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6. W dniach 10-12 wrzeÊnia w sosno-
wieckim Centrum Targowo-Wystawien-
niczym odb´dzie si´ druga edycja 
targów INFRA-Meeting

12. Bomag nie jest w Polsce na chwil´! -
rozmowa ze Zbigniewem Brinkenem,
prezesem zarzàdu Bomag Polska 

14. Rynkowym przebojem ostatnich lat sà
produkowane przez Mastenbroek Ltd
maszyny s∏u˝àce do g∏´bokiego mie-
szania

16. Podczas tegorocznych targów Intermat
w Pary˝u Komatsu zaprezentowa∏o
gruntownie zmodernizowanà 
∏adowark´ ko∏owà WA470-6 LC

18. Mo˝liwoÊç zamontowania czwartego
ramienia wysi´gnika sprawia, ˝e ko-
parka New Holland E245B LCM staje
si´ wieloczynnoÊciowym narz´dziem
niczym scyzoryk szwajcarskiej armii

22. Case konsekwentnie stawia na rozwój
konstrukcji ci´˝kich maszyn do robót
ziemnych. Gruntownej modernizacji
poddano dwie najwi´ksze koparki gà-
sienicowe – CX700B oraz CX800B

24. Elektryczne r´czne no˝yce Wacker
Neuson RCP–20 przecinajà zbrojenia
szybko, cicho, a co najwa˝niejsze
umo˝liwiajà dotarcie w zakamarki nie-
dost´pne dla palnika acetylenowego

26. Firmy prowadzàce nietypowe,
specjalistyczne prace znajdà
w bogatej ofercie koncernu Hyundai
maszyn´ spe∏niajàcà ich oczekiwania

28. Mecalac 8MCR ∏àczy w sobie zalety 
∏adowarki burtowej i Êredniej wielkoÊci
koparki gàsienicowej. 

29. Europejskie Stowarzyszenie Wypo˝y-
czalni Sprz´tu Budowlanego (ERA)
przyzna∏o nagrod´ Produkt Roku dla
teleskopowego podestu ruchomego
Haulotte H28TJ+

30. Maszyny Volvo uratowa∏y Orlen
Monster Jam w Chorzowie

31. Ammann Yanmar konsekwentnie
zwi´ksza aktywnoÊç na polskim rynku

32. Walec Wacker Neuson RT 82 SC dosko-
nale poradzi∏ sobie z dog´szczeniem
niepo∏omickich i∏ów

34. Firma Pezal poszerzy∏a swà ofert´ 
o stacjonarne agregaty pràdotwórcze
du˝ej mocy 

40. Nowa generacja kompaktowego sa-
mochodu ci´˝arowego Fuso Canter
przekonuje we wszystkich aspektach
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Drodzy Czytelnicy,
polskie budownictwo to
swoisty fenomen. Od mie-
si´cy obserwujemy prze-
cie˝ post´pujàce za∏ama-
nie mieszkaniówki, topnie-
jàce wskaêniki wzrostu ca∏ej bran˝y
i malejàcà zastraszajàco liczb´ zawieranych
kontraktów budowlanych. A jakby na przekór wszystkie-
mu GUS informuje o wzroÊcie produkcji budowlanej. Jak wyt∏u-
maczyç t´ sprzecznoÊç? Wbrew pozorom bardzo prosto. Wzrost jest wy-
nikiem inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze Êrodków Unii
Europejskiej, a rozpocz´tych jeszcze w okresie lepszej koniunktury. Dla-
tego kryzys puka do drzwi g∏ównych graczy rynkowych mniej natarczy-
wie i z pewnym opóênieniem. K∏opot tylko w tym, ˝e firmy koƒczà bu-
dowy, ale nie rozpoczynajà kolejnych. Ko∏em ratunkowym mogà okazaç
si´ znów inwestycje infrastrukturalne. Polska nie ucieknie od budowy
dróg, autostrad i stadionów. Te ostatnie to bardzo priorytetowe inwe-
stycje. Mecze Euro 2012 nie mogà przecie˝ byç rozgrywane na klepi-
skach i na dodatek bez udzia∏u publicznoÊci… 
Budowlani potentaci naszego rynku jak do tej pory wychodzà z kryzysu
obronnà r´kà. Niestety, coraz bardziej brakuje kontraktów mniejszej
skali, a przecie˝ to w∏aÊnie z nich ˝yjà ma∏e i Êrednie firmy. Cierpià one
równie˝ z powodu nadmiernie restrykcyjnej polityki banków. Wydaje
si´, ˝e jedno z ich g∏ównych zadaƒ polega teraz na utrudnianiu dost´pu
do kredytów. Nasi czytelnicy prowadzàcy w∏asne firmy skar˝à si´, ˝e
banki i towarzystwa leasingowe nie chcà z nimi rozmawiaç. Interesy
z „budowlankà” wydajà si´ im zbyt ryzykowne. Brakuje wi´c Êrodków
na budowanie, finansowanie maszyn i sprz´tu. Banki nie udzielajàc
kredytów nie zarabiajà. Nie chcà, a mo˝e nie muszà… 
Jakie perspektywy rysujà si´ zatem przed polskim budownictwem? Jak
widaç przed infrastrukturalnym ciàgle nie najgorsze. Do tego, by bran-
˝a budowlana mog∏a opieraç si´ skutecznie dekoniunkturze niezb´dne
b´dà jednak szybkie dzia∏ania i decyzje zapadajàce na najwy˝szych
szczeblach. Rzàd dà˝yç musi do zwi´kszenia efektywnoÊci wykorzysty-
wania Êrodków finansowych, zarówno bud˝etowych, jak i unijnych.
Barierà w pozyskiwaniu pieni´dzy z Brukseli jest warunek posiadania
pokaênych Êrodków w∏asnych. Uproszczenia wymagajà nadal przepisy
dotyczàce przygotowania inwestycji i organizacji przetargów. U∏atwia-
jàc procedury mo˝na nie tylko przerwaç marazm, ale myÊleç o rozwo-
ju. Zresztà nie tylko w budownictwie.

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa
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Liebherr opiera si´ kryzysowi

Zdecydowane pogorszenie koniunkutry spowodowane
Êwiatowym kryzysem gospodarczym pociàgn´∏o za sobà
s∏absze wyniki Grupy Liebherr. Mimo wszystko, bioràc pod
uwag´ ogólnà tendencj´, Liebherr mo˝e zaliczyç ubieg∏y
rok do udanych. W roku 2008 konsorcjum odnotowa∏o
bowiem wzrost. Jego ∏àczne obroty zwi´kszy∏y si´ o jede-
naÊcie procent si´gajàc 8,5 miliarda euro. Warte
podkreÊlenia jest równie˝ to, ˝e wzrost odnotowa∏y wszyst-
kie dzia∏y produkcyjne Grupy Liebherr. Na szczególnà uwa-
g´ zas∏uguje równie˝ fakt, ˝e najwi´kszà dynamik´ odno-
towa∏y zak∏ady produkujàce maszyny budowlane. Liebherr
odnotowa∏ w tej sferze obroty w wysokoÊci 5.611,7 milio-
na euro, co odpowiada wzrostowi o 11,4 procent.
W sferze ci´˝kiego sprz´tu do robót ziemnych i maszyn
górniczych Liebherr odnotowa∏ wzrost sprzeda˝y o 10,4
procent. Obroty dotyczàce ˝urawi mobilnych zwi´kszy∏y si´
o 14,2 procent. W∏aÊnie ta sfera produkcyjna przyczyni∏a
si´ do bardzo dobrego wyniku dzia∏u maszyn budowla-
nych. Silne wzrosty odnotowano równie˝ w produkcji
portowych ˝urawi prze∏adunkowych. Obroty konsorcjum
Liebherra w tym zakresie wynios∏y 627,7 milionów euro. 
Liebherr realizuje konsekwentnie d∏ugofalowà strategi´ roz-
woju. Dlatego te˝ w roku 2008 pomimo gorszej koniunktu-
ry kontynuowano realizacj´ kluczowych dla rozwoju kon-
sorcjum projektów. Liebherr zainwestowa∏ w ich realiza-
cj´ 914,9 milionów euro, co oznacza wzrost o 27,9 procent
w porównaniu z rokiem 2007.

Mieszanka firmowa
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Skanska - lider polskiej bran˝y budowlanej

Skanska jest liderem polskiej bran˝y budowlanej. W chwili
obecnej zatrudnia blisko szeÊç tysi´cy osób. Wykonuje
obiekty kubaturowe, drogowe, mostowe i hydroin˝ynieryj-
ne. Dzia∏a równe˝ jako deweloper. Realizuje projekty z za-
kresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, takie jak choçby
autostrada A1 b´dàca kluczowym projektem drogowym
na naszym kontynencie. W ubieg∏ym roku Skanska zaj´∏a
pierwsze miejsce w rankingach: „Firma dla In˝yniera” oraz
„Idealny Pracodawca” wed∏ug in˝ynierów i studentów.
Skanska to tak˝e wed∏ug Marketing&More najlepiej zarzà-
dzana marka w polskim budownictwie. 

Wsród najwa˝niejszych realizacji Skanska jest warszaw-
skie centrum handlowe Z∏ote Tarasy, most Tysiàclecia we
Wroc∏awiu, zbiornik wodny Âwinna Por´ba oraz stadion pi∏-
karski w Kielcach. Firma jest cz´Êcià Grupy Skanska za-
trudniajacej 60 tysi´cy osób w Europie, Stanach Zjedno-
czonych i Ameryce ¸aciƒskiej. Skanska jest jednà z naj-
wi´kszych firm budowlanych na Êwiecie, od roku 1965 no-
towanà na sztokholmskiej gie∏dzie. W 2008 roku Grupa
Skanska wykaza∏a przychody w wysokoÊci 143,7 mld
szwedzkich koron (61,8 mld z∏otych).

Toyota udzia∏owcem Takeuchi

Jednym z efektów decyzji o podniesieniu kapita∏u przez
koncern Toyota jest nabycie siedmiu procent udzia∏ów ja-
poƒskiego producenta maszyn budowlanych – Takeuchi. 
To decyzja wa˝na zarówno dla samej firmy Takeuchi, jak
i u˝ytkowników produkowanych przez nià maszyn. Mo˝li-
woÊç wykorzystywania doskonale zorganizowanych struk-
tur logistycznych Toyoty daje Takeuchi lepsze mo˝liwoÊci
na przyk∏ad w zakresie dostaw cz´Êci zamiennych. Celem
zaanga˝owania w koncern Takeuchi jest równie˝ opraco-
wywanie nowych konstrukcji maszyn. 
Obj´cie udzia∏ów w Takeuchi ma przynieÊç ogranicze-
nie kosztów produkcji maszyn. Ma to zwi´kszyç konku-
rencyjnoÊç marki Takeuchi i umocniç jej rynkowà pozy-
cj´. Wspó∏praca z Toyotà pozwoli te˝ ∏atwiej uporaç si´
z rosnàcymi kosztami produkcji.

Skanska by∏a wykonawcà przebudowy drogi wojewódzkiej nr 632 Marki-Legionowo.
Ostatnie prace polega∏y na u∏o˝eniu finalnej warstwy nawierzchni bitumicznej na odcin-
ku o d∏ugosci 3,4 km



RoÊnie polska sieç dystrybucji New Holland 

Od roku 2004 g∏ównym dystrybutorem maszyn budowla-
nych New Holland w Polsce pozostaje poznaƒska firma
HKL Baumaschinen Polska. Rok 2009 stanowi dla New Hol-
land Construction okres konsekwentnej rozbudowy pol-
skiej sieci dystrybucji. Decyzja o rozwijaniu sieci handlo-
wo-serwisowej zapad∏a w ubieg∏ym roku i w g∏ównej
mierze  podyktowana by∏a potrzebà dotarcia do jeszcze
wi´kszej liczby klientów i u˝ytkowników maszyn budow-
lanych w Polsce. W grupie nowych dystrybutorów znala-
z∏y si´ wy∏àcznie firmy spe∏niajàce wysokie wymagania
stawiane przez koncern. Z tych w∏aÊnie powodów wi´k-
szoÊç z nich to firmy zajmujàce si´ dotychczas dystrybu-
cjà maszyn rolniczych marki New Holland. 
Nowi dystrybutorzy NH Construction sà bardzo dobrze przy-
gotowani do zadaƒ, które stawia przed nimi wymagajàcy ry-
nek. Wraz z dotychczasowym g∏ównym dystrybutorem, HKL
Baumaschinen Polska stanowià bezsprzecznie jednà z naj-
lepiej rozwini´tych struktur handlowo-serwisowych w Pol-
sce. Wszystkie posiadajà bardzo dobrze wyposa˝ony ser-
wis polowy i stacjonarny, doÊwiadczonà kadr´ doskonale
wyszkolonych mechaników. Zapewniajà równie˝ b∏yska-
wiczny dost´p do cz´Êci zamiennych. 
New Holland Construction w swojej ofercie posiada po-
nad osiemdziesiàt modeli maszyn do robót ziemnych. Koncern
s∏ynie mi´dzy innymi z produkcji doskona∏ej jakoÊci koparek
gàsienicowych. Od szeregu lat w kooperacji z japoƒskà firmà
Kobelco b´dàcà jednym ze Êwiatowych liderów w produkcji ko-
parek hydraulicznych, New Holland Construction oferuje no-
woczesne maszyny, wyznaczajàc nowe kierunki rozwoju.

SDMB intensyfikuje dzia∏alnoÊç

Po wyraênym okresie stagnacji Stowarzyszenie Dystrybutorów
Maszyn Budowlanych (SDMB) intensyfikuje swà dzia∏alnoÊç.
Uczestnicy Walnego Zebrania stowarzyszenia wyrazili wol´
kontynuowania dzia∏aƒ zmierzajàcych do konsolidacji bran˝y.
Podczas spotkania przedyskutowano sprawy zwiàzane z ra-
portami o rynku maszyn budowlanych, zasad uczestnictwa
w targach bran˝owych, utworzeniem bazy maszyn kradzio-
nych, przeciwdzia∏aniem importowi maszyn bez oznakowania
CE oraz ochronà nale˝noÊci w budownictwie.

W zebraniu udzia∏ wzi´li reprezentanci takich firm, jak: Voith,
Caterpillar, Case, Komatsu, Volvo, Aries Power, Kopras, XCMG,
Solideal, towarzystw leasingowych EFL oraz BRE Leasing a tak-
˝e wydawnictwa, w którym ukazuje si´ PoÊrednik Budowlany.

Mieszanka firmowa
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Silna grupa opuszcza∏a Walne Zebranie SDMB w dobrych nastrojach



BDO Stoy Hayward bada koniunktur´

Wed∏ug najnowszych badaƒ brytyjskiej firmy doradczej BDO
Stoy Hayward spoÊród najwi´kszych krajów nale˝àcych
do grupy rozwijajàcych si´ pot´g gospodarczych G20 najlep-
sze warunki realizacji projektów budowlanych oferujà USA.
Pomimo znanych przeszkód, takich jak biurokracja i niekorzystne
przepisy podatkowe, USA otwierajà list´ krajów G20 najbardziej
przyjaznym iwestycjom budowlanym. BDO Stoy Hayward wska-
zuje na olbrzymi potencja∏ dla przysz∏ych projektów budowla-
nych. Jednym z tych projektów jest na przyk∏ad zapowiadany pa-
kiet na rzecz poprawy koniunktury przewidujàcy wydatkowanie

w ciàgu najbli˝szych trzech lat kwoty si´gajàcej sto pi´çdziesiàt
miliardów dolarów. Gdyby projekt ten uda∏o si´ zrealizowaç by-
∏aby to najwi´ksza inwestycja od czasu programu budowy ame-
rykaƒskich autostrad z lat pi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia. 
Na kolejnych miejscach z niewielkà stratà do USA znalaz∏y
si´ Wielka Brytania i Kanada. Z pewnoÊcià fakt uznania po-
tencja∏u tych krajów za wy˝szy ni˝ Chin, Arabii Saudyjskiej,
a nawet Indii musi budziç zdziwienie. Dlatego te˝ BDO Stoy
Hayward zapowiedzia∏o stworzenie dog∏´bnej analizy po-
tencja∏ów poszczególnych rynków i zestawienie ich z fak-
tycznymi mo˝liwoÊciami wejÊcia na nie firm zewn´trznych.
Co mia∏o wp∏yw na ustalenie stopnia atrakcyjnoÊci poszcze-
gólnych rynków? BDO Stoy Hayward wzi´∏o pod uwag´ sze-
reg czynników sprawiajàcych, ˝e dany rynek mo˝e zostaç
uznany za perspektywiczny. Przede wszystkim znaczenie mia-
∏y: liczba planowanch projektów budowlanych, dysponowa-
nie odpowiednimi Êrodkami do realizacji tych projektów, sys-
tem podatkowy, mo˝liwoÊci pozyskania kredytów inwestycyj-
nych, niski poziom korupcji, bariery biurokratyczne i prawne.
Na poni˝szej mapie przedstawiono pe∏nà list´ krajów zapew-
niajàcych zdaniem ekspertów BDO Stoy Hayward najlepsze
warunki do realizacji projektów budowlanych.

Mieszanka firmowa
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1. USA 
2. Wielka Brytania 
3. Kanada 
4. Chiny 
5. Japonia 
6. Arabia Saudyjska 
7. Australia 
8. Indie 
9. Republika Po∏udniowej Afryki 

10. Korea Po∏udniowa 
11. Francja 
12. Turcja 
13. Niemcy 
14. Indonezja 

15. W∏ochy 
16. Rosja 
17. Brazylia 
18. Meksyk 
19. Argentyna

Terex walczy o dokapitalizowanie

Koncern Terex og∏osi∏ plany dokapitalizowania swej dzia-
∏alnoÊci o kwot´ 600 milionów dolarów. Powy˝sza suma
mia∏aby pos∏u˝yç redukcji zad∏u˝enia, co pozwoli∏oby uzy-
skaç wi´kszà elastycznoÊç w rozmowach z bankami. 
Koncern oferuje wierzycielom zamian´ swego zad∏u˝enia
na jedenaÊcie milionów akcji nowej emisji. Terex liczy rów-
nie˝ na pozyskanie 22,5 milionów dolarów z obligacji za-
miennych oraz 1,65 miliona z dodatkowej produkcji. 
Terex ma nadziej´, ˝e uda si´ mu zredukowaç zad∏u˝e-
nie kredytowe o 150 milionów dolarów, jak równie˝ sp∏a-
ciç 58 milionów dolarów z tytu∏u bie˝àcych nale˝noÊci. Po-
zwoli∏oby to na usuni´cie najwi´kszych przeszkód unie-
mo˝liwiajàcych finansowanie bie˝àcej produkcji.



Bauma 2010 - rekordowa mimo kryzysu?

Mi´dzynarodowe Targi Specjalistyczne Maszyn Budowla-
nych, Sprz´tu, Maszyn i Urzàdzeƒ Stosowanych w Budow-
nictwie oraz Maszyn Górniczych – to pe∏na nazwa mona-
chijskich targów Bauma, jednej z trzech najbardziej presti-
˝owych imprez tego typu na Êwiecie. Najbli˝szà jej edycj´
zaplanowano w dniach 19-25.04.2010 roku. Czy w ci´˝kich
dla bran˝y budowlanej czasach Bauma utrzyma swój sta-
tus? Czy w Monachium pojawià si´ wszyscy potentaci
wÊród producentów maszyn i sprz´tu budowlanego? Czy
te˝ nastàpi wyhamowanie zainteresowania imprezà? 
Trudno daç jednoznacznà odpowiedê na tak postawione
pytania. Po oficjalnym zamkni´ciu zg∏oszeƒ wystawców
na targi Bauma 2010 organizatorzy, Messe München
GmbH, majà raczej powody do optymizmu. Mimo Êwiato-
wego kryzysu finansowego zainteresowanie udzia∏em w im-
prezie jest bowiem rekordowe. Wst´pnie zarezerwowa-
na zosta∏a ca∏a powierzchnia wystawiennicza liczàca 540
tysi´cy metrów kwadratowych w halach oraz na terenie ze-
wn´trznym. – Wi´cej ni˝ kiedykolwiek zg∏oszeƒ nap∏yn´∏o
do nas z krajów azjatyckich, zarówno od wystawców, którzy
zamierzajà przyjechaç do Monachium po raz pierwszy, jak
i od sta∏ych bywalców – ujawni∏ szef projektu Georg Moller.
Organizatorzy targów Bauma 2010 oczekujà dalszego wzro-
stu udzia∏u wystawców z zagranicy. Czy b´dzie ich wi´cej
ni˝ przed trzema laty? Poprzednia edycja targów w ro-
ku 2007 zgromadzi∏a 1.643 wystawców zagranicznych z 48
krajów ca∏ego Êwiata. Najwi´cej z W∏och, USA, Wielkiej Bry-

tanii i Chin. Stanowi to wyraêny sygna∏, ˝e Bauma mimo prze-
ciwnoÊci zwiàzanych z kryzysem finansowym mo˝e utrzymaç
swà wiodàcà pozycj´. Powtórzenie wyników frekwencji
sprzed trzech lat b´dzie jednak trudne. Wówczas targi od-
wiedzi∏o pó∏ miliona fachowców ze 191 krajów ca∏ego Êwia-
ta. Zarejestrowano ponad 150 tysi´cy goÊci z zagranicy. 
Bauma nadaje ton wÊród imprez promujàcych innowacje.
Wyniki sonda˝u przeprowadzonego wÊród wystawców pre-
zentujàcych nowoÊci podczas targów w roku 2007, dajà or-
ganizatorom powody do satysfakcji. Trudno zresztà, by by-
∏o inaczej, skoro ponad dziewi´çdziesiàt procent respon-
dentów uzna∏o, ˝e Bauma stanowi∏a optymalne miejsce
do zaprezentowania nowatorskich konstrukcji. 

