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SPIS TREŚCI

„In spi ra cje 2015” – na gro dy przyznane!

Na gro dy „In spi ra cje” przy zy na je my z przy jem -
no ścią. Zaproszenia od naszych laureatów
ułatwiają nam pracę pozwalając oglądać
ciekawe maszyny na różnych placach budowy 

Polska to niezwykle ważny rynek!

Rozmowa z Andy Blandfordem,
wiceprezydentem Construction Equipment
EMEA w CNH Industrial 

Trim ble 3D PCS900 na lot ni sku 

Port lot ni czy „Rze szów -Ja sion ka” jest kon se -
kwent nie mo der ni zo wa ny. Re mont pa sa star -
to we go przewiduje wy mia nę war stwy ście ral -
nej i ma pod nie ść bezpieczeństwo

Vo lvo L350F – udo sko na lo na do sko na łość

Vo lvo Con struc tion Equ ip ment wkro czy ło
w ósmy już rok pro duk cji ła do war ki ko ło wej
L350F. Ta nie zwy kle wy daj na ma szy na cie szy
się uzna niem w bli sko pięć dzie się ciu kra jach 

Ko mat su – sy no nim do sko na ło ści

No wa ko par ka PC170LC -10 łą czy w so bie ce -
chy z po zo ru trud ne do po łą cze nia. Od zna cza
się bo wiem zwar ty mi ga ba ry ta mi i bez kon ku -
ren cyj nym wprost udźwi giem 

Świa to wy po ziom Ber ge rat Mon noy eur!

Udział Ber ge rat Mon noy eur w tar gach Au to stra -
da -Pol ska na dłu go za pad nie w pa mięć. To za -
słu ga efek tow ne go sto iska oraz dy na micz nej pre -
zen ta cji ma szyn w Ko pal ni Wa pie nia „Mo ra wi ca” 

BO MA G na poligonie

„Po li gon BO MA GA” to im pre za ple ne ro wa, ja -
ką FAY AT BO MAG POL SKA zor ga ni zo wa ł dla
swo ich klien tów. Na go ści cze ka ły licz ne atrak -
cje w po sta ci kon kur sów i za wo dów

Mer lo re mon tu je Most Ła zien kow ski

Stan prac na Mo ście Ła zien kow skim wy prze -
dza har mo no gram. Du ża w tym za słu ga ła do -
wa rek te le sko po wych Mer lo, któ re w licz bie
sied miu wy ko nu ją tu ogrom za dań  

Po sbud on To ur – re dak cja w tra sie!

Na za pro sze nie In trac Gro up od wie dzi li śmy
kra je bał tyc kie. W cza sie trwa ją cej pięć dni po -
dró ży prze je cha li śmy po nad dwa ty sią ce ki lo -
me trów od wie dza jąc Wil no, Ry gę i Tal lin

Dres sta – pia skiem po gą sie ni cach

Naj więk sze spy char ki gą sie ni co we mar ki
Dressta pra cu ją nie tyl ko w ko pal niach wę gla
bru nat ne go czy wiel kich ka mie nio ło mach, ale
tak że w ko pal niach... pia sku

Innowacyjność = Mecalac!

In no wa cyj ność jest ideą prze wod nią kon struk -
to rów ma szyn Me ca lac. Po win na stać się ona
mot tem dla przed się bior ców, któ rzy każ de go
dnia my śleć mu szą o roz wo ju swo jej fir my

Ma szy ny LiuGong w „ko pal ni” żuż la 

Eko prod ob słu gu je hał dę żuż la hut ni cze go
zlo ka li zo wa ną obok kra kow skie go od dzia łu
hu ty ArcelorMittal Po land S.A. Za da nie firmy
po le ga na pro duk cji kru szyw al ter na tyw nych
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Dro dzy Czy tel ni cy,
mi mo nę ka ją cych upa łów wie le po dró żu je my po kra ju. W cza sie dzien ni kar skich wy praw od wie dza my pla ce
bu do wy, za kła dy prze my sło we, ka mie nio ło my i du żo roz ma wia my z ich pra cow ni ka mi… Naj czę ściej po ru -
sza nym te ma tem są per spek ty wy bran ży bu dow la nej na bliż szą i dal szą przy szłość. Więk szość firm zna la zła
się w fa zie swo istej hi ber na cji, zwle ka z po dej mo wa niem de cy zji, po zo sta je w za wie sze niu wy cze ku jąc na pie -
nią dze, któ re do trą wresz cie do in we sto rów umożliwiając nor mal ną eg zy sten cję na co raz bar dziej wy ma ga ją -
cym ryn ku. Pie nią dze ma ją ce na dejść z Unii po win ny za pew nić inwestorom i wy ko naw com god ny byt na naj -
bliż szych sześć lat. Do brze po win no być za tem do 2020 ro ku, ale co da lej? Scep ty cy – a mo że ra czej re ali -
ści – prze wi du ją, że po wy czer pa niu unij nej per spek ty wy bu dże to wej przy pa da ją cej na la ta 2014-2020, pol -
skie fir my bu dow la ne wpad ną w du że ta ra pa ty. Zmniej szy się stru mień pie nię dzy, zma le je ska la in we sty cji,
co w re zul ta cie nie uchron nie do pro wa dzić mu si do fa li ban kructw… 
Co ro bić w ta kiej sy tu acji? Nie po win no się prze cież cze kać z za ło żo ny mi rę ka mi na eg ze ku cję. Tym bar -
dziej, że uła ska wie nia ra czej nie bę dzie. Roz wią za niem dla sek to ra bu dow la ne go jest po noć kon so li da cja
firm. Py ta nie tyl ko, czy w Pol sce jest i bę dzie co kon so li do wać? Czy mo gą po wstać kon sor cja pol skich firm
bę dą ce w sta nie kon ku ro wać z za gra nicz ny mi kon cer na mi bu dow la ny mi w Eu ro pie i na świe cie? Uda nie ry -
wa li zo wać z ni mi o kon trak ty dro go we, ko le jo we, ener ge tycz ne, ku ba tu ro we i wod ne? Na przy kład z por tu -
gal ską Gru pą Mo ta -En gil? Ra czej wąt pli we. Por tu gal czy cy – cał ko wi cie od mien nie niż my – po tra fi li w od -
po wied nim cza sie za dbać o swo je in te re sy. Ko rzy sta jąc z fun du szy eu ro pej skich bu do wa li po tę gę ro dzi mych
firm. Kon so li da cja naj pręż niej szych z nich umoż li wi ła efek tyw ną ry wa li za cję ze świa to wy mi po ten ta ta mi.
Tak by ło w wy pad ku firm Mo ta oraz En gil. Po łą cze nie ich sił po zwo li ło utwo rzyć kon cern, któ ry już w ro -
ku 1997 uda nie wkro czył nie tyl ko na ryn ki wschod nio eu ro pej skie, mię dzy in ny mi do Pol ski, ale tak że
do Ame ry ki Ła ciń skiej i Afry ki. Od te go cza su war tość fir my za li cza ją cej się dziś do gro na świa to wych po ten -
ta tów bran ży bu dow la nej i za trud nia ją cej bli sko trzy dzie ści ty się cy pra cow ni ków wzro sła ze 100 mi lio nów
do 2,6 mi liar da eu ro. Licz by te mó wią sa me za sie bie i ra czej nie skła nia ją do opty mi zmu.

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Dzień Dziecka z równiarką

CASE 856C AWD

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.

WYDAWNICTWO 
Poland Marketing Barański Sp. z o.o.
CZŁONEK-ZAŁOŻYCIEL STOWARZYSZENIA DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

Pasaż Ursynowski 1/45, 02-784 Warszawa, tel.: 22 859 19 65, 22 859 19 66, fax: 22 859 19 67, www.posbud.pl

„Pośred nik Bu dow la ny  – Ma szy ny, Narzędzia, Sprzęt” jest kol por to wa ny bezp∏at nie do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną. Aktualnie obowiązujący cennik reklam znajduje się  na ostatniej stronie  każdego wydania.
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Wy bór lau re atów na szych na -
gród po prze dza ją dys ku sje
w re dak cyj nym gro nie. Cie -
szy nas, gdy ty po wa nie pre -
ten den tów się prze cią ga,
a przy oka zji po ja wia ją się
trud no ści z wy ło nie niem zdo -
byw ców „In spi ra cji”. Nie kie dy
do brze jest prze cież mieć ból
gło wy zwią za ny z nad mia rem
kan dy da tów. Dla nas ozna -
cza to, że ma my za so bą uda -
ne dzien ni kar skie wy jaz dy,
a ze bra ne pod czas nich ma -
te ria ły uła twia ją nam pra cę.
Co praw da nie ma my w Pol -
sce ta kich pla ców bu do wy, ja -
kie spo ty ka się w USA czy
w Chi nach. Nie pra cu ją u nas
tak gi gan tycz ne ma szy ny, nie
wzno si my tak spek ta ku lar -
nych obiek tów. A jed nak na -
sze ko pal nie i pla ce bu do wy
ma ją swój urok. Do praw dy
war to je od wie dzać. Szcze gól -
nie, gdy – tak jak ma to miej -
sce w na szym wy pad -
ku – po pro stu lu bi się pra cu -
ją ce na nich ma szy ny. 

Na gro dy „In spi ra cje 2015”
wrę czy li śmy pod czas or ga ni -
zo wa ne go przez na sze wy -
daw nic two „Śnia da nia Pre ze -
sów”. Im pre za od by ła się
w Po zna niu to wa rzy sząc dru -
giej edy cji tar gów In ter masz.
Sko rzy sta li śmy z go ścin nych
pro gów Mię dzy na ro do wych

Tar gów Po znań skich, ale
na przy szły rok, sko ro In ter -
masz się nie od bę dzie, naj -
pew niej bę dzie my mu sie li zna -
leźć mu si my in ną lo ka li za cję.
Po dob nie jak w la tach ubie -
głych, tak że tym ra zem po sta -
no wi li śmy przy znać dwie na -
gro dy fir mom i jed ną w ka te -

go rii in dy wi du al nej. Uzna nie
na szych re dak to rów zy ska ły
fir my Si tech Po land oraz Ma ni -
tou Pol ska. Na gro da in dy wi du -
al na przy pa dła na to miast
w udzia le Le sła wo wi Ho ły szo wi,
od dzie się cio le ci zwią za ne mu
ze Sta lo wą Wo lą bę dą cej ko -
leb ką pol skie go prze my słu ma -
szyn bu dow la nych. Wszyst kich
na gro dzo nych po sta no wi li śmy
uho no ro wać za szczo dre dzie -
le nie się in for ma cja mi o no wo -
ściach, naj cie kaw szych kon -
trak tach, nie zwy kłych ma szy -
nach, naj now szym sprzę cie i je -
go za sto so wa niach. Dzię ki
wspar ciu na gro dzo nych, in spi -
ro wa niu na szych dzia łań po -
wsta ło wie le tek stów, zdjęć,
a tak że fil mów pre zen tu ją cych
pra cę ma szyn. Ma te ria ły te cy -
klicz nie za miesz cza li śmy na ła -
mach wy da wa nych przez nas
cza so pism i por ta li in ter ne to -
wych. Do ce nia my za pro sze nia
do trud no do stęp nych na co
dzień miejsc, któ re więk szość
lu dzi z bran ży po znać mo że wy -
łącz nie z na szych ła mów. Bez
po mo cy lau re atów „In spi ra cji”
ko pal nia wę gla bru nat ne go, pły -
ta lot ni ska w Rze szowie i ol brzy -
mi ka mie nio łom z pew no ścią
nie sta nę ły by dla nas otwo rem. 
Z dy rek to rem ge ne ral nym Si -
tech Po land Woj cie chem Żar -

„In spi ra cje 2015” – na gro dy w rę kach lau re atów!
Na gro dy „In spi ra cje” przy zna je my z nie ukry wa ną przy jem no ścią. Ty po -
wa nie lau re atów po wo du je dys ku sje i… bu dzi wspo mnie nia. Przy po mi na -
my so bie, do kąd w cią gu mi nio ne go ro ku za wio dły nas dro gi, przed oczy -
ma raz jesz cze sta ją pla ce bu do wy i pra cu ją ce na nich ma szy ny

Le sław Ho łysz – lau re at na gro dy In spi ra cje 2015 w ka te go rii in dy wi du al nej

Po cho dzi z Cheł ma, ale swe za wo do we i pry wat ne ży cie po sta no wił zwią zać ze Sta lo wą Wo lą, któ rą
na zy wa osto ją pol skie go prze my słu ma szyn bu dow la nych. „Je stem dum ny, że da ne mi by ło do ło żyć
ce gieł kę do roz wo ju tej bran ży” – mó wił w wy wia dzie dla na szej re dak cji. Śle dząc do ko na nia za wo do -
we na sze go lau re ata stwier dzić na le ży, że to nie ce gieł ka, a skal ny fun da ment bu do wa ny pie czo ło wi -
cie przez trzy dzie ści sie dem lat pra cy. Naj pierw w Biu rze Han dlu Za gra nicz ne go Hu ty Sta lo wa Wo la,
póź niej zaś w na le żą cej do Hu ty spół ce Dres sta. Le sław Ho łysz był jej współ twór cą, naj pierw ja ko dy -
rek tor mar ke tin gu, póź niej dy rek tor han dlo wy, a wresz cie od li sto pa da 2008 ro ku ja ko pre zes za rzą -
du. Nasz lau re at czę sto wspo mi na skrom ne po cząt ki fir my po wa ża nej w po nad set ce kra jów ca łe go
świa ta. „Nie mie li śmy prak tycz nie nic po za po my sła mi i za an ga żo wa niem, ale uda ło się nam stwo -
rzyć coś szcze gól ne go roz sła wia ją ce go, Pol skę, Sta lo wą Wo lę i pro du ko wa ne tu ma szy ny”. 
W Sta lo wej Wo li mó wi się, że kto raz wszedł do Hu ty, ni gdy z niej nie wy cho dzi. Po zo sta je z nią
zwią za ny men tal nie, na wet gdy wy ru sza w świat po dej mu jąc no we wy zwa nia. Przy pa dek na sze go
lau re ata zda je się to po twier dzać. „Prze ży łem kil ka zmian wła ści ciel skich, za wsze się jed nak iden ty -
fi ko wa łem z Hu tą, na wet wów czas gdy pra co wa łem w spół ce, w któ rej Hu ta by ła mniej szo ścio wym
udzia łow cem uwa ża łem się za jej pra cow ni ka”. Po dej ście na sze go lau re ata nie zmie ni ło się na wet,
gdy w ma ju te go ro ku w dość za ska ku ją cy spo sób roz stał się z do tych cza so wym pra co daw cą. „Pra -
cu jąc w na szej bran ży, trze ba być przy go to wa nym na gor sze czasy”.

Le sław Ho łysz ma 61 lat, dwóch do ro słych sy nów, jest dum nym dziad kiem dwóch wnu czek. Je go żo na, któ rą po znał w Sta lo wej Wo li, przez wiele lat
sprawowała funk cję dy rek to ra miej sco wej Szko ły Pod sta wo wej Nr 7. Być mo że to fakt ob co wa nia na co dzień z pe da go giem z za wo du i za mi ło wa nia, ma
wpływ na wy ro zu mia łość, z ja ką nasz lau re at pod cho dzi do pod wład nych i… dzien ni ka rzy. W wy wia dzie udzie lo nym Po śred ni ko wi Bu dow la ne mu po wie -
dział, że ma szy ny za przą ta ją je go my śli nie mal ca ły czas, nie tyl ko na ja wie. „Cza sem mie wam na wet sny, w któ rych po ja wia się cięż ki sprzęt”. 
Nasz lau re at pa sjo nu je się hi sto rią, re lak su je zaś pra cu jąc w ogro dzie i prze mie rza jąc na ro we rze tra sy wo kół La sów Ja now skich. Mi mo wspa nia łych wi do -
ków na wet wów czas je go my śli za czy na ją krą żyć wo kół sil ni ków, le mie szy, zry wa ków i ukła dów hy drau licz nych. „Sio strze ni ca po wie dzia ła, że trud no roz -
ma wiać ze mną na in ne te ma ty niż ma szy ny bu dow la ne. Jak by do brze się za sta no wić, to chy ba trze ba przy znać jej ra cję.”
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Cie szy nas nie zmier nie, że na si lau re aci w kom ple cie po ja wi li się na roz da niu na gród.
Od le wej sto ją Woj ciech Żar now ski (dy rek tor ge ne ral ny Si tech Po land), Woj ciech Rze -
wu ski (dy rek tor za rzą dza ją cy Ma ni tou Pol ska) i Le sław Ho łysz, do nie daw na jesz cze
pre zes sta lo wo wol skiej Dres sty, któ ry do Po zna nia przy był ja ko oso ba pry wat na



Pośrednik Budowlany  5

now skim zgłę bia li śmy za sa dy
te le ma ty ki jesz cze za cza sów,
gdy był on pra cow ni kiem
w Ber ge rat Mon noy eur. Już
przed ośmio ma la ty, kie dy za -
pro sił na szą re dak cję do jed nej
z ko pal ni su row ców skal nych,
był prze ko na ny do no wych
tech no lo gii. Nie zdzi wi li śmy się
za tem, gdy pod jął ko lej ne wy -
zwa nie obej mu jąc funk cję dy -
rek to ra ge ne ral ne go Si tech
Po land. W no wej ro li czuć się
mu si ni czym „ry ba w wo dzie”.
Po zo stał bo wiem przy ma szy -
nach bu dow la nych zaj mu jąc
się do dat ko wo sys te ma mi ste -
rowa nia ich pra cą. Na za pro -
sze nie Si tech Po land go ści li -

śmy na róż nych pla cach bu -
do wy. Na rze szow skim lot ni -
sku, pa sie po wsta ją cej nie -
opo dal Dę bi cy au to stra dy,
z ka me rą, apa ra tem fo to gra -
ficz nym i dyk ta fo nem do py ty -
wa li śmy, jak pra cu ją sys te my,
na ile są po moc ne ope ra to -
rom i ja kie ko rzy ści przy no -
szą swym użyt kow ni kom.
Z Ma ni tou Pol ska współ pra cu -
je my od po cząt ku wy da wa nia
„Po śred ni ka Bu dow la ne go”.
Tra dy cją już sta ły się co rocz -
ne stycz nio we wi zy ty na szych
dzien ni ka rzy w war szaw -
skiej sie dzi bie fir my, gdzie po -
dej mu je nas dy rek tor za rzą -
dza ją cy Woj ciech Rze wu ski.
W cza sie ta kich spo tkań roz -

ma wia my o ryn ko wych ten -
den cjach, na stro jach pa nu ją -
cych w bran ży i przede
wszyst kim no wo ściach z fa -
bryk Ma ni tou. Nasz go spo -
darz, po dob nie jak my, uwa -
ża, że ma szy ny naj le piej pre -
zen tu ją się przy pra cy. Wy glą -
da ją wów czas o nie bo le piej
niż na tar go wej eks po zy cji.
Ma ni tou Pol ska ma cie ka we
po my sły, wie jak uła twić nam
pra cę. Dzien ni ka rze chcący
uzu peł nić swą wie dzę otrzy -
ma li na przy kład za pro sze nie
do wzię cia udzia łu w szko le -
niach tech nicz nych or ga ni zo -
wa nych przez fir mę. Ma ni tou
Pol ska raz po raz za pra sza

do od wie dze nia pla ców bu do -
wy, na któ rych spo tkać moż -
na róż ne mo de le co raz bar -
dziej po pu lar nych „Ma ni tek”.
Fir ma wzię ła też udział w te -
go rocz nym Dniu Bu dow lań -
ca w war szaw skiej Szko le
Głów nej Go spo dar stwa Wiej -
skie go przez kil ka go dzin
na prze mian ucząc i ba wiąc
stu den tów. Wyż sza uczel nia
to tyl ko jed no z miejsc, w któ -
rych w ostat nim cza sie mo gli -
śmy ob ser wo wać ma szy ny
Ma ni tou. Go ści li śmy na miej -
skim pla cu bu do wy, w skła -
dzie ma te ria łów bu dow la nych
i w… ko pal ni wę gla bru nat ne -
go w Beł cha to wie. Pra cu ją ce
tam czer wo ne te le sko py w ze -

sta wie niu z ol brzy mi mi ko par -
ka mi po rów na li śmy do… scy -
zo ry ka uży wa ne go w za kła -
dzie ko wal skim. Przed wi zy tą
w beł cha tow skiej ko pal ni wę -
gla bru nat ne go za sta na wia li -
śmy się, co te uni wer sal ne,
ale w su mie nie wiel kie ma -
szy ny ro bić mo gą w gi gan -
tycz nej od kryw ce. Oka za ło
się, że „scy zo ryk” był wiel ce
przy dat ny. A wszyst ko to dzię -
ki moż li wo ści do bo ru naj bar -
dziej od po wied nie go „ostrza”
czy li osprzę tu ro bo cze go… 
W tym ro ku nie mie li śmy naj -
mniej szych kło po tów z wy ło -
nie niem kan dy da ta do na gro -
dy in dy wi du al nej. Jed no gło -

śnie przy zna li śmy ją Le sła wo -
wi Ho ły szo wi, jed ne mu z za ło -
ży cie li i dłu go let nie mu pre ze -
so wi sta lo wo wol skiej Dres sty.
To po stać nie tu zin ko wa, je -
den z twór ców pol skie go
prze my słu ma szyn bu dow la -
nych, praw dzi wa le gen da
Sta lo wej Wo li. Słusz ność na -
sze go wy bo ru po twier dzi ła
bu rza braw, ja kie roz le gły się
po ujaw nie niu na zwi ska te go -
rocz ne go lau re ata. Na szą na -
gro dą chcie li śmy wy ra zić uzna -
nie dla wzo ro we go i w peł ni
pro fe sjo nal ne go po dej ścia pre -
ze sa Ho ły sza do dzien ni ka rzy.
Za mie rza li śmy do ce nić wie dzę
i wy so ką kul tu rę na sze go lau -
re ata, tym bar dziej, że są to ce -

chy co raz rza dziej spo ty ka ne…
By ło nam nie zmier nie mi ło, że
lau re at wy brał się do Po zna nia
spe cjal nie na na sze spo tka nie!
Oprócz lau re atów na gród
w naj lep szych hu mo rach na -
szą imprezę opusz cza li pre -
zes Sto wa rzy sze nia Dys try bu -
to rów Ma szyn Bu dow la nych
Ja cek Ma łę czyń ski i re pre zen -
tu ją cy sta lo wo wol ską Dres -
stę Wie sław Ja ku bik. Już
na po cząt ku spotkania, gdy
obaj pa no wie wy ko na li kla -
sycz ne go „mi sia”, na wie lu
twa rzach po ja wi ło się spo re
za sko cze nie. Wkrót ce jed nak
po wo dy ser decz ne go po wi ta -
nia prze sta ły być ta jem ni cą.

Oka za ło się, że obu pa nów,
któ rzy w Po zna niu zo ba czy li
się po raz pierw szy od lat, łą -
czą nie tyl ko ma szy ny bu dow -
la ne, ale tak że od by ta wspól -
nie służ ba woj sko wa. 
Przy oka zji wrę cza nia na gród,
przy zna je my, że przy pad ko -
wo uda ło się nam się wy zna -
czyć pol ską sto li cę ma szyn
bu dow la nych. Przez kil ka go -
dzin by ły nią Jast ko wi ce.
Oka za ło się bo wiem, że w tej
po ło żo nej nie opo dal Sta lo wej
Wo li miej sco wo ści za miesz -
ku je dwóch od bie ra ją cych
„In spi ra cje”, Le sław
Ho łysz oraz Woj -
ciech Żar now ski.
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Pamiątkowe zdjęcie po zakończenie tradycyjnego „Śniadania Prezesów”. Cieszy, że do jego wykonania konieczny okazał się szerokokątny obiektyw. Mamy nadzieję, że
frekwencja na kolejnym spotkaniu będzie jeszcze większa, nawet jeżeli wszyscy nie zmieścilibyśmy się na jednej fotografii…
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Bob cat w for tecz nych lo chach 
Twier dza Srebr no gór ska na Dol nym Ślą sku wznie sio na zo sta ła
w la tach 1765–1777 rę ka mi czte rech ty się cy ro bot ni ków. Swe
mi li tar ne funk cje speł nia ła je dy nie przez dzie więć dzie siąt lat.
Pierw szym i za ra zem ostat nim spraw dzia nem for ty fi ka cji by ło
ich ob lę że nie przez woj ska na po le oń skie pod czas woj ny Prus
z Fran cją (1806-1807). Osta tecz nie wa row nia nie zo sta ła zdo by -
ta, przed ka pi tu la cją ura to wał ją po kój pod pi sa ny w Tyl ży.
Ma le ją ce zna cze nie stra te gicz ne spra wi ło, iż po tęż ny kom pleks
osta tecz nie zo stał opusz czo ny przez żoł nie rzy w ro ku 1867. Po -
zo stał jed nak w ge stii pru skich władz woj sko wych, któ re zde -
cy do wa ły się wy ko rzy stać go ja ko po li gon do świad czal ny,
na któ rym prze pro wa dza no pró by z pro to ty pa mi moź dzie rzy
i ma te ria ła mi wy bu cho wy mi. W dru giej po ło wie dzie więt na ste go
stu le cia wła dze pru skie na ka za ły za prze stać nisz cze nia twier dzy
i po sta no wi ły uczy nić z niej atrak cję tu ry stycz ną. Wy re mon to wa -
no głów ny fort i urzą dzo no w je go wnę trzu re stau ra cję. W cza -
sie II Woj ny Świa to wej w naj bliż szej oko li cy for ty fi ka cji nie pro -
wa dzo no walk. Po wy co fa niu się wojsk nie miec kich twier dzę za -
ję ła i złu pi ła Ar mia Czer wo na. La ta po wo jen ne przy nio sły srebr -
no gór skiej wa row ni po stę pu ją cą de wa sta cję, któ rą nie co za ha -
mo wa no w po ło wie lat sześć dzie sią tych. Jed nak lo sy naj wy żej
po ło żo nej wa row ni obron nej w Eu ro pie na trwa łe od mie ni ło
do pie ro roz po rzą dze nie Pre zy den ta RP z 14 kwiet nia 2004 ro -
ku. Na je go mo cy Twier dza Srebr no gór ska zo sta ła uzna -
na za po mnik hi sto rii, co spra wi ło, że Mi ni strer stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go mo gło fi nan so wać re mont obiek tu.
Część prac w za kre sie od wod nie nia i izo la cji wy ko nu je kra kow -
ski Za kład Ro bót Gór ni czych i Wy so ko ścio wych „AMC”. 

– Na te re nie twier dzy na pra wia my ele men ty mu ro we, re mon tu -
je my ka na ły od wad nia ją ce i pro wa dzi my ro bo ty izo la cyj ne. Jest
to bar dzo istot ne dla za cho wa nia te go wy jąt ko we go za byt ku.
Wo da prze do sta ją ca się w spo sób nie kon tro lo wa ny do wnę trza
obiek tu po wo do wa ła sil ną de struk cję ścian i skle pień, zwłasz -
cza w okre sie zi mo wym pod czas sil nych mro zów. Ce lem na sze -
go za da nia jest nie tyl ko za ha mo wa nie po stę pu ją cych znisz -
czeń, ale tak że umoż li wie nie po now ne go za go spo da ro wa nia
po miesz czeń, do tąd nie wy ko rzy sta nych ze wzglę du na ich sil -
ne za wil go ce nie. Pod czas prac ko rzy sta my z dwóch mi ni ko pa -
rek. Jed na z ma szyn – Bob cat 325 – pra cu je pod ziemią. By ło
nie co kło po tów z jej wpro wa dze niem do wą skich pod ziem nych
ko ry ta rzy, ale ostatecznie wszyst ko się jed nak uda ło – tłu ma czy
kie ru ją cy pra ca mi in ży nier Wal de mar Pi sa rek. 
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MIESZANKA FIRMOWA

Wprowadzenie nawet tak małej maszyny do podziemnych korytarzy nie było łatwe,
cała operacja zakończyła się jednak pełnym powodzeniem

http://www.warynski-trade.com.pl/
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Do ko nu jąc choć by po bież -
nej ana li zy fi lo zo fii wy ko rzy -
sta nia po przed niej tran szy
pie nię dzy z Unii Eu ro pej -
skiej nie spo sób nie do -
strzec bar dzo po waż ne go
za gro że nia. W czym się ono
prze ja wia? Udzie le nie od po -
wie dzi na tak po sta wio ne
py ta nie jest pro ste, otóż mó -
wi się wy łącz nie o tym, ile ki -
lo me trów au to strad, dróg
eks pre so wych i lo kal nych
oraz ka na li za cji bę dzie moż -
na za te pie nią dze wy bu do -
wać. Wy da je się za tem, że
jest to je dy ny cel, na ja ki
prze zna czy się te pie nią dze.
Mo im zda niem wy raź nie bra -
ku je tu dru gie go ce lu. Ja kie -
go? Otóż ce lem te go ro dza -
ju in we sty cji po win no być
tak że to, że by fir my bu dow -
la ne wzbo ga ci ły się na ich
re ali za cji. Nie sły sza łem do -
tych czas z ust żad ne go po li -
ty ka ani urzęd ni ka, że by ce -
lem wy ko rzy sta nia fun du szy
unij nych by ło wzbo ga ce nie
się pol skich firm bu dow la -
nych. Cel jest tyl ko je -
den – cho dzi o to, by wy bu -
do wać jak naj wię cej ki lo me -
trów dróg i obiek tów za jak
naj mniej sze pie nią dze.
Nie ste ty, to zo sta ło już „prze -
ćwi czo ne” w po przed nim
okre sie i za koń czy ło się zna -
ny mi po wszech nie afe ra mi
firm Co vec i DSS. A prze -
cież był to je dy nie wierz cho -
łek gi gan tycz nej gó ry lo do -
wej. Po now ne przy ję cie ta -
kiej fi lo zo fii wy ko rzy sta nia
fun du szy unij nych ce men tu -
je dyk tat naj niż szej ce ny
w prze tar gach. Po dam tyl ko
je den z wie lu przy kład sto so -

wa nia ta kich prak tyk – prze -
targ na upo rząd ko wa nie go -
spo dar ki wod no -ście ko wej
w jed nej z pod war szaw skich
gmin. Kosz to rys in we stor -
ski wy no sił pięć mi lio nów
zło tych, prze targ wy gra ła fir -
ma za 1,6 mi lio na. In we stor
ska cze z ra do ści, cie sząc
się, że ktoś za pół dar mo wy -
ko na mu po waż ną ro bo tę.
Skut ki tej pa to lo gii są nie -
trud ne do prze wi dze nia.

Że by unik nąć ta kich pa to lo -
gii po trzeb na jest zmia na fi -
lo zo fii my śle nia i wy raź ne za -
zna cze nie dru gie go ce lu. Je -
śli mam ja ko in we stor pięć
mi lio nów zło tych prze zna -
czo nych na mo ją in we sty cję,
to da ję wy ko naw com za ro -
bić te pięć mi lio nów, a nie
szu kam oka zji, że by jak naj -
wię cej z te go za osz czę dzić.
Fir my mu szą za cząć się bo -
ga cić na in we sty cjach in fra -
struk tu ral nych, co bę dzie
z po żyt kiem dla wszyst kich.

