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SPIS TREŚCI

Stra te gia JCB? „He avy Li ne” w ofen sy wie!

Bry tyj ski kon cern JCB ko ja rzy się głów nie
z ko par ko -ła do war ka mi i ma szy na mi kom pak -
to wy mi, dą ży jed nak do zmia ny wi ze run ku.
Do brą oka zją ku te mu by ły tar gi Hil l he ad 

Z Trim ble trzy ra zy szyb ciej!

Fir ma Ri chert z Gdań ska wy ko rzy stu je sie dem
sys te mów Trim ble. Ko rzy ści z ich  sto so wa nia
są na ty le du że, że wła ści cie le fir my roz wa ża ją
za mon to wa nie ich na wszyst kich ma szy nach

Lepiej poprosić niż rozkazywać!

Roz mo wa z Pio trem Klu pa, dy rek to rem za rzą -
dza ją cym Ama go Sp. z o.o.

Dressta prezentowała się w Budropolu

W tym ro ku da ne nam by ło oglą dać ma szy ny
Dres sta na Bau mie w Mo na chium i Au to stra -
dzie w Kiel cach, a ostat nio w Cze la dzi na im -
pre zie dla użyt kow ni ków ma szyn tej mar ki

JCB uzdrawia uzdro wi sko

Kon stan cin to je dy na na Ma zow szu miej sco -
wość o sta tu sie uzdro wi ska. Utrzy ma niu wa lo -
rów te go miej sca słu żyć ma mo der ni za cja
i roz bu do wa sie ci wod no -ka na li za cyj nej

Ko mat su w pa le on to lo gicz nym El Do ra do

Ka mie nio łom Sław no na pierw szy rzut oka nie
wy róż nia ni czym szcze gól nym. Mi mo to stał się
słyn ny w ca łej Pol sce za spra wą od kry cia
szcząt ków zwie rząt sprzed… 148 mi lio nów lat

Ca se – per fek cja nie tylko w teo rii 

Od po nad ro ku dwa mo de le rów nia rek dro go -
wych Ca se ma ją oka zję spraw dzać się na róż -
nych pla cach bu do wy. To od po wied ni mo -
ment, by po ku sić się o pod da nie ich oce nie 

Ber ge rat Mon noy eur na Au to stra dzie

Ber ge rat Mon noy eur ide al nie wpa so wał się
w te ma ty kę tar gów Au to stra da -Pol ska, aran -
żu jąc w swym sto isku… bu do wę dro gi. Fir ma
za pre zen to wa ła tam aż sie dem ma szyn  

Prze my śla ne roz wią za nia Wirt gen Gro up

Sta łym wy staw cą kie lec kiej Au to stra dy jest fir -
ma Wirt gen Pol ska. W jej sto isku obejrzeć
można było sprzęt do ro bót na wierzch nio wych
i kom pak to wą ma szy nę do re cy klin gu

MST – bo ga te wy po sa że nie w stan dar dzie

Choć po pyt w Pol sce na ko par ko -ła do war ki za -
czął się zmniej szać, te uni wer sal ne ma szy ny
dłu go jesz cze znaj do wać bę dą na byw ców. Te -
go ro dza ju opi nie usły szeć moż na w fir mie Ama -
go ofe ru ją cej ma szy ny tu rec kiej mar ki MST

Amago dostarczy, Raiffeisen sfinansuje

Ofer ta obu firm do ty czy ko par ko -ła do wa rek
MST, ma szyn zbie ra ją cych po chwa ły za wy so -
ką ja kość wy ko na nia i do stęp ne w stan dar dzie
bo ga te wy po sa że nie 

Gą sie ni ce gu mo we Cam so 

Cam so po sia da w swej ofer cie ca ły sze reg gą -
sie nic gu mo wych. Wśród nich z ca łą pew no -
ścią na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją gą sie ni -
ce OTT (Over -the Ti re -Tracks) 
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Dro dzy Czy tel ni cy,

i jak tu nie wie rzyć w te le pa tię! Pań stwo nie wie rzy cie? Ja je stem co raz bar dziej prze ko na ny, że ta ko we
zja wi sko ist nie je, bo prze cież nie mo że być ina czej. Sie dzę oto przy kom pu te rze i głę bo ko za sta na wiam,
co dzie je się ze Sto wa rzy sze niem Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych i co po ra bia je go pre zes Ja cek Ma -

łę czyń ski, któ ry ostat ni mi cza sy jak by się pod zie mię za padł. I na gle brzdęk, no wy ma il w skrzyn ce! A jak że,

od pre ze sa. Rwę się do czy ta nia i mi na mi rzed nie. Na szczę ście pre zes ma się do brze, ale nie je stem zbu do wa ny

tre ścią ko re spon den cji. Pre zes pi sze bo wiem, że w bran ży sta ra bie da, tro chę no wej i… sza leń stwo. Sza leń stwo

naj niż szej ce ny. Wszech ogar nia ją ce. W nim to zda je my się po grą żać i tkwić już po szy ję. A mo że jesz cze wy żej.

Pre zes Ma łę czyń ski po czy nił ta kie ob ser wa cje po dró żu jąc po kra ju. Po sta no wił się ni mi po dzie lić z na mi i na szy mi

czy tel ni ka mi. No cóż, my tak że po Pol sce po dró żu je my i co nie co wi dzi my. A zda nie Jac ka Ma łę czyń skie go po -

dzie la my. Tyl ko jak wal czyć z pa to lo gią, sko ro nie któ rym – chy ba bar dzo wpły wo wym – jest ona na rę kę?

Pół ro ku za na mi. Ze spo rym okła dem. Czy był to do bry czas dla sprze da ją cych ma szy ny? Py ta ni o to od po wia -

da ją wy mi ja ją co, że nie w peł ni za do wa la ją cy. Nie w peł ni, bo wszyst ko mia ło być prze cież ina czej. Ina czej, czy li

le piej. Moż na za tem po na rze kać na wy so ki kurs eu ro, nie roz strzy gnię te prze tar gi, za mro żo ne fun du sze z Unii,

zmo wy kon tro lu ją cych ry nek i wspo mnia ne już wpy cha nie cen do głę bo kiej piw ni cy. A gdy już się po na rze ka,

trze ba brać się za ba ry z rze czy wi sto ścią. Na wet gdy ta przy bie ra co raz głęb sze od cie nie sza ro ści…

Za wi ro wa nia po wo du ją ce nie pew ność, ni czym do bry klej utrzy mu ją na da chu ko par ko -ła do war ki ko ro nę kró lo -

wej pol skich ma szyn bu dow la nych. Choć od pew ne go cza su, co jest prze cież na tu ral ną ko le ją rze czy, da je się za -

ob ser wo wać lek ki spa dek za in te re so wa nia ty mi ma szy na mi, nie ozna cza to zmian na trwa łe. Kró lo wa pew nie

dłu go jesz cze nie zo sta nie zmu szo na do ab dy ka cji. Nikt jej nie za gro zi, bo więk szo ści firm zwy czaj nie nie stać
prze cież na osob ny za kup ma łej ła do war ki i mi ni ko par ki. Cóż z te go, że moż na ni mi pra co wać szyb ciej
i spraw niej? Naj pierw trze ba po sta rać się o ro bo tę, po tem bić się o każ dą ko lej ną. Wy pa da za tem ży -
czyć na szym czy tel ni kom wy gra nych bi tew. Na wet je że li po grą ży to ko par ko -ła do war ki. A za tem wy -
gry waj cie prze tar gi, nie chaj za drży z trwo gi kró lo wa!

Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Koparko-ładowarka

MST 642

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.

WYDAWCA
Jacek Barański
tel. 602 255 410, 
e-mail: baranski@posbud.pl

REDAKTOR NACZELNA
Magdalena Ziemkiewicz
tel. 602 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

MASZYNY BUDOWLANE
Micha∏ Markiewicz, tel. 602 292 114 
e-mail: m.m@posbud.pl

POJAZDY BUDOWLANE
Karol Wójtowicz, tel. 512 011 055
e-mail: wojtowicz@posbud.pl

NOWE MEDIA
Jan Barański, tel. 602 719 281
e-mail: janab@posbud.pl

SPRZEDAŻ REKLAM
tel. 602 255 411
tel. 22 859 19 66
tel./fax 22 859 19 67
e-mail: reklama@posbud.pl

Hans-Joachim Müller, 
tel. +49 8546 973744
e-mail: info@hjm-media.de 

Druk:  GREG, Otwock

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.

http://posbud.com.pl/start/index.php/czasopisma/posrednik-budowlany


http://targikielce.pl/pl/rotra.htm


„Je że li ktoś jest nie obec ny na tar gach Au to stra da –Pol ska
w Kiel cach, to nie ist nie je dla bran ży” – cy tu jąc stwier dze nie
nie od ża ło wa ne j pamięci Woj cie cha Ma lu sie go otwo rzył tar gi
Mi ni ster In fra struk tu ry i Bu dow nic twa An drzej Adam czyk. 
Tar gi Au to stra da –Pol ska po raz ko lej ny przy pie czę to wa ły
swą po zy cję li de ra w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej.
Na po wierzch ni trzydziestu tysięcy me trów kwa dra to wych
pre zen to wa no pro duk ty czterystu siedemdziesięciu jeden
firm z dwudziestu jeden kra jów ca łe go świa ta. Wśród nich
zna leź li się przed sta wi cie le ta kich państw, jak Niem cy, Cze -
chy, Da nia, Fin lan dia, Fran cja, Hisz pa nia, Ho lan dia, Ka na -
da, Ko rea, Pol ska, Szwaj ca ria, Szwe cja, Wiel ka Bry ta nia,
Sta ny Zjed no czo ne i Wło chy. Bo ga ty wa chlarz pro duk tów
i usług ofe ro wa ła tak że du ża gru pa firm z Eu ro py Wschod -
niej – z Ro sji, Ukra iny, Bia ło ru si, Li twy i Ło twy. Wy sta wę od -
wie dzi ło czter na ście ty się cy zwie dza ją cych. 
Pod czas tar gów  oby ła się de ba ta „Dia log się opła -
ca – od Bia łej Księ gi Bran ży Dro go wej do opty ma li za cji bu -
do wy dróg”. W cza sie wy da rze nia przed sta wio no pro po zy -
cje do kon sul to wa ne go przez re sort in fra struk tu ry i bu dow -
nic twa pro jek tu roz bu do wy dróg w Pol sce.
W pro gra mie imprezy zna la zły się rów nież ta kie kon fe ren cje
jak „Sta lo we czy be to no we dro go we obiek ty mo sto we”, Pro -
ble my par kin go we ob sza rów zur ba ni zo wa nych”, „Uwol nie nie
sta wek za par ko wa nie – opty ma li za cja wy ko rzy sta nia prze -
strze ni pu blicz nej czy dre no wa nie kie sze ni kie row ców?” oraz
kon fe ren cja „No we li za cja usta wy Pra wo za mó wień pu blicz -
nych 2016”. Po raz pią ty w ra mach tar gów od był się Sa lon
Kru szyw, któ re go te go rocz na te ma ty ka kon cen tro wa ła się
wo kół roz ja śnia nia na wierzch ni.Ta kie go dia lo gu jak pod czas
Mię dzy na ro do wych Tar gów Bu dow nic twa w Kiel cach nie ma

ni gdzie in dziej. W cza sie wy sta wy, któ ra od by ła się od 31 ma -
ja do 2 czerw ca w Tar gach Kiel ce, roz ma wia no o kie run kach
roz wo ju sek to ra dro go wnic twa w Pol sce i Eu ro pie. Udział
w wy da rze niu wzię li mię dzy in ny mi An drzej Adam czyk – Mi -
ni ster In fra struk tu ry i Bu dow nic twa, Je rzy Szmit – Pod se kre -
tarz Sta nu w MIB oraz Sta ni sław Kar czew ski – Mar sza łek Se -
na tu RP. Do sko na łą opra wą do wy mia ny po glą dów okazały
się no wo cze sne ma szy ny, in no wa cyj ne roz wią za nia
technologiczne i po ka zy dy na micz ne.
W tym ro ku de biu tu ją cym wy da rze niem był or ga ni zo wa ny
w przeded niu tar gów Press Day. Pod czas spo tka nia z me -
dia mi za pre zen to wa ło się kil ka dzie siąt firm, w tym: KH -KIP -
PER, Saferoad, Full Ma szy ny Bu dow la ne, Hilti, MSR Traf fic,
FMCG Tra de, Mer ce des -Benz Pol ska, Elkon, Ma krum Pro -
ject Ma na ge ment, Gro ene veld Pol ska, Lintec Ger ma ny,
Nord kalk, Hy dro tech Sort Gli wi ce oraz Me cha ni cal Plants Wi -
ro met. Pre zen ta cje firm obej rze li dzien ni ka rze z me diów
ogól no pol skich  oraz wy daw nictw bran żo wych.
Obok biz ne so wych spo tkań i kon fe ren cji zwią za nych z bran -
żą bu dow nic twa dro go we go swo je miej sce zna la zły rów nież
po ka zy dy na micz ne cięż kie go sprzę tu. Na te re nie wo kół hal
wy sta wien ni czych sprzęt pre zen to wa ły ta kie fir my jak Asco
Equipment, Bergerat  Monnoyer  oraz Manitou Polska. Moż li -
wość jaz dy te sto wej gościom imprezy ofe ro wa ła rów nież fir -
ma KH -Kipper. Na spe cjal nie przy go to wa nym te re nie pre zen -
to wa ły się maszyny budowlane i pojazdy użytkowe. 
Tradycyjnie już równolegle z tar ga mi Au to stra da –Pol ska od by -
ły się VIII Mię dzy na ro do we Tar gi Trans por tu Dro go we go -Po jaz -
dy Użyt ko we RO TRA, XII Mię dzy na ro do we Tar gi In fra struk tu ry,
Sa lon Tech no lo gia i In fra struk tu ra Lot nisk TRAF FIC -EXPO -TIL,
a tak że II Sa lon Eu ro par king. 

Au to stra da -Pol ska 2016 – po pro stu uda ne tar gi!

Na te go rocz nych tar gach Au to stra da -Pol ska moż na by ło prze -
ko nać się, ja kie ko rzy ści przy no si uży cie ły żek kru szą cych
i prze sie wa ją cych fir my MB Cru sher. Po ka zy pra cy te go
specjalistycznego osprzę tu od by wa ły się tuż obok sto iska wło -
skiej fir my zlo ka li zo wa ne go za ha la mi wy sta wien ni czy mi.
- Na sza mar ka jest do brze zna na w Pol sce. Licz ba użyt kow ni -
ków na szych in no wa cyj nych pro duk tów nie ustan nie ro śnie.
Mo gę po wie dzieć, że kie lec kie tar gi by ły dla nas in te re su ją ce.
Mie li śmy oka zję nie tyl ko za de mon stro wać w prak ty ce dzia ła -
nie na szych ły żek, ale tak że spo tkać się z klien tami. Z pew no -
ścią wy bie rze my się na na stęp ne tar gi Au to stra da, jest to naj -
lep sza oka zja do nawiązania no wych kontaktów. Wie rzy my, że
pol ska branża budowlana będzie się rozwijać. Mam wra że nie,
że w na stęp nej de ka dzie Pol ska przy spie szy sta jąc się naj szyb -
ciej rozwijającą się go spo dar ką Unii Eu ro pej skiej. To spra wia,
że pla nu je my zbu do wać do bre re la cje z moc ny mi part ne ra mi
w Pol sce, de ale ra mi ma szyn bu dow la nych i osprzę tu
– powiedział Ste fa no Ro di ghie ro, szef MB Niem cy. 

MB Cru sher jest jed nym ze świa to wych li de rów w pro duk cji
urzą dzeń i ak ce so riów do prac bu dow la nych, roz biór ko wych
i zwią za nych z re cy klin giem. Pro duk ty wło skiej fir my znaj du ją
za sto so wa nie tak że w pra cach spe cja li stycz nych pro wa dzo -
nych w ka mie nio ło mach, ko pal niach su row ców skal nych oraz
przy re kul ty wa cji te re nów zde gra do wa nych. Na rzę dzia ro bo -

cze MB Cru sher prze zna czo ne są do kru sze nia, prze sie wa nia
oraz se pa ro wa nia ma te ria łu bez po śred nio na pla cu bu do wy,
po zwa la ją na po now ne wy ko rzy sta nie go na miej scu lub też
prze trans por to wa nie i póź niej sze wy ko rzy sta nie w in nych za -
sto so wa niach. Ga mę pro duk tów wło skiej fir my two rzą: łyż ka
kru szą ca, łyż ka prze sie wa ją ca, chwy tak wie losz czę ko wy i gło -
wi ca ura bia ją ca. Są to pro duk ty naj wyż szej ja ko ści, bę dą ce
w sta nie znieść eks tre mal ne ob cią że nia na pla cu bu do wy.
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MIESZANKA FIRMOWA

MB Crusher podsumowuje targi Au to stra da -Pol ska

Pokazy pracy łyżek kruszących MB były najlepszą reklamą tych produktów. Byta
także atrakcją dla zwiedzających nadając targom bardziej dynamiczny charakter



Obec nie de strukt as fal to wy
traktuje się jako war to ścio wy
ma te riał wykorzystywany
w pro ce sie kon struk cji na -
wierzch ni. Sprzyja temu także
szyb ko roz wi ja ją ca się tech -
no lo gia pro duk cji mie sza nek
mi ne ral no -as fal to wych. 
Ten den cję tę wspie ra ją eu ro -
pej skie dy rek ty wy do ty czą ce
wy ko rzy sta nia od pa dów prze -
my sło wych oraz pra wo daw -
stwo nie któ rych kra jów
(na przy kład Wiel kiej Bry ta nii,
gdzie wpro wa dzo no opo dat -
ko wa nie skła do wa nia od pa -
dów). Rów nież w Pol sce,
w pro ce sach bu do wy dróg
i na wierzch ni co raz czę ściej
zwra ca się uwa gę na aspek ty
eko lo gicz ne oraz eko no micz -
ne, któ re trak to wać na le ży ja -
ko nie wąt pli wą za le tę sto so -
wa nia te go ro dza ju re cy klin gu.
Od po wia da jąc na no we wy -
zwa nia do ty czą ce mo der ni za -
cji in fra struk tu ry dro go wej
i norm eko lo gicz nych fir ma
MA KRUM Pro ject Ma na ge -
ment skon stru owa ła pierw szy
w Pol sce Gra nu la tor De struk tu
As fal to we go. Pod tą na zwą
kry je się uni ka to wa, no wo cze -
sna i pro eko lo gicz na kru szar -
ka do fre zo wi ny as fal to wej.
Gra nu la tor De struk tu As fal to -
we go cha rak te ry zu je się wy so -
ką wy daj no ścią i ni skim za po -
trze bo wa niem na ener gię. No -
wo cze sna tech no lo gia i wy ko -
rzy sta nie wy se lek cjo no wa -
nych, spe cjal nie za pro jek to -
wa nych pod ze spo łów gwa ran -
tu je pra wi dło wą pra cę urzą -
dze nia w każ dej tem pe ra tu rze
i wa run kach po go do wych.

Ope ra tor ma szy ny dzię ki no -
wo cze sne mu pa ne lo wi kon tro -
l ne mu ma peł ną kon tro lę
nad pro duk tem koń co wym
czy li gra nu la tem de struk tu as -
fal to we go. Urzą dze nie to zo -
sta ło za pro jek to wa ne zgod -
nie z naj now szy mi ten den cja -
mi, co za pew nia mak sy mal -
nie dłu gie cy kle użyt ko wa nia
pod ze spo łów i czę ści eks plo -
ata cyj nych. Do dat ko wym atu -
tem Gra nu la to ra De struk tu
As fal to we go jest moż li wość
peł nej re gu la cji szcze lin i na -
staw wal ców. Po zwa la to
na uzy ski wa nie po żą da nej
frak cji gra nu la tu.
Gra nu la tor po zwa la na roz -
drob nie nie ma te ria łu i uzy -
ska nie wła ści we go su row ca
do dal sze go prze twa rza nia,
bez zbęd ne go roz kru sze nia
obec ne go w nim kru szy wa.
Mak sy mal nie ogra ni cza się w
ten sposób po wsta wa nie bar -

dzo drob nych frak cji -py łów,
co gwa ran tu je uzy ska nie od -
po wied nie go uziar nie nia. Fi -
nal ny wy rób cha rak te ry zu je
się krzy wą uziar nie nia umoż -
li wia ją cą efek tyw ne wy ko rzy -
sta nie wstęp nie przy go to wa -
ne go ma te ria łu w ko lej nym
eta pie re cy klin gu.
Pro du cent Gra nu la to ra De -
struk tu As fal to we go, fir ma
MA KRUM Pro ject Ma na ge -
ment, wy twa rza tak że in ne
ma szy ny oraz do star cza roz -
wią za nia tech no lo gicz ne prze -
zna czo ne dla prze my słu wy -
do by cia i prze twór stwa su row -
ców mi ne ral nych, prze my słu
ce men to we go, che micz ne go,
ra fi ne ryj ne go, spo żyw cze go,
bran ży pa pier ni czej i in nych
sek to rów prze my słu.
Do chwili obecnej MA KRUM
Pro ject Ma na ge ment wy pro -
du ko wa ło po nad trzy dzie ści
ty się cy urzą dzeń, ta kich jak

kru szar ki młot ko we, szczę ko -
we, uda ro we, stoż ko we, wal -
co we, mły ny ku lo we i si to we,
su szar nie ob ro to we, oraz in ne
urzą dze nia wy ko rzy sty wa ne
w pro ce sie wy twór czym wie lu
przed się biorstw pro duk cyj -
nych. MA KRUM Pro ject Ma na -
ge ment jest rów nież pro du -
cen tem czę ści za mien nych
do wy żej wy mie nio nych urzą -
dzeń, jak rów nież in nych
pod ze spo łów i ma szyn sto -
so wa nych w róż nych bran -
żach prze my słu. Po nad to
wy ko nu je cięż kie kon struk cje
spa wa ne, któ re wy ma ga ją ob -
rób ki. Słu żą one do bu do wy
róż ne go ro dza ju cięż kich ma -
szyn, po jaz dów, dźwi gów,
oprzy rzą do wa nia okrę to we go
i urzą dzeń wy ko rzy sty wa nych
w sek to rze of fsho re i ma ri ne.
MA KRUM Pro ject Ma na ge -
ment za trud nia wy łącz nie le -
gi ty mu ją cych się od po wied -
nim do świad cze niem in ży nie -
rów spe cja li zu ją cych się
w spa wal nic twie oraz in ży nie -
rii ma te ria ło wej. Wspie ra ją
ich rów nież eks per ci z dzie -
dzin lo gi sty ki, za opa trze nia
i fi nan sów. Do każ de go pro -
jek tu fir ma wno si wie lo let nie
do świad cze nie po łą czo ne
z ugrun to wa ną prak ty ką. Ze -
spół pra cow ni ków MA KRUM
Pro ject Ma na ge ment jest
otwar ty na no wo cze sne roz -
wią za nia. Obok wła snej ba zy
pro duk cyj nej, la ta dzia łal no -
ści po zwo li ły fir mie rów nież
do pra co wać się sie ci
za ufa nych do staw ców
i pod wy ko naw ców.

Pierwszy polski Granulator Destruktu Asfaltowego
W czasie remontów dróg powstaje klasyfikowany jako odpad niebezpieczny dla środowiska
destrukt asfaltowy. Jeżeli pod da my go re cy klin go wi, mo że być on po now nie wy ko rzy sta ny
do pro duk cji mie sza nek mi ne ral no -as fal to wych. Umoż li wia to po zby cie się uciążliwego od pa -
du jednocześnie ograniczając za po trze bo wa nie na kru szy wa na tu ral ne

Gra nu la tor De struk tu As fal to we go ma bu do wę mo du ło wą. Ozna cza to, że gra nu la -
tor mo że być ele men tem li nii pro duk cyj nej gra nu la tu as fal to we go, za rów no w wer -
sji sta cjo nar nej, jak i na plat for mach mo bil nych 

www.makrum.pl
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http://targikielce.pl/pl/autostrada.htm


Tu nel Świ no uj ście
Trud no uwie rzyć, że do pie ro za sześć lat jed no z pol skich
miast zy ska sta łe po łą cze nie dro go we z resz tą kra ju. Po ło że -
nie geo gra ficz ne to dla Świ no uj ścia jed no cze śnie wiel ka za le -
ta, jak i spo ry pro blem. Ła two do sta nie my się tu z te re nu Nie -
miec, go rzej z Pol ski. Kie row cy mu szą uzbro ić się w cier pli -
wość, bo je dy ny spo sób prze je cha nia z wy spy Wo lin na wy -
spę Uznam, gdzie po ło żo na jest za sad ni cza część mia sta, to
prze pra wa pro mo wa. Po za se zo nem na miej sce na pro mie
cze ka się go dzi nę, w se zo nie wie lo krot nie dłu żej. Mi mo że
od lat pla no wa na by ła bu do wa tu ne lu, któ ry roz wią zał by
wszel kie pro ble my ko mu ni ka cyj ne mia sta, a przede wszyst -
kim zmo to ry zo wa nych tu ry stów, do pie ro w tym ro ku ogło szo -
no prze targ na je go bu do wę! 

Po ro zu mie nie w spra wie bu do wy tu ne lu by ło go to we już
w 2007 ro ku, jed nak do pie ro w kwiet niu 2016 GDDKiA ogło si ła
prze targ na je go za pro jek to wa nie i bu do wę. Pro wa dze nie in -
we sty cji po wie rzo no GDDKiA, fi nan so wa nie i utrzy ma nie bę -
dzie le żeć w ge stii Mia sta Świ no uj ście.
W pierw szym eta pie prze tar gu spraw dza ne bę dą wnio ski o do -
pusz cze nie do udzia łu w po stę po wa niu, na tęp nie pod mio ty
speł nia ją ce wa run ki zo sta ną za pro szo ne do skła da nia ofert ce -
no wych. Kry te ria mi są w dziewięćdziesięciu procentach ce na
i w dziesięciu czas re ali za cji in we sty cji (od 47 do 50 mie się cy).
Wy ko naw ca bę dzie miał piętnaście mie się cy na pra ce pro jek -
to we i uzy ska nie de cy zji ZRID. Z cza su prac bu dow la nych bę -
dą tak że wy łą cza ne okre sy zi mo we. Tu nel bę dzie miał dłu -
gość 3,4 kilometra, śred ni cę we wnętrz ną dwunastu me trów.
Zo sta nie wy ko na ny w tech no lo gii tar czy drą żo nej TBM. Wła -
dze mia sta pa trzą na in we sty cje z opty mi zmem li cząc, iż uda
się ją za koń czyć na wet wcze śniej niż się obec nie za kła da.
Przy po mnij my, że tą sa mą tech no lo gią TBM drą żo ny był tu nel
pod Mar twą Wi słą w Gdań sku. Roz po czę cie bu do wy tu ne lu
w Świ no uj ściu pla no wa ne jest na ko niec przyszłego ro ku.

Modele w Karpaczu
To atrak cja nie tyl ko dla dzie ci, choć obej rzeć ją moż na w Mu -
zeum Za ba wek. Od 7 sierp nia do 27 li sto pa da 2016 w Miej -
skim Mu zeum Za ba wek ze Zbio rów Hen ry ka To ma szew skie go
w Kar pa czu pre zen to wa ne bę dą mo de le ma szyn bu dow la nych
i sa mo cho dów cię ża ro wych z ko lek cji Łu ka sza Dłu go sza.

