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SPIS TREŚCI

Se ra fin zaprosił do Skały

Go ście przy by li do pod kra kow skiej Ska ły
na Dzień Otwar ty fir my Se ra fin mo gli zwie dzić no -
wą sie dzi bę fir my, prze te sto wać ma szy ny i sprzęt,
a na wet obej rzeć za byt ko we sa mo cho dy 

Jedna noga to za mało!

Rozmowa z Jackiem Korczakiem,
właścicielem firm Polsad i Agroma

JCB rzu ca wy zwa nie kon ku ren cji

Gdy pa da ha sło JCB, od zew brzmi ko par ko -ła -
do war ka. Bry tyj ski kon cern od kil ku lat sta ra
się uciec od te go ste reo ty pu. Po móc w tym ma
kon se kwent na pro mo cja cięż kie go sprzę tu

Hy un dai cięż kiej pra cy się nie boi!

Hy un dai wpro wa dził na ry nek ła do war kę ko ło -
wą HL960 HD. Ma szy na prze zna czo na jest
do prac cięż kich w ko pal niach od kryw ko wych
i dy na micz nie roz wi ja ją cej się bran ży re cy klin gu

Vo lvo Days – show na żół to i nie bie sko

Vo lvo Days jest bar dzo efek to wym po ka zem
moż li wo ści szwedz kie go kon cer nu. Na sza wi -
zy ta w Eskil stu nie nie ogra ni czy ła się tyl ko obej -
rze nia w ak cji wszyst kich ma szyn Vo lvo CE

Mer lo na ra tu nek za byt kom

Ma szy ny bu dow la ne ko ja rzą się ze wzno sze -
niem bu dyn ków i ukła da niem na wierzch ni dro -
go wych. Ich rów nie waż ną ro lą jest jed nak tak -
że utrzy my wa nie te go, co już wy bu do wa no

Bobcat daje radę! 

CE MEX na le ży do wio dą cych gra czy glo bal ne -
go ryn ku ma te ria łów bu dow la nych. Przy ich
pro duk cji wy ko rzy stu je kil ka dzie siąt naj now szej
ge ne ra cji ła do wa rek te le sko po wych Bob cat 

Lep sze bo prost sze!

Szó sta ge ne ra cja spy cha rek Lie bherr ma do sko -
na łe osią gi, a jed no cze śnie wy ma ga niż szych
na kła dów na eks plo ata cję. Do dat ko wą za le tę
ma szyn sta no wi wyższe zauto ma ty zo wa nie

Ca ter pil lar nie zawodzi!

Se zon ro bót dro go wych w peł ni, pra ca wre! Jest
to moż li we dzię ki ma szy nom, któ re są w sta nie
wy trzy mać zwięk szo ne ob cią że nia i jed no cze -
śnie za pew nia ją opty mal ną efek tyw ność

Te raz czas na pod bój Eu ro py!

W eu ro pej skim fi na le kon kur su Klu bu Ope ra to -
rów Vo lvo CE Pol skę bę dą re pre zen to wać
Krzysz tof Ko niecz ny oraz Hu bert Cyl wik. Lau re -
aci zo sta li wy ło nie ni z gru py 150 ope ra to rów  

Wac ker Neu son Uni ver se 2018

Pod czas or ga ni zo wa nej tra dy cyj nie trwa ją cej
ty dzień im pre zy Wac ker Neu son po ka zał, co
już dziś jest moż li we w pro duk cji ma szyn i co
cze ka nas w bliż szej i dal szej przy szło ści 

Ela sto mer ma swoje zalety!

Ma szy ny dzię ki sys te mom ste ro wa nia są co raz
wy daj niej sze. Te, któ re po ru sza ją się na ko -
łach, czę sto mu szą jeź dzić po na wierzch niach
bar dzo nie przy ja znych dla ich ogu mie nia
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Dro dzy Czy tel ni cy,

