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SPIS TREŚCI

Cyfry to za mało!

Roz mo wa z Ar tu rem Słom ką, 
dy rek to rem do spraw Pro duk tu i Współ pra cy
z Do staw ca mi SG Equ ip ment Le asing Pol ska

Ła do war ki MECALAC bio rą w „ob ro ty”

W hi sto rycz nym uję ciu ła do war ki Me ca lac
(daw niej Ahl mann) prze ję ły ro lę li de ra ryn ku
dla te go ro dza ju kon struk cji udo wad nia jąc so -
lid ność, a za ra zem pro sto tę bu do wy

Trim ble PCS900 Pa ving Con trol 

Trimble oferuje w peł ni au to ma tycz ny system
ste ru ją cy hy drau li ką roz kła dar ki.  Za pew nia on
kon tro lę wy so ko ści i po chy le nia po przecz ne -
go sto łu rów na ją ce go

Cer ty fi ko wa na od bu do wa ma szyn Cat

Ma jąc ma szy nę, któ ra ni gdy nie spra wia ła żad -
nych pro ble mów i by ła od po wied nio ser wi so wa -
na, trud no się jej po zbyć tyl ko dla te go, że ma
du ży prze bieg. Co więc czynić w ta kiej sy tu acji?

Ko mat su – nowa „hy bry da” już w sprzedaży

Konstruktorzy Ko mat su nie zamierzają zwal -
niać tem pa. Ja poń ski kon cern roz po czął wła -
śnie sprze daż w Eu ro pie hy bry do wej ko par ki
hy drau licz nej trze ciej ge ne ra cji

Lie bherr PR 736 – spycharka na medal

Spy char ka PR 736 im po nu je wy daj no ścią i ni -
ski mi kosz ta mi eks plo ata cyj ny mi. Nic za tem
dziw ne go, że wy róż nio na zo sta ła zło tym me -
da lem te go rocz nych tar gów In ter masz 

Obie cu ją cy de biut ko pa rek LiuGong se rii E

LiuGong za pre zen to wał no we ma szy ny. Ko par -
ki 922E, 925E i 930E po ja wi ły się na tar gach
Tech ni sche Kon takt Da gen w Ho lan dii. Eks per ci
uzna li ich de biut za wiel ce obie cu ją cy…

IOW Se rvi ce – kom plek so wa ofer ta

Fir ma IOW Se rvi ce od po cząt ku swo jej dzia łal -
no ści spe cja li zu je się w na pra wach i ob słu dze
ukła dów na pę do wych sto so wa nych w ma szy -
nach rol ni czych, bu dow la nych i gór ni czych

MD Be ton – sze ro ki wy bór, naj wyż sza ja kość

Od ponad ćwierćwiecza warszawska firma MD
Beton produkuje i dostarcza wysokiej jakości
beton oraz szeroki wachlarz prefabrykatów
o różnorakim zastosowaniu

Sca nia P410 6x4 – twar da sztu ka!

Cię ża rów ki bu dow la ne mu szą być wy trzy ma łe,
a jed no cze śnie od po wied nio lek kie, gwa ran tu -
jąc wy so ką efek tyw ność trans por tu. Jak z ty mi
za ło że nia mi ra dzi so bie te sto wa Sca nia?

Wra że nia z jaz dy Aroc sem 4145

Ga ma mo de lo wa Aroc sa wzbo ga ca się o ko -
lej ne wer sje. Stan dar do wa, w peł ni zauto ma ty -
zo wa na prze kład nia PowerShift 3 jest od te raz
do stęp na z tur bo sprzę głem z re tar de rem…

Ive co – od chod ni ka po ko pal nię

Przy du żej kon ku ren cji war to świad czyć usłu -
gi kom plek so we. Jest to jednak moż li we tyl ko
z wy ko rzy sta niem od po wied nich pojazdów,
ta kich jak Ive co Eu ro car go czy Ive co Trak ker
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Dro dzy Czy tel ni cy,
za na mi praw dzi wy tar go wy ma ra ton. Z roz mów z uczest ni ka mi i go ść -
mi kie lec kiej Au to stra dy i po znań skie go In ter ma szu ja sno wy ni ka, że
nie któ rym trud no by ło dojść do rów no wa gi po dra koń skiej
daw ce tar go wych emo cji. Po go da tak że moc no da wa ła się we
zna ki. W Kiel cach by ło chłod no, wietrz nie i desz czo wo, kil ka
dni póź niej w Po zna niu upal nie. No cóż, ta ki nam się zro bił
i ta ki ma my kli mat… A sko ro już mo wa o dra koń skich daw -
kach, to przy cho dzi mi do gło wy pew ne sko ja rze nie. A jak że, z ma szy na mi bu -
dow la ny mi! A kon kret nie spy char ka mi okre śla ny mi nie gdyś bul do że ra mi. Swe go
cza su, w Sta lo wej Wo li zresz tą, usły sza łem, że na zwa tych po tęż nych ma szyn wzię ła się od ame ry kań skie go
slan go we go okre śle nia „bull -do ze”, któ re ozna cza ło bar dzo su ro wą ka rę chło sty, przy mus, trzy ma nie ko goś
na musz ce re wol we ru i wresz cie koń ską daw kę le kar stwa. Koń ską dla nas, a dla Ame ry ka nów by czą… W la -
tach trzy dzie stych ubie głe go stu le cia sło wo „bull -do ze” na trwa łe przy lgnę ło do cięż kich ma szyn spy cha ją -
cych przed so bą po tęż ne pry zmy urob ku…
Wróć my jesz cze na chwi lę do tar gów. W Kiel cach i w Po zna niu or ga ni za to rzy za dba li o atrak cje dla ope ra to -
rów. Przy go to wa li dla nich spe cjal ne im pre zy o cha rak te rze pik ni ko wym. Fre kwen cja do pi sa ła, świet nie ba wi ły
się ca łe ro dzi ny. Mu szę się po chwa lić, że na sza re dak cja już daw no po tra fi ła do ce nić ope ra to rów. Do wo dem
na to jest opu bli ko wa nie tek stu pod zna mien nym ty tu łem: „Sza nuj ope ra to ra swe go…”. Na wet je że li przed się -
bior cy wzię li by so bie do ser ca nasz apel, to trud no przy pusz czać, by stwo rzy li swo im pra cow ni kom wa run ki
za trud nie nia i wy po czyn ku choć by tyl ko tro chę zbli żo ne do opi sy wa nych w na szym naj now szym ko mik sie…
Skoń czył się bra zy li ski Mun dial. Wy nik fi na łu oka zał się waż ny tak że dla na szej re pre zen ta cji. Spra wił bo -
wiem, że je sie nią na Sta dio nie Na ro do wym w War sza wie w me czu o punk ty Po la kom przyj dzie się zmie rzyć
z sa my mi mi strza mi świa ta. To do pie ro w paź dzier ni ku, te raz mo że my zmu szać się do zer ka nia na Eks tra kla sę,
któ rej me cze – przy bar dziej pu stych try bu nach – od by wa ją się na na szych su per no wo cze snych, nie tak daw no
od da nych do użyt ku sta dio nach. Przy oka zji – trzy ma jąc się spor to wej ter mi no lo gii – in for mu ję o do ko na nym
trans fe rze. Do na sze go ze spo łu re dak cyj ne go do łą czył Ka rol Wój to wicz. Z wy kształ ce nia in ży nier, z za mi ło wa -
nia dzien ni karz. Ne go cja cje prze bie gły bły ska wicz nie. Obie stro ny od po cząt ku sta wia ły bo wiem spra wę ja sno.
Od słów waż niej sze są czy ny!

Ja cek Ba rań ski
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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:

System Trimble PCS900
Paving Control

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.
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jak to na budowie ładnie...

©PMB Sp. z o.o.

smaczne posiłki regeneracyjne parkowanie sprzętu w miejscu zalwaterowania...

relaks i odnowa biologiczna... lubdowóz do miejsca pracy

każdy chce być operatorem

pomoc w podnoszeniu kwalifikacji

jadzia notes,
wanda długopis

przydałaby się
jakaś wiata

nie chciałbym
obrazić ceną tego

wina…

witam 
i zapraszam

trochę 
w prawo

warunki pracy polskich
operatorów stale 

się poprawiają

OŚRODKI SZKOLENIA OBLEGANE
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Na gro dy „In spi ra cje” przy -
zna je my za wspo ma ga nie
na szych re dak cji w co dzien -
nej pra cy dzien ni kar skiej,
pro mo wa nie no wo cze snych
roz wią zań tech no lo gicz nych,
po śred ni cze nie w kon tak tach
z cie ka wy mi ludź mi two rzą -
cy mi bran żę. Na gro dy wrę -
cza my za rów no fir mom, jak
i oso bom pry wat nym, któ re
wy róż nia pa sja w dzia ła niu.
Tym ra zem po sta no wi li śmy
wy róż nić fir mę Mer lo Pol ska.
Choć dzia ła ona sto sun ko wo
od nie daw na, czy ni to pręż -
nie i z po my słem. Przy naj -
mniej je że li cho dzi o kon tak -
ty z na szy mi dzien ni ka rza mi.
Re gu la nie za pra sza do od -
wie dze nia róż no rod nych
miejsc pra cy cha rak te ry -
stycz nych zie lo nych ma szyn.
Uzbro je ni w dyk ta fo ny, ka -
me ry i apa ra ty fo to gra ficz ne
re gu lar nie go ści my za tem
u eks plo atu ją cych je firm. Za -
rów no u mniej szych, dzia ła -
ją cych w ska li lo kal nej, jak

i pro wa dzą cych ol brzy mie,
za pie ra ją ce dech w pier siach
in we sty cje. Dzię ki in spi ra cji
dy rek to ra han dlo we go Mer lo
Pol ska Mi ro sła wa Wró bla
mie li śmy tak że moż ność
spo tka nia się z nie zwy kle in -
te re su ją cym czło wie kiem
i po roz ma wia nia o ma szy -
nach z zu peł nie in nej per -
spek ty wy. Go ści li śmy bo -

wiem u Ada ma Cze ladz kie go,
szy bow ni ka po ko nu ją cego
każ de go dnia wła sną nie peł -
no spraw ność. Czło wie ka ak -
ty ne go, peł ne go po go dy du -
cha, któ ry po po waż nym wy -
pad ku po wró cił do wy czy no -
we go la ta nia. A nam pod czas
kil ku go dzin ne go, nie zwy kle
in te re su ją ce go spo tka nia po -
mógł po raz ko lej ny udo wod -

nić, że na wet w bran żo wym
ty tu le pi sząc o ma szy nach
bu dow la nych moż na czy nić
to ina czej niż tyl ko żon glu jąc
pa ra me tra mi tech nicz ny mi.
Po trzeb na jest jed nak do te -
go in spi ra cja, za któ rą ni niej -
szym raz jesz cze Mer lo Pol -
ska dzię ku je my!
W tym ro ku na sze na gro dy
tra fi ły do rąk dwóch osób
pry wat nych. Pierw szą z nich
jest Krzysz tof Ma dziń ski, dla
na szych re dak to rów „czło -
wiek -in sty tu cja”, po pro stu
lu bią cy ma szy ny. Gdy w na -
szych tek stach chce my na -
wią zać do hi sto rii, za wsze
mo że my li czyć na je go przy -
chyl ność i po moc w roz wi -
kły wa niu ta jem nic prze szło -
ści. Od lat in spi ru je nas za si -
la jąc in for ma cja mi z bran ży.
Je że li w da nej chwi li nie mo -
że ode brać te le fo nu, za wsze
od dzwa nia. Prze ka zu je cie -
ka wost ki, in for mu je o wy da -
rze niach. Nie za wsze ra do -
snych, tak że o tych zmu sza -
ją cych do chwi li za du my.
Opo wia da ze swa dą. Dzię ki
Krzysz to fo wi Ma dziń skie mu
my i na si czy tel ni cy wie my,
jak roz wi ja ją się pro du cen ci
ma szyn bu dow la nych nie
tyl ko na Za cho dzie, ale
i na Wschód od Pol ski. Naj -

„In spi ra cje 2014” – na gro dy w rękach laureatów!
Na gro dy „In spi ra cje” na sze wy daw nic two przy zna ło już po raz czwar ty.
Trzy krot nie uhonorowanie laureatów od by ło się w War sza wie, tym ra -
zem, przy oka zji pierw szej edy cji In ter ma szu, skorzystaliśmy z go ścin -
nych pro gów Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich 
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Krzysz tof Ma dziń ski – lau re at na gro dy In spi ra cje 2014 w ka te go rii in dy wi du al nej

Ro do wi ty wał cza nin, od lat sza no wa ny oby wa tel Sta lo wej Wo li. Py ta ny o to, co za gna ło go na dru gi
ko niec Pol ski, Krzysz tof Ma dziń ski od po wia da krót ko: „cie ka wość”. Przy zna je tak że, że do jed ne go
z naj młod szych pol skich miast, gdzie w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go stu le cia two rzo no pod -
wa li ny ro dzi me go prze my słu ma szyn bu dow la nych za wio dły go fun do wa ne sty pen dium i moż li wość
otrzy ma nia miesz ka nia. Po raz pierw szy w Sta lo wej Wo li po ja wił się jesz cze ja ko stu dent ów cze snej
Szko ły Głów nej Pla no wa nia i Sta ty sty ki w War sza wie. Jak wspo mi na, przy je chał „na chwi lę”, chciał
się nie co ro zej rzeć, od pra co wać ufun do wa ne przez Kom bi nat Prze my sło wy HSW sty pen dium. Wy -
szło ina czej. Od po cząt ku wpadł w wir pra cy zwią za nej z uru cha mia niem li cen cji udo stęp nio nej
przez In ter na tio nal Ha rve ster. W re zul ta cie osiadł w Sta lo wej Wo li na sta łe. 
Krzysz tof Ma dziń ski czę sto pod kre śla, że ten, kto pra co wał w Hu cie Sta lo wa Wo la po zo sta je z nią
zwią za ny do koń ca swo ich dni. „Ko rze nie na za wsze po zo sta ją w Hu cie”. Na wet, gdy los rzu ci o ty -
sią ce ki lo me trów z da la od do mu. Tak by ło w przy pad ku na sze go lau re ata, któ ry la ta 1986-91 spę dził
w biu rze han dlo wym w Mo skwie, gdzie or ga ni zo wał i nad zo ro wał sieć han dlo wą i ser wi so wą HSW
w ów cze snym ZSRR. Wró cił do Sta lo wej Wo li w zmie nio nej rze czy wi sto ści. Czas prze ło mu, prze obra -
żeń po li tycz nych i go spo dar czych nie był wca le ła twy. Krzysz tof Ma dziń ski wy ko rzy stu jąc swe kon -
tak ty z okre su pra cy w Mo skwie roz po czął pra cę na wła sny ra chu nek. Pod kre śla jed nak, że tak na -
praw dę to Hu ta po że gna ła się z nim, a nie od wrot nie. „Twier dzo no, że na wła sną rę kę han dlu ję

na Wscho dzie i roz wa ża no mo je dys cy pli nar ne zwol nie nie. Po sta no wi łem odejść i pra co wać na wła sny ra chu nek”. W ten spo sób Krzysz tof Ma dziń ski stał
się wspól ni kiem pry wat nej fir my Mi sta na le żą cej dziś do ostat nich Mo hi ka nów wśród pol skich pro du cen tów ma szyn bu dow la nych. Wy twa rza ne w niej rów -
niar ki dro go we wła snej kon struk cji ce nio ne są nawet w tak eg zo tycz nych kra jach, jak We ne zu ela i Su dan. 
Krzysz tof Ma dziń ski jest nie tyl ko przed się bior cą. Wy kła da tak że w Wyż szej Szko le Eko no micz nej w Sta lo wej Wo li. Wol ny czas, któ re go jak sam mó wi nie
ma wca le za du żo, sta ra się po świę cać ro dzi nie. „Syn i cór ka ma ją swo je po my sły na ży cie, nie są za in te re so wa ni prze ję ciem fir my. Po zo sta je mi li czyć
na wnu ka. Ma trzy la ta i jest za fa scy no wa ny cięż kim sprzę tem bu dow la nym”. Krzysz tof Ma dziń ski naj le piej od po czy wa w ka ja ku. Za mi ło wa nie do czyn nej
re kre acji odzie dzi czył po oj cu, któ ry był ini cja to rem po wsta nia ośrod ka tre nin go we go w Wał czu i je go dłu go let nim dy rek to rem. 
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Nasi tegoroczni laureaci w komplecie, od lewej Krzysztof Madziński (Mista),
Mirosław Wróbel (Merlo Polska) i Andrzej Getler (Mecalac Polska)



Pośrednik Budowlany  5

mniej chęt nie mó wi o so bie.
Dość po wie dzieć, że choć
na sza zna jo mość wkra cza
wła śnie w wiek „peł no let no -
ści”, to do pie ro cał kiem nie -
daw no uda ło się na mó wić
na sze go lau re ata na pierw -
szy wy wiad dla „Po śred ni ka
Bu dow la ne go”.
W tym ro ku w wy ni ku re dak -
cyj nej „bu rzy mó zgów” po -
sta no wi li śmy przy znać na -
gro dę spe cjal ną IN SPI RA -
CJE 2014 An drze jo wi Ge tle -
ro wi wi ce pre ze so wi fir my Me -
ca lac Pol ska. Po zna li śmy go
kil ka na ście lat te mu. Naj -
pierw nie oso bi ście, ale po -
przez nad sy ła ne do na szej
re dak cji ar ty ku ły je go au tor -

stwa opi su ją ce za le ty ma -
szyn mar ki Me ca lac. Raz
po raz za ska ki wa ło nas cie -
ka we uję cie te ma tu, wy ko rzy -
sty wa nie nie kon wen cjo nal -
nych po rów nań. Z pi sa nych
z po my słem i wiel ką swo bo -
dą tek stów wy ni ka ło ja sno,
że ich au tor po pro stu lu bi
ma szy ny, że są one je go
praw dzi wą pa sją. Od wie dzi -
ny we fra cu skich za kła dach
Me ca lac osta tecz nie prze ko -
na ły nas o es ty mie, ja ką cie -
szy się tam nasz lau re at. Go -
spo da rze do wia du jąc się, że
ma ją oto przed so bą pol skie -
go dzien ni ka rza, py ta li czy
wie my, ko go w na szym kra ju
ty tu łu ją „Mon sieur Me ca lac”.

Wie dzie li śmy, a teraz w uzna -
niu je go kom pe ten cji i pa sji
pi sa nia o ma szy nach bu dow -
la nych przy zna je my na gro -
dę. Andrzej Getler  jest dla
nas ko le gą po pió rze!
Na sze na gro dy wrę czy li śmy
w trak cie tra dy cyj ne go spo -
tka nia „Śnia da nie Pre ze sów”.
Cie szy my się, że do Po zna nia
przy by li tak licz nie przed sta wi -
cie le czo łów ki bran ży, tak że
z firm nie bę dą cych wy staw -
ca mi In ter ma szu. Wszy scy
pod chwy ci li na szą ideę, któ ra
ma umoż li wiać in te gra cję
bran ży, two rzyć wspól ną prze -
strzeń. Chce my łą czyć fir my,
przed sta wiać ich do ko na nia
nie tyl ko na na szych ła mach.

Pierw szym kro kiem w tym kie -
run ku by ła wy sta wa sta no wią -
ca po łą czo ny po kaz ko mik sów
i fo to gra mów z pol skich pla -
ców bu do wy. Ko mik sy po zwa -
la ją spoj rzeć na nur tu ją ce na -
szą bran żę pro ble my z pew -
nym dy stan sem. Uśmiech nąć
się mi mo wszel kich prze ci -
wieństw lo su. Fo to gra fie z ko -
lei do sko na le do ku men tu ją
wy da rze nia z pol skich pla ców
bu do wy. Na sze ar chi wa
miesz czą dzie siąt ki ty się cy fo -
to gra fii. Pod czas In ter ma szu
za pre zen to wa li śmy jedynie kil -
ka dzie siąt z nich. Ma my wie le
po my słów pre zen ta cji ko lej -
nych. Na przy kład za rok
na dru giej edy cji In ter ma szu…
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Andrzej Getler – laureat nagrody specjalnej Inspiracje 2014  

Na po cząt ku chciał nam po ka zać swo je CV, ale po chwi li roz mo wy zde cy do wał się jed nak opo wie -
dzieć co nie co o so bie. Ukoń czył Wy dział Or ga ni za cji i Za rzą dza nia na Po li tech ni ce Ślą skiej. Zna
an giel ski, ro syj ski i nie miec ki. W bran ży bu dow la nej pra cu je od 2000 ro ku, a od po nad 13 lat jest
zwią za ny z fir mą Me ca lac. „Za wsze utoż sa mia łem się z ty mi ma szy na mi, by ły mi bar dzo bli skie,
dzi siaj je stem od po wie dzial ny za sprze daż, ser wis i kształ to wa nie struk tur fir my w Pol sce.” An drzej
Ge tler pod kre śla jed nak, że gdy by nie współ pra cow ni cy, nie osią gnął by suk ce su. Choć nie jest fa -
nem pił ki noż nej, uży wa ob ra zo we go po rów na nia – je go ideą jest, by Me ca lac Pol ska był jak Bay -
ern Mo na chium, by pra co wał tam moc ny ze spół pro fe sjo na li stów za fa scy no wa nych nie tyl ko za ra -
ba niem pie nię dzy, ale tak że dzie lą cych pa sję do ma szyn.  Nasz laureat opo wia da, że jest oso bą
kon se kwent ną, so lid ną, pro fe sjo nal ną we wszyst kim, co ro bi, umie jed nak przy nać się do błę du.
„Wy zna ję za sa dę, że le piej zro bić trzy kro ki do ty łu, wprow dzić ko rek ty i pójść moc niej do przo du
niż szyb ko wy biec do przo du, stra cić si ły i zro zu mieć, że by ło się nie przy go to wa nym do bie gu. So -
lid ny me na dżer po tra fi przy znać się do te go, że moż na by ło zro bić coś le piej, wraz ze swo ją gru pą
wy cią gnąć wnio ski, zwe ry fi ko wać po dej ście i z więk szym im pe tem pod jąć no we dzia ła nia.” 
Kil ka słów o ży ciu pry wat nym – uwiel bia jeź dzić na nar tach, a w tym ro ku zdo był upraw nie nia
ster ni ka mo to ro wod ne go, dzię ki cze mu po raz pierw szy mógł spę dzić wa ka cje z ro dzi ną na po -
kła dzie jach tu. Ma dwóch sy nów (4 i 6 lat), któ rzy prze ję li za in te re so wa nie ma szy na mi, roz róż nia -
ją ich ty py, mar ki, a na wet ma ją swo je ulu bio ne mo de le i py ta ją po wra ca ją ce go z pra cy oj ca, czy te go dnia któ ryś z nich sprze dał. 
O tym, że ma szy ny bu dow la ne, a zwłasz cza mar ka Me ca lac, są nie ja ko prze zna cze niem An drze ja Ge tle ra naj le piej świad czy fakt, iż nie gdyś zre zy gno -
wał on z pra cy w na szej bran ży. Ja ko wy traw ny sprze daw ca i me ne dżer od niósł suk ces w fir mie z bran ży two rzyw sztucz nych re pre zen tu jąc du ży nie -
miec ki kon cern. Jak mó wi, kie dy przy szła chwi la pod ję cia de cy zji, czy wró cić do sprze da ży ma szyn, nie by ło mu ła two zre zy gno wać z te go, co wy pra -
co wał w no wej fir mie. Dziś nie ma żad nych wąt pli wo ści, że do ko nał słusz ne go wy bo ru. Cie szy się tak że z te go, że na sza re dak cja za uwa ży ła i do ce ni ła
je go pa sję do ma szyn, któ ra prze ja wia się m.in. w nie kon wen cjo nal nym przed sta wia niu ich za let w ar ty ku łach pi sa nych czę sto pod czas po dró ży służ -
bo wych, na lot ni skach. Do bry me ne dżer umie prze cież za rzą dzać nie tyl ko ludź mi, ale i wła snym cza sem. 
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Pamiątkowe zdjęcie po zakończenie tradycyjnego „Śniadania Prezesów”. Cieszy liczba uczestników imprezy. Mamy nadzieję, że frekwencja na kolejnym spotkaniu będzie
jeszcze większa, nawet jeżeli wszyscy nie zmieścilibyśmy się na jednej fotografii…
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MIESZANKA FIRMOWA

Oczysz cza nie przez wy bu rza nie
Prze pły wa ją ca przez ame ry kań ski stan Ohio rze ka Cuy aho -
ga nie na le ży do naj czy ściej szych. Lo kal ne wła dze po sta -
no wi ły zmie nić ten stan rze czy, tym bar dziej, że nie czy sto -
ści za czę ły co raz bar dziej za gra żać fau nie i flo rze Par ku Na -
ro do we go Cuy aho ga Val ley. Re cep tą na suk ces by ło przy -
wró ce nie rze ce jej pier wot ne go dzi kie go cha rak te ru. Ostat -
nie eta py przy wra ca nia jej nur tom przed in du strial ne go
splen do ru wią za ły się z ko niecz no ścią wy bu rze nia sta rych
znisz czo nych tam – She ra ton Mill oraz LeFever. Daw niej
obie bu dow le wcho dzi ły w skład hy dro elek trow ni pro du ku -
ją cej ener gię na po trze by lo kal nych od bior ców.
Pra ce re kul ty wa cyj ne wy ko ny wa ła fir ma RiverReach Con -
struc tion, spe cja li zu ją ca się w pro jek tach re kul ty wa cji rzek,
zbior ni ków wod nych i te re nów tor fo wisk. Jej spe cja li ści
prze pro wa dzi li pra ce wy bu rze nio we szyb ko i sku tecz nie.

By ło to moż li we dzię ki zastosowaniu młotów hy drau licz nych
Atlas Cop co, któ re wy po sa żo no w oprzy rzą do wa nie umoż li -
wia ją ce dzia ła nie pod po wierzch nią wo dy. 
Na pierw szy ogień „pod młot” po szła ta ma She ra ton Mill, bu -
dow la o dłu go ści dwu na stu i wy so ko ści trzech me trów.
Do prac wyburzeniowych na le ża ło za brać się od gór ne go bie -
gu rze ki. Fir ma RiverReach wy ko rzy sta ła mi ni ko par kę z mło -
tem SB 552. Ma szy na po sa do wio na zo sta ła na mo du ło wej
bar ce i za ję ła po zy cję do kład nie w wy zna czo nym miej scu,
za raz za ta mą. Ope ra tor mi ni ko par ki roz po czął pra cę, wy ko -
rzy stu jąc młot SB 552 do pre cy zyj ne go wy bi cia otwo rów w ta -
mie. To swo iste „otwar cie „okien” mia ło na ce lu umoż li wie nia
spły wu spię trzo nej do tej po ry wo dy w dół rze ki. Po ziom lu -
stra wo dy za ta mą za czął się wów czas dość gwał tow nie pod -
no sić. Mi mo to ope ra tor wje chał w rwą cy nurt 36-to no wą ko -
par ką wy po sa żo ną w po tęż ny młot hy drau licz ny Atlas Cop co
HB 3100 o ma sie eks plo ata cyj nej oko ło 3.150 kg. W na rzę -
dziu za sto so wa no spraw dzo ne roz wią za nia sto so wa ne przez
Atlas Cop co: sys tem VibroSilenced chro nią cy przed ha ła sem
i wi bra cja mi, AutoControl umoż li wia ją cy ada pta cję czę sto tli -
wo ści i ener gii ude rzeń do twar do ści ska ły oraz zin te gro wa -
ny sys tem au to ma tycz ne go sma ro wa nia. Dzię ki sku tecz no -
ści mło ta wy bu rze nie ta my za ję ło za le d wie je den dzień. 
Na stęp nie za ję to się ta mą LeFever. Bu dow la o dłu go ści 27,4
me tra i wy so ko ści nie mal 4 me trów le gła w gru zach w nie co
in ny spo sób. Ma jąc na uwa dze znacz nie więk szą ilość wo dy
za ta mą fir ma RiverReach naj pierw zbu do wa ła dro gę do rze -
ki, dzię ki cze mu ta ma mo gła być wy bu rza na od do łu. Tym sa -
mym nie trze ba by ło ko rzy stać z bar ki. I tam ra zem pra ce po -
stę po wa ły bły ska wicz nie. Ich efek ty prze szły naj śmiel sze
ocze ki wa nia. Rze kę prze sta ły prze dzie lać szpe cą ce ją prze -
sta rza łe ta my. Mo gła ona tym sa mym wró cić do pier wot ne go
nur tu. Wy bu rze nie tam po zwo li ło przy wró cić na tu ral ne spię -
trze nia wod ne rze ki Cuy aho ga, któ rych wi do ku od bli sko stu
lat po zba wie ni by li oko licz ni miesz kań cy. 

W Ostrow cu oglą da ją fil my PosBud TV
Fil my zre ali zo wa ne przez PosBud TV oglą da ne są w co raz
więk szej licz bie ośrod ków szko le nia ope ra to rów. Jed nym
z nich jest Maz -Met z Ostrow ca Świę to krzy skie go. Wła ści ciel
ośrod ka Wło dzi mierz Ma zur chwa li na sze pro duk cje: – Fil my,
któ re re gu lar nie otrzy mu je my po ka zu ją trud ną pra cę ma szyn
w bardzo ciekawej scenerii. Są to miejsca, do których z
pewnością nie dotrze przeciętny operator zdobywający u nas
uprawnienia do pracy na koparko-ładowarce. Filmy wy świe -
tla ne są w sa lach wy kła do wych na za ję ciach z bu do wy ma -
szyn. Oglą da ją je tak że szko le ni przez nas kie row cy. Do tej
po ry naj więk szą po pu lar no ścią cie szył się film po świę co ny
Volvo FMX. Po pro jek cji fil mu pre zen tu ją ce go za le ty te go nie -
zwy kle in te re su ją ce go po jaz du do za sto so wań ko pal nia nych
sa la bi ła bra wo – mó wi Wło dzi mierz Ma zur.
Wła ści ciel Maz -Me tu za chę ca nas do wzbo ga ce nia fil mo wej
ofer ty o ob ra zy szko le nio we. – Ta kie fil my bar dzo by się nam
przy da ły. War to po ka zać na przy kła dzie któ rejś z no wo cze -
snych ma szyn prak tycz ne dzia ła nia zwią za ne choć by z jej ob -
słu gą co dzien ną. Na co dzień bra ku je nam ta kich ma te ria łów,
bo im now sza ma szy na tym szczu plej sza DTR-ka – tłu ma czy
Wło dzi mierz Ma zur. Opi nia ta sta no wi dla nas cen ną wska -
zów kę. Nic nie stoi na prze szko dzie, by krę cić fil my edu ka cyj -

ne swo iste DTR-ki wi deo. Ope ra tor jest dziś co praw da w więk -
szo ści przy pad ków wy rę cza ny przez ser wis, ale nie zwal nia
go to ze zna jo mo ści kon struk cji ma szy ny. Tyl ko wów czas mo -
że ją pra wi dło wo eks plo ato wać, pra co wać bez piecz nie i być
po moc ny me cha ni ko wi przy dia gno zo wa niu uster ki. A za tem
od dziś szu ka my part ne rów, któ rzy by li by za in te re so wa ni
wspól ną pro duk cją ma te ria łów edu ka cyj nych dla operatorów
ma szyn. Po móż my im zo stać mi strza mi w swo im fa chu! 