O miłośniku ma szyn i po jaz dów po sia da ją cym w swo jej ko lek -
cji wie le in te re su ją cych eks po na tów w ska li 1:50 lub 1:87 pi sa -
li śmy już daw niej. Łu kasz Dłu gosz od dzie ciń stwa pa sjo nu je
się ma szy na mi bu dow la ny mi, co udo wod nił tak że wy bo rem
szko ły śred niej i uczel ni (uczęsz czał do tech ni kum o pro fi lu bu -
do wy dróg, jest ab sol wen tem Po li tech ni ki Wro cław skiej.) Mo -
de le ko lek cjo nu je od szes na stu lat. Każ de mu z nich na da je in -
dy wi du al ne ce chy, na kle ja jąc fir mo we zna ki i do da jąc no we
ele men ty. Dzię ki te mu te mi nia tu ro we ma szy ny oży wa ją. Bo
na przy kład za szy bą mo de lu ła do war ki mo że my zo ba czyć eg -
zem plarz „Po śred ni ka Bu dow la ne go”. Je śli ktoś uda je się
na urlop w Su de ty – go rą co za chę ca my od wie dze nia tej wy -
sta wy. Mu zeum Za ba wek mie ści się w bu dyn ku daw ne go
dwor ca ko le jo we go w Kar pa czu przy ulicy Ko le jo wej 3. 
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MIESZANKA FIRMOWA

Je dy ny w chwili obecnej spo sób prze je cha nia z wy spy Wo lin na wy spę Uznam, gdzie
po ło żo na jest za sad ni cza część mia sta, to prze pra wa pro mo wa

http://multitelplatforms.com/
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Spe cjal nie prze szko le ni pra -
cow ni cy Fle xco do ko nu ją
szcze gó ło wej in spek cji prze -
no śni ków na ca łym ich prze -
bie gu sta ra jąc się wy chwy cić
wszel kie nie pra wi dło wo ści
w ich dzia ła niu. Po wo do wać
one mo gą co fa nie się trans -
por to wa ne go ma te ria łu, krzy -
wy bieg ta śmy, usy py wa nie
się ma te ria łu oraz de for ma cję
ta śmy. Po stwier dze niu za ist -
nie nia przy naj mniej jed nej
z wy mie nio nych nie pra wi dło -
wo ści fa chow cy pro po nu ją
spo so by jej usu nię cia. Z ich
wspar cia ko rzy stać mo gą
tak że po sia da cze urzą dzeń
in nych pro du cen tów. Dzię ki
te mu każ dy z użyt kow ni ków
pod nieść mo że efek tyw ność
dzia ła nia swe go prze no śni ka.
– Na po czą tek spraw dza my
rów no mier ność prze su wu ta -
śmy i pra wi dło wość dzia ła nia
zgar nia ków, któ rych za da niem
jest za po bie że nie co fa niu się
ma te ria łu. Czysz czą one po -
wierzch nię ta śmy prze no śni -
ka, a tym sa mym utrzy mu ją je -
go opty mal ną pro duk tyw -
ność – tłu ma czy Die ter Mau -
rer. Spe cja li ści z Fle xco za pro -
po no wać mo gą za in sta lo wa -
nie do dat ko we go zgar nia ka.
Je go za da niem jest usu wa nie
z ta śmy za nie czysz czeń,
z któ ry mi nie po ra dził so bie
głów ny zgar niak. Roz wią za nie
to spraw dza się szcze gól nie
w prze no śni kach pod da wa -
nych du żym ob cią że niom
i pra cu ją cych w ru chu cią -
głym. Dzię ki te mu roz wią za niu
uzy ski wa ne zo sta ją do sko na -
łe efek ty oczysz cze nia po -
wierzch ni ta śmy. Eks per ci Fle -
xco sza cu ją, że zastosowanie
do dat ko we go zgar nia ka FMS
sprawia, że w po nad dzie -
więć dzie się ciu pro cen tach

przy pad ków z ta śmy usu wa na
zo sta je ca łość po zo sta ło ści
trans por to wa ne go ma te ria łu.  
Nie pra wi dło wy na ciąg, za rów -
no za wy so ki, jak i zbyt ni ski,
do pro wa dzić mo że w re zul ta -
cie do uszko dze nia za rów no
sa mej ta śmy, jak i in nych klu -
czo wych kom po nen tów sys -
te mu prze no śni ko we go. Fir -
ma Fle xco ofe ru je kom plek -
so wą ga mę urzą dzeń na pi na -
ją cych i cen tru ją cych ta śmę
prze no śni ka. Ich za da niem
jest wy kry wa nie nie pra wi dło -
we go uło że nia ta śmy i na pro -
wa dza nie jej na wła ści wy tor.
Fle xco ofe ru je do te go ce lu
je dy ny w swo im ro dza ju sys -
tem na pro wa dza ją cy PT Pro
Belt Tra iner. Je go ruch ob ro -
to wo -prze chyl ny na tych miast
na pro wa dza ta śmę na wła -
ści wą po zy cję. Sys tem na da -
je się do prze no śni ków o pra -
cy re wer syj nej o pręd ko ści
prze su wu ta śmy od sied miu
me trów na se kun dę. Mo że
pra co wać za rów no w śro do -
wi sku wil got nym, jak i su -
chym. Sys tem pro du ko wa ny
jest w wiel ko ściach umoż li -
wia ją cych sto so wa nie z ta -
śma mi o sze ro ko ści od 450
do 2.400 mi li me trów.
Na te go rocz nych tar gach
Bau ma pre mie rę mia ła tak że
in na pro wad ni ca cen tru ją ca
ta śmę – PT Pro EZ. Po sia da
ona po dob ne funk cje jak PT
Pro Belt Tra iner, ale jej prze -
zna cze niem jest pra ca
na pod le ga ją cych mniej szym
ob cią że niom prze no śni kach
wy po sa żo nych w re wer syj ne
ta śmy ma ją cych sze ro kość
do 1.200 mi li me trów. Dzię ki
pro stej bu do wie mo co wań
mon taż sys te mu jest bez pro -
ble mo wy. Ce chą szcze gól ną
PT Pro EZ są ofe ro wa ne

w stan dar dzie rol ki pro wa -
dzą ce ta śmę z po szy ciem
wykonanym z po li ure ta nu. 
W stre fie za ła dun ku prze no -
śni ka czę sto do cho dzi do gu -
bie nia ma te ria łu. Dzie je się
tak ze wzglę du na du żą si łę
ude rze nia o ta śmę. Aby te mu
za po biec, Fle xco ofe ru je sys -
te my spo wal nia ją ce szyb -
kość spa da nia trans por to wa -

ne go ma te ria łu. No wo ścią
pre zen to wa ną pod czas Bau -
my by ły urzą dze nia ty pu
EZIB. Dzię ki moż li wo ści ła -
twej re gu la cji ką ta wy sy pu
użyt kow nik mo że ła two do ko -
nać ich kon fi gu ra cji przy sto -
so wu jąc do pra cy
w kon kret nych wa -
run kach ro bo czych. 

www.flexco.com

Spe cjal nie prze szko le ni pra cow ni cy Fle xco do ko nu ją szcze gó ło wej in spek cji prze -
no śni ków sta ra jąc się wy chwy cić wszel kie nie pra wi dło wo ści w ich dzia ła niu

Czysto, szybko i bez strat!
Czy prze no śni ki ta śmo we speł nia ją za ło żo ne
pa ra me try? A mo że prze bieg pro ce sów trans -
por to wych moż na zop ty ma li zo wać? Od po wie -
dzi na te py ta nia udzie la fir ma Fle xco wy ka zu -
jąc nie pra wi dło wo ści w dzia ła niu prze no śni -
ków i pro po nu jąc spo so by ich usu nię cia

http://www.flexco.com/
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In ter han dler, bę dą cy wy łącz -
nym au to ry zo wa nym dys try -
bu to rem kon cer nu JCB na ry -
nek pol ski, za pro sił do Wiel -
kiej Bry ta nii gru pę dwu dzie -
stu klien tów z ca łej Pol -
ski. – Głów nym ce lem wy jaz -
du by ło za pre zen to wa nie ła -
do wa rek ko ło wych ka te go rii
„He avy Li ne”. Każ dy
z uczest ni ków mógł nie tyl ko
obej rzeć, ale tak że prze te sto -
wać ma szy ny – mó wi To masz
We gner, Dy rek tor Sprze da -
ży Ma szyn Bu dow la nych
w fir mie In ter han dler. 

Po ka zy i te sty zor ga ni zo wa no
w na le żą cym do JCB kom -
plek sie ko pal ni su row ców
skal nych Ke vin Qu ar ry. Swe -
go cza su te ren od kryw ki po -
dzie lo no na czte ry sek to ry,
co po zwa la za rów no na pro -
wa dze nie prak tycz nych te -
stów ma szyn przez ośro dek
ba daw czo -roz wo jo wy JCB,
jak i re gu lar ną, nie za kłó co ną
eks plo ata cję zło ża. Do dys -
po zy cji pol skich klien tów od -
da no ła do war ki ko ło we ozna -
czo ne sym bo la mi 417, 427
oraz 437. Więk sze mo de le
uzu peł nia ją ty po sze reg ma -

szyn, któ ry wszedł do pro -
duk cji w ro ku 2013. Pod czas
te stów in struk to rzy JCB zwra -
ca li uwa gę na wy daj ność,
bez pie czeń stwo użyt ko wa nia
i so lid ność kon struk cji ma -
szyn. Kon struk to rzy JCB za -
dba li o to, by no we ła do war ki
by ły jak naj bar dziej efek tyw -
ne przy jed no cze snym ogra -
ni cze niu na kła dów eks plo ata -
cyj nych, przede wszyst kim
pod wzglę dem zmniejszenia
zu ży cia pa li wa. W tym ce lu
za pro jek to wa li i tak do bra li
jed nost kę na pę do wą, osie,

układ prze nie sie nia na pę du
oraz hy drau li kę ma szy ny, by
pod ze spo ły te pra co wa ły
w peł ni har mo nij nie. Dzię ki
za sto so wa niu naj lep szych
kom po nen tów, ta kich jak sil -
nik Cum mins, skrzy nie bie -
gów i osie ZF, pom py Re -
xroth i za wo ry hy drau licz ne
Par ker ma szy ny wy róż nia ją
się nie za wod no ścią i wy dłu -
żo ną ży wot no ścią. Przy czy -
nia się do te go tak że so lid -
ność kon struk cji. W no wych
ła do war kach za sto so wa no
prze gub cen tral ny o bu do wie
skrzyn ko wej. Dzię ki te mu jest

on znacz nie moc niej szy niż
tra dy cyj ne roz wią za nie z po -
je dyn czą pły tą z pia stą. 
Te stu ją cy ła do war ki zgod nie
pod kre śla li za le ty ich ka bin.
Sta ły się one prze stron niej -

sze i le piej wy ci szo ne. Mon -
to wa ne na spe cjal nych wi -
sko zo wych amor ty za to rach
speł nia ją wy mo gi stan dar -
dów ROPS/FOPS. Dzię ki du -
żym po wierzch niom prze -
szkleń ope ra tor ma szer sze
po le wi dze nia na ob szar wo -
kół ma szy ny. Wpływ na pod -
nie sie nie bez pie czeń stwa

ob słu gu ją ce go ma szy nę
ma ją tak że po rę cze o zmie -
nio nej kon struk cji oraz le piej
wy pro fi lo wa ne schod ki wio -
dą ce do ka bi ny. W no wych
ła do war kach za sto so wa no
też znacz nie sku tecz niej sze
oświe tle nie LED uła twia ją ce
pra cę po zmro ku i przy złych
wa run kach at mos fe rycz nych.
Zmia ny sty li stycz ne nad wo -
zia no wych ła do wa rek po -
dyk to wa ne zo sta ły ko niecz -
no ścią po więk sze nia ko mo -
ry sil ni ka i wy go spo da ro wa -

nia w niej miej sca na ele -
men ty ukła du oczysz cza nia
spa lin. Nie ja ko przy oka zji
kon struk to rzy JCB uzy ska li
ła twiej szy i wy god niej szy
do stęp do jed nost ki na pę -
do wej i ele men tów pod le ga -
ją cych czę ste mu ser wi so wa -
niu. W ten spo sób ogra ni czy li
zna czą co czas trwa nia ru ty no -

MASZYNY BUDOWLANE

Stra te gia JCB? „He avy Li ne” w ofen sy wie!
O tym, że ła two paść ofia rą wła sne go suk ce su świad czy przy kład JCB.
Bry tyj ski kon cern ko ja rzy się głów nie z ko par ko -ła do war ka mi i ma szy -
na mi kom pak to wy mi, kon se kwent nie dą ży jed nak do zmia ny wi ze run ku.
Do brą oka zją ku te mu by ły tar gi Hil l he ad, na któ rych JCB chwa li ło się
cięż ki mi ma szy na mi, przede wszyst kim ła do war ka mi ko ło wy mi

Kon struk to rom no wych ła do wa rek ko ło wych JCB uda ło się po łą czyć ich efek tyw -
ność z ogra ni cze niem na kła dów eks plo ata cyj nych, przede wszyst kim na pa li wo

Gru pa klien tów z Pol ski mo gła prze ko nać się, że kon cern JCB ob rał no wą stra te gię
i nie chce być już ko ja rzo ny wy łącz nie ja ko pro du cent ko par ko -ła do wa rek

W Hil l he ad JCB zaprezentował sprzęt z naj now szej ofer ty kładąc zdecydowany na -
cisk na cięż sze ma szy ny klasy „Heavy Line”
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wych prze glą dów oraz ewen -
tu al nych na praw.
JCB i In ter han dler za dba ły
o atrak cje dla swo ich go ści.
Ko lej nym punk tem wy pra wy
by ła wi zy ta w ka mie nio ło mie
Hil l he ad. To wła śnie tu co
dwa la ta od by wa ją się naj -
więk sze w Wiel kiej Bry ta nii
tar gi ma szyn bu dow la nych,
wy ko rzy sty wa nych w gór nic -
twie od kryw ko wym oraz
sprzę tu do wy bu rzeń i re cy -
klin gu. Na te go rocz nych tar -
gach swe moż li wo ści za pre -

zen to wa ła świa to wa czo łów -
ka pro du cen tów ma szyn bu -
dow la nych oraz do staw cy
osprzę tu. Wśród nich – tra dy -
cyj nie już – JCB zaj mo wa ło
po zy cję do mi nu ją cą. Da ło się
to za ob ser wo wać na tych -
miast po prze kro cze niu głów -

nej bra my. Zwie dza ją cy tar gi
wkra cza li bo wiem do ogrom -
ne go sto iska JCB z przy le ga -
ją cym doń wła snym te re nem
po ka zo wym. – Tar gi Hil l he ad
sta no wią dla JCB swo isty ma -
tecz nik. Choć jak zaw sze są
tu obec ni wszy scy na si kon -
ku ren ci, to JCB za cho wu je
wśród nich do mi nu ją cą po zy -
cję. Wy glą da to zu peł nie ina -
czej niż na Bau mie, gdzie re -
pre zen to wa ny przez nas kon -
cern jest tyl ko jed nym z wie lu
wy staw ców. Tu taj na to miast

od gry wa wio dą cą ro lę, ma
osob ny po li gon, na któ rym
oglą dać moż na wy łącz nie
ma szy ny marki JCB – za uwa -
ża To masz We gner.
Zgod nie z ob ra ną stra te gią
w Hil l he ad JCB kładł na cisk
na pro mo wa nie cięż kie go

sprzę tu, ła do wa rek ko ło wych
i ko pa rek hy drau licz nych. Po -
dob nie, jak pod czas Bau my
fu ro rę wśród pu blicz no ści ro -
bi ły po ka zy moż li wo ści Hy -
dra di ga. Na po ja wie nie się
w sprze da ży tej ko par ki ko ło -
wej o no wa tor skiej kon struk -
cji z nie cier pli wo ścią cze ka ją
też pol scy użyt kow ni cy.
Przed sta wi cie le In ter han dle ra
za po wie dzie li, że jesz cze
w sierp niu zor ga ni zu ją w kil -
ku miej scach w Pol sce po ka -
zy in no wa cyj nej ma szy ny.
Po ich za koń cze niu Hy dra dig
tra fi do sprze da ży. 
Wi zy tę w Wiel kiej Bry ta nii
wień czy ły od wie dzi ny w sie -
dzi bie JCB. Go ście z Pol ski
za po zna ni zo sta li z do ko na -

nia mi fir my, jej hi sto rią
i dniem dzi siej szym. Zwie dzi -
li mu zeum JCB oraz jed ną
z fa bryk w je go oko li cy.
W obu miej scach prze ko nać
się mo gli, jak JCB sza nu je
swych pra cow ni ków. Za rów -
no obec nych, jak i by łych.
Na wet eme ry ci czu ją się po -
trzeb ni. Współ two rzy li przez
dzie się cio le cia po tę gę JCB,
a dziś opro wa dza ją go ści
po mu zeum. Co raz le piej czu -
ją się w nim tak że zwie dza ją -
cy z Pol ski, któ rzy oglą dać
mo gą pro jek cje fil mów z ko -
men ta rzem w ro dzi mym ję zy -
ku. Or ga ni za to rzy wy jaz du
pod kre śla li, że je go ce lem nie
jest je dy nie pre zen ta cja naj -
now szych ma szyn i roz wią -
zań kon struk cyj nych, ale tak -

że pie lę gno wa nie bo ga tych
tra dy cji, na któ rych opie ra się
dzi siej sza po tę ga JCB. 
Do wo dzi niej dziś mię dzy in -
ny mi or ga ni za cja pro duk cji.
Go ście z Pol ski mo gli się z nią
za po znać ob ser wu jąc pracę
na linii pro duk cyj nej. Wy bra -
no je den z wie lu za kła dów
JCB w tej czę ści An glii, ale
umoż li wi ło to wy ro bie nie so -
bie zda nia na to, jak zło żo ny
jest pro ces pro duk cji.
Wy pra wa od sa me go po cząt -
ku od by wa ła się w oso bli wych
oko licz no ściach. W dniu przy -
lo tu go ści z Pol ski An glia wy -
eli mi no wa na zo sta ła z Eu -
ro 2016 przez „kop ciusz ka”
z Is lan dii. Wy wo ła ło to praw -
dzi wą bu rzę, nie mniej szą

od tej po ogło sze niu wy ni ków
re fe ren dum do ty czą ce go
opusz cze nia przez Wiel ką
Bry ta nię Unii Eu ro pej skiej.
Przed sta wi cie le JCB nie kry li
obaw przed kon se kwen cja mi
„Bre xi tu”. Nic w tym dziw ne -
go, sko ro oprócz je de na stu
fa bryk w kra ju, kon cern po sia -
da ty le sa mo za kła dów pro -
duk cyj nych po za gra ni ca mi
Wie kiej Bry ta nii. Do for mal ne -
go opusz cze nia UE upły nie
jed nak jesz cze wie le wo dy,
za rów no w Ta mi zie, jak i w Wi -
śle. Je d no jest pew ne już dziś.
Koncern JCB nie za mie rza re -
zy gno wać ze swej wio dą cej
po zy cji, ja ką wy pra -
co wał so bie na ryn -
kach ca łe go świa ta. 

www.interhandler.pl

Na tar gach Hil l he ad funk cjo nu ją dwa po li go ny, je den z nich jest ogól nie do stęp ny
dla wszyst kich wy staw ców, na dru gim zaś oglą dać moż na wy łącz nie ma szy ny JCB

Wśród wie lu ma szyn de mon stro wa nych przez JCB, fu ro rę robił Hy dra dig. In no wa -
cyj na „kołówka” jesz cze w sierp niu wejdzie do sprzedaży w Polsce

Pierwszym skojarzeniem z JCB jest koparko-ładowarka. Nic dziwnego, że maszyny
te zajmują poczesne miejsce w muzeum JCB

http://www.interhandler.pl/
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Po cząt ki fir my Ri chert ob cho -
dzą cej w tym ro ku dwu dzie -
sto le cie ist nie nia zwią za ne
by ły z trans por tem bu dow la -
nym. Dzia łal ność przed się -
bior stwa szyb ko po sze rzo no
o ro bo ty ziem ne, ta kie jak
ma kro ni we la cje, wy mia -
na grun tu czy wy ko py
pod do my jed no ro dzin ne

i osie dla. W ro ku 2007, gdy
Pol skę na wie dzi ły po wo dzie,
fir ma pro wa dzi ła do dat ko wo
pra ce roz biór ko we. Obec nie
kon cen tru je się na re ali za cji
du żych in we sty cji dro go wych
i ko le jo wych, pro wa dzo nych
na te re nie ca łe go kra ju.
W do rob ku ma mię dzy in ny -
mi udział w bu do wie no we go
dwor ca Łódź Fa brycz na, Po -
mor skiej Ko lei Me tro po li tal -

nej, tu ne lu pod Mar twą Wi słą,
mo der ni za cji li nii ko le jo wej
S 226 i bu do wie dro gi S7.
Po nie waż fir ma Ri chert czę sto
re ali zu je kil ka in we sty cji jed -
no cze śnie, wy ma ga to od po -
wied nio du że go za ple cza
sprzę to we go. W chwi li obec -
nej po sia da sześć dzie siąt sa -
mo cho dów cię ża ro wych i sto

dzie sięć ma szyn ro bo czych.
Sie dem z nich wy po sa żo -
nych jest w sys te my Trim ble.
Adam Ri chert, ko or dy na tor
ds. ro bót fir my, tak wspo mi -
na na wią za nie współ pra cy
z SITECH Po land, au to ry zo wa -
nym przed sta wi cie lem w za -
kre sie sprze da ży i ser wi su roz -
wią zań Trim ble w Pol sce: – Po -
cząt ko wo trud no mi by ło zde -
cy do wać się na za kup sys te -

mów. Naj więk szą ba rie rę sta -
no wi ła oczy wi ście ce na. Po je -
dyn czy sys tem kosz tu je oko ło
dwu dzie stu pro cent no wej ma -
szy ny. Tak się jed nak zło ży ło,
że ubie ga li śmy się o kon trakt
na ko lei, w któ rym wy ma ga no
re ali za cji pod ję te go za da nia
z do kład no ścią do ±1 cm i ko -
rzy sta nia z sys te mów ste ro wa -
nia ma szy na mi. O ile pierw szy
wa ru nek by li śmy w sta nie
speł nić na wet bez ko rzy sta nia
z sys te mu ste ro wa nia pra cą
ma szyn, to co do dru gie go ko -
niecz ne by ło do po sa że nie
sprzę tu. Po ana li zie ofert róż -
nych firm i roz mo wach z ko le -

ga mi po fa chu zde cy do wa li -
śmy się na sys tem Trim ble.
Z mo je go ro ze zna nia wy ni ka -
ło, że jest on naj bar dziej przy -
ja zny dla użyt kow ni ka, ma naj -
wię cej funk cji, a po za tym jest
naj po pu lar niej szy w Pol sce.
Mo gę za wsze li czyć na wspar -
cie SI TECH Po land, któ ry re -
agu je szyb ko, za wsze gdy te -
go po trze bu ję. Przy ko niecz -
no ści do trzy ma nia ter mi nów
ma to bar dzo du że zna cze nie.
Pierw szy sys tem – GCS900
UTS – za mon to wa ny zo stał
na rów niar ce Vo lvo G946.
Umoż li wia on pra cę z wy ko rzy -
sta niem trój wy mia ro we go pro -

jek tu cy fro we go i za pew nia do -
kład ność rzę du ±7 mm.
– Szyb ko prze ko na li śmy się, że
ma szy na wy po sa żo na w ta ki
sys tem każ de za da nie wy ma -
ga ją ce du żej pre cy zji wy ko nu -
je znacz nie szyb ciej. Nie ma
przy tym po trze by ręcz ne go ty -
cze nia, co nie kie dy trwa bar -
dzo dłu go i wy ma ga za an ga żo -
wa nia kilku osób. Uzna li śmy,
że war to mieć rów nież ta ki sys -
tem do zgrub ne go roz gar nia -
nia, na spy char ce. Po je go in -
sta la cji, na je sie ni 2015 ro ku,
przy szedł czas na sys tem
wskaź ni ko wy na ko par ki. Obec -
nie ma my już łącz nie sie dem

ma szyn, na któ rych za mon to wa -
li śmy urzą dze nia Trim ble – opo -
wia da Adam Ri chert.
Ma szy ny wy po sa żo ne w sys te -
my wspo ma ga ją ce ste ro wa nie
pra cu ją przy re ali za cji trzech
róż nych in we sty cji. Dwie rów -
niar ki – wspo mnia na Vo lvo
G946 i nie daw no za ku pio -
na Cat 120M2 AWD wy ko rzy -
sty wa ne są przy mo der ni za cji
pra wie szes na sto ki lo me tro we -
go od cin ka li nii ko le jo wej
LK226 z Prusz cza Gdań skie go
do Por tu Pół noc ne go w Gdań -
sku. – Obie rów niar ki, któ re
sto su je my głów nie do roz kła -
da nia kru szy wa, pro fi lo wa nia

SPRZĘT BUDOWLANY

Z sys te ma mi Trim ble na wet trzy ra zy szyb ciej!
Spe cja li zu ją ca się w ro bo tach ziem nych fir ma Ri chert z Gdań ska od po nad pół to ra ro ku wy ko -
rzy stu je sie dem sys te mów Trim ble wspo ma ga ją cych ste ro wa nie ma szy na mi. Ko rzy ści wy ni ka -
ją ce z ich za sto so wa nia są na ty le du że, że wła ści cie le fir my rozważają zamontowanie ich
na wszyst kich ma szy nach, któ re bio rą udział w pra cach ni we la cyj nych czy skar po wa niu 

Spycharka Cat D6N LGP z systemem Dual GPS pracująca w okolicach Elbląga jest
wykorzystywana do robót wykończeniowych przy budowie dróg serwisowych

Adam Ri chert, ko or dy na tor ds. ro bót w fir mie Ri chert nie kry je za do wo le nia z sys te -
mów Trim ble oraz ob słu gi po sprze da żo wej SITECH Po land

Systemy sterowania Trimble mogą być stosowane w maszynach różnych
producentów, jak np. w prezentowanej spycharce Komatsu D61PX
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na sy pów oraz sta bi li za cji, wy -
po sa żo no w iden tycz ny sys -
tem. Na sy py mu szą być wy ko -
na ne z to le ran cją +1/-2 cm,
a więc znacz nie więk szą niż za -
pew nia to urzą dze nie. Z sys te -
ma mi Trim ble mam do czy nie -
nia od pół to ra ro ku, a więc
gdy tyl ko po ja wi ły się w fir mie.
Ła two je opa no wa łem i dzię ki
nim na jed nej zmia nie je stem
w sta nie wy ko nać pięć ra zy
wię cej ro bo ty. Waż ne też, że
roz po czy nam pra cę bez ni czy -
jej po mo cy, sam roz sta wiam
so bie ta chi metr i wy ko nu ję
wcię cie na bu do wie, czy li wpa -

so wu ję się w pro jekt – tłu ma -
czy Hen ryk Kostuch, ope ra tor
rów niar ki Cat.
Spy char ka Cat D6N wy po sa -
żo na w sys tem Du al GPS,
pra cu je w oko li cach El blą ga
na bu do wie frag men tu DK7.
Ma szy na ko rzy sta z po zy cjo -
no wa nia sa te li tar ne go oraz
po pra wek sta cji re fe ren cyj nej
za in sta lo wa nej na bu dyn ku
biu ra, któ ra swym za się giem

„omia ta” ca łą bu do wę. Za -
pew nia do kład ność ±3 cm,
w zu peł no ści wy star cza ją cą
do ro bót dro go wych. – Ma -
szy na pra cu je ak tu al nie
przy bu do wie od cin ków ser -
wi so wych, na któ re bę dzie -
my chcie li skie ro wać ruch
w momen cie za mknię cia
DK7. Wy ko rzy stu je my ją
głów nie do za dań wy koń cze -
nio wych, gdzie jest wy ma ga -
na naj więk sza do kład ność.
Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka,
że mie ści się w to le ran cji
±1,5 cm, a więc dwu krot nie
wyż szej niż de kla ru je pro du -

cent – opo wia da Adam Ri chert.
Po zo sta łe ma szy ny z sys te -
ma mi Trim ble zna la zły za sto -
so wa nie na in nym od cin ku
DK7, w oko li cach Ostró dy.
Za mon to wa no je na dwóch
spy char kach – Ko mat su
D61PX i Cat D6N LGP oraz
dwóch ko par kach – gą sie ni -
co wej Cat 325 i ko ło wej 
Vo lvo 160E. Wszyst kie sys te -
my ko rzy sta ją z sy gna łu GPS

oraz sta cji ba zo wej, przy któ -
rej w tym przy pad ku – ze
wzglę du na pa gór ko wa ty te -
ren – ko niecz ne by ło za sto so -
wa nie spe cjal ne go wzmac -
nia cza  sy gna łu. – Spy char ki
te są wy ko rzy sty wa ne głów nie
do roz kła da nia warstw na sy -
po wych, bądź ro bie nia wy ko -
pów sze ro ko prze strzen nych
na wy miar. Ko par ki sto su je my
do ko pa nia ro wów i skar po -
wa nia. Z na szych ob ser wa cji
wy ni ka, że ko par ka bez sys te -
mu jest w sta nie w cią gu
zmia ny wy rów nać skar pę

na dłu go ści około stu
metrów, na to miast z sys te -
mem około trzystu metrów.
Aby mak sy mal nie wy ko rzy -
stać po ten cjał ta kiej ma szy ny,
ro bi ona co kil ka na ście -kil ka -
dzie siąt me trów tak zwane
znacz ni ki, bę dą ce punk ta mi
od nie sie nia dla ko pa rek bez
sys te mu – wyjaśnia Sła wo mir
Bor kow ski, kie row nik bu do -
wy w fir mie Ri chert.
Sys tem Du al GPS prze zna -
czo ny do ko pa rek jest wskaź -

ni ko wy, co w po rów na niu
do sys te mów au to ma tycz -
nych sto so wa nych  na przy -
kład w spy char kach czy rów -
niar kach ozna cza, że na dal
wszyst kie czyn no ści wy ko -
nu je ope ra tor, ale ma on
pod gląd w cza sie rze czy wi -
stym po ło że nia na rzę dzia ro -
bo cze go wzglę dem pro jek tu.
Dzię ki te mu mo że szyb ko
uzy skać żą da ną po wierzch -
nię i to bez ko niecz no ści za -
an ga żo wa nia do dat ko wych
osób, ja kie by ły by ko niecz ne
do ręcz ne go ty cze nia.

