny koparki. 
Wi´cej informacji na temat
mobilnych kruszarek oraz
przesiewaczy marki Metso
Minerals znaleêç mo˝na
na stronie www.bh-ruda.pl

Dalsze informacje Pb 013Z
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Metso Minerals legitymuje si´ ponad 25-letnim doÊwiadczeniem w produkcji kruszarek mo-
bilnych. Firma k∏adzie przede wszystkim nacisk na jakoÊç wykonywanych urzàdzeƒ, tak by
zapewniç ich bezawaryjnà prac´
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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 tony, 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.

Dalsze informacje Pb 014Z

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





Kruszarki udarowe
RUBBLE MASTER

Na tegorocznych targach
w Kielcach w stoisku firmy
AusPolex GmbH prezento-
wana by∏a mobilna kruszar-
ka udarowa RM80 RUBBLE
MASTER. RM80 to sztanda-
rowy model tej marki. Rów-
nie˝ w Polsce ta w∏aÊnie
kruszarka – kompaktowa,
wysokowydajna, doskonale
przystosowana do transpor-
tu – cieszy si´ olbrzymim za-
interesowaniem. W∏aÊciciel
marki RUBBLE MASTER, fir-
ma HMH Engineering
GmbH wytwarza obecnie
cztery rodzaje kruszarek,
poczynajàc od produkowa-
nego seryjnie od roku 1996
modelu RM60, po RM100,
który b∏yskawicznie zdoby-
wa uznanie u˝ytkowników
z ca∏ego Êwiata. Mimo stale
rosnàcej produkcji firma
HMH Engineering GmbH
z trudem nadà˝a za dyna-

micznie rosnàcym zapotrze-
bowaniem na kompaktowe
kruszarki do recyklingu. Dla-
tego te˝ w tym roku podj´to
kolejnà rozbudow´ zak∏adu
produkcyjnego w Linzu.
WielkoÊç produkcji zostanie
podwojona, co pozwoli mar-
ce RUBBLE MASTER umoc-
niç pozycj´ lidera wÊród
kruszarek kompaktowych.

Dalsze informacje Pb 015Z

Medale dla czerpaków
kruszàcych BEFRA

W kwietniu ubieg∏ego roku
czerpaki kruszàce BEFRA
zosta∏y uhonorowane g∏ów-
nà nagrodà na najwi´k-
szych na Êwiecie odbywajà-
cych si´ w Genewie targach
innowacyjnoÊci – Grand Prix
du Salon International des

Inventions de Geneve.
O przyznaniu tej najbardziej
presti˝owej dla wynalazców
nagrody zdecydowa∏a osta-
tecznie doskona∏a wydaj-
noÊç czerpaków przynoszà-
ca nadzwyczajnà redukcj´
kosztów dla u˝ytkujàcych je
firm. By∏o to wspania∏e uko-
ronowanie pracy in˝ynierów
rozwijajàcych konstrukcj´
czerpaków. Ich konstrukcje
otrzyma∏y ju˝ wczeÊniej na-
grody w podobnych konkur-
sach na targach w Hiszpa-
nii, Chorwacji i Anglii.
Czerpaki kruszàce BEFRA
znalaz∏y uznanie równie˝
w Polsce. W maju tego roku
nowatorska konstrukcja tych
nowatorskich urzàdzeƒ na-
grodzona zosta∏a meda-
lem X Mi´dzynarodowych
Targów Maszyn Budowla-
nych i Pojazdów Specjali-
stycznych–MASZBUD 2008.
Przedstawicielem producen-
ta czerpaków marki BEFRA
jest firma AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 016Z
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Ammann Yanmar ma
recept´ na recesj´

Ammann Yanmar konsekwent-
nie rozwija swojà europejskà
sieç dystrybucji dà˝àc w ten
sposób do umocnienia pozycji
firmy we wszystkich zakàtkach
kontynentu. Budowa solidnej
sieci sprzeda˝y jest jednym
z priorytetów w planach euro-
pejskiej ekspansji firmy na ryn-
ku sprz´tu i maszyn budowla-
nych, a zw∏aszcza w segmen-
cie koparek o ci´˝arze robo-
czym do dziesi´ciu ton.
W obliczu globalnego zaha-
mowania wzrostu gospodar-
czego, w celu utrzymania
trzeciego w Europie miejsca
wÊród producentów miniko-
parek, Ammann Yanmar pla-
nuje dalsze wzmocnienie
sieci sprzeda˝y detalicznej.
Dzia∏ania te majà sprawiç, ˝e
firma stanie si´ obecna we
wszystkich krajach europej-
skich, gdzie oprócz sprzeda-
˝y maszyn zapewni równie˝

profesjonalny serwis wszyst-
kich swoich produktów. 
Ammann Yanmar szczególny
nacisk zamierza po∏o˝yç
na promocj´ swych najnow-
szych konstrukcji, do których
nale˝à przede wszystkim mini-
koparki ViO50 Universal

oraz ViO57. Maszyny te, dzi´-
ki szerokiej mo˝liwoÊci zasto-
sowaƒ stanowià doskona∏e
rozwiàzanie na czas recesji
gospodarczej. Dla u˝ytkowni-
ków liczy si´ wówczas zw∏asz-
cza produktywnoÊç i ekonomi-
ka eksploatacji. Na redukcj´

kosztów pozwala równie˝ zop-
tymalizowana konstrukcja ko-
parek, dzi´ki której sà one
w stanie sprostaç wszelkim
oczekiwaniom swych u˝yt-
kowników. W celu powi´ksze-
nia grona nabywców swych
maszyn w krajach Europy
Ârodkowej i Wschodniej, Am-
mann Yanmar wspomaga lo-
kalnych dealerów w przygoto-
waniu ekspozycji podczas im-
prez targowych. W niektórych
imprezach bierze tak˝e udzia∏
samodzielnie – przyk∏adem
sà tu targi CTT w Moskwie. 
Ammann Yanmar oferuje naj-
szerszà gam´ koparek w prze-
dziale do dziesi´ciu ton. Ich
konstrukcja w pe∏ni zaspokaja
potrzeby u˝ytkowników, tak˝e
na nowych dla firmy rynkach.
W krajach Europy Ârodkowej
i Wschodniej typoszereg ViO
przyniós∏ firmie Ammann Yanmar
spektakularny sukces rynkowy.
Nabywcy z tego regionu docenili
doskona∏e osiàgi i ekonomik´
eksploatacji tych koparek.

Dalsze informacje Pb 017Z
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Ammann Yanmar szczególny nacisk zamierza po∏o˝yç na promocj´ swych najnowszych
konstrukcji, do których nale˝y mi´dzy innymi minikoparka ViO50 Universal



Stomil-Poznaƒ S.A.
dla bran˝y budowlanej

W polskiej bran˝y budow-
lanej ju˝ od kilku lat obser-
wujemy utrzymujàcà si´ do-
brà koniunktur´. Wynikajà-
ce z niej wzrastajàce zapo-
trzebowanie na maszyny
do prac ziemnych przek∏a-
da si´ na zwi´kszony popyt
na opony do nich. Odpo-
wiedni dobór rodzaju ogu-
mienia stosowanego w ma-
szynach budowlanych jest
niezwykle istotnym czynni-
kiem majàcym wp∏yw
na optymalnà eksploatacj´
sprz´tu. Opony takie powin-
ny charakteryzowaç si´ wy-
sokà jakoÊcià i wynikajàcà
z niej niezawodnoÊcià pod-
czas pracy w trudnych wa-
runkach. I takie w∏aÊnie sà
opony oferowane przez
Stomil-Poznaƒ S.A., który
od lat pozostaje ekspertem
od produktów sprawdzajà-
cych si´ nawet w ekstremal-
nie trudnych warunkach
eksploatacyjnych.
Stomil-Poznaƒ S.A. jest pol-
skim producentem opon wiel-
kogabarytowych o specjalnej
rzeêbie bie˝ników, dostoso-
wanych do pracy na ró˝nych
typach pod∏o˝a: mi´kkim,
utwardzonym, mokrym, a tak-
˝e opon specjalnie zabezpie-
czonych przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przebiciem,
przeznaczonych do maszyn
i pojazdów poruszajàcych
si´ po pod∏o˝u skalistym.
Opony tego rodzaju stoso-
wane sà w maszynach prze-
znaczonych do prac ziem-
nych i wykorzystowanych
w przemyÊle wydobywczym.
Firmy dzia∏ajàce w bran˝y
budowlanej z pewnoÊcià
zainteresuje oferta Stomil-
Poznaƒ S.A. w zakresie
opon do pojazdów ci´˝aro-
wych i dostawczych. Za-
mieszczone obok zestawie-
nie kilku wybranych produk-
tów Stomil-Poznaƒ S.A. po-
zwala zorientowaç si´ w ak-
tualnej ofercie firmy. Z pe∏-

nà ofertà poznaƒskiej firmy
zapoznaç mo˝na si´ odwie-
dzajàc stron´ internetowà
www.stomil-poznan.pl
Stomil-Poznaƒ S.A. to firma
oponiarska o najbogat-
szych tradycjach w Polsce.
Zosta∏a za∏o˝ona w ro-
ku 1928 i przez osiemdzie-
siàt lat swojej dzia∏alnoÊci
nieprzerwanie produkuje
opony oraz szereg innych
wyrobów gumowych.
W ofercie poznaƒskiego
producenta, poza oponami
do maszyn przeznaczo-
nych do prac ziemnych i ko-
palnianych oraz opon do sa-
mochodów ci´˝arowych,
znajdujà si´ tak˝e mi´dzy
innymi: opony do maszyn
rolniczych, opony do samo-
lotów, szybowców i helikop-
terów, opony do wózków
podnoÊnikowych oraz prze-
mys∏owych, mieszanki gu-
mowe, tkaniny gumowane,
maty gumowe oraz artyku∏y
gumowo-metalowe.
O najwy˝szej jakoÊci pro-
duktów oferowanych przez
Stomil-Poznaƒ S.A. Êwiad-
czà uzyskane przez firm´
certyfikaty jakoÊci ISO 9001
oraz NATO AQAP 2110
w zakresie: projektowania,
prac badawczo-rozwojo-
wych, produkcji i sprzeda˝y
wyrobów gumowych. 
Stomil-Poznaƒ S.A. du˝à
wag´ przyk∏ada do zapew-
nienia najwy˝szego pozio-
mu obs∏ugi klientów. Ka˝de-
mu z potencjalnych nabyw-
ców ogumienia poznaƒska
firma stara si´ przedstawiç
ofert´ maksymalnie odpo-
wiadajàcà jego potrzebom.
Szczególnie wart podkreÊle-
nia jest fakt, ˝e w przypadku
gdy w standardowej ofercie
Stomil-Poznaƒ S.A. nie znaj-
duje si´ produkt zgodny
z oczekiwaniami nabywcy,
istnieje mo˝liwoÊç modyfi-
kacji ogumienia polegajà-
cej na takim doborze jego
parametrów, by produkt fi-
nalny spe∏nia∏ indywidualne
potrzeby klienta.

