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Drodzy Czytelnicy,
Chiƒczycy, którzy przez polskà
furtk´ chcieli szerokà ∏awà
szturmowaç zachodnià 
Europ´ spalili si´ w blo-
kach. Nic dziwnego, ˝e nie
majà dobrej prasy. 
Zawalona budowa autostrady – na dodatek w znaczàcym miejscu,
bo w samym sercu Polski, mno˝àce si´ niedomówienia i robiàce fa-
talne wra˝enie odwo∏anie w ostatniej chwili uroczystoÊci podpisa-
nia oficjalnej umowy o przej´ciu jednego z ostatnich polskich pro-
ducentów maszyn budowlanych… A przecie˝ Chiƒczyk potrafi!
Niestety, nie u nas. Chiƒscy podwykonawcy pod japoƒskà kuratelà
budujà autostrady w Algierii a˝ mi∏o popatrzeç. Chiƒskie Sany
hucznie otworzy∏o w Niemczech fabryk´ pomp do betonu, by po-
kazaç Êwiatu, ˝e jest powa˝nym producentem i inwestorem. Co cie-
kawe firma ta od pewnego czasu przymierza si´  do budowy fabry-
ki koparek w podwarszawskim Nadarzynie. Ciekawe, czy uda si´
im przezwyci´˝yç „polskà klàtw´”? Sany nie mo˝e popsuç sobie
przecie˝ wizerunku, który od lat konsekwentnie buduje za Odrà. 
Chiƒski karambol na polskiej autostradzie niejako przy okazji ob-
na˝y∏ katastrofalnà sytuacj´ wielu polskich podwykonawców. Dyk-
tat niskiej ceny w zamówieniach publicznych, zatory p∏atnicze
i dzika konkurencja sprawiajà, ˝e szczególnie na budowie dróg i au-
tostrad stajà si´ oni niewolnikami fasadowych firm trzymajàcych
kas´. Prezes Fundacji Wszechnicy Budowlanej, Zbigniew Bachman
tyle˝ kwieciÊcie, co celnie skomentowa∏ problem stwierdzajàc, ˝e
„na rynku nie ma mi∏oÊci, tylko brutalna gra o pieniàdze”. Jedyny
pozytyw w ca∏ym zamieszaniu stanowi niedawna decyzja rzàdu
o przyspieszeniu p∏atnoÊci faktur za prace wykonane na budowie
dróg i autostrad. Do tej pory wielu podwykonawców szybciej ban-
krutowa∏o, ni˝ doczekiwa∏o si´ na zap∏at´…
Do czasu rozpocz´cia Euro 2012 Polsk´ przecinaç mia∏a sieç auto-
strad, miasta organizujàce mecze ∏àczyç szybka kolej, a w ka˝dym
województwie funkcjonowaç lotnisko… MieliÊmy te˝ zarabiaç kro-
cie na turystach-kibicach. Euforia opada, jednak mamy si´ nie mar-
twiç, bo Êwiat nie koƒczy si´ przecie˝ na Euro 2012. Âwi´ta to
prawda, ale pocieszenie niewielkie. Po ostatnim gwizdku mi-
strzostw mo˝emy obudziç si´ w rzeczywistoÊci ponurej dla finan-
sów publicznych. Na organizacj´ Euro 2012 zad∏u˝ajàc si´ po-
nad miar´ wydamy co najmniej 85 miliaród z∏otych. A co otrzy-
mamy w zamian? Na pewno drogie stadiony do utrzymania. Skàd
wziàç na to pieniàdze? Z∏oÊliwi twierdzà, ˝e najlepiej zaprosiç
na trybuny kupców i zamieniç je na bazary. Pomys∏ na proste
i szybkie wybawienie nas z k∏opotów majà te˝ firmy wyburzenio-
we ostrzàce sobie – dos∏ownie i w przenoÊni – z´by na intratne zle-
cenia. A my? Tak czy inaczej b´dziemy mieli o czym pisaç!

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa
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5. Wacker Neuson zmodernizowa∏ uk∏ad

przeniesienia nap´du i wibracji walców
RT 56 SC-2 i RT 82 SC-2. Pozwoli∏o
to zwi´kszyç ich bezawaryjnoÊç 
i wyd∏u˝yç czas eksploatacji

6. BOMAG TELEMATIC daje u˝ytkownikom
maszyn ca∏kowicie nowe mo˝liwoÊci
w zakresie sterowania ich pracà, nadzoru
i optymalizacji kosztów eksploatacyjnych

7. Atlas Copco dysponuje ponad pi´ç-
dziesi´cioletnim doÊwiadczeniem
w doborze i zastosowaniu  elektrycz-
nych wibratorów doczepnych serii ER
oraz pneumatycznych serii EP

12. Delikatesy z maszynami – rozmowa
z Jackiem Rudà, w∏aÊcicielem
i dyrektorem firmy B. H. Ruda

18. W kopalni melafiru w T∏umaczowie sta-
wiajà na jakoÊç, efektywnoÊç i ekono-
mik´ produkcji. Gwarancj´ uzyskania 
najwy˝szej jakoÊci wyrobów stanowi 
nowoczesna technologia produkcji
oparta na maszynach dostarczonych
przez firm´ Sandvik

20. Spycharka Komatsu D65-17 doskonale
spisuje si´ zarówno podczas spychania
olbrzymich mas ziemnych, jak i przy wy-
magajàcej precyzji i p∏ynnoÊci finalnej
obróbce pod∏o˝a

22. OkreÊlenie „Heavy Duty” idealnie pasuje
do obu nowych koparek Volvo. Zarów-
no model EC380D, jak i EC480D sà do-
skonale przystosowane do pracy
przy du˝ych obcià˝eniach w najtrudniej-
szych warunkach

24. Case Construction Equipment 
intensyfikuje sprzeda˝ maszyn ci´˝kich 
w Europie Ârodkowej i Wschodniej

28. Kopalnia „Rogoênica II”,  jeden z najwi´k-
szych w naszym kraju zak∏adów górni-
czych zajmujàcych si´ wydobyciem grani-
tu od listopada ubieg∏ego roku
eksploatuje kopark´ Hitachi ZX 670

30. Po wnikliwej analizie Zak∏ad Betoniarski
Pasoƒ zdecydowa∏ si´ na zakup stero-
wanej burtowo mini∏adowarki SL6640
amerykaƒskiej marki GEHL 

34. Komatsu HM 400-2 – najwi´ksze wozi-
d∏o przegubowe w ofercie japoƒskiego
koncernu – imponuje zaawansowanymi
rozwiàzaniami technicznymi

36. Nasz wys∏annik na Renault Trucks
Constructions Days podró˝owa∏ z przy-
godami i w ciekawym towarzystwie

38. Nowe  wozid∏o przegubowe CAT
pokaza∏o wiele, nie tylko „czarny nos”
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IOW SERVICE – nowe otwarcie

W Kochlicach mia∏o miejsce uroczyste otwarcie nowej sie-
dziby firmy IOW SERVICE  oraz Centrum Logistycznego
i Serwisowego Grupy IOW. Nowowybudowane hale o ∏àcz-
nej powierzchni powy˝ej 3.600 metrów kwadratowych po-
za cz´Êcià biurowà mieszczà stanowiska serwisowe i testo-
we podzespo∏ów nap´dowych, trzykondygnacyjny magazyn
cz´Êci zamiennych, magazyn gotowych podzespo∏ów nap´-
dowych oraz magazyn filtrów i elementów hydrauliki si∏owej. 

W uroczystoÊci wzieli udzia∏ producenci maszyn górniczych,
dealerzy maszyn budowlanych i rolniczych oraz indywidualni
klienci firmy z ca∏ej Polski. UroczystoÊci towarzyszy∏ pokaz
maszyn, w których stosowane sà cz´Êci i podzespo∏y ofero-
wane przez IOW SERVICE. W specjalnie przygotowanych
stoiskach dokonywano prezentacji wszystkich produktów fir-
my. Dla licznie przyby∏ych goÊci przygotowano mnóstwo
atrakcji kulinarnych oraz opraw´ artystycznà. G∏ównà atrak-
cjà imprezy, poza mo˝liwoÊcià zwiedzania wszystkich hal
i pomieszczeƒ biurowych, by∏a loteria z cennymi nagrodami.

Cramo wykupi∏o Theisen Baumaschinen

Grupa Cramo, jedna z wiodàcych europejskich firm zajmu-
jàcych si´ wynajmem sprz´tu budowlanego, wykupi∏a nie-
miecki Theisen Baumaschinen. To krok w kierunku dalsze-
go umacniania pozycji Cramo na rynku oraz okazja do roz-
budowy polskiego parku maszynowego. Firma przewiduje
bowiem, ˝e transakcja zaowocuje uzupe∏nieniem floty
i wi´kszym wyborem maszyn oferowanych klientom. The-
isen Baumaschinen ma ogromne doÊwiadczenie w wynaj-
mowaniu i serwisowaniu ci´˝kiego sprz´tu budowlanego,
polskie oddzia∏y Cramo specjalizowa∏y si´ zaÊ dotychczas
g∏ównie w dostarczaniu narz´dzi, czyli tzw. toolingu. Nie
bez znaczenia dla klientów w kraju b´dzie zapewne fakt,
˝e Theisen Baumaschinen zdecydowanie wzmocni flot´
maszyn Cramo do robót drogowych. Grupa Cramo liczy
na dobrà wspó∏prac´ z Niemcami nie tylko ze wzgl´du
na bliskoÊç geograficznà, ale tak˝e na podobieƒstwo ryn-
ków wynajmu po obu stronach Odry. 

Mieszanka firmowa
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Triumwirat prezesów. Andrzej Karpiak (IOW SERVICE), Jürgen Dückert (IOW GROUP) oraz
Ryszard Mazurek (IOW TRADE) dokonujà przeci´cia wst´gi podczas uroczystoÊci otwar-
cia nowej siedziby IOW SERVICE oraz Centrum Logistycznego i Serwisowego Grupy IOW

Zmar∏ Marek Poncyliusz

Na poczàtku czerwca niespo-
dziewanie zmar∏ dr in˝. Marek
Poncyliusz. By∏ absolwentem
Wydzia∏u Samochodów i Maszyn
Roboczych Politechniki Warszaw-
skiej, a od listopada 1980 roku
jego pracownikiem dydaktycz-
nym i naukowym. 
Dla nas – nienale˝àcych do grona jego studentów 
– pozostawa∏ jednak przede wszystkim dziennikarzem.
Prenumerowa∏ nasze wydawnictwa, dlatego traktowaliÊmy
Go jako najlepszego recenzenta naszej pracy i byliÊmy
dumni mogàc nazywaç kolegà po piórze. Niejednokrotnie 
próbujàc rozwik∏aç jakiÊ nurtujàcy nas problem, zastana-
wialiÊmy si´ jak potraktowa∏by go „spec z Politechniki”.
Dlatego z wielkà uwagà ÊledziliÊmy Jego publikacje, mi´-
dzy innymi na ∏amach Przeglàdu Mechanicznego i w wy-
dawnictwie AUTO-Technika Motoryzacyjna. Gdy spotkali-
Êmy si´ w grudniu ubieg∏ego roku, nikt z nas nie przypusz-
cza∏, ̋ e rozmawiamy po raz ostatni. Marek Poncyliusz mia∏
przecie˝ dopiero 57 lat i zdawa∏oby si´ ca∏e, nie tylko za-
wodowe ˝ycie przed sobà.

Wydawnictwo  Poland Marketing Baraƒski

IMBiGS ma szeÊçdziesiàt lat!

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
na specjalnej uroczystoÊci w Warszawie Êwi´towa∏ jubile-
usz szeÊçdziesiàtej rocznicy powstania. Jest bowiem bez-
poÊrednim sukcesorem powo∏anego do ˝ycia w stycz-
niu 1951 roku Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budow-
nictwa (IOMB). Pod obecnà nazwà funkcjonuje od ro-
ku 1986 rozwijajàc prace badawczo-rozwojowe i wdro˝e-
niowe. Koordynuje kszta∏cenie operatorów maszyn w Pol-
sce, prowadzi centralny rejestr wydanych uprawnieƒ, a tak-
˝e sam organizuje szkolenia pozwalajàce uzyskaç paƒ-
stwowe uprawnienia operatora maszyn budowlanych i dro-
gowych. Zajmuje si´ tak˝e problematykà maszyn dla bu-
downictwa, mechanizacjà górnictwa skalnego, a w ostat-
nim okresie innowacyjnymi technologiami recyklingu.

Histori´ tworzà ludzie. Emerytowani pracownicy Instytutu w uznaniu ich wk∏adu w jego
rozwój  otrzymali Z∏ote Odznaki „Zas∏u˝ony dla IMBiGS”





Sany otworzy∏o fabryk´ w Niemczech

Dwudziesty czerwca by∏ szczególnym dniem w historii
chiƒskiego koncernu Sany. Kamieniem milowym na drodze
burzliwego rozwoju, od niewielkiego za∏o˝onego w ro-
ku 1989 zak∏adu spawalniczego po jednego z najwi´kszych
producentów maszyn budowlanych w Paƒstwie Ârodka.
Sany nieprzypadkowo wybra∏o na miejsce inwestycji Niem-
cy. „Made in Germany” – znany powszechnie slogan b´dà-
cy synonimem wydajnoÊci i najwy˝szej jakoÊci sta∏ si´ in-
spiracjà do budowy fabryki w∏aÊnie w tym kraju. 
Uruchomienie produkcji w po∏o˝onym w Nadrenii-Westfalii

Bedburgu kosztowa∏o na poczàtek 35 milionów euro. Na po-
czàtek, bo Sany zamierza docelowo zainwestowaç tam po-
nad 100 milionów euro, co pozwoli na stworzenie nawet sze-
Êciuset nowych miejsc pracy. Nic dziwnego, ˝e Chiƒczykom
goràco kibicujà zarówno lokalne w∏adze, jak i rzàd Republi-
ki Federalnej Niemiec. – Je˝eli uda si´ nam po∏àczyç chiƒ-
skie koszty produkcji i niemieckà jakoÊç, b´dziemy niepoko-
nani – powiedzia∏ podczas uroczystoÊci otwarcia za∏o˝yciel
koncernu Sany, Liang Wengen. W Chinach jego s∏owa zna-
czà bardzo wiele. Nic dziwnego, skoro magazyn Forbes
szacuje jego majàtek na 8 miliardów, co plasuje go na dru-
gim miejscu na liÊcie najbogatszych Chiƒczyków. 
Jak kilkakrotnie mogliÊmy si´ ostatnio przekonaç, Chiƒczy-
kom nie wszystko si´ udaje. Przynajmniej w Polsce. W Niem-
czech majà zdecydowanie wi´ksze sukcesy. W tym kontek-
Êcie interesujàca jest równie˝ zmiana podejÊcia co do kwe-
stii jakoÊci wyrobów Sany. Podczas uroczystoÊci w Bedbur-
gu Chiƒczycy przyznawali, ˝e majà wiele do nadrobienia.
Produkcja w Niemczech ma stanowiç jednak wyraêny sy-
gna∏, ˝e konsekwentnie zmierzaç b´dà w tym kierunku. 
Czy Chiƒczycy ponoszàcy koszty produkcji w Niemczech
b´dà w stanie zaoferowaç pompy do betonu i betonomie-
szarki w konkurencyjnych cenach? Szefowie fabryki w Bed-
burgu majà na to odpowiedê. Twierdzà, ˝e ju˝ wkrótce nie
b´dà rywalizowaç z konkurentami pod wzgl´dem cenowym
lecz jakoÊciowym. No có˝, po˝yjemy – zobaczymy.

Mieszanka firmowa
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Na poczàtek Sany zainwestowa∏o w fabryk´ w Bedburgu sto milionów euro

Komatsu Poland mia∏o nie lada goÊcia!

Siedzib´ Komatsu Poland w podwarszawskim Sulejówku
odwiedzi∏ 6 lipca prezes Korporacji Sumitomo – Susumu
Kato. Jego wizyta to wydarzenie bez precedensu, niezwy-
kle wyró˝nienie dla polskiego Komatsu. Wizyta mia∏a cha-
rakter roboczy, a prezesowi Kato towarzyszyli: dyrektor ge-
neralny Sumitomo Europe Masaru Nakamura, Shigetomo
Kondo – dyrektor generalny Sumitomo Oddzia∏ w Polsce,
Takashide Oshitani (poprzedni prezes Komatsu Poland),
a tak˝e panowie: Yoshida z zarzàdu Sumitomo Europe
oraz Ishida i Tshich z Tecnosumit.

Volvo Maszyny Budowlane Polska wyró˝nione

Jednà z g∏ównych atrakcji tegorocznych targów Autostra-
da Polska w Kielcach stanowi∏a ekspozycja Volvo Maszy-
ny Budowlane Polska. Na blisko trzech tysiàcach metrów
kwadratowych zaprezentowano pe∏nà ofert´ maszyn i pod-
zespo∏ów marki Volvo przeznaczonych na nasz rynek. Naj-
wi´kszym zainteresowaniem cieszy∏y si´ najnowszej gene-
racji silniki z filtrem DPF, symulator ∏adowarki ko∏owej oraz
system telamatyczny CareTrack. Do historii targów przejdà
z pewnoÊcià niezwyk∏e pokazy maszyn Volvo, które przez
ca∏y okres trwania targów trzy razy dziennie gromadzi∏y t∏u-
my widzów. Zosta∏o to tak˝e docenione przez organizato-
rów, którzy przyznali Volvo Maszyny Budowlane Polska wy-
ró˝nienie za innowacyjne po∏àczenie statycznej wystawy
targowej z pokazem dynamicznym maszyn. 

Pamiàtkowe zdj´cie pracowników Komatsu Poland z prezesem Korporacji Sumitomo
– Susumu Kato. Taka okazja z pewnoÊcià pr´dko si´ nie powtórzy…

Pokazy zorganizowane przez Volvo Maszyny Budowlane Polska gromadzi∏y t∏umy wi-
dzów. Nic dziwnego, by∏o na co popatrzeç!



