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Drodzy Czytelnicy,
Najpierw sroga i d∏uga zima,

potem siejàca spustoszenia po-

wódê. Wielka woda

zniszczy∏a kilkaset kilo-

metrów dróg, a wdzierajàc

si´ na place budowy opóêni∏a prace na wielu powstajàcych dopiero od-

cinkach. Czy zdà˝ymy z budowà i koniecznymi remontami na czas

– czyli przed Euro 2012?

W tym roku kolejno ruszajà budowy poszczególnych fragmentów A1,

A2 i A4. Celebruje si´ wbijanie ∏opat, podpisywaniu umów nadaje uro-

czystà opraw´. Urz´dnicy sk∏adajà wnioski o unijne dofinansowanie.

Udoskonalone przepisy pozwalajà na sprawniejsze uporanie si´ z wy-

kupem gruntów. S∏owem – wszystko wskazuje na to, ˝e si´ uda! Nie

b´dzie ∏atwo, bo jeÊli jeden 90 km odcinek autostrady dzielony jest

na pi´ç krótszych, które musi budowaç a˝ czterech ró˝nych wykonaw-

ców…wiele zaczyna zale˝eç od przypadku. JeÊli coÊ nie wyjdzie jednej

tylko firmie, rzetelnoÊç pozosta∏ych inwestorów nie uratuje ca∏ej inwe-

stycji. A jeÊli pogoda nie przestanie p∏ataç nam figli? Mocno wyÊrubo-

wane terminy oddania do u˝ytku odcinków poszczególnych dróg mogà

si´ przesunàç. W Warszawie wcià˝ odk∏adane jest zakoƒczenie budowy

krótkiego fragmentu ulicy Wilanowskiej. Mia∏a byç gotowa na Nowy

Rok, potem na koniec czerwca. Stojàc w objazdowych korkach mo˝na

sobie t´sknie popatrzeç na pi´knà, równà nawierzchni´ prawie skoƒ-

czonej dwujezdniowej ulicy. Otoczona ekranami akustycznymi, efek-

towna, nowoczesna. Brakuje tak niewiele – troch´ kostki brukowej

na chodnikach, asfaltu na Êcie˝kach rowerowych. Co b´dzie, gdy takie

drobiazgi zawa˝à na otwarciu naszych autostrad?

Gotowe sà na szcz´Êcie plany awaryjne – np. puszczenia ruchu cz´Êcio-

wo gotowym odcinkiem obwodnicy Warszawy, bo tej inwestycji

na pewno nie uda si´ zakoƒczyç w ciàgu dwóch lat. Wa˝ne jest jednak,

by prace na naszych nowych, pi´knych autostradach wykonane by∏y

solidnie, przera˝ajàca jest bowiem wizja remontów, jakie mog∏yby si´

rozpoczàç tu˝ po zakoƒczeniu Euro 2012. Wiadomo przecie˝, ˝e sytu-

acja na rynku wymusi∏a na firmach startujàcych w drogowych przetar-

gach drastyczne obni˝anie stawek za wykonanie inwestycji. Na szcz´-

Êcie nad rzetelnoÊcià prac czuwajà specjaliÊci z GDDKiA. Wyposa˝eni

w mobilne laboratoria sà w stanie zbadaç czy gruboÊç wykonanej w∏a-

Ênie warstwy jest zgodna z deklarowanà w kontrakcie.…

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

2. Caterpillar powraca do produkcji mini-
koparek o ci´˝arze roboczym do trzech
ton. Maszyny powstawaç b´dà w ko-
operacji z firmà Wacker Neuson

5. Co dwa lata w angielskim kamienio∏o-
mie Hillhead odbywajà si´ wyjàtkowe
targi po∏àczone z dynamicznymi poka-
zami ci´˝kich maszyn budowlanych,
sprz´tu dla górnictwa odkrywkowego
oraz firm zajmujàcych si´ recyklingiem

12. Za jakoÊcià musi staç doÊwiadczenie!
– rozmowa z Mariuszem Pietraszewskim,
dyrektorem generalnym i prokurentem
firmy Wacker Neuson Polska Sp. z o.o.

14. Czy monachijska Bauma stanowi
zapowiedê koƒca kryzysu bran˝y
maszyn budowlanych? Jak kszta∏towaç
si´ b´dà perspektywy rozwoju polskiego
rynku? ZapytaliÊmy o to szefów
wiodàcych firm krajowego rynku. 

18. L˝ejszy sprz´t i maszyny s∏u˝àce do za-
g´szczania i obróbki nawierzchni, takie
jak stopy wibracyjne, p∏yty zag´szczajà-
ce i ma∏e walce sà niezb´dne do re-
montów nawierzchni dróg uszkodzo-
nych po d∏ugiej zimie i powodzi

24. Kopalnia Miedzianka eksploatuje ju˝
siedem maszyn Komatsu, dwie ∏ado-
warki ko∏owe WA500, dwie WA600, ko-
park´ ko∏owà PW220 z m∏otem do roz-
bijania nadgabarytów oraz dwie koparki
gàsienicowe PC800. Uroczyste przeka-
zanie drugiej koparki PC800 nastàpi∏o
1 lipca tego roku

26. Recykler BOMAG MPH 125 s∏u˝y za-
równo do usuwania niestabilnej war-
stwy nawierzchni, jak i rozdrabniania
i granulowania odzyskanego materia∏u

28. ¸adowarki teleskopowe Haulotte dzi´ki
niebywa∏ej funkcjonalnoÊci cieszà si´

coraz wi´kszym zainteresowaniem firm
budowlanych

30. Koparka Volvo EC460C znajduje coraz
wi´cej nabywców wÊród firm prowadzà-
cych ci´˝kie prace budowlane  i eksplo-
atujàcych z∏o˝a w kopalniach surow-
ców skalnych

38. Volvo FMX wyró˝nia si´ nowoczesnym
wzornictwem. Zastosowane w pojeê-
dzie nowe elementy zewn´trzne nadajà
kabinie bardziej agresywny wyglàd

40. Podczas targów Bauma 2010 mia∏a
miejsce Êwiatowa premiera wozid∏a
przegubowego Liebherr TA 230
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Caterpillar i Wacker Neuson wspó∏pracujà

Swego czasu Caterpillar korzystajàc z niemieckiego wspar-
cia technologicznego próbowa∏ swych si∏ w produkcji mini-
koparek. Projekt ten jednak po kilku latach zarzucono. Tym
wi´ksze zaskoczenie stanowi∏a decyzja amerykaƒskiego
koncernu o powrocie ju˝ w przysz∏ym roku do
wczeÊniejszej koncepcji. Tym razem jest ona oparta na
solidniejszych podstawach, co daje Caterpillarowi niemal
ca∏kowità pewnoÊç powodzenia przedsi´wzi´cia, którego
szczegó∏y ujawniono 24 czerwca.  Produkcjà minikoparek
do trzech ton zajmie si´ od przysz∏ego roku na zlecenie
Caterpillara firma Wacker Neuson.
Pog∏oski na ten temat zacz´∏y pojawiaç si´ ju˝ podczas te-
gorocznych targów Bauma w Monachium. Z jednej strony
Caterpillar ograniczaç zaczà∏ moce produkcyjne swej bry-
tyjskiej fabryki w Leicester. Zapowiedzia∏ równie˝ ca∏kowite
zaprzestanie wytwarzania tego typu maszyn. Z drugiej zaÊ
strony poszukiwa∏ partnera majàcego ugruntowanà silnà
pozycj´ w tym segmencie. Od czasu, kiedy Wacker Neu-
son mimo Êwiatowego kryzysu rozbudowywaç zaczà∏ swe
fabryki koparek, wszystko zacz´∏o uk∏adaç si´ w logicznà
ca∏oÊç. OczywiÊcie decyzje o strategicznym sojuszu nie za-
padajà z dnia na dzieƒ, dlatego szczegó∏y ujawniono do-
piero w czerwcu. Obie firmy, Caterpillar i Wacker Neuson
podpisa∏y umow´ o strategicznej wspó∏pracy. Ma ona obo-
wiàzywaç przez dwadzieÊcia najbli˝szych lat i przewiduje
Êcis∏à wspó∏prac´ obu firm w zakresie konstruowania i pro-
dukcji minikoparek o ci´˝arze roboczym do trzech ton. Pro-
dukcja maszyn ma odbywaç si´ wy∏àcznie w fabrykach na-
le˝àcych do Wackera Neusona. Maszyny dystrybuowane
b´dà pod markà Caterpillar. Amerykaƒski koncern zamie-
rza w ten sposób pokryç swe zapotrzebowanie na tego ty-
pu maszyny na wszystkich Êwiatowych rynkach za wyjàt-
kiem Japonii. Podpisana w czerwcu umowa przewiduje
wspólne opracowywanie konstrukcji i produkcj´ docelowo
do siedmiu modeli minikoparek. Najmniejszy z nich ma
mieç ci´˝ar roboczy  0,8 tony. Ich produkcja powierzona
zostanie fabryce Wacker Neuson w austriackim Linzu. Dys-
trybucja i serwis pozostanà natomiast w gestii Êwiatowej
sieci koncernu Caterpillar. Wyjàtek stanowi wspomniana
ju˝ wczeÊniej Japonia.
Umowa przewiduje jasne zró˝nicowanie porównywalnych
maszyn obu marek. Ciekawe jednak, jak owo zró˝nicowa-
nie wyglàdaç b´dzie w praktyce. Wacker Neuson zapowie-
dzia∏, ˝e dzi´ki kooperacji nastàpi podwojenie dotychcza-
sowej wielkoÊci produkcji minikoparek w zak∏adach w Linz.
Osiàgni´cie zak∏adanej zdolnoÊci produkcyjnej ma nastà-
piç najpóêniej w ciàgu pó∏tora roku. Ze wzgl´du na aktual-
nà sytuacj´ rynkowà, która w ostatnich miesiàcach nieco
si´ poprawi∏a trudno stawiaç szczegó∏owe prognozy co
do spodziewanych obrotów, jednak eksperci sà zgodni, ˝e
wspó∏praca z tak renomowanà firmà jak Caterpillar przynie-
sie koncernowi Wacker Neuson mnóstwo korzyÊci i da im-
puls do zdecydowanego rozwoju, tak˝e technologicznego.
Dyrektor zarzàdzajàcy Wacker Neuson, Georg Sick zapew-
ni∏ jednoczeÊnie, ˝e podpisanie umowy o kooperacji w ˝ad-
nej mierze nie ma i nie b´dzie mia∏o wp∏ywu na struktur´
w∏asnoÊciowà firmy. Pozostanie ona niezmieniona.
Obaj partnerzy upatrujà zalet we wspó∏pracy. Wacker

Neuson otrzyma zastrzyk nowej technologii i b´dzie móg∏
optymalnie wykorzystaç moc produkcyjnà  zak∏adów w
Linz. Nie bez znaczenia jest równie˝ mo˝liwoÊç
niezale˝nego od Caterpillara oferowania koparek pod
w∏asnà markà i za poÊrednictwem w∏asnej sieci sprzeda˝y.
Zdaniem analityków pozwoli to na umocnienie pozycji
na Êwiatowych rynkach obu firm w segmencie koparek kom-
paktowych. Sieç sprzeda˝y koncernu Caterpillar jest niezwy-
kle sprawna i rozbudowana. To samo powiedzieç mo˝na
o sieci handlowej Wackera Neusona tworzonej przez dzia∏a-
jàce samodzielnie przedstawicielstwa, punkty wynajmu
i warsztaty serwisowe. Ich dzia∏alnoÊç skupia si´ na mniej-
szych urzàdzeniach klasy Light oraz Compact Equipment.
Dlatego te˝ oczekiwaç nale˝y, ˝e sieci handlowe obu
partnerów b´dà si´ doskonale uzupe∏niaç.
Podanie do publicznej wiadomoÊci faktu nawiàzania wspó∏-
pracy spowodowa∏o szereg spekulacji. Wielu ekspertów

wyra˝a przekonanie, ˝e w najbli˝szym czasie kooperacja
mo˝e zostaç poszerzona o produkcj´ ma∏ych ∏adowarek
ko∏owych. W chwili obecnej Caterpillar wytwarza co praw-
da tego typu maszyny na rynki europejskie w angielskim
Leicester, jednak zarówno asortyment, jak i doÊwiadczenia
produkcyjne koncernu Wacker Neuson w tym segmencie
sà dalece bardziej imponujàce. Za mo˝liwoÊciami nawiàza-
nia wspó∏pracy tak˝e w segmencie ∏adowarek przemawia
tak˝e to, ˝e Wacker Neuson w ostatnim czasie dokona∏ po-
kaênych inwestycji w fabrykach, w których powstajà
∏adowarki nale˝àcych do niego marek Kramer Allrad oraz
Weidemann. Bez agresywnej kampanii reklamowej na Êwia-
towych rynkach, zdolnoÊci produkcyjne obu fabryk z ca∏à
pewnoÊcià nie b´dà mog∏y byç w pe∏ni wykorzystane. Czy
zatem obie firmy nawià˝à wspó∏prac´ tak˝e w tym segmen-
cie? Jak dotychczas ˝adna ze stron nie jest sk∏onna udzie-
liç na to pytanie jasnej odpowiedzi, ale co jest w tej sytuacji
godne zastanowienia, jednoznacznie nie wyklucza równie˝
mo˝liwoÊci takiej kooperacji.

Mieszanka firmowa
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Po zawarciu umowy o kooperacji z koncernem Wacker Neuson, Caterpillar zapowiedzia∏ ry-
ch∏e zaprzestanie produkcji minikoparek, które wytwarzajà zak∏ady w angielskim Leicester 



Nowy gigant Liebherra

Jedynie nieliczni producenci majà w swojej ofercie tak gi-
gantyczne koparki. Sà nimi na przyk∏ad Bucyrus RH 400
o ci´˝arze roboczym 980 ton i pojemnoÊci ∏y˝ki 48 m3 czy
Hitachi EX 8000 (780 ton/40 m3). Poczàwszy od roku 1995
okr´tem flagowym Liebherra wÊród du˝ych maszyn przezna-
czonych dla kopalni odkrywkowych by∏a 650-tonowa kopar-
ka R 996 z ∏y˝kà o pojemnoÊci 34 m3. Rozwój konstrukcji wo-
zide∏ przejawiajàcy si´ mi´dzy innymi zwi´kszeniem ich ∏a-
downoÊci spowodowa∏ koniecznoÊç zmian parametrów ro-
boczych wspó∏pracujàcych z nimi koparek. W∏aÊnie dlatego
Liebherr zaprezentowa∏ niedawno maszyn´ klasy 800 ton
wyposa˝onà w ∏y˝k´ o pojemnoÊci 45 m3, która jest w sta-
nie za∏adowaç na trzy razy wozid∏o o ∏adownoÊci 220 ton. 
DoÊwiadczenie in˝ynierów firmy Liebherr w zakresie
projektowania, konstruowania i eksploatacji du˝ych
koparek hydraulicznych przeznaczonych do pracy w
przemyÊle wydobywczym pozwoli∏o na opracowanie
konstrukcji gigantycznej maszyny klasy 800 ton. Od
poczàtku prac konstrukcyjnych Liebherr wspó∏pracowa∏
ÊciÊle z majàcymi praktyczne doÊwiadczenie ekspertami
australijskiej  kopalni Theiss Pty Ltd. Pierwsza maszyna,
której eskploatacj´ rozpocz´li Australijczycy jest w ocenie
ekspertów najwi´kszà na Êwiecie koparkà podsi´biernà.
Maszyn´ wyposa˝ono w ∏y˝k´ o pojemnoÊci 45 m3 ze
wzmocnieniami pozwalajàcymi na prac´ w niezwykle
trudnych warunkach glebowych panujàcych w kopalni. 
Wysoka wydajnoÊç koparki R 9800 wynika z zastosowania

najnowoczeÊniejszych technologii i wieloletniego doÊwiad-
czenia konstruktorów Liebherra w zakresie techniki nap´-
dowej, uk∏adów hydraulicznych oraz systemów sterowania
pracà maszyn. Pierwsze testy praktyczne wykaza∏y du˝à
produktywnoÊç maszyny. Na jeden cykl roboczy potrzebu-
je ona 29 sekund. W ciàgu jego trwania koparka przenosi
w ∏y˝ce do 75 ton urobku. 
Koparka R 9800 nap´dzana jest dwoma wysokopr´˝nymi
silnikami Cummins QSK 60, ka˝dy o mocy 2.000 KM. Jed-
nostki nap´dowe spe∏niajà normy emisji spalin TIER 2.
W przysz∏oÊci Liebherr zamierza zaoferowaç równie˝ swe
giganty z nap´dem elektrycznym. 

Mieszanka firmowa
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Pierwszy Liebherr R 9800 trafi∏ do australijskiej kopalni Theiss Pty Ltd. Jak do tej pory
jego u˝ytkownicy wypowiadajà si´ o jego osiàgach w samych superlatywach…



Breton buduje biznes na piasku

Breton to w∏oska firma rodzinna za∏o˝ona w roku 1963
przez Marcello Toncelliego. Od momentu powstania
utrzymuje si´ w gronie Êwiatowych liderów w produkcji
maszyn do obróbki naturalnego kamienia. Eksploatuje
kamienio∏omy, zajmuje si´ te˝ wytwarzaniem konglome-
ratów. Ma blisko 140 milionów euro rocznych obrotów,
eksportuje oko∏o osiemdziesiàt procent swojej produkcji
i zatrudnia oko∏o pi´ciuset osób. 
Has∏o firmy Breton brzmi „Zrób biznes na piasku”. Co
oznacza ono w praktyce, mówi nam mened˝er Sergio
Prior: – Jest to zach´ta do dzia∏ania. Uruchomienie pro-
dukcji wed∏ug naszej technologii „Bretonstone Compo-
und Stone” nie stanowi problemu. Wymaga jedynie pia-
sku, cementu i ˝ywicy poliestrowej. Nie ma potrzeby im-
portowania specjalnych, drogich surowców.
W technologii firmy Breton powstajà wielowarstwowe,
wielkogabarytowe panele betonowe dla budownictwa.
Dotychczas fasada wielu budynków mieszkalnych czy
biurowców nie by∏a ani ∏adna, ani trwa∏a. Dzi´ki tech-
nologii Bretonterastone zastosowanej przy produkcji
paneli mo˝liwe jest otrzymanie naprawd´ efektownej
fasady bez koniecznoÊci dodatkowych prac wykoƒcze-
niowych po jej zamontowaniu. Powierzchnie Bretontera-
stone powstajà przy wykorzystaniu krzemowego lub wa-
piennego kruszywa o Êrednicy 10÷12 mm. Mo˝na je
komponowaç z naturalnych albo sztucznych sk∏adni-
ków u˝ywajàc nawet takich materia∏ów, jak: muszle, ma-
cica per∏owa, szk∏o czy ceramika. Stosowany zazwyczaj

do ich produkcji bia∏y cement portlandzki tak˝e mo˝e
zostaç barwiony za pomocà pigmentów. KorzyÊci z wy-
boru takiego rozwiàzania to przede wszystkim stworze-
nie alternatywy dla ok∏adania elewacji kamieniem dajà-
ce oszcz´dnoÊç czasu i nak∏adów pracy. Producent za-
pewnia, i˝ powierzchnia jest odporna na wp∏ywy atmos-
feryczne. Niezmiernie wa˝na jest przy tym praktycznie
nieograniczona mo˝liwoÊç doboru kolorystyki elewacji. 
Wiele polskich firm korzysta z maszyn do obróbki kamie-
nia naturalnego wytwarzanych przez Breton. W∏osi majà
w naszym kraju przedstawiciela i przymierzajà si´
do zbudowania w Polsce fabryki wytwarzajàcej konglo-
merat. – Wiemy, ˝e w polskim rynku budowlanym drze-
mie wielki potencja∏. Macie olbrzymie zapasy surowca
i dogodne po∏o˝enie w Europie pozwalajàcà zaopatry-
waç wiele innych krajów, gdzie rynek budowlany dopie-
ro si´ rozwija – mówi Sergio Prior.

Mieszanka firmowa
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Fasady proponowane przez firm´ Breton sà trwa∏e i efektowne



Z Interhandlerem w Hillhead!

Co dwa lata w angielskim kamienio∏omie Hillhead, 50 km
na po∏udniowy wschód od Manchesteru, odbywajà si´ wy-
jàtkowe targi po∏àczone z dynamicznymi pokazami ci´˝kich
maszyn budowlanych, sprz´tu dla górnictwa odkrywkowe-
go oraz firm zajmujàcych si´ recyklingiem. Jest to najwi´k-
sza tego typu impreza na Êwiecie. W czerwcu na terenie ka-
mienio∏omu ofert´ zaprezentowa∏o 455 firm, a w dynamicz-
nych pokazach prezentowano 80 maszyn i urzàdzeƒ. 
Przedstawicielka naszej redakcji mia∏a przyjemnoÊç przeko-
naç si´ o tym na w∏asne oczy. Na targi Hillhead 2010 zapro-
si∏ nas Interhandler, wy∏àczny autoryzowany dystrybutor
maszyn JCB w Polsce. Nasza uwaga w naturalny sposób
skupi∏a si´ zatem na sprz´cie, który demonstrowa∏ w targo-
wym kamienio∏omie brytyjski potentat. Warto podkreÊliç, i˝
firma JCB pragnie walczyç z polskim stereotypem postrze-
gania jej wy∏àcznie jako producenta koparko-∏adowarek.

Na targach Hillhead JCB dysponowa∏o dwoma stoiskami
oraz w∏asnym terenem demonstracyjnym. Z ca∏ej gamy
mo˝liwych do wyeksponowania maszyn wybrano flagowe
modele linii ci´˝kiej sprz´tu przeznaczonego dla budow-
nictwa, przemys∏u wydobywczego i gospodarki odpadami.
Wozid∏a przegubowe, koparki gàsienicowe i ko∏owe, mini-
koparki, m∏oty hydrauliczne, mini∏adowarki, agregaty prà-
dotwórcze, wie˝e oÊwietleniowe i zamiatarki to oczywiÊcie
nie wszystko, czym JCB mo˝e si´ pochwaliç. Naszà uwa-
g´ zwróci∏a koparka gàsienicowa JS 360, którà demonstro-
wano zarówno w sposób statyczny, jak i na terenie demon-
stracyjnym. W najnowszej ofercie JCB jest 19 modeli kopa-
rek gàsienicowych – od 7 do 46 ton – najmocniejszych i naj-
bardziej wydajnych maszyn, jakie kiedykowiek oferowa∏
klientom brytyjski koncern. Zwi´kszenie (w porównaniu
z poprzednimi wersjami), wydajnoÊci o 5% przynosi wy-
mierne korzyÊci i oszcz´dnoÊç u˝ytkownikom tych modeli.
Koparka JS 360 posiada wysoki moment obrotowy, prze-
p∏yw pompy i si∏´ zrywania na ∏y˝ce przy jeszcze
precyzyjniejszym sterowaniu. Innowacyjny izochroniczny
regulator dostosowuje automatycznie wydatek uk∏adu hy-
draulicznego, dzi´ki czemu operator dysponuje takà mocà,
jaka jest niezb´dna do wykonania konkretnego zadania.
Idealnym uzupe∏nieniem tej koparki sà czerpaki kruszàce
JCB, które w∏aÊnie w Hillhead mia∏y swojà premier´. Trzy

podstawowe modele czerpaków przezaczone sà do stoso-
wania na koparkach gàsienicowych od JS160 do JC360.
Czerpak CB90 jest w stanie rozdrobniç 40 m3 materia∏u
w ciàgu godziny, mniejszy CB70 upora si´ z 30 m3, a CB60
z 20 m3 urobku na godzin´.
JCB zaprezentowa∏o równie˝ ca∏à gam´ maszyn  i osprz´-
tu przeznaczonego specjalnie do coraz bardziej liczàcej si´
bran˝y – gospodarki odpadami – okreÊlanej nazwà JCB
Wastemaster. Rosnàce zainteresowanie klientów i ich co-
raz wy˝sze wymagania sprawi∏y, ˝e gama urzàdzeƒ prezen-
towanych w Hillhead by∏a wr´cz imponujàca. JCB propo-
nowa∏o zatem, koparki ko∏owe, ∏adowarki teleskopowe, te-
leskopowe wózki wid∏owe, mini∏adowarki, wózki do pracy
w ci´˝kim terenie, noÊniki, koparki, ∏adowarki ko∏owe, mi-
ni∏adowarki, noÊniki teleskopowe Teletruk i wozid∏a. Ka˝da
z maszyn dostosowana zosta∏a specjalnie do pracy w trud-
nych warunkach panujàcych na wysypiskach Êmieci – ma-
my tu na myÊli klimatyzacj´ kabiny, filtr powietrza kabiny,
wzmocnionà os∏on´ ch∏odnicy, wzmocnienie podwozia
oraz os∏on´ Êwiate∏. 