– Ko rzy ści, ja kie za pew nia ją
te sys te my, spra wia ją, że
naj chęt niej „ubrał bym” w nie
wszyst kie ma szy ny, któ re po -
sia dam. Wów czas każ da jed -
nost ka mo gła by pra co wać
na wy koń cze niach i nie trze -
ba by ło by prze sta wiać
sprzę tu al bo za sta na wiać
się, któ rą ma szy nę wy ko rzy -
sty wać na da nej bu -
do wie – pod su mo -
wu je Adam Ri chert.

www.sitech.pl

System GCS900 UTS zamontowany na równiarce Cat 120M2 działa w oparciu o
technologię tachimetryczną, czyli aktywne lustro i projekt cyfrowy 3D

Maszyny Cat są fabrycznie przygotowane do montażu elementów systemu Trimble,
takich jak np. czujniki położenia ramy i obrotnicy lemiesza

W koparkach jest stosowany system wskaźnikowy. Zasadniczą jego część stanowią
czujniki montowane na każdym ruchomym elemencie osprzętu

Operator koparki ma dwa widoki, pokazujące dokładne ustawienie narzędzia
roboczego względem profilu zadanego w projekcie

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


– Lu bi Pan pił kę noż ną?
– Lu bię, na wet bar dzo.

– Pew nie dzi wi się Pan, dla cze go o to py tam?
– I tak, i nie. Ży li śmy jesz cze do nie daw na fi na ła mi Eu ro 2016
i uda nym wy stę pem na szej dru ży ny. Nie mal wszę dzie ki bi -
co wa no Bia ło -Czer wo nym. 

– Py tam ze wzglę du na Pań ską dro gę za wo do wą. Przy -
po mi na Pan mi pił ka rza, wy cho wan ka klu bu pró bo wa -
ne go na wielu po zy cjach. W Ama go zaj mo wał Pan róż -
ne sta no wi ska, po cząw szy od ser wi san ta, a na dy rek -
to rze sprze da ży koń cząc… 
– No tak, moż na by to po rów nać do pił kar skiej ka rie ry. Od chłop ca
do po da wa nia pi łek do kie ru ją ce go grą w so lid nym klu bie… Prze -
sze dłem w fir mie Ama go po ko lei wszyst kie sta no wi ska. Za czy na -
łem ja ko ser wi sant w Kra ko wie. Na stęp nie wy je cha łem do War sza -
wy i przez dwa la ta pra co wa łem ja ko szef ser wi su w Pol sce Cen -
tral nej. W tym cza sie za trud ni łem oraz do brze wy szko li łem kil ku
me cha ni ków na tym te re nie. Mam sa tys fak cję, bo pod mo ją pie czą
sta li się spe cja li sta mi w swo im fa chu. Po dwóch la tach wró ci łem
do Kra ko wa i prze sze dłem do dzia łu sprze da ży ja ko przed sta wi -
ciel han dlo wy na wo je wódz two ślą skie. W ro ku 2010 zo sta łem dy -
rek to rem Re gio nu Po łu dnio we go. Oprócz sprze da ży ma szyn
w wo je wódz twie ma ło pol skim słu ży łem rów nież wspar ciem resz -
cie han dlow ców na Po łu dniu. Po ko lej nych pię ciu la tach zo sta -
łem dy rek to rem sprze da ży na te ren ca łej Pol ski. Oczy wi ście na -
dal zaj mu ję się sprze da żą ma szyn na swo im te re nie. Oprócz te -
go wspie ram i po ma gam han dlow com dzia ła ją cym w ca łej Pol -
sce. W tym ro ku spo tkał mnie ko lej ny awans, pre zes Ama go po -
wie rzył mi sta no wi sko dy rek to ra za rzą dza ją ce go fir my.

– Od na lazł się Pan w no wej funk cji? A mo że cią gnie
wil ka do la su i lu bi Pan zaj rzeć do warsz ta tu?
– Po wie rzo na mi funk cja dy rek to ra za rzą dza ją ce go jest wiel ce
za szczyt na. Na dal jed nak lu bię „po dłu bać” przy ma szy nach.
Zmie rzyć się na przy kład z pro ble mem ja kiejś nie ty po wej awa -
rii. Zna leźć przy czy nę jej po wsta nia i spo sób usu nię cia.

– W fir mach po szu ku je się naj czę ściej me ne dże rów
z ze wnątrz, dłu go let ni pra cow ni cy są nie do strze gal ni.
W Pań skim przy pad ku cier pli wość się jed nak opła ci ła…
– Znam wie le firm, w któ rych sta wia się na lu dzi z ze wnątrz. Po -
dob nie rzecz mia ła się i w Ama go. Pre zes Ma rek Wią cek zwe -
ry fi ko wał jed nak swą stra te gię i po sta no wił da wać szan se swo -
im dłu go let nim pra cow ni kom. Mo gą się roz wi jać i awan so wać,
co jest w mo im prze ko na niu kro kiem we wła ści wym kie run ku.

– A jak trak tu ją Pa na współ pra cow ni cy? Pio trek, ko le ga,
któ ry latami pra co wał tuż obok, na gle zo sta je prze ło żo nym
za rzą dza ją cym ca łą fir mą… Ma Pan po słuch?
– Są dzę, że awans mnie nie zmie nił. Nie mam żad ne go pro ble -
mu z re la cjami z współpracownikami. Je ste śmy na dal ko le ga mi,
z tym że po pra cy. Je śli o coś pro szę, to jest to wy ko na ne. Wy -
zna ję za sa dę, że je że li pro si się o coś w od po wied ni spo sób, to
się to do sta je. Pod kre ślam – pro si, a nie wy da je roz ka zy. 

– Bar dzo czę sto sły szy się, że Ama go to fir ma o cha -
rak te rze ro dzin nym. Praw da czy mit?
– Praw da! Prze ja wia się to w re la cjach mię dzy pra cow ni ka -
mi, w trak to wa niu ich przez wła ści cie li. Two rzy my zgra ny ze -
spół, iden ty fi ku je my się z fir mą. Raz do ro ku skrzy ku je my
się i or ga ni zu je my wy jazd w ple ner. Nie jest to ste ro wa ne
od gór nie. W wy jaz dach bie rze udział ab so lut na więk szość
z nas, przez dwa dni prze by wa my ra zem i to nas in te gru je.

– Ra zem pra cu je cie, ra zem wy po czy wa cie. Wy trzy mu -
je cie ze so bą? Nikt nie wy le wa ża li?
– By wa, że ktoś wy ko rzy stu je nasz wspól ny wy jazd i po sta -
na wia przy oka zji coś wy ja śnić, al bo po pro stu po na rze kać.
No cóż, tak się zda rza, ale uwa żam, że ma to tak że swą do -
brą stro nę. Nie kie dy ad wer sa rze wra ca ją do do mu w naj lep -
szej ko mi ty wie. Po wiem tak – bu rza szyb ko się po ja wia i szyb -
ko prze cho dzi. A at mos fe ra jest oczysz czo na, co spra wia, że
codzienna pra ca sta je się przy jem niej sza.

– Za Pań skie go po przed ni ka Ama go prze ży wać za czę ło
spo re kło po ty. Pre zes Wią cek zde cy do wał się wów czas
na swo istą „uciecz kę do przo du”. Uda ło mu się za or dy -
no wać sku tecz ną te ra pię?
– Nie ma co ukry wać, sy tu acja by ła bar dzo zła, jed nak że
wspól nym wy sił kiem uda ło się nam wyjść na pro stą. Za czę li -
śmy no we roz da nie i szcze rze wie rzę, że od nie sie my suk ces.

– Jest Pan te go pe wien? Raz po raz do cho dzą nas słu -
chy, że dni Ama go są po li czo ne…
– Do te go je stem aku rat przy zwy cza jo ny. Od po cząt ku mo jej
pra cy w Ama go co kil ka mie się cy roz pusz cza no po gło ski, że
sto imy nad prze pa ścią, plaj tu je my. Przywołując słyn ną wy -
po wiedź Mar ka Twa ina stwier dzić moż na, że plotka o na szej
śmier ci by ła za każ dym ra zem moc no prze sa dzo na.
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Roz mo wa z Piotrem Klupa, dyrektorem
zarządzającym Amago Sp. z o.o.

Lepiej prosić niż rozkazywać!

WYWIAD POŚREDNIKA



– Czy fir ma dys try bu cyj na z pol skim ka pi ta łem ma szan -
se utrzy ma nia swej po zy cji na pol skim ryn ku? Wiel kie
kor po ra cje ma ją prze cież da le ce więk sze moż li wo ści. 
– Teo re tycz nie tak. Uwa żam jed nak, że wca le nie sto imy
na stra co nej po zy cji. Wprost prze ciw nie, ma my na wet prze -
wa gę wy ni ka ją cą z moż li wo ści po dej mo wa nia szyb szych
de cy zji. Po nad to nie ogra ni cza my się wy łącz nie do kon kret -
ne go asor ty men tu. Ama go to prze cież nie tyl ko ma szy ny
bu dow la ne, fir ma po sia da rów nież in ne dzia ły, sprze da je
choć by sprzęt wiert ni czy czy ma szy ny dro go we. Je ste śmy
tak że bar dziej nie za leż ni mo gąc po dej mo wać współ pra cę
z wie lo ma do staw ca mi, le piej re agu jąc na po trze by ryn ku.
Gdy jed ne mu z dzia łów idzie go rzej, moż na po sił ko wać się
ko niunk tu rą w in nym. Spe cy fi ka spra wia też, że ma szy ny
bu dow la ne sprze da ją się czę ściej, trans ak cji jest wię cej.
W bran ży wiert ni czej nad kon trak tem pra cu je się znacz nie
dłu żej, by wa że na wet rok.

– Efek ty i mar że są tam bar dziej spek ta ku lar ne. Każ dy
kij ma dwa koń ce. Lu dzie mo gą się fru stro wać, twier -
dząc, że pra cu ją na in ny dział. Po co się prze mę czać,
sko ro wszyst ko i tak tra fia do wspól ne go ko tła… 
– Lu dzie są tyl ko ludź mi, cho ciaż dziś już nikt nie my śli w ten
spo sób. Ama go jest sil na si łą swo ich pra cow ni ków. To nie
szyld, to lu dzie. Two rzy my zgra ny ze spół, ma my wspól ne ce -
le i dą ży my do te go, by je re ali zo wać.

– Ja kie ce le sto ją przed Ama go? Co pla nu je Pan na naj -
bliż szą przy szłość?
– Na pew no w pierw szej ko lej no ści chcę od bu do wać po ten -
cjał dzia łu ma szyn bu dow la nych. Tu jest naj wię cej do zro bie -
nia. Je ste śmy obec nie na eta pie po zy ski wa nia pra cow ni ków
do dzia łu ma szyn bu dow la nych.

– Jest Pan prak ty kiem. Za wsze podczas targów cie ka -
wie opo wia dał nam Pan o ma szy nach. Czy więk szy
suk ces w ich sprze da ży mo że mieć mający tylko
pobieżną wiedzę o maszynie  sprze daw ca, czy też czło -
wiek, któ ry do głęb nie zna jej kon struk cję? 
– Zde cy do wa nie więk sze szan se ma w mo im prze ko na niu
han dlo wiec, któ ry zna się na sprze da wa nych ma szy nach, po -
znał ich kon struk cję od przy sło wio wej pod szew ki. Po wi nien
on peł nić ro lę do rad cy tech nicz ne go klien ta, pomagać roz -
wią zy wać je go pro ble my. Skut ku je to rosnącą sprze da żą. 

– To pięk na teo ria, prak ty ka po ka zu je jed nak zu peł nie
co in ne go. Co raz trud niej o do bre go han dlow ca.
– To praw da. Uwa żam, że w fir mach pra cu je zde cy do wa nie
zbyt ma ło osób na praw dę zna ją cych się na ma szy nach. Nie
do za ak cep to wa nia jest cią głe się ga nie do fol de rów, gdy klient
za da pro ste py ta nie. Iry tu je żon glo wa nie pu sty mi slo ga na mi. 

– Cze pia się Pan! To nie jaz da fi gu ro wa na lo dzie. Tu
li czy się wy nik, a nie styl, w ja kim zo stał osią gnię ty…
– Po zwo lę so bie się z Pa nem nie zgo dzić. Po dob nie, jak
ze stwier dze niem, że han dlow co wi mo że być obo jęt ne, co
sprze da je. Dziś mo gą być to ma szy ny bu dow la ne, a ju tro
szczo tecz ki do zę bów. Wy zna jąc ta ką za sa dę  klien to wi
sprze dać moż na tyl ko jed ną ma szy nę. Pierw szą i za ra zem
ostat nią. Po tem na stę pu je roz cza ro wa nie, po zo sta je nie -

smak i wza jem ne pre ten sje. Jakakolwiek współpraca staje
się niemożliwa. Han dlo wiec, któ ry nie wie rzy w wa lo ry pro -
duk tu, ja ki ofe ru je, jest w dłuż szej per spek ty wie ska za ny
na po raż kę. To dro ga do ni kąd. Naj waż niej sze to wie rzyć
w to, co się ro bi, utoż sa miać się z fir mą i być prze ko na -
nym do ofe ro wa nych ma szyn i urzą dzeń.

– Zmie ni ło się spek trum firm współ pra cu ją cych z Ama go.
Wpro wa dza cie na ry nek no we mar ki, przy naj mniej
w ostat nim cza sie sta li ście się bar dzo ak tyw ni.
– Zga dza się. Cią gle szu ka my no wych do staw ców po -
sze rza jąc dzię ki te mu swo ją ofer tę. Obec nie re pre zen tu -
je my w Pol sce kil ka no wych firm, ja ki mi są Astec, MST
czy Mait. Do star cza ją one bar dzo do bre ja ko ścio wo pro -
duk ty, lecz nie są jesz cze wy star cza ją co zna ne w Pol sce.
My ślę jed nak, że to tyl ko kwe stia cza su i cięż kiej pra cy,
aby ich sprze daż ro sła. Do bry przy kład w tym wzglę dzie
sta no wi fir ma Astec pro du ku ją ca ota czar nie oraz przy -
staw ki do pro duk cji as fal tu spie nio ne go. Współ pra cu je -
my z ni mi od nie mal dwóch lat i za czy na my mieć wy ni ki.
Przy znam, że tak du ży po pyt na wy ro by fir my Astec po -
zy tyw nie mnie za sko czył.

– Hy un dai. Czy jest Pan za do wo lo ny z po zy cji mar ki
na pol skim ryn ku? Oczy wi ście za wsze moż na po wie -
dzieć, że moż na „ugrać” wię cej, ale w przy pad ku
Hyun da ia ocze ki wać moż na więk sze go sko ku. Od dzie -
wią tej ge ne ra cji ma szyn ko re ań ski kon cern gra prze -
cież w świa to wej „Li dze Mi strzów „…
– Hy un dai na le ży dziś bez sprzecz nie do świa to wej czo łów ki
wśród pro du cen tów ma szyn bu dow la nych. Sto su je kom po -
nen ty i pod ze spo ły uzna nych do staw ców, osią gnął po wta -
rzal ną ja kość swych wy ro bów. Ich sprze daż w Pol sce z ro ku
na rok się zwięk sza, choć oczy wi ście za wsze mo gło by być
le piej. Za pew niam Pa na, że usil nie nad tym pra cu je my.

– Po moc klien tom w za kre sie fi nan so wa nia ma szyn?
– Dą ży my do te go, by za pew nić na szym klien tom kom plek so -
wą ob słu gę. Po cząw szy od sprze da ży, przez fi nan so wa nie,
a na ob słu dze po sprze da żo wej koń cząc. We współ pra cy z DLL
wpro wa dzi li śmy do na szej ofer ty fi nan so wa nie Hy un dai Fi nan -
ce. Dzię ki te mu zy ska li śmy moż li wość przy go to wa nia bar dzo
atrak cyj nych roz wią zań fi nan so wych dla na szych klien tów. 

– Pro szę po wie dzieć coś o so bie pry wat nie na szym
czy tel ni kom. Co robi Pan po za pra cą? Ma Pan ulubiony
sposób spędzania wolnego czasu? 
– Du żo pra cu ję, ale sta ram się za wsze zna leźć czas dla mo -
jej ro dzi ny. Mam żo nę oraz rocz ną cór kę i to właśnie im sta -
ram się po świę cać naj wię cej cza su po pra cy. Jed nak że przy -
znam, że naj więk szym mo im hob by jest węd kar stwo. Węd -
ku ję już od nie mal ćwierć wie cza. Jest to sport, któ ry po zwa -
la się wy ci szyć oraz któ ry uczy cier pli wo ści. Gdy nada rzy się
oka zja, mam chwi lę wol ne go, pa ku ję sprzęt i na ryb ki. Oczy -
wi ście ryb ka tra fia z po wro tem do wo dy.

– A wcze śniej speł nić mu si ja kieś Pań skie ży cze nie? 
– Do brze by by ło. Ale jesz cze mi się ta ka nie tra fi ła… 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski

Pośrednik Budowlany  13
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Wy bór miej sca i part ne ra
do or ga ni za cji im pre zy nie był
oczy wi ście dzie łem przy pad -
ku. Bu dro pol na le ży do naj -
bar dziej wy pró bo wa nych part -
ne rów Liu gong Dres sta Ma -
chi ne ry, ma spek ta ku lar ne do -
ko na nia w sprze da ży ma szyn
pro du ko wa nych w Sta lo wej
Wo li. Za pew nia też dla nich
spe cja li stycz ny ser wis i prze -
pro wa dza re mon ty ka pi tal ne.
Przy znać trze ba, że efek ty
tych dzia łań są im po nu ją ce.
Tra dy cyj nie już im pre za Bu -
dro po lu cie szy ła się du żą fre -
kwen cją. Za pro sze nie do Cze -
la dzi przy ję ła po nad set ka

użyt kow ni ków ma szyn marki
Dres sta, nie tyl ko ze Ślą ska
ale z także z innych regionów
Pol ski. Pre zes Bu dro po lu
An drzej Będ kow ski nie ukry -
wał za do wo le nia tym fak tem.
Za py ta ny o głów ny cel, ja ki
przy świe ca je go fir mie przy or -
ga ni za cji cy klicz nych spo tkań
z klien ta mi, od po wie -
dział: – Cho dzi nam przede
wszyst kim o to, by spo tkać się
w nie co luź niej szej at mos fe -
rze, od no wić kon tak ty, na wią -
zać no we i po dy sku to wać
o co dzien nej pra cy, w któ rej
to wa rzy szą nam sta lo wo wol -
skie ma szy ny. Nie przy pad ko -

wo więc współ or ga ni za to rem
spo tka nia jest Liu gong Dres -
sta Ma chi ne ry bę dą ca bez -
sprzecz nie na szym naj waż -
niej szym do staw cą.
Go spo da rze spo tka nia za dba li
o do sko na łą at mos fe rę i mnó -
stwo atrak cji za pew nia jąc stra -

wę dla cia ła i du cha. Na po wi -
ta nie pod ję li go ści wy staw nym
obia dem, póź niej by ło co raz
cie ka wiej. Czas przy by łym
do Cze la dzi upły wał wart ko
na po dzi wia niu wy stę pów ar ty -
stów i… ma szyn bu dow la nych.
W dy na micz nych po ka zach
rów nież bry lo wa ła Dres sta. Fir -

ma za pre zen to wa ła cie szące
się du żym po py tem na Ślą sku
ła do war ki ko ło we 530R i 560E
oraz spy char ki gą sie ni co we
TD -15R Extra i TD -8R. Co raz
więk sza ich licz ba pra cu je
w tamtejszych za kła dach gór -
ni czych, elek tro cie płow niach,
hu tach oraz na skła do wi skach
od pa dów. Uczest ni cy spo tka -
nia zo sta li tak że za po zna ni
z wpro wa dza ny mi suk ce syw -
nie no wy mi roz wią za nia mi
kon struk cyj ny mi oraz moż li -
wo ścia mi kon fi gu ra cji spy -
cha rek. Moż na je przy sto so -
wać do po trzeb kon kret ne go
na byw cy. Pro du cent ofe ru je
bo wiem róż no rod ne wer sje
pod wo zia, na przy kład o ob ni -
żo nym na ci sku na grunt z wy -
dłu żo ną ra mą trak cyj ną. Za -
kres za sto so wań spy cha rek
zwięk sza tak że sze ro ka ga ma
na rzę dzi ro bo czych.
Sta ni sław Ba lan dyk, dy rek tor
sprze da ży Liu gong Dres sta
Ma chi ne ry pod su mo wu jąc
spo tka nie po wie dział: – Bu -
dro pol to nasz spraw dzo ny
part ner. Dzia ła nie zwy kle
pręż nie w re jo nie, gdzie pra -
cu je naj wię cej na szych ma -
szyn w Pol sce. Bar dzo to do -

ce nia my. Cie szy my się, że
do Cze la dzi przy by ła tak
licz na gru pa klien tów. Dzię ki
te mu zy ska li śmy moż li wość
prze ka za nia im in for ma cji
o na szych pro duk tach
i za mie rze niach na naj -
bliż szą przyszłość.