Mieszanka firmowa

PoÊrednik Budowlany 5

Idylliczny krajobraz monachijskich terenów targowych. A˝ trudno uwierzyç, ˝e na czas targów
Bauma zamieniajà si´ w jedno z najliczniej odwiedzanych miejsc na naszej planecie



Targi INFRA-Meeting
po raz drugi

W dniach 10-12 wrzeÊnia
w sosnowieckim Centrum
Targowo-Wystawienniczym
odb´dzie si´ druga edycja
Targów Maszyn Budowla-
nych, Urzàdzeƒ i Technologii
dla Infrastruktury INFRA-Me-
eting. Impreza organizowa-
na jest z myÊlà o instytu-
cjach, firmach i osobach
zwiàzanych z rozwojem infra-
struktury drogowej, kolejowej
i lotniczej. Celem organizato-
rów jest zarówno stworzenie
nowoczesnych, ogólnokrajo-
wych targów dostosowanych
do potrzeb bran˝y, jak i za-
prezentowanie bogatej oferty
firm, us∏ug, technologii oraz
wskazanie najnowszych tren-
dów w bran˝ach zwiàzanych
z drogowà infrastrukturà. 
Ubieg∏oroczne targi INFRA-
Meeting by∏y pierwszà tego
typu wystawà w wojewódz-
twie Êlàskim. W Expo Sile-
sia zaprezentowano wów-
czas 134 marki, a wystawi∏o
si´ pi´çdziesiàt firm z Au-
strii, Holandii, Niemiec i Pol-
ski. Podobnie jak wtedy,
tak˝e i w tym roku w sosno-
wieckim obiekcie b´dzie
mo˝na zobaczyç mi´dzy in-
nymi: pojazdy dla transpor-
tu drogowego, kolejowego
i lotniczego, naczepy, przy-
czepy, lawety, ciàgniki sio-
d∏owe, sprz´t i materia∏y
do budowy dróg, mostów,
wiaduktów, tuneli, stacji
benzynowych, maszyny
i urzàdzenia do robót ziem-
nych, do produkcji i trans-
portu betonu oraz do prac
wykoƒczeniowych. 
Podobnie jak w roku ubie-
g∏ym, targom towarzyszyç
b´dzie równie˝ wyjazdowe
posiedzenie sejmowej Komi-
sji Infrastruktury. B´dzie ono
dotyczy∏o rozwoju infrastruk-
tury Âlàska w najbli˝szych la-
tach. Wa˝nà informacjà dla
wystawców jest to, ˝e w∏a-
Ênie w sosnowieckim Expo
Silesia odb´dzie si´ jedyny

w tym roku w województwie
Êlàskim, konwent Dyrekto-
rów Zarzàdów Dróg Woje-
wódzkich. Osoby odpowie-
dzialne za utrzymanie dróg
wojewódzkich b´dà mi´dzy
innymi rozmawiaç o no-
wych inwestycjach na tere-
nie województwa Êlàskiego.
Do dyskusji zostanà równie˝
zaproszeni na przyk∏ad
przedstawiciele firm, które sà
generalnymi wykonawcami
robót drogowych. Wydarze-
nie to z pewnoÊcià wp∏ynie
na zwi´kszenie frekwencji
firm wykonawczych wÊród
odwiedzajàcych imprez´.
Jest to korzystne dla wy-
stawców, którzy tym samym
b´dà mogli zaprezentowaç
swojà ofert´ zarówno wi´k-
szym, jak i mniejszym fir-
mom realizujàcym kontrakty
budowlane z zakresu infra-
struktury komunikacyjnej.
Organizatorzy tegorocznych
targów INFRA-Meeting pla-
nujà dodatkowo wprowadziç
do konferencji tematyk´ zwià-
zanà ze szkoleniami dla przed-
stawicieli samorzàdów gmin-
nych i powiatowych. Dotyczy
ona przecie˝ tak wa˝kiego dzi-
siaj i aktualnego problemu, ja-
kim jest pozyskiwanie Êrodków
z Unii Europejskiej na inwesty-
cje zwiàzane z infrastrukturà.

Kolejnym wydarzeniem towa-
rzyszàcym b´dzie Expo Sile-
sia Truck 2009. Pod tà nazwà
kryje si´ Salon Pojazdów Spe-
cjalistycznych, Ci´˝arowych,
Dostawczych i Terenowych.
Targi Maszyn Budowla-
nych, Urzàdzeƒ i Technolo-
gii dla Infrastruktury INFRA-
-Meeting odb´dà si´ równo-
czeÊnie z Targami Techno-
logii, Produkcji i Wykorzy-
stania Betonu ExpoBeton
(www.expobeton.pl). Pod-
czas tego wydarzenia zapre-
zentujà si´ przedstawiciele
wszystkich bran˝, które sà
zwiàzane z „tworzywem be-
tonowym” poczàwszy od fa-
zy przygotowania surowców
poprzez technologi´ pro-
dukcji a˝ do pomys∏ów
na jego wykorzystanie. Tego
typu targi odb´dà si´ po raz
pierwszy w Polsce. Okazje
do promocji podczas targów
b´dà mieli producenci akce-
soriów betonowych, kostki
betonowej, ró˝nego typu
maszyn oraz przedstawicie-
le pracowni informatycznych
czy studiów projektowych.
W ramach Targów ExpoBe-
ton zorganizowany zostanie
Salon Kruszyw skierowany
do firm zajmujàcych si´ pro-
dukcjà, dystrybucjà i prze-
twarzaniem kruszyw, kopal-

ni kruszyw, dystrybutorów
i producentów sprz´tu (kru-
szarki, przesiewacze, od-
wadniacze), firm wykorzy-
stujàcych kruszywa do pro-
dukcji betonu i nawierzchni
drogowych, inwestorów bu-
dowlanych, studentów uczel-
ni budowlanych, in˝ynierów,
pracowników betoniarni, firm
drogowniczych, firm transpor-
towych, instytucji zwiàzanych
z wy˝ej wymienionà ga∏´zià
przemys∏u. Wystawa techno-
logii, urzàdzeƒ i surowców,
wykorzystywanych w przemy-
Êle betonowym, b´dzie z
pewnoÊcià stanowi∏a Êwietnà
okazj´ do wymiany doÊwiad-
czeƒ pomi´dzy producentami
a u˝ytkownikami betonu, po-
dzieleniem si´ pomys∏ami
na wykorzystanie kostki bru-
kowej oraz elementów ma∏ej
architektury z betonu.
Wst´p na wrzeÊniowe targi
oraz udzia∏ we wszystkich im-
prezach im towarzyszàcych
b´dzie bezp∏atny dla osób,
które zarejestrujà si´ on-line
na stronie targów (www.in-
frameeting.pl, www.inframe-
eting.pl lub www.expobe-
ton.pl). Pod tymi adresami in-
ternetowymi mo˝na równie˝
znaleêç wiele u˝ytecznych in-
formacji dotyczàcych targów.

Dalsze informacje Pb 001Z
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Na ubieg∏orocznych targach INFRA-Meeting pi´çdziesi´ciu wystawców zaprezentowa∏o 134 marki





MB S.p.A. na budowie
stadionów w RPA

W∏ochy chcà odegraç du˝à ro-
l´ podczas nadchodzàcych pi∏-
karskich mistrzostw Êwiata, któ-
re zostanà rozegrane w przy-
sz∏ym roku na stadionach Re-
publiki Po∏udniowej Afryki. Ale
W∏osi byli na miejscu na d∏u-
go przed rozpocz´ciem turnie-
ju. Firma dostarczajàca sprz´t
do budowy stadionu w Johan-
nesburgu pochodzi w∏aÊnie
z kraju aktualnych mistrzów
Êwiata, a dok∏adnie z Vicenzy.
Czerpaki kruszàce MB wyko-
rzystywano na budowie naj-
wi´kszego obiektu, na którym
11 lipca 2010 rozegrany b´-
dzie fina∏owy mecz Mundialu.
– ByliÊmy niezwykle usatyfak-
cjonowani, kiedy wraz z na-
szym po∏udniowoafrykaƒskim
dystrybutorem firmà High Po-
wer Equipment Africa zdobyli-
Êmy kontrakt na dostaw´ czer-
paków kruszàcych do budowy
stadionu, na którym odb´dà si´
ceremonie otwarcia i zamkni´-
cia pi∏karskich mistrzostw Êwia-
ta. JesteÊmy dumni z naszych
produktów, jak i z tego, ˝e W∏o-

chy b´dà mia∏y swój udzia∏ tak-
˝e w przygotowaniach do tej
wielkiej Êwiatowej imprezy.
– mówi dyrektor zarzàdzajàcy
MB S.p.A Guido Azzolin. 
Wspó∏praca z po∏udniowoafry-
kaƒskim dealerem rozpocz´∏a
si´ kilka lat temu, kiedy firma
z Vicenzy postawi∏a na eks-
port. Po otrzymaniu zapytania
z RPA, dyrektor handlowy MB
S.p.A natychmiast wykupi∏ bilet
na lot do tego kraju. Rozpocz´ta
wówczas wspó∏praca wcià˝
si´ rozwija, a tamtejsi u˝ytkow-
nicy szybko docenili jakoÊç
i mo˝liwoÊci w∏oskich czerpa-
ków. W ubieg∏ym roku, wraz

z lokalnym dealerem firma MB
wzi´∏a udzia∏ w najwi´kszych
targach przemys∏owych Po∏u-
dniowej Afryki z wielkim suk-
cesem – nie tylko liczba wy-
stawców, ale i transakcji, któ-
rych dokonano przekroczy∏a
najÊmielsze oczekiwania.
Sprzeda˝ czerpaków do RPA
da∏a firmie MB S.p.A mo˝li-
woÊç nawiàzania bezpoÊred-
nich kontaktów z klientami
z innych krajów afrykaƒskich.
Firmy wykonawcze przeko-
na∏y si´, i˝ korzystajàc z czer-
paków MB S.p.A zwi´kszà pro-
duktywnoÊç osiàgajàc wyso-
kà pozycj´ na rynku.

A w jaki sposób czerpaki kru-
szàce MB trafi∏y na budow´
stadionu w Johannesburgu?
Podczas robót w wielkim kom-
pleksie szykowanym na pi∏kar-
skie mistrzostwa Êwiata po-
wstawa∏a znaczàca iloÊç od-
padów. To nasun´∏o pomys∏
zastosowania przy ich prze-
róbce czerpaków kruszàcych
MB. W rezultacie du˝ych na-
k∏adów na prace badawczo-
rozwojowe w∏oska firma jest
w stanie produkowaç zaawan-
sowane technologicznie czer-
paki o niezrównanej wydajno-
Êci. Dlatego w∏aÊnie produkty
MB zosta∏y wybrane przez Li-
viero Civils do pracy przy bu-
dowie najwi´kszego stadio-
nu w RPA zdolnego pomie-
Êciç sto tysi´cy widzów. W∏o-
skie urzàdzenia sprawdzi∏y si´
doskonale. Pracujàc przy tym
projekcie czerpaki udowodni-
∏y swojà uniwersalnoÊç, ce-
ch´, dzi´ki której osiàgn´∏y
b∏yskawicznie znaczàcà po-
zycj´ na rynku. Szczegó∏y
dotyczàce aktualnej oferty
firmy MB S.p.A znaleêç mo˝-
na na stronie internetowej:
www.mbcrusher.com

Dalsze informacje Pb 003Z
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MB S.p.A. zaprezentowa∏a 
nowy model czerpaka

W∏oska firma MB S. p. A.,
Êwiatowy lider w produkcji
czerpaków kruszàcych,
podczas tegorocznych tar-
gów Intermat w Pary˝u za-
prezentowa∏a swój najnow-
szy produkt. Konstrukcja no-
wego czerpaka kruszàcego
stanowi rezultat konse-
kwentnego inwestowania
w badania i b∏yskawicznego
reagowania na potrzeby ryn-
ku. Miejsce premiery naj-
nowszego czerpaka wybra-
no nieprzypadkowo. Firma
MB podkreÊlajàc znaczenie
wydarzenia postanowi∏a za-
prezentowaç nowy czerpak
podczas jednej z najwa˝-
niejszych mi´dzynarodo-
wych imprez targowych sek-
tora budownictwa.

Najnowszy model czerpaka
powsta∏ dzi´ki dog∏´bnym
analizom oczekiwaƒ u˝yt-
kowników tego typu sprz´tu.
Badania prowadzili pracow-
nicy firmy MB przy wsparciu
technicznym specjalnego
zespo∏u in˝ynierów. Jego za-
daniem by∏ rozwój konstruk-
cji spe∏niajàcej potrzeby ryn-
ku. W pewnym zakresie
uda∏o si´ nawet uprzedziç
oczekiwania u˝ytkowników.
In˝ynierowie MB z uwagà
podchodzà do wszystkich
problemów napotykanych
codziennie na placach bu-
dowy. Dzi´ki wspó∏pracy
z u˝ytkownikami, dla których
czerpaki MB stanowià warto-
Êciowe narz´dzie pracy znaj-
dujà optymalne rozwiàzania. 
Testy praktyczne potwierdzi-
∏y, ˝e nowa wersja czerpaka
kruszàcego odznacza si´
d∏u˝szà ˝ywotnoÊcià. Bar-

dziej zwarte gabaryty i udo-
skonalona budowa czerpa-
ka u∏atwiajà manewry opera-
torowi koparki.
Mimo Êwiatowego kryzysu
finansowego, który dotknà∏
wszystkie sektory gospo-
darki, tak˝e bran˝´ budow-
lanà, firma MB kontynuuje
inwestyche w badania i roz-
wój technologiczny stawia-

jàc na pierwszym planie
dalszà specjalizacj´ w pro-
dukcji. Gwarantuje to naj-
wy˝szà starannoÊç wykona-
nia czerpaków kruszàcych.
Tak˝e udzia∏ firmy w zna-
czàcych imprezach targo-
wych – zarówno tych o za-
si´gu mi´dzynarodowym,
jak i lokalnych, pozwala
utrzymaç i nawiàzaç nowe
kontakty z u˝ytkownikami
produktów. Analiza ich opi-
nii pozwala na sta∏y rozwój
technologii produkcji.
Bogata ekspozycja firmy
MB S.p.A. podczas targów
Intermat kolejny raz udo-
wadni∏a, ˝e inwestowanie
w rozwój produktu i techno-
logii wytwarzania zapewnia
pe∏nà satysfakcj´ u˝ytkow-
nikom czerpaków b´dà-
cych niezawodnym sprz´-
tem w ich codziennej pracy.

Dalsze informacje Pb 002Z

Czerpaki kruszàce MB wykorzystwano m.in. na budowie stadionu w Johannesburgu, na któ-
rym 11 lipca przysz∏ego roku rozegrany b´dzie fina∏owy mecz Mundialu

Premiera najnowszego czerpaka odby∏a
si´ podczas tegorocznych targów Intermat 
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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: ........................................................................................................................................

6 Zamawiam bezp∏atny newsletter na adres 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

5/2009 29.09.2009    21.08.2009 28.08.2009 
6/2009 27.11.2009    16.10.2009 23.10.2009 
1/2010 29.01.2010    18.12.2009 28.12.2010 
2/2010 29.03.2010    19.02.2010 26.02.2010 

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
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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

Technika Filtracji RUDFIL s.c.
Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych
www.filtracja.com.pl   tel.032 240 70 62

N O W E  S Z A L U N K I  D O  W Y K O P Ó W
Ró˝ne rozmiary, wypornoÊç od 20 do 45 kN/m2,
g∏´bokoÊç szalowania od 2,0 do 5,5 m.
Boxy posiadajà atest zgodnoÊci z Polskimi Normami BHP.
W ofercie równie˝ nadstawki.

Ceny zale˝ne od rozmiaru. 

ul. Kalinówka 55A, Lublin, 
tel. 502-89-75-61, 501-85-58-50, 
e-mail: info@bavaria-maschinen.com, 
www.bavaria-maschinen.com



PoÊrednik Budowlany: – Bomag Polska funkcjonuje od je-
sieni ubieg∏ego roku. Uprzednio dzia∏alnoÊç Bomaga w Pol-
sce koordynowana by∏a przez niemieckà central´ i realizo-
wana za poÊrednictwem dwóch polskich dealerów. Co le-
˝a∏o u podstaw decyzji o powo∏aniu do ˝ycia polskiego
przedstawicielstwa i co zmiana ta oznacza w praktyce dla
polskich u˝ytkowników maszyn Bomag?
Zbigniew Brinken: – Ka˝da du˝a firma wchodzi na konkretny
rynek etapami. Poczàtkowo mamy do czynienia ze sprzeda-
˝à wynikajàcà z przypadku, na przyk∏ad zakupu z ekspozy-
cji targowej. Kolejnym etapem jest sprzeda˝ wyrobów przez
sieç dealerów czy importerów. Wreszcie przychodzi czas
na otwarcie w∏asnego przedstawicielstwa. Bomag przeszed∏
wszystkie te etapy, a polski rynek sta∏ si´ na tyle interesujà-
cy, ˝e ponad dwa lata temu zapad∏a decyzja o powo∏aniu
do ˝ycia w∏asnej organizacji w Polsce. G∏ównym powodem
by∏a ch´ç bycia bli˝ej klienta i szybszej reakcji na jego po-
trzeby. Je˝eli sprzeda˝ odbywa si´ przez dealerów dzia∏ajà-
cych na lokalnym rynku, informacje p∏ynàce od nich do pro-
ducenta sà wycinkowe. Otrzymuje on tylko takie dane, jakie
sk∏onny jest przekazaç mu dealer czy importer. Konkluzja
jest prosta. Je˝eli planuje si´ ekspansj´ i zdobycie wi´k-
szych udzia∏ów w danym rynku, firma musi zdecydowaç si´
na otwarcie w∏asnego przedstawicielstwa. Dzi´ki temu mo˝e
lepiej i szybciej reagowaç na zmieniajàce si´ potrzeby. Bo-
mag dostrzega na przyk∏ad zwi´kszone zainteresowanie pol-
skich klientów wynajmem sprz´tu. Bez w∏asnego przedsta-
wicielstwa przystosowanie si´ do tego rodzaju potrzeb nie
by∏oby mo˝liwe albo trwa∏oby zbyt d∏ugo. Dealerzy chcà
przecie˝ sprzedawaç, a nie wynajmowaç maszyny. Produ-
cent mo˝e natomiast zaoferowaç inne us∏ugi, na które jest
rzeczywisty popyt. Co oznacza to dla klientów? Przede
wszystkim, ˝e b´dà lepiej obs∏u˝eni, mogà bowiem mieç
bezpoÊredni kontakt z producentem. BezpoÊredni i praktycz-
nie natychmiastowy. A przecie˝ czas to pieniàdz. 

– Obserwujàc sytuacj´ z zewnàtrz stwierdziç mo˝na, ˝e
w chwili obecnej mamy do czynienia ze swoistym „powrotem
do przesz∏oÊci”. Bomag Polska prowadzi sprzeda˝ przez de-
alerów. Poznaƒska EWPA sprzedaje nadal mniejszy sprz´t.
Ci´˝sze maszyny mia∏y byç dystrybuowane bezpoÊrednio
przez Bomag Polska, tymczasem podczas targów Autostrada
Polska w Kielcach og∏oszono zawarcie umowy z katowickim
ASbudem, który przejmie t´ funkcj´. Macie znów dwóch de-
alerów, wydaje si´, ˝e jedynà zmianà jest to, ˝e koordynator
ich dzia∏alnoÊci ma teraz siedzib´ w Polsce… Czy oznacza to,
˝e Bomag Polska ograniczy si´ do administrowania i wspo-
magania dzia∏aƒ obu dealerów?
– Zapewniam, ˝e nie ma mowy o powrocie do stanu sprzed
powstania Bomag Polska. Byç mo˝e patrzàc z boku mo˝-
na odnieÊç takie wra˝enie, ale jest ono mylne. Bomag
na wszystkich rynkach, na których jest obecny, zarówno

tam, gdzie dzia∏a poprzez w∏asne przedstawicielstwa, jak
i przez lokalnych dealerów, dzieli ofert´ na sprz´t lekki okre-
Êlany jako Light Equipment i ci´˝ki czyli Heavy Equipment.
Ustalono, ˝e tak˝e po rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci Bomag Pol-
ska w organizacji dystrybucji lekkiego sprz´tu nie zajdà ˝ad-
ne zmiany. Nadal jego sprzeda˝ i serwis prowadziç b´dzie
EWPA b´dàca d∏ugoletnim i godnym zaufania dealerem Bo-
maga. Takie rozwiàzanie obowiàzuje globalnie. W ˝adnym
kraju, w którym reprezentowana jest firma Bomag, nie zaj-
muje si´ ona dystrybucjà mniejszego sprz´tu. Natomiast
dystrybucja ci´˝szych maszyn le˝y w gestii Bomag Polska.
Naszym zadaniem jest dotarcie do potencjalnych nabyw-
ców i zaoferowanie im naszych maszyn. Mimo stosunkowo
nied∏ugiego czasu, jaki minà∏ od rozpocz´cia dzia∏alnoÊci
polskiego przedstawicielstwa Bomaga, mo˝emy pochwaliç
si´ pierwszymi sukcesami w tym wzgl´dzie. 

- A jak ma si´ to do nawiàzania wspó∏pracy z ASbudem. Czy
nie jest to jednak pierwszy krok w kierunku pozbycia si´
dzia∏ki handlowej Heavy Equipment?
– Absolutnie nie. Umowa z ASbudem dotyczy wy∏àcznie
uk∏adarek i frezarek do asfaltu. Dealer Bomaga, który ofe-
rowa∏ maszyny Heavy Equipment do momentu powstania
polskiego przedstawicielstwa, w ciàgu kilkunastu lat nie
sprzeda∏ w Polsce ani jednej uk∏adarki. W tym samym
czasie nabywców znalaz∏y mo˝e dwie frezarki do asfaltu.
Praktycznie zatem Bomag nie istnia∏ w tych segmentach
polskiego rynku. Trudno akceptowaç taki stan rzeczy,
szczególnie je˝eli jest si´ producentem maszyn najwy˝szej
klasy. Absolutnym priorytetem jest zatem zmiana tego
fatalnego stanu. Licz´, ˝e stanie si´ to tak˝e za sprawà
wspó∏pracy z ASbudem, który jest niekwestionowanym
specjalistà w tych segmentach polskiego rynku. My zaÊ
praktycznie stawiamy na nim pierwsze kroki. Mamy dosko-
na∏e maszyny, ale paradoksalnie ˝adnej znaczàcej pozycji.
WykorzystaliÊmy zatem sytuacj´. ASbud po zaprzestaniu
wspó∏pracy z Volvo poszukiwa∏ dobrych maszyn. My zaÊ
chcieliÊmy znaleêç pr´˝nego dystrybutora w tym zakresie. 
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Rozmowa ze Zbigniewem Brinkenem,
prezesem zarzàdu Bomag Polska Sp. z o.o. 