Umo˝liwiajà prac´ przy przerobie wszelkiego typu mate-
ria∏ów, jak: papier, szk∏o, metal, baterie, opony, tworzywa
sztuczne, drewno, kompost i kruszywa.
Udzia∏ w targach Hillhead 2010 okaza∏ si´ dla JCB trafio-
nym wyborem. Oba stoiska by∏y przez ca∏y czas t∏umnie
oblegane, wszystkie maszyny cieszy∏y si´ zainteresowa-
niem odwiedzajàcych. A dzi´ki Interhandlerowi o samych
targach, jak i najnowszych produktach JCB mogà teraz
przeczytaç czytelnicy „PoÊrednika Budowlanego”! 
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Mieszanka firmowa

Jak widaç, targowe stoiska ulokowane sà w rozleg∏ym wyrobisku kamienio∏omu 

Flagowy produkt JCB w barwach narodowych mia∏ przynieÊç szcz´Êcie pi∏karzom

Stoiska JCB by∏y przez ca∏y czas oblegane, tak˝e przez goÊci z Polski



Caterpillar przejmuje i inwestuje w Chinach

Caterpillar zapowiedzia∏ rych∏e przej´cie pozosta∏ych
udzia∏ów joint ventures wynoszàcych 15,87% od partnera
XCMG. Szczegó∏y dotyczàce warunków przej´cia, które
podlegajà chiƒskiemu urz´dowi regulacyjnemu nie zosta∏y
ujawnione. Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ firma CXL stanie si´
pe∏nà w∏asnoÊcià koncernu Caterpillar upatrujàcego
w przej´ciu realizacj´ cz´Êci swej strategii obliczonej
na wykorzystanie do swoich celów wysokiego tempa wzro-
stu rynków azjatyckich.
Rich Lavin, prezydent Grupy Caterpillar odpowiadajàcej
za tworzenie analiz rozwoju rynku powiedzia∏: – W najbli˝-
szych latach czekujemy kolejnych du˝ych inwestycji w chiƒ-
skà infrastruktur´. Zaanga˝owanie w rynki wschodzàce jest
kluczowe dla naszego koncernu i to zarówno w budow´
sieci sprzeda˝y, prace badawczo-rozwojowe, centra pro-
dukcyjne oraz rozbudow´ serwisu.
Firma CXL powsta∏a w roku 1995 jako wspólne przedsi´-
wzi´cie Caterpillara i chiƒskiego XCMG. Obecne w∏àcze-
nie jej w struktury Caterpillara jest cz´Êcià procesu reorga-
nizacji przedsi´ciorstwa. Zmiana w strukturze w∏asnoÊcio-
wej CXL zbieg∏a si´ z po∏o˝eniem kamienia w´gielnego no-
wej fabryki w Xuzhou, która ma produkowaç du˝e koparki.
W planach Caterpillara jest równie˝ uruchomienie zak∏a-
dów produkujàcych Êrednie koparki, co pozwoli∏oby Ame-
rykanom przejàç pozycj´ g∏ównego gracza chiƒskiego ryn-
ku w tym segmencie maszyn do robót ziemnych.

Mieszanka firmowa
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Hydrema 912D jeêdzi tak˝e po szynach!

Kompaktowe wozid∏a Hydrema mogà teraz poruszaç si´
tak˝e po… szynach! Producent pojazdów mo˝e na ˝ycze-
nie u˝ytkownika doposa˝yç model 912D w tradycyjne ko∏a
kolejowe. Dzi´ki tej niewielkiej modyfikacji dwuosiowe wo-
zid∏o mo˝e przemieszczaç si´ równie˝ po torach kolejo-
wych. Zarówno wjazd, jak i zjazd z torowiska odbywa si´
b∏yskawicznie. Manewry u∏atwia przegubowa konstrukcja
pojazdu i stanowiàce wyposa˝enie seryjne kamery, z któ-
rych obraz wyÊwietlany jest na monitorze w kabinie. Precy-
zyjny uk∏ad kierowniczy pozwala na b∏yskawiczne ustawie-
nie kó∏ kolejowych na szynach. 
Wozid∏o wyposa˝one jest seryjnie w system Multitip umo˝li-
wiajàcy wysyp boczny w promieniu 180°. Funkcja ta jest bar-
dzo pomocna podczas prac remontowych na torowiskach.
Ko∏a kolejowe przyÊrubowano do podwozia pojazdu. Sà one
ustawiane w ˝àdanym po∏o˝eniu za pomocà hydraulicznych
sprz´gie∏ przy∏àczeniowych. W ten sposób ko∏a kolejowe
mogà byç szybko zdemontowane, co zmniejsza ci´˝ar wo-
zid∏a na czas zastosowaƒ drogowych. Obie dodatkowe osie,

na których montowane sà ko∏a kolejowe posadowione zo-
sta∏y na specjalnych konsolach przymocowanych bezpo-
Êrednio do ramy podwozia wozid∏a. Sterowany z kabiny
uk∏ad hydrauliczny pozwala na b∏yskawiczne podnoszenie
i opuszczanie osi z ko∏ami kolejowymi. W ten sposób po-
jazd mo˝e zostaç ∏atwo przystosowany do poruszania si´
zarówno po drogach, jak i po torach kolejowych.

Hydrema mo˝e doposa˝yç wozid∏o 912D w ko∏a kolejowe, co umo˝liwia jazd´ po torach





Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM

Technika Filtracji RUDFIL s.c.

Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych

www.filtracja.com.pl   tel.032 240 70 62

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

Extec C12+
produkcja 2007r.. Stan techniczny bardzo dobry. Liczba
motogodzin 1806. Rozmiar szcz´ki 1200x750 mm. Silnik

wysokopr´˝ny CATC-9 Diesel 365 KM. Mo˝liwoÊç podwy˝szenia
burt. Praca wsteczna szcz´k. WydajnoÊç: ok. 500 ton/godzin´.

Kontakt: 0 604 930 377; 0 604 083 093

e-mail: dz182@wp.pl

< Maszyna prze∏adunkowa FUKS

rok produkcji 1990, 4 podpory, kabina podnoszona
hydraulicznie, cena 75.000 z∏ + VAT
Kontakt: 601 22 33 06

www.baumaco.de

Âledê maszyny na swoim iPhonie!
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Prenumerata - zamówienie
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(86)
maszyny  •  narz´dz ia  •  sprz´ t

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

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

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

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

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

!



Cennik reklam
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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

5/2010 29.09.2010    16.08.2010 23.08.2010 
6/2010 29.11.2010    15.10.2010 22.10.2010
1/2011 28.01.2011 17.12.2010 27.12.2010
2/2011 25.03.2011 14.02.2011 21.02.2011
3/2011 06.05.2011 04.04.2011 11.04.2011

Termin ewentualnej rezygnacji: 5 tygodni przed ukazaniem 
si´ danego wydania.

budowlany
POÂREDNIK





PoÊrednik Budowlany: – Przyznaç trzeba, ˝e nie by∏o ∏atwo
namówiç Pana na t´ rozmow´…
Mariusz Pietraszewski: – Kiedy przed siedemnastu laty
do pracy przyjmowa∏ mnie osobiÊcie nale˝àcy do piàtego
pokolenia w∏aÊcicieli doktor Ulrich Wacker, powiedzia∏, ˝e
lepiej dobrze wykonywaç swojà prac´ i pozostawaç
w cieniu ni˝ szukaç Êwiate∏ kamer. To filozofia firmy Wac-
ker, takim zasadom staram si´ zawsze ho∏dowaç. 

– Ciesz´ si´ zatem, ˝e mimo wszystko zgodzi∏ si´ Pan jed-
nak udzieliç nam wywiadu. A skoro ju˝ przywo∏a∏ Pan po-
czàtki swej pracy dla Wackera, to zapytam, kim by∏ Mariusz
Pietraszewski, kiedy sk∏ada∏ podpis na umowie i zaczyna∏
organizowaç spó∏k´ Wacker Polska? 
– Z wykszta∏cenia jestem in˝ynierem budowlanym. Choç ni-
gdy nie zajmowa∏em si´ bezpoÊrednio dzia∏alnoÊcià wyko-
nawczà, to utrzymywa∏em sta∏e kontakty z bran˝à budowla-
nà i mia∏em doÊwiadczenia z pracy na uczelni. W m∏odym in-
˝ynierze by∏a silna ch´ç do pozyskiwania informacji o nowo-
czesnych rozwiàzaniach, nowych maszynach i technolo-
giach. W ten sposób zetknà∏em si´ z firmà Wacker. Zaintere-
sowa∏em si´ jej bogatymi tradycjami i innowacyjnymi techno-
logiami. Ostatecznie zwiàza∏em z nià swà karier´ zawodowà,
w roku 1993 Wacker zdecydowa∏ si´ bowiem powierzyç mi
tworzenie od podstaw swego polskiego przedstawicielstwa.
Stoj´ na jego czele do dnia dzisiejszego, ˝adna ze stron nie
ma wi´c powodów, by ˝a∏owaç ówczesnej decyzji. 

– Wspomnia∏ Pan o swej fascynacji bogatymi tradycjami
firmy Wacker, której poczàtki datujà si´ na rok 1848. Czy nie
szkoda, ˝e historyczne dokonania majà coraz mniejsze zna-
czenie dla dzisiejszego u˝ytkownika?
– Ka˝dy chce oczywiÊcie kupiç jak najtaniej dobrà maszy-
n´. Z pewnoÊcià nie powinno mu byç oboj´tne, jakiej mar-
ki to maszyna i od kogo jà kupuje. Je˝eli od firmy majàcej
doÊwiadczenie, reprezentujàcej producenta dysponujàce-
go zaawansowanà technologià, nabywa niewàtpliwy atut
w postaci zwi´kszonego poczucia bezpieczeƒstwa. Za in-
nowacyjnoÊcià i jakoÊcià zawsze stojà lata tradycji. Wacker
Neuson podkreÊla ten fakt utrzymujàc muzeum przy fabry-
ce ko∏o Ingolstadt. Znaleêç tu mo˝na prawdziwe „pere∏ki”
– poczàwszy od pierwszego kowad∏a z kuêni ko∏o Drezna,
a skoƒczywszy na najnowszych rozwiàzaniach technolo-
gicznych. Cz´sto odwiedzam nasze muzeum i zawsze
z sentymentem spoglàdam na poczàtki firmy. Cieszy mnie
równie˝, ˝e maszyny Wackera, nawet te z lat szeÊçdziesià-
tych ubieg∏ego stulecia, cz´sto pozostajà jeszcze w u˝yt-
ku. Sà sprawne, dlatego te˝ ich w∏aÊciciele nie bardzo kwa-
pià si´ z ich odsprzedaniem. A chcielibyÊmy, by wzbogaci-
∏y one zbiory muzeum w Ingolstadt. 

– Wacker od poczàtku dzia∏a w sposób niekonwencjonalny.
Jeszcze w latach trzydziestych ubieg∏ego stulecia rozpoczà∏
budow´ sieci dystrybucyjnej w krajach poza Niemcami.
W roku 1957 firma rozpoczà∏a dzia∏alnoÊç na rynku USA,
gdzie do dziÊ utrzymuje fabryk´ i centrum logistyczne. Jest
aktywna tak˝e w Azji. A wi´c mamy do czynienia z firmà ro-
dzinnà nie ograniczajàcà si´ do lokalnego rynku?
– Firma Wacker stosunkowo wczeÊnie dostrzeg∏a szans´ roz-
woju, jakà dawa∏a ekspansja na rynki zewn´trzne. Europa po-
zostaje niezmiennie g∏ównym obszarem zainteresowaƒ Wac-
kera. ObecnoÊç na innych rynkach pozwala zarówno na roz-
wój, jak i ∏atwiejsze przetrwanie okresów dekoniunktury.
Wspomniane przez Pana stosunkowo wczesne wyjÊcie po-
za rynek niemiecki wynika∏o w g∏ównej mierze z ci´˝kich dla
Wackera doÊwiadczeƒ wojennych. Fabryka w Niemczech
Wschodnich zosta∏a zniszczona, a jej resztki przej´te przez
nowych w∏aÊcicieli. Zmusi∏o to Wackera do przeniesienia pro-
dukcji do Bawarii i rozpocz´cia wszystkiego od zera. Brak
stabilizacji w powojennych Niemczech sprawi∏, ˝e podj´to
decyzj´ o budowie fabryki w USA. Decyzja by∏a o tyle ∏atwiej-
sza, ˝e ju˝ przed wojnà na rynku pó∏nocnoamerykaƒskim
produkty Wackera by∏y znane i cenione. Jednà z najbardziej
presti˝owych budowli wzniesionych z ich u˝yciem by∏a zapo-
ra imienia Herberta Hoovera w stanie Nevada. Wymogi jako-
Êciowe co do betonu by∏y na tyle wysokie, ˝e sprostaç im mo-
g∏y tylko wysokiej cz´stotliwoÊci wibratory Wackera. 

– Przej´cia i fuzje doprowadzi∏y do poszerzenia oferty pro-
dukcyjnej Wackera i wejÊcia na gie∏d´. A przecie˝ jeszcze
do roku 2005 firma produkowa∏a wy∏àcznie mniejsze maszy-
ny do oko∏o trzech ton do robót betoniarskich, zag´szcza-
nia asfaltu i ziemi…
– Obranie strategii rozwoju poprzez przej´cia i fuzje wyni-
ka∏o z ch´ci sprostania potrzebom naszych klientów. Ozna-
cza∏o to koniecznoÊç wyjÊcia poza sfer´ lekkiego sprz´tu.
Okaza∏o si´, ˝e roboty prowadzone przez naszych dotych-
czasowych klientów wymagajà coraz szerszego asortymen-

Wywiad PoÊrednika
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Rozmowa z Mariuszem Pietraszewskim,

dyrektorem generalnym i prokurentem 
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tu maszyn. Na przyk∏ad, wykonawca robót u˝ywajàcy na-
szych ubijaków czy zag´szczarek potrzebuje koparki, którà
musi wykonaç wykop pod kanalizacj´. Sà mu niezb´dne
te˝ maszyny do prze∏adunku materia∏ów czy transportu
na bliskie odleg∏oÊci. Wacker nie oferowa∏ jednak koparek,
∏adowarek ani ma∏ych wozide∏. Dlatego te˝ zrodzi∏a si´ kon-
cepcja poszerzenia asortymentu o maszyny, które okazy-
wa∏y si´ byç niezb´dne dla naszych klientów. Prosz´ za-
uwa˝yç, ˝e Wacker nie pozyskiwa∏ nowej grupy u˝ytkowni-
ków sprz´tu, lecz zaoferowa∏ wi´ksze maszyny dotychcza-
sowym. By∏o to mo˝liwe dzi´ki przej´ciu firmy Weidemann
wytwarzajàcej ∏adowarki, fuzji z austriackim Neusonem pro-
dukujàcym koparki, czy przej´ciu amerykaƒskiej firmy Gro-
und Heaters wytwarzajàcej podgrzewacze nawierzchni.
Wszystkie te produkty spotka∏y si´ z zainteresowaniem firm
korzystajàcych z mniejszych maszyn produkowanych przez
naszà firm´. Dzi´ki przyj´tej strategii rozwoju otrzymujà jà
od tego samego dostawcy. Jest to dla nich korzystne,
choçby ze wzgl´du na to, ˝e posiadanie maszyn jednej
marki u∏atwia ich obs∏ug´ i utrzymanie w nale˝ytym stanie
technicznym.

– Obserwujàc palet´ produkcyjnà Wacker Neuson SE stwier-
dziç mo˝na, ˝e w grupie ma∏ych maszyn i narz´dzi firma dba
o wygod´ u˝ytkownika u∏atwiajàc prac´ na budowie… 
– W tej sferze mamy do czynienia z wymogami formalnymi
dotyczàcymi bezpieczeƒstwa i komfortu obs∏ugi maszyn.
KoniecznoÊç spe∏nienia coraz bardziej wyÊrubowanych
norm, zarówno unijnych, jak i krajowych, stawia coraz wi´k-
sze wymagania przed producentami. Muszà oni zapewniç
operatorowi maszyny pe∏ne bezpieczeƒstwo i jak najwy˝-
szy komfort pracy. Wówczas pracuje on ch´tnie, a dzi´ki
temu efektywnie. Konstruktorzy firmy Wacker Neuson do-
k∏adajà wszelkich staraƒ, by maszyny by∏y przyjazne dla
operatorów. Powinni oni skupiç si´ na swojej pracy, a nie
„walczyç” z maszynà. 

– Prosz´ powiedzieç kilka s∏ów na temat kierunków rozwoju
Wacker Neuson w Polsce. Czy ambicjà firmy jest obecnoÊç
we wszystkich regionach, czy koncentracja na terenach
o wi´kszym potencjale?
– Chcemy byç obecni w ca∏ym kraju. Potencja∏ poszczegól-
nych regionów przecie˝ stale si´ zmienia, co ma to zwià-
zek z priorytetami inwestycyjnymi i przeznaczanymi na nie
Êrodkami. Uwa˝am, ˝e nie mamy dziÊ do czynienia z tak
drastycznym podzia∏em na regiony o du˝ym i mniejszym
potencjale. Oferujemy szeroki wachlarz sprz´tu – poczàw-
szy od narz´dzi wa˝àcych pó∏ kilograma, a skoƒczywszy
na maszynach pi´tnastotonowych. Zak∏adam zatem, ˝e
w ka˝dym regionie Polski znajdzie si´ klient zainteresowa-
ny którymÊ z oferowanych przez nas urzàdzeƒ.

– Czy Paƒskim zdaniem polski rynek nale˝y w chwili obec-
nej do najlepiej rokujàcych w Europie? 
– Za takà ocenà przemawia dà˝noÊç polskich firm do sto-
sowania nowoczesnych maszyn i urzàdzeƒ. Dotyczy to
szczególnie segmentu maszyn kompaktowych od trzech
do pi´tnastu ton. W porównaniu z krajami Europy Zachod-
niej nasycenie rynku jest tu stosunkowo ma∏e. Szans
rozwoju upatruj´ te˝ w post´pujàcej specjalizacji firm bu-
dowlanych. Sprawia ona, ˝e maleç b´dzie sprzeda˝ ma-

szyn uniwersalnych, na korzyÊç specjalizowanych do kon-
kretnych robót. Sprzedawaç si´ b´dà maszyny wydajne,
bezpieczne i tanie w eksploatacji. Czyli w∏aÊnie takie, jakie
oferuje Wacker Neuson!

– W czym upatruje Pan g∏ówne zagro˝enia dla rozwoju kra-
jowego rynku maszyn budowlanych?
– Przede wszystkim w obowiàzujàcym systemie zamówieƒ
publicznych promujàcym bylejakoÊç. To bardzo êle, ˝e cz´-
sto jedynym kryterium przy rozstrzyganiu przetargów jest
maksymalnie niska cena. W efekcie budujemy mo˝e i ta-
nio, ale êle, kosztem jakoÊci. Dlatego drogi oddane do u˝yt-
ku zaledwie kilka lat temu wymagajà dziÊ kapitalnego re-
montu, a ich wykonawcom wcià˝ brakuje pieni´dzy na roz-
wój. Skazani sà na ciàg∏à walk´ o przetrwanie. To powa˝-
na bariera hamujàca zarówno rozwój firm budowlanych, jak
i tych, które wyposa˝ajà je w sprz´t i maszyny. 

– Prosz´ powiedzieç nam nieco o strategii Wacker Neuson
SE w Polsce. Widaç wyraênie, ˝e stawiacie nie tylko na roz-
wój sieci sprzeda˝y, ale tak˝e zapewnienie nale˝ytej obs∏u-
gi posprzeda˝nej oraz wynajem maszyn. 
– Chcemy obs∏ugiwaç naszych klientów kompleksowo. Je-
˝eli kontrahent w danym momencie nie mo˝e podjàç decy-
zji o zakupie maszyny, to ch´tnie udost´pnimy mu jà w for-
mie wynajmu. Mo˝e jà przetestowaç i przekonaç si´, czy
spe∏nia jego oczekiwania. Wynajmujemy g∏ównie sprz´t
w∏asnej marki. Du˝à wag´ przywiàzujemy równie˝ do roz-
woju sieci serwisowej.

– Jak pogodziç wynajem z dà˝eniami do intensyfikowania
sprzeda˝y? Czy jednak nie robicie sami sobie konkurencji? 
– Wcale tak nie uwa˝am. Wypo˝yczanie sprz´tu traktujemy
wr´cz jako stymulator sprzeda˝y. Ch´tnie wprowadzamy
do wypo˝yczalni wszelkie nowoÊci z asortymentu Wacker
Neuson promujàc w ten sposób w praktyce nowatorskie
technologie, nowe modele maszyn. Przemawia to lepiej
do naszych klientów ni˝ na przyk∏ad film czy folder. Dlate-
go te˝ cz´sto bywa tak, ˝e po okresie wynajmu klient de-
cyduje si´ na zakup naszej maszyny. 

– Wacker Neuson  nie ukrywa, ˝e ubieg∏y rok nale˝a∏ do naj-
trudniejszych w historii przedsi´biorstwa. Jak wyjÊç z mara-
zmu? Mo˝e po prostu wystarczy „oswoiç kryzys”, zachowy-
waç si´ zgodnie ze zdrowym rozsàdkiem, ale prowadziç
normalnà dzia∏alnoÊç?
– Ho∏duj´ zasadzie, by dywersyfikowaç dzia∏alnoÊç. Dlate-
go te˝ nasza d∏ugofalowa strategia w Polsce opiera si´
na rozwoju sprzeda˝y, serwisu i wynajmu. Jedziemy na tym
samym wózku co nasi klienci. Musimy byç zatem gotowi
do oferowania us∏ug i produktów odpowiadajàcych potrze-
bom i mo˝liwoÊciom klientów w gorszych czasach. Nie
mo˝na oczekiwaç, ˝e w dobie kryzysu b´dà oni kupowaç
drogie, maksymalnie doposa˝one maszyny i inwestowaç
w nowoczesne, ale dro˝sze technologie. Dlatego siadamy
z klientem przy stole, by wspólnie zastanowiç si´, co mo-
˝emy zrobiç, by przetrwaç w maksymalnie dobrej kondycji
okres dekoniunktury. Naprawd´ sà ku temu mo˝liwoÊci.
Trzeba tylko chcieç i potrafiç je wykorzystaç.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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BH Ruda - kluczem do sukcesu przestrzeganie wyskich standardów

– Tegoroczna Bauma nie rozczarowa∏a, trudno jednak
na tej podstawie snuç jakiekolwiek dywagacje na temat
przysz∏oÊci naszej bran˝y – mówi Jacek Ruda, w∏aÊciciel
Biura Handlowego Ruda. – TrudnoÊci spot´gowa∏y d∏u-
ga zima i powódê, która dotkn´∏a wiele regionów. Nasi
dostawcy reagujàc na spadajàcy popyt mocno ograniczy-
li moce produkcyjne. W zwiàzku z tym wyd∏u˝ajà si´ ter-

miny dostaw. Niepokoi równie˝ niestabilna sytuacja na europejskich rynkach fi-
nansowych. Wahajàcy si´ kurs euro do dolara i tych walut do z∏otego równie˝ nie
pozwala na normalne dzia∏ania. Trudno w d∏u˝szej perspektywie okreÊliç nawet
ceny, za jakie b´dziemy sprowadzaç maszyny i sprz´t. Oferowanie ich w odleglej-
szych terminach wià˝e si´ zatem ze sporym ryzykiem. Istotnym problemem w mo-
im przekonaniu jest równie˝ dost´pnoÊç finansowania. Jest ona ciàgle gorsza ni˝
mia∏o to miejsce choçby dwa lata temu. BH Ruda dzia∏a na krajowym rynku ma-
szyn budowlanych ju˝ od dziesi´ciu lat. Swojà przysz∏oÊç od samego poczàtku
upatrujemy w oferowaniu maszyn specjalistycznych, niekiedy nawet wr´cz niszo-
wych. Mimo problemów n´kajàcych bran˝´ maszyn budowlanych nie zmieniamy
swojej strategii, dzia∏amy zawsze wed∏ug okreÊlonych standardów. Tylko konse-
kwencja w dzia∏aniu mo˝e przesàdziç o faktycznym przezwyci´˝eniu kryzysu.

