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Do osany w ka mie nio ło mie

Oko ło 400 klien tów i dzien ni ka rzy z po nad dzie -
się ciu kra jów z ca łej Eu ro py, Bli skie go Wscho -
du i Afry ki – w tym pięt na sto oso bo wa gru pa
z Pol ski – uczest ni czy ło w trze ciej już edy cji im -
pre zy Do osan Qu ar ry Days

Bywa, że śnię o maszynach…

Rozmowa z Lesławem Hołyszem, 
prezesem zarządu i dyrektorem generalnym
firmy Dressta Sp. z o.o.

Vo lvo ma przewagę nad „bocz nia ka mi”

Bu do wę ga zo cią gu Szcze cin -Gdańsk wi dać
by ło już z dro gi. Wy star czy ło tyl ko zje chać
z niej na oko licz ne po la, by za po znać się
z wa lo ra mi ukła dar ki do rur Vo lvo PL4608

Ko mat su Po land – szlem skom ple to wa ny

Ko mat su sta je się li de rem pol skie go ryn ku w do -
sta wach du żych ma szyn pro duk cyj nych. W ko -
pal ni „Fol wark” pra cu ją praw dzi we gi gan ty ja -
poń skiej mar ki – wo zi dło sztyw no ra mo we, spy -
char ka, ła do war ka kołowa i ko par ka

Lie bherr PR 736 – spy char ka 6 ge ne ra cji

Na te go rocz nych tar gach Bau ma za de biu to -
wa ła no wa spy char ka gą sie ni co wa Lie bherr
PR 736 o ma sie eks plo ata cyj nej 20÷25 ton.
Ma szy na im po nu je wy daj no ścią przy jed no -
cze śnie ni skich kosz tach eks plo ata cyj nych

Gi gan ty Hy un dai na pon to nach

Kra kow ska spół ka Ama go pod ko niec ma ja
prze ka za ła do użyt ku dwie spe cja li stycz ne ko -
par ki Hy un dai R500LC -7A SLR (Su per Long
Re ach). Ma szy ny pra cu ją na pon to nach

Me ca lac – do bry zna jo my na bu do wie.

W za sa dzie na tym ty tu le moż na by po prze -
stać, bo każ dy, kto wi dział ko par kę Me ca la ca
przy pra cy, wie do sko na le, jak wie le za dań wy -
ko nać moż na tą ma szy ną

JCB sta wia na in no wa cyj ność

Przez ca ły maj główną sie dzi bę JCB  od wie -
dza li go ście z ca łe go świa ta, których za pro -
szo no do udzia łu w hucz nych ob cho dach wy -
pro du ko wa nia przez brytyjską fir mę mi lio no -
wej ma szy ny budowlanej

Hi ta chi Za xis 870 LCH – do ka mie nia i… wo dy

W dro dze do Beł cha to wa za sta na wia li śmy się
do cze go w ko pal ni wę gla bru nat ne go słu żyć
mo że tak po tęż na ma szy na, jak Hi ta chi Za -
xis 870 LCH. Kie dy przy by li śmy na miej sce,
za gad ka prze sta ła być za gad ką…

Ste ro wa nie GPS dla prac wy ko po wych

Trim ble GCSFlex to pro sty w uży ciu sys tem
uła twia ją cy pro fi lo wa nie te re nu. Mo duł kon tro li
GPS do dat ko wo po sze rza je go funk cjo nal ność
po zwa la jąc pra co wać szyb ciej i do kład niej

Dres sta do ce nia głos prak ty ków

Dres sta, któ ra  prze ję ła sprze daż na pol skim
ryn ku ma szyn bu dow la nych sta no wią cych nie -
gdyś pod sta wę pro duk cji Hu ty Sta lo wa Wo la
kul ty wu je tra dy cję  Spo tkań Tech nicz nych 

Roz kła dar ki BOMAG nie za wod ne na be to nie

FAYAT BOMAG Pol ska, La far ge Ce ment we -
spół z Przed się bior stwem Ha rat zre ali zo wał
pio nier skie przed się wzię cie. Po le ga ło ono
na wy ko na niu na wierzch ni dro go wej w tech -
no lo gii be to nu wa ło wa ne go 
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Dro dzy Czy tel ni cy,
wśród wszech ogar nia ją cych nas i my lo nych czę sto z son da ża mi an kiet
zna la złem i ta ką, któ rej au tor chciał ustalić, czy re spon den ci są
dum ni ze sta dio nu, na któ rym me cze roz gry wa ich ulu bio na 
dru ży na piłki nożnej. Nie wie dzieć cze mu, ogra ni czył się
przy tym do ki bi ców klu bów gra ją cych w co raz mniej za słu gu ją cej na mia -
no Eks tra kla sy naj wyż szej kla sie roz gryw ko wej. Oka zu je się, że re spon den -
ci nie pa ła ją do obiek tów spor to wych spe cjal ną atencją. Są z nich mało
dumni. Przy naj mniej nie na tyle, ile ocze ki wałby twór ca an kie ty. Ma ło
te go, miesz kań cy miast gosz czą cych uczest ni ków Eu ro 2012 co raz czę ściej za da ją nie wy god ne py ta nia. Chcą
wie dzieć nie tyl ko, ile osta tecz nie kosz to wa ło wy bu do wa nie sta dio nów, ale tak że ile wy da je się na ich utrzy -
ma nie i jak na nie za ro bić. Oka zu je się, że mniej szą sztu ką jest wy bu do wa nie sta dio nu, dro gi czy au to stra dy.
Scho dy za czy na ją się, gdy trze ba zna leźć pie nią dze na utrzy ma nie ich w po rząd ku i bie żą cą kon ser wa cję. 
Wie le wska zu je na to, że już wkrót ce miesz kań cy Gdań ska, Wro cła wia, Po zna nia i War sza wy za py ta ni zo sta ną,
jak pre zen tu je się sta dion, z któ re go są, a mo że ra czej by li dum ni? Od po wia da jąc na tak po sta wio ne py ta nie
za kre ślić pewnie bę dą mo gli jed ną z trzech od po wie dzi: A: Jak by od da no go do użyt ku dzi siaj, B: Wczo raj
oraz C: W mi nio nym stuleciu. Czy oce nia jąc stan Sta dio nu Na ro do we go, na któ rym od cza su do cza su gry wa
na sza sła bo wi ta pił kar ska re pre zen ta cja i gdzie od by wa ją się co raz bar dziej ku rio zal ne im pre zy – par tyj ne
konwencje, po ka zy zum by, zlo ty ro we rzy stów czy tar gi książ ki – chąc po zo stać w zgo dzie z wła snym su mie -
niem już nie ba wem ankietowani za kre ślać bę dą najczęściej od po wiedź C? Je że li tak ma być, to twór cy za miesz -
czo ne go na są sied niej ko lum nie ko mik su pod po wia da ją, jak wyjść z za krę te go krę gu już dziś da jąc na dodatek
ulgę bu dże to wi, w któ rym rząd zo stał wła śnie zmu szo ny do zwięk sze nia de fi cy tu. O szes na ście mi liar dów zło -
tych, z cze go po ło wę pokryć mają oszczęd no ści  mi ni sterstw. Sko rzy sta nie z po my słu na szych „ko mik sia rzy” jest
ze wszech miar god ne roz wa że nia. Spra wić mo że, że kil ka in we sty cji w roz wój lo kal nej in fra struk tu ry nie
„spad nie z roz dziel ni ka”, a na sza bran ża wzbo ga ci się o cie ka wą im pre zę. Na dodatek w kolejce czekają kolejne
miasta, w których śmiało zor ga ni zo wać moż na ko lej ne edy cje tar gów dla „wyburzeniowców”…
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„Pośred nik Bu dow la ny 
– Ma szy ny, Narz dzia, Sprzęt” 

jest kol por to wa ny bezp∏at nie
do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną.

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na stronie 10.
każdego wydania

Nasza ok∏adka:

Ładowarka kołowa
HYUNDAI HL760-9A

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏o szeń  oraz ar ty ku ∏ów re kla mo -
wych i in for ma cji pra so wych. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz opatrywania ich tytu∏ami i śródtytu∏ami.



transparent na największym stadionie w warszawie

jak to na budowie ładnie...

efekty pokazów przeszły najśmielsze
oczekiwania organizatorów

na „narodowym” zameldowała się cała branża 
wszystkie drogi wiodły do stolicy

operatorzy prześ cigali się w prezentowaniu 
swych umiejętnościa teraz  przejdziemy

do części
praktycznej

którędy na
„narodowy”?

bilecik dla
szanownego pana?

zenek daje
czadu!

sukcej targów daje
olbrzymie oszczędności
dla budżetu. kolejną

edycję imprezy
zaplanowano za trzy
miesiące w gdańsku

©PMB Sp. z o.o.



Do osany w ka mie nio ło mie
Oko ło 400 klien tów i dzien ni ka rzy z po nad dzie się ciu kra jów z ca -
łej Eu ro py, Bli skie go Wscho du i Afry ki – w tym pięt na sto oso bo -
wa gru pa z Pol ski – uczest ni czy ło w trze ciej już edy cji Do osan
Qu ar ry Days. Tym ra zem fir ma Do osan zor ga ni zo wa ła po kaz
swo ich pro duk tów nie da le ko cze skiej Pra gi, w ka mie nio ło mie
Kámen Zbra slav Lom Be li ce. Pod czas trwa ją cej od 24 czerw ca
do 5 lip ca im pre zy za pre zen to wa no tam sze ro ką ga mę ma szyn
Do osan. Klien ci pod okiem in struk to rów i spe cja li stów od po -
szcze gól nych pro duk tów mo gli prze te sto wać ko par ki, ła do war ki
i wo zi dła prze gu bo we. Wszy scy chęt ni mie li moż li wość spraw -
dze nia ma szyn w bar dzo trud nych i wy ma ga ją cych wa run kach.
A ka mie nio łom był do te go miej scem wręcz ide al nym. Po za ma -
low ni czą sce ne rią by ły tam twar de, ka mie ni ste na wierzch nie, bło -
to, stro me pod jaz dy oraz set ki ton skał do prze rzu ce nia. 
Bli sko pięć dzie się cio oso bo wa dru ży na Do osa na dba ła o to,
by każ dy z uczest ni ków otrzy mał jak naj wię cej in for ma cji o pre -
zen to wa nych ma szy nach. To już trze ci rok z rzę du, kie dy po ka -
zy w ra mach Qu ar ry Days oka za ły się bar dzo uda nym przed się -
wzię ciem. Nie tyl ko dla na szych klien tów – obec nych jak i przy -
szłych, któ rzy mo gą po rów ny wać i te sto wać ma szy ny, ale tak że
dla nas. Mo że my przyj rzeć się re ak cjom na zmia ny, któ re wpro -
wa dzi li śmy – powiedział Ar naud Ga bar re, menedżer ds. za so -
bów i prezenta cji w Do osan EMEA. – Dzię ki te mu, że przyj mo -
wa li śmy go ści ma ły mi gru pa mi, w spo koj nej at mos fe rze, mo gli -
śmy do kład nie wy słu chać ich opinii oraz zapoznać się z ich
uwa gami i spo strze że niami. To dla nas zna ko mi te źró dło in for -
ma cji służące do te go, by dodatkowo ulep szać na szą ofer tę.
Ma szy ny pre zen to wa ne by ły w dwóch stre fach ka mie nio ło mu.
Na do le wy ro bi ska zo ba czyć moż na by ło czte ry ko par ki gą -
sie ni co we: 30-to no wą (DX300LC -3), 38-to no wą (DX380LC -3), 
50-to no wą (DX490LC -3) oraz 25-to no wą DX255LC -3 wy po sa -
żo ną w młot, pięć ła do wa rek ko ło wych – no wą DL200 -3,
DL300 -3, DL420 -3, DL450 -3 i DL550 -3 oraz wo zi dło prze gu bo -
we DA 40. Po wy żej wy ro bi ska znaj do wał się pa wi lon de mon -
stra cyj ny, wo kół któ re go roz miesz czo ne zo sta ły po zo sta łe pre -
zen to wa ne ma szy ny: ko par ki ko ło we – 14-to no wa (DX140W -3)
oraz 16-to no wa (DX160W -3), pięć ko pa rek gą sie ni co wych
– 14-to no wa (DX140LC -3), 21-to no wa (DX225LC -3), 23-to no -
wa (DX235LCR), 25-to no wa (DX235NLC). W strefie tej
prezentowano także wo zi dło prze gu bo we DA 30.
Wszyst kie ma szy ny moż na by ło prze te sto wać pod okiem eks -
per tów, któ rzy chęt nie do ra dza li, jak uży wać każ de go mo de lu,
jak osią gnąć mak sy mal ną wy daj no ść i sku tecz ność działania.
Przy znać trzeba, że wa run ki w ja kich pra co wa ły ma szy ny by ły
bar dzo wy ma ga ją ce. Na wet w gór nej czę ści, po za wy ro bi skiem,
w grun cie znaj do wa ło się wie le odłam ków skal nych, co by ło du -
żym wy zwa niem szcze gól nie dla naj mniej szych mo de li ko pa -
rek. Tam też znaj do wał się te re no wy tor prze szkód, na któ rym
wozidła potwierdzały swe do sko na łe wła ści wo ści trak cyj ne.
Odwiedzający pokazy otrzymali też moż li wość zwie dze nia fa -
bry ki Bob ca ta  i cen tum szkoleniowego Doo san, które znaj du -
ją się w miej sco wo ści Do bris położonej kil ka dzie siąt ki lo me -
trów od ka mie nio ło mu. Otwar ta w roku 2007 fa bry ka pro du ku -
je ma łe i śred nie ła do war ki kom pak to we, mi ni ko par ki o wa dze
ro bo czej do 2 ton, a tak że osprzę t roboczy. W fa bry ce o po -
wierzch ni 20 tysięcy metrów kwadratowych odbywa się ca ły
pro ces wytwarzania ma szyn prze zna czo nych na ry nek Eu ro -
py, Środ ko wego Wschodu i Afry ki.
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Ka mie nio łom oka zał się ide al nym miej scem na po ka zy. Po za ma low ni czą sce ne rią by ły tam
ka mie ni ste na wierzch nie, bło to, stro me pod jaz dy oraz set ki ton skał do prze rzu ce nia

Klien ci pod okiem in struk to rów i spe cja li stów od po szcze gól nych pro duk tów mo gli bardzo
dokładnie zapoznać się ze szczegółami konstrukcyjnymi każdej z maszyn

Pre zen to wa ne w be lic kim ka mie nio ło mie no wej ge ne ra cji ła do war ki ko ło we sta no -
wią waż ną część ofer ty pro duk cyj nej ko re ań skie go kon cer nu

Na spe cjal nie przy go to wa nym te re no wym to rze prze szkód wo zi dła prze gu bo we Do osan
po twier dza ły swe do sko na łe wła ści wo ści trak cyj ne



JCB pla nu je per spek ty wicz nie
Choć dy rek tor ge ne ral ny JCB Alan Bla ke przej dzie na eme ry -
tu rę do pie ro wraz z koń cem ro ku, to już w czerw cu po zna li śmy
ofi cjal nie na zwi sko je go na stęp cy. Alan Bla ke to nie tu zin ko wy
me ne dżer, jed na ze sztan da ro wych po sta ci kon cer nu JCB. Po -
cząw szy od ro ku 1989 peł nił w nim roz licz ne kie row ni cze funk -
cje. Je go za słu gi w opra co wa niu i kon se kwent nym pro wa dze -
niu stra te gii naj więk szej w hi sto rii JCB eks pan sji na świa to we
ryn ki zo sta ły do ce nio ne w ro ku 2010, kie dy po wie rzo no mu
funk cję dy rek to ra ge ne ral ne go kon cer nu. W cią gu mi nio nych
trzech lat Bla ke nie tyl ko do sko na le przy go to wał JCB do funk -
cjo no wa nia w wa run kach po stę pu ją ce go kry zy su, ale tak że
umoc nił po zy cję fir my na świa to wych ryn kach. Nic dziw ne go,
że po przej ściu na eme ry tu rę otrzy ma funk cję Se nio ra Do rad -
cy i za sią dzie w ra dzie nad zor czej JCB. 
Bły sko tli we go me ne dże ra za stą pi 45-let ni Gra eme Mac do nald,
pia stu ją cy w JCB od 16 lat kie row ni cze funk cje, ostat nio ja ko

dy rek tor wy ko naw czy. Uprzed nio pra co wał w głów nej sie dzi -
bie JCB w an giel skim Ro ce ster, gdzie pia sto wał funk cję dy rek -
to ra za rzą dza ją ce go pro duk cją ko par ko -ła do wa rek. Swe go
cza su Mac do nald sze fo wał rów nież ame ry kań skiej fi lii JCB.

Pre ze s powrócił
Py ta ny o wspo mnie nie swo je go pierw sze go kon ta ku z Pol -
ską Ta ka hi de Oshi ta ni wy ko nu je prze pra sza ją cy gest. Nie
za mie rza bo wiem za prze czać, że w ro ku 1996 nasz kraj nie
wy warł na nim naj lep sze go wra że nia. Spo glą dał na War sza -
wę z okien tak sów ki ja dąc z lot ni ska do ho te lu w cen trum.
Pa dał śnieg, mia sto by ło spo wi te w ciem no ściach. – Po my -
śla łem, że Pol ska to trud ne miej sce do pra cy i ży cia – mó wił
w ro ku 2007 w wy wia dzie udzie lo ne mu „Po śred ni ko wi Bu -
dow la ne mu”. Wów czas był już pre ze sem po wsta łej rok
wcze śniej fir my Ko mat su Po land i miesz kał na sta łe… w War -
sza wie. Ina czej pa trzył też na pol ską rze czy wi stość. – Two -
rzy łem od pod staw Ko mat su Po land, czu łem wiel ką od po wie -
dzial ność, a świa do mość zmian, ja kie za szły od mo je go
pierw sze go po by tu w Pol sce spra wia ła, że z opty mi zmem
spo glą da łem w przy szłość. Za rów no Pol ski, jak i Ko mat su Po -
land – mó wił we wspo mnia nym wy wia dzie.
Po dwóch la tach, kie dy Ko mat su Po land usta bi li zo wa ło swą
po zy cję na pol skim ryn ku, prze ło że ni Ta ka hi de Oshi ta nie go
do szli do wnio sku, że je go mi sja w Pol sce jest za koń czo na.
Po wie rzy li mu wy so kie sta no wi sko w ja poń skiej cen tra li kon -
cer nu. Choć był to awans, Ta ka hi de Oshi ta ni opusz cza jąc Pol -
skę nie wy glą dał na szczę śli we go. 
Pra cu jąc w da le kim To kio wciąż utrzy my wał re gu lar ne kon tak -
ty z Ko mat su Po land. Te le fo nicz ne, ma ilo we, a przy nada rza -
ją cej się oka zji tak że oso bi ste. 
Po dob no nic dwa ra zy się nie zda rza. A jed nak! Ta ka hi de Oshi -
ta ni w ma ju te go ro ku po now nie ob jął sta no wi sko pre ze sa Ko -
mat su Po land. – Pra cu jąc w Ja po nii śle dzi łem z od da li, ale
na bie żą co to, co dzie je się w Pol sce. Smu ci łem się, że fir ma,
po dob nie jak ca ła bran ża, prze ży wa kło po ty. My ślę, że wiem,
jak im za ra dzić, dla te go gdy po ja wi ła się moż li wość po wro tu
do Eu ro py, za czą łem ubie gać się o ob ję cie sta no wi ska w Pol -
sce – tłu ma czy Ta ka hi de Oshi ta ni. Je go sen ty ment do na sze -
go kra ju jest ze wszech miar szcze ry, wszak od rzucił ofer tę ob -
ję cia da le ko bar dziej pre sti żo wej po sa dy pre ze sa przed sta wi -
ciel stwa Ko mat su w Ro sji. – Ol brzy mi ro syj ski ry nek, bli sko pół
set ki pra cow ni ków… Przy zna ję, że mo gło to być nie zwy kłe wy -
zwa nie. Jed nak ani przez mo ment nie roz wa ża łem je go pod ję -

cia. Po wie dzia łem mo je mu sze fo wi, że je że li mam wra cać
do Eu ro py, to je dy nie do Pol ski – tłu ma czy. 
Pre zes Oshi ta ni jest kon kret ny. Ce ni so bie szcze rość, nie lu bi
nie do mó wień. Wie, cze go po trze ba Ko mat su Po land do po wro -
tu na wła ści we to ry. Je go de wi zą jest trak to wa nie każ de go pra -
cow ni ka z sza cun kiem. Te go sa me go oraz su mien no ści i peł ne -
go za an ga żo wa nia wy ma ga rów nież od swo ich pod wład nych.
Ma ją oni pra co wać dla do bra fir my, któ rą trak tu je jak wła sne
dziec ko. Czę sto na wet mó wi o niej – „mo ja ślicz na có recz ka”. 
Có recz ka skoń czy ła wła śnie wiek przedszkolny. Czy pre zes
Oshi ta ni dłu go jesz cze bę dzie spra wo wał nad nią pie -
czę? – Tak dłu go, jak star czy mi sił i ona bę dzie te go chcia -
ła. Mo że na wet do peł no let no ści – mó wi sze ro ko się uśmie -
cha jąc. Mi mo to je go sło wa trak to wać trze ba jak naj bar dziej
po waż ne. Prze ma wia za tym tak że to, że wkrót ce ma do łą -
czyć do nie go miesz ka ją ca jesz cze cią gle w Ma dry cie mał -
żon ka. Ta ka hi de Oshi ta ni roz glą da się za od po wied nim lo -
kum w War sza wie. – To nie ła twe za da nie. Miesz ka nie po win -
no po do bać się mo jej żo nie, a mnie mu si być na nie
stać – koń czy ze śmie chem.
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Ta ka hi de Oshi ta ni ma sentyment do naszego kraju. Nie wahał się ani chwili, gdy odrzucił
ofertę zostania prezesem rosyjskiego oddziału Komatsu i ponownie wybrał Polskę

Graeme Macdonald od stycznia 2014 obejmie funkcję dyrektora generalnego JCB



Pod czas te go rocz nej edy cji naj więk szych i naj waż niej szych
w na szym kra ju tar gów bu dow nic twa dro go we go Au to stra -
da Pol ska swo je ofer ty pre zen to wa ło po nad 400 wy staw -
ców z 21 kra jów. Eks po zy cja za ję ła po nad 13.000 me trów
kwa dra to wych za rów no w ha lach, jak i na te re nie ze wnętrz -
nym. Kil ka firm zde cy do wa ło się tak że na pre zen ta cje dy -
na micz ne. Po zy ski wa nie środ ków na bu do wy dróg, no wa
usta wa o pra wie za mó wień pu blicz nych, al ter na tyw ne kru -
szy wa i sku tecz ne tech ni ki sprze da ży w okre sie spad ku
kon dy cji ryn ku – te i wie le in nych za gad nień po ru szy li spe -
cja li ści z bran ży pod czas to wa rzy szą cych tar gom kon fe ren -
cji. Jak co ro ku Tar gi Kiel ce przy zna ły wy staw com wy róż -
nie nia i me da le. Wśród firm bio rą cych udział w tar gach Au -
to stra da Pol ska wy róż nio no: ASbud z Ka to wic za Ta trę Pho -
enix 8x6, fir mę Neu ro soft z Wro cła wia za iden ty fi ka cję i od -
czyt ta blic ADR w ba da niach i nad zo rze ru chu, KH Kip per
z Kielc oraz Mer ce des Benz z War sza wy za no we go Mer -
ce de sa Arocs 6x4 z za bu do wą dwu stron ną W2H KH Kip per
oraz ste ro wa niem ra dio wym. W ra mach tar gów Traf fic expo
wy róż nio no fir mę DVS De sign Vi sion Sys tem ze Skrzy szo -
wa za ra dar z wy świe tla czem pręd ko ści i licz bą punk tów
oraz kwo tą man da tu.