MASZYNY BUDOWLANE

Dressta prezentowała się w Budropolu
W tym roku bardzo często dane nam było oglądać maszyny marki Dressta.
Najpierw na tar gach Bau ma w Mo na chium i Au to stra da -Pol ska w Kiel cach,
a ostatnio w Cze la dzi na im pre zie dla użyt kow ni ków ma szyn tej mar ki zor -
ga ni zo wa nej przez Dres sta Machinery Poland na te re nie Ka to wic kie go
Przed się bior stwa Na pra wy Ma szyn Bu dow la nych Bu dro pol 

www.dressta.eu

Jed nym z punk tów im pre zy by ły dy na micz ne po ka zy ma szyn. Przybyli na imprezę po dzi wia li przede wszyst kim spy char ki gą sie ni co we
Dres sta. Ma szy ny ze Sta lo wej Wo li cie szą się du żym po py tem wśród ślą skich firm

Go ście im pre zy za po zna ni zo sta li z wpro wa dza ny mi suk ce syw nie roz wią za nia mi kon -
struk cyj ny mi oraz moż li wo ścia mi kon fi gu ra cji ma szyn pro du ko wa nych w Sta lo wej Wo li

Bu dro pol spe cja li zu je się w re mon tach ka pi tal nych ma szyn wy twa rza nych w Sta lo -
wej Wo li. Dzię ki umie jęt no ściom me cha ni ków przy wra ca ne im są daw ne wa lo ry

http://dressta.eu/
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Fir ma ba zu ją ca na wła snym
sprzę cie eks plo atu je dzie więć
ko pa rek. Są wśród nich za -
rów no ma szy ny gą sie ni co we,
jak i ko ło we. Na co dzień
wspo ma ga ne są one przez
ko par ko -ła do war ki i ła do war -
ki ko ło we. Prze wa ża tu zde cy -
do wa nie sprzęt mar ki JCB.
Ob ser wo wa ne pod czas wy -
ko ny wa nia prac przy bu do wie
ka na li za cji – ko par ka gą sie ni -
co wa i ko ło wa tra fi ły do IBF
Bu dow nic two przed pię cio ma
la ty w sta nie uży wa -
nym. – Uda ło nam się po zy -
skać ma szy ny o ma łym prze -
bie gu, w bar dzo do brym sta -
nie tech nicz nym i w przy stęp -
nej ce nie, co też mia ło dla nas
nie ba ga tel ne zna cze nie. Za -
ku pi li śmy je z my ślą o bu do -
wie ka na li za cji desz czo wej
i od wod nień na au to stra dach.
Po roz wa że niu ry zy ka osta -
tecz nie jed nak zmie ni li śmy
stra te gię po sta na wia jąc skon -
cen tro wać się na re ali za cji in -
we sty cji w gmi nach po le ga ją -
cych na bu do wie ka na li za cji
sa ni tar nych, wo do cią gów,
oczysz czal ni ście ków i sta cji
uzdat nia nia wo dy – mó wi dy -
rek tor tech nicz ny IBF Bu dow -
nic two An drzej Karcz marz. 
Na te re nie Gmi ny Kon stan cin
IBF Bu dow nic two wy ko nu je
kom plek so we ro bo ty łącz nie
z od two rze niem na wierzch ni
dróg. Pod czas nich to wa rzy -
szy li śmy ope ra to rom JCB JS.
W Kon stan ci nie, w wa run -
kach gę stej za bu do wy i na le -
śnych dro gach, ob ser wo wa li -
śmy za rów no ma szy nę ko ło -
wą JS 160, jak i gą sie ni co wą
JS 240 NLC. Ich ope ra to rzy
chęt nie dzie li li się z na mi swy -
mi do świad cze nia mi z co -
dzien nej eks plo ata cji cięż kie -
go sprzę tu. Po nie waż sły sze -
li śmy wy łącz nie su per la ty wy,

po pro si li śmy dy rek to ra tech -
nicz ne go IBF, by nie co… po -
na rze kał. – Na wet gdy bym się
sta rał, to nie bar dzo mam
na co – śmie je się An drzej
Karcz marz. – Mi mo upły wu
cza su i dość in ten syw nej eks -
plo ata cji z na szy mi ko par ka mi
JCB nie mie li śmy ni gdy więk -
szych pro ble mów. Wy ni ka to
tak że z te go, że dba my o ma -
szy ny, re gu lar nie je ser wi su je -
my sto su jąc przy tym pły ny
eks plo ata cyj ne i fil try re ko -
men do wa ne przez pro du cen -
ta. Do na szych ma szyn tan ku -
je my wy łącz nie pa li wo do brej
ja ko ści. Po pro stu prze strze -
ga my pra wi dło wej ob słu gi
tech nicz nej. To się opła ca,
ma szy ny nas nie za wo dzą. 
Gdy my śli my o uzdro wi sku,
przy cho dzi nam na myśl je go
cen trum z par kiem zdro jo -
wym, też nią so lan ko wą, sa na -
to ryj ny mi pa wi lo na mi i przed -
wo jen ny mi za byt ko wy mi wil la -
mi. Kon stan cin to jed nak co -
raz bar dziej roz prze strze nia ją -
ce się mia sto. Ma szy ny fir my
IBF Bu dow nic two sta no wią
dla miesz kań ców je go nie któ -
rych re jo nów co dzien ny wi dok
od po nad trzech lat. Sprzęt
pra cu je nie tyl ko na miej skich
dro gach i uli cach, ale też
na te re nach le śnych, gdzie
spo tkać moż na ży ją ce wol no
dzi ki i sar ny. Sieć ka na li za cji
jest bo wiem roz bu do wy wa -
na w spo sób prze my śla ny.
Wło da rze ma zo wiec kie go ku -
ror tu my ślą o przy szło ści. I tak
krok po kro ku zni ka ją lo kal ne
szam ba, któ rych szczel ność,
a ra czej jej brak, po wo do wa ła
zanieczyszczenie wód grun to -
wych, a tym sa mym po stę pu -
ją cą de gra da cję śro do wi ska.
Ta ka sy tu acja nie mo gła być
dłu żej to le ro wa na. Szcze gól -
nie w je dy nym na Ma zow szu
uzdro wi sku. Ro zu mie ją to
miesz kań cy Kon stan ci na. Ma -
jąc per spek ty wę po pra wy ży -
cio wych wa run ków, wspie ra ją
dzia ła nia bu du ją cych ka na li -
za cję. Re ali zo wa ne obec nie
in we sty cje obej mu ją oko ło
pię ciu ki lo me trów sie ci wo do -
cią go wej i ty le sa mo ka na li za -

MASZYNY BUDOWLANE

JCB – „jo te sy” w uzdro wi sku
Kon stan cin to je dy na na Ma zow szu miej sco wość o sta tu sie uzdro wi -
ska. Utrzy ma niu wa lo rów te go miej sca słu żyć ma mo der ni za cja i roz -
bu do wa sie ci wod no -ka na li za cyj nej. In we sty cja ma na ce lu za cho wa -
nie czy sto ści wód grun to wych. Od wie dzi li śmy kil ka miejsc, gdzie pra -
ce ziem ne i bu dow la no -mon ta żo we pro wa dzi IBF Bu dow nic two 

Koparka gąsienicowa JS 240 NLC pracuje z reguły poza terenem zabudowanym,
co przy jej znacznych gabarytach ułatwia manewry

Koparka kołowa JS 160 ze względu na większą mobilność wykorzystywana jest
głównie na terenach o ograniczonej przestrzeni

Dy rek tor tech nicz ny IBF Bu dow nic two An drzej Karcz marz nie ma po wo dów do na rze -
kań na sprzęt JCB. Pod kre śla jed nak, że klu czem do suk ce su jest dba łość o ma szy ny



http://www.interhandler.pl/
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cyj nej wraz z odej ścia mi bocz -
ny mi do przy le głych po se sji.
Pra ce ma ją zo stać ukoń czo ne
je sie nią. IBF Bu dow nic two
sta je do ko lej nych prze tar gów
i ma na dzie ję po zo stać dłu żej
w Kon stan ci nie. By naj mniej,
nie z my ślą o ku ro wa niu pra -
cow ni ków. Wbrew po zo rom
w Kon stan ci nie jest jesz cze
wie le do zro bie nia. 
Prze cięt nie wy ko py ma ją oko -
ło trzech me trów głę bo ko ści.
W nie któ rych miej scach ko -
pać trze ba na wet dwa ra zy
głę biej. „Jo te sy” JCB po tra fią
się z tym upo rać dzię ki du że -
mu wy się go wi. Nie jest to
zresz tą ich re kord. Ten
ustanowiony został pod czas
po sa da wia nia tłocz ni ście ków
w Ży rar do wie. Jej śred ni ca
wy no si ła czte ry, a wy so kość
dzie więć me trów. Łyż ki ko pa -
rek mu sia ły się gać wła śnie
na ta ką głę bo kość. Uda ło się
to dzię ki mo dy fi ka cji pro fi lu
te re nu i wy kona niu pół ek,
na któ re z wyższego poziomu
zjeżdżały  ko par ki.
W Kon stan ci nie operatorzy
nie stają przed ta kimi wy -
zwaniami. Te re ny, na któ rych
pra cu ją ko par ki, nie są moc -
no zur ba ni zo wa ne. Cza sem
tyl ko pra ce mu szą zo stać
prze rwa ne, bo łyż ka na po ty -
ka na nie za zna czo ne na ma -
pie geo de zyj nej świa tło wo dy,
ele men ty sie ci ga zo wej czy
ka ble ener ge tycz ne. Dla te go
też czę sto ope ra to rzy ma szyn
ko rzy sta ją z po mo cy geo de -
tów wska zu ją cych prze bieg
in sta la cji. Prze rwa nia ka bli
nie za zna czo nych na ma -
pach geo de zyj nych zda rza ją
się raczej sporadycznie.  
Ostat nie zi my nie na le ża ły
do cięż kich, dla te go też pra -
ce ko par ko we mo gą być pro -
wa dzo ne bez prze rwy. Ko -
par ki JCB spi sy wa ły się bez
za rzu tu. Na wet przy tem pe ra -
tu rze spa da ją cej do mi -
nus dzie się ciu stop ni nie by -
ło pro ble mów z roz ru chem.
Ma szy ny bez najmniejszych
klopotów da wa ły się uru cho -
mić na wet po dłuż szej prze -
rwie świą tecz nej. 

Na każ dym kro ku wi dać, że
w IBF Bu dow nic two po tra fią
dbać o sprzęt. Po za koń czo -
nym dniu pra cy ma szy ny są
gro ma dzo ne na do zo ro wa -
nym pla cu. W ten spo sób
ogra ni cza się ry zy ko ich kra -
dzie ży czy de wa sta cji. Stwa -
rza się też oka zja do co dzien -
nej in spek cji sprzę tu. Do strze -
żo ne uster ki – do tej po ry ty -
po we bła host ki – usu wa ne są
na bie żą co wła sny mi si ła mi.
Jak dotychczas me cha ni cy
IBF Bu dow nic two ra dzą so bie
ze wszystkim do sko na le. Pro -
ble mów mo gła by im przy spo -
rzyć szwan ku ją ca elek tro ni ka.
Jej na pra wy wy ma ga ją bo -
wiem wspie ra nia się spe cja li -
stycz nym opro gra mo wa niem. 
Ope ra tor „ko łów ki” JS 160
chwa li jej moc i na tych mia -
sto wą re ak cję na zwięk sza nie
pręd ko ści ob ro to wej sil ni ka.
Na bie gu ja ło wym zo sta ła
ona zre du ko wa na o ca -
łe dzie sięć pro cent, co po -
zwa la za rów no na ogra ni cze -
nie zu ży cia pa li wa, jak i po -
zio mu emi to wa ne go ha ła su.
W 24-to no wej ko par ce JS 240
na uwa gę zasługuje sto sun ko -
we ni skie spa la nie. Kon struk -
to rom JCB uda ło się je ogra ni -
czyć dzię ki wpro wa dze niu mo -
dy fi ka cji ukła du hy drau licz ne -
go oraz opty ma li za cji pra cy
pom py hy drau licz nej. 
Oba ro dza je ko pa rek, za rów -
no ko ło wą, jak i gą sie ni co wą
wy po sa żo no w iden tycz ną ka -
bi nę. Ope ra to rzy IBF Bu dow -
nic two pra cu ją cy głów nie
przy wy ko pach chwa lą przede
wszyst kim do sko na łą wi docz -
ność na ob szar przed ma szy -
ną. Uda ło się ją uzy skać prze -
su wa jąc po łą cze nie gór nej
i dol nej czę ści przed niej szy -
by o 125 mi li me trów w dół
oraz do ko nu jąc jej po dzia -
łu w pro por cji 70/30. Po nad to
dol na część prze szkle nia da je
się ła two zde mon to wać i zło -
żyć w spe cjal nym schow ku.
Roz wią za nie to do dat ko wo
po pra wia wi docz -
ność pod czas wy ko -
ny wa nia wy ko pów. 

MASZYNY BUDOWLANE

www.interhandler.pl

Pla ce bu do wy po ło żo ne po za te re nem za bu do wa nym od wie dza ją czę sto dzi ko ży -
ją ce sar ny i dzi ki. Nie od sta ra sza ją ich na wet gło śno pra cu ją ce sil ni ki ko pa rek

Kon struk to rom ko par ki JS 240 dzię ki wpro wa dze niu mo dy fi ka cji ukła du hy drau licz ne go
oraz opty ma li za cji pra cy pom py hy drau licz nej uda ło się ogra ni czyć jej ape tyt na pa li wo

Operator koparki kołowej JS 160 niekiedy musi się sporo natrudzić, by ominąć
przeszkody pojawiające się na drodze wykopu

Za rów no ko par kę ko ło wą, jak i gą sie ni co wą wy po sa żo no w iden tycz ną ka bi nę z prze -
su nię tym o 125 mm w dół po łą cze niem gór nej i dol nej czę ści przed niej szy by 

http://www.interhandler.pl/
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Ma szy na jest bardzo wy daj -
na i oszczęd na. Wy po sa żo no
ją w no wą ka bi nę, prze kład nię
Po wer shift ze zop ty ma li zo wa -
ny mi pom pa mi hy drau licz ny -
mi, wie le try bów za si la nia, ra -
mio na wy się gni ka ty pu Z -bar,
funk cję po wro tu do po zy cji ro -
bo czej oraz me cha nizm róż ni -
co wy z au to ma tycz nym ogra -
ni cze niem po śli zgu na przed -
niej i tyl nej osi. Funk cje te są
do stęp ne w stan dar dzie.
Ła do war ka DL220 -5 jest fa -
brycz nie wy po sa żo na w naj -
no wo cze śniej szy bez prze wo -
do wy sys tem za rzą dza nia flo -
tą CoreTMS. Do stęp ne wcze -
śniej wy łącz nie ja ko opcja roz -
wią za nie sta no wi te raz stan -
dar do we wy po sa że nie wszyst -
kich ma szyn se rii DL -5. Za pro -

jek to wa ny spe cjal nie dla ma -
szyn Do osan no wy sys tem
CoreTMS do star cza po przez
sa te li tę i sie ci ko mór ko we ob -
szer nych in for ma cji na te mat
wy daj no ści ma szy ny. 
No wa ma szy na na pę dza -
na jest przez spraw dzo ny sze -
ścio cy lin dro wy chło dzo ny
wo dą sil nik Die sla Do osan
DL06P z tur bo do ła do wa niem.
Jed nost ka na pę do wa roz wi ja
moc 119 kW (160 KM) i speł -
nia wy ma ga nia nor my Sta -
ge IV w zakre sie emi sji spa lin
dzię ki za sto so wa niu tech no -
lo gii EGR oraz SCR bez ko -
niecz no ści uży cia DPF, co
za pew nia wy go dę użyt ko wa -
nia i niż sze kosz ty eks plo ata -
cji. Mogąca pracować w
trzech trybach w peł ni au to -

ma tycz na skrzy nia bie gów
wy po sa żo na jest w jed nost kę
ste ru ją cą, dzię ki któ rej kom -
pu ter sil ni ka i sys tem kon tro li
prze nie sie nia na pę du współ -
pra cu ją ze so bą w ce lu ogra -
ni cze nia zu ży cia pa li wa
i zwięk sze nia wy daj no ści.
Dzię ki moż li wo ści za sto so wa -
nia do stęp ne go w stan dar -
dzie me cha ni zmo wi róż ni co -
we mu z au to ma tycz nym
ogra ni cze niem po śli zgu ła do -
war ka ko ło wa DL220 -5 ma

więk szą si łę trak cyj ną pod -
czas ko pa nia, wy rów ny wa nia
czy za ła dun ku. Me cha nizm
ten umoż li wia rów nież uzy -
ska nie od po wied nie go mo -
men tu ob ro to we go przez ko -
ło, któ re za czę ło się śli zgać,
co uła twia ma new ro wa nie
w trud nym te re nie i za pew nia
du żą si łę po cią go wą nie -
zbęd ną do pra cy
na mięk kim lub błot -
ni stym pod ło żu.

Do osan – no wa ła do war ka ko ło wa
Do osan DL220 -5 uzu peł nie nia se rię ła do wa rek
ko ło wych DL -5. Ta kom pak to wa, zwrot na ma -
szy na do sko na le spraw dza się w bu dow nic twie,
przy utrzy ma niu dróg i prze ła dun ku zło mu

www.doosanportablepower.eu

Me cha ni zm róż ni co wy z au to ma tycz nym ogra ni cze niem po śli zgu poprawia trakcję
pod czas ko pa nia, wy rów ny wa nia czy za ła dun ku

http://www.doosanportablepower.eu/
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Ope ra tor pra cu ją cej na wy ro -
bi sku ko par ki Ko mat su
PC490/LC -10 mo że w każ dej
chwi li na tknąć się na geo lo -
gicz ne skar by. Łyż ka ma szy ny
raz po raz od sła nia od ci śnię te
w wa pie niu skrzy pło cze, ry by,
musz le mał żów, amo ni ty,
a tak że ska mie li ny ży ją cych
przed set ka mi mi lio nów lat
na lą dzie wa żek, żu ków, a na -
wet skrzy dla tych pte ro zau rów. 
Ścia ny wy ro bi ska po dzie lo ne
zo sta ły na trzy po zio my eks -
plo ata cyj ne, każ dy z nich mie -
rzy po pięć me trów. Ka mień
zo sta je od spo jo ny od ścia ny
za po mo cą ko par ki Ko mat su
PC490/LC -10, któ ra we szła
do eks plo ata cji na po cząt ku
te go ro ku. Ma szy na o cię ża -
rze ro bo czym niemal pięć -
dzie się ciu ton do star czo -
na zo sta ła we wzmoc nio -
nej wer sji He avy Du ty, dzię ki
cze mu jest w sta nie po do łać
więk szym ob cią że niom pod -
czas od spa ja nia i zgar nia nia
urob ku oraz za ła dun ku wo zi -
deł. Wy po sa żo no ją w krót ki
wy się gnik, gą sie ni ce z osło ną
ro lek na ca łej dłu go ści i po -
dwój ny mi ostro ga mi po pra -
wia ją cy mi trak cję pod czas
prze miesz cza nia się po zwa -
ło wi sku oraz kra tow ni ce za -
bez pie cza ją ce przed nią szy -
bę i dach ka bi ny. Ope ra tor
mo że ste ro wać wy się gni kiem
na dwa spo so by. W wa run -
kach ko pal nia nych szcze gól -
nie przy dat ny jest tryb pły wa -
ją cy, kie dy to wy się gnik po ru -
sza się swo bod nie do gó ry
bez uno sze nia przed niej czę -
ści ma szy ny. W try bie peł nej
mo cy wzra sta na cisk wy się -
gni ka na pod ło że, co uła twia
od spa ja nie ka mie nia. Ma -
szy na jest dzię ki te mu od po -
wied nio przy go to wa na do
wydajnej pra cy bez po śred -
nio pod ścia ną. 

Hy drau licz ne szyb ko złą cze
po zwa la na bły ska wicz ną wy -
mia nę osprzę tu. Oprócz łyż ki
o po jem no ści 2,5 m3 ope ra tor
ko rzy sta czę sto tak że z mło ta
hy drau licz ne go oraz spe cjal -
ne go zry wa ka do od spa ja nia

ka mie nia ze ścia ny. W pa mię -
ci kom pu te ra ma szy ny za pi -
sać moż na na wet do dzie się -
ciu usta wień dla po szcze gól -
nych na rzę dzi. W połączeniu
ze wspo mnia nym szyb ko złą -
czem zmia na ro dza ju pra cy

ma szy ny sta je nie zwy kle ła twa.
Ope ra tor ko rzy stać mo że
z sze ściu try bów ro bo czych.
Umoż li wia mu to opty mal ne
wy ko rzy sta nie mo cy ma szy ny
przy jed no cze snym ogra ni -
cze niu zu ży cia pa li wa. Pa ra -
me try ro bo cze do bie ra ne są
do ak tu al nych po trzeb zwią za -
nych z kon kret ny mi wa run ka -
mi, w ja kich przy cho dzi pra co -
wać ma szy nie. Ko par ka wy -
po sa żo na zo sta ła w dwie li nie
hy drau licz ne. Pierw sza z nich
uru cha mia na jest pe da łem lub
przy ci skiem na joy stic ku, dru -
gą zaś ak ty wu je się za po mo -
cą osob ne go włącz ni ka. 
Wa run ki, w któ rych pra cu je
ma szy na, z po zo ru nie na le żą
do naj trud niej szych. Ka mień
nie jest po zy ski wa ny me to dą
strza ło wą. Ze ścia ny od rywa
go ko par ka za po mo cą łyż ki,
spe cjal ne go zry wa ka i mło ta
hy drau licz ne go. Po wo du je to
ob cią że nie ca łej kon struk cji
ma szy ny. Ma też wpływ na
zużycie narzędzi roboczych.
Wa pień da je się dość ła two
ura biać me cha nicz nie, ale po -
wo du je to du że za py le nie. Ko -
par ka wy po sa żo na zo sta ła
w układ cen tral ne go sma ro -
wa nia fir my Gro ene veld. Ska -
la wy do by cia nie jest du ża, co
z jed nej stro ny ogra ni cza zu -
ży cie pod ze spo łów ma szy ny,
z dru giej zaś przy spa rza kło -
po tów z co dzien ną eks plo ata -
cją. Po nie waż ope ra tor ko par -
ki jest też kie row cą wo zi deł,
za każ dym ra zem po do ko na -
niu za ła dun ku wy łą cza sil nik
ko par ki i prze sia da się do po -
jaz du. Po wta rza się to kil ka -
dzie siąt ra zy dzien nie i ma de -
gra du ją cy wpływ na tur bi nę
i roz rusz nik sil ni ka ko par ki.
W prze cięt nych wa run kach
tur bi na mo że prze pra co wać
bez uster ki dzie sięć ty się cy
go dzin, tu zu ży wa się o wie le
szyb ciej. W ko pal ni pró bu ją
przy naj mniej po czę ści te mu
za ra dzić. Aby wy dłu żyć czas
do po now ne go uru cho mie nia
sil ni ka, ko par ka za -
ła do wu je dwa wo zi -
dła w jednym cyklu. 

MASZYNY BUDOWLANE

Ko mat su w pa le on to lo gicz nym El Do ra do
Choć po ło żo ny ko ło Opocz na ka mie nio łom Sław no na pierw szy rzut oka
zda je się nie wy róż niać ni czym szcze gól nym, to stał się słyn ny w ca łej
Pol sce. Wszyst ko to za spra wą od kry cia przed sta wia ją cych wy jąt ko wą
war tość na uko wą szcząt ków zwie rząt sprzed… 148 mi lio nów lat

www.komatsupoland.pl

W Sławnie nie stosuje się me to dy strza ło wej. Ze ścia ny ka mień od spa ja ko par ka, której
cała konstrukcja poddawana jest drastycznym obciążeniom

Ko par ka Ko mat su PC490/LC -10 we szła do eks plo ata cji na po cząt ku te go ro ku. By po do -
łać wy ma ga niom na byw cy, do star czo na zo sta ła we wzmoc nio nej wer sji He avy Du ty

Aby wy dłu żyć czas do po now ne go uru cho mie nia sil ni ka, niezbędny do zachowania
żywotności jego turbiny, operator ko par ki za ła do wu je dwa wo zi dła na raz

http://komatsupoland.pl/
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Ca se Con struc tion Equ ip ment
prze ko nu je, że rów niar ki Se -
rii C tak że w prak ty ce oka za ły
się pre cy zyj ne, wy daj ne,
oszczęd ne w eks plo ata cji
oraz bez a wa ryj ne. Za le ty uda -
ło się osią gnąć dzię ki mak sy -
mal ne mu uprosz cze niu kon -
struk cji. Do brym te go przy kła -
dem jest układ na pę do wy. Ma -
szy ny Se rii C po zo sta ją je dy ny -
mi rów niar ka mi dro go wy mi
speł nia ją cy mi fi nal ną nor mę
emi sji spa lin Tier 4 wy łącz nie

przy uży ciu opa ten to wa nej
tech no lo gii Hi -eSCR. Jest to
obec nie je dy ne te go ty pu roz -
wią za nie ogra ni cza ją ce tok sycz -
ność spa lin, któ re po zwa la speł -
nić wy mo gi nor my Tier 4 Fi nal
przy ogra ni cze niu się do sto so -
wa nia tech no lo gii se lek tyw nej re -
duk cji ka ta li tycz nej. Po zwo li ło to
na re zy gna cję z ukła du re cyr ku -
la cji spa lin EGR i fil tra czą stek
sta łych DPF. W prak ty ce prze -
kła da się to na ob ni że nie kosz -
tów bie żą cej eks plo ata cji,
przede wszyst kim na ob ni że -
nie zu ży cia pa li wa. Sil nik ma -
szyn przez ca ły czas pra cu je
bo wiem w opty mal nym ob sza -

rze krzy wej mo cy (w po rów na -
niu z sil ni ka mi z EGR i/lub
DPF) a ca ła ob rób ka ga zów
wy de cho wych od by wa się po -
za nim. To w po łą cze niu ze
zmien ni kiem mo men tu ob ro to -
we go prak tycz nie eli mi nu je
„zdu sze nie” jed nost ki na pę do -
wej w chwi li nad mier ne go ob -
cią że nia. Au to ma tycz na peł -
na blo ka da me cha ni zmu róż ni -
co we go na tych mia sto wo prze -
no si mo ment ob ro to wy z kół
śli zga ją cych się na ko ła o lep -

szej przy czep no ści. Sys tem
za pew nia au to ma tycz ne prze -
no sze nie mo cy mię dzy dwie -
ma stro na mi osi tan de mo wej,
gdy do cho dzi do utra ty przy -
czep no ści kół. Po zwa la
to uzy skać naj lep szą w tej kla -
sie ma szyn si łę ucią gu w każ -
dych wa run kach te re no wych. 
Rów niar ki Ca se Se rii C wy róż -
nia pre cy zja ste ro wa nia po -
zwa la ją ca na osią gnię cie bar -
dzo du żej do kład no ści rów na -
nia. Umoż li wia to tech no lo gia
No -Spin czy li peł na blo ka da
me cha ni zmu róż ni co we go osi
tan de mo wej. Maszyny z na pę -
dem 6x6 są po nad to wy po sa -

żo ne w stan dar dzie w ste ro wa -
ny elek tro nicz nie tryb po wol -
nej jaz dy. Przy da je się on
przy pre cy zyj nym za gęsz cza -
niu na wierzch ni. W ta kiej sy tu -
acji nie zbęd na jest wy so ka
pręd kość ob ro to wa sil ni ka,
przy jed no cze śnie bar dzo wol -
nym prze miesz cza niu ma szy ny.
Układ chło dze nia ma ją cy new -
ral gicz ne zna cze nie w przy -
pad ku ma szyn na pę dza nych
sil ni ka mi speł nia ją cy mi naj -
now sze nor my emi sji spa lin,

spraw dza się w prak tycz nym
dzia ła niu. Dzie je się tak mi mo,
że za sto so wa no w nim chłod -
ni ce o zde cy do wa nie mniej -
szej po wierzch ni, któ re dzięki
temu od zna cza ją się niż szą
ab sorp cją mo cy. 
Za leż na od stop nia ob cią że -
nia kom pen sa cja ci śnie nia
w ukła dzie ste ro wa nia hy -
drau li ką rów niar ki umoż li wia
wy ko ny wa nie złożonych ru -
chów ro bo czych. Dźwi gnie
ste ru ją ce zo sta ły po łą czo ne
bez po śred nio z roz dzie la czem
głów nym, a ich skok nie zbęd -
ny do ak ty wo wa nia funk cji jest
krót szy. W re zul ta cie ope ra tor

uzy sku je szyb szą re ak cję le -
mie sza, co po zwa la mu zwięk -
szyć pre cy zję pra cy.
Bu do wa ukła du le mie sza środ -
ko we go da je moż li wość peł nej
kon tro li je go po ło że nia. We -
wnętrz nie uzę bio ny, za mon to -
wa ny na ło ży sku wa łecz ko -
wym pier ścień ob ro tu jest wol -
ny od lu zów i od por ny na de -
struk cyj ne dzia ła nie sil nych ob -
cią żeń  me cha nicz nych. Opra -
co wa na przez in ży nie rów Ca se
CE wy jąt ko wa kon struk cja
ukła du le mie sza środ ko we go
o mniej szej licz bie punk tów
smar nych zna czą co uła twia co -
dzien ną kon ser wa cję. W cał ko -
wi tym okre sie eks plo ata cji ma -
szy ny nie ma po trze by okre so -
wej wy mia ny wkła dek cier -
nych, co po zwa la istot nie ob -

ni żyć bie żą ce kosz ty jej utrzy -
ma nia. Układ ob ro tu od kład -
ni cy ma bu do wę cał ko wi cie
za mknię tą, co uprasz cza ob -
słu gę i elie mi nu je ry zy ko
wnik nię cia za bru dzeń. 
W co dzien nej eks plo ata cji
spraw dza się wy ko na na w for -
mie li te ry „A” ra ma pier ście nia
ob ro tu od kład ni cy. Ta ki jej
kształt sku tecz nie kom pen su -
je dzia ła nie si ły ucią gu, efek -
tyw nie zmniej sza jąc efekt na-
prę żeń po przecz nych ra my,
gdy rów niar ka pra -
cu je z prze su nię -
ciem le mie sza.