Jacek Ruda

Z Bell u˝ywany, a jak nowy!

Europejskie rynki zg∏aszajà coraz wi´ksze zainteresowanie wozid∏a-
mi przegubowymi. Niestety, nie wszystkie z nich sà na tyle zasobne,
by dokonywaç zakupów fabrycznie nowych pojazdów. Stàd pomys∏
BH Ruda stworzenia centrum odbudowujàcego pojazdy. Warsztaty
firmy wyszukujà u˝ywane pojazdy na rynku wtórnym i dokonujà ich
odbudowy przy wykorzystaniu fabrycznie nowych podzespo∏ów, ta-
kich jak mosty, skrzynie biegów, silniki. 

Polski rynek budzi si´ powoli, ale sà powody do optymizmu

– By∏em na wielu edycjach Baumy, ale nigdy dotychczas
nie widzia∏em takich t∏umów zwiedzajàcych i takiej licz-
by ci´˝kiego sprz´tu. Je˝eli weêmiemy pod uwag´, ˝e
wszystko to dzia∏o si´ w dobie powa˝nego kryzysu, jaki
n´ka naszà bran˝´, to przyznaç trzeba, ˝e ˝yjemy
w dziwnych czasach – mówi Marek Wiàcek, Prezes Za-
rzàdu Amago Sp. z o.o. – Patrzàc z perspektywy Monachium, mo˝na zaryzyko-
waç stwierdzenie, ˝e bran˝a maszyn budowlanych najgorsze ma ju˝ za sobà,
˝e kryzys mija. Czy tak˝e w Polsce? Tu rynek budzi si´ bardzo powoli, k∏opoty
spot´gowa∏a d∏uga zima i niespotykanych rozmarów powódê. Brakuje stabilno-
Êci. Po miesiàcu niez∏ej sprzeda˝y, w kolejnym przychodzi za∏amanie. Powa˝-
nym problemem, z jakim boryka si´ wi´kszoÊç firm budowlanych jest trudnoÊç
z finansowaniem sprz´tu. Mimo zainteresowania przek∏adajà one termin zaku-
pu. Dlatego nie mo˝na powiedzieç jednoznacznie, ˝e kryzys mamy za sobà. Mi-
mo wszystko patrz´ w przysz∏oÊç z optymizmem. Amago ma w ofercie napraw-
d´ dobry sprz´t. Sàdz´, ˝e przebojem rynkowym ju˝ wkrótce stanà si´ maszyny
Hyundai Serii 9. Mogà one z powodzeniem nie tylko stanàç w szranki z wyroba-
mi innych Êwiatowych potentatów, ale nawet wyjÊç z tej rywalizacji zwyci´sko.

Z Hyundai produkuje maszyny dla u˝ytkownika

Monachijskie targi Bauma stanowià wyznacznik dla producentów maszyn budowlanych na najbli˝sze trzy lata. Âwiatowy kryzys n´-
kajàcy bran˝´ sprawi∏, ˝e tym razem eksperci mieli obawy, ˝e w Monachium zabraknie nie tylko nowoÊci, ale byç mo˝e tak˝e nie-
których z g∏ównych graczy Êwiatowych rynków. Omylili si´. Bauma potwierdzi∏a swojà wielkoÊç, pobi∏a kolejne rekordy liczby wy-

stawców. Nie zawiod∏a równie˝ frekwencja, nawet mimo niesprzyjajàcych okolicznoÊci zwiàzanych z wybuchem wulkanu na Islandii. Spara-
li˝owa∏ on ruch lotniczy utrudniajàc – szczególnie w dwóch pierwszych dniach imprezy – dotarcie na nià goÊci, szczególnie tych z Azji i zza
Oceanu. Na Baumie nie zabrak∏o tak˝e nowoÊci. I to tych prawdziwych. Niejako ju˝ tradycyjnie najwi´ksza i najbardziej efektowna okaza∏a
si´ ekspozycja na terenach zewn´trznych koncernu Liebherr. W centrum ustawiono poddane ostatnio gruntowenej modernizacji najwi´ksze
na Êwiecie wozid∏o sztywnoramowe. Liebherr T282 to maszyna gigant. Wa˝y a˝ bowiem a˝ 261 ton. Pojazd ten z pewnoÊcià nie pojawi si´
w europejskich kopalniach. Na nasze rynki Liebherr i ca∏a Êwiatowa czo∏ówka producentów przygotowali ca∏y szereg nowoÊci. Bomag, Ca-
se, Hyundai, Komatsu, New Holland, Terex, Volvo, Manitou. Chwalà si´ nimi i b´dà to czyniç jeszcze przez d∏u˝szy czas na naszych ∏amach. Czy
niewàtpliwy sukces Baumy oznacza prze∏om pozwalajàcy mieç nadziej´, ˝e dla producentów maszyn i korzystajàcych z nich firm budowlanych
nadejdà lepsze czasy? Czy Êwiatowe nowoÊci b´dà oferowane na polskim rynku? Jak dzia∏aç w trudnych czasach, by wyjÊç z kryzysu obronnà
r´kà? To tylko niektóre z pytaƒ, jakie zadawaliÊmy w∏odarzom polskich firm dystrybuujàcych sprz´t Êwiatowych potentatów. Przyznaç trzeba, ˝e
ich sytuacja nie jest weso∏a. Z jednej strony polski rynek coraz cz´Êciej wymieniany jest w gronie najlepiej rokujàcych w Europie. Wynika to jed-
nak nie z imponujàcego potencja∏u lecz drastycznych spadków w innych krajach. D∏uga zima, powódê i wahania kursów walut równie˝ nie sprzy-
jajà normalnym dzia∏aniom. Podobnie jak wyd∏u˝enie czasu realizacji dostaw. Niektórzy uwa˝ajà, ˝e polski rynek staje si´ w coraz wi´kszym
stopniu rynkiem klienta. Dostawcy walczà o niego. I niepokoi tylko, ˝e czasem walka ta staje si´ bardzo ostra, niekiedy wr´cz brutalna…

Koreaƒscy in˝ynierowie konstruujàcy maszyny Serii 9 skupili si´ na ∏atwoÊci ich
obs∏ugi i serwisowania. Ergonomiczne joystiki pozwalajà operatorowi na b∏y-
skawiczny wybór funkcji. Wi´kszà szybkoÊç i precyzj´ cykli roboczych osiàgni´-
to dzi´ki zastosowaniu uk∏adu hydraulicznego nowej generacji opartego
na pompach renomowanej firmy Kawasaki. Pozwala on na uzyskanie maksy-
malnej wydajnoÊci przy jednoczesnym ograniczeniu zu˝ycia paliwa. Konstruk-
torzy Hyundaia zadbali te˝ o dobrà dost´pnoÊç punktów serwisowych i wszyst-
kich newralgicznych podzespo∏ów maszyn z poziomu gruntu. Tym samym
uproszczono prowadzenie wszystkich prac konserwacyjnych i naprawczych.

Marek Wiàcek
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Bergerat Monnoyeur potrafi odnaleêç pozytywy w kryzysie

– Caterpillar zawsze przywiàzuje olbrzymie znaczenie
do udzia∏u w targach Bauma. W tym roku to do nas nale˝a-
∏o najwi´ksze stoisko pod dachem – mówi Wojciech ˚ar-
nowski, dyrektor ds. sprzeda˝y i marketingu Bergerat
Monnoyeur. – Trudno przypuszczaç, ˝e udana Bauma b´-
dzie mieç znaczàcy wp∏yw na popraw´ sytuacji producen-
tów maszyn budowlanych, z ca∏à pewnoÊcià da jednak po-

zytywny impuls Êwiatowym rynkom. Tak˝e naszemu, który prze˝ywa∏ trudne chwile
spot´gowane srogà zimà i powodzià. Mam nadziej´, ˝e uda si´ przezwyci´˝yç pro-
blemy i rynek b´dzie si´ rozwija∏. Paradoksalnie, dostrzegam pewne pozytywy kry-
zysu. Firmy zacz´∏y myÊleç perspektywicznie, zastanawiajà si´, jak b´dzie wyglà-
daç ich sytuacja za kilka lat. Nie wystarczy przecie˝ jeden wygrany przetarg, by za-
mawiaç kilka czy nawet kilkanaÊcie maszyn. Takie podejÊcie wp∏ywa na stabilizo-
wanie si´ rynku. Maszyny Caterpillar znajdujàce si´ w ofercie Bergerat Monnoyeur
cieszà si´ niezmiennie uznaniem polskich u˝ytkowników. Szczególnie je˝eli chodzi
o sprz´t do prac ziemnych. Teraz zamierzamy promowaç na polskim rynku maszyny
drogowe. Tak˝e w tym segmencie Caterpillar wytwarza sprz´t najwy˝szej jakoÊci.

Wojciech ˚arnowski

Z Caterpillar chce budowaç polskie drogi

Na budowie dróg i autostrad nie brakuje maszyn marki Caterpillar.
WÊród nich królujà cieszàce si´ olbrzymià renomà spycharki. Ame-
rykaƒski potentat produkuje jednak typowe maszyny drogowe, jak
na przyk∏ad frezarki, równiarki, walce, czy rozÊcie∏acze asfaltu. To
w∏aÊnie nimi firma zamierza zainteresowaç polskie firmy.

Bomag liczy na dalszy wzrost zamówieƒ na maszyny

Intrac Polska konsekwentnie robi swoje

Opierajàc si´ tylko na ocenie targów Bauma, która po-
kaza∏a du˝y potencja∏ producentów, trudno stwierdziç,
˝e kryzys w naszej bran˝y nale˝y do przesz∏oÊci. Co
do tego spierajà si´ najwi´ksi eksperci – komentuje Da-
riusz Pachulski, dyrektor zarzàdzajàcy Intrac Polska.
– Je˝eli chodzi o polski rynek, to wierz´ w jego rozwój.
Musi jednak dodatkowo uporaç si´ z czynnikami hamujàcymi, takimi jak d∏uga
i mroêna zima, czy powódê, która dokona∏a ogromnych spustoszeƒ w wielu re-
gionach kraju. Jestem jednak optymistà. Polski rynek jeszcze przez co naj-
mniej kilka lat stymulowany b´dzie poprzez budownictwo drogowe, co pozwa-
la liczyç przynajmniej na ustabilizowanie si´ koniunktury. Miejmy równie˝ na-
dziej´, ˝e ruszà inwestycje infrastrukturalne i budownictwo mieszkaniowe. Pol-
ski rynek ciàgle nie jest du˝y, choç przyznaç trzeba, ˝e tkwi w nim potencja∏.
Intrac Polska chce go wykorzystaç. W ostatnim czasie rozwin´liÊmy dzia∏al-
noÊç, zostaliÊmy jedynym przedstawicielem koncernu Case Construction.
Wspó∏pracujemy z tak renomowanymi dostawcami jak Manitou. JesteÊmy
w stanie zaoferowaç polskim u˝ytkownikom dobrze dobrane wysokiej jakoÊci
maszyny. Taki jest nasz cel od poczàtku dzia∏alnoÊci w Polsce.

Z Walec gigant - chluba Bomaga

Z Intrac Polska - jedyny przedstawiciel koncernu Case

– Monachijska Bauma nawet mimo utrzymujàcego si´
kryzysu i chmury wulkanicznej, która w pierwszych
dwóch dniach ograniczy∏a znacznie liczb´ odwiedzajà-
cych targi, szczególnie zza oceanu zakoƒczy∏a si´ suk-
cesem. Weekend wieƒczàcy imprez´ by∏ ju˝ t∏oczny, tak
jak to zawsze bywa na Baumie – mówi Zbigniew Brin-

ken, prezes zarzàdu Bomag Polska. – OczywiÊcie, wszyscy zadajemy sobie py-
tanie, czy Baum´ traktowaç nale˝y jako rzeczywisty prze∏om, czy mo˝na mówiç,
˝e producenci maszyn i sprz´tu dla budownictwa najgorsze majà ju˝ za sobà.
Gdybym zna∏ odpowiedê na te pytania, z pewnoÊcià by∏bym bardzo bogatym
cz∏owiekiem. Pozostaj´ jednak optymistà, uwa˝am, ˝e mimo wszelkich przeciw-
noÊci, takich jak wyjàtkowo d∏uga i mroêna zima oraz wielka powódê nasza bran-
˝a zaczyna odbijaç si´ od dna. Obserwujemy wzrost zamówieƒ na maszyny, mam
nadziej´, ˝e taka tendecja b´dzie si´ utrzymywaç. Tak przynajmniej wynika z roz-
mów z wi´kszymi i Êrednimi firmami drogowymi. Bomag ma maszyny odpowied-
nie dla ka˝dej z firm budujàcych drogi i remontujàcych nawierzchnie. Proble-
mem mo˝e byç czas dostaw maszyn, który niebezpiecznie si´ wyd∏u˝y∏ ze wzgl´-
du na ograniczenie mocy produkcyjnych przez naszych kooperantów. 

Walec BW 236 DI-4 BVC to imponujàca maszyna o wadze 36 ton,
posiada najwi´kszy b´ben wibrujàcy jaki kiedykolwiek zbudowano
w tej firmie. Aby zbudowaç tak olbrzymià maszyn´, konstruktorzy fir-
my Bomag musieli odejÊç od utartych schematów i od poczàtku
zdefiniowaç struktur´ budowy ramy, technologi´ uk∏adu kierowania
oraz system zap∏onu walca. 

Koncern Case stawia na rozwój konstrukcji du˝ych, wyspecjalizowanych
maszyn: ∏adowarek ko∏owych oraz koparek hydraulicznych. Kilka z no-
wych modeli pokazano podczas majowych targów Autostrada Polska
w Kielcach. Na uwag´ zas∏uguje te˝ powrót Case do produkcji wozide∏
przegubowych. Jedno z nich stanowi∏o g∏ównà atrakcj´ stoiska Intrac Pol-
ska. W czasie trwania targów pracownicy Intrac Polska zwracali równie˝
uwag´ odwiedzajàcych stoisko na odpowiedni dobór osprz´tu robocze-
go, co pozwala na zwi´kszenie stopnia efektywnoÊci wykorzystania ma-
szyn oraz ich oszcz´dniejszà eksploatacj´.

Zbigniew Brinken

Dariusz Pachulski
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Komatsu wprowadza na polski rynek prawdziwe innowacje

– Mimo kryzysu odwiedzajàcy tegoroczne targi Bauma
w Monachium mogli czuç si´ usatysfakcjonowani. Obej-
rzeli bowiem wiele nowoÊci. Jednà z nich, na którà chcia∏-
bym zwróciç szczególnà uwag´ by∏a zaprezentowa-
na przez Komatsu pierwsza na Êwiecie seryjnie produko-
wana maszyna budowlana o nap´dzie hybrydowym. Kon-
strukcja koparki PC200 Hybrid jest na tyle zaawansowa-

na, ˝e bez najmniejszych przeszkód mog∏a trafiç do seryjnej produkcji. To zna-
czàcy sukces Komatsu wyznaczajàcy tendencje rozwoju konstrukcji maszyn
budowlanych na najbli˝sze lata – mówi Ryo Onodera, prezes zarzàdu Komatsu
Poland. Jak ju˝ wspomnia∏em, Bauma przynios∏a wiele atrakcji, ale nie oznacza
to, ˝e Êwiatowy rynek maszyn budowlanych powróci∏ ju˝ do normalnoÊci. Uwa˝am
jednak, ˝e musimy staraç odnaleêç si´ w tej z∏o˝onej sytuacji. Komatsu dà˝àc do
umocnienia swej wiodàcej pozycji stale modernizuje swe produkty. Jestem prze-
konany, ˝e ka˝da z nowych maszyn ma szans´ podbicia polskiego rynku. Tak˝e
wspomniana ju˝ „hybryda”. Polski rynek ma spory potencja∏, dzielnie opiera si´
Êwiatowemu kryzysowi, ale nie mo˝e przecie˝ egzystowaç w oderwaniu od rynków
Êwiatowych. Polska jest przecie˝ z nimi powiàzana ekonomicznymi zale˝noÊciami.
Istotnym problemem sà równie˝ wahania kursu polskiej waluty. Mimo wszystko
Komatsu Poland b´dzie oferowa∏ polskim klientom prawdziwe innowacje.

Ryo Onodera

Z „Hybryda” Komatsu - wydajnoÊç i ma∏e zu˝ycie paliwa

Komatsu PC200-8 Hybrid to pierwsza na Êwiecie seryjnie produkowana ma-
szyna budowlana o takim nap´dzie. Koparka, która b∏yskawicznie zyska∏a
sobie miano „okr´tu flagowego” Komatsu, podczas targów Bauma w Mo-
nachium po raz pierwszy zaprezentowana zosta∏a europejskiej publiczno-
Êci. O dojrza∏oÊci konstrukcji Êwiadczy fakt, i˝ od czerwca 2008 roku kopar-
ka eksploatowana jest z powodzeniem w Japonii. Ciekawe, czy niekonwen-
cjonalna maszyna podbije Europ´ i kiedy trafi do Polski. 

CNH wzmacnia i porzàdkuje struktury, tak˝e w Polsce

Manitou konsekwentnie stawia na budownictwo

– Manitou konsekwentnie rozwija konstrukcje maszyn
budowlanych. Mogli przekonaç odwiedzajàcy nasze
stoisko na Baumie, gdzie zaprezentowaliÊmy ca∏y sze-
reg interesujàcych konstrukcji. Monachijskie targi
zakoƒczy∏y si´ dla Manitou sukcesem. Mam nadziej´,
˝e to impuls do dalszego rozwoju naszej bran˝y ciàgle
zmagajàcej si´ z kryzysem – mówi Wojciech Rzewuski, dyrektor generalny 
Manitou Polska Sp. z o.o. – Rynek maszyn teleskopowych w Polsce ciàgle
raczkuje. Jednak z roku na rok maszyny Manitou zdobywajà sobie coraz wi´-
cej zwolenników. ¸adowarki teleskopowe sà jednymi z najcz´Êciej wynajmo-
wanych maszyn. Nie wynika to tylko z analiz, widaç je bowiem na placach bu-
dowy, gdzie efektywnie wykonujà ró˝norakie zadania. OczywiÊcie czeka nas
jeszcze ogrom pracy, by zmieniç b∏´dne przekonanie, ˝e do pracy na mniej-
szych wysokoÊciach nie jest potrzebny ˝aden sprz´t. Wierz´, ˝e mimo ró˝nych
opinii polski rynek maszyn budowlanych b´dzie si´ rozwija∏, a Manitou umocni
na nim swà wiodàcà pozycj´. 

Z CNH stawia na nowoczesne konstrukcje

Z Easy znaczy ∏atwy, w obs∏udze i serwisowaniu

– Koncern CNH skupiajàcy dwie wiodàce marki ma-
szyn budowlanych, New Holland oraz Case mimo
Êwiatowego kryzysu nie ogranicza nak∏adów na bada-
nia i rozwój konstrukcji. Nasi konstruktorzy bierà za-
wsze pod uwag´ potrzeby u˝ytkowników. Dlatego w∏a-
Ênie bardzo cenimy sobie udzia∏ w imprezach targo-

wych. Stanowià one doskona∏e forum wymiany poglàdów, nawiàzania bli-
skich relacji z u˝ytkownikami naszych maszyn. Tak by∏o te˝ podczas targów
Bauma 2010 w Monachium – mówi Hans-Joachim Erdmann, dyrektor kon-
cernu CNH na Europ´ Ârodkowà i Wschodnià. – Aktualne cele CNH sà ja-
sno okreÊlone. W sferze naszych zainteresowaƒ le˝y dalszy rozwój i umoc-
nienie pozycji rynkowych obu marek wchodzàcych w sk∏ad CNH czyli Case
oraz New Holland na wszystkich rynkach europejskich. Tak˝e z tego powo-
du zdecydowaliÊmy si´ na zasadnicze zmiany organizacyjne w Polsce. Je-
˝eli chodzi o mark´ Case, to sprzeda˝ maszyn i opiek´ serwisowà nad nimi
na terenie ca∏ej Polski powierzono firmie Intrac Polska. Dystrybucja i serwis
maszyn New Holland prowadzona b´dzie natomiast tak, jak do tej pory, czyli
poprzez stale rozbudowywanà sieç niezale˝nych dealerów.

Wchodzàcy w sk∏ad koncernu CNH New Holland ma ambicje kon-
struowania maszyn wydajnych i jednoczeÊnie oszcz´dnych. Choç
brzmi to jak ch´ç po∏àczenia ognia z wodà, okazuje si´ mo˝liwe.
Âwiadczà o tym parametry coraz cz´Êciej spotykanej na polskich
placach budowy koparki E215B,. W porównaniu ze swà poprzednicz-
kà maszyna zu˝ywa nawet do dziesi´ciu procent mniej oleju nap´do-
wego na godzin´ pracy. 

Na tegorocznych targach BAUMA Manitou zaprezentowa∏o nowe modele
z rodziny MRT oznaczone symbolem Easy. Skrót MRT rozszyfrowaç mo˝-
na jako Manitou Rotating Telescopic – czyli obrotowe ∏adowarki teleskopo-
we. Easy oznacza natomiast po angielsku „∏atwy”. Nowe teleskopy Manitou
sà ∏atwe w obs∏udze i bezpieczne. Ich operator mo˝e w czasie pracy w pe∏-
ni skoncentrowaç si´ na wykonywanym zadaniu.

Hans-Joachim Erdmann

Wojciech Rzewuski



Perspektywy po Baumie

Terex koncentruje si´ na produkcji maszyn kompaktowych

– Tegoroczna Bauma by∏a dla mnie pozytywnym zasko-
czeniem. Âwiatowi producenci potraktowali jà jak zwykle
presti˝owo, co pozwala patrzeç na przysz∏oÊç z wi´kszym
optymizmem – mówi Ronald Ziegler dyrektor generalny
na Europ´ Wschodnià Terex Construction. – Potrzeba
nam optymizmu, nie ma bowiem co ukrywaç, ˝e Terex ma
za sobà bardzo trudny rok. Obecny tak˝e nie nale˝y

do naj∏atwiejszych, przynosi za to zmiany w strukturze organizacyjnej firmy. Terex
pozby∏ si´ fabryki koparek Atlas, gdy˝ chce koncentrowaç si´ na produkcji ma-
szyn kompaktowych i specjalnych oraz wozide∏ przegubowych. Naturalnie, jeste-
Êmy zainteresowani rynkami krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej. Uwa˝am, bo-
wiem, ˝e otrzàsnà si´ one jako pierwsze z kryzysu i b´dà odnotowywaç znaczàce
wzrosty. Rynek polski, jako jeden z nielicznych tak˝e w kryzysie odnotowywa∏ ten-
dencj´ wzrostowà. Finalna faza przygotowaƒ do Euro 2012 b´dzie z pewnoÊcià
czynnikiem stymulujàcym rozwój. Terex ma nowoczesne, efektywne maszyny, któ-
re mogà znaczàco przyspieszyç tempo robót.

Ronald Ziegler

Z Terex - nowe „ko∏ówki”, nowe wzornictwo

Terex TW110 stanowi wizytówk´ nowego typoszeregu koparek ko∏o-
wych. Konstrukcja maszyny przesz∏a gruntownà modernizacj´. Koparka
ju˝ na pierwszy rzut oka wyró˝nia nowym wzornictwem. Pierwsze eg-
zemplarze TW110 trafi∏y do firm drogowych i budujàcych infrastruktur´
wodno-kanalizacyjnà zbierajàc pochlebne recenzje operatorów. 