Me da le Tar gów Kiel ce otrzy ma ły na stę pu ją ce fir my: Am mann
Pol ska  z War sza wy za in sta la cję do mo dy fi ko wa nia as fal tu po -
li me ra mi Mo di tec oraz Mi sta ze Sta lo wej Wo li za ró wiar kę
RD 130 FHD. To w ra mach tar gów Au to stra da Pol ska, a wśród
wy staw ców Traf fic Expo na me dal za słu ży ła fir ma Lo tos As falt
z Gdań ska za as falt mo dy fi ko wa ny z do dat kiem gu my Mod -
bit 45/80-55 CR. Me dal tar gów Ma szbud zdo by ła z ko lei Dres -
sta ze Sta lo wej Wo li za ukła dar kę rur SB-30M. 
Wy róż nie nia Tar gów Kiel ce za aran ża cję sto iska otrzy ma ły
na stę pu ją ce fir my: „GIERA” Zna ki Dro go we Mi chał Gie ra,
Kry sty na Gie ra z Jon ko wa, Ma gna Ty res Po land z Kra ko -
wa, Me ca lac Pol ska z Ła zisk Gór nych, Me ta le sa Pol ska
z Gli wic, PPUH Per fo pol ze Sta ra cho wic, P. W. Agro -Ra mi
Ra niś i Wspól ni cy z Go łu cho wa, Rhe in braun Bren n stoff
z Nie miec oraz Sa sol Po land z War sza wy. Me da le Tar gów
Kiel ce za aran ża cję sto iska otrzy ma ły: DB Schen ker Ra il Pol -
ska z Za brza, KGHM Eco ren z Lu bi na, Za kła dy Prze my słu
Wa pien ni cze go Trzu ska wi ca z Sit ków ki -No win oraz MSR
Traf fic z Prze źmie ro wa oraz Via con Pol ska z Ry dzy ny.

Tegoroczna Autostrada okazała się  o wiele mniejsza niż
kto kol wiek się spo dzie wał. Nie cho dzi tu tyl ko o licz bę wy -
staw ców, ale i o po wierzch nię, któ rą za ję li. Po dru gie – nie
do pi sa li fa cho wi go ście. Ow szem, więk szość wy staw ców
za pro si ła swo ich klien tów i wie lu z nich sko rzy sta ło z tych
za pro szeń, jed nak ge ne ral nie brak zwie dza ją cych rzu cał
się w oczy. Czy moż na to tłu ma czyć tyl ko kry zy sem w dro -
go wnic twie i za ła ma niem po go dy w dru giej czę ści im pre -
zy? Po trze cie – kie dy nie wy sta wi li się wiel cy i moż ni

z bran ży, uwa gę w na tu ral ny spo sób przy cią ga ły mniej sze
fir my. I kil ku wy staw ców, z któ ry mi mie li śmy oka zję roz ma -
wiać, by ło wręcz za do wo lo nych z te go rocz nej edy cji Au to -
stra dy. Prze wa ża ło jed nak za sko cze nie i pew ne roz cza ro -
wa nie… Nie któ rzy do koń ca wie rzy li, że wy co fa nie się z te -
go rocz nych tar gów naj waż niej szych gra czy na sze go ryn -
ku to chwi lo wy ka prys, al bo ele ment prze tar go wy w roz -
mo wach z or ga ni za to ra mi… Ci są prze ko na ni, że przy szło -
rocz ne tar gi bę dą bar dziej uda ne. Po wo dów do opty mi -
zmu jest kil ka. Przede wszyst kim obie stro ny – za rów no or -
ga ni za to rzy, jak i wy staw cy – chcą ze so bą roz ma wiać. Po -
pra wi się tak że zna czą co tar go wa in fra struk tu ra w Kiel -
cach. To do bry pro gno styk. Gdy by tak jesz cze moż na by -
ło od gór nie od wo łać nę ka ją cy bran żę kry zys…

Autostrada okrojona, ale z planami na przyszłość…
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Bar dzo in te re su ją co pre zen to wa ło się sto isko Me ca lac Pol ska. I nic dziw ne go, wie -
lo funk cyj ne ko par ki na da ją się prze cież ide al nie do pra cy na ogra ni czo nym te re nie 

Te go rocz na Au to stra da oka za ła się o wie le mniej sza niż kto kol wiek się spo dzie -
wał. Nie cho dzi tu tyl ko o licz bę wy staw ców, ale i o po wierzch nię, któ rą za ję li

Ta tra to nie tyl ko po jaz dy cy wil ne. Cię ża rów ki cze skie go pro du cen ta ma ją tak że
za sto so wa nia mi li tar ne, spi su ją się tak że do sko na le w naj trud niej szych raj dach



http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/passengercars.flash.html


Wacker Neuson w Krakowie
Świę tu ją cy wła śnie dwu dzie sto le cie dzia łal no ści Wac ker Neu -
son Pol ska nie oglą da się za sie bie. Wprost prze ciw nie, mi mo
trud no ści, ja kie prze ży wa bran ża, nie za mie rza ule gać sta gna -
cji. Nie daw no otwo rzył od dział w Kra ko wie zlokalizowany
naprze ciw ko lot ni ska w Ba li cach. 
Do sko na łym po my słem oka za ło się zor ga ni zo wa nie w kra kow -
skim od dzia le Wac ker Neu son „Dni otwar tych”. Przy sło wio wym
„strza łem w dzie siąt kę” by ło za ofe ro wa nie go ściom im pre zy
sze ro kie go wy bo ru uży wa nych ma szyn i sprzę tu. Na pół go -
dzi ny przed ofi cjal nym roz po czę ciem przed sie dzi bą fir my po -
ja wi li się chęt ni pra gną cy „za kle pać” so bie naj lep sze eg zem -
pla rze. Na stęp ne go dnia na więk szo ści urzą dzeń wi sia ły kart -
ki – „sprze da ne”! Uda ne trans ak cje świę to wa no pod czas ro -

dzin ne go pik ni ku, któ ry ob fi to wał w atrak cje. Nie tyl ko dzie ci
ba wi ły się świet nie. Dla praw dzi wych męż czyzn przy go to wa no
fraj dę nie la da – jaz dy te re nów ka mi. Wszy scy chęt ni mo gli też
spró bo wać sił ja ko pi lo ci raj do we go kie row cy.

CASE pomagał powodzianom
W czerw cu pół noc na Hisz pa nia zma ga ła się ze skut ka mi ka -
ta stro fal nej po wo dzi. W mie ście Viel ha wy stą pi ła z brze gów
rze ka Ga ro na nisz cząc mo sty, dro gi i do my. Lo kal ne
przedstawicielstwo CASE CE za re ago wa ło bły ska wicz nie. Gdy
tylko po ziom wo dy nie co opadł, do akcji weszły ma szy ny
CASE - zarówno ciężkie, jak i kompaktowe. Przez kilka tygodni
oczysz cza ły te re ny do tknię te ka ta kli zmem od bu do wu jąc
zniszczone na brze ża i wa ły prze ciw po wo dzio we.
Ma szy ny CASE przy szły z po mo cą po wo dzia nom tak że
w Niem czech i Au strii, gdzie pod wo dą zna la zło się po -
nad 22.000 hek ta rów grun tów rol nych. Do tknię te ży wio łem by ły
głów nie te re ny wzdłuż Du na ju. Du że ła do war ki pra co wa ły
w mia stach Linz i Efer ding usu wa jąc szlam, gruz i gła zy na nie -
sio ne przez wo dę.
W Niem czech Ca se udo stęp nił ko par kę i ła do war kę ko ło wą
do usu wa nia skut ków po wo dzi w Deg gen dor fie. I my śle dzi li -
śmy roz mia ry ka ta kli zmu w tym mie ście. Tak się bo wiem zło -
ży ło, że w kwiet niu Deg gen dorf sta no wił na szą ba zę wy pa do -
wą na czas te go rocz nej Bau my. Trud no nam by ło uwie rzyć,
ja kich szkód do zna ło to pięk ne nad du naj skie mia sto.

Liebherr – 220 ton na gą sie ni cach 
Świa to wa pre mie ra te le sko po we go żu ra wia gą sie ni co we go
Lie bherr LTR 1220 mia ła miej sce pod czas te go rocz nych tar -
gów Bau ma w Mo na chium. Gi gan tycz na 220-to no wa ma szy -
na ma już za so bą „chrzest bo jo wy”. Na bu do wie ha li prze my -
sło wej w Vil lin gen -Schwen nin gen żu raw po twier dził swą funk -
cjo nal ność i ła twość ma new ro wa nia przy prze miesz cza niu
wiel ko ga ba ry to wych pre fa bry ka tów be to no wych. Je go pod -

wo zie gą sie ni co we umoż li wia ło ła twe po ru sza nie się w te re -
nie. In ny mi za le ta mi żu ra wia Lie bherr LTR 1220 jest krót ki czas
mon ta żu oraz du ża róż no rod ność sys te mów wy się gni ka.

Atlas Cop co – fir ma etycz na
Fir ma Atlas Cop co zo sta ła uzna na przez Ethi sphe re In sti tu te
za jed ną naj bar dziej etycz nych firm na świe cie. Li sta przed -
sta wio na na szczy cie Glo bal Ethics Sum mit w No wym Jor ku
uzna je fir my wpro wa dza ją ce naj lep sze prak ty ki w za kre sie ety -
ki kor po ra cyj nej.
Ety ka jest klu czo wym ele men tem pro wa dze nia dzia łal no ści
przez fir mę Atlas Cop co. Gru pa sto su je ści śle okre ślo ne re gu -
ły i prak ty ki biz ne so we wraz z wszech stron nym pro gra mem
edu ka cyj nym, któ ry obej mu je na przy kład za pra sza nie do -
staw ców do uczest nic twa w in ter ne to wych za ję ciach z ety ki.
Fir ma Atlas Cop co pro wa dzi do rocz ny pro gram szko le nio wy
w za kre sie świa do mo ści ko rup cji, w któ rym w ubie głym ro ku
wzię ły udział ty sią ce pra cow ni ków, a wszy scy dy rek to rzy w Gru -
pie po twier dzi li zgod no ści z fir mo wym Ko dek sem Prak tyk Biz -
ne so wych. Fir ma Atlas Cop co jest sy gna ta riu szem UN Glo bal
Com pact, stra te gicz nej ini cja ty wy dla firm, któ re do sto so wu ją
swo je ope ra cje i stra te gie w opar ciu o dzie sięć po wszech nie
przy ję tych za sad w za kre sie praw czło wie ka, pra cy, śro do wi ska
i prze ciw dzia ła nia ko rup cji. – Etycz ne pro wa dze nie dzia łal no ści
nie jest je dy nym ce lem. Waż ne jest rów nież roz wi ja nie na szej
dzia łal no ści w spo sób zy skow ny – po wie dział Håkan Osvald,
Star szy Wi ce pre zes i Rad ca Praw ny w fir mie Atlas Cop co.
Na po cząt ku ro ku Trans pa ren cy In ter na tio nal, glo bal na ko ali cja
prze ciw ko ko rup cji, uzna ła wy sił ki fir my Atlas Cop co w swo im
ra por cie wśród po nad dwu dzie stu naj więk szych firm szwedz -
kich. Fir ma Atlas Cop co uzy ska ła oce nę 100 pro cent. 
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Pod czas „Dni Otwar tych” kra kow ski od dział Wac ker Neu son za ofe ro wał go ściom im -
pre zy wie le uży wa nych ma szyn w do sko na łym sta nie. Wszyst kie zna la zły na byw ców

Głów ny mi za le ta mi żu ra wia te le sko po we go LTR1220 są krót ki czas przy go to wa nia
do pra cy, uła twio ny trans port i zróż ni co wa ne sys te my wy się gni ków



Model w… modelu
W na szym cza so pi śmie pu bli ko wa li śmy już zdję cia mo de li ma -
szyn, te raz zaś sy tu acja się od wró ci ła – jak wi dać na zdję ciu, to
„Po śred ni ki” tra fi ły do mo de li. Oczy wi ście w od po wied nio
zmniej szo nej wer sji. Bo kie dy two rzy się mo del ma szy ny, war to
za dbać i o ta kie szcze gó ły, by nadać mu więk szą re al ność. Mo -
del nie ska zi tel ny wy da je się nie co „bez ży cia”. A kie dy lek ko
ubru dzi my mu łyż kę, ubło ci my ko ła, a przez szy bę ka bi ny wi dać
bę dzie dru gie śnia da nie ope ra to ra i je go… lek tu rę, ła do war ka
wy glą dać bę dzie jak „ży wa”. Twór ca mo de lu, Łu kasz Dłu gosz,
ozdo bił „Po śred ni ka mi” tak że ka bi ny po jaz dów bu dow la nych.
Tra fia my już nie tyl ko do bi blio tek, ale i na wy sta wy!

Movax wbija i wyrywa
Mon to wa ne na wy się gni kach ko pa rek wi brom ło ty Mo vax uła -
twia ją wbi ja nie i wy ry wa nie gro dzic, rur pa li i pro fi li pła skich.
Od po wied nio prze szko lo ny ope ra tor bez sto so wa nia do dat ko -
we go osprzę tu mo że za po mo cą wi brom ło ta po djąć po je dyn -
czy ele ment z wiąz ki pro fi li, chwy cić go główny mi szczę ka mi,
usta wić pod pra wi dło wym ką tem i pre cy zyj nie wbić w ca łości.
Fir ma INTOP Tar no brzeg przy re mon cie wia duk tu ko le jo we go
nad rze ką Bia ła w Tar no wie ko rzy sta ła z wi brom ło ta Mo vax
SPH-80 za mon to wa ne go na ko par ce Ko mat su. Za po mo cą
urzą dze nia ope ra tor bły ska wicz nie wbił 35 sztuk rur o śred ni -
cy 600 mm w dno rze ki oraz w skar pę pod wia duk tem.

Najnowocześniejszy w Belgii
Ghelamco Group wybudowało  stadion piłkarski w drugim co
do wielkości mieście Belgii – Gandawie. Inauguracja nowego
obiektu mieszczącego 20.000 widzów, który przez najbliższe
dziesięć lat nosić będzie nazwę Ghelamco Arena, odbyła się
17 lipca 2013 roku w obecności belgijskiej pary królewskiej.
Koronowane głowy i pozostali kibice  nie zawiedli się, bowiem
miejscowy KAA Gent w swoim pierwszym meczu na nowej
arenie pokonał  2:0 niemiecki VfB Stuttgart.
Po mysł zbu do wa nia no we go sta dio nu w Gan da wie po wstał już
dwa na ście lat te mu, ale re ali za cja za czę ła na bie rać tem pa do -
pie ro w mo men cie, gdy do re ali za cji pro jek tu włą czy ła się fir -
ma Ghe lam co Gro up. Nie ma wąt pli wo ści, że bez udzia łu Ghe -
lam co nie po wstał by tak pięk ny i no wo cze sny obiekt. Za an ga -
żo wa nie fir my w pro jekt i nie zwy kła dba łość o je go re ali za cję
by ły po wo dem, dla któ re go wła dze klu bu zde cy do wa ły się za -
pro po no wać na zwę sta dio nu – Ghe lam co Are na.

– Naj wię cej na współ pra cy klu bu KAA Gent i Ghe lam co Gro up
zy ska sport. Sta dion zbu do wa no z my ślą o suk ce sach pił kar -
skich dru ży ny KAA Gent. Ten wspól ny cel za pew nił suk ces
przed się wzię cia i spo wo do wał, że na sza współ pra ca z klu bem
by ła tak zna ko mi ta. Osią gnę li śmy stan, w któ rym zro zu mie nie
wza jem nych po trzeb sta no wi ło klucz do suk ce su – po wie dział
Paul Ghey sens, pre zes Ghe lam co Gro up. 
Po za no wo cze sną ar chi tek tu rą i funk cjo nal no ścią, Ghe lam co
Are na wy róż nia się tak że nie zwy kłą in sta la cją LED. Na ele wa cji
sta dio nu za mon to wa no mia no wi cie ogrom ny ekran wi docz ny
do sko na le na wet z od le gło ści pół to ra ki lo me tra. Do dat ko wo
wo kół sta dio nu po wsta ją i pla no wa ne są ko lej ne du że in we sty -
cje. W lip cu roz po czę ła się bu do wa ho te lu, pla no wa ne jest cen -
trum han dlo we, a w przy szłym ro ku od da ne do użyt ku zo sta ną
dwa bu dyn ki biu ro we. Ca ła po wierzch nia jed ne go z nich zo sta -
ła już te raz wy na ję ta bel gij skiej fir mie ubez pie cze nio wej Par te -
na. – Za ca łą in we sty cją stoi bar dzo kon kret na wi zja. Po le ga ona
na stwo rze niu mul ti funk cjo nal ne go ob sza ru miej skie go za pew -
nia ją ce go miesz kań com kom for to we wa run ki do pra cy, za ku -
pów i wy po czyn ku – pod su mo wu je Paul Ghey sens.
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Ghelamco Arena wyróżnia się nowoczesną architekturą i funkcjonalnością. Jest też
szczęśliwym stadionem, bowiem na inaugurację gospodarze obiektu zwyciężyli 2:0

W mo de lar stwie waż na jest dba łość o szcze gó ły. Dla te go Łu kasz Dłu gosz umiesz cza
w ka bi nach swych mo de li… ko lej ne mo de le. W tym przy pad ku na sze go cza so pi sma!

Uchwyt bocz ny wi brom ło ta Mo vax uła twia ope ra to ro wi ko par ki wy ko na nie prac
na skar pach, zbo czach, pod wia duk ta mi i mo sta mi



Krót ka cha rak te ry sty ka

„Po śred nik Bu dow la ny - maszyny, narzędzia, sprzęt” to fa cho we cza so pi -
smo po śred ni czą ce w kon tak tach firm z bran ży bu dow la nej. Ukazuje się od
stycznia 1996 roku, a począwszy od wydania 5/98 w formie odrębnego
zeszytu co dwa miesiące przy no si  in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym rynku maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji związanych
z branżą budowlaną w nak∏adzie 7.500 egzemplarzy. 

Ad re sa ci
Bran ża

1. Budownictwo ogólne 4.496
2. Roboty ziemne 115
3. Inżynieria lądowa i wodna 973
4. Specjalistyczne roboty budowlane 62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 311
6. Kopalnie węgla kamiennego (Bazy Transportu i Sprzętu) 68
7. Sprzedawcy maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego 138
8. Wypożyczalnie maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprzętu budowlanego 63

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 121
12. Biblioteki 34
13. Szko∏y/Szko∏y wyższe/Pracownicy naukowi 21
14. Rzeczoznawcy 19

Nakład bezp∏atnie kolportowany 7.017 egz.
Na kład dru ko wa ny 7.500 egz.

Wy da nie Ter min Ter min Ter min do star cze nia 
za mó wień materia∏ów do dru ku

5/2013 27.09.2013 19.08.2013 26.08.2013
6/2013 29.11.2012 21.10.2013 28.10.2013
1/2014 30.01.2014 16.12.2013 30.12.2013
2/2014 24.03.2014 17.02.2014 24.02.2014

Termin ewentualnej re zy gna cji: 5 ty go dni przed uka za niem 
si´ danego wy da nia.

budowlany
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

1/8 stro ny 182 x 32 900,- z∏
88 x 64 900,- z∏

1/4 stro ny 182 x 64 1.500,- z∏
88 x 128 1.500,- z∏

1/3 stro ny 88 x 173 2.500,- z∏
182 x 85 2.500,- z∏

1/2 stro ny 182 x 128 4.000,- z∏
88 x 260 4.000,- z∏

2/3 strony 182 x 173 5.000,- z∏
1/1 stro na 182 x 260 7.000,- z∏

II. i III. ok∏adka 210 x 297 7.500,- z∏

IV. ok∏adka 210 x 297 8.500,- z∏

Uwa ga: Re kla mo daw cy przy s∏u gu je
pra wo bez p∏at ne go za miesz cze nia
tek stu pro mu jà ce go ofe ro wa ne przez
nie go wy ro by i us∏u gi. 

Ra ba ty
Przy za miesz cze niu w cią gu 
12 mie się cy (rok og∏o sze nio wy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Pro wi zja dla agencji 15%
reklamowych:

Tekst sponsorowany
Za miesz cze nie jednej kolumny
tekstu sponsorowanego kosztuje
5.000, - z∏.

Pa no ra ma firm od  A do Z
Miniog∏oszenia z logo firmy)
w 3 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 800,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm 1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 1.200,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm 1.800,- z∏

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Za miesz cze nie og∏oszenia: 30,- z∏ za
każdą ofertę za jedno wy da nie.

For my p∏at no Êci
Fak tu ra VAT zo sta nie prze s∏a -
na wraz z eg zem pla rzem do wo do -
wym. Na leżność na le ży uiścić prze -
le wem zgod nie z ter mi nem p∏at no -
ści wid nie ją cym na fak tu rze. Na ży -
cze nie klien ta wy daw ca zo bo wiąza -
ny jest przed sta wić po twier dze nie
z pocz ty do ty czą ce wy so ko ści kol -
por to wa ne go na k∏a du.

Za miesz cza nie re klam o for ma tach in -
ne niż  po da ne oraz reklama na
pierwszej stronie ok∏adki wymagają
dop∏at i są moż li we wy ∏ącz nie po
otrzymaniu akceptacji redakcji. Dop∏ata
za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

DO WSZYST KICH CEN 
DO LI CZA MY 23% PO DAT KU VAT.

Da ne tech nicz ne
For mat:
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– Czy ze chciał by Pan po móc mi nie co we wła ści wym
do pa so wa niu pew ne go ele men tu ukła dan ki…
– Je że li tyl ko bę dę po tra fił. 