Dalsze informacje Pb 018Z
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OPONY DO MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH

U12
Rozmiary: 14.00-24 20/28PR TT
NoÊnoÊç: 8.500 kg
CiÊnienie: 700 kPa
Maksymalna pr´dkoÊç: 10 km/h
Zastosowanie: rzeêba bie˝nika
z przeznaczeniem na równe pod∏o˝e
zarówno mi´kkie jak i utwardzone.

S29
Rozmiary: 14.00-24 20/24PR TL/TT,
17.5- 25 20PR, 18.00-25 20PR,
23.5-25 20PR
NoÊnoÊç: 8.500/9.500 kg
CiÊnienie: 700 kPa/850 kPa
Maksymalna pr´dkoÊç: 10 km/h
Zastosowanie: rzeêba bie˝nika z przezna-
czeniem na pod∏o˝e mokre, skaliste tak˝e
przy wi´kszych wzniesieniach. 

T42 
Rozmiary: 17,5-25 20PR TL/TT, 23,5-25 20PR TL/TT
NoÊnoÊç: 8.250 kg
CiÊnienie: 575 kPa
Maksymalna pr´dkoÊç: 10 km/h 
Zastosowanie: rzeêba bie˝nika
z przeznaczeniem na pod∏o˝e mi´kkie, 
tak˝e rozmok∏e

D153
Rozmiary: 14.00-24 28PR TL/TT
NoÊnoÊç: 10.000 kg
CiÊnienie: 925 kPa
Maksymalna pr´dkoÊç: 8 km/h
Zastosowanie: rzeêba bie˝nika
z przeznaczeniem na twarde wyrównane
pod∏o˝e 

OPONY DO SAMOCHODÓW 
DOSTAWCZYCH I CI¢˚AROWYCH

T45
Rozmiary: 12.00-20
NoÊnoÊç: 2.400 kg
CiÊnienie: 450 kPa
Maksymalna pr´dkoÊç: 85 km/h
Zastosowanie: bie˝nik terenowy, opona przy-
stosowana do pracy przy zmiennym ciÊnieniu

U43
Rozmiary: 8.25-15 14PR
NoÊnoÊç: 1.900/1.800 kg
CiÊnienie: 800 kPa
Maksymalna pr´dkoÊç: 80 km/h
Zastosowanie: bie˝nik uniwersalny

U51
Rozmiary: 12.00-20 18PR
NoÊnoÊç: 3.750/3.250 kg
CiÊnienie: 775 kPa
Maksymalna pr´dkoÊç: 80 km/h
Zastosowanie: bie˝nik samoczyszczàcy
do zastosowania w ekstremalnie ci´˝kich
warunkach pracy





Grausch i Grausch – wy∏àczny 
przedstawiciel Extec i Fintec

Spó∏ka Grausch i Grausch Ma-
szyny Budowlane prowadzàca
sprzeda˝, wynajem i serwis
maszyn budowlanych tak re-
nomowanych marek, jak Ko-
matsu, Indeco, Mantovaniben-
ne, Simex, Stehr od roku 2006
jest równie˝ oficjalnym deale-
rem w Polsce firmy Extec. 
Ten doÊwiadczony angielski
producent mobilnych kruszar-
ni i przesiewaczy wykorzystu-
jàc wiodàce, Êwiatowe techno-
logie wprowadza na rynek no-
we, udoskonalone modele kru-
szarni i przesiewaczy. W ubie-
g∏ym roku Extec po∏àczy∏ si´
z firmà Sandvik, dzi´ki czemu
jako jeden koncern oferowaç
mo˝e zarówno sprz´t stacjo-
narny, jak i mobilny.
Od czerwca 2008 roku firma
Grausch i Grausch jest równie˝
wy∏àcznym dealerem maszyn
wchodzàcej w sk∏ad koncernu
Sandvik marki Fintec. Dzi´ki
temu, majàc wy∏àcznoÊç
w Polsce na sprzeda˝ mobil-
nych urzàdzeƒ kruszàco-prze-
siewajàcych marki Extec i Fin-
tec Grausch i Grausch dyspo-
nuje najwi´kszà gamà pro-
duktów, co daje mo˝liwoÊç
wyboru optymalnej maszyny
do okreÊlonych zadaƒ.
Ostateczna decyzja o w∏àcze-
niu firm Extec i Fintec do gru-
py Sandvik zapad∏a w kwietniu
tego roku. Sandvik jest global-
nà firmà, dobrze znanà w ko-
palniach kruszyw. Osiàga ob-
roty na poziomie 8 miliardów
euro i zatrudnia 42.000 osób
pracujàcych w ponad 100 kra-
jach. Mimo tego potencja∏u,
w ofercie spó∏ki – dostarczajà-
cej pe∏ne stacjonarne linie
technologiczne – brakowa∏o
dotychczas jednego elemen-
tu, jakimi sà ma∏ej i Êredniej
wielkoÊci mobilne zak∏ady kru-
szàce. Takich w∏aÊnie, jak
Extec i Fintec. Michael Brook-
shaw, szef sprzeda˝y i mar-
ketingu Sandvik na Europ´
koncernu zapowiedzia∏, ˝e
w przysz∏ym roku marki Fintec

i Extec zjednoczone zostanà
pod wspólnà nazwà – San-
dvik. B´dzie to odzwiercie-
dlaç nowà polityk´ firmy po-
legajàcà na dzia∏aniu
pod jednà, szeroko znanà
markà. – Chcia∏bym wyraê-
nie podkreÊliç, ˝e Fintec
i Extec nic nie stracà po wej-
Êciu do Sandvika. Zamiast
kilku spó∏ek b´dzie teraz je-
den sprzedawca i jeden ser-
wis. Klienci otrzymajà wszel-
kie informacje w jednym

miejscu, zamiast rozmawiaç
w pi´ciu ró˝nych firmach.
Dzi´ki temu zaoszcz´dzà
pieniàdze i czas – powiedzia∏
Michael Brookshaw osobi-
Êcie zaanga˝owany w pro-
mocj´ marki Fintec w Polsce
wzià∏ udzia∏ w kieleckich tar-
gach Autostrada. Poproszo-
ny o wyra˝enie opinii na te-
mat polskigo rynku, odpowie-
dzia∏: – Porównujàc rynek
polski z innymi, na których
dzia∏am – czyli pó∏nocnej,
Êrodkowej Europy oraz Ro-
sji – uwa˝am, ˝e Polska to
trzeci – po Wielkiej Brytanii
i Niemczech najbardziej
ch∏onny rynek na maszyny-
do kruszenia i przesiewania. 

A zatem oczekiwaç nale˝y,
˝e Êwiatowi potentaci twar-
do walczyç b´dà o miejsce
na polskim rynku. Sandvik
poczyni∏ ju˝ pierwsze kroki
w tym kierunku. – Nawiàza-
liÊmy wspó∏prac´ z firmà
Grausch i Grausch, która
zdoby∏a sobie w Polsce
znaczàcà pozycj´ mi´dzy
innymi jako dealer maszyn
Komatsu. Podejmujàc t´
decyzj´ mieliÊmy pewnoÊç,
˝e firma da klientom to, co

najlepsze. A klienci liczà nie
tylko, ˝e ktoÊ sprzeda im
maszyn´. Wa˝ne sà dla
nich tak˝e serwis, odpo-
wiednie zaplecze, wsparcie
techniczne, opieka po-
sprzeda˝na. Transakcja od-
bywa si´ bardzo szybko, ale
podstawà sukcesu w bizne-
sie jest póêniejsza dba∏oÊç
o klienta. JesteÊmy pewni,
˝e Grausch i Grausch
sprawdzi si´ w tym zakresie
doskonale – mówi z przeko-
naniem Michael Brookshaw.
Aktualna oferta firmy
Grausch i Grausch Maszy-
ny Budowlane obejmuje
wszystkie, tak˝e najnow-
sze, wprowadzone i udo-

skonalone w 2008 roku,
modele kruszarni i przesie-
waczy Extec i Fintec.  W ofer-
cie znajdujà si´ mi´dzy inny-
mi kruszarnie szcz´kowe
Extec C-10+, Extec C-12+
oraz Fintec 1107. Maszyny
te sà przeznaczone do kru-
szenia gruzu betonowego
pochodzàcego na przyk∏ad
z materia∏u rozbiórkowego,
równie˝ zbrojonego, dzi´ki
wyposa˝eniu w separatory
magnetyczne. Idealnie
sprawdzajà si´ te˝ przy kru-
szeniu nawet najtwardsze-
go materia∏u skalnego.
Z kolei kruszarnie sto˝kowe 
Extec X38-SBS, Extec X44-
-SBS oraz Fintec 1080 naj-
cz´Êciej wykorzystywane sà
jako drugi stopieƒ kruszenia
w kopalniach surowców
skalnych, gdzie umo˝liwiajà
uzyskanie najwy˝szej jako-
Êci kruszywa. KubicznoÊç
frakcji ostatecznej jest istot-
nym parametrem pozwala-
jàcym zastosowaç gotowy
produkt przy produkcji mas
bitumicznych, w fabrykach
betonu lub przy produkcji
grysów najwy˝szej jakoÊci.
Oferowane przez Grausch i
Grausch Sp. z o.o. kruszar-
nie udarowe Extec IC-13
oraz Fintec 1440 stosowane
sà najcz´Êciej jako drugi lub
trzeci stopieƒ kruszenia w
celu uzyskania drobnych
frakcji ostatecznych. 
Przesiewacze dwu- i trzypo-
k∏adowe: Extec S-3, Fin-
tec 542, Extec S-4, Fin-
tec 570, Extec S-5 oraz Extec
S-6 znajdujà zastosowanie
w sianiu kruszyw natural-
nych (w ˝wirowniach, pia-
skowniach, w´z∏ach betoniar-
skich), jak i materia∏u recyklin-
gowego bezpoÊrednio na pla-
cach rozbiórkowych. Najnow-
szym modelem przesiewacza
jest trzypok∏adowy Extec S-7.
Jest to maszyna umo˝liwiajà-
ca uzyskanie czterech nieza-
le˝nych frakcji koƒcowych. 
Przesiewacz trzypok∏adowy
Extec S-7, przesiewacz wie-
lopok∏adowy Extec E-7 oraz
Fintec F640 wykorzystywane
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Michael Brookshaw (z prawej) i Adam Miko∏ajczak – Product Manager Extec i Fintec