MASZYNY BUDOWLANE

Rów niar ki Ca se – per fek cja nie tylko w teo rii 
Od po nad ro ku dwa mo de le rów nia rek dro go wych o ma sie ope ra cyj -
nej 13 i 16 ton z na pę dem 6x4 i 6x6 AWD ma ją oka zję spraw dzać się
na róż nych pla cach bu do wy. To od po wied ni mo ment, by po ku sić się
o pod da nie oce nie wa lo rów de kla ro wa nych przez ich pro du cen ta

www.casece.com

Przemyślana w najdrobniejszych szczegółach konstrukcja równiarek Case Serii C sprawdza się podczas codziennej eksploatacji

http://www.casece.com/pl_eu/Pages/home.aspx
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Do ośrod ka wy sta wien ni cze -
go w Kiel cach spro wa dzo no
mi ni ko par kę Cat 301.7D, ko -
par kę ko ło wą Cat M316F, ko -
par ko -ła do war kę 432F2, ła do -
war kę ko ło wą Cat 950M, ła do -
war kę te le sko po wą Cat 337C,
roz ście łacz AP255E oraz wa -
lec do ma sy bi tu micz nej
CB14B. Naj więk sza uwa ga
zwie dza ją cych kon cen tro wa -
ła się na naj now szych ma -
szynach, czy li „ko łó wce” i ła -
do war ce prze gu bo wej. Wpro -
wa dzo ny nie daw no do sprze -
da ży mo del M316F to od po -
wiedź na po trze by klien tów,
któ rzy w an kie cie prze pro wa -
dzo nej przed roz po czę ciem
prac pro jek to wych jed no -
znacz nie stwier dzi li, że li czy
się dla nich przede wszyst kim
wy go da ste ro wa nia i ob słu gi
co dzien nej, kom fort, wy daj -
ność i nie za wod ność. No wa
ko par ka speł nia te wy ma ga -
nia, a jed no cze śnie za cho wu -
je naj lep sze ce chy po przed -
ni czek, jak np. funk cję Cat
Smart bo om, układ kon tro li
kom for tu jaz dy, ste ro wa nie
za po mo cą joy s tic ka oraz
układ hy drau licz ny z czuj ni -
ka mi ob cią że nia. Ak tu al nie
ofe ro wa na ma szy na ma do -
dat ko wo m.in. od dziel ną
pom pę me cha ni zmu ob ro tu,
na pę dza ny hy drau licz nie
wen ty la tor chłod ni cy  i więk -
szą moż li wość do wol nej kon -
fi gu ra cji osprzę tu.
Ko par kę M316F ła two roz po -
znać po no wej ka bi nie. Wy róż -
nia ją ją du że prze szklo ne drzwi
oraz przed nia szy ba z wy cie -
racz ka mi uło żo ny mi rów no le -
gle. Po nad to ma ona no we lu -
ster ka (w opcji pod grze wa ne),
i osło nę prze ciw sło necz ną
oraz więk sze okno da cho we.
W wy po sa że niu stan dar do -
wym są dwie ka me ry: tyl -
na wbu do wa na w prze ciw wa -

gę i bocz na za mon to wa na
po pra wej stro nie ma szy ny,
z któ rej ob raz jest wy świe tla ny
na od dziel nym, ko lo ro wym
mo ni to rze w ka bi nie.
Prak tycz nym roz wią za niem jest
au to ma tycz ny sys tem, któ ry
w mo men cie przy stę po wa nia
do pra cy blo ku je wy chy le nie

osi i włą cza ha mul ce za sad ni -
cze. Z ko lei przy roz po czy na niu
jaz dy za trzy muje osprzę t i blo -
kuje me cha ni zm ob ro tu. 
Jed nym z głów nych atry bu tów
ko pa rek ko ło wych Cat jest ich
wszech stron ność, ope ra tor
ma szy ny za po mo cą ekra nu
do ty ko we go mo że ją w ła wy

spo sób do sto so wać do wy ko -
rzy sty wa ne go na rzę dzia ro bo -
cze go i re ali zo wa ne go za da -
nia, np. po przez re gu la cję ci -
śnie nia i prze pły wu ole ju. 
No wa ko par ka jest na pę dza -
na trwa łym, spraw dzo nym sil -
ni kiem C4.4 Acert, któ ry speł -
nia ak tu al nie obo wią zu ją ce
nor my emi sji spa lin bez za -
sto so wa nia fil tra DPF. 
Je śli cho dzi o ła do war kę
Cat 950M – w po rów na niu
do wcze śniej szej ge ne ra cji K
– dys po nu je ona lep szy mi
osią ga mi i za pew nia więk szą
o 10% wy daj ność pa li wo wą.
To za słu ga m.in. no we go sil -
ni ka Cat C7.1 Acert, któ ry nie
tyl ko speł nia naj wyż sze nor my
emi sji spa lin, ale przede
wszyst kim pra cu je z niż szą
pręd ko ścią ob ro to wą i ma
więk szą spraw ność ciepl ną.
Waż ną ro lę z punk tu wi dze nia
zu ży cia ole ju na pę do we go
od gry wa tak że no wa, pię cio -
stop nio wa skrzy nia bie gów
Cat Po wer -Shift, umoż li wia ją -
ca zmia nę prze ło żeń przy włą -
czo nej blo ka dzie prze kład ni
hy dro ki ne tycz nej. Dzię ki te -
mu stra ty ener gii w ukła dzie
prze nie sie nia na pę du są
ogra ni czo ne do mi -
ni mum tak że w trak -
cie przy spie sza nia.

MASZYNY BUDOWLANE

Ber ge rat Mon noy eur na tar gach Au to stra da -Pol ska 2016
Fir ma Ber ge rat Mon noy eur ide al nie do pa so wa ła się do te ma ty ki tar gów Au to stra da -Pol ska,
organizując w swo im sto isku mi ni -bu do wę dro gi. Przy tej oka zji za pre zen to wa no aż sie dem
maszyn, któ re mo gą być wy ko rzy sty wa ne do re ali za cji ta kich in we sty cji, po cząw szy od ro bót
ziem nych, a na uło że niu i za gęsz cze niu na wierzch ni skoń czyw szy

www.b-m.pl

Choć sto isko Ber ge rat Mon noy eur na le ża ło do naj więk szych na te go rocz nej „Au to stra dzie”, nie uda ło się w nim zmie ścić wszyst -
kich ro dza jów ma szyn Cat, ja kie znaj du ją za sto so wa nie w bu do wie dróg

W ko par ce ko ło wej Cat M316F wszyst kie chłod ni ce umiesz czo ne są w jed nej ko -
mo rze, co zna czą co uła twia ich czysz cze nie

W ła do war kach Cat po cząw szy od se rii M mon to wa ny jest stan dar do wo sys tem CPM,
któ ry po zwa la na pre cy zyj ne okre śle nie ma sy urob ku pod czas na peł nia nia łyż ki

http://b-m.pl/
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Na te re nie ośrod ka wy sta -
wien ni cze go Tar gi Kiel ce za -
pre zen to wa no m.in. fre zar kę
na zim no Wirt gen W 100 CFi.
Ma szy na ta mia ła swo ją pre -
mie rę pod ko niec ze szłe go
ro ku. Jest ona na pę dza na sil -
ni kiem o mo cy 350 KM i za -
pew nia sze ro kość pra -
cy 100 cm przy mak sy mal nej
głę bo ko ści fre zo wa nia wy no -
szą cej 330 mm. Za sto so wa no
w niej wie le cie ka wych i in no -
wa cyj nych roz wią zań, jak na
przykład sys tem tzw. mo bil nej
czwar tej gą sie ni cy, któ ra znaj -
du je się z ty łu ma szy ny
po pra wej stro nie. Mo że ona
zmie niać swo je po ło że nie
wzglę dem bęb na ro bo cze go,
umoż li wia jąc fre zo wa nie np.
tuż przy kra węż ni ku. W po -
przed nim mo de lu „czwar ta
gą sie ni ca” rów nież by ła ru -
cho ma, ale zmia na jej po zy cji
wy ma ga ła za trzy ma nia fre zar -
ki, opusz cze nia bęb na, któ ry
peł nił ro lę tym cza so wej pod -
po ry, a na stęp nie ręcz ne go
od blo ko wa nia i za blo ko wa nia
gą sie ni cy – w obu przy pad -
kach jej prze sta wie nie od by -
wa się hy drau licz nie. W naj -
now szym mo de lu wszyst kie
czyn no ści re ali zo wa ne są au -
to ma tycz nie, nie wy ma ga jąc
przy tym za trzy ma nia ma szy -
ny i opusz cza nia bęb na ro bo -
cze go. Po nad to ope ra tor ma
do dys po zy cji nie dwie, a trzy
po zy cje „czwar tej gą sie ni cy”.
Wpro wa dzo ne do dat ko we
po ło że nie umoż li wia ła god -
niej sze wy koń cze nie pro gu
fre zo wa nej na wierzch ni.
W po przed nim mo de lu plat for -
ma ope ra to ra by ła sta ła, na to -
miast w ma szy nie W 100 CFi
mo że się ona wy su wać po za
ob rys ma szy ny o 8 cm. Ra zem
z prze wę że niem pra wej stro ny
nad wo zia o 21 centymetrów
za pew nia to znacz nie lep szą

wi docz ność na ob szar fre zo -
wa nia. Ope ra tor do sko na le wi -
dzi te raz przed nią pra wą gą -
sie ni cę, dzię ki cze mu o wie le
ła twiej jest mu kie ro wać ma -
szy ną. Fre zar ka W 100 CFi

otrzy ma ła rów nież no wą wer -
sję sys te mu ni we la cji Le vel
Pro Plus, wy róż nia ją cą się
między innymi więk szą er go -
no mią – moż na ob słu gi wać
go jed ną rę ką.
W ofer cie  ma szyn do bu do wy
i re mon tów dróg, w sto isku fir -
my Wirt gen Pol ska nie mo gło
za brak nąć przed sta wi cie la

mar ki Vöge le. Do Kielc spro -
wa dzo no bar dzo po pu lar ny
roz ście łacz do ma sy bi tu micz -
nej Su per 1800-3i, wy po sa żo -
ny w pod wo zie gą sie ni co we.
Zna ko mi cie spraw dza się on

na dro gach gmin nych, po wia -
to wych, ale tak że kra jo wych.
Eg zem plarz wy sta wio ny
na „Au to stra dzie” miał stół
AB 500 po sze rza ny hy drau -
licz nie w za kre sie od 2,55
do 5 m. Dzię ki do dat ko wym
po sze rze niom (0,25, 0,75
i 1,25 m) za pew nia on mak sy -
mal ną sze ro kość ro bo czą wy -

no szą cą 8 me trów. Do ma szy -
ny Vöge le Su per 1800-3i prze -
wi dzia no jesz cze stół AB 600
roz su wa ny w za kre sie 3-6 me -
trów, któ ry przy uży ciu tych sa -
mych po sze rzeń mo że roz -
ście łać w jed nym prze jeź dzie
na wierzch nię o sze ro ko -
ści 9 me trów, oraz naj mniej
po pu lar ny 2,5-me tro wy stół
sta ły SB 250, za pew nia ją cy
sze ro kość pra cy do 10 me -
trów. W prze ci wień stwie
do kon ku ren cji fir ma Vöge le
sto su je wy łącz nie sto ły elek -
trycz ne. Ge ne ra tor wy ko rzy -
sty wa ny do ich na grze wa nia
jest te raz na pę dza ny za po -
mo cą wa łu Car da na (uprzed -
nio był to pa sek kli no wy), gwa -
ran tu ją ce go znacz nie wyż szą
spraw ność i nie za wod ność ze -
spo łu. Kom ple tu jąc roz ście -
łacz moż na wy brać ge ne ra tor
o mo cy 35 lub 44 kW.
Ma szy na wy sta wio na w Kiel -
cach mia ła no wy sys tem ob -
słu gi Er go Plus 3. Obej mu je
on bar dzo er go no micz ny pul -
pit ope ra to ra z du żym ko lo ro -
wym wy świe tla czem, któ ry
jest do sko na le czy tel ny na -
wet przy in ten syw nym oświe -
tle niu sło necz nym. Po zwa la

MASZYNY BUDOWLANE

Prze my śla ne roz wią za nia w ma szy nach Wirt gen Gro up
Sta łym wy staw cą kie lec kiej „Au to stra dy” jest fir ma Wirt gen Pol ska, bę dą ca au to ry zo wa nym przed -
sta wi cie lem w za kre sie sprze da ży i ser wi su pro duk tów ma rek wcho dzą cych w skład Wirt gen Gro up.
Tym ra zem jej sto isko zdo mi no wał sprzęt do ro bót na wierzch nio wych, choć moż na w nim by ło
rów nież zo ba czyć kom pak to wą ma szy nę do re cy klin gu ma te ria łów po roz biór ko wych

Za kres pra cy prze no śni ka ta śmo we go no wej fre zar ki Wirt gen W 100 CFi zo stał zwięk szo ny z 36 do 60 stop ni w le wo i w pra wo
od po ło że nia na wprost, dzię ki cze mu sa mo chód od bie ra ją cy uro bek mo że je chać z bo ku ma szy ny

W stole AB 500 zastosowano innowacyjną jednorurową prowadnicę teleskopową,
która w porównaniu z wielorurową jest bardziej sztywna i ma mniej uszczelnień 
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on m.in. na efek tyw ne ko rzy -
sta nie z za awan so wa ne go
sys te mu AutoSet Plus, umoż -
li wia ją ce go np. za pa mię ty wa -
nie naj waż niej szych pa ra me -
trów roz ście ła nia czy au to ma -
tycz ne przy go to wa nie ma szy -
ny do zmia ny miej sca pra cy
i to z za cho wa niem wpro wa -
dzo nych usta wień.
Roz bu do wa ną ofer tę wal ców
Hamm re pre zen to wa ły dwie
ma szy ny. Mo del H 13i to jed -
no bęb no wy wa lec do ro bót
ziem nych, bę dą cy na stęp cą
po pu lar ne go wal ca 3412.
Do sprze da ży tra fił we wrze -
śniu ubie głe go ro ku. No wa
ma szy na wy róż nia się m.in.
więk szy mi ką ta mi na tar cia
i zej ścia, nie zwy kle istot ny mi
pod czas wa ło wa nia na sy pów
al bo pod staw wia duk tów, mo -

stów itp. Wy no szą one od po -
wied nio 43 i 37 stop ni, po -
przed nio 32 i 27 stop ni. Za sto -
so wa na ka bi na jest jesz cze
bar dziej ob szer na i po dob nie,
jak w po zo sta łych wal cach
Hamm, nic nie wy sta je po -
za jej ob rys, to zna czy wzmoc -
nie nia ROPS/FOPS sta no wią
in te gral ną część kon struk cji.
W wy po sa że niu stan dar do -
wym zna lazł się sys tem 
Ham m tro nic, któ ry opty ma li -
zu je pra cę wal ca re du ku jąc
zu ży cie pa li wa i emi sję za nie -
czysz czeń, ale tak że wspie ra
ope ra to ra, uła twia jąc ste ro wa -
nie głów ny mi pa ra me tra mi ro -
bo czy mi. Za przy kład mo że
po słu żyć au to ma tycz ne do sto -

so wa nie czę sto tli wo ści i am pli -
tu dy wi bra cji do zmia ny pręd -
ko ści jaz dy, spo wo do wa nej
choć by wjaz dem na wznie sie -
nie, za pew nia jąc jed na ko wy
sto pień za gęsz cze nia na -
wierzch ni na ca łym wal co wa -
nym od cin ku dro gi.
Mo del H 13i jest do stęp ny nie
tyl ko z bęb nem gład kim, ale
rów nież okoł ko wa nym. Do -
dat ko wo na pierw szym z nich
mo gą być za mon to wa ne
płasz cze wy po sa żo ne w koł -
ki. Cie ka wym roz wią za niem
jest wer sja VIO, ofe ru ją ca po -
łą cze nie wi bra cji i oscy la cji.
Przy za łą cze niu oscy la cji
drga nia wal ca ma ją kie ru nek
uko śny (pod ką tem ok. 45
stop ni), co spra wia, że są
prak tycz nie nie wy czu wal ne.
Zo sta ło ona opra co wa na

z my ślą o za gęsz cza niu na -
wierzch ni na sta rów kach czy
przy re mon tach dróg z pod -
ziem ny mi in sta la cja mi, gdzie
mo gło by dojść do uszko dze -
nia budynków, rur, ka bli itp.
Dru ga ma szy na Hamm po ka -
za na w Kiel cach to tan de mo -
wy wa lec prze gu bo wy
HD+ 110i VV. Oba je go bęb ny
ma ją funk cję wi bra cji i są mo -
no li tycz ne (nie dzie lo ne). Za -
leż nie od po trzeb klien ta mo że
wy stę po wać w od mia nie
z oscy la cją oraz w wer sji,
w któ rej miej sce jed ne go bęb -
na zaj mu ją czte ry ko ła ogu -
mio ne. Du ża, zna ko mi cie
prze szklo na ka bi na jest wy po -
sa żo na w kom for to wy fo tel ob -

ra ca ny o 90 stop ni, co ogra ni -
cza zmę cze nie ope ra to ra pod -
czas wie lo go dzin nej pra cy
i za pew nia do sko na ły wi dok
na za gęsz cza ną na wierzch nię.
W sto isku Wirt gen Pol ska
zna la zło się też miej sce
na mo bil ną kru szar kę szczę -
ko wą Kle emann MC 100 R
EVO. To naj mniej sza ma szy -
na te go ty pu w ofer cie nie -
miec kie go pro du cen ta, cha -

rak te ry zu ją ca się wy daj no ścią
na po zio mie 220 t/h. Dzię ki
kom pak to wym wy mia rom ga -
ba ry to wym i ma sie eks plo ata -
cyj nej 30 t mo że być trans por -
to wa na na zwy kłych ze sta -
wach ni sko po dwo zio wych.
Sprzy ja to czę stym zmia nom
jej pra cy, co ide al nie ko re -
spon du je z prze zna cze niem
kru szar ki MC 100 R EVO. Jest
ona bo wiem za pro jek to wa na
głów nie z my ślą o re cy klin gu

ma te ria łów po roz biór ko wych,
za rów no je śli cho dzi o obiek -
ty ku ba tu ro we, jak i dro go we.
Mo że roz drab niać np. gruz
be to no wy, ko rę as fal to wą
a na wet ka mień na tu ral -
ny – wy star czy tyl ko za mon to -
wać od po wied nie na kład ki
szczęk kru szą cych.
Ma szy na Kle emann wy róż nia
się mie sza nym ukła dem na -
pę do wym, w któ rym sil nik

spa li no wy na pę dza nie tylko
szczę ki ro bo cze (za po mo cą
pa sków kli no wych), ale tak że
ge ne ra tor prą du za si la ją cy
sil ni ki elek trycz ne. W po rów -
na niu do kon ku ren cyj nych
ma szyn na pę dza nych wy -
łącz nie jed nost ką spa li no wą,
przy ję te roz wią za nie za pew -
nia zu ży cie pa li wa
niż sze na wet o kil ka -
dzie siąt pro cent.
www.wirtgen-group.com/polska

Pręd kość prze jaz do wa no we go wal ca Hamm H 13i wy no si 14 km/h, w po przed nim
mo de lu by ła rów na 12 km/h

Wa lec HD+ 110i VV ma dwu czę ścio wą chłod ni cę – gdy ma szy na jest zim na, sil nik
ko rzy sta z krót sze go obie gu cie czy, po roz grza niu – z dłuż sze go 

Ma szy na Kle emann MC 100 R EVO ma w za sob ni ku do dat ko wy ruszt, po zwa la ją cy
na od sia nie do dat ko wej frak cji, za nim ma te riał tra fi do szczęk kru szą cych

http://www.wirtgen-group.com/polska/pl/
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Co prze ma wia za ma szy na -
mi MST? Oprócz przy stęp -
nej ce ny tak że kil ka isto tych
za let kon struk cyj nych. Pro -
du cent za pew nia, że ko par -
ko -ła do war ki są sto sun ko wo
ta nie i nie dzie je się to kosz -
tem ja ko ści uży tych pod ze -
spo łów i ja ko ści montażu.
Na uwa gę za słu gu je bie gną -
ca przez ca łą dłu gość ma -
szy ny ra ma, za pew nia ją ca
jej sta bil ność. So lid no ścią
wy ko na nia im po nu ją też ra -
mio na wy się gni ków ła do war -
ko we go i ko par ko we go. Za -
sto so wa nie wzmocnień pro -
fi li bocz nych spra wi ło, że zy -
ska ły one wyż szą od por -
ność. Ma szy ny od zna czają
się też lep szy mi pa ra me tra -
mi w za kre sie si ły udźwi gu
na łyż ce ła do war ko wej. 
Ofe ro wa ne w stan dar dzie bo -
ga te wy po sa że nie ko par ko -ła -
do wa rek MST stwa rza prze -
wa gę nad kon ku ren ta mi, któ -
rzy wy ma ga ją do płat. Za co?
Choć by za au to ma tycz ną
skrzy nię bie gów, kli ma ty za cję,
szyb ko złą cze z przo du, te le -
sko po wa ne ra mię ko par ko we
czy do dat ko wy ob wód hy -

drau licz ny do za si la nia mło ta.
W przy pad ku ma szyn MST
ele men ty te ma ją ce nie ba ga -
tel ny wpływ na wy daj ność

i bez pie czeń stwo pra cy są do -
stęp ne w stan dar dzie.
Szyb ko złą cze umoż li wia ją ce
bły ska wicz ne od pię cie łyż ki

uła twia ma new ro wa nie wi dła -
mi. Na wy się gni ku nie trze ba
też wów czas dźwi gać nie wy -
ko rzy sty wa nej łyż ki. Do dat ko -
wą za le tą jest tak że to, że łyż -
ka nie prze sła nia wi do ku
na przód ma szy ny, co jest
nie zwy kle istot ne pod -
czas roz ła dun ku po jaz du czy
prze no sze niu pa let. 
Na byw ca koparko-ładowarki
MST otrzy mu je w stan dar dzie
do dat ko wy ob wód hy drau -
licz ny do za si la nia mło ta oraz
te le sko po wa ne ra mię ko par -
ko we. Dzię ki te mu zwięk sza
się za kres za sto so wań ma -
szy ny oraz po pra wia ją jej pa -
ra me try ro bo cze w za kre sie
za się gu oraz głę bo ko ści ko -
pa nia, któ ra się gać mo że na -
wet sze ściu me trów.
Podkreślić należy tak że wy so -
ki kom fort prze stron nej ka bi -
ny. Du ża po wierzch nia prze -
szkleń, układ kli ma ty za cji,
pneu ma tycz nie za wie szo ny
fo tel i joy sti ki za miast dźwi gni
zde cy do wa nie zwięk sza ją wy -
daj ność i po pra wia ją kom fort
pra cy ope ra to ra. Mo del
MST 642 cie szy się za in te re so -
wa niem firm pro wa dzą cych
ro bo ty ko mu nal ne, pra cu ją -
cych na miej skich pla cach bu -
do wy. Spraw dza się tak że ja -
ko ma szy na po moc ni cza w fir -
mach dro go wych i bru kar -
skich. Waż ną za le tą ma szyn
pra cu ją cych na ogra ni czo nej
prze strze ni są me ta lo we zbior -
ni ki pa li wa i ole ju hy drau licz ne -
go. Ta kie wy ko na nie spra wia,
że są one mniej po dat ne
na uszko dze nia me cha nicz ne. 
Czas ocze ki wa nia na ma szy -
nę jest krót ki. Nie któ re mo de -
le do stęp ne są od rę ki, re ali -
za cja spe cjal ne go za mó wie -
nia trwa śred nio dwa -trzy ty -
go dnie. Z re gu ły do -
sta wę uda je się jesz -
cze przy spie szyć. 

MASZYNY BUDOWLANE

Ko par ko -ła do war ki MST – bo ga te wy po sa że nie w stan dar dzie
Choć po pyt w Pol sce na ko par ko -ła do war ki zaczął się zmniej szać, te uni wer sal ne ma szy ny
z ca łą pew no ścią dłu go jesz cze znaj do wać bę dą na byw ców. Te go rodzaju opinie usłyszeć
można w fir mie Ama go, któ ra ofe ru je ma szy ny tu rec kiej mar ki MST

www.amago.pl

Za le tą ko par ko -ła do war ki MST 642 są sto sun ko wo du że ko ła przed nie. Ta kie roz wią -
za nie za pew nia lep szą trak cję pod czas prze miesz cza nia się w trud nym te re nie

Wnę trze ka bi ny za pew nia ope ra to ro wi
wy go dę w każ dych wa run kach

Szyb ko złą cze z przo du po zwa la bły -
ska wicz nie od piąć łyż kę ła do war ko wą

Na byw ca koparko-ładowarki MST otrzy mu je w stan dar dzie do dat ko wy ob wód hy drau licz ny do za si la nia mło ta oraz te le sko po wa ne ra mię
ko par ko we. Dzię ki te mu zwięk sza się za kres za sto so wań ma szy ny

http://www.amago.pl/
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Obie fir my chcą uła twić ży cie
po ten cjal nym na byw com
two rząc stok ma szyn do stęp -
nych prak tycz nie na tych -
miast. – Czas ocze ki wa nia
na za mó wio ną ko par ko -ła do -
war kę nie był co praw da
zbyt dłu gi, ale jed nak… Co
praw da ma szy na opusz cza
li nię pro duk cyj ną już
po upły wie dwóch -trzech ty -
go dni, ale do li czyć do te go
jeszcze trze ba tak że czas
po trzeb ny na trans port i za -
ła twie nie for mal no ści zwią -
za nych z od pra wą cel ną.
W efek cie po wo du je to nie -
kie dy dość istot ne, a przez to
trud ne do za ak cep to wa nia
prze su nię cie ter mi nu od bio -
ru – tłu ma czy dy rek tor za rzą -
dza ją cy Ama go Piotr Klu pa. 