– Gdy chiń ski LiuGong na był cy wil ny wy dział Hu ty Sta lo -
wa Wo la wy da wa ło się, że sprze da żą pro du ko wa nych tam
ma szyn bu dow la nych zaj mo wać się bę dzie sieć dys try bu -
cyj na no we go wła ści cie la. Wy da wa ło się, że LiuGong nie
bę dzie za in te re so wa ny pro mo wa niem mar ki Dres sta, na -
wet mi mo tego, że stał się jej wła ści cie lem… 
– Nie roz ma wiaj my o od czu ciach, ale o fak tach. W lu tym ubie głe -
go ro ku LiuGong stał się nie tyl ko wła ści cie lem cy wil nej czę ści Hu -
ty Sta lo wa Wo la pro du ku ją cej ma szy ny bu dow la ne, ale tak że spół -
ki za leż nej HSW, ja ką jest Dres sta. Tym sa mym fir ma, któ rej pre -
ze sem za rzą du je stem od pię ciu lat sta ła się in te gral nym ele men -
tem wspo mnia nej przez Pa na ukła dan ki. Już w trak cie ne go cja cji
uzy ska li śmy za pew nie nie, że Dres sta znaj dzie swe miej sce
w kon cer nie LiuGong. Do wo dem na to by ło po wo ła nie no wej ra dy
nad zor czej, na cze le któ rej sta nął Ame ry ka nin Da vid Be aten bo -
ugh, wi ce pre zy dent LiuGong Ma chi ne ry do spraw roz wo ju pro duk -
cji. Ni gdy nie by ło mo wy o tym, że na sza mar ka i sieć dys try bu -
cyj na mo gły by znik nąć z ryn ku. Zaś co do za dań i kom pe ten cji…
Po zo sta ły w głów nej mie rze nie zmie nio ne. Na dal zaj mu je my się
sprze da żą ma szyn bu dow la nych pro du ko wa nych w Sta lo wej Wo li
i czę ści za mien nych do nich. Istot ne jest to, że od pięt na ste go paź -
dzier ni ka ubie głe go ro ku Dres sta nie ogra ni cza się je dy nie do eks -
por tu. Na proś bę LiuGong Ma chi ne ry Po land roz sze rzy li śmy dzia -
łal ność o ry nek pol ski. W pierw szej fa zie za czę li śmy sprze da wać
ma szy ny i świad czyć usłu gi ser wi so we w kra ju, zaś na po cząt ku
te go ro ku po wie rzo no nam rów nież sprze daż czę ści za mien nych
w Pol sce. Za zna czam, że w na szej dys try bu cji znaj du ją się wy łącz -
nie pro du ko wa ne w Sta lo wej Wo li w za kła dzie na le żą cym
do LiuGong Ma chi ne ry Po land spy char ki, ukła dar ki rur, ła do war ki
ko ło we i ko par ko -ła do war ki mar ki Dres sta. Ko par ki i ła do war ki
mon to wa ne w opar ciu o kom po nen ty im por to wa ne z Chin ofe ro -
wa ne są z ko lei pod mar ką LiuGong i sprze da wa ne po przez od -
ręb ną sieć dys try bu cyj ną. 

– Wy da wa ło się, że mi mo wszyst ko doj dzie do ra dy kal -
nych zmian. A tymczasem re wo lu cji nie widać…
– Mo im zda niem można mówić raczej o ewolucji. Dres sta bez
przeszkód kon ty nu uje swo ją dzia łal ność. Im por tu je my kom po -
nen ty nie zbęd ne do pro duk cji ma szyn w Sta lo wej Wo li, sprze -
da je my przez tę sa mą sieć dys try bu cyj ną do tych sa mych dys -
try bu to rów te sa me kon stru owa ne przez pol skich in ży nie rów
ma szy ny pro du ko wa ne w tym sa mym za kła dzie w Stalowej
Woli. Nikt nie stwa rza nam ja kich kol wiek ba rier je że li cho dzi
o roz wój sie ci dys try bu cyj nej czy pro mo wa nie mar ki. Pod czas
te go rocz nych tar gów Bau ma mie li śmy wspól ne sto isko z kon -
cer nem LiuGong, ale dys po no wa li śmy nie tylko od dziel nymi sa -
lami kon fe ren cyj nymi, ale nawet od dziel ną re cep cją.

– Nie bę dzie uni fi ka cji? Czy wszyst kie ma szy ny pro du -
ko wa ne w Sta lo wej Wo li nie bę dą nie ba wem sprze da wa -
ne pod mar ką LiuGong?
– No wy wła ści ciel za mie rza w dal szym cią gu ofe ro wać ma szy ny
pro du ko wa ne w Sta lo wej Wo li pod dwie ma mar ka mi – Dres sta

i LiuGong. Chiń czy cy do strze gli wie lo let nie tra dy cje mar ki Dres -
sta. Do ce nia ją na sze do świad cze nie, roz bu do wa ną sieć dys try -
bu cyj ną sprze da ją cą na ca łym świe cie. O ja ko ści na szych ma szyn
niech świad czy fakt, że w tym ro ku naj wię cej z nich tra fi ło na naj -
bar dziej wy ma ga ją cy na świe cie ry nek północnoamerykański. 

– Umiesz cza ny nie gdyś na stalowowolskich ma szy nach
znak HSW zo stał za stą pio ny lo go Dres sta. Dla cze go?
– LiuGong uzy skał pra wo do uży wa nia mar ki HSW tyl ko na okre -
ślo ny czas. Aby unik nąć per tur ba cji, gdy pra wa Chiń czy ków wy ga -
sną, Dres sta na ma szy nach ofe ro wa nych w Pol sce uży wa dwóch
zna ków to wa ro wych – Dres sta oraz tra dy cyj ne go do dat ku mar ki
HSW czy li na zwy Sta lo wa Wo la. Prze ję li śmy go w ce lu pod kre śle -
nia miej sca pro duk cji ma szyn. Świa do mie na wią zu je my do wie lo -
let nich tra dy cji mar ki Sta lo wa Wo la. Jest ona po wszech nie
rozpoznawalna, dla te go nie ma sen su in ne dzia ła nie. Nie można
przecież wyrzucić z po li ty ki mar ke tin go wej te go, co jest do bre, co
sta no wi sym bol wysokiej ja ko ści, wia ry god no ści oraz trwa ło ści. 

– Sieć sprze da ży Dres sta pozostaje w peł ni nie za leż na?
– Tak. Fir ma utrzy ma ła od ręb ność sie ci dys try bu cyj nych i ma rek.
W Pol sce sprzęt LiuGong ofe ro wa ny jest w sie ci dys try bu cyj nej
Wa ryń ski Tra de, na to miast na szy mi ma szy na mi han dlu je sieć
Dres sta zło żo na z by łych dys try bu to rów Hu ty Sta lo wa Wo la.
W Pol sce ma my ich sze ściu, ale są też wo je wódz twa, ta kie jak
lu bel skie i pod kar pac kie, gdzie działamy bez po śred nio. Z dys -
try bu to ra mi koncernu LiuGong współ pra cu je my  tyl ko wów czas,
gdy uzna my to za opłacalne. Tak dzieje się na przy kład w Tur cji,
gdzie nasz dys try bu tor ofe ru je także maszyny LiuGong, ale pod -
kre śla ich od ręb ność. Nie ma za tem ta kiej moż li wo ści, aby gdzieś
na świe cie spy char ki ze Sta lo wej Wo li ofe ro wa ne by ły pod mar ką
LiuGong. Klient na pewno nie kupi także koparki Dres sta.
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– Sko ro w Tur cji w jed nej sie ci ofe ro wa ne są za rów no
ma szy ny Dres sta, jak i LiuGong, to czy po dob nie nie sta -
nie się w Pol sce? Czy w dłuż szej per spek ty wie war to
utrzy my wać dwie sieci sprze da ży?
– Dualizm będzie utrzymywany tak dłu go, jak bę dzie się to opła -
ca ło wła ści cie lo wi obu ma rek. Nie sta no wi ta jem ni cy, że ma szy ny
wytwarzane w Pol sce są droż sze niż im por to wa ne z Chin. Proszę
także zauważyć, że my ope ru je my w zu peł nie in nym sek to rze ryn -
ku niż LiuGong.  Zdecydowana więk szość na szych ma szyn  trafia
do ko palń od kryw ko wych wę gla, że la za, mie dzi. Pod sta wo wy mi
kie run ka mi eks por tu spy cha rek są Sta ny Zjed no czo ne. Ma ło po -
pu lar ne w Eu ro pie ma łe ma szy ny np. TD9 w USA są tam chęt nie
ku po wa ne. Z ko lei ko par ko -ła do war ki znaj du ją na byw ców głów -
nie w Pol sce i w Ro sji. Nie wcho dzi my so bie zatem w dro gę, na si
dys try bu to rzy nie pro wa dzą woj ny pod jaz do wej. Kon ku ren cja
we wnętrz na – szcze gól nie w dzi siej szych trudnych dla branży
czasach – byłoby dzia ła niem całkowicie pozbawionym sen su.

– Nie któ re z ła do wa rek Dres sta ma ją swe od po wied ni ki
w pro gra mie pro duk cyj nym LiuGonga. Chiń czy cy pew -
nie wo le li by sprze dać swo je ma szy ny, a nie te – w su -
mie kon ku ren cyj ne – z lo go Dres sta Stalowa Wola…
– To praw da, proszę jednak pamiętać, że my sprze da je my przede
wszyst kim do bran ży wy do byw czej, gdzie li czą się nie za wod ność
i tra dy cja. Je że li na przykład ro syj ska ko pal nia po sia da du ży park
ma szy no wy two rzo ny naj pierw przez ła do war ki Ł34, a póź niej ich
ko lej ne mu ta cje, to ma wyrobione zdanie na ich temat. Ma za ufa -
nie co do ich trwa ło ści, do stęp no ści czę ści za mien nych, szybkości
reakcji serwisu. W rezultacie nie chce na wet sły szeć o żad nych in -
nych ma szy nach. Na wet fir my, któ re swego czasu zde cy do wa ły
się przejść do na szych kon ku ren tów, czy to z Za cho du, czy Chin,
po kil ku la tach po wró ci ły do nas. Przy zna ję, że je że li cho dzi o sto -
pień no wo cze sno ści ma szyn, to ła do war ka 534 wy pa da go rzej niż
po rów ny wal nej klasy ma szy na ofe ro wa na przez LiuGong. Dla na -
byw ców z bran ży gór ni czej nie ma to jed nak de cy du ją ce go zna -
cze nia. Uwa ża ją oni bo wiem, że w trud nych wa run kach mniej
skom pli ko wa ne konstrukcyjnie ma szy ny spisują się le piej. Na sze
ma szy ny są jed nak droż sze, co za my ka nam dro gę w zwyciężeniu
w prze tar gach. Nie je ste śmy w sta nie ich wy grać. Je że li są to za -
ku py do ko ny wa ne po za pro ce du rą prze tar go wą, to bar dzo czę sto
wy bie ra ne są na sze ma szy ny, głów nie ze wzglę du na do bre do -
świad cze nia z prze szło ści. Ma my ta kie przy kła dy, że ła do war ki 534
są eks plo ato wa ne przez po nad dwa dzie ścia lat. Ma szy ny pro du -
ko wa ne w Sta lo wej Wo li są droż sze o kil ka dzie siąt pro cent od chiń -
skich, nie tyl ko marki LiuGong. Ale są po wo dy, by na byw ca głę -
biej się gnął do kie sze ni po to, by ku pić ma szy nę ze Sta lo wej Wo -
li. Nie chcę przez to po wie dzieć, że na si kon ku ren ci pro du ku ją
ma szy ny gor sze, mniej trwa łe, ale li czy się też tra dy cja i do ro -
bek. Długo pracowaliśmy na nasz pre stiż. Uwa żam, że Dressta to
jed na z najlepiej rozpoznawalnych pol skich ma rek. Te raz bę dą się
o tym mo gli prze ko nać tak że pol scy na byw cy, którzy jeszcze
do niedawna nie zna li mar ki Dres sta, a ma szy ny te pra cu ją z po -
wo dze niem w 112 kra jach ca łe go świata. W eks tre mal nych wa run -
kach, w upa le i w siarczystych mro zach. Znajdują nabywców na tak
wy ma ga ją cych ryn kach, jak USA, Au stra lia, Ka na da czy RPA. 

– A ja kie są naj bar dziej eg zo tycz ne miej sca, gdzie pra -
cu ją ma szy ny z logo Dressta?
– Pa pua No wa Gwi nea i Gu ja na Fran cu ska. Wa run ki tam pa nu -
ją ce są eks tre mal nie trud ne. W Gu ja nie Fran cu skiej na sze spy -
char ki słu żą naj czę ściej do usu wa nia ol brzy mich pni z dżun -

gli. W tym seg men cie ryn ku ma my udzia ły w tam tej szym ryn -
ku na po zio mie trzy dzie stu pro cent. Co ro ku wy sy ła -
my tam dwie -trzy ma szy ny. Ten eks port trwa już kil ka na -
ście lat, co tak że świad czy o ak cep ta cji na szej mar ki.

– Aby umac niać swą po zy cję na świa to wych ryn kach
Dres sta mu si mieć w ofer cie do brej ja ko ści, no wo cze sne
ma szy ny. LiuGong za powia dał znacz ne zwięk sze nie pro -
duk cji i do fi nan so wa nie prac ba daw czo -roz wo jo wych.
Nie sły chać jed nak, by pla ny te za czę to re ali zo wać…
– Pro szę pa mię tać, że na ryn ku ma szyn bu dow la nych pa nu je
za stój, a na wet re ce sja. Pierw sza po ło wa te go ro ku przy nio sła
wy raź ny spadek sprze da ży ko pa rek, ła do wa rek i spy cha rek
w po rów na niu do ubie głe go, prze cież nie naj lep sze go, ro ku.
W ta kiej sy tu acji trudno zwiększać produkcję. Nikt prze cież nie
po dej mie takiej de cy zji, tyl ko dla te go by po ka zać ca łe mu świa -
tu, że speł nia się obiet ni ce. O wszyst kim de cy du ją czyn ni ki eko -
no micz ne. Uwa żam, że aktywność naszych konstruktorów oraz
aktualna mo c pro duk cyj na za kła dów w Sta lo wej Wo li w peł ni
odpowiadają po trze bom lo kal ne go ryn ku i ekspor tu. Warto raz
jeszcze podkreślić, że nowy właściciel za kła dów nie wy ga sił ani
nie ogra ni czył pro duk cji żad nej z ma szyn. 

– Rozmawiamy ciągle o maszynach budowlanych. Może
pora zmienić temat? Proszę powiedzieć coś o sobie…
– Je stem zwią za ny z Hu tą Sta lo wa Wo la od 35 lat. Pra co wa -
łem w Biu rze Han dlu Za gra nicz ne go HSW, później do dziś
w fir mie Dres sta. Prze ży łem kil ka zmian wła ści cie lskich, za -
wsze się jednak iden ty fi ko wa łem z Hutą, na wet wów czas gdy
pra co wa łem w spół ce, w któ rej Hu ta by ła mniej szo ścio wym
udzia łow cem uwa ża łem się za pra cow ni ka HSW. Sprawiało mi
satysfakcję, że mogę dołożyć cegiełkę do budowy polskiego
przymysłu maszyn budowlanych. Uważam, że mi mo chiń skie -
go wła ści cie la Stalowa Wola to osto ja pol skie go prze my słu
ma szyn bu dow la nych. Prze cież te ma szy ny są pro du ko wa ne,
roz wi ja ne kon struk cyj nie i sprze da wa ne przez Po la ków.

– Jed nak nie mo że my prze stać roz ma wiać o ma szy nach…
Czy coś po za ni mi pa sjo nu je Pa na w po dob nym stop niu?
– Pasjonuję się hi sto rią, relaksuje mnie jaz da na ro we rze.  

– A w cza sie ro we ro wych prze jaż dżek roz my śla Pan
pew nie o ma szy nach?
– Cho ciaż przemierzam tra sy w po bli żu La sów Ja now skich ze
wspa nia ły mi wi do ka mi, to przyznaję, że myśli zaczynają krążyć
wokół spraw zawodowych. Mo ja sio strze ni ca po wie dzia ła mi
na wet ostat nio, że trud no roz ma wiać ze mną na in ne te ma ty niż
maszyny budowlane. Chyba ma rację, bo cza sem mie wam
nawet sny, w któ rych po ja wia się cięż ki sprzęt.

– Ale nie są to senne koszmary?
– Nie, nie. I ca łe szczę ście. Wy star czy, że trud ne chwi le prze ży -
wa łem na ja wie, w chwi li gdy świa to wa bran ża ma szyn bu dow la -
nych za czę ła prze cho dzić za ła ma nie. Co praw da to nic no we go,
je ste śmy przy go to wa ni, że gor sze okre sy cy klicz nie prze pla ta ją
się z lep szy mi, kie dy to sprze daż szyb ko ro śnie. Kry zys, któ re go
skut ki wszy scy od czu wa my do dziś okazał się jed nak nie zwy kle
głę bo ki. My ślę na wet, że prze cięt ny użyt kow nik ma szy ny ni gdy
nie zda wał so bie do koń ca spra wy z po wa gi sy tu acji. 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Tym ra zem przed sta wi cie lom
pra sy fa cho wej po ka za no za -
le d wie czte ry no we ma szy ny
prze zna czo ne na ryn ki eu ro -
pej skie. Nad rzęd nym te ma -
tem spo tka nia by ły na to miast
tech no lo gie fir my Ca ter pil lar,
dzię ki któ rym pra ca ope ra to -
rów sta je się ła twiej sza, wzra -
sta pro duk tyw ność, a spa da ją
kosz ty eks plo ata cyj ne ma szyn.
Ma my ta kie cza sy, że każ dy
wła ści ciel ma szy ny skru pu lat -
nie li czy kosz ty. Ca ter pil lar
po ma ga w oszczę dza niu,
chce tak że, by wła ści cie le

ma szyn prze sta li za przą tać
so bie gło wę zu ży ciem pa li wa,
ob słu gą ser wi so wą czy za -
rzą dza niem flo tą, a skon cen -
tro wa li się na swo jej pra cy. 
Je śli cho dzi o po ziom zu ży cia
pa li wa to Ca ter pil lar sku tecz -
nie go ob ni ża wpro wa dza jąc
do pro duk cji ma szy ny z na -
pę dem elek trycz nym, hy bry -
do wym, czy po pro stu roz wi -
ja jąc konstruk cję kon wen cjo -
nal nych sys te mów na pę do -
wych. A tak że dzię ki umoż li -
wie niu ope ra to ro wi efek tyw -
nej pra cy w eko no micz nym
try bie Eco oraz wspo ma ga -
nia in no wa cyj ny mi sys te ma -
mi uła twia ją cy mi pro wa dze -
nie ro bót, ta ki mi jak Cat Gra -
de Con trol czy Ac cu gra de. 

Jed ną z gwiazd te go rocz nych
Ma la ga Press Days by ła hy -
bry do wa ko par ka Cat 336E H.
Ani mo wa na pre zen ta cja dzia -
ła nia jej ukła du na pę do we go
mo gła zro bić wra że nie za rów -
no na zna ją cych już tę ma szy -
nę, jak i na tych, któ rzy wi dzie li
ją po raz pierw szy. Obiet ni ca
zwro tu wyż szych kosz tów jej
za ku pu już po rocz nej eks plo -
ata cji do ty czy co praw da sy tu -
acji, gdy ma szy na pra cu je co -
dzien nie i bar dzo in ten syw nie,
mo gła jed nak prze ko nać do -
tych cza so wych scep ty ków.

Ła do war ka Cat 966K XE
cechuje się do 25 procent
mniej szym zu ży ciem pa li wa
oraz prostotą ob słu gi. Ca ter -
pil lar pro gno zu je zwrot kosz -
tów jej zakupu już po dwóch
la tach eksploatacji. 
Ko lej na z ma szyn pre zen to -
wa nych w Ma la dze, 50-to no -
wa ła do war ka Cat 988 se rii K
pre mie rę mia ła pod czas te go -
rocz nej Bau my. Od ro ku 1963
wy pro du ko wa no po nad dwa -
dzie ścia ty się cy ma szyn
Cat 988. Mo del Se rii K dzię ki
licz nym udo sko na le niom od -
zna cza się mię dzy in ny mi na -
wet do 20 pro cent mniej szym
zu ży ciem pa li wa. Z prak tycz -
nych udo sko na leń war to wy -
mie nić zmie nio ną kon struk cję

wy się gni ka. Ma on dwa li te
sta lo we ra mio na i za wie sze -
nie ty pu „Z”. Dzię ki te mu
zmniej szo no dłu gość ma szy -
ny, uzy ska no więk szą wy so -
kość wy sy pu i po pra wio no wi -
docz ność d́o przo du. 
No wa wer sja spy char ki D6K2

im po nu je eko no mi ką eks plo -
ata cji i wy so ką wy daj no ścią
osią gnię tą dzię ki funk cji sta bi -
li za cji le mie sza oraz no wej
kon struk cji pod wo zia. Tryb
Eco oraz au to ma tycz na re gu -
la cja pręd ko ści ob ro to wej sil -
ni ka po zwa la ją zre du ko wać
zu ży cie pa li wa. Na uwa gę za -
słu gu je pre cy zja ste ro wa nia
hy dro sta tycz nym ukła dem
na pę do wym, zdol ność do wy -
ko ny wa nia skrę tów pod ob -
cią że niem oraz ste ro wa nie
elek tro hy drau licz ne. 
Z po ka zów dy na micz nych
w pa mię ci za pa dła pre zen ta -
cja za let sys te mu Cat Gra de
Con trol wy ko rzy sta ne go w ko -
par ce hy drau licz nej. Ob ser -
wa cja rów no le głej pra cy
dwóch ma szyn – jed nej ko pią -
cej w spo sób tra dy cyj ny oraz
dru giej – wy po sa żo nej w la se -
ro we mier ni ki – prze ko ny wa ła
każ de go o za le tach Cat Gra de
Con trol. To wy go da i bez pie -
czeń stwo, ale przede wszyst -
kim szyb sza i do kład niej sza

pra ca – czy li po raz ko lej ny
oszczęd no ści, na wet je śli naj -
pierw trze ba za in we sto wać
w do po sa że nie ma szy ny. In -
struk to rzy zwra ca li tak że uwa -
gę na fakt, iż ko par ka wy po sa -
żo na w la se ro we czuj ni ki wy -
ko rzy stu je je tak że po za ko pa -
niem. Dzię ki nim nie ude rzy
wy się gni kiem w strop czy wia -
dukt. Ca ter pil lar sta ra się za -
ofe ro wać użyt kow ni kom swo -
ich ma szyn o wie le wię cej niż
tyl ko na rzę dzie pra cy. Da je im
tak że moż li wość ła twe go za -
rzą dza nia ni mi. Sys te my te le -

ma tycz ne są przy szło ścią
bran ży – po zwa la ją na kom -
plek so we za rzą dza nie sprzę -
tem. Da ją wie dzę o stop niu
wy ko rzy sta nia ma szyn, miej -
scu ich pra cy, zmniej sza ją
kosz ty pa li wa i ob słu gi ser wi -
so wej, da ją orien ta cję w za so -
bach flo to wych, po trze bach
ser wi so wych, czy też po pro -
stu ogra ni cza ją ry zy ko kra -
dzie ży ma szyn. 
„Do star cza my klien to wi to, co
obie ca li śmy” – tak brzmi jed -
na z mak sym fir my Ca ter pil lar.
Po obejrzeniu pre zen ta cji
w Ma la dze moż na śmiało wy -
snuć wnio sek, że oprócz ma -
szyn – co raz bar dziej kom for -
to wych oszczęd nych i wy daj -
nych – fir ma chce dać swo im
klien tom jesz cze coś. Po znaw -
szy ich po trze by i ocze ki wa nia
jest w sta nie za dbać, by użyt -
kow ni cy ma szyn marki Ca ter -
pil lar pra co wa li bez
stre su i za ska ku ją -
cych zda rzeń. 
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Ca ter pil lar Ma la ga Press Days 2013
Dys po nu jąc roz le głym i zna ko mi cie przy go to wa nym cen trum szko le -
nio wo -de mon stra cyj nym w Hisz pa nii Ca ter pil lar jest w sta nie przy go -
to wać efek tow ną pre zen ta cję ma szyn do wol ne go ty pu. I w nie mal do -
wol nej licz bie, bo wiem te ren li czy so bie aż 90 hek ta rów 

www.b-m.pl

Choć tej aku rat ma szy ny tym ra zem nie pre zen to wa no ofi cjal nie na po ka zach, na -
wet sto jąc z bo ku bu dzi ła ol brzy mie za in te re so wa nie