do wst´pnej segregacji mate-
ria∏u przeznaczonego do dal-
szej obróbki, na przyk∏ad kru-
szenia oraz oczyszczania
nadawy z gliny, i∏ów lub inne-
go rodzaju zanieczyszczeƒ. 
Firma Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane sprze-
da∏a w ciàgu ubieg∏ego roku
kilkadziesiàt maszyn firmy
Extec na terenie ca∏ej Polski.
Stale rosnàce zapotrzebo-
wanie na kruszywo sprawia,
˝e wzrasta popyt na kru-
szarnie i przesiewacze. Roz-
wijajàca si´ dynamicznie
sfera recyklingu i wyburzeƒ,
w której firma Grausch
i Grausch Maszyny Budow-
lane od wielu lat si´ specja-
lizuje oferujàc maszyny Ko-

matsu, Mantovanibenne i In-
deco, dodatkowo przyczy-
nia si´ do zwi´kszenia po-
pytu na urzàdzenia s∏u˝àce
do kruszenia i przesiewania. 
Wy∏àcznoÊç na sprzeda˝
maszyn Fintec sta∏a si´ dla
firmy Grausch i Grausch Ma-
szyny Budowlane doskona∏à
okazjà do poszerzenia asor-
tymentu, co z kolei gwaran-
tuje potencjalnemu nabywcy
dobór optymalnego urzà-
dzenia, tak pod wzgl´dem
wydajnoÊci, jak i ceny.
Wielu spoÊród klientów firmy
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane majàcych wcze-
Êniejsze negatywne do-
Êwiadczenia z maszynami
konkurencyjnych marek,

po zakupie sprz´tu Extec
i Fintec podkreÊla solidnoÊç
jego wykonania, bezawaryj-
noÊç oraz nowoczesnoÊç
rozwiàzaƒ konstrukcyjnych.
Najwi´ksze znaczenie dla
prawid∏owej eksploatacji ma
jednak przede wszystkim du-
˝a wydajnoÊç, jaka cechuje
urzàdzenia produkowane
przez Extec i Fintec.
Wi´kszoÊç typów kruszarni
i przesiewaczy jest do na-
tychmiastowego odbioru
w siedzibie firmy Grausch
i Grausch Maszyny Budowla-
ne. Ewentualny czas oczeki-
wania na realizacj´ zamówie-
nia nie przekracza czterech
tygodni. Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane zapew-

nia pe∏en serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny. Do dyspo-
zycji klientów stale pozosta-
je 15 samochodów serwiso-
wych, 25 mechaników i kil-
kunastu Doradców Tech-
niczno-Handlowych goto-
wych wyjaÊniç wszelkie wàt-
pliwoÊci oraz przedstawiç
parametry i zalety urzàdzeƒ
Extec i Fintec. Firma dyspo-
nuje sta∏ym magazynem ma-
teria∏ów eksploatacyjnych
i cz´Êci zamiennych, takich
jak szcz´ki, ró˝nego typu si-
ta, rolki, ruszty palczaste, itp.
Z ca∏à ofertà firmy Grausch
i Grausch mo˝na zapoznaç
si´ na stronie internetowej:
www.maszynybudowlane.pl 
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Mieszarka Collomatic
TMS 2000

Hidria Polska Oddzia∏ Per-
les, dystrybutor mieszarek
Collomix oferuje profesjo-
nalnà mieszark´ Collomatic
TMS 2000 idealnà do przy-
gotowania gotowych mie-
szanek (tynków, zapraw,
klejów budowlanych). Jej
podstawowe zalety to du˝a
szybkoÊç pracy, mobilnoÊç
i pewnoÊç dzia∏ania.
Worek z materia∏em do wy-
mieszania za pomocà spe-
cjalnego rozdzieraka zamon-
towanego na górze mieszar-
ki jest opró˝niany do pojem-
nika przez krat´, która unie-
mo˝liwia przedostanie si´
do niego kawa∏ków opako-

wania. Nast´pnie po doda-
niu wody materia∏ jest mie-
szany równo. Du˝a si∏a,
którà dysponuje to urzà-
dzenie, zapewnia bardzo
dobre rezultaty w pracy, na-
wet je˝eli mieszane sà bar-
dzo lepkie i g´ste materia-
∏y. Mieszark´ bowiem wy-
posa˝ono w silnik o mocy
2 kW oraz w wy∏àcznik ró˝-
nicowo-pràdowy, który za-
bezpiecza u˝ytkownika
przed pora˝eniem pràdem.
Jej mieszad∏a obracajà si´
z szybkoÊcià 42 min-1. Mo˝-
na w niej mieszaç maksy-
malnie 80 litrów materia∏u.
Po wymieszaniu materia∏
jest opró˝niany do pojemni-
ka przez specjalny kana∏,
który otwierany jest za po-
mocà dêwigni. 

Urzàdzeniem tym mo˝emy
mieszaç praktycznie wszyst-
kie lepkie lub g´ste materia∏y
budowlane: wszelkiego ro-
dzaju tynki i zaprawy (zarów-
no cementowe, jak i gipsowe),
szpachle (na bazie gipsu), kle-
je budowlane (na przyk∏ad
do p∏ytek ceramicznych), la-
striko, wype∏niacze itd. Urzà-
dzenie to nie jest przezna-
czone do mieszania farb.
Mieszarka Collomatic
TMS 2000 jest pó∏stacjo-
narna. Nie musimy jej trzy-
maç, ani manipulowaç nià
przy mieszaniu. Z powo-
dzeniem zast´puje trady-
cyjnà betoniark´, a jest
od niej mniejsza i por´cz-
niejsza, wa˝y bowiem jedy-
nie 80 kg. Sprawia to, ˝e
mo˝na przewoziç jà w Êred-

niej klasy samochodzie
kombi, a tak˝e u˝ytkowaç
w pomieszczeniach za-
mkni´tych, poniewa˝ odzna-
cza si´ niskim poziomem
ha∏asu podczas pracy wyno-
szàcym 64 dB(A). Transport
mieszarki do miejsca pracy
u∏atwiajà dwa kó∏ka, w które
jest ona wyposa˝ona, nato-
miast za∏adunek na samo-
chód – specjalne rolki.
Reasumujàc, jeÊli chcemy
szybko i wydajnie pracowaç
i nie traciç czasu oraz si∏
na ˝mudne mieszanie za-
praw czy tynków, powinni-
Êmy zaopatrzyç si´ w mie-
szark´ Collomatic TMS 2000.
Pami´tajmy, ˝e szybciej wy-
konana praca oznacza szyb-
ciej zarobione pieniàdze. 
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M∏oty wyburzeniowe
Hesse klasy S

Firma Kurt Hesse powsta∏a
w roku 1968 w bawarskim
Lauingen. W poczàtkowym
okresie zajmowa∏a si´ g∏ów-
nie dystrybucjà wielofunkcyj-
nych ∏adowarek i kompakto-
wych maszyn budowlanych.
Od roku 1990 firma, której
pe∏na nazwa przyj´∏a brzmie-
nie Hessemaschinen und
Gerätevertriebes podj´∏a
na skal´ europejskà dystry-
bucj´ urzàdzeƒ wyburzenio-
wych renomowanych produ-
centów. Wykorzystujàc wie-
dz´ technicznà i zdobyte
w minionych latach doÊwiad-
czenie w sektorze techniki
wyburzeniowej, zadecydo-
wano o sprzeda˝y urzàdzeƒ
pod w∏asnà markà. Celem ta-
kiego dzia∏ania by∏o wprowa-
dzenie na rynek wysokiej ja-
koÊci m∏ota hydraulicznego
w przyst´pnej cenie. Pod-
czas prac projektowych i pro-

cesu produkcji m∏ota hydrau-
licznego Hesse, in˝ynierom
firmy przyÊwieca∏y przede
wszystkim cele takie, jak:
maksymalne osiàgi, absolut-
ne bezpieczeƒstwo u˝ytko-
wania, pewnoÊç dzia∏ania
i trwa∏oÊç. Efekt prac ca∏ko-
wicie spe∏nia te za∏o˝enia.
Konstrukcja m∏otów nale˝à-
cych do klasy S oparta zo-

sta∏a na najnowszych zdoby-
czach techniki. Odznaczajà
si´ one energià udaru w za-
kresie 150-3.300 J, d∏ugà ˝y-
wotnoÊç dzi´ki solidnym roz-
wiàzaniom konstrukcyjnym,
emisjà 400-1.350 uderzeƒ
na minut´ oraz optymalnym
wyt∏umieniem w zakresie ha-
∏asu i wibracji dzi´ki zastoso-
waniu systemu „VibroSilen-
ced”. Chroni on maszyn´
noÊnà przed szkodliwymi
wstrzàsami czyniàc jedno-

czeÊnie prac´ operatora bar-
dziej komfortowà. M∏oty hy-
drauliczne Hesse sà kompa-
tybilne ze wszystkimi maszy-
nami noÊnymi. Dopasowanie
w´˝y hydraulicznych, szyb-
koz∏àczy i p∏yt adaptacyj-
nych nie stanowi dla Hesse
problemu. Dzi´ki dobrej or-
ganizacji dzia∏u logistyki,
wszystkie urzàdzenia produ-
kowane przez Hesse sà do-
st´pne praktycznie od r´ki. 
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Hesse Maschinen GmbH
tel. +49 9072-3567; fax +49 9072-6641

e-mail: info@hessemaschinen.de
Internet: www.hessemaschinen.de

Hesse-GERMANY 40 lat doÊwiadczeƒ 
w zakresie maszyn budowlanych 
i techniki wyburzeniowej

Hesse-GERMANY 40 lat doÊwiadczeƒ 
w zakresie maszyn budowlanych 
i techniki wyburzeniowej

Hesse Maschinen GmbH
tel. +49 9072-3567; fax +49 9072-6641

e-mail: info@hessemaschinen.de
Internet: www.hessemaschinen.de

Wysokiej jakoÊci m∏oty hydrauliczne 
w korzystnych cenach

Wyt∏umione 
przed wibracjami i ha∏asem 

Ci´˝ar: 60÷2.400 kg
Maszyna noÊna: 0,6÷35 t

Poszukujemy partnerów handlowych w Polsce!