Solideal oferuje niezawodne ogumienie i doradztwo techniczne

Volvo jest dobrym partnerem, tak˝e na gorsze czasy

– Targi Bauma potraktowaç nale˝y jako sukces ca∏ej bran-
˝y, trudno jednak wyrokowaç, ˝e koƒczy si´ trudny okres
dla producentów maszyn budowlanych – komentuje
Zbigniew Medyƒski, prezes zarzàdu Volvo Maszyny
Budowlane Polska. – W Polsce, w sektorze du˝ych maszyn
produkcyjnych, w którym Volvo ma silnà pozycj´, za∏ama-
nie odczuwano nieco mniej ni˝ w sektorze maszyn kom-
paktowych. Skala inwestycji infrastrukturalnych nie by∏a jednak na tyle nie du˝a,
aby uchroniç polski rynek przed perturbacjami. Spadek popytu skutkowa∏ zwi´k-
szonà konkurencjà. Dodatkowo sytuacj´ na rynku maszyn w Polsce destabilizowa∏
zmieniajàcy si´ kurs z∏otego. W tej sytuacji cieszy nas fakt, ˝e Volvo Maszyny Bu-
dowlane Polska potrafi∏o utrzymaç bardzo silnà pozycj´ w segmencie wozide∏ prze-
gubowych, ∏adowarek ko∏owych oraz koparek. ZaktywizowaliÊmy równie˝ swe dzia-
∏ania w sferze maszyn u˝ywanych i wynajmu. Na 2010 rok patrz´ optymistycznie,
sadz´ bowiem, ˝e osiàgn´liÊmy ju˝ najni˝szy punkt na krzywej koniunktury rynku
maszyn budowlanych. Stany magazynowe producentów i dystrybutorów zosta∏y
zredukowane, skala produkcji przystosowana do potrzeb globalnego rynku.

Z Opony mo˝na eksploatowaç d∏u˝ej

Z Ci´˝kie maszyny Volvo budujà polskie autostrady 

Targi Bauma odnios∏y sukces. Chocia˝by dlatego, ˝e by∏y
najwi´ksze z dotychczasowych i mimo kryzysu nie zabra-
k∏o na nich nowoÊci – mówi Krzysztof Polesiak, dyrektor
handlowy Solideal Polska. – O tym, czy bran˝a maszyn
budowlanych ma za sobà najgorsze, przekonamy si´ tak
naprawd´ dopiero na koniec roku. Mam jednak nadziej´,
˝e wzrosty odnotowywaç b´dzie nie tylko rynek Êwiatowy,

ale równie˝ polski, co pozwoli∏oby nam namacalnie odczuç popraw´. Solideal sku-
pia si´ nie tylko na oferowaniu ogumienia najwy˝szej jakoÊci, ale tak˝e rozwiàzaƒ
pozwalajàcych na jego d∏u˝szà, bezawaryjnà eksploatacj´. Chodzi o wype∏nienie
opon elastomerem zabezpieczajàce je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Pro-
mujemy zamian´ opon pneumatycznych na pe∏ne w maszynach pracujàcych
w trudnych warunkach, w których istnieje du˝e ryzyko uszkodzeƒ i zwiàzanych z ni-
mi bezproduktywnymi przestojami. Istotnym produktem, który chcemy promowaç
na polskim rynku jest opona do koparko-∏adowarki. Jest to produkt cieszàcy si´
nies∏abnàcym zainteresowaniem polskich u˝ytkowników. Koparko-∏adowarki to na-
dal najbardziej popularne maszyny na polskich placach budowy. Dzi´ki naszym
oponom stajà si´ one jeszcze wydajniejsze, mogà byç w pe∏ni wykorzystane. Czy
spotkamy si´ z pozytywnà reakcjà rynku? Liczymy na to, zagro˝eniem pozostaje
jednak nadal brak Êrodków finansowych, z którym borykajà si´ polskie firmy.

Maszyny pracujàce w trudnych warunkach cz´sto nara˝one sà
na przestoje spowodowane przebiciami ogumienia. Solideal Polska
pomaga ograniczyç niedogodnoÊci oferujàc wype∏nienie opon
pneumatycznych dwusk∏adnikowym elastomerem lub zastosowanie
uszczelniacza. W trakcie wype∏niania elastomer dzi´ki odpowiednim
utwardzaczom zmienia swà postaç z p∏ynnej w jednolità, sta∏à.
Po zakoƒczeniu procesu otrzymujemy pozbawione powietrza ko∏o
ca∏kowicie odporne na wszelkiego rodzaju przebicia, a nawet znacz-
ne przeci´cia warstw konstrukcyjnych. 

Mimo trudnej sytuacji Volvo Maszyny Budowlane Polska radzi sobie
nieêle szczególnie w segmencie du˝ych maszyn specjalistycznych.
Sukcesem firmy by∏ kontrakt na dostaw´ 67 ci´˝kich maszyn na bu-
dow´ Autostrady A1. By∏a to jedna z najwi´kszych jednorazowych
transakcji tego typu w Europie. Okres spowolnienia  wykorzystano  w
firmie na podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników.

Krzysztof Polesiak

Zbigniew Medyƒski
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Ma∏e, ale niezb´dne…

Wyjàtkowo ci´˝ka i d∏uga zi-
ma oraz niespotykanych
rozmiarów powódê dokona-
∏y spustoszenia na wielu ki-
lometrach polskich dróg.
Wymagajà one nie tylko na-
praw mniejszego kalibru, ale
tak˝e gruntownych remon-
tów. Niezb´dny przy tego ro-
dzaju pracach jest l˝ejszy
sprz´t i maszyny s∏u˝àce
do zag´szczania i obróbki
nawierzchni, takie jak stopy
wibracyjne, p∏yty zag´szcza-
jàce i ma∏e walce. 
Na operatorach prowadzo-
nych r´cznie p∏yt zag´sz-
czajàcych spoczywa odpo-
wiedzialnoÊç nadania osta-
tecznego szlifu robotom
drogowym i finalnego wy-
koƒczenia nawierzchni. Je-
˝eli prace zostanà wykona-
ne niestarannie lub przy u˝y-
ciu nieodpowiednich ma-
szyn na nawierzchni tworzà
si´ p´kni´cia, rysy i uskoki. 
Które z mniejszych maszyn
s∏u˝àcych do obróbki na-
wierzchni sà najbardziej
efektywne? Które zapewnia-
jà bezawaryjnà prac´? Które
imponujà ekonomicznà eks-
ploatacjà? Wiodàcy produ-
cenci tego typu sprz´tu za-
prezentowali podczas tego-
rocznych targów Bauma
w Monachium ca∏y szereg
nowoÊci. Starali si´ przycià-
gnàç odwiedzajàcych nie
tylko samymi rozwiàzaniami
konstrukcyjnymi, ale rów-
nie˝ us∏ugami serwisowymi
i jak najszerzej poj´tà obs∏u-
gà posprzeda˝nà.
Weber MT chce zainteresowaç
swych klientów wyd∏u˝onà
gwarancjà. Standardowo obo-
wiàzuje ona przez dwa lata dla
wszystkich urzàdzeƒ oferowa-
nych przez firm´. Za niewielkà
dop∏atà na wszystkie p∏yty
prowadzone r´cznie mo˝e byç
wyd∏u˝ona nawet do pi´ciu lat.
Klienci, którzy zdecydujà si´
na przed∏u˝enie gwarancji,
otrzymajà bezp∏atnie pakiet
serwisowy zawierajàcy orygi-

nalne komponenty niezb´dne
przy pierwszym przeglàdzie
maszyny. Dzi´ki temu odpa-
da koniecznoÊç wyszukiwa-
nia i zamawiania poszczegól-
nych pozycji. Wszystko jest
przygotowane w specjalnym
pakiecie. Jego zawartoÊç jest
taƒsza ni˝ gdyby poszczegól-
ne cz´Êci i komponenty w nim
zawarte kupowaç pojedynczo. 
Nowa elastyczna oferta da-
je wi´ksze poczucie bezpie-
czeƒstwa, poniewa˝ ograni-
cza niepotrzebne przestoje
i drogie naprawy. Planowa-
nie kosztów utrzymania ma-
szyn w nale˝ytym stanie
technicznym i odnowy par-
ku maszynowego jest tym
samym zoptymalizowane.
Za pomocà nowej oferty
serwisowej Weber MT za-
mierza przeciwdzia∏aç na-
prawom swego sprz´tu

przy u˝yciu nie spe∏niajà-
cych standardów tanich za-
mienników czy wr´cz cz´Êci
podrabianych. Cz´sto wy-
korzystywane sà bowiem
podzespo∏y niespe∏niajàce
norm cz´Êci oryginalnych.
Sprawia to, ˝e naprawa
przy ich u˝yciu stanie si´
pozornà oszcz´dnoÊcià.
Mo˝e bowiem pociàgaç
za sobà powa˝ne szkody
w postaci uszkodzenia sa-
mej maszyny i jej silnika. 
Ubijaki nale˝à do najstar-
szych konstrukcji wÊród
maszyn s∏u˝àcych do ob-

róbki pod∏o˝a i zag´szcza-
nia. Przed osiemdziesi´ciu
laty, w roku 1930 Wacker
wyprodukowa∏ pierwszy
ubijak. Nap´dzany by∏ silni-
kiem elektrycznym. Dopiero
w roku 1952 Êwiat∏o dzien-
ne ujrza∏ ubijak BS 50,
pierwsze tego typu urzàdze-
nie o nap´dzie spalinowym. 
Podobnie jak w przypadku
wszystkich maszyn budow-
lanych, dziesiàtki lat odci-
sn´∏y swe pi´tno na kon-
strukcji ubijaków. Produko-
wane aktualnie odznaczajà
si´ w∏aÊciwoÊciami, o jakich
przed osiemdziesi´ciu laty
nie mo˝na by∏o nawet poma-
rzyç. W pierwszym rz´dzie
wymieniç tu nale˝y znacznie
mniejszy ha∏as emitowany
przez ubijaki oraz zreduko-
wane wibracje przenoszone
na cia∏o operatora. 
Klasycznymi przyk∏adami sà
tu dwa modele ubijaków Am-
mann stanowiàce zaczàtek
nowej generacji tych urzà-
dzeƒ. Ubijaki ACR 60 i ACR 68
otrzyma∏y nap´d w postaci
czterosuwowego benzynowe-
go silnika Honda GX 100 roz-
wijajàcego moc 2,2 kW
przy 4.300 obr./min. Zbiornik
mieszczàcy 3,2 litra paliwa
umo˝liwia d∏ugà prac´ bez
potrzeby dokonywania przerw
na tankowanie. Dzi´ki niskie-
mu posadowieniu silnika oraz
ni˝ej po∏o˝onemu Êrodkowi
ci´˝koÊci ubijaki o ci´˝arze 60
i 68 kg odznaczajà si´ impo-
nujàcà stabilnoÊcià. 
NowoÊcià w ofercie firmy
Bomag sà ubijaki BT 60/4
oraz BT 65/4 (o ci´˝arze ro-
boczym odpowiednio 62
oraz 68 kg). Wyposa˝ono je
w stop´ o szeroko-
Êci 280 mm i silnik benzyno-
wy marki Honda. Oba urzà-
dzenia wyró˝nia nowe wzor-
nictwo i zastosowanie roz-
wiàzaƒ technicznych popra-
wiajàcych parametry pracy.
Niemiecki producent zwraca
równie˝ uwag´ na lepszà
ochron´ newralgicznych
komponentów przed uszko-
dzeniem mechanicznym,

bezawaryjnoÊç i gotowoÊç
do pracy natychmiast
po przewiezieniu na plac
budowy. Operator nowych
ubijaków Bomag praktycz-
nie bez ˝adnych przygoto-
waƒ mo˝e rozpoczàç nor-
malnà prac´. 
Zdublowany system filtro-
wania paliwa podnosi nie-
zwodnoÊç dzia∏ania i ˝ywot-
noÊç silnika. Podczas gdy
filtr wst´pnego oczyszcza-
nia pozosta∏ zintegrowany
ze zbiornikiem paliwa, prze-
wód paliwowy zabezpieczo-
no dodatkowym filtrem. Sil-
nik wyposa˝ono w akcele-
rator umo˝liwiajàcy opty-
malne przyspieszanie. Po-
mimo nieznacznych emisji
spalin pr´dkoÊç obrotowa
niezb´dna nawet do prac
na spoistym pod∏o˝u jest
osiàgana b∏yskawicznie. 
Dwustopniowy system po-
dwójnego filtra powietrza,
sk∏adajàcy si´ z du˝ego filtra
pierwotnego i ma∏ego filtra
wtórnego, zapewnia zarów-
no maksymalnà wydajnoÊç
filtracji, jak i dodatkowe za-
bezpieczenie na wypadek
niewystarczajàcej konserwa-
cji. Podczas pracy wibracyj-
nej odfiltrowane czàstki bru-
du wypadajà automatycznie
przez otwór w obudowie fil-
tra powietrza, co zapobiega
gromadzeniu si´ osadów,
ograniczajàcych moc. 
Ubijaki nowej generacji wy-
posa˝one sà w dzielonà
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Dzi´ki niskiemu posadowieniu silnika nowa
generacja ubijaków Ammann odznacza si´
doskona∏à stabilnoÊcià

Za niewielkà op∏atà gwarancja na wszyst-
kie p∏yty prowadzone r´cznie Weber MT
mo˝e byç wyd∏u˝ona nawet do pi´ciu lat





obudow´ z odpornego
na uszkodzenia tworzywa
sztucznego. Z ty∏u znalaz∏a
si´ os∏ona zbiornika paliwa.
Opcjonalnie zamówiç mo˝-
na obrotomierz oraz licznik
motogodzin u∏atwiajàcy usta-
lanie terminów przeglàdów
urzàdzenia. Jest to szczegól-
nie wa˝ne, ubijaki bowiem
cz´sto stanowià w∏asnoÊç
wypo˝yczalni. Zresztà nawet
gdy nale˝à do konkretnej fir-
my budowlanej bardzo rzad-
ko obs∏ugiwane sà przez te-
go samego operatora. 
Weber MT wyposa˝y∏ swà
stop´ wibracyjnà SRV 620
w innowacyjny system wie-
lostopniowego filtrowania
powietrza. Jego wydajnoÊç
zosta∏a zwi´kszona wielo-
krotnie w porównaniu
do modelu poprzedniej ge-
neracji. Skutecznie odfiltro-
wane zostajà nawet najdrob-
niejsze czàstki kurzu. Od-
dzielacz cyklonowy, filtr
wst´pny i filtr g∏ówny gwa-
rantujà uzyskanie powietrza
praktycznie wolnego od za-
nieczyszczeƒ, co ma wp∏yw
na wyd∏u˝enie trwa∏oÊci jed-
nostki nap´dowej. Stabilnà
prac´ czterosuwowego silni-
ka Honda o mocy 2,1 kW za-
pewniono dzi´ki zastosowa-
niu gaênika membranowego

z pompà przyspieszajàcà.
Konstruktorzy Wacker Neu-
son skoncentrowali swe
dzia∏ania na nap´dzie ubija-
ków. W niektórych mode-
lach zastosowali w∏asnej
konstrukcji dwusuwowy sil-
nik WM 80 cechujàcy si´ ni-
skà emisjà spalin. Specjali-
Êci Wacker Neuson zdecy-
dowali si´ na budow´ silni-
ka dwusuwowego, w∏aÊnie
taki rodzaj nap´du wybiera
bowiem ponad po∏owa na-
bywców ubijaków na ca∏ym
Êwiecie. Jednostka nap´do-
wa skonstruowana przez in-
˝ynierów firmy Wacker Neu-
son emituje ekstremalnie
ma∏o szkodliwych substan-
cji. Ca∏kowita emisja tlenku
w´gla, tlenków azotu oraz
w´glowodorów jest wyraê-

nie ni˝sza ni˝ ma to miejsce
w przypadku silników czte-
rosuwowych. Kolejnà zaletà
jest bezproblemowy roz-
ruch. Bardziej smuk∏a obu-
dowa poprawia komfort ob-
s∏ugi i umo˝liwia ∏atwiejszà
prac´ podczas zag´szcza-
nia wzd∏u˝ Êcian. Zoptyma-
lizowano równie˝ ochron´
silnika. Wacker Neuson nie
zapomina równie˝ o u˝yt-
kownikach preferujàcych
silniki czterosuwowe. Pro-
ducent zapewnia, ˝e ju˝
niebawem osiàgnà one pa-
rametry dwutaktów. 
Interesujàce nowoÊci poja-
wi∏y si´ równie˝ w grupie za-
g´szczarek. Uk∏ad Ammann
Compaction Expert (ACE)
pozwala na precyzyjny po-
miar stopnia zag´szczenia

i dopasowanie parametrów
pracy maszyny. W ten spo-
sób ogranicza si´ bezpro-
duktywne przejÊcia zag´sz-
czarki i zapobiega na przy-
k∏ad nadmiernemu zag´sz-
czenia pod∏o˝a. Ostatnio
Ammann zaprezentowa∏ ko-
lejne rozwiàzanie. Ca∏kowicie
nowy system ACEeco po-
zwala oszacowaç wzgl´dny
stopieƒ zag´szczenia.
Na specjalnym wskaêniku
operator odczytuje dane do-
tyczàce post´pujàcego stop-
nia zag´szczenia pod∏o˝a.
Informowany jest tak˝e
o osiàgni´ciu maksymalnego
zag´szczenia zgodnego
z za∏o˝onymi parametrami.
System ACEeco mo˝e stano-
wiç wyposa˝enie wszystkich
zag´szczarek hydraulicz-
nych Ammann serii AVH. 
Dzi´ki systemowi ACEeco
operator mo˝e nie tylko Êle-
dziç na bie˝àco post´p za-
g´szczenia, ale te˝ informo-
wany jest o osiàgni´ciu jego
maksymalnego stopnia. Wia-
domo, ˝e od tego momentu
dalsze zag´szczanie jest wy-
∏àcznie stratà czasu. Konty-
nuowanie pracy mo˝e dopro-
wadziç dodatkowo do uszko-
dzeƒ gotowej nawierzchni
oraz luzowania wczeÊniej za-
g´szczonych warstw. Nowy
system firmy Ammann po-
zwala ograniczyç liczb´ nie-
efektywnych przejazdów. 
Nowe zag´szczarki jedno-
kierunkowe zaprezentowa∏
równie˝ Bomag. I to od razu
w dwóch wydaniach. Typo-
szereg BP obejmuje maszy-
ny uniwersalne, przezna-
czone dla profesjonalistów
wykonujàcych prace, w któ-
rych liczà si´ zwarta budo-
wa i niski ci´˝ar maszyny. 
Typoszereg BV tworzà z ko-
lei urzàdzenia przeznaczo-
ne dla u˝ytkowników, którzy
nie wykorzystujà ich perma-
nentnie, ale mimo to chcà
dysponowaç wysokiej jako-
Êci niezawodnym sprz´tem. 
Zgodnie z danymi produ-
centa maszyny serii BP na-
p´dzane silnikami Honda
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Operator nowych ubijaków Bomag nie musi czyniç praktycznie ˝adnych przygotowaƒ, by
rozpoczàç efektywnà prac´



lub Hatz w porównaniu
z poprzednià generacjà wy-
ró˝niajà si´ wy˝szà wydaj-
noÊcià. Osiàgni´to to dzi´ki
zwi´kszeniu si∏y odÊrodko-
wej, szerokoÊci p∏yty robo-
czej, pr´dkoÊci pracy oraz
pojemniejszego zbiornika
wody. Konstruktorom uda∏o
si´ równie˝ zredukowaç po-
ziom wibracji przenoszo-
nych na ramiona operatora.
Lepiej chronione sà tak˝e
podzespo∏y nara˝one
na uszkodzenia mechanicz-
ne. Opcjonalnie u˝ytkownik
skorzystaç mo˝e ze specjal-
nych mat z tworzywa
sztucznego u∏atwiajàcych
prace brukarskie, ulepszo-
nego uk∏adu zraszania z do-
∏àczalnym zbiornikiem
na wod´ o pojemnoÊci sied-
miu litrów, kó∏ka transporto-
we oraz nowego rodzaju
pa∏àka umo˝liwiajàcego
prowadzenie robót na ogra-
niczonej przestrzeni. Oba
modele zag´szczarek jed-
nokierunkowych Bomag
BVP powinny cieszyç si´
zainteresowaniem wypo˝y-
czalni sprz´tu budowlane-
go. Ca∏kowicie sk∏adany dy-
szel u∏atwia sk∏adowanie
– urzàdzenia mogà byç
przechowywane na rega-
∏ach – oraz transport. 
Konstruktorzy Wacker Neu-
son starannie dopracowali
konstrukcj´ zag´szczarek
p∏ytowych WP o ci´˝arze ro-

boczym do 105 kg. W swych
pracach kierowali si´ przede
wszystkim komfortem obs∏u-
gi i maksymalnà efektywno-
Êcià pracy. Dzi´ki specjalnie
wyprofilowanej p∏ycie za-
g´szczarki sprawdzajà si´
doskonale w miejscach
o utrudnionej dost´pnoÊci,
podczas ostrych zwrotów
na asfalcie nie dochodzi
do uszkodzeƒ nawierzchni.
Zag´szczarki Wacker Neu-
son imponujà ∏atwoÊcià ob-
s∏ugi i transportu. 
Szczególnym oczkiem
w g∏owie dla firmy Wacker
Neuson jest nowa zag´sz-
czarka DPU 130. Maszy-
na wa˝y 1.170 kg, wyposa-
˝ona jest w p∏yt´ o szeroko-
Êci 1.200 mm. Do jej nap´-
du zastosowano ch∏odzony
cieczà czterocylindrowy sil-
nik Diesla marki Lombardini.
W zamyÊle konstruktorów
Wacker Neuson by∏o stwo-
rzenie p∏yty wibracyjnej,
za pomocà której mo˝na by-
∏oby zrealizowaç zadania,
do jakich do tej pory ko-
nieczne by∏o zastosowanie
ma∏ego walca klasy siedmiu
ton. Si∏a odÊrodkowa nowej
zag´szczarki Wacker Neu-
son DPU 130 wynosi 130 kN
przy cz´stotliwoÊci 58 Hz.
W tym miejscu wypada
zwróciç uwag´ na ciekawe
rozwiàzanie oferowane
przez firm´ Wacker Neuson.
Polega ono na sprz´˝eniu
dwóch, a nawet trzech za-
g´szczarek DPU 100-70.
Takie po∏àczenie zapewnia
uzyskanie si∏y odÊrodko-
wej 300 kN i cz´stotliwo-
Êci 56 Hz (w przypadku
po∏àczenia trzech zag´sz-
czarek). Wacker Neuson
chce zainteresowaç klien-
tów us∏ugami serwisowymi.
Firma oferuje gruntowne re-
monty u˝ytkowanego sprz´-
tu, w tym kompletnà wymia-
n´ produkowanych przez
siebie silników. Taka wymia-
na kosztuje niewiele wi´cej
od remontu kapitalnego.
Niewàtpliwà zaletà takiego
rozwiàzania jest jednak to,