Wia do mo, że de cy zja o na by -
ciu ma szy ny nie za pa da
z dnia na dzień. W więk szo ści
przy pad ków wy ni ka jed nak
z po trze by chwi li. Fir ma ma
do wy ko na nia kon kret ne za da -
nia, a nie po sia da na da ją cej

się do te go ma szy ny. Więk -
szość klien tów cze ka z pod ję -
ciem osta tecz nej de cy zji o za -
ku pie do ostat niej chwi li, chcąc
mieć pew ność, że znaj dą za -
sto so wa nie dla no we go na byt -
ku. A je że li już de cy du ją się
na za kup, to chcą mieć ma -
szy nę przy sło wio wo „na wczo -
raj”. I to się z pew no ścią nie
zmie ni. W ta kiej sy tu acji wy -
gra ny jest ten z do staw ców,
któ ry mo że za ofe ro wać sprzęt
od rę ki. A przy oka zji za pro po -
no wać spo sób je go sfi nan so -
wa nia, wska zać part ne ra, któ -
ry zro bi to szyb ko przy ogra ni -
cze niu do nie zbęd ne go mi ni -
mum for mal no ści. 
– Na wią za li śmy współ pra cę
z fir mą Ama go bę dą cą je dy nym
w Pol sce dys try bu to rem MST,
aby uła twić le asin go wa nie ma -
szyn tej mar ki. Dla te go też do -
ło ży li śmy wszel kich sta rań,
aby wa run ki fi nan so wa nia by -
ły w spo sób opty mal ny do -
sto sowa ne do spe cy fi ki
oraz zwią za nych z nią wy mo -
gów bran ży bu dow la nej. Dla -
te go też po sta no wi li śmy
upro ścić pro ce du ry oraz istot -
nie zmniej szyć licz bę wy ma -
ga nych do ku men tów – tłu ma -
czy Kon stan ty Ro kic ki, Dy rek tor
Ryn ku Ma szyn i Urzą dzeń Bu -
dow la nych w Ra if fe isen Le asing.
Oprócz uprosz cze nia pro ce -

du ry fi nan so wa nia efek tem
współ pra cy Ama go i Ra if fe -
isen Le asing bę dzie też przy -
spie sze nie za war cia trans ak -
cji. Fir my za mie rza ją stwo -
rzyć stok ko par ko -ła do wa rek
MST. Po mysł to ze wszech
miar cie ka wy i ma ją cy szan se
po wo dze nia, gdyż te uni wer -
sal ne ma szy ny – mi mo zmian
za cho dzą cych na pol skim
ryn ku – dłu go jesz cze bę dą
na nim kró lo wać. Współ pra ca
obu part ne rów roz po czę ła się
w ma ju te go ro ku. Jej efek -
tem jest ofer ta fi nan so wa nia
mo de li MST 642 oraz 644
w for mie pre fe ren cyj ne go le -
asin gu. Po ten cjal ni klien ci
z pew no ścią bę dą chcie li wie -
dzieć, w czym owe pre fe ren -
cje się prze ja wia ją. – Ra if fe -
isen Le asing Pol ska wy ko rzy -
stu jąc fun du sze gwa ran cyj ne
CO SME dzia ła bar dzo ela -
stycz nie. Klien ci z bran ży bu -
dow la nej mo gą sko rzy stać ła -
twiej z na sze go fi nan so wa nia
i to na bar dzo ko rzyst nych wa -
run kach. Za chę ca my do fi -
nan so wa nia za ku pów fa brycz -
nie no wych ma szyn. Użyt kow -
nik sprzę tu na gwa ran cji uni -
ka ca łe go sze re gu pro ble -
mów eks plo ata cyj nych i zwią -
za nych z ni mi kosz tów. Za in -
te re so wa ni po zy ska niem fi -
nan so wa nia w Ra if fe isen Le -
asing mo gą li czyć na pro mo -
cyj ne opro cen to wa nie, w tym
na opła tę wstęp ną już od ze -
ra pro cent. Gwa ran tu je my
rów nież szyb kie roz pa try wa -
nie wnio sków, ogra ni czo ne
do nie zbęd ne go mi ni mum
for mal no ści i in dy wi du al ne
pro gra my fi nan so we – wy ja -
śnia Kon stan ty Ro kic ki.
Ko par ko -ła do war ki MST fi nan -
so wa ne po przez Ra if fe isen
Le asing ob ję te zo sta ły gwa -
ran cją na dwa dzie ścia czte ry
mie sią ce lub dwa ty sią ce go -
dzin. Na byw ca jed ne go z mo de -
li – MST 642 lub MST 644 – o ile
wy bie rze fi nan so wa nie Ra if fe -
isen Le asing – otrzy ma do użyt -
ku wraz z ma szy ną
nadający się do niej
młot hy drau licz ny.
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FINANSE

Amago dostarczy, Raiffeisen Leasing sfinansuje
Ofer ta obu firm do ty czy ko par ko -ła do wa rek MST. Ma szy ny pro du ko wa -
ne przez tu rec ki kon cern San ko cie szy ły się du żym za in te re so wa niem
od wie dza ją cych tar gi Au to stra da Pol ska. Chwa lo ne by ły przede wszyst -
kim za wy so ką ja kość wy ko na nia i bo ga te wy po sa że nie stan dar do we

www.rl.com.pl

Ko par ko -ła do war ki MST pre zen to wa ne na tar gach Au to stra da Pol ska spo tka ły się
z przy chyl nym przy ję ciem bran ży. Opa tru jąc je na lep ka mi z lo go Ra if fe isen Le asing
spół ka Ama go wska zy wa ła naj lep sze moż li wo ści fi nan so wa nia ich za ku pu

http://www.rl.com.pl/
http://www.rl.com.pl/
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KOMPONENTY

Dzię ki wie lo let nie mu do -
świad cze niu Al lian ce Ti re
Gro up (ATG) sta ła się eks per -
tem w kon stru owa niu spe cja -
li stycz ne go ogu mie nia ści śle
od po wia da ją cych ocze ki wa -
nia mi użyt kow ni ków. Jed ną
z opon prze zna czo nych
do ko par ko -ła do wa rek, cią -
gni ków i ma szyn prze my sło -
wych jest Jum bo Hulk. In no -
wa cyj na opo na spe cja li -
stycz na wy so kich osią gów do -
stęp na jest w czte rech roz mia -
rach: 19.5L -24, 18.4-26, 16.9-28
oraz 16.9-30. Opo nę ce chu je
uni ka to wa rzeź ba bież ni ka
L -4 umoż li wia ją ca pra cę
w nie zwy kle cięż kich wa run -
kach. Po za do sko na ły mi wła -
ści wo ścia mi sa mo czysz czą -

cy mi głę bo ki bież nik opo ny
Jum bo Hulk za pew nia wy -
śmie ni tą trak cję. Wy so ki sto -
su nek wy peł nie nia do pu -
stych prze strze ni po zwa la
osią gnąć mak sy mal ną moż li -
wą po wierzch nię sty ku z pod -
ło żem, przy jednoczesnym
ogra ni czeniu ście ra nia. Opo -
ny Jum bo Hulk są nie zwy kle
od por ne na prze cię cia i prze -
bi cia, co za pew nia ni ski, nie -
kie dy wręcz ze ro wy czas
prze sto ju oraz wy jąt ko wo
dłu gi okres eks plo ata cji. 
Al lian ce Ti re Gro up gru pu je
mar ki Al lian ce, Ga la xy oraz
Pri mex. ATG spe cja li zu je się
w two rze niu, udo sko na la niu
i pro duk cji oraz sprze da ży
opon bu dow la nych, rol ni -

czych, le śnych, prze my sło -
wych, do prac cięż kich oraz
sto so wa nych w por tach i ko -
pal niach. Pod na le żą cą
do ATG mar ką Ga la xy ofe ro -
wa ne są opo ny spe cja li stycz -
ne do sze ro kiej ga my za sto -
so wań, z włą cze niem ma szyn
do ro bót ziem nych, ła do wa -
rek te le sko po wych, ko pa rek,
ko par ko -ła do wa rek, cią gni -
ków i ma szyn prze my sło -
wych, jak rów nież cią gni ków
użyt ko wych i sprzę tu ko mu -
nal ne go. Ga la xy to osiem na -
ście opon w róż nych roz mia -
rach. Jum bo Hulk L4 oraz
Hulk L -5 ma ją naj lep sze osią -
gi w swo jej kla sie. Za pro jek -
to wa no je tak, by za pew nić
użyt kow ni kom dłu gi czas
eks plo ata cji, na wet je śli wy -
ko rzy sty wa ne są w naj trud -
niej szych wa run kach. Za pew -
nia ją to mię dzy in ny mi sze ro -
kie i głę bo kie bież ni ki, któ re
ce chu ją się wy so ką od por no -
ścią na prze bi cia i za pew nia -
ją do sko na łe osią gi nie za leż -

nie od po ry ro ku. Ogu mie nie
z seg men tu prze my sło we -
go – Su per In du strial Lug
oraz Ma ra tho ner R -4 to bar -
dzo moc ne, wy trzy ma łe opo -
ny do ko par ko -ła do wa rek
wy ko rzy sty wa nych do wszel -
kie go ro dza ju za dań w zróż -
ni co wa nym te re nie. Dzię ki
sze ro kie mu za kre so wi pro -
duk tów za pro jek to wa nych
do róż nych za sto so wań i ofe -
ro wa nych w przy stęp nych
ce nach, opo ny do ko par ko -
-ła do wa rek Ga la xy sta ją się
co raz bar dziej po pu lar ne
także na pol skim ryn ku.
ATG ofe ru je pe łen wa chlarz
pro duk tów – od opon kla sy
pod sta wo wej po sze ro ką ga -
mę spe cja li stycz nych pro -
duk tów naj wyż szej ja ko ści.
Wszyst kie opo ny pro du ko wa -
ne przez ATG są opra co wy wa -
ne, udo sko na la ne i te sto wa ne
w na le żą cych do fir -
my cen trach ba daw -
czo -roz wo jo wych.

In no wa cyj ne ogumienie ATG 
Ma szy ny bu dow la ne po wsta ją po to, aby ra dzić
so bie w naj trud niej szych na wet wa run kach te -
re no wych. Ten sam wy móg speł niać po win ny
opo ny, na któ rych po ru sza się cięż ki sprzęt

www.atgtire.com

http://www.atgtire.com/


Do stęp ność co raz więk szej
licz by na rzę dzi ro bo czych
spra wia, że eks plo atu ją cy ła -
do war ki o ste ro wa niu bur to -
wym są w sta nie co raz le piej
wy ko rzy sty wać ogrom ny po -
ten cjał tkwią cy w ich ma szy -
nach. Mo gą wy ko rzy sty wać
je do wy ko ny wa nia róż no -
rod nych za dań, prak tycz nie
przez wszyst kie po ry ro ku.
Nie ste ty wie lu z nich za po mi -
na o bar dzo waż nym
„osprzę cie”, ja kim są kom po -
nen ty za pew nia ją ce od po -
wied nią trak cję ma szy ny
w naj trud niej szych na wet wa -
run kach te re no wych. Mo wa
tu o gą sie ni cach gu mo wych
za kła da nych na stan dar do -
we ko ła ma szy ny. W zna czą -

cy spo sób pod no szą one
wła ści wo ści jezd ne ła do war -
ki o ste ro wa niu bur to wym. 
Dzię ki za sto so wa niu spe cjal -
nej mie szan ki gu mo wej i wy -
po sa że niu od po wied nie go
bież ni ka, no we gą sie ni ce
Cam so OTT HXD spra wia ją,
że ła do war ka o ste ro wa niu
bur to wym od zna cza się na -
wet pię cio krot nie lep szą
trak cją niż iden tycz na ma -
szy na na stan dar do wym
pod wo ziu ko ło wym z opo na -
mi pneu ma tycz ny mi. 
Pra wi dło we za mon to wa nie
gą sie nic OTT HXD zaj mu je
wpraw ne mu ope ra to ro wi je dy -
nie oko ło dwu dzie stu mi nut.
W efek cie pra ca ła do war ką
sta je się bar dziej wy daj -

na i zde cy do wa nie bez piecz -
niej sza, zwłasz cza gdy od by -
wa się w bło cie, na grzą skim
grun cie czy w kop nym śnie gu. 

Gą sie ni ce OTT HXD ma ją kon -
struk cję opar tą na wy trzy ma -
łym sta lo wym rdze niu i od po -
wied nio wy pro fi lo wa nej we -
wnętrz nej stro nie, spra wia ją -
cej, że przy le ga ją one opty mal -
nie do kół ła do war ki. Z jed nej
stro ny za po bie ga ich względ -
ne mu po śli zgo wi, a z dru giej
znacz nie ogra ni cza zu ży cie
bież ni ka i bo ków opon. Gą -
sie ni ce zmniej sza ją tak że na -
cisk jed nost ko wy na pod ło -
że, dzię ki cze mu wy po sa żo -
na w nie ma szy na mo że rów -
nież po ru szać się po na -
wierzch ni wraż li wej na du że ob -
cią że nia, ta kich jak
traw ni ki, chod ni ki czy
ścież ki ro we ro we.

Gą sie ni ce gu mo we Cam so do ła do wa rek o ste ro wa niu bur to wym
Fir ma Cam so oprócz sze ro kiej ga my opon do za sto so wań po za dro go wych posiada w swej ofercie
także cały szereg gąsienic gumowych. Wśród naj now szych pro duk tów te go ty pu na szczególną
uwagę zasługują gąsienice OTT (Over-the Tire-Tracks). Prze zna czo ne do łatwego mon ta żu
na ko łach ła do wa rek o ste ro wa niu bur to wym podnoszą mo bil no ść tych ma szyn, umożliwiając
ich wy ko rzy sta nie w znacznie szer szym za kre sie
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KOMPONENTY

Ma szy na wy po sa żo na w gą sie ni ce
Cam so OTT HXD z ła two ścią po ru sza
się w grzą skim terenie

www.camso.co

https://camso.co/
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Mo ment udźwi gu żu ra wia
Pal fin ger PK65002 -SH dla
wy się gu 7,4 me tra wy no -
si 608 kNm (62 tm), na to -
miast mak sy mal ny za -

sięg – po za mon to wa niu tzw.
bo cian ka – prze kra cza trzy -
dzie ści me trów. Przy urzą -
dze niach o ta kich pa ra me -
trach ro bo czych nie zbęd ne
są tyl ne pod po ry, za pew nia -
ją ce od po wied nią sta bil ność
po jaz du w trak cie prac prze -
ła dun ko wych. Ich mon taż

wią że się jed nak z ko niecz no -
ścią za sto so wa nia ra my po -
śred niej o okre ślo nej wy so -
ko ści. W przy pad ku pod wo -
zi pod skrzy nie sta łe czy wy -

wrot ki nie ma to więk sze go
zna cze nia, ale przy cią gni ku
sio dło wym po wo du je pod -
nie sie nie sio dła, co wy klu cza
moż li wość wy ko rzy sty wa nia
po jaz du ze zwy kły mi na cze -
pa mi. Chcąc unik nąć tej nie -
do god no ści, fir ma Gra co za -
pro jek to wa ła i wy ko na ła nie -

ty po wą ra mę po śred nią, któ rej
głów ną część sta no wi pły ta ze
sta li Do mex. Ra zem z do dat -
ko wy mi wzmoc nie nia mi jest
ona od po wied nio sztyw na,
dzię ki cze mu peł ni ro lę stan -
dar do wej kon struk cji, przy tyl -
ko nie znacz nie zwięk szo nej
wy so ko ści po ło że nia sio dła.
Za sto so wa ny żu raw to bar -
dzo no wo cze sne urzą dze nie

z licz ny mi roz wią za nia mi uła -
twia ją cy mi je go ob słu gę.
Wśród nich jest np. sys tem 
P -FLOD, dzię ki któ re mu skła -
da nie żu ra wia z do wol nej po -
zy cji do po zy cji trans por to wej
oraz roz kła da nie z po zy cji
trans por to wej do po zy cji ro -
bo czej od by wa się w spo sób
au to ma tycz ny, je dy nie za na -
ci śnię ciem dwóch przy ci -
sków (w od po wied niej kom -
bi na cji dla unik nię cia przy -
pad ko we go uru cho mie nia
sys te mu). Ope ra tor mo że
więc wy ko ny wać te czyn no -
ści znacz nie szyb ciej i bez -
piecz niej. Kąt ob ro tu żu ra wia
jest nie ogra ni czo ny. W me -
cha ni zmie ob ro tu za sto so wa -
no do dat ko wy sil nik, któ ry nie
tyl ko zwięk sza mo ment ob ro -

tu, ale rów nież kom pen su je
lu zy. Przy pra cy z du żym wy -
się giem waż ną funk cją jest
sys tem AOS. Je go dzia ła nie
po le ga na ak tyw nym tłu mie -
niu drgań wy się gni ka, czy li
eli mi na cji tak zwanego efek tu
węd ki. W żu ra wiu za sto so wa -
no po nad to tzw. prze prost ra -
mie nia zgi na ne go o 15°, po -
zwa la ją cy na ła twe ope ro wa -
nie w ni skich po miesz cze -
niach, a tak że układ HPSC.
Ten ostat ni na bie żą co kon -
tro lu je sta tecz ność po jaz du
w za kre sie 360° i bez stop nio -
wo do sto so wu je mak sy mal ny
udźwig do ak tu al ne go roz su -
nię cia pod pór. W efek tyw nej
pra cy żu ra wia po ma ga też
funk cja przy spie szo ne go te -

le sko po wa nia, re ali zo wa na
po przez wtór ne wy ko rzy sta -
nie ole ju z prze strze ni tło czy -
sko wej w prze strze ni tło ko -
wej. Dzię ki te mu wy su wa nie
wy się gni ka jest szyb sze na -
wet o 20%. W wy po sa że niu
urzą dze nia zna la zły się jesz -
cze m.in. sys te my RTC
i SRC. Pierw szy z nich od po -
wia da za au to ma tycz ną re -
gu la cję na pię cia li ny wcią -
gar ki mon to wa nej na ra mie -
niu głów nym, przy czym ist -
nie je moż li wość zło że nia żu -
ra wia do po zy cji trans por to -
wej z wcią gar ką go to wą
do pra cy, na to miast dru -
gi – za pew nia sta łą
od le głość zblo cza
od koń ca wy się gni ka.

POJAZDY BUDOWLANE

Uni ka to wa re ali za cja Gra co
Wy ko rzy stu jąc swo je wie lo let nie do świad cze nie, fir ma Gra co chęt nie
po dej mu je się na wet naj bar dziej nie ty po wych zle ceń, któ re wy ma ga ją
nie sza blo no we go po dej ścia, za rów no od stro ny pro jek to wej, jak i tech -
no lo gicz nej. Przy kła dem ta kiej re ali za cji jest mon taż żu ra wia Pal fin ger
PK65002 -SH na czteroosio wym cią gni ku sio dło wym w spo sób umoż li -
wia ją cy two rze nie ze sta wów ze stan dar do wy mi na cze pa mi

www.graco.pl

Dzię ki za sto so wa niu uni ka to wej ra my po śred niej, ko niecz nej w przy pad ku tyl nych
pod pór, sio dło cią gni ka znaj du je się na wy so ko ści ty po wej dla zwy kłych na czep

Wszyst kie pod po ry są roz kła da ne hy drau licz nie. Mak sy mal ny roz staw przed nich
pod pór wy no si 8,6, na to miast tyl nych 7,1 metra

W pre zen to wa nym żu ra wiu za sto so wa no funk cję P -FLOD, umoż li wia ją cą au to ma -
tycz ne skła da nie i roz kła da nie urzą dze nia

http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol


http://www.graco.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=201&lang=pol
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Opra co wa na przez Vo lvo
Trucks no wa wer sja I -Shift
umoż li wia za sto so wa nie
w niej na wet dwóch bie gów
peł za ją cych. W ta kiej kon fi gu -
ra cji po zwa la na ła twe i bez -
piecz ne ru sze nie z miej sca
ze sta wem dro go wym o ma sie
cał ko wi tej do 325 ton. – Prze -
kład nia I -Shfit z bie ga mi peł za -
ją cy mi otwie ra przed sa mo -
cho da mi cię ża ro wy mi zu peł -
nie no we moż li wo ści w za kre -
sie kon tro lo wa nia pręd ko ści
ma new ro wej pod czas jaz dy
do przo du lub wstecz. Ko rzy -
sta jąc z niej kie row ca nie mu -
si się oba wiać, że znaj dzie się
w sy tu acji, któ ra mo że za koń -
czyć się kosz to wym prze sto -
jem – prze ko nu je Pe ter Har -
din, me ne dżer pro duk tu
do spraw mo de li FM i FMX
w Vo lvo Trucks.
Bie gi peł za ją ce umoż li wia ją
jaz dę z bar dzo ma łą pręd ko -
ścią, wy no szą cą od 0,5 do 2
km/h. Po zwa la to na bar dzo
pre cy zyj ne ma new ro wa nie,
na przy kład na pla cu bu do wy
czy też w trak cie wy ko ny wa -
nia za dań zwią za nych z utrzy -
ma niem in fra struk tu ry dro go -
wej. – Znacz nie lep sze wła ści -
wo ści jezd ne oraz więk sza
zdol ność po ko ny wa nia wznie -
sień, ja kie wy ni ka ją z do stęp -
no ści bie gów peł za ją cych, są
nie zwy kle waż ne przy po ru sza -
niu się z du żym ob cią że niem
po pod ło żach o kiep skiej przy -
czep no ści. Im cięż szy ła du nek
i gor sza na wierzch nia, tym
więk sze ko rzy ści z po sia da nia
bie gów peł za ją cych – wy ja -
śnia Pe ter Har din.
Po nad to w przy pad ku firm re -
ali zu ją cych trans port po -
nadnor ma tyw ny po dro gach
za rów no gor szej, jak i do brej
ja ko ści, bie gi peł za ją ce za -
pew nia ją du żą wszech stron -
ność za sto so wań po jaz du,

a jed no cze śnie moż li wość
osią ga nia opty mal nej eko no -
mi ki pa li wo wej. – Skrzy nia
I -Shift z bie ga mi peł za ją cy mi

po zwa la na ru sza nie z miej sca
w skraj nie trud nych sy tu -
acjach. W po łą cze niu z od po -
wied nio do bra nym prze ło że -

niem prze kład ni głów nej,
umoż li wia osią ga nie pręd ko -
ści prze jaz do wej przy opty -
mal nej pręd ko ści ob ro to wej
sil ni ka, co w rezultacie skut ku -
je niż szym zu ży ciem pa li wa.
To istot na ko rzyść w przy pad -
ku tych prze woź ni ków, którzy
zaj mu ją się naj bar dziej wy ma -
ga ją cym trans por tem – do da -
je Pe ter Har din.
Za leż nie od rodzaju za sto -
so wa nia po jaz du skrzy nia
I -Shift jest do stęp na w wer -
sji z jed nym lub dwo ma bie -
ga mi peł za ją cy mi, za rów no
do jaz dy w przód, jak i do ty -
łu. Dwa wstecz ne prze ło że -
nia peł za ją ce są szcze gól nie
po le ca ne w sy tu acjach wy -
ma ga ją cych czę ste go i pre -
cy zyj ne go ma new ro wa nia.
Prze kład nia bie gów peł za ją -
cych jest zin te gro wa na ze
skrzy nią bie gów. W ce lu
wzmoc nie nia kon struk cji
pod ką tem prze no sze nia
du żych ob cią żeń część za -
sto so wa nych pod ze spo łów
wyko na no z ma te ria łów
o zwięk szo nej wy trzy ma ło -
ści. W po rów na niu ze stan -
dar do wą od mia ną wer sja
I -Shift z bie ga mi peł za ją cy mi
jest dłuż sza o 12 cm.
Prze ło że nie naj niż sze go bie gu
w wer sji z jed nym bie giem peł -
za ją cym wy no si 19:1 w przy -
pad ku skrzy ni z bie giem bez -
po śred nim lub 17:1 w przy -
pad ku skrzy ni z nad bie giem.
Dla po rów na nia prze ło że nie
naj niż sze go bie gu w stan dar -
do wej od mia nie I -Shift z bie -
giem bez po śred nim jest rów -
ne 15:1. No wa skrzy nia
z dwo ma bie ga mi peł za ją cy -
mi – za rów no w wer sji z bie -
giem bez po śred nim, jak i nad -
bie giem – ma naj niż sze prze -
ło że nie wy no szą ce 32:1. Z ko -
lei prze ło że nie bie gu wstecz -
ne go w przy pad ku prze kład ni
z bie giem bez po śred nim zo -
sta ło usta lo ne na 37:1.
Skrzy nia jest do stęp na w po łą -
cze niu z 13- i 16-li tro wy mi sil -
ni ka mi Vo lvo Trucks
dla po jaz dów se rii
FM, FMX, FH i FH16.

POJAZDY BUDOWLANE

Vo lvo Trucks: I -Shift z bie ga mi peł za ją cy mi
Vo lvo Trucks wpro wa dza do ofer ty no wą wer sję zauto ma ty zo wa nej
skrzy ni bie gów I -Shfit. Ma ona bie gi peł za ją ce, któ re uła twia ją ma -
new ro wa nie i za pew nia ją wy so ką zdol ność po ko ny wa nia stro mych
wznie sień przez po jaz dy trans por tu ją ce cięż kie ła dun ki

www.volvotrucks.pl

No wa skrzy nia I -Shift wy stę pu je w wer sji z bie giem bez po śred nim lub nad bie giem
i jed nym lub dwo ma bie ga mi peł za ją cy mi. Ist nie je tak że moż li wość wy bo ru dwóch
peł za ją cych prze ło żeń wstecz nych

No wa skrzy nia I -Shift z bie ga mi peł za ją cy mi jest szcze gól nie po le ca na do cią gni -
ków sio dło wych two rzą cych ze sta wy nie nor ma tyw ne o ma sie cał ko wi tej prze kra -
cza ją cej 300 ton

Do stęp na w wie lu mo de lach po jaz dów Vo lvo Trucks zauto ma ty zo wa na skrzy nia
I -Shift z bie ga mi peł za ją cy mi uła twia kie row cy nie tyl ko ru sza nie, ale tak że pod jazd
pod stro me wznie sie nia

http://www.volvotrucks.pl/pl-pl/home.html


Tech no lo gia OptiTrack, roz -
wi ja na przez Re nault Trucks
od ro ku 2009, umoż li wia
zwięk sze nie si ły na pę do wej
po jaz du, przy jed no cze snym
za cho wa niu opty mal ne go zu -

ży cia pa li wa i du żej ła dow no -
ści. Ak tu al nie sys tem ten jest
do stęp ny tak że w po jaz dach
Re nault Trucks C w kon fi gu -
ra cji 8x4 (z sil ni kiem DTI 11
lub DTI 13) oraz 8x2*6 (z sil -
ni kiem DTI 11). W OptiTrack
do dat ko wą si łę na pę do wą
za pew nia ją dwa sil ni ki hy -
drau licz ne, za mon to wa ne
w pia stach kół dru giej osi
przed niej. Ta ki spo sób re ali -
za cji na pę du na wszyst kie ko -
ła po zwa la wy eli mi no wać ne -
ga tyw ny wpływ kon wen cjo -
nal ne go (me cha nicz ne go)
na pę du sta łe go na wy so kość
po wierzch ni ła dun ko wej, zu -
ży cie pa li wa, ma sę wła sną
i kosz ty ob słu gi tech nicz nej. 
Po sze rze nie za kre su do stęp -
no ści OptiTrack o dwie ko lej -
ne kon fi gu ra cje osi ozna cza,
że sys tem ten mo że być 
sto so wa ny w więk szo ści po -
jaz dów wy ko rzy sty wa nych
w trans por cie bu dow la -
nym: 4x2, 6x4, 6x2*4, 8x2*6
i 8x4. Tym sa mym klien ci,

któ rzy po trze bu ją na pę du
na wszyst kie ko ła tyl ko oka -
zjo nal nie, ma ją moż li wość
wy bo ru po jaz du łą czą ce go
w so bie zwięk szo ne wła sno -
ści trak cyj ne, du żą ła dow -

ność i ni skie zu ży cie pa li -
wa – bez wzglę du na ob szar
za sto so wań.
Chcąc włą czyć lub wy łą czyć
OptiTrack pod czas jaz dy
do przo du lub do ty łu, wy star -
czy na ci snąć przy cisk na ta bli -
cy roz dziel czej. Sys tem dzia ła
od chwi li ru sze nia z miej sca
i au to ma tycz nie wy łą cza się
po prze kro cze niu pręd ko ści 25
km/h. Jest za si la ny za po śred -

nic twem tyl nej przy staw ki od -
bio ru mo cy na pę dza nej od sil -
ni ka, dzię ki cze mu przy staw ka
na pę dza na od skrzy ni bie gów
na dal po zo sta je w peł ni do -
stęp na. Sys tem OptiTrack jest

ofe ro wa ny w po łą cze niu z me -
cha nicz ną zauto ma ty zo wa ną
skrzy nią bie gów Opti dri ver,
sta no wią cą stan dar do we wy -
po sa że nie wszyst kich po jaz -
dów Re nault Trucks. Mo że
być łą czo ny ze zwal nia czem
hy dro ki ne tycz nym Vo ith, co
zwięk sza bez pie czeń stwo na
przykład na dłu gich zjaz dach
i po zwa la na „oszczę dza nie”
ha mul ców za sad ni czych.

Re nault Trucks se rii C wy po -
sa żo ny w OptiTrack jest zdol -
ny do jaz dy w trud nych wa -
run kach te re no wych, mając
jed no cze śnie o oko ło 600 kg
więk szą ła dow ność niż po -
rów ny wal ny po jazd z na pę -
dem me cha nicz nym. De cy -
du jąc się na ten napęd, prze -
woź ni cy mo gą zwięk szyć wy -
daj ność, za pew nić więk sze
bez pie czeń stwo swo im kie -
row com prak tycz nie w każ -

dych wa run kach te re no wych
oraz zop ty ma li zo wać zu ży -
cie pa li wa. OptiTrack opra -
co wa no rów nież z my ślą
o kom for cie pra cy kie row cy,
po nie waż ła twość ste ro wa -
nia sys te mem umoż li wia
pew ne po ko ny wa nie róż -
nych prze szkód te re no wych.
Istot ne znacze nie ma tak że
mniej sza wy so kość pod wo -
zia w po rów na niu do po jaz -
dów z na pę dem me cha nicz -
nym, skut ku ją ca wy god niej -
szym do stę pem do ka bi ny
i więk szą sta bil no ścią po jaz du.
Dzię ki do stęp no ści sys te mu
OptiTrack w po jaz dach 
Re nault Trucks C, w po łą cze -
niu z sil ni kiem DTI 13, zauto -
ma ty zo wa ną skrzy nią bie -
gów Opti dri ver i zwal nia czem 
Vo ith, Re nault Trucks ofe ru je
swo im klien tom – zwłasz cza
ope ru ją cym na te re nach gó -
rzy stych – ide al ne
na rzę dzie do po pra -
wy wy daj no ści.