M∏oty hydrauliczne Hesse to wysokiej jako-
Êci, zaawansowane technologicznie narz´-
dzia oferowane w przyst´pnych cenach



PIWI - najlepszy sprz´t 
dla budownictwa

Firma PIWI od roku 1989 zaj-
muje si´ sprzeda˝à, serwisem
i wypo˝yczaniem lekkich ma-
szyn i urzàdzeƒ dla bran˝y bu-
dowlanej, drogownictwa i ko-
lejnictwa, takich marek jak:
Honda, Atlas Copco, Dyna-
pac, Sima czy Belle. Taki do-
bór dostawców zapewnia naj-
wy˝szà jakoÊç i niezawodnoÊç
urzàdzeƒ. - JakoÊç i nieza-
wodnoÊç maszyn oferowa-
nych przez czo∏owych produ-
centów jest porównywalna.
Jednak niektórzy z nich majà
lepszà logistyk´, stosujà bar-
dziej innowacyjnà technolo-
gi´, zapewniajà sprawniejszà
i szybszà obs∏ug´ serwisowà
na rynku. Jest to brane
pod uwag´ przy zakupie
sprz´tu. OczywiÊcie nadal
kluczowym czynnikiem pozo-
staje relacja ceny zakupu
do jakoÊci i trwa∏oÊci urzàdze-
nia. Takà optymalnà relacj´
zapewnia ka˝dy z naszych do-
stawców – t∏umaczy w∏aÊci-
ciel firmy PIWI Piotr Winiarski. 
Okazjà do zaprezentowania
najnowszej oferty PIWI by∏y
targi MASZBUD w Kielcach.
Zainteresowanie imprezà ro-
Ênie z roku na rok, podobnie
rzecz ma si´ ze stoiskiem PI-
WI. Tym razem przyciàga∏o
ono odwiedzajàcych imprez´
bogatà ekspozycjà urzàdzeƒ
firmy SIMA S.A. PIWI jest jej
przedstawicielem na Polsk´.
Stoisko przedstawia∏o si´ im-
ponujàco tak˝e pod wzgl´-
dem liczby prezentowanych
maszyn oraz rozwiàzaƒ kon-
strukcyjnych, jakie zosta∏y
w nich zastosowane. 
PIWI zaprezentowa∏o urzàdze-
nia z ró˝nych dziedzin budow-
nictwa, poczàwszy od gi´tarek
i no˝yc elektrycznych do ob-
róbki stali zbrojeniowej, które
cieszà si´ olbrzymimim uzna-
niem wÊród firm budowlanych.
Prezentowane by∏y równie˝
wysokiej klasy spalinowe prze-
cinarki drogowe typu COBRA
oraz zacieraczki do betonu.

Szczególnym zainteresowa-
niem cieszy∏a si´ podwój-
na zacieraczka samojezd-
na HALCON-DUPLO 90/G20H.
WysokoÊç usadowienia opera-
tora, optymalne równomierne
roz∏o˝enie ci´˝aru na osiach
zacierania, moc silnika

oraz prostota obs∏ugi to tylko
niektóre z atutów tej maszyny. 
Szczególne wra˝enie na od-
wiedzajàcych stoisko PIWI wy-
war∏a ró˝norodnoÊç modeli pi∏
sto∏owych produkowanych
przez hiszpaƒskà firm´ SI-
MA S.A. Najwi´ksze zaintere-
sowanie budzi∏y pi∏y sto∏owe
na tarcze o Êrednicy 180 mm

(Perla 180) oraz pi∏y s∏u˝àce
do ci´cia kostki brukowej (DA-
KAR PLUS). Ciekawostk´ sta-
nowi∏o rozwiàzanie zastosowa-
ne w moÊcie pi∏y, po której
przesuwana jest g∏owica tnàca
polegajàce na mo˝liwoÊci re-
gulacji luzów, które mogà wy-

stàpiç po d∏u˝szym czasie
u˝ytkowania. Szczególnie istot-
ne jest to w przypadku pi∏, któ-
re tnà powierzchnie o d∏ugo-
Êci 125 centymetrów, takich jak
VENUS 125K. Prezentacj´ pi∏
zamyka∏y modele MA-
GNUM 700 i 900, które sà prze-
znaczone do ci´cia bloczków
betonowych i materia∏ów bu-

dowlanych o gruboÊci do 360
milimetrów. Pi∏y te sà wykorzy-
stywane coraz cz´Êciej przez
firmy drogowe. Zamontowane
na przyczepie sà bowiem do-
skona∏ym narz´dziem do ci´-
cia na przyk∏ad kraw´˝ników. 
Najwi´ksze wra˝enie na oglà-
dajàcych urzàdzenia SIMA ro-
bi∏a ich wysoka jakoÊç wykona-
nia oraz innowacyjne a zara-
zem proste rozwiàzania tech-
niczne dajàce w efekcie ogra-
niczenie do minimum awaryj-
noÊci. – Wszystkie maszyny
produkowane przez firm´ SIMA
charakteryzujà si´ nie tylko naj-
wy˝szà jakoÊcià wykonania, ale
tak˝e przyst´pnymi cenami.
Wychodz´ z za∏o˝enia, ˝e
klientowi, którego si´ szanuje,
nale˝y sprzedawaç sprz´t nie-
u˝ywany. W takim przypadku
znamy histori´ maszyny,
od poczàtku jà serwisujemy,
doradzamy jej u˝ytkownikowi
i przede wszystkim widzimy,
czy jest nale˝ycie eksploatowa-
na – wyjaÊnia Piotr Winiarski.
Wszystkich zainteresowa-
nych szczegó∏ami dotyczàcy-
mi urzàdzeƒ produkowanych
przez SIMA S. A., PIWI zapra-
sza do odwiedzenia stron inter-
netowych: www.piwi.com.pl oraz
www.simasa.pl a od wrzeÊnia tak-
˝e do swej nowej siedziby. 
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W∏aÊciciel firmy PIWI Piotr Winiarski osobiÊcie demonstrowa∏ zalety wystawianych zacieraczek do betonu

Stoisko PIWI przedstawia∏o si´ imponujàco pod wzgl´dem liczby prezentowanych maszyn 





Transtools – specjaliÊci
od hydrauliki si∏owej

Transtools jest jednym z lide-
rów na rynku hydrauliki si∏o-
wej. Zajmuje si´ serwisem hy-
drauliki si∏owej oraz produkcjà
i dystrybucjà cz´Êci zamien-
nych do pomp i silników wie-
lot∏oczkowych.
PRODUKCJA. Produkowa-
ne cz´Êci zamienne mogà
byç stosowane jako zamien-
niki w pompach i silnikach
renomowanych producen-
tów, takich jak Rexroth, Hy-
dromatik, Breuninghaus.
W programie produkcyjnym
znajdujà si´ wa∏y nap´do-
we, wirniki, t∏oczki, separa-
tory, kule wycofujàce, p∏yty
rozdzielcze, spr´˝yny tale-
rzowe oraz wiele innych. Fir-
ma Transtools oferuje rów-
nie˝ pompy i silniki wielo-
t∏oczkowe osiowe w zakre-
sie 16÷55 cm3 (zamienniki
Rexroth) oraz silniki promie-
niowe (zamienniki Duester-
loh). Oprócz tego firma po-
siada du˝e doÊwiadczenie
w produkcji elementów na-
rz´dzi o nap´dzie pneuma-
tycznym i hydraulicznym. 
SERWIS. Atutem firmy Trans-
tools jest skomputeryzowane
stanowisko kontrolne o mocy
250 kW. S∏u˝y ono do weryfika-
cji pomp i silników z zakresu

NG 16-250 ccm/obr. Mo˝liwe
jest sprawdzanie pomp w obu
kierunkach obrotów, w uk∏a-
dzie 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 i
ceniony w wielu ga∏´ziach
przemys∏u w ca∏ej Polsce. 
Transtools remontuje urzà-
dzenia Êwiatowych produ-
centów, jest mi´dzy innymi
autoryzowanym przedstawi-
cielem firmy Linde (autoryza-
cja w zakresie remontów
i dystrybucji produktów go-
towych i cz´Êci zamien-
nych). Przyznany certyfikat
ISO 9000: 2001 potwierdza
najwy˝szà jakoÊç w ka˝dym
obszarze dzia∏ania firmy.
W najbli˝szym czasie Transto-
ols weêmie udzia∏ w dwóch
presti˝owych krajowych impe-
razach targowych. Pierwszà
z nich jest katowickie Mining
EXPO 2008 (stoisko D-3) or-
ganizowane w dniach 9-12
wrzeÊnia oraz Mi´dzynarodo-
we Targi HPS w Katowicach,
które odb´dà si´ w termi-
nie 21-23 paêdziernika 2008.
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Produkcja obudów do silników promieniowych trójrz´dowych

Maszyna kontrolno-pomiarowa



C54. Renault Trucks – rajd wÊród porfiru

C57. Naczepy Nooteboom Euro Pendel-X

C59. Actros – niezawodny budowlaniec

V56.Wozid∏a Terex - idealne dla drogownictwa

V58.Versalift w Polsce
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Renault Trucks – rajd
wÊród porfiru