˝e u˝ytkownik otrzymuje fa-
brycznie nowy silnik obj´ty
pe∏nà gwarancjà. Drugà
ciekawà ofertà Wacker
Neuson jest wymiana wy-
eksploatowanych maszyn
na fabrycznie nowe. Urzà-
dzenia nowej generacji ma-
jà lepsze parametry robo-
cze, sà równie˝ z oczywi-
stych wzgl´dów bardziej
niezawodne. Wacker Neu-
son – o ile tylko b´dzie to
technicznie mo˝liwe – nie
zamierza z∏omowaç sprz´tu
odbieranego od u˝ytkowni-
ków. Po kapitalnym remon-
cie zaoferuje te maszyny
w korzystnych cenach fir-
mom nie b´dàcym w stanie
zakupiç sprz´tu nowego.
Swà ofertà zamierza rów-
nie˝ zainteresowaç firmy
raczkujàce w bran˝y, ze
wzgl´du na ma∏y sta˝ nie
b´dàce w stanie sfinanso-

waç zakupu maszyn i sprz´-
tu fabrycznie nowych.
W tym roku Weber MT nie
zaprezentoa∏ swojej oferty
podczas kieleckich targów
Autostrada, co nie oznacza
to, ˝e ten uznany niemiecki
producent nie przygotowa∏
˝adnych nowoÊci. Wprost
przeciwnie, podczas mona-
chijskiej Baumy premier´
mia∏y jednokierunkowe p∏yty
wibracyjne CF 2 (15 kN si∏y

odÊrodkowej) oraz CF 3 (20
kN si∏y odÊrodkowej). Oba
modele imponujà nowocze-
snymi rozwiàzaniami kon-
strukcyjnymi. Cechuje je
wy˝szy komfort obs∏ugi oraz
zwi´kszona wydajnoÊç zde-
cydowanie przyspieszajàce
prac´ na placu budowy. No-
wo skonstruowany pa∏àk
sterowania – dodatkowo po-
wleczony mi´kkim tworzy-
wem sztucznym – pozwoli∏
osiàgnàç cel, jakim by∏a
znaczna redukcja wibracji
przenoszonych na r´ce ope-
ratora. Umo˝liwia to szcze-
gólnie bezpiecznà, wygodnà
oraz wydajnà prac´. Dzi´ki
kompaktowym wymiarom
i zastosowaniu uchwytów
transportowych z przodu
i na bokach, zag´szczarki sà
∏atwe w transporcie, przewo-
ziç je mo˝na nawet samo-
chodem osobowym.
Umieszczona na r´kojeÊci
dêwignia gazu do sterowa-
nia obrotami silnika nale˝y
do wyposa˝enia seryjnego
zag´szczarek CF 2 i CF 3.
Opcjonalnie wyposa˝one
byç one mogà w zintegro-
wany wózek transportowy,
który dzi´ki zwi´kszonemu
rozstawowi kó∏ek jest teraz
wygodniejszy w u˝yciu.
Opcjonalnie dostarcza-
na jest równie˝ p∏yta t∏umià-
ca do zag´szczania kostki
brukowej i szesnastolitrowy
zbiornik wody do zraszacza
niezb´dnego podczas pracy
przy zag´szczaniu asfaltu.
Zbiornik na wod´ mo˝-
na zdjàç z zag´szczarki bez
u˝ycia narz´dzi i wygodnie
przenosiç do nape∏nienia,
korzystajàc z wyprofilowa-
nych uchwytów. Wyp∏yw wo-
dy zamykany jest obroto-
wym zaworem.
Do najcz´Êciej spotykanych
r´cznie prowadzonych ma-
szyn zag´szczajàcych obok
skoczków i p∏yt nale˝à wal-
ce. DziÊ najwi´kszà popu-
larnoÊcià cieszà si´ zdalnie
sterowane tandemowe wal-
ce wykorzystywane do efek-
tywnego i bezpiecznego za-
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Jednostka nap´dowa s∏u˝àca do nap´du
ubijaków Wacker Neuson emituje ekstre-
malnie ma∏o szkodliwych substancji

Zag´szczarka Wacker Neuson DPU 130
jest ∏atwa w transporcie. Mo˝e wykonywaç
zadania typowe dla ma∏ego walca



g´szczania wykopów.
Zastosowanie zdalnego ste-
rowania przynosi wiele za-
let. Operator walca mo˝e
pracowaç w oddaleniu
od ha∏asu i spalin. Pozosta-
je równie˝ bezpieczny,
w czasie pracy nie musi bo-
wiem przebywaç w wykopie
ryzykujàc zasypaniem. Po-
nadto pracujàc nad wyko-
pem ma znacznie lepszy wi-
dok na jego wn´trze.
Firma Ammann pokaza∏a
na tegorocznych targach
Bauma walec Rammax 2500
w nowej formie. Maszy-
na o ci´˝arze 2,5 ton i sze-
rokoÊci walca 1.000
lub 1.200 mm zast´puje do-
tychczasowe modele
RW 2000 i RW 2900. Podob-
nie jak wszystkie maszyny
Rammax, tak˝e RW 2500
wyposa˝ony jest w zdalne
sterowanie na podczerwieƒ.
Zdaniem producenta
RW 2500 jest najbardziej
efektywnà masznà przy bu-
dowie kana∏ów, nasypów.
Doskonale spisuje si´
zw∏aszcza na gruntach spo-
istych. Przy cz´stotliwo-
Êci 41 Hz i amplitu-
dzie 1,7 mm, RW 2500 osià-
ga si∏´ odÊrodkowà 120 kN.
Nowà maszyn´ w tej kate-
gorii pokaza∏ równie˝ Bo-
mag. Zdalnie sterowany wa-
lec BMP 8500 wa˝y 1,6 tony

i posiada si∏´ odÊrodko-
wà 72 kN. Walec BMP 8500
wyposa˝ony jest seryjnie
w b´bny o szeroko-
Êci 610 mm. Opcjonalnie
szerokoÊç ta mo˝e zostaç
powi´kszona do 850 mm.
Kolejnymi wyró˝nikami no-
wego walca Bomag jest
komfortowe przestawianie
dêwigni jazdy, regulowany
na wysokoÊç dyszel prowa-
dzàcy, sprawdzony syn-
chroniczny uk∏ad podwójnej
wibracji, system Intelligent
Vibration Control (IVC) oraz
chroniàcy silnik system
Ecomodus. Je˝eli pilot zdal-
nego sterowania przez kilka
sekund nie emituje sygna∏u,
silnik walca przechodzi au-
tomatycznie na prac´
na wolnych obrotach. Roz-
wiàzanie to pozwala
na oszcz´dnoÊci paliwa.
Z chwilà ponownego poja-
wienia si´ sygna∏u silnik
wchodzi natychmiast
w wy˝szy zakres obrotów. 
Nowatorski system Bomag
Operator Security System
(BOSS) ustala pozycj´ ob-
s∏ugujàcego w odniesieniu
do po∏o˝enia maszyny. Je-
˝eli operator znajduje si´
zbyt blisko walca, maszy-
na jest natychmiast zatrzy-
mywana. Konstruktorzy
walca BMP 8500 zastoso-
wali kombinowane zdalne

sterowanie. Mo˝e byç ono
realizowane po pod∏àcze-
niu kabla lub za poÊrednic-
twem fal radiowych. 
Do grona producentów tego
typu sprz´tu do∏àczy∏a swe-
go czasu firma JCB, która
przej´∏a mark´ Vibromax.
Walce VMD70 i VMD100 im-
ponujà zwrotnoÊcià, komfor-
tem obs∏ugi, bardzo dobry-
mi w∏aÊciwoÊciami trakcyj-
nymi oraz zdolnoÊcià poko-
nywania wzniesieƒ. Odpo-
wiednie uformowanie b´b-
na umo˝liwia zag´szczanie
bezpoÊrednio przy kraw´˝-
nikach lub Êcianach. 
JCB wprowadzi∏ zmiany
konstrukcyjne w budowie
walców. Wykorzystywany
do ich nap´du silnik wyso-
kopr´˝ny Hatz przeniesiono
ze Êrodka na czo∏o maszy-
ny. Posadowiono go na spe-
cjalnej wzmocnionej ramie.

Zbiornik na wod´ umiesz-
czono w tylnej cz´Êci pod-
wozia, dzi´ki czemu kon-
struktorom uda∏o si´ uzy-
skaç równy rozk∏ad ci´˝aru
na oba b´bny maszyny. 
Walec VMD70 wa˝y 700 kg,
jego szerokoÊç b´bnów wy-
nosi 650 mm. Wi´ksza z ma-
szyn – VMD100 ma ci´-
˝ar 942 kg i szerokoÊç b´b-
na 750 mm. Obydwa walce
wyposa˝ono w niezale˝ny na-
p´d hydrostatyczny na obu
b´bnach. Dlatego zrezygno-
waç mo˝na by∏o z przek∏adni
niezb´dnej przy konstrukcji
z jednym silnikiem. Nap´d
na obu b´bnach oraz zopty-
malizowany rozk∏ad ci´˝aru
pozwalajà na ∏atwiejsze poko-
nywanie wzniesieƒ dochodzà-
cych nawet do czterdziestu
procent. Za∏adunek maszyn
u∏atwia umieszczone w ich
centralnej cz´Êci zawiesie. 
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Walce prowadzone produkowane przez firm´ JCB imponujà zwrotnoÊcià, komfortem ob-
s∏ugi, dobrymi w∏aÊciwoÊciami trakcyjnymi oraz zdolnoÊcià pokonywania wzniesieƒ



Manitou proponuje

nowe rozwiàzania

Ze wzgl´du na dynamiczny
rozwój bran˝y budowlanej
i coraz wi´ksze wymogi
u˝ytkowników maszyn, fir-
ma Manitou nieustannie dà-
˝y do unowoczeÊnienia
swoich produktów. W chwili
obecnej, dzi´ki bogatej ga-
mie urzàdzeƒ jest w stanie
zaoferowaç maszyn´ b´dà-
cà w stanie wykonaç prak-
tycznie ka˝de zadanie nie-
zale˝nie od warunków. Ma-
szyny Manitou dzi´ki zró˝ni-
cowanym parametrom mo˝-
na dopasowaç do wymo-
gów ka˝dego u˝ytkownika. 
Obecnie najmocniejszà
na rynku grup´ stanowià ∏a-
dowarki o wysokoÊci pod-
noszenia od 5 do 30 me-
trów. Maszyny te doskonale
sprawdzajà si´ przy podno-
szeniu ci´˝kich ∏adunków,
pracach w miejscach trud-

nodost´pnych i na wysoko-
Êci. Zapewniajà doskona∏à
precyzj´ i szybkoÊç dzia∏a-
nia przy wykonywaniu prze-
ró˝nych zadaƒ. Na szcze-
gólnà uwag´ zas∏ugujà no-
woczesne maszyny z serii
Privilege. Najbardziej popu-
larne w tym typoszeregu sà
modele MT1440 i MT1840
posiadajàce maksymalny
udêwig 4 ton oraz zasi´g
wzwy˝ odpowiednio 13,53
i 17,50 metra. Zosta∏y one
wyposa˝one w kilka nowo-
czesnych funkcji majàcych
s∏u˝yç wygodzie i bezpie-
czeƒstwu operatora przy
jednoczesnym zachowaniu
du˝ej wydajnoÊci pracy.
Jednym z takich udogod-
nieƒ jest automatyczny sys-
tem uruchamiania hamulca
postojowego (za∏àcza si´
on automatycznie w chwili
gdy obroty silnika spadnà
do 200 obr./min). Maszyny
te mogà pracowaç z wielo-
ma narz´dziami roboczy-

mi, takimi jak: wid∏y, ∏y˝ka,
platforma czy ˝uraw, co
w znacznym stopniu
zwi´ksza zakres ich zasto-
sowaƒ oraz funkcjonalnoÊç. 
WÊród maszyn Manitou

na szczególnà uwag´ zas∏u-
guje model 1436R, który wy-
posa˝ono w kabin´ nowej
generacji. Jest ona dodatko-
wo wyciszona, mo˝na wypo-
sa˝yç jà w uk∏ad klimatyzacji. 
W celu usprawnienia pracy
operatora w maszynie za-
stosowano elektro-propor-
cjonalny joystick JSM (jest
to patent Manitou). Dzi´ki
niemu operator steruje funk-
cjami maszyny przy u˝yciu
jednej r´ki. 
Je˝eli chodzi o maszyny bu-
dowlane, Manitou oferuje ca-
∏à gam´ rozwiàzaƒ. W chwili
obecnej na rynek wprowa-
dzane sà nowe maszyny
kompaktowe: MT625, uno-
woczeÊniony podest robo-
czy: ATJ160 (+) z koszem
powi´kszonym do 400 kg
udêwigu, nowa seria maszyn
obrotowych „Easy” oraz ma-
szyna dla przemys∏u ci´˝kie-
go: MHT780 (wysi´g 7 me-
trów, udêwig 8 ton).

www.pl.manitou.com
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Maszyny Manitou doskonale sprawdzajà
si´ przy podnoszeniu ci´˝kich ∏adunków,
pracach w miejscach trudnodost´pnych
oraz na wysokoÊci
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Koparka Komatsu PC800

w Miedziance

Fiƒski koncern Nordkalk jest
najwi´kszym w Pó∏nocnej
Europie producentem wyro-
bów powsta∏ych na bazie ka-
mienia wapiennego. Wydo-
bywa kamieƒ ze z∏ó˝ w∏a-
snych i przetwarza go na wa-
pieƒ kruszony i mielony, kal-
cyt wzbogacony oraz wapno
palone i gaszone. Asorty-
ment obejmuje równie˝ dolo-
mity oraz wollastonity.
Nordkalk ma swà g∏ównà
siedzib´ w Pargas ko∏o Tur-
ku w Finlandii. Tamtejsze
z∏o˝a kamienia wapiennego
eksploatowane sà nieprze-
rwanie od przesz∏o stu lat.
Firma dzia∏a dziÊ w oÊmiu
krajach, tak˝e w Polsce.
W roku 2000 Nordkalk zo-
sta∏ w∏aÊcicielem kopalni
w Miedziance, wczeÊniej za-
kupi∏ zak∏ady w Wolicy,
S∏awnie i w Szczecinie. Mie-
dzianka z rocznym wydoby-
ciem oko∏o czterech milio-
nów ton wapienia jest obec-
nie najwi´kszym zak∏adem
górniczym Nordkalk. Jest to
tak˝e najg∏´bsza kopalnia
odkrywkowa firmy. Z∏o˝e
wapieni dewoƒskich, osado-

wych ska∏ w´glanowych po-
wsta∏ych ponad 400 milionów
lat temu, eksploatowane jest
na g∏´bokoÊci stu metrów.
Kamieƒ z Miedzianki wyko-
rzystywany jest w przemyÊle

hutniczym, cukrownictwie,
elektowniach, budownictwie,
drogownictwie oraz po prze-
tworzeniu na màczk´ w prze-
myÊle szklarskim. 
W ubieg∏ym roku w Mie-
dziance uruchomiono nowà
technologicznà lini´ krusze-
nia oraz p∏uczk´ wraz z in-
stalacjà odszlamiania. Nord-
kalk przeznacza du˝e sumy
na ochron´ Êrodowiska.
W kopalni wyst´pujà du˝e ilo-

Êci wody nap∏ywowej, która
musi byç przez ca∏y czas wy-
pompowywana. Poch∏ania to
oko∏o trzydzieÊci procent ca-
∏oÊci energii elektrycznej zu˝y-
wanej przez zak∏ad. Wypom-

powywana woda nie marnuje
si´, jest bowiem wykorzysty-
wana do p∏ukania kamienia. 
Ze wzgl´du na du˝à ró˝no-
rodnoÊç z∏o˝a niezb´dne jest
uÊrednianie urobku skalne-
go. I w tym celu wykorzystu-

je si´ mobilny sprz´t za∏a-
dowczy, w tym koparki pod-
si´bierne i ∏adowarki ko∏owe. 
Nordkalk nale˝y do najwi´k-
szych klientów firmy Komat-
su, nie tylko w Polsce,
ale tak˝e w innych krajach.
Kopalnia Miedzianka eksplo-
atuje ju˝ siedem maszyn Ko-
matsu, dwie ∏adowarki ko∏o-
we WA500, dwie WA600, ko-
park´ ko∏owà PW220 z m∏o-
tem do rozbijania nadgaba-

rytów oraz dwie koparki gà-
sienicowe PC800. Pierwsza
z nich trafi∏a tu w roku 2007
i ma przepracowane po-
nad 15.000 godzin. Uroczy-
ste przekazanie drugiej ko-
parki PC800 nastàpi∏o 1 lip-

ca tego roku. Maszyna zo-
sta∏a zmodyfikowana w sto-
sunku do swojej poprzed-
niczki. Podczas prac kon-
struktorzy Komatsu kierowali
si´ sugestiami u˝ytkowników
z Miedzianki. Pozwoli∏o to
na lepsze dostosowanie ma-
szyny do warunków panujà-
cych w kopalni oraz zapobie-
˝enie  problemom, które
wystàpi∏y przy eksploatacji
pierwszej koparki PC800.

Miedzianka jest obecnie najwi´kszym zak∏adem górniczym Nordkalk z wydobyciem oko∏o czterech milionów ton rocznie i z najg∏´bszà
kopalnià odkrywkowà o g∏´bokoÊci stu metrów

Koparka gàsienicowa PC800 dotar∏a do Miedzianki na trzech zestawach drogowych

PC800 jeszcze w kawa∏kach, przed rozpocz´ciem monta˝u
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Zmiany konstrukcyjne doty-
czy∏y mi´dzy innymi wysi´-
gnika, który zosta∏ wzmocnio-
ny dospawanymi od spodu
oraz po obu stronach stalo-
wymi p∏ytami o gruboÊci 20
i szerokoÊci 100 milimetrów.
Majà one zapobiegaç p´k-
ni´ciom, które mogà wystà-
piç przy za∏adunku kamienia
na ci´˝arówki oraz podczas
wyrywania nie do koƒca od-
spojonych podczas strzela-
nia bloków skalnych. W ko-
parce zastosowano równie˝
krótkie rami´, dzi´ki czemu
zosta∏a zwi´kszona si∏a wyry-
wajàca na ∏y˝ce. Maszy-
na wyposa˝ona zosta∏a
w ∏y˝k´ firmy KVX o mniej-
szej pojemnoÊci ni˝ mia∏o to

miejsce w starszej koparce.
Komatsu zdecydowa∏o si´
na ∏y˝k´ o pojemnoÊci 4,5 m3

(wobec 5,2 m3 w poprzedniej
koparce PC800 eksploato-
wanej przez Miedziank´).
Zmiana ta by∏a podyktowa-
na koniecznoÊcià redukcji
szerokoÊci ∏y˝ki do 2,1 metra.
Pozwoli∏o to na ograniczenie
destrukcyjnego wp∏ywu si∏
skr´cajàcych na wysi´gniku.
W celu zminimalizowania
ryzyka rozszczelnienia
ch∏odnic oleju, zmieniono
sposób ich zamocowania
na maszynie. Poniewa˝ pra-
cuje ona w Êrodowisku
o du˝ym zapyleniu, ch∏odni-
ce wyposa˝ono w wentyla-
tor o nap´dzie hydraulicz-

nym z mo˝liwoÊcià odwró-
cenia ciàgu. U∏atwia to usu-
ni´cie zanieczyszczeƒ.
Zmiany konstrukcyjne po-
czyniono te˝ w uk∏adzie cen-
tralnego smarowania firmy
Groeneveld. Przede wszyst-
kim zmieniono po∏o˝enie
rozdzielaczy na ramieniu ko-
parki i zastosowano grubo-
Êcienne przewody rozprowa-
dzajàce smar. Dzi´ki temu
dodatkowo zabezpieczono
uk∏ad przed uszkodzeniami
powodowanymi przez spa-
dajàce od∏amki skalne.
Ze wzgl´du na trzyzmianowy
charakter pracy w kopalni
modyfikacjà obj´to te˝ uk∏ad
filtrowania powietrza. Stan-
dardowo w koparce PC800

wst´pna filtracja odbywa si´
przez obudow´ silnika.
W warunkach panujàcych
w kopalni Miedzianka okaza-
∏o si´ niewystarczajàce. Du-
˝e zapylenie oraz zmiany wil-
gotnoÊci powierza powodo-
wa∏y zatykanie si´ filtrów.
Dlatego te˝ w nowej koparce
zamontowany zosta∏ dodat-
kowy wst´pny filtr powietrza,
tzw. cyklon, którego zada-
niem jest wy∏apywanie wi´k-
szych zanieczyszczeƒ.
W maszynie fabrycznie za-
montowano tak˝e cieszàcy
si´ coraz wi´kszym uzna-
niem u˝ytkowników system
Komtrax monitorujàcy para-
metry robocze wszystkich
kluczowych podzespo∏ów. 

Nowy nabytek kopalni Mie-
dzianka zosta∏ wyproduko-
wany w Anglii w zak∏adach
w Newcastle i przepracowa∏
tam w trudnych warunkach
ponad dwadzieÊcia godzin.
Po pomyÊlnym przejÊciu te-
stów koparka zosta∏a roz-
montowana i na trzech ze-

stawach drogowych prze-
transportowana do Polski.
W ciàgu tygodnia czwórka
mechaników Komatsu prze-
prowadzi∏a ponowny mon-
ta˝ maszyny. Znaczna waga
poszczególnych elementów
koparki (jej rami´ wa-
˝y 5 ton, wysi´gnik 7,3 tony,
si∏owniki 0,81 tony, a prze-
ciwwaga 12 ton) stanowi∏a
dodatkowe utrudnienie tej
operacji. W stanie gotowym
do pracy koparka Komatsu

PC800 wraz z ∏y˝kà wa˝y
blisko 85 ton.
Nordkalk ma du˝e oczekiwa-
nia co do niezawodnoÊci
eksploatowanego sprz´tu.
Dlatego te˝ pracujàce tam
maszyny Komatsu obj´te sà
kontraktami serwisowymi.
Komatsu zapewnia ich utrzy-

manie ∏àcznie z dostawà cz´-
Êci zamiennych, robociznà
i materia∏ami eksploatacyjny-
mi, przeprowadza te˝ niezb´d-
ne remonty. Dla ka˝dej maszy-
ny obowiàzujà normy czaso-
we, w których Komatsu musi
usunàç ewentualne usterki.
W przypadku niedokonania
naprawy w przewidzianym
czasie Komatsu Poland dostar-
cza maszyn´ zast´pczà o po-
równywalnych parametrach.

www.komatsupoland.pl

Ka˝dy z si∏owników koparki wa˝y 810 kg, co dodatkowo komplikowa∏o monta˝

Uroczyste przekazanie koparki PC800 do eksploatacji. Na zdj´ciu od lewej: Zdzis∏aw
Kamiƒski, Ryo Onodera, Micha∏ D∏ugosz i Andrzej Jab∏oƒski