za sta nów my się kim, z za wo du mo że być czło wiek ma ją cy do brą ko or dy na cję wzro ko wo -ru cho wą, a przy tym
od po wie dzial ny, roz waż ny, ostroż ny, su mien ny i do kład ny? Je że li jesz cze Pań stwo nie wie cie, to dla uła twie nia
do dam, że ma on po dziel ność uwa gi, wy obraź nię prze strzen ną i do sko na ły re fleks. Czę sto pra cu je na wet dwa -
na ście go dzin na do bę, a urlop bie rze zi mą. Jest po dat ny na prze zię bie nia, cier pi na cho ro by reu ma tycz ne, nie -
do ma ga nia ukła du kost no -sta wo we go i bó le krę go słu pa. Gra tu lu ję! Zga dli ście Pań stwo, że ta jem ni czym kimś
jest ope ra tor ma szy ny bu dow la nej. A ra czej ope ra tor ide al ny, któ re go wi dział by w ka bi nie każ dy bez wy jąt ku
pra co daw ca. Nie ste ty, tak jak nie ma lu dzi ide al nych, tak i nie ma ide al nych ope ra to rów. Do peł ni szczę ścia
za wsze cze goś bra ku je, jed nak bez ob słu gu ją ce go każ da, choć by naj wy daj niej sza i naj bar dziej nie za wod na ma -
szy na sta je się bez war to ścio wa. Co cie ka we sprzęt bu dow la ny pro du ku je się na co raz bar dziej zauto ma ty zo wa -
nych li niach pro duk cyj nych, ale już z je go ob słu gą ro bo ty so bie nie po ra dzą. Mo gą co naj wyżej w trud nych mo -
men tach słu żyć po mo cą ope ra to rom. Wy rę czyć ich w co raz więk szej czę ści co dzien nych obo wiąz ków. Ci, któ -
rzy za sią dą w ka bi nach no wych „ik sów” JCB, nie bę dą mu sie li za sta na wiać się nad do bo rem try bu ro bo cze go,
bo – jak za pew nia pro du cent – naj now sze ko par ki sa me wie dzą, jak ma ją pra co wać.
Sa me wie dzą, ale sa me nie pra cu ją. Na szczę ście, bo nie oszu kuj my się, gdy by by ło ina czej, to wszy scy bez wy -
jąt ku ope ra to rzy sta li by w ko lej ce po za si łek al bo szu ka li by dla sie bie in ne go za ję cia. Nie mu szą te go ro bić. Mo -
gą nie tyl ko spać spo koj nie, ale na wet dyk to wać wa run ki pra co daw com. Co raz trud niej o do bre go ope ra to ra.
Nic dziw ne go, że na wet „świe żak” do sta je do rę ki do bry sprzęt. Nie mo że być ina czej, bo w więk szo ści firm nie
ma już sta rych, wy eks plo ato wa nych ma szyn, bo ty mi nie wie le by się zro bi ło. Kie dyś adept ope ra tor skiej sztu ki
mie sią ca mi, a nie kie dy na wet la ta mi cze kał na lep szą ma szy nę i mu siał zno sić szy ka ny star szych ko le gów po fa -
chu, któ rzy z upo rem god nym lep szej spra wy mło de go „szli fo wa li”. Dziś od pierw sze go dnia ma ją pra wo gło su,
a i za rob ki ta kie, jak fir mo wa star szy zna. Pra cu ją wy god nie, w kli ma ty zo wa nej ka bi nie, w ra zie trud no ści w su -
kurs przy cho dzi im elek tro ni ka. I wszyst ko by ło by do brze, gdy by nie ma ło sa tys fak cjo nu ją ce za rob ki…

￼ Ja cek Ba rań ski

Wy daw ca

Nasza ok∏adka:

Koparka gąsienicowa

Volvo EC220 EL

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

To jed na z naj więk szych in we sty cji w dzie jach bry tyj skiej fir my.
W Ut to xe ter, obok dwóch ist nie ją cych już za kła dów pro duk cyj -
nych, zbu do wa na zo sta nie ko lej na ich część – fa bry ka ka bin. W peł ni zauto ma -
ty zo wa na, kon tro lo wa na kom pu te ro wo do 2020 ro ku przy nie sie 200 no wych
miejsc pra cy. Obec nie JCB Cab Sys tems za trud nia 400 osób w ist nie ją cym za -
kła dzie w Ru ge ley. Pro duk cja w no wym miej scu wy star tu je za rok.

Lie bherr w roz bu do wie!

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych renomowanych producentów,
tak że Lie bherr Hy drau lik bag ger GmbH roz bu do wu je swój za kład pro duk cyj ny
w nie miec kim Kirch dorf an der Il ler, gdzie w 1949 ro ku roz po czę ła się hi sto ria
kon cer nu Lie bherr, a od 1954 ro ku pro du ko wa ne są ko par ki ko ło we. Obec nie
za kład spe cja li zu je się w wy twa rza niu te go ty pu ma szyn, choć po wsta ją tu tak że
wo zi dła i ma szy ny prze ła dun ko we. Roz po czę ta wła śnie in we sty cja to bu do wa
no we go cen trum lo gi stycz ne go. 