Wacker Neuson
ulepsza i modernizuje 

Wacker Neuson zmoderni-
zowa∏ uk∏ad przeniesienia
nap´du i wibracji walców
RT 56 SC-2 i RT 82 SC-2.
Pozwoli∏o to zwi´kszyç ich
bezawaryjnoÊç i wyd∏u˝yç
˝ywotnoÊç. Dzi´ki uk∏adowi
ciàg∏ego smarowania ma-
szyny uzyskujà d∏u˝sze cza-
sy eksploatacji. Poniewa˝
przez ca∏y okres u˝ytkowa-
nia maszyny nie ma potrze-
by zmieniaç oleju w uk∏a-
dzie przeniesienia nap´du
i wibracji, nak∏ady czasowe
i kosztowe zwiàzane z kon-
serwacjà maszyn malejà.
Umo˝liwia to bardziej eko-
nomicznà eksploatacj´. Do-
datkowo bardziej wytrzyma-
∏y silnik z uk∏adem wzbudni-
cowym poprawia bilans
u˝ytkowania walców w per-
spektywie d∏ugofalowej. 
Umieszczonà w uk∏adzie
przeniesienia nap´du i wi-
bracji przek∏adni´ nap´du
walca, przek∏adni´ standar-
dowà oraz ∏o˝yska kulkowe
wibratora wzbudzajàcego
w nowej generacji nowych
modeli walców konstrukto-
rzy Wacker Neuson wypo-
sa˝yli w wysokiej jakoÊci
uk∏ad centralnego smaro-
wania. Pozwoli∏o to na unik-
ni´cie przeprowadzanych
w okresie eksploatowania
walca dwóch czasoch∏on-

nych kroków konserwacyj-
nych. Do tej pory wymia-
na smaru komponentów
nara˝onych na silne obcià-
˝enia mechaniczne by∏a
konieczna i zale˝a∏a od licz-
by godzin przepracowa-
nych przez urzàdzenie. Te-
raz konserwacja walców
RT 56 SC-2 i RT 82 SC-2
ogranicza si´ wy∏àcznie
do corocznej wymiany ole-
ju hydraulicznego oraz fil-
tra powrotnego oleju.
Kolejne usprawnienie to wy-
posa˝ony w trwa∏à obudo-
w´ silnik z uk∏adem wzbud-
nicowym, który znacznie
wyd∏u˝y okres u˝ytkowania
i niezawodnoÊç urzàdzenia
nawet podczas pracy cià-
g∏ej w najtrudniejszych wa-
runkach placu budowy.
Równie˝ ten aspekt przy-
czyni si´ w ostatecznym
rozrachunku do d∏u˝szego
czasu bezawaryjnego dzia-
∏ania walca w ca∏kowitym
okresie jego eksploatacji. 
Walce RT SC 2 wyposa˝o-
ne sà w komfortowy, obs∏u-
giwany intuicyjnie uk∏ad
zdalnego sterowania. Dzi´-
ki temu operator nie jest
nara˝ony ani na szkodliwe
dla zdrowia wibracje, ani
na spaliny i py∏. Ponadto
w wypadku zag´szczania
rowów obs∏ugujàcy urzà-
dzenie mo˝e zajàç pozycj´
poza wykopem, co spra-
wia, ˝e walec mo˝e byç
wykorzystany do zag´sz-

czania bardzo wàskich wy-
kopów w∏àcznie z kraw´-
dziami. Dalszà ochro-
n´ operatorowi i pracowni-
kom budowy daje system
transmisji danych z czujni-
kiem podczerwieni. Je˝eli
po∏àczenie mi´dzy zdal-
nym sterowaniem operato-
ra i walcem zostanie prze-
rwane lub odleg∏oÊç mi´-
dzy nimi b´dzie zbyt du˝a,
nastàpi natychmiastowe
zatrzymanie maszyny. Wa-
lec zostanie równie˝ zatrzy-
many przy pomocy uk∏adu
rozpoznawania odleg∏oÊci,
je˝eli strefa bezpieczeƒ-
stwa mi´dzy nim i operato-
rem stanie si´ zbyt ma∏a.
Walce RT 56 SC i RT 82 SC
zas∏ugujà w pe∏ni na miano
uniwersalnych. Z uwagi

na wysokà wydajnoÊç na-
dajà si´ idealnie do za-
g´szczania dolnych warstw
podbudowy fundamentów,
ulic i parkingów oraz wyko-
pów pod instalacje. Z uwa-
gi na oko∏kowanie b´b-
na oraz du˝à pr´dkoÊç za-
g´szczania dajà sobie do-
skonale rad´ nawet ze
spoistymi gruntami. Nisko
po∏o˝ony punkt ci´˝koÊci
maszyny i zabezpieczony
przed skr´ceniem prze-
gub centralny chronià ma-
szyn´ przed przewróce-
niem przy zbyt du˝ym kà-
cie nachylenia i zapewniajà
du˝à zwrotnoÊç. Cechy te
pozwalajà na szybkà i bez-
szwowà prac´ nawet wokó∏
w∏azu kanalizacyjnego. 

www.wackerneuson.pl

Maszyny budowlane
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U˝ytkownicy nowych walców Wacker Neuson mogà w pe∏ni skoncentrowaç si´ na wy-
konywanej pracy. Nie muszà bowiem pami´taç o kolejnych zabiegach konserwacyjnych 



Rozmawiaj z maszynà!

System BOMAG TELEMATIC
daje u˝ytkownikom maszyn
ca∏kowicie nowe mo˝liwoÊci
w zakresie sterowania ich
pracà, nadzoru i optymaliza-
cji kosztów eksploatacyjnych.
Niewàtpliwà zaletà systemu
jest mo˝liwoÊç monta˝u
w maszynach ró˝nych marek. 
BOMAG TELEMATIC ofero-
wany jest w dwóch wersjach
– Start oraz Power. W pierw-
szej z nich u˝ytkownik ko-
rzystaç mo˝e z funkcji moni-

torowania parametrów pracy
maszyny, zabezpieczenia jej
przed kradzie˝à i nieupraw-
nionym u˝yciem oraz odczy-
tu godzin pracy. System po-
kazuje akutalnà pozycj´ ma-
szyny. Za jego pomocà defi-
niowaç mo˝na równie˝ wir-
tualne „ogrodzenie” ograni-
czajàce obszar jej pracy. Da-
ne prezentowane w przejrzy-
stych tabelach przypomina-
jà zarzàdzajàcym flotà ma-
szyn, która z nich i kiedy mu-
si zostaç poddana przeglà-
dowi technicznemu. 
U˝ytkownik wersji Power

poza funkcjami podstawo-
wymi korzystaç mo˝e
z szerokiego zakresu mo˝li-
woÊci monitorowania wy-
dajnoÊci maszyny. TELE-
MATIC Power pozwala
na bie˝àco Êledziç zu˝ycie
paliwa i okreÊlaç stopieƒ
efektywnego wykorzystania
maszyny. U˝ytkownik widzi
teraz od razu ˝e urzàdzenie
wykorzystywane jest w spo-
sób nieekonomiczny. Wyni-
kajàcy na przyk∏ad z tego,
˝e operator na d∏u˝ej prze-
rwa∏ prac´ pozostawiajàc
maszyn´ z w∏àczonym silni-

kiem. System wykrywa te˝
natychmiastowo ka˝dà pró-
b´ kradzie˝y paliwa. W przy-
padku niemo˝noÊci zapew-
nienia dozoru nad maszynà
rozwiàzanie to pozwala
na istotnà redukcj´ strat.
Dzi´ki systemowi BOMAG
TELEMATIC Power u˝ytkow-
nik maszyny otrzymuje
po raz pierwszy komplekso-
wà analiz´ Êredniego i ca∏o-
Êciowego zu˝ycia paliwa.
Ponadto, dzi´ki mo˝liwoÊci
bezpoÊredniego wpi´cia
w uk∏ad silników sterowa-
nych elektronicznie ze ste-
rownikiem wyposa˝onym
w magistral´ CAN mo˝liwa
jest rejestracja wszelkich od-
st´pstw od normy w pracy
maszyny, a w razie koniecz-
noÊci przesy∏anie pod wska-
zany adres ostrze˝eƒ za po-
Êrednictwem poczty elektro-
nicznej. System TELEMATIC
mo˝e równie˝ wysy∏aç przy-
pomnienia o koniecznoÊci wy-
konania przeglàdu maszyny.
W celu okreÊlenia pozycji
maszyny system BOMAG
TELEMATIC odbiera dane
z satelitów GPS. Trafiajà one
za poÊrednictwem stosowa-
nej przez sieci telefonii ko-
mórkowej technologii pakie-
towego przesy∏ania danych
GPRS do centralnego ser-
wera. Tu sà one gromadzo-
ne i przetwarzane do forma-
tu umo˝liwiajàcego prezenta-
cj´ w Internecie. U˝ytkownik
mo˝e dzi´ki temu praktycz-
nie z dowolnego miejsca
na Êwiecie wywo∏aç dane do-
tyczàce jego maszyny. Oczy-
wiÊcie dost´p do bazy da-
nych chroniony jest za po-
mocà indywidualnego has∏a. 
ProgramiÊci tworzàcy system
BOMAG TELEMATIC zadbali
o jasnoÊç prezentacji i przej-
rzystà struktur´. Menu opro-
gramowania dost´pne jest
w ró˝nych j´zykach, równie˝
w polskim. Kolejnà zaletà sys-
temu jest to, ˝e u˝ytkownik
nie jest zasypywany kolumna-
mi liczb, lecz otrzymuje wy-
∏àcznie przydatne informacje. 

www.bomag.pl

Maszyny budowlane
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Wibratory ER i EP
Atlas Copco

Oferta maszyn i urzàdzeƒ
Atlas Copco zawiera szero-
kà gam´ elektrycznych wi-
bratorów doczepnych serii
ER oraz pneumatycznych
serii EP. Atlas Copco dys-
ponuje ponad pi´çdziesi´-
cioletnim doÊwiadczeniem
w doborze i zastosowaniu
tych urzàdzeƒ. DoÊwiad-
czenie to jest niezb´dne
w celu opracowania projek-
tu dotyczàcego wyliczenia
ca∏kowitej si∏y wymuszajà-
cej, okreÊlenia liczby i roz-
mieszczenia wibratorów
na formie lub koszu zsypo-
wym oraz ich instalacji. 
W∏aÊciwa i odpowiednia
wartoÊç si∏y wymuszajàcej
zapewnia doskona∏y efekt
wibracji betonu. Si∏a od-
Êrodkowa mo˝e byç regulo-
wana w zakresie od 25 do
100 procent wartoÊci mak-
symalnej. W przypadku wi-
bratorów pneumatycznych

EP wartoÊç si∏y odÊrodko-
wej mo˝e byç regulowa-
na poprzez ciÊnienie powie-
trza zasilajàcego.
Elektryczne wibratory wy-
sokiej cz´stotliwoÊci ER,
jak równie˝ pneumatyczne
EP stosowane sà przewa˝-
nie przy wibrowaniu betonu
w formach. Wibratory do-
czepne mogà byç montowa-

ne do formy przy u˝yciu Êrub
lub podstaw szybkoz∏àcz-
nych. Wibratory elektryczne
wysokiej cz´stotliwoÊci zasi-
lane sà z przetwornic napi´-
cia i cz´stotliwoÊci. 
Pneumatyczne wibratory do-
czepne EP przeznaczone sà
do wibrowania betonu
na wszelkiego rodzaju pla-
cach budowy, jak równie˝

podczas procesu produkcji
betonowych elementów pre-
fabrykowanych. Wibratory EP
pracujà w oparciu o system
lamelowy. Znikoma liczba
elementów ruchomych spra-
wia, ˝e urzàdzenia te cechujà
si´ doskona∏à niezawodno-
Êcià i prostotà obs∏ugi. 
Elektryczne wibratory do-
czepne ER normalnej pr´dko-
Êci (3.000 obr/min) majà sze-
rokie zastosowanie w prze-
myÊle, poczàwszy od górnic-
twa a˝ po przemys∏ spo˝yw-
czy. Zasilane sà bezpoÊred-
nio z sieci trójfazowej o na-
pi´ciu 400 Volt. Wibratory do-
czepne rozwiàzujà wiele pro-
blemów zwiàzanych z trans-
portowaniem materia∏u. Udro-
˝niajàc wàskie przejÊcia w ko-
szach zsypowych, silosach,
sitach, itp. wp∏ywajà na re-
dukcj´ kosztów pracy.
Cz´Êci wibratorów wykonano
z najwy˝szej jakoÊci materia-
∏ów, co przed∏u˝a ich cykl ro-
boczy i wp∏ywa na ogranicze-
nie kosztów obs∏ugi.

www.atlascopco.pl

Narz´dzia i sprz´t budowlany
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn

tel. (022) 572 68 00, fax  (022) 572 68 09
www.atlascopco.pl

Pozytywne wibracje

Elektryczne wibratory wysokiej cz´stotliwoÊci ER, jak równie˝ pneumatyczne EP, stoso-
wane sà przewa˝nie przy wibrowaniu betonu w formach



Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM < LOMBARDINI&RUGGERINI  YANMAR
• sprzeda˝ silników i cz´Êci zamiennych
• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 061 84 75 750 lub 0602 478150

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

Technika Filtracji RUDFIL s.c.

Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych

www.filtracja.com.pl

tel.032 240 70 62
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Prenumerata - zamówienie
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(92)
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 22 859-19-67  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: ........................................................................................................................................

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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 23% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

5/2011 28.09.2011 16.08.2011 23.08.2011
6/2011 28.11.2011 17.10.2011 22.10.2011
1/2012 27.01.2012 16.12.2011 29.12.2011
2/2012 26.03.2012 17.02.2012 24.02.2012
3/2012 04.05.2012 02.04.2012 09.04.2012

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

budowlany
POÂREDNIK





PoÊrednik Budowlany: – BH Ruda nale˝y do „dinozaurów”
wÊród polskich firm zajmujàcych si´ dystrybucjà maszyn
i sprz´tu dla bran˝y górniczej i budowlanej…
Jacek Ruda: – Mo˝na nas tak okreÊliç, skoro 21 kwietnia
ubieg∏ego roku obchodziliÊmy jubileusz dwudziestolecia
dzia∏alnoÊci. Nieprzypadkowo podaj´ tak dok∏adnà dat´, bo-
wiem w∏aÊnie 21 kwietnia 1990 roku nasza firma liczàca wów-
czas trzech pracowników wystawi∏a pierwszà faktur´. Dzisiaj
zatrudniamy zdecydowanie wi´cej osób, bo ponad sto trzy-
dzieÊci i jesteÊmy bogatsi o dwie dekady doÊwiadczeƒ.

– W poczàtkowych latach dzia∏alnoÊci Biuro Handlowe Ruda
nie by∏o raczej kojarzone z bran˝à budowlanà…
– RozpoczynaliÊmy jako dostawca sprz´tu dla górnictwa pod-
ziemnego, g∏ównie do kopalni miedzi, cynku i o∏owiu. Potem
zacz´liÊmy zajmowaç si´ górnictwem odkrywkowym. Dopie-
ro przed oÊmioma laty zaoferowaliÊmy polskim u˝ytkowni-
kom typowe maszyny budowlane. Sta∏o si´ to dzi´ki podj´-
ciu wspó∏pracy z francuskà firmà Mecalac. 

– By osiàgnàç dzisiejszà pozycj´ przebyliÊcie d∏ugà drog´…
– Po ponad dwudziestu latach dorobiliÊmy si´ specjali-
stycznych dzia∏ów zajmujàcych si´ klientami z poszczegól-
nych bran˝, reprezentujemy na terenie Polski tak uznane
marki, jak Metso, Bell, CDE, Mecalac, Ahlmann, Manitou,
Rammer, Kaiser czy Vermeer. Nie popadamy jednak w sa-
mozadowolenie, nie spoczywamy na laurach, ca∏y czas
stawiamy na rozwój. Nawet w trudnych ostatnio kryzyso-
wych czasach nie zwolniliÊmy ˝adnego z pracowników.
Wprost przeciwnie, zatrudniamy nowych.

– B.H. Ruda nie jest dziÊ wy∏àcznie firmà handlowà, ale tak˝e
cieszàcym si´ coraz wi´kszà renomà producentem…
– Od roku 2006 w naszym oddziale w Polkowicach produ-
kujemy maszyny dla górnictwa podziemnego, g∏ównie dla
kopalƒ miedzi i cynku. Z oczywistych wzgl´dów nie mo˝e
to byç produkcja wielkoseryjna, co jest naszym niewàtpli-
wym atutem. Wielcy producenci nie sà bowiem zaintereso-
wani wytwarzaniem tego rodzaju maszyn w niewielkich par-
tiach. Faza projektu trwa bowiem d∏ugo i wymaga zbyt du-
˝ych nak∏adów w stosunku do popytu. Tak wyspecjalizo-
wane maszyny sprzedajà si´ przeci´tnie w dziesi´ciu, mak-
symalnie dwudziestu egzemplarzach. Dla nas to interesujà-
ce wielkoÊci i wielce interesujàce pole dzia∏ania. JesteÊmy
producentem stawiajàcym na innowacje, mamy na swoim
koncie opracowanie pi´ciu konstrukcji. Sà to maszyny, ja-
kich nikt poza nami nie produkuje. Sà one pieczo∏owicie
przemyÊlane, dopasowane do konkretnych potrzeb u˝yt-
kowników, ca∏kowicie bezpieczne, ekonomiczne w eksplo-
atacji i ∏atwe w obs∏udze. Wiele stosowanych przez nas roz-
wiàzaƒ jest opatentowanych. SprzedaliÊmy ju˝ ponad dwa-
dzieÊcia takich maszyn. Ich gama zaczyna si´ powoli roz-

rastaç. Chcia∏bym t´ dzia∏alnoÊç rozwijaç, traktujàc jà jako
swoisty powrót do górniczych korzeni. 

– Nas z oczywistych wzgl´dów bardziej interesuje oferta BH
Ruda dla bran˝y budowlanej. Odnosz´ wra˝enie, ˝e tu tak-
˝e idziecie pod pràd starajàc si´ zainteresowaç u˝ytkowni-
ków maszynami nie nale˝àcymi do najbardziej popularnych,
ale innowacyjnymi, a mo˝e wr´cz niekonwencjonalnymi…
– Wynika to z naszej filozofii dzia∏ania. Nie oferujemy maszyn,
które sprzedajà si´ ∏atwo, szybko i w du˝ej liczbie. Mam na-
dziej´, ˝e utrzymamy raz obrany kurs. We wspó∏pracy z uzna-
nymi dostawcami chcemy bowiem si´ rozwijaç prowadzàc
swoiste delikatesy z maszynami budowlanymi. Traktuj´ to
tak˝e, jako swoiste wyzwanie pod wzgl´dem intelektualnym.

– Dlaczego akurat delikatesy? Czy nie lepiej otworzyç su-
permarket, w którym ka˝dy tanio znajdzie coÊ dla siebie…
– Interesujà nas wy∏àcznie maszyny z najwy˝szej pó∏ki. Za-
równo je˝eli chodzi o ich innowacyjnoÊç, jak i jakoÊç, ˝y-
wotnoÊç oraz renom´, jakà cieszy si´ ich producent. Oczy-
wiÊcie wprowadzenie na rynek sprz´tu tego rodzaju, nie
mówiàc ju˝ o ca∏kowicie nowej marce, wymaga czasu. Wie-
my o tym, dlatego potrafimy byç cierpliwi. Na sukces sk∏a-
da si´ nie tylko praca naszych in˝ynierów sprzeda˝y. Wa˝-
ny jest równie˝ serwis. Stàd w naszej ofercie znajduje si´
wy∏àcznie sprz´t najwy˝szej jakoÊci. Nasz serwis nie ma
z nim k∏opotów, co jest doceniane przez klientów. Nasi me-
chanicy dzia∏ajà szybko i skutecznie. OczywiÊcie wià˝e si´
to z obowiàzkami w postaci organizowania szkoleƒ dla na-
szych serwisantów, utrzymywania odpowiednio zaopatrzo-
nych magazynów cz´Êci zamiennych. Musimy nie tylko
dysponowaç odpowiednià liczbà mechaników, samocho-
dów serwisowych i cz´Êci zamiennych, ale tak˝e odpowied-
nio tym wszystkim zarzàdzaç. Wiem, ˝e to stwierdzenie
z kr´gu tak zwanych prawd oczywistych, wszyscy nasi kon-
kurenci deklarujà przecie˝ taki sposób dzia∏ania. My stara-
my si´ na co dzieƒ czyniç wszystko, aby na deklaracjach
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Rozmowa z Jackiem Rudà, 
w∏aÊcicielem i dyrektorem firmy  B.H. Ruda 

Delikatesy z maszynami



si´ nie koƒczy∏o. I chyba czynimy to z du˝ym powodze-
niem, o czym Êwiadczà w przewa˝ajàcej cz´Êci pozytywne
opinie naszych klientów. 

– Mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e sprzedajàc maszyny budowla-
ne nieêle si´ przy tym bawicie. Czy w Paƒskim przekonaniu
handel powinien sprawiaç satysfakcj´ i przyjemnoÊç?
– Zawsze chcemy zainteresowaç klientów w Polsce nowin-
kami, które ciàgle si´ pojawiajà. PodkreÊlam, ˝e chodzi tu
o naprawd´ nowatorskie rozwiàzania w sensie funkcjonal-
noÊci i najwy˝szej jakoÊci osiàgni´ç technologicznych.
Chodzi nam o to, by potencjalnemu nabywcy tych maszyn
wskazaç efektywne mo˝liwoÊci zarobkowania. Weêmy
choçby przyk∏ad maszyn Mecalac. W r´kach dobrze wy-
szkolonego operatora ka˝da z nich pozwala wykonaç kil-
kanaÊcie ró˝nego rodzaju czynnoÊci realizujàc ró˝nego ro-
dzaju prace budowlane. Niedysponujàcy koparkà Mecalac
do realizacji identycznych zadaƒ u˝yç musi kilku ró˝nych
maszyn, co znacznie podnosi koszty prac. Cieszy mnie,
gdy u˝ytkownicy oferowanego przez nas sprz´tu cz´sto
znajdujà dla niego zupe∏nie nowe zastosowania. Jest to kie-
runek, który obraliÊmy i nie zamierzamy zmieniaç kursu.
Sprawia nam niek∏amanà satysfakcj´ przekonanie nabyw-
ców do czegoÊ nowego, czegoÊ, co mo˝na potraktowaç ja-
ko dobrà inwestycj´ przynoszàcà wymierne korzyÊci.

– Przekonanie klientów do niekonwencjonalnych rozwiàzaƒ
to raczej niewdzi´czne zadanie…
– Zawsze robimy wszystko, by dobraç maszyn´ odpowia-
dajàcà potrzebom jej przysz∏ego u˝ytkownia. Realizujemy
w ten sposób nasze ambicje bycia firmà in˝ynierskà. Wszy-
scy jesteÊmy in˝ynierami, tak˝e nasi handlowcy, których
nie bez przyczyny nazywamy in˝ynierami sprzeda˝y. To lu-
dzie dzia∏ajàcy z pasjà, majàcy satysfakcj´ zawodowà ze
sprzeda˝y maszyny maksymalnie u∏atwiajàcej codziennà
prac´ jej nabywcy. Nasza filozofia stawiania na innowacyj-
noÊç i wprowadzania na rynek nowoczesnych maszyn ma
na celu podniesienie poziomu cywilizacyjnego. Przecie˝
wszyscy chcemy by nasz kraj stawa∏ si´ coraz bardziej no-
woczesny. W∏aÊnie dlatego nie chcemy sprzedawaç byle
jakiego sprz´tu, którego jedynà zaletà pozostaje niska ce-
na zakupu. To by∏aby droga donikàd!

– Wydaje si´, ˝e zró˝nicowana struktura B. H. Ruda pozwala ∏a-
twiej przejÊç trudniejsze czasy. Dekoniunktura nie dotyka prze-
cie˝ wszystkich dzia∏ów, a przynajmniej nie równoczeÊnie…
– To prawda, gdy budownictwo przechodzi∏o g∏´bokie za∏ama-
nie, lepiej radzi∏y sobie kopalnie. W takiej sytuacji struktura
naszej firmy umo˝liwia wzajemne wspomaganie si´ jej dzia∏ów.
Pozwala to znacznie ∏atwiej uporaç si´ z k∏opotami wywo∏any-
mi dekoniunkturà danej bran˝y. 

– Wróçmy na chwil´ do centrum serwisowego w Polkowicach.
Mia∏o tam powstaç europejskie centrum odbudowy wozide∏
przegubowych marki Bell…
– Przedsi´wzi´cie to by∏o pomys∏em na przetrwanie zastoju
na rynku maszyn budowlanych. Zapowiada∏o si´, ˝e b´dzie on
d∏ugotrwa∏y, minà∏ jednak wzgl´dnie szybko. W rezultacie bar-
dzo trudno jest pozyskaç pojazdy nadajàce si´ do odbudowy.
Blisko sto pi´çdziesiàt u˝ywanych wozide∏ oferowanych przez
Bell Equipment zosta∏o bowiem sprzedanych tak, jak sta∏y. Aby

pozyskaç pojazdy dla naszego oddzia∏u w Polkowicach mu-
sielibyÊmy stanàç do swoistego wyÊcigu z nabywcami u˝ywa-
nych i nieremontowanych wozide∏, co oczywiÊcie spowodowa-
∏oby znaczne windowanie cen. Problemem bywa cz´sto tak˝e
to, ˝e wi´kszoÊç zainteresowanych u˝ywanymi wozid∏ami po-
trzebuje pojazdów do wykonania konkretnego projektu, do-
s∏ownie natychmiast. Odbudowa przeprowadzana przez nasz
oddzia∏ w Polkowicach trwa natomiast Êrednio dwa miesiàce.
Po jej ukoƒczeniu wozid∏o jest sprzedawane z gwarancjà, ale
jego cena musi byç odpowiednio wy˝sza.

– Od lat spotykamy si´ regularnie podczas targów Autostrada
Polska w Kielcach. Rok temu nie kry∏ Pan niepokoju, co do przy-
sz∏oÊci bran˝y. Katastrofa smoleƒska, d∏uga zima, plaga powo-
dzi, niestabilny kurs z∏otego nie sk∏ania∏y do optymizmu. A jak
ocenia Pan sytuacj´ dziÊ? Czy najgorsze mamy ju˝ za sobà?
– Mimo wszystko staram si´ zawsze patrzeç na Êwiat opty-
mistycznie. Dlatego by∏em g∏´boko przekonany, ˝e sytuacja
wróci do normy, a naszej bran˝y uda si´ odrobiç straty spo-
wodowane dotkliwym Êwiatowym kryzysem. Martwi∏o mnie
jedynie doÊç powolne tempo, w jakim si´ to dokonuje. To
fatalnie, ˝e nie potrafimy wykorzystaç szans rozwoju infra-
strutury zwiàzanych z organizacjà Euro 2012. Nie podzielam
jednak opinii malkontentów, ˝e po zakoƒczeniu tej impre-
zy rynek budowlany w naszym kraju ulegnie za∏amaniu. Jest
przecie˝ masa rzeczy do zrobienia! Czeka nas budowa tras
kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad, wa∏ów przeciw-
powodziowych, lotnisk, linii energetycznych, regulacja rzek.
Nie wolno nam jednak oczekiwaç, ˝e ktoÊ zrobi to za nas
i na dodatek za wszystko zap∏aci. To my mamy interes
w tym, ˝eby w sercu Europy przesta∏a straszyç czarna dziu-
ra. Trudno wyobraziç sobie normalnie funkcjonujàcy kraj bez
tego rodzaju nowoczesnej infrastruktury. Ciàgle jednak
zmagamy si´ z barierà niemo˝noÊci. Aby si´ z nià uporaç
potrzebni sà ludzie z inicjatywà i wyobraênià, prawdziwi wi-
zjonerzy. Nie mogà przy tym ograniczaç swych planów
do jednej kadencji Sejmu. To dzia∏ania destrukcyjne. Potrze-
ba nam dalekosi´˝nych, realistycznych planów i ich konse-
kwentnej realizacji. Skoƒczyç trzeba z obserwowanym
od lat demonta˝em dzie∏a poprzedników po wygranych wy-
borach. Dzieje si´ tak tylko dlatego, ˝e reprezentujà oni innà
opcj´ politycznà. W màdrze rzàdzonych krajach nie ma
na coÊ takiego miejsca, strategie rozwoju okreÊlane sà po-
nad wszelkimi podzia∏ami na dziesi´ciolecia.

– To wszystko prawda, z∏oÊliwi twierdzà jednak, ˝e zanim do-
czekamy si´ w Polsce dróg z prawdziwego zdarzenia, wszyscy
zaczniemy lataç prywatnymi samolotami. Pan b´dàc pilotem co-
raz cz´Êciej wybiera ten Êrodek lokomocji…
– To prawda, samolot pozwala mi na b∏yskawiczne przemiesz-
czanie si´ z miejsca na miejsce. Mojego latania nie nale˝y jed-
nak wiàzaç z dzia∏alnoÊcià firmy, a raczej z moimi prywatnymi
zainteresowaniami, a mo˝e lepiej powiedzieç pasjà.

– Bioràc pod uwag´ stan naszej infrastruktury drogowej, taka
pasja zdecydowanie u∏atwia ˝ycie. Lataç jest chyba mimo
wszystko bezpieczniej ni˝ jeêdziç po polskich drogach?
– Zdecydowanie o wiele bezpieczniej. Na dodatek tam na gó-
rze nie ma korków i fotoradarów! 

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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BAT GmbH – kruszarka
udarowa PB 100T 

Firma BAT GmbH wyspe-
cjalizowa∏a si´ w rozwoju
i produkcji maszyn i urzà-
dzeƒ dla górnictwa pod-
ziemnego w kopalniach so-
li, wapnia i potasu, krusza-
rek szcz´kowych, udaro-
wych i przesiewaczy dla po-
trzeb górnictwa skalnego,
recyklingu i rozdrabniania
gruzu budowlanego oraz
sortowni odpadów. 
W zakresie urzàdzeƒ samo-
jezdnych do przerobu ka-
mienia naturalnego i recy-
klingu zosta∏y przeprowa-
dzone modernizacje, które
zwi´kszy∏y wydajnoÊç ma-
szyn oraz ich niezawodnoÊç,
zredukowa∏y koszty trans-
portu i czas monta˝u. 
Efektem modernizacji jest
nowa maszyna typu PB 100T
uzupe∏niajàca asortyment
kruszarek udarowych.

Szczególnie przy rozdrab-
nianiu gruzu budowlanego,
gruzu drogowego i kamienia
naturalnego Êredniej wytrzy-
ma∏oÊci kruszarka PB 100T
- o ci´˝arze 31,5 t, wymiarach
3,5x2,6x12,4 m i czasie monta-
˝u oko∏o 30 minut na miejscu
pracy - wype∏nia bezb∏´dnie
swoje zadania. Podawanie ma-
teria∏u nast´puje za pomocà
∏adowarki lub koparki bezpo-
Êrednio do leja materia∏owego.
Stàd materia∏ poprzez rynn´ wi-
bracyjnà (ze zintegrowanym
rusztem szczelinowym umo˝li-
wiajacym wst´pnà klasyfikacj´

materia∏u w zakresie 0÷45
mm) podawany jest do kru-
szarki typu PB 1010. Wst´pnie
odsiany materia∏ wyprowa-
dzany jest na taÊm´ bocznà,
skàd dociera na ha∏d´ zwa∏o-
wà lub za pomocà rynny trafia
na taÊm´ g∏ównà.
W kruszarce typu PB 1010
(o wymiarach 1.020x850 mm)
materia∏ od 45 do 500 mm zo-
staje poddany kruszeniu,
gdzie mo˝e osiàgnàç wymia-
ry 0÷150 mm. Geometria ko-
mory kruszàcej pozwala osià-
gnàç wydajnoÊç oko∏o 170 t/h,
przy ma∏ym zu˝yciu cz´Êci Êcie-

ralnych. Przekruszony materia∏
zostaje wyprowadzony taÊmà
g∏ównà na ha∏d´ zwa∏owà. Me-
talowe odpady znajdujàce si´
w przekruszonym materiale wy-
∏apywane sà przez umieszczony
nad taÊmà g∏ównà separator
elektromagnetyczny. W urzàdze-
niu zastosowany zosta∏ silnik na-
p´dowy o mocy 223 kW. Obs∏u-
ga kruszarki nast´puje poprzez
szaf´ sterowniczà lub zdalne ste-
rowanie drogà radiowa (opcja).
Kruszarka udarowa PB 100T,
kruszarka szcz´kowa BB
100T oraz dwa przesiewa-
cze samojezdne zosta∏y do-
starczone niemieckiej armii
i w chwili obecnej pracujà
przy odbudowie Kosowa. 
Urzàdzenia BAT Bohr- und An-
lagentechnik GmbH pracujà
w wielu miejscach na Êwiecie,
na przyk∏ad w Danii, we W∏o-
szech, Austrii, Holandii, Bel-
gii, Hiszpanii, Polsce, Litwie,
¸otwie, na W´grzech, w kra-
jach ba∏kaƒskich i w Izraelu. 

www.bat-maschinenbau.de

Maszyny budowlane
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Oferuje:
Kruszarki szcz´kowe i udarowe
• jako urzàdzenia na ko∏ach, gàsienicach, p∏ozach i stacjonarne 

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

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

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

BAT • Bohr- und Anlagentechnik GmbH
Borntalstr. 11, D- 36460 Merkers, Niemcy

tel. +49/36969/546-31, +49/173/3158258, fax +49/36969/546-34
Kontakt: pan Andreas Redzko (mo˝na mówiç po polsku)

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







W T∏umaczowie
stawiajà na jakoÊç

W niewielkiej miejscowoÊci
T∏umaczów po∏o˝onej ma-
lowniczo w Sudetach Ârod-
kowych od ubieg∏ego roku
poznaƒska firma Strateg Ca-
pital eksploatuje z∏o˝a mela-
firu. Zak∏ad, którego docelo-
wà moc wydobywczà okre-
Êla si´ na dwa miliony ton
rocznie zaliczany jest do naj-
wi´kszych oraz najbardziej
nowoczesnych kopalni su-
rowców skalnych w naszym
kraju. Co prawda miejscowe
z∏o˝a zawsze by∏y cenione
ze wzgl´du na jakoÊç. Nie-
mal sto lat temu opisywano
ich zalety, a w latach trzy-
dziestych ubieg∏ego stulecia
dzia∏a∏ tu kamienio∏om. Po-
tem zaniechano jednak wy-
dobycia. Rosnàce zapotrze-
bowanie na kruszywa oraz
doskona∏e parametry t∏uma-

czowskiego z∏o˝a sprawi∏y
jednak, ˝e nawet w trudniej-
szych gospodarczo czasach
Strateg Capital postanowi∏
zainwestowaç i zdecydowa∏
si´ na budow´ kopalni
od podstaw. W T∏umaczo-
wie mamy zatem do czynie-
nia z klasycznà inwestycjà
typu „greenfield”. Poj´cie to
oznacza budowanie zak∏a-
dów przemys∏owych „na zie-
lonym polu”, czyli terenach
posiadajàcych co najwy˝ej

podstawowà infrastruktur´. 
Wydobywany w T∏umaczo-
wie melafir b´dàcy odpo-
wiednikiem bazaltu to zasa-
dowa ska∏a magmowa o nie-
zwykle zró˝nicowanych w∏a-
ÊciwoÊciach. Cechuje si´
du˝à wytrzyma∏oÊcià me-
chanicznà oraz odpornoÊcià

na niskie temperatury. Wy-
soki wskaênik polerowalno-
Êci pozwala na wykorzysta-
nie go w produkcji mas bi-
tumicznych do warstw Êcie-
ralnych. Melafir stosowany
jest tak˝e do wytwarzania
kruszyw dla budownictwa
kolejowego, drogowego, jak
i przy produkcji betonu.
W T∏umaczowie stawiajà
na jakoÊç, efektywnoÊç
i ekonomik´ produkcji.
Gwarancj´ uzyskania naj-

wy˝szej jakoÊci wyrobów
stanowià nie tylko dobre
i wyrównane parametry eks-
ploatowanego z∏o˝a, ale
tak˝e nowoczesna techno-
logia produkcji oparta
na maszynach dostarczo-
nych przez firm´ Sandvik,
Êwiatowego lidera w budo-
wie kopalni surowców skal-
nych. W pierwszej fazie eks-
ploatacji z∏o˝a odbudowa-
no tak˝e lini´ kolejowà, co
pozwoli∏o uruchomiç dosta-
wy kruszywa melafirowego
do odbiorców na terenie ca-
∏ego kraju. W chwili obecnej
w T∏umaczowie wydobywa
si´ oko∏o miliona ton kamie-
nia rocznie. Produkcja kru-
szywa odbywa si´ za pomo-
cà mobilnego zak∏adu kru-
szàcoprzes iewa jàcego
w sk∏ad, którego wchodzà

pracujàcy na wyrobisku im-
paktor QI430 oraz kruszarki
mobilne UH640 i UJ440E.
Nowoczesny, optymalnie
dobrany ciàg technolo-
giczny doskonale spraw-
dzi∏ si´ w pierwszej fazie
po uruchomieniu wydoby-
cia. Mobilne kruszarki
i przesiewacze dostarczone
do kopalni przez poznaƒskà
firm´ Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane od sa-
mego poczàtku gwarantujà
produkcj´ kruszywa naj-
wy˝szej jakoÊci.
Urobek z kamienio∏omu
w T∏umaczowie ekspedio-
wany jest wy∏àcznie kolejà.
Lokalne w∏adze od poczàt-
ku nie godzi∏y si´ bowiem
na transport samochodowy,
który móg∏by nie tylko spa-
rali˝owaç ruch lokalny
zwi´kszajàc ryzyko wypad-
ków, ale tak˝e zniszczyç
okoliczne drogi. Kompromi-
sowym rozwiàzaniem oka-
za∏o odbudowanie bocznicy
i oÊmiu kilometrów linii kole-
jowej wiodàcej od T∏uma-
czowa do Âcinawki Âred-
niej. Ca∏oÊç inwestycji ∏àcz-
nie z budowà mostu i wia-
duktu w Âcinawce sfinanso-
wa∏a firma eksploatujàca ka-
mienio∏om w T∏umaczowie.
Po niespe∏na oÊmiu miesià-
cach projekt zosta∏ zrealizo-
wany, w lipcu ubieg∏ego ro-
ku po torach przejecha∏y
pierwsze pociàgi. Reakty-
wacja linii kolejowej przynio-
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WielkoÊç z∏ó˝ melafiru zalegajàcych w okolicach T∏umaczowa wynosi co najmniej sie-
demdziesiàt milionów ton. Miejscowe ska∏y o doskona∏ych parametrach eksploatowano
jeszcze w latach trzydziestych ubieg∏ego stulecia. Potem nastàpi∏a d∏uga przerwa…

W pierwszej fazie eksploatacji pok∏adów melafiru kamienio∏om w T∏umaczowie wyposa˝o-
no w mobilny zak∏ad kruszàco-przesiewajàcy sk∏adajàcy si´ z kruszarek i przesiewaczy do-
starczonych przez firm´ Sandvik