Koparka gàsienicowa Komatsu PC800 - gigant wa˝àcy niemal 85 ton



Bomag naprawia

szybko i skutecznie

Du˝e po∏acie niemieckiego
powiatu Rotenburg/Wümme
obejmujà tereny piaszczy-
ste, rozleg∏e lasy i bagna. To
tereny pi´kne krajobrazowo,
jednak miejscowa sieç dro-
gowa przebiega w du˝ej cz´-
Êci na pod∏o˝ach o zmniej-
szonej stabilnoÊci. Dlatego
te˝ ich nawierzchnia nara˝o-
na jest na uszkodzenia w po-
staci silnych odkszta∏ceƒ,
kolein oraz p´kni´ç. 
Lokalne w∏adze powiatowe
zdecydowa∏y si´ na zastoso-
wanie innowacyjnego pro-
cesu naprawy nawierzchni
drogi powiatowej K 101. Wy-
konano jà za pomocà spie-
nionego bitumu. Technolo-
gia ta stanowi alternatyw´
dla metod wykorzystujàcych
klasyczne spoiny. Jest te˝
od nich taƒsza, co pozwala
na odczuwalne ograniczenie
kosztów remontu. Innà jej
niewàtpliwà zaletà jest mo˝-
liwoÊç naprawy wszystkich
typów uszkodzeƒ powierz-
chownych i wg∏´bnych oraz
uzyskanie lepszej jakoÊci wy-
remontowanej nawierzchni ni˝
mia∏oby to miejsce w przypad-
ku doraênych napraw metoda-
mi klasycznymi. Istotnà rol´
odgrywajà równie˝ wzgl´dy
ekologiczne. Metod´ t´
cechuje bowiem minimalny
stopieƒ szkodliwoÊci dla
otoczenia i pracowników, a
podczas remontu mo˝liwe
jest przetworzenie starej na-
wierzchni. Odbywa si´ to
w sposób bezodpadowy.
Konieczne jest jedynie nie-
wielkie doziarnienie i jeszcze
mniejszy, wr´cz Êladowy do-
datek Êrodków wià˝àcych,
takich jak emulsja asfaltowa
oraz cement. Do budowy
nawierzchni drogi mo˝-
na zatem po odpowiednim
przetworzeniu wykorzystaç
ca∏oÊç odzyskanych mate-
ria∏ów odpadowych. Po-
zwala to na ograniczenie zu-
˝ycia materia∏ów i kruszyw

mineralnych, powtórne wy-
korzystanie warstw betonu
smo∏owego, obni˝enie ener-
goch∏onnoÊci robót, a co
za tym idzie tak˝e zmniej-
szenie ogólnych kosztów.
Po wst´pnym zbadaniu
uszkodzeƒ nawierzchni
oraz przeprowadzeniu prac
przygotowawczych, wyko-
nawca remontu drogi powia-
towej K 101 zdecydowa∏ si´
na rozkruszenie nawierzch-
ni na g∏´bokoÊç trzydziestu

centymetrów za pomocà re-
cyklera BOMAG MPH 125.
Maszyna pracuje szybko
i efektywnie, operator dobie-
rajàc odpowienio parametry
otrzymuje materia∏ o ma∏ym
zbryleniu. Ewentualne wi´k-
sze bry∏ki sà zresztà natych-
miast rozdrabniane za po-
mocà tej samej maszyny.
Zerwana i pokruszona war-
stwa nawierzchni drogi, tak
zwany destrukt, w dalszej
kolejnoÊci ujednorodniona

zosta∏a równie˝ za pomocà
recyklera BOMAG MPH 125
poprzez pokrusznie do frak-
cji oko∏o 32 milimetrów. Tak
ujednorodniona warstwa
tworzy mieszank´ granula-
towà, do której dodany zo-
staje Êrodek wià˝àcy w po-
staci spienionego asfaltu.
W celu osiàgni´cia zak∏ada-
nej wartoÊci uziarnienia sto-
suje si´ doziarnienie mie-
szankà korygujàcà z kruszy-
wa ∏amanego. 
Po zdj´ciu uszkodzonej war-
stwy nawierzchni, w celu wy-
pe∏nienia ubytków na ca∏ej
po∏aci drogi  rozprowadzono
za pomocà równiarki granu-
lat asfaltowy. Jego warstwa
majàca gruboÊç oko∏o trzy-
dziestu centymetrów zosta∏a
wst´pnie zag´szczona za
pomocà dziesi´ciotonowego
walca. Kluczowà maszynà
podczas wykonywania robót
by∏ jednak wspomniany re-
cykler BOMAG MPH 125,
który móg∏ byç wykorzysty-
wany zarówno do usuwania
niestabilnej warstwy na-
wierzchni, jak i rozdrabnia-
nia i granulowania odzyska-
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Kluczowà maszynà podczas wykonywania robót by∏ recykler BOMAG MPH 125, który wykorzystywano zarówno do usuwania niestabilnej
warstwy nawierzchni, jak i rozdrabniania oraz granulowania otrzymanego w ten sposób destruktu

Parametry dozowania, takie jak g´stoÊç granulatu, wymagany procentowy udzia∏ bitumu oraz
wody operator Êledziç mo˝e na wyÊwietlaczu terminala BOP (BOMAG Operation Panel)



nego materia∏u. Maszy-
na wa˝y 25 ton, do jej nap´-
du s∏u˝y silnik Deutz rozwi-
jajàcy moc 440 kW. BOMAG
MPH 125 mo˝e frezowaç
na maksymalnà szero-
koÊç 2,53 metra. Manewry
maszynà u∏atwia specjal-
na konstrukcja tylnej osi
i nap´d na wszystkie ko∏a.
Hydrostatyczny nap´d jaz-
dy i b´bna z automatycznà
regulacjà mocy i zmien-
na liczba obrotów b´bna za-
pewniajà spokojnà, równo-
miernà jazd´ i precyzyj-
ne frezowanie nawierzchni. 
B´ben skrawajàcy z 224
frezami obraca si´ odwrotnie
do kierunku przemieszcza-
nia si´ maszyny. W celu
umo˝liwienia uzupe∏nienia
wody i bitumu podczas fre-
zeowania i przygotowania
mieszanki, recykler wyposa-
˝ono w specjalne uk∏ady do-
zujàce te sk∏adniki. Dawkowa-
nie odbywa si´ automatycz-
nie  w zale˝noÊci od aktualnej
pr´dkoÊci pracy maszyny.

W kolejnym etapie remontu
drogi powiatowej K 101 ko-
nieczne by∏o zapewnienie
optymalnego profilowania ze-
rwanej nawierzchni. W tym ce-
lu recykler MPH 125 sprz´˝o-
ny zosta∏ ze zbiornikiem masy
bitumicznej i cysternà wody.
Parametry dozowania, takie
jak g´stoÊç granulatu, wyma-
gany procentowy udzia∏ bitu-
mu oraz wody zostajà wpro-

wadzone do terminala BOP
(BOMAG Operation Panel)
i zapami´tane. Dane operator
mo˝e Êledziç podczas ca∏ego
procesu prac remontowych.
W pe∏ni automatyczne stero-
wanie dozowaniem zapewnia
uzyskanie za∏o˝onego efektu.
Dawki dozowanych substan-
cji w sposób ciàg∏y porówny-
wane sà z za∏o˝onymi warto-
Êciami. W przypadku naj-

mniejszego odst´pstwa
od za∏o˝eƒ nast´puje natych-
miastowa korekta. Po przygo-
towaniu masy na nawierzch-
ni´, jest ona wst´pnie za-
g´szczana za pomocà dzie-
si´ciotonowego walca. Po-
tem nast´puje przejazd wal-
ca s∏u˝àcego do finalnego
zag´szczenia nawierzchni.
Po ukoƒczeniu tych prac
rozpoczyna si´ rozk∏adanie
wierzchniej warstwy drogi.
Odnowienie oko∏o siedmiu
tysi´cy metrów kwadrato-
wych nawierzchni na drodze
powiatowej K 101 wypad∏o
bardzo dobrze. Roboty prze-
bieg∏y b∏yskawicznie, ruch
na nowej nawierzchni móg∏
zostaç wznowiony ju˝
po czterech dniach. Recykler
BOMAG MPH 125 impono-
wa∏ wydajnoÊcià, szybkoÊcià
pracy i zwrotnoÊcià. Naj-
mniejszych zastrze˝eƒ nie
budzi∏a równie˝ jakoÊç mie-
szanki oraz precyzyjny sys-
tem dozowania sk∏adników. 

www.bomag.com
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Odnowienie nawierzchni drogi powiatowej K 101 wypad∏o zadowalajàco. Ruch pojazdów
móg∏ zostaç w pe∏ni wznowiony ju˝ po czterech dniach

BOMAG Polska Sp. z o.o. 
ul. Szyszkowa 52, 02-285 Warszawa
tel. 22 482 04 00, faks 22 482 04 01
e-mail: poland@bomag.com
www.bomag.com 

BOMAG Polska Sp. z o.o. 
ul. Szyszkowa 52, 02-285 Warszawa
tel. 22 482 04 00, faks 22 482 04 01
e-mail: poland@bomag.com
www.bomag.com 

Walec BOMAG BW 174 AP AM

Okr´t flagowy 
z dzielonymi b´bnami 

w klasie 10 ton.



Haulotte poszerza

gam´ ∏adowarek

¸adowarki teleskopowe dzi´-
ki swej nowoczesnej kon-
strukcji i niebywa∏ej funkcjo-
nalnoÊci cieszà si´ coraz
wi´kszym zainteresowaniem
firm budowlanych. W Euro-
pie Zachodniej trudno wr´cz
znaleêç plac budowy, na któ-
rym nie pracowa∏yby tego
rodzaju maszyny. S∏u˝à
do prac prze∏adunkowych,
za∏adunku pojazdów. Spe∏-
niajà cz´sto funkcj´ wózka
wid∏owego, ∏adowarki ko∏o-
wej, mini∏adowarki, dêwigu,
podnoÊnika koszowego,
a nawet koparki. 
Odpowiadajàc na zapotrzebo-
wanie rynku francuska firma
Haulotte poszerzy∏a swà ofer-
t´ ∏adowarek teleskopowych
o dwa modele – HTL 3614
i HTL 3617 stanowiàce uzu-
pe∏nienie dla produkowanych
dotychczas maszyn HTL 4014
oraz HTL 4017. 
Obie ∏adowarki skonstruowa-
no z myÊlà o zastosowaniach
budowlanych i przemys∏o-
wych, gdzie doskonale
sprawdzajà si´ podczas robót
za∏adunkowych oraz wszel-
kiego rodzaju prac zwiàza-
nych z podnoszeniem i prze-
noszeniem ∏adunków. Para-
metry robocze dwunastoto-
nowych ∏adowarek telesko-
powych Haulotte zdradzajà
ich oznaczenia. na wysokoÊç
do czternastu (w przypadku
∏adowarki HTL 3614) oraz
do siedemnastu metrów (dla
modelu HTL 3617). 
In˝ynierowie Haulotte oparli
konstrukcj´ nowych ∏adowa-
rek teleskopowych na spraw-
dzonych rozwiàzaniach zna-
nych z maszyn poprzedniej
generacji. W∏aÊciwoÊci i para-
metry techniczne nowych mo-
deli zosta∏y jednak zoptymali-
zowane, co pozwoli∏o zwi´k-
szyç ich wydajnoÊç i bezpie-
czeƒstwo pracy. G∏ówny na-
cisk po∏o˝ono na zapewnie-
nie maksymalnej stabilnoÊci
maszyn. Podwozie ∏adowa-

rek wyposa˝onych standar-
dowo w przednie podpory,
podczas prowadzenia robót
staje si´ stabilnà platformà
posadowionà na czterech
równych ko∏ach. Maksy-
malnà stabilnoÊç maszyn
zapewnia blokada tylnej
osi wspó∏pracujàca z uk∏a-
dem kompensacji przechy-
∏u i czujnikiem pochylenia.
Bezpieczeƒstwo operatora
podnosi dodatkowo mo˝li-
woÊç korzystania z elektro-
nicznego miernika obcià-
˝enia. Nowe ∏adowarki te-

leskopowe Haulotte dzi´ki
temu sprawdzajà si´ do-
skonale nawet podczas
pracy w trudnych warun-
kach terenowych oraz
na du˝ych stromiznach i po-
chy∏oÊciach. Oba modele
– HTL 4014 oraz HTL 4017
przeznaczone sà do pracy
ciàg∏ej przy ekstremalnych
obcià˝eniach. Odznaczajà
si´ doskona∏ymi w∏aÊciwo-
Êciami trakcyjnymi niezale˝-
nie od rodzaju i ukszta∏towa-
nia pod∏o˝a. Nap´d na czte-
ry ko∏a, du˝y przeÊwit i sys-

tem pomiaru przechy∏u po-
zwalajàcy na stabilizacj´ ma-
szyny w poziomie umo˝liwia-
jà poruszanie si´ i prac´ na-
wet w najtrudniejszych wa-
runkach terenowych panujà-
cych na danym placu budo-
wy. Uk∏ad poziomowania
podwozia stanowi standar-
dowe wyposa˝enie maszyn.
Dzi´ki niemu zwi´ksza si´
bezpieczeƒstwo pracy za-
równo samego operatora,
jak i osób znajdujàcych si´
w pobli˝u maszyny. 
Oba nowe modele ∏adowa-
rek teleskopowych Haulotte
wyró˝niajà si´ du˝à zwrot-
noÊcià, która w znacznym
stopniu u∏atwia dokonywa-
nie manewrów maszynà.
ZwrotnoÊç zapewnia zwarta
budowa maszyn oraz mo˝li-
woÊç skr´tu wszystkich kó∏.
Operator mo˝e manewro-
waç maszynà w trzech try-
bach. W pierwszym skr´ca
dwa ko∏a, w drugim wszyst-
kie cztery. Trzeci tryb to tak
zwany „chód kraba” polega-
jàcy na tym, ˝e ko∏a na obu
osiach operator skr´ca w t´
samà stron´. 
Maksymalna wszechstron-
noÊç i wydajnoÊç nowych ∏a-
dowarek teleskopowych
Haulotte osiàgni´ta zosta∏a
dzi´ki mo˝liwoÊci proporcjo-
nalnego sterowania g∏ów-
nym wysi´gnikiem oraz zain-
stalowanymi narz´dziami ro-
boczymi. Wykonywanie kil-
ku funkcji jednoczeÊnie
mo˝liwe jest dzi´ki zastoso-
waniu rozwiàzania polegajà-
cego na dzieleniu przep∏ywu
g∏ównego przy pomocy za-
worów proporcjonalnych.
W ten sposób znacznie u∏a-
twiono i przyspieszono wy-
konywanie cykli roboczych.
Uk∏ad hydrauliczny typu lo-
ad sensing zasila pompa t∏o-
kowa o zmiennym wydatku,
zale˝nym od bie˝àcego za-
potrzebowania. Jego w∏aÊci-
woÊci umo˝liwiajà operato-
rowi bezproblemowe wyko-
nywanie kilku czynnoÊci ro-
boczych jednoczeÊnie. Pre-
cyzyjne sterowanie propor-
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Nowe ∏adowarki Haulotte przeznaczone sà przede wszystkim do prac budowlanych, prze-
mys∏owych. Doskonale sprawdzajà si´ podczas robót za∏adunkowych oraz wszelkiego
rodzaju prac zwiàzanych z podnoszeniem i przenoszeniem ∏adunków na wysokoÊç 



cjonalne zapewnia elektro-
niczny rozdzielacz najnow-
szej generacji, obs∏ugiwany
za pomocà wielofunkcyjne-
go joystika. 
Dodatkowe wyjÊcie hydrau-
liczne o wydatku 62 litrów
na minut´ s∏u˝y do zasilania
narz´dzi roboczych. U˝yt-
kownik maszyny mo˝e b∏y-
skawicznie zamontowaç
mi´dzy innymi uniwersalnà
∏y˝k´ 4w1 o pojemno-
Êci 1 lub 0,75 m3, wid∏y, ∏y˝-
ki z z´bami lub kraw´dzià
tnàcà, wysi´gnik hakowy.
P∏yta czo∏owa (karetka)
umo˝liwia mocowanie akce-
soriów z przesuwem bocz-
nym. W ten sposób u˝yt-
kownik nowej ∏adowarki tele-
skopowej Haulotte mo˝e
b∏yskawicznie dostosowaç
swà maszyn´ do wykonania
ca∏ego szeregu ró˝norod-
nych prac budowlanych.
Z ∏adowarkami teleskopowy-
mi Haulotte wykorzystywaç
mo˝na osprz´t innych produ-
centów, na przyk∏ad francu-

skiej firmy Manitou. Oba no-
we modele Haulotte imponu-
jà bezawaryjnoÊcià, du˝à pre-
cyzjà manewrowania, najwy˝-
szà stabilnoÊcià. Komforto-
wa, przestronna kabina za-
pewnia operatorowi bardzo
komfortowe warunki pracy.
Ergonomia na najwy˝szym
poziomie. Pulpity sterowni-
cze sà w zasi´gu r´ki, a wie-
lozadaniowy joystick umo˝li-
wia p∏ynne i precyzyjne stero-
wanie z przestronnej kabiny.
Ergonomiczny panel sterowa-
nia pozwala operatorowi
na ∏atwà i komfortowà prac´.
Klimatyzowana kabina za-
pewnia mu w∏aÊciwy komfort
nawet d∏ugotrwa∏ej pracy. 
Na uwag´ zas∏uguje równie˝
zoptymalizowanie parame-
trów roboczych dotyczàcych
maksymalnego udêwigu.
Wynosi on 3,6 tony przy wy-
sokoÊci roboczej odpowied-
nio czternastu metrów
(HTL 3614) i siedemnastu
metrów (HTL 3617). Opcjo-
nalnie oba nowe modele wy-

posa˝yç mo˝na w kosz ro-
boczy, co znaczàco posze-
rza zakres ich zastosowaƒ.
Nowe ∏adowarki Haulotte
nap´dzane sà elastycznym
silnikiem wysokopr´˝nym
marki Deutz. Rozwija on
moc 93 KM. Pr´dkoÊç jaz-
dy dzi´ki zastosowaniu
elektronicznego uk∏adu
zmieniana jest bezstopnio-
wo, w dwóch zakresach,
do oÊmiu i do trzydziestu
kilometrów na godzin´, za-
rwóno w przód, jak i do ty-
∏u. Uk∏ad przeniesienia na-
p´du wyposa˝ono w tryb
precyzyjnego podje˝d˝ania
do przeszkody (na przyk∏ad
do palety), przy u˝yciu
dwufunkcyjnego peda∏u
hamulca. Umo˝liwia to
operatorowi precyzyjne ma-
newrowanie maszynà za-
równo podczas wolnych, jak
i szybkich przejazdów.
W ten sposób konstrukto-
rom Haulotte uda∏o si´ ogra-
niczyç ryzyko kolizji i wyni-
kajàcych z nich uszkodzeƒ

mechanicznych maszyn.
Konstruktorzy Haulotte za-
dbali o wygod´ personelu
technicznego przeprowa-
dzajàcego przeglàdy i na-
prawy maszyn. Szeroko
otwierane klapy boczne da-
jà nieskr´powany dost´p
do wszystkich newralgicz-
nych podzespo∏ów maszy-
ny. Skraca to do niezb´dne-
go minimum czas bezpro-
duktywnych przestojów wy-
nikajàcych z koniecznoÊci
wy∏àczenia maszyny z eks-
ploatacji podczas trwania
czynnoÊci serwisowych.
Dla klientów decydujàcych
si´ na zakup ∏adowarki tele-
skopowej Haulotte istotne
znaczenie ma równie˝ obs∏u-
ga posprzeda˝na. Czas re-
akcji serwisu winien byç jak
najkrótszy, wa˝na jest rów-
nie˝ dost´pnoÊç cz´Êci za-
miennych. Haulotte Polska
udowadnia, ˝e tak˝e w tym
wzgl´dzie potrafi dbaç o u˝yt-
kowników swych maszyn.

www.haulotte.pl
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Volvo EC460C - jakoÊç

i wydajnoÊç

Realizacja inwestycji drogo-
wych wià˝e si´ z konieczno-
Êcià sprawnego przemiesz-
czania olbrzymich mas
ziemnych. Dlatego w∏aÊnie
konsorcjum Skanska-NDI
budujàce pó∏nocnà cz´Êç
autostrady A1 zdecydowa∏o
si´ na wozid∏a przegubowe
Volvo i doskonale wspó∏-
pracujàce z nimi koparki gà-
sienicowe tej marki. Maszy-
ny nale˝àce do Serii C im-
ponujà wydajnoÊcià i sto-
sunkowo niskim zu˝yciem
paliwa. W koparce EC460C
zastosowano silnik o zwi´k-
szonej o dziesi´ç procent
mocy w porównaniu z ma-
szynami poprzedniej gene-
racji. Mimo to konstrukto-
rom Volvo uda∏o si´ zmniej-
szyç zu˝ycie paliwa. Testy
praktyczne oraz doÊwiad-
czenia eksploatacyjne wy-
kaza∏y, ˝e efektywnoÊç wy-
korzystania paliwa wzros∏a
nawet o siedem procent.
Oznacza to, ˝e u˝ytkownik
koparki EC460C jest w sta-
nie przemieÊciç wi´kszà
iloÊç urobku w przeliczeniu
na ka˝dy litr zu˝ytego pali-
wa. Dlatego te˝ koparka no-
wej generacji znajduje co-
raz wi´cej nabywców wÊród
firm prowadzàcych ci´˝kie
prace budowlane i drogo-
we, przemieszczajàcych
du˝e masy ziemi i eksplo-
atujàcych z∏o˝a w kopal-
niach surowców skalnych.
Wszystkie zmiany konstruk-
cyjne majàce na celu po-
praw´ parametrów robo-
czych oraz wyd∏u˝enie
trwa∏oÊci maszyn, przyczy-
niajà si´ do uzyskiwania
znakomitych czasów trwa-
nia cykli roboczych. Prowa-
dzi to do zwi´kszenia wydaj-
noÊci, skrócenia czasu bez-
produktywnych przestojów,
a tym samym obni˝enia
kosztów eksploatacji.
W koparce EC460C zastoso-
wano zaawansowany techno-

logicznie uk∏ad hydrauliczny
z funkcjami priorytetowymi
oraz opcjonalnà pozycjà p∏y-
wajàcà wysi´gnika. Umo˝li-
wia ona podnoszenie wysi´-
gnika bez nacisku na cylin-
dry. W efekcie uzyskuje si´
wi´kszà szybkoÊç kopania,
skrócenie cykli oraz podnie-
sienie komfortu pracy nawet
na skalistym pod∏o˝u. Funk-
cja obni˝a równie˝ zu˝ycie
paliwa oraz podzespo∏ów
maszyny i jest szczególnie
przydatna w takich pracach
jak niwelacje terenu czy wy-
bieranie materia∏u.