Mo że sło wo „bo ga cić się”
jest wsty dli we dla na szych
de cy den tów, ale prze cież
na tym opie ra się ca ły ka pi -
ta lizm. Bo ga te fir my pła cą
po dat ki i ge ne ru ją zy ski, któ -
re prze zna cza ją na zwięk -
sze nie za trud nie nia, za kup
no wych ma szyn itp. Bied ne
fir my te go nie ro bią i nie da
się na nich zbu do wać bo ga -
tej go spo dar ki, a na bied -
nych lu dziach bo ga te go

pań stwa. Ale na szych de cy -
den tów spe cjal nie to nie ob -
cho dzi, cze mu dał wy raz by -
ły już pre mier, gdy wy bu chła
afe ra Co vec mó wiąc, że on
nie bę dzie in ge ro wał w sto -
sun ki po mię dzy fir ma mi bu -
dow la ny mi. Oczy wi ście miał
ra cję, tyl ko za po mniał o jed -
nym, że je go obo wiąz kiem
ja ko przed sta wi cie la pań -
stwa jest tak ure gu lo wać te
sto sun ki w sfe rze pra wa go -
spo dar cze go, że by do ta kich
sy tu acji ni gdy wię cej nie do -

cho dzi ło. I że by na bu do wie
dróg fir my się bo ga ci ły, a nie
ban kru to wa ły. W mo im prze -
ko na niu zmia na fi lo zo fii my -
śle nia po par ta do brym pra -
wem go spo dar czym to fun -
da ment do bre go wy ko rzy -
sta nia fun du szy unij nych.
W prze ciw nym wy pad ku bę -
dzie my mie li do czy nie nia
z ta ką sy tu acją, że część firm
zban kru tu je, resz ta „prze -
mie li” pie nią dze, a tyl ko nie -
licz ne się wzbo ga cą.
To już ostat nie tak du że pie -
nią dze, któ re na pły ną do nas
z Unii Eu ro pej skiej. Je śli nie
bę dzie my w sta nie ich do -
brze wy ko rzy stać, to
po 2020 ro ku bę dzie my mie li
do czy nie nia z fa lą ban -
kructw firm bu dow la nych,
któ rym nie da no szan sy
odło że nia ka pi ta łu na la ta
gor szej ko niunk tu ry.
Ma rzy mi się ta ka sy tu acja,
ja ka mia ła miej sce w Hisz pa -
nii na po cząt ku bo omu in we -
sty cyj ne go, gdy w cią gu jed -
ne go tyl ko ro ku sprze da no
na tam tej szym ryn ku 3.500
mi ni ko pa rek. Wła śnie dla te -
go, że fir mom bu dow la nym
da no za ro bić. Oczy wi ście
tak czy ina czej dro gi się
u nas wy bu du je. Py ta nie tyl -
ko, ile firm przy tym upad nie,
je śli nie zmie ni się fi lo zo fia
dzia ła nia. Pi ra mi dy egip skie
prze cież też wy bu do wa no,
a że zgi nę ło przy tym kil ka -
na ście ty się cy lu dzi, to już
zu peł nie in na hi sto ria…

OPINIE

Fundusze unijne – nadzieje i zagrożenia 
dla branży maszyn budowlanych
Z du żą na dzie ją pa trzy na sze bu dow nic two na ko lej ne roz da nie fun du -
szy unij nych prze zna czo nych na sze ro ko po ję tą in fra struk tu rę. Wia do -
mo, kon kret ne pie nią dze na kon kret ną in we sty cję po win ny za owo co -
wać wzmo żo nym po py tem na ro bo ty bu dow la ne oraz ma te ria ły
i sprzęt. Ry nek ma szyn bu dow la nych po wi nien wy raź nie się oży wić,
a sprze daż po win na wy ka zać ten den cję wzro sto wą

Jacek Małęczyński 
– prezes Stowarzyszenia
Dystrybutorów Maszyn
Budowlanych 
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Dzie się cio le cia do świad czeń
in ży nie rów Atlas Cop co po -
zwo li ły na za pro jek to wa nie
ma szy ny o wy so kiej sta bil no -
ści, po ru sza ją cej się rów no -
mier nie na spe cjal nie za pro -
jek to wa nych, dłu gich i sze ro -
kich gą sie ni cach. Kon struk -
cja zło tej me da list ki tar gów
Au to stra da -Pol ska po wsta ła
z dba ło ścią o ja kość roz kła -
da nia, er go no mię sta no wi -
ska ope ra to ra oraz mak sy -
mal ne ogra ni cze nie ne ga -
tyw ne go wpły wu na śro do wi -
sko na tu ral ne. Ma szy nę wy -
po sa żo no w Va rio Spe -
ed – opa ten to wa ny sys tem
au to ma tycz nej re gu la cji

pręd ko ści ob ro to wej sil ni ka
spa li no we go w ce lu do sto so -
wa nia mo cy do rze czy wi ste go
za po trze bo wa nia. Sys tem ten
po zwa la nie tyl ko na znacz ne
ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa,
ale tak że w istot ny spo sób re -
du ku je po ziom emi sji szko dli -
wych sub stan cji.
Prze ło mo wym roz wią za niem
od wiecz ne go pro ble mu do -

ko wa nia sa mo cho dów cię ża -
ro wych do roz kła dar ki jest
Sa fe Im pact Sys tem, w któ -
rym amor ty zo wa ne hy drau -
licz nie rol ki pcha ją ce są
w sta nie sku tecz nie zneu tra li -
zo wać sil ne ude rze nie cię ża -
rów ki do star cza ją cej mie -
szan kę mi ne ral no -as fal to wą.
Po więk szo ny kosz za ła dow -
czy, sze ro ki tu nel ste ro wa ne -
go bez stop nio wo po daj ni ka
zgrze bło we go, no wo cze sna
prze kład nia na pę do wa prze -
no śni ka śli ma ko we go (tyl -
ko 15 cm sze ro ko ści!) i pro -
gra mo wa na wy daj ność ukła -
du dys try bu cji po zwa la ją
na nie za kłó co ny, po zba wio ny

se gre ga cji prze pływ ma te ria łu
do stołu rozkładającego. Ma -
szy na mo że być wy po sa żo ne
w dwa ro dza je hy drau licz nie
po sze rza nych sto łów roz kła -
da ją cych:  Dyna pac V5100TV
o pod sta wo wej sze ro ko -
ści w za kre sie 2,55-5,10 me -
tra oraz Dy na pac V6000TV
o sze ro ko ści 3,0-6,0 me tra,
ogrze wa nych ga zo wo lub

elek trycz nie. Stoły roz kła da ją -
ce po sia da ją bar dzo dłu gie, bo
li czą ce 380 mm, pły ty za gęsz -
cza ją ce, któ re za pew nia ją rów -
no mier ne za gęsz cze nie wstęp -
ne oraz ide al ną tek stu rę po -
wierzch ni roz kła da nej war stwy.
Oba mo de le stołów roz kła da -
ją cych Dy na pac V5100TV i Dy -
na pac V6000TV zbu do wa ne
zo sta ły w opar ciu o opa ten to -
wa ną kon cep cję sta bi li za cji
ele men tów wy su wa nych hy -
drau licz nie na ba zie czte rech
tu lei pro wa dzą cych. 
Nie zwy kle funk cjo nal ny sys tem
ope ra cyj ny PaveManager 2.0
po zwa la kon tro lo wać nie tyl ko
po szcze gól ne funk cje ma szy -
ny, ale ca ły pro ces roz kła da nia.
Dzia ła nie sys te mu pozwala
mię dzy in ny mi na zauto ma ty -
zo wa nie pro ce su roz kła da nia,
za pa mię ty wa nie pa ra me trów
pra cy oraz zachowanie kon tro li
ilo ści ma te ria łu wbu do wy wa -
ne go przez ma szy nę. Sys tem
umoż li wia za pro gra mo wa nie
wie lu zło żo nych funk cji, w tym
speł nia ją cej ma rze nia wie lu

dro go wców, która daje moż li -
wo ść za pro gra mo wa nia pro ce -
su zmia ny pro fi lu po przecz ne -
go dro gi pod czas przej ścia
z pro fi lu dasz ko we go do spad -
ku jed no stron ne go przy jed no -
cze snej płyn nej zmia nie te go
spad ku w łu ku dro gi. 
Kon struk to rzy roz kła dar ki za -
dba li o za pew nie nie ope ra to -
ro wi opty mal nej wi docz no ści
wnę trza ko sza za ła dow cze -
go, prze no śni ka śli ma ko we -
go i stołu rozkładającego.  
Nowa rozkładarka Dy na pac
SD2550C wy po sa żo na zo sta -
ła w pa nel ope ra to ra z lo gicz -
nie po gru po wa ny mi przy ci -
ska mi funk cyj ny mi i du żym,
ko lo ro wym wy świe tla czem,
na któ rym w for mie gra ficz nej
wy świe tla ne są po szcze gól ne
in for ma cje o pra cy ma szy ny.
Pa nel jest cał ko wi cie od por -
ny na wpływ czyn ni ków at -
mos fe rycz nych, a po za koń -
czo nej pra cy mo że
być za bez pie czo ny
so lid ną po kry wą.

In no wa cyj na roz kła dar ka Dy na pac SD2550C
Atlas Cop co za pre zen to wa ła roz kła dar kę gą sie ni co wą Dy na pac SD2550C. Jej dzie sięć no wych
funk cji i trzy opa ten to wa ne roz wią za nia tech nicz ne spra wi ły, że in no wa cyj na ma szy na na gro -
dzo na zo sta ła przez Targi Kielce Zło tym Me da lem te go rocz nych tar gów Au to stra da -Pol ska 
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ZŁOTE MASZYNY

www.dynapac.com/pl/

Zalety nowej innowacyjnej rozkładarki Dynapac SD2550C docenili fachowcy.
Maszyna uhonorowana została Złotym Medalem targów Autostrada-Polska 

In no wa cyj na roz kła dar ka Dy na pac SD2550C wy ty cza no we stan dar dy w za kre sie
ja ko ści roz kła da nia na wierzch ni i er go no mii miejsca pra cy ope ra to rów 

http://www.targikielce.pl/pl/autostrada.htm
http://dynapac.com/pl/


Kto od wie dził IN TER MASZ? 
Dru gą edy cję 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 IN TER MASZ 2015
od wie dzi ło łącz nie 6.204 osób. Zgod nie z prze wi dy wa nia mi, naj -
wię cej go ści przy by ło na tar gi w so bo tę, w Dniu Ope ra to ra, któ -
ry prze zna czo ny był dla ob słu gu ją cych ma szy ny bu dow la ne.
Eks po zy cję two rzy ło sto pięć dzie siąt firm oraz re pre zen to wa -
nych ma rek. Zwie dza ją cy w cią gu czte rech dni trwa nia im pre -
zy mie li oka zję zo ba czyć bli sko sto ryn ko wych no wo ści, z cze -
go aż szes na ście spo śród pre zen to wa nych pro duk tów za de -
biu to wa ło na pol skim ryn ku wła śnie pod czas tar gów IN TER -
MASZ. Na szcze gól ną uwa gę za słu gi wa ły rów nież te, któ re
zdo by ły pre sti żo wą na gro dę Zło te go Me da lu MTP, a w tym ro -
ku to szcze gól ne wy róż nie nie przy zna no sied miu pro duk tom. 
Bo ga tą i sze ro ką eks po zy cję uzu peł niał cie ka wy pro gram wy -
da rzeń to wa rzy szą cych. Pierw sze dwa dni tar gów upły nę ły
pod zna kiem Kon gre su In fra struk tu ry Trans por to wej z udzia -
łem przed sta wi cie li naj waż niej szych urzę dów i przed się biorstw
dzia ła ją cych w sek to rze bu dow nic twa in fra struk tu ral ne go. Pre -

lek cje i wy kła dy w głów nej mie rze do ty czy ły pla no wa nych i re -
ali zo wa nych in we sty cji fi nan so wa nych ze środ ków Unii Eu ro -
pej skiej przy zna nych na la ta 2014-2020. Uczest ni cy Kon gre su
mo gli się tak że za po znać z pro ble ma ty ką pro jek to wa nia mo -
stów i dróg, czy też obiek tów in fra struk tu ry ko le jo wej w sys te -
mie re ali za cji in we sty cji pro jek tuj -bu duj. Part ne ra mi Kon gre su
by li Mi ni ster stwo In fra struk tu ry i Roz wo ju, Cen trum Unij nych
Pro jek tów Trans por to wych, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go, PKP Pol skie Li nie Ko le jo we S. A, Ge ne -
ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad, Pol skie In we sty cje
Roz wo jo we S. A., Pol ska Izba In ży nie rów Bu dow nic twa oraz
Wiel ko pol ska Okrę go wa Izba In ży nie rów Bu dow nic twa.
Nie za bra kło rów nież te ma ty ki bez pie czeń stwa pra cy i ogra ni -
cze nia za gro żeń wy pad ko wych przy ob słu dze ma szyn do ro -
bót ziem nych. Pro ce du ry za po bie ga nia, ana li zy przy czyn i stu -
dium wy pad ków, czy też za sa dy udzie la nia pierw szej po mo cy
to głów ne wąt ki spo tka nia z re pre zen tan ta mi Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy, Pol skiej Izby Go spo dar czej Rusz to wań oraz Po -
ro zu mie nia dla Bez pie czeń stwa w Bu dow nic twie. 
Trze ci dzień po znań skich tar gów upły nął pod zna kiem kon kur -
su „Po grom cy Ma szyn”. Na are nę zma gań wkro czy li bo wiem

ope ra to rzy ma szyn ro bo czych, któ rzy mie li oka zję wy pró bo -
wać nie któ re z ma szyn bio rą cych udział w eli mi na cjach do Fi -
na łu Dnia. Pię ciu naj lep szych ope ra to rów, któ rzy zdo by li naj -
wię cej punk tów w eli mi na cjach, wal czy ło o atrak cyj ne na gro -
dy. Za da nia fi na ło we wy ma ga ły du żej pre cy zji i umie jęt no ści
ope ro wa nia czte re ma róż ny mi ma szy na mi. Kon kurs „Po grom -
cy Ma szyn” ro ze grał się rów nież w so bo tę, ostat nie go dnia tar -
gów, któ ry tra dy cyj nie już prze zna czo ny był głów nie dla ope -
ra to rów ma szyn oraz ich ro dzin, ale tak że dla sze ro kiej pu blicz -
no ści. Te go dnia rów nież dzie ci i mło dzież mo gli po czuć, jak
to jest być ope ra to rem ma szyn. Chęt ni mo gli za siąść za ste ra -
mi ko pa rek, ła do wa rek i spy cha rek. Jed nak głów ną atrak cją

te go dnia (szcze gól nie dla naj młod szych go ści IN TER MA SZU)
był Klub Ju nio ra, gdzie dzie ci mo gły wejść w kra inę za ba wy
i fan ta zji pod okiem do świad czo nych ani ma to rów. Z ko lei pa -
nie sko rzy stać mo gły z usług spe cja li stów od wi za żu i sty li stów
w Stre fie No wo cze snej Ko bie ty. 
Po za wo je wódz twem Wiel ko pol skim (34%), tar gi IN TER MASZ
naj licz niej od wie dzi li zwie dza ją cy z wo je wództw: ma zo wiec -
kie go (15%), dol no ślą skie go (7%), ślą skie go (6%), po mor skie -
go (6%), za chod nio po mor skie go (6%), łódz kie go (6%) oraz ku -
jaw sko -po mor skie go (5%) i świę to krzy skie go (5%).
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Trze ci dzień INTERMASZU upły nął pod zna kiem kon kur su „Po grom cy Ma szyn”.
Na are nę zma gań wkro czy li wówczas ope ra to rzy ciężkiego sprzętu

Zwie dza ją cy eks po zy cję tar gów pre zy dent Bro ni sław Ko mo row ski opusz czał sto -
isko sta lo wo wol skiej Dres sty w bar dzo do brym hu mo rze

Tra dy cyj nie już dzien ni ka rze na sze go wy daw nic twa re la cjo no wa li prze bieg po znań -
skiej im pre zy dzień po dniu na bie żą co wy sy ła jąc spe cjal ne wy da nia Po sbud News



http://www.intermasz.pl


– Co skło ni ło Pa na do od wie dze nia Pol ski i wi zy ty na tar gach
In ter masz w Po zna niu?
– Przede wszyst kim chcia łem na wła sne oczy prze ko nać się, jak
prze bie ga spe cja li stycz na im pre za dla na szej bran ży w kra ju,
w ryn ku któ re go CNH In du strial do strze ga du ży po ten cjał.
Chciał bym wyrazić  to ja sno i do bit nie, Pol ska sta no wi dla nas
nie zwy kle waż ny ry nek. I nie jest to pusty slogan. Do ce nia my
szyb kie wzro sty waszego rynku i jego do mi nu ją cy cha rak ter
w Eu ro pie Środ ko wej. A do Po zna nia przyjechałem z jesz cze
jed ne go po wo du. Chcia łem spo tkać się z pol ski mi klien ta mi
i po znać ich opi nie o na szych ma szy nach.

– W Po zna niu zo ba czy li śmy Ca se CE w no wej od sło nie. Pro -
szę przybliżyć nam zmia ny w struk tu rze kon cer nu. Cho dzi
przede wszyst kim o po dział kom pe ten cyj ny obu waszych
ma rek – Ca se i New Hol land. Czy praw dą jest, że pod mar ką
Ca se bę dą ofe ro wa ne wy łą cz nie ma szy ny dla bu dow nic twa,
zaś New Hol land skoncentruje się na sprzęcie kom pak to wym
do za sto so wań ko mu nal nych?
– Kon cern CNH In du strial na dal ofe ru je ma szy ny bu dow la ne
pod dwie ma mar ka mi – Ca se i New Hol land. Obie sta no wią war -
tość sa mą w so bie i są dla nas rów nie waż ne. CNH In du strial
za de cy do wał jed nak, aby glo bal nie mar kę Ca se upo zy cjo no -
wać ja ko wio dą cą dla klien tów z bran ży bu dow la nej. Ofer ta dla
nich jest nie zwy kle kom plek so wa, obej mu je bo wiem ma szy ny
klasy od jed nej do osiem dzi esię ciu ton. Kon cen tru je my się
na ta kich sek to rach, jak prze mysł wy do byw czy, bu dow nic two
in fra struk tu ral ne ku ba tu ro we, dro go wnic two oraz bu dow nic two
ogól ne. Po sta no wi li śmy tak że  skon cen tro wać się z marką New
Holland na sprzę cie kom pak to wym. Dzieje się to nie ja ko na tu -
ral ną ko le ją rze czy, New Hol land wy pra co wał so bie w tym sek -
to rze sil ną po zy cję, mar ka ta cie szy się tu du żą re no mą. Nie
ozna cza to, że w naj bliż szym cza sie cał ko wi cie za prze sta nie my
ofe ro wa nia więk szych ma szyn pod mar ką New Hol land. 

– A od wrot nie? Czy nie za prze sta nie cie fir mo wa nia mniej -
szych ma szyn mar ką Ca se? 
– Jak już powiedziałem, na ryn kach eu ro pej skich pod mar ką
Ca se  ofe ro wać bę dzie my ma szy ny dla klien tów z bran ży bu -
dow la nej.  Chodzi o ca łą ga mę ma szyn o ciężarze roboczym
od 1 do 80 ton. Nie ina czej jest w Pol sce, gdzie na pierw szym
miej scu sta wia my mar kę Ca se. Na nie któ rych więk szych ryn -
kach w Eu ro pie, ta kich jak francuski, brytyjski czy niemiecki
naszą ofertę dla branży budowlanej uzupełnimy o ma łe ma -
szy ny i cią gni ki New Hol land.

– Je ste śmy po tar gach In ter mat w Pa ry żu, a przed mo na chij ską
Bau mą. W ja kim miej scu znaj du je się ak tu al nie Ca se CE? 
– Ca se CE prze cho dzi cią głe prze obra że nia. Ca ły sze reg istot -
nych zmian do ty czy na szej sie ci dys try bu cyj nej. Jest to bar dzo
waż ne w kon tek ście bu do wa nia jak naj lep szych re la cji z klien ta -
mi. Zbli że nia do nich i zro zu mie nia ich po trzeb. Stąd też na sze
dą że nia do pod nie sie nia po zio mu ob słu gi po sprze da żo wej, roz -
wi ja nia sie ci dys try bu cji i ser wi su. Wie le zmie nia się do słow nie
z dnia na dzień. Spra wą klu czo wą po zo sta je dla nas roz wój sie -
ci sprze da ży i ob słu gi ser wi so wej. Ma my w tym wzglę dzie du że
am bi cje i sta ra my się je kon se kwent nie re ali zo wać. 

– Jak CNH Industrial zamierza zrealizować swe ambicje?
– Na róż ne spo so by, do ce lu pro wa dzą bowiem róż ne dro gi. Moż -
na sty mu lo wać roz wój do bre go de ale ra, wzmac niać je go po zy -
cję, roz wi jać moż li wo ści. Moż na też wpro wa dzać no wych de ale -
rów i stwa rzać we wnętrz ną kon ku ren cję. Chce my mieć naj lep szą
sieć sprze da ży. Dla cze go? Z pro ste go po wo du. Chce my, by na si
klien ci otrzy my wa li na co dzień ta kie wspar cie, by mo gli skon cen -
tro wać się w peł ni na swo jej pra cy, co po zwo li im się roz wi jać. 

– Wspo mniał Pan, że re ali za cja ce lów mo że od by wać się
po przez dodatkowe wspar cie lo kal ne go de ale ra al bo
stwo rze nia dla nie go we wnętrz nej kon ku re cji. Któ rą
z tych dróg bę dzie cie po dą żać w Pol sce? 
– Je śli cho dzi o dys try bu cję na szych ma szyn w Pol sce na sze
pla ny są cał ko wi cie trans pa rent ne. CNH In du strial ab so lut nie
nie za mie rza two rzyć we wnętrz nej kon ku ren cji ani tym bar -
dziej przej mo wać kom pe ten cji lo kal ne go de ale ra. Ma my tu sil -
ne go part ne ra, któ rym jest In trac Gro up, fir ma po sia da ją ca sil -
ne za ple cze fi nan so we oraz do sko na le roz wnię tą sieć dys try -
bu cyj ną. In trac Gro up ofe ru je użyt kow ni kom na szych ma szyn
ob słu gę po sprze daż ną za rów no we wła snych od dzia łach, jak
i po przez fir my part ner skie. Na sza współ pra ca trwa od lat, naj -
pierw dzia ła li śmy w kra jach bał tyc kich. Pod kre ślam za tem, że
je dy nym na szym de ale rem w Pol sce, jest i na dal po zo sta wać
bę dzie In trac Pol ska.

– Ob ser wu je my zbli że nie Ca se Con struc tion Equ ip ment i Ive -
co. Ofer ta ma szyn uzu peł nia na jest przez cięż kie po jaz dy bu -
dow la ne, ta kie jak Trak ker czy Ive co Astra. Czy jest to sta ła ten -
den cja po wo do wa na dłu go fa lo wą stra te gią CNH?
– Ive co jest jed ną z na szych sio strza nych firm dzia ła ją cych
w ra mach CNH In du strial. Na tu ral ną ko le ją rze czy ma my
wspól nych klien tów, wie le firm realizujących inwestycje
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Polska to niezwykle ważny rynek!



budowlane oprócz ma szyn po trze bu je tak że cię ża ró wek. Stąd
też obec ność po jaz dów Ive co w na szym sto isku. Po dob nie,
jak tu taj w Po zna niu, by ło także pod czas kwiet nio wych tar gów
In ter mat w Pa ry żu, gdzie obok ma szyn eks po no wa li śmy cię -
ża rów ki i po jaz dy spcja li stycz ne Ive co. Uwa żam, że to krok
w do brym kie run ku da ją cy moż li wość za pre zen to wa nia klien -
tom bar dziej wszech stron nej ofer ty.

– W ja kim kie run ku Pań skim zda niem zmie rzać bę dą kon struk -
cje ma szyn bu dow la nych? Czy nie uważa Pan, że użyt kow ni -
cy są już nie co zmę cze ni złożonością kon struk cji i za czy na ją
po szu ki wać ma szyn mniej skom pli ko wa nych? 
– Chciał bym udzie lić zwię złej od po wie dzi na to py ta nie, ale to
się nie uda. Pro szę wziąć pod uwa gę, że tyl ko re gion, za któ ry
od po wia dam, sku pia sto sześć dzie siąt kra jów. Kra jów o róż no -
rod nej spe cy fi ce ryn ko wej i róż nych po trze bach. Kon stru ując
ma szy ny mu si my sto so wać się nie tyl ko do ocze ki wań lo kal -
nych klien tów, ale tak że do za pi sów obo wią zu ją ce go w da nym
kra ju pra wa. Dla te go roz wój kon struk cji ma szyn bu dow la nych
od by wać się bę dzie dwu to ro wo. 

– Co oznacza to w praktyce? 
– Na ry nek eu ro pej ski czy pół noc no ame ry kań ski tra fiać bę dą ma -
szy ny od po wia da ją ce bar dzo wy so kim wy ma ga niom zwią za nym
z nor ma mi emi sji spa lin. Ich kon struk cje mu szą być za tem bar -
dziej skom pli ko wa ne. Jak bardzo? Ryn ki kra jów roz wi nię tych też
ma ją róż ne po trze by. Po dam przy kład. Je śli chce my sprze dać
w Szwe cji mi ni ko par kę, to na byw ca ży czy so bie mieć su per kom -
for to wą, wręcz luk su so wą ka bi nę, kli ma ty zo wa ną w le cie i do -
sko na le ogrze wa ną w zi mie. Ma szy na mu si być wy po sa żo na we
wszel kie go ro dza ju sys te my wspo ma ga ją ce pra cę ope ra to ra.
W efek cie skon fi gu ro wać mu si my ma szy nę bar dzo skom pli ko -
wa ną tech nicz nie. Je śli jed nak ta sa ma ma szy na ma tra fić do fir -
my ren ta lo wej w Wiel kiej Bry ta nii, to na byw ca nie jest za in  te re -
so wa ny żad ną z wy mie nio nych wcze śniej opcji. Chce mieć nie -
za wod ną ma szy nę do brej ja ko ści, pro stą w ob słu dze i nie zbyt
dro gą. To sa mo do ty czy cięż szych ma szyn – jak ła do war ki ko ło -
we. W Niem czech klien ci za in te re so wa ni są danymi technicznymi
ma szy ny – chcą wie dzieć, ja ka jest jej pro duk tyw ność, za le ży im
na opty mal nym bez pie czeń stwie pra cy, na wy god nej ka bi nie.
Ale już w Afry ce Cen tral nej za miast ka bi ny wy star czy da szek, nie
po trze ba kli ma ty za cji. Wy star czy, że ma szy na jest nie za wod na,
ła twa w ob słu dze i na pra wie. Pra cu jąc nad roz wo jem i udo sko -
na la niem na szych ma szyn wsłu chu je my się w po trze by ich użyt -
kow ni ków. Oczy wi ście stra te gia pro du ku cji bie rze pod uwa gę
po trze by więk szych ryn ków, gdzie sprze da je się nie kil ka dzie -
siąt, a kil ka dzie siąt ty się cy ma szyn rocz nie. Re asu mu jąc, o tym
czy ma szy ny sta ną się w przy szło ści bar dziej skom pli ko wa ne czy
też do mi no wać bę dą prost sze kon struk cje za le ży w głów nej mie -
rze od te go, gdzie je sprze da je my.

– W za sa dzie osią gnę li śmy już kres moż li wo ści oszczęd no -
ści pa li wa po przez czyn ni ki zwią za ne z kon struk cją ma szyn.
By dzia łać wy daj nie i oszczęd nie ko niecz na jest zmia na sty -
lu pra cy ope ra to rów. Co na to Ca se CE? Pod Pa ry żem ma -
cie prze cież jed no z naj pręż niej dzia ła ją cych cen trów dy dak -
tycz no -szko le nio wych…
– Pod kre ślam po raz ko lej ny, że w roz wi ja niu konstrukcji
maszyn naj waż niej sze znaczenie ma dla nas głos użytkownika.
Nasi konstruktorzy odwiedzają pla ce bu do wy, są wszędzie
tam, gdzie pra cu ją na sze ma szy ny. Rozmawiają z operatorami,

pytają ich, w ja ki spo sób udo sko na li li by ma szy nę, chcą
wiedzieć, cze go jej bra ku je. Jest to brane pod uwagę przy
pracach nad rozwojem konstrukcji. Przy okazji obserwujemy
styl pracy obsługującego maszynę i staramy się stworzyć profil
przeciętnego operatora. Analizy powodują, że staramy się
szkolić operatorów, tak aby potrafili pracować na naszym
sprzęcie w jak najlepszy sposób. Niezależnie od warunków
panujących na placu budowy.

– Jed ną z mak sym CNH jest być jak naj bliż szej klien ta. Jak
uda je się wam re ali zo wać tę mak sy mę w Pol sce?
– Pa trząc z punk tu wi dze nia klien ta ma my w Pol sce do brą po -
zy cję. Na sza mar ka jest do brze roz po zna wa na i wy so ko oce -
nia na, ale obec nie więk szość klien tów ocze ku je cze goś wię cej.
Mi nę ły cza sy, gdy na si de ale rzy mo gli po zwo lić so bie na to, by
po zo sta wać do dys po zy cji klien tów tyl ko przez osiem go dzin
dzien nie. Wy ko naw cy wiel kich in we sty cji in fra struk tu ral nych
pra cu ją przez ca łą do bę i ocze ku ją od nas po mo cy przez ca ły
ty dzień. Wprost żą da ją obec no ści na szych ser wi san tów na pla -
cu bu do wy. In trac speł nia te ocze ki wa nia. Na dowód tego prze -
ka zu ję Pań stwu wi zy tów kę z nu me rem te le fo nu, pod któ ry moż -
na dzwo nić przez sie dem dni w ty go dniu, przez ca łą do bę i za -
dawać wszel kie go ro dza ju py ta nia do ty czą ce ma szyn,
sposobów roz wią za nia pro blemów czy moż li wo ści sfi nan so wa -
nia zakupu ma szyny. To pro jekt, któ ry wpro wa dzi li śmy do Pol -
ski nie daw no. Bez płat ny nu mer po mo cy. Funk cjo nu je on zresz -
tą – jak wi dać na wi zy tów ce – w ca łej Eu ro pie. 

– Czyli je że li za dzwo ni my pod ten nu mer do kład nie w tej
chwi li, otrzy ma my po moc?
– Pro szę wy brać po da ny nu mer i prze ko nać się oso bi ście. 

– Mo że my na chwi lę prze rwać na szą roz mo wę?
– Bar dzo pro szę… 

– …
– Słyszę, że połączyli się Państwo z naszym konsultantem.
Udało się uzyskać po trzeb ne in for ma cje?

– Wszyst ko funk cjo nu je bez za rzu tu. Wra caj my za tem
do na szej roz mo wy.
– Uwa żam, że na wet ma jąc naj lep szy pro dukt nie wol no po prze -
stać na sprze da niu go klien to wi. Na wet je że li jest on prze ko na -
ny, że na był wła śnie naj lep szą ma szy nę na ryn ku, to za chwi lę
bę dzie po trze bo wał do niej kom po nen tów, po mo cy tech nicz nej,
wspra cia nie tyl ko od de ale ra, ale tak że od pro du cen ta. Ma my
tak że przy go to wa ne dla klien ta roz wią za nia fi nan so wa nia, ofe -
ru je my wspar cie pro du cen tów sil ni ków, ukła dów na pę do -
wych – dys po nu je my po pro stu peł ną ga mą roz wią zań.

– Mo że jest coś, co spe cjal nie chciał by pan prze ka zać
na szym czy tel ni kom?
– Naj waż niej sze rze czy już po wie dzia łem. Chciał bym po dzię -
ko wać Pań stwu za spo tka nie i wy ra zić uzna nie za pro fe sjo na -
lizm. Wa sze py ta nia by ły zna ko mi cie przy go to wa ne i wy czer -
pa ły te mat. Na ko niec chciał bym jesz cze raz pod kre ślić, że
pol ski ry nek jest dla nas wy jąt ko wo waż ny. Je stem prze ko na -
ny, że dzię ki na szym dzia ła niom Ca se bę dzie tu co raz le piej
roz po zna wal ną i wy so ko oce nia ną mar ką. 