Prze tar gi w bran ży bu dow la nej

Od po cząt ku ro ku roz strzy gnię to 2562 prze tar gów zwią za nych z bran żą bu -
dow la ną – obiek ty. Ich łącz na war tość opie wa ła na kwo tę 8,4 mld zło tych. Źró -
dłem ze bra nych da nych by ły ogło sze nia o prze tar gach pu bli ko wa ne w Biu le ty -
nie Za mó wień Pu blicz nych (94%) oraz Biu le ty nie Unij nych Za mó wień Pu blicz -
nych. (6%) Naj wię cej ogło szeń o wy bo rze wy ko naw cy po ja wi ło się w kwiet -
niu – 593 oraz w ma ju – 580. Naj więk szej licz by roz strzy gnięć po stę po wań prze -
tar go wych – 342 – do ko na li in we sto rzy z wo je wódz twa ma zo wiec kie go.

Nowy walec Cat CW 16

Se zon na pra ce dro go we w peł ni. No wy pneu ma tycz ny wa lec
Cat® CW16 na ko łach ogu mio nych, zo stał za pro jek to wa ny z my -
ślą o za sto so wa niach do ma te ria łów ziar ni stych oraz wszel kie go ro dza ju mie -
sza nek as fal to wych. Zo stał za pro jek to wa ny z my ślą o uzy ski wa niu du żej wy daj -
no ści pod czas wy ko ny wa nia dróg szyb kie go ru chu, dróg miej skich, dróg lo kal -
nych, po sze rzeń pa sów, obiek tów prze my sło wych, no wych warstw na wierzch -
ni, a tak że in nych za dań śred niej wiel ko ści.

Doosan-Bobcat inwestuje w Indiach

Naj now szą fa bry kę ko par ko -ła do wa rek Do osan -Bob cat otwo rzył w In diach. Ta de -
cy zja nie dzi wi, sko ro jest to trze ci na świe cie ry nek na ta kie ma szy ny, po USA
i Chi nach. Fa bry ka nie zo sta ła zbu do wa na od pod staw, lecz urzą dzo na w bu dyn -
kach na le żą cych wcze śniej do fir my John De ere. Zdol no ści pro duk cyj ne za kła du
to 8 ty się cy ma szyn rocz nie. Pierw sze ko par ko -ła do war ki opusz czą ta śmę pro duk -
cyj ną w dru giej po ło wie 2019 ro ku 

Ri wal in we stu je w przy szłość 

Ri wal, mię dzy na ro do wa fir ma spe cja li zu ją ca się w wy naj mie i sprze da ży sprzę -
tu do pra cy na wy so ko ści, za in we stu je do koń ca 2018 ro ku 88 mi lio nów eu ro
w roz wój swo jej flo ty. Oko ło 75% tej kwo ty zo sta nie prze zna czo ne na za kup
no wych urzą dzeń i po więk sze nie ca łej fir mo wej flo ty na świe cie. Po zo sta -
łe 25% in we sty cji po chło nie re no wa cja i kon ser wa cja ist nie ją cej flo ty. Ri wal
za ku pi po nad 3000 no wych po de stów ru cho mych i ła do wa rek te le sko po wych
ma rek ofe ru ją cych naj wyż szą ja kość ma szyn i bez pie czeń stwo pra cy.
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Liebherr – lepsze, bo prostsze!

Szó sta ge ne ra cja spy cha rek Lie bherr jest bar dziej zauto ma ty zo -
wa na. Mo de le PR 736 PR 746 i PR 756 ma ją lep sze osią gi, są
przy tym bar dziej wy da je, prost sze w ob słu dze i tań sze w eks plo ata cji. Ma szy ny
szó stej ge ne ra cji wy po sa żo no w elek tro nicz nie re gu lo wa ny układ ste ro wa nia jaz -
dą z funk cją Eco. Moż na wy bie rać po mię dzy wy so ką spraw no ścią a mak sy mal -
ną eko no micz no ścią. Ko lej ną no wo ścią jest pro ak tyw ne do pa so wa nie mo cy
silnika do wy ma ga ne go ob cią że nia.