Właściciel ośrodka Maz-Met Włodzimierz Mazur i wy kła dow ca Ot ton Mi cha łow ski
chwalą sobie możliwość wykorzystania filmów wyprodukowanych przez PosBud TV

Wyposażona w młot hydrauliczny Atlas Copco HB 3100 koparka hydrauliczna
doskonale radziła sobie w coraz bardziej rwącym nurcie rzeki Cuyahoga



http://www.mercedes-benz.pl/arocs
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Eks po zy cję, pre zen to wa ną
na po wierzch ni 11.000 me -
trów kwa dra to wych, obej rza -
ło po nad 15.000 zwie dza ją -
cych. Za kres bran żo wy tar -
gów nie ogra ni cza się tyl ko
do sprzę tu do bu do wy dróg.
Trzy wy sta wy to wa rzy szą ce
targom Autostrada-Polska za -
pew nia ją za ple cze dla ca łej
bran ży. W sto iskach każ de go
ro ku moż na zna leźć ab so lut -
nie wszyst ko to, co nie zbęd -
ne jest do bu do wy dróg i au -
to strad oraz utrzy ma nia już
ist nie ją cej sie ci dro go wej, no -
wo cze sny sprzęt, roz wią za nia
tech no lo gicz ne i peł ną in fra -
struk tu rę dro go wą. To miej -
sce od wie dza ne każ de go ro -
ku przez kil ka na ście ty się cy
go ści, po ten cjal nych klien tów
i part ne rów biz ne so wych firm. 
Wy staw cy te go rocz nych tar -
gów bu dow nic twa dro go we -
go pod kre śla li przede wszyst -
kim wi docz ne oży wie nie
w bran ży oraz bar dzo moc no
do pre cy zo wa ny pro fil zwie -
dza ją cych wy sta wy – ja ko
nad rzęd ną war tość udzia łu
w tar gach wska zy wa li naj czę -
ściej nie ustan ny ruch w sto -
iskach i du żo kon kret nych
umów i kon trak tów. 
Mi chał Ko sma la, Sun ward
Pol ska: – Na tar gach uda ło
nam się na wią zać no we kon -
tak ty, któ re już za owo co wa ły
re al ną sprze da żą. Już pierw -
sze go dnia sprze da li śmy mi -
ni ko par kę za 75.000 zło -
tych – prak tycz nie „od rę ki”.
Je ste śmy tak że w trak cie za -
awan so wa nych roz mów z ko -
lej nym klien tem, za in te re so -
wa nym kup nem kil ku na sto no -
wej ko par ki z na szej ofer -
ty – są dzę, że w so bo tę do bi -

je my tar gu. Au to stra da -Pol ska
to tar gi przede wszyst kim kon -
kret nych roz mów z kon kret nym
klien tem – ma ło kto przy cho dzi
tu tyl ko po pa trzeć, po oglą -
dać – tu się sprze da je i ku pu je.
Po dob ną opi nię wy ra ził Zbi -
gniew Bar łóg, współ wła ści ciel
byd go skiej fir my METALBARK,
do star cza ją cej kon struk cje
sta lo we dla obiek tów han dlo -

wych, spor to wych, prze my sło -
wych i uży tecz no ści pu blicz -
nej: – Wczo raj pod pi sa li śmy
dwa du że kon trak ty – je den,
opie wa ją cy na kwo tę bli sko 4
mi lio nów zło tych do ty czy wy -
ko na nia kon struk cji sta lo wej
w Byd gosz czy. Mu sie li śmy

przy je chać aż do Kielc, że by
pod pi sać kon trakt na re ali za cję
w na szym mie ście, od da lo nym
o kil ka set ki lo me trów… To do -
wód na to, że kie lec kie tar gi to
je dy ne miej sce w Pol sce, gdzie
na wy sta wę bu dow nic twa dro -
go we go przy cho dzą pre cy zyj -
nie zde fi nio wa ni zwie dza ją cy,
któ rzy wie dzą, cze go szu ka ją
i gdzie mo gą to zna leźć. To dla

wy staw ców nie zwy kle cen -
ne – fakt, że przez ca ły dzień
nie ma my cza su na wet usiąść,
to naj wyż sza war tość tych tar -
gów. Dru ga pod pi sa na już
umo wa do ty czy za ku pu ma szy -
ny – pla zmy dwu por ta lo wej
do pa le nia blach – z Tur cji, z fir -

my AJAN. Oprócz te go prze pro -
wa dzi li śmy obie cu ją ce roz mo -
wy do ty czą ce re ali za cji du żych
par kin gów wie lo po zio mo wych
z trze ma fir ma mi z Włoch, Au -
strii i Li twy – po ne go cja cjach
też po win ny za owo co wać pod -
pi sa niem umów. Je stem na Au -
to stra dzie -Pol skiej w Kiel cach
pierw szy raz – ale na pew no
nie ostat ni. Te tar gi to już du ży
suk ces dla na szej fir my.
Do dat ko wy dzień tar gów
MASZBUD, 17 ma ja, był
ukło nem or ga ni za to rów
w stro nę ope ra to rów ma szyn
bu dow la nych i ich ro dzin.
Ma szy no wy Pik nik Ro dzin ny
był dniem wień czą cym cie -
szą cy się du żym za in te re so -
wa niem kon kurs dla ope ra to -
rów ma szyn bu dow la nych,
w któ rym do wal ki o na gro dy
łącz nej war to ści po nad 10.000
zło tych sta nę ło wie lu ope ra to -
rów. Kon kurs Ope ra to rów or -
ga ni zo wa ny przez In sty tut Me -
cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór -
nic twa skal ne go oraz Pol ską
Izbę Prze my sło wo -Han dlo wą
Bu dow nic twa roz po czę ła
część teo re tycz na. Słu cha cze
i przy szli uczest ni cy zma gań
za po zna ni zo sta li z za sa da mi
bez pie czeń stwa pra cy na bu -
do wie, sys te mem szko leń ope -
ra to rów oraz no wo cze sny mi
me to da mi prak tycz ne go szko -
le nia ope ra to rów ma szyn. Ry -
wa li za cja wy ma ga ła za rów no
pre cy zji i tech ni ki, jak i szyb ko -
ści Przy go to wa ne kon ku ren -
cje po le ga ły na prze kłu wa niu
ba lo nów spe cjal nym ostrym
na rzę dziem umiesz czo nym
w łyż ce ko par ki, usta wia niu po -
jem ni ków z wo dą tak, by nie
uro nić ani kro pli czy też na sla -
lo mie na przy go to wa nej – nie -

IMPREZY TARGOWE

Od wilż w dro go wnic twie – bli sko 500 firm w Tar gach Kiel ce!
Czte ry wy sta wy dla bran ży bu dow nic twa dro go we go, któ re od 14 do 17 ma ja od by ły się Targach
Kiel ce – XX Tar gi Bu dow nic twa Dro go we go AUTOSTRADA-POLSKA, XVI Mię dzy na ro do we Tar gi Ma -
szyn Bu dow la nych i Po jaz dów Spe cja li stycz nych MASZBUD, X Mię dzy na ro do we Tar gi In fra struk tu -
ry, Sa lon Tech no lo gia i In fra struk tu ra Lot nisk TRAFFIC-EXPO-TIL i VI Mię dzy na ro do we Tar gi Trans -
por tu Dro go we go-Po jaz dy Użyt ko we ROTRA – sku pi ły 485 firm z 21 kra jów ca łe go świa ta. Wy staw -
cy ju bi le uszo wych tar gów AUTOSTRADA-POLSKA 2014 pod kre śla li oży wie nie na ryn ku i do brze
spre cy zo wa ny pro fil zwie dza ją ce go… 

Frekwencja dopisała. Eks po zy cję, pre zen to wa ną na po wierzch ni jedenastu tysięcy me -
trów kwa dra to wych obej rza ło po nad piętnaście tysięcy zwie dza ją cych

Wy staw cy  pod kre śla li przede wszyst kim wi docz ne oży wie nie w bran ży oraz bar -
dzo moc no do pre cy zo wa ny pro fil zwie dza ją cych 



Wi dok ma szyn Hi ta chi w sto -
isku ka to wic kie go ASbudu
bu dził za in te re so wa nie i zdzi -
wie nie. ASbud nie był do tej
po ry – przy naj mniej w Pol -
sce – ko ja rzo ny z tą mar ką.
Ofi cjal nym przed sta wi cie lem
ja poń skie go kon cer nu w na -
szym kra ju po zo sta je od lat
fir ma To na. O co za tem cho -
dzi? Py ta nie to za da wa li so bie
fa chow cy od wie dza ją cy tar gi.
Nie któ rzy wprost prze ści ga li
się w od po wie dziach. Zmia -
na de ale ra, fu zja, prze ję cie…
Ta kie od po wie dzi po ja wia ły
się naj czę ściej. Aby roz wiać
wąt pli wo ści po sta no wi li śmy
za się gnąć ję zy ka u źró -
dła. – W na szych dzia ła niach
nie ma ni cze go sen sa cyj ne -

go, jest to ra czej nie spo dzian -
ka dla bran ży. W żad nym ra zie
nie cho dzi ani o prze ję cie ani
po łą cze nie obu firm. Na sze
spół ki wy wo dzą ce się z te go
sa me go re gio nu bę dą współ -

pra co wać. Pod pi sa li śmy wła -
śnie w tej spra wie list in ten -
cyj ny. Z je go tre ści wy ni ka, że
obie stro ny de kla ru ją wo lę
współ pra cy, któ ra po le gać
ma na sprze da ży ma szyn
i urzą dzeń ofe ro wa nych przez
obu part ne rów, ob słu dze ser -
wi so wej klien tów obu firm
na te re nie Pol ski, im ple men ta -
cji oraz pro mo cji no wo cze -
snych tech no lo gii sto so wa -
nych w ma szy nach bu dow la -
nych oraz roz wią zań wspie ra -

ją cych eko lo gię oraz pro mo -
wa nia do brych prak tyk w biz -
ne sie – tłu ma czy współ wła ści -
ciel ASbudu Be ne dykt Si ko ra.
Wtó ru je mu dy rek tor han dlo wy
fir my To na Piotr Zo szak: – Nie
bę dę od no sił się do plo tek.
Nie są war te, by się ni mi zaj -
mo wać. Mów my o fak tach.
Obie fir my To na i ASbud po -
sia da ją po dob ny po ten cjał fi -
nan so wy, nie ma więc mo wy
o ku po wa niu jed nej przez dru -
gą. Mo gę po wie dzieć z ca łą
mo cą, że ta ki te mat ani przez
mo ment nie za świ tał ni ko mu
z nas w gło wie. Na sza współ -
pra ca ma na ce lu wspól ne
szko le nie ka dry tech nicz nej,
po sze rze nie sie ci ser wi so wej
i zwięk sze nie licz by punk tów
sprze da ży ma szyn ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem seg -
men tów ryn ku, w któ rych obie
fir my by ły do tej po ry sła biej
re pre zen to wa ne. Po sta no wi li -
śmy spró bo wać spraw dzić
w prak ty ce ha sło, że „zgo da
bu du je, a nie zgo da ruj nu je”.

Zgoda buduje…
W zgod nej opi nii dzien ni ka rzy na szej re dak cji
naj więk szym wy da rze niem kie lec kiej Au to stra dy
by ło spek ta ku lar ne na wią za nie współ pra cy po -
mię dzy fir ma mi ASbud i To na
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ła twej! – tra sie. Wszy scy chęt -
ni mo gli tak że spró bo wać swo -
ich sił na spe cjal nym tre na że -
rze – dy na micz nym, trój o sio -
wym sy mu la to rze Vo lvo, w któ -
rym rze czy wi ste ze spo ły ko -
par ki EC210C wraz z kom pu te -
rem ste ru ją cym, za bu do wa ne
na ru cho mej, trój o sio wej plat -
for mie, ste ro wa nej nu me rycz -
nie, stwo rzy ły no wo cze sne, dy -
na micz ne i in te rak tyw ne sta no -
wi sko dy dak tycz ne. Sta ni sław
Arasz kie wicz, kie row nik ośrod -
ka szko le nia ope ra to rów ma -
szyn IMBiGS: – W cią gu jed ne -
go dnia z sy mu la to ra sko rzy sta -
ło już oko ło 100 osób – cięż ko
stwier dzić ile do kład nie, bo ca -
ły czas cze ka ko lej ka chęt nych.
To urzą dze nie ma ją ce na praw -
dę wie le moż li wo ści szko le nio -
wych – te stu ją cy sy mu la tor nie
ukry wa ją, że są pod wra że niem
je go dzia ła nia. Dzi siaj do Tar -
gów Kiel ce przy je cha li ucznio -
wie szkół bu dow la nych z Lu bli -
na, stu den ci Aka de mii Gór ni -
czo -Hut ni czej z Kra ko wa i stu -
den ci Po li tech ni ki Kra kow -
skiej – a mu szę do dać, że te

dwie uczel nie kon ku ru ją ze so -
bą, prze ja wia się tak że w ry wa -
li za cji na na szym sy mu la to rze.
Emo cje gwa ran to wa ły rów -
nież po ka zy dy na micz ne cięż -
kie go sprzę tu, któ re to wa rzy -
szy ły wy staw com i zwie dza ją -
cym pod czas wy da rze nia. Dla
dzie ci przy go to wa no sze reg
atrak cji – mogły one  na
przykład wsiąść do ko par ki,
po ba wić się na zjeż dżal ni
i dmu cha nym zam ku, a tak że
po grać w pił kę, czy zmie rzyć

się w kon kur sie i wy grać,
między innymi bi le ty do Par -
ku Roz ryw ki Sa bat Kraj no.
O pra wi dło wy roz wój ru cho -
wy i do brą za ba wę dzie ci za -
dba li spe cja li ści ze Szkół ki
Pił kar skiej SOCATOTS, wdra -
ża ją cy pro gram za jęć ogól no -
ro zwo jo wych roz wi ja ją cy in -
te li gen cję ru cho wą naj młod -
szych. Na fa nów za jęć pla -
stycz nych cze ka ła ścian ka
do ko lo ro wa nia i moż li wość
po ma lo wa nia twa rzy. W kon -

kur sie na naj cie kaw sze ha sło
pro mu ją ce tar gi Autostrada-
Polska na gro dą był ta blet
Sam sung Ga la xy.
Autostrada-Polska po raz ko -
lej ny ob ję ta zo sta ła pa tro na -
tem  Mi ni ster stwa  In fra struk -
tuy i Roz wo ju, Ge ne ral nej Dy -
rek cji Dróg Kra jo wych i Au to -
strad. Wspar cie naj istot niej -
szych in sty tu cji z bran -
ży – Ogól no pol skiej Izby Go -
spo dar czej Dro go wnic twa,
Pol skie go Związ ku Pra co daw -
ców Bu dow nic twa, Głów ne go
In spek to ra Pra cy, In sty tu tu
Ba daw cze go Dróg i Mo stów,
In sty tu tu Me cha ni za cji Bu -
dow nic twa i Gór nic twa Skal -
ne go, Pol skiej Izby Kon struk -
cji Sta lo wych, Sto wa rzy sze nia
In ży nie rów i Tech ni ków Ko -
mu ni ka cji, Świę to krzy skie go
Klu bu Dro go wca i Zrze sze nia
Mię dzy na ro do wych Prze woź -
ni ków Dro go wych jest wy -
znacz ni kiem wy oskiej ja ko ści
me ry to rycz nej za rów no sa -
mych tar gów, jak i licz nych to -
wa rzy szą cych im kon fe ren cji,
warsz ta tów i de bat. 

Dużym zainteresowaniem cie szył się kon kurs dla ope ra to rów ma szyn bu dow la nych
stanowiący część wieńczącego imprezę Ma szy no wego Pik niku Ro dzin nego

Współpraca ASbudu i Tony po le gać ma między innymi na sprze da ży oraz ob słu -
dze ser wi so wej ma szyn i urzą dzeń ofe ro wa nych przez obu part ne rów



Mi lion kom pak to wych Bob catów
W ma ju w cze skiej Pra dze fir ma Bob cat świę to wa ła wy pro -
du ko wa nie mi lio no wej ła do war ki kom pak to wej. Na ten
spek ta ku lar ny suk ces pra co wa no do kład nie pięć dzie siąt
czte ry la ta… Mar tin Kno et gen, pre zes Do osan Con struc tion
Equ ip ment EMEA, za bie ra jąc głos na ga lo wej im pre zie wypo -
wie dział znamienne słowa: – Wy pro du ko wa nie pierw -
szych pię ciu set ty się cy ła do wa rek kom pak to wych za ję ło fir -
mie Bob cat czter dzie ści trzy la ta, zaś wpro wa dze nie na ry nek
ko lej ne go pół mi lio na tych ma szyn – za le d wie je de na ście lat.
Wy pro du ko wa nie mi lio no wej ła do war ki sta no wi dla fir my Bob -
cat nie zwy kle waż ne osią gnię cie, za któ rym kry je się po -
nad pół wie ku obec no ści na ryn ku ma szyn kom pak to wych,
za an ga żo wa nia i in no wa cyjnych roz wią zań sto so wa nych
na sze ro ką ska lę w każ dym sprze da wa nym dziś pro duk cie
Bob cat. W ten spo sób wy sy ła my na szym klien tom i kon ku ren -
tom ja sne prze sła nie. Fir ma Bob cat jest nie kwe stio no wa nym
nu me rem je den wśród pro du cen tów te go typu ma szyn. Za -
mie rza po zo stać nim tak że przez ko lej ne pięć dzie się cio le cia. 
Aby god nie uczcić swój spek ta ku lar ny suk ces, fir ma Bob cat
po sta no wi ła wpro wa dzić na ry nek spe cjal ną se rię ła do wa rek
za pro jek to wa nych w opar ciu o cie szą cy się du żym uzna niem
użyt kow ni ków mo del S650 ze ste ro wa niem bur to wym i ła do -
war kę kom pak to wą T650. Oprócz spe cjal nej ko lo ry sty ki i ozna -
czeń ła do war ki ze spe cjal nej se rii li mi to wa nej (do stęp nej u au -
to ry zo wa nych dys try bu to rów Bob cat w ob sza rze EMEA w ro -
ku 2014), bę dą po sia dać sze reg funk cji nie do stęp nych w in -
nych ma szy nach Bob cat. Wśród do dat ko wych opcji ce chu ją -
cych ma szy ny z se rii spe cjal nej wy mie nić na le ży przede
wszyst kim spe cjal ne, ty po we dla mi lio no wej ła do war ki wy koń -
cze nie wzor ni cze, czar ne pa ne le z wzo rem w rom by umiesz -
czo ne pod tyl ny mi wspor ni ka mi ra mion, amor ty za to ry do si -
łow ni ków pod no szą cych, fo tel amor ty zo wa ny ty pu Air Ri de
w dwóch ko lo rach wy bra nych dla mi lio no wej ła do war ki, dwu -
barw ne wnę trze, lo go „1 Mil lionth Bob cat Lo aders” na ekra nie
po wi tal nym pa ne lu ste ru ją ce go oraz no wy sys tem wy cie ra czek

o dzia ła niu prze ry wa nym. Dys try bu to rzy Bob cat z po szcze gól -
nych kra jów re gio nu EMEA bę dą sta ra li się za chę cić klien tów
do za ku pu ma szyn tej mar ki. Tak że wspo mnia nych już na le żą -
cych do li mi to wa nej se rii uświet nia ją cej wy pro du ko wa nie mi lio -
no wej ła do war ki kom pak to wej. W po szcze gól nych kra jach bę -
dą rów nież or ga ni zo wa ne spe cjal ne im pre zy ma ją ce na ce lu
uczcze nie suk ce su Bob ca ta. Pod czas nich ofe ro wa ne do stęp -
ne pro duk ty spe cjal ne, ta kie jak mo de le ła do wa rek z li mi to wa -
nej edy cji. Już te raz za in te re so wa nie ni mi zgła sza ją ko lek cjo -
ne rzy sprzę tu bu dow la ne go, któ rych nie bra ku je. 
Bob cat pod kre śla, że kon struk to rzy ma szyn two rzą je z my ślą
o ope ra to rach. Dla te go też szcze gól ną uwa gę wśród roz wią -
zań kon struk cyj nych ła do wa rek no wej ge ne ra cji zwra ca uni ka -
to wa, wy su nię ta do przo du, nie zwy kle kom for to wa ka bi na.
Dzię ki ta kie mu roz wią za niu ope ra tor znaj du je się bli żej osprzę -
tu i ma nie po rów ny wal nie lep szą wi docz ność we wszyst kich
kie run kach na ca ły ob szar ro bo czy. No wa, po więk szo -
na o dzie sięć pro cent ka bi na wy po sa żo na jest w szer sze drzwi
uła twia ją ce ope ra to rom wcho dze nie i opusz cza nie ma szy ny. 

Maszyna maszynie…
Pod czas mon ta żu spe cja li stycz nej ko par ki prze ła dun ko wej
Lie bherr LH 120 C Gan try Li tro nic w por cie rzecz nym w nie -
miec kim Bam ber gu przy da ła się plat for ma ro bo cza JLG 450
AJ. Ze wzglę du na jej im po nu ją cy za sięg bocz ny wy no szą -
cy 7,70 me tra plat for ma ro bo cza mo gła bez prze szkód po ru -
szać się wo kół du żo więk szej ma szy ny. 
Port Bam berg po ło żo ny nad ka na łem łą czą cym rze ki Men i Du -
naj sta no wi cen trum prze ła dun ko we ma te ria łów syp kich. Rocz -
nie prze ła do wu je się ich tu wie le mi lio nów ton. Uprzed nio
do prac prze ła dun ko wych wy ko rzy sty wa ne by ły wy słu żo ne ko -
par ki li no we. Te raz za stą pi ła je no wo cze sna ma szy na Lie bherr
LH 120 C Li tro nic. Ma szy na prze ła dun ko wa na pę dza na jest sil -
ni kiem roz wi ja ją cym moc 543 KM. Wy po sa żo no ją w spe cja li -
stycz ny chwy tak do ma te ria łów syp kich. Dzię ki osprzę to wi i ol -
brzy mie mu za się go wi wy no szą ce mu dwa dzie ścia sie dem me -
trów na da je się ona opty mal nie do prze ła dun ku ma te ria łów syp -
kich. Mo że speł niać za da nia ty po we dla żu ra wia por to we go.
Zmon to wa nie por to we go gi gan ta wa żą ce go aż 140 ton nie by -
ło by moż li we bez po mo cy ma łej plat for my ro bo czej JLG 450
AJ. Wy so kość ro bo cza osią ga na przez tę ma szy nę wy no szą -

ca 15,70 me tra umoż li wi ła nie skrę po wa ną pra cę mon te rom
Lie bher ra. Dzię ki du żej zwrot no ści i ła two ści wy ko ny wa nia ma -
new rów plat for my JLG, ko rzy sta jąc z niej zy ska li nie skrę po wa -
ny do stęp do wszyst kich pod ze spo łów wy so kiej na dzie więć
me trów ko par ki LH 120 C Gan try. 
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Oprócz spe cjal nej ko lo ry sty ki i ozna czeń ła do war ki ze spe cjal nej se rii li mi to wa nej
bę dą po sia dać sze reg funk cji nie do stęp nych w in nych ma szy nach Bob cat

W towarzystwie gigantycznego Liebherr LH 120 C Gantry Litronic teleskopowa
platforma robocza JLG 450 AJ prezentuje się dość niepozornie…



https://www.facebook.com/pages/Posbudpl/398831876857667


– Spo ty ka li śmy się ostat nio na tar gach ma szyn bu dow -
la nych. Lu bi Pan te go ty pu im pre zy, czy by wa na nich
wy łącz nie z ra cji za wo do wych obo wiąz ków?
– Na tar gi jeż dżę z obu po wo dów. Tak że dla te go, że ce nię so -
bie moż li wość ob co wa nia z cięż kim sprzę tem. Dla ko goś po ru -
sza ją ce go się na co dzień sa mo cho dem oso bo wym za ję cie
miej sca w ka bi nie ko par ki, czy wznie sie nie się na dwa dzie ścia
me trów na plat for mie ro bo czej sta no wi nie la da atrak cję. Po -
zwa la spoj rzeć na świat ma szyn z cał kiem in nej per spek ty wy. 

– Co są dzi Pan o pol skich tar gach bran żo wych? Jak wi dzi
Pan ich for mu łę, w ja kim kie run ku po win ny się roz wi jać? 
– My ślę, że w po dob nym, jak od by wa ją ce się w Bed na rach tar -
gi Agro Show, trze cia co do wiel ko ści te go ty pu im pre za w Eu -
ro pie. My ślę, że do ce lo wo tar gi ma szyn bu dow la nych po win -
ny ewo lu ować w po dob nym kie run ku, stać się im pre zą do ku -
men tu ją cą do ko na nia bran ży, któ rej to wa rzy szyć bę dą po ka zy
dy na micz ne ma szyn i sprzę tu. Tar gi nie są im pre zą wy łącz nie
dla wy staw ców i za pra sza nych przez nich klu czo wych klien tów.
Bran ży nie wol no za my kać się we wła snym krę gu, tar gi po win -
ny przy czy niać się do po pra wy jej wi ze run ku. Za sta na wiam się
też, czy nie war to by ło by po ku sić się o zor ga ni zo wa nie im pre -
zy na po do bień stwo „Mon ster Truck”, z ma szy na mi bu dow la -
ny mi w ro lach głów nych? Nie twier dzę, że are ną jej mu siał by
być Sta dion Na ro do wy. Moż na zna leźć inne cie ka we miej sce.

– Mó wi Pan o pre sti żu bran ży. Przy znać trze ba, że cią -
gle nie jest on wy so ki. Pra ca na bu do wie nie sta no -
wi – de li kat nie rzecz uj mu jąc – po wo du do du my… 
– Trze ba pra co wać nad po pra wą wi ze run ku. Tym bar dziej, że
w ostat nim cza sie mie li śmy do czy nie nia z czar nym PR-em w sto -
sun ku do firm bu dow la nych. Szcze gól nie wo bec dro go wców,
któ rzy czę sto przed sta wia ni by li ja ko nie udacz ni cy nie po tra fią cy
na wet osza co wać na le ży cie kosz tów bu do wy. Du żo lu dzi jest
prze ko na nych, że wy łącz nie z wi ny wy ko naw ców sto ją w kor -
kach, bo dro gi eks pre so we i au to stra dy nie zo sta ły wy bu do wa -
ne na czas. To krzyw dzą cy ste reo typ.

– Praw dą jest jed nak, że choć re ali zo wa li śmy w Pol sce
naj więk szy w Eu ro pie pro jekt au to stra do wy i two rzy li -
śmy in fra struk tu rę na Eu ro 2012, to w więk szo ści przy -
pad ków efek ty są da le kie od ocze ki wa nych. Sta no wi to
pew nie tak że pro blem dla firm, któ re fi nan so wa ły za ku -
py ma szyn dla wy ko naw ców…
– Fir my fi nan su ją ce bran żę bu dow la ną w okre sie przed Eu -
ro 2012 i krót ko po za koń cze niu mi strzostw do dziś bo ry ka ją
się z pro ble ma mi. W SG Le asing Pol ska wła ści wie oce nia li śmy
ry zy ko, co po zwo li ło ogra ni czyć licz bę nie tra fio nych in we sty cji.
No cóż, Pol ska nie wy ko rzy sta ła ol brzy miej szan sy na roz wój
bran ży bu dow la nej. Nie wiem, kie dy i czy w ogó le ta ka szan sa
nam się jesz cze przy da rzy. 

– Czy „bu dow lan ka” to in trat ny biz nes? 
– Bran ża bu dow la na po zo sta je nie odmien nie w sfe rze za in te -
re so wań SG Le asing. Sta wia my szcze gól nie na sprzęt cięż ki
dla ko palń su row ców skal nych. Naj bliż sze dwa la ta w tym seg -
men cie za po wia da ją się obie cu ją co. 

– Fir my bu dow la ne na rze ka ją, że le asin go daw cy za cho -
wu ją w kon tak tach z ni mi da le ko idą cą ostroż ność… 
– Wy ni ka to z róż nych przy czyn. Bran ża by wa nie chęt nie fi nan -
so wa na ze wzglę du na wspo mnia ny czar ny PR. In for ma cje
o afe rach, ban kruc twach i spo rach nie po ma ga ją. Skła nia ją fi -
nan su ją cych do da le ko po su nię tej ostroż no ści. Jest to wi docz -
ne szcze gól nie w przy pad ku firm le asin go wych, dla któ rych
bran ża bu dow la na nie sta no wi głów nej sfe ry dzia łal no ści. Nie
do koń ca zna ją one te ak ty wa i po trze by bran ży, dla te go ogra -
ni cza ją się do fi nan so wa nia ty po wych ma szyn. Nie są bo wiem
w sta nie oce nić, czy klient ubie ga ją cy się o le asing ma szy ny
do brze do brał ją do swo ich po trzeb. W SG Le asing ma my in -
ne po dej ście. Do ko nu je my ana li zy nie tyl ko sprzę tu na przy -
kład pod wzglę dem je go póź niej szej zby wal no ści, ale też po -
trzeb i moż li wo ści da ne go klien ta. Pa trzy my na je go front ro -
bót, by stwier dzić, czy ma szy na nie bę dzie dla nie go za du ża
i czy struk tu ra trans ak cji jest od po wied nia, bo nie ma się co
oszu ki wać – cią gle jesz cze ma my do czy nie nia z sy tu acja mi,
że han dlo wiec sta ra się sprze dać ma szy nę, któ ra przy nie sie
mu naj więk szy pro fit, a nie naj bar dziej odpowiadającą po trze -
bom. W przy pad ku SG Le asing jest ina czej – zna my za rów no
fir my wy ko naw cze, jak i do staw ców. 