Roz ma wia li: Mag da le na Ziem kie wicz i Ja cek Ba rań ski
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W wa run kach prze tar gu jed -
nym z wy mo gów in we sto ra by -
ła ko niecz ność sto so wa nia
sys te mów ni we la cji wy so ko -
ścio wej 3D. Fir ma Skan ska,
wy ło nio na do prze pro wa dze nia
re mon tu pa sa star to we go, bra -
ła pod uwa gę kil ka ta kich sys -
te mów, ale osta tecz nie zde cy -
do wa ła się na roz wią za nia
Trim ble. – Na tę de cy zję głów -
ny wpływ mia ły ak tyw ne lu stro
gwa ran tu ją ce wy so ką do kład -
ność prac w róż nych wa run -
kach oraz ase ku ra cja na szych
dzia łań ze stro ny in ży nie ra fir my
Si tech -Po land. Choć ja ko Skan -
ska po sia da my sze reg do -
swiad czeń w pra cy z sys te ma -
mi 3D na roz ście ła czach i fre -
zar kach, te go ro dza ju po moc
ze stro ny Si tech -Po land jest dla
nas bar dzo waż na. Gdy by zda -
rzy ła się ja kaś awa ria, to
na miej scu jest za wsze oso ba
do sko na le zna ją cą te urzą dze -
nia. Do tej po ry nie mie li śmy ta -
kiej sy tu acji, ale pra cu ją cy
na na sze zle ce nie przed sta wi -
ciel Si tech -Po land sta le czu wa
nad prze bie giem prac, dzię ki
cze mu mo że my mieć pew ność,
że są one pro wa dzo ne zgod nie
z za ło że nia mi okre ślo ny mi
w pro jek cie – wy ja śnia Ma rek
Ma czu ga z fir my Skan ska.
Re mont pa sa star to we go
roz po czął się 9 kwiet nia, na -

to miast za koń cze nie ro bót
okre ślo ne w zle ce niu prze wi -
dzia no na 15 lip ca. Pra ce
obję  ły od ci nek o dłu go -
ści 1.800 i sze ro ko ści 80 me -
trów, z cze go 45 me trów to
dro ga star to wa, a 35 pobocza
(po 17,5 metra z obu stron).
Aby nie za kłó cać nor mal ne go
funk cjo no wa nia lot ni ska,
wszel kie pra ce mo gły od by -
wać się tyl ko w no cy. Wjazd
ma szyn na pas star to wy był
więc moż li wy do pie ro po wy lą -
do wa niu ostat nie go sa mo lo tu,
zwy kle oko ło 23.30. Naj póź -
niej do 5.55 na stęp ne go dnia
pas mu siał być zwol nio ny, by
za pew nić bez piecz ny start
pierw sze go sa mo lo tu. Wy jąt -
kiem by ły tyl ko no ce z so bo ty

na nie dzie lę, kie dy pra ce moż -
na by ło roz po czy nać po 22.00
i kon ty nu ować do 7.30. Za kres
ro bót obej mo wał nie tyl ko fre -
zo wa nie, czysz cze nie na -
wierzch ni i po ło że nie no wej
war stwy ście ral nej, ale tak że
de mon taż i mon taż oświe tle nia
na wi ga cyj ne go, wy ma lo wa nie
ozna czeń czy też re gu la cję
wpu stów od wad nia ją cych.
Z tych wzglę dów w cza sie jed -
nej zmia ny uda wa ło się wy re -
mon to wać 130 me tra pa sa
star to we go. – Spraw na or ga ni -
za cja ro bót to bar dzo du że wy -
zwa nie lo gi stycz ne, zda rza się
bo wiem, że na ob sza rze o sze -
ro ko ści 80 i dłu go ści 130 me -
trów naraz pra cu je na wet kil ka -
dzie siąt po jaz dów i ma szyn.

Nie wy obra żam so bie, jak mia -
ło by to wy glą dać, gdy by śmy
mu sie li po słu gi wać się pa li ka -
mi i lin ka mi. Wpraw dzie sys te -
my ni we la cyj ne 3D sta no wi ły
wy móg za ma wia ją ce go, któ ry
chciał pod wyż szyć stan dard
lot ni ska, ale z per spek ty wy kil -
ku dzie się ciu dni wi dzę, jak
bar dzo sys te my uspraw nia ją
wy ko ny wa ne przez nas pra ce.
Bez nich z pew no ścią mu sie li -
by śmy re mon to wać pas star to -
wy w krót szych od cin kach,
a i ter min za koń cze nia ro bót
mógł by być za gro żo ny – do -
da je Ma rek Ma czu ga.
Sys te my ste ro wa nia Trim -
ble 3D PCS900 pod czas prac
na lot ni sku w Rze szo wie naj -
pierw wy ko rzy sty wa no na roz -
ście ła czach przy ukła da niu
war stwy pro fi lu ją cej, któ rej dłu -
gość wy no si ła 250 me trów. Za -
mon to wa no je na dwóch ta -
kich ma szy nach, choć w pra -
cach uczest ni czy ły trzy roz -
ście ła cze, co zna czą co przy -
spie szy ło re mont. By ło to
moż li we, po nie waż jed nost ka
bez sys te mu ni we la cyj ne go
ukła da ła war stwę pro fi lu ją cą
mię dzy war stwa mi uło żo ny mi
przez roz ście ła cze ko rzy sta ją -
ce z sys te mów Trim ble. Ope ra -
tor mógł więc ba zo wać na war -
to ściach do ty czą cych no wych
na wierzch ni. Po uzy ska niu

Sys te my Trim ble 3D PCS900 na lot ni sku w Rze szo wie
Port lot ni czy „Rze szów -Ja sion ka” jest kon se kwent nie roz bu do wy wa ny i mo der ni zo wa ny.
W ma ju 2012 ro ku od da no do użyt ku no wo cze sny bu dy nek ter mi na la pa sa żer skie go, te raz
przy szedł czas na re mont pa sa star to we go. Zwią za ne z tym pra ce ma ją na ce lu nie tyl ko wy -
mia nę zu ży tej war stwy ście ral nej, ale przede wszyst kim pod nie sie nie po zio mu bez pie czeń -
stwa, kom for tu star tu, przy zie mie nia i lą do wa nia sa mo lo tów

Dzięki zastosowaniu systemów Trimble 3D PCS900 Paving Control Systems profil
sfrezowanego podłoża nie jest odwzorowaniem dotychczasowej nawierzchni, lecz
cyfrowego projektu wgranego do komputera sterującego Trimble CB460

Przy re mon cie pa sa star to we go na lot ni sku w Rze szo wie by ły wy ko rzy sty wa ne czte ry zro bo ty zo wa ne ta chi me try. Dwa słu ży ły do ste ro wa nia ele men ta mi ro bo czy mi ma szyn,
dru ga zaś pa ra wy ko rzy sty wa na by ła do kon tro li pra cy sys te mów Trim ble 3D PCS900



pro fi lu zgod ne go z cy fro wym
pro jek tem 3D na dal szym eta -
pie prac wy star czy ło już tyl ko
po ło żyć war stwę ście ral ną
o usta lo nej gru bo ści. W po -
dob ny spo sób prze bie ga ła or -
ga ni za cja prac na po zo sta łej
czę ści pa sa star to we go, choć
tu taj do uzy ska nia wy ma ga ne -
go pro fi lu pod ło ża za sto so wa -
no czte ry fre zar ki. Po nie waż
tyl ko dwie z nich wy po sa żo ne
zo sta ły w sys te my Trim ble 3D
PCS900 (prze ło żo ne z roz -
ście ła czy), to aby mak sy mal -
nie przy spie szyć pra ce, ope ra -
to rzy do po sa żo nych ma szyn
po zo sta wia li pa sy nie sfre zo wa -
nej na wierzch ni dla jed no stek
pra cu ją cych bez sys te mów.
W tych ma szy nach śli zgi obu -
do wy bęb na fre zu ją ce go opie -
ra ły się o na wierzch nię, któ ra
zo sta ła już sfre zo wa na, na to -
miast głę bo kość fre zo wa nia
wzglę dem śli zgów usta wio -
na by ła na war tość ze ro. Dzię -
ki za sto so wa niu sys te mów
Trim ble 3D PCS900 uzy ska no
ide al nie pła ską po wierzch -
nię, bo bę ben nie fre zo wał
„na głę bo kość” wzglę dem
ist nie ją cej na wierzch ni ma -
ją cej za głę bie nia i wy pu kło -
ści, tyl ko we dług cy fro we go
pro jek tu 3D. W prze ciw nym
ra zie wcze śniej sze nie rów -
no ści na wierzch ni zo sta ły by
po now nie od wzo ro wa ne.
Po za koń cze niu fre zo wa nia
i czysz cze niu pod ło ża,
na pas star to wy wkra cza ły
roz ście ła cze ukła da ją ce war -
stwę ście ral ną o za da nej
gru bo ści. W każ dym miej scu
by ła ona sta ła, sta no wiąc od -
wzo ro wa nie pro fi lu uzy ska -
ne go uprzed nio przez fre zar -
ki. – Ma szy ny wy po sa żo ne
w sys te my ste ro wa nia Trim -
ble 3D PCS900 są po pro stu
zde cy do wa nie bar dziej wy daj -
ne i po zwa la ją na osią ga nie
więk szej do kład no ści – pod -
su mo wu je Ma rek Ma czu ga.
Po je dyn czy sys tem wy ko rzy -
sty wa ny na lot ni sku w Rze szo -
wie skła dał się ze zro bo ty zo -
wa ne go ta chi me tru Trim ble
SPS930 DR Plus, ak tyw ne go
lu stra Trim ble MT900 za mon -

to wa ne go na masz cie przy -
twier dza nym do obu do wy
bęb na fre zar ki lub sto łu roz -
ście ła cza oraz kom pu te ra
ste ru ją ce go Trim ble CB460.
Ten ostat ni zwy kle mon to wa -
ny jest w ka bi nie, ale w tym
przy pad ku Skan ska zde cy -
do wa ła umie ścić go z ty łu
ma szy ny, tak aby był ła two
do stęp ny dla ob słu gi Si tech -
-Po land. Zro bo ty zo wa ny ta -
chi metr na pro wa dza lu stro,
któ re go wy so kość jest
znana wzglę dem na rzę dzia
ro bo cze go. Dzię ki te mu,
w kon kret nym miej scu pra cy
ma szy na au to ma tycz nie do -
sto so wu je po ło że nie bęb -
na fre zar ki lub sto łu roz ście -
ła cza do pa ra me trów okre ślo -
nych w cy fro wym pro jek cie.
Na lot ni sku w Rze szo wie wy -
ko rzy sty wa no jesz cze dwa
do dat ko we zro bo ty zo wa ne ta-
chi me try w ce lu sta łej kon tro li
pro wa dzo nych ro bót. – Je ste -
śmy tu taj, aby cią gle mo ni to -
ro wać pra cę ma szyn wy po sa -
żo nych w na sze sys te my
i moż li wie szyb ko re ago wać
w przy pad ku ja kichś nie pra wi -
dło wo ści, na przy kład gdy we
fre zar ce nie zo sta nie włą czo ny
tryb „au to”. Po za tym spraw -
dza my do kład ność głę bo ko ści
fre zo wa nia, któ ra z re gu ły mie -
ści się w gra ni cach ±3 mi li me -
trów. Ten błąd za le ży od stop -
nia chro po wa to ści pod ło ża
i jest więk szy przy wyż szej
pręd ko ści jaz dy ma szy ny, któ -
ra po pro stu zo sta wia głęb sze
row ki – wy ja śnia Grze gorz Gą -
ska, In ży nier Wspar cia Tech -
nicz ne go Si tech -Po land.
Ro bo ty bi tu micz ne na pa sie
star to wym lot ni ska w Rze szo -
wie za koń czo no 18 czerw ca,
a więc na dłu go przed pla no -
wa nym pier wot nie ter mi nem.
Wpływ na to mia ła z pew no -
ścią tak że sprzy ja ją ca po go -
da, ale przede wszyst kim
sys te my ste ro wa nia Trim -
ble 3D PCS900, któ re przy -
spie szy ły wy ko na nie ro bót, jed -
no cze śnie za pew nia-
jąc do kład ność za kła -
da ną w pro jek cie.
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www.sitech-poland.pl

Sys te my ste ro wa nia Trim ble 3D PCS900 pod czas prac na lot ni sku w Rze szo wie
naj pierw wy ko rzy sty wa no na roz ście ła czach przy ukła da niu war stwy pro fi lu ją cej,
któ rej dłu gość wy no si ła 250 me trów

Zda niem Mar ka Ma czu gi z fir my Skan ska sys te my ste ro wa nia Trim ble 3D PCS900
po zwa la ją na re ali za cję róż no rod nych prac ze znacz nie więk szą do kład no ścią
i w istot ny spo sób pod no szą wy daj ność ma szyn

Przy wykorzystaniu systemu Trimble 3D PCS900 praca operatora frezarki
sprowadza się jedynie do kierowania maszyną. Regulacja położenia bębna odbywa
się bowiem całkowicie automatycznie

W obu frezarkach komputery sterujące Trimble CB460 zostały zamontowane z tyłu
maszyn. Pokazują one pozycję bębna roboczego w odniesieniu do projektu 3D
lub zadanego przesunięcia pionowego

http://www.sitech-poland.pl/


16 Pośrednik Budowlany

Już w mo men cie de biu tu
w ro ku 2007 ła do war ka L350F
zde cy do wa nie wy róż ni ła się
swo ją in no wa cyj ną kon struk -
cją. W ma szy nie za sto so wa no
wów czas zmien nik mo men tu
ob ro to we go z funk cją blo ka -
dy i no wa tor ski układ za wie -
sze nia wy się gni ka wy ko rzy -
sty wa ny pod czas ope ra cji za -
ła dun ku i prze no sze nia ma te -
ria łów. Kon struk to rzy Vo lvo
Con struc tion Equ ip ment
opra co wu jąc każ dą z ko lej -
nych ge ne ra cji ma szy ny sta -
ra li się wpro wa dzać istot ne
zmia ny. Kon struk cję naj now -
szej ła do war ki L350 opra co -
wa no z my ślą o po pra wie niu
jej pa ra me trów, któ re pod no -
szą kom fort ope ra to ra zwięk -
sza jąc jed no cze śnie wy daj -
ność pra cy. 
Po żą da ne efek ty osią gnię to
dzię ki wprowadzeniu licznych
modyfikacji, ta kich jak no wy,
za wie szo ny pneu ma tycz nie
fo tel ope ra to ra od zna czający
się zwięk szo ną sta bil no ścią
i lep szym pod par ciem. Fo -
tel wy po sa żo ny w wy so kie
opar cie oraz za głó wek zy skał
te raz do dat ko we funk cje,
wśród któ rych na uwa gę za -
słu gu ją usta wia nie wy so ko ści
z ko lo ro wy mi znacz ni ka mi
oraz od dziel na re gu la cja sie -
dzi ska. W ce lu za pew nie nia
opty mal ne go kom for tu pod -
czas pra cy w ni skich tem pe -
ra tu rach fo tel no wej ła do war -
ki mo że być pod grze wa ny. 
Istot nym uła twie niem dla ope -
ra to ra jest prze pro jek to wa ne
wej ście umoż li wia ją ce wcho -
dze nie do ka bi ny po sze ro -
kich stop niach roz miesz czo -
nych w er go no micz nych od -
stę pach na błot ni kach tyl nych
kół. Po zwa la to ope ra to ro wi
na bez piecz ne i ła twe wsia da -
nie i wy sia da nie z ma szy ny.
Ko lej ną in no wa cją jest me cha -
nizm umoż li wia ją cy ła twe od -

chy la nie błot ni ków. Uła twia to
do stęp do dol nej czę ści po -
kryw ser wi so wych sil ni ka,
zwięk sza jąc tym sa mym bez -
pie czeń stwo za rów no pod -
czas eks plo ata cji, jak i ob słu gi
tech nicz nej ma szy ny. W gór -
nej po kry wie ser wi so wej sil ni -
ka przeznaczono miejsce na
drzwicz ki słu żą ce do spraw -
dza nia po zio mu pły nu chło -
dzą ce go sil ni ka, co do dat ko -
wo uprasz cza kon tro lę.
Stan dar do we wy po sa że nie ła -
do war ki L350F sta no wi obec -
nie układ au to ma tycz ne go

otwie ra nia drzwi za pew nia ją cy
kom for to wy do stęp do wnę -
trza ka bi ny. Drzwi ka bi ny
otwie ra się i za my ka za po mo -
cą przy ci sku umiesz czo ne go
na le wym tyl nym słup ku ka bi -
ny. Przy wej ściu umiesz czo no
re flek tor LED, któ ry oświe tla
dro gę do ka bi ny pod no sząc
bez pie czeń stwo. Oświe tle nie
wej ścia po zo sta je włą czo ne
przez trzy mi nu ty, co da je
ope ra to ro wi dość cza su
na wej ście do ka bi ny lub jej
opusz cze nie. Po nad to w mo -
de lu L350F za mon to wa no no -

we świa tła do jaz dy LED
o dłu giej ży wot no ści, któ re za -
pew nia ją znacz nie lep sze do -
świe tle nie miej sca, w któ rym
wy ko ny wa ne są pra ce. Opcjo -
nal nie ma szy nę wy po sa żyć
moż na w od bla sko we na klej -
ki, któ re za zna cza ją kon tu ry
ma szy ny, po pra wia jąc jej wi -
docz ność pod czas pra cy
w ciem no ści lub w cza sie
opa dów at mos fe rycz nych.
Zwięk szo ny prześwit pomię -
dzy tyl ny mi błot ni ka mi a opo -
na mi po zwa la obec nie na ko -
rzy sta nie z łań cu chów pod -

czas pra cy. Łań cu chy, któ re
moż na ła two zamontować
bez ry zy ka uszko dze nia nad -
wo zia ma szy ny, prze dłu ża ją
ży wot ność opon.
No wy in te li gent ny układ  po -
ma ga ope ra to ro wi unik nąć
wy łą cze nia silnika, gdy ten
jest zbyt go rą cy. Układ ten
mo ni to ru je wy ma ga ny czas
pra cy sil ni ka na ni skich ob ro -
tach bie gu ja ło we go przed je -
go wy łą cze niem. Operator
otrzymuje komunikat o tym,
kie dy mo że bez piecz nie wy łą -
czyć sil nik. Do dat ko wą ko rzy -

ścią wynikającą z tej funk cji
jest wy dłu że nie ży wot no ści
tur bo sprę żar ki ma szy ny.
Po sze rzerzono tak że asor ty -
ment rozwiązań opcjonalnych
do mo de lu L350F, któ re po -
zwa la ją jesz cze bar dziej po -
pra wić bez pie czeń stwo eks -
plo ata cji ma szy ny.  Mo ni tor
opcjo nal nej ka me ry wstecz -
nej wy po sa żo ny zo stał teraz
w re gu lo wa ny wspor nik mo -
cu ją cy, któ ry umoż li wia usta -
wie nie ekra nu w jed nej li nii
z lu ster ka mi bocz ny mi. Dzię ki
te mu ope ra tor mo że bez -

piecz nie obserwować obszar
roboczy ze wszyst kich stron.
Zmo der ni zo wa na ła do war ka
L350F mo że pra co wać w sze -
ro kim za kre sie za sto so wań,
od prze my słu wy do byw cze -
go po le śnic two. Ma szy na wy -
róż nia się do sko na ły mi pa ra -
me tra mi ro bo czy mi, co prze -
kła da się na wzrost wy daj no -
ści oraz pod nie sie nie kom for -
tu i bez pie czeń stwa pra cy
na pla cu ro bót nie za -
leż nie od pa nu ją cych
na nim wa run ków.

MASZYNY BUDOWLANE

Vo lvo L350F – udo sko na lo na do sko na łość 
Vo lvo Con struc tion Equ ip ment wkro czy ło w ósmy już rok pro duk cji ła do war ki ko ło wej L350F. Ta nie -
zwy kle wy daj na ma szy na cie szy się uzna niem użyt kow ni ków w bli sko pięć dzie się ciu kra jach spraw -
dza jąc się do sko na le na wet w naj trud niej szych wa run kach

www.volvoce.pl

Grun tow nie zmo der ni zo wa na ła do war ka Vo lvo L350F mo że pra co wać w sze ro kim za kre sie za sto so wań. Ma szy na wy róż nia się do sko na ły -
mi pa ra me tra mi ro bo czy mi, co prze kła da się na wzrost wy daj no ści oraz pod nie sie nie kom for tu i bez pie czeń stwa pra cy na pla cu ro bót 

http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx


http://www.volvoce.pl
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Dla ko go prze zna czo na jest ta
ma szy na? Ja kim fir mom moż -
na ją po le cić? Py ta nia te kie -
ru je my do An drze ja To kar czy -
ka, dy rek to ra do spraw klien -
tów klu czo wych w Ko mat su
Po land. – Moc na i pre cy zyj -
na ko par ka PC170LC -10 to
ma szy na wiel ce uni wer sal -
na na da ją ca się do róż no ra -
kich za sto so wań. Za rów no
na du żych, jak i mniej szych
pla cach bu do wy. Na da je się
do wszel kie go ro dza ju ro bót
ziem nych, ko pa nia ro wów,
kształ to wa nia te re nów zie lo -
nych lub przy go to wa nia miej -
sca ro bót i prze miesz cza nia
cięż kich ła dun ków – od po wia -
da An drzej To kar czyk.
No wa ko par ka, choć na pierw -
szy rzut oka wy da je się nie po -
zor na, to im po nu je pod wzglę -
dem pa ra me trów ro bo -
czych i pre cy zji ste ro wa nia.
Ma szy na wy po sa żo na zo sta ła
w kom for to wą i bez piecz ną ka -
bi nę speł nia ją cą wy ma ga nia
ROPS. Po sia da sta lo wą ru ro -
wą ra mę oraz cha rak te ry zu je
się du żą sku tecz no ścią tłu mie nia
wstrzą sów, od por no ścią na ude -
rze nia i trwa ło ścią. W ra zie prze -
wró ce nia się ma szy ny pas bez -
pie czeń stwa utrzy mu je ope ra to ra
w bez piecz nej strefie. Ka bi na ko -
par ki opcjo nal nie mo że być
rów nież wy po sa żo na w kon -
struk cję chro nią cą przed spa da -
ją cy mi przed mio ta mi (FOPS). 
Du ży wy bór ty pów ra mion
i pod wo zi uła twia do sto so wa -
nie ma szy ny do in dy wi du al -
nych wy ma gań użyt kow ni ka
do ty czą cych za się gu i si ły ko -
pa nia. Dla każ dej konfigu ra cji
do ty czą cej wy się gni ka i ra -
mie nia do stęp ne są do dat ko -
we roz wią za nia ukła du hy -
drau licz ne go, co w prak ty ce
ozna cza moż li wość mak sy -
mal nie efek tyw ne go wy ko rzy -
sta nia ma szy ny w każ dej sy -

tu acji, nie za leż nie od wa run -
ków pa nu ją cych na da nym
pla cu bu do wy. W po rów na niu
z po przed nim mo de lem kon -
struk to rom Ko mat su uda ło
się od czu wal nie zwięk szyć si -
łę udźwi gu. Przy za sto so wa -
niu stan dar do wej prze ciw wa gi
o pięć, a w przy pad ku opcjo nal -
ne go więk sze go prze ciw cię ża ru
na wet o pięt na ście pro cent.
Klu czem do suk ce su jest wy -
daj ny i pre cy zyj ny układ hy -
drau licz ny wła snej kon struk -
cji Ko mat su. Pra cę ope ra to ra,
szcze gól nie te go o mniej -
szym do świad cze niu, uła twia
moż li wość ko rzy sta nia z sze -
ściu try bów ro bo czych. Dość
czę sto ope ra to rzy po peł nia ją
błąd pra cu jąc przez ca ły
czas, nie za leż nie od rze czy wi -
stych po trzeb, w try bie peł nej
mo cy. Do sko na le sły chać
wów czas, że maszyna pra cu -
je, ale nie moż na mó wić
o jej eko no micz nej eks plo ata -
cji. Tryb eko no micz ny moż -
na pro gra mo wać, co za leż nie
od wy ma gań miej sca pra cy
po zwa la na ide al ne zrów no -
wa że nie mo cy i zu ży cia pa li -
wa. Do bór od po wied nie go
try bu do ak tu al nych po trzeb
umożliwia wy ko nanie każ -

dego za da nia efek tyw nie i za -
ra zem eko no micz nie.
Kon struk to rzy ko par ki dą żąc
do mak sy mal ne go ogra ni cze -
nia zu ży cia pa li wa opra co wa li
i za sto so wa li w niej układ syn -
chro ni zu ją cy pręd kość ob ro -
to wą sil ni ka i pom py hy drau -
licz nej. Ta in no wa cyj na tech -
ni ka ste ro wa nia ty mi kom po -
nen ta mi za pew nia nie tyl ko
niż sze zu ży cie pa li wa, ale
rów nież pod no si pre cy zję cy -
kli ro bo czych, za rów no po je -
dyn czych, jak i zło żo nych. 
Ope ra tor ma moż li wość za pro -
gra mo wa nia usta wień dla dzie -
się ciu ro dza jów na rzę dzi ro bo -
czych. Każ de z nich mo że za -
pa mię tać pod in dy wi du al ną

na zwą, co po zwa la bły ska -
wicz nie od na leźć i wy brać
opty mal ne pa ra me try pra cy
dla kon kret ne go na rzę dzia.
Ozna cza to, że ope ra tor mo -
że w peł ni efek tyw nie ko rzy -
stać z osprzę tu na tych miast
po je go zmia nie. 
Na pę dza ją cy ma szy nę moc -
ny, a jed no cze śnie oszczęd ny
sil nik Ko mat su roz wi ja moc
mak sy mal ną 122 KM i speł nia
obo wią zu ją ce nor my emi sji
spa lin. Wy so kie osią gi, umiar -
ko wa ne zu ży cie pa li wa i du ża
czy stość spa lin sta no wią wy -
nik za sto so wa nia tur bo sprę -
żar ki, chłod ni cy po wie trza do -
ła do wu ją ce go, bez po śred nie -
go wtry sku pa li wa oraz chło -
dzo ne go ukła du re cyr ku la cji
spa lin EGR. Ka ta li za tor utle -
nia jacy Ko mat su (KDOC) eli -
mi nu je ko niecz ność do pa la nia
czą stek sta łych bez ko niecz -
no ści sto so wa nia fil tra DPF.
Ka ta li za tor sta no wi in te gral ną
część ukła du oczysz cza nia
spa lin i jest po łą czo 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. Ko mat su za -
pew nia o bez a wa ryj no ści i dłu -
giej ży wot no ści ka ta li za to ra,
któ ry za cho wu je swą funk cjo -
nal ność przez cał ko wi ty okres
eks plo ata cji ma szy ny. 
Wsponieć warto też o pro -
gra mie Ko mat su CA RE. Jest
on ofe ro wa ny w stan dar dzie
i – co naj waż niej sze – cał ko wi -
cie bez płat nie dla każ dej no -
wej ma szy ny bu dow la nej marki
Ko mat su speł nia ją cej nor my
emi sji spa lin Sta ge IIIB. Je go
za kres sta no wi pla no wa ob -
słu ga tech nicz na przy pa da ją -
ca w okre sie pierw szych trzech
lat eks plo ata cji ma szy ny.
Istot ne wspar cie dla użyt kow -
ni ka nowej koparki sta no wi
tak że sys tem te le ma tycz ny
Kom trax opty ma li zu ją cy spo-
sób jej eks plo ata cji. Po zwa la
on z wy prze dzeniem iden -
tyfiko wać po ten cjal ne pro ble -
my techniczne oraz usta lać do -
bra ne in dy wi du al nie
har mo no gra my ob -
słu gi serwisowej.

MASZYNY BUDOWLANE

Ko mat su PC170LC -10 – sy no nim do sko na ło ści
No wa ko par ka PC170LC -10 łą czy w so bie ce chy z po zo ru trud ne do po -
łą cze nia. Od zna cza się bo wiem zwar ty mi ga ba ry ta mi i bez kon ku ren cyj -
nym wprost udźwi giem. Spra wia to, że do sko na le na da je się do cięż -
kich prac na pla cach bu do wy o ogra ni czo nej prze strze ni 

www.komatsupoland.pl

Ope ra to rzy no wej ko par ki chwa lą so -
bie prze stron ność i wy go dę ka bi ny

Ko par ka PC170LC -10 cha rak te ry zu je się nie tyl ko wy jąt ko wo zwar tą bu do wą, ale
tak że bez kon ku ren cyj nym udźwi giem, stabilnością  oraz pre cy zją ste ro wa nia

http://komatsupoland.pl
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Sto isko imi tu ją ce bu do wę
dro gi cie szy ło się nie sły cha nie
du żym za in te re so wa nie -
am – w po łu dnio wych go dzi -
nach do słow nie by wał w nim
tłum, a wszyst kie oso by od de -
le go wa ne do ob słu gi „stan du”
mia ły peł ne rę ce ro bo ty. For -
ma pre zen ta cji ofe ro wa nego
sprzę tu nie by ła przy pad ko -
wa. Jest to bo wiem ja sny
prze kaz, że w 2015 ro ku fir ma
naj bar dziej sku pia swo ją uwa -
gę na ma szy nach dro go wych.
To od po wiedź na za po wia da -
ne in we sty cje in fra struk tu ral -
ne, a tak że wzrost za po trze -

bo wa nia ryn ku na ta ki sprzęt.
W bu do wie dro gi w sto isku
Ber ge rat Mon noy eur brał
udział między innymi roz ście -
łacz do ma sy bi tu micz nej
Cat AP255. Ma on kom pak to -
wą bu do wę, stół o sze ro ko ści
w za kre sie 2,6-3,4 m, a tak że
spe cjal ne przy staw ki, umoż li -
wia ją ce roz kła da nie na -
wierzch ni o sze ro ko ści od 50
do 70 cm. Dzię ki te mu jest
chęt nie wy ko rzy sty wa ny nie
tyl ko przy bu do wie dróg lo kal -
nych, ale tak że ale jek, ście żek

ro we ro wych itp. Z ta ką ma szy -
ną ide al nie współ pra co wać
mo że  pre zen to wa ny tu wa lec
do as fal tu Cat CB24 o ma sie
eks plo ata cyj nej ok. 2,7  to ny.
W dru giej czę ści „dro gi” pra -
co wał wa lec do grun tu na le żą -
cy do naj po pu lar niej szej se rii
CS (mo del CS54), a tak że spy -
char ka gą sie ni co wa Cat D6K2,
któ ra w Kiel cach mia ła swo ją
pre mie rę. Do peł nie niem eks -
po zy cji by ła ła do war ka ko ło -
wa Cat 950 naj now szej se -
rii M. Ma ona m.in. po dwój ne
amor ty za to ry Ri de Con trol,
któ re le piej utrzy mu ją ma te -

riał w łyż ce pod czas szyb kiej
jaz dy czy też łyż kę Per for -
man ce za pew nia ją cą lep szą
pe ne tra cję ma te ria łu i wyż -
szy współ czyn nik na peł nie -
nia. Po za „dro gą” moż -
na jesz cze by ło zo ba czyć ko -
par ko -ła do war kę Cat 432 no -
wej se rii F2, ła do war kę te le -
sko po wą Cat 407C, a tak że
mi ni ko par kę Cat 304E o ma -
sie eks plo ata cyj nej ok. 4 ton.
Od wie dza ją cy mi nio ne tar gi
Au to stra da -Pol ska mo gli nie
tyl ko zo ba czyć ma szy ny Cat,

ale rów nież wy pró bo wać je
pod czas pra cy. W tym ce lu
na te re nie Brze ziń skie go Klu -
bu Mo to cy klo we go „Ra cing”,
gdzie znaj du je się pro fe sjo -
nal ny tor mo to kro so wy, zor -

ga ni zo wa no ogrom ny De mo
Kam pus. Zna la zły się w nim
trzy ła do war ki ko ło we,
tj. 966M, 972M XE i 980M,
dwie ko par ki gą sie ni co -
we 323E i 336E H, ko par ka
ko ło wa M318E, ła do war ka te -
le sko po wa TH414C, ko par -
ko -ła do war ka 432F2, dwie
mi ni ko par ki, tj. 301.7D i 304E,
dwie spy char ki, tj. D6N i D6T,
ła do war ka o ste ro wa niu bur -
to wym 246D i wo zi dło prze -
gu bo we 730C. Ca ły ten te ren

MASZYNY BUDOWLANE

Świa to wy po ziom Ber ge rat Mon noy eur!
Te go rocz ny udział Ber ge rat Mon noy eur w tar gach Au to stra da -Pol ska
na dłu go zapadnie w pa mię ć od wie dza ją cych kie lec ką im pre zę. To za -
słu ga efek tow ne go sto iska oraz dy na micz nej pre zen ta cji ma szyn w Ko -
pal ni Wa pie nia „Mo ra wi ca” zor ga ni zo wa nych na świa to wym po zio mie

Ni co las Me rer, pre zes Ber ge rat Mon noy eur Polska bar dzo po zy tyw nie oce nia De mo
Kam pus i za po wia da po dob ną im pre zę na przyszły rok

Sto isko Ber ge rat Mon noy eur na tar gach Au to stra da -Pol ska zdo mi no wa ły ma szy ny
dro go we, cieszące się obecnie dużym zainteresowaniem ryn ku bu dow la ne go