Chińska firma na budowie „zakopianki”

Trwa bu do wa no wej „za ko pian ki”. Wie my już, ko go wy bra no na wy ko naw cę ko -
lej ne go jej od cin ka – jest to chiń ska fir ma Ste col Cor po ra tion. Za ofe ro wa ła ona
naj niż szą ce nę wy ko na nia za da nia po le ga ją ce go na bu do wie od cin ka z Rdzaw -
ki do No we go Tar gu. Ofer ta Ste co lu wy no si 81% bu dże tu in we sto ra. Jest niż sza
niż ofer ty ta kich firm, jak: Bu di mex, Porr, Mo sto stal War sza wa, In ter cor oraz kon -
sor cjum To to Co stru zio ni Ge ne ra li i Co ope ra ti va Mu ra to ri & Ce men ti sti. Wszy -
scy ofe ren ci za de kla ro wa li wy ko na nie za da nia w cią gu 49 mie się cy.  

Jak się wyburza mosty w Kolumbii

W stycz niu te go ro ku ka ta stro fa bu dow la na kosz to wa ła ży cie 9 ro bot ni ków
pra cu ją cych przy bu do wie mo stu po wsta ją ce go w cią gu au to stra dy łą czą cej
Bo go tę z Vil la vi cen cio. Prze pra wa by ła pra wie go to wa, jed nak po prze pro wa -
dze niu do cho dze nia, po rzu co no pla ny jej do koń cze nia. Most w Chi ra ja ra trze -
ba te raz zbu do wać od no wa, a nie bez piecz ną kon struk cję usu nąć z miej sca
jej po wsta nia. Naj pro ściej by ło wy sa dzić ją w po wie trze.

Hil l he ad 2018 – pod su mo wa nie

Re kor do we tar gi od by ły się w tym ro ku w dniach 26-28 czerw ca.
Wzię ło w nich udział 546 wy staw ców, a ka mie nio łom od wie dzi ło pra -
wie 20 ty się cy osób, bi jąc do tych cza so wy re kord z ro ku 2005. Hil l he ad bu dzi co -
raz więk sze za in te re so wa nie na ca łym świe cie – go ście przy je cha li do An glii z 88
kra jów, w tym np. z Au stra lii, Ka na dy czy Wysp Fal klandz kich. Aby po mie ścić
wszyst kich wy staw ców cał ko wi cie prze pro jek to wa no stre fy re je stra cji od wie dza ją -
cych, co pozwoliło wy go spo da ro wać miej sce na do dat ko we sto iska sta tycz ne

Więk sze fun du sze na dro gi sa mo rzą do we

Pra ce nad no wym sys te mem fi nan so wa nia bu do wy i utrzy ma nia dróg gmin nych
po su wa ją się do przo du. Ich głównym ce lem jest  stwo rze nie Fun du szu Dróg Sa -
mo rzą do wych. W przyszłości ma on za stą pić funkcjonujący obecnie „Pro gram roz -
wo ju gmin nej i po wia to wej in fra struk tu ry dro go wej na la ta 2016-2019” o nie wy star -
cza ją cym bu dże cie osiemset milionów złotych. Zgod nie z de kla ra cja mi rzą du fun -
du sze przeznaczane na bu do wę i mo der ni za cję dróg gmin nych oraz po wia to wych
wy no sić bę dą pięć miliardów złotych. 

Eco -wy wrot ka Ive co na IAA 2018

Ca łe sto isko IVE CO na tar gach IAA 2018 bę dzie stre fą ni skiej emi sji. Znaj dą
się w niej wy łącz nie po jaz dy z na pę da mi al ter na tyw ny mi – elek trycz nym oraz
CNG i LNG – prze zna czo ne do ob słu gi wszel kich za dań trans por to wych,
od ko mu ni ka cji pa sa żer skiej po dłu go dy stan so wy prze wóz to wa rów. Mo ty -
wem prze wod nim IVE CO bę dzie tym ra zem zrów no wa żo ny trans port. Sto isko
po wsta je przy współ pra cy z fir mą Shell.