Nie zwa˝ajàc na przesàdy,
w piàtek 13 czerwca Renault
Trucks zorganizowa∏o w pod-
krakowskich Krzeszowicach
prezentacj´ pojazdów budow-
lanych. Wybór miejsca by∏ wy-
jàtkowo trafny – kopalnia Za-
las to miejsce, gdzie samo-
chody Renault mog∏y udo-
wodniç swoje zalety spraw-
dzajàc si´ w rzeczywiÊcie
bardzo trudnym terenie.
Zalas to kopalnia porfiru kwar-
cowego, z którego produko-

wany jest t∏uczeƒ, kamieƒ ∏a-
many, grysy porfirowe, kliniec.
Eksploatacja podkrakowskie-
go z∏o˝a rozpocz´∏a si´ w la-
tach mi´dzywojennych, jego
zasoby szacuje si´ na 70,7 mln
ton. Roczne wydobycie si´-
ga 800 tysi´cy ton. Z∏o˝e Zalas
jest nawi´kszym i jedynym
czynnym w Polsce. Obecnie
jego w∏aÊcicielem sà Kopalnie
Porfiru i Diabazu Sp. z o.o.
z siedzibà w Krzeszowicach.
Renault Trucks przygotowa∏o
do naszej dyspozycji jedena-
Êcie pojazdów Kerax i Lander
przeznaczonych do zastoso-
waƒ budowlanych. Przygoto-
wano samochody w wer-
sji 6x6, 6x4, i 8X4, ciàgnik sio-
d∏owy z naczepà wywrotkà
oraz betonomieszarki. Mogli-
Êmy przetestowaç Keraksy
z silnikami 11- i 13-litrowym,
dwa z nich wyposa˝one w au-
tomatycznà skrzyni´ biegów

z trybem offroad. W wersji sta-
tycznej prezentowana by∏a
pompa do betonu.
Pojazdy nie odpoczywa∏y,
siedem z nich by∏o w ciàg∏ym
ruchu. Kopalnia Zalas okaza-
∏a wyjàtkowo dobrym miej-
scem dla pokazów pojazdów.
Mog∏y one jeêdziç w zale˝no-
Êci od preferencji kierowcy
– po piaszczystym terenie,
utwardzonych drogach albo
te˝ po kamienistym pod∏o˝u
najni˝szego poziomu kopalni. 
Renault Kerax to pojazd stwo-
rzony do pracy w tego typu
miejscach. Decydujà o tym ta-
kie jego cechy, jak: wytrzyma-

∏oÊç, odpornoÊç na uszkodze-
nia, przemyÊlana konstrukcja.
Podstawowà zaletà Keraksów
podkreÊlanà przez producenta
jest w∏aÊnie wytrzyma∏oÊç. Licz-
ne wzmocnienia i os∏ony spra-
wiajà, ˝e pojazd jest niezwykle
odporny na uszkodzenia ze-
wn´trzne. Podwójna rama po-
jazdu posiada pi´ciomilimetro-
we wzmocnienie, które si´ga
od silnika do koƒca tylnego
mostu. Przedni zderzak wyko-
nany jest ze stalowej blachy
bardzo odpornej na uszkodze-
nia. Od spodu samochód za-
bezpieczony jest podobnà bla-
chà, która si´ga a˝ do skrzyni
biegów os∏aniajàc silnik i ch∏od-
nic´ przed niebezpieczeƒ-
stwem uszkodzeƒ. Elastyczny
pierwszy stopieƒ wykonany
z materia∏ów kompozytowych
w razie potrzeby ugina si´
na przeszkodzie. WielkoÊç prze-
Êwitu pod tylnà i przednià osià

– 340 mm – to jeden z najlep-
szych wyników w klasie. Tak˝e
umieszczenie tylnych si∏owni-
ków hamulcowych w uk∏adzie
pionowym sprawia, ˝e z
podwozia nie wystajà ˝adne
elementy. 
W kopani Zalas nowoÊcià by∏
Kerax wyposa˝ony w 13-litro-
wy silnik znany z Renault Ma-
gnum, dost´pny w dwóch war-
toÊciach mocy – 460 i 500 KM.
A˝ tylu wzmocnieƒ, ile opisali-

Êmy powy˝ej, nie ma drugi z bu-
dowlanych pojazdów Renault
Premium Lander. Jest to bowiem
typowy pojazd przeznaczony
do dowozu materia∏ów na budo-
w´ drogami utwardzonymi, w ra-
zie potrzeby mogàcy si´ jednak
poruszaç w lekkim terenie. Typo-
wym zastosowaniem Landera
jest na przyk∏ad dowóz elemen-
tów konstrukcyjnych, kostki bru-
kowej czy betonu. 
Jego najwi´kszymi zaletami za-
letà sà wszechstronnoÊç zasto-
sowaƒ i du˝a ∏adownoÊç. Pre-

zentowany jako nowoÊç, bo do-
st´pny w tej wersji od kwietnia
tego roku, Lander 8x4 ma o 1,2
tony ni˝szà mas´ w∏asnà ni˝
Kerax. Oznacza to, ˝e mo˝-
na montowaç na nim najwi´k-
sze z dost´pnych na rynku be-
tonomieszarek. Ni˝sza masa
w∏asna oznacza tak˝e wi´kszà ∏a-
downoÊç. Chyba ka˝dego prze-
kona mo˝liwoÊç zabrania
o 500 kg ∏adunku wi´cej ni˝ sà to
w stanie uczyniç podobnej klasy

pojazdy konkurencyjnych marek.
Jazdy testowe Keraksami i Lande-
rami to nie wszystkie atrakcje, ja-
kie przygotowa∏o dla nas Re-
nault Trucks MoglliÊmy jeszcze
pojeêdziç samochodami pu-
stynnymi i terenowymi, a tak-
˝e obejrzeç akrobacje moto-
cyklistów. Wszystko uwieczni-
liÊmy na zdj´ciach oraz filmie,
który mo˝na oglàdaç w na-
szym internetowym kanale fil-
mowym dost´pnym przez por-
tal www.posbud.pl

Dalsze informacje Pb 024Z
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Wozid∏a Terex - idealne
dla drogownictwa

XIV Mi´dzynarodowe Targi
Budownictwa Drogowego Au-
tostrada-Polska potwierdzi∏y
wysokà pozycj´ katowickiego
ASbudu jako lidera w bran˝y
drogowej. Swà bogatà ofert´
dla drogownictwa firma uzu-
pe∏ni∏a maszynami i pojazda-
mi marki TEREX przeznaczo-
nymi do robót ziemnych. Pod-
czas targów zosta∏y zaprezen-
towane koparki ko∏owe, gàsie-
nicowe, równiarka oraz recla-
imer, koparko-∏adowarki oraz
wozid∏o przegubowe. Wi´k-
szoÊç sprz´tu pokazano pod-
czas pracy. GoÊcie imprezy
mogli zobaczyç najlepszy
duet do robót ziemnych
w postaci koparki gàsienico-
wej TC225 wspó∏pracujàcej
z wozid∏em przegubowym TA-
30. Na szczególne podkreÊle-
nie zas∏uguje bardzo du˝a wy-
dajnoÊç oraz precyzja opero-
wania koparki. Mimo pracy
na znacznie ograniczonej
przestrzeni obie maszyny pre-
zentowa∏y wysokà wydajnoÊç. 
WÊród zwiedzajàcych targi
najwi´cej pochwa∏ zebra∏o wo-
zid∏o TA30. G∏ównie ze wzgl´-
du na swà zwrotnoÊç, szyb-
koÊç przejazdów w ciasnym
terenie oraz perfekcyjnie dzia-
∏ajàcy uk∏ad hamulcowy.
Wozid∏o przegubowe Terex
TA30 jest jednym z najbar-
dziej popularnych pojazdów
tego typu w Europie. Swojà
renom´ najmniej zawodnych
maszyn zawdzi´cza mi´dzy
innymi doskona∏emu silniko-
wi Cummins QSM11 COM3,
o mocy 287 kW (385 KM). Ta-
kie same jednostki nap´do-
we montowane sà równie˝
w wozid∏ach TA25 i TA27. Sil-
niki zapewnieniajà osiàganie
wysokiego momentu obroto-
wego wp∏ywajàcego na do-
skona∏e przyspieszenia po-
zwalajàce na prac´ pojazdu
w najci´˝szych nawet warun-
kach terenowych.
Perfekcyjne uzupe∏nienie silni-
ka Cumminsa stanowi skrzynia

biegów ZF 6GW 260. Jest to
nowej generacji przek∏adnia
automatyczna z zintegrowa-
nym zmiennikiem momentu
oraz szeÊcioma biegami
do przodu i trzema do ty∏u za-
pewniajàca ∏agodnà ich zmia-
n´. Skrzynie ZF montowane
sà tak˝e w wielu maszynach
konkurencyjnych marek, jed-
nak tylko w maszynach Terex
skrzynie te pracujà w pe∏ni
perfekcyjnie. Osiàgni´to to
dzi´ki temu, ˝e zarówno opro-
gramowanie sterujàce, jak
i modu∏ sterujàcy sà równie˝
dostarczane przez ZF. 
Wozid∏a przegubowe marki
Terex sprawdzajà si´ w naj-
trudniejszych warunkach pra-
cujàc w kopalniach czy
przy robotach ziemnych zwià-
zanych z budowà dróg i auto-
strad. Na szczególnà uwag´
zas∏ugujà zastosowane w naj-
nowszych modelach mosty
NAF pozwalajàce na ca∏kowi-
te zblokowanie mechanizmu
ró˝nicowego, a co za tym
idzie na efektywnà prac´
w ka˝dych, najci´˝szych na-
wet warunkach terenowych.
Terex wytycza nowe standar-
dy w zakresie uk∏adów jezd-
nych i nap´dowych. W wozi-
d∏ach zastosowano solidne
i niezawodne, w pe∏ni hydrau-
liczne hamulce wielotarczowe
zamontowane w mostach na-
p´dowych. Rozwiàzanie to po-

zwoli∏o na ograniczenie na-
praw serwisowych oraz wyeli-
minowa∏o koniecznoÊç cz´-
stych przeglàdów wymaga-
nych przy hamulcach klocko-
wych stosowanych w pojaz-
dach konkurencyjnych marek.
Hamulce wielotarczowe ch∏o-
dzone olejem zamontowane
na wszystkich mostach za-
pewniajà wymaganà si∏´ ha-
mowania pojazdu cechujàc
si´ przy tym wysokà sprawno-
Êcià i niezawodnoÊcià.
Dzi´ki zabudowaniu hamul-
ców w mostach unikni´to k∏o-
potów z zanieczyszczaniem
tarcz hamulcowych, a co
za tym idzie przestojów powo-
dowanych nieplanowanymi
naprawami. Wyd∏u˝ono rów-
nie˝ interwa∏y pomi´dzy wy-
mianami tarcz ciernych. Prosty
system diagnostyki pozwala
na szybkie okreÊlenie stopnia
zu˝ycia i zapobiega awarii. 
Na pokreÊlenie zas∏uguje, ˝e
Terex jako jedyny do tej pory
producent wprowadzi∏ w wy-
posa˝eniu standardowym wo-
zide∏ klasy 30 ton pe∏ne nieza-
le˝ne zawieszenie. Rozwiàza-
nie to zapewnia nie tylko naj-
wy˝szy komfort operatorowi,
ale zwi´ksza tak˝e produktyw-
noÊç oraz pr´dkoÊç przejaz-
dów pojazdu. Wozid∏a prze-
gubowe Terex cechuje prosta
zwarta konstrukcja, niezawod-
noÊç i du˝a wydajnoÊç.