Ob ser wa cja efek tów rów no le głej pra cy ma szy ny ko pią cej w spo sób tra dy cyj ny i wy -
po sa żo nej w la se ro we mier ni ki prze ko ny wa ła o za le tach sys te mu Cat Gra de Con trol

http://www.b-m.pl/


https://www.facebook.com/pages/Posbudpl/398831876857667
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Już na pierw szy rzut oka do -
strze ga się spe cy ficz ną kon -
struk cję ma szy ny. Ukła dar ki
kon ku ren cyj nych ma rek zbu -
do wa ne są na ba zie spy cha -
rek. A jak wia do mo, Vo lvo CE
nie pro du ku je ma szyn te go
ty pu. In ży nie ro wie szwedz -
kie go kon cer nu po ra dzi li so -
bie z pro ble mem re ali zu jąc
ge nial ny w swej pro sto cie po -
mysł wy ko rzy sta nia ja ko ma -
szy ny ba zo wej ko par ki gą sie -
ni co wej. Efekt? Mo gli śmy po -
ku sić się o je go oce nę ob ser -
wu jąc nie opo dal Słup ska pra -
cę ukła dar ki Vo lvo PL4608
na bu do wie li czą ce go 265 ki -
lo me trów ga zo cią gu Szcze -
cin -Gdańsk. 
Pierw sza rzu ca ją ca się na -
tych miast w oczy róż ni ca
kon struk cyj na, to moż li wość
peł ne go ob ro tu nad wo zia
ukła dar ki Vo lvo. Ta kiej funk -
cji nie ma ją kon wen cjo nal ne
ukła dar ki z bocz nym wy się -
gni kiem. Wy ko rzy stu jąc moż -
li wość ob ro tu ope ra tor ma -
szy ny Vo lvo PL4608 jest
w sta nie ła two prze no sić du -
że i cięż kie ru ry i pre cy zyj nie
ukła dać je w do wol nym miej -
scu wo kół ma szy ny. Kon ku -
ren cja w tym względzie po zo -
sta je zdecydowanie w ty le.
Opa ten to wa na kon struk cja
ukła dar ki Vo lvo ma też in ne
istot ne za le ty w po rów na niu
z ma szy na mi zbu do wa ny mi
na ba zie spy char ki. Przede
wszyst kim jest bar dziej uni -
wer sal na. Do te go stop nia, że
jej użyt kow nik w prak ty ce cie -
szyć się mo że dwie ma ma -
szy na mi. Wy star czy tyl ko, że
wy mie ni wy się gnik, a ukła dar -
ka sta je się ko par ką. Pro du -
cent ofe ru je w tym ce lu spe -
cjal ny, ła twy w in sta la cji ze -
staw wy po sa że nia ko par ko -
we go. a układ hy drau licz ny
ma szy ny zo stał zop ty ma li zo -

wa ny, tak by speł niał wy mo gi
wy ni ka ją ce z cha rak te ru pra -
cy za rów no ukła dar ki rur, jak
i ko par ki. Przy do brej or ga ni -
za cji pra cy na bu do wie ro po -
cią gu lub ga zo cią gu da je to
wła ści cie lom ma szy ny moż li -
wość jej peł niej sze go wy ko -
rzy sta nia. Mo że ona bo wiem
wy ko ny wać naj pierw ty po we
pra ce ko par ko we, by po wy -
mia nie wy się gni ka i osprzę tu
ukła dać ru ry w wy ko pie. Mó -
wiąc o uni wer sal no ści, war to
tak że pod kre ślić, że aż 80
pro cent czę ści tej ma szy ny
jest toż sa ma ze sto so wa ny mi
w ko par ce Vo lvo. Dzię ki te mu
po sia da cze ma szyn obu ty -
pów nie ma ją pro ble mów
z ich ser wi sem, ob słu gą tech -

nicz ną i wy mia ną czę ści pod -
le ga ją cych zu ży ciu. 
Pod sta wę kon struk cji ukła da -
rek rur Vo lvo sta no wi za pew -
nie nie peł ne go bez pie czeń -
stwa za rów no ope ra to ro wi,
jak i oso bom prze by wa ją cym
w są siedz twie ma szy ny. Ukła -
dar ka Vo lvo PL4608 mo że
pra co wać na zbo czach o ką -
cie na chy le nia do cho dzą cym
na wet do 30 stop ni. Me cha -
nicz na blo ka da ob ro tu pew -
nie utrzy mu je nad wo zie
pod do wol nie usta lo nym ką -
tem ob ro tu w sto sun ku
do cha rak te ry zu ją ce go się
du żym prze świ tem pod wo -
zia, któ re moż na hy dru licz nie
roz su wać. Dzię ki te mu do dat -
ko wo zwięk sza się sta bil ność

ma szy ny, na wet pod czas
pra cy w eks tre mal nie trud -
nych wa run kach te re no wych.
Bez pie czeń stwo i ła twość ob -
słu gi ma szy ny zwięk sza sys -
tem za rzą dza nia ob cią że -
niem (LMS) wska zu ją cy ope -
ra to ro wi, ja ki cię żar mo że zo -
stać bez piecz nie pod nie sio ny
w do wol nym po ło że niu w sto -
sun ku do ką ta na chy le -
nia pod ło ża. Na pod sta wie
sy gna łów pły ną cych z czuj ni -
ków za mon to wa nych na ha -
ku, wy się gni ku i nad wo ziu
ma szy ny, sys tem mo ni to ru je
kąt usta wie nia wy się gni ka
oraz orien ta cję i na chy le nie
ma szy ny. Kom pu ter prze twa -
rza te da ne po da jąc war tość
fak tycz ne go ob cią że nia i po -
wią za nych z nim ob cią żeń ro -
bo czych. Ope ra tor mo że śle -
dzić istot ne in for ma cje, łącz -
nie z ilu stra cją gra ficz ną,
na za mon to wa nym w ka bi nie
mo ni to rze. O prze kro cze niu
gra ni cy bez piecz ne go ob cią -
że nia ope ra tor jest po wia da -
mia ny na tych miast za po mo -
cą wi zu al nych i dźwię ko wych
sy gna łów ostrze gaw czych.
Bez piecz ną ka bi nę Vo lvo Ca -
re Cab moż na hy drau licz nie
pod nieść o 760 mm, co za -
pew nia ope ra to ro wi do sko -
na łą wi docz ność na ca ły ob -
szar ro bo czy i dno wy ko pu.
Ukła dar kę wy po sa żo no
w dłu gi wy się gnik za pew nia -
ją cy więk szą wy so kość pod -
no sze nia ha ka i więk szy wy -
sięg. Po zwa la to ope ra to ro wi
pod no sić i opusz czać ru ry
w bez piecz nej od le gło ści
od wy ko pu. W ra zie po trze by
za sto so wać moż na prze dłu -
że nie wy się gni ka. Do dat ko wy
wy sięg i wy so kość ha ka
zwięk sza ją wów czas funk cjo -
nal ność ma szy ny. Ga ba ry ty
nie utrud nia ją eks plo ata cji
ukła dar ki. Po opusz cze niu ka -
bi ny i zsu nię ciu pod wo zia ma -
szy nę moż na trans por to wać
bez de mon to wa nia głów nych
pod ze spo łów, co w znacz -
nym stop niu skra ca
czas bez pro duk tyw -
ne go prze sto ju.

MASZYNY BUDOWLANE

Vo lvo PL4608 ma przewagę nad „bocz nia ka mi”
Bu do wę ga zo cią gu Szcze cin -Gdańsk wi dać by ło już z dro gi nu mer 6. 
Wy star czy ło tyl ko nie co zje chać z niej na oko licz ne po la, by wraz
z kil ku na sto ma klien ta mi fir my Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska za -
po znać się z wa lo ra mi ukła dar ki do rur Vo lvo PL4608 

www.volvoce.pl

Ba zu ją ca na kon struk cji ko par ki ukła dar ka rur PL4608 sta no wi nie zrów na ne po łą -
cze nie do sko na łej sta bil no ści z udźwi giem 50 ton 

http://volvoce.pl/


http://volvoce.pl/
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Czy tel ni kom za sta na wia ją -
cym się, skąd w ty tu le wzię ło
się okre śle nie „szlem”, na le -
ży się wy ja śnie nie. W spo rcie
„szlem” ozna cza wy gra nie
przez kon kret ne go za wod ni -
ka w okre ślo nym cza sie cy klu
naj bar dziej pre sti żo wych za -
wo dów. Na za sa dzie sko ja -
rzeń, jako za wod ni ka trak tu -
je my fir mę Ko mat su Po land
wal czą cą o po zy cję li de ra
sprze da ży ma szyn dla bran -
ży wy do byw czej. Po zy skać
klien ta, sprze dać mu ma szy -
nę, to jak wy grać pre sti żo we
za wo dy. Ostat nio Ko mat su
Po land od nio sło zna czą cy
suk ces do star cza jąc do Ko -
pal ni Mar gli Kre do wych „Fol -
wark” gi gan tycz ną ko par kę
PC1250. Tym sa mym skom -
ple to wa ło swo je go „szle ma”.
Wcze śniej bo wiem do „Fol -
war ku” tra fi ły in ne go ty pu ko -
lo sy ja poń skiej mar ki – wo zi -
dło sztyw no ra mo we, spy -
char ka i ła do war ka ko ło wa.
Uro czy stość ofi cjal ne go
prze ka za nia ko par ki PC1250
z pew no ścią sta no wi ła
szcze gól ny mo ment dla pra -
cow ni ków Ko mat su Po land.
Nie co dzień sprze da je się
prze cież tak du żą ma szy nę.
W Eu ro pie eks plo ato wa nych
jest w su mie osiem dzie siąt ko -
pa rek PC1250. Trans ak cję
prze pro wa dzo ną przez Ko -
mat su Po land po tra fio no do -
ce nić w eu ro pej skiej cen tra li
kon cer nu. Sym bo licz ny klu -
czyk do ma szy ny dy rek to ro wi
ko pal ni Paw ło wi Zaj dzie prze -
ka za ła oso bi ście dy rek tor za -
rzą dza ją ca Ko mat su Eu ro pe
In ter na tio nal Ke iko Fu ji wa ra. 
Współ pra ca Ko mat su Po -
land z He idel berg Ce ment
Pol ska roz po czę ła się w ro -
ku 2006. Pierw szą ma szy ną
zakupioną przez tę firmę by -
ła ła do war ka ko ło wa WA 600.
He idel berg Ce ment w chwli

obecnej posiada osiem na -
ście ma szyn Ko mat su. Sie -
dem z nich eks plo ato wa -
nych przez ko pal nię „Fol -
wark”, mo gli śmy obej rzeć
w trak cie spe cjal ne go po ka -
zu. Oprócz naj now sze go
na byt ku – wspomnianej ko -
par ki PC1250 za pro szo nym
go ściom za pre zen to wa ły
się dwie ła do war ki ko ło we
WA 600, trzy wo zi dła sztyw -

no ra mo we HD 405 oraz spy -
char ka D475. Wszyst kie
z nich pracują w dość trud -
nych wa run kach pa nu ją cych
w ko pal ni za opa tru ją cej
w mar gle i wa pie nie kre do -
we Ce men tow nię Gó raż dże.
Zło że na le ży do naj za sob -
niej szych w kra ju, rocz nie
wy do by wa się tu bo -
wiem 2,3 mi lio na su row ca.
Sza cu je się, że zło że bę dzie
mo gło być eks plo ato wa ne
przez co naj mniej dzie więć -
dzie siąt lat. Swo ją dro gą cie -
ka we, czy przez ca ły czas
będzie to czynione przy uży -
ciu ma szyn Ko mat su?
Ura bia nie zło ża od by wa się

dwie ma me to da mi – ro bót
wiert ni czo -strza ło wych oraz
zry wa nia me cha nicz ne go,
do któ re go wy ko rzy sty wa -
na jest mię dzy in ny mi spy -
char ka Ko mat su D475. Za da -
nie naj now szej w par ku ma -
szy no wym ko pal ni ko par ki
Ko mat su PC1250 po le ga na -
to miast na za ła dun ku wo zi -
deł trans por tu ją cych ka mień
wa pien ny do kru sza rek.

Ko par ka PC1250 to ko lej -
na spo śród ma szyn Ko mat -
su eks plo ato wa nych przez He -
idel berg Ce ment, któ ra zo sta -
ła wy pro du ko wa na po za Eu -
ro pą. Kon kret nie w Ja po nii,
skąd dro gą mor ską tra fi ła
do jed ne go z ho len der skich
por tów. Tam na stą pi ła ko lej -
na „prze siad ka”. Roz mon to wa -
na na czę ści, wa żą ca bli -
sko 115 ton ma szy na prze -
trans por to wa na zo sta ła do Pol -
ski na sze ściu przy cze pach ni -
sko po dwo zio wych. Ko mat su
Po land roz po czę ło mon taż ko -
par ki w po ło wie lu te go.
Po ośmiu ty go dniach in ten syw -
nych prac i te stów w peł ni

przy go to wa na naj więk sza
w Polsce ko par ka Ko mat -
su mo gła wejść do nor mal -
nej eks plo ata cji, a krót ko po -
tem za pre zen to wać się pu -
blicz no ści pod czas uro czy -
sto ści ofi cjal ne go prze ka za -
nia. A by ło co po dzi wiać.
Czas pre zen ta cji mi nął bły -
ska wicz nie, ko par ka mu sia ła
po wró cić do nor mal nej pra cy…
Przy wo ły wa nie da nych
PC1250, ta kich jak wy so -
kość sześć me trów do szczy -
tu wy się gni ka, dłu gość cał ko -
wi ta wy no szą ca szes na ście
me trów, czy do cho dzą ca
do 115 ton ma sa wła sna to
zwy kłe żon glo wa nie licz ba mi

nie od da ją ce w peł ni gi gan ty -
zmu naj więk szej w Pol sce ko -
par ki Ko mat su. Znacz nie le -
piej opi su je go choć by ta ki
fakt, że ope ra tor ma szy ny
pra cu je w prak ty ce „na pię -
trze”, a dro gę do ka bi ny po -
ko nu je po spe cjal nych me -
cha nicz nych scho dach. W za -
mia rze uzy ska nia jesz cze lep -
sze go punk tu od nie sie nia,
po sta no wi li śmy ze sta wić ze
so bą dwie ko par ki. Obie pro -
du ko wa ne przez Ko mat su,
róż nią ce się jed nak za sad ni -
czo wiel ko ścią i ma -
są. Wi dać róż ni cę?
Oj, wi dać, wi dać…

MASZYNY BUDOWLANE

Ko mat su Po land – szlem skom ple to wa ny 
Ko mat su sta je się li de rem pol skie go ryn ku w do sta wach du żych ma szyn
pro duk cyj nych. W ko pal ni „Fol wark” pra cu ją praw dzi we gi gan ty ja poń -
skiej mar ki – wo zi dło sztyw no ra mo we, spy char ka, ła do war ka i ko par ka

www.komatsupoland.pl

Dawid i Goliat? Jedynie z racji gabarytów. Obie koparki są tej samej marki, nie walczą jednak ze sobą. Wręcz przeciwnie,
niekiedy przychodzi im nawet ze sobą współpracować…

http://www.komatsupoland.pl/
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Spy char ka PR 736, po dob nie
jak wszyst kie spy char ki i ła do -
war ki gą sie ni co we fir my Lie -
bherr, po sia da na pęd hy dro -
sta tycz ny. Dzię ki te mu pręd -
kość ob ro to wa sil ni ka utrzy my -
wa na jest na nie mal że sta łym
po zio mie. Pod ze spo ły ukła du
na pę do we go i in te li gent ny
układ za rzą dza nia pra cą sil ni -
ka Lie bherr są opty mal nie
zsyn chro ni zo wa ne. Gwa ran tu -
je to wy so ką efek tyw ność
przy ni skim zu ży ciu pa li wa.
Spy char ki Lie bherr naj now szej
ge ne ra cji wy po sa żo no w elek -
tro nicz nie re gu lo wa ny układ
ste ro wa nia jaz dą ze zin te gro -
wa ną funk cją Eco. Dzię ki te mu
ope ra tor zy sku je moż li wość
efek tyw ne go wy ko na nia za -
dań przy zmi ni ma li zo wa nych
kosz tach. Sys tem za pew nia
tak że w spo sób au to ma tycz ny
eko no micz ną eks plo ata cję
pod ze spo łów ukła du na pę du
jezd ne go ma szy ny.
Ko lej ną no wo ścią za sto so wa -
ną przez kon struk to rów no -
wych spy cha rek jest pro ak -
tyw ne do pa so wy wa nie mo cy.
Więk sze wy chy le nie joy stic ka
pod no szą ce si łę ucią gu po -
wo du je ak tyw ne za dzia ła nie
ukła du ste ru ją ce go pra cą sil -
ni ka przy go to wu ją ce układ
na pę do wy na pod wyż szo ne
za po trze bo wa nie na moc.
Ozna cza to znacz ne przy -
spie sze nie re ak cji ma szy ny.
W ce lu uła twie nia mon ta żu au -
to ma tycz nych sys te mów ste ro -
wa nia pra cą ma szyn, Lie bherr
pro po nu je w no wych spy char -
kach gą sie ni co wych fa brycz ne
wy pro wa dze nia in sta la cji kom -
pa ty bil ne z roz wią za nia mi
wszyst kich uzna nych pro du -
cen tów te go ty pu sys te mów. 
No wo cze sne wzor nic two no -
wej ge ne ra cji spy cha rek gą -

sie ni co wych, z ła god nie opa -
da ją cy mi kra wę dzia mi i pa no -
ra micz ny mi prze szkle nia mi
tak że w ob rę bie drzwi, za pew -
nia ope ra to ro wi do brą wi -
docz ność na ob szar ro bo czy
i osprzęt ma szy ny. Wi do ku
ponad po kry wą sil ni ka nie
prze sła nia ko min ukła du wy -
de cho we go. Do sko na ła wi -
docz ność z ka bi ny we wszyst -
kich kie run kach wpły wa nie
tyl ko na zwięk sze nie efek tyw -
no ści pra cy, ale tak że na pod -
nie sie nie jej bez pie czeń stwa.

W spy char ce PR 736 za sto -
so wa no cał ko wi cie no wą ka -
bi nę. Kon struk to rzy za dba li
szcze gól nie o er go no mię
miej sca pra cy ope ra to ra.
Kom for to wy fo tel ze zin te gro -
wa nym czuj ni kiem au to ma -
tycz nie roz po zna jącym obec -
ność ob słu gu ją ce go ma szy -
nę sprawia, że nie mu si on
każ do ra zo wo uru cha miać
dźwi gni bez pie czeń stwa. 
Opty mal na pręd kość jaz dy
do wy ko na nia kon kret ne go za -
da nia mo że być pro gra mo wa -
na. Wy bór od po wied nie go try -
bu pra cy od by wa się bły ska -
wicz nie. W spy char ce gą sie ni -

co wej PR 736 za sto so wa no
wy świe tlacz sys te mo wy ste ro -
wa ny do ty kiem. Po sia da on
bu do wę mo du ło wą, co umoż li -
wia je go nie mal nie ogra ni czo -
ną roz bu do wę. Moż na z nim
zin te gro wać do dat ko we opcje,
ta kie jak ka me ry co fa nia lub
układ ste ro wa nia kli ma ty za cją,
któ re tak że bę dą pre zen to wa -
ne na wy świe tla czu. No we
spy char ki gą sie ni co we fir my
Lie bherr mo gą być opcjo nal -
nie do po sa ża ne w al ter na tyw -
ne ele men ty ob słu gi, ta kie jak

pe da ły ha mul ca „Inch” lub róż -
ne go ro dza ju sen so ry mo ni to -
ru ją ce pra cę new ral gicz nych
ukła dów ma szy ny.
Ce lem opty mal ne go do świe -
tle nia ob sza ru pra cy ma szy ny
za sto so wa no wy so ko wy daj ne
dio dy świetl ne LED. Umoż li -
wia ją one bez piecz ną i wy daj -
ną pra cę tak że w nie ko rzyst -
nych wa run kach at mo sfe rycz -
nych, a na wet w no cy. Mo du -
ło wa bu do wa ukła du do dat -
ko we go oświe tle nia po zwa la
go roz bu do wy wać, a tym sa -
mym do sto so wy wać do kon -
kret nych po trzeb kon kret ne -
go pla cu bu do wy. 

Cen tral nie roz miesz czo ne
punk ty kon ser wa cyj ne, sze -
ro ko otwie ra ne kla py ser wi -
so we, wy so ko od chy la na ka -
bi na i opcjo nal na moż li wość
za sto so wa nia sys te mu wy -
chy la nia chłod ni cy zna czą -
co przy spie sza ją prze bieg
prac kon ser wa cyj nych ogra -
ni cza jąc do nie zbęd ne go
mii mum bez pro duk tyw ne
prze sto je. Okre sy wy mia ny
cie czy eks plo ata cyj nych są
w no wej spy char ce PR 736
wy jąt ko wo dłu gie. Dla ole ju
hy drau licz ne go mo gą wy no -
sić one – w za leż no ści od za -
sto so wa nia i re gu lar no ści
kon tro li kon dy cji – na wet
do 8.000 go dzin.
Me cha ni zmy na pę do we ge ne -
ra cji spy cha rek gą sie ni co wych
Lie bherr zo sta ły za pro jek to wa -
ne cał ko wi cie od no wa. Za sto -
so wa no w nich ko ło pro wa dzą -
ce o wy raź nie więk szej śred ni -
cy. Po wo du je to wy dłu że nie
okre su eks plo ata cji łań cu cha
i sa me go ko ła pro wa dzą ce go.
W ma szy nach pra cu ją cych
w kon tak cie z ma te ria ła mi abra -
syw ny mi opcjo nal nie za sto so -
wać moż na me cha nizm tu lei
ob ro to wych. Oprócz moż li wo -
ści peł nej wy mia ny do dat ko wą
za le tę te go roz wią za nia sta no -
wi znacz nie wy dłu żo ny okres
bez a wa ryj nej eks plo ata cji.
Spy char ka jest se ryj nie wy po -
sa żo na w sys tem te le ma tycz -
ny Lie bherr LiDAT. Z je go po -
mo cą moż na sku tecz nie za -
wia dy wać pra ca mi ser wi so wy -
mi, otrzy my wać ko mu ni ka ty
ostrze gaw cze o wszel kich od -
stęp stwach od nor my w pra cy
ma szy ny. Za rzą dza ją cy flo tą
ma szyn mo że tak że śle dzić
po zy cję spy char ki oraz za po -
zna wać się z da ny mi w za -
kre sie zu ży cia pa li wa oraz
po zio mu cie czy eks plo ata cyj -
nych. W za leż no ści od ro dza -
ju abo na men tu da ne w sys te -
mie LiDAT ak tu ali zo wa ne są
kil ka ra zy dzien nie. Użyt kow -
nik mo że je od czy ty wać
i ana li zo wać za po -
śred nic twem prze glą -
dar ki in ter ne to wej.