Bomag nie jest w Polsce na chwil´!



– Czy zatem oznacza to, ˝e w pewnym zakresie Bomag
Polska b´dzie konkurowa∏ z ASbudem?
– ASbud zajmuje si´ sprzeda˝à naszych frezarek i uk∏adarek do as-
faltu. W tym zakresie b´dziemy wspó∏pracowaç. Zasady sà jasno
okreÊlone, mamy wspólny cel. I my, i oni chcemy sprzedawaç jak
najwi´cej maszyn Bomaga. Je˝eli chodzi natomiast o maszyny in-
nego typu, jak choçby walce, to Bomag Polska b´dzie dà˝y∏ samo-
dzielnie do uzyskania jak najwi´kszego udzia∏u w polskim rynku.

– Powstanie przedstawicielstwa Bomaga na W´grzech i Bo-
mag Polska stanowi dowód, ˝e firma przywiàzuje du˝à wa-
g´ do rynków wschodnioeuropejskich. Czy bioràc pod uwa-
g´ trudnà sytuacj´ gospodarczà wywo∏anà Êwiatowym kry-
zysem finansowym nic nie zmieni si´ w tych priorytetach?
– Na poczàtek ma∏e sprostowanie, na W´grzech nie ma
przedstawicielstwa Bomaga. Tamtejszy rynek obs∏ugiwany
jest z Austrii. To oraz fakt, ˝e Polska jest dopiero piàtym kra-
jem, gdzie dzia∏a przedstawicielstwo Bomaga Êwiadczy
o wadze, jakà przywiàzuje Bomag do polskiego rynku. I to
nie tylko z powodu przyznania nam organizacji Euro 2012
i koniecznoÊci budowy infrastruktury zwiàzanej z tà imprezà.
Nie ukrywam, ˝e interesowa∏o mnie, czy intensyfikacja dzia-
∏aƒ Bomaga wynika w∏aÊnie w g∏ównej mierze z faktu powie-
rzenia Polsce wspó∏organizacji tej wielkiej imprezy sporto-
wej. Szefowie Bomaga stwierdzili, ˝e dobrze si´ sk∏ada, ˝e
Euro 2012 odb´dzie si´ tak˝e w Polsce, jednak nie ma to de-
cydujàcego znaczenia dla okreÊlenia priorytetów firmy doty-
czàcych naszego rynku. Kryzys ma z pewnoÊcià negatywny
wp∏yw na mo˝liwoÊci rozwoju i pozyskiwania klientów. Bo-
mag Polska planuje swe dzia∏ania d∏ugfalowo. Bomag jest
powa˝nym graczem w skali Êwiatowej, takim te˝ chce byç
na polskim rynku. Nie jesteÊmy w Polsce tylko na chwil´!

– Jakiego rodzaju sprz´tem chcia∏by Pan szczególnie zain-
teresowaç budowniczych polskich dróg?
– Polskie drogi sà takie, jakie sà. Trzeba je albo wyremon-
towaç, albo budowaç od podstaw. ˚eby remontowaç,
niezb´dne sà frezarki do asfaltu. Budowa nowych na-
wierzchni wymaga uk∏adarek. Bomag produkuje naprawd´
doskona∏e maszyny, które mogà nie tylko u∏atwiç, ale tak-
˝e znacznie przyspieszyç prace naszych drogowców. Bu-
dowa drogi czy autostrady rozpoczyna si´ od prac ziem-
nych. Aby efektywnie popracowaç w ziemi potrzebne sà
stabilizatory, walce do gruntu. Sàdz´, ˝e w∏aÊnie te cztery
typy maszyn b´dà w najbli˝szym czasie najbardziej po-
trzebne polskim drogowcom. Potem, gdy przyjdzie kolej
na uk∏adanie finalnej nawierzchni, niezb´dne b´dà uk∏adar-
ki i walce do asfaltu. Bomag mo˝e byç kompleksowym
dostawcà. Firma wchodzi bowiem w sk∏ad grupy Fayatt,
która produkuje mi´dzy innymi wytwórnie mas bitumicz-
nych. W najbli˝szym czasie dzia∏ania w obu sferach zosta-
nà skoordynowane z korzyÊcià dla polskich drogowców.
Chcia∏bym równie˝ zwróciç uwag´ na produkowane przez
Bomag kompaktory stosowane na wysypiskach Êmieci i od-
padów. To specjalistyczne maszyny nale˝àce bezsprzecz-
nie do najlepszych tego typu konstrukcji na Êwiecie. Bo-
mag wytwarza rocznie sto pi´çdziesiàt sztuk kompaktorów,
podczas gdy ich Êwiatowa produkcja wynosi oko∏o cztery-
stu sztuk. Bomag pozostaje liderem wÊród Êwiatowych pro-
ducentów nie tylko pod wzgl´dem wielkoÊci produkcji, ale
równie˝ innowacyjnoÊci konstrukcji. Podam przyk∏ad.

Na jednym z wysypisk w amerykaƒskim Los Angeles gro-
madzi si´ rocznie trzy miliony ton Êmieci i odpadów. Kom-
paktory Bomaga pracujà tam bezawaryjnie bez wy∏àczania
silnika nawet po 23 godziny na dob´. Widzia∏em kompak-
tor skierowany do remontu kapitalnego po przepracowa-
niu 12 tysi´cy motogodzin. I to w ciàgu dwóch lat! Sàdz´,
˝e to najlepsza reklama dla naszego sprz´tu. By∏em ostat-
nio na spotkaniu z zarzàdzajàcymi polskimi wysypiskami.
Wszyscy nie kryli zadowolenia, ˝e dzi´ki powstaniu polskie-
go przedstawiciela Bomaga otrzymali mo˝liwoÊç u∏atwio-
nego dost´pu do naszych kompaktorów.

– Prosz´ powiedzieç nieco o sposobie organizacji obs∏ugi
posprzeda˝nej. Jak dzia∏a serwis Bomaga? Czy pozostaje
on w gestii poszczególnych dealerów, czy jest koordynowa-
ny centralnie, przez Bomag Polska?
– Sprawny serwis jest podstawà. Firma wykorzystujàca maszy-
ny nie mo˝e sobie pozwoliç na bezproduktywne przestoje. Bo-
mag k∏adzie w skali globalnej specjalny nacisk na sprawny ser-
wis. Oko∏o 30 procent obrotów ka˝dego z oddzia∏ów winno
przypadaç na us∏ugi serwisowe. Oznacza to, ˝e musimy dys-
ponowaç wyszkolonym personelem, odpowiednim wyposa˝e-
niem warsztatowym oraz pe∏nym zakresem cz´Êci zamiennych
i komponentów. Historia Bomag Polska nie jest d∏uga, ale wi-
daç wyraênie, ˝e dà˝ymy w tym kierunku. Gwarantujemy do-
starczenie zamówionych cz´Êci zamiennych do miejsca po-
stoju maszyny. Wspomagamy tak˝e dzia∏ania EWPA w zakre-
sie serwisu maszyn Light Equipment, ale stawiamy na jego nie-
zale˝noÊç. Dlatego EWPA zamawia cz´Êci bezpoÊrednio
w magazynie centralnym Bomaga, co równie˝ przyspiesza
dzia∏anie serwisu. Bomag Polska utrzymuje warsztat i serwis
mobilny, a tak˝e podr´czny magazyn komponentów i cz´Êci
zamiennych. Podstawowe sà dost´pne od r´ki. Zach´cam tak-
˝e wszystkich u˝ytkowników maszyn Bomag do z∏o˝enia choç-
by najmniejszego zamówienia na nasze us∏ugi serwisowe
i przekonania si´ o naszych mo˝liwoÊciach.

– Potencjalni nabywcy maszyn i sprz´tu budowlanego narze-
kajà na trudnoÊci w finansowaniu zakupów. Czy Bomag Pol-
ska ma mo˝liwoÊç ograniczenia ich k∏opotów? Czy jesteÊcie
w stanie pomóc polskim klientom w sfinansowaniu zakupów? 
– Problem, który pan poruszy∏, nie jest typowo polskà bo-
làczkà. Dotyczy ona ca∏ej Europy, na Zachodzie mo˝e na-
wet odczuwa si´ jà w wi´kszym stopniu. Bomag jest tego
Êwiadomy. B´dàc wa˝nym ogniwem Grupy Fayat wspó∏-
pracujemy z bankiem Société Générale. Na mocy specjal-
nej umowy za poÊrednictwem tego banku oferujemy finan-
sowanie naszego sprz´tu w formie leasingu. Z ca∏à pewno-
Êcià nasi klienci mogà liczyç na wi´kszà przychylnoÊç So-
ciété Générale. Jest to bowiem bank parterski ca∏ej pot´˝-
nej Grupy Fayat, do której jak wspomnia∏em nale˝y tak˝e
Bomag. Zaanga˝owanie Bomaga polega równie˝ na tym,
˝e partycypujemy w kosztach finansowania transakcji. Na-
wet do trzech procent jej wartoÊci. Oznacza to w praktyce,
˝e je˝eli leasing opiewa na 112 procent, koszt dla leasin-
gobiorcy wynosi 109 procent. Dotyczy to wszystkich trans-
akcji leasingowych, nawet tych nie przeprowadzanych
przez Société Générale. Promocja trwa do koƒca wrzeÊnia.
MyÊl´, ˝e warto z niej skorzystaç.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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Mastenbroek firma 
z tradycjami

Firma Mastenbroek Ltd jest
brytyjskà spó∏kà rodzinnà
specjalizujàcà si´ w pro-
dukcji i sprzeda˝y ci´˝-
kich gàsienicowych kopa-
rek ∏aƒcuchowych, p∏ugo-
uk∏adaczy i maszyn spe-
cjalnych. Firma oferuje wy-
twarzane przez siebie ma-
szyny na ca∏ym Êwiecie,
w tym tak˝e w Polsce. Dys-
trybucja maszyn Masten-
broek odbywa si´ poprzez
autoryzowanego dystrybu-
tora, jakim jest spó∏ka Agrex
Arcon z Warszawy. 
Aktualna oferta produkcyjna
Mastenbroek Ltd obejmuje:
• koparki ∏aƒcuchowe prze-

znaczone do pracy w ska-
∏ach i twardych gruntach,
takich jak na przyk∏ad be-
tonowe pasy drogowe, 

• maszyny drenacyjne oraz prze-
znaczone do wykonywa-
nia g∏´bokich odwodnieƒ,

• p∏ugouk∏adacze w tym
tak˝e majàce zastosowa-
nie do podwodnego uk∏a-
dania kabli, 

• gàsienicowe maszyny za-
sypujàce, 

• systemy s∏u˝àce do uk∏a-
dania rur i kabli. 

Rynkowym przebojem ostat-
nich lat sà produkowane
przez Mastenbroek Ltd ma-
szyny s∏u˝àce do g∏´bokiego
mieszania. Ich zastosowanie
umo˝liwiajà budow´ w spo-
sób ciàg∏y Êcian oporowych,
odgradzajàcych oraz grodzi.
Typowe zastosowania ma-

szyn do g∏´bokiego miesza-
nia stanowià:
• wzmacnianie gruntów Êci-

skalnych przeznaczonych
pod budownictwo przemy-
s∏owe, nasypów pod drogi
i tory kolejowe, 

• tymczasowe wzmacnianie
gruntów po∏àczone z insta-

lacjà pionowych elemen-
tów noÊnych, takich jak
pr´ty stalowe, rury i pale, 

• budowa grodzi pozwalajà-
cych na skuteczne odci´-
cie na przyk∏ad gruntów
zanieczyszczonych lub
wód podziemnych,

• wzmacnianie pochy∏oÊci

gruntów i nasypów wzd∏u˝
szlaków drogowych i torów
oraz nabrze˝y rzecznych. 

Technologia TRENCHMIX®

opracowana wspólnie ze spe-
cjalistami z firmy Bachy Sole-
tanche umo˝liwia przy wyko-
rzystaniu ci´˝kich maszyn
Mastenbroek 50/60 lub 70/90
g∏´bokie mieszanie gruntu.
Mo˝na dokonywaç go nawet
na g∏´bokoÊci dochodzàcej
do dwunastu metrów. Miesza-
nie odbywa si´ wraz z mate-
ria∏ami wià˝àcymi, takimi jak
bentonit i cement, co pozwa-
la na jednoczesne utwardze-
nie gruntu. W tym miejscu za-
znaczyç nale˝y, ˝e istniejà
dwie mo˝liwoÊci podawania
wype∏niaczy. Pierwsza z nich,
tak zwana metoda sucha sto-
sowana jest w przypadku wy-
st´powania wód gruntowych.
Metoda mokra polega z kolei
na tym, ˝e dodatki podawane
sà w postaci p∏ynnej masy.
Stosunek podawanych sk∏ad-
ników jest precyzyjnie okre-
Êlony i wynika z obliczeƒ,
podczas których pod uwag´
brana jest noÊnoÊç i sk∏ad
gruntu, iloÊç zawartej w nim
wody, a tak˝e cel budowy. 
Chocia˝ technologi´ g∏´bo-
kiego mieszania gruntu opra-
cowa∏a firma Bachy Soletan-
che, to jednak nie ma prze-
szkód, by firma Mastebroek
dostarczy∏a swoje maszyny
dowolnemu u˝ytkownikowi
posiadajàcemu w∏asny know-
how z zakresu utwardzania
gruntów przy pomocy odpo-
wiednio dobranych sk∏adni-
ków. Taka technologia budo-
wy grodzi charakteryzuje si´

Opracowana wspólnie z firmà Bachy Soletanche technologia TRENCHMIX® umo˝liwia przy wykorzystaniu ci´˝kich maszyn Mastenbroek 50/60 lub 70/90 g∏´bokie mieszanie gruntu, na-
wet do dwunastu metrów g∏´bokoÊci wraz z materia∏ami wià˝àcymi – takimi jak bentonit i cement a tym samym jego utwardzanie

Maszyny Mastenbroek umo˝liwiajà g∏´bokie mieszanie gruntu do 12 m g∏´bokoÊci, wraz
z materia∏ami wià˝àcymi takimi jak bentonit i cement i tym samym jego utwardzanie

Typowymi zastosowaniami maszyn do g∏´bokiego mieszania firmy Mastenbroek sà:
wzmacnianie gruntów Êciskalnych pod budownictwo przemys∏owe, nasypów pod
drogi i tory kolejowe, tymczasowe wzmacnianie gruntów po∏àczone z instalacjà
pionowych elementów noÊnych takich jak pr´ty stalowe, rury i pale, budowa grodzi
odcinajàcych np. grunty zanieczyszczone lub wody podziemne oraz wzmacniane
pochy∏oÊci gruntów i nasypów wzd∏u˝ dróg i torów oraz brzegów rzek.
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wysokim tempem. W chwili
obecnej jest to zdecydowanie
najszybsza spoÊród stosowa-
nych metod. Jej niewàtpliwà
zaletà jest tak˝e czystoÊç
ekologiczna. Zauwa˝my bo-
wiem, ˝e zarówno bentonit,
jak i cement sà sk∏adnikami
naturalnymi. Na podkreÊlenie
zas∏uguje tak˝e ekonomicz-
noÊç realizacji projektów. Wy-
nika ona bezpoÊrednio z wy-
sokiej wydajnoÊci maszyny.
W maszynach Mastenbro-
ek 50/60TM oraz 70/90TM
producent zastosowa∏ me-
chanizmy tnàce w postaci
pojedynczego ∏aƒcucha
do ci´˝kiej pracy z przykr´-
canymi na Êruby z´bami/∏o-
patkami o specjalnym pro-
filu, umieszczonym na pio-
nowo opuszczanym wysi´-
gniku. Wysi´gnik ten mo˝-
na wychylaç zarówno w po-
ziomie, jak i w pionie. 
Hydrostatyczny nap´d ∏aƒ-
cucha realizowany jest
przy pomocy pod∏àczonych
bezpoÊrednio, niezale˝nych,
wolnoobrotowych silników
hydraulicznych o wysokim
momencie. Do nap´du pod-
wozia zastosowano silniki
Cummins o mocy 447 KW
dla modelu 50/60 i Caterpil-
lar o mocy 709 kW dla mo-
delu 70/90. Podwozia gàsie-
nicowe charakteryzuje mo˝-
liwoÊç ich hydraulicznego
rozsuwu, wychylenie piono-
we poszczególnych gàsie-
nic, szerokie p∏yty gàsieni-
cowe z potrójnym grzebie-
niem, uszczelnione i nasma-
rowane na ca∏kowity okres
eksploatacji maszyny rolki

gàsienicowe, bezstopniowo
regulowana pr´dkoÊç jazdy
a tak˝e hydrostatyczny na-
p´d gàsienic niezale˝ny dla
ka˝dej strony. Ci´˝ar robo-
czy mniejszej z maszyn wy-
nosi czterdzieÊci dwie tony,
a wi´kszej szeÊçdziesiàt ton. 
W standardowym wyposa˝e-
niu nabywca maszyn Masten-
broek otrzymuje komfortowà
klimatyzowanà kabin´ z nad-
ciÊnieniem, system redukcji
ha∏asu, pe∏ne sterowanie,
czujnik pr´dkoÊci i ciÊnienia
dla silników ∏aƒcucha kopià-
cego, elektryczny system ste-
rowania gàsienicami przy po-
mocy potencjometru, zasila-
nie i mocowanie dodatko-
wych uk∏adów sterowania
niezb´dnych do prawid∏owe-

go podawania i dozowania
dodatków przeznaczonych
do zmieszania z gruntem, ru-
r´ doprowadzajàcà mieszan-
k´ cementowà zamocowanà
wzd∏u˝ maszyny z wyprowa-
dzeniem z przodu oraz ca∏y
szereg pomniejszych elemen-
tów wyposa˝enia zwi´kszajà-
cych funkcjonalnoÊç. 
Opcjonalnie zamawiaç mo˝-
na alternatywne wysi´gniki
mieszajàce wraz z przed∏u˝e-
niami, automatyczny system
kontroli obcià˝enia w uk∏a-
dzie sterowania elektryczne-
go, wciàgark´, rur´ do instala-
cji odwadniajàcej. Inne elemen-
ty opcjonalne dost´pne sà
po uzgodnieniu z producentem. 
Na realizacj´ zamówienia
na tak specjalistyczne maszy-

ny czeka si´ oko∏o dwunastu
miesi´cy. Decyzj´ o ewentu-
alnym zakupie nale˝y zatem
podjàç z du˝ym wyprzedze-
niem. Zaplanowaç nale˝y
równie˝ front robót odpowia-
dajàcy mo˝liwoÊciom i wiel-
koÊci maszyn. Trzeba si´
równie˝ liczyç ze znacznym
kosztem inwestycji. Mniejsza
maszyna – 50/60 kosztuje bo-
wiem w wersji podstawowej
oko∏o 710 tysi´cy funtów ster-
lingów, a model 70/90 a˝ mi-
lion sto tysi´cy! Producent
maszyn zastosowa∏ w nich in-
nowacyjne technologie i roz-
wiàzania umo˝liwiajàc tym
samym nabywcom ubieganie
si´ o dofinansowanie zakupu
ze Êrodków Unii Europejskiej.
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Technologia budowy grodzi polegajàca na g∏´bokim mieszaniu gruntu charakteryzuje si´ szybkoÊcià post´powania robót, czystoÊcià ekologicznà oraz ekonomià realizacji projektów
wynikajàcych bezpoÊrednio z wysokiej wydajnoÊci maszyny



Komatsu WA470-6 LC
– oszcz´dna i wydajna

Podczas tegorocznej edycji
targów Intermat w Pary˝u
Komatsu zaprezentowa∏o ∏a-
dowark´ ko∏owà WA470-6 LC.
Konstrukcja maszyny pod-
dana zosta∏a komplekso-
wej modernizacji. In˝ynie-
rowie japoƒskiego koncer-
nu podczas prac konstruk-
cyjnych g∏ówny nacisk po-
∏o˝yli na usprawnienie pracy
uk∏adu hydraulicznego typu
Load-Sensing oraz uk∏adu
nap´dowego maszyny. Jego
sercem jest nowa przek∏ad-
nia hydrokinetyczna zapew-
niajàca bezkonkurencyjny
stosunek si∏y nap´dowej
do masy w∏asnej ∏adowarki.
Skrót „LC” w oznaczeniu
maszyny dotyczy uspraw-
nieƒ konstrukcyjnych po-
zwalajàcych na jej optymal-
ne wykorzystanie w warun-
kach wymagajàcych cz´ste-
go przemieszczania, a zatem
du˝ej liczby przejazdów. 
G∏ównym celem konstrukto-
rów Komatsu by∏o ograni-
czenie zu˝ycia paliwa. Za∏o-
˝enie to uda∏o im si´ w pe∏-
ni zrealizowaç. ¸adowarka
Komatsu WA470-6 LC w po-
równaniu z poprzednim mo-
delem ma o dziesi´ç procent
mniejszy apetyt na paliwo.
G∏ównie dzi´ki zastosowa-
niu przek∏adni nowej gene-
racji. Najwy˝szej jakoÊci wa∏-
ki, mocna stabilna obudowa
i ko∏a z´bate wykonane
w najnowszej technologii za-
pewniajà d∏ugà trwa∏oÊç ca-
∏ej konstrukcji. Praca prze-
k∏adni wspomagana jest
przez uk∏ady elektroniczne
wytwarzane we w∏asnym za-
kresie przez Komatsu. Spra-
wiajà one, ˝e zmiana biegów
niezale˝nie od warunków
pracy, w jakich przychodzi
pracowaç ∏adowarce, odby-
wa si´ dla operatora prak-
tycznie niezauwa˝enie. 
Wzmocnione mosty nap´do-
we charakteryzujà si´ wyjàt-
kowà trwa∏oÊcià u˝ytkowà,

nawet w najtrudniejszych wa-
runkach roboczych. Opcjo-
nalnie ∏adowark´ wyposa˝yç
mo˝na w mechanizmy ró˝ni-
cowe o zwi´kszonym tarciu
wewn´trznym zwi´kszajàce
przyczepnoÊç kó∏ na mi´k-
kim lub Êliskim pod∏o˝u,
na przyk∏ad na piasku lub
mokrej, ubitej glebie.
Nabywcy ∏adowarki Komatsu
WA470-6 LC powinni rozwa-
˝yç doposa˝enie jej w dost´p-
nà opcjonalnie sekwencyj-
nà blokad´ przek∏adni hydro-
kinetycznej. Pozwala ona nie
tylko oszcz´dzaç paliwo, ale
zapewnia tak˝e bezkonkuren-
cyjnà wydajnoÊç przy wyko-
nywaniu zadaƒ prze∏adunko-
wych i transportowych na nie-
wielkie odleg∏oÊci. Operator
mo˝e w∏àczaç blokad´ na bie-
gach od drugiego do czwarte-
go. Rezultatem zablokowania
przek∏adni hydrokinetycznej
jest wzrost si∏y nap´dowej
i zwiàzane z nim wyraênie od-
czuwalne (nawet o 15-20 pro-
cent) zwi´kszenie pr´dkoÊci
jazdy, zw∏aszcza podczas po-
konywania stromych zboczy
i ramp za∏adowczych.
NowoÊcià jest równie˝ w pe∏-
ni elektroniczny uk∏ad steru-
jàcy pracà pomp zasilajà-
cych zarówno uk∏ad nap´do-
wy, jak i hydraulik´ roboczà.
Zapewnia on ekonomicznà
eksploatacj´ maszyny, jej sil-
nik nap´dowy pracuje bo-
wiem zawsze w optymalnym
zakresie obrotów. 