Na te re nie Brze ziń skie go Klu bu Mo to cy klo we go „Ra cing”, gdzie znaj du je się pro -
fe sjo nal ny tor mo to kro so wy, zor ga ni zo wa no ogrom ny De mo Kam pus. Każ dy z od -
wie dza ją cych go klien tów mógł nie tyl ko do kład nie za po znać się z róż ny mi ma szy -
na mi, ale rów nież wy pró bo wać je pod czas pra cy
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na le ży do Ko pal ni Wa pie nia
„Mo ra wi ca”. W jej czyn nym
wy ro bi sku na go ści cze ka ły
dwie ko lej ne atrak cje – wo zi -
dło sztyw no ra mo we 772 i ła -
do war ka ko ło wa 988H bę dą -
ca wła sno ścią za kła du.
W wie czor nym po ka zie moż -
na by ło zo ba czyć przy kła dy
naj le piej do bra nych ze sta -

wów ma szyn i usły szeć mnó -
stwo cie ka wych i prak tycz -
nych in for ma cji do ty czą cych
bez piecz ne go i efek tyw ne go
wy ko rzy sta nia sprzę tu Cat.
Po dob nie jak w przy pad ku
sto iska zlo ka li zo wa ne go
na te re nie ośrod ka wy sta -
wien ni cze go Tar gów Kiel ce,
De mo Kam pus rów nież cie -
szył się bar dzo du żym za in te -
re so wa niem. Przy by ło do nie -
go po nad sto firm, a wie le
z nich re pre zen to wa ły na wet

po trzy oso by! Wszy scy
uczest ni cy spo tka nia zgod nie
twier dzi li, że idea dy na micz -
nych po ka zów po łą czo -
na z moż li wo ścią wy pró bo wa -
nia sprzę tu Cat w praw dzi -
wych wa run kach za sto so wa -
nia jest bar dzo cie ka wa i war -
to ją kon ty nu ować. Rzad ko
się bo wiem zda rza, aby w jed -

nym miej scu uda ło się zgro -
ma dzić tak du żo ma szyn róż -
ne go ty pu. – Głów nym ce lem
im pre zy w Mo ra wi cy by ło za -
pre zen to wa nie na szym obec -
nym i po ten cjal nym klien tom
ma szyn Cat pod czas pra cy,
a jed no cze śnie stwo rze nie
moż li wo ści sa mo dziel ne go
prze te sto wa nia wszel kie go ro -
dza ju sprzę tu. My ślę, że gdy
ktoś wy pró bu je ma szyny pro -
duk cji Ca ter pil lar, to na pew -
no się na nie zde cy du je. Je -

stem bar dzo usa tys fak cjo no -
wa ny efek ta mi te go przed się -
wzię cia, głów nie dla te go, że
wzię ło w nim udział bar dzo
wie lu klien tów. Oprócz moż li -
wo ści za pre zen to wa nia ma -
szyn by ła to rów nież zna ko mi -
ta oka zja do opo wie dze nia
klien tom o na szym ser wi sie
i naj now szych usłu gach po -
sprze da żo wych, na przy kład
o EMSolutions. Dla te go
w przy szłym ro ku rów nież bę -
dzie my chcie li zor ga ni zo wać
ta ki De mo Cam pus – za pew -
nia Ni co las Me rer, pre zes Ber -
ge rat Mon noy eur Polska.
Ko pal nia Wa pie nia „Mo ra wi -
ca” oka za ła się wiel ce od po -
wied nim miej scem do ta kiej
pre zen ta cji. Jest zna ko mi cie
zor ga ni zo wa na, roz le gła i ma -
low ni cza. W tym ro ku za mie -

rza się wy do być tu oko ło 3,5
mi lio na ton su row ca z prze -
zna cze niem dla hut nic twa,
prze my słu cu krow ni cze go,
ener ge ty ki, a tak że bu dow -
nic twa dro go we go i ku ba tu -
ro we go oraz pro duk cji wap -
na wę gla no we go sto so wa ne -
go na przy kład w rol nic twie.
Te go rocz ny maj był waż ny
dla Ber ge rat Mon noy eur
z jesz cze jed ne go istot ne -
go po wo du. Spo śród wie lu
na de sła nych zgło szeń, Sąd
Kon kur so wy Mię dzy na ro -
do wych Tar gów Po znań -
skich pod prze wod nic twem
prof. dr hab. inż. Wło dzi mie rza
Kę ska, Kie row ni ka Za kła du

Ma szyn Ro bo czych w In sty tu -
cie Ma szyn Ro bo czych
i Trans por tu Po li tech ni ki Po -
znań skiej przy znał Zło ty Me -
dal MTP tar gów In ter -
masz 2015 ła do war ce ko ło -
wej Cat 972M XE. W opi nii
Są du Kon kur so we go przy -
zna ne wy róż nie nie sta no wi ło
do ce nie nie za sto so wa nia no -
wa tor skie go ukła du na pę do -
we go, w któ rym moc jest
prze ka zy wa na przez mo duł
wa ria to ra, czy li pom pę hy -
drau licz ną i sil nik oraz rów -
no le gły me cha nizm zę ba ty.
Dzię ki zin te gro wa nej prze -
kład ni bez stop nio wej, ma -
szy na ta osią ga za da ne pa ra -
me try ro bo cze przy znacz nie
mniej szej pręd ko ści ob ro to -
wej sil ni ka, a tym sa mym za -
pew nia niż sze zu ży cie pa li -

wa. Ła do war kę Cat 972M XE
do ce ni li rów nież kon su men -
ci, od da jąc na nią naj wię cej
gło sów (37,25%) spo śród te -
go rocz nych lau re atów Zło te -
go Me da lu. Pro dukt fir my Ca -
ter pil lar po ko nał w tej „kon ku -
ren cji” ro dzi nę ko pa rek Vo lvo
se rii E, na któ rą  głos od da -
ło 24,9% osób i rów niar kę
Ca se Con struc tion – 20,85%.
Z nie cier pli wo ścią cze ka my
te raz na za pro sze nie na na -
stęp ną ta ką im pre zę i ma my
na dzie ję, że zo sta nie ona zor -
ga ni zo wa na na rów -
nie wy so kim, świa to -
wym po zio mie!

MASZYNY BUDOWLANE

www.b-m.pl

Przy ta kim usta wie niu ła do wa rek goście imprezy mogli łatwo do strzec róż ni ce mię -
dzy obie ma pre zen to wa ny mi ma szy na mi za ła dow czy mi

Fir ma Ber ge rat Mon noy eur nie mo gła na rze kać na brak za in te re so wa nia swo im
przed się wzię ciem. Na wie czor ną pre zen ta cję przy by ło oko ło trzystu go ści

Jed no cze sne uczest nic two w „Au to stra dzie” i pro wa dze nie De mo Kam pu su by ło
olbrzy mim wy zwa niem, ale fir ma Ber ge rat Mon noy eur sta nę ła na wy so ko ści za da nia

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


Wło ski re gion Emi lia -Ro ma -
gna funk cjo nu je pod na zwą
Mo tor Val ley. I nie ma w tym
nic dziw ne go, zwa żyw szy, że
na prze strze ni kil ku na stu ki lo -
me trów miesz czą się tu licz ne
mu zea mo to ry za cyj ne i no wo -
cze sne fa bry ki, w któ rych po -
wsta ją po jaz dy luk su so wych
ma rek – Fer ra ri, Lam bor ghi ni,
Pa ga ni czy Du ca ti. Ma ni tou
Ita lia, któ re po sia da tu pręż nie
dzia ła ją ce za kła dy wy twa rza -
ją ce ła do war ki te le sko po we
jest wy raź nie dum ne z ta kie -
go są siedz twa, o czym nie mal
na każ dym kro ku da ne by ło
prze ko nać się dzien ni ka rzom
za pro szo nym na im pre zę
„MHT Press Event”. By ło to
wy da rze nie zor ga ni zo wa ne
przez Ma ni tou Gro up z oka -
zji pre mie ry ko lej nych mo -
de li z se rii MHT (Ma ni tou
He avy Te le han dler). Te cięż -
kie sztyw no ra mo we ma szy -
ny prze zna czo ne są do prac
w naj trud niej szych wa run -
kach. Ostat ni mi cza sy co -
raz czę ściej spo tkać moż -
na je w ko pal niach su row -
ców skal nych. Ła do war ki
te le sko po we Ma ni tou se rii
MHT do sko na le spi su ją się
na przy kład przy pra cach
trans por to wych w ka mie nio -
ło mach blocz nych, gdzie
wy ko rzy sty wa ne są do prze -
wo że nia ca łych blo ków skal -
nych i „big -ba gów” z ka mie -
niem. Ma szy ny te go ty pu ze
wzglę du na swą funk cjo nal -
ność do sko na le spraw dza ją
się tak że w naj róż niej szych
pra cach ser wi so wych i ob -
słu go wych. Ich czę stym za -
da niem jest ob słu ga prze no -
śni ków ta śmo wych po le ga ją -
ca na wy mia nie bęb nów na -
pę do wych i ro lek pod po ro -
wych. Ła do war ki te le sko po -
we MHT wy ko rzy sty wa ne są
rów nież przez me cha ni ków
wy mie nia ją cych ele men ty

szyb ko zu ży wa ją ce się w kru -
szar kach i prze sie wa czach.
Po mię dzy ty mi za da nia mi
ma szy ny se rii MHT tak że nie
po zo sta ją bez czyn ne, mo gą
być bo wiem wy ko rzy sty wa -
ne do prac po rząd ko wych
na te re nie ko pal ni. 
Za kres za sto so wań ma szyn
Ma ni tou eks plo ato wa nych
w prze my śle wy do byw czym
zwięk szyć moż na sto su jąc
róż ne go ro dza ju na rzę dzia
ro bo cze. Do stęp ne są spe -
cja li stycz ne chwy ta ki do wy -

mia ny si łow ni ków w ko par -
kach czy też umoż li wia ją ce
wy mia nę po tęż nych kół w wo -
zi dłach oraz ła do war kach.
Ma ni tou Gro up mo ni to ru je
na bie żą co po trze by klien -
tów, dla te go za de cy do wa no
o po sze rze niu ofer ty za kła -
dów we wło skim Ca stel fran -
co Emi lia o trzy ma szy ny.
Do pro duk cji se ryj nej we szły
wła śnie mo de le MHT 10130,
MHT 10180 oraz MHT 10230.
Tym sa mym ty po sze reg MHT
skła da się te raz z sze ściu
ma szyn. Wy star czy na wet
po bież na ana li za ich pa ra me -

trów ro bo czych, aby prze ko -
nać się, że Ma ni tou po sta no -
wi ło za dbać o „śro dek po -
mo cy” swo jej dru ży ny. Do tej
po ry mia ło bo wiem bar dzo
so lid nie ob sa dzo ne „skrzy -
dła” w po sta ci dwóch mniej -
szych ma szyn te go ty -
pu – MHT 790 (o wy so ko ści
pod no sze nia sied miu me -
trów i udźwi gu dzie wię ciu
ton) oraz MHT 1490 (od po -
wied nio: czter na ście me trów
i dzie więć ton). Nie moż -
na tak że za po mi nać o praw -

dzi wym „gi gan cie”, ja kim
jest wpro wa dzo na do pro -
duk cji w ubie głym ro ku ma -
szy na MHT -X 14350. Uzna -
wa na za naj więk szą na świe -
cie pro du ko wa ną se ryj nie ła -
do war kę te le sko po wą bu dzi
re spekt nie tyl ko ze wzglę du
na swe ga ba ry ty, ale przede
wszyst kim im po nu ją ce pa ra -
me try ro bo cze – wy no szą -
cy 35 ton udźwig oraz mak -
sy mal ną wy so kość pod no -
sze nia 14 me trów. Ma szy -
na wy ko rzy sty wa na jest
w cięż kich za sto so wa niach
gór ni czych, gdzie z po wo -

dze niem za stę pu je zde cy -
do wa nie mniej uni wer sal ne
ła do war ki czo ło we.
No we ła do war ki Ma ni tou MHT
ma ją prak tycz nie ta ką sa mą
wy so kość pod no sze nia. Róż -
ni ce są dopraw dy ko sme tycz -
ne. Za kres wy so ko ści pod no -
sze nia za wie ra się w prze dzia -
le od 9,62 do 9,65 me tra. Ma -
szy ny znacz nie róż nią się na -
to miast udźwi giem, któ ry wy -
no si od po wied nio trzy na ście
(MHT 10130), osiem na ście
(MHT 10180) oraz dwa dzie -
ścia trzy to ny (MHT 10230). 
Wszy skie no we ła do war ki te le -
sko po we se rii MHT wy po sa żo -
ne są w tur bo do ła do wa ny sil nik
Mer ce des -Benz o mo cy 129
kW i na pęd hy dro sta tycz ny.
Pom pa hy drau licz na o zmien -
nym prze pły wie i sil nik hy drau -
licz ny o zmien nej wy daj no ści
po zwa la ją ope ra to ro wi na pre -
cy zyj ne wy ko ny wa nie wszel -
kich prac bez ko niecz no ści
zmie nia nia bie gów. Ma szy ny
do star cza ne na naj bar dziej
wy ma ga ją ce ryn ki wy po sa żo -
ne są w jed nost kę na pę do wą
speł nia ją cą fi nal ną nor mę emi -
sji spa lin Tier 4/Sta ge IIIB.
Choć głów nym ce lem „MHT
Press Event” by ła pre zen ta cja
i przed sta wie nie moż li wo ści no -
wych ła do wa rek se rii MHT, to
za pro sze ni do Włoch dzien ni ka -
rze zy ska li tak że moż li wość
zwie dze nia li nii pro duk cyj nych
fa bry ki wy twa rza ją cej tak że in -
ne mo de le. Przed sta wio no im
również pla ny Ma ni tou Gro up
na naj bliż szą – tu kła nia się
przy szło rocz na Bau ma! – i zde -
cy do wa nie dal szą przy szłość.
Ma ni tou Gro up za mie rza kon -
se kwent nie roz wi jać kon struk -
cje no wych ma szyn. Cie ka we,
czy w efek cie „te le sko py” wy -
twa rza ne w Mo tor Val ley bę dą
szyb kie jak Fer ra ri, luk su so we
ni czym Lam bor ghi ni i roz po -
zna wal ne na po zio mie Ma se -
ra ti? War to in spi ro wać się
iko na mi po krew nej bran ży,
praw da? A przy oka zji two -
rzyć wła sne, jak czy -
ni to od po nad pół
wie ku Ma ni tou.

Ma ni tou – no wi gra cze w dru ży nie MHT
Ma ni tou uzu peł ni ło ga mę ła do wa rek te le sko po wych se rii MHT prze zna -
czo nych do cięż kich za sto so wań. De biut trzech no wych ma szyn sztyw -
no ra mo wych świę to wa no we wło skiej fa bry ce fir my nie opo dal Mo de ny 
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MASZYNY BUDOWLANE

www.manitou.pl

MHT 10230 to naj więk szy mo del spo śród no wo ści za pre zen to wa nych pod czas
„MHT Press Event”. Na mak sy mal nej wy so ko ści pod no sze nia ma szy na po tra fi upo -
rać się z ładunkiem o masie pięt na stu ton

http://www.manitou.com/pl/
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Uczest ni cy za wo dów zor ga ni -
zo wa nych na te re nie pod war -
szaw skiej Far my Ma ke doń -
skich mo gli w cza sie ich trwa -
nia za po znać się bli żej z wa -
lo ra mi ma szyn BO MAG oraz
spraw dzić się w ich ob słu dze.
Chęt ni mo gli wziąć udział
w czte rech kon ku ren cjach,

któ re po zwo li ły prze ko nać się
o wła snej kon dy cji fi zycz nej.
Spo re go wy sił ku wy ma gał
na przy kład pa int ball po le ga -
ją cy na zdo by wa niu i obro nie
za gęsz czar ki BPR 70/70 D.
W cza sie za cię tych zma gań
wy ko rzy sty wa no tak że mię -
dzy in ny mi ubi jak BT 65, wa -

lec okoł ko wa ny BMP 8500,
wa lec ziem ny BW 213 D -4i. 
Za wod ni cy wal czy li za rów no
o zwy cię stwo w po szcze gól -
nych kon ku ren cjach, jak
i o mia no Li de ra Po li go nu.
Osta tecz nie ten za szczyt ny
ty tuł przy padł w udzia le Ma -
cie jo wi Krom czy ko wi z fir my

Eu ro via, któ ry wy ka zał się naj -
więk szą wszech stron no ścią. 
Im pre zę uświet ni ła obec ność
Prze mka Sa le ty. Mistrz świa ta
w kick bo xin gu oraz mistrz Eu -
ro py i Pol ski w bok sie od pew -
ne go cza su za an ga żo wa ny
jest w pro mo cję maszyn mar -
ki BO MAG w na szym kra ju.

Zda niem Mi ro sła wa Kró la,
Dy rek to ra Ge ne ral ne go fir my
FAY AT BO MAG Pol ska, Prze -
my sław Sa le ta ide al nie na da -
je się do tej ro li, wy róż nia się
bo wiem iden tycz ny mi ce cha -
mi jak ma szy ny BO MAG. 
– Mam tu na my śli wy trzy ma -
łość, nie za wod ność oraz si łę.

Prze mek Sa le ta bu dzi bar dzo
po zy tyw ne emo cje, jest god ną
na śla do wa nia oso bą, któ ra
osią gnę ła spek ta ku lar ne suk -
ce sy nie tyl ko w ży ciu spor to -
wym, ale tak że oso bi stym – po -
wie dział Mi ro sław Król. 
Każ dy z uczest ni ków Po li go nu
BO MA GA mógł sta nąć w szran -

ki z Prze my sła wem Sa le tą.
Oczy wi ście nie w wal ce na pię -
ści, ale na przy kład w kon ku -
ren cji zręcz no ścio wej z uży -
ciem ubi ja ka BT 65. 
Wy da rze niu to wa rzy szy ła eks -
po zy cja ma szyn BO MAG. Go -
ściom za pre zen to wa no za -
rów no ubi ja ki, za gęsz czar ki,

lek kie wal ce tan de mo we, wa -
lec okoł ko wa ny BMP 8500,
jak i ma szy ny cięż kie, ta kie jak
na przykład wa lec ziem ny
BW 213 D -4i, wa lec ogu mio ny
BW 24 RH, czy też
roz ście łacz do as fal -
tu BF 600 C -2.

MASZYNY BUDOWLANE

BO MA G na poligonie – bądź niezawodny w najcięższych warunkach!
Po li gon BO MA GA to im pre za ple ne ro wa, ja ką fir ma FAY AT BO MAG POL SKA zor ga ni zo wa ła dla
swo ich klien tów. Na go ści przy by łych na pod war szaw ską Far mę Ma ke doń skich cze ka ły licz ne
atrak cje w po sta ci kon kur sów i za wo dów z uży ciem ma szyn BO MAG

www.bomag.pl

Or ga ni za tor im pre zy, czy li FAY AT Bo mag Pol ska nie mógł na rze kać na fre kwen cję.
Na Far mę Ma ke doń skich do tar li nie mal wszy scy za pro sze ni go ście

Na Poligonie BOMAGA nie brakowało ciekawych konkurencji. Jedną z nich była
jazda na czas między pachołkami walcem do prac ziemnych BW 213 D-4i

Formuła Poligonu BOMAG została entuzjastycznie odebrana przez klientów.
Wybrane maszyny dokładnie omówiono i zaprezentowano podczas pracy

Im pre zę uświet ni ła obec ność Prze mka Sa le ty. Chęt ni mo gli zmie rzyć się z Mi strzem
w spe cjal nej kon ku ren cji z uży ciem ubi ja ka BT 65

http://www.bomag.pl/
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Trwa ją ce od po ło wy kwiet nia
pra ce ma ją za pew nić prze jezd -
ność od bu do wy wa nej prze pra -
wy przez Wi słę do 31 paź dzier -
ni ka. Głów nym wy ko naw cą
ro bót jest kon sor cjum firm
Bil fin ger In fra struc tu re S.A.
oraz In ter cor Sp. z o.o., któ re
chcąc zmie ścić się w tak krót -
kim ter mi nie mu sia ło opra co -
wać no wa tor ską tech no lo gię
na pra wy mo stu. Po zwa la ona
na jed no cze sne roz bie ra nie
uszko dzo nych ele men tów
prze pra wy i mon taż no wych.
W tym ce lu do po ło wy czerw -
ca oba koń ce mo stu o dłu go -
ści pięć dzie się ciu ośmiu me -
trów zo sta ły ob ni żo ne, sta no -
wiąc pod sta wę umoż li wia ją cą
na su wa nie no wej kon struk cji.
De mon taż uszko dzo nych ele -
men tów w od cin kach po pięt -
na ście me trów od by wa się
na środ ku prze pra wy. Każ dy
ele ment opusz cza ny jest
na bar kę, a na stęp nie prze wo -
żo ny w wy zna czo ne miej sce.
Tym spo so bem zo sta nie wy -
mie nio na ca ła sta lo wa kon -
struk cja mo stu. Po zo sta ną je -
dy nie pod po ry, choć i te pod -
da no grun tow ne mu re mon to -
wi. Naj pierw sku to z nich pię -
cio cen ty me tro wy tor kret, po -
tem do zbro jo no i wzmoc nio no
be to no wym płasz czem o gru -
bo ści dwu dzie stu pię ciu cen ty -
me trów. Od po ło wy wrze śnia
bę dą już trwa ły pra ce wy łącz nie
na na su nię tej kon struk cji mo -
stu, ta kie jak wy ko ny wa nie za -
bez pie czeń an ty ko ro zyj nych,
izo la cyj nych czy w koń cu ukła -
da nie ma sy bi tu micz nej.
Przy od bu do wie Mo stu Ła -
zien kow skie go kon sorcjum
ko rzy sta z po mo cy pod wy ko -
naw ców. Jed nym z nich jest
fir ma Se rvi pol zaj mu ją ca się
wy naj mem ła do wa rek te le -
sko po wych mar ki Mer lo,
a tak że ob słu gą tych ma szyn,

za rów no w za kre sie prze glą -
dów i dys try bu cji czę ści, jak
i skom pli ko wa nych na praw
głów nych. Ak tu al ną flo tę
sprzę tu, któ rym dys po nu je
Se rvi pol, two rzy piętnaście
jed no stek. Więk szość z nich
to ma szy ny ty po wo bu dow la -
ne (Ro to), a więc z nad wo -
ziem ob ro to wym umoż li wia ją -
cym wy daj ną i bez piecz ną
pra cę na bar dzo ogra ni czo -
nej prze strze ni. – Z Mer lo
mam do czy nie nia od po -
nad dzie się ciu lat, bo za nim
za ło ży łem wła sną dzia łal -
ność, pra co wa łem w fir mie,
któ ra wy ko rzy sty wa ła te ma -
szy ny. Już wte dy bar dzo mi
się spodo ba ły. Ce ni łem so -
bie pro stą kon struk cję tych
ła do wa rek, ich ła twą ob słu gę
i du żą funk cjo nal ność. Gdy
po sta no wi łem uru cho mić
wła sną fir mę świad czą cą
usłu gi dla bran ży bu dow la nej,
wy bór mar ki sprzę tu był dla
mnie oczy wi sty – wspo mi -
na Pa weł Pły wa czew ski, wła -
ści ciel fir my Se rvi pol.
Se rvi pol prze waż nie wy naj mu -
je ła do war ki z ope ra to ra mi,
a tyl ko spo ra dycz nie sa me
ma szy ny. Ta kie roz wią za nie
przy no si ko rzy ści obu stro -
nom. Ope ra tor do sko na le za -
zna jo mio ny ze „swo ją” ła do -
war ką po tra fi opty mal nie wy -
ko rzy stać jej moż li wo ści, co
za pew nia klien to wi wyż szą
wy daj ność i ja kość pra cy.
Z ko lei wła ści ciel ma szy ny
nie mu si oba wiać się nie pra -
wi dło we go wy ko rzy sta nia
sprzę tu, a to prze kła da się
na niż sze cał ko wi te kosz ty
eks plo ata cji po sia da nej flo -
ty. – Obec nie naj wię cej na -
szych zle ceń do ty czy obiek -
tów mo sto wych, ale bar dzo
czę sto uczest ni czy my też w re -
ali za cji pro jek tów ku ba tu ro -
wych i dro go wych. Wśród
wie lu du żych i pre sti żo wych
in we sty cji, w ja kich bra li śmy
udział, wy mie nić mo gę Ga le -
rię War miń ską w Olsz ty nie,
ob wod ni cę Czę sto cho wy, Most
Pół noc ny, Cen trum Na uki Ko -
per nik czy au to stra dę A2 – do -
da je Pa weł Pły wa czew ski.

MASZYNY BUDOWLANE

Ła do war ki Mer lo re mon tu ją Most Ła zien kow ski
War sza wia cy mo gą ode tchnąć. Stan prac zwią za nych z od bu do wą Mo -
stu Ła zien kow skie go wy prze dza har mo no gram. Du ża w tym za słu ga
ła do wa rek te le sko po wych Mer lo, któ re w licz bie sied miu wy ko nu ją tak
wie le za dań, że wprost nie spo sób ich wszyst kich wy mie nić

Trzy z sied miu ła do wa rek te le sko po wych Mer lo bio rą cych udział w od bu do wie Mo -
stu Ła zien kow skie go wy ko rzy sty wa ne są na pro mach przy re mon cie fi la rów

Ob ro to we nad wo zie ła do wa rek te le sko po wych Mer lo Ro to naj ła twiej do ce nić
na ma łej po wierzch ni ma new ro wej i przy na pię tym har mo no gra mie ro bót

Wie le prac przy re mon cie Mo stu Ła zien kow skie go od by wa się bez po śred nio z plat -
form ro bo czych za mon to wa nych na ła do war kach te le sko po wych Mer lo

V



http://merlo.com/
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V Fir ma Se rvi pol dys po nu je
ma szy na mi Mer lo o udźwi gu
do 4.500 kg i wy się giem prze -
kra cza ją cym 25 me trów. Naj -
mniej szą wy ko rzy sty wa ną ła -
do war ką jest mo del 26.6, któ -
re go wy so kość nie prze kra -
cza dwóch me trów. Dzię ki te -
mu z po wo dze niem mo że
pra co wać w ni skich po miesz -
cze niach, ta kich jak pod ziem -
ne ga ra że. Za kres za sto so -
wań ma szyn po sze rza bo ga -
ta ga ma na rzę dzi ro bo czych.

Osprzęt, z któ re go naj czę -
ściej ko rzy sta Se rvi pol to wi -
dły do pa let, łyż ka, za mia tar -
ka, wcią gar ka hy drau licz -
na oraz plat for ma ro bo cza,
w tym tak że w od mia nie
„Spa ce”. Jest ona pod wie -
szo na na spe cjal nej, dwu -
czło no wej prze dłuż ce wy się -

gni ka, umoż li wia ją cej prze -
pro wa dza nie in spek cji i drob -
nych prac bu dow la no -re mon -
to wych na róż ne go ro dza ju
mo stach i wia duk tach, pod -
czas któ rych ma szy na ba zo -
wa prze miesz cza się po ob -
słu gi wa nym obiek cie. Osprzęt
ten cie szy się co raz więk szym
po wo dze niem, bo eli mi nu je
ko niecz ność an ga żo wa nia
pro mu, co w sku tecz ny spo -
sób przy czy nia się do ob ni że -
nia kosz tów i skró ce nia cza su

trwa nia ta kich ro bót. – Na sza
flo ta ła do wa rek Mer lo jest
do brze do bra na, od po wia da
ak tu al nym po trze bom ryn ku
bu dow la ne go. Dys po nu je my
za rów no no wy mi ma szy na -
mi, jak i kil ku na sto let ni mi, bo
nie ma my obaw przed star -
szy mi ła do war ka mi Mer lo.

Naj star sza ma szy na, któ ra
u nas pra cu je, zo sta ła wy -
pro du ko wa na w ro ku 1997,
ale na dal do sko na le speł nia
swo ją funk cję. Jest eko no -
micz na i nie spra wia prak -
tycz nie żad nych pro ble -
mów, więc nie za mie rzam
się jej po zby wać – tłu ma czy
Pa weł Pły wa czew ski.
Ła do war ki te le sko po we bio -
rą ce udział w od bu do wie Mo -
stu Ła zien kow skie go wy ko -
rzy sty wa ne są do bar dzo

wie lu za dań. Kil ka z nich pra -
cu je na brze gu Wi sły,
na przy kład przy mon ta żu
po mo stów ro bo czych, jak też
na pro mach, skąd od by wa
się do zbra ja nie i be to no wa -
nie fi la rów. Po zo sta łe ma szy -
ny znaj du ją za sto so wa nie
na czę ści sta lo wej i ka blo be -
to no wej mo stu. Wie le prac,
ta kich jak spa wa nie kon -
struk cji sta lo wych, od by wa
się bez po śred nio z ko szy ro bo -
czych za mon to wa nych na ła -
do war kach Mer lo, co jest
znacz nie tań sze, szyb sze i wy -
god niej sze niż bu do wa i prze -
sta wia nie rusz to wań. – Trud no
mi so bie wy obra zić re mont
ta kie go mo stu bez ła do wa rek
Mer lo. Ma szy ny te sku tecz nie
za stę pu ją dźwi gi, a do te go
ła two się prze miesz cza ją
i nie potrze bu ją do pra cy zbyt
wie le miej sca. Ob ro to we nad -
wo zie i dwie osie skręt ne z try -
bem „kra ba” eli mi nu ją wszel kie

nie do god no ści i ogra nicze nia
wyni ka ją ce z ko niecz no ści
pro wa dze nia ro bót z pro -
mów – opo wia da Prze my -
sław Osow ski, Kie row nik Bu -
do wy w Od dzia le Mo sto wym
Bil fin ger In fra struc tu re.
Zda rza ją się sy tu acje, że
przy du żym za po trze bo wa niu
na swe usłu gi fir ma Se rvi pol
jest zmu szo na do pod naj mo -
wa nia ła do wa rek. Z oczy wi -
stych wzglę dów sta ra się, aby
był to sprzęt Mer lo. Pa weł Pły -

wa czew ski roz wa ża za ku py
ko lej nych „zie lo nych” ma szyn,
choć za le ży to od kon dy cji
ryn ku bu dow la ne go. Swą
wier ność mar ce przy ewen tu -
al nej roz bu do wie flo ty tłu ma -
czy nie tyl ko do brą zna jo mo -
ścią ła do wa rek Mer lo, ale tak -
że ich ni ski mi kosz ta mi eks -
plo ata cji, zwłasz cza je śli cho -
dzi o zu ży cie pa li wa. – Spa la -
nie za le ży od ro dza ju wy ko ny -
wa nej pra cy, naj więk sze ma
miej sce w przy pad ku ro bót
ziem nych, do któ rych tak na -
praw dę te ma szy ny nie są prze -
zna czo ne. Je śli na to miast wy -
ko rzy stu je się je do prac dźwi -
go wych, prze ła dun ko wych al -
bo kie dy peł nią funk cję po de -
stu ru cho me go, śred nie zu ży cie
pa li wa mie ści się w gra ni -
cach 2,5-3 li trów na go dzi nę. To
na praw dę re we la cyj ny
wy nik – pod su mo wu je
Pa weł Pływa czew ski.
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www.merlo.pl

Ła do war ka te le sko po wa Mer lo wy po sa żo na we wcią gar kę hy drau licz ną sku tecz nie
za stę pu je żu raw sa mo jezd ny

Przy nie pre cy zyj nym pod jeź dzie funk cja kil ku stop nio we go skrę tu i prze chy le nia
nad wo zia wzglę dem ra my za po bie ga ko niecz no ści prze sta wia nia ca łej ma szy ny

Więk szość ma szyn, ja ki mi dys po nu je fir ma Se rvi pol to ła do war ki ty po wo bu dow la -
ne czy li z ob ro to wym nad wo ziem i wy się giem do 25 me trów

http://merlo.com/


Roz strzy gnię cie pre sti żo we go
kon kur su mia ło miej sce trze -
cie go czerw ca 2015 ro ku
w Rzy mie pod czas do rocz nej
kon fe ren cji Eu ro pej skie go Sto -
wa rzy sze nia Wy po ży czal ni
(ERA). Ju ro rzy przy zna ją cy ty -
tuł do ce ni li ATUT REN TAL
przede wszyst kim ze wzglę du
na pro fe sjo na lizm, szyb kie
tem po wzro stu, sto so wa nie
no wo cze snych roz wią zań or -
ga ni za cyj nych, wy so kość in -
we sty cji oraz za kres szko leń
za pew nia nych pra cow ni kom.