– Na su wa mi się py ta nie o tak zwa ny le asing fa brycz ny. Wy -
da je się to być opty mal ne roz wią za nie za rów no dla do -
staw cy, jak i klien ta. A jak to jest w przy pad ku fir my fi nan -
su ją cej? Czy le asing fa brycz ny nie za my ka dro gi do współ -
pra cy z in ny mi do staw ca mi?
– Za rów no pod ję cie de cy zji o po zy ska niu ma szy ny du żej war -
to ści, jak i sa ma trans ak cja wy wo łu ją sy tu ację stre so wą. Je że li
klient otrzy mu je od do staw cy ofer tę jej sfi nan so wa nia w ra -
mach tak zwa ne go le asin gu fa brycz ne go, to mo że po trak to -
wać ją ja ko swo istą po moc. Prze kaz jest ja sny: po mo głem ci
do brać ma szy nę, te raz da ję ci moż li wość sko rzy sta nia z kon -
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Cyfry to za mało!

WYWIAD POŚREDNIKA

Roz mo wa z Ar tu rem Słom ką, 
dy rek to rem do spraw Pro duk tu i Współ pra cy
z Do staw ca mi SG Equ ip ment Le asing Pol ska 



kret nej i przede wszyst kim uczci wej ofer ty fi nan so wa nia, zdej -
mu jąc ci w ten spo sób z gło wy ko lej ny pro blem. Z re gu ły otrzy -
mu jąc ofer tę fi nan so wa nia ma szy ny, klient przy sta je na nią.
Pozyskuje w ten sposób ma szy nę, któ rą my fi nan su je my
pod wspól nym lo go ko ja rzą cym się z do staw cą czy mar ką do -
star cza ne go sprzę tu. Jest to ko rzyst ne dla wszyst kich stron.
Pro mo wa nie ta kie go przed się wzię cia pozostaje w gestii do -
staw cy. Fi nan su ją cy – jak pan słusz nie za uwa żył – dą ży
bowiem do te go, by za in te re so wać swą ofer tą klien tów pre fe -
ru ją cych ma szy ny in nych ma rek. 

– Ry nek le asin gu sprzę tu bu dow la ne go wy da je się być
po dzie lo ny. Jest się o co bić? 
– Zde cy do wa nie tak. Po pierw sze dla te go, że Po la cy nie ma ją
ulu bio nej mar ki ma szyn bu dow la nych. Ta kiej, ja ką dla Bry tyj -
czy ka jest JCB czy Ca ter pil lar dla Ame ry ka ni na. Po wtó re, na -
wet za do wo lo ny z usług le asin go wych klient przy ko lej nej trans -
ak cji sko rzy stać mo że z ofer ty in ne go fi nan su ją ce go. Spo ra
gru pa klien tów znaj du je się za wsze w fa zie po szu ki wań ko rzyst -
niej szej ofer ty. Ła two re zy gnu ją ze współ pra cy z do tych cza so -
wym part ne rem uwa ża jąc, że sko ro ko rzy sta li już z le asin gu, to
wie dzą o nim wy star cza ją co du żo, by pod jąć wła ści wą de cy -
zję. Nie ste ty, nie za wsze ich wy bo ry są naj traf niej sze.

– Czy li „za mie nił stry jek sie kier kę na ki jek”?
– Al bo „mą dry Po lak po szko dzie”. Wy bie ra jąc ofer tę nie wol -
no kie ro wać się re kla mo wy mi slo ga na mi. By wa, że ofer ta, któ -
ra wy da je się nie zwy kle atrak cyj na wca le ta ko wą nie jest… 

– Mniej sze fir my – przy po dej mo wa niu de cy zji o wy bo rze
fi nan so wa nia zda ne naj czę ściej wy łącz nie na wła sne si -
ły – na rze ka ją, że le asin go daw cy nie trak tu ją ich po waż -
nie. Roz ma wia ją z ni mi ma ło zro zu mia łym ję zy kiem…
– W więk szo ści przy pad ków nie wy ni ka to z chę ci ubar wie nia
rze czy wi sto ści czy li – mó wiąc wprost – na cią gnię cia klien ta. Ra -
czej z her me tycz no ści śro do wi ska po ro zu mie wa ją ce go się
„na skró ty”, swo istym bran żo wym żar go nem. W efek cie two rzy
się prze kaz zu peł nie nie zro zu mia ły dla po ten cjal ne go klien ta. 

– Czy nie war to za tem upro ścić prze kaz, po wie dzieć
klien to wi: ma my dla cie bie uczci wą ofer tę, nie trać cza -
su na po szu ki wa nia in nych?
– Han dlow cy SG Le asing dzia ła ją wła śnie w ta ki spo sób. W przy -
pad ku, gdy klient za in te re su je się na szy mi usłu ga mi, do ko nu ją
wraz z nim szcze gó ło we go po rów na nia ofert, któ re mu przed -
sta wio no. Tłu ma czą wszel kie niu an se, roz wie wa ją wąt pli wo ści
po ma ga jąc tym sa mym w pod ję ciu wła ści wej de cy zji o wy bo rze
fi nan so wa nia. To dzia ła. SG Le asing nie za my ka się przed żad -
nym z klien tów, nie ogra ni cza my na sze go za in te re so wa nia wy -
łącz nie do fi nan so wa nia spek ta ku lar nych trans ak cji. Bran ży nie
two rzą prze cież je dy nie du że, usta bi li zo wa ne i pręż nie dzia ła ją -
ce przed się bior stwa za in te re so wa ne po zy ska niem cięż kie go
sprzę tu. SG Le asing wy róż nia ela stycz ne po dej ście do klien ta.
Prze ko nu je o tym nie zwy kle sze ro ki prze krój sfi nan so wa nych
przez nas ma szyn i urzą dzeń. Zna leźć tu moż na za rów no za -
gęsz czar kę za kil ka dzie siąt ty się cy zło tych, jak i cięż ki sprzęt
bu dow la ny oraz kom plet ne li nie tech no lo gicz ne o war to ści mi -
lio nów eu ro. Si łę SG Le asing sta no wi tak że to, że nie ogra ni -
cza my swej dzia łal no ści do jed nej bran ży. W okre sie de ko -
niunk tu ry jed nej, w in nej li czyć mo że my na więk szą ren tow ność
na szych dzia łań. Dla te go SG Le asing jest so lid nym part ne rem.

– Bran ża bu dow la na bez pozyskiwania sprzę tu nie bę dzie
w sta nie się roz wi jać. Mo że do brze by ło by, gdy by fir my
le asin go we zo sta ły swo imi naj więk szy mi klien ta mi? 
– Ma pan na myśli to, że firmy leasingowe mogłyby tworzyć
składające się ze specjalistycznego sprzętu parki maszynowe,
a następnie wynajmować go firmom wykonawczym?

– Właśnie tak! 
– Mi mo wielu przeobrażeń nasz ry nek nie zmie nia swe go cha -
rak te ru. Choć przecież od lat działają na nim wypożyczalnie
maszyn i sprzętu, to po zo sta je ciągle ryn kiem wła ści ciel skim.
Da le ko nam do Wiel kiej Bry ta nii czy Ja po nii, gdzie kró lu je wy -
na jem z peł ną ob słu gą ope ra tor ską i ser wi so wą. Nie są dzę
zresztą, że by pol ski ry nek w krótkiej perspektywie ewo lu ował
w podobnym kie run ku. 

– Dla cze go? Mi nę ły prze cież cza sy, gdy fir ma bu dow la -
na po strze ga na by ła ja ko po waż na tyl ko wów czas, kiedy
po sia da ła ma szy ny na wła sność…
– Cho ciaż by dla te go, że za kres na by wa ne go sprzę tu mu siał by
być nie zwy kle sze ro ki – od ma szyn uni wer sal nych po wy spe cja -
li zo wa ne. Fir ma le asin go wa, któ ra zde cy do wa ła by się stwo rzyć
ta ką ofer tę, nie by ła by w sta nie od po wied nio za go spo da ro wać
maszyn po okre sie trwa nia umo wy. Prak tycz nie nie moż li we by -
ło by też za cho wa nie peł nej kon tro li nad sprzę tem. Skąd mieć
za tem pew ność, że jest on eks plo ato wa ny w pra wi dło wy spo -
sób? Klien ci chcie li by zapewne wynajmować maszyny bez ob -
słu gi ser wi so wej. Na to z ko lei nie mo gliby zgo dzić się fi nan su -
ją cy i do staw ca sprzę tu. Od ci nało by to go bo wiem od za rob ku
na usłu gach ser wi so wych i po zba wiało pie czy nad ma szy ną,
któ ra mo głaby  wró cić do nie go w opła ka nym sta nie. Pro blem
sta no wią też za ni żo ne ce ny ro bót bu dow la nych. W wie lu przy -
pad kach dla in we sto rów li czy się koszt a nie ja kość, dla te go
na przy kład przy zwa la ją na re ali za cję za dań sta rą, zde ze lo wa ną
ma szy ną. Za gra ża ją cą nie tyl ko naturalnemu śro do wi sku…

– Na po cząt ku na szej roz mo wy po wie dział Pan, że lu bi
ma szy ny bu dow la ne. Czy śle dzi Pan lo sy sprzętu fi nan -
so wa nego przez SG Le asing? In te re su je Pa na na przy -
kład, ja kie za da nia wy ko nu je? 
– Je stem w bran ży prak tycz nie od jej po cząt ków. Ce nię so bie
jej dy na mi kę, to, że na co dzień mam do czy nie nia z kon kret ny -
mi fir ma mi i ludź mi. Za rów no do staw ca mi sprzę tu, jak i je go na -
byw ca mi. Sta ram się za szcze pić swo im współpra cow ni kom, za -
in te re so wa nie tym, co fi nan su ją. Dla te go też m.in. or ga ni zu jemy
dla nich wy jaz dy na tar gi bran żo we. Po dej ście to wy nio słem ze
swo jej po przed niej fir my o ame ry kań skich ko rze niach. Uzna wa -
no w niej, że każ dy pra cow ni ków mu si mieć po ję cie o bran ży,
w któ rej dzia ła. Znać za sto so wa nie fi nan so wa nych pro duk tów
i po tra fić do ko nać ich oce ny. To tkwi we mnie do dziś. In te re su -
je mnie, co dzie je się z ma szy na mi po prze ka za niu ich klien to -
wi. Nie któ rzy z nich py ta ją, czy chciał bym zo ba czyć ich plac bu -
do wy. Za pra sza ją. A ja z tych za pro szeń ko rzy stam, by prze -
ko nać się, jak funk cjo nu je sfi nan so wa ny przez nas sprzęt.
U nie któ rych klien tów by wam wie lo krot nie. Śle dzę roz wój ich
firm, za po zna ję z do ko na nia mi. Z re gu ły sły szę, że je stem
pierw szym, któ ry sko rzy stał z pro po zy cji od wie dze nia ich
w miej scu pra cy. In nym wy star czy spoj rze nie na trans ak cję
przez pry zmat cyfr. Dla mnie to sta now czo za ma ło!

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski 
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W so bo tę, 14 ma ja, za koń czy -
ła się pierw sza edy cja Mię -
dzy na ro do wych Tar gów Ma -
szyn Bu dow la nych, Po jaz dów
i Sprzę tu Spe cja li stycz ne go
INTERMASZ 2014. W cią gu
czte rech dni eks po zy cje stu
dwu dzie stu firm z ośmiu kra -
jów od wie dzi ło pra wie sie dem
ty się cy go ści. Jak za pre zen -
to wa ły się no we tar gi w ka len -
da rzu wy da rzeń bran ży ma -
szyn bu dow la nych? Jak za -
po wia da li or ga ni za to rzy, Po -
znań miał się stać miej scem
naj więk szej eks po zy cji ma -
szyn, po jaz dów i sprzę tu
bran ży bu dow nic twa in fra -
struk tu ral ne go w Pol sce.
I rze czy wi ście wy staw cy do pi -
sa li – w sto li cy Wiel ko pol ski
po ja wi ły się nie mal wszyst kie,
li czą ce się  fir my pro du ku ją ce
i dys try bu ują ce ma szy ny bu -
dow la ne, a tak że sprzęt po -
trzeb ny do utrzy ma nia dróg
i te re nów zie lo nych. Pod czas
tar gów swo ją ofer tę za pre zen -
to wa li nie mal wszy scy li de rzy
bran ży ma szyn bu dow la nych.
Eks po zy cję do peł ni ły ma szy -
ny nie zbęd ne w utrzy ma niu
dróg oraz te re nów zie lo nych.
War to pod kre ślić, że w tym
ro ku INTERMASZ był naj więk -
szą te go ty pu im pre zą w Pol -
sce. Zwie dza ją cy mie li oka zję
zo ba czyć po nad sześć dzie -
siąt ryn ko wych no wo ści,
a wśród nich aż sie dem pro -
duk tów -lau re atów kon kur su
Zło te go Me da lu Mię dzy na ro -
do wych Tar gów Po znań skich.
- Je stem głę bo ko prze ko na ny,
że pierw sza edy cja tar gów
INTERMASZ da ła so lid ne pod -
wa li ny pod bu do wę na praw dę
zna czą cej im pre zy w ska li ca -
łej Pol ski. – Do dat ko wo cie szy
fakt, że pod czas pierw sze go
INTERMASZU do ko na ło się
wie le fi nal nych trans ak cji,
a eks po no wa ne pro duk ty tra -
fia ły już bez po śred nio z tar -
gów w rę ce no wych wła ści -
cie li. Jak po twier dza li sa mi
wy staw cy, spo ro by ło rów nież
roz mów, któ re na efek ty prze -
ło żą się w nie dłu gim cza -

sie – mó wi dy rek tor targów,
Da riusz Mu ślew ski. Fak tycz -
nie, już dru gie go dnia tar gów
na wie lu pro duk tach po ja wi -
ły się zna czą ce wy wiesz ki
z na pi sem „sprze da no”. Z in -
for ma cji, któ re do tar ły do
nas od wy staw ców,  na byw -
ców zna la zły mię dzy in ny mi
dźwig mo bil ny Lie bherr
LTM 1200 – 5.1 (ma szy na opu -
ści ła eks po zy cję już w pią tek,
cze ka ło bo wiem na nią kon -
kret ne za da nie do wy ko na nia),
pre zen to wa na przez fir mę
Ama go ko par ka ko ło wa Hy un -
dai R140W -9A/2 PC czy też
dwie mi ni ko par ki SWE 40UB
fir my Sun ward. Za koń czo -
nych trans ak cja mi ne go cja -
cji by ło znacz nie wię cej.
Re pre zen tan ci przed się -
biorstw, któ re na co dzień
mu szą sto so wać się do nie -
zwy kle szcze gó ło wych za -
sad wy zna cza nych cho ciaż -
by przez Ge ne ral ną Dy rek -
cję Dróg Kra jo wych i Au to -
strad w za kre sie in fra struk tu -
ry zie le ni, mo gli za po znać
się z sze ro ką ofer tą firm pro -
du ku ją cych i dys try bu ują -
cych sprzęt, ma szy ny oraz
tech no lo gie po zwa la ją ce
na kształ to wa nie te re nów
zie le ni miej skiej, dro go wej,
osło no wej czy też izo la cyj -
nej, a tak że od po wied nie go
ich utrzy ma nia i pie lę gna cji. 
W Po zna niu, zgod nie z za ło -
że nia mi, głów ną gru pę zwie -
dza ją cych sta no wi ła ka dra
za rzą dza ją ca firm bu dow la -
nych, wła ści cie le ko pal ni
kru szyw, od kry wek, żwi row -
ni, za rząd cy wy sy pisk, czy
też przed sta wi cie le za kła dów
ko mu nal nych. Im pre zę licz -
nie od wie dza li tak że ope ra to -
rzy ma szyn bu dow la nych.
INTERMASZ go ścił zwie dza -
ją cych prak tycz nie z każ de go
za kąt ka Pol ski, jak rów nież
z za gra ni cy – tu taj naj licz niej
re pre zen to wa ne by ły Niem cy
oraz Wło chy. Eks po zy cję od -
wie dzi li rów nież  go ście  z Au -
strii, Ho lan dii, Li twy czy też
Sta nów Zjed no czo nych. 

IMPREZY TARGOWE

INTERMASZ okazał się tar gami wiel kich 



Ja kie atrak cje cze ka ły od wie -
dza ją cych INTERMASZ?
Ope ra to rzy mo gli spraw dzić
swo je umie jęt no ści i wy grać
wal kę z cza sem pod czas
kon kur su „Po grom cy Ma -
szyn”. Wy star czy ło przejść
eli mi na cje, aby po wal czyć
o cen ne na gro dy. Fi na li ści
otrzy ma li na gro dę głów ną, ja -
ką by ły ośmio ca lo we ta ble ty
Dell Ve nue, a tak że ze sta wy
klu czy na sa do wych i bi tów
fir my Gre ne. Otrzy ma li też
spo ro upo min ków ufun do wa -
nych przez wy staw ców. 
Wy jąt ko wym dniem na tar -
gach by ła so bo ta, kie dy to
wy star to wał Dzień Ope ra to ra.
Im pre za uda ła się wy śmie ni -
cie – wśród ma szyn po ja wi ło
się wie le ro dzin, a dzie ci mia -
ły oka zję nie tyl ko przyj rzeć
się, ale rów nież za siąść w ka -
bi nach ma szyn, któ re na ogół
wi du ją je dy nie z da le ka
na pla cach bu do wy.  Naj -
młod si go ście INTERMASZU
mo gli wejść w kra inę wy -
obraź ni i fan ta zji pod okiem
do świad czo nych ani ma to rów,
któ rzy za pew nia li do sko na łą
za ba wę w „Stre fie Dziec ka”.
Dla nie co star szych przy go to -
wa ne zo sta ły sy mu la to ry ma -
szyn i sprzę tu bu dow la ne go.
Sprzęt kom pu te ro wy za pew -
ni ła fir ma Xno te, na to miast
gry sy mu lu ją ce plac bu do wy,
pra cę ko pa rek, dźwi gu, ko -
par ki oraz sprzę tu ro bót dro -
go wych do star czył Te chland.
Gosz czą ce na tar gach pa nie
mo gły na to miast sko rzy stać
z po rad spe cja li stów, sty li stek
i wi za ży stów w spe cjal nie
stworzonej „Stre fie Ko bie ty”. 
Pro gram tar gów uzu peł nia ły
tak że me ry to rycz ne spo tka -
nia, trak tu ją ce o naj istot niej -
szej i ak tu al nej pro ble ma ty ce
bran ży. W ra mach Dni In ży -
nie ra przed sta wio ne zo sta ły
m.in. pla ny in we sty cyj ne Ge -
ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo -
wych i Au to strad czy też Kra -
jo we go Za rzą du Go spo dar ki
Wod nej. Za po znać moż na
by ło się z pro ble ma ty ką

trans por tu szy no we go w po li -
ty ce trans por to wej, mo ni to ro -
wa niem in fra struk tu ry szy no -
wej czy też wdra ża niem naj -
now szych tech no lo gii w bu -
dow nic twie in fra struk tu ral -
nym. O sku tecz nym ogra ni -
cza niu za gro żeń za wo do -
wych pod czas trans por tu
na pla cu bu do wy moż na by -
ło po roz ma wiać z przed sta wi -
cie la mi Pań stwo wej In spek cji
Pra cy. Ogól no pol skie Sto wa -
rzy sze nie Twór ców Ogro dów
za pre zen to wa ło naj czę ściej
po peł nia ne błę dy w za kła da -
niu i pie lę gna cji zie le ni przy -
droż nej oraz no wa tor skie ma -
szy ny i roz wią za nia wy ko rzy -
sty wa ne do jej pie lę gna cji. 
INTERMASZ otwo rzył całkiem
no wy roz dział w hi sto rii im prez
tar go wych dla bran ży ma szyn
bu dow la nych. Nie dzi wi za tem,
że pod ję to de cy zję o kon ty nu -
acji pro jek tu. Dru ga edy cja od -
bę dzie się w przy szłym ro ku,
w dniach 6-9 ma ja. Po tem im -
pre za od by wać się bę dzie
zgod nie z pier wot ny mi za ło że -
nia mi w cy klu dwu let nim. – De -
cy zja o przy spie sze niu dru giej
edy cji INTERMASZU ma
wzglę dy bran din go we. Wraz
z wy staw ca mi zde cy do wa li -
śmy, że edy cja im pre zy zre ali -
zo wa na w przy szłym ro ku
utrwa li mar kę wy da rze nia. Naj -
bar dziej cie szy nas, że więk -
szość uczest ni ków pierw szej
edy cji już za de kla ro wa ła swój
udział w przy szło rocz nych tar -
gach w Po zna niu – tłumaczy
dy rek tor tar gów INTERMASZ,
Da riusz Mu ślew ski. 
Tar gi INTERMASZ po now nie
bę dą trwać czte ry dni, od śro -
dy do so bo ty. Ostat ni dzień
im pre zy, wzo rem te go rocz nej
edy cji, prze zna czo ny bę dzie
głów nie na wi zy tę ope ra to -
rów ma szyn wraz z ich naj -
bliż szy mi. W pro gra mie po ja -
wią się rów nież me ry to rycz -
ne spo tka nia z eks per ta mi,
kon kur sy oraz za ba wy,
a tak że sze reg do dat ko wych
atrak cji, za rów no dla do ro -
słych, jak i naj młod szych.
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moż li wo ści! Kolejna edycja już za rok!
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Sil ni ki mon to wa ne w ła do war -
kach fran cu skiej mar ki Me ca lac
osią ga ją swo je mak sy mal ne
pa ra me try przy 2.600 obr/min
ale w tym tek ście nie ty mi ob -
ro ta mi chce my się za jąć. Na -
szym ce lem jest to, aby zwró -
cić uwa gę za in te re so wa nych
na te ce chy ła do wa rek se rii AS,
któ re nada ły po spo li tej ła do -
war ce no wy wy raz i od sło ni ły
jej in ne ob li cze. Ob ro to wy wy -
się gnik w za kre sie 180°, w któ -
ry wy po sa żo ne są ła do war ki
Me ca lac, jest spraw cą re or ga -
ni za cji pra cy i po ru sza nia się
ła do war ką. W cza sie gdy prze -
gu bo we ła do war ki po ru sza ją
się po „igre ku”, sztyw no ra mo -
wa ma szy na Me ca lac eli mi nu je
ten ruch na rzecz pro sto li nio -
wo ści. Od pa da w ten spo sób
ko niecz ność ma new ro wa nia
ca łą ma szy ną, aby wy ła do wać
przy kła do wo ma te riał z łyż ki
na sto ją cą obok wy wrot kę.
Czyn ność ta ka spro wa dza się
do ob ró ce nia wy się gni ka o 90°
w stro nę sto ją cej obok „bur ta
w bur tę” wy wrot ki. Gdy trze ba
za sy pać wy kop pro wa dzo ny
rów no le gle do jezd ni, ła do war -
ka ob ro to wa nie bę dzie ta mo -
wa ła ru chu na tra sie, tak jak
w przy pad ku pod jeż dża ją cej
pro sto pa dle ko par ko -ła do war -
ki. Wy star czy, że ope ra tor ob -
ró ci wy się gnik w swo jej ła do -
war ce Me ca lac AS. Za chwyt
i po dziw wśród kie row ców
płyn nie prze jeż dża ją cych przez
„zwęż kę” – gwa ran to wa ny.
Ma new ro wa nie maszyną od by -
wa się po li nii pro stej. Ki ne ma -
ty ka ob ro to we go wy się gni ka
po zwa la wy ko ny wać naj trud -
niej sze ope ra cje w skraj nie
ogra ni czo nej prze strzen i. Uni -
katowa kon struk cja gwa ran tu je
wy so ką wy daj ność za sprawą:
• krót kich cy kli ope ra cyj nych,
• do sko na łej zwrot no ści osią -

ga nej dzię ki dwóm osiom
skręt nym, co jest istot ną za -
le tą przy pra cy na ogra ni -
czo nej prze strze ni,

• sze ro kiego wa chlarza do -
dat ko we go osprzę tu, 

• moż li wo ści po ru sza nia się
sta le w li nii pro stej, bez ko -
niecz no ści zmia ny to ru jaz -
dy dla za - i wy ła dun ku. Skra -
ca się w ten spo sób po ko ny -
wa ny dy stans, mi ni ma li zu je
utrud nie nia – na przy kład
w ru chu dro go wym – i ogra -
ni cza zu ży cie pa li wa.

Ob ro to wy wy się gnik zwięk -
sza rów nież o 32% za kres ro -
bo czy po mię dzy przed ni mi
ko ła mi ła do war ki. Sys tem
BOOSTER wy ko rzy stu ją cy
do ła do wa nie z ukła du hy -
drau licz ne go o 30% pod no si
zaś si łę udźwi gu wzglę dem
roz wią zań stan dar do wych.
W hi sto rycz nym uję ciu ła do -
war ki Me ca lac (daw niej Ahl -
mann) prze ję ły ro lę li de ra ryn -
ku dla te go sys te mu tech -
nicz ne go, udo wod nia jąc so -
lid ność, a za ra zem pro sto tę
konstrukcji. Sys tem ob ro tu
ob ję ty jest do ży wot nią gwa -
ran cją, da jąc mak sy mal ną
sa tys fak cję w użyt ko wa niu. 
Ka bi na ope ra to ra, jak przy -
sta ło na pro dukt XXI wie ku,

za pro jek to wa na została
zgod nie z wy ma ga nia mi er -
go no mii, po zwa la jąc ope ra to -
ro wi na do bra nie naj od po -
wied niej szej po zy cji do pra -
cy. Za pew nia bar dzo do brą

wi docz ność w za kre sie 360°
oraz podnosi kom fort pra cy. 
Sta bil ność to ko lej ny atut opi -
sy wa nych ła do wa rek. Po tra -
fią one po ru szać się z mak sy -
mal nym ob cią że niem z pręd -
ko ścią do 40 km/h, a sam wy -
się gnik jest wy po sa żo ny
w układ amor ty za cji wstrzą -
sów. Za ło że niem przy pro jek -
to wa niu tych ła do wa rek by ło
to, aby punkt cięż ko ści po zo -
sta wał za wsze w ob ry sie ma -
szy ny, a nie po za nią. Spraw -
dza li śmy tę ce chę tych ma -
szyn. Im po nu ją ce jest to, że
ma szy na z peł ną łyż ką
przy mak sy mal nym skrę cie
wy się gni ka i kół, po ru sza ją ca
się po bu do wie za cho wu je się
bar dzo sta bil nie. Trze ba przy -
znać, że w pierw szym od czu -
ciu trud no w to uwie rzyć, ale
przy ko lej nych pró bach wy -
wró ce nia ma szy ny, nie pod -
da ją cy się Me ca lac zbie ra za -
słu żo ne po chwa ły i uzna nie.
Po ta kich do świad cze niach
w te re nie moż na uwie rzyć
w te go „kom pak ta” i po zbyć

się wąt pli wo ści co do teo re -
tycz nej „chwiej no ści kro ku”. 
No wo cze sne i wy daj ne sil ni ki
o wy so kiej kul tu rze pra cy mon -
to wa ne w ła do war kach Me ca -
lac odznaczają się bar dzo ci -
chą pra cą i ni ską emi sją za nie -
czysz czeń. Na uwa gę za słu gu -
je rów nież fakt sto so wa nia
w ma szy nach Me ca lac ło żysk
z trud no zu ży wal ny mi wkład -
ka mi te flo no wy mi, eli mi nu ją cy -
mi po trze bę sma ro wa nia. 
Fran cu ski pro du cent wy po sa -
ża rów nież swo je ła do war ki AS
w do dat ko wy wy suw te le sko -
po wy, zwięk sza jąc wy so kość
wy ła dun ku oraz za kres po da -
wa nia na bok np. pa le ty
z kost ką bru ko wą. Cie ka wost -
ką jest, że w tym ro ku fir ma
Me ca lac do star czy ła 50 ta kich
ma szyn z ob ro to wym wy się -
gni kiem wzbo ga co nym o te le -
sko po wy wy suw do Bang ko ku.
Ma szy ny te bę dą wspo ma ga ły
ob słu gę ko mu nal ną w mie ście. 
Ma szy ny z ob ro to wym wy się -
gni kiem pro du ko wa ne są
od wie lu lat w nie miec kiej fa -
bry ce fran cu skie go Me ca la -
ca i wy ko rzy sty wa ne sze ro ko
m.in. przez woj sko nie miec -
kie. Po ru sza jąc się pro sto li nio -
wo, drą żą oko py i usy pu ją wa -
ły. To jed no z pod sta wo wych
za sto so wań. Bio rąc pod uwa -
gę se zon urlo po wy, pro po nu -
je my wszyst kim chęt nym, aby
w trak cie za ba wy ze swo imi
młod szy mi po cie cha mi na pla -
ży, przy drą że niu ro wów ła do -
war ka mi – za baw ka mi (na ryn -
ku za baw ko wym do stęp ne są
tyl ko ła do war ki prze gu bo we
lub sztyw no ra mo we) po my śle -
li, o ile szyb ciej moż na by zbu -
do wać ta ką for ty fi ka cję, gdy by
ta ka ła do war ka by ła wy po sa -
żo na w ob ro to wy wy się gnik!
A tym, któ rzy chcą do świad -
czyć ob ro tu w ła do wa niu
na bu do wie po za urlo pem
lub po je go za koń cze niu, po -
le ca my wy pró bo wać ma szy -
ny Me ca lac w rze czy wi stej
ska li 1:1. Ob ro to wy za wrót
gło wy i peł niej sze
kie sze nie za pew nio -
ne! Mi łych wa ka cji!