W ro ku 2010 ów cze śni głów -
ny in spek tor pra cy Ta de usz
Za jąc oraz prze wod ni czą cy
Pol skie go Związ ku In ży nie -
rów i Tech ni ków Bu dow nic -
twa Wik tor Piw kow ski za ini -
cjo wa li w gro nie czo ło wych
me ne dże rów bran ży dzia ła nia
ma ją ce na ce lu trwa łe ogra ni -
cze nie licz by wy pad ków
na pla cach bu do wy. Po mysł
zo stał przy ję ty przez bran żę
przy chyl nie, oka za ło się bo -
wiem, że pra wie wszy scy jej
uczest ni cy bo ry ka ją się z pro -
ble ma mi zwią za ny mi z za -
pew nie niem bez pie czeń stwa
na bu do wie. W efek cie po -
wsta ło Po ro zu mie nie dla Bez -
pie czeń stwa w Bu dow nic twie,
zrze sza ją ce ge ne ral nych wy -

ko naw ców, któ rzy za in te re so -
wa ni są wpro wa dze niem
uspraw nień po pra wia ją cych
bez pie czeń stwo pra cy. 
Przez naj więk sze pol skie bu -
do wy prze wi ja się ty sią ce lu -
dzi za trud nio nych za rów no
przez ge ne ral nych wy ko naw -
ców, jak i licz nych pod wy ko -
naw ców czy part ne rów. Każ -

de go dnia oka zu je się, że
ktoś zgu bił rę ka wicz ki, za po -
mniał heł mu al bo czy jeś bu ty,
czy spodnie na da ją się już
do wy mia ny. Że by za po biec
wła śnie ta kim sy tu acjom,
w ra mach dłu go fa lo wej współ -
pra cy z pod mio ta mi ze zrze -
szo ny mi w Po ro zu mie niu, fir -
ma Kry stian – bę dą ca pro du -
cen tem odzie ży ro bo czej
i dys try bu to rem środ ków
ochro ny in dy wi du al nej – uru -
cho mi ła pierw sze w Pol sce
Mo bil ne Cen trum BHP. 
Pod tą na zwą kry je się w peł -
ni pro fe sjo nal ny, wy po sa żo ny
kom plek so wo sklep, w któ -
rym ku pić moż na wszel kie
środ ki ochro ny in dy wi du al nej,
któ re są nie zbęd ne do bez -

piecz nej pra cy na każ dej bu -
do wie. Na być tu na przy kład
moż na prze zna czo ną dla
bran ży spe cja li stycz ną odzież
i obu wie ochron ne, bez piecz -
ne ka ski, pro fe sjo nal ne oku la -
ry i go gle oraz wy trzy ma łe rę -
ka wi ce czy też sprzęt za bez -
pie cza ją cy pra cu ją cych przed
upadkiem z wy so ko ści. 

Mo bil ny punkt sprze da ży za -
pew nia or ga ni zu ją cym pra ce
na bu do wie do stęp ność pod -
sta wo wej ga my pro duk tów
BHP oraz bły ska wicz ną re ali -
za cję in dy wi du al nych, nie stan -
dar do wych za mó wień. Da je to
ogrom ną wy go dę dla pra co -
daw cy czy in we sto ra, któ ry
jest od po wie dzial ny za za pew -
nie nie pra cow ni kom od po -
wied nich środ ków ochro ny in -
dy wi du al nej na placu bu do -
wy. – Ofer ta Mo bil ne go Cen -
trum BHP fir my Kry stian ma ca -
ły sze reg za let. Naj waż niej szy -
mi z nich są mo im zda niem
ogrom na wy go da i oszczęd -
ność cza su dla pra cow ni ków
oraz pod wy ko naw ców – mó wi
Ewe li na Mi cha luk z fir my Bu di -
mex. – Ko rzy sta nie z usług Mo -
bil ne go Cen trum BHP to tak że
krok w stro nę stan da ry za cji
środ ków ochro ny in dy wi du al -
nej wy ko rzy sty wa nych na pla -
cach bu do wy – uzu peł nia. 
Kom plek so wa usłu ga ofe ro -
wa na przez fir mę Kry stian
obej mu je bez płat ną do sta wę
pro duk tów BHP na wska za ny
plac bu do wy, do fa bry ki, ma -
ga zy nu czy też bez po śred nio