Wśród du żych firm ty tuł Wy po -
ży czal ni Ro ku 2015 zdo by ła fir -
ma A -Plant, jed na z czo ło wych
wy poży czal ni sprzę tu bu dow -
la ne go z Wiel kiej Bry ta nii.
Dzię ki prze pro wa dza niu sta -
łych in we sty cji ATUT REN TAL

dys po nu je sze ro ką ga mą
spraw dzo nych na świe cie
no wo cze snych ma szyn
i urzą dzeń. Wie lo let nie do -
świad cze nie spra wia, że
przed sta wi cie le ATUT REN -
TAL umie ją zi den ty fi ko wać
po trze by klien tów i za pro po -
no wać roz wią za nia naj le piej
do pa so wa ne do wa run ków
kon kret ne go pro jek tu bu -
dow la ne go. Za an ga żo wa ni
i wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy
firmy ATUT REN TAL go to wi
są do na tych mia sto wej po -

mo cy w trud nych sy tu acjach.
Ta kie za sa dy sta no wią o roz -
po zna wal nej i uzna nej mar ce
ATUT REN TAL, któ ra od dwu -
dzie stu pię ciu lat kom plek so -
wo ob słu gu je klien tów w za -
kre sie wy naj mu oraz sprze da -

ży no wych i uży wa nych ma -
szyn bu dow la nych. Każ dy
klient, bez wzglę du na wiel -
kość, trak to wa ny jest w ATUT
REN TAL z na le ży tą sta ran -
no ścią i uwa gą. To dzię ki te -
mu od wie lu lat z usług fir my
ko rzy sta ją za rów no naj więk -
sze fir my bu dow la ne, mię dzy
in ny mi Bu di mex, SKAN SKA,
Stra bag, jak rów nież śred ni
i ma li przed się bior cy.
Każ dy od dział ATUT REN TAL
dys po nu je sa mo cho da mi do -
staw czy mi i za trud nia wy kwa -
li fi ko wa nych serwisantów.
Po zwa la to na do star cze nie
spraw ne go sprzę tu na czas.
Na po cząt ku te go ro ku
w pięt na stu od dzia łach wy po -
ży czal ni ATUT REN TAL by ło
kil ka na ście ty się cy ma szyn
i urzą dzeń, za trud nio nych by -

ło oko ło sto pięć dzie siąt
osób, w tym po nad czter dzie -
stu do świad czo nych przed -
sta wi cie li han dlo wych. 
Co ro ku ATUT REN TAL otwie -
ra no we od dzia ły, tak by obej -
mo wać swo imi usłu ga mi ca ły
kraj i wszyst kie zna czą ce in -
we sty cje. Z ro ku na rok dy na -
micz nie zwięk sza się li czeb -
ność i asor ty ment sprzę tu
ofe ro wa ne go przez ATUT
REN TAL. Dzię ki bli skiej współ -
pra cy z klien ta mi i dzię ki od po -
wie dzial ne mu i za an ga żo wa -
ne mu po dej ściu, ATUT REN -
TAL wy pra co wał so bie mar kę
god ne go za ufa nia do staw cy
spraw ne go sprzę tu, sta jąc się
part ne rem w re ali za -
cji wie lu zróż ni co wa -
nych przed się wzięć. 
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ATUT REN TAL – Eu ro pej ska Wy po ży czal nia Ro ku 2015
Po wsta ły dwa dzie ścia pięć lat te mu ATUT REN TAL otrzy mał ty tuł Eu ro pej skiej Wy po ży czal ni
Ro ku 2015 w ka te go rii ma łych i śred nich firm. To li czą ce się, pre sti żo we wy róż nie nie przy zna -
wa ne jest przez Eu ro pe an Ren tal As so cia tion naj lep szym fir mom w bran ży

www.atutrental.com.pl

Dzię ki od po wie dzial ne mu i za an ga żo wa ne mu po dej ściu ATUT REN TAL wy pra co wał so -
bie mar kę god ne go za ufa nia do staw cy najwyższej klasy sprzę tu budowlanego

Każ dy z piętanstu od działów ATUT REN TAL dys po nu je sa mo cho da mi do staw czy mi
i za trud nia wy kwa li fi ko wa nych ser wi san tów

Bo ga ta ofer ta wy naj mu ma szyn i urzą dzeń w ATUT REN TAL po zwa la do brać sprzęt
naj le piej do pa so wa ny do kon kret nej pra cy

ATUT REN TAL ja ko au to ry zo wa ny przed sta wi ciel Bob cat fa cho wo do ra dza w za -
kre sie za ku pu od po wied nich ma szyn oraz ich naj lep sze go wy ko rzy sta nia 

http://atutrental.pl/
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BB 110 TD to kru szar ka o wiel -
ko ści gar dzie li 1.100x650 mm
oraz cię ża rze cał ko wi tym
(wraz z trzy osio wym pod wo -
ziem DOLLY) około 40 ton.
Ma szy na (wraz z pod wo -
ziem DOLLY) ma na ste pu ją -
ce wy mia ry trans por to we:
wy so kość: 3.920 mm, sze ro -
kość: 2.500 mm oraz dłu -
gość 13.500 mm.
Kru szar ka BB 110 TD wy po -
sa żo na zo sta ła w bun kier
o po jem no ści ok. 6,0 m3

z rusz tem szcze li no wo -stoż -
ko wym od 40 do 45 mm i po -
wierzch nią si ta wy no szą cą
ok. 1,5 m2. Szcze li na mo że
być re gu lo wa na po przez me -
cha nicz ne wsu wa nie pod kła -
dek sta lo wych i hy drau licz nej

pom py w za kre sie od 45
do 130 mm. Ta śma głów na
posiada sze ro kość 1.000 mm
i zrzu ca ma te riał z wy so ko -
ści 3.010 mm. 
Do na pę du kru szar ki BB 110
TD (Die sel -hy drau licz na) słu -
ży sze ścio cy lin dro wy sil nik
wy so ko pręż ny chło dzo ny

cie czą fir my DEUTZ. Jed -
nost ka roz wi ja moc 182 kW,
przy 2.100 obr./min i speł nia
naj now sze nor my okre śla ją -
ce do pusz czal ną tok sycz -
ność spa lin.
Do opcjo nal ne go wy po sa że -

nia kru szar ki BB 110 TD na le -
żą se pa ra tor ma gne tycz ny,

ta śma bocz na do wstęp ne go
od sie wu, zmien nik ob ro tów
kru szar ki, czuj nik kru sze nia,
czuj nik na peł nie nia gar dzie li,
ste ro wa nie dro gą ra dio wą
oraz trzy osio we pod wo zie
DOLLY. Użyt kow nik mo że się
tak że zde cy do wać na tań szą
wer sję bez pod wo zia DOLLY,
wów czas odpada też ko -
niecz ność mon ta żu czte rech
pod pór hy drau licz nych.
Ma te riał po kru sze niu (tak,
jak we wszyst kich kru szar -
kach BAT GmbH) po sia da re -
gu lar ną for mę ziar na i ma łe
ilo ści na dziar na. Po nad to kru -
szar kę ce chu je du ża wy daj -
ność, ni skie zu ży cie pa li wa
oraz wy so ka wy trzy ma łość
czę ści ście ral nych.
Urzą dze nia firmy  BAT Bohr -
und An la gen tech nik GmbH
pra cu ją w wie lu kra jach, ta -
kich jak: Pol ska, Da nia, Wło -
chy, Au stria, Ho lan dia, Hisz -
pa nia, Izra el, Ro sja,
Li twa, Ło twa, Wę gry
oraz Bia ło ruś.

Kru szar ka szczę ko wa BB 110 TD
Fir ma BAT GmbH wpro wa dza jąc do pro duk cji kru szar kę szczę ko wą
BB 110 TD urze czy wist ni ła swe za mie rze nia do ty czą ce skon stru owa nia
ma szy ny ce chu ją cej się wy so ką wy daj no ścią, po zwa la ją cej się ła two
prze wo zić i szyb ko przy go to wać do pra cy. Ta kiej, któ ra mo gła by być też
uży wa na do kru sze nia mniej szych ilo ści ma te ria łu 

www.bat-maschinenbau.de

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: Andreas Redzko (mo˝na mówiç po polsku)

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

Kruszarka BB 110 TD jest wydajna i nieskomplikowana w transporcie  

http://www.bat-maschinenbau.de
http://www.bat-maschinenbau.de


Eks po zy cja obej mo wać bę -
dzie mię dzy in ny mi me cha -
nicz ne łącz ni ki taśm prze no -
śni ko wych (FLE XCO zapre -
zen tuje kom plek so wą ofer tę
wraz ze swym lo kal nym part -
ne rem, fir mą MAS Sp. z o.o.),
któ rych mon taż od by wa się
bły ska wicz nie na wet w eks -
tre mal nych tem pe ra tu rach
pa nu ją cych w pod ziem -
nych ko pal niach. Oprócz te -
go tar go wi go ście bę dą mo -
gli za po znać się z dys try bu -
owa ny mi przez FLE XCO Eu -
ro pe GmbH kom po nen ta mi
za pew nia ją cy mi bez a wa ryj ną
i płyn ną eks plo ata cję prze no -
śni ków ta śmo wych. 
W za kła dach gór ni czych za -
rów no lu dzie, jak i sprzęt na -
ra że ni są per ma nent nie
na pra cę w trud nych wa run -
kach. W ta kim śro do wi sku
awa ria urzą dze nia pro wa dzi
do kom pli ka cji i ne ga tyw nych
skut ków. Je że li prze no śnik
z ja kich kol wiek przy czyn zo -
sta je za trzy ma ny, to w re zul -
ta cie dojść mo że do utra ty
po ło wy lub wię cej dnia pra cy.
Nie za leż nie od czyn ni ków ze -
wnętrz nych kon ser wa cja i na -
pra wa prze no śni ków ta śmo -
wych od by wać się mu si z za -
cho wa niem naj wyż szej sta -
ran no ści i ja ko ści prze pro wa -
dzo nych prac. Na praw taśm
gu mo wych naj czę ściej do ko -
nu je się me to dą wul ka ni za cji.
W za leż no ści od tem pe ra tu ry
oto cze nia pro ces ten trwać
mo że od czterech do na wet
sze ściu go dzin. Po nad to koń -
ce ta śmy mu szą zo stać od -
po wied nio przy go to wa ne
i pod da ne spe cjal nej ob rób -
ce. Cza sa mi star sze zu ży te
ta śmy mo gą po pro stu nie
nada wać się do łą cze nia
w pra sie wul ka ni za cyj nej.
Za po mo cą me cha nicz nych
po łą czeń FLE XCO – za leż -
nie od sze ro ko ści i gru bo ści

ta śmy – mo że zo stać ona
po łą czo na w cza sie po ni żej
sześć dzie się ciu mi nut. Za sto -
so wa nie roz wią zań FLE XCO
gwa ran tu je wy so ką ja kość
wy ko na nia po łą cze nia, je go
dłu gą ży wot ność i pro stą in -
sta la cję. Wszyst ko to zna czą -
co skra ca czas prze sto ju
prze no śni ka ta śmo we go.
FLEXCO ofe ru je róż ne ty py
po łą czeń do taśm o gru bo ści
od trzech do trzy dzie stu mi li -
me trów oraz wy trzy ma ło ści
do 3.500 N/mm. Aby osią -
gnąć jak naj dłuż szą ży wot -
ność po łą cze nia, na le ży je
wy ko nać z ma te ria łu naj le -
piej pa su ją ce go do tem pe ra -
tu ry i wa run ków pra cy da ne -
go prze no śni ka. FLE XCO
ofe ru je po łą cze nia roz łącz ne
lub nie roz łącz ne.
Trans port ma te ria łów ob le -
pia ją cych ta śmę pod no si
w efek cie kosz ty eks plo ata -
cyj ne prze no śni ka. Aby roz -
wią zać ten pro blem fir ma
FLE XCO ofe ru je skro ba ki
prze no śni ko we, któ re po -
zwa la ją spraw nie oczy ścić
ta śmę z przy wie ra ją ce go
do niej ma te ria łu. Skro ba ki
w za leż no ści od po trzeb
wy po sa żo ne mo gą być
w ostrze z two rzy wa sztucz -
ne go lub z utwar dza nej sta li.
Czę sto prze no śnik ta śmo -
wy wy po sa żo ny zo sta je
w sys tem skro ba ków. Głów -
ny słu ży do usu wa nia więk -
szych za nie czysz czeń, zaś
je den lub wie le skro ba ków
do dat ko wych słu ży do usu -
wa nia resz tek za bru dzeń.
Za pew nia to wy so ką, bo
się ga ją cą dzie więć dzie się -
ciu pro cent sku tecz ność
dzia ła nia skro ba ków, dzię ki
cze mu użyt kow nik po no -
si mniej sze na kła dy na utrzy -
ma nie prze no śni ków w do -
brym sta nie tech nicz nym, co
w istot ny spo sób zmniej sza

licz bę prze sto jów spo wo -
do wa nych awa rią. Waż nym
czyn ni kiem ogra ni cza ją cym
stra ty ma te ria łu jest ko ry go -
wa nie na prę że nia ta śmy prze -
no śni ka. FLE XCO ofe ru je sys -
te my ko ry gu ją ce nie pra wi dło -
we pro wa dze nie ta śmy prze -
no śni ka. Za po śred nic twem
sen so rów roz po zna wa ne jest
krzy we pro wa dze nie ta śmy,
a jej tor na tych miast ko ry go -
wa ny. Do dat ko wo w ten spo -
sób zmniej sza się ry zy ko wy -
stą pie nia uszko dzeń me cha -
nicz nych kra wę dzi ta śmy. 
In ną czę stą przy czy ną strat
prze no szo ne go ma te ria łu są
na prę że nia wy stę pu ją ce pod -
czas na kła da nia ma te ria łu
na prze no śnik. Aby te mu za -
po biec FLE XCO in sta lu je
spe cjal ne prze kład ki, któ rych
za da niem jest roz pro sze nie

ener gii uda ru i zre du ko wa nie
szko dli wych wi bra cji. Fir ma
za pre zen tu je tak że od por ne
na zu ży cie okła dzi ny bęb nów
na pę do wych z gu my i ce ra mi -
ki. Ich wła ści wo ści za po bie ga -
ją fał do wa niu się ta śmy prze -
no śni ka. Do bra nie od po wied -
niej okła dzi ny bęb na na pę do -
we go opty ma li zu je rów no -
mier ny roz kład sił na ta śmę.
W kom plek so wej ofer cie fir -
my znaj du ją się rów nież na -
rzę dzia do kon ser wa cji taśm.
FLE XCO ofe ru je na przy kład
róż ne elek trycz ne i ręcz ne
prze ci na ki. Umoż li wia ją one
otrzy ma nie czy stych, rów no
przy cię tych za koń czeń taśm
prze no śni ko wych. W ten
spo sób umoż li wia
się opty mal ny mon -
taż po łą czeń taśm. 

FLE XCO – ła twa pra ca w naj trud niej szych wa run kach
Pod czas tegorocznych Mię dzy na ro do wych Tar gów Gór nic twa, Prze my słu Ener ge tycz ne go i Hut ni -
cze go, któ re od bę dą się w dniach 8-11 wrze śnia w Ka to wi cach, fir ma FLE XCO za pre zen tu je swą ofer -
tę w za kre sie łączenia, kon ser wa cji, na pra wy i czysz cze nia taśm prze no śni ków trans por to wych
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Fi na ły Ca se Ro deo od by wa ją
się w ca łej Eu ro pie, a na wet
po za nią. Dla cze go więc ty le
mó wi się o pań stwach bał tyc -
kich, o wy jąt ko wej at mos fe -
rze, ja ka pa nu je tam pod czas
eli mi na cji? Po sta no wi li śmy to
spraw dzić! Na za pro sze nie
Ca se Con struc tion i fir my In -
trac Gro up na sza eki pa ru szy -
ła na wschód, a kon kret nie
do Ry gi, gdzie na 11 czerw ca
za pla no wa no Ro deo Ca se.
W tym ro ku zor ga ni zo wa no je
wspól nie dla Li twy, Ło twy i Es -
to nii w jed nym miej scu i cza -
sie. Kra je bał tyc kie prze ży wa -
ją go spo dar czy kry zys, za tem
ta ka „skład ko wa” opcja by ła
wy god na dla wszyst kich.
Istot ny jest też fakt, że we
wszyst kich trzech kra jach de -
ale rem ma szyn mar ki Ca se
jest In trac Gro up. Ro deo Ca -
se by ło za tem wspól ne. 
Pierw sze wra że nia po przy jeź -
dzie do sie dzi by In trac La tvi ja
to wi dok tłu mu uczest ni ków,
za rów no za wod ni ków, jak i ki -
bi ców. Po wie ktoś – a cóż

w tym dziw ne go, prze cież to
by ły trzy kra je, a nie je den.
War to za tem przy po mnieć, że
Ło twa ma nie speł na 2 mi lio ny
oby wa te li, Li twa 2,9, a Es to -
nia 1,3 mi lio na. W szran ki 
Ca se Ro deo sta nę ło 46 ope -
ra to rów wy ło nio nych wcze -
śniej w eli mi na cjach. Co cie -
ka we, ope ra to rzy z Li twy i Es -
to nii mu sie li wstać we czwar -
tek na praw dę wcze śnie ra no,
by do trzeć do Ry gi na czas,
z pew no ścią bar dzo póź no
też wró ci li do do mów. Wi dać
jed nak, że udział w Ro deo ma
dla nich wiel kie zna cze nie.
Sta ra ją się wy paść jak naj le -
piej, a po wy ko na niu za da nia
en tu zja stycz nie do pin gu ją ko -
le gów -kon ku ren tów.
Cie ka wost ką był wy bór ję zy -
ka, w ja kim ko mu ni ko wa no
się z uczest ni ka mi za wo dów.
Mi mo że trzy kra je okre śla ne
są wspól ną na zwą „bał tyc kie”,
ich ję zy ki nie są do sie bie po -
dob ne. Za wo dy pro wa dzo no
za tem po ro syj sku. Dzie dzic -
two pa no wa nia na tych te re -
nach Związ ku Ra dziec kie go
jest na ty le sil ne, że ję zyk ten
zna więk szość Li twi nów, Ło ty -
szy i Es toń czy ków. Choć by
z cza sów służ by woj sko wej.
Po nad to kie dy przyj rzeć się
da nym de mo gra ficz nym, to
i na Ło twie, i w Es to nii na dal
po nad jed ną czwar tą miesz -
kań ców sta no wią Ro sja nie. 
Eli mi na cje Ca se Ro deo we
wszyst kich kra jach prze pro -
wa dza się we dług tych sa -
mych za sad. Nie by ło tu za -
tem żad nych wy myśl nych
kon ku ren cji. W oczy rzu cał
się jed nak en tu zjazm za wod -
ni ków, wo kół każ de go sta -
no wi ska gro ma dzi ły się gru -
py ope ra to rów za grze wa ją -
cych do wal ki swo ich ry wa li.
Bu du ją ce! Dzień zma gań mi -
nął nam nie zwy kle szyb ko.
Po po łu dniu by ło już wia do -
mo, któ rzy z ope ra to rów bę -
dą re pre zen to wać swo je kra -
je na fi na ło wym Ro deo w Pa -
ry żu. Zwy cięz ca mi oka za li
się Kert Ka le li ste (Es to nia),
Da rius Bu rzius (Li twa) oraz
Ra ivis Kru stins (Ło twa). Już

POSBUD ON TOUR

Po sbud on To ur – 9-13 czerw ca 2015
Te go jesz cze nie by ło! By wa li śmy już na za wo dach ope ra to rów 
w Ma la dze, Pa ry żu, Tu ry nie, Nada rzy nie, Ło dzi, Wro cła wiu, Po zna niu
i Kiel cach, ale ni gdy dro gi nie po wio dły nas za wschod nią gra ni cę

Wi zy ta na Ło twie sta ła się oka zją do za po zna nia się z funk cjo no wa niem tam tej sze -
go ryn ku. Opo wia da nam o tym szef Gru py In trac Carl Le jion hielm

Ekipa Posbud on Tour wraz z gospodarzami Case Rodeo. Od lewej: Michał Markiewicz, Łukasz Jóźwiak (CNH), Jacek Barański,
Andris Bruzs (Intrac Latvija), Magdalena Ziemkiewicz i Karol Wójtowicz. W tle Lancia Voyager z parku prasowego FCA Poland

Szef wydawnictwa Jacek Barański przy pomocy internetu zarządza swoją firmą
nawet zza granicy. Z prawej uścisk dłoni z szefem Intrac Latvija Andrisem Bruzsem
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w paź dzier ni ku spo tka my się
z ni mi po now nie w Ca se Cu -
sto mers Cen tre w pod pa ry -
skim Mon thy on. 
Ko rzy sta jąc z oka zji zwie dzi -
li śmy sie dzi bę go spo da rza
Ro deo – ło tew skie go In tra ca.
W cza sach so wiec kich
na Ło twie do mi no wa ły wy -
raź nie dwie mar ki ma szyn
bu dow la nych – Ca ter pil lar
i Ko mat su. Obec nie, dzię ki
dzia ła niom In trac La tvi ja
mar ka Ca se zy ska ła na pre -
sti żu. Oce nia się, że udzia ły
Ca se Con struc tion w ryn ku
ło tew skim się ga ją pięt na stu
pro cent. Ło tew ski de aler ma
po my sły, by na dal je zwięk -
szać i wzmac niać pre stiż
mar ki. Jed nym z nich jest or -
ga ni zo wa nie im prez, ta kich
jak Ca se Ro deo. Nie by ło by
to oczy wi ście moż li we bez
Ca se Con struc tion. Pro du -
cent nie ustan nie wspie ra
de ale ra w dzia ła niach pro -
mo cyj nych. Roz ma wia li śmy
o tym z przed sta wi cie lem
CNH Łu ka szem Jóź wia kiem,
któ ry opie ku je się ryn ka mi
Eu ro py Środ ko wej i Wschod -
niej, a w Ry dze wrę czał na -
gro dy zwy cięz com. W in au -
gu ra cyj nej wy pra wie Po -
sbud on To ur udział wzię li: Ja -
cek Ba rań ski (szef wy daw nic -
twa), Mag da le na Ziem kie wicz
(autorka PosBudNews, fo to -
graf, kie row ca wy pra wy), Mi -
chał Mar kie wicz (fo to graf,
ope ra tor ka me ry) oraz Ka rol
Wój to wicz (fo to graf, kie row -
ca wy pra wy). Wy god ną
i bez piecz ną po dróż, pod -
czas któ rej przeje cha li -
śmy 2.500 km, za pew nił nam
sa mo chód Lan cia Voy ager
Gold 2,8L AT6. Po jazd wręcz
luk su so wy, do na szej dys po -
zy cji by ły na wet wy su wa ją ce
się z su fi tu ekra ny od twa rza -
cza Blu -ray!
Do kąd po je dzie my na stęp -
nym ra zem? Kto za pro si eki -
pę Po sbud on To ur, by za -
pew nić so bie uni ka to wą re la -
cję ze spo łu pro fe -
sjo na li stów. Sa mi
je ste śmy cie ka wi! Tegoroczne finały Ro deo Ca se  zor ga ni zo wa no wspól nie dla Li twy, Ło twy i Es to nii w jed nym miej scu i cza sie. Kra je bał tyc kie prze ży wa ją

go spo dar czy kry zys, za tem ta ka „skład ko wa” opcja okazała się łatwa do zaakceptowania dla wszyst kich
www.posbud.pl

Więcej zdjęć: www.posbud.pl

http://posbud.com.pl/start/
http://posbud.com.pl/start/index.php/multimedia/galerie/3018-case-rodeo-2015
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Na Od dzia le Prze rób ki Pia -
sku w Mnisz ko wie pia sko -
wiec ura bia ny jest me cha -
nicz nie za po mo cą spy char -
ki gą sie ni co wej wy po sa żo -
nej w po tęż ny le miesz pół w -
klę sły o po jem no ści pra -
wie 19 m³ i zry wak jed no -
zęb ny, któ ry mo że pe ne tro -
wać grunt na głę bo kość
do 1,30 me tra. Je go si ła za -
głę bia nia wy no si 200 kN,
a si ła wy ry wa ją ca – 612 kN!
Nie zwy kle istot nym pa ra me -
trem spy char ki jest tak że si -
ła ucią gu, któ ra w przy pad -

ku TD -40E Extra wy no -
si 1.050 kN (na pierw szym
bie gu). Dla te go pod sta wo -
wym za da niem sta lo we go
ko lo sa jest zry wa nie pod ło -
ża, w wy ni ku cze go otrzy mu -
je się mie sza ni nę pia sku
i odłam ków skal nych. Na -
stęp nie uro bek pod py cha ny
jest le mie szem pod śro dek
za ła dow czy, któ rym z re gu ły
jest ła do war ka ko ło wa. Ła -
do war ka wrzu ca uro bek
do kru szar ki lub ko sza za ła -
dow cze go, gdzie na stę pu je
je go pierw szy sto pień kru -
sze nia przed trans por tem
na prze no śni ki ta śmo we. Na -

stęp nie uro bek tra fia do kru -
sza rek wal co wych w dzia le
prze rób ki. Tam też po wsta ją
naj wyż szej ja ko ści pia ski for -
mier skie i szklar skie. 
Za so by pia skow ca pod Mnisz -
ko wem bę dą wy ko rzy sty wa ne
przez dzie siąt ki lat. Dwa me try
pod ty mi zło ża mi wy stę pu je
po tęż ny zbior nik bar dzo czy -
stej wo dy pit nej o stra te gicz -
nym zna cze niu dla kra ju. Po -
ziom wo dy to 188, a dol -
na stre fa su row ca 190 me trów
nad po zio mem mo rza, po ni żej
któ rej nie wol no już go wy do -

by wać, że by nie za nie czy ścić
wo dy. Po ziom grun tu ko pal ni
to 235 me trów nad po zio mem
mo rza. Tak więc ma szy ny pra -
cu ją w wy ro bi sku o głę bo ko ści
do cho dzą cej do 45 me trów. 
Pierw sze ma szy ny bu dow la -
ne wy pro du ko wa ne w Sta lo -
wej Wo li za wi ta ły do Ko pal ni
Pia sku Kwar co we go „Gru -
dzeń Las” na po cząt ku
lat dzie więć dzie sią tych mi nio -
ne go stu le cia. Obec nie w ko -
pal ni (na dwóch zło żach)
eks plo ato wa ne są: dwie spy -
char ki o mo cy sil ni ka po -
nad 500 KM, czte ry o mo -
cy 320 KM (TD -25G za ku pio -

ne w la tach 1996-2000
(z licz bą mo to go dzin od dwu -
dzie stu do czter dzie stu ty się -
cy), dwie o mo cy 140 KM
(TD -15C) oraz sześć ła do wa -
rek ko ło wych Ł -34. Ze wzglę -

du na to, że na wy ro bi sku pa -
nu je wy so ka tem pe ra tu ra
i wil got ność oraz du że za py -
le nie, wszyst kie z wy mie nio -
nych ma szyn pra cu ją w bar -
dzo cięż kich wa run kach.
Spy char ka TD -40E Extra
eks plo ato wa na jest w sys te -
mie dwu zmia no wym i do tej
po ry prze pra co wa ła pięć set

go dzin. Na de cy zję o za ku -
pie wpływ mia ła do bra opi -
nia na te mat jej po przed nicz -
ki TD -40B, któ ra jest eks plo -
ato wa na w ko pal ni od ro -
ku 2002 i w cią gu te go cza -

su bez a wa ryj nie prze pra co -
wa ła pięt na ście ty się cy go -
dzin. No wa spy char ka wy -
ko rzy sty wa na jest nie tyl ko
na wy ro bi sku i przy prze -
miesz cza niu uro bio nych
mas pod środ ki za ła dow -
cze, ale słu ży tak że do zdej -
mo wa nia i hał do wa nia nad -
kła du. – Ma szy na speł nia

MASZYNY BUDOWLANE

Dres sta – pia skiem po gą sie ni cach
Naj więk sze spy char ki gą sie ni co we mar ki Dressta ze Sta lo wej Wo li – TD -40E Extra pra cu ją
nie tyl ko w ko pal niach wę gla bru nat ne go czy wiel kich ka mie nio ło mach, ale tak że w ko pal -
niach... pia sku. Choć wy da wa ć by się mogło, że ma szy na o mo cy sil ni ka po nad 500 KM i ma -
sie eks plo ata cyj nej 67 ton jest zbyt po tęż na, że by ura biać ten su ro wiec mi ne ral ny, to spe cja -
li ści z Ko pal ni Pia sku Kwar co we go „Gru dzeń Las” są zupełnie in ne go zda nia

O za ku pie spy char ki TD -40E Extra w głównej mierze za de cy do wa ła do bra opi nia
o jej po przed nicz ce eks plo ato wa nej w ko pal ni nieprzerwanie od ro ku 2002

W Ko pal ni Pia sku Kwar co we go „Gru dzeń Las” bar dzo do brze oce nia się współ pra -
cę z ob słu gą ser wi so wą ze Sta lo wej Wo li

Pod sta wo wym za da niem sta lo we go ko lo sa jest zry wa nie pod ło ża, w wy ni ku cze go
otrzy mu je się mie sza ni nę pia sku i odłam ków skal nych 
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wszyst kie sta wia ne jej przez
nas wy mo gi. Wy so ka wy daj -
ność, moc ny i eko lo gicz ny
sil nik fir my Cum mins speł -
nia ją cy eu ro pej skie stan dar -
dy emi sji spa lin i po zio mu
ha ła su, po jem ny le miesz,
do bre wy ci sze nie we wnątrz

ka bi ny czy więk szy kom fort
pra cy ope ra to ra niż w star -
szym mo de lu, to za le ty ja kie
so bie bar dzo ce ni my. Ope -
ra tor wy ko nu je co dzien ną
ob słu gę tech nicz ną tej spy -
char ki, któ ra nie jest zbyt
skom pli ko wa na. Na si ope ra -
to rzy po sia da ją dłu gi staż
pra cy i nie są to przy pad ko -
wi lu dzie, po tra fią dbać
o ma szy ny. Dzię ki te mu
kosz ty eks plo ata cyj ne spy -
char ki są sa tys fak cjo nu ją ce.
Rów nież bar dzo do brze oce -
niam współ pra cę z ob słu gą
ser wi so wą ze Sta lo wej Wo -

li – mó wi Ma rek Pie kar ski,
nad szty gar ds. wy do by cia.
Nie bez zna cze nia dla kie -
row nic twa ko pal ni po zo sta -
ją kwe stie eko lo gii, po nie -
waż spół ka dzia ła w otu li nie
Par ku Kra jo bra zo we go
oraz Re zer wa tu Ośrod ka

Ho dow li Żu brów. Pro duk cja
pro wa dzo na jest bez od pa -
do wo dzię ki za pew nio ne mu
zby to wi na wszyst kie pro -
duk ty hy dro kla sy fi ka cji. Uży -
wa na w tym pro ce sie wo da
krą ży w obie gu za mknię tym.
Ne ga tyw ne wpły wy eks plo -
ata cji nie wy kra cza ją po -
za wy ro bi sko i nie prze ni ka ją
do śro do wi ska. Kil ka dzie siąt
hek ta rów prze kształ co nych
te re nów zo sta nie zre kul ty wo -
wa nych w kie run ku rol no -le -
śnym oraz wod no -le śnym.
Przy ję ty przez ko pal nię spo -
sób ura bia nia zło ża spy char -

ka mi wy po sa żo ny mi w zry -
wak za pew nia sta bil ność
ufor mo wa nych skarp i zbo czy
oraz wy klu cza groź bę po -
wsta nia szkód gór ni czych. 
Sta lo wo wol skie spy char ki wy -
ko rzy sty wa ne są przez ca ły
rok. W okre sie po sto ju wy do -
by cia su row ca (od po ło wy li -
sto pa da do mar ca) ma szy ny
ścią ga ją oraz for mu ją na kład.
Je go gru bość wy no si od kil -

ku do osiem na stu me trów,
zaś war stwa zło ża do cho dzi
do trzy dzie stu pię ciu me -
trów. Zło ża KPK „Gru dzeń
Las” znaj du ją się w jed nym
z głów nych w Pol sce źró deł
su row ców szklar skich i for -
mier skich, tak zwa nej Niec -
ce To ma szow skiej le żą cej
na pół noc ny -wschód od Gór
Świę to krzy skich. Nie ma ona
so bie rów nych na ob sza rze
ca łe go kra ju pod wzglę dem

czy sto ści su row ca, któ ry zaj -
mu je ob szar trzy dzie stu pię ciu
ki lo me trów kwa dra to wych.
Znaj du ją ce się w tym re jo nie
zło ża do star cza ją su row ca dla
prze my słu szklar skie go w ilo ści
po nad sześć dzie siąt pro cent
rocz nej pro duk cji w Pol sce.
Na to miast sa mo zło że „Gru -
dzeń Las” do star cza to ny su -
row ców for mier skich za spo ka -
ja jąc bli sko sie dem dzie siąt

pro cent pro duk cji kra jo wej.
Od bior ca mi pia sków jest
prze mysł szklar ski, mo to ry -
za cyj ny, ce ra micz ny (ka olin),
chemicz ny (spo iwa i kle je),
ma szy no wy, hut ni czy (od -
lew nie), górnic two oraz ener -
ge tyka, bu dow nic two (kru -
szy wa), rol nic two, a tak -
że ochro na śro do -
wi ska na tu ral ne go
(żwir ki fil tra cyj ne).