MASZYNY BUDOWLANE

Ła do war ki MECALAC bio rą operatorów w „ob ro ty”
Zmie nia ją cy się ry nek bu dow la ny, za sa dy funk cjo no wa nia na nim oraz wy -
mo gi sta wia ne wy ko naw com w na tu ral ny spo sób de ter mi nu ją do bór ma szyn
i urzą dzeń. To dzię ki po stę po wi w me cha ni za cji ro bót ist nie je szan sa, by
wpły nąć na ich osta tecz ną ja kość, szyb kość re ali za cji, a nie jed no krot nie
tak że na wy ko nal ność za dań i przed się wzięć bu dow la nych

www.mecalac.pl

Ob ro to wy wy się gnik zmienia sposób po ru sza nia się ła do war ką. Prze gu bo we ła do war ki
przemieszczają się po „igreku”, zaś sztyw no ra mo wa ma szy na Me ca lac po li nii pro stej 

http://www.mecalac.com/pl/


http://www.mecalac.com/pl/
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Bu dow nic two dro go we to
cięż ki ka wa łek chle ba, przede
wszyst kim dla te go, że wpi sa -
na jest w nie usta wicz na wal -
ka z cza sem. Wy ko naw cy
pro jek tów dro go wych wraz
z po sta wie niem pierw szych
kro ków na pla cu bu do wy mu -
szą ści śle trzy mać się na pię -
te go har mo no gra mu ro bót
nie mo gąc po zwo lić so bie
na ja kie kol wiek prze sto je. Po -
wo du ją one bo wiem ol brzy -

mie stra ty wpły wa jąc ne ga -
tyw nie na ca łość cy klu tech -
no lo gicz ne go. Nic za tem
dziw ne go, że w wie lu przy -
pad kach pra ca na bu do wie
dróg i au to strad mu si być pro -
wa dzo na tak że w ma ło sprzy -
ja ją cych wa run kach, choć by
w cza sie opa dów at mos fe -
rycz nych czy w głę bo kich
noc nych ciem no ściach… 
Zachowanie tempa po stę po -
wa nia prac gwa ran tu ją ce ter -
mi no wość zrealizowania za -
da nia to jed nak nie wszyst ko.
Nie wystarczy samo szybkie

wykonanie robót. Li czą się
prze cież tak że ich ja kość,
pre cy zja i oszczęd ność osią -
ga na dzię ki ogra ni cze niu zu -
ży cia ma te ria łów oraz unik -
nię cia ko niecz no ści prze pro -
wa dza nia kosz tow nych po -
pra wek. Co dzien ność dro go -
wców zwią za na by wa czę sto
z du żym bó lem gło wy…
By go ogra ni czyć, a na wet
cał ko wi cie się od nie go uwol -
nić, dro go wcy sko rzy stać

mo gą z po mo cy, ja ką da -
ją sys te my ste ro wa nia pra cą
ma szyn Trim ble. Te prze zna -
czo ne do sprzę tu słu żą ce go
do roz kła da nia na wierzch ni
po zwa la ją roz wią zać więk -
szość pro ble mów zwią za -
nych z wy ko ny wa niem co -
dzien nych za dań. Spraw -
dza ją się do sko na le za rów -
no na bu do wie no wych od -
cin ków dróg, jak i przy od na -
wia niu sta rych na wierzch ni.
Po wiedz my przy tym ja sno,
sys te my Trim ble nie są ko lej -
nym elek tro nicz nym in sta lo -

wa nym dla fa na be rii użyt -
kow ni ka ga dże tem, któ ry
w prak ty ce by wa naj czę ściej
bez u ży tecz ny pod no sząc je -
dy nie nie po trzeb nie kosz ty re -
ali za cji pro jek tu. Wprost prze -
ciw nie, roz wią za nia ofe ro wa -
ne przez Trim ble sta no wią
sku tecz ne na rzę dzie wspo -
ma ga ją ce pra cę ope ra to rów.
Za rów no le gi ty mu ją cych się
dłu go let nim do świad cze -
niem w za wo dzie, jak i zu peł -

nych no wi cju szy. Sys te my
ste ro wa nia pra cą ma szyn
Trim ble są efek tyw ne, ła twe
w mon ta żu, ka li bra cji i ob słu -
dze. Już od pierw sze go uru -
cho mie nia i prze jaz du wy po -
sa żo nych w nie ma szyn zna -
czą co zwięk sza ją ich pro -
duk tyw ność. Po zwa la ją bo -
wiem pra co wać ope ra to ro wi
szyb ko, pre cy zyj nie i wy daj -
nie. Przede wszyst kim za pew -
nia ją jed nak wy ko na nie per -
fek cyj nej na wierzch ni, o ja ko -
ści i pa ra me trach w peł ni
zgod nych z pro jek tem. Co

istot ne, wszyst ko to jest moż -
li we do osią gnię cia przy jed -
no cze snym ogra ni cze niu nie
tyl ko cza su wy ko na nia za da -
nia, ale tak że zu ży cia ma te -
ria łów i wy eli mi no wa nia ko -
niecz no ści prze pro wa dza nia
kosz tow nych po pra wek. Za -
sa da jest pro sta – im czę -
ściej wy ko naw ca ko rzy sta
z sys te mów Trim ble, tym lep -
sze osią ga efek ty i tym pro -
duk tyw niej pra cu je. 

Sys tem ste ro wa nia pra cą roz -
ście ła cza Trim ble PCS900 Pa -
ving Con trol Sys tem jest w peł -
ni au to ma tycz nym roz wią za -
niem ste ru ją cym hy drau li ką
ma szy ny, za pew nia ją cym kon -
tro lę wy so ko ści i po chy le nia
po przecz ne go sto łu rów na ją -
ce go roz kła dar ki. Sys tem zbu -
do wa ny jest w opar ciu o za in -
sta lo wa ny na sto le maszt elek -
trycz ny, ak tyw ne lu stro 360°
oraz czuj nik po chy le nia. Ope -
ra tor ma szy ny uzy sku je in for -
ma cje o ak tu al nej po zy cji z ta -
chi me tru ro bo tycz ne go roz sta -

Trim ble PCS900 Pa ving Con trol Sys tem ni gdy nie za sy pia!
Trim ble PCS900 Pa ving Con trol Sys tem jest w peł ni au to ma tycz nym roz wią za niem ste ru ją cym
hy drau li ką roz kła dar ki, za pew nia ją cym kon tro lę wy so ko ści i po chy le nia po przecz ne go sto łu
rów na ją ce go. Sys tem umoż li wia pre cy zyj ną pra cę w naj trud niej szych wa run kach, przy
zapyleniu, intensywnych opadach atmosferycznych czy w głę bo kich ciem no ściach 

Sys tem PCS900 umoż li wia kon tro lę sto łu rów na ją ce go z do kład no ścią do 3–6 mm, dzię ki cze mu do sko na le na da je się do ta kich pro jek tów, jak lot ni ska, du że po wierzch nie
ko mer cyj ne, dro gi czy au to stra dy. Co istotne, pozwala również na pracę w warunkach ograniczonej widoczności i w całkowitych ciemnościach
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wio ne go na pla cu bu do wy.
Dzię ki opa ten to wa nej przez
Trim ble tech no lo gii ak tyw ne go
lu stra, ta chi metr w spo sób cią -
gły mie rzy po zy cję sto łu rów -
na ją ce go roz ście ła cza z czę -
sto tli wo ścią dwu dzie stu ra zy
na se kun dę. Umoż li wia to ste -
ro wa nie sto łem z do kład no -
ścią w za kre sie 3÷6 mm, dzię -
ki cze mu do sko na le na da je się
do re ali za cji skom pli ko wa nych
pro jek tów, ta kich jak lot ni ska,
dro gi czy au to stra dy wy ma ga -
ją cych przejść, pro fi li zmien -
nych i po chy leń po przecz nych. 
Pre cy zyj na trój wy mia ro wa
kon tro la sto łu rów na ją ce go
umoż li wia usu nię cie nie rów -
no ści już na eta pie po cząt ko -
wych warstw. Ko lej ną za le tą
jest zwięk sze nie gład ko ści na -
wierzch ni przy jed no cze snym
ogra ni cze niu zu ży cia mie -
szan ki bi tu micz nej. 
W po rów na niu do kon wen -
cjo nal nej me to dy roz kła da nia
mie szan ki bi tu micz nej, pra ca
z uży ciem sys te mu Trim ble
PCS900 Pa ving Con trol Sys -
tem jest zde cy do wa nie szyb -
sza. Wy ko naw ca ro bót już
na wstę pie zy sku je na cza sie,
nie mu si bo wiem prze pro wa -
dzać ręcz ne go i cza so chłon -
ne go mon ta żu li nek wy zna -
cza ją cych za pro jek to wa ne
rzęd ne ukła da nej war stwy.
Pra ca mo że zo stać wy ko na -
na szyb ciej rów nież dla te go,
że praktycznie wy eli mi no wa -
ne zo sta je ry zy ko prze su nię -
cia lub uszko dze nia lin ki.
Zwięk szo na pro duk tyw ność
wy ni ka rów nież z moż li wo ści
ogra ni cze nia licz by prze jaz -
dów i unik nię cia ko niecz no -
ści wy ko ny wa nia skom pli ko -
wa nych ma new rów ma szy ną
po mię dzy lin ka mi.
W za leż no ści od wy mo gów
pro jek tu, sys tem mo że dzia łać
w try bie 2D lub 3D. W tym dru -
gim przy pad ku, kie dy ro bo ty
wy ko ny wa ne są w opar ciu
o trój wy mia ro wy pro jekt, sys -
tem umoż li wia pra cę ze
zmien ną głę bo ko ścią i po chy -
le niem po przecz nym. Pre cy -
zyj ne ukła da nie na wierzch ni
od by wa się w opar ciu o mo -

del te re nu 3D przy go to wa -
ny w pro gra mie Trim ble Bu -
si ness Cen ter – He avy Con -
struc tion Edi tion. Do bry
pro jekt cy fro wy sta no wi
pod sta wę po praw nej re ali -
za cji przed się wzię cia. Trim -
ble prze ko nu je, że przy go -
to wa nie pro jek tu nie wy ma -
ga spe cja li stycz nej wie dzy
z za kre su opro gra mo wa nia
CAD. Ła twy do opa no wa nia
udo stęp nia ny przez Trim ble
pro gram Bu si ness Cen -
ter – HCE uła twia spo rzą -
dza nie pro fe sjo nal nych pro -
jek tów i za rzą dza nie ni mi.
Trój wy mia rowy pro jekt uru -
cha mia ny jest przez ope ra -
to ra roz kła dar ki za po mo -
cą kom pu te ra ste ru ją ce -
go – Trim ble CB460 wy po -
sa żo ne go w gra ficz ny wy -
świe tlacz. Dzię ki funk cjom
kom pu te ra CB460 ten sam
ope ra tor mo że rów no cze -
śnie ste ro wać ma szy ną oraz
mo ni to ro wać na sta wy obu
stron sto łu rów na ją ce go.
Opa ten to wa na przez Trim ble
tech no lo gia ak tyw ne go lu stra
ma szy no we go spra wia, że ta -
chi metr za wsze na mie rza lu -
stro za mon to wa ne na umiesz -
czo nym na ma szy nie masz -
cie. Dzię ki te mu sys tem spi -
su je się do ko na le w naj trud -
niej szych wa run kach, tak że
no cą, po zwa la jąc wy ko naw -
cy utrzy my wać har mo no -
gram ro bót i uzy skać do -
kład ną i rów ną na wierzch nię
o pa ra me trach zgod nych
z wy mo ga mi za war ty mi w spe -
cy fi ka cji tech nicz nej.
Dys try bu cję, in sta la cję oraz
ser wis sys te mów ste ro wa nia
ma szy na mi mar ki Trim ble
na te re nie ca łej Pol ski za pew -
nia kra kow ska spół ka SITECH
Poland. Fir ma do star cza za -
rów no na rzę dzia, jak i wspar -
cie za pew nia ją ce in te gra cję
da nych do ty czą cych pla no wa -
nia, pro jek to wa nia, po zy cjo no -
wa nia na bu do wie, ste ro wa nia
ma szy na mi oraz za rzą dza nia
ak ty wa mi przez ca ły
czas re ali za cji pro jek -
tów bu dow la nych. 

www.sitech-poland.pl

Ak tyw ne lu stro MT900 zamontowane na umieszczonym na maszynie masz cie
namierzane jest  przez ta chi metr SPS930 

Roz kła dar ka uzy sku je in for ma cje o ak tu al nej po zy cji z ta chi me tru ro bo tycz ne go
roz sta wio ne go na pla cu bu do wy

Ope ra tor mo że rów no cze śnie ste ro wać rozściełaczem oraz mo ni to ro wać obie
strony sto łu pod ką tem po chy le nia po przecz ne go oraz rzęd nej ni we le ty na wierzch ni

Sys tem opar ty o za in sta lo wa ny na sto le maszt elek trycz ny, ak tyw ne lu stro 360° oraz czuj -
nik po chy le nia umoż li wia pra cę w naj trud niej szych wa run kach, tak że w ciem no ściach

http://www.sitech-poland.pl/
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Użyt kow ni kom, któ rzy nie
chcą po zbyć się wy słu żo ne -
go sprzę tu, a jed no cze śnie
ku po wać no we go, co wy ma -
ga znacz nie więk szych na kła -
dów fi nan so wych, Ber ge rat
Mon noy eur ofe ru je usłu gę
cer ty fi ko wa nej od bu do wy.
Dzię ki niej ma szy na od zy sku -
je no mi nal ne pa ra me try ro bo -
cze i wy glą da, jak by do pie ro
opu ści ła li nię pro duk cyj ną.
War tość emo cjo nal na i ra -
chu nek eko no micz ny to jed -
nak nie je dy ne ar gu men ty,
któ re prze ma wia ją za od bu -
do wą. Star sze ma szy ny ma ją
prost szą kon struk cję, wy ni ka -
ją cą choć by z bra ku za awan -
so wa nych ukła dów oczysz -
cza nia spa lin.
Ber ge rat Mon noy eur pro po -
nu je trzy pod sta wo we ro dza -
je cer ty fi ko wa nej od bu do wy.
Naj szer szy za kres re ali zo wa -
nych czyn no ści do ty czy od -
bu do wy CCR (Cat Cer ti fied
Re bu ild) i po le ga na kom plet -
nym re mon cie ma szy ny, łącz -
nie z la kie ro wa niem, tak aby
do pro wa dzić ją do nie mal
pier wot ne go sta nu. W przy -
pad ku od bu do wy CHR (Cer -
ti fied Hy drau lic Re bu ild) re -
mon to wi pod le ga układ hy -
drau licz ny, stąd jest ona bar -
dzo po pu lar na wśród
właścicieli ko parek ko ło wych
i gą sie ni co wych. Ostat ni ro -
dzaj od bu do wy no si na zwę
CPT (Cer ti fied Po wer tra in Re -
bu ild) i dotyczy głównie ma -
szy n, w któ rych szcze gól ne
zna cze nie od gry wa układ
prze nie sie nia na pę du, ta kich
jak ła do war ki ko ło we czy spy -
char ki gą sie ni co we. Za kres
prac re mon to wych obej mu je
w tym przy pad ku sil nik wraz
z osprzę tem, zmien nik mo -
men tu, skrzy nię bie gów, mo -
sty na pę do we, zwol ni ce itp.
Z ostat niej usłu gi sko rzy sta ła

nie daw no fir ma COLAS Kru -
szy wa z Pa lę dzia koło Po zna -
nia, prze ka zu jąc do od bu do -
wy ła do war kę ko ło wą
Cat 972H wy pro du ko wa ną
w roku 2007. Ma szy na ta
przez ca ły czas pra co wa ła
w bar dzo trud nych wa run -
kach ko pal nia nych osią gając
prze bieg 25.000 go dzin. Wła -
ści ciel zde cy do wał się na cer -
ty fi ko wa ną od bu do wę ła do -
war ki, bo użyt ku je ją od no -
wo ści, zna więc jej hi sto rię.
Po za tym maszyna ide al nie
od po wia da je go po trze bom
i mi mo wy tę żo nej eks plo ata -
cji na dal jest nie za wod na.
Uzgad nia jąc za kres od bu do -
wy, fir ma COLAS Kru szy wa
zde cy do wa ła się nie tyl ko
na sa mą usłu gę CPT, ale

rów nież wy ko na nie do dat ko -
wych czyn no ści (CPT Plus),
ta kich jak re mont si łow ni ków
hy drau licz nych, prze gląd roz -
dzie la czy, wy mia na pom py
hy drau licz nej, wy mia na szyb
oraz po szy cia i amor ty za cji
fo te la ope ra to ra, na pra wy
bla char skie i od ma lo wa nie
ma szy ny. De cy zja by ła rów -
nież uza sad nio na eko no -
micz nie, bo su ma kosz tów
od bu do wy i re al ne go zy sku
ze sprze da ży tej ma szy ny
byłaby znacz nie niż sza
od ce ny no wej jed nost ki
o po rów ny wal nych pa ra me -
trach. W tym kon kret nym
przy pad ku od bu do wa sta no -
wi ok. 65% kosz tów za ku pu
no we go sprzę tu, jest więc
bar dzo opła cal na.

Każ da od bu do wa roz po czy -
na się od ro ze bra nia ma szy -
ny. Po tem na stę pu je we ry fi ka -
cja po szcze gól nych ele men -
tów, zgod nie z wy tycz ny mi
pro du cen ta. Ca ter pil lar do -
kład nie okre śla, któ re czę ści
mu szą zo stać wy mie nio ne,
a któ re pod le ga ją oce nie au -
to ry zo wa ne go ser wi su – je śli
np. ko ło zę ba te czy obu do wa
nie są uszko dzo ne, wów czas
mo gą być wy ko rzy sta ne po -
now nie. Ca ter pil lar już na eta -
pie pro jek to wa nia do pusz cza
moż li wość wie lo krot nej na pra -
wy sprzę tu. Ma to na ce lu je -
go jak naj dłuż sze użyt ko wa -
nie. Sta no wi to swo isty fe no -
men ame ry kań skie go kon cer -
nu, któ ry wy róż nia go spo śród
in nych pro du cen tów. 
Od bu do wa na ma szy na ma
ze ro wy prze bieg i otrzy mu je
no wą ta blicz kę zna mio no wą,
na któ rej umiesz czo ne są
m.in. da ta i miej sce prze pro -
wa dzo ne go re mon tu cer ty fi -
ko wa ne go. Po za tym rocz ną
gwa ran cją ob ję te są wszyst -
kie wy mie nio ne ele men ty,
a w przy pad ku od bu do wy
kom plek so wej (CCR) – ca ła
ma szy na. Za wsze ist nie je też
moż li wość wy ku pie nia gwa -
ran cji wy dłu żo nej, np.
na układ prze nie sie nia na pę -
du i/lub hy drau li ki.
Ła do war ka Cat 972H na le żą -
ca do fir my COLAS Kru szy wa
by ła od bu do wy wa na w Ko -
mor ni kach ko ło Po zna nia, ale
po dob ne usłu gi bę dą też pro -
wa dzo ne w po zo sta łych od -
dzia łach Ber ge rat Mon noy -
eur. To ukłon w stro nę klien -
tów, któ rzy de cy du jąc się
na od bu do wę swo je go sprzę -
tu, nie bę dą mu sie li po no sić
zbyt du żych kosz tów trans -
por to wych. Ca ter pil lar wpro -
wa dził pro gram od bu do wy
ma szyn w ro ku 1985. Od po -
cząt ku cie szy się on bar dzo
du żym za in te re so wa niem,
o czym świad czy fakt, że
przez ten okres na ca łym
świe cie wy re mon to -
wa no bli sko dziesięć
ty się cy jed no stek.

MASZYNY BUDOWLANE

Cer ty fi ko wa na od bu do wa ma szyn Cat
Ma jąc od no wo ści ma szy nę, któ ra do sko na le spraw dza się przy wy ko ny wa -
nych za da niach, ni gdy nie spra wia ła żad nych pro ble mów, by ła od po wied nio
ser wi so wa na i sza no wa na przez wszyst kich ope ra to rów, trud no się jej po -
zbyć tyl ko dla te go, że ma du ży prze bieg. Co więc czynić w ta kiej sy tu acji?

www.b-m.pl

Pod czas kom plek so wej od bu do wy ko niecz ne jest cał ko wi te ro ze bra nie ma szy ny,
za pew nia ją ce ła twy do stęp do wszyst kich pod ze spo łów 

Tak od bu do wa na ma szy na znów mo że słu żyć przez wie le lat. Wy glą da jak no wa
i posiada no mi nal ne pa ra me try ro bo cze

http://www.b-m.pl/
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Ko par ka hy bry do wa Ko mat su
HB215LC -2 w sto sun ku
do swej po przed nicz ki od -
zna cza się zwięk szo nym cię -
ża rem ro bo czym. Wy no si on
do kład nie 22.550 kg. Kon -
struk cja ma szy ny po wsta ła
w opar ciu o wie lo let nie do -
świad cze nia kon struk to rów
Ko mat su z in no wa cyj ny mi
tech no lo gia mi na pę du. Ko -
mat su pod kre śla, że sta no wi
ona do sko na ły przy kład za -
an ga żo wa nia fir my w ja kość,
nie za wod ność i dba łość
o śro do wi sko na tu ral ne. 
Ko mat su ja ko pierw sze
w bran ży uru cho mi ło w ro -
ku 2008 se ryj ną pro duk cję
ko pa rek o na pę dzie hy bry do -
wym. Od tej po ry na naj bar -
dziej wy ma ga ją cych ryn kach
ca łe go świa ta na byw ców
zna la zło bli sko trzy ty sią ce
tych in no wa cyj nych ma szyn.
Do bre re cen zje użyt kow ni -
ków, wy ni ka ją ce przede
wszyst kim z nie za wod no ści
i oszczęd nej eks plo ata cji ma -
szy ny, spra wi ły że kon struk -
to rzy Ko mat su pra co wa li
nad udo sko na le niem in no wa -
cyj nej tech ni ki na pę do wej.
W efek cie do sprze da ży, tak -
że w Eu ro pie, tra fi ła ko par ka
HB215LC -2 wy po sa żo -
na w hy bry do wy układ na pę -
do wy Ko mat su. Po dob nie jak
je go po przed nie wer sje dzia -
ła on na za sa dzie od zy sk iwa -
nia ener gii ob ro tu nad wo zia
i jej ma ga zy no wa nia. Je go
pod sta wo wy mi ele men ta mi
są elek trycz ny sil nik ob ro tu
Ko mat su, ul tra -kon den sa tor
i po tęż ny sil nik wy so ko pręż -
ny SA A4D107E -2-A roz wi ja ją -
cy moc 104 kW (139 KM). No -
wa jed nost ka na pę do wa
speł nia nor my emi sji spa lin
EU Sta ge III B.
Ser ce hy bry do we go na pę du
Ko mat su trze ciej ge ne ra cji sta -
no wi ul tra -kon den sa tor o du żej

po jem no ści, któ ry za pew nia
szyb kie ma ga zy no wa nie i na -
tych mia sto we od da wa nie
ener gii. Sa ma za sa da dzia ła nia
hy bry do we go na pę du Ko mat -
su po zo sta je nie zmie nio na.
Ener gia ki ne tycz na wy two rzo -
na w fa zie ha mo wa nia ob ro tu
ma szy ny zo sta je prze kształ ca -
na w ener gię elek trycz ną. Ta
po przez fa low nik tra fia do ul -
tra -kon den sa to ra Ko mat su,

gdzie jest ma ga zy no wa na.
Pod czas po wtór ne go ob ro tu
nad wo zia ener gia ta mo że
wspo ma gać sil nik wy so ko -
pręż ny lub być wy ko rzy sty wa -
na do za si la nia sil ni ka ob ro tu,
co po zwa la zmak sy ma li zo wać
wy daj ność ko par ki. Dzię ki
udo sko na le niu tech no lo gii hy -
bry do wej kon struk to rom Ko -
mat su uda ło się po pra wić
efek tyw ność zu ży cia pa li wa
w HB215LC -2. Użyt kow ni cy
„hy bryd” Ko mat su po przed niej
ge ne ra cji – w sto sun ku do eks -
plo ato wa nych w po rów ny wal -
nych wa run kach ma szyn kon -
wen cjo nal nych – mo gli za osz -
czę dzić śred nio 25 pro cent
pa li wa wy ko nu jąc tę sa mą
pra cę. Pro wa dzo na dłu go fa -
lo wo i nie zwy kle dro bia zgo wa
ana li za pra cy te go ty pu ma -

szyn po ka zu je, że przy śred -
nio in ten syw nej eks plo ata -
cji – w ska li rocz nej 1.800-
2.000 go dzin w opty mal nych
wa run kach, oszczęd no ści pa -
li wa się gać mo gą na wet 35
pro cent. Wy ja śnij my, dla cze -
go wy nik ten do ty czy je dy nie
opty mal nych wa run ków pra cy
i jak mu szą one wy glą dać?
Cho dzi o to, że ilość za osz -
czę dzo ne go pa li wa za leż -

na jest w głów nej mie rze
od czę sto tli wo ści wy ko ny wa -
nia ob ro tów nad wo zia i ob cią -
żeń, ja kim pod da wa na jest
ma szy na. Dla te go „hy bry dy”
nie na le ży trak to wać ja ko ma -
szy ny uni wer sal nej, któ ra
nada wa ła by się na przy kład
do pra cy w ko pal ni su row ców
skal nych. Jej do me ną jest ko -
pa nie w grun cie pla stycz nym
o ma łej spo isto ści, za ła du nek
po jaz dów, czy prze ła du nek
ma te ria łów syp kich. Pod czas
eks plo ata cji w ta kich wa run -
kach użyt kow nik „hy bry dy”
za osz czę dzić mo że po kaź ną
su mę na kosz tach pa li wa.
Przy obec nych ce nach ole ju
na pę do we go w je go kie sze ni
mo że zo stać rocz nie na -
wet 50.000 zło tych. A po nie -
waż koszt za ku pu ko par ki

o na pę dzie hy bry do wym sys -
te ma tycz nie spa da – Ko mat su
Po land po da je, że w sto sun ku
do ma szy ny o kon wen cjo nal -
nym na pę dzie z sil ni kiem
speł nia ją cym nor mę emi sji
spa lin EU Sta ge III B, jej ce -
na jest obec nie nie mal iden -
tycz na – w prak ty ce ozna cza
to, że użyt kow nik mo że za -
cząć czy nić oszczęd no ści już
od mo men tu za ku pu… 
Oprócz oszczęd no ści na pa li -
wie użyt kow nik „hy bry dy” ma
jesz cze sa tys fak cję z przy czy -
nia nia się do ochro ny śro do wi -
ska. Je że li je go ma szy na prze -
pra cu je w cią gu ro ku 1.800 go -
dzin w opty mal nych dla „hy -
bry dy” wa run kach ro bo czych,
to wy emi tu je o ty le mniej dwu -
tlen ku wę gla, ile wy twa rza
rocz nie dwa dzie ścia sa mo cho -
dów oso bo wych. Je że li weź -
mie my jed nak pod uwa gę, że
ca łym świe cie pra cu je już ty -
sią ce „hy bryd” Ko mat su, ogra -
ni cze nie emi sji dwu tlen ku wę -
gla sta je się zna czą ce.
Te raz wy nik ten ma zo stać ła two
po pra wio ny. „Hy bry da” trze ciej
ge ne ra cji ma wy róż niać się bo -
wiem znacz nie mniej szym ape ty -
tem na pa li wo. Oczy wi ście, rze -
czy wi ste oszczęd no ści uza leż -
nio ne są od spo so bu pra cy
ope ra to ra i ro dza ju za sto so wa -
nia ma szy ny. Ogól nie rzecz bio -
rąc na dal obo wią zu je jed nak
zna na za sa da: „im wię cej ob ro -
tów, tym niż sze zu ży cie pa li wa”. 
No wa „hy bry da” wy po sa żo -
na zo sta ła w nie zwy kle sku tecz -
ny ka ta li za tor utle nia ja ̨cy Ko -
mat su (KDOC). W ten spo sób
wyeliminowano ko niecz ność
do pa la nia cząstek sta łych (PM),
moż na by ło zre zy gno wać ze
sto so wa nia fil tra KDPF. Ogól nie
rzecz ujmując roz wią za nie to
uprasz cza kon struk cję ukła du
re duk cji spa lin umoż li wia jąc
sto so wa nie prost szych al go ryt -
mów ste ro wa nia pra cą jed nost -
ki na pę do wej. Ka ta li za tor utle -
nia ja ̨cy Ko mat su (KDOC) jest
zin te gro wa ny z tłu mi kiem, co
do dat ko wo ob ni ża po -
ziom ha ła su emi to wa -
ne go przez ma szy nę.