Pośrednik Budowlany  37

POJAZDY BUDOWLANE

Szer sza ofer ta po jaz dów Re nault Trucks OptiTrack
Re nault Trucks roz sze rza ofer tę sa mo cho dów cię ża ro wych z sys te mem
na pę du OptiTrack. Do ga my kon fi gu ra cji, w któ rych jest on do stęp ny
do łą czy ły dwie ko lej ne – 8x4 i 8x2*6

www.renault-trucks.pl

Dzię ki roz wią za niu OptiTrack po jazd ła two mo że wje chać w miej sce za ła dun ku lub roz ła dun ku i po ko nać stro me wznie sie nie z luź nym pod ło żem

W po rów na niu do ana lo gicz ne go na pę du me cha nicz ne go, sys tem OptiTrack za -
pew nia ła dow ność więk szą o oko ło 600 kg

http://www.renault-trucks.pl/


No wy Da ily Eu ro 6 jest god -
nym na stęp cą mo de lu z ro -
ku 2014, któ ry zdo był pre sti -
żo wy ty tuł „Mię dzy na ro do we -
go Sa mo cho du Do staw cze go
Ro ku 2015” oraz wie le in nych
na gród w róż nych kra -
jach – od Nie miec (uzna no go
tam za „Naj lep szy Po jazd
Użyt ko wy o DMC do 3,5 to ny”
oraz uho no ro wa no na gro dą
„Best KEP Trans por ter 2015”,
a Da ily Hi -Ma tic zdo był „Na -
gro dę za in no wa cyj ność”)
po Chi le, gdzie otrzy mał ty tu łu
„Naj lep sze go Po jaz du Użyt ko -
we go Ro ku 2016. Za no si się,

że po dob nie jak wcze śniej sze
ge ne ra cje sta nie się on ulu -
bień cem za rów no wła ści cie li
flot, jak i kie row ców. To efekt
zmo der ni zo wa nej, atrak cyj nej
ka bi ny, wy róż nia ją cej się jesz -
cze więk szą funk cjo nal no ścią
i wyż szym kom for tem. Za sto-
so wa no w niej lep sze wy ci -
sze nie, co prze kła da się nie
tyl ko na ob ni że nie po zio mu
ha ła su o 4 dB, ale tak że po -
pra wę aku sty ki wnę trza,
istot ną za rów no pod czas słu -
cha nia ra dia, jak i ko rzy sta nia
z fa brycz ne go ze sta wu gło -
śno mó wią ce go. Wnę trze Da -
ily Eu ro 6 wzbo ga co no o no -

wą skó rza ną kie row ni cę, nie -
bie skie po kry cia fo te li oraz no -
we za głów ki pian ko we.
Do dys po zy cji kie row cy oraz
pa sa że rów po zo sta je na wet
osiem na ście prak tycz nych, ła -
two do stęp nych schow ków.
Ta bli cę roz dziel czą wzbo ga -
co no o no we ele men ty po pra -
wia ją ce funk cjo nal ność po jaz -
du. Wśród nich znaj du je my
m.in. dwa por ty USB umoż li -
wia ją ce ko rzy sta nie z tre ści
mul ti me dial nych w no wym,
cy fro wym ra diu i ła do wa nie
urzą dzeń mo bil nych. Do stęp -
na jest rów nież opcjo nal na ła -

do war ka in duk cyj na, współ -
pra cu ją ca bez ka blo wo z naj -
now szy mi smart fo na mi. Naj -
cie kaw sze roz wią za nie sta -
no wi jed nak in sta lo wa -
na na ta ble cie lub te le fo nie
spe cjal na apli ka cja Da ily
Bu si ness Up. Ma ona wie le
prak tycz nych funk cji, ta kich
jak na przy kład asy stent kie -
row cy, któ ry prze ka zu jąc
w cza sie rze czy wi stym cen ne
wska zów ki po ma ga wy zbyć
się nie pra wi dło wych na wy -
ków, zwięk sza jąc tym sa mym
bez pie czeń stwo jaz dy i jej
eko no mi kę. Do ty czy to za rów -
no zu ży cia pa li wa, jak i pod ze -

spo łów, np. kloc ków ha mul -
co wych. Apli ka cja obej mu je
tak że pro fe sjo nal ną na wi ga cję
fir my Sy gic, za wie ra ją cą
szcze gó ło we ma py 3D. W wy -
zna cza niu tra sy bie rze ona
pod uwa gę ogra ni cze nia dla
da ne go po jaz du i po da je bie -

żą ce in for ma cje o na tę że niu
ru chu, naj lep szych ob jaz -
dach itp. Z na wi ga cją Sy gic
zin te gro wa na jest funk cja
Fle etwork. Mo że ona uła twiać
opty ma li za cję wy daj no ści flo -
ty po przez pla no wa nie zle ceń
i or ga ni zo wa nie tras dla kie -
row ców. Do stęp do peł nej
kar ty po jaz du uzy sku je się za -
rów no w try bie on li ne, jak
i off li ne. W ce lu za po zna nia
się ze wszyst ki mi za pi sa ny mi
na niej in for ma cja mi, ta ki mi
jak kod iden ty fi ka cyj ny, cał ko -
wi ty prze bieg, go dzi ny pra cy
sil ni ka czy po ziom pa li wa, wy -
star czy jed no do tknię cie ekra -
nu. W apli ka cji przy go to wa no
też sek cję za rzą dza nia wy daj -
no ścią po jaz du, umoż li wia ją -
cą wy god ne śle dze nie za pla -
no wa nych prze glą dów czy za -
rza dza nie po wia do mie nia mi
do ty czą cy mi czyn no ści prze -
pro wa dza nych w ra mach
usta lo ne go pla nu ser wi so we -

go. Roz sze rzo ny pa nel ste ro -
wa nia umoż li wia kie row cy mo -
ni to ro wa nie na wet 24 pa ra me -
trów po jaz du tyl ko na urzą -
dze niach mo bil nych, a więc
nie za leż nie od in for ma cji wy -
świe tla nych na ta bli cy roz -
dziel czej. W ten spo sób do je -

go dys po zy cji jest też in te rak -
tyw ny pod ręcz nik kie row cy,
jak rów nież funk cjo nal ny lo ka -
li za tor de ale rów i warsz ta tów,
za pew nia ją cy do dat ko wo bez -
po śred nie po łą cze nie z ca ło -
do bo wą po mo cą dro go wą
Ive co. Apli ka cja Da ily Bu si -
ness Up bę dzie re gu lar nie
wzbo ga ca na o no we funk cje
i roz wi ja na z my ślą o speł nie -
niu zmie nia ją cych się po trzeb
firm trans por to wych.
Po jaz dy z no wej ofer ty Da ily
Eu ro 6 są do stęp ne z dwo -
ma 4-cy lin dro wy mi sil ni ka mi
o po jem no ści 2,3 lub 3 dm3,
roz wi ja ją cy mi moc od 120
do 205 KM i mak sy mal ny mo -
ment ob ro to wy od 320 do 470
Nm. Udo sko na lo ny 3-li tro wy
sil nik F1C, któ ry był te sto wa -
ny przez po nad 20 tys. go dzin
na sta no wi sku po mia ro wym
i 1,5 mln km w roż nych wa -
run kach dro go wych, wy ko -
rzy stu je tech no lo gię SCR

No wy Ive co Da ily Eu ro 6 – na rzę dzie dla przed się bior czych
W ro ku 2014 po wpro wa dze niu no we go Da ily, któ ry pod bił ryn ki wie lu kra jów na ca łym świe cie,
Ive co pod no si po przecz kę jesz cze wy żej włą cza jąc do swej ofer ty mo del Eu ro 6 oraz prak tycz ną
apli ka cję Da ily Bu si ness Up. W naj now szej od sło nie wło ski be st sel ler łą czy w so bie naj lep sze ce -
chy po przed ni ków, z całym spek trum in no wa cyj nych tech no lo gii, po zwa la ją cych na lep sze „ko mu -
ni ko wa nie się” z po jaz dem i dal sze oszczęd no ści w je go eks plo ata cji
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Dzięki nie wiel kiej ma sie wła snej Ive co Da ily Eu ro 6 mo że być zna ko mi tym roz wią -
za niem w dys try bu cji ma te ria łów bu dow la nych 

Wer sja z na pę dem obu osi i od po wied nio pod wyż szo nym pod wo ziem jest szcze -
gól nie po le ca na stra ży po żar nej i firmom z bran ży ener ge tycz nej



ogra ni cza ją cą emi sję NOx
oraz no we wtry ski wa cze uła -
twia ją ce opty ma li za cję pro ce -
su spa la nia i ob ni że nie emi sji
czą stek sta łych. Dzię ki te mu
za pew nia wy so kie osią gi nie -
zbęd ne do re ali za cji naj bar -
dziej wy ma ga ją cych za dań,
jed no cze śnie przy nie wiel kim
zu ży ciu pa li wa i wy dłu żo nych
okre sach mię dzy prze glą da -
mi, co wpły wa na zmniej sze -
nie cał ko wi tych kosz tów eks -
plo ata cji po jaz du.
Cał ko wi cie no wy sil nik F1A
o po jem no ści 2,3 dm3 zo stał
za pro jek to wa ny zu peł nie
od pod staw. Dzię ki zop ty ma -
li zo wa niu kon struk cji i wy ko -
rzy sta niu no wo cze snych ma -
te ria łów uda ło się ob ni żyć
ma sę jed nost ki o 6%. Z ko lei
po przez m.in. ogra ni cze nie
tar cia we wnętrz ne go, prze -
pro jek to wa nie ukła du chło -
dze nia, opty ma li za cję wtry sku
pa li wa MultiJet II i za sto so wa -
nie pom py ole ju o zmien nej
wy daj no ści, cha rak te ry zu je
się on mniej szym zu ży ciem
pa li wa w po rów na niu do wer -
sji Eu ro 5 aż o osiem procent
(w cy klu NEDC). Wpływ na to
ma tak że „in te li gent ny” sys -
tem EcoSwitch Pro, któ ry roz -
po zna je ak tu al ne ob cią że nie
po jaz du i ogra ni cza mak sy -
mal ny mo ment ob ro to wy sil -
ni ka. Od by wa się to w spo sób
za po bie ga ją cy od czu wa niu
spad ku osią gów po zwa la ją -
cych na kon ty nu ację dy na -
micz nej jaz dy, ale przy mniej -
szym spa la niu. No wa jed nost -
ka speł nia wy ma ga nia nor my
Eu ro 6 ko rzy sta jąc z sys te mu
ni sko ci śnie nio wej re cyr ku la cji
spa lin (LPEGR), choć na po -
cząt ku przy szłe go ro ku zo sta -
nie ona wy po sa żo na w tech -
no lo gię SCR. Tym sa mym bę -
dzie speł nia ła jesz cze ostrzej -
sze nor my RDE (Re al Dri ving
Emis sions), któ re za czną
obo wią zy wać trzy la ta póź -
niej, tj. od 2020 ro ku. Roz wią -
za nia wpro wa dzo ne do no we -
go sil ni ka po twier dzi ły swo ją
sku tecz ność i nie za wod ność
w te stach na sta no wi sku po -
mia ro wym przez po nad 35

tysięcy go dzin oraz w te stach
dro go wych, pod czas któ rych
prze by to 1,3 mln km.
Po za od mia na mi wy so ko -
pręż ny mi w ga mie Da ily Eu -
ro 6 są jesz cze dwa in ne mo -
de le szcze gól ne przy ja zne
dla śro do wi ska – Da ily Na tu -
ral Po wer za si la ny sprę żo -

nym ga zem ziem nym (CNG)
oraz Da ily Elec tric na pę dza ny
sil ni kiem elek trycz nym.
Dzię ki za sto so wa niu trwal -
szych ma te ria łów oraz pod -
ze spo łów w Ive co Da ily Eu -
ro 6 okre sy mię dzy  prze glą -
dami wy dłu żo ne zo sta ły
do 50 tysięcy kilometrów,

a więc o dwadzieścia procent
w po rów na niu do ga my Eu -
ro 5. Ra zem z bar dziej wy -
trzy ma łym ukła dem ha mul co -
wym, w któ rym za sto so wa no
kloc ki ha mul co we o jesz cze
lep szej ja ko ści, za pew nia to
ob ni że nie kosz tów prze glą -
dów i na praw na wet o 12%,
oczy wi ście w za leż no ści
od za dań, ja kie wy ko nu je
kon kret ny po jazd.
Ive co Da ily to bar dzo wszech -
stron ny sa mo chód użyt ko wy,
wy stę pu ją cy w ogrom nej licz -

bie wer sji. Na byw ca ma
do wy bo ru od mia ny o ma sie
cał ko wi tej 3,5-7,2 to ny, z prze -
strze nią ła dun ko wą o po jem -
no ści w za kre sie od 7,3
do 19,6 m3. Oprócz cał ko wi -
cie za mknię tych lub prze -
szklo nych nad wo zi ty pu fur -
gon, w ofer cie znaj du ją się też
pod wo zia z ka bi ną po je dyn -
czą lub bry ga do wą oraz
pod wo zia bez ka bi ny. 
Da ily Eu ro 6 jest pro du ko wa -
ny w za kła dzie Ive co w Suz za -
rze (Wło chy), zgod nie ze
stan dar da mi WCM (World
Class Ma nu fac tu ring). Ich ce -
lem jest cał ko wi te wy eli mi no -
wa nie na wszyst kich eta pach
pro duk cji uste rek, wy pad ków
oraz od pa dów. Za kład w Suz -
za rze wdro żył WCM w ro -
ku 2007 i już po upły wie pię -
ciu lat zo stał wy róż nio ny srebr -
nym me da lem po -
twier dza ją cym wy so -
ką ja kość pro duk cji.
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www.iveco.pl

W no wo cze snej ta bli cy roz dziel czej  zintegrowano mnó stwo schow ków, dwa gniaz -
da USB, opcjo nal ną ła do war kę in duk cyj ną oraz uchwyt do smartfonów i ta ble tów

Sto su jąc się do za le ceń asy sten ta kie -
row cy w apli ka cji Da ily Bu si ness Up,
moż na zmniej szyć zu ży cie pa li wa na -
wet o piętnaście procent

Fo te le Da ily Eu ro 6 ma ją bar dziej atrak cyj ną ko lo ry sty kę i peł ne za głów ki ty po we
dla sa mo cho dów oso bo wych

Ive co Da ily Eu ro 6 z nad wo ziem za mknię tym (fur gon) jest do stęp ny w wer sjach
o po jem no ści ła dun ko wej od 7,3 do 19,6 m3

http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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Naj now sze pro po zy cje ho len -
der skie go pro du cen ta do sko -
na le wpi su ją się w za ło że nia
przy ję tej fi lo zo fii DAF Trans -
port Ef fi cien cy. Opie ra się
ona na kom plek so wej ofer cie
pro duk tów i usług, a jej ce -

lem jest za pew nie nie jesz cze
wyż sze go zwro tu z każ de go
prze je cha ne go ki lo me tra,
mię dzy in ny mi po przez ob ni -
że nie kosz tów i opty ma li za cję
do stęp no ści po jaz dów. Dla -
te go fir ma DAF wpro wa dza
m.in. sze ro ką ga mę ulep szeń
do po pu lar nych po jaz dów
se rii LF znaj du ją cych za sto -
so wa nie np. w trans por cie
dys try bu cyj nym i ko mu nal -
nym. Zmia ny ob ję ły m.in. 4,5-
li tro wy sil nik Pac car PX -5,
któ ry cha rak te ry zu je się jesz -
cze mniej szym zu ży ciem pa -
li wa o do dat ko we pięć pro -
cent, na to miast 6,7-li tro wa
jed nost ka Pac car PX -7 jest
te raz do stęp na rów nież ze
zauto ma ty zo wa ną, dwu na -
sto stop nio wą skrzy nią bie -
gów AS Tro nic. W mo de lu
LF 2016 zmo der ni zo wa no
spoj le ry ka bi ny, umoż li wia ją -
ce ob ni że nie spa la nia na wet
o 4 pro cent, a ga ma do stęp -
nych roz sta wów osi zo sta ła

po więk szo na aż o sie dem
wer sji, w tym naj dłuż szą wy -
no szą cą 6,9 metra. Po zwa la
ona na mon taż za bu dów
o więk szej dłu go ści i ob ję to -
ści, ale tak że za sto so wa nie
zbior ni ka pa li wa o po jem -

ności na wet 1.240 dm3.
Ozna cza to znacz nie więk szy
za sięg po jaz du, jak rów nież
wy mier ne ko rzy ści fi nan so -
we, po nie waż pa li wo moż -
na tan ko wać w miej scach,
gdzie jest ono naj tań sze.
Cen tral ny wy świe tlacz
w głów nym ze sta wie wskaź -
ni ków ma obec nie wię cej
funk cji. Oprócz wska zań tzw.

asy sten ta wy daj no ści, któ ry
prze ka zu je kie row cy szcze -
gó ło we da ne na te mat zu ży -
cia pa li wa, spo so bu ha mo -
wa nia czy prze wi dy wa nia sy -
tu acji na dro dze, są na nim
do stęp ne in for ma cje z ta cho -

gra fu, a tak że in for ma cje do -
ty czą ce ob słu gi po jaz du, np.
ter min naj bliż sze go prze glą -
du. Dzię ki te mu kie row ca mo -
że w znacz nie ła twiej szy spo -
sób za rzą dzać swo im cza -
sem pra cy i wy po czyn ku.
Po jaz dy DAF z se rii LF 2016
(od DMC 8 ton, z za wie sze -
niem pneu ma tycz nym tyl nej
osi) są stan dar do wo wy po sa -

żo ne w za awan so wa ny układ
ha mul co wy (AEBS), układ
ostrze ga nia przed ude rze niem
przo dem sa mo cho du (FCW),
układ ostrze ga nia o nie za mie -
rzo nym opusz cze niu pa sa ru -
chu (LDWS) oraz tem po mat
ada pta cyj ny (ACC). Sys tem
AEBS au to ma tycz nie zmniej -
sza pręd kość po jaz dy, tak aby
unik nąć ko li zji lub ogra ni czyć
jej skut ki. Z ko lei na li ście opcji
wy stę pu ją m.in. no we tyl ne
świa tła LED, któ re ma ją atrak -
cyj ny wy gląd, są ener go osz -
częd ne, a przede wszyst kim
bez a wa ryj ne, po nie waż ich
trwa łość po win na po kryć się
z okre sem użyt ko wa nia po jaz -
du. Z my ślą o trans por cie
chłod ni czym za do pła tą moż -
na też otrzy mać przy go to wa -
nie pod kom pak to wy ge ne ra -
tor Fri go block. Jest ono ofe ro -
wa ne w przy pad ku sil ni ka Pac -
car PX -5 o po jem no ści 4,5 li tra.
In nym przy kła dem re ali za cji
fi lo zo fii DAF Trans port Ef fi -
cien cy są mo de le Si lent,
opra co wa ne spe cjal nie dla
trans por tu dys try bu cyj ne go
i ko mu nal ne go w ob sza rach
miej skich, re ali zo wa ne go
w go dzi nach noc nych lub
wcze sno po ran nych. Po na ci -
śnię ciu spe cjal ne go przy ci -
sku kie row ca uak tyw nia „tryb
ci chy”, któ ry po wo du je prze -
łą cze nie sil ni ka na pro gram
ogra ni cza ją cy mo ment ob ro -
to wy i pręd kość ob ro to wą,
a tak że umoż li wia ją cy wcze -
śniej szą zmia nę bie gów, tzn.
przy niż szych ob ro tach. W re -
zul ta cie po ziom ha ła su ja ki
ge ne ru je mo del LF Si lent nie
prze kra cza 72 dB (A), speł -
nia jąc tym sa mym wy mo gi
cer ty fi ka cji „Qu iet Truck”.
DAF LF Si lent o DMC rów -
nej 7,5 to ny to naj now sza pro -
po zy cja ho len der skie go kon -
cer nu z ga my cię ża ró wek emi -
tu ją cych mniej szy ha łas. Jest
wy po sa żo na w jed nost kę Pac -
car PX -5 o po jem no ści 4,5
dm3, za pew nia ją cą moc
od 112 kW (152 KM) do 135
kW (184 KM). Fir my trans por -
to we czy przed się bior stwa
wy spe cja li zo wa ne w zbiór ce

POJAZDY BUDOWLANE

Po jaz dy DAF jesz cze bar dziej efek tyw ne
DAF kon se kwent nie opra co wu je in no wa cyj ne roz wią za nia, za pew nia -
jąc co raz wyż szą efek tyw ność trans por tu dro go we go. Do wo dem na to
są m.in. LF 2016, trzy osio we wer sje mo de lu CF z sil ni kiem Pac car PX -7
oraz ni sko po dło go we od mia ny CF i XF z sio dłem umiesz czo nym na wy -
so ko ści za le d wie 91 centymetrów od pod ło ża

Mo del LF jest ko ja rzo ny głów nie z dys try bu cją, ale je go kom pe ten cje są znacz nie szer sze. Ja ko cią gnik sio dło wy z po wo dze -
niem mo że być wy ko rzy sty wa ny np. do trans por tu ma szyn ro bo czych

Oś wle czo na o no śno ści 7,5 to ny, która wpro wa dzo na została do ofer ty po jaz dów
CF z sil ni kiem Pac car PX -7 mo że być skręt na, co zna czą co uła twia wykonywanie
manewrów w ogra ni czo nej prze strze ni
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od pa dów wy ma ga ją ce jesz -
cze więk szej ła dow no ści lub
prze strze ni ła dun ko wej mo gą
wy brać mo del DAF CF Si lent,
na pę dza ny sil ni kiem Pac -
car MX -11 o po jem no ści 10,8
dm3 i mo cy w za kre sie 210 kW
(286 KM)-320 kW (435 KM).
Ofer tę po jaz dów „ci chych” za -
my ka fla go wy XF Si lent do -
stęp ny z jed nym sil ni kiem,
tj. MX -11, wy re gu lo wa nym
na moc 320 kW (435 KM).
No wo ści nie za bra kło też
w se rii CF. Ofer ta tych po jaz -
dów wy po sa żo nych w sil nik
Pac car PX -7 zo sta ła roz sze -
rzo na o mo del z osią wle czo -
ną o no śno ści 7,5 to ny. Ma
ona po je dyn cze ogu mie nie
i jest umiesz czo na za 13-to -
no wą tyl ną osią na pę do wą.
Wpro wa dzo ne roz wią za nie
po zwa la na zwięk sze nie ła -
dow no ści do pra wie 19 ton
i DMCZ do 32 ton. Do stęp ne
są rów nież wer sje do cięż kich
za sto so wań, wy róż nia ją ce się
osią wle czo ną z ogu mie niem
bliź nia czym. No we od mia ny
po jaz dów se rii CF mo gą być
zna ko mi tą pro po zy cją m.in.
dla miej skiej i re gio nal nej
dys try bu cji pro duk tów spo -
żyw czych, w tym prze wo żo -
nych w kon tro lo wa nej tem pe -
ra tu rze, a tak że ma te ria łów
bu dow la nych. Kie row ców
ope ru ją cych w miej scach
o cia snej za bu do wie z pew -
no ścią ucie szy fakt, że po jaz -
dy z osią wle czo ną są rów -
nież do stęp ne w wer sji, gdzie
jest ona kie ro wa na. Dzię ki te -

mu umoż li wia do sko na łe „za -
cie śnia nie” za krę tów, a tym
sa mym swo bod ne ma new ro -
wa nie w miej scach nie do -
stęp nych dla trzyosio wych
po jaz dów, wy łącz nie z przed -
ni mi ko ła mi skręt ny mi.
W przy ję tą fi lo zo fię DAF
Trans port Ef fi cien cy do sko na -
le wpi su ją się no we cią gni ki
ni sko po dło go we, w któ rych
sio dło znaj du je się na wy so -
ko ści za le d wie 91 cm od pod -
ło ża. Za pew nia to moż li wość
dal sze go zwięk sze nia zy sku
z ki lo me tra po przez trans port
ła dun ków o ob ję to ści po wy -
żej 100 m3, bez prze kra cza -
nia mak sy mal nych do pusz -
czal nych wy mia rów ze sta wu
na cze po we go. Ta ką wy so -
kość sio dła osią gnię to
w dwóch kro kach. Jed nym
z nich był mon taż ele men tu
na wy so ko ści 140 mm, a więc
o 22 mm mniej szej, niż
w przy pad ku sio dła sto so wa -
ne go w do tych cza so wych

wer sjach cią gni ków ni sko po -
dło go wych. Aby osiągnąć ten
cel zmie nio no geo me trię tyl -
nej osi – kom plek so wo zmo -
dy fi ko wa no w niej drąż ki re -
ak cyj ne, wspor ni ki i jarz ma.
Dru gim za bie giem by ło wy -
ko rzy sta nie opon ni sko pro fi -
lo wych. Na osiach tyl nych są
mon to wa ne opo ny 315/45
R22,5, na to miast z przo du
opo ny w do tych cza so wym
roz mia rze, tj. 355/50 R22,5

lub w no wym – 375/45 R22,5.
Konstrukcja ostat nich z nich
zo sta ła opra co wa na we
współ pra cy firm DAF i Go -
ody ear i bę dą do stęp ne wy -
łącz nie w ofer cie ho len der -
skie go pro du cen ta.
O za le tach no wych roz wią zań
wpro wa dzo nych przez fir mę
DAF moż na by ło prze ko nać
się po ko nu jąc kil ka tras wy ty -
czo nych wo kół ma low ni cze go
nad mor skie go mia stecz ka Vi -
la no va i la Geltrú nie da le ko
Bar ce lo ny.  Do dys po zy cji

dzien ni ka rzy prze ka za no łącz -
nie dwa na ście ob cią żo nych
cię ża ró wek. Naj więk szym po -
wo dze niem cie szy ły się po jaz -
dy w wer sji „Si lent”, któ re
za na ci śnię ciem „ma gicz ne -
go” przy ci sku są mniej uciąż -
li we dla oto cze nia. Wpro wa -
dzo ne za bie gi przy no szą ła -
two za uwa żal ny sku tek spra -
wia jąc, że tak skom ple to wa ny
po jazd mo że być zna ko mi tą
al ter na ty wą dla sa mo cho dów
za si la nych ga zem ziem nym.
Wcze śniej sza zmia na bie gów
w zauto ma ty zo wa nej sze ścio -
stop nio wej prze kład ni AS Tro -
nic wpły wa co praw da na po -
gor sze nie dy na mi ki jaz dy, ale
przy prze wo zie ła dun ków
po osie dlo wych uli cach fakt
ten nie ma więk sze go zna cze -
nia. Wy jeż dża jąc na tra sę kie -
row ca mo że wy łą czyć tryb
„Si lent” po wo du jąc po wrót ze -
spo łu na pę do we go do usta -
wień cha rak te ry -
stycz nych dla stan -
dar do we go po jaz du.

www.daftrucks.pl

Po ziom ha ła su emitowanego przez LF Si lent nie prze kra cza 72 dB(A). Dzięki temu
pojazd może być wykorzystywany w dys try bu cji noc nej lub wcze sno po ran nej na
zamiesz ka łych terenach miast

Wszyst ko za spra wą te go przy ci sku.
Po je go na ci śnię ciu sil nik prze łą cza
się na spe cjal ny pro gram pra cy,
a bie gi zauto ma ty zo wa nej prze kład ni
AS Tro nic są zmie nia ne wcze śniej 