¸adowarka WA470-6 LC nap´-
dzana jest silnikiem Komatsu
SAA6D125E-5 charakteryzu-
jàcym si´ wysokim momen-
tem obrotowym, doskona∏ymi
osiàgami przy niskich pr´dko-
Êciach obrotowych i niskim
zu˝yciem paliwa. W jednostce
nap´dowej nale˝àcej do naj-
nowszej generacji zastosowa-
no nowy typ komór spalania
oraz zoptymalizowano proces
zap∏onu i przebieg procesu
spalania paliwa. Nowy uk∏ad
wtryskowy Common Rail
o podwy˝szonym ciÊnieniu
zapewnia lepsze rozpylenie
paliwa, a tym samym wi´kszà
sprawnoÊç cieplnà silnika.
Dalszà redukcj´ zu˝ycia pa-
liwa zapewnia ch∏odnica
powietrza do∏adowujàcego,
sch∏adzajàca powietrze t∏o-
czone przez turbospr´˝ark´
do cylindrów. Silnik rozwija
maksymalnà moc 212 kW
przy pr´dkoÊci obrotowej
zaledwie 2.000 obr/min.
W ∏adowarce zastosowano
uk∏ad EMMS monitorujàcy jej
prac´. Wszelkie nieprawid∏o-
woÊci sà natychmiast sygnali-
zowane za pomocà komunika-
tów tekstowych. Uk∏ad moni-
torujàcy wyposa˝ony jest
w pami´ç usterek oraz funkcje
diagnostyczne i serwisowe.
Dzi´ki temu EMMS z wyprze-
dzeniem sygnalizuje koniecz-
noÊç wymiany p∏ynów eksplo-
atacyjnych oraz filtrów.
Wszystkie te informacje sà
równie˝ dost´pne zdalnie

za poÊrednictwem stanowiàce-
go wyposa˝enie standardowe
∏adowarki satelitarnego syste-
mu Komtrax. Pozwala on w∏a-
Êcicielowi na gromadzenie
i analizowanie danych doty-
czàcych czasu pracy i wydaj-
noÊci maszyny. Ma on tak˝e
mo˝liwoÊç permanentnego
Êledzenia jej lokalizacji i za-
pobiegania nieuprawnionemu
u˝yciu lub kradzie˝y. Komtrax
pozwala gromadziç kompletne
dane o stanie technicznym
maszyny, a co za tym idzie za-
pobiegaç powa˝niejszym awa-
riom i skracaç czas przesto-
jów. Bezproduktywne postoje
wynikajàce z koniecznoÊci
wykonania jej obs∏ugi tech-
nicznej ograniczono równie˝
dzi´ki wyd∏u˝eniu okresów
mi´dzyobs∏ugowych, zgru-
powaniu wszystkich filtrów
w jednym miejscu oraz za-
stosowaniu automatycznego
wentylatora dwukierunkowe-
go. Wydmuchuje on py∏ ogra-
niczajàc cz´stotliwoÊç r´cz-
nego czyszczenia ch∏odnicy.
Zmiana kierunku obrotów
wentylatora odbywa si´ auto-
matycznie lub na ˝àdanie,
mo˝e byç równie˝ wybra-
na r´cznie przez operatora. 
¸adowark´ WA470-6 LC wypo-
sa˝ono w ciÊnieniowà dwu-
drzwiowà kabin´ typu Spa-
ceCab z konstrukcjà ochron-
nà ROPS i FOPS. Miejsce
pracy operatora jest dosko-
nale wyciszone. Zamonto-
wanie kabiny za pomocà
tulei wiskotycznych chroni
operatora przed szkodliwymi
dla zdrowia wibracjami. 
Konstruktorzy Komatsu za-
dbali o bezpieczeƒstwo pra-
cy operatora stosujàc impo-
nujàce sprawnoÊcià wielo-
tarczowe hamulce zasad-
nicze. Sà one obudowane
i zanurzone w kàpieli olejo-
wej. Dzi´ki temu nie sà na-
ra˝one na zanieczyszcze-
nia, dzia∏ajà skutecznie w ni-
skich temperaturach oraz
charakteryzujà si´ znacznie
wyd∏u˝onymi okresami mi´-
dzyobs∏ugowymi.
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Najwy˝sza niezawodnoÊç, ekonomika i bezpieczeƒstwo eksploatacji oraz obs∏ugi to
g∏ówne zalety ∏adowarki Komatsu WA470-6 LC. Nowa maszyna wyznacza nowatorskie
standardy w tej klasie ∏adowarek





New Holland do prac
ziemnych i wyburzeƒ

Podczas tegorocznych tar-
gów Intermat w Pary˝u odwie-
dzajàcy stoisko firmy New
Holland zapoznaç mogli si´
ze zmodyfikowanym i posze-
rzonym typoszeregiem kopa-
rek. WÊród nich szczególnà
uwag´ zwraca∏a imponujàca
uniwersalnoÊcià E245B LCM
z wysi´gnikiem o specjalnej
konstrukcji umo˝liwiajàcej
w pe∏ni efektywne prowadze-
nie wyburzeƒ na Êrednich wy-

sokoÊciach oraz wykonywa-
nie typowych prac ziemnych. 
Ci´˝ar roboczy maszyny wraz
z szybkoz∏àczem i chwyta-
kiem wynosi 28 ton. Dzi´ki za-
stosowaniu czterosekcyjnego
wysi´gnika o specjalnej kon-
strukcji operator koparki bez
najmniejszych przeszkód mo-
˝e prowadziç prace na maksy-
malnej wysokoÊci 13,8 metra.
Mo˝liwoÊç zamontowania
czwartego ramienia sprawia,
˝e koparka E245B LCM sta-
je si´ wieloczynnoÊciowym
narz´dziem niczym scyzoryk
szwajcarskiej armii. Maszy-
na dzi´ki du˝emu zasi´gowi

pracy mo˝e byç wykorzy-
stywana zarówno przy za-
krojonych na szerokà skal´
robotach ziemnych oraz
pracach in˝ynieryjnych, jak
i przy rozbiórkach, wyburze-
niach i usypywaniu skarp.
Podczas typowych prac
ziemnych czwarty segment
wysi´gnika mo˝e zostaç ∏a-
two zdemontowany. W jego
miejsce zastosowaç mo˝-
na szybkoz∏àcze i ∏y˝k´ ko-
parkowà. Poniewa˝ pod-
czas tego rodzaju prac efek-
tywnie wykorzystaç mo˝-
na pe∏nà moc maszyny, im-

ponuje ona mnogoÊcià za-
stosowaƒ. W koparce u˝y-
wanej do wyburzeƒ i robót
rozbiórkowych wykorzysty-
waç mo˝na szerokà gam´
osprz´tu roboczego w ro-
dzaju no˝yc, m∏ota hydrau-
licznego, specjalistycznych
∏y˝ek, chwytaka wyburze-
niowego lub separatora.
Dzi´ki wydajnemu uk∏adowi
hydraulicznemu wszystkie
te narz´dzia mogà byç
w pe∏ni wykorzystane. Pod-
czas pracy z zamontowa-
nym czwartym ramieniem
wysi´gnika optymalne zasi-
lanie narz´dzi roboczych

przez uk∏ad hydrauliczny za-
pewnione jest dzi´ki temu,
˝e na ca∏kowitej d∏ugoÊci
wszystkich czterech ramion
zamontowano specjalne
uk∏ady utrzymujàce moc
uk∏adu hydraulicznego.
Dzi´ki temu zapewniono
tak˝e p∏ynne i precyzyjne
sterowanie narz´dziami na-
wet w przypadku zaz´biajà-
cych si´ cykli roboczych. 
Operator koparki New Hol-
land E245B LCM dysponuje
trzema programami stero-
wania jej pracà. Mogà byç
one dobierane odpowiednio

do rodzaju wykonywanego
zadania. Wybór zaprogra-
mowanych ustawieƒ jest in-
tuicyjny i odbywa si´ za po-
mocà jednego prze∏àcznika. 
Niezmiernie istotnà zaletà dla
u˝ytkownika koparki New Hol-
land E245B LCM jest to, ˝e
podczas przezbrojenia maszy-
ny, na przyk∏ad przy przygoto-
waniach do prowadzenia robót
ziemnych, demonta˝ czwartej
sekcji ramienia wysi´gnika od-
bywa si´ bardzo szybko. Ca∏a
operacja zabiera bowiem do-
s∏ownie kilka minut. Najpierw
nast´puje roz∏àczenie przewo-
dów hydraulicznych, potem

montuje si´ szybkoz∏àcze i ∏y˝-
k´ koparkowà. Potem wystar-
czy ju˝ tylko ponownie z∏àczyç
przewody uk∏adu hydraulicz-
nego, by bez przeszkód wy-
konywaç prace ziemne.
Koparka E245B LCM odzna-
cza si´ doskona∏ymi para-
metrami pracy, typowymi dla
wysokiej klasy maszyn skon-
struowanych z myÊlà o pro-
wadzeniu robót ziemnych.
Równie dobrze maszyna spi-
suje si´ przy formowaniu
skarp. Tak˝e w tym przy-
padku – zale˝nie od potrzeb
– na trzeciej lub czwartej
sekcji ramienia wysi´gnika
w niezwykle krótkim czasie
zamontowaç mo˝na spe-
cjalistyczny osprz´t robo-
czy umo˝liwiajàcy opera-
torowi wyprofilowanie zbo-
cza zgodne z za∏o˝eniami.
New Holland E245B LCM jest
idealnà maszynà dla przedsi´-
biorstw budowlanych nie kon-
centrujàcych si´ na jednego ro-
dzaju robotach budowlanych.
Jest to niewàtpliwa zaleta ma-
szyny, którà z pewnoÊcià sà
w stanie doceniç polskie firmy
borykajàce si´ z regu∏y z bra-
kiem mo˝liwoÊci daleko posu-
ni´tej specjalizacji. Koparka
równie dobrze sprawdza si´
podczas wyburzeƒ, jak i robót
ziemnych oraz prac in˝ynie-
ryjnych. Na szczególnà uwa-
g´ zas∏ugujà jej doskona∏e
parametry pracy we wszyst-
kich konfiguracjach wysi´gni-
ka oraz mo˝liwoÊç b∏yska-
wicznego przezbrojenia umo˝-
liwiajàcego optymalne wyko-
rzystanie mo˝liwoÊci maszyny
w robotach wszelkiego typu.
Konstruktorom koparki New
Holland E245B LCM przy-
Êwieca∏a ch´ç skonstruowa-
nia maszyny o jak najszer-
szych mo˝liwoÊciach za-
stosowania. Bioràc pod uwa-
g´ dotychczasowe doÊwiad-
czenia jej u˝ytkowników przy-
znaç trzeba, ˝e uda∏o im si´
stworzyç kopark´ nie tylko im-
ponujàcà mnogoÊcià zastoso-
waƒ, ale tak˝e niezwykle eko-
nomicznà w eksploatacji.
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Koparka hydrauliczna gàsienicowa New Holland E245B LCM wyposa˝ona jest w czerosekcyjny wysi´gnik
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Topcon sterowa∏ pracà
maszyn Komatsu

Na poligonie Centralnego
OÊrodka Szkolenia Maszyni-
stów w Miƒsku Mazowieckim
odby∏y si´ pokazy systemów
sterowania pracà maszyn ofe-
rowanych przez firm´ Top-
con. Systemy te oparte sà
o ró˝ne rozwiàzania technolo-
giczne i pomiarowe, ∏àczy je
jednak wspólny cel, jakim jest
zwi´kszenie wydajnoÊci, pod-
niesienie dok∏adnoÊci oraz
przyspieszenie i u∏atwienie
wykonania trudnych prac.
W Miƒsku systemy prezento-
wane by∏y na maszynach
udost´pnionych przez Ko-
matsu Poland. Do dyspozycji
organizatorów pokazów od-
dano ∏adowark´ ko∏owà Ko-
matsu WA65, spychark´ gà-
sienicowà Komatsu D61 oraz
popularnà wÊród polskich
u˝ytkowników koparko-∏ado-
wark´ Komatsu WB93R.
Systemy sterowania wed∏ug
obiegowych opinii op∏aca si´
stosowaç wy∏àcznie w specja-
listycznych maszynach. Tym-
czasem goÊcie imprezy w Miƒ-
sku mogli przekonaç si´, ˝e
mogà korzystaç z nich nawet
operatorzy koparko-∏adowa-
rek. Przeznaczono dla nich
prosty system 1D. – W wi´k-
szoÊci przypadków jego u˝yt-
kownicy doceniajàc zalety sys-
temów sterowania decydujà
si´ na zakup bardziej zaawan-
sowanych opcji. Jest to swo-

isty pakiet startowy. U˝ytkow-
nik wypróbowuje jego mo˝li-
woÊci, a to sk∏ania go do przej-
Êcia na bardziej zaawansowa-
ne rozwiàzania, nierzadko na-
wet 3D – mówi Grzegorz Sobi-
na z dystrybuujàcej urzàdze-
nia Topcona firmy TPI.
A co daje system 1D operato-
rowi koparko-∏adowarki? Bez
systemu sterowania trudno
jest kopaç na zadanà g∏´bo-
koÊç. Ponadto do utrzymywa-
nia g∏´bokoÊci kopania,
oprócz operatora potrzeba
jeszcze dwóch pracowników,
jednego obs∏ugujàcego niwe-
lator i jednego przy ∏acie. Wià-
˝e si´ to z wi´kszymi koszta-
mi pracy, co jest szczególnie
istotne w przypadku ma∏ych
firm. Problem stanowiç mo˝e
równie˝ niezgodna z za∏o˝e-
niami g∏´bokoÊç wykopu,

szczególnie je˝eli jest zbyt du-
˝a. Korekta pociàga za sobà
spore koszty i strat´ czasu.
Konieczne jest podsypanie
i zag´szczenie dna wykopu. 
Z chwilà osiàgni´cia wprawy
przez operatora pozwalajàcej
mu na odpowiednià interpre-
tacj´ sygna∏ów wizualnych
i akustycznych, system 1D da-
je mo˝liwoÊç kopania nie tyl-
ko na ˝àdanà g∏´bokoÊç, ale
tak˝e z zadanym spadkiem. 
Bardzo du˝ym zainteresowa-
niem cieszy∏y si´ pokazy mo˝li-
woÊci zamontowanego na ∏ado-
warce ko∏owej Komatsu WA65
levellera. Pod nazwà tà kryje si´
urzàdzenie umo˝liwiajàce auto-

matycznà niwelacj´ pod∏o˝y
ró˝nego typu. Leveller jest le-
mieszem o specjalnej konstruk-
cji montowanym na z∏àczu me-
chanicznym. Jego wyposa˝e-
nie stanowi blok zaworów, aku-
mulator azotowy, system czuj-
ników, komputer sterujàcy. Pra-
ca jego odbywa si´ poprzez
odbieranie wiàzki referencyjnej
z lasera. Informacja o odebra-
niu wiàzki laserowej jest prze-
kazywana do komputera,
a z niego w´druje do przekaê-
ników sterujàcych pracà elek-
trozaworów. Te z kolei wyzna-
czajà wysokoÊç lemiesza.
Urzàdzenie to mo˝na wykorzy-
stywaç nie tylko na ∏adowarce,
ale równie˝ na koparko-∏ado-
warce i teleskopowym noÊniku
osprz´tu, je˝eli jest on wyposa-
˝ony w szybkoz∏àcze hydrau-

liczne i funkcj´ p∏ywajàcej ∏y˝-
ki. Zastosowanie tego rozwià-
zania pozwala znacznie przy-
spieszyç prace niwelacyjne.
W ciàgu jednego dnia przy-
gotowaç mo˝na nawet osiem
tysi´cy metrów kwadrato-
wych powierzchni pod∏o˝a
pod kostk´ brukowà.
Podczas pokazów zaprezento-
wano mo˝liwoÊci systemu la-
serowego 2D sterujàcego pra-
cà spycharki Komatsu D61.
Tak wyposa˝onà maszyn´ wy-
korzystywaç mo˝na w typo-
wych pracach drogowych, zie-
mnych, niwelacyjnych, a tak˝e
przy budowie placów, hal, bo-
isk i parkingów. Laserowy sys-

tem 2D umo˝liwia automatycz-
nà, a wi´c niezwykle dok∏adnà
kontrol´ wysokoÊci i pochyle-
nia lemiesza spycharki. Sys-
tem steruje hydraulikà maszy-
ny, jej operator mo˝e skoncen-
trowaç si´ wy∏àcznie na za-
chowaniu za∏o˝onego kierun-
ku jazdy. OczywiÊcie w razie
potrzeby, obs∏ugujàcy spy-
chark´ w ka˝dej chwili mo˝e
wy∏àczyç sterowanie automa-
tyczne i przejÊç na tryb r´czny.
Odpowiednio skonfigurowany
system 2D pozwala na znacz-
ne skrócenie czasu pracy ma-
szyny i osiàgni´cie bardzo
du˝ej dok∏adnoÊci. Praktycz-
nie te˝ eliminuje ryzyko nie-
prawid∏owego wykonania za-
dania wynikajàcego z pope∏-
nienia b∏´du przez cz∏owieka.

Dalsze informacje Pb 007Z

Sprz´t budowlany

20 PoÊrednik Budowlany

Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´ pokazy mo˝liwoÊci niwelacji terenu za pomocà level-
lera zamontowanego na ∏adowarce ko∏owej Komatsu WA65

Operator spycharki gàsienicowej Komatsu D61 zaprezentowa∏ mo˝liwoÊci automatyczne-
go systemu laserowego 2D

Koparko-∏adowarka Komatsu WB93R „uzbro-
jona” we wskaênikowy system sterowania 1D



RM70 GO! - recykling
odpadów budowlanych

RUBBLE MASTER – Êwiato-
wy lider wÊród producentów
kompaktowych kruszarek
dla recyklingu – prezentujàc
na paryskich targach INTER-
MAT 2009 maszyn´ RM70
GO! udowodni∏, ˝e recykling
mo˝e byç prosty, a obs∏uga
kruszarki ∏atwa i intuicyjna.
Podobnie jak w przypadku in-
nych zak∏adów marki RUB-
BLE MASTER, tak˝e RM70
GO! cechuje kompaktowa,
zwarta konstrukcja, co znacz-
nie u∏atwia transport. Waga
maszyny wynosi nieca∏e 20
ton. Kruszarka produkuje
do 120 t/h wartoÊciowego,
kubicznego kruszywa z odpa-
du budowlanego, takiego jak:
beton, ˝elbeton, ceg∏a, asfalt
i inne. Przeznaczona jest tak-
˝e do kruszenia Êrednio twar-
dych surowców naturalnych.

RM70 GO! dzi´ki prostej, in-
tuicyjnej obs∏udze jest ideal-
nà maszynà dla poczàtkujà-
cych. Wszystkie podzespo∏y
maszyny sà przejrzyÊcie roz-
mieszczone i dost´pne z po-
ziomu gruntu. Szeroko otwie-
rane os∏ony u∏atwiajà konser-
wacj´ i serwis maszyny. Sto-
sujàc zraszanie oraz pakiet
wyg∏uszajàcy ENVIRO, uzy-
skujemy niebywale cichà
prac´ kruszarki przy minimal-
nej emisji kurzu. Dzi´ki temu
maszyny RUBBLE MASTER
mogà pracowaç nawet w wa-
runkach miejskich. 
Trudne czasy wymagajà wi´k-
szej kreatywnoÊci oraz odwagi,
aby w∏aÊnie teraz zdecydowaç
si´ na nowe rozwiàzania. Zakup
kruszarki RM70 GO! to szansa
na ∏atwe wejÊcie w mobilny re-
cykling odpadów budowla-
nych. To doskona∏a mo˝liwoÊç
uruchomienia nowej, zyskow-
nej sfery dzia∏alnoÊci firmy.