MASZYNY BUDOWLANE

Ko mat su – nowa „hy bry da” już w sprzedaży
Ko mat su nie zwal nia tem pa sta ra jąc się choć by o krok wy prze dzać po -
czy na nia kon ku ren cji. Ja poń ski kon cern roz po czął wła śnie sprze daż
w Eu ro pie hy bry do wej ko par ki hy drau licz nej trze ciej ge ne ra cji

www.komatsupoland.pl

Ko mat su sta ra się choć by o krok uprze dzić dzia ła nia kon ku ren tów. Do wo dem na to jest
wpro wa dze nie do sprze da ży trze ciej już ge ne ra cji pro du ko wa nej se ryj nie „hy bry dy”

http://komatsupoland.pl/komatsu.html
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Kla ra vik AB ma swo je ko rze nie
w Szwe cji, gdzie w kwiet -
niu 2012 ro ku zo stał za ło żo ny
przez dwie oso by po sia da ją ce
bo ga te i dłu gie do świad cze nie
w dzie dzi nie sprze da ży ma -
szyn, mar ke tin gu in ter ne to -
wym i au kcjach on li ne. W cią -
gu dwóch lat Kla ra vik AB stał
się li de rem na ryn ku skan dy -
naw skim. W spo sób na tu ral ny
za pa dła za tem de cy zja o roz -
sze rze niu dzia łal no ści na in ne
ryn ki eu ro pej skie, w tym pol -
ski. Spół ka Kla ra vik Pol ska
roz po czę ła ak tyw ną dzia łal -
ność w kwiet niu 2014 ro ku.
Ze spół Kla ra vik two rzą oso by
z wie lo let nim do świad cze -
niem na ryn ku bu dow la nym.
Kla ra vik sto su je nowoczesne
me to dy mar ke tin gu pro duk -
to we go, któ re umoż li wia ją
użyt kow ni kom koń co wym,
naj czę ściej ma łym przed się -
bior stwom bu dow la nym, bez -
pro ble mo we do tar cie do in te -
re su ją cych je pro duk tów.
Kla ra vik sprze da je oko -
ło 1.200-1.500 pro duk tów
mie sięcz nie, po zy ski wa nych
przede wszyst kim od firm
z bran ży wy naj mu sprzę tu
(Ra mi rent, CRAMO), du żych
firm bu dow la nych (STRABAG,
SKANSKA), spół ek miej skich
i sa mo rzą do wych oraz firm

le asin go wych i ban ków.
Au kcje na www.kla ra vik.pl
trwa ją za zwy czaj od sied -
miu (mniej sze przed mio ty)
do czter na stu dni (du że
ma szy ny, po jaz dy). Li cy ta -
cje koń czą się w dni ro bo -
cze mię dzy go dzi ną 10.00
i 16.00. Ofer ty za ku pu moż -
na skła dać przez ca łą do bę.
O cza sie trwa nia au kcji,
przy wspar ciu Kla ra vik, de -
cy du je sprze da ją cy. Ce ny
po da ne na au kcjach są ce -
na mi net to. Do kwo ty za ku pu
do li cza na jest opła ta au kcyj -
na, któ ra zwy kle wy no si 50
zło tych net to. Część przed -
mio tów ma za strze żo ną przez
sprze daw cę ce nę mi ni mal ną.
Je śli ce na ta nie zo sta nie
osią gnię ta, a li cy tu ją cy zbli -
żył się do za strze żo nej kwo -
ty, Kla ra vik po dej mu je ne go -
cja cje po mię dzy sprze da ją -
cym i ku pu ją cym w ce lu sfi -
na li zo wa nia trans ak cji.
Aby móc li cy to wać na Kla ra -
vik na le ży za re je stro wać się
on li ne ja ko ku pu ją cy (oso ba
pry wat na lub fir ma). Re je -
stra cja trwa kil ka mi nut,
a po zwe ry fi ko wa niu da nych
przez Kla ra vik, klient otrzy -
mu je ema il z da ny mi do ak -
ty wo wa nia kon ta ku pu ją ce -
go. Po ak ty wa cji polegającej

na klik nię ciu w link, mo że
przy stą pić do li cy to wa nia.
Oso by i fir my bio rą ce udział
w li cy ta cji na Kla ra vik nie
wpła ca ją kau cji. Je śli ku pu -
ją cy nie ma cza su na
śledzenie pro cesu li cy ta cji,
mo że sko rzy stać z li cy ta cji
au to ma tycz nej. Na byw ca,
któ ry za ofe ro wał naj wyż szą
ce nę i osią gnął ce nę mi ni -
mal ną jest zwy cięz cą au kcji.
Je śli dwóch na byw ców
zaoferuje taką samą kwotę,
wy gry wa ten, któ ry zło ży
ofer tę ja ko pierw szy.
Ofer ta pro duk tów do sprze -
da ży obej mu je no we i uży -
wa ne ma szy ny i sprzęt bu -
dow la ny, wóz ki wi dło we,
kon te ne ry, elek tro na rzę -
dzia, ak ce so ria do ma szyn
i wóz ków wi dło wych, po le -
asin go we po jaz dy użyt ko -
we i oso bo we. Kla ra vik
przyj mu je na au kcje przed -
mio ty w każ dym sta nie. Du -
żym za in te re so wa niem ku -
pu ją cych (zwłasz cza ser wi -
sów) cie szy się lek ko uszko -
dzo ny, a na wet ze psu ty
i prze zna czo ny do zło mo wa -
nia sprzęt.
Wie le ze sprze da wa nych
na Kla ra vik ma szyn bu dow la -
nych i po jaz dów jest pre zen -
to wa na na specjalnych fil -

mach de mon stra cyj nych.
Przede wszyst kim jed nak
przed mio ty są przed sta wia ne
w opar ciu o ra port sta nu
tech nicz ne go oraz na zdję -
ciach. Nie do pusz czal ne jest
za miesz cza nie zdjęć ka ta lo -
go wych pro duk tów. 
Po wy gra nej au kcji (naj -
wyż sza za ofe ro wa na ce na
za ku pu) ku pu ją cy otrzy mu -
je od Kla ra vik fak tu rę dro -
gą ma ilo wą. Po za księ go -
wa niu wpła ty ku pu ją cy au -
to ma tycznie otrzy mu je wia -
do mość, że mo że ode brać
to war (tyl ko i wy łącz nie
na pod sta wie do ku men tu,
któ ry otrzymuje w za łą cze -
niu). Sprze da ją cy na to miast
otrzy mu je wia do mość, że to -
war jest za pła co ny i mo że wy -
dać przed miot ku pu ją ce mu.
Przed mio ty sprze da wa ne
na kla ra vik.pl znaj du ją się
w róż nych lo ka li za cjach. Zwy -
cięz ca au kcji po uisz cze niu
opła ty, mo że ode brać wy li cy -
to wa ny przed miot oso bi ście
lub za mó wić trans port.
Przy od bio rze ku pu ją cy jest
zo bo wią za ny do ko nać oglę -
dzin i za ak cep to wać stan
sprzę tu za ku pio ne go za po -
śred nic twem Kla ra vik. Je śli
zda rzy się, że stan przed mio -
tu jest in ny niż po da no w opi -
sie au kcji, ku pu ją cy ma moż -
li wość zło że nia re kla ma cji
i od stą pie nia od za ku pu.
Fir ma za pra sza do re je stro wa -
nia się na www.kla ra -
vik.pl oraz włą cze nia
się do li cy ta cji!
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In ter ne to wy ser wis au kcyj ny Kla ra vik
Kla ra vik to in ter ne to wy ser wis au kcyj ny spe cja li zu ją cy się w sprze da -
ży uży wa nych elek tro na rzę dzi, ma szyn i po jaz dów bu dow la nych, urzą -
dzeń prze my sło wych, sprzę tu po cho dzą ce go z wy naj mu, sa mo cho -
dów do staw czych, a tak że no we go sprzę tu spe cja li stycz ne go

www.klaravik.pl

http://www.klaravik.pl/
http://www.klaravik.pl/


Pośrednik Budowlany  25

MASZYNY BUDOWLANE

Ła do war ka Mer lo P28.8L Plus
od zna cza się zwar tą bu do wą.
Jej wy so kość i sze ro kość nie
prze kra cza ją dwóch me trów,
co po zwa la na swo bod ny
wjazd i po ru sza nie się ma szy -
ny we  wnę trzach ni skich bu -
dyn ków. Naj waż niej szą za le tą
ma szy ny jest jed nak moż li -
wość za mon to wa nia do niej
plat for my ro bo czej o no śno -
ści 200 kg i re je stra cja ła do -
war ki w UDT, co zna czą co
zwięk sza jej uni wer sal ność,
eli mi nu jąc ko niecz ność za ku -
pu czy wy naj mu po de stu ru -
cho me go al bo więk sze go
„te le sko pu” wy po sa żo ne go
w roz kła da ne pod po ry. Bio rąc
pod uwa gę 8-me tro wy za sięg
i wzrost czło wie ka z unie sio -
ny mi rę ko ma, ma szy na ta ka
umoż li wia pro wa dze nie ro bót
na wy so ko ści do dzie się -
ciu me trów. Mak sy mal ny
udźwig ła do war ki wy no -
si 2.800 kg, dzię ki cze mu ma -
szy na zna ko mi cie na da je się
rów nież na przy kład do prze -
ła dun ku spa le ty zo wa nych
ma te ria łów bu dow la nych.
Ła do war ka Mer lo P28.8L Plus
mo że być ste ro wa na z plat -
for my ro bo czej al bo z ka bi -
ny – wy bór try bu pra cy jest
do ko ny wa ny za po mo cą
do dat ko we go prze łącz ni ka
z klu czy kiem, któ ry umiej -
sco wio no na pa ne lu znaj du -
ją cym się z pra wej stro ny
fo te la ope ra to ra. Ze wzglę -
dów bez pie czeń stwa pul pit
w „ko szu” po zwa la tyl ko
na włą cze nie i wy łą cze nie
sil ni ka oraz zmia nę ką ta na -
chy le nia i wy suw te le sko -
po we go wy się gni ka. Po -
nad to ładowarka wy po sa żo -
na jest w układ kon tro lu ją cy
jej sta bil ność. W sy tu acjach
za gro że nia, na przy kład po -
wie wów sil ne go, bocz ne go
wia tru, za po bie ga on tak zwa -

nym ru chom po gar sza ją cym,
któ re mo gły by do pro wa dzić
do prze wró ce nia sprzę tu.
W ma szy nach ta kich jak
Merlo P28.8L Plus mon to wa -
ny jest rów nież sys tem awa -
ryj ne go opusz cza nia plat for -
my ro bo czej, nie zbęd ny cho -
ciaż by wów czas, gdy doj dzie
do za słab nię cia ope ra to ra.
Wie le spo śród ma szyn Mer lo
mo że pra co wać z „ko szem”,
ale przy sto so wa nie ła do war -
ki do wy ko rzy sty wa nia ta kie -
go osprzę tu od by wa się wy -
łącz nie w fa bry ce. Oczy wi -
ście – dzię ki uni wer sal ne mu
mo co wa niu – za wsze moż li we
jest za mon to wa nie plat for my
ro bo czej, ale w tym przy pad -
ku ma szy na nie bę dzie po sia -
da ła uni ka to we go cer ty fi ka tu
pro du cen ta. Jest on bo wiem
wy da wa ny dla kon kret ne go
ze sta wu (ła do war ka wraz
z „ko szem”). Do ku ment ten
po twier dza bez pie czeń stwo
za sto so wa nej kon fi gu ra cji.
Jest rów nież nie zbęd ny do re -
je stra cji ła do war ki w UDT. Po -
nad to wy klu cza moż li wość
do ko ny wa nia ja kich kol wiek
prze ró bek czy pra cy z in ną
plat for mą ro bo czą, więc je śli
fa brycz ny osprzęt zo stał
na przy kład uszko dzo ny, za -
kup no we go wią że się
z wy da niem od po -
wied nie go cer ty fi ka tu.

Mer lo – bez pie czeń stwo na naj wyż szym po zio mie
Do ga my sprzę tu ofe ro wa ne go przez fir mę Ma te co Po de sty Ru cho me
do łą czy ła ła do war ka te le sko po wa Mer lo P28.8L Plus. No wa, po sia da ją -
ca kom pak to we ga ba ry ty ma szy na – mi mo bra ku roz kła da nych pod -
pór – mo że pra co wać z dwu oso bo wym „ko szem”

www.merlo.com

Plat for ma ro bo cza za mon to wa na na ma szy nie tej wiel ko ści jest uni ka to wym po łą -
cze niem w seg men cie ła do wa rek te le sko po wych

Mi ro sław Wró bel, czło nek za rzą du Mer lo Pol ska wrę cza klu czy ki do ma szy ny kie row -
ni ko wi od dzia łu War sza wa Ma te co Po de sty Ru cho me Grze go rzo wi Ma jew skie mu 

http://merlo.com/home/?nazione=PL%2fPOL
http://merlo.com/home/?nazione=PL%2fPOL
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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
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
mini 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 oraz 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 – zło ta me da list ka In ter ma szu
Spy char ka PR 736, na le żą ca do szó stej ge ne ra cji tych ma szyn pro du -
ko wa nych przez fir mę Lie bherr, im po nu je wy daj no ścią i ni ski mi kosz -
ta mi eks plo ata cyj ny mi. Nic za tem dziw ne go, że wy róż nio na zo sta ła zło -
tym me da lem te go rocz nych tar gów In ter masz w Poznaniu

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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Za kład wy spe cja li zo wał się
w pro duk cji po jaz dów dla
gór nic twa pod ziem ne go
w ko pal niach so li, wa pie nia
i po ta su, kru sza rek szczę ko -
wych, uda ro wych i prze sie -
wa czy dla po trzeb gór nic twa
skal ne go, re cy klin gu i roz -
drab nia nia gru zu bu dow la ne -
go oraz sor tow ni od pa dów. 
Jed ną z no wych ma szyn pro -
duk cji BAT Bohr - und An la -
gen tech nik GmbH jest sa mo -
bież na kru szar ka szczę ko wa
BB 100 T/1 na gą sie ni cach,
słu żą ca do kru sze nia wstęp -
ne go ka mie nia na tu ral ne go
w gór nic twie skal nym i apli -
ka cjach re cy klin gu, szcze gól -
nie do prze ro bu żel be to nu
i gru zu bu dow la ne go, wy po -
sa żo na w no wą kru szar kę
szczę ko wą jed no roz po ro wą

o gar dzie li 1.000x600 mm,
z no wą ki ne ma ty ką kru sze nia
oraz po lep szo ny mi wła sno -
ścia mi wcią gu ma te ria łu. 
Kru szar ka po sia da no śność
oko ło 29,5 to ny, wy so kość 3.1
me tra, sze ro kość 2,5 me tra, dłu -
gość 11 me trów oraz zdol ność
prze ro bo wą od 50 do 200 t/h.

Kru szar ka wy po sa żo na jest
w sze ścio cy lin dro wy sil nik fir my
Deutz, hy drau li kę fir my Re xroth
oraz ste ro wa nie Sie men sa.
Maszynę opcjo nal nie do po -
sa żyć moż na w hy drau licz ne
usta wie nie szcze li ny, se pa ra -
tor ma gne tycz ny, ta śmę
bocz ną do wstęp ne go prze -

sie wu, zdal ne ste ro wa nie dro -
gą ra dio wą, zmien nik ob ro -
tów, ge ne ra tor, czuj nik na peł -
nie nia gar dzie li, zra szacz, wy -
ci sze nie sil ni ka itp. Istotne
jest, że po wy ła do wa niu
z przy cze py ni sko po dwo zio -
wej i otwar ciu ta śmy bocz nej,
kru szar ka jest prak tycz nie na -
tych miast go to wa do pra cy.
Re ko men da cją fir my BAT Bohr -
und An la gen tech nik GmbH są
jej klien ci, tacy jak od dzia ły fir -
my Ka li und Salz GmbH, a tak -
że nie miec ka ar mia, któ ra mię -
dzy in ny mi na mi sjach w Ko so -
wie i w Afga ni sta nie wy ko rzy -
sty wa ła kru szar kę szczę ko wą
BB 100 T i uda ro wą PB 100 T
oraz prze sie wa cze na gą sie -
ni cach SM 1340 T. Urzą dze -
nia BAT Bohr - und An la gen -
tech nik GmbH pra cu ją
w wie lu kra jach, ta kich jak:
Da nia, Wło chy, Au stria, Ho -
lan dia, Bel gia, Hisz pa nia,
Pol ska, Li twa, Ło twa, Wę gry,
kra je by łej Ju go sła -
wii, Izra el, Ro sja, Ru -
mu nia oraz Bia ło ruś.

MASZYNY BUDOWLANE

Kru szar ka szczę ko wa BB 100 T/1 z fir my BAT GmbH
Nie miec ka fir ma BAT Bohr - und An la gen tech nik GmbH jest przed się bior -
stwem śred niej wiel ko ści za trud nia ją cym oko ło stu pra cow ni ków. Jej
siedziba znajduje się w Merkers, małej miej sco wo ści położonej w cen -
tral nej czę ści Nie miec na skra ju La su Tu ryń skie go

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

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

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

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

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

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

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

Kru szar ka szczę ko wa BB 100 T/1 jest w chwi li obec nej jed ną z naj lep szych ma -
szyn w swo jej kla sie, ja kie pro du ko wa ne są w Eu ro pie

www.bat-maschinenbau.de

http://www.bat-maschinenbau.de/
http://www.bat-maschinenbau.de/
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Tar gi TKD od by ły się w Al me -
re – miej sco wo ści, w któ rej
od ro ku 2012 mie ści się eu ro -
pej ska cen tra la fir my LiuGong.
Dzię ki lo kal ne mu za ple czu
chiń ski pro du cent znaj du je się
bli żej swo ich de ale rów, co jest
wielce ko rzyst ne dla obu
stron. Na tar gach LiuGong re -
pre zen to wa ny był przez swe -
go ho len der skie go de ale -
ra – fir mę Han san Con struc -
tion, któ ra wy sta wi ła i za de -
mon stro wa ła no we ma szy -
ny se rii E – 922E, 925E i 930E.
Hans van der He ij den, dy rek -
tor ds. sprze da ży w Han san
Con struc tion, był za do wo lo -
ny z re ak cji na no we ma szy -
ny, przede wszyst kim w świe -
tle sil nie roz wi nię tej kon ku -
ren cji na ryn ku eu ro pej -
skim. – Bio rąc pod uwa gę
fakt, że użyt kow ni cy dość nie -
chęt nie re zy gnu ją z bar dziej
zna nych ma rek, nie zwy kle
ucie szy li śmy się z cie płe go
przy ję cia, z ja kim spo tka ły się
ko par ki se rii E. Tak jak każ dy

no wy pro du cent na ryn ku,
mu si my prze ko nać od bior -
ców. Ale lu dzie zna ją na szą
fir mę, ufa ją jej i wie dzą, że
sprze da je my wy łącz nie ma -
szy ny wy so kiej ja ko ści – po -
wie dział van der He ij den.
Wszyst kie ma szy ny se rii E wy -
po sa żo ne są w eko no micz ny
sil nik mar ki Cum mins speł nia -
ją cy wy mo gi nor my Sta ge IIIB.

Jed nost ka na pę do wa po sia da
sze reg funk cji zwięk sza ją cych
jej wy daj ność i pod no szą cych
bez pie czeń stwo ope ra to ra.
Ma szy ny moż na mo dy fi ko -
wać sto sow nie do wy ma gań
użyt kow ni ka, dzię ki cze mu są
one do sko na le przy go to wa ne
na kon ku ren cyj ny ry nek ko pa -
rek w Eu ro pie. Udo wod nił to
prze bieg tar gów TKD. – Ce -

lem im pre zy jest umoż li wie nie
klien tom prze te sto wa nia ma -
szyn, dzię ki cze mu fir ma
LiuGong mo gła za de mon stro -
wać ja kość swo ich pro duk -
tów i umoc nić swo ją mar kę
w Eu ro pie. To pierw sza im -
pre za, na któ rej pu blicz nie za -
pre zen to wa li śmy ma szy ny.
Wie le osób prze te sto wa ło je
i oce ni ło bar dzo po zy tyw nie,
w szcze gól no ści w kwe stiach
do ty czą cych pre cy zji ste ro wa -
nia, spe cy fi ka cji i przy sto so -
wa nia do wy mo gów ryn ku eu -
ro pej skie go – wy ja śnia Hans
van der He ij den.
Peł ne przy sto so wa nie do wa -
run ków pra cy pa nu ją cych
na eu ro pej skich pla cach bu do -
wy jest głów nym czyn ni kiem
przy czy nia ją cym się do ro sną -
ce go suk ce su LiuGong
na kon ty nen cie. Pro du cent
gwa ran tu je, że ma szy ny speł -
nia ją wy mo gi norm UE sta no -
wiąc od po wiedź na po trze by
eu ro pej skich użyt kow ni ków.
Van der He ij den do da je: – Re -
gu lar ny, bez po śred ni kon takt
z użyt kow ni ka mi po ma ga two -
rzyć ko lej ne ge ne ra cje ma szyn.
Dzię ki te mu mo że my szyb ko
mo dy fi ko wać kon struk cję ma -
szyn, bły ska wicz nie do star czać
je na byw cy i zwięk szać do stęp -
ność czę ści za mien nych. Ko -
par ki se rii E z pew no ścią do -
rów nu ją ma szy nom naj więk -
szych eu ro pej skich, ame ry -
kań skich i ja poń skich pro du -
cen tów. Tym sa mym ro śnie re -
no ma marki LiuGong
w seg men cie ko pa -
rek hy dru alicz nych. 

Obie cu ją cy de biut ko pa rek LiuGong se rii E
LiuGong, dzia ła ją cy w ska li glo bal nej pro du cent peł nej ga my cięż kie go
sprzę tu za pre zen to wał sze ro kiej pu blicz no ści ko par ki se rii E. No we ma -
szy ny – 922E, 925E i 930E za de biu to wa ły na tar gach Tech ni sche Kon takt
Da gen w Ho lan dii. Eks per ci uzna li ich de biut za wiel ce obie cu ją cy…

www.warynski-trade.com.pl

Pod sta wo wa spe cy fi ka cja tech nicz na
922E 925E 930E

Sil nik Cum mins, QS B6.7 Cum mins, QS B6.7 Cum mins, QS B6.7
Moc brut to [kW/KM przy 2.000 obr./min] 127/173 142/190 169/227
Moc net to [kW/KM przy 2.000 obr./min] 117/157 129/173 147/197
Maks. głę bo kość ko pa nia  [mm] 6.595 6.925 7.300
Stan dar do wa po jem ność łyż ki [m3] 1,0 1,2 1,4
Cię żar ro bo czy [kg] 22.000 25.500 31.300

LiuGong zapewnia, że nowe ko par ki se rii E pod względem jakości i parametrów roboczych
do rów nu ją ma szy nom naj więk szych eu ro pej skich, ame ry kań skich i ja poń skich pro du cen tów

http://www.warynski-trade.com.pl/
http://www.warynski-trade.com.pl/
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Sie dzi ba fir my mie ści się
w Ko chli cach ko ło Le gni cy
tuż przy dro dze kra jo wej nr 3
mię dzy Le gni cą a Lu bi nem.
Ofer ta fir my jest prze zna czo -
na do róż ne go ro dza ju sprzę -
tu wy ko rzy sty wa ne go w ma -
łych i du żych przed się bior -
stwach, a tak że mię dzy na ro -
do wych fir mach i kon sor -
cjach.  
IOW SE RVI CE od wie lu lat
peł ni ro lę au to ry zo wa ne go
cen trum ser wi so we go fir my
Da na SPI CER w Pol sce i jest
jej wy łącz nym i jedynym
przed sta wi cie lem w na szym
kra ju. Dzię ki dłu giej współ pra -
cy ser wi san ci spół ki z Ko chlic
zdo by li ogrom ną wie dzę z za -
kre su me cha ni ki i bu do wy
ma szyn, a han dlow cy do sko -
na le za zna jo mi li się z czę ścia -
mi za mien ny mi, co zo sta ło
po twier dzo ne licz ny mi cer ty fi -
ka ta mi. Istot ne ko rzy ści mo gą
też od czuć sa mi klien ci IOW
SE RVICE. Ma ją oni za gwa -
ran to wa ną naj wyż szą ja kość
ory gi nal nych czę ści za mien -
nych, a tak że usłu gi ser wi so -
we na naj wyż szym, po zio mie.
IOW SE RVI CE spe cja li zu je

się głów nie w ukła dach na pę -
do wych takich jak zmien ni ki
mo men tu, mo sty na pę do we,
skrzy nie bie gów/prze kład nie.
Dą żąc do jak naj bar dziej
kom plek so wej ob słu gi klien -
ta, od lip ca tego roku IOW
Se rvi ce stało się au to ry zo -
wa nym cen trum ser wi so -
wym czę ści za mien nych
Car ra ro  oraz au to ry zo wa nym
cen trum dys try bu cyj nym.
Pod pi sa nie te go kon trak tu
by ło waż nym wy da rze niem
w hi sto rii spół ki z Ko chlic, bo

dzię ki za war tej umo wie, fir ma
sta ła się part ne rem ko lej nej
świa to wej mar ki, któ ra od gry -
wa bar dzo waż ną ro lę w ma -
szy nach ty pu Off -hi gh way.
W ten spo sób fir ma zy ska ła
do stęp do jesz cze szer szej
wie dzy z za kre su bu do wy
i ob słu gi ma szyn, a tak że sto -
so wa nych w nich na pę dach.
Ma ga zyn IOW SE RVI CE dys -
po nu je te raz znacz nie więk -
szą ofer tą ory gi nal nych czę -
ści za mien nych, dzię ki cze -
mu są one do stęp ne „od rę -

ki” i w bar dzo atrak cyj nych
ce nach oraz dogodnych
terminach dostawy. 
Podzespoły Car ra ro są mon to -
wa ne w ma szy nach rol ni czych
oraz bu dow la nych czo ło wych
pro du cen tów, ta kich jak Vo lvo,
Ma ni tou, Lie bherr, New Hol -
land, John De ere i wie lu in -
nych. Ro la au to ry zo wa ne go
cen trum da je IOW SE RVI CE
ogrom ne moż li wo ści roz wo ju,
choć by przez do stęp do peł -
nej, bar dzo ob szer nej do ku -
men ta cji tech nicz nej oraz naj -
no wo cze śniej szych na rzę dzi
uła twia ją cych ser wi so wa nie
sprzę tu. Ko rzy sta jąc z po zy -
ska ne go know -how oraz ory -
gi nal nych czę ści za mien nych,
me cha ni cy spół ki z Ko chlic
bę dą w sta nie do ko ny wać na -
praw na naj wyż szym po zio -
mie i w bar dzo krót kim cza sie. 
Fir ma Car ra ro le gi ty mu je się
po nad 70-let nim do świad cze -
niem w pro jek to wa niu oraz
pro duk cji no wo cze snych
ukła dów na pę do wych. Car ra -
ro Dri ve Tech jest naj waż niej -
szą czę ścią gru py Car ra ro
i zaj mu je po zy cję li de ra w do -
star cza niu pod ze spo łów te go
ty pu do ma szyn bu dow la -
nych, rol ni czych oraz po jaz -
dów trans por tu we wnętrz ne -
go, np. ma ga zy no wych wóz -
ków wi dło wych. Fir ma po sia -
da kil ka za kła dów pro duk cyj -
nych, zlo ka li zo wa nych we
Wło szech, Niem czech, Pol -
sce, Ar gen ty nie, In diach i Chi -
nach. Do star cza po je dyn cze
kom po nen ty, jak rów nież
kom plek so we roz wią za nia
z za kre su ukła dów prze nie sie -
nia na pę du. Dla te go z ofer ty
fir my ko rzy sta obec nie po -
nad stu świa to wych pro du -
cen tów ma szyn. Za współ pra -
cą z Car ra ro prze ma wia też
ogrom na licz ba do stęp nych
czę ści za mien nych (ak tu al nie
około 60 tysięcy) oraz roz bu -

MASZYNY BUDOWLANE

IOW SE RVI CE – autoryzowane centrum serwisowe układów napędowych
Fir ma IOW SE RVI CE zo sta ła za ło żo na w roku 1994. Od po cząt ku swo jej dzia łal no ści spe cja li zu -
je się w na pra wach i ob słu dze ukła dów na pę do wych sto so wa nych w ma szy nach rol ni czych,
bu dow la nych, gór ni czych, leśnych i terminalowych

Dzię ki umo wie pod pi sa nej z Car ra ro w ma ga zy nie IOW SE RVI CE znacząco zwięk szy się licz ba czę ści za mien nych do stęp nych
„od rę ki” 

Waż ną ko rzy ścią dla IOW SE RVI CE z no wo za war tej umo wy z fir mą Car ra ro jest po zy ska -
nie jesz cze szer szej wie dzy z za kre su bu do wy i ob słu gi ukła dów prze nie sie nia na pę du
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do wa na sieć dys try bu to rów
i cen trów ser wi so wych, któ re
są już obec ne w 90 kra jach.
Fir ma nie ustan nie pra cu je
nad roz wo jem ofe ro wa nych
przez sie bie pro duk tów, nie tyl -
ko do pa so wu jąc się do po trzeb
ryn ku, ale też wy zna cza jąc
tren dy w roz wo ju ma szyn. Po -
stę pu jąc w ten spo sób, Car ra -
ro sta je się waż nym part ne rem

w uno wo cze śnia niu sprzę tu
i zwięk sza niu je go kon ku ren -
cyj no ści. Układ prze nie sie nia
na pę du w każ dej ma szy nie od -
gry wa nie zwy kle istot ną ro -
lę – wpły wa bo wiem nie tyl ko
na wła ści wo ści trak cyj ne, ale
tak że kosz ty eks plo ata cji wy ko -
rzy sty wa ne go sprzę tu. Dla
przy kła du źle skon stru owa ny
czy nie wła ści wie do bra ny most

na pę do wy mo że ła two ulec
awa rii, po cią ga jąc za so bą
kosz tow ne prze sto je i na pra wy.
Oprócz sze ro kich kom pe ten cji
w za kre sie ob słu gi ma szyn,
IOW SE RVI CE po ma ga w do -
bo rze od po wied nich czę ści.
W tym ce lu wy star czy tyl ko za -
dzwo nić do cen tra li fir my, a na -
stęp nie po dać kon sul tan to wi
nu mer OEM czę ści lub w przy -

pad ku je go bra ku – kil ka pod -
sta wo wych in for ma cji na te mat
wy ko rzy sty wa nej ma szy ny.
Po nad to fir ma jest w sta nie
rów nież do ko ny wać prze bu -
dowy wy bra nych pod ze spo łów
napędowych, ce lem do sto so -
wa nia ich do in dy wi du al nych
po trzeb użyt kow ni ka.
IOW SE RVI CE gwa ran tu je
każ de mu klien to wi naj wyż -
szą ja kość usług oraz ofe ro -
wa nych czę ści za mien nych.
Fir ma dzia ła nie tyl ko w Pol -
sce, ale rów nież za gra ni cą.
Swo je od dzia ły po sia da
w Cze chach, Buł ga rii oraz
na Li twie. Oprócz Da na SPI -
CER i Car ra ro, fir ma IOW
SE RVI CE jest też au to ry zo -
wa nym cen trum ser wi so -
wym oraz wy łącz nym przed -
sta wi cie lem w na szym kra ju
m.in. Fa ry mann Die sel Sys -
tems GmbH, PIV Dri ves
GmbH czy RUD ERLAU.
Peł na ofer ta IOW
SERVI CE jest do -
stępna na stro nie:

www.iowservice.pl

Producent Car ra ro jest zna nym dostawcą mo stów na pę do wych sto so wa nych w róż ne go ro dza ju ma szy nach rol ni czych, bu dow -
la nych i gór ni czych, leśnych i terminalowych

http://iowservice.pl/
http://iowservice.pl/
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Wy twa rza nie be to nu sta no wi
pod sta wę dzia łal no ści MD
Be ton. Fir ma po sia da cer ty fi -
kat wy da ny przez In sty tut Ce -
ra mi ki i Ma te ria łów Bu dow la -
nych, Od dział Be to nów
CEBET w War sza wie. Od bior -
ca mi spo iwa są nie tyl ko
klien ci in dy wi du al ni, ale tak że
kon sor cja pra cu ją ce przy in -
we sty cjach wiel ko po wierzch -
nio wych czy osie dlach miesz -
ka nio wych. W ofer cie jest be -
ton o róż nej kla sie wy trzy ma -
ło ści, tj. od C8/10 do C50/60,
kon sy sten cji S1 -S5, jak rów -
nież wy ro by spe cjal ne, np.
włók no be ton wy so ko war to -
ścio wy, be ton sa mo za gęsz -
cza ją cy czy kom po zy to wy.
Fir ma jest w sta nie wy pro du -
ko wać każ dy ro dzaj be to nu
we dług re cep tu ry do star czo -
nej przez klien ta, od po wia da -
ją cy wa run kom kon kret ne go
pro jek tu. Ma dwie no wo cze -
sne wy twór nie be to nu i roz bu -
do wa ną ba zę spe cja li stycz -
nych po jaz dów cię ża ro wych.
Gwa ran tu je to ter mi no we do -
star cze nie spo iwa z za cho wa -
niem no mi nal nej ja ko ści.
Od po cząt ku swo je go ist nie -
nia fir ma spe cja li zu je się rów -
nież w wy twa rza niu pre fa bry -
ka tów be to no wych. Wśród
naj now szych pro duk tów są
blo ki be to no we prze zna czo ne
do bu do wy ścian opo ro wych.
Za kres ich za sto so wań jest
prak tycz nie nie ogra ni czo ny.
Mo gą być one wy ko rzy sty wa -
ne w bran ży ko mu nal nej, np.
do bu do wy bok sów uła twia ją -
cych prze cho wy wa nie róż -
nych frak cji od pa dów, w sek -
to rze bu dow la nym, np.
do wy god ne go sor to wa nia
kru szyw, bu do wy wiat, ka na -
łów, tu ne li, umoc nień grun -
tów, wa łów prze ciw po wo dzio -
wych, skarp, osu wisk ziem -
nych, jak rów nież w rol nic twie,
po zwa la jąc na szyb ką i ła twą
bu do wę si lo sów do sto so wa -

nych do wiel ko ści zbio rów
czy bok sów do prze cho wy -
wa nia m.in. obor ni ka, opa łu,
zbóż, ro ślin oko po wych itp.
Blo ki ofe ro wa ne przez MD
Be ton ma ją pro sto pa dło -
ścien ny kształt i wy stę pu ją
w wie lu roz mia rach, dzię ki
cze mu ła two zbu do wać mur
opo ro wy naj le piej od po wia -
da ją cy kon kret nym po trze -
bom. Trzon pro duk cji sta no -
wią blo ki o gru bo ści/wy so ko -
ści rów nej 60/60 cm do stęp -
ne w trzech wer sjach dłu go -
ści – 60, 120 i 180 cm oraz
blo ki o gru bo ści/wy so ko ści
80/80 cm, któ rych dłu gość
wy no si 80 lub 160 cm. W wie -
lu przy pad kach prak tycz nym
roz wią za niem mo gą być też
„cień sze” blo ki o gru bo -
ści/wy so ko ści rów nej 40/40
lub 40/80 cm, dłu gie na 80
lub 160 cm. Po nad to są też
ofe ro wa ne blo ki w kształ cie
scho dów, któ re uła twia ją
wej ście na mu ry opo ro we,
np. w ce lu in spek cji skła do -
wi ska al bo nad zo ru pro ce su
za ła dun ku i wy ła dun ku. Ma -
ją one po trzy stop nie i są
do pa so wa ne wy mia ra mi
do stan dar do wych blo ków
pro sto pa dło ścien nych.
Bu do wa mu rów opo ro wych
przy wy ko rzy sta niu ta kich pre -
fa bry ka tów jest pro sta i szyb -