Cen tral ny wy świe tla cz mo de lu DAF
LF 2016 ma jesz cze wię cej funk cji. Są
na nim prezentowane między innymi
in for ma cje z ta cho gra fu, uła twia jąc
kie row cy kon tro lę pra cy i wy po czyn ku

No we cią gni ki ni sko po dło go we DAF ma ją sio dło umiesz czo ne na wy so ko ści za le -
d wie 140 mm od pod ło ża. Rozwiązanie to pozwala na wy ko rzy sty wa nie na czep
o po jem no ści prze kra cza ją cej 100 m3

Tak niewielką wy so kość sio dła osią -
gnię to między innymi po przez za sto so -
wa nie spe cjal ne go ogu mie nia opra co -
wa ne go we współ pra cy z fir mą Go -
ody ear. Pre zen to wa na opo na na osi
tyl nej ma roz miar 315/45 R22,5

http://www.daftrucks.pl/pl-pl
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Wła śnie na ta ki krok zde cy do -
wa ło się war szaw skie przed -
się bior stwo Sas -Trans -Pol,
bio rąc w uży cze nie czte ro -
osio wą wy wrot kę tyl noz sy po -
wą na pod wo ziu Ive co Trak -

ker z ukła dem na pę do -
wym 8x4 i sil ni kiem o mo -
cy 450 KM. Sas -Trans -Pol to
jed na z naj więk szych i naj -
bar dziej zna nych firm bu dow -
la nych w wo je wódz twie ma -
zo wiec kim. Zaj mu je się wy ko -
ny wa niem ro bót ziem nych,
pro duk cją i dys try bu cją kru -
szyw, pra ca mi roz biór ko wy mi
i wy bu rze nio wy mi, wy naj -
mem sprzę tu bu dow la ne go
wraz ob słu gą ope ra tor ską,
a tak że trans por tem. Ak tu al -
nie w swo jej flo cie ma 35 po -
jaz dów, z cze go więk szość
sta no wią wy wrot ki (20 sztuk)
i ze sta wy z na cze pa mi sa mo -
wy ła dow czy mi (10 sztuk). Po -
zo sta łą część flo ty two rzą
jed nost ki po moc ni cze, mię -
dzy in ny mi ze sta wy ni sko po -
dwo zio we do prze wo zu ma -

szyn, ha ko wiec i cy ster na.
Ive co Trak ker tra fił do niej
w szczy cie se zo nu bu dow la -
ne go, uzu peł nia jąc wy ko rzy -
sty wa ne na co dzień po jaz dy.
Przez nie mal dwa ty go dnie

znaj do wał za sto so wa nie
przy jed no cze snej re ali za cji
dwóch otwar tych wy ko pów
sze ro ko prze strzen nych przy
uli cy Po lo ne za w War sza -
wie – jed ne go pod bu dy nek

miesz kal ny, dru gie go
pod ho te lo wy. Oba wy ko py
ma ją łącz ną ob ję tość oko -
ło 32 ty się cy m3. Uro bek był
wy wo żo ny na od da lo ne o kil -
ka dzie siąt ki lo me trów skła do -

wi sko od pa dów, znaj du jąc
za sto so wa nie w re kul ty wa cji
obiek tu. W cza sie te stu sa -
mo chód po ko nał nie co po -
nad dwa ty sią ce km w róż -
nych wa run kach te re no wych,

co umoż li wi ło je go oce nę za -
rów no pod wzglę dem wła ści -
wo ści trak cyj nych, jak też
kosz tów eks plo ata cji wy ni ka -
ją cych ze zu ży cia pa li wa.
Eg zem plarz testowany przez
Sas -Trans -Pol to mo del 
AD 410T45 z ukła dem na pę do -
wym 8x4 i roz sta wem
osi 4.250 mm. Za sto so wa no
w nim 6-cy lin dro wy sil nik rzę -
do wy Cur sor 13 o po jem no -
ści 12,9 dm3, w wer sji
rozwijającej moc 331 kW
(450 KM) i mak sy mal ny mo -
ment 2.200 Nm w sze ro kim
za kre sie od 970 do 1.440
obr./min. Jest on wy po sa żo -
ny we wtrysk bez po śred ni ze
wspól ne go ko lek to ra (com -
mon ra il), tur bo sprę żar kę
oraz chłod ni cę po wie trza do -
ła do wu ją ce go. Za ob rób kę
spa lin zgod nie z nor mą Eu -
ro VI od po wia da wy łącz nie
układ SCR (HI-SCR) i pa syw -
ny filtr czą stek sta łych. Ca ły
mo duł ma lek ką, zwar tą kon -
struk cję i znaj du je się w jed -
nej obu do wie z pra wej stro ny
ra my pod wo zia. Dzię ki za sto -
so wa ne mu roz wią za niu, zu ży -
cie pa li wa jest na tym sa mym,
ni skim po zio mie, ja kim le gi ty -
mo wa ły się po jaz dy 
Eu ro V. Po za tym nie wy ma ga
ono ak tyw nej re ge ne ra cji fil tra
DPF i za po bie ga nad mier ne -
mu wzro sto wi tem pe ra tu ry
spa lin. Brak ko niecz no ści do -
pa la nia czą stek sta łych spra -
wia, że po jazd mo że być nor -
mal nie eks plo ato wa ny w każ -
dych wa run kach i nie sta no -
wi po ten cjal ne go źró dła nie -
bez pie czeń stwa przy wy mu -
szo nej re ge ne ra cji, np. w tu -
ne lach, miej scach o du żym
za py le niu czy stre fach za -
gro że nia wy bu chem, jak na
przykład sta no wi ska do tan -
ko wa nia. Układ wy ko rzy sty -
wa ny przez Ive co za po bie ga
tak że ry zy ku uszko dze nia
na wierzch ni spo wo do wa ne -
go pod wyż szą tem pe ra tu rą
ukła du wy de cho we go oraz
wzro sto wi ha ła su sil ni ka pra -
cu ją ce go w try bie wy mu szo -
nej re ge ne ra cji. Eli mi na cja
ukła du re cyr ku la cji spa lin za -

POJAZDY BUDOWLANE

Sas -Trans -Pol spraw dził Ive co Trak ke ra 
Przy obec nej do stęp no ści po jaz dów cię ża ro wych nikt nie ku pu je ich
wy łącz nie po przej rze niu fol de ru. Więk szość firm za wcza su wy po ży cza
do te stów sa mo chód, naj le piej do sto so wa ny do wła snych po trzeb, sa -
mo dziel nie prze ko nu jąc się o je go wła ści wo ściach użyt ko wych, kom -
for cie pra cy czy kosz tach eks plo ata cji

Ive co Trak ker z ukła dem na pę do wym 8x4 jest opty mal nym roz wią za niem w „de we lo per ce”, gdzie spo ra część jazd od by wa się
po dro gach utwar dzo nych. Ma sa wła sna te sto we go eg zem pla rza wy no si 15.175 kg, za pew nia jąc ła dow ność rów ną 16.825 kg

Ja cek Sa sin, wła ści ciel fir my Sas -Trans -Pol, ce ni Ive co przede wszyst kim za wy -
trzy ma łą kon struk cję i re la tyw nie ni skie kosz ty eks plo ata cji. Sto jąc przed za ku pem
no wych po jaz dów za pew nia, że weź mie pod uwa gę ofer tę Ive co
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pew nia po nad to niż szą ma -
sę wła sną pod wo zia, jak
rów nież uła twia kon stru owa -
nie i mon taż za bu dów.
Jed nym z po jaz dów na le żą -
cych do flo ty Sas -Trans -Pol
jest 8-let ni Trak ker 8x8, któ rym
naj czę ściej jeź dzi Ire ne usz
Stry jek. Dla te go to on zo stał
wy zna czo ny ja ko głów ny kie -
row ca do prze te sto wa nia de -
mon stra cyj ne go Ive co. – Choć
do swo je go Trak ke ra nie mam
żad nych za strze żeń, sa mo chód
któ ry tra fił do nas na te sty jest
bar dziej atrak cyj ny. Do ko nał się
w nim ol brzy mi po stęp nie tyl ko
pod wzglę dem wy glą du, ale
przede wszyst kim wła ści wo ści
użyt ko wych i kom for tu pra cy
kie row cy. Już po prze je cha niu
kil ku ki lo me trów byłem za sko -
czony nie zwy kle ni skim po -
ziomem ha ła su w ka bi nie i wy -
so ką kul tu rą pra cy sil ni ka. Ma

on moc 450 KM, któ ra wydaje
się być ide al na do za sto so wań
bu dow la nych. Dys po nu jąc ta -
ki mi osią ga mi te sto wy Trak ker
prak tycz nie nie odczuwa ob -
cią że nia i ła two przy spie sza,
na wet gdy jest w peł ni za ła do -
wa ny. Nie po trze ba przy tym
wkrę cać sil ni ka na wy so kie
ob ro ty, po nie waż do dy na -
micz ne go roz pę dza nia sa mo -
cho du wy star czy zmia na bie -
gów nie co po wy żej 1.200
obr./min. Wy so ką moc ła two
da ło się też od czuć na gór ce
śmie cio wej, gdzie wo zi my uro -
bek z wy ko pów. Aby do stać
się do miej sca wy ła dun ku,
trze ba po ko nać dłu gie, bar dzo
stro me wznie sie nia. Dla de -
mon stra cyj ne go Ive co nie by -
ło to pro ble mem na wet po za -
łą cze niu wyż szych bie gów.
W te sto wym eg zem pla rzu na -
pęd na ze spo lo ną tyl ną oś

o prze ło że niu 4,23 i zwol ni ca -
mi w pia stach kół jest prze no -
szo ny za po śred nic twem
ręcz nej, 16-stop nio wej skrzy -
ni bie gów ZF 16S2220TO.
Pod czas jaz dy w trud niej -
szym te re nie, kie row ca mo że
się wspo móc wzdłuż ną i po -
przecz ny mi blo ka da mi me -
cha ni zmów róż ni co wych. Ob -
słu gu je się je za po mo cą po -
krę tła, któ re wy mu sza pra wi -
dło wą ko lej ność w ich za łą -
cza niu. – Do ta kich prac za -
sto so wa ny na pęd jest opty -
mal ny. Na wet bez za pi na nia
blo kad umoż li wia ła twy do jazd
pod ko par kę i to po roz jeż dżo -
nym, kop nym pia chu. Wy star -
czy wte dy do dać tro chę wię -
cej ga zu. Żad nych pro ble mów
nie mia łem też na skła do wi sku
od pa dów, gdzie rów nież jest
grzą skie pod ło że. Oczy wi ście
mój Trak ker 8x8 mo że wje -
chać w skraj nie trud ny te ren,
na przy kład w po cząt ko wym
eta pie bu do wy dro gi, ale me -
cha nicz ny na pęd przed nich
kół spra wia, że jest cięż szy,

a przez to ma mniej szą ła dow -
ność, wię cej pa li i ma gor szy
skręt. Za uwa ży li śmy, że te sto -
wy Trak ker jest naj bar dziej
eko no micz ny z ca łej na szej
flo ty, a mu szę za zna czyć, że
nie któ re z tych po jaz dów są
na praw dę mło de. Przy ob cią -
że niu mie sza nym, a więc
w jed ną stro ną z ła dun kiem,
w dru gą na pu sto śred nie spa -
la nie oscy lo wa ło w gra ni -

cach 38-39 li trów na sto ki lo -
me trów. Za wsze jeź dzi łem
nim nor mal nie, tzn. ani go
spe cjal nie nie ci sną łem, ani
nie jeź dzi łem na wy nik. Po do -
ba mi się też za sto so wa na
skrzy nia bie gów, bo nie trze -
ba si ło wać się z drąż kiem,
któ ry za każ dym ra zem ła two
tra fia w od po wied nie miej sce.
Bar dzo przy dat ny jest sy gnał
przy po mi na ją cy o po zo sta niu
na gór nej skrzy ni po za trzy ma -
niu sa mo cho du. Wia do mo, że
do świa teł do jeż dża się uży wa -
jąc wy so kich bie gów, a po tem
dość łatwo za po mnieć o przej -
ściu na dol ną skrzy nię. Ru sza -
jąc wie lo krot nie z gór nej skrzy -
ni moż na spa lić sprzę gło, a do -
dat ko wa zmia na prze ło że nia
po za pa le niu się zie lo ne go
świa tła zaj mu je ko lej ne cen ne
se kun dy i w rezultacie za cię ża -
rów ką two rzy się ko rek – opo -
wia da Ire ne usz Stry jek.
Niezwykle istotną za le tą no -
we go Trak ke ra, po dob nie
jak jego po przed nich ge ne -
ra cji, są wy trzy ma ła ra ma

i za wie sze nie. Po dłuż ni ce
ma ją kształt li te ry C, o wy mia -
rach 309 x 80 x 10 mm. Je śli
cho dzi o za wie sze nie,
przy obu przed nich osiach
o no śno ści 8.500 kg za sto so -
wa no 3-pió ro we re so ry pa ra -
bo licz ne o gru bo ści 30 mm,
współ pra cu ją ce z dwo ma
amor ty za to ra mi i sta bi li za to -
rem o prze kro ju 45 mm. Ze -
spół dwóch osi tyl nych o no -

Ire ne usz Stry jek, kie row ca z po nad dwudziestolet nim do świad cze niem, chwa li te -
sto we go Trak ke ra przede wszyst kim za wy so ki kom fort pra cy, prze my śla ną ka bi nę
oraz wy so kie osią gi, uła twia ją ce jaz dę w trud nym te re nie

Dzię ki po rę czy na da chu oraz umiesz czo ne mu z bo ku ka bi ny po de sto wi, kie row ca
przy za cho wa niu wy go dy i bez pie czeń stwa mo że po móc ope ra to ro wi ma szy ny za -
ła dow czej w pra wi dło wym roz miesz cze niu ła dun ku

W te sto wym Trak ke rze ka bi na jest pod no szo na za po mo cą ręcz nej pom py hy drau -
licz nej. Czyn ność ta nie wy ma ga wy sił ku i zaj mu je do słow nie chwi lę. Przed pod -
nie sie niem ka bi ny trze ba pa mię tać o otwar ciu przed niej atra py
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śno ści po 13.000 kg jest za -
wie szo ny wah li wie na pół e -
lip tycz nych re so rach wie lo -
pió ro wych, z czte re ma dol ny -
mi drąż ka mi pro wa dzą cy mi
i dwo ma gór nym drąż ka mi
re ak cyj ny mi w ukła dzie V.
W tym przy pad ku sta bi li za tor
jest nie co sztyw niej szy, je go
prze krój wy no si 50 mm.  Po -
jazd jest za trzy my wa ny
za po mo cą ha mul ców tar czo -
wych z przo du i bęb no wych
z ty łu, wspo ma ga nych ha -
mul cem sil ni ko wym ob słu gi -
wa nym za po mo cą dźwi gni
z pra wej stro ny ko lum ny kie -
row ni cy. Na 22,5-ca lo wych
ob rę czach za mon to wa no
opo ny Mi che lin se rii X Works
w roz mia rze 315/80.
– Te sto wy Trak ker gład ko wy -
bie ra wszel kie nie rów no ści,
dzię ki cze mu na wet wie lo go -
dzin na jaz da po gor szych na -
wierzch niach nie jest mę czą -
ca. W po rów na niu do mo je -
go 8x8 ma nie co węż sze opo -
ny, któ re ide al nie wpa so wu ją
się w ko le iny. Na wet na ta -
kich dro gach pro wa dzi się
więc bar dzo ła two i nie trze -
ba go pil no wać. Szyb ko za -
uwa ży łem, że z przo du ma

ha mul ce tar czo we. Nie wiem
jak bę dą spi sy wać się
po dłuż szym okre sie eks plo -
ata cji, zwłasz cza w błot ni stym
te re nie, na to miast są du żo
bar dziej sku tecz niej sze
od me cha ni zmów bęb no -
wych, któ re mam w swo -
im 8x8. Re ak cja ukła du na na -
ci śnię cie pe da łu ha mul ca jest
na tych mia sto wa, a po jazd na -
wet pod peł nym ob cią że niem
po pro stu sta je dę ba – tłu ma -
czy Ire ne usz Stry jek.
Ive co Trak ker prze zna czo ny
do te stów był wy po sa żo ny
w dzien ną ka bi nę Hi -Land
prze zna czo ną do pra cy
na krót kich tra sach. Jej sze ro -
kość wy no si 2.280 mm, a dłu -
gość 1.600 mm, w zu peł no ści
wy star cza ją c pod czas jed no -
dnio wych tras. Ma ona od po -
wied nią ilość miej sca za fo te -
la mi i prak tycz nie za go spo da -
ro wa ną tyl ną ścia nę z wie sza -
ka mi na ubra nia, a tak że two -
rzy wo wym pa ne lem z wnę ka -
mi na bu tel ki, trój kąt ostrze -
gaw czy z ap tecz ką oraz
na pod kład kę do wy peł nia nia
do ku men tów. Kie row cy wy -
zna czo ne mu do te stu zde -
cy do wa nie przy pa dła do gu -

stu. – W ka bi nie no we go
Trak ke ra szyb ko się od na la -
złem, wszyst ko jest tu
pod rę ką w prze wi dy wal -
nym miej scu. Na ta bli cy roz -
dziel czej od po wied nio roz -
miesz czo no przy rzą dy. Ona
sa ma kry je wie le schow ków
sprzy ja ją cych utrzy ma niu po -
rząd ku we wnę trzu. Po do ba
mi się też amor ty za cja fo te la

i pe dał sprzę gła, bo wci ska
się go tak lek ko, jak w sa mo -
cho dzie oso bo wym.
W cza sie te stu oka zję do prze -
je cha nia się de mon stra cyj -
nym Ive co wy ko rzy stał rów -
nież Ja cek Sa sin, wła ści ciel
fir my Sas -Trans -Pol. – Pra ca
tym sa mo cho dem oka za ła się
bar dzo przy jem na. Ma on
przy zwo ite osią gi, jest w nim
ci cho i do brze się pro wa dzi
na róż nych na wierzch niach.

Z oczy wi stych wzglę dów dla
mnie waż ne są też kosz ty eks -
plo ata cji, a jak wy ni ka z ana -
liz, te sto wy Trak ker wy padł
pod tym wzglę dem na praw dę
bar dzo do brze. Z Ive co ma my
już wła sne do świad cze nia.
Uwa żam te sa mo cho dy
za trwa łe i sto sun ko wo eko -
no micz ne. Są zbu do wa ne
z wy trzy ma łych pod ze spo łów,

któ re do brze spraw dza ją się
w trud nych wa run kach. Dzi siaj
trud no jest mi mó wić o ko lej -
nych za ku pach sprzę tu, bo
obec na sy tu acja panująca
na ryn ku bu dow la nym jest bar -
dzo nie sta bil na, ale je śli bę dę
mo der ni zo wał lub roz bu do -
wy wał flo tę, ta kie go Trak ke ra
na pew no we zmę
pod uwa gę – pod su -
mo wu je Ja cek Sa sin.

POJAZDY BUDOWLANE

www.iveco.pl

W ce lu speł nie nia wy ma gań nor my
Eu ro VI, sil nik Cur sor 13 ko rzy sta tyl -
ko z tech no lo gii SCR, gwa ran tu ją cej
wy so ką efek tyw ność pro ce su spa la -
nia oraz za cho wa nie ni skie go po zio -
mu zu ży cia pa li wa, ty po we go dla jed -
no stek Eu ro V

Spód ka bi ny Trak ke ra jest wy ło żo ny
gru bą ma tą głu szą cą. To mie dzy in ny -
mi dzię ki te mu ele men to wi we wnę trzu
jest bar dzo ci cho, co ogra ni cza zmę -
cze nie kie row cy, uła twia pro wa dze nie
roz mów i ko rzy sta nie z mul ti me diów

Otwo ry wle wo we zbior ni ków wy rów -
naw czych do stęp ne są po pod nie sie -
niu przed niej atra py, pod trzy my wa nej
za po mo cą sprę żyn ga zo wych

Ze spo lo ne osie tyl ne o no śno ści 13 t
każ da są za wie szo ne wah li wie na pół -
e lip tycz nych re so rach wie lo pió ro -
wych. U do łu za mon to wa no przy nich
czte ry drąż ki pro wa dzą ce, u gó ry dwa
drąż ki re ak cyj ne

Za bu do wa tyl noz sy po wa fir my Ski bic ki ma po jem ność 18,7 m3. Jej pod ło gę wy ko -
na no z ośmiomi li me tro wej bla chy Har dox, na to miast ścia ny bocz ne, tyl ną i przed -
nią ze sta li Do mex o grubości pięciu milimetrów

Po ru sza nie się po grzą skiej „gór ce śmie cio wej” nie sta no wi ło dla de mon stra cyj ne -
go Trak ke ra najmniejszego pro ble mu, mimo, że blo ka dy me cha ni zmów róż ni co -
wych za łą cza ne by ły tyl ko oka zjo nal nie

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


http://www.iveco.com/poland/Pages/Home-Page.aspx
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Waż ną no wo ścią F.X. Meiller
jest zmie nio na mul da w za bu -
do wach ty pu half -pi pe, któ re
obec nie ma ją bar dziej „wy -
płasz czo ną” pod ło gę. W ta -
kim wy ko na niu jest ona szer -
sza o 15 cm, a prze krój po -
przecz ny nad wo zia w więk -
szym stop niu od wzo ro wu je
kształt pro sto ką ta. Le piej wy -
ko rzy sta na prze strzeń
przy dol nych kra wę dziach

skrzy ni po zwo li ła z ko lei
na zmniej sze nie wy so ko ści
ścian bocz nych o 10 cm
przy tej sa mej po jem no ści.
Prze kła da się to na ob ni że nie
środ ka cięż ko ści po jaz du,
a w efek cie więk szą sta bil -
ność. Po dob ną ro lę od gry wa
niż sze o 2,5 cm osa dze nie ło -
żysk wy wro tu, któ re w ak tu al -
nie ofe ro wa nej wer sji cha rak -
te ry zu ją się jesz cze więk szą
trwa ło ścią. Pod ło ga jest łą -
czo na ze ścia na mi bocz ny mi
tyl ko za po mo cą dwóch spa -
wów, co w po rów na niu z kon -
ku ren cyj ny mi roz wią za nia mi,
gdzie czę sto sto so wa ne  są
na przy kład czte ry ta kie po łą -
cze nia, gwa ran tu je lep szą
sztyw ność i wy trzy ma łość ca -
łej kon struk cji przez wie le lat
wy tę żo nej eks plo ata cji.

No wo ścią w za bu do wach
Me il ler -Kip per jest rów nież
miej sce mon ta żu tzw. osa -
dze nia skrzy ni tuż za sta bi li -
za to rem no ży co wym. W ten
spo sób przej mu je ono funk -
cję unie ru cho mie nia nad wo -
zia, za nim jesz cze doj dzie
do cał ko wi te go zło że nia sta -
bi li za to ra. Przy wcze śniej -
szym wy ko na niu, gdzie osa -
dze nie znaj do wa ło się z przo -

du za bu do wy, do cho dzi ło
do te go do pie ro w mo men cie
nie mal cał ko wi te go opusz -
cze nia skrzy ni.
Na tar gach nie za bra kło rów -
nież po jaz dów przy go to wa -
nych pod naj trud niej sze za -
sto so wa nia, ja kie wy stę pu ją
na przy kład w ko pal niach.
Ma ją one za bez pie cze nia
przed spa da ją cym urob kiem
nie mal w ca ło ści osła nia ją ce
ka bi nę oraz wzmoc nie nia
pod ło gi i przed niej ścia ny
w po sta ci wzdłuż nie uło żo -
nych ką tow ni ków. Te ostat nie
amor ty zu ją spa da ją ce z du żej
wy so ko ści odłam ki skał, kru -
szą je, a pod czas wy ła dun ku
chro nią pod ło gę przed zdzie -
ra niem. Są przy spa wa ne
punk to wo, dzię ki cze mu
w przy pad ku uszko dze nia ła -

two je wy mie nić, w tym frag -
men ta mi, a więc nie na ca łej
dłu go ści skrzy ni. Dzię ki ta kim
wzmoc nie niom pod ło ga mo -
że być wy ko na na z cień szej

bla chy, bi lan su jąc wyż szą
ma sę wła sną wy ni ka ją cą
z mon ta żu ką tow ni ków. Wer -
sje za bu dów do star cza ne
na przy kład na ry nek ro syj ski
na dal mo gą mieć pod grze -

wa ną pod ło gę, za po bie ga ją -
cą przy ma rza niu urob ku.
Zmia ny ob ję ły rów nież na cze -
py, w któ rych do stęp ny jest
no wy sys tem mo co wa nia
plan de ki. Za miast pa sów sto -
so wa ne są spe cjal ne za cze -
py, co spra wia, że ob słu ga

plan de ki zaj mu je te raz do -
słow nie chwi lę. Ma jąc do dys -
po zy cji ta kie roz wią za nie, kie -
row ca bę dzie z nie go chęt niej
ko rzy stać, na wet je śli trans -
port od by wa się na sto sun ko -
wo krót kich od cin kach. Fir ma
ma też w ofer cie wła sną plan -
de kę z na pę dem elek trycz -
nym prze su wa ną wzdłuż mul -
dy. Mo że być ona ste ro wa na
za po mo cą do brze zna ne go
sys te mu i.s.a.r.-con trol, po -

dob nie jak in ne ele men ty na -
cze py, w tym na przy kład bur -
ta uno szo na hy drau licz nie
czy tyl na bel ka prze ciw wjaz -
do wa, nie wspo mi na jąc
o pod no sze niu nad wo zia

w ce lu wy ła dun ku prze wo żo -
ne go ma te ria łu. Prze suw na
plan de ka, jak i zdal ny sys tem
ste ro wa nia są rów nież do -
stęp ne w za bu do -
wach sa mo wy ła dow -
czych Me il ler -Kip per.

Meiller-Kipper? Nie do zdar cia!
F.X. Meiller  konsekwentnie opty ma li zu je swo je pro duk ty, zwra ca jąc
szcze gól ną uwa gę na ła twość ich ob słu gi, bez pie czeń stwo i trwa łość
na wet w skraj nie trud nych wa run kach eks plo ata cji. Moż na się by ło
o tym prze ko nać w sto isku nie miec kiej fir my na tar gach Bau ma 2016

www.meillerpolska.pl

Za bu do wa Meiller-Kipper P430 to kla sycz ny half -pi pe o no śno ści 30 ton za bu do wa ny
na czteroosio wym pod wo ziu. Du żą po pu lar no ścią cie szy się także wer sja P436 o no -
śno ści zwięk szo nej do 36 ton dzię ki za sto so wa niu grub szych ścia nek ra my po śred niej

Dzię ki ta kiej kon struk cji za bu do wy du że odłam ki skal ne zsu wa ją się po ką tow ni -
kach, co ogra ni cza zdzie ra nie pod ło gi. Chro nią ce ją ele men ty są przy spa wa ne
punk to wo, dla te go w ra zie ko niecz no ści ła two je wy mie niać

W ak tu al nie pro du ko wa nych za bu do wach sa mo wy ła dow czych tzw. osa dze nie
skrzy ni jest mon to wa ne za sta bi li za to rem, unie ru cha mia jąc nad wo zie przed cał ko -
wi tym zło że niem sta bi li za to ra

http://www.meiller.com/?L=2
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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



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

5/2016 16.09.2016 08.08.2016 25.08.2016
6/2016 18.11.2016 02.11.2016 26.10.2016

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 129 mm 1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 1.200,- z∏
modu∏ 57 x 129 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 4/2016 

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://posbud.com.pl/start/index.php/czasopisma/posrednik-budowlany
http://posbud.com.pl/start/index.php/czasopisma/prenumerata
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