W chwili obecnej w T∏umaczowie pozyskuje si´ oko∏o miliona ton kamienia rocznie. Pra-
ce wydobywcze odbywajà si´ planowo mimo, ˝e równolegle budowany jest nowocze-
sny wysokowydajny  zak∏ad stacjonarny



s∏a korzyÊci tak˝e dla Âci-
nawki Âredniej przyjmujàcej
uprzednio jedynie wagony
z kopalni surowców skal-
nych w S∏upcu. Teraz ruch
towarowy sta∏ si´ znacznie
bardziej intensywny. 
Zasoby melafiru - przy
za∏o˝eniu pe∏nej wydajnoÊci
wydobycia kopalni - majà
wystarczyç nawet na czter-
dzieÊci lat. Dlatego te˝ in-
westycja w kamienio∏om
w T∏umczowie jest d∏ugofa-

lowa. Po pierwszej fazie,
kiedy to produkcja odbywa
si´ przy pomocy mobilnego
zak∏adu przesiewajàco-kru-
szàcego, nastàpi kolejna.
– Plany inwestycyjne Stra-
teg Capital od samego po-
czàtku zak∏ada∏y powsta-
nie nowoczesnego zak∏a-
du stacjonarnego, który
pozwoli∏by osiàgnàç zak∏a-
danà wydajnoÊç wydoby-
cia na poziomie 2,4 milio-
na ton przy jednoczesnym
zoptymalizowaniu jej kosz-
tów. Zdecydowanie sta-
wiamy przy tym na jakoÊç.
Odbiorcy naszego kruszy-
wa mogà byç pewni, ˝e
wspó∏pracujà z godnym
zaufania partnerem – mówi
Andrzej Kaêmierczak, dyrek-
tor do spraw sprzeda˝y,
marketingu i rozwoju w fir-
mie Strateg Capital. Roboty
budowlane przy obiektach
wchodzàcych w sk∏ad zak∏a-

du stacjonarnego prowa-
dzone sà podczas normal-
nej pracy kamienio∏omu. Do-
wóz konstrukcji odbywa∏ si´
w trudnych warunkach, jakie
panowa∏y na tych obszarach
w czasie minionej zimy. Sta-
nowi∏o to nie lada wyzwanie
nie tylko dla spedytorów.
Rozruch zak∏adu stacjonar-
nego ma odbyç si´ ju˝
niebawem. Zaplanowano
go bowiem na wczesnà je-
sieƒ. Po odbiorze technicz-

nym dwa mobilne ciàgi kru-
szàce produkujàce grysy
zostanà wyeliminowane.
W kopalni pozostanie jedy-
nie mobilny zak∏ad mie-
szankowo-t∏uczniowy pro-
dukcji Sandvika (UH640
i UJ440E), który wytwarzaç

b´dzie t∏uczeƒ kolejowy. 
W T∏umaczowie zainstalo-
wana zosta∏a najwi´ksza
w naszym kraju kruszarka
szcz´kowa marki Sandvik.
Eksploatujàcy z∏o˝e Êwiado-
mie zdecydowali si´ na ma-
szyn´ o wi´kszej wydajno-
Êci w stosunku do aktual-
nych potrzeb. Stanowi ona
bowiem serce linii produk-
cyjnej. – Nie mo˝emy po-
zwoliç sobie na choçby
najmniejsze ryzyko powsta-
nia „wàskiego gard∏a”, któ-
re zak∏óci∏oby proces pro-
dukcji lub obni˝y∏o jakoÊç
naszych wyrobów. Dlatego
zdecydowaliÊmy si´ na bu-
dow´ zak∏adu stacjonarne-
go z∏o˝onego z maszyn nie-
zawodnych i wydajnych
– t∏umaczy Andrzej Kaêmier-

czak. W∏aÊnie z tego powo-
du eksploatujàcy kamie-
nio∏om w T∏umaczowie
od samego poczàtku posta-
wili na wspó∏prac´ z firmà
Sandvik. W sk∏ad skonfiguro-
wanego przez nià zak∏adu
stacjonarnego oprócz wspo-
mnianej kruszarki szcz´kowej
CJ 615 wchodzà tak˝e nast´-
pujàce maszyny tej marki:
• podawacz szufladowy 

SH 1661;
• przesiewacz wst´pny

SG 1842; 
• m∏ot hydrauliczny C350;
• kruszarka sto˝kowa

CH 660 wraz z systemem
sterowania ASRi;

• kruszarka sto˝kowa
CH 440 wraz z systemem
sterowania ASRi;

• kruszarka sto˝kowa
CH 430 wraz z systemem
sterowania ASRi;

• kruszarka udarowa
CV 217 – z wa∏em piono-
wym do kruszenia trze-
ciego i czwartego stopnia
(do kszta∏towania ziarna);

• przesiewacz CS 173 (dwa
pok∏ady);

• przesiewacz CS 173 (trzy
pok∏ady) rubber;

• przesiewacz CS 173 (trzy
pok∏ady);

• przesiewacz SC 2783;
• przesiewacz SC 2782;
• przenoÊnik taÊmowy

o d∏ugoÊci 815 metrów.
www.mc.sandvik.com/pl

www.strateg.pl
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Do T∏umaczowa Sandvik dostarczy∏ najwi´kszà w Polsce stacjonarnà kruszark´ szcz´ko-
wà. Jej wydajnoÊç jest wi´ksza od aktualnych potrzeb. Strateg Capital zapobiega w ten
sposób powstawaniu „wàskich garde∏” mogàcych zak∏óciç proces produkcji

Pot´˝ne elementy konstrukcji stalowych trafia∏y na plac budowy zimà. Choç transportujà-
ce je pojazdy pokonaç musia∏y kr´te cz´sto oblodzone drogi, przewoênicy podo∏ali za-
daniu i monta˝ rozpoczà∏ si´ planowo

Plany inwestycyjne Strateg Capital od samego poczàtku zak∏ada∏y powstanie nowocze-
snego zak∏adu stacjonarnego, który pozwoli∏by osiàgnàç zak∏adanà wydajnoÊç wydoby-
cia na poziomie 2,4 miliona ton przy jednoczesnym zoptymalizowaniu jej kosztów



Komatsu „odÊwie˝y∏o”
spychark´ D65

In˝ynierowie konstruujàcy
spycharki Komatsu nie
zwalniajà tempa. Ani si´
obejrzeliÊmy, a na rynek we-
sz∏a kolejna generacja cie-
szàcej si´ uznaniem u˝yt-
kowników maszyny D65.
Choç z drugiej strony mo˝e
nie powinniÊmy si´ dziwiç,
˝e odby∏o si´ to tak szybko,
wszak wszystkie konstruk-
cje, choçby najbardziej uda-
ne, obligatoryjnie muszà zo-
staç poddane modyfika-
cjom. Jest to oczywiÊcie
zwiàzane z koniecznoÊcià
spe∏nienia nowych norm
dotyczàcych toksycznoÊci
spalin. W∏aÊnie dlatego no-
wa spycharka Komatsu ozna-
czona symbolem D65-17 wy-
posa˝ona zosta∏a w no-
wy niskoemisyjny silnik w∏a-
snej konstrukcji. Jednostka
SAA6D114E-5 ma pojem-
noÊç 8,9 litra i spe∏nia wszel-
kie zapisy wynikajàcy z eu-
ropejskiej normy Stage III B. 
Konstrukcja nowej spycharki
oparta zosta∏a na sprawdzo-
nych rozwiàzaniach znanych
z poprzedniego modelu.
Newralgiczne zmiany doty-
czy∏y uk∏adu nap´dowego.
W tym wzgl´dzie Komatsu
bazuje równie˝ na w∏asnych
doÊwiadczeniach. In˝ynierom
japoƒskiego koncernu uda∏o
si´ wprowadziç do seryjnej
produkcji silnik o wy˝szej
w stosunku do swego po-
przednika mocy (uprzed-
nio 205, obecnie 208 KM),
który jednoczeÊnie – wed∏ug
danych producenta – zu˝y-
wa o pi´ç procent mniej pa-
liwa. Z oczywistych wzgl´-
dów emituje zatem mniej
spalin, które na dodatek sà
mniej toksyczne.
Spycharka D65-17 imponuje
uniwersalnoÊcià. Doskonale
spisuje si´ zarówno podczas
spychania olbrzymich mas
ziemnych, jak i przy wyma-
gajàcej precyzji i p∏ynnoÊci
finalnej obróbce pod∏o˝a.

W zale˝noÊci od warunków
terenowych, w jakich przy-
chodzi pracowaç maszynie
oraz potrzeb zoptymalizo-
wania rozk∏adu masy, do-
st´pna jest ona w trzech
konfiguracjach podwozia
– standardowej (EX), o zmniej-
szonym nacisku na pod∏o˝e
(WX) oraz na szerokich gàsie-
nicach (PX). Ci´˝ar roboczy
nowej spycharki zawiera si´
– w zale˝noÊci od wersji
podwozia – pomi´dzy 22
i 23,8 tony. Nowa maszy-
na w wersji EX oraz WX wy-
posa˝ona mo˝e byç w opa-
tentowany przez Komatsu
lemiesz typu Sigma-Dozer.
Dzi´ki specjalnemu wyprofi-
lowaniu ostrza zwi´kszona
zosta∏a efektywnoÊç narz´-
dzia zarówno podczas od-
spajania warstw pod∏o˝a, jak
i przepychania urobku. Bu-
dowa lemiesza Sigma-Dozer
– w porównaniu z tradycyj-
nymi narz´dziami – jest co
prawda bardziej skompliko-
wana, ale przynosi po˝àda-
ne efekty. 
Automatyczna przek∏adnia
pozwala na dobranie biegu
optymalnego dla warunków
roboczych i obcià˝eƒ, jakim
poddawana jest spycharka.
Konstruktorzy Komatsu
zastosowali w nowej maszy-
nie sprawdzony system ste-
rowania zmiennikiem mo-
mentu. Automatyczna blo-
kada zmiennika umo˝liwia

operatorowi maszyny prac´
ze sta∏à, pe∏nà wydajnoÊcià.
Zaletà tego rozwiàzania jest
równie˝ znaczàce ograni-
czenie zu˝ycia paliwa.
Zmodernizowany lemiesz
nastawny PAT (Power Angle
Tilt) zastosowaç mo˝na we
wszystkich wersjach spy-
charki. Mo˝e on pracowaç
w wielu trybach i byç usta-
wiany w szeÊciu pozycjach.
W ocenie producenta czyni

to z maszyny doskona∏e na-
rz´dzie do zastosowaƒ
w szerokim zakresie, nawet
do najci´˝szych prac. Le-
miesz PAT sprawdza si´ do-
skonale mi´dzy innymi
w budownictwie drogowym
oraz podczas wymagajà-
cych szczególnej precyzji
prac fundamentowych.

Spycharka wyposa˝ona zo-
sta∏a w najnowszà wersj´
systemu KOMTRAX umo˝li-
wiajàcego pozyskiwanie
i analizowanie danych eks-
ploatacyjnych. Do nowych
funkcji systemu KOMTRAX
nale˝à teraz szczegó∏owe
raporty paliwowe zawierajà-
ce propozycje zmian w eks-
ploatacji maszyny, które
przyczyniç si´ mogà do ogra-
niczenia zu˝ycia paliwa,
a tym samym oszcz´dnoÊci
w kosztach jej utrzymania.
U˝ytkownik korzystajàcy
z systemu KOMTRAX mo-
˝e równie˝ Êledziç na bie-
˝àco dane dotyczàce miej-
sca pracy spycharki oraz
ostrze˝enia w przypadku
wystàpienia jakichkolwiek
odst´pstw od normy. No-
woÊcià sà dane dotyczàce
stanu filtra czàstek sta∏ych.
Od jego sprawnoÊci zale˝y
to, czy maszyna spe∏nia
surowe normy emisji spa-
lin. KOMTRAX pozwala nie
tylko zwi´kszyç efektyw-
noÊç wykorzystania ma-
szyny, ale ogranicza tak˝e

ryzyko jej nieuprawnione-
go u˝ycia, wandalizmu
i kradzie˝y.
System KOMTRAX cenià
sobie równie˝ mechanicy
Komatsu. Uzyskane dzi´ki
niemu dane przyspieszajà
diagnozowanie usterek
i przeprowadzanie napraw.

www.komatsupoland.pl 
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Podwozie PX idealnie sprawdza si´ w czasie pracy na mi´kkim pod∏o˝u. Nak∏adki ogniw
gàsienic zapewniajà du˝à powierzchni´ styku z nawierzchnià 

Opcjonalnie,  w zale˝noÊci od warunków eksploatacyjnych spychark´ wyposa˝yç mo˝na
w podwozie typu WX.  Stosowane w nim sà gàsienice o wi´kszej szerokoÊci





Koparki gàsienicowe
Volvo Serii D

Mniej ucià˝liwe dla Êrodowi-
ska, oszcz´dniejsze, moc-
niejsze, szybsze… Takimi
przymiotami opatrujà swe
dzie∏o konstruktorzy koparek
Volvo EC380D i EC480D.
Twierdzà wr´cz, ˝e obie ma-
szyny o ci´˝arze roboczym
odpowiednio 38 i 50 ton da-
jà poczàtek ca∏kowicie nowej
erze pod wzgl´dem efektyw-
noÊci eksploatacji ci´˝kiego
sprz´tu budowlanego. 
Nowe koparki, przewidziane
sà do pracy w najtrudniej-
szych warunkach, sprawdza-
jà si´ doskonale podczas
przemieszczania olbrzymich
mas ziemnych, w kopalniach
odkrywkowych, kamienio∏o-
mach, przy budowie dróg
i za∏adunku wozide∏. U˝yt-
kownicy koparek Volvo ko-
rzystaç mogà z osiemnastu
ró˝nych narz´dzi roboczych,
co pozwala zwi´kszyç za-
kres zastosowaƒ maszyn.
Nowe koparki nap´dzane
sà silnikiem Volvo D13-T4
(A) spe∏niajàcym najnow-
sze normy dotyczàce emi-
sji spalin i ha∏asu oraz cha-
rakteryzujàcym si´ wyjàt-
kowo wysokà wartoÊcià
maksymalnego momentu
obrotowego. Dzi´ki temu
podczas pracy w Êrednim
zakresie pr´dkoÊci obroto-
wej silnika zapewniona jest
wysoka wydajnoÊç pompy
hydraulicznej, co pozwala
uzyskaç oszcz´dnoÊci pa-
liwa. Podobny skutek przy-
nosi uk∏ad wprowadzajàcy
silnik na wolne obroty
w sytuacjach, kiedy opera-
tor przez okreÊlony czas
nie u˝ywa dêwigni obs∏u-
gowych i peda∏ów. 
Elektroniczny system stero-
wania „inteligentnego” wypo-
sa˝onego w dwie pompy
uk∏adu hydraulicznego ko-
parki dobiera automatycznie
optymalny wydatek obu
z nich. W ten sposób osià-
gnàç mo˝na maksymalnà

pr´dkoÊç cykli roboczych,
a tym samym podnieÊç wy-
dajnoÊç maszyny.
OkreÊlenie „Heavy Duty”
idealnie pasuje do obu no-
wych koparek Volvo. Zarów-
no model EC380D, jak
i EC480D sà doskonale przy-
stosowane do pracy przy du-
˝ych obcià˝eniach w najtrud-
niejszych warunkach. Stalo-
we ok∏adziny i os∏ony gàsie-
nic i po∏àczeƒ Êrubowych
gwarantujà d∏ugà ˝ywotnoÊç
w najtrudniejszych warun-
kach. Podwozie wykonano
ze stali o wysokiej wytrzyma-
∏oÊci. P∏yty gàsienic i rolki
w celu wyd∏u˝enia ˝ywotno-

Êci wykonane zosta∏y z har-
towanej stali kutej. Smaro-
wanie ∏o˝ysk tocznych od-
bywa si´ za pomocà spe-
cjalnego smaru wysoko-
ciÊnieniowego. Obni˝a to
temperatur´ Êrodka smarne-
go i zapewnia jego odpo-
wiednià lepkoÊç. 
W uk∏adzie nap´dowym za-
stosowano niezwykle trwa∏à
trójstopniowà przek∏adni´
planetarnà o du˝ym prze∏o-
˝eniu oraz dwustopniowà
automatycznà skrzyni´ bie-
gów. Dzi´ki zwi´kszonej si-
le trakcyjnej nowe koparki
gàsienicowe bardzo dobrze
radzà sobie w trudnych wa-
runkach terenenowych. 
Wi´kszy z modeli – EC480D
mo˝e byç opcjonalnie
wyposa˝ony w podwozie

o regulowanej mechanicznie
szerokoÊci. W razie potrzeby
mo˝na poszerzyç je 500
i zwi´kszyç jego przeÊwit
o 196 milimetrów. Zapewnia
to maszynie wi´kszà stabil-
noÊç i chroni podwozie
przed uszkodzeniami.
Nowe koparki wysposa˝ono
seryjnie we wzmocnione
wysi´gniki. Wszystkie ich
elementy skonstruowane sà
w sposób zapewniajàcy wy-
trzyma∏oÊç. Ramiona wysi´-
gników wykonane z odpor-
nej na odkszta∏cenia stali
imponujà trwa∏oÊcià nieza-
le˝nie od obcià˝eƒ, jakim sà
poddawane. Przyspawane

do wewn´trznej konstrukcji
wysi´gnika ok∏adziny dodat-
kowo chronià go przed zu-
˝yciem. Masywne wzmoc-
nienia zastosowano równie˝
w jarzmie wysi´gnika. 
Opcjonalny zawór p∏ywako-
wy umo˝liwia opuszczanie
wysi´gnika przy wykorzy-
staniu wy∏àcznie si∏y grawi-
tacyjnej. Pozwala to na od-
cià˝enie uk∏adu hydraulicz-
nego maszyny. Mo˝liwoÊç
wyboru jednego z pi´ciu try-
bów pracy pozwala operato-
rowi odpowiednio dobraç
osiàgi maszyny do wykony-
wanego zadania. W ten spo-
sób optymalizowane jest
tak˝e zu˝ycie paliwa.
Maszyny wyposa˝ono w naj-
nowszej generacji kabin´
Volvo Care Cab stanowiàcà

ergonomiczne i komfortowe
miejsce pracy dla operato-
ra. Efektywny uk∏ad klimaty-
zacji pozwala zmniejszyç
zm´czenie operatora. Kabi-
na wyposa˝ona jest w za-
bezpieczenia (ROPS) zapo-
biegajàce jej zgnieceniu
w przypadku przewrócenia
si´ maszyny. 
Na komfort pracy operatora
wp∏yw ma równie˝ doskona-
∏a widocznoÊç z kabiny. Do-
datkowo obs∏ugujàcy ma-
szyn´ Êledziç mo˝e na bie-
˝àco na du˝ym kolorowym
monitorze LCD obraz ze sta-
nowiàcej wyposa˝enie stan-
dardowe kamery umiesz-
czonej z ty∏u maszyny. Od-
czytaç mo˝e na nim równie˝
najistotniejsze parametry
pracy maszyny. Po wprowa-
dzeniu maszyny w stan ser-
wisowy monitor wykorzysty-
wany jest przez mechaników
diagnozujàcych usterki. Ich
prac´ u∏atwia dobry dost´p
do wszystkich newralgicz-
nych podzespo∏ów i kompo-
nentów maszyny. Punkty
serwisowe i filtry sà pogru-
powane i dost´pne z pozio-
mu pod∏o˝a. Skrócenie cza-
su czynnoÊci serwisowych
pozwala ograniczyç do nie-
zb´dnego minimum prze-
stoje maszyny.
Standardowe wyposa˝enie
nowych koparek gàsienico-
wych Volvo stanowi system
telematyczny Volvo Care-
Track. Wspó∏pracuje on
z wewn´trznym systemem
diagnostycznym maszyny
i umo˝liwia zdalne monito-
rowanie stopnia wykorzy-
stania koparki, wydajnoÊci
z jakà pracuje, zu˝ycia pali-
wa i wielu innych parame-
trów przydatnych na co
dzieƒ w∏aÊcicielowi. Care-
Track przypomina równie˝
o terminach przeglàdów
maszyny, co pozwala utrzy-
mywaç jà w nale˝ytym sta-
nie technicznym. Przek∏ada
si´ to równie˝ na uzyskanie
mo˝liwie najwy˝szej ceny
w przypadku odsprzeda˝y.