W wozid∏ach TA25, TA30
oraz TA35 zastosowano ha-
mulec na silniku (Engine Bra-
ke), co powoduje zmniejsze-
nie zu˝ycia paliwa podczas
pracy oraz poprawia efektyw-
noÊç hamowania. Wozid∏a TA-
35 i TA40 wyposa˝one sà
w retardery zintegrowane ze
skrzynià biegów i montowane
bezpoÊrednio przy silniku.
Planetarne skrzynie biegów
zapewniajà zwartà budow´
i niskie koszty eksploatacji
oraz napraw. Najwi´kszà po-
pularnoÊcià wÊród polskich
u˝ytkowników cieszy si´ wozi-
d∏o TA30. Wozid∏a Terex
wsparte doÊwiadczeniem ser-
wisowym ASbudu stanowià
najlepszà ofert´ wÊród tego
typu pojazdów dost´pnych
na polskim rynku. ASbud ofe-
ruje równie˝ wozid∏a sztywno-
ramowe Terex przeznaczone
do pracy w kamienio∏omach.
Typoszereg obejmuje pojazdy
o ∏adownoÊci od 32 do 91 ton.
Dzi´ki po∏àczeniu si∏ koncernu
Terex i firmy ASbud polskie fir-
my mogà cieszyç si´ dost´p-
noÊcià nale˝àcych do najefek-
tywniejszych rozwiàzaƒ tech-
nologicznych dla bran˝y bu-
dowlanej. Szeroka oferta ma-
szyn Terex oraz bogate do-
Êwiadczenie ASbud sà tego
gwarancjà. Katowicka firma
b´dàca liderem wÊród do-
stawców maszyn dla drogo-
wnictwa doceniana jest tak˝e
ze wzgl´du na kompleksowà
ofert´ obs∏ugi serwisowej,
krótkiego czasu reakcji serwi-
su, wykwalifikowanego perso-
nelu technicznego oraz do-
st´pnoÊci cz´Êci zamiennych.
Coraz cz´Êciej w ramach kon-
traktów serwisowych wraz
z dostawà sprz´tu serwis 
ASbudu przejmuje komplek-
sowà obs∏ug´ maszyn budow-
lanych b´dàcych w posiada-
niu danego klienta. Pozwala to
na zbudowanie lepszych rela-
cji z u˝ytkownikiem, zapewnie-
nie obs∏ugi na najwy˝szym po-
ziomie oraz minimalizacj´
kosztów poprzez skrócenie
czasów przestoju maszyn.

Dalsze informacje Pb 025Z

Koparka gàsienicowa Terex TC225 tworzy wraz z wozid∏em przegubowym TA30 perfekcyjnie
zgrany duet do robót ziemnych. Mogli si´ o tym przekonaç goÊcie tegorocznych targów Auto-
strada-Polska, którzy odwiedzili stanowisko demonstracyjne katowickiego ASbudu 
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Naczepy Nooteboom
Euro Pendel-X 

Oferowana ju˝ od ponad ro-
ku przez holenderskà firm´
Royal Nooteboom Trailers
B.V. rodzina naczep z zag∏´-
bionym pok∏adem – Euro
Pendel-X charakteryzuje si´
szeregiem nowatorskich
rozwiàzaƒ. Na uwag´ zwra-

ca nie stosowany dotych-
czas w tego typu pojazdach
uk∏ad tylnych wózków osio-
wych. Dzi´ki zastosowaniu
osi ∏amanych (podobnych
jak w naczepach modu∏o-
wych) zwi´kszy∏ si´ dopusz-
czalny nacisk na lini´ osio-
wà nawet do 16,5 ton (sà to
wartoÊci maksymalne w nie-
których krajach). Nacisk
techniczny wynosi 15 ton na
oÊ przy pr´dkoÊci 30 km/h.
Daje to przewoênikom poru-
szajàcym si´ po krajach eu-
ropejskich znacznie wi´ksze
mo˝liwoÊci transportowe.

Dzi´ki zastosowaniu osi ∏ama-
nych, które nie ∏àczà kó∏ lewej
strony naczepy z prawà, po-
mi´dzy osiami uda∏o si´ stwo-
rzyç zag∏´bienie (muld´)
o niespotykanym dotychczas
rozmiarze. Jej g∏´bokoÊç wy-
nosi 550 a szerokoÊç od 500
do nawet 800 mm. Dzi´ki te-
mu na przyk∏ad du˝e wysi´-
gniki koparek mogà zostaç
po∏o˝one bardzo nisko, co

pozwala uniknàç przekro-
czenia skrajnych wysokoÊci.
Naczepy Nooteboom Pen-
del-X dost´pne sà w ró˝-
nej szerokoÊci, poczàwszy
od 2.540 poprzez 2.740, a˝
do 2.840 milimetrów.
Nowy system sterowania
osiami umo˝liwia precyzyjne
manewrowanie naczepà. Wy-
eliminowano centralny uk∏ad
drà˝ków kierowniczych, a si-
∏owniki sterujàce po∏àczone
sà bezpoÊrednio do wsporni-
ków osi. Zmniejszenie liczby
elementów zaowocowa∏o tak-
˝e znacznym uproszczeniem

obs∏ugi i zmniejszeniem ryzy-
ka powstania luzów. 
WysokoÊç wózka osiowego
naczep Euro Pendel-X jest
p∏ynnie regulowana w zakre-
sie od 960 (przy najni˝szym
ustawieniu) do 1.360 mm
(najwy˝sza pozycja). Wyso-
koÊç kompensacji wynosi
zatem a˝ 400 mm. Pozwala
to na dostosowanie wysoko-
Êci jazdy do wymogów chwi-

li. Tak˝e ukryte pomi´dzy
ko∏ami cylindry hamulców
nie obni˝ajà si´ podczas
podnoszenia zawieszenia.
Wp∏ywa to na bezpieczeƒ-
stwo i zmniejsza mo˝liwoÊç
uszkodzeƒ. Wózki osiowe
Pendel-X sà bardzo zwarte
i co najmniej o 260 milime-
trów krótsze od wózków
konwencjonalnych. Zauwa-
˝yç przy tym nale˝y, ˝e
przy po∏àczeniu z pok∏adem
∏adunkowym nie wystajà
˝adne elementy konstrukcyj-
ne, co zwi´ksza u˝ytecznà
d∏ugoÊç pok∏adu (w prakty-

ce oko∏o 600 mm wi´cej).
Obecnie dost´pne sà wózki
o 2, 3, 4 lub 5-ciu liniach
osiowych. W celu uzyskania
wi´kszej ∏adownoÊci nacze-
py mogà byç po∏àczone
z jedno- lub dwuosiowym
Jeepdolly albo dwu, trzy-
osiowym Interdolly.
Opcjonalnie naczepy Pen-
del-X wyposa˝one byç mo-
gà w sprz´gi ∏àczàce po-

k∏ad z wózkiem osiowym
(jest to standard przy pi´-
cioosiowym wózku). Umo˝-
liwia to szybkà i ∏atwà wy-
mian´ pok∏adu w zale˝no-
Êci od aktualnych potrzeb
lub jego przed∏u˝enie.
Oferowana przez firm´ Royal
Nooteboom Trailers B.V.
rodzina naczep Euro Pen-
del-X skonstruowana zo-
sta∏a z myÊlà o przewoê-
nikch transportujàcych ci´˝-
ki sprz´t budowlany lub wy-
burzeniowy, czy te˝ zbiorniki
o du˝ych gabarytach.

Dalsze informacje Pb 026Z



Versalift w Polsce

Firma Agrex Arcon podpisa-
∏a umow´ dystrybucyjnà
z duƒskà firmà Time Export
b´dàcà europejskim ramie-
niem amerykaƒskiego kon-
cernu Time Manufacturing
Company. Umowa dotyczy
sprzeda˝y w Polsce ca∏ej ro-
dziny podnoÊników koszo-
wych oferowanych pod mar-
kà handlowà Versalift. Od
ponad czterdziestu lat Time
Manufacturing Company
specjalizuje si´ w produkcji
podnoÊników monta˝owych
montowanych na podwo-
ziach samochodów ci´˝aro-
wych, dostawczych typu
pick-up, van oraz na przy-
czepkach samochodowych.
Pierwszy podnoÊnik Versalift
skonstruowano w roku 1965
w Teksasie. Urzàdzenie mie-
rzàce 24 stopy wykorzysty-
wane by∏o przez firmy tele-
komunikacyjne, umo˝liwia-
jàc w bezpieczny sposób
transportowanie pracowni-
ków i niezb´dnych im narz´-
dzi na po˝àdanà wysokoÊç.
Obecnie w ofercie firmy
znajduje si´ kilkadziesiàt
modeli podnoÊników o wy-

sokoÊci roboczej od 8 do 65
metrów, w tym izolowanych
do prac pod napi´ciem.
Od roku 1965 Time Manu-
facturing Company sprzeda∏
ponad 90 tysi´cy urzàdzeƒ.
O ich wysokiej jakoÊci
Êwiadczy fakt, ˝e blisko 60
tysi´cy z nich pozostaje
w pe∏nej sprawnoÊci tech-
nicznej i jest wykorzystywa-
ne do dnia dzisiejszego.
PodnoÊniki Versalift ekspor-
towane sà do ponad sie-
demdziesi´ciu krajów na ca-
∏ym Êwiecie. Marka ta cieszy
si´ szczególnym uznaniem
w Europie. 
Agrex Arcon wraz z Time
Mfg oferujà:
• niezawodne maszyny,
• profesjonalne szkolenia

u˝ytkowników,
• serwis techniczny oraz pe∏-

ne zaopatrzenie w cz´Êci
zamienne,

• testy elektryczne do 120 kV,
• corocznà inspekcj´, 
• optymalny dobór podwo-

zi i rodzaju zabudowy,
• mo˝liwoÊç wizyt klientów

w fabryce.
Time Manufacturing zaopa-
truje finalnego odbiorc´
w maszyny imponujàce
efektywnoÊcià, konkurencyj-
ne cenowo oraz gwarantujà-
ce pe∏ne bezpieczeƒstwo.
Firma oferuje równie˝ nowo-
czesne podnoÊniki telesko-
powe oraz typu „overcen-
ter” – przeznaczone do prac
pod napi´ciem (PPN).
Filozofia firmy jest bardzo
prosta. Pracownicy Time
Manufacturing Company
czynià wszystko, by budo-
waç jak najbardziej efek-
tywne maszyny. Jest to
mo˝liwe dzi´ki wprowadza-
niu szeregu innowacji
w powiàzaniu ze sprawdzo-
nymi metodami produkcji.
Nowoczesna technologia
wytwarzania oraz d∏ugolet-
nie doÊwiadczenie firmy
daje pewnoÊç u˝ytkowni-
kowi, ˝e do jego ràk trafi

bezpieczne urzàdzenie
o najwy˝szej jakoÊci. Wdra-
˝anie nowatorskich rozwià-
zaƒ konstrukcyjnych za-
pewnia firmie Time Manu-
facturing Company czo∏o-
we miejsce na Êwiecie
wÊród producentów pod-
noÊników monta˝owych.
O najwy˝szym stopniu bez-
pieczeƒstwa i jakoÊci pod-
noÊników Versalift Êwiad-
czy fakt posiadania przez
ich producenta:
• certyfikatu ISO 9001,
• znaku CE,
• certyfikatu ANSI.
Potwierdzajà to tak˝e liczne
wyró˝nienia. Agrex Arcon
otrzyma∏ mi´dzy innymi me-
dal za podnoÊnik koszowy
ET-32-LFXS Versalift na IX Mi´-
dzynarodowych Targach Ma-
szyn Budowlanych i Pojazdów
Specjalistycznych Maszbud
w Kielcach. Agrex Arcon nale-
˝y te˝ do presti˝owego gro-
na laureatów Gazeli Biznesu.