TECHNOLOGIE

Pre fa bry ka ty MD Be ton – sze ro ki wy bór, naj wyż sza ja kość
Od ponad ćwierćwiecza warszawska firma MD Beton produkuje i dostarcza wysokiej jakości
beton oraz szeroki wachlarz prefabrykatów o różnorakim zastosowaniu

Dwie no wo cze sne wy twór nie be to nu oraz roz bu do wa na ba za spe cja li stycz nych po jaz dów cię ża ro wych gwa ran tu ją ter mi no we
do stawy na plac budowy

Ła twe do prze no sze nia pły ty dro go we ty pu MON ma ją so lid nie zbro je nie i są wy ko ny wa -
ne co naj mniej z be to nu B30, umoż li wia jąc do jazd cięż kie go sprzę tu w trud nym te re nie

Krę gi pro du ko wa ne przez MD Be ton mo gą mieć róż ną wy so kość i śred ni cę, a na -
wet otwo ry bocz ne. Do wy bo ru jest też za koń cze nie pro ste lub z fel cem

Płyty z wypłukiwanym żwirem wyglądają bardzo estetycznie, dlatego mogą być
z powodzeniem wykorzystywane do budowy chodników, alejek itp
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ka, bo nie wy ma ga żad nych
fun da men tów ani spo iwa, tyl ko
rów ne go i sta bil ne go pod ło ża.
Wzno sze nie ścian uła twia ją
spe cjal ne wy pu sty, któ re za -
pew nia ją rów ne usta wie nie po -
szcze gól nych blo ków, a jed no -
cze śnie więk szą wy trzy ma łość
ca łej kon struk cji. Brak ko niecz -
no ści sto so wa nia spo iwa po -
zwa la też na wy god ne ro ze bra -
nie mu ru, np. w ce lu ada pta cji
blo ków w in nym miej scu czy
do pa so wa nia wiel ko ści bok su
do bie żą cych po trzeb.
Do pro duk cji blo ków jest sto so -
wa ny be ton kla sy B25 lub wyż -
szej. Po wsta je przy wy ko rzy -
sta niu cer ty fi ko wa nych ma te -
ria łów oraz pia sku płu ka ne go,
żwi ru otocz ko we go i do mie -

szek che micz nych. Te ostat nie
po cho dzą od fir my BASF i są
spe cjal nie do bie ra ne pod kon -
kret ne za sto so wa nia. Ich za da -
niem jest np. upla stycz nia nie
be to nu, usu wa nie z nie go po -
wie trza czy przy spie sza nie
wią za nia, by nie za marzł al bo
nie uległ prze su sze niu.
In ny mi pre fa bry ka ta mi, ja kie
moż na zna leźć w ofer cie MD
Be ton są pły ty dro go we ty pu
MON. Wy stę pu ją one w trzech
pod sta wo wych roz mia rach,
ale fir ma jest w sta nie do sto so -
wać pro dukt do po trzeb klien -
ta. Ta kie pły ty są zbro jo ne po -
dwój ną siat ką i wy ko ny wa ne
z be to nu kla sy C25/30, C30/37
i C35/45. Zna ko mi cie na da ją
się do bu do wy tym cza so wych
dróg tech no lo gicz nych umoż -
li wia ją cych ła twy do jazd cięż -
kie go sprzę tu w trud nym te re -
nie, ale tak że sta łych dróg
gmin nych, osie dlo wych, wjaz -

dów, a na wet par kin gów. Moż -
na je ukła dać bez ze zwo le nia,
bo dzię ki wbu do wa nym ha -
kom, ła two je usu nąć lub prze -
ło żyć w in ne miej sce.
Cie ka wą no wo ścią są pły ty
dro go we z wy płu ki wa nym żwi -
rem, o wy mia rach 2x2 m i gru -
bo ści 16 cm. Atrak cyj ne wy -
koń cze nie jed nej ze stron spra -
wia, że mo gą być sto so wa ne
do bu do wy ale jek, chod ni ków,
po dwó rek, a na wet dróg do jaz -
do wych, bo z „za pa sem” prze -
no szą ob cią że nia du żych cię -
ża ró wek, cią gni ków rol ni czych
itp. Pły ty z wy płu ki wa nym żwi -
rem to bar dzo do bra al ter na ty -
wa dla kost ki bru ko wej, któ ra
zaj mu je du żo cza su przy ukła -
da niu i nie gwa ran tu je pła skiej

na wierzch ni, przez co szyb ko
zbie ra się na niej wo da.
W ofer cie MD Be ton wy stę pu -
ją też bel ki stro po we Te ri va,
któ re wy róż nia ją się ła two ścią
mon ta żu (bez ko niecz no ści
za sto so wa nia cięż kich ma -
szyn), ni ską ma są i du żą wy -
trzy ma ło ścią. Po nad to są
ognio od por ne i za po bie ga ją
stra tom cie pła. Po dob nie jak
w przy pad ku blo ków i płyt,
do wy bo ru jest wie le roz mia -
rów be lek Te ri va, dzię ki cze mu
mo gą być one wy ko rzy sty wa -
ne przy róż nych in we sty cjach.
In nym waż nym pro duk tem są
blocz ki be to no we. Posiadają
one stan dar do wy wy miar
12x24x38 cm (od po wia da to 6
daw nym ce głom „po je dyn -
czym”), ale róż nią się wy trzy -
ma ło ścią na ści ska nie, któ ra
za wie ra się w prze dzia le od 15
do 40 MPa. Blocz ki o mniej szej
wy trzy ma ło ści są od po wied nim

roz wią za niem dla bu dyn ków
co naj wy żej z dwo ma kon dy -
gna cja mi, z ko lei naj moc niej -
sze tra fia ją do wy so kich kon -
struk cji. Wszyst kie po wsta ją
z tzw. be to nu cięż kie go.
MD Be ton wy twa rza rów nież
bel ki nad pro żo we w kształ cie li -
te ry L, sto so wa ne przy wy ko ny -
wa niu otwo rów okien nych
i drzwio wych w ścia nach bu -
dyn ków. Są one bar dzo prak -
tycz ne, bo eli mi nu ją ko niecz -
ność wy ko rzy sty wa nia sza lun -
ków i stem pli, co zna czą co
ogra ni cza i przy spie sza pra ce
przy go to waw cze i mu rar skie.
Do wy bo ru są też róż ne ro dza -
je krę gów be to no wych, umoż li -
wia ją cych wy god ny do stęp
do sys te mów od wad nia ją cych
i ka na li za cyj nych, jak rów nież
ich wen ty lo wa nie. Mo gą być
sto so wa ne w stre fach ru chu
ko ło we go oraz pie sze go i ma ją
dwa ty py za koń czeń: pro ste
lub z fel ca mi. Te dru gie uła twia -
ją łą cze nie po szcze gól nych
ele men tów i za pew nia ją więk -
szą szczel ność po łą cze nia.
Do wszyst kich ofe ro wa nych
krę gów są do stęp ne po kry wy

peł ne lub z otwo ra mi do mon -
ta żu wła zu o śred ni cy 60
lub 80 cm. Fir ma jest też w sta -
nie przy go to wać krę gi z otwo -
ra mi bocz ny mi, sto so wa ne
do bu do wy in sta la cji ście ko -
wych czy od wad nia ją cych. Krę -
gi o śred ni cy po nad 2 metrów
mo gą być wy ko rzy sty wa ne
na szam ba, ale spe cjal nie
na ta kie po trze by MD Be ton
ma w ofer cie zbior nik pro sto -
pa dło ścien ny o po jem no ści
5,5 m3. Oprócz krę gów fir ma
pro du ku je rów nież prze pu sty
dro go we – okrą głe lub z tzw.
stop ką uła twia ją cą po sa do wie -
nie pre fa bry ka tu w od po wied -
nim miej scu.
Wy ko rzy stu jąc swo je wie lo -
let nie do świad cze nie, fir -
ma MD Be ton jest otwar ta
na re ali za cję naj bar dziej nie -
ty po wych zle ceń. Swo je moż -
li wo ści po twier dzi ła już do -
star cza jąc m.in. pre fa bry ka ty
be to no we na Sta cję Ark tycz -
ną PAN czy spe cja li stycz ne
pło ty do wy dzie le nia
stref ki bi ca pod czas
turnieju Eu ro 2012.

www.mdbeton.pl

Najmocniejsze wersje bloków betonowych są z powodzeniem wykorzystywane do
zasieków kruszyw i stanowią skuteczną zaporę nawet dla dużej ładowarki kołowej

MD Beton dysponuje specjalistycznymi pojazdami, dzięki czemu oferuje nie tylko
produkcję, ale również transport bloków i budowę murów oporowych

http://www.mdbeton.pl/
http://www.mdbeton.pl/
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Ofer tę roz po czy na mo del Cat
B100 z cer ty fi ka tem IP67, co
ozna cza, że jest on cał ko wi -
cie py łosz czel ny i wo do od -
por ny – bez pro ble mu wy trzy -
ma na wet 30 mi nut w za nu -
rze niu o głę bo ko ści do 1 me -
tra. Po nad to speł nia stan dar -
dy mi li tar ne MIL-STD 810,
a więc po zy tyw nie prze szedł
se rię te stów wy trzy ma ło ścio -
wych, któ re są prze pro wa -
dza ne na róż ne go ro dza ju
urzą dze niach – od ma sek ga -
zo wych i ka mi ze lek ku lo od -
por nych po lap to py, ta ble ty
i te le fo ny. Wy róż nia się wy -
so ką od por no ścią na wstrzą -
sy i uszko dze nia me cha nicz -
ne, bo upa dek z wy so ko -
ści 1,8 metra, kon takt z ostry -
mi po wierzch nia mi czy na wet
ko ła sa mo cho du oso bo we go
nie sta no wią dla nie go za gro -
że nia. Te le fon ten jest rów -
nież w sta nie funk cjo no wać
bez żad nych za kłó ceń w bar -
dzo eks tre mal nych tem pe ra -
tu rach, tj. od -25 do 55°C.
Cat B100 zo stał za pro jek to wa -
ny z my ślą o oso bach wy ko -
nu ją cych wy jąt ko we za da nia.
Jest do sto so wa ny do wa run -
ków pa nu ją cych na te re nie
bu do wy, w fa bry ce, ogro dzie,
pod czas ope ra cji woj sko wych
czy eks tre mal nych wy czy nów
spor to wych. Bło to, wo da,
kurz, skraj nie ni skie lub wy so -
kie tem pe ra tu ry – nic nie jest
w sta nie za kłó cić po praw ne go
dzia ła nia te le fo nu Cat B100,
a je śli się ubru dzi, moż na go
po pro stu umyć pod bie żą cą
wo dą. Spe cjal nie za pro jek to -
wa na kla wia tu ra umoż li wia
kom for to wą ob słu gę urzą dze -
nia na wet w gru bych rę ka wi -
cach. Wy trzy ma ła ba te ria po -
zwa la na pro wa dze nie roz -
mów przez 10 go dzin. Pro ble -
mu nie sta no wi tak że ha łas
pod czas roz mo wy – te le fon
ma spe cjal ny mi kro fon wy ci -
sza ją cy oto cze nie i gło śnik

o wy so kiej mo cy, za pew nia ją -
cy zna ko mi tą ja kość dźwię ku
w róż nych sy tu acjach.
Cat B100 zo stał po raz pierw -
szy za pre zen to wa ny na tar -

gach CES w Las Ve gas. Jest
on zna ko mi tą pro po zy cją dla
osób, któ re ce nią so bie kla -
sycz ny de sign te le fo nu i bez -
kom pro mi so wą od por ność

na wa run ki ze wnętrz ne. Obu -
do wa urzą dze nia jest po kry ta
spe cjal ną, ab sor bu ją cą
wstrzą sy gu mą z ano dy zo wa -
nym alu mi nium. Te le fon ma
wbu do wa ny od bior nik aGPS,
jak rów nież apa rat fo to gra ficz -
ny 3 Mpx z lam pą bły sko wą,
któ ra peł ni rów nież funk cję
prak tycz nej la tar ki. Por ty
do pod łą cze nia słu cha wek
i ła do war ki są wy po sa żo ne
w wo dosz czel ne za ślep ki. Te -
le fon Cat B100 ob słu gu je jed -
ną kar tę SIM i ko rzy sta z sie -
ci 3G. Su ge ro wa na ce na de ta -
licz na mo de lu to 649 zł brut to.
Tań szym, ale rów nie atrak -
cyj nym wy bo rem mo że być
te le fon Cat B25. Po dob nie,
jak B100 zo stał za pro jek to -
wa ny z my ślą o za sto so wa -
niach w naj bar dziej eks tre -
mal nych wa run kach. Te le fon
wy po sa żo no w funk cję ob -
słu gi dwóch kart oraz wy daj -
ną ba te rię, umoż li wia ją cą po -
nad 9 go dzin roz mów lub
do 13 dni pra cy w try bie czu -
wa nia. No wo cze sne urzą dze -
nie ma cer ty fi kat IP67, po -
twier dza ją cy je go cał ko wi tą
py łosz czel ność i wo dosz -
czel ność. Mo że on wy trzy -
mać pod wo dą na głę bo ko -
ści do jed ne go me tra przez
pół go dzi ny, jest od por ny
na wstrzą sy i uszko dze nia
me cha nicz ne. Dzię ki wzmoc -
nio nej obu do wie te le fon Cat
B25 bez szwan ku prze trwa
upa dek z wy so ko ści 1,8 me -
tra, a za kres tem pe ra tur,
w ja kich mo że pra co wać bez
ja kich kol wiek za kłó ceń za -
wie ra się w prze dzia le od -5
do 50°C. Cat B25 to mo del,
któ ry bez żad nych obaw
moż na za brać ze so bą
na wspi nacz kę gór ską czy
spływ ka ja kiem. Z po wo dze -
niem spraw dzi się też ja ko te -
le fon dla biz nes me na, któ ry
czę sto mu si pra co wać w te re -
nie. Dzię ki funk cji Du al Sim,

Pan cer ne te le fo ny Cat – po dej mij naj trud niej sze wy zwa nia!
Od nie daw na na pol skim ryn ku do stęp ne są te le fo ny ko mór ko we mar ki Cat. Trzy róż ne mo de le
ma ją wspól ną ce chę – są nie zwy kle od por ne na naj trud niej sze wa run ki eks plo ata cji…

Każ dy uczest nik mi nio nych tar gów In ter masz mógł prze ko nać się oso bi ście, że te -
le fo ny Cat wy trzy mu ją pod wo dą znacz nie dłu żej niż 30 mi nut...

Cat B15 zo stał za pro jek to wa ny z my ślą o użyt kow ni kach, któ rzy nie uzna ją kom pro mi -
sów. Mi ło śni cy spor tów eks tre mal nych, pra cow ni cy bu do wy – no wy smart fon fir my
Ca ter pil lar spraw dzi się wszę dzie tam, gdzie wy ma ga na jest naj wyż sza nie za wod ność

NARZĘDZIA I SPRZĘT BUDOWLANY
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Cat B25 mo że jed no cze śnie
słu żyć ja ko te le fon pry wat ny
i służ bo wy, bez ry zy ka utra ty
kon tak tu w każ dej sy tu acji.
Zo stał wy po sa żo ny w la tar kę
LED, apa rat 2 Mpx oraz ra dio
FM. Moż li we jest roz sze rze nie
pa mię ci urzą dze nia o 8 GB
za po mo cą kar ty microSD.
Su ge ro wa na ce na de ta licz -
na te le fo nu Cat B25 wy no -
si 379 zło tych  brut to.
Ca ter pil lar ma też od po wied -
nią pro po zy cję dla osób, któ -
re mi mo trud nych wa run ków
pra cy, na dal chcą ak tyw nie
ko rzy stać na przykład z por -
ta li spo łecz no ścio wych, sur -
fo wać po in ter ne cie czy wy -
god nie ko rzy stać z pocz ty e -
-ma il. Jest nią wie lo funk cyj ny,
bar dzo so lid nie wy ko na ny
smartfon Cat B15. No wy te le -
fon ma 4-ca lo wy ekran do ty -
ko wy, dwur dze nio wy pro ce -
sor, 512 MB pa mię ci RAM
i ba te rię po zwa la ją cą na po -
nad 16 go dzin roz mów. Pra -
cu je na sys te mie An dro id 4.1
Jel ly Be an i mo że ob słu gi wać
jed no cze śnie dwie kar ty SIM.
Cat B15 zo stał za pro jek to wa -
ny z my ślą o użyt kow ni kach,
któ rzy nie uzna ją kom pro mi -

sów. Mi ło śni cy spor tów eks -
tre mal nych, pra cow ni cy bu -
do wy – no wy smart fon fir my
Ca ter pil lar spraw dzi się wszę -
dzie tam, gdzie wy ma ga na
jest naj wyż sza nie za wod ność.
Obu do wa wy ko na na z ano dy -
zo wa ne go alu mi nium z gu mo -
wy mi wy koń cze nia mi i ekran
z od por ne go na uszko dze nia
i za ry so wa nia szkła Cor ning
Go ril la czy nią z Cat B15 praw -
dzi we go twar dzie la. Smart fon
ma cer ty fi kat IP67 – jest wo -
do od por ny i py łosz czel ny,
bez pro ble mu wy trzy ma 30
mi nut pod wo dą do 1 m głę -
bo ko ści. Nie strasz ne są mu
tak że uszko dze nia me cha -
nicz ne i upa dek na wet z 1,8 m
wy so ko ści. Za kres tem pe ra -
tur, w ja kich mo że pra co wać
bez za kłó ceń jest bar dzo sze -
ro ki: od -20 do 55°C.
Te le fon Cat B15 ma wy mia -
ry 125x69,5x14,95 mm i zna -
ko mi cie le ży w dło ni, a do te -
go jest lek ki – je go ma sa to
tyl ko 170 g. Stan dar do wa pa -
mięć 4 GB mo że być w ła twy
spo sób roz sze rzo na na wet
do 32 GB za po mo cą kar ty
microSD, umoż li wia jąc prze -
cho wy wa nie du żej liczby
zdjęć, pli ków mu zyczn cych
czy fil mo wych. Za le tą te le fo -
nu jest rów nież 5-me ga pik -
se lo wy apa rat fo to gra ficz ny,
po zwa la ją cy na na gry wa nie
fil mów w wy so kiej ja ko ści
oraz przed nia ka me ra, któ -
ra mo że być wy ko rzy sty wa -
na do wi de oro zmów. Su ge -
ro wa na ce na de ta licz na te -
le fo nu Cat B15 to 1.299 zł
(w tym VAT).  
Ory gi nal ne te le fo ny Cat są
do stęp ne wy łącz nie w au to ry -
zo wa nych punk tach: RTV
EURO AGD i sie ci Play. Ak tu -
al ne ad re sy skle pów, w któ -
rych moż na je na być znaj du -
ją się na stro nie internetowej:

www.toughphones.com.pl 
Mo del Cat B15 ma 4-ca lo wy wy świe tlacz mul ti -to uch o roz dziel czo ści 480x800 pi -
xe li, któ ry mo że być ob słu gi wa ny na wet mo kry mi dłoń mi

So lid ne obu do wy te le fo nów Cat spra wia ją, że urzą dze nia te są od por ne na uszko dze -
nia me cha nicz ne, za nie czysz cze nia czy sil ne wstrzą sy. Na zdję ciu mo del Cat B100

Cat B15 pra cu je na sys te mie An dro id,
po zwa la jąc na ko rzy sta nie z wie lu apli -
ka cji, a tym sa mym do sto so wa nie
urzą dze nia do in dy wi du al nych po trzeb

Cat B25 jest po ręcz ny i wy god ny w użyt -
ko wa niu. W gór nej czę ści obu do wy po -
sia da otwór, któ ry umoż li wia ła twe przy -
mo co wa nie urzą dze nia do „smy czy”

Cat B100 ma wbu do wa ny od bior nik
GPS, jak rów nież apa rat fo to gra ficz ny
3 Mpx z lam pą bły sko wą, któ ra peł ni
rów nież funk cję prak tycz nej la tar ki

Naj śwież sze In for ma cje o te le fo nach Cat są też do stęp ne na Fa ce bo oku: https://www.fa ce bo ok.com/CatTelefonyPolska
oraz ka na le YouToube https://www.youtu be.com/chan nel/UCk486Bs4IKwIcxvuVmuCiGg

www.cat.com / www.caterpillar.com 
© 2014 Caterpillar. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, „Caterpillar Yellow”, the „Power Edge” trade dress as well as corporate and product identity used
herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. TCCM s.r.o. is an authorised distributor of Bullitt Mobile Ltd, a licensee of Caterpillar Inc.
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No wy od dział znaj du je się
w zna ko mi tej lo ka li za cji tuż
przy au to stra dzie A2, umoż li -
wia jąc ła twy do jazd prak tycz nie
z każ de go miej sca w Pol sce.
Zaj mu je się sprze da żą, ob słu gą
ser wi so wą i wy naj mem ma szyn
bu dow la nych, a tak że dys try bu -
cją czę ści za mien nych.
Pod wzglę dem funk cjo nal -
nym skła da się z trzech po łą -
czo nych czę ści: bu dyn ku biu -
ro we go (ad mi ni stra cyj no -so -
cjal ne go), obiektu ma ga zy no -
we go oraz bu dyn ków warsz -
ta to wych. Pierw szy z nich jest
po dzie lo ny na część zwią za -
ną z re gio nem Pół noc no -Za -
chod nim Pol ski oraz część
zwią za ną z dzia łal no ścią
na te re nie ca łe go kra ju. W bu -
dyn ku znaj du ją się m.in. re -
cep cja, biu ra, sal ki kon fe ren -
cyj ne, szat nie, sa ni ta ria ty, ar -
chi wum, ser we row nia, sa la
szko le nio wa, ja dal nia. Nie któ -
re po miesz cze nia są wy po sa -
żo ne w sys tem prze suw nych
ścian, co po zwa la na ła twe
do pa so wa nie ich wiel ko ści
do bie żą cych po trzeb.
Ma ga zyn peł ni ro lę skła du
cen tral ne go. Jest wy ko rzy sty -
wa ny na po trze by wła sne oraz
po zo sta łych jed no stek ser wi -
so wych na te re nie ca łej Pol ski,
a tak że klien tów in dy wi du al -
nych. Oprócz miej sca do prze -
cho wy wa nia czę ści obej mu je
stre fę do staw i eks pe dy cji oraz
po miesz cze nia tech nicz ne, ta -
kie jak ko tłow nia i pom pow nia
prze ciw po ża ro wa. Dla spraw -
ne go funk cjo no wa nia obiek tu,
prze wi dzia no w nim czte ry
bra my. Dwie z nich są wy po -
sa żo ne w ram py: jed na w po -
sta ci do ku roz ła dun ko we go
na po zio mie -1,2 me tra, dru ga
z pod no śni kiem no ży co wym
umoż li wia ją cym ob słu gę
mniej szych sa mo cho dów.

W ha lach warsz ta to wych wy -
ko ny wa ne są róż ne czyn no ści
zwią za ne z ser wi so wa niem,
na pra wą oraz przy go to wa -
niem do sprze da ży ma szyn
bu dow la nych. Ze wzglę dów
lo gi stycz nych ha le po łą czo -
ne są z ad mi ni stra cyj no -biu -
ro wą czę ścią obiek tu. Wjazd
sprzę tu do warsz ta tów umoż -
li wia ją ro lo wa ne bra my o wy -
mia rach 6x6 me tra. Przed bu -
dyn ka mi oraz mię dzy ni mi
wy go spo da ro wa no du że pla -
ce ma new ro we, za pew nia ją -
ce spraw ne i bez ko li zyj ne po -
ru sza nie się sprzę tu.
Warsz tat re gio nu obej mu -
je osiem sta no wisk słu żą cych
do prze pro wa dza nia prze glą -
dów okre so wych, wy mia ny
ole ju, na praw i re gu la cji oraz
wy mia ny czę ści i pod ze spo -
łów. Na wy po sa że niu ha li znaj -
du je się m.in. suw ni ca na to ro -
wa o udźwi gu 8 ton i roz pię to -
ści 19,5 m, cen tral na in sta la cja
ole jo wa oraz sprę żo ne go po -
wie trza i in dy wi du al ne wy cią gi
spa lin. Dru gi warsz tat, spe cja -
li stycz ny, po sia da sześć sta -
no wisk wy ko rzy sty wa nych
do re mon tów sil ni ków i pod ze -
spo łów oraz przy go to wa nia
no wych ma szyn do sprze da -
ży. Czyn no ści przy go to waw -
cze po le ga ją m.in. na spraw -
dze niu sta nu kom plet no ści
sprzę tu, uzu peł nie niu pły nów
eks plo ata cyj nych, spraw dze -
niu dzia ła nia po szcze gól -
nych me cha ni zmów, in sta la -
cji i wy po sa że nia oraz pró -
bach ukła dów ki ne ma tycz -
nych. W warsz ta cie spe cja li -
stycz nym, po za suw ni cą oraz
nie zbęd ny mi in sta la cja mi,
znaj du je się do dat ko wo pra sa
hy drau licz na o na ci -
sku 100 ton i sta no wi -
ska ślu sar skie.

MASZYNY BUDOWLANE

Otwar cie od dzia łu Ber ge rat Mon noy eur w Ko mor ni kach
Pod ko niec ma ja od by ło się ofi cjal ne otwar cie od dzia łu Ber ge rat Mon noy eur w Ko mor ni kach – głów -
nej sie dzi by Re gio nu Pół noc no -Za chod nie go. No wo cze sna pla ców ka speł nia naj wyż sze świa to we
stan dar dy w za kre sie pro fe sjo nal nej ob słu gi klien ta, dla te go w uro czy sto ści wziął udział sam Bau do -
uin Mon noy eur. Licz nie zgro ma dze ni go ście mie li oka zję zwie dzić no wy od dział, a na za koń cze nie im -
pre zy obej rzeć wy stę py ma szyn Cat oraz efek tow ne ilu mi na cje świetl ne

www.b-m.pl

Tłem do przemówień inaugurujących oficjalne uruchomienie oddziału w Komornikach
były tworzące charakterystyczną bramę najnowsze koparko-ładowarki Cat serii F 

Nocne akro ba cje w wy ko na niu ma szyn Caterpillar by ły im po nu ją ce, tym bar dziej, że
od by wa ły się na dość nie wiel kiej prze strze ni 

Wstę gę prze ci na ją Ni co las Me rer – dy rek tor ge ne ral ny BM Pol ska, Krzysz tof Ka la ta – dy rek tor
re gio nu Pół noc no -Za chod nie go BM Pol ska i Bau do uin Mon noy eur – pre zes Gru py Mon noy eur

http://www.b-m.pl/
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Sca nia P410 6x4 – twar da sztu ka!
Wy ma ga nia sta wia ne cię ża rów kom bu dow la nym są bar dzo du że. Ta kie po jaz dy mu szą być wy -
trzy ma łe, zdol ne do po ru sza nia się w trud nym te re nie, a jed no cze śnie od po wied nio lek kie, gwa -
ran tu jąc wy so ką efek tyw ność trans por tu. Jak z ty mi za ło że nia mi ra dzi so bie te sto wa Sca nia?