www.volvoce.pl
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Nowe koparki Volvo Serii D imponujàce ekonomicznà eksploatacjà sprawdzajà si´ do-
skonale podczas robót w kopalniach surowców skalnych





Case podbija rynki
ci´˝kich koparek 

Case Construction Equip-
ment intensyfikuje sprzeda˝
maszyn ci´˝kich w Europie
Ârodkowej i Wschodniej.
Ujawnione przez firm´ dane,
na przyk∏ad z krajów ba∏tyc-
kich, dajà powody, by sà-
dziç, ˝e b´dzie to bardzo
dobry rok w sprzeda˝y ma-
szyn tego segmentu. Case
i Intrac Polska wprowadzajà
na rynek cztery modele ko-
parek gàsienicowych Serii C,
które mia∏y swojà premier´
podczas tegorocznych tar-
gów Samoter w Weronie.
Modele CX250C, CX300C,
CX350C oraz CX370C nap´-
dzane sà silnikami spe∏niajà-
cymi zapisy normy emisji
spalin Tier 4. Wszystkie nale-
˝à do najbardziej oszcz´d-
nych koparek gàsienico-
wych w swej klasie. 
Chocia˝ Case konsekwent-
nie stosuje w koparkach sil-
niki o stosunkowo du˝ej mo-
cy – 177 KM (132 kW) w mode-
lu CX250C, 207 KM (154 kW)
w CX300C oraz 266 KM (198
kW) w modelach CX350C
i CX370C, to konstruktorom
uda∏o si´ ograniczyç zu˝ycie
paliwa, nawet o dziesi´ç pro-
cent w porównaniu z jednost-
kami nap´dowymi poprzed-
niej generacji. Dzi´ki zastoso-
waniu inteligentnego uk∏adu
hydraulicznego nowe kopar-
ki majà lepsze parametry
pracy – wy˝szà wydajnoÊç
przy zredukowaniu emisji
spalin i mniejszym zu˝yciu
paliwa. Stale rosnàce ceny
paliwa sta∏y si´ jednym
z g∏ównych czynników pod-
noszàcym koszty eksplo-
atacji maszyn budowla-
nych. Szczególnie tak du-
˝ych, jak nowe koparki gà-
sienicowe Case. Oszcz´d-
noÊci paliwa majà istotne
znaczenie i optymalizujà
amortyzacj´ maszyny. Dla-
tego te˝ konstruktorzy Case
zastosowali w koparkach
Serii C a˝ pi´ç uk∏adów

oszcz´dzania energii. Przyno-
szà one wyraêne ogranicze-
nie kosztów eksploatacyj-
nych. Nie odbywa si´ to
kosztem produktywnoÊci
maszyn. Silniki nap´dowe
nowych koparek Case wy-
posa˝one sà w uk∏ad recyr-
kulacji spalin CEGR gwaran-
tujàcy czyste spalanie. 
W koparkach Case nowej
Serii C zastosowano a˝ pi´ç
uk∏adów umo˝liwiajàcych
oszcz´dnà eksploatacj´ po-
przez automatycznà reduk-
cj´ pr´dkoÊci obrotowej sil-
nika. Dzi´ki systemowi moni-
torujàcemu ruchy ramienia
wysi´gnika, obroty jednostki
nap´dowej sà samoczynnie
redukowane w chwili opusz-
czania lub obracania osprz´-
tu roboczego. Silnik prze-
chodzi tak˝e na wolne obro-
ty, je˝eli operator nie u˝ywa
joysticka. W koƒcu, po zdefi-
niowanym czasie pracy silni-
ka na wolnych obrotach, jest
on ca∏kowicie wy∏àczany,
aby oszcz´dzaç paliwo. 
System kontroli obrotu nad-
wozia redukuje natomiast w
poczàtkowej fazie ruchu
przep∏yw cieczy hydraulicz-
nej, aby w ten sposób wy-
korzystaç go do uzyskania
jak najwy˝szego ciÊnienia
w uk∏adzie roboczym. 

Podczas kopania ciÊnienie
w uk∏adzie hydraulicznym
dopasowywane jest do kon-
kretnych potrzeb za pomo-
cà kolejnego uk∏adu elek-
tronicznego. 
W porównaniu z parametra-
mi koparek poprzedniej ge-
neracji cykle robocze ma-
szyn Serii C sà nawet do 5%
szybsze. Dêwignie obs∏ugo-
we zosta∏y zmodernizowa-
ne, chodzà lekko, operator
ma lepsze czucie. Udêwig
nowych koparek wzrós∏
przeci´tnie o oko∏o 6%. Aby
osiàgnàç wy˝sze si∏y wyry-
wajàce i udêwigu konstruko-
rzy Case musieli nieco zwi´k-
szyç ci´˝ar roboczy wszyst-
kich modeli. Dla CX250C
wynosi on 24.800 kg, dla
CX300C 29.500 kg, a obie
najwi´ksze maszyny CX350C
i CX370C wa˝à odpowied-
nio 34.700 kg i 36.800 kg.
Zakres zastosowaƒ nowych
koparek gàsienicowych Case
wchodzàcych w sk∏ad se-
rii C zwi´kszyç mo˝na sto-
sujàc szerokà gam´ nowo-
czesnego osprz´tu robo-
czego. Zmodernizowane
∏y˝ki wyposa˝one sà teraz
w z´by z mocowaniem w sys-
temie Case SmartFit. Umo˝li-
wia to szybkà wymian´
uszkodzonych z´bów bez ko-

niecznoÊci ucià˝liwego wybi-
jania zapieczonych bolców. 
Powody do satysfakcji mogà
mieç równie˝ konstruktorzy
koparki Case CX700B ME.
Zdecydowana wi´kszoÊç
u˝ytkowników tej maszyny
docenia bowiem perfekcyjnà
kombinacj´ wydajnego uk∏a-
du hydraulicznego, stabilnej
konstrukcji oraz precyzyjnego
sterowania ruchami roboczy-
mi. Podstawowymi atuta-
mi 70-tonowej koparki sà no-
woczesna jednostka nap´do-
wa Isuzu o mocy 463 KM oraz
wydajny uk∏ad hydrauliczny.
Dzi´ki nim gigant Case impo-
nuje ogromnà si∏à wyrywajàcà
oraz precyzjà i szybkoÊcià cy-
kli roboczych. Zalety te Case
CX700B ME potwierdza w pe∏-
ni pracujàc w ekstremalnie
trudnych warunkach kopalni
bazaltu, gdzie jej g∏ówne za-
danie polega na za∏adunku
pojazdów i mobilnych kru-
szarni skalnymi blokami. 
Jak na maszyn´ tej klasy ko-
parka odznacza si´ oszcz´d-
nà eksploatacjà. Maszy-
na nie obcià˝a tak˝e nad-
miernie Êrodowiska natural-
nego. Du˝à rol´ odgrywa
w tym nowej generacji elek-
troniczny uk∏ad optymalizujà-
cy prac´ pomp hydraulicz-
nych. Oszcz´dnoÊci daje
równie˝ mo˝liwoÊç wyboru
odpowiedniego programu
pracy pozwalajàcego maksy-
malnie wykorzystaç mo˝liwo-
Êci maszyny przy umiarkowa-
nym zu˝yciu paliwa. Jest to
szczególnie u˝yteczne w przy-
padku maszyny pracujàcej
w trudnych warunkach kopal-
ni surowców skalnych. 
Sterowanie olbrzymià maszy-
nà jest ∏atwe. Operator pos∏u-
gujàc si´ dêwigniami sterujà-
cymi ze sprz´˝eniem zwrot-
nym mo˝e operowaç ∏y˝kà
z centymetrowà dok∏adno-
Êcià. Dzi´ki temu wi´ksze
bloki mogà byç uk∏adane
w sposób pozwalajàcy na ich
∏atwe podniesienie i precyzyj-
ne umieszczenie w skrzyni
∏adunkowej wozid∏a. 
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Koparka gàsienicowa Case CX700B ME przeznaczona jest do najci´˝szych prac zwiàza-
nych z przemieszczaniem olbrzymich mas urobku. Maszyna imponuje nie tylko solidnà
konstrukcjà i silnikiem o du˝ej mocy, ale tak˝e cichà i komfortowà kabinà operatora





Nowe ∏adowarki
ko∏owe Case

Koncern Case wprowadza-
jàc do sprzeda˝y nowe ∏ado-
warki ko∏owe zamierza po-
szerzyç kràg u˝ytkowników
tego typu maszyn. Seri´ F
tworzà modele – 721F z ∏y˝-
kà o pojemnoÊci 2,7 m3,
821F (3,50 m3) oraz 921F
(4,0 m3) oraz dwie zupe∏nie
nowe jednostki 1021F oraz
1121F, które zadebiutujà
na jesieni tego roku. Produ-
cent chcàc podkreÊliç nie-
zawodnoÊç nowych ∏adowa-
rek oferuje na nie standar-
dowo trzyletnià gwaracj´.
Nowe maszyny wyró˝niajà
si´ poprawionymi parame-
trami roboczymi, przede
wszystkim lepszym przy-
spieszeniem, szybszymi cy-
klami pracy i wy˝szà pr´d-
koÊcià jazdy. Wszystko to
przek∏ada si´ na znaczne
zwi´kszenie wydajnoÊci.
W tym kontekÊcie imponu-
jàco przedstawia si´ fakt, ˝e
nowe ∏adowarki, w porów-
naniu z poprzednià genera-
cjà, zu˝ywajà oko∏o dziesi´-
ciu procent mniej paliwa. 
Najbardziej popularne mo-
dele Serii F (721F, 821F
i 921F) nap´dzane sà naj-
nowszej generacji silnikami
Diesla o pojemnoÊci 6,7 li-
tra. Mimo zwi´kszonej mo-
cy i wy˝szego momentu
obrotowego jednostki na-
p´dowe, w których zasto-
sowano system redukcji
katalitycznej spalin SCR,
spe∏niajà obowiàzujàce ak-
tualnie przepisy zapisane
w normie emisji spalin Tier 4. 
Operatorzy nowych ∏adowa-
rek korzystaç mogà z ró˝-
nych trybów pracy (Econo-
my, Standard, Auto oraz
Max) dobierajàc je zgodnie
z potrzebami wynikajàcymi
z konkretnego zadania. Po-
zwala to na oszcz´dnoÊci
paliwa, podobnie jak zasto-
sowanie dost´pnej opcjo-
nalnie pi´ciobiegowej skrzy-
ni z konwerterem Lock-Up,

dyferencja∏ów typu otwarte-
go oraz zaawansowanego
systemu sterowania funk-
cjami maszyny.
Przedni i tylny most wszyst-
kich nowych modeli wypo-
sa˝ono standardowo w au-
tomatycznà blokad´ me-
chanizmu ró˝nicowego. Za-
pewnia to uzyskanie maksy-
malnej si∏y nap´dowej po-
prawiajàc w∏aÊciwoÊci trak-
cyjne nawet na grzàskim
pod∏o˝u. Ogranicza równie˝
ryzyko Êlizgania si´ opon
i ich nadmiernego zu˝ycia.
Standardowa czterobiego-
wa skrzynia z funkcjà Kick-
Down zapewnia utrzymanie
wysokiej pr´dkoÊci cykli ro-
boczych w ka˝dych warun-
kach i optymalizuje proces
wype∏niania ∏y˝ki. W zale˝-
noÊci od cz´stotliwoÊci cykli
za∏adunku, operator mo˝e
dokonaç ustawieƒ okreÊla-
jàc, jak d∏ugo pomi´dzy ni-
mi silnik maszyny pracowaç

mo˝e na wolnych obrotach.
Oprócz silnika o wy˝szej mo-
cy skonfigurowanego opty-
malnie z uk∏adem hydraulicz-
nym, poprawy w∏aÊciwoÊci
trakcyjnych, uzyskania lep-
szych parametrów si∏y wy-
wrotu i odspajania, kluczem
do podniesienia wydajnoÊci
nowych ∏adowarek okaza∏o
si´ zastosowanie odpornych
na zu˝ycie ∏y˝ek o zwi´kszo-
nej pojemnoÊci. 
Podczas prowadzenia in-
tensywnych robót doskona-
le sprawdza si´ doceniany
przez u˝ytkowników opa-
tentowany przez Case sys-
tem sterowania joystikami.
Umo˝liwia on operatorowi
natychmiastowe przejÊcie
od kierowania maszynà
do sterowania ∏y˝kà. Pod-
czas prac w ciasnej prze-
strzeni operator korzystaç
mo˝e z funkcji PowerInch
umo˝liwiajàcej ona szybkie
i precyzyjne zaj´cie najdo-

godniejszej pozycji pracy.
PowerInch podczas manew-
rowania na ograniczonej prze-
strzeni – niezale˝nie od pr´d-
koÊci obrotowej jednostki na-
p´dowej – utrzymuje moc
uk∏adu hydraulicznego.
Kabina nowych ∏adowarek
umo˝liwia nieskr´powany
widok na pole pracy przed
maszynà. Operator widzi
równie˝ obie kraw´dzie ∏y˝-
ki. Du˝e przeszklenie tylnej
Êciany kabiny i opadajàca li-
nia maski silnika dajà dosko-
na∏y widok wstecz. Aby zre-
dukowaç negatywny wp∏yw
martwego pola w maszy-
nach zastosowano kamer´
wstecznà, z której obraz Êle-
dziç mo˝na na ekranie o du-
˝ej powierzchni. Standardo-
we wyposa˝enie pozwala
operatorowi bezpoÊrednio
z kabiny, bez koniecznoÊci
interwencji serwisu, dopaso-
waç funkcje maszyny
do konkretnych potrzeb. 
Wn´trze kabiny jest prze-
stronne, elementy obs∏ugo-
we rozmieszczono w zgo-
dzie z zasadami ergonomii.
Zawieszenie regulowanego
w siedmiu pozycjach fotela
operatora pozwala zreduko-
waç do minimum wp∏yw
szkodliwych dla zdrowia wi-
bracji i wstrzàsów. Ogranicza
to te˝ zm´czenie obs∏ugujà-
cego maszyn´. Zachowuje
on pe∏nà koncentracj´ nawet
po wielogodzinnej pracy. 
Wszystkie trzy maszyny do-
st´pne sà z konwencjonalnym
wysi´gnikiem typu Z lub
w konfiguracji XR-LongReach
o zwi´kszonym zasi´gu. Mo-
del 721F zamówiç mo˝na tak-
˝e w wersji prze∏adunkowej
(XT Tool-Carrier) ze zintegro-
wanym hydraulicznym szyb-
koz∏àczem. Zakres zastoso-
waƒ nowych ∏adowarek Case
zwi´kszyç mo˝na stosujàc
szerokà gam´ osprz´tu robo-
czego. Oprócz szerokiej ga-
my ∏y˝ek specjalistycznych
dost´pne sà na przyk∏ad wi-
d∏y do palet, ˝urawik i szczot-
ki do zamiatania.
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Wykoƒczona materia∏ami wysokiej jakoÊci komfortowa kabina ∏adowarek Case Serii F
stanowi bezpieczne i przyjemne miejsce pracy

Nowe ∏adowarki ko∏owe Case Serii F wyró˝niajà si´  lepszym przyspieszeniem, szybszy-
mi cyklami pracy i wy˝szà pr´dkoÊcià jazdy



Haulotte – pewna
praca na wysokoÊci

W szerokiej ofercie pode-
stów ruchomych oraz ∏ado-
warek teleskopowych firmy
Haulotte znajduje si´ wiele
urzàdzeƒ cieszàcych si´
ogromnà popularnoÊcià.
WÊród nich nale˝y wymieniç
przede wszystkim: przegu-
bowy podest o nap´dzie
elektrycznym HA15IP oraz
przegubowy podest o nap´-
dzie spalinowym HA16PX.
Podest HA15IP nadaje si´
zw∏aszcza do pracy we-
wnàtrz obiektów, ale tak˝e
na zewnàtrz do wysokoÊci
roboczej 15 metrów. 
Kàt wychylenia przed∏u˝e-
nia ramienia (JIB) wynoszà-
cy 140° (±70°), wysi´g
boczny 8,5 metra oraz mak-
symalna wysokoÊç przegu-
bu 6,6 metra pozwalajà
na prac´ w najbardziej niedo-
st´pnych strefach. Przy wyso-
koÊci transportowej wynoszà-

cej dwa metry i szeroko-
Êci 1,50 metra mieÊci si´
w standardowych drzwiach.
Dzi´ki zastosowaniu sterowa-
nia hydraulicznego za pomo-
cà zaworów proporcjonal-
nych, wszelkie czynnoÊci ru-
chowe sà wykonywane precy-
zyjnie i sà pod ca∏kowità kon-
trolà operatora. Ma∏y promieƒ
skr´tu, wynoszàcy 3,7°, po-
zwala na du˝à zwrotnoÊç urzà-
dzenia oraz na prac´ w ró˝-
nych warunkach roboczych. 
HA 15 IP wyró˝nia si´ d∏ugimi
cyklami pracy. Akumulatory
o zwi´kszonej pojemnoÊci sà
po∏àczone z prostownikiem,
który sterowany za pomocà
uk∏adu elektrycznego, umo˝li-
wia szybkie ich ∏adowanie.
System ten pozwala na zu˝ycie
energii tylko i wy∏àcznie do wy-
konania danej czynnoÊci. 
WÊród przegubowych po-
destów ruchomych o nap´-
dzie spalinowym na uwag´
zas∏uguje HA16PX o wyso-
koÊci roboczej 16 metrów
nadajàcy si´ przede wszyst-

kim do prac budowlanych,
zw∏aszcza przy stawianiu
konstrukcji stalowych. 
Nap´d i skr´t na cztery ko-
∏a, sterowanie hydrauliczne
za pomocà zaworów pro-
porcjonalnych oraz przeÊwit
wynoszàcy 40 cm pozwalajà
na prac´ w nawet najbardziej
grzàskim i niedost´pnym te-
renie. Maksymalny kàt nachy-
lenia tego urzàdzenia wyno-

si 50%. Bardzo du˝y wysi´g
wynoszàcy 9,20 m, pozwala
na prac´ ponad przeszkodami. 
Dzi´ki sterowaniu hydraulicz-
nemu za pomocà zaworów
proporcjonalnych wszelkie
czynnoÊci ruchowe sà wyko-
nywane precyzyjnie i p∏yn-
nie. Mo˝liwoÊç obrotu kor-
pusu o 360°, ramienia i ko-
sza o 180° oraz zwarte gaba-
ryty sprawiajà, ˝e podest 
HA16PX z powodzeniem
pracowaç mo˝e w miejscach
o ograniczonej przestrzeni.
WysokoÊç wlewu paliwa wy-
noszàca 1,50 m oraz silnik
na obrotowej podstawie za-
pewniajà szybki dost´p pod-
czas napraw i konserwacji,
u∏atwiajà prac´ operatorowi
oraz podnoszà produktyw-
noÊç maszyny. Jako wypo-
sa˝enie dodatkowe w urzà-
dzeniu HA16PX mo˝e byç
zastosowany silnik benzyno-
wy z mo˝liwoÊcià zasilania
na gaz oraz niezale˝ny ge-
nerator pràdu zmiennego. 

www.haulotte.pl
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HA16PX mo˝e pracowaç przy sile wiatru
wynoszàcej 60 km/h



Dla Hitachi ZX 670
granit to „pestka”!