Mo˝liwoÊç doboru obwodu
hydraulicznego dla ró˝nych
kombinacji wysi´gników
i ramion pozwala w pe∏ni
wykorzystaç mo˝liwoÊci na-
rz´dzi roboczych, takich jak
m∏oty, no˝yce, kruszarki hy-
drauliczne oraz g∏owice ob-
rotowe lub uchylne. Szybko-
z∏àcze hydrauliczne umo˝li-
wia operatorowi szybkà i ∏a-
twà wymian´ narz´dzi bez
koniecznoÊci opuszczania
kabiny. W koparce stosowaç
mo˝na szybkoz∏àcza umo˝-
liwiajàce korzystanie zarów-
no z nowych, jak i starych
modeli ∏y˝ek i osprz´tu.
Uk∏ad hydrauliczny koparki
EC460 okreÊlany te˝ zintegro-

wanym systemem sterowania
trybem roboczym zosta∏ za-
projektowany tak, aby uzyskaç
maksymalnà wydajnoÊç, wy-
sokie si∏y odspajania i du˝à
precyzj´ manewrowania. Ope-
rator koparki mo˝e korzystaç
z funkcji uk∏adu hydrauliczne-
go umo˝liwiajàcych optymali-
zacj´ osiàgów. Funkcja sumo-
wania wydatku obu pomp hy-
draulicznych pozwala na skró-
cenie czasu trwania poszcze-
gólnych cykli, a tym sa-
mym zwi´kszenie wydajnoÊci
maszyny. Priorytet wysi´gnika
nadaje pierwszeƒstwo jego ru-

chu w celu skrócenia czasu
podnoszenia podczas ∏adowa-
nia lub wykonywania g∏´bo-
kich wykopów. Z kolei wybór
funkcji priorytetu ramienia ko-
parki pozwala skróciç czas
trwania cyklu podczas równa-
nia pod∏o˝a i zwi´kszyç sto-
pieƒ nape∏niania ∏y˝ki podczas
kopania. Priorytet obrotu nad-
wozia przyspiesza wykonywa-
nie manewrów, co jest istotne
podczas za∏adunku pojazdów.
Uk∏ad odzysku energii zapo-
biega kawitacji i zapewnia wy-
datek oleju niezb´dny do wy-
konywania kilku czynnoÊci
jednoczeÊnie. Tryb maksymal-
nej wydajnoÊci pozwala ope-
ratorowi zwi´kszyç si∏y odspa-

jania oraz podnoszenia. Kon-
struktorzy Volvo zwi´kszyli
do 5,1 km/h pr´dkoÊç jazdy
koparki EC460C (w mode-
lach poprzedniej generacji
wynosi∏a ona 4,8 km/h) a tak-
˝e pr´dkoÊç obrotu z 8,5
do 8,8 obr/min. W uk∏adzie
obrotu nadwozia zastosowa-
no osiowy silnik t∏oczkowy
nap´dzajàcy przek∏adni´ pla-
netarnà. Pozwoli∏o to na uzy-
skanie maksymalnego mo-
mentu obrotowego wynoszà-
cego 160 kNm. Standardowo
uk∏ad jest wyposa˝ony w ha-
mulec obrotu oraz zawór t∏u-
miàcy, który skutecznie zapo-
biega samoczynnemu cofa-
niu si´ nadwozia.
Naturalnà konsekwencjà
zwi´kszenia osiàgów koparki
by∏o wzmocnienie jej ogólnej
konstrukcji ze szczególnym
uwzgl´dnieniem newralgicz-
nych podzespo∏ów. Maszyn´
wyposa˝ono w mocne prze-
k∏adnie mechanizmu obrotu
i nap´du gàsienic, dodatko-
we wzmocnienia podwozia,
stabilniejszà ram´ g∏ównà
oraz wysi´gniki i ramiona.
Koparka wyposa˝ona jest
w systemy CareTrack oraz
MATRIS. Za pomocà pierw-
szego z nich ustaliç mo˝-
na mi´dzy innymi miejsce pra-
cy koparki oraz sposób jej
u˝ytkowania. CareTrack daje
równie˝ ochron´ przed nie-
uprawnionym u˝yciem i kra-
dzie˝à maszyny. Wystarczy,
by w∏aÊciciel okreÊli∏, w jakim
obszarze i w jakich godzinach
koparka mo˝e byç u˝ywana.
Dzi´ki systemowi MATRIS
u˝ytkownik otrzymuje szcze-
gó∏owy raport dotyczàcy wy-
dajnoÊci oraz stopnia zu˝ycia
uk∏adów maszyny. Czynniki
te majà znaczàcy wp∏yw
na koszty eksploatacyjne
i utrzymywanie maszyny
w nale˝ytym stanie technicz-
nym. Pozwala planowaç prze-
glàdy i ewentualne naprawy,
co przyczynia si´ do ograni-
czenia bezproduktywnych
przestojów i zapobiega po-
wa˝niejszym awariom.

www.volvoce.pl
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Konsorcjum Skanska-NDI budujàce pó∏nocnà cz´Êç autostrady A1 wykorzystuje wozid∏a
przegubowe Volvo i nowoczesne koparki gàsienicowe tej marki





Case CX700 ME

Krótsze rami´ ∏y˝ki, opraco-
wana na nowo kinematyka
wysi´gnika oraz o dziewi´t-
naÊcie procent wi´ksza si∏a
kopania to najwi´ksze atuty
koparki Case CX700 ME.
Dzi´ki nim maszyna spraw-
dza si´ doskonale w pra-
cach ziemnych prowadzo-
nych w najtrudniejszych wa-
runkach. Mocna konstruk-
cja i doskona∏e parametry
robocze sprawiajà, ˝e Case
CX700 ME w porównaniu ze
swymi poprzedniczkami
jest koparkà bardziej nieza-
wodnà, wydajnà i ekono-
micznà w eksploatacji.
Zespó∏ in˝ynierów dokonu-
jàcy zmian konstrukcyjnych
stara∏ si´ szczególnie
wzmocniç wysi´gnik ma-
szyny, co pozwoli∏oby po-
prawiç jej parametry w za-
kresie si∏y i g∏´bokoÊci ko-
pania, stabilnoÊci oraz trwa-
∏oÊci. Case chcia∏ stworzyç
maszyn´ wydajnà, a jedno-
czeÊnie oszcz´dnà i jak naj-
mniej ucià˝liwà dla Êrodowi-
ska naturalnego. Ju˝ pierw-
sze oceny pracy maszyny
w realnych warunkach udo-
wadniajà, ˝e zamys∏ ten
w pe∏ni si´ powiód∏. W no-
wym modelu koparki zacho-
wano d∏ugoÊç ramienia wy-
si´gnika. Wynosi ona na-
dal 6.580 milimetrów. Kon-
strukcja wysi´gnika zosta∏a
odpowiednio wzmocniona,
zastosowano te˝ ulepszone
si∏owniki. Modernizacji pod-
dano równie˝ podstaw´ i ra-
mi´ wysi´gnika.
Rami´ ∏y˝ki przystosowanej
do prowadzenia ci´˝kich ro-
bót ziemnych zosta∏o skróco-
ne z 3.017 do 2.900 milime-
trów. Tym samym zasi´g ko-
pania maszyny wyno-
si 11.600, a maksymalna g∏´bo-
koÊç kopania 7.080 mm. Si∏ow-
nik ∏y˝ki ma teraz wi´kszy
o 100 milimetrów skok. Ze-
wn´trzny promieƒ skr´tu ∏y˝ki
wynosi natomiast 2.125 mm,
co u∏atwia operatorowi ma-

newrowanie osprz´tem za-
równo podczas kopania, jak
i za∏adunku pojazdów.
Kabina koparki CX700B ME na-
le˝y do najwi´kszych w tej kla-
sie maszyn. Montowany seryj-
nie uk∏ad klimatyzacji, wygod-
ny, regulowany wielop∏aszczy-
znowo fotel i du˝a powierzch-
nia przeszkleƒ sprawiajà, ˝e
operator pracuje naprawd´
w komfortowych warunkach.
Si∏a kopania mierzona
na ramieniu wysi´gnika jest
teraz o dziewi´tnaÊcie pro-
cent wy˝sza w porównaniu
z poprzednià generacjà ko-
parek Case tej klasy. Pod-
czas pracy w normalnym

trybie wynosi ona 281 kN,
zaÊ z za∏àczonym uk∏adem
PowerBoost jej wartoÊç
osiàga 307 kN. Ma to wp∏yw
na osiàganie przez maszy-
n´ wy˝szych si∏ odspajania.
Sprawia to, ˝e koparka Ca-
se CX700B ME nadaje si´
nie tylko do wykonywania
robót ziemnych w najci´˝-
szych warunkach, ale rów-
nie˝ do za∏adunku wszelkie-
go rodzaju wozide∏.
Po przeprowadzeniu kon-
sultacji z u˝ytkownikami
swych maszyn Case zdecy-
dowa∏ si´ na dalsze korzy-
stanie ze sprawdzonych
rozwiàzaƒ stosowanych

w koparkach nale˝àcych
do poprzedniej generacji.
Nowa koparka CX700B ME
nap´dzana jest sterowanym
elektronicznie silnikiem Die-
sla wykonanym w technolo-
gii Common Rail. Jednostka
nap´dowa rozwija moc 345
kW (463 KM) i spe∏nia nor-
my emisji spalin Tier III. Sys-
tem kontroli pracy silnika
(Case Intelligent Command
Control System) pozwala
na permanentne dobieranie
mocy silnika w zale˝noÊci
od stopnia obcià˝enia uk∏a-
du hydraulicznego maszy-
ny. Umo˝liwia to precyzyjne
sterowanie wszystkimi funk-

cjami maszyny niezale˝nie
od warunków, w jakich przy-
chodzi jej pracowaç.
Operator mo˝e wybieraç po-
mi´dzy automatycznymi try-
bami pracy korzystajàc
z optymalnej kombinacji mo-
cy i pr´dkoÊci cykli roboczych.
W szczególnie trudnych warun-
kach skorzystaç mo˝e z trybu
PowerBoost pozwalajàcego
na wykorzystanie rezerw mocy.
W rezultacie prowadzi to
do zwi´kszenia ogólnej wydaj-
noÊci koparki przy jednocze-
snej redukcji zu˝ycia paliwa.
W konstrukcji podwozia wy-
korzystano sprawdzone kom-
ponenty maszyn osiemdzie-

si´ciotonowych. Podstaw´
stanowi odporna na dzia∏anie
si∏ skr´cajàcych rama wyko-
nana z najwy˝szej jakoÊci
profili stalowych, co zdecydo-
wanie wyd∏u˝a jej ˝ywotnoÊç.
Dzi´ki zastosowaniu w kon-
strukcji koparki wzmocnio-
nych sworzni i gniazd syste-
mu EMS (Extended Mainte-
nance System) z maszyn
pracujàcych w szczególnie
trudnych warunkach uda∏o
si´ wyd∏u˝yç interwa∏y sma-
rowania. Teraz nale˝y je wy-
konywaç po przepracowa-
niu tysiàca godzin lub co
szeÊç miesi´cy, w zale˝no-
Êci od tego, co nastàpi

wczeÊniej. Wyjàtek stanowià
podlegajàce ekstremalnym
obcià˝eniom sworznie ∏y˝ki.
Z tego wzgl´du muszà byç
one smarowane co dwieÊcie
pi´çdziesiàt godzin pracy.
Silnik i system hydrauliczny
sà ∏atwo dost´pne dla me-
chaników. Szczelne zawory
spustowe zapobiegajà wy-
ciekom p∏ynów eksploata-
cyjnych na pod∏o˝e pod-
czas ich wymiany. Dzi´ki
zastosowaniu oryginalnych
filtrów Case z syntetyczny-
mi wk∏adami wymiana oleju
odbywa si´ teraz co pi´ç ty-
si´cy godzin pracy.

www.intrac.pl
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Case CX700 ME w porównaniu ze swymi poprzedniczkami jest koparkà bardziej niezawodnà, wydajnà i ekonomicznà w eksploatacji





New Holland E215B

– koparka ekonomiczna

Ka˝da podwy˝ka cen oleju
nap´dowego uderza bole-
Ênie po kieszeni firmy eksplo-
atujàce maszyny budowlane.
Szczególnie te ci´˝kie, prze-
znaczone do robót ziem-
nych. Kwestia oszcz´dnoÊci
paliwa staje si´ wi´c dla nich
priorytetem. Oszcz´dnoÊci
nie powinny oczywiÊcie od-
bywaç si´ kosztem wydajno-
Êci i tempa pracy. Takà w∏a-
Ênie zasad´ zdajà si´ wyzna-
waç konstruktorzy nowych
koparek New Holland serii B.
Praktyka pokazuje, ˝e ma-
szyny te, w porównaniu
z koparkami poprzedniej
generacji, sà w stanie prze-
mieÊciç oko∏o pi´tnaÊcie
procent wi´cej metrów sze-
Êciennych urobku na ka˝dy
zu˝yty litr oleju nap´dowe-
go. W przypadku koparki
klasy 21 ton, przepracowu-
jàcej w skali roku Êrednio ty-
siàc motogodzin, oszcz´d-
noÊci paliwa sà znaczàce.
i si´gaç mogà nawet kilku
tysi´cy z∏otych. 
Oszcz´dna eksploatacja jest
mo˝liwa dzi´ki trzem czynni-
kom. Po pierwsze dzi´ki
zmianom konstrukcyjnym
w silnikach. Jednostki nap´-
dowe 3, 4- i 6-cylindrowe wy-
posa˝one sà w elektroniczne
sterowniki wtrysku pozwala-
jàce na optymalne wykorzy-
stanie paliwa. Prowadzi to
do lepszego spalania, a tym
samym zmniejszenia emisji
spalin. Pozwala tak˝e
na oszcz´dnoÊci paliwa rz´-
du trzech do pi´ciu procent
w porównaniu z silnikami
z mechanicznie regulowa-
nym wtryskiem. Koparka
E215B nap´dzana jest silni-
kiem o zwi´kszonej – w sto-
sunku do maszyn poprzed-
niej generacji – pojemnoÊci.
Wynosi ona 6,7 litra. Do 118
KW przy 2.000 obr/min.
wzros∏a te˝ jego moc. 
Wiadomo, ˝e im wi´kszy ci´-
˝ar w∏asny maszyny, tym

wi´cej paliwa potrzeba do jej
przemieszczania. Dlatego
te˝ koparki New Holland se-
rii B zosta∏y gruntownie „od-
chudzone”. Mas´ w∏asnà
maszyny E215B uda∏o si´
zmniejszyç o 900 kg zacho-
wujàc przy tym solidnoÊç
konstrukcji. Warto wspo-
mnieç te˝, ˝e wysi´gnik i ra-
mi´ zosta∏y tak zaprojekto-
wane, by uzyskaç niezb´d-
nà, bezpiecznà si∏´ w tych
obszarach, w których wyst´-
pujà najwi´ksze napr´˝enia.
Tuleje mocowania ∏y˝ki wy-
konano ze specjalnego ma-

teria∏u, który zosta∏ wzboga-
cony trudnoÊcieralnymi do-
datkami. W rezultacie otrzy-
mano l˝ejsze, bardziej wy-
trzyma∏e rami´ koparkowe,
przy jednoczesnym zwi´k-
szeniu mo˝liwoÊci prze∏a-
dunkowych maszyny.
Tak˝e system hydrauliczny
koparek New Holland serii B
zosta∏ zmodyfikowany przy-
noszàc oszcz´dnoÊci pali-
wa. Na uwag´ zas∏uguje te˝
fakt wyposa˝enia koparki
E215B w dwie nowej genera-
cji pompy t∏okowe o zmien-
nym wydatku, które zapew-
niajà optymalny przep∏yw
oleju ju˝ przy niskich pr´d-

koÊciach obrotowych silnika.
Wiadomo nie od dziÊ, ˝e
g∏ównà przyczynà strat
w systemie hydraulicznym
koparki sà spadki ciÊnienia.
Pociàgajà one za sobà wi´k-
sze zu˝ycie paliwa. Aby
skompensowaç straty, zwi´k-
szona musia∏a zostaç wydaj-
noÊç ca∏ego systemu. Dlate-
go te˝ in˝ynierowie New Hol-
land skupili swe dzia∏ania
na opracowaniu nowego
systemu pomp i udoskonale-
niu rozdzielacza g∏ównego.
Dodali te˝ dwie sekcje stero-
wania ramieniem koparko-

wym. W maszynie zastoso-
wano si∏owniki mniejszej
Êrednicy lecz o d∏u˝szym
skoku oraz w´˝e hydraulicz-
ne o zwi´kszonej Êrednicy.
Nowa konstrukcja hydrauliki
koparki New Holland E215B
sprawia, ˝e w porównaniu ze
swà poprzedniczkà zu˝ywa
ona nawet do dziesi´ciu pro-
cent mniej oleju nap´dowego
na godzin´ pracy. W tym kon-
tekÊcie z pewnoÊcià interesu-
jàce jest równie˝ to, ˝e nie od-
bywa si´ to kosztem osiàgów
maszyny. Wprost przeciwnie,
zwi´kszy∏y si´ one o pi´tna-
Êcie procent w porównaniu
z parametrami maszyn po-

przedniej generacji. Przek∏a-
da si´ to tak˝e na oszcz´dno-
Êci polegajàce na skróceniu
czasu wykonywanych zadaƒ.
WydajnoÊç koparki E215B
zwi´kszono dodatkowo sto-
sujàc w niej kabin´ zapew-
niajàcà operatorowi maksy-
malny komfort i ergonomi´.
Wp∏yw na szybkoÊç pracy,
szczególnie podczas ruchów
z∏o˝onych oraz precyzj´ ma-
newrów koparki ma zastoso-
wanie elektronicznego syste-
mu wspomagania pracy
operatora H. A. O. A. (Hydro-
tronic Active Operation Aid).
Nale˝y on do najlepszych te-
go typu rozwiàzaƒ stosowa-
nych w maszynach budowla-
nych. Jego zadaniem jest
optymalizacja mocy hydrau-
licznej maszyny zgodnie
z potrzebami wynikajàcymi
ze specyfiki wykonywanych
robót. Procesor A. E. P. (Ad-
vanced Electronic Procesor)
umo˝liwia operatorowi wy-
bór optymalnego trybu ko-
pania. I tak, tryb S s∏u˝y
do wykonywania standar-
dowego kopania. Do pracy
wymagajàcej maksymalnej
mocy zalecany jest tryb H.
Pozosta∏e optymalizujà pra-
c´ z osprz´tem roboczym,
na przyk∏ad z m∏otem lub no-
˝ycami hydraulicznymi.
Konstruktorzy New Holland
zadbali o maksymalne u∏a-
twienie czynnoÊci obs∏ugo-
wych koparki E215B. Filtry
oleju silnikowego i paliwa
oraz separator wody uloko-
wano blisko siebie. Sà one
∏atwo dost´pne z poziomu
gruntu. Ch∏odnica silnika,
ch∏odnica oleju hydrauliczne-
go oraz intercooler zamonto-
wano równolegle, co u∏atwia
ich czyszczenie. Nowatorska
konstrukcja uk∏adu hydrau-
licznego i zalewanie go spe-
cjalnym olejem pozwala
na znaczne podniesienie je-
go efektywnoÊci oraz wyd∏u-
˝enie ˝ywotnoÊci. Zwi´ksza
to w znacznym stopniu nie tyl-
ko wydajnoÊç, ale tak˝e eko-
nomik´ eksploatacji koparki.
www.construction.newholland.com
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Koparka New Holland E215B wykorzystywana jest przez firm´ IMB-Podbeskidzie mi´dzy
innymi na budowie Po∏udniowej Obwodnicy Warszawy
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Wacker Neuson DPU 130 

mo˝e zastàpiç walec

Firma Molewski z siedzibà
w Chodczu rozpocz´∏a dzia-
∏alnoÊç w roku 1978 specja-
lizujàc si´ w budownictwie
mieszkaniowym, g∏ównie
jednorodzinnym. Z czasem,
rozszerza∏a zarówno wa-
chlarz Êwiadczonych us∏ug,
jak i zasi´g dzia∏ania. Obec-
nie specjalizuje si´ przede
wszystkim w realizacji pro-
jektów in˝ynierii Êrodowiska
oraz budownictwie ogól-
nym. Firma dysponuje bo-
gatym i ró˝norodnym par-
kiem maszynowym, który
jest ca∏y czas poszerzany
o najnowsze urzàdzenia.
Ostatnim nabytkiem jest za-
g´szczarka Wacker Neuson
DPU 130. To bardzo cieka-
wa konstrukcja, zg∏oszo-
na w tym roku do nagrody
za innowacyjnoÊç targów
Bauma 2010. DPU 130 im-
ponuje wydajnoÊcià. Z jej
pomocà realizowaç mo˝na
roboty, w których dotych-
czas niezb´dne by∏o zasto-
sowanie walca. Dodatko-
wym atutem maszyny jest
oczywiÊcie tak˝e to, ˝e
w przeciwieƒstwie do walca
nadaje si´ ona tak˝e do wy-
konywania robót o mniej-
szym zakresie. Dzi´ki temu
mo˝na realizowaç prace ni˝-
szym kosztem, a tak˝e zaosz-
cz´dziç na transporcie. 
We w∏oc∏awskiej Strefie
Rozwoju Gospodarczego
powstaje Park Przemys∏o-
wo-Technologiczny. Firma
Molewski uk∏ada tu sieç ka-
nalizacji sanitarnej i desz-
czowej, wodociàgowà i ga-
zowà, co wià˝e si´ z ko-
niecznoÊcià zag´szczenia
obszaru oko∏o trzydziestu ty-
si´cy metrów kwadratowych.
Po zakoƒczeniu robót teren
musi zostaç odpowiednio
przygotowany pod budow´
ulic, chodników, Êcie˝ek ro-
werowych i parkingów. 
– Podejmujàc decyzj´ o za-
kupie DPU 130 kierowaliÊmy

si´ w pierwszym rz´dzie jej
nadzwyczajnà wydajnoÊcià,
porównywalnà z osiàgami
ci´˝kich walców. Maszy-
na trafi∏a na teren, na którym
nie udawa∏o si´ osiàgnàç
zak∏adanych parametrów za-
g´szczenia i przekona∏a
o swoich walorach ju˝ po go-
dzinie pracy. Doskonale za-
g´Êci∏a pod∏o˝e na g∏´bo-
koÊç 1,20-1,30 metra, dlate-
go te˝ zdecydowaliÊmy si´

na jej zakup – mówi Tadeusz
Muszalski, dyrektor ds. tech-
nicznych firmy Molewski.
Jak na p∏yt´ zag´szczajàcà
takiej wielkoÊci, DPU 130 im-
ponuje zwrotnoÊcià. Jest to
mo˝liwe dzi´ki zastosowaniu
ca∏kowicie nowatorskiego
systemu sterowania. Oparto
go na dwóch dzia∏ajàcych
niezale˝nie p∏ytach ugniata-
jàcych i dwóch sterowanych
hydraulicznych wibratorach.
Operator mo˝e ∏atwo ma-
newrowaç p∏ytà, co u∏atwia
prac´ na ∏ukach, zapewnia
równomiernà prac´ podczas
zag´szczania w miejscu
oraz umo˝liwia bezstopnio-
we ustawianie pr´dkoÊci jaz-
dy przy zachowaniu szybkiej
reakcji maszyny. 
Bioràc pod uwag´ mocno
wyÊrubowane parametry
pracy zag´szarki, uwag´
zwraca jej realatywnie niski

ci´˝ar roboczy wynoszàcy
tylko 1,2 tony. W znacznym
stopniu u∏atwia to transport
maszyny. Bez najmniej-
szych problemów mo˝-
na przewoziç jà na samo-
chodzie dostawczym o ∏a-
downoÊci 3,5 tony. Pami´-
tajmy, ˝e w przypadku wal-
ca konieczny by∏by bardziej
skomplikowany i znacznie
dro˝szy transport specjali-
styczny z u˝yciem przycze-

py niskopodwodziowej. Za-
g´szczarka Wacker Neuson
DPU 130 wyposa˝ona jest
w specjalne prowadnice
umo˝liwiajàce jej podnosze-
nie i za∏adunek za pomocà
wide∏ zamontowanych na ∏a-
dowarce ko∏owej. 
Kolejnà zaletà zag´szczarki
jest wysoki komfort obs∏ugi
i bezpieczeƒstwo u˝ytkowa-
nia. DPU 130 wyposa˝o-
na jest w niezawodny system
zdalnego sterowania na pod-
czerwieƒ Wacker Neuson
Smart Control. Takie rozwià-
zanie sprawia, ˝e operator
maszyny sterujàcy maszynà
z oddalenia, chroniony jest
nie tylko przed szkodliwym
wp∏ywem wibracji przenoszo-
nych na jego ramiona i prze-
guby ràk, ale równie˝
przed spalinami, kurzem
i ucià˝liwym ha∏asem. – Uk∏ad
zdalnego sterowania Smart

Control jak do tej pory spisu-
je si´ bez zarzutu. Zag´sz-
czarka kierowana z oddalenia
budzi olbrzymie zaintereso-
wanie. Stanowi wr´cz g∏ównà
atrakcj´ naszego placu budo-
wy. Niektórym wydaje si´, ˝e
maszyna nie jest kierowa-
na przez operatora. Sàdzà oni
˝e po wczeÊniejszym zapro-
gramowaniu pracuje sama.
Nic dziwi zatem, ˝e wÊród ro-
botników pracujàcych w oko-
licy okreÊlana bywa cz´sto
mianem… UFO – t∏umaczy
Tadeusz Muszalski. 
Zag´szczarka jest bezpiecz-
na w u˝ytkowaniu nie tylko
dzi´ki uk∏adowi zdalnego
sterowania. Specjalny czuj-
nik Êledzi na bie˝àco nat´-
˝enie drgaƒ przenoszonych
na korpus maszyny. Je˝eli
jego poziom staje si´ zbyt
wysoki, maszyna jest na-
tychmiast zatrzymywana.
Uwag´ zwraca równie˝ bar-
dzo ∏atwa dost´pnoÊç kom-
ponentów silnika. Przemy-
Êlany uk∏ad samodiagnosty-
ki Êledzàcy parametry pra-
cy wszystkich newralgicz-
nych podzespo∏ów zag´sz-
czarki pozwala zapobiegaç
powa˝niejszym awariom.
W zag´szczarce zastosowa-
no skuteczny system ochro-
ny przed nieuprawnionym
u˝yciem. W celu uruchomie-
nia maszyny operator wpro-
wadziç musi numer PIN. 
Dzi´ki zastosowaniu ch∏o-
dzenia czterocylindrowego
silnika cieczà i innym inno-
wacyjnym rozwiàzaniom,
DPU 130 jak na p∏yt´ o ta-
kich gabarytach, jest tak˝e
bardzo cicha. Opini´ t´
w pe∏ni potwierdza Tadeusz
Muszalski: – RzeczywiÊcie,
nasz nowy nabytek nie emitu-
je ha∏asu o du˝ym nat´˝eniu.
Jest to szczególnie istotna za-
leta podczas prowadzenia ro-
bót w terenie zabudowanym.
Wiadomo przecie˝, ˝e praca
wszelkiego typu maszyn o na-
p´dzie spalinowym staje si´
wówczas ucià˝liwa dla oko-
licznych mieszkaƒców.