na li nię pro duk cyj ną. Klien ci
ma ją za pew nio ne wy stan da ry -
zo wa ne ce ny, bez go tów ko we
roz li cza nie trans ak cji, zbior -
cze fak tu ro wa nie na pod sta -
wie do ku men tów WZ oraz
moż li wość uisz cze nia płat no -
ści na miej scu za po mo cą
kar ty kre dy to wej lub go tów ką.
Ist nie je tak że moż li wość za -
mó wie nia usłu gi ra por to wa nia
za ku pów środ ków ochro ny
in dy wi du al nej upo waż nio nym
jed nost kom kon tro l nym.
– Dys try bu uje my wy łącz nie
pro duk ty speł nia ją ce ak tu al ne
nor my bez pie czeń stwa, re ko -
men do wa ne przez służ by
BHP firm dzia ła ją cych w Po ro -
zu mie niu dla Bez pie czeń stwa
w Bu dow nic twie – tłu ma czy
Elż bie ta Ro gow ska, wi ce pre -
zes ds. ope ra cyj nych PW Kry -
stian. – Głów nym ce lem, ja ki
sta wia my przed na szym Mo -
bil nym Cen trum BHP jest
pod nie sie nie stan dar dów
bez pie czeń stwa na naj więk -
szych in we sty cjach bu dow la -
nych zlo ka li zo wa -
nych w War sza wie
i oko li cach – do da je.

Za kup odzie ży i środ ków ochro ny moż li wy na każ dej bu do wie 
Da ne pu bli ko wa ne przez Głów ny Urząd Sta ty stycz ny za trwa ża ją. Po twier dza ją rów nież, że pol -
ska bran ża bu dow la na wciąż na le ży do bar dzo nie bez piecz nych. Tyl ko w pierw szym kwar ta le
ubie głe go ro ku na kra jo wych pla cach bu do wy do szło do bli sko dzie wię ciu set wy pad ków. Nie -
ste ty, wie le z nich by ło cięż kich, a co trze ci oka zał się śmier tel ny w skut kach…  
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www.krystian.com.pl

W ofer cie PW Kry stian zna leźć moż na mię dzy in ny mi prze zna czo ną dla bran ży spe cja li -
stycz ną odzież i obu wie ochron ne oraz bez piecz ne ka ski

Kom plek so wa usłu ga ofe ro wa na przez fir mę Kry stian obej mu je bez płat ną do sta wę pro duk tów
BHP we wska za ne miej sce, na przy kład na kon kret ny plac bu do wy