Kopalnia „Rogoênica II” jest
jednym z najwi´kszych w na-
szym kraju zak∏adów górni-
czych zajmujàcych si´ wydo-
byciem i przeróbkà mecha-
nicznà granitu. W minionych
dwóch latach dokonano tu
szeregu inwestycji, których
celem by∏a modernizacja po-
zwalajàca na zwi´kszenie
mo˝liwoÊci przeróbczych za-
k∏adu. Jednym z najwa˝niej-
szych zakupów okaza∏a si´
podsi´bierna koparka gàsieni-
cowa Hitachi 670, która pe∏ni
kluczowà rol´ w procesie wy-
dobycia. WydajnoÊç koparki
wynosi oko∏o 2.700 ton prze-
mieszczonego urobku w cià-
gu zmiany. Nie jest to kres
mo˝liwoÊci maszyny, taki limit
wynika z zapotrzebowania za-
k∏adu wst´pnego kruszenia.
Mylne jest tak˝e przekonanie,
˝e koparka s∏u˝y wy∏àcznie
do za∏adunku wozide∏.
Oprócz tego wykonuje bo-
wiem szereg prac pomocni-
czych. Ju˝ krótka obserwacja
maszyny pozwala zauwa˝yç,
˝e po odjeêdzie za∏adowane-
go wozid∏a nie czeka ona bez-
czynnie na kolejne. W tym
czasie nie przerywa pracy
usypujàc na przyk∏ad poziom
eksploatacyjny oraz odk∏ada-
jàc na bok nadgabaryty.
– Firma Tona reprezentujàca
w Polsce koncern Hitachi
pomog∏a nam dobraç ma-
szyn´ odpowiadajàcà na-
szym potrzebom i technologii
eksploatacji z∏o˝a. Uprzednio
korzystaliÊmy z mniejszych ko-
parek innej marki, dlatego za-
stanawialiÊmy si´, czy nasi
operatorzy nie b´dà mieli pro-
blemów z opanowaniem no-
wego sprz´tu. Szybko okaza-
∏o si´ jednak, ˝e wszelkie oba-
wy by∏y ca∏kowicie nieuzasad-
nione – mówi kierownik kopal-
ni Rogoênica II, Henryk Su∏ek. 
Koparka Hitachi ZX 670 eks-
ploatowana jest bardzo inten-
sywnie, na dwie zmiany robo-
cze. Wesz∏a do u˝ytku w listo-

padzie ubieg∏ego roku i prze-
pracowa∏a dotychczas w pe∏ni
bezawaryjnie 1.800 godzin.
Aby na bie˝àco utrzymywaç
maszyn´ w optymalnym sta-
nie technicznym, jej u˝ytkow-
nicy zadecydowali, ˝e w go-
dzinach nocnych poddawa-
na ona b´dzie pracom konser-
wacyjnym – tankowaniu, sma-
rowaniu oraz rutynowym prze-
glàdom newralgicznych pod-
zespo∏ów. Dzia∏ania te majà
na celu wyd∏u˝enie ˝ywotnoÊci
koparki oraz ograniczanie ry-
zyka bezproduktywnych prze-
stojów wywo∏anych awariami. 
Kopark´ dostarczono w wersji
wzmocnionej umo˝liwiajàcej
prac´ w ekstremalnie trudnych
warunkach. – Tej klasy maszy-
ny z natury rzeczy ju˝ w wypo-
sa˝eniu standardowym przy-
stosowane sà do eksploatacji
w najtrudniejszych warunkach.
Wziàwszy jednak pod uwag´
Êrodowisko pracy kopalni gra-
nitu, zaoferowaliÊmy maszyn´
we wzmocnionej wersji LCR
– mówi Rafa∏ Kaczmarkiewicz

z dolnoÊlàskiego oddzia∏u fir-
my Tona. Koparka eksploato-
wana przez kopalni´ Rogoêni-
ca II wyposa˝ona zosta∏a we
wzmocnione podwozie wraz
z os∏onami gàsienic chronià-
cymi ich ogniwa i dolne rolki
przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi wywo∏anymi przez
wnikajàce od∏amki skalne
i kamienie. W maszynie za-
stosowano te˝ wykonany ze
stali o zwi´kszonej wytrzy-
ma∏oÊci wysi´gnik spawany
w specjalnej technologii. In-
˝ynierowie Hitachi ograni-
czyli te˝ liczb´ po∏àczeƒ
konstrukcji wysi´gnika, co
pozwoli∏o na jej dodatkowe
wzmocnienie. Na podniesie-
nie odpornoÊci na zu˝ycie
oraz wy˝szà wytrzyma∏oÊç
na obcià˝enia ma te˝ wp∏yw
zwi´kszenie powierzchni
podstawy wysi´gnika.
Maszyna pracujàca bezpo-
Êrednio pod Êcianà nara˝o-
na jest na uderzenia od∏am-
kami skalnymi. Dlatego te˝
wyposa˝ono jà w systemy
ochronne ROPS/FOPS. W ka-
binie panuje lekkie nadciÊnie-

nie, co umo˝liwia prac´ w wa-
runkach du˝ego zapylenia
towarzyszàcemu wydobyciu. 
W koparce zastosowano ∏y˝-
k´ skalnà o pojemnoÊci
ci 4,0 m3. Mimo wzmocnieƒ,
przek∏adek i os∏on z hardok-
su, ze wzgl´du na wyskà
abrazywnoÊç pozyskiwane-
go w Rogoênicy granitu, ∏y˝-
ka i z´by ulegajà przyspie-
szonemu zu˝yciu. W kopalni
znaleziono rozwiàzanie tego
problemu, który mo˝e pocià-
gaç za sobà koniecznoÊç wy-
∏àczenia z eksploatacji ca∏ej
maszyny. – ZdecydowaliÊmy

si´ zamówiç w firmie To-
na drugà ∏y˝k´. Umo˝liwi to
rotowanie osprz´tem. Pod-
czas gdy jedna ∏y˝ka b´dzie
eksploatowana, druga mo˝e
zostaç poddana remontowi.
W ten sposób podniesiemy
rytmicznoÊç robót znacznie
ograniczajàc ryzyko przesto-
jów – t∏umaczy Henryk Su∏ek.
Du˝à wydajnoÊç koparki Hita-
chi ZX670 w ekstremalnie trud-
nych warunkach eksploatacyj-
nych zapewnia odpowiednia
moc uk∏adu nap´dowego.
Maszyna nap´dzana jest no-
woczesnym silnikiem Isuzu
o mocy 345 kW (463 KM)
przy 1.800 obr./min. Jednost-
ka nap´dowa jest doskonale
zsynchronizowana z innowa-
cyjnym uk∏adem hydraulicz-
nym HIOS III. Jego konstruk-
cja pozwala na optymalne wy-
korzystanie ciÊnienia hydrau-
licznego w celu zwi´kszenia
pr´dkoÊci i precyzji dzia∏ania
si∏owników. Podnosi to wydaj-
noÊç maszyny przy jednocze-
snym znaczàcym ogranicze-
niu zu˝ycia paliwa.

www.tona.com.pl 
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Podsi´bierna koparka gàsienicowa Hitachi 670  pe∏ni kluczowà rol´ w procesie wydobycia
kopalni Rogoênica II

Bezpieczeƒstwo operatora dodatkowo
podnosi dach FOPS kabiny

Koparka wyposa˝ona zosta∏a we wzmocnione podwozie wraz z os∏onami gàsienic chroniàcymi
ich ogniwa i dolne rolki przed uszkodzeniami mechanicznymi 





Gehl sprawdza si´ 
w betoniarni

Zak∏ad Betoniarski Pasoƒ s.c.
z Opola jest producentem
szerokiej gamy wyrobów
betoniarskich, mi´dzy inny-
mi bloczków betonowych,
nadpro˝y, kr´gów betono-
wych, rur oraz elementów
galanterii ogrodowej. W jej
sk∏ad wchodzà p∏ytki ogro-
dowe i chodnikowe, obrze-
˝a trawnikowe, gazony, a na-
wet stojaki na rowery. 
Patrzàc z perspektywy
na dokonania tej rodzinnej
firmy przyznaç trzeba, ˝e
odnios∏a ona sukces. W mo-
mencie za∏o˝enia produko-
wa∏a bowiem jedynie kostk´
brukowà i to w niewielkich
iloÊciach. Za∏o˝ycielowi fir-
my Herbertowi Pasoniowi
to nie wystarcza∏o. Wspie-
rany przez synów nieustan-
nie anga˝owa∏ swój czas
nie ustajàc w wysi∏kach ma-
jàcych na celu poszerzenie

zakresu dzia∏alnoÊci. Efekty
tych staraƒ sà imponujàce.
Dzisiaj produkcja Zak∏adu
Betoniarskiego Pasoƒ s.c.
wynosi kilka tysi´cy blocz-
ków dziennie. Firma wypo-
sa˝ona jest w nowoczesne
urzàdzenia pozwalajàce
na produkcj´ najwy˝szej ja-
koÊci wyrobów betono-

wych o bardzo zró˝nicowa-
nym kszta∏cie.
Rozwój produkcji wià˝e si´
z koniecznoÊcià zapew-
nienia sprawnego trans-
portu materia∏ów. Nim wy-
produkuje si´ bloczki, na-
le˝y za∏adowaç piaskiem
i ˝wirem mieszalnik beto-
nu. I to wielokrotnie! W Za-

k∏adzie Betoniarskim Pa-
soƒ ka˝dego dnia ∏aduje
si´ nawet do trzystu ton! 
Do koƒca ubieg∏ego roku
firma Pasoƒ do za∏adunku
wykorzystywa∏a starà cze-
chos∏owackà ∏adowark´
sterowanà burtowo. Maszy-
na ta z biegiem czasu prze-
sta∏a jednak spe∏niaç wy-

mogi u˝ytkownika. By∏a ju˝
za ma∏a i przede wszystkim
zbyt s∏aba konstrukcyjnie. 
Ch´ç sprostania potrzebom
wynikajàcym z rozwoju fir-
my wymaga∏a zakupu no-
wej ∏adowarki. Po konsulta-
cji z Arturem Âwiàtkiem, kie-
rownikiem dzia∏u sprzeda˝y
rejonu dolnoÊlàskiego firmy 
EWPA i przeprowadzonej
przez niego wnikliwej anali-
zie potrzeb nabywcy, Zak∏ad
Betoniarski Pasoƒ zdecy-
dowa∏ si´ na sterowanà bu-
rtowo mini∏adowark´ ame-
rykaƒskiej marki GEHL. Wy-
bór pad∏ na model SL6640.
Jest to maszyna nap´dza-
na silnikiem YANMAR rozwi-
jajàcym moc 84 KM. Posia-
da 1.179 kg udêwigu nomi-
nalnego (1.315 kg z przeciw-
wagà) oraz uk∏ad hydraulicz-
ny o przep∏ywie 87 l/min
(opcjonalnie 136 l/min). Wy-
sokoÊç podnoszenia maszy-
ny wynosi 3.157 mm. Para-
metry robocze ∏adowarki
SL6640 zapewniajà u˝ytkow-
nikowi du˝e mo˝liwoÊci ∏a-
dowania przy ograniczonych
kosztach eksploatacyjnych.
Potwierdza to opinia Toma-
sza Pasonia po blisko trzy-
miesi´cznej eksploatacji ma-
szyny: – ¸adowarka przeka-
zana zosta∏a nam przez
przedstawiciela firmy EWPA
dok∏adnie drugiego marca
tego roku. Od tego czasu

maszyna pracuje codzien-
nie przy za∏adunku ˝wiru
i piasku oraz pracach po-
mocniczych, takich jak za-
miatanie, niekiedy nawet
powy˝ej dziesi´ciu godzin
na dob´. Nic zatem dziwne-
go, ˝e na liczniku ma ona
ju˝ 444 motogodziny! 
Tomasz Pasoƒ podkreÊla
tak˝e nieskomplikowanà
konstrukcj´ maszyny wp∏y-
wajàcà na ∏atwoÊç jej obs∏u-
gi. Istotne jest tak˝e to, ˝e
maszyna pracujàca na co
dzieƒ w stycznoÊci z beto-
nem i piaskiem jest równie˝
∏atwa w utrzymaniu w czy-
stoÊci. – Szeroko otwierane
klapy serwisowe zapewnia-
jà nieskr´powany dost´p
do wszystkich newralgicz-
nych elementów i podze-
spo∏ów. Ciekawym rozwià-
zaniem sà te˝ drzwiczki spu-
stowe pod spodem maszy-
ny. Podczas mycia wszelkie-
go rodzaju zanieczyszczenia
po prostu sp∏ywajà na zie-
mi´ – mówi Tomasz Pasoƒ. 
Uwa˝a on, ˝e zaletà maszy-
ny jest równie˝ brak uk∏adów
elektronicznych. Ze wzgl´du
na Êrodowisko pracy, ma-
szyna musi byç bowiem cz´-
sto myta przy u˝yciu myjki
wysokociÊnieniowej. Wiado-
mo, ˝e uk∏ady elektroniczne
sà na to wra˝liwe. W przy-
padku ∏adowarki GEHL
SL6640 u˝ytkownik mo˝e
mieç pewnoÊç, ˝e po „prysz-
nicu” maszyna nie zawiedzie
i b´dzie nadal pracowa∏a.
Tomasz Pasoƒ chwali tak˝e
niezwykle wygodny w u˝yt-
kowaniu system „T Bar”.
Umo˝liwia on operatorowi
sterowanie maszynà jednà
r´kà podczas jazdy. Opcj´
t´ poleci∏ mu inny u˝ytkow-
nik maszyny marki GEHL.
Kabina ∏adowarki GEHL
SL6640 imponuje komfor-
tem, jest w niej wystarczajà-
co du˝o miejsca nawet dla
wysokiego operatora. To
niezwykle wa˝ne, szczegól-
nie po kilku godzinach sp´-
dzonych w jej wn´trzu.
Na uwag´ zas∏uguje przemy-
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Do podstawowych zadaƒ ∏adowarki GEHL SL6640 u˝ytkowanej przez Zak∏ad Betoniarski
Pasoƒ nale˝y za∏adunek mieszalnika betonu piaskiem i ˝wirem 

¸adowarka GEHL SL6640 w akcji- przy mieszalniku betonu



Êlana konstrukcja g∏owicy
do osprz´tu tej maszyny.
Punkty smarne sà rozmiesz-
czone tak, aby Êrodek smarny
wypycha∏ na zewnàtrz zanie-
czyszczenia. Odznaczajà si´
równie˝ optymalnym tulejo-
waniem. W eksploatowanych
uprzednio maszynach cz´sto
dochodzi∏o do awarii, których
usuni´cie wymaga∏o napraw
tulei. – W ∏adowarce GEHL
problem ten praktycznie nie
wyst´puje. Ponadto zarówno
wysi´gnik, jak i samà g∏owi-
c´ cechuje solidna budowa.
Gwarantuje to bezawaryj-
noÊç tych podzespo∏ów – za-
uwa˝a Tomasz Pasoƒ.
Wysoka cena paliwa spra-
wia, ˝e staje si´ ono coraz

bardziej istotnà pozycjà
w kosztach eksploatacyj-
nych maszyn budowlanych.
– W naszej firmie zawsze
staramy si´ utrzymywaç zu-
˝ycie paliwa na optymal-
nym poziomie. Przy dzien-
nych prze∏adunkach waha-
jàcych si´ w granicach
dwustu-trzystu ton piasku
i ˝wiru, ∏adowarka GEHL
SL6640 zu˝ywa Êrednio jedy-
nie 2,6 litra oleju nap´dowego
na godzin´. Rekord tej ma-
szyny wynosi 2,5 l/h. Mog´
równie˝ zapewniç, ˝e w ca-
∏ym okresie eksploatacji ni-
gdy nie przekroczona zosta-
∏a równie˝ bariera 2,7 l/h
– koƒczy Tomasz Pasoƒ.

www.gehl.de
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Przedstawiciel firmy EWPA Artur Âwiàtek i Tomasz Pasoƒ majà powody do zadowolenia.
Wybór maszyny poprzedzony szczegó∏owymi analizami okaza∏ si´ w pe∏ni trafny

¸atwy dost´p do komory silnika i wszystkich newralgicznych podzespo∏ów stanowi jednà
z ca∏ego szeregu niewàtpliwych zalet ∏adowarki GEHL SL6640



W∏aÊciwe opony do
maszyn budowlanych

Zanim dobierzemy opony
do danej maszyny budowla-
nej musimy rozwa˝yç, w ja-
kich warunkach i jak inten-
sywnie b´dzie pracowa∏a, jak
b´dzie obcià˝ona i na jakich
dystansach b´dzie si´ prze-
mieszcza∏a w jednym cyklu.
Prawid∏owy dobór opon
przynosi wyd∏u˝enie ich ˝y-
wotnoÊci, mniejsze zu˝ycie
elementów zawieszenia ma-
szyny. Podnosi tak˝e bezpie-
czeƒstwo i komfort pracy
operatora oraz daje lepsze
zabezpieczenie ∏adunku. 
Ni˝szy opór toczenia, zabez-
pieczenia Êcian bocznych
opony, eliminacja nieko-
rzystnych wibracji wp∏ywajà
na wyd∏u˝enie ˝ywotnoÊci
opon. Solideal w swojej ofer-
cie posiada zarówno opony
superelastyczne (pe∏ne),
pneumatyczne, jak równie˝
opaski amortyzujàce. Opony

superelastyczne o trójwar-
stwowej konstrukcji o spe-
cjalnie zaprojektowanym
bie˝niku charakteryzujà si´
wi´kszà mo˝liwoÊcià t∏umie-
nia drgaƒ, zmniejszonà po-
datnoÊcià na uszkodzenia
i rozerwania (praca na z∏o-
mowiskach, wysypiskach
Êmieci), a tym samym d∏u˝-
szà eksploatacjà. W gamie
opon pe∏nych wyst´pujà
opony SolidAir, ze specjal-
nie zaprojektowanymi otwo-
rami w warstwie amortyzujà-
cej, tym samym komfort jaz-
dy zbli˝ony jest do porusza-
nia si´ na oponach pneuma-
tycznych (opony do mini-∏a-
dowarek ko∏owych typu
skid-steer). Opony SolidAir
przeznaczone sà g∏ównie
do pracy na twardym nie-
równym pod∏o˝u. 
Opony pneumatyczne mar-
ki Solideal skonstruowane
sà z warstw osnowy nylono-
wej i relatywnie wysokich
kostek bie˝nika, by pod-
nieÊç wytrzyma∏oÊç i wyd∏u-