Dalsze informacje Pb 027Z
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Przyk∏adowe modele podnoÊników
Model ET-32 LFXS ET-38 LF PT 19.9 VO-355 MHI
WysokoÊç pracy 10,20 m 14,20 m 18,80 m 19,40 m
WysokoÊç platformy 8,20 m 12,20 m 16,80 m 17,40 m
Max. wysi´g boczny 5,80 m 7,30 m 9,00 m 15,00 m
Max. ∏adownoÊç kosza 120 kg 200 kg 200 kg 2x120 kg



Actros – niezawodny
budowlaniec 

Budowlane wersje Merce-
des-Benz Actros to pojazdy
o dopuszczalnej masie ca∏-
kowitej od 18 do 41 ton. Wy-
wrotki, wywrotki z nap´dem
na wszystkie ko∏a, betono-
mieszarki, ciàgniki siod∏owe
i specjalne podwozia ci´˝a-
rowe dost´pne sà w wersji
dwu-, trzy- lub czteroosiowej
i w oÊmiu kategoriach mocy
silnika – od 235 kW (320 KM)
do 440 kW (598 KM). Wraz
z wdro˝eniem technologii kon-
troli emisji spalin BlueTec 4,
do oferty do∏àczy∏a dziewià-
ta kategoria mocy. Pojazdy
dost´pne sà w ró˝nych kon-
figuracjach nap´dowych,
od dwuosiowych modeli 4x2
z nap´dem na tylnà oÊ
do czteroosiowego mode-
lu 8x8/4 z nap´dem
na wszystkie ko∏a i dwiema
skr´tnymi osiami przednimi.
Budowlane Actrosy sta∏y si´
synonimem wytrzyma∏oÊci,
niezawodnoÊci i dobrych
w∏aÊciwoÊci trakcyjnych. To
zas∏uga odpowiednich roz-
wiàzaƒ technicznych i wypo-
sa˝enia: od mocnych, ela-
stycznych i oszcz´dnych sil-
ników V6 i V8, poprzez nie-
zwykle stabilnà ram´, po za-
pewniajàcà odpowiedni
przeÊwit, wyjàtkowo wytrzy-
ma∏à oÊ na zwolnicach pla-
netarnych. Typoszereg Ac-
trosa oferuje odpowiednià
zabudow´ do ka˝dego za-
stosowania, czy b´dzie to
wywrotka, wywrotka z dêwi-
giem, czy betonomieszarka.
Poniewa˝ praca na placu
budowy stanowi du˝e obcià-
˝enie tak˝e dla kierowcy,
oferowane w standardzie ka-
biny Actrosa nale˝à do naj-
wi´kszych i najbardziej kom-
fortowych. Do kabiny Actro-
sa ∏atwo wejÊç dzi´ki pod-
Êwietlanym, antypoÊlizgo-
wym stopniom i uchwytom
po obu stronach. Najni˝szy,
ruchomy stopieƒ odchyla
si´ do ty∏u przy kontakcie

z przeszkodà i jest dost´p-
ny w standardzie w wywrot-
kach i w wyposa˝eniu do-
datkowym w pozosta∏ych
modelach. Dobrà widocz-
noÊç z kabiny zapewnia
wielkopowierzchniowa szy-
ba przednia, du˝e szyby
boczne i podgrzewane lu-
sterka. We wn´trzu kabiny
znajdziemy wiele innych
funkcjonalnych i przemyÊla-
nych elementów wyposa˝e-
nia, na przyk∏ad wielofunk-
cyjnà kierownic´ z regulacjà
wysokoÊci i nachylenia,
komfortowy fotel kierowcy
z amortyzacjà pneumatycz-
nà i praktyczny fotel pasa˝e-
ra z podnoszonym siedzi-
skiem. Tapicerka wykona-
na jest z g∏adkiej i odpornej
na zabrudzenia tkaniny (lub
tkaniny welurowej w kabinie
typu L), o du˝ej wytrzyma∏o-
Êci na zu˝ycie. Ca∏e wn´trze
kabiny jest ∏atwe do mycia
i czyszczenia. Budowlane
modele Actrosa nap´dzane
sà widlastymi silnikami V6
lub V8, z technologià Blu-
eTec. Maksymalny moment
obrotowy serii V6 si´-
ga 2300 Nm, a serii V8
– 2800 Nm, i jest dost´pny
zawsze w oszcz´dnym, dol-
nym zakresie pr´dkoÊci ob-
rotowych. Silniki wspó∏pra-
cujà z 16-stopniowymi
skrzyniami biegów, które
Êwietnie sprawdzajà si´
przy pokonywaniu wznie-

sieƒ i zapewniajà niskie
pr´dkoÊci manewrowe.
W modelach z nap´dem
na wszystkie ko∏a efekt ten
osiàga si´ dzi´ki zastosowa-
niu reduktora. System prze-
∏àczania biegów Telligent
stanowi wyposa˝enie stan-
dardowe. Je˝eli w∏àczone
sà blokady mechanizmu
ró˝nicowego, uaktywnia si´
specjalny „program budow-
lany”, przyspieszajàcy zmia-
n´ biegów i u∏atwiajàcy
na przyk∏ad wyjazd z bagni-
stego terenu. Tak samo
dzia∏a te˝ automatyczny
system prze∏àczania biegów
Telligent, dost´pny w wypo-
sa˝eniu dodatkowym. 
System wyrównujàcy ob-
cià˝enie pomi´dzy osiami
przednimi w pojazdach
czteroosiowych zwi´ksza
stopieƒ bezpieczeƒstwa
czynnego. Nawet kiedy
pod∏o˝e jest nierówne i wy-
st´pujà w nim ró˝nice wyso-
koÊci, ko∏a osi przedniej po-
zostajà w kontakcie z pod-
∏o˝em, co zapewnia odpo-
wiednie w∏aÊciwoÊci jezdne
przy jeêdzie i hamowaniu.
Uk∏ad hamulcowy w budow-
lanych ci´˝arówkach Merce-
des-Benz Actros przystoso-
wany jest do odpowiednich
zastosowaƒ pojazdu. Wy-
wrotki majà hamulce tarczo-
we na osi przedniej, nato-
miast wywrotki z nap´dem
na wszystkie ko∏a i wywrotki

czteroosiowe, u˝ywane g∏ów-
nie do ci´˝kich zastosowaƒ
budowlanych, majà hamulce
b´bnowe na wszystkich ko-
∏ach. Wszystkie Actrosy wy-
posa˝one sà standardowo
w sterowany elektronicznie
uk∏ad hamulcowy Telligent
o bardzo krótkim czasie reak-
cji. Do jego zalet nale˝y har-
monizacja zu˝ycia ok∏adzin
hamulcowych, co zmniejsza
cz´stoÊç wizyt w warsztacie.
System serwisowania Telli-
gent, montowany we
wszystkich Actrosach, jest
szczególnie korzystny
w przypadku zastosowaƒ
budowlanych z powodu
zoptymalizowanych prze-
biegów mi´dzy przeglàda-
mi. Bezobs∏ugowe lub ni-
skoobs∏ugowe ∏o˝yska
i mocowania resorów i osi
równie˝ oszcz´dzajà czas
i pieniàdze w warsztatach.
Wszystkie warianty Actrosa
dost´pne sà jako pojazdy
budowlane: od dwuosio-
wej 18-tonowej ci´˝arówki
po czteroosiowy, 41-tonowy
model do ci´˝kich zastoso-
waƒ. Nale˝àce do tej kate-
gorii wywrotki i wywrotki
z zabudowà bramowà wy-
korzystywane sà g∏ównie
do zadaƒ w terenie. W gru-
pie od 18 do 41 ton dost´p-
ne sà trzyosiowe modele
w uk∏adzie 6x2 i 6x4, produ-
kowane równie˝ w wersjach
przystosowanych do wi´k-
szych obcià˝eƒ: od 25
do 33 ton. W ofercie sà tak-
˝e dwu- lub trzyosiowe cià-
gniki siod∏owe – tak˝e
w uk∏adzie 6x2/4 ze skr´tnà,
kierowanà osià pchanà
z superszerokimi oponami,
oraz trzyosiowe ci´˝arów-
ki 6x2, g∏ównie do zastoso-
waƒ drogowych, a ponadto
modele 6x2/4 ze skr´tnà
osià wleczonà Telligent
przeznaczone do krótkody-
stansowej dystrybucji mate-
ria∏ów budowlanych. Wresz-
cie oferowane sà wersje 6x2
z osià wleczonà wyposa˝o-
nà w opony bliêniacze.