Ope ra to rzy w Sta lo wej Wo li
Dzień Ope ra to ra w Liu gong Dres sta Ma chi ne ry był wy jąt ko -
wym wy da rze niem dla po nad set ki ope ra to rów za pro szo nych
na ca ło dnio wą im pre zę do Sta lo wej Wo li. Wśród go ści by li też
wy słan ni cy na szej re dak cji.
Pierw szym punk tem wy da rze nia by ło zwie dza nie no we go Cen -
trum Dys try bu cji Czę ści Za mien nych miesz czą ce go po -
nad 30.000 po zy cji ma ga zy no wych na po wierzch ni 3.500 m2.
By ła to wy jąt ko wa oka zja, aby zo ba czyć po ziom za awan so wa -
nia lo gi stycz ne go obiek tu oraz moż li wo ści do sta wy czę ści, ja -
kie za pew nia pol skim klien tom pro gram „a sa me -day de li ve ry”.
Do sta wy te go sa me go dnia są moż li we dzię ki za awan so wa nym
sys te mom za rzą dza nia lo gi sty ką oraz wy so kiej do stęp no ści
czę ści. Po za koń cze niu zwie dza nia mia ło miej sce ofi cjal ne
otwarcie im pre zy. Ja ko pierw szy głos za brał prze wod ni czą cy
za rzą du LiuGong Dres sta Ma chi ne ry, Ho ward Da le. W swo im
wy stą pie niu pod kre ślił on wa gę in we sty cji czy nio nych kon se -
kwent nie przez fir mę w ba da nia i roz wój tech no lo gicz ny, pro -
duk cję, dys try bu cję czę ści za mien nych i kom po nen tów. Przy -
wo łał tak że in we sty cje w pra cow ni ków. 
Głos za brał rów nież Pre zy dent Mia sta Sta lo wa Wo la Lu cjusz
Nad be reż ny, któ ry zwró cił uwa gę na ogrom ne zna cze nie no -
wych in we sty cji fir my dla ca łe go re gio nu. Do ce nił tak że za an -
ga żo wa nie LiuGong Dres sta Ma chi ne ry i jej od waż ną for mę
pro mo cji. Wy ra ził na dzie ję, że przy nie sie to wy mier ne ko rzy ści. 
Przez ca ły dzień ope ra to rzy, któ rych pra ca sta no wi jed no z klu -
czo wych ogniw pro duk cji bu dow la nej, mie li moż li wość zo ba -
cze nia, jak po wsta ją ma szy ny bu dow la ne. Na te re nie fa bry ki
wy dzie lo no spe cjal ną stre fę te sto wą dla ma szyn, stwo rzo ną
na wzór ty po wych, na tu ral nych wa run ków pra cy ko pa rek, spy -
cha rek i ła do wa rek. Uczest ni cy mie li moż li wość ope ro wa nia ga -
mą mo de li ma szyn LiuGong pro du ko wa nych i te sto wa nych
w Pol sce, z któ rej każ da ob ję ta jest pro gra mem gwa ran cyj -
nym – 3 la ta lub 5.000 ro bo czo go dzin. Naj więk sze za in te re so -
wa nie wzbu dza ły 68-to no wa spy char ka gą sie ni co wa TD40 mar -
ki Dres sta, ko par ka gą sie ni co wa Liu gong 936E (o wa dze trzy -
dzie stu sze ściu ton) oraz ła do war ka ko ło wa Liu gong 856H
(o wa dze osiem na stu ton i po jem no ści łyż ki 3,3 m3).
Oprócz sze ściu róż nych stref te sto wych ma szyn wy dzie lo ne
zo sta ły do dat ko wo dwie stre fy kon kur so we dla ko par ki oraz
ła do war ki. Do ry wa li za cji kon kur so wej sta nę ło po nad stu ope -
ra to rów. Głów ną na gro dą by ła po dróż all -in c lu si ve i uczest nic -
two w jed nych z naj więk szych na świe cie tar gach ma szyn bu -
dow la nych w Niem czech  - Bau ma 2019.
Dzień za koń czył się uro czy stym ogło sze niem zwy cięz ców kon -
kur su i wrę cze niem na gród. Na wiel ki fi nał przy go to wa no dy -
na micz ny po kaz ma szyn. Uczest ni cy im pre zy by li pod ogrom -
nym wra że niem umie jęt no ści ope ra to rów i moż li wo ści pro duk -
tów LiuGong i Dres sta. Po kaz uświet nił wy stęp ka ska de rów
na mo to cy klach. W wy da rze niu wzię ły udział me dia bran żo we,
lo kal ne oraz przed sta wi cie le lo kal nych władz. 
Stre fa Ope ra to ra to pierw sza te go ty pu im pre za w pol skiej
bran ży sprzę tu bu dow la ne go. Ce lem spo tka nia by ło do star -
cze nie nie za po mnia nych wra żeń pol skim ope ra to rom oraz wy -
mia na do świad czeń na te mat pro duk tów LiuGong Dres sta Ma -
chi ne ry. Wszyst kie uwa gi oraz su ge stie do ty czą ce ma szyn pro -
du ko wa nych w Sta lo wej Wo li po mo gą w przy szło ści wspie rać
roz wój pro duk tów, tak aby spro stać ry go ry stycz nym wy mo -
gom i ocze ki wa niom eks per tów z bran ży.
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Do ry wa li za cji kon kur so wej sta nę ło po nad stu ope ra to rów. Wśród nich naj lep szy oka -
zał się sto ją cy na naj wyż szym stop niu po dium nasz do bry zna jo my Adam Ka czor

Dzień Ope ra to ra w Liu gong Dres sta Ma chi ne ry był wy jąt ko wym wydarzeniem dla
ponad setki operatorów zaproszonych na całodniową imprezę do Sta lo wej Wo li

W pro gra mie by ło zwie dza nie li nii pro duk cyj nych fa bry ki. Go ście im pre zy mo gli na wła -
sne oczy prze ko nać się, w ja kich wa run kach po wsta ją słyn ne spy char ki Dres sta

Nasi wysłannicy do Stalowej Woli wzięli udział w zwiedzaniu no we go Cen trum Dys -
try bu cji Czę ści Za mien nych oraz linii produkcyjnych stalowowolskiej fabryki