˝yç czas u˝ytkowania. Opo-
ny pneumatyczne marki
Hauler dodatkowo posiada-
jà wzmocnienia Êcian bocz-
nych, aby ograniczyç ryzy-
ko rozerwania opony o wy-
stajàce przedmioty, kraw´˝-
nik i inne elementy kon-
strukcyjne. Opony z opa-
skami amortyzujàcymi nale-
˝à do najbardziej nietypo-
wego rodzaju ogumienia.
Opaski sà stalowym pier-
Êcieniem z nawulkanizowa-
nà warstwà mieszanki gu-
mowej. Ten rodzaj ogumie-
nia przeznaczony jest
przede wszystkim do roz-
Êcie∏aczy asfaltu oraz ma-
szyn wymagajàcych wyso-
kiej stabilnoÊci i noÊnoÊci.
Firma Solideal Polska S.A.
funkcjonuje od roku 1997
koncentrujàc si´ nie tylko
na sprzeda˝y ale równie˝
doradztwie w zakresie do-
boru ogumienia.  
Zu˝ywanie si´ opony jest pro-
cesem naturalnym. Nie mo˝-
na go powstrzymaç, a jedynie

spowolniç dzi´ki nale˝ytej
eksploatacji. Uszkodzenia
ogumienia wyst´pujà najcz´-
Êciej ze wzgl´du na zastoso-
wanie nieprawid∏owej obr´-
czy, przecià˝enia maszyny
i nieprawid∏owy styl jazdy.
Bez wzgl´du na rodzaj stoso-
wanego ogumienia pami´taç
nale˝y, aby nie dopuszczaç
do pracy prze∏adowanej ma-
szyny dla poszczególnych za-
kresów pr´dkoÊci. Opony
w maszynach budowlanych
zu˝ywajà si´ ponadnormatyw-
nie wtedy, gdy na przyk∏ad
do opon pneumatycznych do-
stanie si´ woda, ciÊnienie po-
wietrza w oponie jest za niskie
lub za wysokie. W przypadku
opon superelastycznych nato-
miast, gdy poruszajà si´ one
po ostrych przedmiotach, czy
pojazd wyposa˝ony w opaski
b´dzie porusza∏ si´ po nie-
w∏aÊciwym pod∏o˝u. Nale˝y
równie˝ pami´taç, aby opo-
ny pracowa∏y we miar´ wy-
równanej temperaturze.

www.solideal.pl

Komponenty
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HM 400-2 - zabawka
dla du˝ych ch∏opców

Komatsu HM 400-2 – naj-
wi´ksze wozid∏o przegubo-
we w aktualnej ofercie ja-
poƒskiego koncernu – im-
ponuje zaawansowanymi
rozwiàzaniami techniczny-
mi. Doskona∏e zsynchroni-
zowanie w∏asnej konstrukcji
silnika ecot3 o mocy 338 kW
i sterowanej elektronicznie
skrzyni biegów K-ATOMiCS
sprawiajà, ˝e pojazd radzi
sobie doskonale w najtrud-
niejszych warunkach tere-
nowych niezale˝nie od ob-
cià˝enia. Pojazd wyposa˝o-
ny w mieszczàcà 22 metry
szeÊcienne skrzyni´ zabie-
ra 36,5 tony ∏adunku. Jego
wysokoÊç usypowa jest
przy tym stosunkowo niedu-
˝a, wynosi bowiem nieca∏e
trzy metry. Dzi´ki temu wozi-
d∏o mo˝e byç za∏adowywane
∏atwo i szybko za pomocà ty-
powej ∏adowarki ko∏owej. 
W zale˝noÊci od warunków
eksploatacyjnych Komatsu
oferuje kilka rodzajów skrzyƒ
∏adunkowych i osprz´t podno-
szàcy efektywnoÊç transportu.
Podczas przewo˝enia ∏adun-
ku o ma∏ej g´stoÊci pojem-
noÊç skrzyni mo˝na zwi´k-
szyç za pomocà nadstawek
bocznych. Zastosowanie kla-
py tylnej zapobiega gubieniu
∏adunku na stromych podjaz-
dach. Uk∏ad ogrzewania
skrzyni u∏atwia jej opró˝nia-
nie. Pojazdy s∏u˝àce do prze-
wozu kamienia lub bloków
skalnych mogà byç wyposa-
˝one w skrzynie ∏adunkowe
wy∏o˝one p∏ytami z hardoksu. 
Wozid∏o przegubowe Komatsu
HM 400-2 sprawdza si´ na pla-
cach budowy ró˝nego typu,
wsz´dzie tam, gdzie konieczne
jest przemieszczanie gigan-
tycznych mas urobku. Je-
go du˝à ∏adownoÊç i niewiel-
kà wysokoÊç usypowà ∏adun-
ku b´dà w stanie doceniç
jednak szczególnie u˝ytkow-
nicy eksploatujàcy je w ko-
palniach surowców skalnych. 

Komatsu Poland oferuje nie
tylko sprzeda˝ wozide∏ prze-
gubowych, ale równie˝ ich
d∏ugoterminowy wynajem.
Oznacza to, ˝e potencjalny
nabywca przed ostatecznym
zakupem mo˝e przetesto-
waç pojazd dok∏adnie w ta-
kich warunkach, w jakich b´-
dzie on eksploatowany.
W ocenie efektywnoÊci wozi-
d∏a pomocny b´dzie system
Komtrax, za pomocà którego
na bie˝àco czerpaç mo˝-
na informacje o stanie tech-
nicznym pojazdu i czasie je-
go eksploatacji. Komtrax da-
je tak˝e dodatkowà ochron´
przed nieuprawnionym u˝y-
ciem, kradzie˝à paliwa i akta-
mi wandalizmu. 

Producenci wozide∏ przegu-
bowych jeszcze do niedaw-
na prowadzili nieformalny wy-
Êcig w biciu rekordów ∏adow-
noÊci. DziÊ priorytety si´ zmie-
ni∏y. Có˝ bowiem z tego, ˝e
za∏adujemy du˝o, skoro du˝à
cz´Êç ∏adunku zgubimy
po drodze… Konstruktorzy
Komatsu uporali si´ z tym pro-
blemem dzi´ki zastosowaniu
wyjàtkowego zawieszenia hy-
dropneumatycznego z waha-
czami wleczonymi. Sta∏y na-
p´d na wszystkie ko∏a gwa-
rantuje znakomità przyczep-
noÊç. W∏aÊciwoÊci trakcyjne
mo˝na dodatkowo poprawiç
blokujàc wszystkie trzy osie
za poÊrednictwem mokrego
sprz´g∏a wielop∏ytkowego.
Blokada mi´dzyosiowego
mechanizmu ró˝nicowego

mo˝e byç w∏àczana r´cznie
lub automatycznie. Ryzyko
poÊlizgu kó∏ na mi´kkim, roz-
je˝d˝onym pod∏o˝u ograni-
czajà równie˝ mechanizmy
ró˝nicowe o zwi´kszonym
tarciu wewn´trznym. Dzi´ki
temu przyczepnoÊç jest auto-
matycznie dostosowywa-
na do warunków terenowych.
Komatsu przywiàzuje szcze-
gólnà wag´ do komfortu
pracy operatora. Ze wzgl´-
du na charakter pracy wozi-
d∏a poruszajàcego si´
po nie zawsze nale˝ycie
utrzymanych drogach tech-
nologicznych, kierujàcy nim
nara˝ony jest na szkodliwe
dla zdrowia wibracje
i wstrzàsy. Budowa kabiny

wozide∏ Komatsu pozwala
ograniczyç ten negatywny
wp∏yw do minimum. In˝ynie-
rowie japoƒskiego koncernu
na ka˝dym kroku podkreÊla-
jà, ˝e operator pracuje we
w pe∏ni bezpiecznym i wy-
godnym otoczeniu. Prze-
stronna, w pe∏ni klimatyzo-
wana i perfekcyjnie wyciszo-
na kabina stanowi nie bez
racji jeden z koronnych ar-
gumentów za wyborem po-
jazdu marki Komatsu.
Choç wozid∏a przegubowe
poruszajà si´ z regu∏y po roz-
leg∏ych terenach o stosunko-
wo niewielkim nat´˝eniu ru-
chu, Komatsu wyposa˝a swe
pojazdy w elementy wp∏ywajà-
ce na ograniczenie ryzyka ko-
lizji. Do tego rodzaju incyden-
tów dochodzi najcz´Êciej pod-

czas manewrów przy za∏adun-
ku. Du˝a powierzchnia szyb
– przedniej, tylnej i bocznych
– zapewnia dobrà widocznoÊç
we wszystkich kierunkach.
Trzy dodatkowe lusterka po-
zwalajà operatorowi obserwo-
waç pod∏o˝e wokó∏ pojazdu.
W po∏àczeniu z czterema lu-
sterkami wstecznymi tworzà
system znacznie u∏atwiajàcy
prac´ kierujàcemu wozid∏em.
Martwe pole ograniczone zo-
sta∏o bowiem do minimum. 
Na uwag´ zas∏uguje stosun-
kowo niedu˝y, bo wynoszà-
cy 8,70 metra promieƒ skr´-
tu wozid∏a mierzàcego 3,45
metra szerokoÊci i 11,30 me-
tra d∏ugoÊci. Konstruktorom
Komatsu uda∏o si´ tak˝e
optymalnie dobraç roz-
staw osi i rozk∏ad masy wo-
zid∏a, które tak˝e podczas
przejazdów z wi´kszà pr´d-
koÊcià prowadzi si´ pewnie
i w pe∏ni bezpiecznie.
Codziennà obs∏ug´ tech-
nicznà wozid∏a bez proble-
mów przeprowadza sam
operator. Zaletà dla u˝yt-
kownika jest to, ˝e przegub
wozid∏a dzi´ki swej szcze-
gólnej budowie i zastoso-
waniu bezobs∏ugowych tu-
lei gumowych wymaga tyl-
ko jednorazowego smaro-
wania. Potem pozostaje
praktycznie bezobs∏ugowy.
Wi´kszoÊç punktów sma-
rowniczych obs∏ugiwanych
jest za pomocà uk∏adu cen-
tralnego smarowania. Zbior-
nik Êrodka smarnego uzu-
pe∏niç mo˝na z pod∏o˝a bez
koniecznoÊci wspinania si´
na konstrukcj´ pojazdu.
Kabin´ wozid∏a na czas prze-
glàdów i ewentualnych na-
praw silnika i skrzyni biegów
mo˝na ∏atwo odchyliç do ty-
∏u pod kàtem 36°, co znacz-
nie u∏atwia dost´p do po-
szczególnych podzespo∏ów.
Obligatoryjny przeglàd wozi-
d∏a wykonywany jest przez
autoryzowany serwis. Wy-
miany p∏ynów eksploatacyj-
nych dokonuje si´ po prze-
pracowaniu tysiàca godzin.

www.komatsupoland.pl
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Wozid∏o przegubowe Komatsu HM400-2





Renault Trucks 
Constructions Days

Starsi kibice pi∏karscy z pew-
noÊcià pami´tajà, jak wielkie
zagro˝enie dla najlepszych
na Êwiecie bramkarzy stano-
wi∏ swego czasu Andrzej
Szarmach. Nie bez przyczy-
ny nazywano go „Diab∏em”.
Czy dziÊ mo˝na uznaç go
za cz∏owieka niebezpieczne-
go? Nasz wys∏annik na po-
kazy pojazdów budowlanych
Renault do Lyonu przekona∏
si´, ˝e tak. Andrzej Szar-
mach wybra∏ si´ bowiem
w podró˝ tym samym samo-
lotem, a ktoÊ „˝yczliwy” za-
sugerowa∏ lotniskowym s∏u˝-
bom, ˝e by∏y reprezentant
Polski… mo˝e stanowiç za-
gro˝enie dla ruchu lotnicze-

go nad Europà! Albo funk-
cjonariusze byli zbyt m∏odzi
i nie kojarzyli Szarmacha, al-
bo nie by∏o wÊród nich kibi-
ców. Jak bowiem inaczej wy-
t∏umaczyç fakt wszcz´cia
drobiazgowej kontroli i prze-
sz∏o godzinne opóênienie
odlotu samolotu do Pary˝a?!
O z∏apaniu kolejnego po∏à-
czenia wi´kszoÊç pasa˝e-
rów mog∏a zapomnieç ju˝
w Warszawie. Na kolejny sa-
molot nie zdà˝y∏ tak˝e „wino-
wajca” ca∏ego zamieszania,
dzi´ki czemu przez trzy go-
dziny w paryskiej lotniskowej
restauracji s∏uchano jego

wspomnieƒ o wspania∏ych
czasach dla polskiej pi∏ki, kie-
dy to potrafiliÊmy wygrywaç
z Brazylià, Argentynà, W∏o-
chami czy Francjà.
Wróçmy jednak od pi∏ki no˝-
nej do pojazdów. Renault
Trucks ma bogatà ofert´ dla
budownictwa. DziÊ jed-
na na pi´ç ci´˝arówek tej
marki sprzedawanych na ca-
∏ym Êwiecie to pojazd bu-
dowlany. Nic dziwnego, ˝e
francuski producent posta-
nowi∏ pochwaliç si´ swymi
„budowlaƒcami” podczas
serii pokazów organizowa-
nych pod szyldem „Renault
Trucks Constructions Days”
na trzech kontynentach. Tyl-
ko w ubieg∏ym roku pó∏tora
tysiàca obecnych lub przy-
sz∏ych kierowców mia∏o mo˝-
liwoÊç zapoznania si´ z tech-

nicznymi w∏aÊciwoÊciami naj-
nowszej generacji pojazdów
Renault Trucks w warunkach
o niebo trudniejszych ni˝
spotykane na co dzieƒ w rze-
czywistych miejscach pracy!
Oferta dla budownictwa Re-
nault Trucks zbudowana jest
wokó∏ dwóch uzupe∏niajà-
cych pojazdów: Premium
Lander i Kerax. Du˝a ∏adow-
noÊç i wyjàtkowy komfort
pracy na placu budowy sà
cechami pierwszego z nich,
natomiast drugi z nich wy-
ró˝nia si´ pot´˝nà si∏à ucià-
gu i mocnà konstrukcjà ko-
niecznà dla prac w najci´˝-

szych warunkach tereno-
wych. Na skalistym torze
w La Vallee Blue, który oka-
za∏ si´ idealnym poligonem
testowym nasz wys∏annik
wraz z kolegami po piórze
z Rumunii i Grecji „zn´cajàc
si´” nad Landerem i Kerak-
sem móg∏ si´ przekonaç, ˝e
ich walory sà rzeczywisto-
Êcià, a nie marketingowymi
chwytami producenta. 
Do jazd testowych dla
dziennikarzy Renault Trucks
przygotowa∏o a˝ dziewi´ç
samochodów w nast´pujà-
cych konfiguracjach:
• wywrotka Renault Lander

OptiTrack T4x2, 460 KM; 
• betoniarka Renault Lan-

der R8x4, 430 KM; 
• ˝uraw Renault Lander

R6x4, 460KM; 
• wywrotka Renault Kerax

R8x4, 520 KM; 
• wywrotka Renault Kerax

R8x4, 480 KM; 
• wywrotka Renault Kerax

R6x4, 460 KM; 
• wywrotka Renault Midlum

R4x4, 300 KM. 
Organizatorzy podczas po-
kazów zaprezentowali rów-
nie˝ pojazdy w wersji spe-
cjalnej (Kerax i Sherpa), któ-
re bra∏y udzia∏ w wyprawie
„Cape to Cape”. 
Prezentowane podczas poka-
zów pojazdy Lander wyposa-
˝ono w innowacyjny system
Optitrack stanowiàcy dosko-
na∏à alternatyw´ dla standar-
dowego nap´du 4x2 i zinte-
growanego klasycznego 4x4.

Polega on na zastosowaniu
dodatkowego nap´du hydro-
statycznego, wysprz´glanego
na przedniej osi. Moc zapew-
niajà dwa silniki hydrauliczne
zintegrowane w piastach kó∏.
Jedno wciÊni´cie prze∏àczni-
ka na desce rozdzielczej po-
woduje w∏àczenie lub wy∏à-
czenie systemu. Nast´puje
wtedy zmiana trybu z 4x2
na 4x4, zwi´kszajàca moto-
rycznoÊç. Z chwilà przeko-
roczenia pr´dkoÊci 30 km/h
system wysprz´gla si´ au-
tomatycznie. W stosunku
do pojazdu z klasycznym
nap´dem 4x4 konstrukto-
rom Renault Trucks uda∏o
si´ osiàgnàç wzrost ∏adow-
noÊci o 490 kg.
Dzi´ki zastosowaniu nap´du
hydrostatycznego nie wyko-
rzystujàcego mechanicz-
nych uk∏adów przeniesienia
konstruktorom Renault
Trucks uda∏o si´ ograniczyç
zb´dny opór podczas jazdy
po drodze, kiedy to samo-
chód zachowuje si´ jak kla-
syczny pojazd z nap´dem
4x2. W stosunku do pojazdu
z tradycyjnym nap´dem 4x4
rozwiàzanie to przynosi
oszcz´dnoÊci w zu˝yciu pa-
liwa mogàce si´gaç nawet
do dziesi´ciu procent.  Sys-
tem Optitrack opracowany
zosta∏ we wspó∏pracy z firmà
Poclain Hydraulic, jednym ze
Êwiatowych liderów w pro-
dukcji nap´dów hydrosta-
tycznych dla budownictwa.

www.renault-trucks.pl
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Renault Premium Lander dzi´ki systemowi OptiTrack równie swobodnie porusza si´ za-
równo po utwardzonej drodze, jak i w trudniejszym terenie

Skalisty tor testowy w La Vallee Blue idealnie nadaje si´ do testowania w∏aÊciwoÊci trak-
cyjnych pojazdów budowlanych Renault Trucks 





Cat z czarnym nosem

Caterpillar chce powalczyç
o rynek wozide∏ przegubo-
wych! W maju przekonali-
Êmy si´, ˝e ma na to wielkie
szanse. Prasowa premiera
zosta∏a przygotowana wyjàt-
kowo starannie, a prezenta-
cja i testy w koplani udowod-
ni∏y, ˝e Caterpillar ma w za-
nadrzu spore atuty!
Przegubowe wozid∏a Cater-
pillar produkowane sà
w pó∏nocnej Anglii, w odle-
g∏oÊci dwóch mil od wybrze-
˝a Morza Pó∏nocnego. Pa-
trzàc na te imponujàce po-
jazdy trudno uwierzyç, ˝e
ich produkcja odbywa si´
w niepozornym budynku
przypominajàcym nieco ma-
gazyn, w dodatku z lat 60
ubieg∏ego wieku. Niech ni-

kogo to nie zwiedzie – prze-
kraczajàc bramy zak∏adu
produkcyjnego wkraczamy
w Êwiat najnowoczeÊniej-
szych technologii, naj-
ostrzejszych rygorów pro-
dukcyjnych i ju˝ nie mamy
wàtpliwoÊci, ˝e taÊm´ pro-
dukcyjnà opuszczajà pro-
dukty najwy˝szej jakoÊci.
Dba∏oÊç o szczegó∏y w fa-
bryce Caterpillar w angiel-
skim Peterlee dotyczy tak-
˝e wszystkich „intruzów”
– w tym przypadku grupy
zwiedzajàcych obiekt
dziennikarzy. Ka˝dy goÊç
zobowiàzany jest do zrezy-

gnowania z u˝ywania tele-
fonu, aparatu fotograficz-
nego, musi byç stosownie
ubrany (˝adnych szortów,
sanda∏ów czy te˝ wysokich
obasów), nawet „okularni-
cy” muszà za∏o˝yç okulary
ochrone (przygotowano
dla nich specjalny model,
pod którym z ∏atwoÊcià
mieÊci si´ w∏asna para),
w uszach musimy mieç
s∏uchawki, za pomocà któ-
rych dociera do nas g∏os
przewodnika. O odblasko-
wej kamizelce nie wspo-
mn´, bo to chyba oczywi-
ste. Poniewa˝ w naszym
zawodowym ˝yciu zwiedza-
nie tego typu fabryk przy-
darza nam si´ doÊç cz´sto,
mamy prawo byç pod du-
˝ym wra˝eniem – tak sta-
rannie nie dbajà o bezpie-
czeƒstwo w ˝adnej firmie! 