MASZYNY BUDOWLANE

Lie bherr PR 736 – spy char ka szóstej ge ne ra cji
Na te go rocz nych tar gach Bau ma za de biu to wa ła no wa spy char ka 
gą sie ni co wa Lie bherr PR 736 o ma sie eks plo ata cyj nej 20÷25 ton.
Ma szy na na le żą ca do szó stej ge ne ra cji spy cha rek gą sie ni co wych
fir my Lie bherr im po nu je wy daj no ścią przy jed no cze śnie ni skich
kosz tach eks plo ata cyj nych i emi sji szko dli wych sub stan cji

www.liebherr.pl

Kon struk to rzy szó stej ge ne ra cji spy cha rek gą sie ni co wych Lie bherr głów ny na cisk
po ło ży li na zwięk sze nie wy daj no ści i ży wot no ści przy jed no cze snym ogra ni cze niu
kosz tów bie żą cej eks plo ata cji

http://www.liebherr.pl/pl-PL/default_pl-lh.wfw
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Sześćdziesięciotonowe ko -
par ki posadowiono na pon to -
nach, skąd do ko nu ją roz ła -
dun ku gra ni to we go kru szy wa
z ba rek i prze miesz cza ją je
do zbior ni ka wod ne go ce lem
umoc nie nia dna i skarp. Obie
ma szy ny zo sta ły przy sto so -
wa ne do pra cy w tych spe cy -
ficz nych, nie zwy kle trud nych
wa run kach. Wyposażono je
w spe cjal nie wzmocnione,
po sze rza ne pod wo zie na bel -
kach oraz do dat ko wą prze -
ciw wa gę. Wy się gnik w formie
tak zwanego podwójnego
banana wy ko na ny zo sta ł

z bar dzo wy trzy ma łej sta li.
Ko par ki ma ją za sięg 22 me -
trów, mo gą pra co wać z  wy -
ko na ną ze spe cjal nej sta li
na za mó wie nie łyż ką o po -
jem no ści 2,0 m3. 
Od mien nie niż ma to miej sce
w stan dar do wej ko par ce, si -
łow nik ra mie nia umiesz czo no
u do łu. Dzię ki te mu uzy ska no
wyż sze si ły dzia ła ją ce na wy -
py cha nie ra mie nia, co po -
zwo li ło zwięk szyć głę bo kość
ko pa nia pod po wierzch -
nią wo dy. Ca łość zo sta ła do -
dat ko wo uszczel nio na, co

po zwa la na pra cę  na głę bo -
ko ści nawet do 15 me trów
pod lu strem wo dy. 
Mo dy fi ka cje ma szyn zo sta ły
prze pro wa dzo ne przez spe -
cja li stycz ną wło ską fir mę le gi -
ty mu ją cą się po nad 40-let nim
do świad cze niem. Każ dy ele -
ment ma szyn zo stał do kład nie
za pro jek to wa ny i pod da ny te -
stom. Ca ły pro jekt był pie czo -
ło wi cie przy go to wy wa ny, roz -
pa try wa no wie le opcji, jed nak
osta tecz nie po sta no wio no wy -
ko rzy stać ko par ki Hy un dai.
Wy bra no je ja ko nie za wod ne,
trwa łe i ła twe do mo dy fi ka cji

gwa ran tu ją cych spro sta nie
nie zwy kle wy śru bo wa nym
kry te riom na ło żo nym przez
na byw cę. Jed no cze śnie wło -
ska fir ma za pew nia, że po za -
koń cze niu za da nia, do któ re -
go zo sta ły przy sto so wa ne,
mo gą one bez naj mniej szych
prze szkód pra co wać w stan -
dar do wej kon fi gu ra cji, ja ko
zwy kłe ko par ki.
Roz wią za nia tech no lo gicz ne
zwięk sza ją ży wot ność wień ca
ob ro tu i za cho wu ją mar gi nes
bez pie czeń stwa oraz ży wot -
no ści pod ze spo łów. Szcze -

gól nie god ne wspo mnie nia
są tu przede wszyst kim: sil nik
CUMMINS QSM 11 o mo -
cy 357 KM oraz no wo cze -
sny – bar dzo wy daj ny – układ
hy drau licz ny o du żym prze -
pły wie i ci śnie niu. Układ hy -
drau licz ny wy po sa żo ny w za -
wo ry bez pie czeń stwa, re gu -
la to ry prze pły wu, agre ga ty
ste ru ją ce i dziel ni ki stru mie -
nia cha rak te ry zu je się ni ską
pul sa cją ci śnie nia.

Ma szy ny R500LC -7A SLR na le -
żą w chwi li obec nej do naj no -
wo cze śniej szych ko pa rek spe -
cja li stycz nych na świe cie. Ich
kon fi gu ra cja zo sta ła opra co -
wa na spe cjal nie zgod nie z wy -
mo ga mi nie zwy kle spe cy ficz -
ne go śro do wi ska pra cy ma -
szyn. Ko par ki gą sie ni co we
R500LC -7A SLR ce chu ją się
naj więk szą po jem no ścią łyż ki
w swo jej kla sie. Wy po sa żo ne
są w gą sie ni ce o sze ro ko -
ści 800 mm oraz pod wo zie
o dłu go ści 5.460 i sze ro ko -
ści 5.270 mm, co mak sy mal nie
zwięk sza sta bil ność ma szyn.
Ma szy ny zo sta ły wy po sa żo ne
w au to ma tycz ną kli ma ty za cję,
układ cen tral ne go sma ro wa -
nia, elek tro nicz ny mo duł sys -
te mu kom pu te ro wej opty ma li -
za cji pa ra me trów pra cy
(CAPO), sys tem kom pu te ro -
wej dia gno sty ki (SKD) mo ni -
to ru ją cy pra cę sil ni ka, pomp
hy drau licz nych i stan po łą -
czeń elek trycz nych. Sys tem

na bie żą co mo ni to ru je stan
tech nicz ny ma szy ny in for -
mu jąc jed no cze śnie o wszel -
kich nie pra wi dło wo ściach
w jej funk cjo no wa niu. Po nad -
to każ da z koparek wy po sa żo -
na została w fa brycz ny sys tem
mo ni to rin gu pa ra me trów ma -
szy ny Hi -Ma te z do stęp no ścią
on -li ne do da nych.
Ma szy ny do star czo ne przez
fir mę Ama go wy po sa żo no
w re gu lo wa ny wie lo płasz czy -

zno wo fo tel pneu ma tycz ny
z pa sem bez pie czeń stwa,
elek trycz ną pom pę pa li wa
skra ca ją cą czas tan ko wa nia
ma szy ny oraz w układ au to -
ma tycz nej re duk cji pręd ko ści
ob ro to wej sil ni ka. W przy pad -
ku nie  ope ro wa nia przez ope -
ra to ra joy stic kiem, po czte -
rech se kun dach sil nik prze -
cho dzi na bieg ja ło wy.
O wy bo rze Ama go na do -
staw cę spe cja li stycz nych ko -
pa rek za de cy do wa ło pro fe -
sjo nal ne i kom plek so we po -
dej ście do re ali za cji pro jek tu.
Cho dzi ło przede wszyst kim
o wy li cze nie wy trzy ma ło ści,
za się gu, ży wot no ści, po jem -
no ści ły żek, za kre su udźwi -
gu i wie lu in nych pa ra me -
trów, ja ki mi mu sia ły od zna -
czać się ma szy ny. Waż ną ro -
lę przy po dej mo wa niu de cy zji
ode grał rów nież bar -
dzo krót ki czas re ali -
za cji za mó wie nia. 

MASZYNY BUDOWLANE

Gi gan ty Hy un dai na pon to nach
Kra kow ska spół ka Ama go pod ko niec ma ja prze ka -
za ła do użyt ku dwie spe cja li stycz ne ko par ki Hy un dai
R500LC -7A SLR (Su per Long Re ach). Ma szy ny  zna -
la zły za sto so wa nie w nie co dzien nych wa run kach

www.amago.pl

Dwie sześć dzie się cio to no we ko par ki gą sie ni co we bę dą pra co wać na pon to nach.
Ich za da niem bę dzie roz ła du nek gra ni to we go kru szy wa z ba rek i prze miesz cze nie
go na dno zbior ni ka wod ne go ce lem jego umoc nie nia

Każ dy ele ment ma szy ny zo stał do kład nie za pla no wa ny i spraw dzo ny. Ra mio na i wy -
sięgnik wy ko na no z bar dzo wy trzy ma łej sta li. Całość zo sta ła dodatkowo uszczel -
nio na, co pozwala na pra cę na głę bo ko ści piętnastu metrów pod lu strem wo dy

http://www.amago.pl/
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Co zro bić, aby za ro bić, ale
przy tym tak bardzo się nie
na pra co wać? Od po wiedź jest
pro sta, zresztą po dob nie, jak
nieskomplikowana w bu do -
wie i ob słu dze jest ko par ka
Me ca lac. O co tak na praw dę
cho dzi, gdy są siad zza mie -
dzy chwa li się, że po sia da
Me ca laca? Już wy ja śnia my...
Ry nek ma szyn bu dow la nych
wciąż ewo lu uje, po wsta ją
no we kon cep cje sprzę tu,
sto so wa ne w nich no wa tor -
skie roz wią za nia tech nicz ne
in spi ru ją i za chwy ca ją. Każ -
dy z pro du cen tów na świa to -
wych i lo kal nych im pre zach
tar go wych chce zo stać za -
uwa żo ny i do ce nio ny. Me ca -
lac po cząw szy od ro ku 1974
zaj mu je się pro jek to wa niem
wie lo funk cyj nych ma szyn
bu dow la nych i wdra ża niem
tych pro jek tów w ży cie, two -
rząc uni ka to we, spe cja li -
stycz ne ko par ki i ła do war ki.
Naj bar dziej zna nym mo de -
lem Me ca la ca jest 9,5-to no -
wa ko par ka se rii 12. Wy stę -
pu je ona obec nie w dwóch
wer sjach – MSX i MTX róż -
nią cych się mo cą ukła du hy -
drau li ki ro bo czej i si łą
w ukła dzie na pę du hy dro sta -
tycz ne go. Przy wo łu jąc ten
mo del nie spo sób nie wspo -
mnieć o je go po przed ni ku,
czy li chwa lo nym po dzień
dzi siej szy mo de lu 11 CX lub
CXi. Po dob nie jak „Je de -
nast ka”, tak że „Dwu nast ka”
pod wzglę dem kon struk cyj -
nym opar ta jest na prze gu -
bo wej ra mie i to wła śnie po -
przez prze gub cen tral ny re -
ali zo wa ny jest jej skręt. Dzię -
ki te mu Me ca lac 12 jest bar -
dzo zwrot ny i do sko na le
spraw dza się w cia snych
prze strze niach i na moc no
zur ba ni zo wa nych ob sza rach
miast i aglo me ra cji. 

Ka bi nę umiesz czo no z pra -
wej stro ny ma szy ny, tak aby
ope ra tor miał do sko na łą wi -
docz ność na prze strzeń ro -
bo czą (a nie dla te go, że – jak
twier dzą nie któ rzy „znaw cy”
te ma tu – ma szy na pro du ko -
wa na jest na ry nek z ru chem
le wo stron nym) wraz z wy się -
gni kiem ob ra ca się w za kre -
sie 360°. To istot na ce cha,
nie do stęp na dla ty po wej ko -
par ko -ła do war ki. Sil nik po -

sa do wiono na tyl nej ra mie i
od se pa ro wano od ka bi ny,
co za pew nia ope ra to ro wi
wy so ki kom fort pra cy. 
Naj istot niej szy ele ment kon -
struk cyj ny „Dwu nast ki” to trój -
czło no wy wy się gnik ro bo czy
z bocz nym ła ma niem w środ -
ko wej czę ści – tzw. OFFSET.
Dzię ki in no wa cyj nej kon -
struk cji wy się gni ka 9,5-to no -
wa ko par ka wy ko nu je za da -
nia prze zna czo ne dla ma szyn
znacz nie cięż szych, o nie tak
zwar tych ga ba ry tach. 
Układ pro sto wo do we go mo -
co wa nia od cią gów głów ne go
si łow ni ka ro bo cze go umoż li -
wia wy chy le nie wy się gni ka
o kąt 140° oraz za pew nia

mak sy mal ną si łę udźwi gu
w ca łym za kre sie ro bo czym.
To opa ten to wa ne roz wią za nie
po wie la ne jest we wszyst kich
mo de lach ko pa rek pro du ko -
wa nych przez Me ca la ca. Na -
praw dę im po nu ją cym pa ra -
me trem „Dwu nast ki” jest jej
śred ni ca ob ro tu wraz z wy się -
gni kiem nie prze kra cza ją -
ca trzech me trów! W związ ku
z tym pra ca w mie ście, gdy
Me ca lac pra cu je w śle pej

ulicz ce, ko pie, ob ra ca się i wy -
ła do wu je ma te riał na sto ją cą
za nim wy wrot kę, sta no wi dla
tej ma szy ny co dzien ność. 
Ko lej ny waż ny punkt, to fakt,
że każ dy Me ca lac mo że być
wy po sa żo ny w osprzęt ro bo -
czy, któ ry bez najmniejszych
problemów jest w stanie
udźwi gnąć i za si lić z ukła du
hy drau licz ne go. Wpię cie ły -
żek ko par ko wych o róż nej
po jem no ści, łyż ki ła do war ko -
wej 4w1 lub wi deł od by wa się
za po mo cą szyb ko złą cza.
Wy mia na osprzę tu ro bo cze -
go zaj mu je kil ka se kund. 
Ope ra tor Me ca la ca na bu do -
wie mo że wy ko ny wać sze reg
czyn no ści, rów nież tych nie -

stan dar do wych, za po mo cą
tyl ko tej jed nej ma szy ny. Gdy
prze sta je ko pać, mo że efek -
tyw nie za ła do wać cię ża rów -
kę nie po trze bu jąc przy tym
miej sca do ma new ro wa nia,
bo za ła du nek od by wa się si -
łą hy drau li ki ro bo czej. Eli mi -
nu je to po ru sza nie się po „Y”
cha rak te ry stycz ne dla in nych
ma szyn. Gdy w tzw. mię dzy -
cza sie pod je dzie sa mo chód
z do sta wą kost ki bru ko wej,
ko par ka Me ca lac po wpię ciu
wi deł sta je się ide al ną ma -
szy ną do jej roz ła dun ku. Po -
da wa nie ma te ria łu na wi -
dłach na wy so kość dru gie go
pię tra, czy 3,5 me tra po ni żej
po zio mu, na któ rym stoi Me -
ca lac, nie po win no ni ko go
dzi wić. Pod czas ob ser wa cji
Me ca la ca 12 przy pra cy, do -
cho dzi się do wnio sku, że
wszech stron ność tej ma szy -
ny jest tak wiel ka, że moż -
na jej uży wać na każ dym pla -
cu bu do wy. I co raz czę ściej
tak się dzie je. Prze mie rza jąc
Pol skę bar dzo czę sto moż -
na spo tkać ma szy ny Me ca -
lac w wer sji 11, 12, 14 (więk -
szy brat „Dwu nast ki”) lub 714
MW /MC. Praw dą jest, że bez
Me ca la ca ani rusz. Naj le piej
prze ko nu ją się o tym pra cow -
ni cy bry ga dy ro bo czej zy sku -
ją cy dzię ki tej ma szy nie i jej
ope ra to ro wi chwi lę na re laks. 
Ce lo wo nie sku pia my się
na pa ra me trach tech nicz -
nych Me ca la ca, bo te do -
stęp ne są choć by na stro nie
pro du cen ta. Ma szy na ma od -
po wied nie osią gi i do sko na le
spra wu je się w wie lu za sto -
so wa niach. Naj waż niej sze
jest zro zu mie nie fi lo zo fii,
na któ rej opar ta jest kon -
struk cja tej maszyny
i sko rzy sta nie z niej,
tak, by móc wię cej.

MASZYNY BUDOWLANE

Ko par ka Me ca lac – do bry zna jo my na bu do wie. Po zwa la ją cy na wię cej…
W za sa dzie na tym ty tu le moż na by po prze stać, bo każdy, kto wi dział ko par kę Me ca laca
przy pra cy lub po sia da ją w swo im par ku ma szy no wym, wie  do sko na le, co moż na zro bić 
tą ma szy ną. Nie zde cy do wa nym czy tel ni kom „PB” chcącym osią gnąć wię cej i pra co wać 
wy daj niej przed sta wia my kil ka klu czo wych wskazówek, jak tego dokonać

www.mecalac.com/pl/

Wystarczy krótka obserwacja, by przekonać się, że wszech stron ność Mecalaca jest
tak olbrzymia, że moż na go uży wać praktycznie na każ dym pla cu bu do wy…

http://www.mecalac.com/pl/
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Tyl ko z Pol ski przy by ło
do Ro ce ster po nad 70 klien -
tów JCB. A w pierw szym ty -
go dniu czerw ca, nie ja ko
na uko ro no wa nie wspa nia łe -
go ma ja, do An glii przy le cie li
dzien ni ka rze z ca łe go świa ta.
Na praw dę z ca łe go, bo
po raz pierw szy na im pre zie
JCB spo tka li śmy ko le gów
z In dii, Chin i Ame ry ki Po łu -
dnio wej. To dość oczy wi ste,
sko ro fir ma zy ska ła za sięg
glo bal ny lo ku jąc swo je fa bry -
ki nie tyl ko w Azji, ale na wet

w Bra zy lii (obec nie tyl ko 11
z 22 za kła dów pro duk cyj nych
JCB mie ści się w An -
glii). I sprze da je swo je ma -
szy ny w 150 kra jach na świe -
cie po przez sieć dwóch ty się -
cy de ale rów. Cha rak te ry -
stycz ny dla im prez te go ty pu
sta je się tak że swo isty po -
dział na pre zen ta cje dla pra -
sy eu ro pej skiej i po zo sta łej
(oczy wi ście ze wzglę du
na nor my emi sji spa lin). Je śli
ten trend się utrzy ma, a sy tu -
acja go spo dar cza nie zmie ni,
to być mo że już nie dłu go pra -
sa eu ro pej ska przy jeż dżać

bę dzie nie ja ko „na do czep -
kę” do po waż nych pre zen ta -
cji mo de li nie speł nia ją cych
unij nych norm, za to znaj du -
ją cych ty sią ce na byw ców
na ca łym świe cie. 
A na po waż nie – naj waż niej -
szym prze ka zem, ja ki otrzy -
ma li śmy w An glii był fakt, iż
JCB sta wia na in no wa cyj -
ność. Pre zen to wa ne z du mą
naj now sze cen trum in no wa -
cji to obec nie ser ce sie dzi by
głów nej w Ro ce ster. JCB za -
mie rza in we sto wać i roz wi jać

no we roz wią za nia w pro du -
ko wa nych przez sie bie ma -
szy nach dą żąc do za spo ko -
je nia po trzeb swo ich klien -
tów oraz wy mo gów sta wia -
nych przez co raz ostrzej sze
re gu la cje zwią za ne z ochro -
ną śro do wi ska. 
In no wa cyj ność się opła -
ci – w JCB do brze to wie dzą
prze byw szy dro gę od de biu -
tan ta w wy twa rza niu sil ni ków
do po zy cji glo bal ne go ich
pro du cen ta. Osiem lat te mu
ta śmę pro duk cyj ną JCB opu -
ścił pierw szy wła sny sil nik tej
fir my, a do dziś wy pro du ko -

wa no ich już po nad 250 ty się -
cy. Obec nie po nad 70% ma -
szyn JCB wy po sa ża nych jest
w jed nost ki na pę do we wła -
snej pro duk cji. A uko ro no wa -
niem tej dro gi jest naj now sze
dzie ło – pre zen to wa ny po raz
pierw szy w czerw cu 2013
sze ścio cy lin dro wy Die sel -
max 672. Naj now szy sil nik
JCB wy po sa żo ny jest w układ
elek tro nicz ne go ste ro wa nia,
sys tem bez po śred nie go wtry -
sku „com mon ra il” fir my Del -
phi oraz tur bo sprę żar kę
o sta łej geo me trii ło pa tek. Po -

cząt ko wo mo del Die sel -
max 672 bę dzie pro du ko wa -
ny z my ślą o speł nie niu norm
emi sji spa lin Sta ge II, za tem
z prze zna cze niem na roz wi ja -
ją ce się ryn ki – Ro sji, Bra zy lii
i Chin. JCB za pew nia, że in -
no wa cyj ne roz wią za nia za -
sto so wa ne w no wym sil ni ku
po zwo lą za osz czę dzić użyt -
kow ni kom ko pa rek se rii JS
co naj mniej 8 procent pa li wa
przy za cho wa niu do sko na -
łych osią gów i szyb ko ści cy -
kli ro bo czych. 
Ja ko że te mat go spo dar ki od -
pa da mi jest ostat nio na to pie,
pod czas czerw co we go spo -
tka nia w JCB z cie ka wo ścią
obej rze li śmy pierw szą ko par -
kę prze ła dun ko wą JS20MH
skon stru owa ną na po trze by
uty li za cji i prze twa rza nia od -
pa dów. Do łą czy ła ona do do -
tych czas pa nu ją cej nie po -

dziel nie JS 200W Wa ste ma -
ster, kon wen cjo nal nej ko par -
ki ko ło wej do sto so wa nej
do pra cy w za kła dach uty li za -
cyj nych. W ko par ce JS20MH
za sto so wa no ten sam sil nik
i układ hy drau licz ny, co w naj -
now szym mo de lu JS160W.
Zu peł nie no wa jest jed nak
kon struk cja pod wo zia, a wy -
jąt ko wa jest bu do wa wie ży
ob ro to wej, któ ra w po rów na -
niu z kon wen cjo nal ny mi ko -
par ka mi ko ło wy mi ma więk -
szą sta bil ność. Pod no szo -
na hy drau licz nie ka bi na za -

pew nia z ko lei lep szą wi docz -
ność oraz więk sze bez pie -
czeń stwo pra cy.
Co jesz cze wpro wa dzi w tym
ro ku na ry nek bry tyj ski po -
ten tat? Ko par kę wy bu rze nio -
wą o dużym za się gu
JS 360 XD HRD wy pro du ko -
wa ną we współ pra cy z fir mą
Ko cu rek z Ispwich, dwie kom -
pak to we ła do war ki ko ło -
we 411 i 417 wy po sa żo ne
w sil nik JCB Eco max. No wy
mo del te le sko po we go no śni -
ka osprzę tu JCB 540-200
o udźwi gu 4 ton o wy so ko ści
wysię gu 20 me trów. Ofe ro wa -
ne bę dą tak że no we mo de le
masz tów oświe tle nio wych
oraz sze ro ka ga ma ge ne ra to -
rów prą du se rii MTU 1600.
W su mie osiem mo -
de li o mo cy od 275
do 700 kVA.