www.dressta.pl

Ura bia nie zło ża spy char ka mi wy po sa żo ny mi w zry wak za pew nia sta bil ność ufor mo -
wa nych skarp i zbo czy oraz wy klu cza groź bę po wsta nia szkód gór ni czych

Spy char ka TD -40E Extra eks plo ato wa na intensywnie w sys te mie dwu zmia no wym
do tej po ry prze pra co wa ła pięć set go dzin

Wy da wa ć by się mogło, że stalowowolski kolos jest zbyt potężny,  by pracować
w ko pal ni pia sku, ale praktyka zadaje kłam tej tezie… 

Pia sko wiec ura bia ny jest za po mo cą spy char ki gą sie ni co wej wy po sa żo nej w po tęż -
ny le miesz pół w klę sły i zry wak jed no zęb ny

http://www.dressta.com.pl/
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Lie bherr PR 736, po dob nie
jak wszyst kie spy char ki i ła -
do war ki gą sie ni co we te go
pro du cen ta, wy po sa żo na zo -
sta ła w na pęd hy dro sta tycz -
ny. Dzię ki za sto so wa niu ta -
kie go roz wią za nia pręd kość
ob ro to wa sil ni ka utrzy my wa -
na jest na nie mal że sta łym
po zio mie. Ozna cza to, że
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 naj wyż szą efek tyw -
ność przy jed no cze snym za -
cho wa niu ni skie go zu ży cia 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 nania za dań przy zmi ni ma li -
zo wa nych kosz tach. Sys tem
za pew nia tak że w spo sób per -
ma nent ny i cał ko wi cie 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 Lie bherr
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 war tość si ły ucią gu
po wo du je ak tyw ne za dzia ła -
nie ukła du ste ru ją ce go pra -
cą sil ni ka przy go to wu ją ce
układ na pę do wy na pod -
wyż szo ne za po trze bo wa nie
na moc. Ozna cza to znacz ne
przy spie sze nie re ak cji ma -
szy ny. W ce lu uła twie nia
mon ta żu au to ma tycz nych
sys te mów ste ro wa nia pra cą
ma szyn, Lie bherr pro po nu je
w no wych spy char kach gą -
sie ni co wych fa brycz ne wy -
pro wa dze nia in sta la cji kom -

pa ty bil ne z roz wią za nia mi
wszyst kich uzna nych pro du -
cen tów te go ty pu sys te mów. 
No wo cze sne wzor nic two no -
wej ge ne ra cji spy cha rek gą -
sie ni co wych, z ła god nie opa -
da ją cy mi kra wę dzia mi i pa no -
ra micz ny mi prze szkle nia mi
tak że w ob rę bie drzwi, za pew -
nia ope ra to ro wi do brą wi -
docz ność na ob szar ro bo czy
i osprzęt ma szy ny. Wi do ku
ponad po kry wą sil ni ka nie

prze sła nia „ko min” ukła du
wy de cho we go. Do sko na ła wi -
docz ność z ka bi ny we wszyst -
kich kie run kach wpły wa nie
tyl ko na zwięk sze nie efek tyw -
no ści pra cy, ale tak że na pod -
nie sie nie jej bez pie czeń stwa.
W spy char ce PR 736 za sto -
so wa no cał ko wi cie no wą ka -
bi nę. Kon struk to rzy za dba li
szcze gól nie o er go no mię
miej sca pra cy ope ra to ra.
Kom for to wy fo tel ze zin te gro -
wa nym czuj ni kiem au to ma -
tycz nie roz po zna jącym obec -
ność ob słu gu ją ce go ma szy -
nę sprawia, że nie mu si on
każ do ra zo wo uru cha miać
dźwi gni bez pie czeń stwa. 
Opty mal na pręd kość jaz dy
do wy ko na nia kon kret ne go
za da nia mo że być pro gra mo -
wa na. Wy bór od po wied nie go

try bu pra cy od by wa się bły -
ska wicz nie. W spy char ce gą -
sie ni co wej PR 736 za sto so wa -
no wy świe tlacz sys te mo wy
ste ro wa ny do ty kiem. Po sia da
on bu do wę mo du ło wą, co
umoż li wia je go nie mal nie -
ogra ni czo ną roz bu do wę.
Moż na z nim zin te gro wać do -
dat ko we opcje, ta kie jak ka -
me ry co fa nia lub układ ste ro -
wa nia kli ma ty za cją, któ re tak -
że bę dą pre zen to wa ne na wy -

świe tla czu. No we spy char ki
gą sie ni co we fir my Lie bherr
mo gą być opcjo nal nie do po -
sa ża ne w al ter na tyw ne ele -
men ty ob słu gi, ta kie jak pe da -
ły ha mul ca „Inch” lub róż ne go
ro dza ju sen so ry mo ni to ru ją ce
pra cę wszystkich new ral gicz -
nych ukła dów ma szy ny.
W ce lu 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 mos fe 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 ła two roz bu do wy wać,
a tym sa mym do sto so wy wać
do kon kret nych po trzeb da -
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 i re gu lar no ści
kon tro li kon dy cji – na wet
do 8.000 go dzin.
Me cha ni zmy na pę do we naj -
now szej ge ne ra cji spy cha rek
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
gą sie ni co we go i 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
abrazyjnymi 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 potwierdza swą renomę
PR 736 – spy char ka szó stej ge ne ra cji Lie bherr im po nu je nie za wod -
no ścią i wy daj no ścią przy jed no cze snym za cho wa niu ni skich kosz -
tów eks plo ata cyj nych i emi sji szko dli wych sub stan cji. Wszyst ko to
nie za leż nie od wa run ków, w ja kich przy cho dzi pra co wać ma szy nie

www.liebherr.pl

Spy char ka Lie bherr PR 736 wy po sa żo na zo sta ła w na pęd hy dro sta tycz ny. Maszyna
jest ta nia w utrzy ma niu, nie za wod na i niezwykle efek tyw na

http://www.liebherr.pl
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Dla cze go wła śnie ma szy ny
Me ca lac mo gą sku tecz nie
przy czy nić się do roz wo ju fir -
my? Co wy róż nia Me ca la ca
spo śród mo rza ofert in nych
pro du cen tów ma szyn bu dow -
la nych? Wia do mo nie od dziś,
że każ da ko par ka Me ca lac to
tak na praw dę czte ry ma szy ny
w jed nej! Obo jęt ne czy bę -
dzie to szyb ko bież na mi di ko -
par ka z se rii MCR (6, 8 i 10 to -
ny), fla go wy mo del 12MTX,
czy też czter na sto to no wa ko -
par ka 714MWe… Każ da
z tych ma szyn w peł ni efek -
tyw nie pra co wać mo że ja ko
ko par ka, ła do war ka, pod no -
śnik „pod nieś i prze -
wieź” – dzię ki za sto so wa niu
wi deł – oraz ja ko no śnik róż -
ne go ty pu osprzę tu (na przy -
kład za gęsz cza rek, stru ga rek,
pił do as fal tu, mie szal ni ka
do be to nu, mło tów hy drau -
licz nych, ko sia rek do po bo -
czy, no życ do ży wo pło tu). Za -
sko cze niem dla wie lu – wśród
nich by wa ją na wet fa chow cy
z bran ży – jest fakt, że in no -
wa cyj ność pro duk tów Me ca -
lac opie ra się przede wszyst -
kim na pro sto cie za sto so wa -
nych roz wią zań. Wszyst ko
po to, aby płyn nie po łą czyć
kom fort pra cy oraz pre cy zję
użyt ko wa nia wszel kie go ro -
dza ju na rzę dzi hy drau licz -
nych. Dla te go też po szcze -
gól ne na rzę dzia ro bo cze
moż na zmie niać z ka bi ny
w cią gu za le d wie kil ku se -
kund dzię ki Ac ti ve Lock, szyb -
ko złą czu Me ca lac z blo ko wa -
niem me cha nicz nym i za bez -
pie cze niem hy drau licz nym.
Wszech stron ność ma szyn
Me ca lac da je ich użyt kow ni -
kom moż li wość zre ali zo wa nia
nie mal każ de go za da nia
na pla cu bu do wy. Za miast
roz py chać się wśród kon ku -

ren tów łok cia mi, le piej użyć
do te go Me ca la ca! 
Każ da z ko pa rek fran cu skie -
go pro du cen ta w stan dar dzie
za opa trzo na jest w wy jąt ko wy
me cha nizm ra mie nia prze gu -
bo we go, któ ry umoż li wia pra -
cę w po bli żu ma szy ny, ale
tak że w od le gło ści do 9 me -
trów (mo del 714 MWe) bez

ko niecz no ści jej prze sta wia -
nia. Opa ten to wa ne przez Me -
ca la ca sprzę ga nie si łow ni -
ków za pew nia do sko na łą ko -
or dy na cję ru chów urzą dze -
nia. Am pli tu da ra mie nia w po -
łą cze niu z nie sa mo wi tą pre -
cy zją i mo cą pod czas pra cy
umoż li wia wy ko ny wa nie wy -
ko pów rów nie ła two, co
spraw nie, za rów no z bli ska,
jak i z da le ka. Bez wąt pie nia
wy jąt ko wy za sięg trzy czę -
ścio we go ra mie nia prze gu -
bo we go Me ca lac re wo lu cjo -
ni zu je za ła du nek. Umoż li wia
bo wiem czer pa nie z sa mo -
cho du bez wy sił ku, za sy py -
wa nie za prze szko dą, po zy -
ski wa nie ma te ria łów z miejsc
za głę bio nych (ka na ły, ba se -
ny). A wszyst ko to z wy jąt ko -
wą ła two ścią dzię ki po łą cze -

niu ra mie nia Me ca lac i peł ne -
go ob ro tu ma szy ny o 360°.
Uni wer sal ność kon struk cji
wy się gni ka by ła do pra co wy -
wa na przez po nad trzy dzie ści
pięć lat, nie dzi wi więc wy daj -
ność łyż ki ko par ko wej, ła do -
war ko wej i wi deł. Ale spryt
ma szyn Me ca la ca to tak że fi -
ne zja ru chu moż li wa dzię ki
ich kom pak to wym wy mia -
rom! Wy jąt ko wo ma ły pro -
mień skrę tu plus prze ciw wa -
ga prak tycz nie nie wy cho dzą -
ca po za ob rys ma szy ny spra -
wia ją, że nie za leż nie od te go,
czy są to ro bo ty dro go we,
czy pra ca po śród gę stej za -
bu do wy, ma szy ny Me ca lac

prak tycz nie bez wy sił ku po -
tra fią wręcz prze no sić gó ry! 
Wspo mi na jąc o za le tach ma -
szyn Me ca lac nie na le ży za po -
mi nać, jak bar dzo pro du cent
sta wia na bez pie czeń stwo
i kom fort pra cy ope ra to ra.
Wprost nie do prze ce nie nia są
więc ta kie ele men ty, jak pa no -
ra micz na, kom for to wa ka bi na,
przed nia szy ba cał ko wi cie
skła da na pod su fi tem ma szy -
ny, czy też od po wied nia bu do -
wa miej sca pra cy ope ra to ra
speł nia ją ca wy mo gi bez pie -
czeń stwa FOPS i ROPS.
Na ko niec war to wspo mnieć
jesz cze jed ną bar dzo waż ną
ce chę tych pro stych, a jed no -
cze śnie wy ra fi no wa nych ma -
szyn, a mia no wi cie ich moc.
Nie trze ba dłu go stu dio wać pa -
ra me trów tech nicz nych, aby

za uwa żyć, że za sto so wa nie
jed no stek na pę do wych oraz
ele men tów ukła du hy drau licz -
ne go naj lep szych pro du cen -
tów (sil ni ki Deutz, pom py Re -
xroth) prze kła da się na świet ne
osią gi ma szyn Me ca lac. 
Wspo mi na jąc o ga mie pro -
duk tów Me ca lac na le ży wy -
róż nić se rię ma szyn bar dzo
do brze od da ją cych isto tę
kon cep cji fran cu skie go pro -
du cen ta. Kon struk to rzy ła do -
wa rek sztyw no ra mo wych AS
rów nież po sta wi li na po nad -
prze cięt ną zwrot ność, a tym
sa mym moż li wość sze ro kich
za sto so wań w wa run kach nie -
wiel kie go ob sza ru ro bo cze -
go. Po nad to dzię ki wy po sa że -
niu ła do war ki w sys tem 
Bo oster uda ło się im zwięk -
szyć udźwig ma szyn o trzy -
dzie ści pro cent. Kon struk cja
smu kłe go wy się gni ka ty pu
„mo no bo om” umoż li wi ła po -
więk sze nie prze strze ni ro bo -
czej mię dzy ko ła mi o trzy dzie -
ści dwa pro cent. W efek cie
po zwa la mak sy mal nie wy ko -
rzy stać prze strzeń do ob ro tu.
Je śli do da my do te go czte ry
ko ła skręt ne, otrzy mu je my
mak si mum sta bil no ści i zwin -
no ści, czy li to, co in ży nie ro -
wie fir my Me ca lac do pra co -
wa li do per fek cji. 
Pod su mo wu jąc – ki ne ma ty ka
wy się gni ka, szyb ko złą cze,
kom pak to we roz mia ry oraz
wy jąt ko wa pre cy zja, z ja ką
ma szy ny Me ca lac się po ru -
sza ją, sta no wią gwa ran cję
mak sy mal nej ela stycz no ści
do sto so wa nej do każ dych
wa run ków pra cy. To klu czo -
wy czyn nik ren tow no ści
na bu do wie! Po łą cze nie tak
wie lu ele men tów jest rów nież
ce chą wy róż nia ją cą te nie sa -
mo wi te ma szy ny spo śród in -
nych. Z pew no ścią w sze ro -
kiej ga mie pro duk tów Me ca -
lac każ dy zna leźć mo że mo -
del od po wied ni dla sie bie.
Sta jąc się je go wła ści cie lem
moż na bę dzie sku pić się
na po dej mo wa niu
wy zwań, a pro ble my
roz wią żą się sa me!

MASZYNY BUDOWLANE

Innowacyjność = Mecalac!
In no wa cyj ność jest ideą prze wod nią kon struk -
to rów ma szyn Me ca lac. Po win na stać się ona
mot tem dla przed się bior ców, któ rzy każ de go
dnia zma ga jąc się z trud ną rze czy wi sto ścią mu -
szą my śleć o roz wo ju swo jej fir my

www.mecalac.pl

In no wa cyj ność ma szyn Me ca lac opie ra się na pro sto cie roz wią zań. Wszyst ko po to, aby
płyn nie po łą czyć kom fort pra cy oraz ła twość użyt ko wa nia wszel kie go ro dza ju osprzę tu 

http://www.mecalac.com/pl/
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Pro duk cja kru szy wa tra fia ją -
ce go głów nie do bu do wy
dróg od by wa się tuż
przy ścia nie wy ro bi ska. Po zy -
ski wa nie, za ła du nek żuż la
do prze ro bu oraz kru szyw
na środ ki trans por tu jest re ali -
zo wa ny za po mo cą ła do wa -
rek ko ło wych i ko pa rek gą sie -
ni co wych. Więk szość z nich
to sprzęt mar ki LiuGong.
– Współ pra cę z fir mą Wa ryń ski
Tra de, po przez któ rą ku po -
wa li śmy te ma szy ny, roz po -
czę li śmy w ro ku 2010. Po sta -
wi li śmy na sprzęt LiuGonga,
bo był on o wie le tań szy niż
ofe ro wa ny przez naj więk sze
świa to we kon cer ny, a na do -
da tek je go pa ra me try wła ści -
wie nie od bie ga ły od ma szyn
Cat, Ko mat su czy Vo lvo – opo -
wia da Le szek Kraw czyk, pro -
ku rent fir my Eko prod od po -
wie dzial ny za pra ce na te re -
nie kra kow skiej zwał ki.

Fir ma wy ko rzy stu je łącz nie
dzie więć ła do wa rek ko ło -
wych LiuGong. Są to mo de -
le 856 III, 862 III, 877 III i 888 III.
W przy pad ku ko pa rek gą sie ni -
co wych LiuGong zde cy do wa -
no się na mo de le 922LC
i 936LC. Wszyst kie ma szy ny
zo sta ły do star czo ne w stan -

dar do wych kom ple ta cjach.
Wy jąt kiem są nie co więk sze
łyż ki w ła do war kach po zwa la -
ją ce opty mal nie wy ko rzy stać
ich osią gi. – Pra ca, ja ką wy ko -
nu ją na sze ma szy ny jest bar -
dzo cięż ka, głów nie ze wzglę -
du na eks tre mal ne wa run ki pa -
nu ją ce na zwał ce hut ni czej,

wy so ką tem pe ra tu rę i du że za -
py le nie. Przez więk szą część
ro ku ma szy ny eks plo atu je my
na wy dłu żo nych zmia nach.
Stąd też nie któ re LiuGongi ma -
ją już prze bie gi rzę du dzie się -
ciu ty się cy go dzin. Przez ten
czas w żad nej z tych ma szyn
nie do szło do po waż niej szej

awa rii, któ ra wy łą czy ła by ją
z pro duk cji. Ze wzglę du na du -
że za py le nie, zwłasz cza la tem
gdy wy stę pu je mniej opa dów,
ko niecz na jest je dy nie częst -
sza wy mia na fil trów. Zmie nia li -
śmy też na kład ki na zę by ły -
żek, ale god ne pod kre śle nia
jest to, że wciąż wy ko rzy stu je -
my ory gi nal ne na rzę dzia ro bo -
cze. Mi mo in ten syw nej eks plo -
ata cji nie ule gły one bo wiem
znacz ne mu wy tar ciu – tłu ma -
czy Le szek Kraw czyk.
Przy sta łym za an ga żo wa niu
tak wie lu jed no stek sprzę to -
wych, klu czo wą ro lę od gry wa -
ją cał ko wi te kosz ty ich eks plo -
ata cji, na któ re przede wszyst -

kim skła da ją się zu ży cie pa li -
wa i ser wis. – Zu ży cie pa li wa
na szych ła do wa rek LiuGong
utrzy mu je się na umiar ko wa -
nym po zio mie, ale jest nie co
wyż sze niż na przy kład po dob -
nej kla sy ma szyn Vo lvo. Wy ni -
ka to z fak tu, że na sze ma szy -
ny po cho dzą z lat 2010-2011,
kie dy  to LiuGong do na pę du
ukła dów hy drau licz nych sto so -
wał jeszcze pom py zę ba te, wy -
ma ga ją ce wyż szych ob ro tów
sil ni ka. Te raz są już mon to wa -
ne pom py wie lo tłocz ko we lub
łoptakowe, więc zu ży cie pa li -
wa ob ni ży ło się. Oprócz sa -
mych ma szyn, znacz nie tań szy
jest także ser wis Wa ryń ski Tra -
de, bo nieporównywalnie
niższe są ceny czę ści za mien -
nych. Do ich dys try bu cji rów -
nież nie mam za strze żeń. Naj -
bar dziej ro tu ją ce, eks plo ata -

cyj ne czę ści są do stęp ne
od rę ki, a na nie ty po we trze ba
po cze kać gó ra kil ka dni. Ce nię
też so bie szyb ką re ak cję ser wi -
su na zgło sze nie awa rii i do bre
ro ze zna nie me cha ni ków w za -
ist nia łych pro ble mach – pod -
su mo wu je Le szek Kraw czyk.
Eko prod ma swo ją sie dzi bę
w By to miu, gdzie w po dob -
nym za kre sie ob słu gu je by łą
hu tę „Bo brek”. Tam rów nież
są wy ko rzy sty wa ne ma szy ny
LiuGong: pięć ła do wa rek ko -
ło wych (mo de le 856 III, 862 III
oraz 877 III) oraz jed -
na ko par ka gą sie ni -
co wa – 936LC.

MASZYNY BUDOWLANE

Ma szy ny LiuGong w „ko pal ni” żuż la hut ni cze go
Fir ma Eko prod od sze ściu lat ob słu gu je hał dę żuż la hut ni cze go zlo ka -
li zo wa ną obok kra kow skie go od dzia łu hu ty ArcelorMittal Po land S.A.
Jej za da nie po le ga na pro duk cji kru szyw al ter na tyw nych, do któ rej jest
wy ko rzy sty wa nych aż jedenaście ma szyn ro bo czych LiuGong

www.warynski-trade.com.pl

Eko prod dys po nu je dwie ma ko par ka mi hy drau licz ny mi LiuGong 936LC, jed na pra -
cu je na zwał ce w Kra ko wie, dru ga w By to miu. Ze wzglę du na bar dzo do bre osią gi
i ni skie zu ży cie pa li wa, obie peł nią funk cję ma szyn pro duk cyj nych

Na zwał ce przy kra kow skiej hu cie „rzą dzą” ła do war ki ko ło we LiuGong. Na sie dem -
na ście ma szyn te go ty pu wy ko rzy sty wa nych przy pro duk cji al ter na tyw ne go kru szy -
wa, aż dzie więć zo sta ło do star czo nych przez fir mę Wa ryń ski Tra de

Zda niem Lesz ka Kraw czy ka, pro ku ren ta fir my Eko prod od po wie dzial ne go za ob -
słu gę hał dy hut ni czej w Kra ko wie ma szy ny LiuGong w ni czym nie ustę pu ją od po -
wied ni kom świa to wych ma rek, a są od nich po nad po ło wę tań sze

http://www.warynski-trade.com.pl/
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In trac Pol ska spe cja li zu je się
w sprze da ży i ser wi sie cięż -
kich ma szyn dla bran ży bu -
dow la nej, ko mu nal nej oraz
le śnej. Na po cząt ku swej
dzia łal no ści fir ma by ła jed -
nym z dwóch de ale rów mar -
ki Ca se. W sierp niu 2010 ro -
ku In trac Pol ska otrzy mał
wy łącz ność na sprze daż
ma szyn Ca se Con struc tion
Equ ip ment na te re nie ca łe -
go kra ju. Z te go po wo du ja -
ko dys try bu tor naj czę ściej
iden ty fi ko wa ny jest wła śnie
z tą mar ką. Ofer ta fir my jest
jed nak znacz nie szer sza.
Znaj du ją się w niej tak że ła -
do war ki te le sko po we Ma ni -
tou, wo zi dła Astra, prze sie -
wa cze i kru szar ki Ke estrack,
żu ra wie szo so wo -te re no we
Gro ve oraz ma szy ny le śne
John De ere. W tym ro ku In trac
Pol ska prze jął dys try bu cję
czę ści za mien nych do ma -
szyn mar ki New Hol land. Fir -
ma za pew nia też ser wis.
Stra te gia współ pra cy z kon -
cer nem Ca se Con struc tion
Equ ip ment prze wi du je zwięk -
sze nie udzia łów ryn ko wych
w seg men cie ma szyn cięż -
kich. Pierw sze du że ko par ki
oraz ła do war ki ko ło we In trac
Pol ska do star czył je sie -
nią 2010 ro ku. Od te go cza su
od no to wu je sys te ma tycz ny
wzrost sprze da ży cięż kie go
sprzę tu. Fir mie uda ło się
mak sy mal nie skró cić ter mi ny
re ali za cji za mó wień na cięż ki
sprzęt. Nie ozna cza to oczy -
wi ście re zy gna cji z klien tów
dzia ła ją cych w in nych seg -
men tach ryn ku, wszak Ca se
Con struc tion Equ ip ment ofe -
ru je sze ro ką pa le tę ma szyn
o ma sie eks plo ata cyj nej
w za kre sie od 1 do 80 ton. In -
trac Pol ska konsekwentnie
za bie ga o mniej sze fir my,

któ re naj czę ściej za in te re so -
wa ne są zakupem naj po pu -
lar niej szy ch na na szym ryn -
ku ko par ko -ła do war ek.
In trac Pol ska za opa tru je
w sprzęt klien tów z róż no rod -
nych branż. Ma szy ny Ca se
tra fia ją głów nie do firm spe -
cja li zu ją cych się w bu dow nic -
twie in ży nie ryj nym, dro go -
wym oraz hy dro tech nicz nym.
Nabywcami maszyn są tak że
ce men tow nie, be to niar nie
oraz skła do wi ska od pa dów. 

Jed nym z prio ry te tów In trac
Pol ska jest zwięk sze nie sprze -
da ży ma szyn mar ki Ma ni tou.
Ła do war ki te le sko po we te go
pro du cen ta – w więk szo ści
cięż kie ma szy ny ob ro to we – na -
by wa ne są nie tyl ko przez fir my
bu dow la ne, ale tak że, ja ko
sprzęt po moc ni czy, przez ko -
pal nie od kryw ko we i ka mie nio -
ło my. Ma ni tou do sko na le
spraw dza się tak że w za kła -
dach prze my słu drzew ne go.
In trac Pol ska jest też wy łącz -
nym dys try bu to rem w Pol sce
fir my Gro ve będącej wio dą -
cym w ska li świa to wej pro du -
centem dźwi gów sa mo jezd -
nych. Ga ma pro duk tów jest

bar dzo sze ro ka i obej mu je
dźwi gi szo so wo -te re no we, te -
re no we, sa mo cho do we oraz
prze my sło we o udźwi gu
w za kre sie od 30 do 400 ton.
In trac Pol ska nie ogra ni cza
się do sprze da ży ma szyn. Du -
że zna cze nie dla bu do wy wła -
ści wych re la cji z do tych cza -
so wy mi klien ta mi i po zy ski wa -
nia no wych ma sze ro ko po ję -
ta ob słu ga po sprze da żo wa.
Jej głów ny aspekt sta no wi
w pierw szej ko lej no ści za -

pew nie nie ob słu gi ser wi so -
wej ma szyn re pre zen to wa -
nych ma rek oraz do sta wy
ory gi nal nych czę ści za mien -
nych. In trac Pol ska od po wia -
da jąc na po trze by użyt kow ni -
ków ma szyn kon se kwent nie
roz bu do wu je sieć sta cjo nar -
nych punk tów ob słu gi ser wi -
so wej. Ich roz miesz cze nie za -
kła da od da le nie od klien ta
od stu do mak sy mal nie stu
pięć dzie się ciu ki lo me trów.
Użyt kow ni cy ma szyn re ali zu -
ją cy ol brzy mie in we sty cje,
zgła sza ją co raz więk sze ocze -
ki wa nia pod ad re sem ser wi su
mo bil ne go. In trac Pol ska dba
o je go roz wój. W chwi li obec -

nej fir ma dys po nu je flo tą
pro fe sjo nal nie wy po sa żo -
nych warsz ta tów na ko łach.
Flo ta po jaz dów ser wi so wych
jest na bie żą co wy mie nia na,
no we furgony za ku pio ne zo -
sta ły tak że w tym ro ku.
Wspar cie me cha ni kom da je
tak że kon se kwent nie roz wi ja -
ny sys tem lo gi sty ki czę ści za -
mien nych i kom po nen tów.
Je go wdro że nie po zwo li ło
na mak sy mal ne uprosz cze -
nie spo so bu za ma wia nia czę -
ści i ich bły ska wicz ne do sta -
wy bez po śred nio do miej sca
po sto ju ma szy ny.
Ser wis In trac Pol ska ob słu gu -
je ma szy ny róż nych ma rek.
Dla te go też nie odzow na sta ła
się spe cja li za cja pro duk to wa
ser wi su. W fir mie pra cu ją ser -
wi san ci spe cja li zu ją cy się
w na pra wach po szcze gól -
nych ma rek. Prze cho dzą oni
cy klicz ne szko le nia w fa bry -
kach pro du cen tów, wy po sa -
że ni są w naj now szej ge ne ra -
cji sprzęt dia gno stycz ny
i spe cja li stycz ne na rzę dzia.
War to pod kre ślić, że In trac
Pol ska ja ko je dy ny de aler
w Eu ro pie po sia da w każ dym
od dzia le na rzę dzie dia gno -
stycz ne CA SE EST. Każ da
pla ców ka fir my wy po sa żo -
na jest rów nież w na rzę dzie
dia gno stycz ne PAD Ma ni tou.
Wszy scy ser wi san ci żu ra wi
Gro ve po sia da ją pro gram
do ich dia gno sty ki.
In trac Pol ska ofe ru je rów nież
sze ro ką ga mę spe cja li stycz -
ne go osprzę tu do ma szyn, co
w znacz nym stop niu pod no si
moż li wo ści ich wy ko rzy sta nia.
Fir ma uru cho mi ła tak że wy -
spe cja li zo wa ny punkt ser wi -
so wy, któ re go za da niem jest
pro jek to wa nie oraz re ali za cja
przed się wzięć do ty czą cych li -
nii hy drau licz nych oraz na pra -
wa i re no wa cja wszel kie go ro -
dza ju ły żek do ma szyn. In trac
Pol ska utrzy mu je rów nież
osob ny dział sprze da ży czę -
ści za mien nych wy spe cja li zo -
wa ny w ob słu dze
ma szyn le śnych mar -
ki John De ere.

MASZYNY BUDOWLANE

In trac Gro up – wszy scy patrzą na Pol skę
Od lat sie dem dzie sią tych mi nio ne go stu le cia In trac Gro up zaj mu je się han -
dlem cięż kim sprzę tem. Firma ma ją ca cen tra lę w Sztok hol mie w ro ku 1994
poprzez własne fi lie roz po czę ła dzia łal ność na Li twie, Ło twie i w Es to nii.
Naj więk sze suk ce sy od no to wu je jed nak w na szym kra ju, gdzie re pre zen -
tu je ją po wo ła ny do ży cia w ro ku 2008 In trac Pol ska

www.intrac.pl

Ta bli ca zdo bią ca re cep cję sie dzi by ło tew skie go od dzia łu In trac Gro up mó wi wszyst ko
o dominującej ro li In trac Pol ska. Fir ma ma pod opie ką naj więk szy ry nek, roz wi ja się
pręż nie i po strze ga na jest ja ko god ny za ufa nia part ner w do sta wach cięż kie go sprzę tu 

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


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


No wa sprę żar ka 12/154 na pę -
dza na jest sze ścio cy lin dro -
wym sil ni kiem wy so ko pręż -
nym Cum mins QS B6.7
FR91440 cha rak te ry zu ją cym się
ni skim zu ży ciem pa li wa, ła twą
kon ser wa cją i wy jąt ko wą nie za -
wod no ścią. Jed nost ka ta speł -
nia wy mo gi nor my Sta ge IV bez
ko niecz no ści mon to wa nia fil tra
czą stek sta łych (DPF).
Kom pak to we wy mia ry (dłu -
gość, wraz z ha kiem ho low ni -
czym, wy no si 4.934 mm, sze -
ro kość – 2.268 mm, a wy so -
kość – 2.040 mm) za pew nia ją
sprę żar ce 12/154 wy so ką sta -
bil ność pod czas ho lo wa nia.
Stan dar do wo sprę żar ka wy -
po sa żo na jest rów nież w czte -
ry wy lo ty po wie trza. Sprę żar -
ka 12/154 prze zna czo na jest

dla wy po ży czal ni ma szyn, firm
bu dow la nych, firm zaj mu ją -
cych się po zy ski wa niem su -
row ców, a tak że firm z sek to -
ra prze my sło we go. Do sko na -
le spraw dza się nie tyl ko
w stan dar do wych za sto so wa -
niach, ta kich jak za si la nie mło -
tów i na rzę dzi wy ko rzy sty wa -
nych przy na pra wach dróg,
prac roz biór ko wych i re mon -
to wych, ale rów nież przy bar -
dziej spe cja li stycz nych pra -
cach, ta kich jak wier ce nie, ob -
rób ka stru mie nio wo -ścier na,
ma lo wa nie na try sko we czy
pro duk cja świa tło wo dów.
Mo du ło wa kon strukcja no wej
sprę żar ki umoż li wia za mon -
to wa nie wy po sa że nia opcjo -
nal ne go, dzię ki cze mu mo że
zo stać ona do sto so wa -

na do kon kret nych po trzeb
np. po przez za mon to wa nie
chłod ni cy koń co wej i se pa -
ra to ra wo dy do ob rób ki stru -
mie nio wo -ścier nej. Opcjo -
nal ny tłu mik z wy chwy ty wa -
czem iskier do sil ni ków Die -
sla sta no wi waż ne za bez pie -
cze nie w przy pad ku pra cy
w ob sza rach nie bez piecz -
nych. Opcjo nal ny za wór nad -
mier nej pręd ko ści za my ka
wlot po wie trza do sil ni ka, je śli
ob ro ty sil ni ka zwięk szą się
w wy ni ku wy stę po wa nia opa -
rów lub sub stan cji lot nych
w at mos fe rze. Po zo sta łe wy -
po sa że nie do dat ko we obej -
mu je świa tła dro go we, układ
jezd ny o re gu lo wa nej wy so -
ko ści, in te li gent ny układ ste -
ro wa nia, kli ny pod ko ła, dwu -

po zy cyj ny prze łącz nik ci śnie -
nia oraz kon tro l kę ostrze ga ją -
cą o ni skim po zio mie pa li wa.
Sze ro kie drzwi i mon to wa ne
stan dar do wo cen tral ne spu sty
oraz in ne ele men ty, sta ran nie
za pro jek to wa ne z my ślą o uła -
twie niu prze glą dów, kon ser wa -
cji czy na praw, uła twia ją ser wi -
so wa nie ma szy ny. W tym ce lu
sprę żar kę wy po sa żo no rów -
nież w zdej mowa ny tyl ny pa nel
umoż li wia ją cy ła twy do stęp
do chłod nic. Okre sy mię dzy -
prze glą do we nie któ rych pod -
ze spo łów sprę żar ki zo sta ły wy -
dłu żo ne, co po zwo li ło zmniej -
szyć kosz ty kon ser wa cji.
Pa nel ste ro wa nia no wej sprę -
żar ki za bez pie czo ny jest sta lo -
wą po kry wą. Skła da ne oczko
do mo co wa nia za wie sia ogra ni -
cza ry zy ko kra dzie ży. Po zło że -
niu uchwyt po zo sta je bo wiem
wsu nię ty do we wnątrz obu do -
wy. Scho wek na na rzę dzia za -
pew nia du żo prze strze -
ni do ich na le ży te -
go prze cho wy wa nia.