Po jaz dy bu dow la ne Sca nia wy róż nia ją się na tle po zo sta łych sa mo cho dów szwedz kie go pro du cen ta m.in. moc nym, sta lo wym zde rza kiem, gril lem po kry tym czar nym ma to -
wym la kie rem i do dat ko wym uchwy tem, po zwa la ją cym na ła twej wej ście kie row cy na zde rzak w ce lu wy czysz cze nia na ro ży szy by czy usta wie nia lu ster ka czo ło we go.

Sze ro ko otwie ra ne drzwi, od po wied nio dłu gie po rę cze i dwa peł no wy mia ro we stop -
nie z za bez pie cze niem prze ciw po śli zgo wym uła twia ją wcho dze nie i wy cho dze nie
z ka bi ny. Użyt kow ni cy eks plo atu ją cy po jazd w wa run kach du że go za py le nia szyb ko
do ce nią gór ny wlot fil tra po wie trza i za koń cze nie ru ry wy de cho wej wy pro wa dzo ne
pio no wo do gó ry za tyl ną ścia ną ka bi ny

Eg zemplarz, ja ki otrzy ma li -
śmy do te stów miał układ na -
pę do wy w kon fi gu ra cji 6x4,
z roz sta wem osi 3.700 mm.
W po jeź dzie 3-osio wym ta -
kie roz wią za nie jest opty -
mal ne dla więk szości ty po -
wych za sto so wań bu dow la -
nych. W po rów na niu do od -
mian 6x6 za pew nia niż sze
zu ży cie pa li wa, a dwie osie
na pę do we z kom ple tem blo -
kad me cha ni zmów róż ni co -
wych są w zu peł no ści wy star -
cza ją ce, by ła two wy do stać
się z więk szo ści na po ty ka -
nych opre sji. Za łą cza się je
za po mo cą po krę tła za mon -
to wa ne go w ta bli cy roz dziel -
czej, dzię ki cze mu nie ma ry -
zy ka, że zo sta ną uru cho mio -
ne w nie wła ści wej ko lej no ści.
Naj pierw jest włą cza na blo -
ka da mię dzy osio we go me -
cha ni zmu róż ni co we go, po -
tem obie blo ka dy „po przecz -
ne”. Stan ich pra cy jest sy -
gna li zo wa ny na wy świe tla czu

w głów nym ze sta wie wskaź -
ni ków. Pod czas te stów wy ko -
na li śmy kil ka prób prze jaz -
dów po grzą skim, błot ni stym
te re nie, ale w żad nym przy -
pad ku nie by ło ko niecz no ści
„za pię cia” wszyst kich blo -
kad. Po ten cjał ta kie go ukła -
du na pę do we go jest więc
bar dzo du ży, dzię ki cze mu
sa mo chód bez tru du po ra dzi
so bie np. na stro mych pod -
jaz dach z roz mięk nię tym
pod ło żem. W skraj nie trud -
nych wa run kach ła two do ce -
nić wy so ki prze świt te sto we -
go po jaz du oraz te re no we
ogu mie nie osi ze spo lo nej.
Ta ka cię ża rów ka ma DMC
rów ną 26.000 kg, co przy ma -
sie wła snej 13.425 kg ozna cza
ła dow ność 12.575 kg. Jeżeli
pojazd nie wy jeż dża  na dro gi
pu blicz ne, te pa ra me try są od -
po wied nio wyż sze. Dzię ki za -
sto so wa niu przed niej osi
o no śno ści 8.500 kg i tyl ne go
wóz ka o no śno ści 26.000 kg,
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tech nicz na DMC wy no si
aż 34.500 kg, za pew nia jąc ła -
dow ność prze kra cza ją cą 21 t.
Oprócz bar dzo wy trzy ma łych
osi, w te sto wym po jeź dzie za -
sto so wa no rów nież naj moc -
niej szą ra mę F958 oraz za wie -
sze nie me cha nicz ne, obej mu -
ją ce re so ry pa ra bo licz ne
(z przo du 3-pió ro we, z ty -
łu 4-pió ro we) z amor ty za to -
ra mi hy drau licz ny mi oraz
sta bi li zato ra mi za mon to wa ny -
mi przy skraj nych osiach. Po -
jazd za trzy mu ją ha mul ce bęb -
no we, znacz nie bar dziej od -
por ne na za nie czysz cze nia,
niż ukła dy wy po sa żo ne w me -
cha ni zmy tar czo we. Są od po -
wied nio sku tecz ne i dzia ła ją
bez opóź nie nia. Przy po wol -
nym wy tra ca niu pręd ko ści kie -
row ca mo że się wspo móc ha -
mul cem wy de cho wym, uru -
cha mia nym przy ci skiem znaj -
du ją cym się w pod ło dze,
po le wej stro nie pe da łu sprzę -
gła. War ty uwa gi jest rów nież
układ kie row ni czy, któ ry po -
zwa la na bar dzo pre cy zyj ne
kie ro wa nie po jaz dem bez
wzglę du na stan na wierzch ni.
Na wet na naj głęb szych ko le -
inach, te sto wa Sca nia pro wa -
dzi się jak po sznur ku. Z ko lei
ope ru jąc w cia snej prze strze ni
ła two do ce nić nie wiel ki pro -
mień skrę tu, któ ry eli mi nu je
ko niecz ność wy ko ny wa nia do -
dat ko wych ma new rów oraz
bar dzo wy daj ny układ wspo -
ma ga nia kie row ni cy.
Aby sa mo chód mógł po dej -
mo wać trud ne wy zwa nia,
istot ne zna cze nie ma za sto -
so wa na jed nost ka na pę do -
wa. Od po wied nio do kon fi gu -
ra cji pod wo zia w te sto wym
po jeź dzie zde cy do wa no się
na 6-cy lin dro wy sil nik rzę do -
wy DC13 o po jem no ści 12,7
dm3, za pew nia ją cy moc 302
kW (410 KM) i mak sy mal ny
mo ment 2150 Nm do stęp ny
w za kre sie od 1.000 do 1.300
obr./min. Dzię ki te mu sa mo -
chód ła two na bie ra pręd ko ści
i wła ści wie „nie czu je” ob cią -
że nia. Spo rą za słu gę ma
w tym 12-stop nio wa, 2-za kre -
so wa prze kład nia ręcz -

na GRSO 905 z tzw. „po łów -
ka mi” oraz dwo ma bie ga mi
peł za ją cy mi, dzię ki któ rym
zmniej sza się ob cią że nie
ukła du na pę do we go w mo -
men cie ru sza nia za ła do wa -
nym po jaz dem. Naj wyż -
szy, 12. bieg jest nad bie -
giem, co w po łą cze niu z dość
„szyb kim” prze ło że niem tyl -
nej osi rów nym 3,96 spra wia,
że przy 80 km/h wska zów ka
ob ro to mie rza usta wia się
na 1.200 obr./min opty ma li -
zu jąc zu ży cie pa li wa pod -
czas jaz dy na utwar dzo -
nych na wierzch niach z wyż -
szy mi prędko ścia mi. Sam
sil nik 410 KM rów nież jest
bar dzo oszczęd ny, bo iden -
tycz na jed nost ka sto so wa -
na w po jaz dach da le ko bież -
nych bi je re kor dy oszczęd no -
ści, uzy sku jąc w te stach pra -
so wych wy ni ki na po zio -
mie 23 dm3/100 km. Do te go
ma nie skom pli ko wa ną bu do -
wę, jest wy po sa żo ny w tur -
bo sprę żar kę o sta łej geo me -
trii ło pa tek tur bi ny oraz układ
wtry sko wy com mon ra il.
Speł nia nor mę Eu ro VI tyl ko
po przez za sto so wa nie ukła -
du SCR. Sca nia mo że się
po chwa lić bar dzo du żym do -
świad cze niem w pro duk cji
jed no stek pod po rząd ko wa -
nych naj wyż szym stan dar -
dom emi syj nym, bo pierw -
szy sil nik Eu ro VI wpro wa dzi -
ła do sprze da ży już w ro -
ku 2011. Dwa la ta póź niej za -
pre zen to wa no dru gą ge ne ra -
cję tych jed no stek, łącz nie
z od mia na mi V8. Obec nie
klien ci ma ją do wy bo ru sil ni ki
Sca nia Eu ro 6 o mo cy w za -
kre sie 250-730 KM z ukła dem
EGR i SCR lub sa mym SCR.
Do tej po ry w Eu ro pie za ku -
pio no 21.000 po jaz dów Sca -
nia na pę dza nych ta ki mi sil ni -
ka mi, z cze go 1.700 zna la zło
na byw ców w Pol sce.
W ce lu zwięk sze nia ilo ści
miej sca na ra mie oraz ob ni -
że nia ma sy wła snej po jaz du,
za sto so wa no w nim krót ką
ka bi nę dzien ną CP14. Mi mo
kom pak to wych ga ba ry tów
jest ona od po wied nio prze -

Ta kie po krę tło sku tecz nie eli mi nu je błę dy w ko lej no ści za łą cza nia blo kad me cha -
ni zmów róż ni co wych. Aby spraw dzić, któ re z nich są uru cho mio ne, wy star czy zer -
k nąć na głów ny ze staw wskaź ni ków

Ta bli ca roz dziel cza jest ide al nie pod po rząd ko wa na kie row cy. Choć spra wia wra -
że nie bar dzo kom pak to wej, wy go spo da ro wa no w niej prak tycz ne kie sze nie, np.
do odło że nia te le fo nu czy słu chaw ki Blu eto oth

Za sto so wa ne fo te le są od po wied nio
twar de i za pew nia ją optymalne pod par -
cie ple ców, ogra ni cza jąc zmę cze nie
na dłuż szych tra sach

Krót ki drą żek zmia ny bie gów jest bar -
dzo po ręcz ny, ste ro wa nie skrzy nią nie
wy ma ga przy kła da nia du żej si ły, ale
do „je dyn ki” włą cza nej do do łu, trze ba
się chwi lę przy zwy cza jać 

Przy wy so kim, te re no wym po jeź dzie istot na ro lę ma ogra ni cze nie prze chy łów nad -
wo zia, dla te go te sto wa Sca nia zo sta ła wy po sa żo na w dwa so lid ne sta bi li za to ry za -
mon to wa ne przy przed niej i tyl nej osi
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stron na i wy god na. Za kie -
row ni cą ła two zna leźć kom -
for to wą po zy cję i na wet
przy znacz nym od su nię ciu
fo te la, na dal moż na za nim
zmie ścić klu cze, ga śni cę czy
pod no śnik. Kształt ta bli cy
roz dziel czej, roz pla no wa nie
przy rzą dów oraz wie lo funk -
cyj na kie row ni ca rów nież nie
po zo sta wia ją nic do ży cze nia
i jesz cze przez wie le lat bę dą
wzo rem er go no mii. W na szej
oce nie je dy nym man ka men -
tem mo że być brak za go spo -
da ro wa nia w ja ki kol wiek spo -
sób cał ko wi cie pła skie go tu -
ne lu sil ni ka, na przy kład wy -
ko na ną z two rzy wa sztucz ne -
go kon so lą, któ ra uła twi ła by
prze wo że nie do dat ko wych,
pod ręcz nych przed mio tów,
do ku men tów itp.
Te sto wa ny przez na szą re -
dak cję po jazd wy po sa żo ny
zo stał w trój stron ną za bu -
do wę sa mo wy ła dow czą
KH-Kip per ty pu W3H z le wą
bur tą otwie ra ną hy drau licz nie
o 180°. Spół ka z Za gnań ska
ja ko pierw szy pol ski pro du -
cent wpro wa dzi ła to roz wią za -
nie już w ro ku 2000. Pre mie ra
te go ro dza ju za bu do wy od by -
ła się na tar gach Au to stra da -
-Pol ska, gdzie zo sta ła ona
wy róż nio na za in no wa cyj ność
i funk cjo nal ność. Ko rzy ści
z płyn nie otwie ra nej i za my ka -
nej hy drau licz nie bur ty rów nie
szyb ko do ce ni li użyt kow ni cy,
dla te go też w chwi li obec nej
roz wią za nie to jest sto so wa ne
nie mal we wszyst kich wy wrot -
kach skrzy nio wych ofe ro wa -
nych przez KH-Kip per. Tak
zwa ny Hy dro bo ard po zwa la
mię dzy in ny mi na wy ła du nek
ma te ria łu w pew nej od le gło -
ści od sa mo cho du bez przy -
sy py wa nia kół, usy py wa nie
po dłuż nych wa łów czy za sy -
py wa nie po dłuż nych ro wów.
Istot ną ro lę od gry wa rów nież
przy prze ła dun kach ma te ria -
łów spa le ty zo wa nych. Dłu ga,
wy so ka bur ta z dol ny mi za -
wia sa mi by ła by bar dzo trud -
na do za my ka nia przez jed ną
czy na wet dwie oso by, zmu -
sza jąc do jej po dzia łu i za sto -

so wa nia sta łe go bądź de mon -
to wa ne go słup ka. W przy pad -
ku za sto so wa nia na pę du hy -
drau licz ne go ta kie pro ble my
nie wy stę pu ją. Bur ta mo że
być jed no czę ścio wa, a kie -
row ca nie jest na ra żo ny na ja -
ki kol wiek wy si łek fi zycz ny.
Mak sy mal ne opusz cze nie
bur ty (do pio nu) po zwa la

na bli ski pod jazd wóz ka wi dło -
we go, na to miast przy ką cie
otwar cia 90° sta no wić mo że
prak tycz ne prze dłu że nie ram -
py za ła dun ko wej.
Za sto so wa na za bu do wa ma
wy mia ry ga ba ry to we (dł. x
szer. x wys.) 5,6x2,5x1,0 m,
co w re zul ta cie da je po jem -
ność oko ło 13 m3. Pod ło ga
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Tłu mik ma kom pak to we wy mia ry i nie -
wiel ką ma sę wła sną. Znaj du je się
w nim filtr DPF, któ re go re ge ne ra cja
od by wa sie w spo sób cią gły. Je śli
jed nak doj dzie do zbyt du że go za nie -
czysz cze nia fil tra, kie row ca otrzy mu je
in for ma cję na wy świe tla czu o ko -
niecz no ści więk sze go ob cią że nia sil -
ni ka, co ma na ce lu pod wyż sze nie
tem pe ra tu ry w ukła dzie wy de cho wym.
W skraj nych przy pad kach moż li wa
jest też re ge ne ra cja fil tra na po sto ju

W za bu do wach na pod wo ziach 3-osio wych KH-Kip per sto su je po dwa si łow ni ki
do na pę du Hy dro bo ar du. Przy więk szych po jaz dach jest ich trzy 

Po otwar ciu bur ty hy drau licz nej o kąt 90° ła du nek jest wy sy pa ny z da la od po jaz du.
Dzię ki te mu ła twiej nim ru szyć, ko ła nie są bowiem przy sy pa ne, nie trze ba też czy -
ścić pod wo zia, a sa ma pry zma zaj mu je mniej miej sca, bo nie jest roz jeż dżo na

Ste ro wa nie wy wro tem i bur tą hy drau licz -
ną od by wa się za po mo cą dwóch ła two
do stęp nych, od po wied nio ozna czo nych
dźwi gie nek przy fo te lu kie row cy
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skrzy ni zo sta ła wy ko na -
na z bla chy Har dox o gru bo -
ści 6 mm, a jej po zo sta ła
część z bla chy Do mex o gru -
bo ści 4 mm. Bur ty bocz ne
oraz tyl na ma ją po dłuż ne
prze gię cia, co przy za sto so -
wa niu sta li o wy so kiej wy trzy -
ma ło ści po zwoliło na eli mi na -

cję ma syw nych uże bro wań.
Dzię ki te mu za bu do wa jest
lżej sza i ła twiej umie ścić
na niej du że plan sze re kla -
mo we. Wzmoc nio na przed nia
ścia na zo sta ła za koń czo -
na nie wiel kim dasz kiem, któ -
ry sku tecz nie chro ni
przed prze sy py wa niem się

urob ku mię dzy ka bi nę
a skrzy nię. Na uwa gę za słu -
gu je rów nież kon struk cja tyl -
nej bur ty z za wia sa mi umiesz -
czo ny mi po nad gór ną kra wę -
dzią skrzy ni. Przy ta kim roz -
wią za niu nie do cho dzi bo -
wiem  do blo ko wa nia ła dun ku
z nad sy pem, a sa ma bur ta

jest pod da wa na mniej szym
ob cią że niom.
Ste ro wa nie wy wro tem oraz
Hy dro bo ar dem od by wa się
za po mo cą dwóch nie wiel -
kich dźwi gie nek za mon to wa -
nych po le wej stro nie fo te la
kie row cy. Moż na je ob słu gi -
wać sto jąc na ze wnątrz po -
jaz du lub sie dząc za kie row -
ni cą, co jest szcze gól nie waż -
ne w cięż kich wa run kach te -
re no wych lub przy złej po go -
dzie. Pod no sze nie i opusz -
cza nie skrzy ni odbywa się
za po mo cą pod po dło we go
si łow ni ka hy drau licz ne go za -
si la ne go pom pą mar ki Hy va.
Sca nia P410 6x4 to bar dzo
„roz sąd ny” po jazd o uni wer -
sal nym za sto so wa niu. Jest
eko no micz ny w eks plo ata cji,
zdol ny do pra cy w róż no rod -
nych wa run kach tere no wych
i od por ny na prze cią że nia.
Dzię ki tym ce chom mo że
sta no wić atrak cyj ną
pro po zy cję dla wie lu
firm bu dow la nych.

www.scania.pl

Za bu do wy KH-Kip per są bar dzo do pra co wa ne, co wi dać choć by po sto so wa nych dra bin kach, uchwy tach i po rę czach uła twia -
ją cych roz kła da nie i skła da nie plan de ki czy do stęp do wnę trza skrzy ni

http://www.scania.pl/
http://www.kh-kipper.pl/producent_wywrotek.php?menu=o_nas&kipper=nowosci&LN=PL
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Fir ma MD Be ton funk cjo nu je
na ryn ku bu dow la nym prze -
szło 25 lat, dla te go ma spo re
do świad cze nie, je śli cho dzi
o po jaz dy cię ża ro we czy urzą -
dze nia prze ła dun ko we. Do -
sko na le zna swo je po trze by
i ocze ki wa nia, za rów no wzglę -
dem sa mych pro duk tów, jak
też ob słu gi po sprze da żo wej.
Po szu ku jąc żu ra wia kon cen -
tro wa no uwa gę tyl ko na mar -
ko wych urzą dze niach i do -
stęp no ści ser wi su, a pla ców -
ka Gra co, ofi cjal ne go przed -
sta wi cie la Pal fin ger w Pol sce,
znaj du je się za le d wie kil ka na -
ście ki lo me trów od za kła -
du MD Be ton. Tym spo so bem
wy bór padł na żu raw Pal fin -
ger. Mo del PK 32080 B to
uda ny kom pro mis mię dzy
osią ga mi urzą dze nia, a je go
ma są wła sną. – Zna le zie nie
opty mal ne go urzą dze nia ma
klu czo we zna cze nie. Du ży żu -
raw za pew nia wy so kie moż li -
wo ści prze ła dun ko we, ale
ogra ni cza ła dow ność pod wo -
zia, więc je śli rzad ko ope ru je
się cięż ki mi ła dun ka mi, za kup
ta kiej jed nost ki nie ma po pro -
stu sen su. Dla mnie PK 32080
B to strzał w dzie siąt kę! Za le -
ża ło mi na za się gu 9-10 me -
trów i udźwi gu oko ło 2 ton
przy wy su nię ciu wszyst kich
sek cji te le sko po wych, a pa ra -
me try mo je go Pal fin ge ra są
jesz cze lep sze – tłu ma czy Ma -
rek Dą brow ski, wła ści ciel fir -
my MD Be ton.
Mo del PK 32080 B ma trzy
sek cje wy su wa ne hy drau licz -
nie i po sia da za sięg 9,9 me tra.
W ta kiej kon fi gu ra cji mak sy -
mal ny udźwig żu ra wia wy no si
aż 2,9 tony, po zwa la jąc na wy -
god ne prze ła dun ki wszyst -
kich pre fa bry ka tów ofe ro wa -
nych przez MD Be ton. Wśród
nich są na przy kład dwuto no -
we pły ty MON, blo ki na mu ry

opo ro we o ma sie 2,4 tony,
a na wet szam ba. Te ostat nie
ma ją ma sę około 5,5 tony, ale
wy star czy wte dy ope ro wać
żu ra wiem bli żej sa mo cho du,
bo przy za się gu 6 metrów
urzą dze nie na dal mo że pod -
nieść nawet 5 ton. Mo del
PK 32080 B zna ko mi cie na da -

je się też do trans por tu kon te -
ne rów, ale w MD Be ton unie -
moż li wia to wy so kość sa mo -
cho du, na ja kim zo stał za -
mon to wa ny. W roku 2007 wy -
bór go to wych pod wo zi był
moc no ogra ni czo ny, a ter mi -
ny do staw na sa mo cho dy
zgod ne z za ło że nia mi klien ta

bar dzo dłu gie. Dla te go też
zde cy do wa no się na za kup
Mer ce de sa 4144 ty pu 8x4,
któ ry bar dziej nada wał się
pod wy wrot kę niż sta łą
skrzy nię. Ta kie pod wo zie
jest oczywiście so lid ne, ale
po wło że niu kon te ne ra, sa -
mo chód prze kra cza do -
pusz czal ną wy so kość o 10-
15 centymetrów.
– Do tej po ry żu raw Pal fin ger
PK 32080 B nie spra wiał
żad nych pro ble mów. W cza -
sie sied miu lat wy tę żo nej
eks plo ata cji pa mię tam tyl -
ko jed no zda rze nie, kie dy
pod li nią wy so kie go na pię -
cia pi lot prze stał ko mu ni ko -
wać się z „ba zą” – praw do -
po dob nie łącz ność zo sta ła
za kłó co na przez sil ne po le
elek tro ma gne tycz ne. Szyb ka
re ak cja ser wi su i zmia -
na kon fi gu ra cji urzą dze nia
za po mo cą ze wnętrz ne go
kom pu te ra za ła twi ła jed nak
ca łą spra wę. Od tam tej po ry
nic po dob ne go się nie zda -
rzy ło. Je śli żu raw jest pra wi -
dło wo użyt ko wa ny, tzn. ope -
ra tor nie do pro wa dzi do ja -
kiejś ko li zji, a tym sa mym
uszko dze nia me cha nicz ne -
go, wy star czy tyl ko zmie niać
olej i fil try w ukła dzie hy drau -
licz nym. War to pod kre ślić,
że u nas to urzą dze nie nie
ma lek ko – je śli sa mo chód
nie wy jeż dża do klien tów,
ca ły czas in ten syw nie pra cu -
je na te re nie fir my – prze ko -
nu je Ma rek Dą brow ski.
O żu ra wiu Pal fin ger PK 32080 B
bar dzo po zy tyw nie wy po wia -
da ją się też pra cow ni cy fir -
my MD Be ton. Ich zda niem
jest on bar dzo ła twy w ob słu -
dze, dzię ki cze mu bez pro ble -
mu ra dzi ła z nim so bie na wet
oso ba „na przy ucze niu”, któ -
ra nie po sia da ła jesz cze
upraw nień do pra cy żu ra wiem
prze ła dun ko wym. Waż ną za le -
tą jest też wy so ka pre cy zja
ste ro wa nia, co ma szcze gól nie
istot ne znacz nie np. pod czas
ukła da nia płyt MON
czy też wzno sze nia
mu rów opo ro wych.

POJAZDY BUDOWLANE

Żu raw Pal fin ger PK 32080 B ocza mi użyt kow ni ka
W war szaw skiej fir mie MD Be ton spe cja li zu ją cej się w pro duk cji be to nu
i pre fa bry ka tów be to no wych od po nad sied miu lat jest wy ko rzy sty wa ny
żu raw Pal fin ger PK 32080 B. Czy był on wła ści wie do bra ny i jak spra wo -
wał się w tym okre sie? Py ta nia te za da li śmy użyt kow ni ko wi urzą dze nia…

www.graco.pl

Żu raw Pal fin ger PK 32080 B nabyto z my ślą o prze ła dun ku płyt ty pu MON i blo ków be -
to no wych, ale jest też wy ko rzy sty wa ny do przemieszczania in nych pre fa bry ka tów

Ste ro wa nie pra cą żu ra wia za po mo cą pi lo ta umoż li wia za ję cie do wol nej po zy cji
w je go oto cze niu, a tym sa mym pre cy zyj ne ope ro wa nie ła dun kiem

http://graco.pl/
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Kom pak to wy ze spół kon struk -
cyj ny sta no wi po łą cze nie hy -
dro dy na micz ne go sprzę gła
roz ru cho we go z lek kim jed no -
tar czo wym sprzę głem su chym
i do dat ko wo peł ni funk cję re -
tar de ra pier wot ne go. W prze ci -
wień stwie do sprzę gła hy dro ki -
ne tycz ne go (WSK), sprzę gło
roz ru cho we cał ko wi cie wy ko -
rzy stu je mo ment ob ro to wy sil -
ni ka i po zwa la na nie ogra ni -
czo ne w cza sie ma new ro wa -
nie w try bie hy drau licz nym.
Tur bo sprzę gło z re tar de rem
jest o oko ło 80 kilogramów
lżej sze od sprzę gła hy dro ki ne -
tycz ne go, co prze kła da się
na wyż szą ła dow ność i mniej -
sze zu ży cie pa li wa.
Tur bo sprzę gło z re tar de rem
współ pra cu je w Aroc sie
z od zna cza ją cy mi się wy so -
kim mo men tem ob ro to wym
(do 3.000 Nm) sześciocy lin -
dro wy mi jed nost ka mi rzę do -
wy mi do cięż kich za sto so wań
z se rii OM 471 i OM 473 oraz
z szes na sto bie go wą wer sją
cał ko wi cie zauto ma ty zo wa nej
prze kład ni PowerShift 3.
Więk szość Aroc sów wy po sa -
żo nych w no we tur bo sprzę gło
z re tar de ra mi i szes na sto bie -
go wą skrzy nię PowerShift 3
do cięż kich za sto so wań wy -
wo dzi się z ro dzi ny Gro un -
der – spe cja li stycz nych, te re -
no wych cię ża ró wek stwo rzo -
nych do pra cy w eks tre mal nie
cięż kich wa run kach. 
Po nie waż ste ro wa nie nie róż ni
się od te go w Aroc sie z 12-bie -
go wą prze kład nią PowerShift,
moż na by ło roz po cząć te sty
tur bo sprzę gła z re tar de rem.
Te stu ją cy po jazd prze sta wił
prze łącz nik do przo du, zwol nił
ha mul ce po sto jo we i cze kał
na efekt. Ale Arocs nie drgnął
ani o mi li metr. W koń cu tur bo -
sprzę gło nie jest kon wer te rem
mo men tu ob ro to we go, zresz -
tą nie przy pad ko wo – cię ża -

rów ka nie ma z te go po wo du
ten den cji do peł za nia. Nie wiel -
ki na cisk na pe dał ga zu spra -
wia, że tur bo sprzę gło wy peł -
nia się ole jem, któ ry na tych -
miast prze ka zu je mo ment ob -
ro to wy sil ni ka do skrzy ni bie -
gów. Ten w peł ni hy drau licz -
ny tryb roz ru cho wy nie trwa
jed nak zbyt dłu go. Na wet
na szó stym z 16 bie gów,
po po ko na niu za le d wie kil ku
me trów po pła skiej na -
wierzch ni, osią gnię ta zo sta je
pręd kość prze łą cze nia,
przy któ rej sprzę gło cier ne
przej mu je po zba wio ny strat
trans fer si ły na pę do wej.

Te stu ją cy po jazd za trzy mał
się więc i po raz ko lej ny od -
two rzył ca łe przed sta wie -
nie – ale tym ra zem przy uru -
cho mio nym try bie ma new ro -
wym. Si ła na pę do wa na pie ra
mi mo za łą czo ne go ha mul ca
po sto jo we go. Po je go zwol -
nie niu 41-to no wy Arocs na -
tych miast za czy na po su wać
się do przo du i tym ra zem wy -
ma ga uży cia ha mul ca głów -
ne go. Sko rzy sta ją na tym
wszy scy kie row cy, któ rzy
przy wy kli do jaz dy cię ża rów -
ką ze sprzę głem hy dro ki ne -
tycz nym i chcą da lej uży wać
funk cji peł za nia dzia ła ją cej

nie ja ko „wbrew” ha mul com.
Pod czas jazd te sto wych
szyb ko sta ło się ja sne, że tur -
bo sprzę gło z re tar de rem mi -
strzow sko uła twia ru sza nie
na wznie sie niu na wet w naj -
bar dziej nie ko rzyst nych wa -
run kach. In struk tor za chę cał
te stu ją ce go, że by ten za trzy -
mał Aroc sa na wzgó rzu o na -
chy le niu rów nym 27 pro -
cent – czy li do cze goś, co kie -
row ca wy wrot ki bu dow la nej
czy ni bar dzo nie chęt nie. Ale
je śli ten sam kie row ca wsią -
dzie za kół ko Aroc sa z tur bo -
sprzę głem z re tar de rem, je go
po dej ście zmie nia się dia me -

tral nie – wy wrot ka 8x4 od jeż -
dża w kie run ku wierz choł ka
wznie sie nia z trud ną do opi -
sa nia swo bo dą. Wcze śniej
skrzy nia PowerShift 3 ode bra -
ła ostrze że nie od pro gra mu
„off -ro ado we go” i wrzu ci ła
dru gi bieg ja ko od po wied ni
do ru sze nia z miej sca. Z ha -
mul ca po sto jo we go w ogó le
się tu nie ko rzy sta – w cza sie
krót kie go po sto ju na stro -
miznie znacz nie le piej spraw -
dza się ha mu lec głów ny  dzia -
ła ją cy na wszyst kie ko ła po -
jaz du. Gdy kie row ca prze su -
wa no gę z ha mul ca na pe dał
ga zu,  tur bo sprzę gło z re tar -

de rem za czy na wy peł niać się
ole jem. Za raz po tym 41-to no -
wa cię ża rów ka za czy na bez
żad ne go za wa ha nia wjeż dżać
na szczyt 27-pro cen to we go
wznie sie nia. A kie dy de li kat -
nie po pusz cza się pe dał ga -
zu,  moż na z ła two ścią po -
zwo lić cięż kie mu Aroc so wi
sto czyć się ze wzgó rza, pre -
cy zyj nie kon tro lu jąc ma newr.
Nie któ rzy prak ty cy do strze -
ga ją w tym po do bień stwo
do al pi ni stów spusz cza ją -
cych się na li nie ze wznie sie -
nia, na zy wa jąc ten ma newr
„zjaz dem”. Przy oka zji pod -
kre śla ją, że moż na go wy ko -
ny wać bez ogra ni czeń cza -
so wych i obaw o uszko dze -
nie ukła dów me cha nicz nych,
hy drau li ki czy prze grza nia.
Każ dy za wo do wy kie row ca
wciąż ma w pa mię ci cza sy,
gdy ta ki „zjazd” pro wa dził
do cał ko wi te go uszko dze nia
sprzę gła. Ćwi cze nie to szyb -
ko uczy kie row cę, że Arocs
z tur bo sprzę głem z re tar de -
rem za wsze bę dzie w sta nie
nie za wod nie ru szyć i wy ko -
nać pre cy zyj ne ma new ry na -
wet w naj bar dziej wy ma ga ją -
cym te re nie – cze go do wo -
dzą wie lo krot ne pró by
na róż nych wnie sie niach
w trak cie dal szej czę ści te -
stów. Dla mo car ne go ze spo -
łu na pę do we go nie ma zna -
cze nia, czy ma on za de mon -
stro wać swo ją si łę pod czas
jaz dy do przo du, czy do ty łu.
Funk cja re tar de ra z je go pre -
cy zyj ną sku tecz no ścią jest
szcze gól nie atrak cyj na z pro -
ste go po wo du. Re tar der w po -
łą cze niu ze wzmoc nio nym ha -
mul cem sil ni ko wym wkra cza
do ak cji przed skrzy nią bie -
gów. To wła ści we po dej ście
przy wy traca niu pręd -
ko ści w za sto so wa -
niach te re no wych.