MASZYNY BUDOWLANE

JCB sta wia na in no wa cyj ność
Przez ca ły maj sie dzi bę JCB w bry tyj skim hrab -
stwie Staf ford shi re od wie dza li go ście z ca łe go
świa ta. Set ki, a na wet ty sią ce osób za pro szo no
do udzia łu w hucz nych ob cho dach wy pro du ko -
wa nia przez an giel ską fir mę mi lio no wej ma szy ny

www.interhandler.pl

JS20MH to pierw sza ko par ka prze ła dun ko wa JCB za pro jek to wa na spe cjal nie do pra -
cy na wy sy pi skach. Za sto so wa no w niej pod wo zie o cał kiem no wej kon struk cji

W pierw szym ty go dniu czerw ca dzien ni ka rze z ca łe go świa ta mogli szczegółowo
zapoznać się z nowościami w ofercie produkcyjnej JCB

http://www.interhandler.pl/
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Hi ta chi Za xis 870 LCH to po -
tęż na ma szy na. Wa ży po nad
osiem dzie siąt ton, jej układ
jaz dy na pę dza ny jest dwo ma
sil ni ka mi hy drau licz ny mi,
a pod wo zie i wy się gnik wy ko -
na ne zo sta ły w spe cjal nej
tech no lo gii gwa ran tu ją cej dłu -
gą ży wot ność i bez a wa ryj ną
pra cę w naj trud niej szych wa -

run kach. Nic za tem dziw ne go,
że ten mo del ko par ki cie szy
się naj więk szym za in te re so -
wa niem firm wyburzeniowych
i ko pal ni su row ców skal nych. 
W Beł cha to wie ma my do czy -
nie nia z in ną sy tu acją. Za ku -
pio ny przez tu tej szą ko pal nię
ko los Hi ta chi nie ura bia wę gla
bru nat ne go, nie słu ży tak że
do wy bu rzeń. A mi mo to znaj -
du je co dzien ne za sto so wa -
nie. Ba, ko par ka szy ko wa na
jest na wet do pra cy na dwie
zmia ny! Pod sta wo wym za da -
niem ko par ki za ku pio nej
przez KWB Beł cha tów jest
przy go to wa nie te re nu dla ma -
szyn ko pal nia nych. Cho dzi

o usu wa nie prze ro stów skal -
nych za le ga ją cych w grun cie.
Po zo sta wio ne  unie moż li wia -
ły by eks plo ata cję po kła dów
wę gla po wo du jąc uszko dze -
nia ma szyn wy do byw czych. 
Prze ro sty skał wa pien nych
mu szą być więc bez względ nie
usu wa ne. Od by wa się to w ten
spo sób, że ko par ka 870 LCH

mo gą ca prze miesz czać się
na wet z pręd ko ścią 4 km/h
wzru sza ska mie li nę po tęż nym
zry wa kiem, po czym już
za po mo cą łyż ki do ko nu je za -
ła dun ku ka mie nia do kru sza -
rek lub na po jaz dy. 
Zmie nia ją ce się wa run ki w ko -
pal ni spra wia ją, że po tęż -
na ko par ka znaj du je tak że in -
ne za sto so wa nia. Ob ser wo -
wa li śmy jej pra cę po ulew -
nych opa dach, któ re za mie ni -
ły te ren ko pal ni po czę ści
w je zio ro, a po czę ści w grzę -
za wi sko. Ma szy na wy ko rzy -
sty wa na by ła wów czas tak że
do ko pa nia ro wów od wad nia -
ją cych. Z za da niem tym ra -

dzi ła so bie oczy wi ście bez
naj mniej szego trudu.
Roz le gła ko pal nia od kryw ko -
wa to spe cy ficz ne miej sce pra -
cy nie tyl ko dla ma szyn, ale
tak że dla ich ope ra to rów. I to
nie tyl ko z ra cji pa nu ją cych
tam wa run ków, ale tak że od le -
gło ści od… za kła do wej szat ni.
Po prze bra niu się i przy go to -

wa niu do pra cy ope ra tor Za -
xis 870 LCH przy do brej po go -
dzie jest do wo żo ny do ma szy -
ny przez co naj mniej kwa -
drans. Pod czas opa dów desz -
czu lub śnie gu ta sa ma dro ga
mo że za brać mu na wet pół
go dzi ny, a w eks tre mal nych
sy tu acjach być na wet nie moż -
li wa do prze brnię cia. Co jesz -
cze ozna cza to dla ob słu gu ją -
ce go ko par kę? Przede wszyst -
kim to, że nie kie dy zda ny jest
na prze by wa nie w ka bi nie nie
tyl ko pod czas wie lo go dzin nej
pra cy, ale tak że w cza sie przy -
słu gu ją cej mu prze rwy na po -
si łek czy roz pro sto wa nie ko -
ści. Głę bo kie bło to po desz czu

lub chmu ry py łu przy upal nej,
wietrz nej po go dzie czę sto
wręcz unie moż li wia ją opusz -
cze nie ka bi ny. W ta kiej sy tu -
acji ope ra tor w dwój na sób
do ce niać mu si prze stron -
ność i wy go dę swe go miej -
sca pra cy. Kom fort ka bi ny
prze sta je być je dy nie re kla -
mo wym slo ga nem. 
Jak już wspo mnia no, ko par -
ka Hi ta chi 870 LCH wy ko rzy -
sty wa na jest głów nie w ko pal -
niach su row ców skal nych
i fir mach wyburzeniowych.
Dla te go jej ka bi na speł niać
mu si prze pi sy za war te w re -
stryk cyj nej nor mie bez pie -
czeń stwa ope ra to ra ISO OPG
(Ope ra tor Pro tec ti ve Gu ards).
Gwa ran tu je ona kom plek so -
wą ochro nę ope ra to ro wi – za -
rów no przed spa da ją cy mi
przed mio ta mi, jak i w przy pad -
ku prze wró ce nia się ma szy ny
i wni ka ją cy mi z ze wnątrz za -
nie czysz cze nia mi. Jest to
szcze gól nie istot ne w przy -
pad ku ma szyn pra cu ją cych
w wa run kach du że go za py le -
nia. Ka bi na zo sta ła do kład nie
uszczel nio na oraz wy po sa żo -
na w układ nad ci śnie nia sku -
tecz nie za trzy mu ją cy na wet tok -
sycz ne za nie czysz cze nia. 
Ope ra tor pra cu je w wy god -
nym, re gu lo wa nym wie lo -
płasz czy zno wo i amor ty zo wa -
nym pneu ma tycz nie fo te lu.
Wszyst kie ele men ty ob słu go -
we roz miesz czo ne są w zgo -
dzie z za sa da mi er go no mii,
a ka bi na za wie szo na na spe -
cjal nych ło ży skach hy drau -
licz nych sku tecz nie tłu mią -
cych ude rze nia i wi bra cje.
Pod no si to kom fort pra cy
ope ra to ra, ogra ni cza jąc zmę -
cze nie. Ma więc zna czą cy
wpływ na pod nie sie nie wy daj -
no ści i bez pie czeń stwa pra cy. 
Pra cę ope ra to ra uła twia
układ mo ni to ru ją cy pa ra me -
try wszyst kich new ral gicz -
nych pod ze spo łów ma szy ny.
Po zwa la on pra co wać wy daj -
niej oraz ob ni żyć kosz ty eks -
plo ata cji i utrzy my -
wać ko par kę w do -
brej kon dy cji. 

MASZYNY BUDOWLANE

Hi ta chi Za xis 870 LCH – do ka mie nia i… wo dy
W dro dze do Beł cha to wa za sta na wia li śmy się do cze go w ko pal ni wę gla
bru nat ne go słu żyć mo że tak po tęż na ma szy na, jak Hi ta chi Za xis 870
LCH. Kie dy przy by li śmy na miej sce, za gad ka prze sta ła być za gad ką…

www.tona.com.pl

Opi su jąc ta kie zdję cie ope ra to ra ma szy ny śmia ło okre ślić moż na mia nem… am ba sa do ra. Skąd ta kie sko ja rze nie? No cóż re pre -
zen tu je on prze cież swą fir mę pra cu jąc w od da le niu na wy su nię tej pla ców ce…

http://tona.com.pl/
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GCSFlex z kon tro lą GPS jest
pierw szym na świe cie roz wią -
za niem po zwa la ją cym two -
rzyć pro jek ty w ka bi nie ko -
par ki i ko rzy stać z tech no lo gii
GPS w try bie 2D za miast 3D.
Uła twia to użyt ko wa nie sys te -
mu. GCSFlex z po wo dze niem
za stę pu je ni we la tor la se ro wy
tech no lo gią GPS in for mu ją cą
szcze gó ło wo o po ło że niu
i zo rien to wa niu ko par ki. Da je
to ope ra to ro wi mak sy mal ną
swo bo dę ma new ro wa nia ma -
szy ną bez po trze by po le ga -
nia na punk cie orien ta cyj nym
na zie mi bądź ni we la to rze la -
se ro wym o ogra ni czo nym za -
się gu. Dzię ki mo du ło wi kon -
tro li GPS oraz sza blo nom te -
re no wym wgra nym do urzą -
dze nia ste ru ją ce go Trim ble
CB450 Con trol Box ope ra tor
ko par ki mo że pra co wać z du -
żą pre cy zją osią ga jąc po żą -
da ną głę bo kość, na chy le nie,
bądź wy rów na nie te re nu bez
ko niecz no ści two rze nia cy fro -
we go pro jek tu w biu rze. Pra -
ca nie wy ma ga spe cjal nych
przy go to wań ani póź niej szej
we ry fi ka cji geo de ty. 
Sys tem GCSFlex skła da się
z za mon to wa ne go w ka bi nie
ko par ki urzą dze nia ste ru ją ce go
CB450 Con trol Box, czuj ni ków
na chy le nia na wy się gni ku, ra -
mie niu i łyż ce, od bior ni ka

GNSS MS972 GNSS Smart
An ten na na da chu ka bi ny oraz
mo de mu ko mu ni ka cji bez -
prze wo do wej Trim ble SNM940
Con nec ted Si te Ga te way słu -
żą ce go do od czy tu po pra wek
GPS. Usłu gi sie ci sta cji re fe -
ren cyj nych, ta kich jak 
ASG-EUPOS lub VRSNET.PL
udo stęp nia ją po praw ki GPS

przez po łą cze nie ko mór ko we
do urzą dze nia SNM940 bez
ko niecz no ści po sia da nia sta -
cji ba zo wej. Ła twe w ob słu dze
li sty me nu w urzą dze niu ste ru -
ją cym CB450 Con trol Box po -
zwa la ją ope ra to ro wi na stwo -
rze nie sza blo nu te re no we go
dla kon kret nych ro bót ziem -

nych i na tych mia sto we roz po -
czę cie pra cy w opar ciu o ten
pro jekt. Za in sta lo wa ne opro -
gra mo wa nie wy świe tla krok
po kro ku in struk cje two rze nia
sza blo nu te re no we go dla ko pa -
nia do usta lo nej głę bo ko ści,
do łu z na chy le niem bądź słu żą -
ce mu wy rów na niu lub wy pro fi -
lo wa niu. Ope ra to rom o nie wiel -

kim na wet do świad cze niu
w ste ro wa niu ma szy ną jest
dzię ki te mu ła twiej utwo rzyć
pro fil te re nu niż w przy pad ku
ko rzy sta nia z tra dy cyj nej me -
to dy prze wi du ją cej uży cie pa -
li ków i li nek. Wła ści cie le ko pa -
rek, któ rzy do pie ro sta wia ją
pierw sze kro ki w pra cy z sys -

te ma mi kon tro li na chy le nia,
wy bie ra jąc sys tem Trim ble
GCSFlex otrzy mu ją moż li wość
je go ela stycz nej kon fi gu ra cji i ła -
twej roz bu do wy. Mo gą do ko nać
wy bo ru opcji czuj ni ków po mia -
ro wych, któ re bę dą od po wia da -
ły ich rze czy wi stym po trze bom,
a w mia rę na by wa nia do świad -
cze nia w ob słu dze sys te mu roz -
bu do wać do za awan so wa nej
wer sji Trim ble GCS900 Gra de
Con trol Sys tem. Po nie waż
każ dy z nich wy ko rzy stu je
iden tycz ne in ter fej sy i pro ce sy
ro bo cze, mo der ni za cja nie jest
skom pli ko wa na. Wy ko rzy sta -
nie za awan so wa nych funk cji
roz bu do wa ne go sys te mu po -
zwa la re ali zo wać na wet skom -
pli ko wa ne pro jek ty bu dow la -
ne wy ma ga ją ce pro jek to wa -
nia 3D oraz łącz no ści po mię dzy
ma szy na mi. Moż li wość ko rzy -
sta nia z sys te mu GCS900 zna -
czą co pod no si po ten cjał mniej -
szych firm wy ko naw czych.
Otrzy mu ją one bo wiem moż li -
wość two rze nia i ko rzy sta nia
z trój wy mia ro wych mo de li pro -
jek to wych oraz tech no lo gii Con -
nec ted Ma chi ne. Jest to nie zbęd -
ne w przy pad ku ubie ga nia się
o pod wy ko naw stwo przy więk -
szych, bar dziej skom -
pli ko wa nych pro jek -
tach bu dow la nych. 

Trim ble GCSFlex – ste ro wa nie GPS dla prac wy ko po wych
Firma Trimtech oferuje Trimble GCSFlex – niedrogi i prosty w użyciu system ułatwiający
profilowanie terenu. Moduł kontroli GPS dodatkowo poszerza jego funk cjo nal ność
pozwalając operatorom koparek pracować szybciej i dokładniej

www.trimtech.com.pl 

Trim ble wpro wa dził za stę pu ją cy ni we la tor la se ro wy sys tem GCSFlex dla ko pa rek
z my ślą o ułatwieniu pracy ma łym i śred nim fir mom wy ko naw czym

http://trimtech.com.pl/
http://trimtech.com.pl/


Wac ker Neu son Pol ska wy -
brał dwa dzie ścia swo ich naj -
bar dziej po pu lar nych ty pów
ma szyn i przy wspar ciu fa bry ki
ob ni żył ich ce ny do bar dzo
atrak cyj ne go po zio mu. Po -
za tym na kil ka wy bra nych
mo de li (ko par kę WN1404, ła -
do war kę WL36, wa lec do wy -
ko pów RTx a tak że za gęsz czar -
ki DPU 6555HEC i DPU4045Ye)
fir ma przy go to wa ła ofer tę fa -
brycz ne go le asin gu z opro cen -
to wa niem 1% rocz nie. Część
ma szyn zo sta ła ob ję ta pro gra -
mem trzy let niej gwa ran cji. Do ty -
czy to ko pa rek pro du ko wa nych
w Lin zu i wszyst kich ła do wa rek
Wac ker Neu son. Wśród sprzę -
tu za gęsz cza ją ce go trzy let nią
gwa ran cją ob ję to re we la cyj ną
za gęsz czar kę DPU4045Ye.
Ofer ta pro mo cyj na dwu dzie -
stu ty pów ma szyn do ty czy

naj bar dziej po pu lar nych pro -
duk tów ce chu ją cych się nie -
za wod no ścią, trwa ło ścią i in -
no wa cyj no ścią. Li stę pro mo -
cyj ną otwie ra po pu lar -
na „pięć set ka” – za gęsz czar -
ka DPU 6555HEC kla -
sy 500 kg o si le uda ru 65kN
z in no wa cyj nym sys te mem
po mia ru za gęsz cza nia Com -
pa tec w ce nie ma szy ny. Na -
stęp nie ma my ubi jak BS-60-
2i – je dy ny na ryn ku z sil ni -
kiem dwu su wo wym z opa ten -
to wa nym sys te mem wtry sku
ole ju. Na le ży też wspo mnieć
o wal cu okoł ko wa nym do wy -
ko pów RTx po sia da ją cym
moż li wość re gu la cji sze ro ko -
ści ro bo czej bęb nów oraz
o bez kon ku ren cyj nym, bę dą -
cym hi tem te go rocz nych tar -
gów Bau ma, elek trycz nym
mło cie uda ro wym EH100 kla -

sy 30 kg o ener gii po je dyn -
cze go ude rze nia aż 100J!
Po zo sta łe ma szy ny ob ję te
pro mo cją to za gęsz czar ki
WP2050, DPU 3050, DPU 3750
Hets, wi bra to ry IR FU 45,
HMS45, Mło ty EH75, BH55rw,
pom pa prze po no wa PDI3a
oraz eko no micz na prze ci nar -
ka BFS 735 z tar czą 350 mm.
Spe cjal na ofer ta ser wi so wa
Wac ker Neu son Pol ska na 20-
le cie fir my do ty czy ma szyn
star szych niż 5 lat. Ich wła ści -
cie lom fir ma ofe ru je 15-pro cen -
to wy ra bat na czę ści i ro bo ci -
znę dla ma szyn com pact (ła do -
war ki ko ło we Wac ker Neu son,
Kra mer oraz ko par ki, wo zi dła
i ła do war ki skid ste er Wac ker
Neu son) oraz 25-pro cent ra -
ba tu na czę ści i ro bo ci znę dla
ma szyn drob nych (wi bra to ry,
za cie racz ki, li stwy, ubi ja ki, za -

gęsz czar ki, wal ce, mło ty, prze -
ci nar ki, agre ga ty, pom py, na -
grzew ni ce, oświe tle nie).
Do ak cji pro mo cyj nej włą czy -
ła się też wy po ży czal nia Wac -
ker Neu son Pol ska, któ ra
z oka zji 20-le cia fir my ob ni ży -
ła aż o 20 pro cent ce ny wy naj -
mu 20 grup pro duk to wych.
Wac ker Neu son Pol ska chce
świę to wać rocz ni cę swe go
po wsta nia wspól nie z klien ta -
mi uwa ża jąc, że to dzię ki nim
utrzy mu je się na ryn ku już ty -
le lat. W trud nym dla bran ży
okre sie fir ma po sta no wi ła do -
sto so wać swą ofer tę do sta -
nu port fe la klien tów. Szcze -
gó ły ju bi le uszo wej pro mo cji
zna leźć moż na u przed sta wi -
cie li fir my i w jej od -
dzia łach na te re nie
ca łe go kra ju.
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Wac ker Neu son świę tu je dwu dzie ste uro dzi ny w Polsce
To już dwa dzie ścia lat obec no ści Wac ker Neu son na pol skim ryn ku. Ta kiej oka zji trud no nie
uczcić. Dla te go fir ma przy go to wa ła atrak cyj ną, kom plek so wą ofer tę spe cjal ną ze wszyst -
kich sfer swo jej dzia łal no ści. Pro mo cja trwać bę dzie do koń ca ro ku

www.wackerneuson.pl

http://www.wackerneuson.pl/en/wacker-neuson-polska.html
http://www.wackerneuson.pl/en/wacker-neuson-polska.html


Dres sta na miej sce tra dy cyj -
ne go Spo tka nia Tech nicz ne -
go wy bra ła tym ra zem te re ny
PAK KWB Ko nin eks plo atu ją -
cej na co dzień po nad 140
ma szyn ze Sta lo wej Wo li. Do -
daj my, że pracują one w dość
trud nych wa run kach i nie zwy -
kle in ten syw nie. Śred ni prze -
bieg ma szy ny wy no si tu bo -
wiem 2.000 go dzin. 
Gwiaz dą ko niń skiej im pre zy
mia ła być te sto wa na tu wła -
śnie naj now sza spy char ka
TD-20 R. Nie ste ty, na głe za ła -
ma nie po go dy spra wi ło, że
więk sza część prak tycz nej pre -
zen ta cji ma szy ny mu sia ła od -
być się pod da chem. Za pro -

sze ni go ście, przed sta wi cie le
pol skich ko pal ni wę gla bru nat -
ne go, mu sie li za do wo lić się po -
dzi wia niem ma szy ny w ha li za -
kła du na praw cze go, a póź niej
z ta ra su wi do ko we go ko pal ni. 
Wie sław Ja kó bik, wi ce pre zes
i dy rek tor han dlo wy fir my
Dres sta za py ta ny o głów ne
ce le przy świe ca ją ce or ga ni za -
to rom spo tka nia, po wie -
dział: – Si łę mar ki Dres sta zna li
do tej po ry użyt kow ni cy z po -
nad set ki kra jów na ca łym

świe cie. Te raz przy szła po ra
na Pol skę. Dres sta od nie daw -
na pro wa dzi sprze daż ma szyn
i czę ści za mien nych w Pol sce.
Jed nym z ce lów spo tka nia
w Ko ni nie by ła więc pro mo cja
na szej ofer ty wśród kra jo wych
użyt kow ni ków. Chcie li śmy za -
po znać ich z na szą ofer tą pro -
duk cyj ną i tra dy cyj nie już uzy -
skać ich opi nie na te mat na -
szych ma szyn eks plo ato wa -
nych w trud nych wa run kach
pa nu ją cych w ko pal niach wę -
gla bru nat ne go. Bez po śred ni
kon takt z prak ty ka mi da je na -
szym kon struk to rom moż li -
wość po zna nia po trzeb użyt -
kow ni ków i wy słu cha nia opi nii

na te mat sprzę tu pro du ko wa -
ne go w Sta lo wej Wo li. Za pew -
niam, że słu cha my chęt nie
nie tyl ko po chwał, ale rów -
nież uwag kry tycz nych. Dzię -
ki te mu wie my, co jesz cze
na le ży po pra wić.  Uwa żam,
że to wła śnie użyt kow ni cy na -
szych ma szyn sta no wią dla
nas naj cen niej sze źró dło in -
for ma cji. Chce my je jak naj -
le piej wy ko rzy stać. Dzię ki te -
mu ma szy ny ze Sta lo wej Wo li
wcho dzą ce do se ryj nej pro -

duk cji są w peł ni do pra co wa -
ne konstrukcyjne.
Ry szard Szu ba, dy rek tor De -
par ta men tu Ba dań i Roz wo ju
LiuGong Ma chi ne ry Po land jest
prze ko na ny, że naj now sza spy -
char ka TD-20 R spraw dzi się
do sko na le w wa run kach pa nu -
ją cych w ko pal niach wę gla bru -
nat ne go: – Te go ro dza ju ma szy -
ny nie by ły do tej po ry w peł ni

do ce nia ne przez pol skich użyt -
kow ni ków z sek to ra ko pal nia ne -
go. Tymczasem w in nych kra -
jach od no to wu je my ro sną cy po -
pyt na spy char ki śred niej wiel -
ko ści. Dla te go Dres sta za mie rza
pro mo wać mo del TD-20 R. Jest
to ma szy na wy po sa żo na w no -
wo cze sną jed nost kę na pę do wą
speł nia ją cą nor my emi sji spa lin
Tie r4 In te rim. Im po nu je bar dzo
do bry mi pa ra me tra mi ro bo czy -
mi, jest przy tym eko no micz -
na w eks plo ata cji. 
Pierw szą oka zją do we ry fi ka -
cji tych ocen by ły trwa ją ce ty -
dzień te sty no wej spy char ki.
Ich re zul ta ty pod su mo wał
Ma riusz Przy by ła, kie row nik
Wy dzia łu Re mon tów i Kon tro -
li Eks plo ata cji Sprzę tu Tech -
nolo gicz ne go KWB Ko nin. 