Peterlee to zupe∏nie nowe
miasto na mapie Wielkiej
Brytanii. Powsta∏o po II woj-
nie Êwiatowej, a jego nazwa
to nic innego jak imi´ i na-
zwisko górnika Petera Lee,
który ws∏awi∏ si´ w historii
regionu jako dzia∏acz
na rzecz pracowniczych
praw górników oraz lokalnej
spo∏ecznoÊci. Dlaczego za-
k∏ad Caterpillara ulokowa∏
si´ w∏aÊnie tam?
Podró˝ujàc prawie pod
szkockà granic´ zadawali-
Êmy sobie to pytanie. By
wkrótce uzyskaç odpowiedê
– w 1996 roku Caterpillar wy-

kupi∏ po prostu lokalnà firm´
DJB Engineering Ltd. z du-
˝ym powodzeniem produku-
jàcà wozid∏a od roku 1972
z wykorzystaniem silników
CAT oraz innych komponen-
tów tej firmy. By∏y to wozid∏a
przegubowe o masie od 20
do 55 ton. Po przej´ciu fabry-
ki Caterpillar zmodernizowa∏
produkcj´, wprowadzajàc
nowe modele ju˝ pod swojà
markà. Obecnie w Peterlee
pracuje ponad tysiàc osób.
Wyprodukowano tu trzydzie-
Êci tysi´cy wozide∏.
W tym roku fabryk´ w Peter-
lee opuÊci∏y pierwsze eg-
zemplarze wozide∏ przegu-
bowych nowej serii 700 B.
– To, co uzyskaliÊmy, to naj-
bardziej znaczàca moderni-
zacja, jakà przeprowadzili-
Êmy w wodzi∏ach przegu-
bowych od roku 2000 – po-
wiedzia∏ podczas prezenta-
cji prasowej Robert McInty-
re, specjalista produktu Ca-
terpillar. ByliÊmy przygoto-
wani na to, ˝e poda nam
wiele faktów na temat no-
wych silników spe∏niajà-
cych wymagajàce normy
emisyjne. OczywiÊcie to tak-
˝e uczyni∏, ale prezentacj´
wozide∏ rozpoczà∏ od pod-

kreÊlenia najwa˝niejszej in-
spiracji wszelkich zmian
oraz ulepszeƒ – osoby ope-
ratora. Dopiero na drugim
miejscu wymieni∏ wydajnoÊç
i sprawnoÊç, a na trzecim
redukcj´ kosztów eksplo-
atacji. Pracownicy Caterpil-
lar wielokrotnie powracali
jednak do twierdzenia, ˝e
planujàc kolejne moderniza-
cje i ulepszenia, zawsze ma-
jà na wzgl´dzie g∏os u˝yt-
kownika i jego zdanie ma tu
decydujàce znaczenie.
OczywiÊcie troska o opera-
tora nie oznacza tylko wy-
godniejszego fotela (choç
jest to jedno z usprawnieƒ).
Projektanci Caterpillar majàc
za sobà lata doÊwiadczeƒ
i testów, wiedzà, ˝e u∏atwia-
jàc prac´ osobie siedzàcej
za sterami, od razu podno-
szà produktywnoÊç maszy-
ny. I na odwrót – nawet wy-
myÊlna technologia nie po-
mo˝e, jeÊli zm´czony i zde-
koncentrowany operator nie
b´dzie w stanie jej wykorzy-
staç. Konstruktorzy nowych
pojazdów skupili si´ zatem
na ograniczeniu wysi∏ku
i zredukowaniu zm´czenia
operatora projektujàc nowà
kabin´ i wyposa˝ajàc pojazd
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To „zabytkowe” wozid∏o stojàce przed budynkiem fabryki w Peterlee przepracowa∏o dwa-
dzieÊcia dziewi´ç lat w jednej z walijskich kopalni piasku i ˝wiru. I jest ciàgle na chodzie!

Wszystkie maszyny uczestniczàce w pokazie pozujà nam do zdj´cia. Nowe modele serii
B poznaç mo˝na na pierwszy rzut oka po czarnym „nosie”!



w wiele tylko z pozoru ko-
smetycznych usprawnieƒ.
W nowym wozidle Caterpil-
lar operator jest odizolowa-
ny od nieprzyjaznych wa-
runków zewn´trznych, pra-
cuje w idealnej atmosferze
dzi´ki udoskonalonej klima-
tyzacji i systemowi ogrze-
wania. Wszystkie niezb´d-
ne informacje wyÊwietlajà

mu si´ na kolorowym ekra-
nie CMPD (Colour Multi Pu-
ropouse Display) Monitoro-
wany jest m.in. poziom pali-
wa, waga ∏adunku, tempe-
ratura p∏ynów i silnika. Nie
musi zmieniaç pozycji w fo-
telu ani odrywaç wzroku
od ekranu – aktualny widok
z kamery pokazujàcej, co
dzieje si´ z ty∏u pojazdu.
pojawia si´ na wyÊwietlaczu
w momencie wybrania
wstecznego biegu.
Najwa˝niejsze ulepszenia
zwiàzane z wygodà obs∏ugi
wozid∏a dotyczà jednak na-
p´du. – Nowy system ATC
(Automated Traction Con-
trol) pozwala operatorowi
spokojnie skoncentrowaç
si´ na prowadzeniu wozid∏a
bez potrzeby „kombinowa-

nia”, jakie prze∏o˝enie wy-
braç w zmieniajàcych si´
warunkach terenowych.
Jest to wielka zmiana, ope-
rator dotychczas musia∏ bo-
wiem nieustannie „martwiç
si´”, jak wykorzystaç moc
silnika – t∏umaczy McIntyre.
W poprzedniej generacji
wozide∏ przegubowych
operator musia∏ r´cznie ma-

nipulowaç prze∏àcznikami
umiejscowionymi w pod∏o-
dze i suficie, by w∏àczaç
blokady dyferencja∏ów. Sys-
tem harmonijnie wspó∏pra-
cuje z hydraulicznym uk∏a-
dem sterowania nie odpusz-
czajàc nawet podczas cia-
snych manewrów. System
ATC zwi´ksza przyczep-
noÊç wozid∏a w ka˝dych wa-
runkach, dzi´ki czemu skra-
cajà si´ cykle pracy, a za-
tem zwi´ksza produktyw-
noÊç. Kolejnà korzyÊcià jest
przed∏u˝enie ˝ywotnoÊci
podzespo∏ów czyli redukcja
kosztów eksploatacji. 
Caterpillar udoskonali∏ rów-
nie˝ swojà sprawdzonà ju˝
automatycznà skrzyni´ bie-
gów wprowadzajàc szereg
usprawnieƒ. Zmiana biegów

jest teraz bardziej p∏ynna,
a moment obrotowy utrzy-
muje si´ przez kolejne
zmiany biegów, co powo-
duje lepsze przyspieszenie,
szczególnie na pochy∏oÊci. 
Wszystkie te elementy
– wi´ksza moc silnika, udo-
skonalone przeniesienie na-
p´du i automatyczna kon-
trola trakcji – wp∏ywajà
na efektywnoÊç operatora,
skracajàc cykle robocze.
Seria B obejmuje obecnie
trzy modele: 735B, 740B
oraz 740Bejector. Wszystkie
wyposa˝one sà w nowe sil-
niki Diesla spe∏niajàce nor-

my Tier4/Stage IIIB. Emitujà
one o 90% mniej czàstek
sta∏ych (PM) i a˝ o 50%
mniej tlenków azotu (NOx).
Regeneracja filtra polegajà-
ca na usuwaniu sadzy odby-
wa si´ samoczynnie bez in-
gerencji operatora. Nie za-
k∏óca w ˝aden sposób nor-
malnej pracy maszyny. Mo˝-
na go równie˝ w ka˝dej
chwili w∏àczyç manualnie. 
Kilka przydatnych zmian we
wn´trzu przeprojektowanej
kabiny to mo˝lwoÊç ustawia-
nia lusterek zewn´trznych
ze Êrodka, udoskonalony fo-

tel operatora z nowà wielo-
pozycjynà regulacjà czy te˝
dost´pnym opcjonalnie pod-
grzewaniem. Konstruktorzy
Caterpillara jeszcze lepiej od-
izolowali operatora od ucià˝-
liwych drgaƒ. Prze∏àcznik
podnoszenia pokrywy silnika
znajduje si´ w kabinie – daje
to ∏atwoÊç dost´pu, ale i po-
prawia bezpieczeƒstwo. S∏u-
˝y temu tak˝e przeniesienie
wlewu paliwa, by by∏ dost´p-
ny z poziomu gruntu.
O stylowym, agresywnym
wyglàdzie wozid∏a decyduje
tak˝e jego nowy, czarny
„nos” – a szerzej rozmiesz-

czone Êwiat∏a dajà lepsze
oÊwietlenie pola pracy.
Na rynku wozide∏ przegu-
bowych w Polsce zapowia-
da si´ zatem ostra walka
o klienta. Jakie szanse ma
w niej Caterpillar? – Jestem
pod wielkim wra˝eniem udo-
skonaleƒ wprowadzonych
w nowych wozid∏ach. W mo-
im przekonaniu o zdobyciu
rynku zadecyduje tak˝e fakt,
i˝ w Polsce jesteÊmy najlepiej
przygotowani do serwisowa-
nia maszyn pracujàcych
w trudnych warunkach. Ma-
my najlepiej wyszkolonych
pracowników, najwi´cej wo-
zów sewisowych, najlepsze
narz´dzia i pe∏ne wsparcie ze
strony Caterpillara – twierdzi
Adam Rogala z Bergerat
Monnoyeur Polska. 

www.b-m.pl
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Podstawowe parametry techniczne wozide∏ przegubowych Caterpillar serii B
735B 740B 740B Ejector

Silnik C15 ACERT C15 ACERT C15 ACERT
Moc  [kW] 337 365 365
¸adownoÊç [t] 32,7 39,5 38,0
PojemoÊç skrzyni ∏adunkowej [m3] 19,7 24,0 23,1

Prac´ operatora wozid∏a u∏atwia kolorowy wyÊwietlacz, na którym Êledziç on mo˝e wag´
∏adunku oraz obraz z kamery wstecznej

Czujniki mierzà szybkoÊç na wszystkich szeÊciu ko∏ach. Operator nie musi zastanawiaç
si´, jak dobraç moc do pokonania wzniesienia w pe∏ni za∏adowanym wozid∏em



Fastrac JCB – wi´cej
ni˝ ciàgnik

In˝ynierowie JCB pracujàcy
nad konstrukcjà ciàgnika Fa-
strac postawili na jego uni-
wersalnoÊç i produktywnoÊç.
Fastrac mo˝e zastàpiç ró˝ne-
go rodzaju pojazdy w rolnic-
twie, transporcie, leÊnictwie,
budownictwie w pracach ko-
munalnych i us∏ugowych. 
W ciàgniku zastosowano
wiele innowacyjnych roz-
wiàzaƒ i podzespo∏ów, jak
na przyk∏ad niezawodny
system pe∏nej amortyzacji
zawieszenia, oszcz´dne sil-

niki o du˝ej mocy, uk∏ady
przeniesienia nap´du za-
pewniajàce optymalnà pr´d-
koÊç jazdy w ka˝dym zasto-
sowaniu, zaawansowany sys-
tem hydrauliczny, wszech-
stronne kabiny i pot´˝ne nie-
zawodne hamulce tarczowe
dajàce skutecznoÊç hamo-
wania podczas poruszania
si´ z wi´ksza pr´dkoÊcià
z ∏adunkiem. Wszystko to
w po∏àczeniu z mo˝liwoÊcià
ca∏orocznego u˝ytkowania
czyni ciàgnik JCB wyjàtko-
wà maszynà. Wydajnà, eko-
nomicznà w eksploatacji
i w pe∏ni bezpiecznà. 
Sprawdzone rozwiàzania
konstrukcyjne zawieszenia
oraz nap´du pozwalajà
na szerokie zastosowanie
Fastraca w rolnictwie
do wszelkich prac polowych
z ci´˝kim sprz´tem uprawo-
wym, transportu rozrzutni-

ków, beczek, ciàgni´cia ró˝-
nego rodzaju przyczep, na-
czep niskopodwoziowych
do przewozu maszyn i po-
jazdów a tak˝e p∏odów
i Êrodków rolniczych.
W budownictwie i sektorze
komunalnym Fastrac znaj-
duje zastosowanie na przy-
k∏ad w transporcie przy-
czep i maszyn, stabilizacji
gruntu, oczyszczaniu po-
wierzchni dróg i poboczy,
odÊnie˝aniu dróg, koszeniu
placów i wykaszaniu pobo-
czy oraz porzàdkowaniu te-
renu po zakoƒczeniu prac
budowlanych. Oszcz´dno-
Êci p∏ynàce z zastosowania

tego ciàgnika bardzo szyb-
ko znajdujà odzwierciedle-
nie w bud˝ecie u˝ytkownika.
W transporcie rolnym, budow-
lanym i przemys∏owym Fastra-
ca z powodzeniem zastàpiç
mo˝e ci´˝arówk´ lub ma∏e
wozid∏o. Ma przy tym w po-
równaniu z nimi szereg wa-
lorów, jak na przyk∏ad mo˝-
liwoÊç nieograniczonego
czasu pracy, wi´kszy za-
kres zastosowaƒ, mo˝liwoÊç
oszcz´dnoÊci w zakresie reje-
stracji i ubezpieczenia, kosz-
tów utrzymania, ekonomii
pracy oraz wydajnoÊci. Mo˝li-
woÊç poruszania si´ z du˝à
pr´dkoÊcià po drogach utwar-
dzonych oraz w trudnym tere-
nie, czyni z Fastraca pojazd
wydajniejszy i zdecydowanie
taƒszy w eksploatacji. 
W zastosowaniach komu-
nalnych Fastrac, podobnie
jak Unimog znajduje ca∏y

szereg zastosowaƒ. Umo˝li-
wia to zastosowanie ró˝ne-
go rodzaju specjalistyczne-
go osprz´tu do zimowego
i letniego utrzymania dróg
oraz terenów zielonych, po-
boczy oraz placów, wysi´gni-
ków dêwigowych, roz∏adun-
kowych podnoÊników.
Podstawà bezpieczeƒstwa
na lotniskach sà nale˝ycie
utrzymane nawet przy najgor-
szej pogodzie pasy startowe.
Zadania takie mogà byç sku-
tecznie realizowane niezale˝-
nie od warunków atmosfe-
rycznych przy u˝yciu Fastra-
ca. Poczàwszy od czyszcze-
nia znaków, urzàdzeƒ sygna-
lizacyjnych, Êwiate∏ pasa star-
towego po zamiatanie chod-
ników i p∏yt postojowych.

Od koszenia trawy mi´dzy
pasami startowymi po zimo-
we utrzymanie przy u˝yciu
p∏ugu lub frezu Ênie˝nego,
posypywarek i polewaczek
przeciw go∏oledzi. Szczegól-
nie skuteczna w dzia∏aniu
jest zamiatarko-zdmuchiwar-

ka zaprojektowana specjal-
nie do odÊnie˝ania lotnisk.
Jej dysza wydmuchuje po-
wietrze z maksymalnà pr´d-
koÊcià 500 km/h, nie pozosta-
wiajàc przy tym choçby naj-
mniejszego p∏atka Êniegu. Fa-
strac pomaga jednak nie tyl-
ko w sprawnym przebiegu
startów i làdowaƒ. Przydaje
si´ równie˝ w sytuacjach awa-
ryjnych – jako niezawodny
wóz gaÊniczy, wyposa˝ony
w zbiornik wody lub Êrodka
pianotwórczego oraz w pom-
py wysokociÊnieniowe. Fa-
strac mo˝e byç równie˝ wy-
korzystywany jako ciàgnik
do holowania samolotów.
Sukcesywnie zwi´ksza si´
ÊwiadomoÊç, i˝ Fastrac to
pojazd wielozadaniowy, któ-

ry mo˝e zastàpiç ró˝ne po-
jazdy. Dzi´ki temu mo˝e
byç racjonalnie wykorzysty-
ny w wielu ga∏´ziach gospo-
darki podnoszàc w znaczàcy
sposób wydajnoÊç i efektyw-
noÊç prowadzonych prac. 

www.interhandler.pl

Pojazdy u˝ytkowe
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Fastrac mo˝e byç eksploatowany w ka˝dych warunkach meteorologicznych

Fastrac ze specjalistycznym osprz´tem pracowaç mo˝e przy utrzymaniu dróg

W transporcie budowlanym Fastrac z przyczepà zast´puje ci´˝arówk´ lub wozid∏o
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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
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TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

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

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
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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

OFICJALNY I WY¸ÑCZNY 
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY

MEFLEX TELECONTROL GmbH & Co.KG

IOW SERVICE oferuje elastyczne ci´gna 
typu pchajàco-ciàgnàcego o szerokim
zastosowaniu, jak równie˝ kompletne 

pulpity i manetki sterownicze.

Zastosowanie:

- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE
- MASZYNY LEÂNE

- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB

IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, www.spicer24.com
service@iow.pl
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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

•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. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

♦

♦

POJAZDY U˚YTKOWE

Przedstawicielstwo firmy
Goldhofer w Polsce

P.H.U. „ATRA” – Piotr Ziemnicki
ul. Hetmaƒska 10c, 04-305 Warszawa

tel./fax (22) 879 94 78
e-mail: piotr.ziemnicki@wp.pl

IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, 
www.spicer24.com
service@iow.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
POÂREDNIK

ORGANIZATORZY 
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.breleasing.pl

- n
aj

ni
˝s

ze
 ry

nk
ow

e 
ce

ny
 n

ie
za

w
od

ny
ch

 i 
w

sz
ec

hs
tro

nn
yc

h 
m

as
zy

n 
K

O
M

A
TS

U
- n

aj
w

yg
od

ni
ej

sz
a 

fo
rm

a 
za

ku
pu

 u
m

o˝
liw

ia
jà

ca
 w

yb
ór

 w
 ty

m
 s

am
ym

 c
za

si
e 

m
as

zy
ny

 i 
fin

an
so

w
an

ia
- d

ec
yz

ja
 k

re
dy

to
w

a 
w

 2
4 

go
dz

. (
dl

a 
tra

ns
ak

cj
i <

 5
00

 ty
s.

 z
∏o

ty
ch

) o
ra

z 
w

 7
2 

go
dz

. (
po

zo
st

a∏
e 

tra
ns

ak
cj

e)
- a

tra
kc

yj
ny

 p
ak

ie
t u

be
zp

ie
cz

en
io

w
y

- p
ro

fe
sj

on
al

na
 o

bs
∏u

ga
 p

os
pr

ze
da

˝o
w

a
- b

ez
pi

ec
ze

ƒs
tw

o 
tra

ns
ak

cj
i

Tr
ak

t B
rz

es
ki

 7
2,

 0
5-

07
0 

S
ul

ej
ów

ek
 k

/W
ar

sz
aw

y,
 te

l. 
22

 7
83

 0
0 

62
, f

ax
 2

2 
76

0 
12

 9
7



okladka_411.qxd  7/22/11  12:38 PM  Page c



okladka_411.qxd  7/22/11  12:38 PM  Page d