Dalsze informacje Pb 008Z

Demarec - wszystko
dla koparki

Produkty holenderskiej firmy
Demarec to osprz´t na kopar-
ki niezb´dny w pracach wybu-
rzeniowych i prze∏adunkowych
oraz w recyklingu. Producent
tych urzàdzeƒ k∏adzie szcze-
gólny nacisk na jakoÊç oraz
sta∏y rozwój konstrukcji. 
Demarec produkuje bardzo
szeroki asortyment narz´dzi:
chwytaki, pulweryzery, no˝yce
oraz m∏oty. Jedno z ciekaw-
szych rozwiàzaƒ stanowi sys-
tem Multi-Quick, w którym,
w zale˝noÊci od potrzeb, na ob-
rotowej g∏owicy w kilkanaÊcie
minut zmieniç mo˝na rodzaj
szcz´k. Do wyboru mamy tu no-
˝yce do stali, osobno do ci´cia
zbiorników, pulweryzer, szcz´ki
do wyburzeƒ itd. Generalnym
przedstawicielem Demarec
w Polsce jest AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 009Z
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Giganty Case - wydajne
i ekonomiczne

Case konsekwentnie stawia
na rozwój konstrukcji ci´˝-
kich maszyn do robót ziem-
nych. Âwiadczy o tym grun-
towna modernizacja, jakiej
poddane zosta∏y dwie naj-
wi´ksze koparki gàsienicowe
– CX700B oraz CX800B. Obie
maszyny wyró˝niajà si´ do-
skona∏ymi osiàgami i ekono-
micznà eksploatacjà.
Obie maszyny nap´dzane sà
tym samym silnikiem – Isuzu
AH-6WG1XYSS. Ró˝nica po-
lega na tym, ˝e w koparce
CX700B moc jednostki nap´-
dowej ograniczono do 463 KM,
podczas gdy w modelu
CX800B osiàga ona 532 KM.
Niezale˝ne pompy hydraulicz-
ne sterowane sà za pomocà

elektronicznego systemu Inte-
ligent Computer Command.
Dzi´ki temu operator mo˝e
w pe∏ni wykorzystywaç mo˝li-
woÊci maszyny zachowujàc
przy tym równowag´ pomi´-
dzy pr´dkoÊcià przejazdów,
wydajnoÊcià uk∏adu hydrauliki
roboczej i zu˝yciem paliwa.
Koparki CX700B i CX800B na-
le˝à do grupy maszyn wyspe-
cjalizowanych, spe∏niajàcych
kluczowà rol´ w u˝ytkujàcych
je firmach. Cz´sto przychodzi
im pracowaç w ekstremal-
nych warunkach pod du˝ymi

obcià˝eniami. Operatorzy
mogà wykorzystywaç opty-
malnie mo˝liwoÊci maszyn
majàc do dyspozycji zapro-
gramowane tryby pracy. Jed-
nym z nich jest „Superpower”
przydatny przy realizowaniu
zadaƒ, w których priorytet ma
dobór pr´dkoÊci obrotowej
silnikaj do obcià˝eƒ, jakim
podlega maszyna. Obie ko-
parki Case odznaczajà si´
najwy˝szà si∏à kopania
w swej klasie oraz krótkimi
czasami cykli roboczych. 
Masa koparki CX700B wyno-
si 68,9 tony, zaÊ modelu
CX800B – w zale˝noÊci od wy-
posa˝enia – nawet 80,4 tony.
Obie maszyny wyposa˝one
sà w wysi´gniki ze wzmoc-
nieniami w miejscach podle-
gajàcych szczególnym obcià-
˝eniom. Podstawa wysi´gni-
ka wykonana w formie odle-

wu przed∏u˝a ˝ywotnoÊç ca-
∏ej konstrukcji. Ramiona wy-
si´gnika maszyn przeznaczo-
nych do przemieszczania du-
˝ych mas urobku wykonane
sà z najwy˝szej jakoÊci mate-
ria∏u odpornego na odkszta∏-
cenia. Koparka Case CX800B
dost´pna jest w specjalnej
wersji ze wzmocnionym wysi´-
gnikiem i ∏y˝kà o pojemno-
Êci 4,52 m3, co umo˝liwia ko-
panie w najtrudniejszych wa-
runkach oraz przemieszczanie
olbrzymich mas urobku. 
Pierwsze koparki CX700B

dostarczono u˝ytkownikom
na poczàtku tego roku. Ma-
szyny zbierajà niezwykle po-
chlebne recenzje. Podobnie
rzecz ma si´ w przypadku
wi´kszego modelu CX800B.
Najwi´ksza koparka hydrau-
liczna produkowana przez
koncern Case sprawdza si´
doskonale zarówno w chiƒ-
skich kopalniach w´gla, jak
i czeskich kamienio∏omach. 
Du˝a, przestronna kabina,
w którà wyposa˝ono koparki
serii CX B, odznacza si´ nie-
wiarygodnie mocnà konstruk-
cjà. Jest doskonale izolowa-
na akustycznie, co zapewnia
operatorowi optymalnà ochro-
n´ przed ha∏asem zewn´trz-
nym i szkodliwymi wibracja-
mi. Specjalne amortyzatory,
na których posadowiono kabi-
n´ zapewniajà wysoki komfort
pracy obs∏ugujàcemu maszy-
n´. Nawet po ca∏ym dniu pra-
cy jest on mniej zm´czony, co
ma wp∏yw na zwi´kszenie
efektywnoÊci wykorzystania
maszyny i wydajnoÊç pracy.
Uk∏ad klimatyzacji z dziewi´-
cioma kana∏ami wylotowymi
zapewnia odpowiednià ja-
koÊç powietrza i temperatur´
w kabinie, zarówno w warun-
kach letnich, jak i zimowych.
Konstruktorzy najwi´kszych ko-
parek Case nie zapomnieli o wy-
godzie i bezpieczeƒstwie me-
chaników prowadzàcych prze-
glàdy i naprawy. Dzi´ki szeroko
otwieranym pokrywom i stop-

niom rozmieszczonym po obu
stronach maszyny majà oni u∏a-
twiony dost´p do silnika i pod-
zespo∏ów uk∏adu hydrauliczne-
go. Wszystkie filtry zgrupowano
centralnie, co u∏atwia ich wymia-
n´ skracajàc tym samym czas
trwania przeglàdów i zwiàza-
nych z nimi przestojów. Ograni-
czono je tak˝e dzi´ki wyposa˝e-
niu maszyn w elektrycznà pom-
p´ do tankowania paliwa. Jej
wydajnoÊç wynoszàca a˝ sto li-
trów na minut´ pozwala b∏yska-
wicznie nape∏niç zbiornik.
Koparki nowej serii B CX wypo-
sa˝ono w nap´dzany hydrau-
licznie wentylator dwukierun-
kowy. Zmiana kierunku obro-
tów pozwala na usuni´cie py∏u
oraz innych zanieczyszczeƒ,
a dzi´ki temu zmniejsza cz´-
stotliwoÊç r´cznego czysz-
czenia ch∏odnicy. Sterowany
za pomocà termostatu wenty-
lator osiàga pe∏nà wydajnoÊç
ju˝ przy pr´dkoÊci wynoszà-
cej zaledwie 1.600 obr./min.
Przyczynia si´ to do zmniejszenia
nat´˝enia ha∏asu zarówno we-
wnàtrz, jak i na zewnàtrz koparki.
Filtr o specjalnej budowie zapew-
nia najwy˝szà ochron´ uk∏adu
hydraulicznego przed wnikaniem
zanieczyszczeƒ. Interwa∏y wy-
miany oleju hydraulicznego okre-
Êlonono na 5.000 godzin. Dzi´ki
temu konstruktorom Case uda∏o
si´ zmniejszyç nie tylko liczb´
przestojów, ale tak˝e koszty co-
dziennej eksplatacji maszyn.

Dalsze informacje Pb 010Z
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Zmodernizowana koparka CX700B zbiera pochlebne opinie u˝ytkowników niezale˝nie
od warunków, w jakich przychodzi jej pracowaç

Koparka CX800B dost´pna w wersji ze wzmocnionym wysi´gnikiem i ∏y˝kà o du˝ej pojemnoÊci umo˝-
liwia kopanie w najtrudniejszych warunkach oraz przemieszczanie olbrzymich mas urobku





Wacker Neuson - r´czne
no˝yce pokonujà zbrojenia

Po zakoƒczeniu rozbiórki
lub wyburzania budynku
trzeba zajàç si´ uporzàd-
kowaniem terenu i zago-
spodarowaniem pozosta-
∏oÊci po wykonanych pra-
cach. Najcz´Êciej polega to
na skruszeniu zalegajàcego
teren gruzu na okreÊlone
frakcje. Mo˝na tego doko-
naç za pomocà kruszarki
bezpoÊrednio w miejscu
prowadzonych prac rozbiór-
kowych lub po przetranspor-
towaniu materia∏u na zwa∏o-
wisko. Uzyskany w ten spo-
sób materia∏ nadaje si´
do ponownego wykorzysta-
nia, na przyk∏ad mo˝e zo-
staç przeznaczony na pod-
budow´ drogowà.
Problemy sprawia odpo-
wiednie przygotowanie ma-
teria∏u trafiajàcego do kru-
szarki. Konieczne jest odse-

parowanie zbrojeƒ. W przy-
padku zaniechania segrego-
wania odpadów porozbiór-
kowych dochodzi do cz´ste-
go zakleszczania si´ mate-
ria∏u w gardzieli kruszarki.
Mo˝e to powodowaç uszko-
dzenia maszyny. Tak czy
inaczej, konieczne jest od-
blokowanie kruszarki. Jest
to ucià˝liwe i czasoch∏onne.
Aby tego uniknàç, firmy wyci-

najà zbrojenie za pomocà pal-
ników, co wià˝e si´ z wieloma
niedogodnoÊciami. G∏ównie
ze wzgl´du na du˝à wag´ bu-
tli gazowych ograniczajàcych
mobilnoÊç urzàdzenia. Prze-
wody acetylenowo-tlenowe
cz´sto ulegajà przeci´ciu
na zbrojeniu. Nie zapominaj-
my tak˝e, ˝e pracownik obs∏u-
gujàcy palnik musi posiadaç
specjalistyczne uprawnienia.

Prostym i rewelacyjnym roz-
wiàzaniem problemu oka-
za∏o si´ zastosowanie elek-
trycznych no˝yc Wacker
Neuson RCP–20. Sà one
niezwykle skuteczne, prze-
cinajà zbrojenia szybko, ci-
cho, a co najwa˝niejsze
umo˝liwiajà dotarcie w zaka-
marki niedost´pne dla palni-
ka acetylenowego.

Dalsze informacje Pb 011Z
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Pozosta∏oÊci zbrojeƒ muszà byç usuni´te zanim
materia∏ porozbiórkowy trafi do kruszarki

No˝yce elektryczne Wacker Neuson doskonale radzà sobie ze zbrojeniem. Przecinajà zbro-
jenia szybko, cicho, a co najwa˝niejsze ∏atwo docierajà w najdalsze zakamarki

Trimble - nowa wersja
systemu Grade Control

Szybsze, efektywniejsze i bar-
dziej op∏acalne wykonywanie
prac ziemnych jest kluczowe
dla osiàgni´cia sukcesu
w wysoce konkurencyjnej
bran˝y budowlanej. DziÊ,
trzeba umieç wykonaç ka˝dy
etap pracy szybciej i dok∏ad-
niej ni˝ kiedykolwiek. Syste-
my Kontroli Maszyn nowej
generacji firmy Trimble rewo-
lucjonizujà ca∏y proces bu-
dowlany, od projektu i osza-
cowaƒ do zakoƒczenia prac.
Trimble posiada najbardziej
wszechstronnà ofert´ syste-
mów kontroli maszyn. Od tych
opartych na laserach i czujni-
kach ultradêwi´kowych, a˝
do pracujàcych w 3D. Te za-
awansowane systemy sà ∏a-
twe w u˝yciu, elastyczne i roz-
budowywalne. Spe∏niajà za-
tem szeroki zakres wymagaƒ
dotyczàcych zastosowaƒ w te-
renie. Ponadto ka˝dy system
mo˝e pracowaç w trybie pe∏-

nej kontroli, jak i prowadzenia.
Firma Trimble wprowadzi∏a
w∏aÊnie nowà wersj´ syste-
mu sterowania maszynami
GCS900 Grade Control Sys-
tem. Wersja 11.1 zawiera no-
we funkcje do sterowania
szerokà gamà maszyn, ta-
kich jak koparki, zgarniarki,
spycharki, równiarki oraz
walce. System umo˝liwia
optymalne wykorzystanie

sprz´tu na placu budowy.
W nowej wersji systemu Gra-
de Control poprawiono rów-
nie˝ jakoÊç bezprzewodowej
transmisji danych pomi´dzy
biurem kierujàcego budowà
i operatorem obs∏ugujàcym
konkretnà maszyn´.
Dla koparek hydraulicznych
firma wprowadzi∏a mo˝liwoÊç
wspó∏pracy z sensorami no-
wej generacji serii AS oraz

opcj´ Single GPS, która po-
zwala na sterowanie w try-
bie 3D. Dodatkowo maszy-
na mo˝e wspó∏pracowaç z ta-
chimetrem elektronicznym
(opcja SPSx30), co umo˝liwia
precyzyjne kierowanie pracà
w miejscach, w których nie
jest dost´pny sygna∏ GPS,
na przyk∏ad w tunelach i g∏´-
bokich wykopach.
W przypadku zgarniarek sys-
tem GCS900 v. 11.1 pozwala
na zautomatyzowane podno-
szenia i opuszczania czerpa-
ka, a dla spycharek oraz rów-
niarek – dynamiczny obrót
lemieszy. System pozwala
teraz równie˝ na strerowanie
pracà walców. Funkcja ta by-
∏a bardzo oczekiwana przez
firmy drogowe korzystajàce
z tego typu sprz´tu.
Urzàdzenie umieszczono
w obudowie pozwalajàcej
na ∏atwy monta˝ na dowol-
nej maszynie. Oprogramo-
wanie do sterowania przygo-
towano w dwudziestu sze-
Êciu wersjach j´zykowych.

Dalsze informacje Pb 012Z

Wersja systemu Grade Control 11.1 zawiera d∏ugo oczekiwanà konfiguracje 3D dla walców





Nietypowe maszyny
budowlane Hyundai

Produkowane przez koncern
Hyundai koparki z d∏ugim ra-
mieniem LONG REACH cha-
rakteryzujà si´ du˝ym – do-
chodzàcym do 19 metrów za-
si´giem kopania oraz idealnie
roz∏o˝onym Êrodkiem ci´˝ko-
Êci. Sprawia to, i˝ maszyny sà
bardzo stabilne. Koparki
LONG REACH cechuje du˝a
wytrzyma∏oÊç poszczegól-
nych elementów (ramiona,
sworznie itp.). Ich wysoce
czu∏y uk∏ad sterowania po-
zwala na precyzyjne wykony-
wanie zadaƒ. Komfortowa ka-
bina zapewnia operatorowi
doskona∏à widocznoÊç, a co
za tym idzie, umo˝liwia do-

k∏adnà oraz bezpiecznà prac´.
Koparki Hyundai majà rów-
nie˝ zastosowanie w specjali-
stycznych robotach wyburze-
niowych obiektów o znacznej
wysokoÊci, których rozbiórka
poprzez strzelanie jest niedo-
zwolona lub ma∏o op∏acalna.
Rami´ do wyburzeƒ mo˝e
mieç maksymalnà d∏ugoÊç
ok. 42 metrów (zabudowane
jest na podwoziu R800LC-7A,
najwi´kszej maszyny marki
Hyundai). 
Standardowe wyposa˝enie
koparek do wyburzeƒ stanowi:
uchylna kabina podnoszo-
na za pomocà si∏owników hy-
draulicznych, rozsuwane gà-
sienice zwi´kszajàce stabil-
noÊç maszyny (do transportu
sà zsuwane), rami´ do wybu-
rzeƒ, instalacja hydraulicz-

na pod m∏ot, instalacja hy-
drauliczna pod obrót, zamki
hydrauliczne na ka˝dym si-
∏owniku ramienia i boomu,
krata zabezpieczajàca kabin´,
centralne smarowanie, sys-
tem zraszajàcy, a tak˝e kli-
matyzacja, podgrzewane fo-
tele i lusterka. Opcjonalnie
dost´pny jest system bez-
piecznego cofania z kamerà.
Koparki Hyundai z podnoszo-
nà kabinà majà zastosowanie
podczas prac przy ograniczo-
nej widocznoÊci operatora,
na przyk∏ad przy roz∏adunku
lub za∏adunku wagonów kole-
jowych, na z∏omowiskach,
w sk∏adach opa∏u lub kru-
szyw. Mo˝liwoÊç podniesie-
nia kabiny znacznie zwi´ksza
pole widzenia operatora, a to
skutkuje bardziej efektywnà

oraz precyzyjnà pracà. W tego
typu maszynach podnoszo-
na przy pomocy si∏owników
hydraulicznych kabina ope-
ratora stanowi jeden z pod-
stawowych wymogów. 
Po sukcesie rynkowym, jaki
sta∏ si´ udzia∏em 80-tonowej
koparki gàsienicowej, Hyun-
dai zaoferowa∏ kolejnà ma-
szyn´ tego rodzaju. Znajdu-
je ona zastosowanie mi´dzy
innymi w kopalniach odkryw-
kowych i górnictwie. Przed-
si´bierna koparka gàsieni-
cowa R800LC-7A FS wypo-
sa˝ona jest w ∏y˝k´ tak zwa-
nà dzielonà, rozsuwane gà-
sienice, zaawansowany sys-
tem hydrauliczny oraz po-
prawiajàcà widocznoÊç kom-
fortowà kabin´ operatora.
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Firmy prowadzàce nietypowe, specjalistyczne prace w bogatej ofercie koncernu Hyundai z ca∏à pewnoÊcià znajdà odpowiednià maszyn´…

Koparki z d∏ugim ramieniem LONG REACH
Model R210LC-7A R290 LC-7A
Ci´˝ar [kg] 24.500 32.000
Maks. pojemnoÊç ∏y˝ki [m3] 0,52 0,52
Maks. g∏´bokoÊç kopania [mm] 11.760 14.820
Maks. zasi´g kopania [mm] 15.220 18.510
Maks. wysokoÊç kopania [mm] 12.550 14.500
Moc silnika [KM] 151 227

Wyburzeniowe maszyny Hyundai
Model R360LC-7A DM R450LC-7A DM R500LC-7A DM
Ci´˝ar [kg] 42.680 53.740 57.500
Maks. ci´˝ar osprz´tu [kg] 2.300 3.000 1.500
Maks. zasi´g pracy [mm] 13.500 14.000 11.000
Maks. wysokoÊç pracy [mm] 21.300 26.300 30.000
Moc silnika [KM] 275 325 325

Przedsi´bierna koparka gàsienicowa R800LC-7A FS
Ci´˝ar maszyny [kg] 86.500
Maks. pojemnoÊç ∏y˝ki [m3] 4,5
Maks. zasi´g kopania [mm] 10.190
Maks. g∏´bokoÊç kopania [mm] 2.710
Maks. wysokoÊç wy∏adunku[mm] 11.510
Moc silnika [KM] 497





Mecalac 8MCR - jedna
czy dwie maszyny?