POJAZDY BUDOWLANE

Wra że nia z jaz dy Aroc sem 4145 (8x4) z tur bo sprzę głem z re tar de rem 
Zróż ni co wa na ga ma mo de lo wa no we go Aroc sa krok po kroku wzbo ga ca się o ko lej ne wer sje.
Stan dar do wa, w peł ni zauto ma ty zo wa na prze kład nia PowerShift 3 jest od te raz do stęp na
z opcjo nal nym tur bo sprzę głem z re tar de rem…

www.mercedes-benz.pl

Arocs z hy dro dy na micz nym sprzę głem roz ru cho wym to po jazd stwo rzo ny do za -
dań trans por to wych wy ma ga ją cych ni skich pręd ko ści jaz dy. Ru sza się nim bez wy -
sił ku na wet na 27-pro cen to wym wznie sie niu

http://www.mercedes-benz.pl
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Naj więk szy mi od bior ca mi wy -
ro bów KH-Kip per są wy ma -
ga ją cy klien ci z Nie miec,
Skan dy na wii, Fran cji, Ho lan -
dii oraz kra jów bał tyc kich,
Buł ga rii, po kra je WNP, a na -
wet Afry kę. W propagowaniu
zalet produktów  KH-Kip per
po zy tyw ną ro lę od gry wa ją też
sa me kon cer ny cię ża rów ko -
we. Dzieje się tak, ponieważ
w przy pad ku MAN-a, Sca nii,
Vo lvo, Re nault i Mer ce de sa,
KH-Kip per posiada sta tus
cer ty fi ko wa nej fir my za bu do -
wu ją cej. Po za tym spół ka
z po wo dze niem współ pra cu -
je rów nież z in ny mi świa to wy -
mi pro du cen ta mi pod wo zi.
W eks pan sji na za gra nicz ne
ryn ki waż ną ro lę od gry wa też
ela stycz ność fir my w po dej -
mo wa niu nie ty po wych zle -
ceń, do sto so wy wa nie pro -
duk tów do in dy wi du al nych
po trzeb użyt kow ni ków, pro -
fe sjo nal ne do radz two tech -
nicz ne oraz wy so ka ja kość
wy ro bów. Ta ostat nia jest wy -
ni kiem sto so wa nia no wo cze -
snych me tod pro duk cyj nych
oraz współ pra cy z na le żą cy -
mi do ści słej świa to wej czo -
łów ki do staw ca mi sta li, ukła -
dów hy drau licz nych czy
kom po nen tów. 
Za sad ni czą cześć ofer ty
produkcyjnej KH-Kip per sta -
no wią wy so kiej ja ko ści nad -
wo zia sa mo wy ła dow cze
na sa mo cho dy cię ża ro we,
choć fir ma wytwarza też przy -
cze py i na cze py wła snej kon -
struk cji, urzą dze nia ha ko we,
jak rów nież zaj mu je się mon -
ta żem żu ra wi oraz sys te mów
hy drau li ki si ło wej. Ga ma spe -
cja li stycz nych za bu dów KH-
Ki pper jest nie zwy kle sze ro ka,
dzię ki te mu moż li we jest speł -
nie nie po trzeb róż nych branż,
przede wszyst kim bu dow la -
nej, ener ge tycz nej, ko mu nal -
nej oraz wy do byw czej.

W dniach od 25 wrze śnia do
2 paź dzier ni ka 2014 KH -Kip per
za pre zen tu je swe pro duk ty
i usłu gi na wy sta wie IAA w Ha -
no we rze. Sto isko KH -Kip per
o nu me rze FG. L34 bę dzie
znaj do wa ło się na te re nie ze -
wnętrz nym wy sta wy IAA. Zo -
sta nie tam za pre zen to wa na za -
bu do wa dwu stron na W2H
z bur tą hy drau licz ną, za mon to -
wa na na pod wo ziu ty pu 10x6.
Ta ki po jazd to zna ko mi te roz -
wią za nie dla cięż kie go trans por -
tu bu dow la ne go, obej mu ją ce -
go nie tyl ko prze wóz kru szyw,
ale tak że ma szyn ro boczych
czy ma te ria łów spa le ty zo wa -
nych. Po nad to, dzię ki opcjo -
nal nej bur cie tyl nej w po sta -
ci kla po -drzwi otwie ra nych
na bo ki, moż li wy jest też
trans port dłu gich ele men tów,
na przy kład rur ka na li za cyj nych.
Le wa bur ta hy drau licz na
umoż li wia bar dzo bli ski pod -

jazd wóz ka wi dło we go,
a przy opusz cze niu jej
o ok. 90° – za ła du nek po jaz -
du bez po śred nio z ram py al -
bo wy syp urob ku w pew nej
od le gło ści od sa mo cho du.
Ta ka funk cja jest szcze gól nie
przy dat na np. pod czas za sy -
py wa nia po dłuż nych ro wów
i ogra ni cza za nie czysz cze nie
bocz nych ele men tów pod wo -
zia. Eg zem plarz wy sta wio ny
na IAA bę dzie miał do dat ko -
wo pneu ma tycz ną szu flę zsy -
po wą Sne ep, uła twia ją cą
kon tro lę tyl ne go wy ła dun ku.
W celu ogra ni cze nia ma sy
wła snej za bu do wy, m.in. po -
przez za sto so wa nie cień -
szych blach czy eli mi na cję
bocz nych uże bro wań, do bu -
do wy nad wo zia uży to no wo -
cze snych sta li o wy so kiej wy -
trzy ma ło ści. Są one od por ne
na ście ra nie i ude rze nia
punk to we, dzię ki cze mu po -

jazd jest bar dziej uni wer sal -
ny, bo mo że być wy ko rzy sty -
wa ny do trans por tu róż nych
ma te ria łów. Wpływ na to ma
tak że bo ga te wy po sa że nie
opcjo nal ne, obej mu ją ce np.
żu raw hy drau licz ny mon to -
wa ny za ka bi ną, z ty łu skrzy -
ni lub na de mon to wa nej kon -
so li, dach alu mi nio wy ste ro -
wa ny hy drau licz nie, nad -
staw ki zwięk sza ją ce ob ję tość
wy wrot ki czy pra wą bur tę
otwie ra ną hy drau licz nie.
W dniu 24 wrze śnia 2014 ro ku,
dokładnie na dzień przed roz -
po czę ciem tar gów IAA od bę -
dzie się kon fe ren cja pra so wa
KH-Kip per, stwa rza ją ca moż li -
wość bliż sze go po zna nia fir -
my, a w szcze gól no ści zdo by -
cia in for ma cji na te mat uni ka to -
wych za bu dów prze -
zna czo nych dla bran -
ży wy do byw czej.

www.kh-kipper.pl

KH-Kip per na Mię dzy na ro do wych Tar gach Po jaz dów Użyt ko wych IAA 2014
Uczest nic two KH-Kip per w tar gach IAA to efekt co raz więk sze go za in te re so wa nia eu ro pej skich
klien tów roz wią za nia mi ofe ro wa ny mi przez spół kę z Ka je ta no wa, a tak że ol brzy mie go udzia łu
eks por tu w sprze da ży jej pro duk tów, któ ry obec nie się ga aż dzie więć dzie sięciu pro cent

KH-Kip per na ra zie nie zdra dza wy glą du no wej za bu do wy, choć kon struk cyj ne ma być ona po noć  naj bar dziej zbli żo na do nad -
wo zia pre zen to wa ne go na zdję ciu

http://www.kh-kipper.pl/producent_wywrotek.php?menu=o_nas&kipper=nowosci&LN=PL


46 Pośrednik Budowlany

Mo del Eu ro car go zna ko mi cie
na da je się do wszyst kich
prac po moc ni czych zwią za -
nych z za opa trze niem pla cu
bu do wy, jak rów nież dys try -
bu cji ma te ria łów i sprzę tu bu -
dow la ne go. Mo że być z po -
wo dze niem wy ko rzy sty wa ny
np. do trans por tu kon struk cji
sta lo wych, kost ki bru ko wej,
ce men tu wor ko wa ne go, pre -
fa bry ka tów be to no wych czy
mi ni ma szyn. Ma kom pak to -
wą bu do wę i nie wiel ki pro -
mień skrę tu, dzię ki cze mu
umoż li wia wy god ny, bez po -
śred ni pod jazd tuż pod re ali -
zo wa ną in we sty cję, eli mi nu -
jąc ko niecz ność sto so wa nia
środ ków trans por tu bli skie go,
np. ła do wa rek kom pak to -
wych czy te re no wych wóz -
ków wi dło wych.
Eu ro car go z ła two ścią może
być po jaz dem mak sy mal nie
uni wer sal nym lub wy so ce
spe cja li stycz nym, do sto so wa -
nym pod kon kret ne za da nia.
Do wy bo ru jest 14 wer sji to na -
żo wych (od 6 do 19 t), 7 wa -
rian tów mo cy sil ni ka (od 160
do 320 KM), 13 ro dza jów
prze kład ni (6 ręcz nych, 4
zauto ma ty zo wa ne i 3 au to ma -
tycz ne), 15 roz sta wów osi
od 2.790 do 6.570 mm, 3 ty py
ka bin o dwóch wy so ko ściach
i dwie wer sje na pę du, tj. 4x2
i 4x4. W ten spo sób licz ba do -
stęp nych kon fi gu ra cji Eu ro -
car go prze kra cza 11.000.
Kom ple tu jąc eg zem plarz de -
mon stra cyj ny zde cy do wa no
się na pod wo zie w ukła -
dzie 4x2 z roz sta wem osi
4.590 mm, o DMC rów nej 18 t.
Przy obu osiach o no śno ści
przód/tył od po wied nio 7,1/12 t
za sto so wa no re so ry pa ra bo -
licz ne współ pra cu ją ce ze sta -
bi li za to ra mi, co gwa ran tu je od -
po wied nią wy trzy ma łość po -
jaz du w róż nych wa run kach
eks plo ata cji i za po bie ga nad -

mier nym prze chy łom nad wo -
zia przy bar dziej dy na micz nej
jeź dzie. Po jazd wy po sa żo no
w 6-cy lin dro wy sil nik rzę do wy
Tec tor 7 o po jem no ści 6,7
dm3, osią ga ją cy moc 206 kW
(280 KM) i mak sy mal ny mo -
ment 1.000 Nm w za kre sie
od 1.250 do 1.950 obr./min.
No wo cze sna jed nost ka speł -
nia nor mę emi sji spa lin Eu -
ro VI za po mo cą tech no lo gii
HI-eSCR, czy li bez ukła du EGR
i ak tyw nej re ge ne ra cji fil tra
czą stek sta łych. Dzię ki za sto -
so wa niu wy so ko wy daj nych,
wie lo war stwo wych fil trów pa li -

PREZENTACJA POŚREDNIKA

Po jaz dy bu dow la ne Ive co – od chod ni ka po ko pal nię
Przy du żej kon ku ren cji firm bu dow la nych war to świad czyć usłu gi kom plek so we, ale jest to moż -
li we tyl ko z wy ko rzy sta niem od po wied nich środ ków trans por tu, ta kich jak na przykład de mon -
stra cyj ne Ive co Eu ro car go czy Ive co Trak ker

Po łą cze nie żu ra wia z 3-stron ną wy wrot ką w zna czą cy spo sób zwięk sza uni wer sal ność po jaz du i eli mi nu je ko niecz ność sto so -
wa nia wóz ka wi dło we go przy pra cach prze ła dun ko wych

Zna ko mi cie wy po sa żo na za bu do wa KH-Kip per W3F ma siat ko we nad staw ki umoż -
li wia ją ca wy daj ny trans port ma te ria łów ob ję to ścio wych, a tak że sprę ży no we wspo -
ma ga nie za my ka nia bocz nych burt, za po bie ga ją ce wy sił ko wi przy ich ob słu dze

Drą żek zmia ny bie gów w Ive co Eu ro car go tyl ko nie znacz nie wni ka do wnę trza,
umoż li wia jąc ła twe przej ście na dru gą stro nę ka bi ny

Mi mo kom pak to wych ga ba ry tów,
w Eu ro car go bez pro ble mu mie ści się
peł no wy mia ro we, po dwój ne sie dzi -
sko z in dy wi du al ny mi opar cia mi
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wa oraz sku tecz ne go sys te mu
se pa ra cji ole ju z od my, uda ło
się za cho wać ta kie sa me prze -
bie gi mię dzy prze glą do we, jak
w sil ni kach Eu ro V, czy li co 80
tys. km. Z ko lei prze bie gi mię -
dzy wy mia na mi fil tra DPF wy -
no szą 300 tysięcy km, co
w zna czą cy spo sób ogra ni cza
kosz ty eks plo ata cji po jaz du.
W prze ka zy wa niu na pę du
na tyl ną oś o prze ło że niu 4,89
po śred ni czy ręcz na, dwu za -
kre so wa skrzy nia ZF 9S 1110
TO o 9 prze ło że niach. Jej ob -
słu ga jest bar dzo pro sta, co
do ce nią zwłasz cza po cząt ku ją -
cy kie row cy. Bie gi są zmie nia -
ne w ukła dzie H, a za kres pra -
cy prze kład ni za po mo cą ob ro -
to we go pier ście nia. Mi mo „ze -
ro we go” prze bie gu ope ro wa -
nie drąż kiem nie wy ma ga
prak tycz nie żad ne go wy sił ku.
De mo stra cyj ny Eu ro car go zo -
stał wy po sa żo ny w trój stron ną
za bu do wę sa mo wy ła dow czą
KH-Kip per W3F z siat ko wy mi
nad staw ka mi oraz żu raw za ka -
bi no wy Hy va Crane HC151-E3,
dzię ki cze mu ta ki po jazd mo że
być wy ko rzy sty wa ny nie tyl ko
w bran ży bu dow la nej, ale tak -
że ko mu nal nej, np. do opróż -
nia nia po jem ni ków dzwo no -
wych. Do bu do wy skrzy ni uży -
to sta li S355, przy czym pod ło -
ga zo sta ła wy ko na na z bla chy
o gru bo ści 5 mm, a bur ty two -
rzą pro fi le Fuhr man z bla chy
o gru bo ści 2,2 mm. Wy mia ry
ze wnętrz ne nad wo zia (dł. xszer.
xwys.) są rów ne 4,5x2,5x0,6 m,
co za pew nia no mi nal ną ob ję -
tość 6,5 m3. Za sto so wa ny żu -
raw ofe ru je mak sy mal ny za -
sięg 10,36 metra, a udźwig
przy cał ko wi cie roz ło żo nym wy -
się gni ku jest rów ny 1.145 kg.
W po cząt ko wym eta pie bu do -
wy, gdzie trze ba prze wo zić du -
że ma sy zie mi, w dys try bu cji
kru szyw, spa le ty zo wa nych ma -
te ria łów bu dow la nych czy
w koń cu przy trans por cie urob -
ku na te re nie ko pal ni od kryw -
ko wej, zna ko mi tym roz wią za -
niem mo że być Ive co Trak ker.
To bar dzo moc ny, od por ny
na prze cią że nia sa mo chód,
któ ry wy glą da jak po jazd woj -

sko wy zdol ny do po ko na nia
każ de go te re nu. Po dob nie jak
w przy pad ku Eu ro car go, tu
rów nież są do stęp ne licz ne
kon fi gu ra cje po jaz du, aby jak
naj le piej do sto so wać go
do przy szłych za dań. Trak ker
wy stę pu je ja ko pod wo zie lub
cią gnik sio dło wy. W obu ty -

pach po jaz dów są sto so wa ne
sil ni ki Cur sor 8 i Cur sor 13, któ -
re łącz nie za pew nia ją 6 po zio -
mów mo cy, od 228 kW (310
KM) do 368 kW (500 KM). Obie
jed nost ki speł nia ją wy mo gi
nor my Eu ro VI dzię ki za sto so -
wa niu tech no lo gii Hi -eSCR,
a więc bez re cyr ku la cji spa lin.
Sze ro ki wy bór do ty czy rów nież
skrzyń bie gów – w ak tu al nej
ofer cie jest do stęp na 16-stop -
nio wa prze kład nia ręcz na, 12-
stop nio wa EuroTronic i 16-
stop nio wa zauto ma ty zo wa na.
Cią gni ki sio dło we Trak ker
mo gą mieć dwie lub trzy osie,
z na pę dem czę ścio wym,
bądź na wszyst kie ko ła
(4x2, 4x4, 6x4, 6x6). Je śli cho -
dzi o pod wo zia, do wy bo ru są
też kon fi gu ra cje 4-osio we,
a peł na ofer ta do stęp nych
ukła dów na pę do wych obej mu -
je wer sje 4x2, 4x4, 6x4, 6x6
i 8x8. Za kres za sto so wań Trak -
ke ra zwięk sza ofer ta dwóch ka -
bin – dzien nej Hi -Land oraz sy -

pial nej Hi -Track. Ta dru ga wy -
stę pu je w od mia nie z wy so kim
da chem, dzię ki cze mu mie ści
się w niej do dat ko wa le żan ka.
Bio rąc pod uwa gę wszyst kie
moż li we kon fi gu ra cje, Trak ker
wy stę pu je w po nad 1.700 wer -
sjach fa brycz nych.
Po jazd „de mo” ma pod wo zie
ty pu 6x4 o roz sta wie osi 3,5 m.
Z przo du za sto so wa no re so ry
pa ra bo licz ne, z ty łu pół e lip tycz -
ne oraz dwa ma syw ne sta bi li -
za tory – przy pierw szej i dru giej
osi. Za na pęd wy wrot ki od po -
wia da 6-cy lin dro wa jed nost ka
rzę do wa Cur sor 13, za pew nia -
ją ca moc 302 kW (410 KM)
i mak sy mal ny mo ment 2.100
Nm do stęp ny od 1.000
obr./min. Na pęd na po dwój ną
tyl ną oś z prze kład nią głów ną
o prze ło że niu 4,23 i zwol ni ca mi
w pia stach kół jest prze no szo -
ny za po śred nic twem zauto ma -
ty zo wa nej, 16-stop nio wej
skrzy ni bie gów EuroTronic.
Ob słu gu je się ją ko rzy sta jąc
z przy ci sków w ta bli cy roz dziel -
czej oraz wie lo funk cyj nej dźwi -
gien ki z pra wej stro ny ko lum ny
kie row ni cy, któ ra po zwa la
na ręcz ną zmia nę prze ło żeń.
Za sto so wa na ka bi na Hi -Land
zna ko mi cie na da je się do co -
dzien nej pra cy. Jest wy god na,
ma do brze roz pla no wa ne wnę -
trze i ła two w niej zna leźć miej -
sce na nie zbęd ny ekwi pu nek,
jak np. bu ty ro bo cze, ka ski czy
kurt ki zi mo we.
Za bu do wę do star czy ła fir ma
KH-Kip per. Nad wo zie ty pu
W3H posiada trój stron ny wy -
wrót i le wą bur tę otwie ra ną hy -
drau licz nie o kąt 180°, dzię ki
cze mu po jazd zna ko mi cie
na da je się do trans por tu ma -
te ria łów syp kich i współ pra -
cy z wóz ka mi wi dło wy mi.
Skrzy nia ma wy mia ry ze -
wnętrz ne (dł.xszer.xwys.)
rów ne 5,19x2,5x1,1 metra, co
za pew nia po jem ność 13 m3.
Jej pod ło ga zo sta ła wy ko -
nana została z bla chy Har dox
o gru bo ści 6 mm. Z kolei
na ścia ny bocz ne
uży to bla chy Do mex
o gru bo ści 4 mm.

PREZENTACJA POŚREDNIKA

www.iveco.pl

No wy Trak ker wy glą da bar dzo mu sku lar nie, jest so lid nie wy ko na ny i od por ny na trud -
ne wa run ki. Na wet na głę bo kich ko le inach pro wa dzi się bar dzo ła two, nie zmu sza
do kur czo we go trzy ma nia kie row ni cy, ner wo wych kontr i ogra ni cze nia pręd ko ści

Wcho dze nie i wy cho dze nie z ka bi ny
Trak ke ra nie jest pro ble mem. Na szcze -
gól ną uwa gę za słu gu ją drzwi otwie ra -
ne do ką ta pro ste go z moc ną blo ka dą
w skraj nej po zy cji, dzię ki któ rej nie ma
obaw, że na spad ku czy przy sil nym
wie trze ude rzą kie row cę w ple cy

Le wa bur ta otwie ra na hy drau licz nie to już prak tycz nie stan dard na pol skim ryn ku.
W naj now szym wy ko na niu fir my KH-Kip per jest opusz cza na do pio nu, umoż li wia jąc
bli ski pod jazd wóz ka wi dło we go

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx


Żu ra wie hy drau licz ne Hy va
Cra ne speł nia ją wszyst kie
obo wią zu ją ce na te re nie UE
wy ma ga nia, w tym Dy rek ty wy
Ma szy no wej (EN 12999: A3)
i są ozna czo ne sym bo lem
CE. W pro ce sie pro jek to wa -
nia każ de go urzą dze nia jest
sto so wa na Me to da Ele men -
tów Skoń czo nych, a ob li cze -
nia wy trzy ma ło ścio we są wy -
ko ny wa ne wg stan dar du
DIN 15018. Aby wszyst kie

pro duk ty by ły od po wied nio
trwa łe i bez piecz ne, ca ła kon -
struk cja jak i po szcze gól ne
ele men ty prze cho dzą skom -
pli ko wa ne te sty, któ re ma ją
na ce lu eli mi na cję ewen tu al -
nych uste rek już na eta pie
pro jek tu. Pod ze spo ły i kom -
po nen ty sto so wa ne w żu ra -
wiach Hy va Cra ne są do star -
cza ne tyl ko przez re no mo wa -
nych eu ro pej skich pro du cen -
tów, co gwa ran tu je naj wyż -
szą ja kość i nie za wod ność.
Jed nym z ty po sze re gów żu ra -
wi Hy va Cra ne jest se ria HC,
wy po sa ża na w sys tem prze -

gu bów ko lan ko wych, po zwa -
la ją cych na za cho wa nie pio -
no wej cha rak te ry styki udźwi -
gu. Ste ro wa nie każ dym ta -
kim urzą dze niem od by wa się
za po mo cą bez prze wo do we -
go, ra dio we go pi lo ta lub wy -
god nych w ob słu dze pul pi tów
ste row ni czych. Żu ra wie se rii
HC są stan dar do wo ofe ro wa -
ne w bar dzo bo ga tej kom ple -
ta cji, obej mu ją cej m.in. sze -
reg sys te mów zwięk sza ją -

cych kom fort pra cy oraz pre -
cy zję ru chów urzą dze nia.
W opcji jest do stęp na np.
wcią gar ka hy drau licz na, do -
dat ko we funk cje hy drau licz ne
czy wy pro wa dze nie za si la nia
na ko niec wy się gni ka.
Dla klien tów bran ży bu dow la -
nej uni wer sal nym roz wią za -
niem jest żu raw hy drau licz ny
Hy va Cra ne HC151 -E3, ja ki
zo stał za mon to wa ny na pod -
wo ziu Ive co Eu ro car go
180E28. Za kres pra cy ta kie go
urzą dze nia z trze ma hy drau -
licz nie wy su wa ny mi ra mio na mi
(E3) wy no si 10,3 me tra, zaś

mak sy mal ny udźwig przy tym
wy się gu jest rów ny 1.145 kg.
Mo del HC151 -E3 łą czy w so bie
lek ką, no wo cze sną kon struk -
cję i wy so kie pa ra me try ro bo -
cze. Wy po sa że nie żu ra wia
w tzw. 5. oraz 6. funk cję hy -
drau licz ną za pew nia moż li -
wość pod łą cze nia róż ne go ro -
dza ju ak ce so riów, np. chwy ta -
ka łu pi no we go do ma te ria łów
syp kich, wi deł pa le to wych
po zio mo wa nych hy drau licz -

nie itp. Szcze gól nym spo so -
bem wy ko rzy sta nia do dat ko -
wej funk cji hy drau licz nej
w żu ra wiach te go ty pu mo że
być spe cjal ny otwie racz
do po jem ni ków dzwo no wych
sto so wa nych przy se lek tyw -
nej zbiór ce od pa dów. Wy po -
sa że nie urzą dze nia w ta ki
osprzęt zna czą co
roz sze rza moż li wo -
ści za bu do wy.
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Żu ra wie Hy va Cra ne – ja kość po par ta do świad cze niem
Jed nym z czo ło wych pro du cen tów żu ra wi hy drau licz nych jest fir ma Hy va. Fa bry ki, któ re zaj mu ją
się ich wy twa rza niem, są zlo ka li zo wa ne we wło skiej miej sco wo ści Po vi glio i ma ją po nad
czter dzie sto let nie do świad cze nie w pro duk cji ta kich urzą dzeń

www.hyva.com

Żu raw Hy va Cra ne HC151 -E3 ma sto sun ko wo nie wiel ką ma sę wła sną i kom pak to -
wą bu do wę, dzię ki cze mu nie zaj mu je zbyt du żo miej sca na ra mie, a po jazd na dal
posiada du żą ła dow ność

http://www.hyva.com/pl/pl/
http://www.hyva.com/pl/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

www.komatsupoland.pl

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE
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Pami´taj 
o zamówieniu 

bezp∏atnej 
prenumeraty!

www.posbud.pl
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PANORAMA OD A DO Z

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
fax +48 76 8522119
www.iowservice.com, 
www.tigraflex.pl
service@iow.pl
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IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
fax +48 76 8522119
www.iowservice.com
www.erlau.pl
service@iow.pl

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

ul. Badylarska 25, 02-484 Warszawa
tel. 22 572 68 00
fax  22 572 68 09

Grupa Atlas Copco jest czołowym na świecie
producentem sprężarek stacjonarnych
i sprężarek przewoźnych, generatorów,

sprzętu budowlanego i maszyn górniczych
oraz narzędzi przemysłowych OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

TECHNOLOGIE

Centrala
Wolica

Al. Katowicka 7, 05-830 Nadarzyn
tel: 22 641 02 03

Info@intrac.pl
Gdańsk

ul. Magnacka 15, 80-180 Gdańsk – Kowale
tel. 58 783 37 40

Łódź
ul. Zgierska 256, 93-570 Łódź

tel. 42 307 05 25
Olkusz

Al. Tysiąclecia 1, 32-300 Olkusz
tel. 32 645 53 00

Olsztyn
ul. Modrzewiowa 6, 11-010 Wójtowo

tel. 89 513 96 47
Poznań

ul. Platynowa 16, 62-052 Komorniki
tel. 61 866 72 05

Rzeszów
Jasionka 587, 36-002 Rzeszów

tel. 17 859 16 03
Wrocław

ul. Orzechowa 2, 50-540 Wrocław
tel. 71 333 45 10

www.intrac.pl

MASZYNY, SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNE 



PoÊrednik Budowlany  55

PANORAMA OD A DO Z

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

FIRMY LEASINGOWE

OÂRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO
w Miƒsku Mazowieckim

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

tel./fax (25) 758 38 96

www.ocsm.pl

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com



CENNIK REKLAM

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

5/2014 29.09.2014 18.08.2014 28.08.2014
6/2014 28.11.2014 17.10.2014 27.10.2014

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:

A4, 210 mm x 297mm 
Po wierzch nia za dru ku:

182 mm x 260mm 
Licz ba szpalt:

4, sze ro kość szpal ty 41mm
Ro dzaj dru ku:

of f set, ze szyt zszy wa ny
Ma te ria ∏y do dru ku:

wy∏ącznie w formie elektronicznej.
W przy pad ku ko niecz no ści opra -
co wa nia gra ficz ne go re kla my re -
dak cja do li cza po nie sio ne kosz ty
do ce ny.

!
Prenumerata - zamówienie 4/2014 

Aby bezp∏atnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz
i przes∏ać go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 

Pośrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż  Ursynowski 1/45
Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

imię  i nazwisko: .........................................................................................................................................................................................

nazwa firmy: .........................................................................................................................................................................................

zakres dzia∏alności firmy: .........................................................................................................................................................................................

ulica, numer domu: .........................................................................................................................................................................................

kod pocztowy, miasto:  .........................................................................................................................................................................................

numer telefonu i faksu: .........................................................................................................................................................................................

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

e-mail: .........................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych przez wydawcę czasopisma  „Pośrednik Budowlany – Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”- firmę  Poland Marketing
Barański Sp. z o. o., Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wy∏ącznie do celów marketingowych. Będą  mieć prawo do wglądu
w dane oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej ...................................................................................................................................................



http://www.yanmarconstruction.eu/


http://www.intermasz.pl/pl/