www.wackerneuson.pl

Najnowszym nabytkiem firmy Molewski jest zag´szczarka Wacker Neuson DPU 130
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Volvo FMX nie boi si´

brudnej roboty

Plac budowy jest trudnym
Êrodowiskiem pracy dla sa-
mochodów ci´˝arowych.
Nierówny teren, wyboje, bar-
dzo strome podjazdy i zjaz-
dy, trudne pod∏o˝e, takie jak
piasek, b∏oto lub glina stano-
wià nie lada wyzwanie za-
równo dla kierowców, jak
i pojazdów, które najcz´Êciej
za∏adowane do granic mo˝-
liwoÊci poruszajà si´ na krót-
kich odcinkach. Nic dziwne-
go, ˝e u˝ytkownicy pojaz-
dów budowlanych w trosce
o ich stan techniczny cz´sto
nawet podÊwiadomie stara-
jà si´ omijaç trudne trasy
i unikaç wspinaczki
pod strome wzniesienia. Te-
raz mogà jednak ostatecznie
porzuciç wszelkie obawy.
Wystarczy tylko, ˝e przesià-
dà si´ do Volvo FMX, które-
go premiera odby∏a si´ pod-
czas tegorocznych targów
Bauma w Monachium.
O tym, ˝e nowy pojazd do-
skonale radzi sobie z ci´˝ki-
mi ∏adunkami w najbardziej
ekstremalnych warunkach
terenowych mogliÊmy prze-
konaç si´ ju˝ w miesiàc
po debiucie w czasie jazd te-
stowych w Göteborgu. Prze-
znaczony specjalnie dla po-
trzeb ci´˝kiego transportu
budowlanego samochód
ci´˝arowy zosta∏ poddany
morderczym próbom. Nie
bez przyczyny na miejsce te-
stów gospodarze wybrali ka-
mienio∏om w Kallered. Trud-
no bowiem wyobraziç sobie
trudniejsze warunki pracy
dla pojazdów, które jak okre-
Êlajà to ich konstruktorzy „nie
bojà si´ brudnej roboty ma-
jàc budownictwo we krwi”.
Roczna produkcja kamienio-
∏omu funkcjonujàcego od ro-
ku 1939 roku wynosi po-
nad milion ton, co sprawia,
˝e obecnie dno kopalni znaj-
duje si´ niemal metr poni˝ej
poziomu morza. Âciany skal-
ne wznoszà si´ na wysokoÊç

szeÊçdziesi´ciu metrów. 
Po raz pierwszy nowe Volvo
FMX zaprezentowano na spe-
cjalnej konferencji prasowej
podczas presti˝owych targów
Bauma odbywajàcych si´

w kwietniu tego roku w Mona-
chium. Odebrano to jako bar-
dzo wyraêny sygna∏ Êwiad-
czàcy o stale rosnàcym zain-
teresowaniu Volvo segmen-
tem transportu budowlanego.
Wprowadzajàc do produkcji
model FMX, Volvo dokona∏o
wyraênego rozdzielenia wy-

jàtkowo udanego typoszere-
gu FM na dwa specyficzne
obszary zastosowaƒ: trans-
port budowlany i dystrybucyj-
ny. I trudno si´ temu dziwiç.
Wszak u˝ytkownicy oczeku-

jà coraz wi´kszej specjaliza-
cji, chcà kupowaç pojazdy
nie uniwersalne, a wyspe-
cjalizowane, które sprawdzà
si´ nawet w ekstremalnych
warunkach eksploatacyj-
nych. Takie, jak Volvo FMX,
za kierownicà którego
przedstawiciel naszej redak-

cji móg∏ zasiàÊç ju˝ w mie-
siàc po monachijskiej pre-
mierze i przekonaç si´, ˝e
ma do czynienia z „raso-
wym budowlaƒcem”.
Doskona∏à baz´ prac kon-
struktorów Volvo nad nowym
pojazdem by∏ model FM, wy-
jàtkowo udany i sprawdzony
pojazd budowlany. Punkt
wyjÊciowy nowej konstrukcji
stanowi∏ cieszàcy si´ po-
wszechnym uznaniem kie-
rowców uk∏ad nap´dowy
modelu FM, a opinie jego
u˝ytkowników sta∏y si´ inspi-
racjà dla poprawy funkcjo-
nalnoÊci nowych pojazdów
w trudnych zastosowaniach
budowlanych. Staffan Ju-
fors, prezes i dyrektor gene-
ralny Volvo Trucks nie stara
si´ nawet ukryç dumy z efek-
tów prac konstruktorów.
Twierdzi, ˝e uda∏o im si´
stworzyç doskona∏y samo-
chód ci´˝arowy, dzi´ki które-
mu Volvo ma wszelkie dane
ku temu, by staç si´ liderem
wÊród producentów pojaz-
dów dla bran˝y budowlanej.
Kluczem do sukcesu mo˝e
okazaç si´ wymiana do-
Êwiadczeƒ oÊrodków ba-
dawczo-rozwojowych zaj-
mujàcych si´ w Grupie Vo-
lvo rozwojem konstrukcji

Pojazdy u˝ytkowe
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W stosunku do modelu FM zmieniono równie˝ reflektory g∏ówne. Sà one teraz bardziej
odporne na uszkodzenia mechaniczne, do których cz´sto dochodzi na placu budowy

Nie bez przyczyny na miejsce testów pojazdów nowej generacji Volvo FMX gospodarze wybrali kamienio∏om. Pokaz rozpoczà∏ si´ w
wieczornej scenerii, nast´pnego dnia grupa dziennikarzy z Polski mog∏a przystàpiç do „katowania” pojazdów nowej generacji



maszyn budowlanych i po-
jazdów ci´˝arowych. To nie-
wàtpliwa przewaga wobec
innych producentów.
Volvo FMX wyró˝nia si´ no-
woczesnym wzornictwem.
Zastosowane w pojeêdzie
nowe, wytrzymalsze elemen-
ty zewn´trzne nadajà kabinie
bardziej agresywny wyglàd.
Ju˝ na pierwszy rzut oka
uwag´ przykuwa zupe∏nie
nowy przód pojazdu. Zosta∏
on dostosowany do specyfiki
surowych warunków robo-
czych panujàcych na pla-
cach budowy i w kopalniach
surowców skalnych. 
Podwozie Volvo FMX ce-
chuje maksymalna odpor-
noÊç na dzia∏anie si∏ skr´ca-
jàcych wywo∏ywanych za-
równo przekazywaniem mo-
cy do kó∏ nap´dowych pod-
czas jazdy z ci´˝kim ∏adun-
kiem, jak i nierównoÊciami
terenu. Oferta podwozi Vo-
lvo FMX jest wyjàtkowo

wszechstronna. Rozstawy
osi, konfiguracje podwozia,
osie zespolone i inne ele-
menty wyposa˝enia mogà
byç zestawiane na wiele
sposobów, w zale˝noÊci
od przeznaczenia pojazdu.
Dzi´ki temu oraz opracowa-
nym przez Volvo instruk-
cjom dla firm montujàcych
zabudowy, u˝ytkownik
otrzymuje pojazd optymal-

nie dostosowany do warun-
ków eksploatacyjnych.
A wiadomo, ˝e te panujàce
na budowie czy w kamienio-
∏omie mogà byç bardzo
trudne. Wystarczy wyobra-
ziç sobie przewóz ci´˝kiego
∏adunku po Êliskim, niesta-
bilnym pod∏o˝u. Zadaniu
podo∏aç mo˝e tylko wystar-
czajàco mocny pojazd, mo-
gàcy pracowaç z maksymal-
nà wydajnoÊcià.
Moc sama w sobie to jednak
za ma∏o. Dlatego w∏aÊnie
uk∏ad nap´dowy Volvo FMX
zbudowano z komponentów
podnoszàcych jego funkcjo-
nalnoÊç. Nale˝à do nich mi´-
dzy innymi hamulec silnikowy
VEB+, funkcja wspomagania
przy ruszaniu pod gór´ (Hill
Start Aid) oraz gruntownie
zmodernizowana ostatnimi
czasy skrzynia biegów I-Shift.
Zapewnia ona nie tylko wyso-
ki komfort jazdy, ale równie˝
przyczynia si´ do zmniejsze-
nia zu˝ycia paliwa. Najnow-
sza generacja uk∏adu I-Shift
posiada liczne zalety u∏atwia-
jàce eksploatacj´ na placu
budowy. Nale˝à do nich
oszcz´dny program zmiany
biegów do ci´˝kich przewo-
zów, poprawiona zdolnoÊç

rozruchowa oraz lepsza przy-
czepnoÊç podczas jazdy po
Êliskim, niespoistym pod∏o˝u.
Wszystkie rodzaje kabin sto-
sowanych w modelu FMX
spe∏niajà aktualne normy
bezpieczeƒstwa, w tym tak˝e
obowiàzujàce w Szwecji b´-
dàce najbardziej rygorystycz-
nymi na Êwiecie. Zarówno
wewnàtrzne, jak i zewn´trzne
wyposa˝enie, kabiny pozwa-
la kierowcy wykonywaç pra-
ce bez nara˝ania siebie i in-
nych na niebezpieczeƒstwo. 

FMX to pojazd zaprojektowany
z myÊlà o d∏ugotrwa∏ej, beza-
waryjnej eksploatacji nawet
w ekstremalnie trudnych wa-
runkach roboczych. Wszyst-
kie podzespo∏y pojazdu zosta-
∏y zaprojektowane i dobrane
tak, by wytrzymaç maksymal-
ne obcià˝enia przez wiele lat.
W efekcie konstruktorzy Volvo
zredukowali znacznie ryzyko
wystàpienia awarii i zwiàzane-
go z jej usuni´ciem bezpro-
duktywnego przestoju.

www.volvotrucks.com

Pojazdy u˝ytkowe
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Nowa górna krata wlotu powietrza, inspirowana wzornictwem stosowanym w modelu
FH, nadaje kabinie nowoczesny wyglàd

AntypoÊlizgowe stopnie zapewniajà bez-
pieczne wchodzenie i wychodzenie z kabiny

W celu optymalizacji procesu zmiany biegów i p∏ynnego ruszania z miejsca czujnik obcià˝enia przesy∏a dane o masie pojazdu do
zmodernizowanej przek∏adni I-Shift 



Liebherr produkuje

wozid∏a przegubowe

Podczas targów Bau-
ma 2010 odby∏a si´ premie-
ra wozid∏a przegubowego
Liebherr TA 230. Zapoczàt-
kowuje ono typoszereg po-
jazdów tego typu. W ten
sposób Liebherr konse-
kwentnie uzupe∏nia palet´
maszyn przeznaczonych
do robót ziemnych. Jest to
odpowiedê na rosnàce zapo-
trzebowanie na Êrodki trans-
portu s∏u˝àce do przemiesz-
czania olbrzymich mas ziem-
nych. Kolejnym czynnikiem,
dla którego firma zdecydo-
wa∏a si´ na podj´cie produk-
cji wozide∏ przegubowych
jest rosnàce zainteresowanie
u˝ytkowników z krajów Euro-
py Zachodniej wynajmem te-
go typu pojazdów. 
Wozid∏a przegubowe Lie-
bherr majà posiadaç ∏adow-
noÊç od 30 do 50 ton. Pod-
czas targów Bauma zapre-
zentowano wozid∏o trzy-
dziestotonowe. Wkrótce do-
∏àczy do niego pojazd o ∏a-
downoÊci 40 ton. Nowy ty-
poszereg pojazdów wzbo-
gaci na poczàtek ofert´
dzia∏ajàcej w ca∏ej Europie
sieci wynajmu Liebherra. 
Wozid∏o TA 230 ∏àczy zwarte
gabaryty z ∏adownoÊcià ty-
powà dla wi´kszych pojaz-
dów tego typu. PojemnoÊç
jego skrzyni ∏adunkowej wy-
nosi 19,2 m3, co stanowi
ewenement w tej klasie po-
jazdów. Kszta∏t skrzyni ∏a-
dunkowej zoptymalizowano
w celu przyspieszenia opró˝-
niania. Po raz pierwszy w wy-
wrotce zastosowano ogrze-
wanie skrzyni cieczà. Ener-
gia do zasilania podgrzewa-
cza czerpana jest z uk∏adu
ch∏odzenia silnika za pomo-
cà wymiennika ciep∏a.
Uk∏ad nap´dowy 6x6 z auto-
matycznà skrzynià biegów
i zmiennikiem momentu
oparto na trzech stabilnych
osiach o mocnej konstrukcji.
Nowe wozid∏o nap´dzane

jest szeÊciocylindrowym sil-
nikiem Diesla Liebherr
D936LA6. Jednostka nap´-
dowa o pojemnoÊci 10,5 litra
rozwija moc 270 kW/367 KM
i spe∏nia normy emisji spalin
Tier 3/Stage IIIA. 
Nowe wozid∏o przegubowe
na p∏askim terenie mo˝e
rozwinàç pr´dkoÊç maksy-
malnà nawet do 57 km/h.
Poruszajàc si´ do ty∏u ope-
rator korzystaç mo˝e z czte-
rech biegów. W pojeêdzie
zastosowano elektronicznà
blokad´ pozwalajàcà na po-
ruszanie si´ pojazdu wstecz

z pr´dkoÊcià do 16 km/h.
Efektywne hamowanie za-
pewniajà mokre wielotar-
czowe hamulce umieszczo-
ne w kàpieli olejowej dzia∏a-
jàce na oÊ przednià i Êrod-
kowà. Hamulce cechuje
niezawodnoÊç i nadzwy-
czajna trwa∏oÊç. 
Ju˝ na pierwszy rzut oka
nowe wozid∏o Liebherr
TA 230 wyró˝nia si´ nieba-
nalnym wzornictwem i ∏ad-
nà kabinà o du˝ej po-
wierzchni przeszkleƒ. Impo-
nujàce przestronnoÊcià
miejsce pracy operatora
stanowi ca∏kowicie nowà
konstrukcj´. In˝ynierowie
Liebherra zadbali, by praco-
wa∏ on w komfortowych wa-
runkach. Kabina spe∏nia
standardy bezpieczeƒstwa
ROPS/FOPS. Du˝e po-
wierzchnie przeszkleƒ kabi-

ny zapewniajà doskona∏à
widocznoÊç we wszystkich
kierunkach. Regulowany
wielop∏aszczyznowo ergo-
nomiczny fotel daje si´ ∏a-
two dopasowywaç do wzro-
stu i wagi zajmujàcego
w nim miejsce operatora.
Elementy obs∏ugowe auto-
matycznej skrzyni biegów
i retardera oraz dêwignia
podnoszenia skrzyni ∏adun-
kowej sà rozmieszczone
w myÊl zasad ergonomii, co
umo˝liwia operatorowi ∏a-
twe i precyzyjne sterowanie
funkcjami wozid∏a. 

Za pomocà czytelnego pa-
nelu dotykowego stanowià-
cego komponent opracowa-
nego przez Liebherra uk∏adu
elektronicznego PME. Za je-
go pomocà operator nie roz-
praszajàc si´ mo˝e na bie˝à-
co Êledziç parametry pracy
pojazdu. Na wyÊwietlaczu
wybraç mo˝na obraz ze sta-
nowiàcej wyposa˝enie stan-
dardowe kamery Êledzàcej
obszar za wozid∏em lub aktu-
alne wartoÊci pr´dkoÊci ob-
rotowej, temperatury ze-
wn´trznej i panujàcej we-
wnàtrz kabiny, przepracowa-
nych godzin oraz liczby wy-
wrotów skrzyni ∏adunkowej. 
Kolejnym rozwiàzaniem zwi´k-
szajàcym komfort operatora
jest uk∏ad amortyzacji przed-
niej osi t∏umiàcy wibracje
przenoszone na fotel pod-
czas jazdy po wybojach. Lie-

bherr tak˝e w przypadku
wozid∏a TA 230 poszed∏
sprawdzonà drogà stosowa-
nia w konstrukcji komponen-
tów w∏asnej produkcji. I tak,
sprawdzone w najtrudniej-
szych warunkach panujà-
cych na placu budowy si-
∏owniki hydrauliczne Lie-
bherr wykorzystano w uk∏a-
dzie kierowniczym i wywrotu
skrzyni ∏adunkowej nowych
wozide∏. Dzi´ki mocnemu si-
∏ownikowi operator wozid∏a
TA 230 mo˝e opró˝niç
skrzyni´ ∏adunkowà w cza-
sie poni˝ej dziesi´ciu se-
kund. Tyle samo trwa jej po-
wrót do pozycji wyjÊciowej. 
Za prawid∏owà zbie˝noÊç
uk∏adu kierowniczego i zwià-
zane z nià bezpieczeƒstwo
jazdy nawet w najtrudniej-
szych warunkach terenowych
odpowiadajà równie˝ si∏owni-
ki konstruowane i produko-
wane w zak∏adach Liebherra.
Tak˝e uk∏ady elektroniczne
zastosowane w wozid∏ach, ta-
kie jak komputer sterujàcy
pracà pojazdu oraz uk∏ad sa-
modiagnostyki zbudowane sà
z modu∏ów w∏asnej produkcji.
Przegub ∏àczàcy obie cz´Êci
podwozia wozid∏a podlega
ekstremalnym obcià˝eniom.
Konstruktorzy Liebherra za-
stosowali w nim sprawdzone
w najtrudniejszych warun-
kach wieƒce obrotowe w∏a-
snej produkcji. Du˝à zaletà
wozid∏a Liebherr jest ma∏a
szerokoÊç transportowa,
wraz z tylnà klapà skrzyni ∏a-
dunkowej wynosi ona poni˝ej
trzech metrów. U∏atwia to
znacznie transport wozid∏a
na przyczepie niskopodwo-
ziowej. Wszystkie czynnoÊci
obs∏ugowe wozid∏a TA 230
nie wymagajà d∏u˝szych
nak∏adów czasowych. Za-
równo kabina operatora,
jak i pokrywa silnika sà
podnoszone za pomocà si-
∏owników hydraulicznych.
Zapewnia to nieskr´powany
i przede wszystkim bez-
pieczny dost´p do wszyst-
kich punktów serwisowych. 

www.liebherr.pl
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Wozid∏o TA 230 ∏àczy zwarte gabaryty z ∏adownoÊcià typowà dla wi´kszych pojazdów
tego typu. Jego szerokoÊç transportowa wynosi poni˝ej trzech metrów
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97

MASZYNY I URZÑDZENIA

BUDOWLANE

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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TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

G∏owice obrotowo-wychylne 

Dla koparek 3-30 t.

• Hydrauliczne szybkoz∏àcze

• Du˝a trwa∏oÊç i niezawodnoÊç

• Kàt przechy∏u ±40º,   Obrót 360º

Szwedzka JakoÊç !!!

FPHU BAMAAR
26-110 Skar˝ysko-Kamienna

ul. 1-go Maja 103a

tel/fax: (41) 251-05-60, (41) 251-13-90

ul. Poznaƒska 152, 62-052 Komorniki
tel./fax (61) 8107 513, tel. kom. 607 631 866

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

®

www.bamaar.pl

SERWIS TECHNICZNY 

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• IVECO MOTORS 

• IVECO aifo 

• FIAT aifo

ul. Genera∏a Kutrzeby 9

05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (22) 752-93-22

fax (22) 752-93-45

e-mail: biuro@tezana.pl

www.tezana.pl
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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.: (22) 739 70 80, 739 70 81 
fax (22) 739 70 82

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

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

ul. Wapienna 6, 
tel. 56 610 28 20, 
fax: 56 648 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. (12) 653 25 31, tel. (12) 653 25 37

SERWIS: 
tel. 602 62 82 44, tel./fax. (12) 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

MINIŁADOWARKI, KOPARKI ŁAŃCUCHOWE,
PŁUGOUKŁADACZE, NIWELATORY TERENU,
WIERTNICE DO PRZEWIERTÓW STEROWANYCH
URZĄDZENIA DO UTYLIZACJI DREWNA;
FREZARKI DO PNI, RĘBARK I I ROZDRABNIACZE

MINIŁADOWARKI, KOPARKI ŁAŃCUCHOWE,
PŁUGOUKŁADACZE, NIWELATORY TERENU,
WIERTNICE DO PRZEWIERTÓW STEROWANYCH
URZĄDZENIA DO UTYLIZACJI DREWNA;
FREZARKI DO PNI, RĘBARKI I ROZDRABNIACZE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE
PODNOŚNIK NOŻYCOWE I PLATFORMOWE
WÓZKI WIDŁOWE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE
PODNOŚNIK NOŻYCOWE I PLATFORMOWE
WÓZKI WIDŁOWE

ŁADOWARKI KOŁOWEŁADOWARKI KOŁOWE

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE ORAZ
SILNIKI NA PALIWA GAZOWE
SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE ORAZ
SILNIKI NA PALIWA GAZOWE

MOBILNE KRUSZARKI SZCZĘKOWE,
STOŻKOWE I UDAROWE ORAZ
MOBILNE I PRZEWOŹNE PRZESIEWACZE

MOBILNE KRUSZARKI SZCZĘKOWE,
STOŻKOWE I UDAROWE ORAZ
MOBILNE I PRZEWOŹNE PRZESIEWACZE

WIELOFUNKCYJNE KOPARKI KOŁOWE
I GĄSIENICOWE ORAZ WIELOFUNKCYJNE
ŁADOWARKI (PRZEGUBOWE
LUB Z OBROTOWYM WYSIĘGNIKIEM)

WIELOFUNKCYJNE KOPARKI KOŁOWE
I GĄSIENICOWE ORAZ WIELOFUNKCYJNE
ŁADOWARKI (PRZEGUBOWE
LUB Z OBROTOWYM WYSIĘGNIKIEM)

MŁOTY, NOŻYCE I NOŻYCO-
KRUSZARKI HYDRAULICZNE
MŁOTY, NOŻYCE I NOŻYCO-
KRUSZARKI HYDRAULICZNE

WOZIDŁA PRZEGUBOWEWOZIDŁA PRZEGUBOWE

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE I AGREGATY PRĄDOTWÓRCZESILNIKI WYSOKOPRĘŻNE I AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

SPRĘŻARK I I OSUSZACZE SPRĘŻONEG O POWIETRZASPRĘŻARKI I OSUSZACZE SPRĘŻONEG O POWIETRZA

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (22) 33 77 900 

fax (22) 33 77 929

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® Spó∏ka Jawna

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

fax (42) 684-98-75  
www.chabin.pl, e-mail: chabin@chabin.pol.pl 

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.: 601 98 33 56, 605 68 72 91 

tel/fax 75 734 84 15

www.malek-neumeier.pl, kontakt@malek-neumeier.pl
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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.

AusPolex GmbH Sp. z o.o.

60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37
tel. 61 661 70 13, fax  61 661 70 90

•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

Generalny Importer

• automatyczne 
skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny

• system ReTran

• cz´Êci zamienne

• oleje przek∏adniowe 
TranSynd

ul. Genera∏a Kutrzeby 9

05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (22) 752-93-22, 

fax (22) 752-93-45

e-mail: biuro@tezana.pl

www.tezana.pl

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW
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OÂRODEK CENTRALNEGO

SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN

i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

ul. Budowlana 4 
05-300 Miƒsk Maz.
tel. (25) 758 34 66, 

tel./fax (25) 758 38 96

www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel./fax 22 843-89-72, tel. 22 843-68-16

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: jacek.maleczynski@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. (22) 670 02 95,  

tel./fax (22) 619 50 04
e-mail: jc_impex@medianet.pl

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, 

S´kocin Nowy, 
05-090 Raszyn

tel. 22 572 68 00
fax  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. Wroc∏awska 10

55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 71 391 29 10
fax 71 391 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.: (22) 644 28 80, 859 19 65, 859 19 66
tel./fax: (22) 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. (602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

Biuro Dzia∏u Reklamy
e-mail: posbud@posbud.pl
Katarzyna Janasiewicz

tel. (602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.pl

DZIA¸ GRAFICZNY 
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (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. (61) 869 20 00
fax (61) 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.: (22) 529-39-00, 529-39-50
fax (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