Naj więk sza sprę żar ka Do osan z po je dyn czą osią 
Do osan Por ta ble Po wer za pre zen to wał naj więk szą sprę żar kę prze woź -
ną z po je dyncz ną osią. Ma szy na 12/154 skon stru owa na zo sta ła ze
szcze gól nym na ci skiem na trwa łość, nie za wod ność, efek tyw ność dzia -
ła nia, spraw ność oraz pro sto tę ob słu gi

44 Pośrednik Budowlany

SPRZĘT BUDOWLANY

www.doosanportablepower.eu

http://www.doosanportablepower.eu/
http://www.doosanportablepower.eu/


C46. Ive co Da ily 70C17V – wilk w owczej skó rze

Czas na Ive co Da ily 4x4 47.V

MD Beton ponownie wybiera naczepy Schwarzmüller 55.V

Mer ce des -Benz Vi to 114 CDI Mi xto 53.V

C50. Uni ka to we roz wią za nia w po jaz dach bu dow la nych Mer ce des -Benz

C54. Vo lvo Trucks – au to ma tycz ny na pęd na wszyst kie ko ła 

C56. Vo lvo FH 750 i Pal fin ger PK 63002-EH 

T E S T  P O Â R E D N I K A

T E S T  P O Â R E D N I K A
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Choć z ze wnątrz wy glą da, jak
du ży sa mo chód do staw czy, to
je go kom pe ten cje są znacz nie
szer sze, niż ty po we go „bla sza -
ka”. Im po nu ją ca ła dow ność
w po łą cze niu z nad wo ziem,
któ re go prze strzeń ła dun ko wa
ma dłu gość 5.125 mm, sze ro -
kość 1.740 mm (mię dzy nad -
ko la mi 1.032 mm) i wy so kość
2.100 mm po zwa la na bar dzo
róż no rod ne za sto so wa nie po -
jaz du, zwłasz cza w bran ży bu -
dow la nej. Oprócz cięż kich ma -
te ria łów spa le ty zo wa nych
umiesz cza nych przez tyl ne lub
bocz ne drzwi o sze ro ko ści
w świe tle 1.260 mm, mo że być
także wy ko rzy sty wa ny do tran-
s por tu sa mo jezd nych ma szyn
bu dow la nych. Do sko na le
spraw dzi się też ja ko spe cja li -
stycz ny po jazd ser wi so wy, np.
ole jo wóz czy mo bil ny warsz tat
ogu mie nia z mon ta żow ni cą,
wy wa żar ką, nie zbęd ny mi na -
rzę dzia mi i opo ną na wy mia nę.
Sto sow nie do pa ra me trów
użyt ko wych do bra no jed nost -
kę na pę do wą. Te sto wy Da ily
zo stał bo wiem wy po sa żo ny
w 4-cy lin dro wy sil nik wy so ko -
pręż ny o po jem no ści 3 dm3,
za pew nia ją cy moc 125 kW
(170 KM) i mak sy mal ny mo -
ment 400 Nm do stęp ny już
od 1.250 obr./min. Wy so kie
osią gi to efekt za sto so wa nia
m.in. wtry sku pa li wa com mon
ra il no wej ge ne ra cji, któ ry za -
pew nia ci śnie nie do 2.000 ba -
rów oraz tur bo sprę żar ki
o zmien nej geo me trii z chłod -
ni cą po wie trza do ła do wu ją ce -
go. Jed nost ka speł nia nor my
czy sto ści spa lin Eu ro VI dzię ki
po łą cze niu ukła dów re cyr ku la -
cji spa lin i se lek tyw nej re duk -
cji ka ta li tycz nej. Za sto so wa na
in sta la cja ma zwar tą kon struk -
cję, a jej naj więk sze ele men ty
zo sta ły umiesz czo ne mię dzy
po dłuż ni ca mi ra my, nie po wo

du jąc zmniej sze nia prze strze -
ni ła dun ko wej. Z sil ni kiem
współ pra cu je ręcz na, 6-stop -
nio wa skrzy nia bie gów ty -
pu 2840. OD o roz pię to ści
prze ło żeń 5,375-0,791. Jak ła -
two się do my śleć, tak skon fi -
gu ro wa ny sa mo chód aż rwie
się do jaz dy. Nikt jed nak nie
ku pu je pra wie dwudziestome -
tro we go fur go nu o ła dow no ści
się ga ją cej nie mal 4 ton, aby
wo zić nim po wie trze. Jak więc

za cho wu je się pod ob cią że -
niem? Chcąc to spraw dzić we
wnę trzu umie ści li śmy dwa blo -
ki be to no we: je den o ma sie
ok. 1.000 kg przy przed niej
ścia nie ła dow ni, dru gi – pół to -
ny cięż szy – mię dzy nad ko la -
mi. Zgod nie z prze wi dy wa nia -
mi te sto wy Da ily prak tycz nie
nie od czuł 2,5-to no we go ba la -
stu. Na dal zna ko mi cie przy -
spie szał na wet na wyż szych
bie gach, za wsty dza jąc nie jed -

ną oso bów kę. W cy klu mie -
sza nym, ale z prze wa gą jaz dy
po za miej skiej, śred nie zu ży cie
pa li wa oscy lo wa ło wo kół war -
to ści 11,5 dm3/100 km,
na „pu sto” bez tru du moż na
zejść po ni żej 10 dm3/100 km.
To na praw dę zna ko mi ty wy -
nik, zwłasz cza jeśli weźmie się
pod uwa gę wy so kość nad wo -
zia (H3), ma sę wła sną sa mo -
cho du czy bliź nia cze ko ła
na tyl nej osi.
Wy so kiej mo cy nie da się jed -
nak w peł ni „skon su mo wać”,
bo te sto wy Da ily, ja ko po jazd
o do pusz czal nej ma sie cał ko -
wi tej prze kra cza ją cej 3,5 to -
ny, miał ogra nicz nik pręd ko -
ści usta wio ny na 91 km/h. To
rze czy wi sta war tość, któ rą

po twier dzi li śmy wska za niem
na wi ga cji, ale przy róż ni cy
pręd ko ści wy no szą cej 2 km/h
na dal bar dzo trud no wy prze -
dza się nim ze sta wy na cze -
po we z „ka gań ca mi” usta wio -
ny mi na 89 km/h. Stąd na wet
na dro gach szyb kie go ru chu
więk szość cza su spę dza się
na pra wym pa sie, co nie ste ty
od bie ra fraj dę z jaz dy „wy pa -
sio nym” Da ily. Naj lep szym
spo so bem na wy prze dza nie
cię ża ró wek po zo sta je więc
spraw ne ru sza nie spod świa -
teł, bo wte dy na wet pod du -

Ive co Da ily 70C17V – wilk w owczej skó rze 
Te sto wy Ive co Da ily 70C17V o po jem no ści 19,6 m3 jest naj więk szym
fur go nem w ga mie, ale oczy wi ście nie jest to je dy na ce cha, któ ra go
wy róż nia. Na uwa gę za słu gu je też do pusz czal na ma sa cał ko wi ta rów -
ną 7 ton, za pew nia ją ca ła dow ność bli sko 3.700 kg
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Podwójne koła tylnej osi i szersze błotniki pozwalają przypuszczać, że testowy Daily to wersja o wyższych parametrach
użytkowych, ale nadal wygląda on dość niepozornie

Szerokość bocznych drzwi w świetle wynosi 1.260 mm ułatwiając operowanie
europaletą bez obaw o uszkodzenie nadwozia samochodu
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żym ob cią że niem be st sel ler
Ive co zo sta wia wszyst kich
w ty le. In ny mi kon se kwen cja -
mi wy ni ka ją cy mi z do pusz -
czal nej ma sy cał ko wi tej sa -
mo cho du rów nej 7 ton, któ re
rów nież trze ba za li czyć
po stro nie „plu sów ujem -
nych” jest obo wią zek po sia -
da nia pra wa jaz dy kat. C, re -
je stra cji cza su pra cy (w środ -
ko wej czę ści ta bli cy roz dziel -
czej był za mon to wa ny ta cho -
graf) oraz ko niecz ność uisz -
cza nia opłat dro go wych.

Te sto wy Da ily pro wa dzi się
do sko na le. Jest neu tral ny na -
wet na głę bo kich ko le inach
i nie zmu sza do kur czo we go
trzy ma nia kie row ni cy przy sil -
nym wie trze bocz nym. To za -
słu ga od po wied nio do bra ne -
go za wie sze nia, obej mu ją ce -
go z przo du po dwój ne wa ha -
cze po przecz ne z drąż ka mi
skręt ny mi ty pu QuadTor, na -
to miast z ty łu – mie chy po -
wietrz ne. Te ostat nie zna czą -
co po pra wia ją kom fort jaz dy,
a jed no cze śnie po zwa la ją

na re gu la cję wy so ko ści za -
wie sze nia, np. w ce lu ob ni że -
nia po zio mu ła dow ni dla uła -
twie nia za ła dun ku czy zwięk -
sze nia ką ta zej ścia dla bez -
piecz ne go wjaz du na plac
bu do wy. Od by wa się ona
za po mo cą pa ne lu na ta bli cy
roz dziel czej. Ma on trzy przy -
ci ski, z któ rych je den au to -
ma tycz nie usta wia za wie sze -
nie w po zy cji neu tral nej.
Rów nie po zy tyw nych wra -
żeń do star cza układ ha mul -
co wy z me cha ni zma mi tar -
czo wy mi przy obu osiach
(z przo du tar cze są wen ty lo -
wa ne). Jest on nie zwy kle
sku tecz ny i re agu je na wet
na de li kat ne na ci śnię cie pe -
da łu ha mul ca. Ra zem z bar -
dzo sta bil nym za wie sze niem
po zwa la mieć pew ność od -
po wied niej kon tro li nad po -
jaz dem pod peł nym ob cią -
że niem, za chę ca jąc do bar -
dziej dy na micz nej jaz dy.
Wnę trze ka bi ny Ive co Da ily
trze ciej ge ne ra cji zo sta ło
grun tow nie prze pro jek to wa -

ne. Na szcze gól ną uwa gę za -
słu gu je no wa ta bli ca roz -
dziel cza, z licz ny mi za my ka -
ny mi schow ka mi, uchwy ta mi
na kub ki, pół ka mi i prze gród -
ka mi, umoż li wia ją cy mi ła twe
roz miesz cze nie pod ręcz nych
przed mio tów. Istot ną zmia ną
jest rów nież lep sza izo la cja
aku stycz na oraz bar dziej wy -
daj na kli ma ty za cja. W środ ku
jest du żo miej sca, na wet je śli
w sa mo cho dzie znaj du ją się
trzy oso by. Pod po dwój nym
sie dzi skiem wy go spo da ro wa -
no prak tycz ny scho wek
o bar dzo du żej po jem no ści.
Jest on szcze gól nie przy dat -
ny, gdy w ka bi nie trze ba
prze wo zić np. lap top czy
tester dia gno stycz ny.
Ive co Da ily po raz ko lej ny
udo wad nia swo ją wy so ką po -
zy cję w seg men cie sa mo cho -
dów do staw czych. Jest nie -
zwy kle do pra co wa ny, er go no -
micz ny, oszczęd ny
i ma zna ko mi te pa ra -
me try użyt ko we. 

TEST POŚREDNIKA

www.iveco.pl

W nowym Daily jest tyle schowków, że łatwo zapomnieć, gdzie zostawiło się jakiś
przedmiot. Wszystkie przyrządy są odpowiednio oznaczone i łatwo do nich sięgać

Za wie sze nie pneu ma tycz ne tyl nej osi obej mu ją ce dwa mie chy po wietrz ne po pra -
wia pro wa dze nie sa mo cho du i da je wyż szy kom fort jaz dy

Choć testowy Daily został obciążony dwoma blokami betonowymi o łącznej masie
2,5 tony, to jego osiągi nie uległy praktycznie żadnemu pogorszeniu

Jeśli pojemność i ładowność takiego Daily nie jest wystarczająca, można do niego
podpiąć przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony

Prezentowany egzemplarz ma rozstaw osi równy 4.100 mm z oznaczeniem L, co
wskazuje na wydłużony zwis z 2.120 do 2.520 mm

http://www.iveco.pl/


Od mia na 4x4 ma wszyst kie
naj lep sze ce chy No we go 
Da ily, a do te go wy róż nia się
nie po wta rzal ny mi wła ści wo -
ścia mi cha rak te ry stycz ny mi
dla po jaz du z na pę dem
na obie osie. No wy Da ily 4x4
do stęp ny bę dzie w dwóch
pod sta wo wych wer sjach 
– z po je dyn czą ka bi ną i dwo -
ma roz sta wa mi osi do wy bo -
ru (3.050 mm w wa rian cie
krót kim i 3.400 mm w dłu -
gim) oraz z sied mio oso bo wą
ka bi ną za ło go wą i roz sta -
wem osi 3.400 mm. Aby uła -
twić do pa so wa nie po jaz du
do cze ka ją cych go za dań
trans por to wych, za gwa ran to -
wa no rów nież moż li wość wy -
bo ru do pusz czal nej ma sy
cał ko wi tej – 3,5 lub 5,5 to ny.
Ofer tę uzu peł nia pod wo zie
pod za bu do wę, je śli Da ily 4x4
ma peł nić funk cję na przy -
kład kam pe ra al bo mi ni bu sa.
Sze ścio stop nio wa prze kład -
nia ręcz na z nad bie giem
współ pra cu je z czte ro stop nio -

wą skrzy nią roz dziel czą, co
łącz nie za pew nia aż 24 prze -
ło że nia. Dzię ki trzem blo ka -
dom me cha ni zmów róż ni co -
wych, no wy Da ily 4x4 jest
w sta nie po ko ny wać bar dzo
stro me wznie sie nia i grzą skie
bez dro ża. Je go wnę trze jest
tak sa mo wy god ne, jak w zwy -
kłych sa mo cho dach oso bo -
wych. To za słu ga no wych,
bar dzo kom for to wych sie -
dzeń, wy daj niej szej kli ma ty za -
cji ofe ro wa nej w wer sji ręcz nej
i au to ma tycz nej oraz opty mal -
nie roz miesz czo nych, do brze
wi docz nych i znaj du ją cych
się w za się gu rę ki naj waż niej -
szych wskaź ni ków i przy rzą -
dów ta bli cy roz dziel czej. War -
ta uwa gi jest tak że więk sza
szy ba czo ło wa, któ ra za pew -
nia jesz cze lep szą wi docz -
ność. Kon struk cja ka bi ny
obej mu je wy trzy ma łą ra mę,
zdol ną do prze no sze nia du -
żych na prę żeń, ja kie mo gą
po wsta wać pod czas jaz dy
w naj bar dziej wy ma ga ją cym

te re nie. W tro sce o mak sy -
mal ne ob ni że nie kosz tów
ewen tu al nych na praw, przód
po jaz du wy po sa żo ny zo stał
w wy trzy ma ły, trzy czę ścio wy
zde rzak sta lo wy. Ten sam cel
speł nia rów nież tyl ny zde -
rzak – moż na re gu lo wać je go
wy so kość, chro niąc ele ment
przed uszko dze niem w przy -
pad ku po ko ny wa nia stro -
mych zjaz dów.
Do na pę du Da ily 4x4 sto so -
wa ny jest czterocy lin dro wy
sil nik wy so ko pręż ny F1C Eu -
ro VI He avy Du ty o po jem no -

ści 3 dm3. Jed nost ka ta ma
układ wtry sku pa li wa com -
mon ra il i tur bo sprę żar kę
o zmien nej geo me trii. Za pew -
nia mak sy mal ną moc 125 kW
(170 KM) i mak sy mal ny mo -
ment ob ro to wy 400 Nm.
Zgod ność z wy ma ga ny mi
nor ma mi emi sji spa lin uzy -
ska no po przez po łą cze nie
tech no lo gii re cyr ku la cji spa lin
(EGR) i se lek tyw nej re duk cji
ka ta li tycz nej (SCR). Przy ję te
roz wią za nie cha rak te ry zu ję
się wy so ką sku tecz no ścią,
a jed no cze śnie gwa ran tu je
naj lep sze wy ni ki w za kre sie
opty ma li za cji zu ży cia pa li wa.
W obu wer sjach to na żo wych,
tj. 3,5 i 5,5 to ny za sto so wa no
ta ki sam układ ha mul co wy.
Na osi przed niej znaj du ją się
me cha ni zmy tar czo we, a na tyl -
nej – bęb no we. Od wrze śnia
bę dzie do stęp ny układ ESP,
za pew nia ją cy lep szą kon tro lę
nad sta bil no ścią po jaz du w sy -
tu acjach awa ryj nych.
No wy Da ily 4x4 jest do stęp ny
z sze ro ką ga mą przy sta wek
od bio ru mo cy, mon to wa nych
na skrzy ni bie gów lub skrzy ni
roz dziel czej, opo na mi dro go -
wy mi lub te re no wy mi oraz ak -
ce so ria mi do dat ko wy -
mi, ta ki mi jak wcią gar -
ka czy pług śnież ny. 

Czas na Ive co Da ily 4x4
Po spektakularnym suk ce sie No we go Da ily,
któ ry zdo był pre sti żo wy ty tuł „Van of The
Year 2015”, na od by wa ją cych się w We ro nie tar -
gach Trans po tec Lo gi tec po świę co nych sek to -
ro wi trans por tu i lo gi sty ki Ive co za pre zen to wa -
ło naj now szą wer sję 4x4 swo je go be st sel le ra
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Kon struk cja ka bi ny obej mu je wy trzy ma łą ra mę zdol ną do prze no sze nia du żych na prę żeń, ja kie mo gą po wsta wać pod czas jaz dy
w naj bar dziej wy ma ga ją cym te re nie. Przód po jaz du wy po sa żo ny zo stał w wy trzy ma ły, trzy czę ścio wy zde rzak sta lo wy

Dzię ki uni ka to wym moż li wo ściom te re no wym Da ily 4x4 stanowi zna ko mi tą pro po -
zy cję między innymi dla bran ży bu dow la nej, ener ge tycz nej i służb ra tow ni czych

http://www.iveco.pl/
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Fla go wym po jaz dem Mer ce -
des -Benz dla bran ży bu dow -
la nej jest mo del Arocs, do -
stęp ny z licz ny mi kon fi gu ra -
cja mi osi, roz bu do wa ną ga -
mą sil ni ków, wie lo ma od mia -
na mi ka bin i oczy wi ście róż -
ny mi ukła da mi na pę do wy mi.
Mo że być on bo wiem do star -
czo ny bez na pę du na wszyst -
kie ko ła, jak rów nież ze sta -
łym lub do łą cza nym na pę -
dem na wszyst kie ko ła.
Obec nie tę ofer tę uzu peł nia
ko lej ny wa riant Aroc sa, wy -
po sa żo ny w hy drau licz ny na -
pęd po moc ni czy (HAD). Je go
klu czo we ele men ty po cho dzą
z fir my Po cla in – glo bal ne go
li de ra w za kre sie hy drau licz -
nych ukła dów na pę do wych
Mer ce des -Benz wziął na sie -
bie opra co wa nie sys te mu
ste ro wa nia. No we, opa ten -
to wa ne roz wią za nie jesz cze
bar dziej pod no si atrak cyj -
ność mo de lu Arocs, zwłasz -
cza je śli cho dzi o moż li -
wości do bo ru pod wo zia

do kon kret nych za sto so wań
i in dy wi du al nych pre fe ren cji
użyt kow ni ka. 
Na pęd HAD jest do stęp ny
w Aroc sach ty pu 4x2, 6x2
z osią wle czo ną oraz 6x4,
z pneu ma tycz nym za wie sze -
niem tyl nej osi (w tym ze spo lo -
nej). Rów nie sze ro ki wy bór do -
ty czy sil ni ków – mo że to być
jed nost ka OM 470 o po jem no -
ści 10,7 dm3 lub OM 471 o po -

jem no ści 12,8 dm3. Obie wy -
stę pu ją w czte rech po zio mach
mo cy, od po wied nio 240 kW
(326 KM) – 315 kW (428 KM)
i 310 kW (421 KM) – 375 kW
(510 KM). Si ła na pę do wa jest
prze ka zy wa na do kół za po -
śred nic twem cał ko wi cie zauto -
ma ty zo wa nej prze kład ni Mer -
ce des PowerShift 3 z 12 lub 16
prze ło że nia mi. Je śli cho dzi
o ka bi ny, do stęp na jest szo fer -

ka ClassicSpace w trzech wer -
sjach dłu go ści (Compact-
Space, StreamSpace oraz
BigSpace) i dwóch sze ro ko -
ściach – 2,3 lub 2,5 m.
Za sad ni czym ele men tem roz -
wią za nia HAD jest pom pa hy -
drau licz na na pę dza na przez
przy staw kę od bio ru mo cy.
Przy mak sy mal nym ci śnie -
niu 450 ba rów, za pew nia ona
wy daj ność do 350 l/min.
Pom pa za si la sil ni ki w pia -
stach przed nich kół, któ re za -
mie nia ją ci śnie nie hy drau licz -
ne na pra cę me cha nicz ną. Są
to kon struk cje gwiaz do we
z cen tral nie umiesz czo nym
wa łem kor bowym. Ma ją
po 10 cy lin drów roz miesz czo -
nych pro mie nio wo na ob wo -
dzie ko ła i po jem ność sko ko -
wą rów ną 934 cm3. Oba sil ni -
ki hy drau licz ne dys po nu ją
mo cą 40 kW (54 KM) i mak sy -
mal nym mo men tem ob ro to -
wym wy no szą cym 6.250 Nm.
Mi mo za sto so wa nia na pę du
HAD przed nia oś Aroc sa ma
kla sycz ną kon struk cję ze sta -
lo wym za wie sze niem i tar czo -
wy mi me cha ni zma mi ha mul -
co wy mi. Na po trze by in te gra -
cji sil ni ków z pia sta mi kół
opra co wa no je dy nie no we
zwrot ni ce oraz ob rę cze. Oś
jest do stęp na z dwo ma roz -
sta wa mi kół, do pa so wa ny mi
do wy bra nej wer sji mo de lu.
Układ hy drau licz ny na pę du
HAD skła da się z trzech obie -
gów, w któ rym krą ży 32 li try
ole ju syn te tycz ne go. Jest on
prze zna czo ny do pra cy
w bar dzo sze ro kim za kre sie
tem pe ra tur, tj. od -40 do 90°C.
„Mó zgiem” hy drau licz ne go
na pę du po moc ni cze go jest
jed nost ka ste ru ją ca TCU, któ -
ra kon tro lu je dzia ła nie pom -
py, blo ku za wo rów oraz wen -
ty la to ra chłod ni cy ole ju. Jej
klu czo wym za da niem jest do -
sto so wa nie war to ści mo men -

POJAZDY BUDOWLANE

Uni ka to we roz wią za nia w po jaz dach bu dow la nych Mer ce des -Benz
Mer ce des -Benz nie usta je w wy sił kach, aby ofe ro wa ne przez nie go po jaz dy bu dow la ne wy róż -
nia ły się naj wyż szą ła dow no ścią, trwa ło ścią i dziel no ścią w te re nie. To wła śnie w tym ce lu opra -
co wa no hydrauliczny napęd pomocniczy oraz tur bo sprzę gło z re tar de rem

To jed na z wie lu sy tu acji, w któ rych naj ła twiej do ce nić roz wią za nie HAD. Tyl ne ko -
ła buk su ją, więc je dy nym sku tecz nym spo so bem na sa mo dziel ne wy do sta nie się
z opre sji jest do łą cze nie na pę du przed niej osi

Hy drau licz ny po moc ni czy na pęd przed niej osi moż na włą czyć w każ dej chwi li, na przykład na po sto ju al bo w cza sie jaz dy. Po -
zo sta je on ak tyw ny do osią gnię cia pręd ko ści 25 km/h, po tem prze cho dzi w tryb „uśpie nia”
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tu ob ro to we go ge ne ro wa ne -
go przez sil ni ki hy drau licz ne
w pia stach kół do ak tu al nej
sy tu acji dro go wej. Aby okre -
ślić je go war tość, sys tem
ana li zu je po ślizg kół, ob cią -
że nie po jaz du oraz je go na -
chy le nie. W po rów na niu z do -
łą cza nym na pę dem me cha -
nicz nym, ta kie roz wią za nie
zwięk sza trwa łość pod wo zia,
a jed no cze śnie ogra ni cza zu -
ży cie pa li wa i tym sa mym
emi sję za nie czysz czeń.
Na pęd po moc ni czy dzia ła
do pręd ko ści 25 km/h.
Przy szyb szej jeź dzie prze -
cho dzi w stan uśpie nia,
a po osią gnię ciu 60 km/h lub
wy łą cze niu sil ni ka zo sta je
cał ko wi cie wy łą czo ny.
Z HAD moż na rów nież ko rzy -
stać pod czas co fa nia, za rów -
no na pierw szym, jak i dru -
gim bie gu.
Za sto so wa nie ukła du HAD
zwięk sza ma sę wła sną po jaz -
du za le d wie o 400 kg.
W przy pad ku do łą czo ne go
na pę du na wszyst kie ko ła
war tość ta wzra sta po nad
dwu krot nie (do 825 kg),
a przy sta łym na pę dzie
na wszyst kie ko ła o ko lej -
ne 575 kg, po wo du jąc
zmniej sze nie ła dow no ści
o 1.400 kg. To wy nik ko niecz -
no ści za sto so wa nia m.in.
skrzy ni roz dziel czej, dy fe ren -
cja łu, wa łu na pę do we go czy
grub szej ra my, któ rych nie
po trze bu je wa riant HAD. Wy -
mier ne ko rzy ści do ty czą rów -
nież kosz tów eks plo ata cji.
W po rów na niu do po jaz du
HAD z hi po idal ną tyl ną osią,
do łą cza ny na pęd wszyst kich
kół wią że się ze wzro stem zu -
ży cia pa li wa o osiem, a sta ły
na wet o dziesięć procent.
Roz wią za nie HAD jest rów -
nież do stęp ne w mo de lach
Ac tros oraz An tos i choć tu taj
za po trze bo wa nie na na pęd
wszyst kich kół jest mniej sze,
to zda rza ją się sy tu acje,
w któ rych mo że być bar dzo
po trzeb ny. Za po bie ga on np.
ko niecz no ści za kła da nia łań -
cu chów śnie go wych, po pra -
wia jąc efek tyw ność cięż kie go

trans por tu dys try bu cyj ne go
w te re nach gór skich. 
Cza sa mi na wet w przy pad ku
naj więk szych cię ża ró wek bu -
dow la nych ma new ro wa nie po -
jaz dem od by wa się do słow nie
„na cen ty me try”. Przy tra dy -
cyj nym ukła dzie prze nie sie nia
na pę du jest to dość trud ne,
a jed no cze śnie szko dli we dla
za sto so wa nych pod ze spo łów,

bo zna czą co skra ca ich ży -
wot ność. Chcąc te mu za po -
biec, Mer ce des -Benz opra co -
wał tur bo sprzę gło z re tar de -
rem, na le żą ce do opcjo nal ne -
go wy po sa że nia Aroc sa. Swo -
je wy jąt ko we ce chy, ta kie jak
przy dat ność i wy trzy ma łość
zdą ży ło już udo wod nić w no -
wych cią gni kach sio dło wych
do trans por tu ła dun ków po -

nadnor ma tyw nych – Ac tro sie
SLT i Aroc sie SLT.
To uni ka to we roz wią za nie
w jed nym ze spo le łą czy hy -
dro dy na micz ne sprzę gło
z re tar de rem, umoż li wia jąc
pre cy zyj ne ru sza nie i ma new -
ro wa nie przy nie wiel kiej pręd -
ko ści, jak rów nież sku tecz ne
wy ha mo wy wa nie po jaz du.
Tuż po ru sze niu z miej sca tur -
bo sprzę gło z re tar de rem
prze sta je być ak tyw ne i wów -
czas prze ka zy wa nie mo men -
tu ob ro to we go z sil ni ka
do skrzy ni bie gów od by wa
się za po śred nic twem kla -
sycz ne go sprzę gła cier ne go,
ale w prze ci wień stwie do od -
mian bez tur bo sprzę gła jest
ono jed no tar czo we, na wet
w Aroc sie z naj moc niej szy mi
sil ni ka mi i o naj więk szej do -
pusz czal nej ma sie cał ko wi -
tej. Tur bo sprzę gło z re tar de -
rem zwięk sza ma sę wła sną
po jaz du o 120 kg, choć
uwzględ nia jąc ma sę lżej sze -
go sprzę gła cier ne go, rze -
czy wi ste ob ni że nie ła dow no -
ści wy no si je dy nie 78 kg.
Pod czas ha mo wa nia wir nik
tur bi ny zo sta je za blo ko wa ny,
a olej znów jest tło czo ny
do obu do wy – tur bo sprzę gło
z re tar de rem dzia ła wów czas
jak wy daj ny re tar der głów ny.
W pierw szej ko lej no ści Arocs
ko rzy sta jed nak z im po nu ją cej
mo cy ha mul ca sil ni ko we -
go – do 475 kW (646 KM). Tur -
bo sprzę gło w ro li re tar de ra za -
pew nia do dat ko we 350 kW
(476 KM) mo cy ha mo wa nia.
Aby zmniej szyć ob cią że nie
prze kład ni, łącz na moc
dwóch wy so ko wy daj nych ha -
mul ców zo sta ła ogra ni czo na
do 720 kW (979 KM). Nie jest
ona jed nak do stęp na wy łącz -
nie przy zna mio no wej pręd -
ko ści ob ro to wej sil ni ka, ale
w sze ro kim za kre sie ob ro tów,
co gwa ran tu je wy so ki po ziom
bez pie czeń stwa i mak sy mal -
ną ochro nę ha mul ców za -
sad ni czych, na wet na stro -
mych zjaz dach po -
ko ny wa nych z du -
żym ob cią że niem.

www.mercedes-benz.pl

Chcąc aby układ HAD jak naj dłu żej
po zo sta wał w dys po zy cji kie row cy,
kon struk to rzy za sto so wa li wy daj ną
chłod ni cę ole ju hy drau licz ne go za -
mon to wa ną w mo du le umiesz czo nym
z pra wej stro ny ra my