W dobie kryzysu finansowego
firmy budowlane poszukujà
mo˝liwoÊci redukcji kosztów.
Mecalac 8MCR ∏àczy w sobie
zalety ∏adowarki burtowej i Êred-
niej wielkoÊci koparki gàsienico-
wej. Za pomocà selektora ope-
rator – w zale˝noÊci od typu wy-
konywanego zadania – uaktyw-
nia uk∏ad sterowania dla kopar-
ki albo ∏adowarki. W maszynie
zastosowano nap´d hydrosta-
tyczny Senso Drive umo˝liwia-
jàcy osiàganie pr´dkoÊci mak-
symalnej 10 km/h. Sprawia to,
˝e Mecalac 8MCR mo˝e b∏y-
skawicznie przemieszczaç si´
po placu budowy. To z kolei
skraca czas prowadzonych ro-
bót. Do standardowego wypo-
sa˝enia maszyny nale˝y szyb-
koz∏àcze Mecalac typu Active
Lock umo˝liwiajàce ∏atwy
i szybki monta˝ osprz´tu robo-
czego. W chwili obecnej do-
st´pnych jest dziesi´ç narz´-
dzi roboczych, mi´dzy innymi
∏y˝ki koparkowe ró˝nej wiel-
koÊci (35 i 60 cm), ∏y˝ka ∏ado-
warkowa typu „Skid”, chwy-
tak, m∏ot hydrauliczny, zry-
wak, szufle oraz wid∏y do pa-
let. Specjalny adapter umo˝li-
wia wykorzystanie szeregu in-
nych narz´dzi, co zwi´ksza
zakres zastosowaƒ maszyny.
Mecalac 8MCR jest w chwili
obecnej najbardziej kompakto-
wà maszynà w klasie kopa-
rek 5-8 ton. Promieƒ obrotu jej
tylnej cz´Êci nadwozia wynosi
zaledwie 1,25 metra. Dlatego
te˝ operator mo˝e prowadziç
efektywnà prac´ bez ryzyka
kolizji w miejscach o ograni-
czonej przestrzeni, na przyk∏ad

w ciasnych uliczkach i na dro-
gach publicznych bez koniecz-
noÊci ograniczania ruchu lub
jego ca∏kowitego zamykania. 
Dzi´ki unikatowej konstrukcji
wysi´gnika operator mo˝e
operowaç ∏y˝kà tu˝ przy gà-
sienicach maszyny, a tak˝e
kopaç rowy wzd∏u˝ murów
i Êcian budynków. Zasi´g
maksymalny dochodzàcy na-
wet do 6,70 metra oraz mo˝li-
woÊç kopania na g∏´bo-
koÊç 3,70 metra zapewniajà
efektywnà prac´ na du˝ym

obszarze bez koniecznoÊci jej
cz´stego przerywania na czas
przemieszczania maszyny. 
Kopark´ Mecalac 8MCR wypo-
sa˝ono w wielofunkcyjny wy-
si´gnik ze Êrodkowym ∏ama-
niem. Mo˝e on byç wychylany
o 140° i ∏amany w Êrodkowej
cz´Êci w obydwie strony w za-
kresie 30°. Rozwiàzanie to
umo˝liwia na przyk∏ad kopanie
poza barierami oddzielajàcymi
pasy ruchu oraz znaczàco u∏a-

twia prace za∏adunkowe. Opa-
tentowany przez firm´ Mecalac
system sterowania jazdà w try-
bie ∏adowarki odbywa si´
za pomocà jednego joystika,
operator nie musi u˝ywaç
w tym celu peda∏ów. Dzi´ki za-
stosowaniu wysi´gnika o spe-
cjalnej konstrukcji Meca-
lac 8MCR mo˝e nie tylko z po-
wodzeniem kopaç i spe∏niaç
rol´ ∏adowarki, ale tak˝e wóz-
ka wid∏owego lub noÊnika
osprz´tu. Trudnà do przece-
nienia zaletà podczas prac

z zamontowanà ∏y˝kà ∏ado-
warkowà jest bardzo du˝a
wysokoÊç wysypu wyno-
szàca 4,80 metra, co po-
zwala na za∏adunek samo-
chodów ci´˝arowych z wy-
sokimi burtami skrzyni ∏a-
dunkowej. Na podkreÊlenie
zas∏uguje równie˝ to, ˝e
po zamontowaniu wide∏
do palet mo˝na operowaç ni-
mi nawet na wysokoÊci docho-
dzàcej do 5,18 metra. 
Podczas pracy z szuflà do ma-
teria∏ów sypkich w czasie robót
za∏adunkowych i niwelacyjnych
tylna Êciana ∏y˝ki wspiera si´
na lemieszu, co daje mo˝liwoÊç
optymalnego wykorzystania ca-
∏ej si∏y pociàgowej maszyny.
Dodatkowà zaletà tego rozwià-
zania jest to, ˝e ogranicza ono
ryzyko przecià˝eƒ wysi´gnika. 
Operator wykorzystujàcy maszy-

n´ 8MCR jako ∏adowark´ mo˝e
dokonywaç obrotu nadwozia
o 360°. Jest to – w porównaniu
z mo˝liwoÊciami zwyk∏ej ∏ado-
warki kompaktowej – du˝a zale-
ta nowej maszyny Mecalaca.
Dzi´ki mo˝liwoÊci pe∏nego obro-
tu nadwozia odpada koniecz-
noÊç cz´stych zmian pozycji ma-
szyny, a tym samym du˝a cz´Êç
bezproduktywnych przejazdów.
Dzi´ki temu ograniczono tak˝e
stopieƒ zu˝ycia gàsienic gumo-
wych i uszkodzenia nawierzchni,
na której pracuje maszyna. 
Praca operatora mo˝e byç do-
datkowo u∏atwiona dzi´ki do-
st´pnemu opcjonalnie automa-
tycznemu samopoziomujàcemu
si´ systemowi prowadzenia ∏y˝-
ki równolegle do pod∏o˝a. Ogra-
nicza to straty wywo∏ane wysypy-
waniem si´ cz´Êci urobku z ∏y˝ki
podczas prac ∏adowarkowych. 
Obs∏uga obu trybów pracy ma-
szyny jest intuicyjna, co sprawia,
˝e operator nie musi przecho-
dziç ˝adnego specjalistycznego
przeszkolenia. Komfort obs∏ugi
dodatkowo podnoszà ergono-
miczne elementy obs∏ugowe. 
Mecalac 8MCR jest w stanie
wykonywaç zadania przewi-
dziane dla dwóch typów ma-
szyn. Daje to wymierne korzy-
Êci. Przede wszystkim na plac
budowy musi byç przetranspor-
towana tylko jedna maszyna.
Mo˝e byç ona optymalnie wy-
korzystana. Nie czeka bowiem
bezczynnie na wykonanie prze-
widzianego dla niej zadania.
Poza tym Mecalac 8MCR zu˝y-
wa mniej paliwa ni˝ dwie ma-
szyny, co oznacza równie˝
mniejszà degradacj´ Êrodo-
wiska naturalnego. 
Francuskie zrzeszenie France
Design Industry wyró˝ni∏o ma-
szyn´ Mecalac 8MCR z∏otym
medalem. Jurorzy docenili nie
tylko innowacyjnoÊç rozwià-
zaƒ konstrukcyjnych, ale rów-
nie˝ wysoki komfort pracy
operatora, obni˝enie kosztów
eksploatacji i negatywnego
wp∏ywu na Êrodowisko natu-
ralne oraz przystosowanie
maszyny do aktualnych wy-
mogów bran˝y budowlanej. 
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Mecalac 8MCR ∏àczy w sobie zalety ∏adowarki burtowej i Êredniej wielkoÊci koparki

Mecalac 8MCR - podstawowa specyfikacja
Masa w∏asna: 7,0 tony
Gàsienice gumowe o szerokoÊci 450 mm
Nap´d hydrostatyczny Senso Drive
Silnik Cummins o mocy 82 KM
Potecjometr do regulacji pr´dkoÊci obrotowej silnika
Uk∏ad hydrauliczny Rexroth
Szybkoz∏àcze Meclac
Komfortowa, ergonomiczna kabina operatora
Linie hydrauliczne wyprowadzone na wysi´gniku



Haulotte nagrodzone

Europejskie Stowarzyszenie
Wypo˝yczalni Sprz´tu Bu-
dowlanego (ERA) przy wspó∏-
pracy wydawcy czasopism
bran˝owych KHL Group przy-
zna∏o nagrod´ Produkt Roku
dla teleskopowego podestu
ruchomego H28TJ+ produ-
kowanego przez firm´ Hau-
lotte. Nagrod´ przyznano
za wyjàtkowe cechy pode-
stu – dodatkowy szeÊciome-
trowy JIB teleskopowy i za-
si´g do 23 metrów umo˝li-
wiajàcy prac´ w najbardziej
wymagajàcych warunkach. 
Rozdanie nagród mia∏o miej-
sce w maju tego roku w Man-
chesterze. Uczestnikami im-
prezy byli cz∏onkowie ERA
oraz dwustu pi´çdziesi´ciu
przedstawicieli europejskich wy-
po˝yczalni sprz´tu budowlanego. 
Blisko rok temu Haulotte prze-
j´∏o amerykaƒskà firm´ Bil-Jax
poszerzajàc w ten sposób swà
ofert´ o nowe produkty:

• lekkie samojezdne podesty
ruchome 36XT oraz 45XA
z serii X-BOOM nale˝àce
do najbardziej wszech-
stronnych urzàdzeƒ tego
typu. Przeznaczone sà
do prac na wysokoÊci robo-
czej od 13,4 do 15,6 metra

na zewnàtrz i wewnàtrz bu-
dynków. Zamiast w ci´˝kie
przeciwwagi, wyposa˝one sà
w podpory hydrauliczne, in-
stalacja których zajmuje nie-
ca∏e pó∏ minuty. Sà ∏atwe
w transporcie. Podest tele-
skopowy 36XT wa˝y 2.277 kg

i umo˝liwia prac´ na wyso-
koÊci do 13,4 metra. Z kolei
ci´˝ar roboczy przegubowe-
go podestu 45XA wyno-
si 2.139 kg. Urzàdzenie po-
zwala na prac´ na wysokoÊci
do 15,6 metra.

• podesty ruchome na przy-
czepkach z serii SUMMIT. Wy-
sokoÊç robocza dla tych urzà-
dzeƒ wynosi od 10 do 18,7
metra. Specjalne stabilizato-
ry niwelujà nierównoÊci tere-
nu. Maszyny przeznaczone
sà do wszelkich prac bu-
dowlanych, konserwacyj-
nych, naprawczych, insta-
lacyjnych, a tak˝e przy przy-
cinaniu drzew. Dzi´ki nie-
wielkim wymiarom i wadze,
mo˝na je ∏atwo przemiesz-
czaç po placu budowy. 
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Typ podestu wysokoÊç robocza [m] ci´˝ar roboczy [kg]
Teleskopowy 2622T (101/67) 10,10 1.497
Teleskopowy 3632T (134/98) 13,40 2.177
Przegubowy 3522A (133/70) 13,30 1.905
Przegubowy 4527A (157/82) 15,70 2.177
Przegubowy 5533A (188/102) 18,80 2.522



Maszyny Volvo ratujà
Orlen Monster Jam

Volvo Maszyny Budowlane
Polska zosta∏o partnerem
pierwszego w Polsce poka-
zu legendarnych pó∏ci´˝aró-
wek Monster Truck – Orlen
Monster Jam. Impreza odby-
∏a si´ na Stadionie Âlàskim
w Chorzowie 30 maja.
Wspó∏praca z w∏aÊcicielem
Monster Jam – FELD Motor
Sports z USA oraz organizato-
rem imprezy – agencjà LIVE
rozpocz´∏a si´ ju˝ na poczàt-
ku marca. Prace nad przygo-
towaniem imprezy trwa∏y d∏u-
go ze wzgl´du na bardzo wy-
sokie wymagania organizato-
rów. Maszyny musia∏y byç wy-
posa˝one w d∏ugie wid∏y
do transportowania samocho-
dów. Ich ∏y˝ki nie mog∏y mieç
ostrych kraw´dzi, aby nie
uszkodziç sklejki, którà by∏a
przykryta murawa stadionu. 
Volvo jako partner imprezy
dostarczy∏o na nià osiemna-
Êcie ci´˝kich maszyn bu-
dowlanych, wÊród nich: wo-
zid∏a przegubowe Volvo
A25E i A30E, ∏adowarki Vo-
lvo L110F, L120F i L150F,
równiark´ ko∏owà G946, wa-
lec do ziemi Volvo SD122DX
a tak˝e sprz´t kompaktowy
– koparko-∏adowark´ Volvo
BL71 oraz ∏adowarki kom-
paktowe Volvo L25P.
Przygotowania toru rozpo-
cz´∏y si´ na dwa dni
przed imprezà. P∏yta stadio-
nu zosta∏a przykryta specjal-
nà geow∏ókninà, na którà zo-
sta∏y na∏o˝one p∏yty ze sklej-
ki. Maszyny, które wje˝d˝a∏y
na tak zabezpieczonà mura-
w´ mog∏y poruszaç si´ tylko
w przód i w ty∏, nie mog∏y
skr´caç, tak aby p∏yty nie

przesun´∏y si´ na ∏àczeniach.
W czwartek wieczorem roz-
poczà∏ si´ dowóz materia∏u
– mieszanki gliny (70%) oraz
piasku (30%). Do nawiezie-
nia by∏o ponad 170 dwudzie-
stopi´ciotonowych ci´˝aró-
wek, które zacz´∏y si´ zako-
pywaç w nawo˝onym mate-
riale. Sytuacj´ dodatkowo
komplikowa∏ ulewny deszcz.
Drogi dojazdowe do Stadio-
nu Âlàskiego by∏y kompletnie
zablokowane przez oczeku-
jàce na roz∏adunek ci´˝arów-
ki. Na pomoc ruszy∏y wozid∏a
przegubowe – Volvo A25E
oraz dwa Volvo A35E dostar-
czone przez firm´ Ekotrans.
Ci´˝arówki kiprowa∏y mate-
ria∏ przy wjeêdzie na stadion
– tam ∏adowarki Volvo L150F
i L110F ∏adowa∏y wozid∏a,
które potem wje˝d˝a∏y ty∏em
przez tunel g∏ówny i tam
zrzuca∏y materia∏. G∏´bokie
na kilkadziesiàt centymetrów
b∏oto i glina oraz padajàcy in-
tensywnie przez ca∏à noc
deszcz nie by∏y ˝adnà prze-
szkodà dla wozide∏ Volvo.
Ekipa pracowa∏a przez ca∏à
noc do 9.00. Prace ruszy∏y
ponownie o 14.00. Piàtek
up∏ynà∏ ju˝ spokojniej na for-
mowaniu nasypów oraz roz-
stawianiu wraków samocho-
dów pod konkurencje Mon-
ster Jam – „jazd´ na czas”
i „freestyle”. Tu przewozem
wraków autobusów zaj´∏a si´
∏adowarka Volvo L110F. Sa-
mochody osobowe oraz
przyczepy kempingowe by∏y
przewo˝one przez ∏adowarki
kompaktowe Volvo L25.
W sobot´ o godzinie 10 tor
by∏ gotowy, a organizatorzy
mogli odetchnàç z ulgà.
Na organizowanej na Polach
Marsowych przed Stadionem
Âlàskim imprezie „Pit Party”,

obok Monster Trucków pre-
zentowane by∏y tak˝e du˝e
maszyny Volvo – wozid∏o
przegubowe A30E, ∏adowar-
ka ko∏owa L180F oraz ko-
parka ko∏owa EW160C. Ma-
szyny cieszy∏y si´ du˝ym za-
interesowaniem. Aby wejÊç
do ich kabin trzeba by∏o od-
staç nawet kilkanaÊcie minut
w kolejce. Pit Party, w tym
ekspozycj´ Volvo, odwiedzi-
∏o 10 tysi´cy osób.
Wielki show Monster Jam roz-
poczà∏ si´ punktualnie, do-
k∏adnie o godzinie 20.00. Ju˝
po pierwszym przejeêdzie
pierwszej konkurencji – „jaz-
dy na czas”, konieczna by∏a
interwencja maszyn Volvo.
Kierowca jednego z Monster
Trucków nie opanowa∏ pojaz-
du na zakr´cie i Êlizgajàc si´
na gliniano-b∏otnistej na-
wierzchni zakoƒczy∏ przejazd
na dachu. Do akcji wkroczy∏a
∏adowarka Volvo L110F – bez
problemu stawiajàc samo-
chód na ko∏ach. Gwoêdziem
programu Volvo na zawo-
dach Orlen Monster Jam by∏
pokaz maszyn Volvo.
Przy dêwi´kach dynamicznej
muzyki na aren´ Stadionu
Âlàskiego wjecha∏y: równiar-
ka Volvo G946, wozid∏o prze-
gubowe Volvo A25E, ∏ado-
warka ko∏owa Volvo L110F
oraz koparko ∏adowarka Vo-
lvo BL71. Szczególne owacje
zebra∏a Zofi Kaberg – opera-
torka ze Szwecji, która tego
dnia kierowa∏a wozid∏em.
Gdy tylko impreza si´ za-
koƒczy∏a, ekipa natychmiast
przystàpi∏a do dekonstrukcji
toru. Oko∏o pó∏nocy na p∏yt´
boiska Stadionu Âlàskiego
wjecha∏y dwie koparki Volvo
EC290CL. Z´by dwumetro-
wych ∏y˝ek koparek by∏y za-
bezpieczone specjalnà na-

k∏adkà, która zabezpiecza∏a
sklejk´ przed ewentualnym
uszkodzeniem. Koparki zgar-
nia∏y materia∏ na specjalne
wa∏y, a nast´pnie ∏adowa∏y
wozid∏a. Te kiprowa∏y zie-
mi´ przy bramie g∏ównej,
gdzie dwie ∏adowarki Volvo
L220F ∏adowa∏y ci´˝arówki. 
Tym razem prac nie utrudnia∏
deszcz. W niedziel´ rano zo-
sta∏o jeszcze uprzàtni´cie
sklejki z resztek materia∏u
– tym zaj´∏a si´ ∏adowarka
Volvo L25 – tym razem wypo-
sa˝ona w zamiatark´ Hol-
mes. Zgodnie z planem, mu-
rawa stadionu po zdj´ciu p∏yt
by∏a dost´pna w niedziel´
oko∏o po∏udnia, a tym sa-
mym nie zosta∏ przekroczony
niebezpieczny okres osiem-
dziesi´ciu godzin, po którym
zabezpieczona specjalnie
trawa mog∏aby zaczàç gniç.
Analiza stanu murawy doko-
nana po zakoƒczeniu prac
porzàdkowych nie wykaza∏a
˝adnych uszkodzeƒ.
– To by∏o du˝e Êwi´to spor-
tów motorowych w Polsce.
Po raz pierwszy mogliÊmy
bowiem obejrzeç u nas po-
kaz legendarnych Monster
Trucków. Na imprezie poja-
wi∏o si´ ponad czterdzieÊci
tysi´cy kibiców. Mamy zatem
ogromnà satysfakcj´, ˝e mo-
gliÊmy tak szerokiej publicz-
noÊci pokazaç mo˝liwoÊci
maszyn budowlanych Volvo.
Mimo fatalnych warunków at-
mosferycznych doskonale
sprawdzi∏y si´ one w przygo-
towaniach toru. Sukcesem
okaza∏ si´ równie˝ specjalnie
przygotowany na t´ okazj´
pokaz – podsumowa∏ Ma-
riusz WiÊniewski, Dyrektor
Sprzeda˝y Volvo Maszyny
Budowlane Polska. 
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Ammann Yanmar ma
nowych dealerów

Ammann Yanmar konse-
kwentnie zwi´ksza aktyw-
noÊç na polskim rynku. Po-
szerzajàc sieç dealerów
rozpoczà∏ w tym roku
wspó∏prac´ z dwiema firma-
mi – Lifton Polska z Zabrza
oraz Bax Profit z Poznania. 
– Zawsze tak dobieramy
partnerów, aby zapewniç
naszym klientom najwy˝szà
jakoÊç oferowanego sprz´-
tu. Dlatego z poczàtkiem te-
go roku zdecydowaliÊmy
si´ na wspó∏prac´ z firmà
Ammann Yanmar – mówi
prezes Lifton Polska Marek
Misiak. Od oko∏o pi´ciu lat
mamy w swojej ofercie ró˝-
nego typu koparki oraz ko-
parko-∏adowarki. Poszerze-
nie naszej oferty o miniko-
parki Ammann Yanmar spo-
wodowane jest wzrostem
zainteresowania rynku tego
typu maszynami. Ammann

Yanmar to przede wszystkim
wysoka jakoÊç oraz sil-
na marka. Firma jest trzecim
co do wielkoÊci europejskim
producentem minikoparek.
Mini-koparki serii SV i ViO
(obrysowe) wype∏niajà luk´
na polskim rynku. Doskona-
le sprawdzajà si´ na ograni-
czonej przestrzeni z uwagi
na niewielkie gabaryty, za-
chowujàc przy tym znako-
mite parametry pracy. Sà

idealne do prac budowla-
nych i komunalnych.
Z uwagi na nowà genera-
cj´ silnika, jaki stosowany
jest w maszynach Ammann
Yanmar zredukowana zo-
sta∏a emisja spalin, ha∏asu,
a tak˝e poprawiony rozruch
(szybsze nagrzewanie).
Bax Profit rozpoczà∏ wspó∏-
prac´ z firmà Ammann Yan-
mar na poczàtku 2009 roku.
Decyzja o wzbogaceniu

oferty Grupy Bax o maszyny
tego producenta, by∏a po-
dyktowana rosnàcym zain-
teresowaniem takim sprz´-
tem polskich klientów. Bax
Profit mo˝e si´ pochwaliç
doskonale rozwini´tà siecià
sprzeda˝y oraz serwisu (Po-
znaƒ, Wroc∏aw, Szczecin,
Ruda Âlàska, Toruƒ, Sule-
chów). Polski rynek cz´sto
korzysta z doÊwiadczeƒ za-
chodnich sàsiadów, gdzie
minikoparki Ammann Yan-
mar sprzedajà si´ w iloÊci
kilku tysi´cy sztuk rocznie.
Chcemy, aby równie˝ pol-
scy przedsi´biorcy mogli
skorzystaç z mo˝liwoÊci za-
kupu tych maszyn – dekla-
ruje Bax Profit. Minikoparki
z serii VIO (obrysowe)
o wadze do 10 ton, zacho-
wujàc doskona∏e partametry
robocze przy niewielkich
rozmiarach, z powodzeniem
wykorzystywane sà w za-
st´pstwie maszyn ko∏owych
o wadze 12÷14 ton.
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Ammann Yanmar konsekwentnie zwi´ksza aktywnoÊç na polskim rynku rozwijajàc sieç
sprzeda˝y i serwisu swych maszyn



Wacker Neuson RT 82 SC
– ka˝dy chce nim pracowaç!

W Krakowskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej w Nie-
po∏omicach trwa budowa
centrum badawczo-rozwojo-
wego i fabryki amerykaƒskiej
korporacji Woodward Gover-
nor. Wykonanie kanalizacji
sanitarnej i deszczowej dla
tej inwestycji powierzono fir-
mie TALPA ze Skawiny. 
Tego rodzaju prace wià˝à si´
zawsze z koniecznoÊcià odpo-
wiedniego zag´szczenia ziemi
w wykopach. W Niepo∏omi-
cach ze wzgl´du na du˝à spo-
istoÊç gruntu (glina, i∏y) zak∏a-
danego dog´szczenia nie uda-
∏o si´ osiàgnàç przy u˝yciu za-
g´szczarek p∏ytowych. Klei∏y
si´ one do pod∏o˝a, nie majàc
wystarczajàcej si∏y uderzenia. 
Rozwiàzaniem okaza∏o si´ za-
stosowanie zdalnie sterowa-
nego walca oko∏kowanego
Wacker Neuson RT 82 SC.
Maszyna o masie 1,4 tony
i sile wibracji 60 kN skonstru-
owana z myÊlà o zag´szcza-
niu spoistych gruntów do-
skonale poradzi∏a sobie
z niepo∏omickimi i∏ami.
– Zakup walca RT 82 SC sta-
nowi∏ rezultat d∏ugich analiz
i osobistych przemyÊleƒ.
Chcia∏em zwi´kszyç bezpie-
czeƒstwo moich pracowni-
ków, ale tak˝e byç pewien,
˝e inwestycja w maszyn´
przyniesie wymierne korzyÊci

finansowe – mówi w∏aÊciciel
firmy TALPA Robert Lizak. 
Co do pierwszej kwestii, od sa-
mego poczàtku nie mog∏o byç
najmniejszych wàtpliwoÊci, ˝e
walec RT 82 SC podnosi sto-
pieƒ bezpieczeƒstwa pracy.
Opatentowany system Smart
Control dzia∏a w ten sposób, ˝e
pracujàca maszyna musi „wi-
dzieç” cz∏owieka. Ka˝da utrata
kontaktu powoduje jej automa-
tyczne wy∏àczenie. Podobnie
jest w przypadku przekrocze-
nia bezpiecznej odleg∏oÊci
od cz∏owieka. Dzi´ki temu nie
istnieje zagro˝enie najechania
na pracujàcych w zasi´gu ma-
szyny. Walec automatyczne
wy∏àcza si´ na przyk∏ad w razie
upadku lub zas∏abni´cia opera-
tora. Poniewa˝ pracownik ob-
s∏ugujàcy walec nie ma z nim
fizycznego kontaktu, nie jest
nara˝ony na szkodliwe wibra-
cje, nie wdycha te˝ spalin.
Pracujàcy w wykopach, na-
wet tych najlepiej zabezpie-
czonych, zawsze nara˝eni
sà na ryzyko zasypania. Wa-
lec Wacker Neuson RT 82 SC
uwalnia odpowiedzialnego
za bezpieczne prowadzenie
robót od takich problemów.
Maszyna mo˝e byç wprowa-
dzona do wykopu. Solidna,
odporna na uszkodzenia me-
chaniczne obudowa dosko-
nale chroni podzespo∏y walca
w przypadku jego zasypania.
W walcu RT 82 SC zastoso-
sowano system sterowania
na podczerwieƒ. Rozwiàza-

nie to podnosi bezpieczeƒ-
stwo u˝ytkowania. Sterowa-
nie na podczerwieƒ nie jest
podatne na zak∏ócenia ze-
wn´trzne. Nie zapominajmy,
˝e pracujàce na placu budo-
wy maszyny i urzàdzenia
oraz metalowe konstrukcje
mogà powodowaç zak∏óce-
nia funkcjonowania sterowa-
nia falami radiowymi.
Kierowanie pracà maszyny
jest intuicyjne. Gdy pierwszy
walec  zosta∏ dostarczony fir-
mie TALPA na budow´ w Nie-
po∏omicach, do jego obs∏ugi
ustawi∏a si´ kolejka. – Wszyscy
chyba przypomnieli sobie cza-
sy, kiedy to bawili si´ zdalnie
sterowanymi samochodzikami.

Po krótkim przeszkoleniu ˝ad-
nemu z pracowników obs∏uga
walca nie sprawia ˝adnych
trudnoÊci. Ka˝dy z nich jest
w stanie pracowaç szybko,
bezpiecznie i co najwa˝niej-
sze efektywnie – mówi kierow-
nik budowy Maciej Klimas. 
O efektywnoÊci walca RT 82 SC
u˝ytkownicy wyra˝ajà si´ w sa-
mych superlatywach. Maszyna
bez najmniejszych proble-
mów poradzi∏a sobie z za-
g´szczeniem trudnych niepo-
∏omickich i∏ów. Dzi´ki temu
odpad∏a koniecznoÊç czaso-
ch∏onnej i kosztownej wymia-
ny gruntu. – Przynios∏o to mojej
firmie konkretne oszcz´dnoÊci.
Wymiana gruntu w wykopie
pod rur´ kanalizacyjnà na od-
cinku 300 metrów wraz z wy-
wózkà i utylizacjà w zale˝noÊci
od u˝ytego kruszywa koszto-
waç mo˝e nawet trzydzieÊci ty-
si´cy z∏otych. Nie zapominaj-
my tak˝e o szkodach powo-
dowanych wymianà. Zak∏óca
ona naturalny bieg podziem-
nych cieków wodnych. Dlate-
go w krajach Europy Zachod-
niej jest praktycznie nie stoso-
wana – mówi Robert Lizak. 

Dalsze informacje Pb 018Z

Maszyny budowlane

32 PoÊrednik Budowlany

Robert Lizak (w Êrodku) jest cz´stym goÊciem na placu budowy, W∏aÊcicel firmy TALPA
dba, by praca by∏a nie tylko efektywna, ale tak˝e bezpieczna

Po krótkim przeszkoleniu obs∏uga walca nie sprawia ˝adnych trudnoÊci. Operator jest
w stanie pracowaç szybko, bezpiecznie i co najwa˝niejsze efektywnie

Walec RT 82 SC kierowany jest za pomo-
cà ergonomicznego sterownika
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ROC T15 – „dzidziuÊ” 
w rodzinie Atlas Copco

Atlas Copco wprowadzi∏
na rynek nowà hydraulicznà
wiertnic´ ROC T15. Maszy-
na przeznaczona jest do wy-
konywania robót wiertniczych
w zakresie od 22 do 45 mm.
Wiertnica nazywana przez
swoich konstruktorów piesz-
czotliwie „dzidziusiem” wa-
˝y 2.800 kg, wyposa˝ona jest
w nap´d na cztery ko∏a
i uk∏ad zdalnego sterowania. 
In˝ynierowie Atlas Copco
podkreÊlajà unikatowoÊç kon-
strukcji ROC T15, która spra-
wia, ˝e maszyna mo˝e doko-
nywaç wierceƒ w zakresie po-
ziomym na powierzchni po-
nad osiemnastu metrów kwa-
dratowych. Dzi´ki niewielkiej
masie w∏asnej i mo˝liwoÊci
ca∏kowitego z∏o˝enia ramie-
nia wysi´gnika, nowa wiertni-
ca jest niezwykle ∏atwa
w transporcie, nawet przy wy-
korzystaniu ma∏ych przyczep. 

Atlas Copco wyposa˝y∏o
swego „dzidziusia” w radiowy
system zdalnego sterowania.
Za jego pomocà z bezpiecz-
nej odleg∏oÊci operator stero-
waç mo˝e ruchami wysi´gni-
ka, przemieszczaç maszyn´,
dokonywaç precyzyjnych
wierceƒ oraz sterowaç stano-
wiàcà wyposa˝enie opcjonal-
ne hydraulicznà wyciàgarkà

o zmiennej sile uciàgu.
Na niepewnym gruncie opty-
malnà stabilnoÊç maszyny uzy-
skano dzi´ki zastosowaniu spe-
cjalnych podpór w przedniej
cz´Êci nadwozia. Maszyna na-
p´dzana jest nowoczesnym sil-
nikiem wysokopr´˝nym Deutz
spe∏niajàcym wymogi normy
emisji spalin Tier III.
W nowej wiertnicy Atlas Copco

ROC T15 zastosowaç mo˝na jed-
nà z trzech wiertarek hydrau-
licznych – COP 1019HF (H19
x108 mm), COP 1022HF
(H22x108 mm) oraz COP 1028,
która wraz ze specjalistycznym
osprz´tem umo˝liwia wierce-
nie na g∏´bokoÊç do dzie-
wi´ciu metrów. Przy zastoso-
waniu wiertarki COP 1022HF
wiertnic´ mo˝na wyposa˝yç
w hydrauliczny system po-
dawania ˝erdzi. 
W opinii konstruktorów Atlas
Copco nowa wiertnica ma
wszelkie dane ku temu, by
sprawdziç si´ doskonale
przy mniejszych robotach
wiertniczych, nie tylko ze
wzgl´du na parametry pracy,
ale tak˝e tak˝e dzi´ki du˝ej
mobilnoÊci i ∏atwoÊci transpor-
tu. W kamienio∏omach z po-
wodzeniem zastàpiç mo˝e
na przyk∏ad r´czne wiertarki.
Oprócz tego maszyna dosko-
nale nadaje si´ do wiercenia
bry∏ nadwymiarowych w ko-
palniach surowców skalnych. 
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. (022) 572 68 00, fax  (022) 572 68 09
www.atlascopco.pl



Pezal oferuje du˝e
agregaty stacjonarne  

W drugiej po∏owie roku firma Pe-
zal poszerzy∏a swà ofert´ han-
dlowà wprowadzajàc do sprze-
da˝y stacjonarne agregaty prà-
dotwórcze o du˝ej mocy w za-
kresie od 114 do nawet 1.000
kVA. Mogà one s∏u˝yç do pracy
ciàg∏ej i znajdowaç si´ w u˝ytku
nawet przez okres dwóch lat.
W tym czasie wymagane sà je-
dynie chwilowe przerwy w eks-
ploatacji konieczne na przepro-
wadzenie przeglàdów serwiso-
wych oraz wymian´ olejów, fil-
trów i sprawdzeniu lub wymianie
pozosta∏ych elementów podle-
gajàcych okresowej inspekcji.
W agregatach oferowanych
przez Pezal zastosowano
zasilane olejem nap´do-
wym, nowoczesne, spraw-
dzone silniki Cummins. Pra-
cujàc w parze z doskona∏à
pràdnicà Stanford, zu˝ywa-
jà one bardzo ma∏o paliwa
i sà niezwykle ciche.

Wymienione agregaty mogà
generowaç pràd w cyklu cià-
g∏ym samodzielnie lub wspó∏-
dzia∏aç poprzez system ATS
z siecià energetycznà. Polega
to na tym, ˝e w momencie za-

niku pràdu w sieci, ATS w∏àcza
agregat pràdotwórczy, nato-
miast przy powrocie pràdu
do sieci energetycznej agregat
zostaje od∏àczony. W trosce

o zapewnienie komfortu u˝yt-
kowania agregatów zastoso-
wano w nich nowoczeÊniejsze
rozwiàzania technologiczne
pozwalajàce na bardzo sku-
teczne wyciszenie pracy ze-

spo∏u pràdotwórczego. Emito-
wany przezeƒ ha∏as nie prze-
kracza 75 decybeli.
Przewidujàce firmy przemy-
s∏owe, budowlane, a tak˝e

klienci indywidualni, którzy
chcà zabezpieczyç si´
przed skutkami nieprzewi-
dzianych przerw w dosta-
wach energii elektrycznej
lub posiadaç niezale˝ne
êród∏o pràdu w lokaliza-
cjach, gdzie brak jest dost´-
pu do sieci powinny bez-
wzl´dnie zaopatrzyç si´
w nowoczesne, niezawod-
ne zespo∏y pràdotwórcze. 
Generatory pràdu oferowa-
ne przez Pezal wyró˝niajà
si´ dobrà jakoÊcià, atrakcyj-
nà cenà, sà tak˝e estetycz-
ne wizualnie. Pezal gwaran-
tuje nabywcom generatorów
profesjonalny serwis stacjo-
narny i mobilny przeprowa-
dzajàcy przeglàdy i naprawy
zarówno gwarancyjne, jak
i pogwarancyjne.
W aktualnej ofercie firmy Pezal
znajduje si´ kilkanaÊcie modeli
stacjonarnych agregatów prà-
dotwórczych, co sprawia, ˝e
ka˝dy znajdzie urzàdzenie od-
powiadajàce jego potrzebom. 
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Generator pràdu pozwala zabezpieczyç si´ przed skutkami nieprzewidzianych przerw
w dostawach energii elektrycznej 



C36. Cruser wprowadza nowy model nawigacji

C39. Pierwsze Volvo FH16 700 ju˝ na trasie

C40. Fuso Canter Euro 5 - mocny i oszcz´dny

V38.Mercedes-Benz Actros – niezawodny budowlaniec

V39.DAF XF105 z europejskà homologacjà
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Cruser wprowadza
nowy model nawigacji

Urzàdzenia nawigacji sateli-
tarnej wykorzystywane w po-
jazdach mechanicznych sta-
jà si´ coraz popularniejsze.
Eksperci szacujà, ˝e w ciàgu
najbli˝szych czterech lat
Êwiatowy rynek sprz´tu
umo˝liwiajàcego korzystanie
z satelitarnej nawigacji GPS
wzroÊnie ponaddwukrotnie
osiàgajàc poziom szeÊçdzie-
si´ciu dwóch miliardów dola-
rów. Grono u˝ytkowników te-
go typu urzàdzeƒ stale si´
powi´ksza, przekonali si´
oni bowiem o ich walorach
polegajàcych na u∏atwianiu
dotarcia do zak∏adanego ce-
lu podró˝y, mo˝liwoÊci wy-
znaczania optymalnych tras
oraz lokalizowania poszuki-
wanych punktów. Na wzrost
popytu na tego typu urzà-
dzenia niebagatelny wp∏yw
majà tak˝e ich malejàce ce-
ny. Wed∏ug wi´kszoÊci pro-
gnoz ju˝ niebawem rocz-
na Êwiatowa sprzeda˝ urzà-
dzeƒ wyposa˝onych w mo-
du∏y GPS si´gnie miliarda
sztuk. Potwierdzi∏y si´ tak˝e
przewidywania, ˝e udost´p-
nienie do celów cywilnych
dok∏adniejszej wersji majàce-
go poczàtkowo militarne za-
stosowania GPS ma dosko-
na∏y wp∏yw na rozwój rynku. 
Szczególnym zainteresowa-
niem cieszà si´ urzàdzenia
przenoÊne, montowane na
przedniej szybie samocho-
du. Tego rodzaju rozwiàza-
nie umo˝liwia kierowcom ∏a-
twe korzystanie z wygody
kierowania si´ nawigacjà sa-
telitarnà zarówno w samo-
chodach prywatnych, rodzin-
nych, jak i w samochodach
s∏u˝bowych. Ponadto urzà-
dzenia przenoÊne dost´pne
obecnie na rynku pozwalajà
na indywidualny wybór sys-
temów map nawigacyjnych.
Takie mapy niejednokrotnie
sprawdzajà si´ na polskich
drogach lepiej ni˝ systemy
map oferowane do syste-

mów nawigacyjnych monto-
wanych fabrycznie przez pro-
ducentów samochodów.
Cruser po udanym wprowa-
dzeniu na polski rynek modeli
nawigacji satelitarnej Gamma
A43 i Omega A70 zaoferowa∏
klientom kolejny model. Tym
razem w r´ce kierowców tra-
fi∏o urzàdzenie Sigma A43.
Âmia∏o mo˝na okreÊliç je
mianem wielozadaniowego.
Oprócz podstawowej funkcji
nawigacji GPS umo˝liwia tak-
˝e odczyt plików we wszyst-
kich popularnych formatach
multimedialnych (MP3, WMA,
WAV, WMV, AVI, MPEG, ASF,
JPG, GIF, BMP, PNG, TXT).
Posiada wbudowany modu∏
Bluetooth, transmiter FM, wej-
Êcie Audio-Video oraz prze-
glàdark´ internetowà. W naj-
nowszym modelu producent
zastosowa∏ procesor Centra-
lity o cz´stotliwoÊci 372 MHz
i modu∏ komunikacji GPS
SiRF Atlas III. Dzi´ki najwy˝-
szej klasy komponentom
urzàdzenie bardzo szybko
i sprawnie prowadzi kierowc´
zarówno w terenie otwartym,

jak i w obszarze zabudowa-
nym. Uwag´ zwraca krótki
czas zimnego rozruchu urzà-
dzenia. Testowana przez nas
Sigma A43 osiàga∏a pe∏nà
funkcjonalnoÊç w czasie krót-
szym ni˝ deklarowane przez
producenta 42 sekundy.
Interesujàcà cechà modelu

Sigma A43 jest kompaktowa
budowa. Urzàdzenie wa˝y 160
gramów, a jego gruboÊç wy-
nosi tylko 14 milimetrów. God-
na uwagi jest równie˝ cz´Êcio-
wo gumowana obudowa, któ-
ra zwi´ksza odpornoÊç urzà-
dzenia na uszkodzenia mecha-
niczne, zarysowania itp. 
Wa˝ne jest to, ˝e mo˝na je
obs∏ugiwaç nie tylko za po-
mocà do∏àczonego rysika, ale
tak˝e palca, co znacznie u∏a-
twia wprowadzanie danych.
Model Sigma A43, tak jak
i pozosta∏e urzàdzenia mar-
ki Cruser, doskonale wspó∏-
pracuje z najpopularniejszy-
mi systemami map, takimi
jak Automapa Polska XL,

Automapa Europa lub Ma-
paMap TOP. 
Cruser zapowiada równie˝
wprowadzenie do oferty ko-
lejnych nowoÊci. Wkrótce
oferta zostanie rozszerzona
o nowe modele w linii Sig-
ma oraz Gamma.
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Najnowszy model nawigacji satelitarnej Cruser Sigma A43 imponuje nie tylko jakoÊcià
wykonania ale tak˝e funkcjonalnoÊcià

Interesujàcà cechà modelu Sigma A43 jest kompaktowa budowa. Urzàdzenie wa˝y 160 gram, a jego gruboÊç wynosi tylko 14 milimetrów

Cruser Sigma A43 – dane techniczne:

– GruboÊç: 14 mm, waga: 160 g
– Obudowa wytrzyma∏a na uderzenia i zarysowania, cz´Êciowo

gumowana
– Ekran TFT 4,3”, rozdzielczoÊç: 480x272
– Procesor Centrality 372 MHz
– Modu∏ GPS SiRF Atlas III
– Pami´ç RAM 1 GB Nand Flash
– Obs∏uga kart SD, SDHC, maks. 4 GB
– System operacyjny Windows CE 5.0
– WejÊcie s∏uchawkowe
– Wbudowany g∏oÊnik wysokiej jakoÊci
– Obs∏uga za pomocà rysika lub r´ki
– Wbudowany, czu∏y odbiornik GPS
– Wbudowana antena GPS
– Odtwarzanie plików w muzycznych: MP3, WMA, WAV
– Odtwarzanie plików wideo: WMV, AVI, MPEG, ASF
– Przeglàdanie plików graficznych
– Przeglàdanie plików tekstowych
– Modu∏ Bluetooth
– Transmiter FM
– WejÊcie Audio – Video
– Przeglàdarka internetowa – po∏àczenie przez Bluetooth z telefonem,

a nast´pnie przez GPRS z Internetem





Mercedes-Benz 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 320 do 598 KM.
Wraz z wdro˝eniem techno-
logii kontroli emisji spalin
BlueTec 4, do oferty do∏àczy-
∏a dziewiàta kategoria mocy. 
Pojazdy dost´pne sà w ró˝-
nych konfiguracjach nap´-
dowych, od dwuosiowych
modeli 4x2 z nap´dem na
oÊ tylnà do czteroosiowego
modelu 8x8/4 z nap´dem
na wszystkie ko∏a i dwoma
skr´tnymi osiami przednimi.
Budowlane Actrosy sta∏y si´
synonimem wytrzyma∏oÊci,
niezawodnoÊci i dobrych w∏a-
ÊciwoÊci terenowych. To za-
s∏uga odpowiednich rozwià-
zaƒ technicznych i wyposa˝e-
nia: od mocnych, elastycz-
nych i oszcz´dnych silników
V6 i V8, poprzez niezwykle
stabilnà ram´, po zapewniajà-
cà odpowiedni przeÊwit, wy-
jàtkowo wytrzyma∏à oÊ
na zwolnicach planetarnych.
Do Actrosa dobraç mo˝na od-
powiednià zabudow´ do ka˝-
dego zastosowania, czy b´-
dzie to wywrotka, wywrotka
z dêwigiem, czy te˝ betono-
mieszarka. Poniewa˝ praca
na placu budowy stanowi du-
˝e obcià˝enie tak˝e dla kie-
rowcy, oferowane w standar-
dzie kabiny Actrosa nale˝à
do najwi´kszych i najbardziej
komfortowych na rynku.
Standardowa kabina typu S
ma kompaktowe wymiary ze-
wn´trzne, co zapewnia mak-
symalnà d∏ugoÊç przestrzeni
∏adunkowej pojazdu, ale jed-
noczeÊnie jest bardzo prze-
stronna. Prze∏àczniki na de-
sce rozdzielczej zgrupowano

wed∏ug funkcji i rozmieszczo-
no zgodnie z cz´stotliwoÊcià
ich u˝ywania. Nie brak tak˝e
praktycznych schowków
w desce rozdzielczej,
w drzwiach, nad szybà przed-
nià i na tylnej Êcianie kabiny.
Dost´pna na ˝yczenie kabi-
na Êredniej d∏ugoÊci typu M
zapewnia jeszcze wi´cej
miejsca, wi´kszà swobod´
przemieszczania si´ w kabi-
nie i wi´cej schowków. W du-
˝ych pojemnikach za siedze-
niami zmieÊci si´ sporo na-
rz´dzi i sprz´tu. Na ˝yczenie
dost´pne jest sk∏adane ∏ó˝-
ko, mocowane do tylnej Êcia-
ny kabiny i idealne na krótki
odpoczynek. Je˝eli potrzeba
wi´cej ludzi do pracy, to
w wyposa˝eniu dodatkowym
dost´pny jest fotel Êrodkowy,
wyposa˝ony w pas bezpie-
czeƒstwa, zintegrowany za-
g∏ówek i pod∏okietniki.
Du˝a i wyjàtkowo przestron-
na kabina typu L dost´p-
na jest w wyposa˝eniu do-
datkowym dla pojazdów
dwu- i trzy- i czteroosiowych.
Sprawdza si´ doskonale
przy zastosowaniach budow-

lanych z du˝ym udzia∏em
transportu drogowego.
Do kabiny Actrosa ∏atwo
wejÊç dzi´ki podÊwietlanym,
antypoÊlizgowym stopniom
i uchwytom po obu stronach.
Najni˝szy, ruchomy stopieƒ
odchyla si´ do ty∏u przy kon-
takcie z przeszkodà i jest do-
st´pny w standardzie w wy-
wrotkach i w wyposa˝eniu
dodatkowym w pozosta∏ych
modelach. Dobrà widocz-
noÊç z kabiny zapewnia wiel-
kopowierzchniowa szyba
przednia, du˝e szyby boczne
i podgrzewane lusterka. 
Actros wyposa˝ony jest
komfortowy i zapewniajàcy
dobre podparcie fotel kie-
rowcy z amortyzacjà pneu-
matycznà, który gwarantuje
prawid∏owà pozycj´ za kie-
rownicà. Fotel doskonale
amortyzuje wstrzàsy, a dzi´-
ki szerokiemu zakresowi re-
gulacji pozwala na dobranie
odpowiedniej pozycji do in-
dywidualnych potrzeb kie-
rowcy. 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. Pneumatycz-
na regulacja wielofunkcyjnej
kierownicy – do 66 mm wy-
sokoÊci i od 10 do 42 stopni
nachylenia – odbywa si´
za naciÊni´ciem klawisza.
Kolejnym ∏atwym w obs∏u-
dze elementem wyposa˝e-
nia jest system prze∏àczania
biegów Telligent, którego
dêwignia jest zintegrowana
z pod∏okietnikiem amorty-
zowanego fotela kierowcy.
Dzi´ki temu do zmiany bie-
gów wystarczajà tylko nie-
wielkie ruchy nadgarstka.
Silniki stosowane w Actro-
sach doskonale wspó∏pracu-
jà z 16-stopniowymi skrzy-
niami biegów, które Êwietnie
sprawdzajà si´ przy pokony-
waniu wzniesieƒ i zapewnia-
jà niskie pr´dkoÊci manew-
rowe. W modelach z nap´-
dem na wszystkie ko∏a efekt
ten osiàga si´ dzi´ki zasto-
sowaniu reduktora. Je˝eli
w∏àczone sà blokady mecha-
nizmu ró˝nicowego, uaktyw-
nia si´ specjalny „program
budowlany”, przyspieszajà-
cy zmian´ biegów i u∏atwia-
jàcy na przyk∏ad wyjazd
z bagnistego terenu. Tak
samo uk∏ad hamulcowy
w budowlanych ci´˝arów-
kach Mercedes-Benz Actros
przystosowany jest do odpo-
wiednich zastosowaƒ pojaz-
du. Wywrotki majà hamulce
tarczowe na osi przedniej,
natomiast wywrotki z nap´-
dem na wszystkie ko∏a i wy-
wrotki czteroosiowe, u˝y-
wane g∏ównie do ci´˝kich
zastosowaƒ budowlanych,
majà hamulce b´bnowe
na wszystkich ko∏ach.
Wszystkie Actrosy wyposa-
˝one sà standardowo w ste-
rowany elektronicznie uk∏ad
hamulcowy Telligent o bar-
dzo krótkim czasie reakcji.
Do jego zalet nale˝y harmo-
nizacja zu˝ycia ok∏adzin ha-
mulcowych, co zmniejsza
cz´stoÊç wizyt w warsztacie.
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DAF XF105 z europejskà
homologacjà