– Ma my bo ga te do świad cze -
nia, ale i wie lo let nią prze rwę
w eks plo ata cji spy cha rek tej
kla sy. Ostat nia z nich zo sta ła
bo wiem wy co fa na z eks plo ata -
cji w ro ku 1995. Te raz dzię ki
współ pra cy z Dres stą otrzy ma -
li śmy na te sty sprzęt no wej ge -
ne ra cji. W cza sie ich trwa nia
spy char ka TD-20 R eks plo ato -
wa na by ła bar dzo in ten syw nie.
Pra co wa ła prak tycz nie bez
przerw w sys te mie trzy zmia no -
wym. Ob słu gi wa ło ją wie lu
ope ra to rów o róż nym sty lu
pra cy. Ich opi nie o ma szy nie
by ły bar dzo po chleb ne.
Pod wzglę dem pa ra me trów ro -
bo czych no wa spy char ka pla -

su je się po mię dzy mo de la mi
TD-15 i TD-25, z tym, że bli żej
jej do „pięt nast ki”. Te stu ją cy
ma szy nę ope ra to rzy chwa li li
kom fort ka bi ny. Re gu lo wa ny
wie lo płasz czy zno wo fo tel, re -
gu lo wa ne pod ło kiet ni ki i er go -
no micz ne dżojstiki za pew nia ją
wy go dę miej sca pra cy. Ła -
twość re gu la cji jest wprost nie -
oce nio na przy pra cy trzy zmia -
no wej, co jest rów no znacz ne
z czę sty mi zmia na mi ope ra to -
rów. Po trze bu ją oni wów czas
mniej cza su na przy go to wa nie
swo je go miej sca pra cy. 
No wą spy char kę chwa li li też
me cha ni cy. Dzię ki sze ro ko
otwie ra nym kla pom ser wi so -
wym zy ska li oni ła twiej szy do -
stęp do ko mo ry sil ni ka i po zo -
sta łych new ral gicz nych pod ze -
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Dres sta do ce nia głos prak ty ków
Dres sta, któ ra w paź dzier ni ku ubie głe go ro ku prze ję ła sprze daż na pol -
skim ryn ku ma szyn bu dow la nych sta no wią cych nie gdyś pod sta wę pro -
duk cji Hu ty Sta lo wa Wo la kul ty wu je tra dy cję or ga ni za cji cy klicz nych
Spo tkań Tech nicz nych z użyt kow ni ka mi ma szyn

Naj now szy mo del spy char ki TD-20 R zda niem pro du cen ta to ma szy na ide al nie na -
da ją ca się do pra cy w ko pal niach wę gla bru nat ne go. Te sty w Ko ni nie zda ją się to
zresz tą w peł ni po twier dzać

Pa da ją cy przez ca łą noc ulew ny deszcz spra wił, że ma szy ny pra cu ją ce w KWB Ko -
nin zma gać się mu sia ły z na praw dę trud ny mi wa run ka mi. Ope ra to rzy i spy char ki
da wa ły so bie ra dę bez naj mniej szych pro ble mów



spo łów. Jest to nie wąt pli wa za -
le ta ma szy ny po zwa la ją ca skró -
cić do nie zbęd ne go mi ni mum
czas bez pro duk tyw nych prze -
sto jów pod czas ru ty no wych
prze glą dów i na praw ma szy ny. 
Wy mia na opi nii, do któ rej do -
cho dzi pod czas każ de go ze
Spo tkań Tech nicz nych przy no -
si po zy tyw ne efek ty obu stro -
nom. Oczy wi ście pro du cent
nie jest w sta nie speł nić
wszyst kich su ge stii pły ną cych
ze stro ny użyt kow ni ków. Wpro -
wa dza jed nak kon se kwent nie

zmia ny kon struk cyj ne istot ne
dla jak naj lep sze go do sto so wa -
nia ma szyn do trud nych wa run -
ków pra cy pa nu ją cych w ko pal -
niach wę gla bru nat ne go. 
Pod czas spo tka nia w Ko ni nie
Dres sta nie ogra ni cza ła się je -
dy nie do pre zen to wa nia no -
wo ści. Go ście im pre zy obej -
rze li też ła do war kę Ł34 po ka -
pi tal nym re mon cie i grun tow -
nej mo der ni za cji. Oka zu je się,
że ta kie dzia ła nie się opła ca.
Nie tyl ko w Ko ni nie Ł34 zy ska -
ła so bie mia no „kul to wej”.
W trud nych wa run kach eks -
plo ata cji – przy du żej wil got -
no ści i zapyleniu – nie skom pli -
ko wa na kon struk cyj nie ma szy -
na spraw dza się do sko na le.
Jej mo der ni za cja prze pro wa -
dzona przez spe cja li zu ją cą się
w te go ro dza ju pra cach fir ma
„Hy dro sprzęt”, po zwo li ła na to -
miast wy eli mi no wać man ka -
men ty, któ re uprzed nio

powodowały dużą awa ryj ność
ła do war ki.  Choć na pierw szy
rzut oka nie wi dać po waż niej -
szych zmian, re mont i mo der -
ni za cja do ty czy ły więk szo ści
klu czo wych pod ze spo łów.
Przede wszyst kim wy mie nio no
sil nik na no wo cze sny mo del
Cum min sa, mo sty na pę do we
z su chy mi ha mul ca mi za stą -
pio no mo sta mi ZF z ha mul ca -
mi w ką pie li ole jo wej. By ła to
naj bar dziej istot na zmia -
na kon struk cyj na. Ha mul ce
w wer sji pier wot nej z ra cji pra -

cy w wa run kach sil ne go za -
wod nie nia te re nu czę sto się
za cie ra ły, co po wo do wa ło
prze sto je ma szy ny. Sto so wa -
nie osłon nie przy no si ło efek -
tów, dla te go ko niecz ne oka za -
ło się wpro wa dze nie ra dy kal -
nych zmian kon struk cyj nych.
Oprócz te go ła do war kę
doposażono w układ cen tral -
ne go sma ro wa nia, co po zwo li -
ło ogra ni czyć licz bę czyn no ści
i czas trwa nia ob słu gi co dzien -
nej. Przy pra cy w systemie
trzy zmia no wym nie któ re
z punk tów mu szą być sma ro -
wa ne co osiem go dzin, co nie -
ste ty nie za wsze jest do peł nia -
ne. Prze stron na ka bi na dwu -
oso bo wa zo sta ła nie zmie nio -
na. Za in sta lo wa no na to miast
układ kli ma ty za cji po pra wia ją -
cy kom fort pra cy ope ra to ra. 
W Ko ni nie do wie dzie li śmy się
spo ro o pla nach za kła dów
w Sta lo wej Wo li na naj bliż sze

mie sią ce. I tak, oprócz wy po -
sa żo nych w sil ni ki no wej ge -
ne ra cji spy cha rek gą sie ni co -
wych se rii R, do pro duk cji tra fi
nie ba wem ko lej ny mo del
ukła dar ki rur. W naj bliż szym
cza sie świa tło dzien ne uj rzy
też pro to typ spy char ki o na -
pę dzie hy dro sta tycz nym. Bę -
dzie to ma szy na kla sy TD-9
na pę dza na sil ni kiem o mo -
cy 107 KM. Już te raz wia do -
mo, że wzbu dzi ona za in te re -
so wa nie, cho ciaż by dla te go,
że od zna czać się bę dzie cał -
ko wi cie zmie nio nym wy glą -
dem ze wnętrz nym i wy stro -
jem ka bi ny. Fi nal ne te sty
z po wo dze niem prze szła rów -
nież spy char ka TD15 z hy dro -
sta tycz nym me cha ni zmem
skrę tu. Pro du cent za pew nia,
że ma szy na jest ła twiej sza
w pro wa dze niu, szcze gól nie
w sy tu acjach wy ma ga ją cych

wy ko ny wa nia pre cy zyj nych
ma new rów. Pod ko niec ro ku
wej dzie do pro duk cji ko lej -
na ge ne ra cja naj więk szej spy -
char ki ze Sta lo wej Wo li – TD-
25. Ma szy na bę dzie oczy wi -
ście na pę dza na sil ni kiem
speł nia ją cym nor mę Tie r4. 
Stalowowolscy kon struk to rzy
nie za po mi na ją o ła do war -
kach. Cie szą cy się du żą re -
no mą mo del 534 oraz ma szy -
ny prze zna czo ne na ryn ki eu -
ro pej skie wy po sa żo ne zo sta -
ną w sil ni ki speł nia ją ce nor my
emi sji spa lin Tier 4 In te rim.

Szcze gól nie god na uwa gi
jest ła do war ka 530 R, któ ra
prze cho dzi wła śnie osta tecz -
ne te sty w ko pal niach. Wy -
róż nia się ona nie tyl ko no wo -
cze snym wzor nic twem, ale
rów nież pa ra me tra mi ro bo -
czy mi nie od bie ga ją cy mi
od ma szyn kon ku ren cji. 
Jesz cze do nie daw na za sta -
na wia no się, ja kie bę dą lo sy
mar ki HSW gdy pra wa do jej
uży wa nia utra ci chiń ski wła -
ści ciel – LiuGong. Aby unik nąć
zwią za nych z tym per tur ba cji
na ma szy nach ofe ro wa nych
w Pol sce uży wa się dwóch zna -
ków to wa ro wych – Dres sta oraz
tra dy cyj ne go do dat ku mar ki
HSW czy li na zwy Sta lo wa Wo la.
Ma to na ce lu pod kre śle nie miej -
sca pro duk cji ma szyn. – Świa -
do mie na wią zu je my do wie lo let -
nich tra dy cji mar ki Sta lo wa Wo -
la. Jest ona po wszech nie roz po -

zna wal na, sta no wi sym bol naj -
wyż szej ja ko ści, wia ry god no ści
oraz trwa ło ści – po wie dział Wie -
sław Ja kó bik. Wtó ro wał mu
obec ny w Ko ni nie Yin deng Wu,
dy rek tor wy ko naw czy LiuGong
Ma chi ne ry Po land. Za pew nił on,
że chiń ski wła ści ciel nie za mie -
rza mo dy fi ko wać swej po li ty ki.
Na dal bę dzie fi nan so wał pra ce
ba daw czo -roz wo jo we i pro duk -
cję ma szyn ze Sta lo wej Wo li
z po wo dze niem sprze -
da wa nych w 112 kra -
jach ca łe go świa ta.
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Wie sław Ja kó bik – wiceprezes ds. sprzedaży spółki Dres sta, Yin deng Wu – Czło nek Za -
rzą du, dy rek tor wy ko naw czy LiuGong Ma chi ne ry Po land oraz Hou Yubo – za stęp ca pre -
ze sa LiuGong Ma chi ne ry Po land ds. HR i PR przybliżyli stra te gię dla pol skie go ryn ku

Za pre zen to wa na w Ko ni nie ła do war ka Ł34 po ka pi tal nym re mon cie i grun tow nej mo der -
ni za cji zy ska ła „dru gie ży cie”. Właściciele maszyny podkreślają, że nakłady na jej remont
i modyfikacje są ze wszech miar opłacalne

http://www.dressta.com.pl/
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W gmi nach Ko cza ła i Tu cho -
mie wy ko na no be to no we na -
wierzch nie dro go we o dłu go -
ści od po wied nio – 200 i 215
me trów. Gru bość roz kła da nej
war stwy wy no si ła 15÷17 cm.
Głów nym ce lem przed się -
wzię cia zre ali zo wa ne go wy -
łącz nie przy uży ciu roz kła dar -
ki BOMAG BF 800C by ło uzy -
ska nie za ło żo nych wła ści wo -
ści i wy trzy ma ło ści na wierzch -
ni. Mie szan kę be to no wą
opra co wa ną i wy pro du ko wa -
ną przez fir mę Ha rat z ma te -
ria łów La far ge, uło ży ła roz kła -
dar ka BF 800C. Ma szy na za -
pew ni ła mak sy mal ne wstęp -
ne za gęsz cze nie, bez ko -
niecz no ści sto so wa nia wal -
ców dro go wych.
Sze ro kość blach gła dzą -
cych dwu dzie sto to no wej
roz kła dar ki wy ko rzy sta nej
do prac w tech no lo gii be to nu
wa ło wa ne go wy no si 40 cm,
cię żar sto łu oko ło 4 ton, zaś
sze ro kość ro bo cza od 2,5
do 10 me trów. Na uwa gę za -
słu gu je do sko na ła sta bil -
ność sto łu oraz wy so ka wy -
daj ność agre ga tów za gęsz -
cza ją cych, to jest wi bra cji
oraz li stew ubi ja ków. Ze
wzglę du na abra syw ne od -
dzia ły wa nie roz kła da ne go
ma te ria łu w ma szy nie za sto -
so wa no kom po nen ty o pod -

wyż szo nej od por no ści na zu -
ży cie. Od po wied nia sze ro -
kość płyt gła dzą cych, mon -
to wa ne me cha nicz nie po -
sze rze nia sto łu, nie za wod -
ność i wy daj ność spra wi ły,
że choć roz kła dar ka zo sta ła
za pro jek to wa na do roz kła da -
nia mas bi tu micz nych, to bez
naj mniej szych pro ble mów
po ra dzi ła so bie tak że z ukła -
da niem be to nu. – Wszyst ko
uda ło się świet nie dzię ki
po zy tyw ne mu na sta wie niu
i współ pra cy firm uczest ni -
czą cych w przed się wzię ciu
i władz lo kal nych. Na sza roz -
kła dar ka zo sta ła z po wo dze -
niem prze te sto wa na przez fir -
mę Ha rat przy no wej tech no -
lo gii. W Ko cza le i Tu cho -
miach wy ko ny wa ne dro gi
mia ły sze ro kość 3 i 5 me trów,
lecz mo del BF800C da je moż -
li wość usta wie nia sze ro ko ści
roz kła da nia na wet do 10 me -
trów. Nie za wod ny sil nik Deut -
za o mo cy 181 KM, wy so ka
wy daj ność (800 t/h) to tyl ko
nie któ re z pa ra me trów ma szy -
ny. Roz kła dar ka BOMAG po -
twier dzi ła swo ją kla sę i je -
stem prze ko na ny, że znaj -
dzie swo je miej sce we flo cie
fir my Ha rat i in nych z bran ży
dro go wej – po wie dział Mi ro -
sław Król, Dy rek tor Ge ne ral -
ny FAYAT BOMAG Pol ska.

Uda na re ali za cja pro jek tu sta -
no wi ko lej ny krok w roz wo ju
dróg be to no wych w Pol sce.
Tech no lo gia be to nu wa ło wa -
ne go łą czy za le ty na wierzch -
ni dróg be to no wych: trwa ło -
ści i ni skich kosz tów eks plo -
ata cyj nych z szyb ko ścią ukła -
da nia i krót kim cza sem od da -
nia do użyt ko wa nia ty po wym
dla na wierzch ni as fal to wych.
Ma głów nie za sto so wa nie
do bu do wy dróg lo kal nych
i pla ców po sto jo wych.
– Bu do wa nie dróg lo kal nych
z be to nu wa ło wa ne go to
tech no lo gia bar dzo per spek -
ty wicz na, dla te go sta ra my się
ją pro pa go wać mając na dzie -
ję, że zre wo lu cjo ni zu je ona
po dej ście władz lo kal nych

do bu do wy ta nich i trwa łych
dróg – po wie dział Da riusz
Bo cheń czyk, dy rek tor ds. ba -
dań i stan da ry za cji La far ge.
Przed sta wi cie le La far ge Ce -
ment i Ha rat upa tru ją w no wej
tech no lo gii wie le ko rzy ści dla
lo kal nych spo łecz no ści. Tech -
no lo gia mo że być sto so wa -
na przez gmi ny na pra wia ją ce
dro gi lo kal ne i nad le śnic twa,
któ re utwar dza ją i wzmoc nia -
ją dro gi grun to we. Fir ma
BOMAG, prze wi du jąc za in te re -
so wa nie roz kła dar ki do sto so -
wa ne do pra cy na pod bu do -
wach i be to nach, przy go to wa -
ła spe cjal ną wer sję
ma szy ny BF 800C
w wer sji So il.

Roz kła dar ki BOMAG nie za wod ne tak że na be to nie
FAYAT BOMAG Pol ska, La far ge Ce ment wespół z Przed się bior stwem Dro go wo -Bu dow la nym
Ha rat zrealizował pio nier skie przed się wzię cie. Po le ga ło ono na wy ko na niu na wierzch ni dro -
gowej w tech no lo gii be to nu wa ło wa ne go przy uży ciu roz kła dar ki BOMAG BF 800C

Choć roz kła dar ka BF 800C za pro jek to wa na zo sta ła do roz kła da nia mas bi tu micz -
nych, nie zwy kle spraw nie ra dzi ła so bie z ukła da niem be to nu

www.bomag.pl

http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm


C38. Ta tra Pho enix – ide al ny bu dow la niec

Wszyst kie gwiaz dy Mer ce de sa V40.

C42. Innowacje Pal fin gera
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Ta tra nie za mie rza ła dłu żej
ustę po wać po la za chod nim
kon ku ren tom. Zjed no czy ła si -
ły z re no mo wa ny mi part ne ra -
mi – DAF i Re nault, a efek tem
tej współ pra cy są po jaz dy Ta -
tra T810 oraz Ta tra Pho enix.
Bar tosz Szcze śniak, Pro duct
Ma na ger Ta try pra cu ją cy
w ka to wic kim ASbudzie
chwa li sa mo cho dy no wej ge -
ne ra cji: – Ta tra to uzna na mar -
ka. Po cząw szy od ro ku 1898
fa bry kę w Ko pri vni cach opu -
ści ło po nad pół mi lio na cię -
ża ró wek. Fir ma uda nie łą czy
tra dy cje z no wo cze sno ścią.
W ostat nich la tach cze skie za -
kła dy Ta try prze szły grun tow ne
prze obra że nia. Współ pra ca
z uzna ny mi do staw ca mi sil ni -
ków i ka bin DAF-em oraz Re -
nault oka za ły się kro kiem we
wła ści wym kie run ku. Dzi siej -
sza Ta tra po strze ga na jest ja -
ko sa mo chód wy daj ny, kom -
for to wy, za pew nia ją cy bez pie -
czeń stwo kie row com. A dzię ki
sta no wią ce mu pa tent Ta try je -
dy ne mu w swo im ro dza ju za -
wie sze niu mo gą cy po ru szać
się na wet w naj bar dziej eks tre -
mal nych wa run kach te re no -
wych. Nie tyl ko z te go po wo du
Ta tra na da je się ide al nie dla
nie zwy kle przecież wy ma ga ją -
cej bran ży bu dow la nej.
Bar tosz Szcze śniak pra cu je
w ASbudzie od czte rech lat.
Współ pra ca ka to wic kiej fir my
z Ta trą roz po czę ła się na to miast
dwa la ta wcze śniej. W cią gu te -
go cza su ASbud sprze dał pol -
skim klien tom po nad 150 pod -
wo zi w róż ne go ro dza ju kon fi gu -
ra cji. Jed nym z mo de li kre ślą -
cych no wą hi sto rię cze skiej fir -
my jest wy stę pu ją ca wy łącz nie
w opcji 3-osio wej Ta tra T810.
Ka bi nę oraz sil nik do star cza Re -
nau alt. – W tej chwili jest to je dy -
ny po jazd na pol skim ryn ku
będący w sta nie za stą pić cie -

szą ce go się po dziś dzień
STARA 266. DMC Ta try T810 wy -
no si 15.500 kg! Po sia da ona za -
wie sze nie por ta lo we, dzię ki cze -
mu ma du ży prze świt. Ma ła wa -
ga pod wo zia wy no szą ca tyl ko
7 ton spra wia, że sa mo chód ten
na da je się ide al nie pod róż ne go
za bu do wy dla firm spe cja li stycz -
nych np. z bran ży ener ge tycz nej.
Kil ka sztuk te go mo de lu spraw -
dza się do sko na le w naj więk -
szych fir mach ener ge tycz nych
w Pol sce, ta kich jak Tau ron oraz

PGE. Wszyst kie użyt ko wa ne tam
T810 ma ją spe cja li stycz ne za -
bu do wy przy sto so wa ne do prac
na wy so ko ści i prze wo zu słu -
pów ener ge tycz nych – tłu ma -
czy Bar tosz Szcze śniak.
Sztan da ro wym produktem Ta -
try jest dzi siaj mo del Pho enix.
Opcjo nal nie mo że on być wy -
po sa żo ny w od 2 do 4 osi
o róż nym roz sta wie i dłu go ści
pod wo zia. Ka bi ny do star cza
DAF, a sil ni ki Pac car. – Sa mo -
chód przy sto so wa ny jest
do jaz dy w bar dzo cięż kim te -
re nie dzię ki za sto so wa niu nie -
za leż ne go za wie sze nia. Klien -
ci, któ rzy wy bie ra ją ten mo del
za zwy czaj za bu do wy wu ją
na nim wy wrot ki, ha kow ce
oraz dźwi gi. W po rów na niu
do kon ku ren tów po jaz dy z ro -

dzi ny Pho enix ma ją bar dzo
lek kie pod wo zie, dzię ki cze -
mu moż na wię cej na nie ła do -
wać i na nich za bu do wy wać.
Naj więk szym w Pol sce od -
bior cą mo de lu Pho enix są To -
ma szow skie Ko pal nie Su row -
ców Mi ne ral nych „Bia ła Gó -
ra”  eks plo atu ją ce po jaz dy na
co dzień w nie zwy kle eks tre -
mal nych wa run kach – tłu ma -
czy Bar tosz Szcze śniak. 
W cią głej pro duk cji Ta try znaj -
du je się po nad 50 mo de li.