Dalsze informacje Pb 028Z
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Mercedes Actros doskonale radzi∏ sobie w trudnych warunkach panujàcych w KPK
Piaskownica Zajàczków Wschód



Stosowanie ramy Star
i wie˝ schodowych

Na ca∏ym Êwiecie testy ra-
my STAR zosta∏y uwieƒczo-
ne sukcesem. U˝ytkownicy
sà zachwyceni wydajnoÊcià
i nie mogà doczekaç si´ ofi-
cjalnego rozpocz´cia sprze-
da˝y. Szwajcarzy sà zado-
woleni z mo˝liwoÊci moco-
wania por´czy bez u˝ycia
narz´dzi, w Nowej Zelandii
wszyscy sà pod wra˝eniem,
jak szybko mo˝na zmonto-
waç 4.000 m2 rusztowania.
Na budowie fabryki papieru
w niemieckim Wörth okaza∏o
si´, ˝e rama STAR w porów-

naniu tradycyjnà ramà Blitz
ma znaczne zalety. Wraz
z systemem rusztowaƒ Allro-
und ma bardzo dobrze roz-
wiàzane wpusty i wypusty.
W Zwidfalten, podczas usta-
wiania rusztowania przy miej-
scowym koÊciele, monterzy
na poczàtku nie mogli si´
przyzwyczaiç do nowego mo-
cowania por´czy za pomocà

uchwytu zamykajàcego. Jed-
nak po po∏àczeniu kilku ram
zapoznali si´ z nowym, nie
wymagajàcym u˝ycia narz´-
dzi systemem monta˝u,
a dzi´ki temu monta˝ odby∏
si´ zdecydowanie szybciej.
Do zalet ramy STAR dochodzi
tak˝e zwi´kszenie bezpieczeƒ-
stwa. Por´cze bowiem, nawet
bez zamkni´cia uchwytu sà za-
bezpieczone przed przypadko-
wym wypadni´ciem.
Rozegranie meczów Mi-
strzostw Europy w pi∏ce no˝-
nej 2008 w Austrii i Szwajcarii
wymaga∏o rozbudowy stadio-
nów w Innsbrucku i w Salzbur-
gu. Na obu stworzono tym-
czasowe galerie. Dzi´ki temu

liczba miejsc siedzàcych zo-
sta∏a podwojona. Do stworze-
nia tych dodatkowych miejsc
wykorzystane zosta∏y wie˝e
schodowe firmy Layher.
W Salzburgu wykonano 23
wie˝e schodowe na podeÊcie
o wysokoÊci 10,75 m. Zapro-
jektowane zosta∏y jako kon-
strukcje 16-s∏upowe o obcià-
˝eniu komunikacyjnym wy-

noszàcym 5,0 kN/m2 na ka˝-
dym poziomie. W tym przy-
padku nie mo˝na by∏o wyko-
naç tradycyjnego zakotwie-
nia co cztery metry. Wie˝e
schodowe przytrzymane sà
wy∏àcznie na najwy˝szym
poziomie za pomocà ∏àczni-
ków poziomych stalowych,
które równoczeÊnie s∏u˝à ja-
ko pomost ∏àczàcy wie˝´
schodowà ze stadionem.
W Innsbrucku zdecydowano
si´ na wariant z 24 s∏upami.
Osiem przeciwbie˝nych wie˝
schodowych tworzy∏o podest
o wysokoÊci 17,5 metra. Ob-
cià˝enie przewidziano na 5,0
kN/m2 na ka˝dym poziomie.
Trzy przeciwbie˝ne wie˝e
schodowe stworzy∏y w Inns-
brucku pot´˝ny kompleks
schodów. Dwa ciàgi scho-
dów przesuwajà si´ obraca-
jàc si´ o 180 stopni do góry,
w formie spirali. Jako cieka-
wostk´ nale˝y wymieniç wy-
sokie obcià˝enia na du˝à
szerokoÊç schodów. Dopusz-
czalne obcià˝enia s∏upów
w takim po∏àczeniu zosta∏yby

przekroczone ju˝ przy ma∏ej
wysokoÊci. Dlatego podzie-
lono wie˝´ schodowà na trzy
cz´Êci, przy czym ka˝da wy˝-
sza cz´Êç nie przekazuje ob-
cià˝eƒ s∏upów na cz´Êç ni˝-
szà. Konstrukcja stalowa
o wysokoÊci dwunastu me-
trów przejmuje przypadajàce
obcià˝enia i usztywnia wol-
nostojàce wie˝e. Taki hybry-
dowy rodzaj konstrukcji,
w której s∏upy o wysoko-
Êci dwunastu i szeÊciu me-
trów stojà na dêwigarach sta-
lowych, podczas gdy biegi
schodów sà tradycyjne, by∏
pomys∏em dzia∏u techniczne-
go firmy Layher. Dzi´ki zasto-
sowaniu jego wiedzy i do-
Êwiadczeƒ nie by∏o koniecz-
noÊci produkowania dodatko-
wych elementów konstrukcji.
W najbardziej obcià˝onych
obszarach do przeniesienia
obcià˝eƒ zastosowano po-
dwójne s∏upy. Wie˝e schodo-
we w Innsbrucku ze wzgl´-
dów bezpieczeƒstwa zosta∏y
wykonane bez szczelin.

Dalsze informacje Pb 029Z
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Ramy STAR w po∏àczeniu z rusztowaniem Allround przy koÊciele w Zwiefalten

Wie˝a schodowa na stadionie w Innsbrucku
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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

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

MASZYNY I LINIE TECHNOLOGICZNE DLA GÓRNICTWA SKALNEGO
ORAZ RECYKLINGU MATERIA¸ÓW BUDOWLANYCH

KRUSZARKI 

SZCZ¢KOWE • UDAROWE • STO˚KOWE • WALCOWE 
ODÂRODKOWE • MOBILNE • SEMIMOBILNE 

• STACJONARNE

PRZESIEWACZE

DO PRACY NA SUCHO I NA MOKRO
STACJONARNE I MOBILNE Z NIEZALE˚NYM ZASILANIEM 

M¸OTY HYDRAULICZNE

OD 100 DO 4000 KG • INSTALACJE ZASILAJÑCE 
• P¸YTY PRZY¸ÑCZENIOWE • GROTY DO M¸OTÓW

URZÑDZENIA DLA CEMENTOWNI

URZÑDZENIA LINII PRZEMIA¸U CEMENTU
I INNYCH MATERIA¸ÓW 

ORGINALNE CZ¢ÂCI DO MASZYN  Z MATERIA¸ÓW
ODPORNYCH NA ÂCIERANIE

US¸UGI KRUSZENIA  I PRZESIEWANIA 
ORAZ OBRÓT KRUSZYWAMI

SERWIS MASZYN NOWYCH  I U˚YWANYCH

MRC DOLTECH SP. Z O.O.
UL. BUFOROWA 4D, 52-131 WROC¸AW

TEL.: +48 71 336 87 09, FAX: +48 71 336 87 10
E-MAIL: SPRZEDAZ@DOLTECH.COM.PL

WWW.DOLTECH.COM.PL
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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 Fleetguard,
• 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) 752-93-22
fax (022) 752-93-45

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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer
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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

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.eu

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:

®

Generatoren GmbH

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
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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

A Terex Company

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

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

®

Kruszarki, przesiewacze, czerpaki kruszàce
dla recyklingu odpadów budowlanych,
do przerobu surowców naturalnych:

v RUBBLE MASTER – kompaktowe kruszarki
udarowe, przesiewacze wibracyjne;

v GIPO – zak∏ady przeróbcze mobilne,  kombi,
stacjonarne; maszyny specjalne; przesiewacze;

v dsb – mobilne kruszarki udarowe, mobilne
przesiewacze wibracyjne;

v BEFRA – czerpaki kruszàce, kruszarka szcz´kowa
na ramieniu koparki.

P.U.P.H. AS MA¸EK
Wy∏àczny, autoryzowany przedstawiciel niemieckiego

producenta maszyn budowlanych Neumeier  w Polsce.

Gwarancja, serwis, cz´Êci zamienne.

Oferujemy maszyny budowlane Neumeier:
koparki gàsienicowe: od 1,5t do 22t, mini∏adowarki, ∏adowarki

ko∏owe, wózki wid∏owe, m∏oty hydrauliczne, osprz´t.

Szukamy dalszych dealerów.

ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Boles∏awiec
tel.: 0601 98 33 56, 0605 68 72 91 

tel/fax 075 734 84 15
www.malek-neumeier.pl, kontakt@malek-neumeier.pl

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

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37
tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90
www.befra.com.pl, www.auspolex.pl
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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

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy 

• 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

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 

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. 0-22 572 68 00
fax  0-22 572 68 09

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

INTERHANDLER Sp. z o.o., 
87-100 Toruƒ, 

ul. Wapienna 6, 
tel. 056 610 28 20, 
fax: 056 648 04 00

www.interhandler.pl

MASZYNY JCB NA KA˚DEJ BUDOWIE
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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

tel. 0-602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb@sdmb.pl

•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

Full Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa
tel.:  +48 022 819 40 40
fax.: +48 022 811 31 00
e-mail: lombardini@full.com.pl

GENERALNY DYSTRYBUTOR 

Full Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa
tel.:  +48 022 819 40 40
fax.: +48 022 811 31 00
e-mail: full@full.com.pl

NAJSKUTECZNIEJSZY
SERWIS 

W POLSCE

CZ¢ÂCI ZAMIENNE

KOMPUTER
DIAGNOSTYCZNY
DO MASZYN O&K

C Z ¢ Â C I  Z A M I E N N E  S E R W I S

• HBM –NOBAS
• BOMAG
• BOBCAT
• O&K
• HATZ (Autoryzowany serwis)
• LIFTON, HYCON
• LOMBARDINI, KOHLER
• HYDREMA
• YANMAR
• CASE
• HONDA

SZYBKA DOSTAWA I DOBRA
CENA GWARANTOWANE

q
Sprzeda˝ silników

LOMBARDINI I KOHLER
q

Pe∏ny asortyment 
cz´Êci zamiennych

q
Autoryzowany serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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

Kompleksowa sprzeda˝ pojazdów
i naczep dla budownictwa

Sprzeda˝ ró˝nego typu naczep
samowy∏adowczych i innych 

Euro-Truck Sp. z o.o., 05-551 Mroków, Al. Krakowska 51
tel. 022/737-77-00, tel. kom. 601-33-44-00
naczepy@euro-truck.pl, www.euro-truck.pl

Autoryzowany Koncesjoner i Serwis Renault Truck
RTC Sp z o.o., 05-551 Mroków, Al. Krakowska 51 

tel. 022/737-99-99,  Serwis:  022/737 76 22
e-mail: info@rtc.com.pl, www.rtc.com.pl



Panorama od A do Z

68 PoÊrednik Budowlany

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.pl

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

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

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

DZIA¸ GRAFICZNY 
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 292 114
e-mail: m.m@posbud.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.

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

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 

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

Leasing na mur beton