Kom plet ny układ HAD zwięk sza ma sę wła sną po jaz du je dy nie o około 400 kg. To
bar dzo do bry wy nik, zwłasz cza w po rów na niu do do łą cza ne go i sta łe go na pę du
wszyst kich kół, cięż szych od po wied nio o 425 i 1.000 kg 

Sta tus dzia ła nia na pę du HAD po ka zu je pik to gram osi ze skrę co ny mi ko ła mi, wy -
świe tla ny w głów nym ze sta wie wskaź ni ków. Gdy jest nie bie ski, układ pra cu je, na -
to miast bia ły ozna cza tryb „uśpie nia”

Tur bo sprzę gło z re tar de rem ma kom -
pak to wą bu do wę i zwięk sza ma sę
wła sną po jaz du je dy nie o 78 kg. Jest
do stęp ne w mo de lach Ac tros, Arocs
i An tos z ukła da mi na pę do wy mi ty -
pu 6x4, 6x6, 8x4, 8x6 i 8x8

http://mercedes-benz.pl/
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Roz wój tech no lo gii po zwo lił
w ostat nich la tach na ob ni że -
nie spa la nia po jaz dów cię ża -
ro wych u wszyst kich pro du -
cen tów, ale król mo że być tyl -
ko je den. Dla te go Mer ce des -
-Benz po sta no wił udo wod nić
swo ją wyż szość nad kon ku -
ren ta mi w ra mach pro gra mu
„Fu el Du el”, zna ne go w Pol sce
w po przed nich la tach pod na -
zwą „Eco -BESTia”.
Do udzia łu za pra sza ne są fir my
trans por to we, któ re chcą po -
rów nać kon sump cję pa li wa po -
sia da nych przez sie bie sa mo -
cho dów z no wym Ac tro sem.
Klient, po zgło sze niu się do de -
ale ra, otrzy mu je Mer ce de sa
w wer sji Eu ro VI o moż li wie zbli -
żo nej do po sia da ne go przez
sie bie po jaz du, po czym wy ko -
rzy stu je go w swo jej fir mie
w ten sam spo sób, jak wła sne
sa mo cho dy. Dzię ki te mu po -
rów na nia są wia ry god ne – od -
by wa ją się na tych sa mych tra -
sach, z ta kim sa mym ła dun -
kiem i przy udzia le tych sa mych
kie row ców. Prze wi dzia ny okres
od dwóch do trzech ty go dni te -

stów da je gwa ran cję, że wy nik
nie jest przy pad kiem.
Przed udzia łem w pro gra mie,
kie row cy zo sta ją każ do ra zo wo
prze szko le ni z jaz dy eko no -
micz nej, a ich styl pro wa dze nia
po jaz du jest nad zo ro wa ny
przez fa brycz ny sys tem te le ma -
tycz ny FleetBoard. Dzię ki te mu
każ dy klient bio rą cy udział w te -
ście ma nie tyl ko oka zję prze ko -
nać się o prze wa dze Ac tro -
sa w za kre sie ni skie go zu ży cia
pa li wa, ale tak że mo że po znać
do stęp ne sys te my wspo ma ga -
ją ce pra cę kie row ców i w pro fe -
sjo nal ny spo sób za dbać o do -
sko na le nie ich tech ni ki jaz dy.
Za in te re so wa nie „po je dyn ka mi”
prze ro sło naj śmiel sze ocze ki wa -
nia or ga ni za to rów – w cią gu po -
nad 2 lat prze pro wa dzo no 1.121
po rów nań (w tym nie mal 100
w Pol sce), a Ac tro sy po ko na ły
już po nad 5,5 mi lio nów ki lo me -
trów. Jak po ka zu ją wy ni ki te stów
firm bio rą cych udział w pro gra -
mie, Mer ce de sy spa li ły mniej
od kon ku ren cji w po nad 90%
przy pad ków, osią ga jąc śred nią
oszczęd ność na po zio mie 10,5%

wzglę dem ry wa li. Przy tak du żej
licz bie te stów da je to bar dzo
obiek tyw ne in for ma cje o po ten -
cja le oszczęd no ści no we go Ac -
tro sa. War to przy tym pod kre -
ślić, że w ze sta wie niach sta ty -
stycz nych uwzględ nia ne są wy -
łącz nie wy ni ki po jaz dów kon ku -
ren cyj nych wy po sa żo nych w sil -
ni ki Eu ro V i Eu ro VI. Ac tros, któ -
ry już w po przed niej ge ne ra cji
za pi sał się do Księ gi Re kor dów
Gu ines sa ja ko naj bar dziej
oszczęd na cię ża rów ka, po raz
ko lej ny za pew nił o swo ich wy jąt -
ko wych moż li wo ściach.
Po jaz dy prze zna czo ne do pro -
gra mu Fu el Du el nie są przy pad -
ko we. Zo sta ły one ta k skon fi gu -
ro wa ne i wy po sa żo ne, aby za -
pew nia ły użyt kow ni ko wi mi ni -
mal ne spa la nie. Po sia da ją one
m.in. ae ro dy na micz ną ka bi nę
StreamSpace oraz no we sil ni ki
Eu ro VI o mo cy 420, 430
lub 450 KM. Wszyst kie wy po sa -
żo no w in te li gent ny tem po mat
PPC, do pa so wu ją cy spo sób jaz -
dy do to po gra fii te re nu oraz opty -
ma li zu ją cy „punk ty” prze łą cza nia
skrzy ni bie gów Mer ce des

PowerShift 3. Każ dy z po jaz dów
ma pa kiet Eco no my obej mu ją -
cy m.in. układ kon tro li ci śnie nia
w ogu mie niu oraz za awan so wa -
ny sys tem te le ma tycz ny
FleetBoard. Po zwa la on na re je -
stra cję tras, ana li zu je spo sób
użyt ko wa nia sa mo cho du, zdal nie
dia gno zu je po jazd oraz – dzię ki
usłu dze Ser wis – przy go to wu je
plan za bie gów kon ser wa cyj nych.
Kon fi gu ra cja po jaz dów bio rą -
cych udział w pro gra mie zy ska -
ła tak du żą po pu lar ność, że
Mer ce des -Benz po sta no wił
wpro wa dzić do sprze da ży se rię
Ac tro sów ozna czo ną ja ko Fu el
Du el Li mi ted Edi tion. Już te raz
moż na je za ma wiać u au to ry zo -
wa nych de ale rów Mer ce des -
-Benz Trucks. Za in te re so wa ni
uni ka to wym mo de lem nie po -
win ni dłu go zwle kać z pod ję -
ciem de cy zji, bo do sprze da ży
przy go to wa no tyl ko 250 ta kich
eg zem pla rzy. Wię cej in for ma cji
o pro gra mie Fu el Du el moż na
zna leźć na spe cjal nej
stro nie in ter ne to wej
www.FuelDuel.pl
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Fu el Du el, czy li Mer ce des mi strzem oszczęd no ści
Cię ża ro we Mer ce de sy od daw na ucho dzą za po jaz dy wy jąt ko wo oszczęd ne, o re kor do wo ni skim spa -
la niu. Te raz, w ra mach pro gra mu „Fu el Du el”, fir my trans por to we sa me mo gą się o tym prze ko nać,
po rów nu jąc spa la nie swo ich po jaz dów in nych ma rek z no wy mi Ac tro sa mi. Spośród po nad 1.100 prze -
pro wa dzo nych w Eu ro pie po je dyn ków, więcej niż 90% za koń czy ło się zwy cię stwem Mer ce de sa

www.mercedes-benz.pl

Mer ce des -Benz jest moc no prze ko na ny o wyż szo ści swo ich po jaz dów w za kre sie ni skie go zu ży cia pa li wa, dla te go wy sta wia je do „po je dyn ku”. Do tej po ry aż 90% z nich
wy grał i to z nie by le ja ki mi wy ni kiem, bo śred nia oszczęd ność spa la nia wzglę dem ry wa li wy nio sła 10,5%

http://mercedes-benz.pl/
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Te sto wy po jazd ma dwa rzę dy
sie dzeń, po zwa la jąc na wy -
god ny prze wóz pię ciu osób
i spo rej ilo ści ba ga żu. Tyl ne
fo te le moż na ła two skła dać,
a na wet wyj mo wać w ce lu
po więk sze nia prze strze ni ła -
dun ko wej. Są one umiesz -
czo ne w znacz nej od le gło ści
od przed nich fo te li, dzię ki cze -
mu zaj mo wa nie tych miejsc
nie na strę cza pro ble mu na wet
w grub szych ubra niach ro bo -
czych i za pew nia spo rą prze -
strzeń na no gi. Wszyst kie
opar cia są re gu lo wa ne in dy -
wi du al nie, dzię ki cze mu nikt
nie po wi nien na rze kać
na brak kom for tu. Jesz cze
bar dziej wy god nie po dró żu ją
oso by na przed nich fo te lach
o re gu lo wa nej wy so ko ści.
Wol ne miej sce mię dzy ni mi
mo że być wy ko rzy sta ne
na prze wo że nie du żej tor by
pod ręcz nej z ekwi pun kiem
nie zbęd nym pod czas pra cy.
Jed ne z naj więk szych zmian
wpro wa dzo nych do no we go
Vi to do ty czą ta bli cy roz dziel -
czej. Ma ona es te tycz ny wy -
gląd, ale nie wszystkie
zastosowane  roz wią za nia są
w peł ni prak tycz ne. Na sze wąt -
pli wo ści wzbu dzi ły pół ki
w środ ko wej kon so li umiesz -
czo ne po ni żej wlo tów po wie -
trza, bo ich kształt i po jem ność
nie po zwa la ją aby prze cho wy -
wać w nich na wet słu chaw kę
blu eto oth czy pen dri ve z mu zy -
ką. Zu peł nie ina czej wy glą da
sy tu acja w przy pad ku pół ki
pod drąż kiem zmia ny bie gów,
któ ra jest od po wied nio głę bo -
ka i moż na do niej od kła dać
wie le róż nych przed mio tów, jak
np. do ku men ty, oku la ry czy
telefon. Rów nie po zy tyw na opi -
nia na le ży się zna ko mi cie wy -
pro fi lo wa nej kie row ni cy, przy -
wo dzą cej na myśl sa mo cho dy
AMG. Ma bar dzo cie ka wy wy -
gląd i świet nie le ży w dło niach. 

Do na pę du te sto we go Vi to za -
sto so wa no czte ro cy lin dro wy
sil nik wy so ko pręż ny o po jem -
no ści 2.143 cm3, osią ga ją cy
moc 100 kW (136 KM) i mak -
sy mal ny mo ment 330 Nm

w za kre sie 1.200-2.400 obr./min.
Z jed nost ką sko ja rzo no sze -
ścio stop nio wą prze kład nię
ręcz ną, prze ka zu ją cą na pęd
na tyl ną oś. Ta kie pa ra me try
nie po zo sta wia ją nic do ży cze -

nia. Sa mo chód zna ko mi cie
przy spie sza na wet na wyż -
szych bie gach i nie trze ba
przy tym „wkrę cać” sil ni ka
na wy so kie ob ro ty, co oczy wi -
ście prze kła da się na ni skie
zu ży cie pa li wa. Pod czas jaz dy
w czte ry oso by ze spo rą ilo -
ścią ba ga żu śred nie spa la nie
na tra sie wy nio sło około
5,8 dm3/100 km, na to miast
w mie ście z du żym na tę że -
niem ru chu – oko -
ło 8 dm3/100 km. To wy nik,
któ ry za słu gu je na uzna nie, bo
jest mniej szy niż w nie jed nym
SUV-ie. Do wy ko rzy sty wa nia
wy so kich osią gów za chę ca
od po wied nio ze stro jo ne za -
wie sze nie i pre cy zyj ny układ
kie row ni czy. Te sto wy sa mo -
chód ła two utrzy mać w za mie -
rzo nym to rze jaz dy na wet
na kiep skiej na wierzch ni czy
przy sil nym bocz nym wie trze.
No wy Mer ce des -Benz Vi to to
bar dzo do pra co wa ny sa mo -
chód, dzię ki cze mu trud no do -
szu kać się w nim ja kichś po waż -
niej szych wad. Jest eko no micz -
ny, wy god ny i ma bar dzo prak -
tycz ne wnę trze, zwłasz cza w od -
mia nie Mi xto, któ re
zna czą co po sze rza za -
kres je go moż li wo ści.

Mer ce des -Benz Vi to 114 CDI Mi xto – ele gan cja i funk cjo nal ność 
No wy Vi to stał się zde cy do wa nie naj ład niej szy w ca łej do tych cza so wej hi sto rii tego modelu. Je -
śli do dać do te go dużą prak tycz ność wer sji Mi xto, mamy w efekcie do czynienia z bar dzo re -
pre zen ta cyj nym sa mo chodem do wie lu zróż ni co wa nych za dań

www.mercedes-benz.pl

No wy Mer ce des -Benz Vi to stanowi bar dzo do pra co wa ną konstrukcję. Pojazd pre zen tu je się bar dzo do stoj nie i ele ganc ko, a czer wo ny
ko lor pa su je do nie go wprost ide al nie. Nowy Vito jest eko no micz ny, wy god ny i ma bar dzo prak tycz ne wnę trze, co zna czą co
posz e rza zakres  je go moż li wo ści

Ta bli ca roz dziel cza ma re gu lar ne kształ ty, dzię ki cze mu ła two utrzy mać ją w czy -
sto ści. Nie bra ku je w niej schow ków i pół ek, cho ciaż te umieszczone pod wlo ta mi
po wie trza mo gły by być ina czej wy pro fi lo wa ne

Du ża po jem ność, pro sto kąt ny wy krój drzwi, pio no we ścia ny bocz ne, licz ne oku -
cia w pod ło dze i ła dow ność około jednej tony dają w efekcie bardzo wy so ką funk -
cjo nal ność te sto we go Vi to Mi xto

http://mercedes-benz.pl/
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Vo lvo Trucks jest pierw szym
pro du cen tem sa mo cho dów
cię ża ro wych na świe cie, któ -
ry ofe ru je moż li wość au to ma -
tycz ne go za łą cza nia na pę du
na wszyst kie ko ła w po jaz -
dach bu dow la nych. Sys tem
kon tro li trak cji za łą cza na pęd
na przed nią oś w przy pad ku,
gdy tyl ne ko ła tra cą przy -
czep ność na śli skim lub
mięk kim pod ło żu. – W ce lu
za po bie że nia ugrzęź nię ciu
po jaz du wie lu kie row ców za -
łą cza na pęd na przed nią oś
z du żym wy prze dze niem,
jesz cze przed wje cha niem
w trud ny te ren. Au to ma tycz ny
Sys tem Kon tro li Trak cji Vo lvo
za łą cza na pęd na przed nią oś
pod czas jaz dy i je dy nie tym -
cza so wo, gdy jest to rze czy -
wi ście po trzeb ne – tłu ma czy
Jo nas Ode rmalm, me ne dżer
ds. seg men tu bu dow la ne go
w Vo lvo Trucks.
Au to ma tycz ny Sys tem Kon -
tro li Trak cji Vo lvo, któ ry obec -
nie sta no wi stan dar do we wy -
po sa że nie Vo lvo FMX
z przed nią osią na pę do wą,
od dłuż sze go cza su jest już
sto so wa ny przez Vo lvo Con -
struc tion Equ ip ment w wo zi -
dłach prze gu bo wych. Roz -
wią za nie to ba zu je na czuj ni -
kach pręd ko ści ob ro to wych
kół jezd nych oraz opro gra -
mo wa niu, któ re wy kry wa róż -
ni ce tych pręd ko ści i ste ru je
ukła dem na pę do wym. Gdy
jed no z tyl nych kół za czy na
buk so wać, wów czas moc jest
au to ma tycz nie prze ka zy wa na
do kół przed nich, dzię ki cze -
mu sa mo chód cię ża ro wy nie
tra ci si ły na pę do wej ani pręd -
ko ści. Sprzę gło kło we za łą -
cza na pęd na przed nią oś
w cza sie krót szym niż pół se -
kun dy. W po rów na niu z kon -
wen cjo nal nym sta łym na pę -
dem na wszyst kie ko ła, te go
ty pu sprzę gło jest lżej sze

i po sia da mniej ru cho mych
czę ści. W przy pad ku zaś, gdy
kie row ca na tra fi na szcze gól -
nie trud ny te ren, ma moż li -
wość ręcz ne go zblo ko wa nia
wszyst kich in nych me cha ni -
zmów róż ni co wych, za rów no
w osi tyl nej, jak i przed niej.
Na pęd na przed nią oś za po -
bie ga ugrzęź nię ciu po jaz du
w trud nym te re nie, ale
na ogół jest po trzeb ny tyl ko
na bar dzo krót kich od cin kach
tra sy prze jaz du. W po jeź dzie
wy po sa żo nym w au to ma tycz -
ny sys tem kon tro li trak cji

przy czep ność kół przed nich
słu ży przede wszyst kim utrzy -
ma niu jak naj lep szej kie ro -
wal no ści po jaz du – do pó ki
nie wy stą pi sy tu acja kry tycz -
na. Dzię ki te mu kie row ca mo -
że znacz nie dłu żej wy ko rzy -
sty wać mak sy mal ną zwrot -
ność po jaz du.
Jed no cze śnie uni ka on nie -
po trzeb ne go wzro stu zu ży cia
pa li wa oraz zu ży cia eks plo -
ata cyj ne go ukła du na pę do -
we go i opon, któ re zwy kle to -
wa rzy szą za łą cze niu na sta łe
na pę du na przed nią oś. Au to -

ma tycz ny sys tem kon tro li
trak cji ak ty wu je opty mal ną
kon fi gu ra cję ukła du na pę do -
we go w każ dej sy tu acji, po -
zwa la jąc kie row cy le piej sku -
pić się na sa mym pro wa dze -
niu po jaz du, wy bo rze naj lep -
sze go to ru jaz dy. – Ofe ro wa ny
przez nas auto ma tycz ny sys tem
kon tro li trak cji sta no wi do sko -
na ły przy kład na to, jak in no wa -
cje tech no lo gicz ne mo gą uła -
twiać pra cę i zwięk szać jej sku -
tecz ność. Je ste śmy prze ko na -
ni, że po dob nie jak Vo lvo I -Shift
zre wo lu cjo ni zo wa ła kon struk -
cję skrzyń bie gów, to na sze no -
we roz wią za nie kon struk cyj ne
uczy ni to sa mo z na pę dem
na przed nią oś – ko men tu je
Ri card Fritz, Vi ce Pre si dent,
Vo lvo Trucks Brand.
Au to ma tycz ny sys tem kon tro li
trak cji na le ży do stan dar do -
we go wy po sa że nia pojazdów
Vo lvo FMX w kon fi gu ra -
cjach 4x4, 6x6 oraz 8x6 i do -
stęp ny jest ra zem z peł ną ga -
mą sil ni ków speł nia -
ją cych nor my emi sji
spa lin Eu ro 3, 4, 5 i 6.

POJAZDY BUDOWLANE

Vo lvo Trucks – au to ma tycz nie ste ro wa ny na pęd na wszyst kie ko ła
Opra co wa ny przez Vo lvo Trucks sys tem kon tro li trak cji au to ma tycz nie za łą cza na pęd na przed nią
oś do pie ro, gdy za cho dzi ry zy ko ugrzęź nię cia po jaz du. No wa tor skie roz wią za nie uła twia pra cę
w trud nym te re nie jed no cze śnie ogra ni cza jąc zu ży cie pa li wa i sto pień wy eks plo ato wa nia po jaz du 

www.volvotrucks.pl

Vo lvo Trucks jest pierw szym pro du cen tem sa mo cho dów cię ża ro wych na świe cie, któ ry ofe ru je moż li wość au to ma tycz ne go za -
łą cza nia na pę du na wszyst kie ko ła w po jaz dach bu dow la nych. Obec nie au to ma tycz ny sys tem kon tro li trak cji sta no wi wy po sa że -
nie stan dar do we wszyst kich Vo lvo FMX z przed nią osią na pę do wą

Nowatorskie rozwiązanie, jakim jest au to ma tycz ny sys tem kon tro li trak cji za łą cza
na pęd na przed nią oś tyl ko w przy pad ku, gdy tyl ne ko ła tra cą przy czep ność na śli -
skim lub mięk kim pod ło żu

http://www.volvoce.pl/
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Ma rek Dą brow ski, wła ści -
ciel MD Be ton za pew nia, że to
naj dłu żej eks plo ato wa ne na -
cze py w po nad 25-let niej hi sto -
rii fir my. Przez ten czas ża den
z po jaz dów nie miał po waż nej
awa rii, a wszyst kie by ły eks plo -
ato wa ne nie zwy kle in ten syw -
nie. – Sta re po jaz dy bę dą suk -
ce syw nie wy mie nia ne. Nie
sprze da ję ich dla te go, że są
po pę ka ne, al bo coś jest w nich
uszko dzo ne. Po pro stu chcę od -
no wić flo tę, głów nie ze wzglę du
na pre stiż i lep sze po strze ga nie
fir my. Dla te go po now nie zde cy -
do wa łem się na po jaz dy mar ki
Schwarzmüller. Ce nię so bie ich
nie za wod ność, wy trzy ma łość
i prze my śla ną kon struk cję uła -
twia ją cą co dzien ną pra cę kie row -
cy. Waż na jest też dla mnie ni ska
utra ta war to ści tych po jaz dów na -
wet po wie lu la tach eks plo ata cji,
a tak że in dy wi du al ne po dej ście
do klien ta prak ty ko wa ne w fir mie
Schwarzmüller Pol ska – prze ko -
nu je Ma rek Dą brow ski.
Od no wie nie flo ty roz po czę to
od za ku pu dwóch na czep
z alu mi nio wy mi skrzy nia mi ła -
dun ko wy mi ty pu half -pi pe.
Oba po jaz dy ma ją po jem ność
ok. 26,5 m3 i nie wiel ką ma sę
wła sną wy no szą cą ok. 5 ton.
To efekt opty ma li za cji kon -
struk cji, za sto so wa nia ma te ria -
łów o wy so kiej wy trzy ma ło ści
i „lek kie go” agre ga tu jezd ne go
z osia mi BPW wy po sa żo ny mi
w ha mul ce tar czo we. Przed nia
oś jest pod no szo na au to ma -
tycz nie w za leż no ści od ob cią -
że nia po jaz du, co zmniej sza
opo ry to cze nia, a jed no cze -
śnie ogra ni cza zu ży cie opon
pod czas jaz dy bez ła dun ku.
Me cha nicz ne pod po ry fir my
Jost umoż li wia ją od sta wie nie
w peł ni za ła do wa ne go po jaz -
du. Ca ła mul da wy ko na na ze
sto pów alu mi nium naj wyż szej
ja ko ści ma gru bość 6 mm, na -
to miast w tyl nej czę ści na dłu -

go ści 3,5 metra zo sta ła do dat -
ko wo wzmoc nio na wkład ką,
rów nież ze sto pów alu mi nium
i gru bo ści 6 mm. Na obrze żach
oraz w płasz czyź nie osi wy -
wro tu ma ma syw ne wzmoc nie -
nia w po sta ci pro fi li za mknię -
tych, gwa ran tu ją cych od po -
wied nią sztyw ność kon struk cji.
Wy ła du nek urob ku re ali zo wa -
ny jest po przez hy drau licz ny
si łow nik wy so ko ci śnie nio wy,
za pew nia ją cy szyb kie pod no -
sze nie i opusz cza nie mul dy.
Gór ne pół ki dwu te ow ni ków
two rzą cych po dłuż ni ce ra my są
na chy lo ne pod ką tem do pa so -
wa nym do kształ tu mul dy, dzię -
ki cze mu sku tecz nie sta bi li zują
nad wo zie. Do dat ko wo za opa -

trzo no je w gu mo we na kład ki,
któ re ogra ni cza ją ha łas nie za -
ła do wa ne go po jaz du i amor ty -
zu ją drga nia pod czas za ła dun -
ku. Ra ma zo sta ła wzmoc nio na
w ce lu zwięk sza nia od por no ści
na skrę ca nie, ja kie mu jest pod -
da wa na przy pod no sze niu mul -
dy na po chy łym te re nie czy
przy sil nych bocz nych po dmu -
chach wia tru. – Do mo ich na -
czep Schwarzmüller nie mia -
łem prak tycz nie żad nych za -
strze żeń, a w no wych wi dzę
ko lej ne ulep sze nia. Utwier dza
mnie to w prze ko na niu, że
pod ją łem słusz ną de cy zję.

Nowe pojazdy są na praw dę
do pra co wa ne i ła two to do -
strzec w wie lu szcze gó łach.
Wśród głów nych zmian, ja kie
przy cho dzą mi na myśl jest
m.in. wzmoc nio na kon struk cja
po mo stu ro bo cze go, cał ko wi -
cie za bu do wa ne ło ży ska osi
wy wro tu czy tyl na bel ka prze -
ciw wjaz do wa, któ rą bar dzo ła -
two re gu lu je się do pra cy z roz -
ście ła czem i jest tak wy pro fi lo -
wa na, że nie osa dza ją się na niej
żad ne za nie czysz cze -
nia – pod su mo wu je
Ma rek Dą brow ski. 

MD Beton ponownie wybiera naczepy Schwarzmüller
War szaw ska fir ma MD Be ton do swo jej dzia łal no ści wy ko rzy stu je sześć na czep sa mo wy ła dow -
czych mar ki Schwarzmüller. Nie któ re z nich ma ją już po dzie więć lat i prze bieg po wy żej mi lio na
ki lo me trów. Te raz przy szedł czas na ich wy mia nę

www.schwarzmueller.com

Udoskonalony kształt muldy naczep zapewnia szybszy wyładunek przewożonego materiału,
a jednocześnie minimalizuje przyklejanie się go do wnętrza nadwozia

Na chy lo ne gór ne pół ki po dłuż nic ra my
do sko na le sta bi li zu ją nad wo zie na cze -
py wy wrot ki, a tym sa mym sku tecz nie
zwięk sza ją trwa łość po jaz du

http://schwarzmueller.com
http://schwarzmueller.com
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Zo stał on zbu do wa ny na za -
mó wie nie fir my spe cja li zu ją -
cej się w pro duk cji be to no -
wych szamb, dla te go wy so -
kie pa ra me try ro bo cze żu ra -
wia Pal fin ger PK 63002-EH są
jak naj bar dziej uza sad nio ne.
Po zwa la on bo wiem na ła twe
i bez piecz ne usta wie nie cięż -
kie go ła dun ku w trud no do -
stęp nych miej scach, spo ty -
ka nych np. przy cia śniej -
szych za bu do wach jed no ro -
dzin nych. Ope ra cjom w ta -
kich sy tu acjach sprzy ja rów -
nież uni ka to wy sys tem
HPSC, któ ry dla za pew nia nia
jak naj więk sze go udźwi gu
uwzględ nia rze czy wi ste roz -
sta wie nie pod pór, a tym sa -
mym za po bie ga ogra ni cze -
niu go do war to ści usta lo -
nych dla po ło wicz ne go lub
mak sy mal ne go ich wy su nię -
cia. Je śli ope ra tor prze kro -
czy 90% udźwi gu moż li we go
do osią gnię cia przy da nym
roz sta wie niu pod pór, jest
o tym in for mo wa ny prze ry -
wa nym sy gna łem aku stycz -
nym. Po osią gnię ciu 100%
sy gnał prze mie nia się w cią -

gły, a wszyst kie ru chy „po -
gar sza ją ce” sta tecz ność żu ra -
wia są blo ko wa ne, eli mi nu jąc
ry zy ko prze wró ce nia po jaz du.
W ope ro wa niu ła dun kiem
w ni skich po miesz cze niach
po ma ga funk cja prze pro stu
ra mie nia zgi na ne go o 15°,
a tak że sys tem AOS, któ ry ni -
we lu je tzw. efekt węd ki
przy pio no wych ru chach wy -
się gni ka, szcze gól nie po moc -
ny pod czas pra cy z wy su nię -
ty mi wszyst ki mi sek cja mi żu -
ra wia. Za kres ob ro tu urzą dze -

nia jest nie ogra ni czo ny, co
ozna cza moż li wość wie lo krot -
ne go ob ro tu ko lum ny w jed ną
stro nę bez ko niecz no ści ru -
chu po wrot ne go. W ce lu uzy -
ska nia du że go mo men tu ob -
ro to we go wy no szą ce go 5,5
tm, za sto so wa no dwa sil ni ki
hy drau licz ne ob ro tu żu ra wia.
Za ich na pęd oraz na pęd si -
łow ni ków od po wia da pom pa
wie lo tłocz ko wa o zmien nej
wy daj no ści z sys te mem Lo ad
Sen sing, za pew nia ją ca płyn -
ną pra cę urzą dze nia, a jed no -

cze śnie wy mier ne oszczęd -
no ści zwią za ne z mniej szym
zu ży ciem pa li wa oraz zu ży -
ciem eks plo ata cyj nym za sto -
so wa nej ar ma tu ry (sa mej
pom py, prze wo dów, złą czek
itp.). Sys tem ten uru cha mia
pom pę hy drau licz ną tyl ko
wte dy, gdy wy chy la na jest
dźwi gnia ste ru ją ca roz dzie la -
cza od po wia da ją ca za re ali -
za cję kon kret ne go ru chu ro -
bo cze go. Dla te go sil nik po -
jaz du przez więk szość cza su
za łą cze nia przy staw ki od bio -
ru mo cy nie jest ob cią żo ny,
bo pom pa pra cu je tyl ko w try -
bie go to wo ści (tzw. Stand by).
Pal fin ger do kła da wszel kich
sta rań, aby pro jek to wa ne
przez nie go żu ra wie by ły nie
tyl ko wy daj ne, funk cjo nal ne
i bez piecz ne, ale tak że nie za -
wod ne i trwa le. Stąd po -
szcze gól ne te le sko po wa ne
sek cje wy się gni ka są wy po -
sa ża ne w śli zgi te flo no we,
któ re z jed nej stro ny nie wy -
ma ga ją sma ro wa nia, a z dru -
giej za po bie ga ją gro ma dze -
niu się za nie czysz czeń przy -
spie sza ją cych zu ży cie ze -
spo łu. Po nad to ca ła kon -
struk cja jest grun to wa na me -
to dą ka ta fo re zy (KTL), gwa -
ran tu jąc od po wied nie za bez -
pie cze nie prze ciw ko ro zyj ne.
Oprócz żu ra wia, fir ma Gra co
wy po sa ży ła po jazd w skrzy nię
ła dun ko wą o wy mia rach we -
wnętrz nych (dł. x szer. x wys.)
6.200 x 2.450 x 800 mm. Dzie -
lo ne bur ty zo sta ły wy ko na ne
z alu mi nium, na to miast do bu -
do wy pod ło gi o gru bo ści
27 mm wy ko rzy sta no wo do -
od por ną sklej kę z po wierzch -
nią prze ciw po śli zgo wą. Środ -
ko we słupki mar ki He stal są
de mon to wal ne, co
uła twia za ła dunek
dłu gich przed mio tów.

POJAZDY BUDOWLANE

Vo lvo FH 750 i Pal fin ger PK 63002-EH – ze staw z naj wyż szej pół ki
Podwarszawski zakład produkcyjny firmy Graco opuszczają same ciekawe pojazdy, ale
niektóre z nich zasługują na szczególną uwagę. Z pewnością jest nim najmocniejsze Volvo
FH o mocy 750 KM z potężnym żurawiem Palfinger PK 63002 EH, który na maksymalnym
wysięgu 11,4 metra zapewnia udźwig aż 4.750 kilogramów!

www.graco.pl

Pojazd został wyposażony w dwie pary podpór. Przednie są rozstawiane ma maksymalną odległość 5,2 metra, tylne – 8,6 metra. Oprócz
żu ra wia, fir ma Gra co wy po sa ży ła go w skrzy nię ła dun ko wą. Maksymalna ładowność tak skompletowanego pojazdu wynosi 8.700 kg

Prezentowany żuraw ma funkcję przeprostu ramienia zginanego o 15°, ułatwiając
pracę w niskich pomieszczeniach

http://graco.pl/
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MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97
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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
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

IMPREZY TARGOWE

www.mtp.pl

www.targikielce.pl



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

5/2015 17.09.2015 07.08.2015 21.08.2015
6/2015 13.11.2015 05.10.2015 19.10.2015

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 4/2015 

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.sitech-poland.pl/
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