Wszyst kie opar te na spraw -
dzo nej kon struk cji pod wo zia,
w któ rej cze ska fir ma ma po -
nad stu let nie do świad cze nia.
Oczy wi ście fa bry ka jest w sta -
nie speł nić wy ma ga nia klien -
tów chcą cych za ku pić po jazd
„szy ty na mia rę”. Przy kła dem
te go jest re ali za cja za mó wie -
nia jed nej z firm w Au stra lii,
któ ra po trze bo wa ła sa mo cho -
dów 6-osio wych o spe cjal nej
ra mie. Do brą re ko men da cję
sta no wi fakt, że oprócz wspo -
mnia nej Au stra lii, pod wo zia
Ta try w du żych ilo ściach tra -
fia ją do Ro sji, USA i No wej
Ze lan dii, czy li do kra jów ze
sto sun ko wo nie wiel kim udzia -
łem na wierzch ni as fal to wych.
Tatra bo wiem to nie tyl ko po -
jaz dy cy wil ne, ale rów nież

spe cja li stycz ne – dla woj ska,
stra ży po żar nej, firm ko mu -
nal nych, Do nich wła śnie tra -
fia du ża część pro duk cji cze -
skiej fa bry ki. Świad czy to jed -
no znacz nie o naj wyż szej ja -
ko ści po jaz dów mar ki Ta tra. 
Zna mien ne jest, że do tych -
czas ża den z kon ku ren tów
Tatry nie zde cy do wał się
na pod ję cie pro duk cji pod wo -
zia o po dob nej kon struk cji.
Na czym po le ga unikatowość
pod wo zia Ta try tłu ma czy Bar -
tosz Szcze śniak: – Nie wy stę -
pu je tu ra ma podłużnicowa.
Za stę pu je ją po tęż ny tu nel
środ ko wy peł nią cy ro lę ra my
cen tral nej. Do cen tral nej ru ry
no śnej za po śred nic twem be -
lek po przecz nych przy twier -
dzo na jest spa wa na ra ma po -
moc ni cza. Sta no wi ona ba zę
dla nad wo zia two rząc nie zwy -
kle sztyw ną struk tu rę no śną
po jaz du. Za sto so wa nie w Ta -
trze za wie sze nia nie za leż ne -
go po zwa la na utrzy ma nie
mak sy mal ne go kon tak tu kół
z pod ło żem oraz re du ku je
drga nia i ude rze nia prze no -
szo ne na struk tu rę pod wo zia
i nad wo zia. Za wie sze nie ma
rów nież więk szy skok, co uła -
twia po ru sza nie się w trud -
nym te re nie. Po cząt ko wo
w za wie sze niu tyl nym sto so -
wa no wy łącz nie re so ry, lecz
zo sta ło ono uzu peł nio ne
o ele men ty pneu ma tycz ne.
Naj waż niej szą ce chą za wie -
sze nia King Fra me (Ra ma Kró -
lew ska)  jest to, że ko ła po jaz -
du ma ją za wsze ten sam kąt
po chy le nia wzglę dem pod ło -
ża. W za leż no ści od do pusz -
czal ne go mak sy mal ne go na ci -
sku na osie za wie sze nie King
Fra me skła da się z pneu ma -
tycz nych mie chów z we wnętrz -
ny mi sprę ży na mi i amor ty za to -
rów te le sko po wych (wer sja
lek ka, ob cią że nie osi do 11,5
tony) lub z kom bi na cji pneu -
ma tycz nych po du szek z we -
wnętrz ny mi sprę ży na mi, amor -
ty za to rów te le sko po wych i re -
so rów pió ro wych
(wer sja cięż ka, ob cią -
że nie osi do 16 ton).

POJAZDY BUDOWLANE

Ta tra Pho enix – ide al ny bu dow la niec
Cię ża rów ki Ta tra chwa lo no za wsze za do sko na łe wła ści wo ści te re no -
we i po nad prze cięt ną ży wot ność. Choć w przy pad ku po jaz dów użyt ko -
wych mo że się to wy da wać ma ło istot ne, za po waż ny man ka ment Tatr
uwa ża no ich ni ski kom fort i prze sta rza łe wzor nic two

www.asbud.com.pl

W Kiel cach pod czas tar gów Au to stra da, gdzie cze ska Ta tra otrzy ma ła wy róż nie nie, na spe -
cjal nym to rze pu blicz ność mo gła po dzi wiać nie tyl ko po jaz dy do typowych za sto so wań…

http://www.asbud.com.pl/
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W cią gu czte rech dni przez te -
ren daw ne go lot ni ska woj sko -
we go w Bed na rach prze wi nę -
ło się kil ku set go ści. Stwo rzo -
ne tam So bie sław Za sa da
Cen trum to jed no z naj no wo -
cze śniej szych cen trów szko -
le nia kie row ców w Eu ro pie.
Na go ści cze ka ło kil ka dzie siąt
sa mo cho dów użyt ko wych
kon cer nu Da im ler, od nie wiel -
kie go Ci ta na po off -ro ado we
Uni mo gi i od no we go cią gni -
ka sio dło we go Ac tros po sa -
mo cho dy elek trycz ne i hy bry -

do we. – Cho dzi ło nam o to, by
by ło ma ło sta tycz nych pre zen -
ta cji, a du żo jeż dże nia. Go ście
ca ły dzień spę dza li za kół kiem
i pod okiem do świad czo nych
in struk to rów sa mi mo gli
spraw dzić dzia ła nie wszyst -
kich sys te mów i udo god nień
w na szych sa mo cho dach. A te
wy stę pu ją w ta kiej ofer cie, któ -
rej nie ma nikt inny. Wie le roz -
wią zań ofe ro wa nych u nas
w stan dar dzie, w ogó le nie wy -
stę pu je w ofer cie in nych pro -
du cen tów – mó wi Piotr Wój cik,
kie row nik mar ke tin gu i za rzą -

dza nia pro duk ta mi w Mer ce -
des -Benz Vans.
Na spe cjal nej tra sie te re no wej
moż na by ło prze je chać się
kom for to wym Mer ce de sem
Via no. Sil nik o po jem no ści 2,2
li tra, 163 ko nie me cha nicz ne
pod ma ską, skó rza na ta pi cer -
ka, szy ber dach, wy god ne fo -
te le. A do te go na pęd na czte -
ry ko ła ze sta łym usta wie -
niem 35 proc. mo cy na przed -
nią oś, dzię ki cze mu auto ra -
dzi so bie rów nie do brze
na dro dze, co po za nią.

W ślad za nim ja dą se ryj ny
Mer ce des -Benz Sprin ter 516
z za bu do wą bry ga do wą dla
sze ściu pa sa że rów z pro stą
wy wrot ką, Sprin ter 316 z se -
ryj nym 163-kon nym sil ni -
kiem 2,2 li tra wy po sa żo ny
w na pęd na czte ry ko ła fir my
Obe ra igner i ko lej na trzy sta -
sze snast ka z za bu do wą
warsz ta to wą. Chwi lę wcze -
śniej pro wa dzi li je in struk to rzy
z Aka de mii Bez piecz nej Jaz -
dy To ma sza Ku cha ra, te raz
za kie row ni ca mi sie dzą go -
ście im pre zy: klien ci punk tów

de aler skich Mer ce des -Benz.
Pierw sze go dnia im pre zy (11
czerw ca) by li to wła ści cie le
sa mo cho dów do staw czych,
dru gie go klien ci flo to wi.
Po nich na stał dzień przed sta -
wi cie li firm trans por to wych
wy ko rzy stu ją cych w pra cy sa -
mo cho dy cię ża ro we, a w pią -
tek 14 czerw ca przy szedł
czas na dzien ni ka rzy. Cie ka -
wost ką był wy jąt ko wy Sprin -
ter z na pę dem 6x6 fir my Obe -
ra igner, któ re go pol ska pre -
mie ra od by ła się wła śnie
na im pre zie w Bed na rach.
Z po zo ru zwy kłe pod wo zie
Mer ce de sa: se ryj na ka bi na,

se ryj nie pro du ko wa na ra -
ma, 5-bie go wa au to ma tycz na
skrzy nia bie gów i dwu li tro -
wy 190-kon ny sil nik V6. Ty le,
że wy po sa żo ny w sta ły na -
pęd 6x6 z moż li wo ścią blo ka -
dy me cha ni zmu róż ni co we go
osi tyl nej i środ ko wej, a za do -
pła tą na wet przed niej. Z jesz -
cze trud niej szą tra są po są -
siedz ku mie rzy li się kie row cy
sa mo cho dów spe cjal nie za -
pro jek to wa nych do pra cy
w naj gor szych wa run kach:
Uni mo gi U5000 i U20. 
Osob ny tor te sto wy przy go to -
wa no dla sa mo cho dów do -
staw czych. Naj pierw ła god ne
wznie sie nie, na któ rym moż na
by ło prze te sto wać no we sys -
te my wspo ma ga ją ce ru sza nie
pod gó rę. Za raz za ni mi skrzy -
żo wa nie, czy li ide al ne wa run -
ki do spraw dze nia funk cji Eco

Start -Stop. – Po za trzy ma niu
wy star czy wrzu cić na luz i pu -
ścić sprzę gło, a sil nik sa mo -
czyn nie ga śnie. Na ci ska my
sprzę gło zno wu – i sil nik od ra -
zu ru sza. W ten spo sób
na świa tłach czy w kor ku moż -
na oszczę dzać i pa li wo, i śro -
do wi sko – tłu ma czy dzia ła nie
sys te mu in struk tor Prze my -
sław Bo sek. Chwi lę póź niej
roz pę dza sa mo chód i wjeż dża
na spo rych roz mia rów sztucz -
ne wznie sie nie. Na je go
szczy cie za czy na się pły ta po -
śli zgo wa, czy li dłu gi as fal to wy
zjazd sta le po le wa ny wo dą.
Tuż za szczy tem po tęż na si ła

wy rzu ca tyl ne ko ła w bok,
a przed ma ską wy ra sta ją na -
gle trzy rzę dy kur tyn wod -
nych. To tak zwany szar pak,
sy mu la tor po śli zgu nad ste -
row ne go, czy li sy tu acji, w któ -
rej tyl ne ko ła na śli skiej na -
wierzch ni pró bu ją wy prze dzić
przed nie. Z ko lei kur ty ny to
sy mu la cja ty po wych nie prze -
wi dzia nych sy tu acji na dro -
dze: sa mo cho du wy jeż dża ją -
ce go z pod po rząd ko wa nej
dro gi czy pie sze go, któ ry na -
gle wy ska ku je na jezd nię. Po -
tęż ne szarp nię cie, ale Vi to
pew nie trzy ma się dro gi i już
po chwi li je dzie da lej. – Sprzę -
gło, ha mu lec do de chy, no ga
mu si być jak za be to no wa na
i kontr uje my kie row ni cą. To
do sko na ły test dla sys te mów
ESP i ABS. Via no i Vi to świet -
nie so bie tu ra dzą, choć trze -

Wszyst kie gwiaz dy Mer ce de sa
W czerwcu w pod po znań skich Bed na rach 
od by ła się jed na z naj więk szych i naj bar dziej
wy jąt ko wych im prez Mer ce de sa w Pol sce.
Przez czte ry dni kil ku set go ści mo gło prze te -
sto wać wszelkiego rodzaju sa mo cho dy użyt -
ko we z gwiaz dą na ma skach…
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To nie czcze przechwałki. Mercedes ma coraz mocniejszą ofertę dla branży
budowlanej. Każda z firm- niezależnie od wielkości - znajdzie w niej coś dla siebie

Mercedes Arocs to samochód do zadań specjalnych. Producent zapewnia, że
podoła każdemu zadaniu. Na każdym placu budowy



Pośrednik Budowlany  41

POJAZDY BUDOWLANE

ba uwa żać i nie kon tro wać
za moc no bo fi zy ka jest nie -
ubła ga na – opo wia da Prze -
my sław Bo sek. – No we sa -
mo cho dy Mer ce de sa po sia -
da ją naj bar dziej za awan so -
wa ne sys te my bez pie czeń -
stwa na ryn ku. Do sko na ły
ABS, układ ESP naj now szej
ge ne ra cji, a do te go sys tem
BAS po zwa la ją cy na uzy ska -
nie mak sy mal ne go ci śnie nia
w ukła dzie ha mul co wym
w ułam ku se kun dy – wy ja śnia. 
Na go ści, któ rzy ze chcie li
prze te sto wać tak że naj młod -

sze dziec ko w ro dzi nie Mer ce -
de sa, nie wiel kie go i zwrot ne -
go Ci ta na, cze kał tak że wy jąt -
ko wo cia sny sla lom. Kil ka set
me trów od szar pa ka po spe -
cjal nej okrą głej pły cie po śli -
zgo wej nie mal bez prze rwy
krę ci ły się też dwa Sprin te ry:
je den pu sty, dru gi ob cią żo -

ny 1,2 to ny be to nu. Oba ra dzi -
ły so bie z eks tre mal nie trud ny -
mi wa run ka mi rów nie do brze. 
Nie co da lej swo je sta no wi sko
usta wi li eks per ci od cięż -
szych sa mo cho dów cię ża ro -
wych. Po spe cjal nym to rze
z pły tą po śli zgo wą, prze szko -
da mi i ostry mi za krę ta mi
mknę ły dwa se ryj ne cią gni ki
Ac tros, naj now sza wer sja se -
rii sa mo cho dów cię ża ro wych
zdo by wa ją cych ry nek na ca -
łym świe cie. Na osob nym pa -
sie Ma rek Wa wer, tre ner Mer -
ce des -Benz Truc ker Aca de -

my, po ka zy wał chęt nym dzia -
ła nie sys te mu ABA. – Ac ti ve
Bra ke As si stan ce za po mo cą
ra da ru mo ni to ru je do 200 me -
trów dro gi przed po jaz dem.
Je śli wy kry je nie ru cho mą
prze szko dę lub po jazd ja dą cy
tym sa mym pa sem ru chu,
a kie row ca nie bę dzie re ago -

wał, wy świe tli w ka bi nie sy -
gnał ostrze gaw czy. Je śli i to
nie po mo że, ści szy mu zy kę
i wy ci szy ze staw gło śno mó -
wią cy. Je śli kie row ca na dal
bę dzie roz ko ja rzo ny, sys tem
au to ma tycz nie odłą czy pe dał
ga zu, a w koń cu uru cho mi ha -
mul ce, naj pierw na 50, po tem
na 100 pro cent mo cy – opo -
wia da Ma rek Wa wer. Roz pę -
dza ob cią żo ne go po nad 20
to na mi be to nu Ac tro sa z na -
cze pą do 50 ki lo me trów
na go dzi nę i kie ru je go
wprost na po zo sta wio ny
na po bo czu cią gnik, no we go
Aroc sa 1840LS. ABA uru cha -
mia wszyst kie alar my, jed nak
prze szko da zbli ża się co raz
bar dziej. Kiedy w ostat niej
chwi li kie row ca omi ja za wa li -
dro gę, z ust pa sa że rów mi -
mo wol nie wy ry wa się okrzyk
prze ra że nia. Gdy by nie wy jąt -

ko wo do brze za pro jek to wa ny
sys tem ESP, ta ki ma newr
mógł by spo wo do wać wy wró -
ce nie lub zła ma nie ze sta wu. 
Na głów nym pa sie daw ne go
lot ni ska tak że nie mo gło za -
brak nąć atrak cji. Tam tre ne rzy
z AMG Dri ving Aca de my za -
bie ra li go ści w prze jażdż kę
su per sa mo cho da mi AMG
Black Se ries. W ca łej Pol sce
jest ta kich ma szyn le d wie kil -
ka. Kil ka set ko ni me cha nicz -
nych pod ma ską i po tęż ny
mo ment ob ro to wy to dość, by
dzien nie zu żyć sześć opon.
Obok staj ni AMG cza ją się

rów nie cie ka we au ta. – Wy glą -
da jak smart, praw da? Ale nie -
ty po wy, bo to sa mo chód czy -
sto elek trycz ny. Ta kich aut
jesz cze nie ma w sprze da ży,
to naj no wo cze śniej sza tech -
no lo gia. Na jed nym ła do wa -
niu prze je dzie do 140 ki lo me -
trów. To do bry wy nik, ale naj -
więk sza za le ta w tym, że ła -
do wa nie trwa za le d wie go -
dzi nę, a nie ca łą noc. Po za
tym ma wszyst kie za le ty zwy -
kłe go smar ta – opo wia da Ja -
ro sław Wo łu ka nis z Mer ce -
des -Benz Pol ska. Rów nie no -
wo cze sny jest jeż dżą cy
po są siedz ku Fu so Can ter
w wer sji EcoHybrid – z na pę -
dem hy bry do wym. Ma nor mal -
ną au to ma tycz ną skrzy nię bie -
gów, jest rów nie zwrot ny co je -
go kla sycz ny ku zyn z sil ni kiem
spa li no wym, spo rą ła dow ność
i no śność nie mal 5 ton. 

Choć przez czte ry dni kil ku -
set kie row ców ro bi ło wszyst -
ko, co w ich mo cy, by po ko -
nać Mer ce de sy, te wy szły
z prób obron ną rę ką. – To by -
ło wiel kie przed się wzię cie.
Nad wszyst ki mi sa mo cho da -
mi sta le czu wa ła eki pa ser wi -
so wa od na sze go au to ry zo -
wa ne go de ale ra, fir my Au to -
-Part ner Gar ca rek, ale oby ło
się bez po waż niej szych in cy -
den tów. Nie każ dy sa mo -
chód prze trwał by ta -
kie pró by – pod su -
mo wał Piotr Wój cik.

www.mercedes-benz.pl

Zwykły Sprinter?  Nic podobnego! To Sprin ter zmodyfikowany z na pę dem 6x6 fir my Obe -
ra igner, któ re go pol ska pre mie ra od by ła się wła śnie podczas pokazów w Bed na rach

Z naj trud niej szą tra są przy szło zmie rzyć się kie row com Uni mo gów – sa mo cho dów spe -
cjal nie za pro jek to wa nych do jaz dy w naj gor szych wa run kach

Instruktorzy udowadniali na każdym kroku, że Mercedesami jeździ się bezpiecznie
niezależnie od warunków panujących na drodze lub bezdrożach…

http://www.mercedes-benz.pl/content/poland/mpc/mpc_poland_website/pl/home_mpc/passengercars.flash.html
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Żu raw PK 200002 L SH, któ -
ry za de biu to wał na te go -
rocz nej Bau mie na le ży
do naj bar dziej za awan so wa -
nej tech no lo gicz nie se rii SH
High Per for man ce. Urzą dze -
nie po sia da nie ogra ni czo ny
za kres ob ro tu i jest wy po sa -
żo ne mię dzy in ny mi w kom -
pu ter PALTRONIC, któ ry au -
to ma tycz nie mo ni to ru je i kon -
tro lu je pra cę żu ra wia, za pew -
nia ją cy in te li gent ną kon tro lę
sta tecz no ści układ HPSC,
sys te my S -HPLS, STEIL,
SOFT-STOP, AOS, ste ro wa -
nie ra dio we oraz wy świe tla -
cze cie kło kry sta licz ne. Je go
mak sy mal ny mo ment udźwi gu
wy no si 150,7 tm, mak sy mal ny
udźwig zaś oko ło 40 ton. Mak -
sy mal ny wy sięg żu ra wia w po -
zio mie wraz z wy się gni kiem do -

datko wym (bo cian kiem 300
PJ) wy no si bli sko 50 me trów.
Jest to moż li we dzię ki za sto so -
wa niu naj now szej kon struk cji
dłu gie go ra mie nia pod sta wo -
we go oraz naj now szej kon -
struk cji te le sko po wa nia wy się -
gni ka o prze kro ju wie lo ką ta.
Kon struk cja ta ka jest znacz nie
bar dziej wy trzy ma ła w sto sun -
ku do pro fi li sze ścio kąt nych.
Dzię ki no wej kon struk cji wy się -
gni ka moż na by ło zmniej szyć
ma sę wła sną żu ra wia. Żu raw
ce chu je bez ob słu go wy sys -
tem te le sko po wa nia uzy ska ny
dzię ki za sto so wa niu no wych
śli zgów te flo no wych o spe -
cjal nych wła ści wo ściach me -
cha nicz nych, co po wo du je, że
hy drau licz nie te le sko po wa ne
sek cje wy się gni ka nie wy ma -
ga ją sma ro wa nia.

Przy go to wa nie PK 200002 L
SH do pra cy zaj mu je znacz nie
mniej cza su niż kla sycz ne go
żu ra wia sa mo jezd ne go. Do -
dat ko wym atu tem żu ra wia te -
go typu jest moż li wość za sto -
so wa nia bo ga te go wy po sa -
że nia opcjo nal ne go oraz sze -
ro kiej ga my osprzę tu ro bo -
cze go, mię dzy in ny mi wi deł
do pa let, ko sza ro bo cze go,
chwy ta ka do słu pów i osprzę -
tu do wier ce nia w zie mi.

Ofi cjal nym part ne rem kon cer -
nu Pal fin ger w Pol sce jest
spół ka GRACO, któ ra w paź -
dzier ni ku ubie głe go ro ku uru -
cho mi ła no wo cze sne cen trum
ser wi so wo -pro duk cyj ne w Pło -
cho ci nie ko ło War sza wy. No wy
obiekt po zwa la na re ali zację
wie lu spe cja li stycz nych pro jek -
tów za bu dów i za pew -
nia wy so ki po ziom
ob słu gi klien tów.

POJAZDY BUDOWLANE

Innowacje Pal fin gera 
Pal fin ger PK 200002 L SH jest w stanie zastąpić
żu ra w sa mo jezd ny, na przykład przy prze miesz -
cza niu ła dun ku w po zio mie na du żej wy so ko ści

www.graco.pl

Pra ce ba daw czo -roz wo jo we nad kon struk cją no we go żu ra wia PK 200002 L SH za -
ję ły in ży nie rom Pal fin ge ra po nad 10.000 go dzin

http://graco.pl/
http://graco.pl/
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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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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
www.carraro24.com
service@iow.pl
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Pami´taj 
o zamówieniu 

bezp∏atnej 
prenumeraty!

www.posbud.pl

Centrala
Wolica

Al. Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn
tel: +48 22 641 02 03

Info@intrac.pl

Gdańsk
ul. Magnacka 15, 80-180 Gdańsk – Kowale

tel. +48 58 783 37 40
Łódź

Al. Jana Pawła II 15, 93-570 Łódź
tel. +48 42 205 41 94

Olkusz
Al. Tysiąclecia 1, 
32-300 Olkusz

tel. +48 32 645 53 00
Olsztyn

ul. Modrzewiowa 6, 11-010 Wójtowo
tel. +48 89 513 96 47

Poznań
ul. Platynowa 16, 
62-052 Komorniki

tel. +48 61 866 72 05
Rzeszów

Jasionka 587, 36-002 Rzeszów
tel. +48 17 859 16 03

Wrocław
ul. Orzechowa 2, 
50-540 Wrocław

tel. +48 71 333 45 10

www.intrac.pl

MASZYNY, SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNE 
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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.erlau.pl
www.carrero24.com
www.spicer24.com
service@iow.pl
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Przedstawicielstwo firmy
Goldhofer w Polsce

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

tel./fax (22) 8 79 94 78
e-mail: piotr.ziemnicki@wp.pl

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 
05-090 Raszyn

tel. 22 572 68 00
fax  22 572 68 09
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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. Makowska 95, 04-307 Warszawa
tel. 22 529 39 00 / 50

faks 22 529 39 30
e-mail: recepcja@mttargi.pl

www.mtpolska.com.pl 

FIRMY LEASINGOWE

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

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.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 9001:2009

INSTYTUCJE

♦

♦

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



http://www.intrac.pl/pl/index.htm


http://www.yanmar.eu/