Od 29 kwietnia 2009 krajo-
we w∏adze homologacyjne
majà prawo wystawiania eu-
ropejskich homologacji typu
pojazdu równie˝ dla pojaz-
dów ci´˝arowych. Produ-
cenci ci´˝arówek nie b´dà
musieli wi´c ju˝ wnioskowaç
o homologacj´ typu osobno
w ka˝dym z dwudziestu
siedmiu krajów Unii Europej-
skiej. 29 kwietnia holender-
ski urzàd homologacyjny
RDW jako pierwszy wystawi∏
europejskà homologacj´ ty-
pu dla pojazdu ci´˝arowego
– w zak∏adach DAF w Ein-
dhoven dla modelu DAF
XF105 Edition 2009. 
Zanim producent ci´˝arów-
ki zarejestruje nowy typ po-
jazdu w krajach cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej, mu-
si uzyskaç oficjalnà homolo-

gacj´ typu pojazdu. W celu
sprawdzenia, czy pojazd
spe∏nia liczne wymogi praw-
ne, egzemplarz próbny da-
nego typu przechodzi testy
i sprawdziany obejmujàce
ponad czterdzieÊci ró˝nych
kryteriów, takich jak emisja
spalin, hamulce, Êwiat∏a i lu-
sterka. W przesz∏oÊci homo-
logacj´ nale˝a∏o uzyskaç
w ka˝dym z krajów cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej.
Od 29 kwietnia homologa-
cja wystawiona w jednym
z krajów Unii jest wa˝-
na na ca∏ym jej terenie.
Mo˝liwoÊç uzyskania homo-
logacji europejskiej oznacza
dla producentów zwi´ksze-
nie wydajnoÊci i obni˝enie
kosztów. Co wi´cej, wyma-
gania homologacyjne sà
obecnie praktycznie ujed-
nolicone we wszystkich kra-
jach Unii. Wymagania krajo-
we, takie jak szwedzki test
kabiny, utraci∏y wa˝noÊç.

Holenderski urzàd homologa-
cyjny RDW wczeÊnie zaczà∏
oferowaç mo˝liwoÊç uzyska-
nia homologacji krajowej iden-
tycznej z nowymi standardami
europejskimi. Dzi´ki temu, sta∏
si´ pierwszà jednostkà wyda-
jàcà europejskie homologacje
dla ci´˝arówek, zaÊ pierwsza
wystawiona przez niego ho-
mologacja dotyczy wiodàcego
modelu DAF XF105 Edi-
tion 2009, posiadajàcego mi´-
dzy innymi zoptymalizowany
uk∏ad nap´dowy (z ulepszo-
nym silnikiem PACCAR MX
o pojemnoÊci 12.9 l i nowym
reduktorem) oraz nowe opcje
takie jak inteligentny uk∏ad
kontroli pr´dkoÊci (ACC) oraz
ostrze˝enie przed zderzeniem
czo∏owym (FCWS). Dzi´ki za-
stosowaniu technologii rada-
rowej, system ACC automa-
tycznie dostosowuje pr´dkoÊç
ci´˝arówki, gdy „widzi”, ˝e
maleje ustalona uprzednio od-
leg∏oÊç mi´dzy ci´˝arówkà,

wyposa˝onà w ten uk∏ad, a
poprzedzajàcym jàpojazdem.
System ACC redukuje pr´d-
koÊç, a gdy jest on wy∏àczony,
uk∏ad FCWC „wchodzi do ak-
cji” ostrzegajàc kierowc´.
Firma DAF Trucks Polska
w ramach programu ca∏-
kowitej odpowiedzialnoÊci
za pojazd, w dalszym ciàgu
pozostaje w∏aÊcicielem ho-
mologacji na pojazdy skom-
pletowane (podwozia z za-
budowami). Ta funkcjonujà-
ca ju˝ wiele lat akcja daje
wymierne efekty. Klient ku-
pujàcy zabudowane podwo-
zie w autoryzowanej sieci
ma 100% pewnoÊci, ˝e po-
jazd nie tylko posiada wypo-
sa˝enie zgodne z prawem
obowiàzujàcym w Polsce
i UE, ale równie˝ sposób wy-
konania zabudowy i jej mon-
ta˝u jest zgodny z zasadami
sztuki i ostrymi wymogami
technicznymi firmy DAF.

Dalsze informacje Pb 024Z

Pierwsze Volvo FH16 700
ju˝ na trasie

Volvo FH16 ze swo-
imi 700 KM jest najmocniej-
szym seryjnie produkowa-
nym pojazdem ci´˝arowym
na Êwiecie. Pojazd zosta∏
skonstruowany z myÊlà o re-
alizacji najci´˝szych zadaƒ
transportowych. Producent
zapewnia, ˝e montowanie
silnika o mocy 700 KM nie
wià˝e si´ ze wzrostem emi-
sji szkodliwych substancji
i zu˝ycia paliwa. Wprost
przeciwnie, w porównaniu
z poprzednim modelem se-
rii FH in˝ynierom Volvo uda-
∏o si´ zredukowaç o 40 pro-
cent emisj´ tlenków azotu.
Tym samym najmocniejsza
ci´˝arówka Êwiata spe∏nia
jeszcze nie obowiàzujàcà
norm´ emisji spalin Euro 5.
Nabywcà pierwszego po-
jazdu FH16 700, jaki opuÊci∏
taÊmy produkcyjne zak∏a-
dów Volvo, okaza∏ si´ Tore
Aase z Norwegii. Kluczyki

do „mocarza” przekaza∏ mu
osobiÊcie dyrektor fabryki
w Tuve Johan Jinhage. 
Pojazd b´dzie eksploatowa-
ny g∏ównie w zachodniej
cz´Êci Norwegii, gdzie s∏u-
˝yç b´dzie do transportu ele-
mentów konstrukcji platform
wiertniczych. Moc 700 koni
mechanicznych i moment
obrotowy 3.150 Nm b´dà
w tym bardzo przydatne.
– ZdecydowaliÊmy si´ na Vo-
lvo FH16 700 poniewa˝ naj-

cz´Êciej przewozimy pi´ç-
dziesi´ciotonowe ∏adunki.
Drogi w naszym regionie sà
kr´te, musimy pokonywaç
ciàgnàce si´ kilometrami
wzniesienia nawet do 10 pro-
cent. Do tego potrzebny jest
pojazd o odpowiednich osià-
gach – mówi Tore Aase, w∏a-
Êciciel firmy spedycyjnej
Spesial og Tungtransport AS
w Förde, miejscowoÊci po∏o-
˝onej na zachodnim wybrze-
˝u Norwegii, 170 kilometrów

na pó∏noc od Bergen. Tore
Aase sp´dza do dwustu dni
rocznie za kierownicà ci´˝a-
rówki. Nie ukrywa, ˝e ze
swego pojazdu stara si´ za-
wsze wycisnàç maksimum.
Nie inaczej b´dzie z naby-
tym w∏aÊnie Volvo FH16 700.
Tore Aase jest przekonany,
˝e to w∏aÊciwy wybór. Pojazd
pozwoli na osiàganie wi´k-
szych przeci´tnych pr´dko-
Êci. Jego zaletà jest tak-
˝e skrzynia biegów I-Shift.
– Uwolnienie si´ od koniecz-
noÊci ciàg∏ej zmiany biegów
u∏atwi mojà prac´. Je˝d˝´
ci´˝arówkami od ponad trzy-
dziestu lat i przyznaç musz´,
˝e moje ∏okcie zaczynajà po-
woli odmawiaç pos∏uszeƒ-
stwa – podsumowuje Tore
Aase. Pierwsze seryjnie wy-
produkowane Volvo FH16 700
nieprzypadkowo trafi∏o w∏a-
Ênie do jego firmy. Tore Aase
jest wiernym klientem szwedz-
kiej firmy. Od osiemnastu lat
porusza si´ wy∏àcznie pojaz-
dami marki Volvo. 
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Tore Aase (z prawej), nabywca Volvo FH16 700 osobiÊcie odebra∏ kluczyki od dyrektora
fabryki w Tuve Johana Jinhage



Fuso Canter Euro 5
- mocny i oszcz´dny

Spadek zu˝ycia paliwa, emi-
sji spalin i masy w∏asnej.
Wzrost ekonomiki eksplo-
atacji, ∏adownoÊci i walorów
ekologicznych. Nowa gene-
racja kompaktowego samo-
chodu ci´˝arowego Fuso
Canter przekonuje we
wszystkich aspektach. Euro-
pejska wersja Cantera impo-
nuje równie˝ pod wzgl´dem
technologicznym dzi´ki za-
stosowaniu nowej generacji
silnika i skrzyni biegów. 
Czterocylindrowy silnik wy-
sokopr´˝ny o pojemnoÊci
skokowej 3,0 litra zast´puje
oba montowane do tej pory
silniki o pojemnoÊci odpo-
wiednio: 3,0 i 4,9 litra. Nowe
jednostki nap´dowe pokry-
wajà pe∏ne spektrum potrzeb
Cantera w wersjach o masie
ca∏kowitej od 3,5 do 7,5 t.
Tym samym Canter, jako
pierwsza ci´˝arówka w swo-
jej klasie, konsekwentnie
ho∏duje koncepcji silników
kompaktowych. Silniki cha-
rakteryzujà si´ niskà emisjà
spalin i spe∏niajà wymagania
normy Euro 5. Podstawà no-
wych jednostek nap´do-
wych jest nowoczesna kon-
strukcja o d∏ugim skoku t∏o-
ków (95,8x104 mm: Êrednica
x suw), z górnymi wa∏kami
rozrzàdu, czterema zawora-
mi na cylinder, turbospr´˝ar-
kà ze zmiennà geometrià tur-
biny i uk∏adem wtryskowym
w technologii Common-Rail.
In˝ynierowie dzia∏u rozwoju
Mitsubishi Fuso perfekcyjnie
dostosowali do wysokich
wymagaƒ lekkiej ci´˝arówki
nie tylko silniki, ale równie˝
inne elementy wspó∏pracujà-
ce, jak sprz´g∏o, hamulec sil-
nikowy i uk∏ad ch∏odzenia. 
Nowe silniki przekonujà du˝à
ekonomikà. Testy prowadzone
w warunkach zbli˝onych
do rzeczywistej eksploatacji
potwierdzajà, ˝e w efekcie
wprowadzenia nowego zespo-
∏u nap´dowego mo˝na oczeki-

waç, w zale˝noÊci od warun-
ków jazdy, oszcz´dnoÊci
na paliwie w granicach 5÷8
procent w stosunku do po-
przednika. Jest to efekt opty-
malizacji zespo∏u nap´dowe-
go osiàgni´ty poprzez lepsze
zestopniowanie skrzyni bie-
gów. W odniesieniu do spala-
nia korzystny jest równie˝
szeroki zakres maksymalne-
go momentu obrotowego.
„Downsizing” – w tym przy-
padku zmniejszenie pojemno-
Êci wi´kszego silnika z 4,9
do 3,0 litrów – oznacza wy˝szà
sprawnoÊç na skutek mniej-
szego tarcia, mo˝liwoÊç stoso-
wania mniejszych dawek wtry-

skiwanego paliwa oraz reduk-
cj´ masy w∏asnej silnika. Se-
ryjnie montowany hamulec
silnikowy ogranicza zu˝ycie
elementów zasadniczego
uk∏adu hamulcowego. Ponad-
to zmniejszenie zakresu prac
serwisowych zapewnia zmniej-
szenie kosztów przeglàdów tech-
nicznych o oko∏o 20 procent. 
Potwierdzeniem skutecznoÊci
zastosowanych rozwiàzaƒ
technicznych jest d∏ugookre-
sowa gwarancja, udziela-
na na wszystkie modele na trzy
lata lub na 100.000 km prze-
biegu z dodatkowym Certyfika-
tem Gwarancyjnym na kolej-
ne 50.000 km. JeÊli wbrew
oczekiwaniom pojawi si´ pro-
blem techniczny, sieç obs∏ugi
Fuso jest obecna na 33 euro-

pejskich rynkach i sk∏ada si´
na nià ∏àcznie ponad 900 auto-
ryzowanych serwisów dzia∏ajà-
cych w ramach sieci serwiso-
wej Mercedes-Benz.
W obu ni˝szych klasach mocy
spaliny sà oczyszczane przez
system wykorzystujàcy ch∏o-
dzony uk∏ad recyrkulacji spalin
(EGR), katalizator oksydacyjny
oraz filtr czàstek sta∏ych.
W przypadku najmocniejszego
silnika zastosowano kombina-
cj´ filtra czàstek sta∏ych z sys-
temem selektywnej redukcji
katalitycznej SCR, wykorzystu-
jàcym czynnik redukcyjny Ad-
Blue. Zbiornik AdBlue o po-
jemnoÊci 12 litrów wystarcza

na pokonanie 8.000 km. Tym
samym przy realizacji przeci´t-
nych przebiegów rocznych
przez typowego nabywc´ Can-
tera uzupe∏nianie czynnika Ad-
Blue jest konieczne tylko co
trzy miesiàce. Kierowca jest in-
formowany o aktualnym pozio-
mie w zbiorniku przez wskaê-
nik na tablicy rozdzielczej. 
Po raz pierwszy wszystkie mo-
dele Canterów wyposa˝one
sà w szeÊciostopniowà, ma-
nualnie prze∏àczanà skrzyni´
biegów. Przek∏adnia przeko-
nuje niskà masà w∏asnà oraz
∏atwoÊcià obs∏ugi precyzyjnie
dzia∏ajàcego mechanizmu
zmiany biegów. Schemat
zmiany biegów zosta∏ zmie-
niony i dostosowany do sche-
matu typowo europejskiego.

Nie ograniczajàcy miejsca
w kabinie i ∏atwy do uchwyce-
nia joystick zmiany biegów
na tablicy rozdzielczej pozo-
sta∏ bez zmian – jako unikato-
wa cecha Fuso Canter wÊród
pojazdów z kabinà umiesz-
czonà nad silnikiem. 
Nowe zestopniowanie prze-
∏o˝eƒ skrzyni biegów w po-
∏àczeniu z silnikami o wi´k-
szej mocy umo˝liwi∏o zasto-
sowanie wy˝szego prze∏o˝e-
nia tylnego mostu. Dzi´ki te-
mu eksploatacja nast´puje
w ni˝szym zakresie pr´dko-
Êci obrotowej, co przyczynia
si´ do zmniejszenia spalania
i odcià˝enia Êrodowiska na-
turalnego. Nabywcy Cantera
w przypadku prawie wszyst-
kich modeli mogà wybraç
jedno z trzech dost´pnych
prze∏o˝eƒ tylnego mostu. 
Pomimo zastosowania nowocze-
snej technologii oczyszczania
spalin, projektanci Cantera prze-
prowadzili skutecznà kuracj´ od-
chudzajàcà: nowy silnik Euro 5
wa˝y mniej od poprzednika,
spe∏niajàcego wymagania nor-
my Euro 4. Do zmniejszenia
masy w∏asnej, oprócz roz-
wiàzaƒ zastosowanych w silni-
ku i skrzyni biegów, przyczynia
si´ równie˝ wykonany z tworzy-
wa sztucznego zbiornik paliwa.
Te, oraz dalsze sposoby zmniej-
szenia masy w∏asnej zapewni∏y
wszystkim modelom oraz wer-
sjom zwi´kszenie ∏adownoÊci.
Wersja pojazdu o DMC 3,5 t ze
standardowà kabinà (3S13)
ma ∏adownoÊç wi´kszà a˝
o 180 kg. W efekcie na
przyk∏ad Fuso Canter o do-
puszczalnej masie ca∏kowi-
tej 7,5 tony ∏àcznie z kierowcà
i zbiornikiem paliwa nape∏nio-
nym w 90% wa˝y tylko 2.480 kg.
Oznacza to, ˝e do dyspozycji
pozostaje 5.020 kg na mas´ za-
budowy i przewo˝onego ∏adunku
– to rekord w tej klasie pojazdów.
Zachowana zosta∏a równie˝
ró˝norodnoÊç wariantów kabi-
ny kierowcy: do wyboru jest ka-
bina pojedyncza lub podwójna,
kabina standardowa (wàska)
lub komfortowa (szeroka). 

Dalsze informacje Pb 025Z

Pojazdy u˝ytkowe
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Wi´kszy i zamontowany wy˝ej przedni zderzak nadaje nowemu Canterowi bardziej zdecydowany wyglàd
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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

x

maszyny do przetwórstwa 
odpadów komunalnych

x

podnoÊniki koszowe 

x

r´baki do drewna i ga∏´zi 

x

narz´dza serwisowe do ci´˝kiego sprz´tu

Agrex Arcon Sp. z o.o.
ul. Pu∏awska 372, 02-819 Warszawa

www.agrex-arcon.pl
tel. (22) 641 05 05

fax: (22) 641 05 05 wew. 102
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� 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

Koszt przyk∏adowej linii - 189.000 USD
(przesiewacz z instalacjà wodnà, 4 x podajniki

500x2000, podajnik 600x2300, p∏uczka, konstrukcja
wsporcza, kosz zasypowy, instalacja)

Ponadto w ofercie firmy:
- palownice i wiertnice
- m∏oty hydrauliczne
- g∏owice wibracyjne ( wibrom∏oty)
- pompy wysokociÊnieniowe i

mieszalniki wysokoobrotowe
- ˝urawie / dêwigi na podwoziu

samochodowym
- agregaty pràdotwórcze

Kompletne linie 
kruszàco-przesiewajàce

KDM Dariusz Mazur
ul. Kolejowa 16, 05-816 Micha∏owce
tel. 022 4994680, fax. 022 4994681

e-mail:kdm@kdm.net.pl
www.kdm.net.pl

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

CZ¢ÂCI ZAMIENNE
DO MASZYN BUDOWLANYCH

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

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

DO MINIKOPAREK, ¸A¡CUCHY DO KOPAREK

A Terex Company
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R´cznie kierowane zag´szczarki 
gruntu z systemem
COMPATROL®-CCD 

i COMPATROL®- MSM

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

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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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. 0602 62 82 44, 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

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

Maszyny i urzàdzenia dla kruszenia, przesiewania,
recyklingu i wyburzeƒ. Systemy segregacji oraz
separacji frakcji lekkich z odpadów budowlanych:
v RUBBLE MASTER – kompaktowe kruszarki dla

recyklingu oraz surowców naturalnych;
v GIPO – zak∏ady przeróbcze mobilne,  kombi,

stacjonarne, maszyny specjalne, przesiewacze;
v Demarec – pulweryzery, no˝yce, chwytaki, m∏oty 

– osprz´t dla wyburzeƒ, demonta˝u, recyklingu;

v Waste Technology –  linie segregacji odpadów
budowlanych, r´czne oraz mechaniczne.

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
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Najwi´kszy Êwiatowy producent 
silników spalinowych ma∏ej mocy 

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

jest niezawodny nap´d! 
Szukaj tej marki we wszystkich sklepach!

Kontakt z nami :

CHABIN® - SERVICE  
93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  

tel. (0-42) 684-98-72 lub 73, 
fax (0-42) 684-98-75  

www.chabin.pl, e-mail: chabin@chabin.pol.pl 

•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
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

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

tel./fax (025) 758 38 96

www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel./fax 022 843-89-72, tel. 022 843-68-16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.org.pl

www.osom.pl

Szkolenia dla operatorów maszyn
budowlanych i drogowych. 

Mo˝liwoÊç odbycia praktyki na naszym poligonie.

UPUSTY DLA FIRM 

OÂRODEK SZKOLENIA
OPERATORÓW MASZYN

PN-ISO 9001:2001

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

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

e-mail: sdmb@sdmb.pl

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

Walendów
ul. Nad Utratà 117
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

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
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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
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Wydawca
Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o.

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

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

IMPREZ TARGOWYCH

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