Mi mo utrzy mu ją cej się do brej
ko niunk tu ry w bran ży bu dow la -
nej wie le firm na dal kle pie przy -
sło wio wą bie dę. Chcąc spro -
stać ro sną cym wy zwa niom
przy re ali za cji in we sty cji mu szą
roz bu do wy wać i uno wo cze -
śniać swój park ma szy no wy.
Nie ste ty, nie któ re z nich nie są
w sta nie wy ło żyć środ ków wy -
star cza ją cych na za kup no wej
ma szy ny. Tym sa mym zmu szo -
ne są do po szu ki wań tań szych
roz wią zań. Ta kich, któ re po -
zwo li ły by po zy skać no wy
sprzęt przy jed no cze snym za -
cho wa niu ren tow no ści dzia ła -
nia. Nie zbęd ne do te go jest
jed nak ogra ni cze nie wy dat -
ków na od no wie nie par ku ma -
szy no we go. Za kup sprzę tu za -
wsze sta no wi bo wiem ogrom -

ny wy si łek fi nan so wy dla nie -
mal każ de go przed się bior -
stwa. Przed pod ję ciem osta -
tecz nej de cy zji mu si być ona
sta ran nie prze my śla na. Nie ste -
ty, naj czę ściej trud no ją pod -
jąć. Przy czyn ta kie go sta nu
rze czy jest wie le. Obok wspo -
mnia nej już złej kon dy cji fi nan -
so wej, kło po ty spra wia nie sta -
bil ność ryn ku. Unie moż li wia to
da le ko sięż ne pla no wa nie, wy -
ko naw cy nie kie dy nie mo gą li -
czyć na wet na ko lej ne zle ce nia
umoż li wia ją ce kon ty nu ację ro -
bót, w któ rych się spe cja li zu ją.
Nie utrzy mu ją za tem co bar dziej
spe cja li stycz nych ma szyn. Po -
pa da ją w kło po ty, gdy dłu go
wy cze ki wa ne zle ce nie jed nak
się po ja wi. By je zre ali zo wać
nie zbęd ny jest no wo cze sny,

spraw dzo ny oraz bez piecz ny
sprzęt. Po dob nie rzecz się ma,
gdy w trak cie re ali za cji kon trak -
tu wy ko naw ca sta je przed ko -
niecz no ścią wy ko na nia za da nia
wy ma ga ją ce go za sto so wa nia
ma szyn i osprzę tu, któ rych nie
ma do dys po zy cji. 
Czy ma my za tem do czy nie nia
z ty po wą kwa dra tu rą ko ła? Nie -
ko niecz nie. Moż na prze cież ko -
rzy stać z no wej ma szy ny re no -
mo wa nej mar ki nie ko niecz nie
sta jąc się jej wła ści cie lem. I nie
trze ba czy nić te go fi nan su jąc
za kup w for mie kre dy tu czy za -
wie ra jąc umo wę le asin gu. Cho -
dzi o na jem, któ ry do tej po ry
ofe ro wa ny był wy łącz nie do -
staw com sprzę tu chcą cym po -
sze rzyć swą ofer tę. Te raz z naj -
mu ko rzy stać też mo gą fir my

użyt ku ją ce cięż ki sprzęt. Ten ro -
dzaj fi nan so wa nia ma szyn
i sprzę tu jest opty mal nym roz -
wią za niem dla firm za in te re so wa -
nych je dy nie ich użyt ko wa niem,
a nie wy ku pem po upły wie obo -
wią zy wa nia umo wy. Ozna cza to,
że nie mu szą mar twić się o za -
go spo da ro wa nie sprzę tu,
po pro stu od da ją go do staw cy.
Za wie ra jąc umo wę naj mu w ra -
tach fi nan so wać moż na ca ło -
ścio wą ob słu gę ma szyn. Kosz -
ty z tym zwią za ne obej mu ją
peł ne świad cze nia do dat ko we,
mię dzy in ny mi ta kie jak ubez -
pie cze nie, prze glą dy, bie żą ce
na pra wy oraz za bez pie cze nie
war to ści przed mio tu umo wy
w wy pad ku wy stą pie nia szko -
dy cał ko wi tej unie moż li wia ją -
cej dal szą eks plo ata cję. 

Gdzie i jak pozyskać dobrą maszynę? 
Po pyt na ma szy ny i sprzęt nie ma le je. Sty mu lu je go tem po in we sty cji. Na więk szo ści pla ców bu -
do wy trwa wal ka z cza sem. By po do łać za da niom, wy ko naw cy ro bót mu szą roz bu do wy wać park
ma szy no wy. Co raz czę ściej się ga ją przy tym po nie kon wen cjo nal ne roz wią za nia
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Wzrost pro duk cji prze my sło wej oraz no we in we sty cje nie po zo sta ją bez wpły wu na bran żę bu -
dow la ną. W związ ku z no wy mi zle ce nia mi i kon trak ta mi przed się bior cy dą żą do roz bu do wy par ku
ma szy no we go, jed no cze śnie szu ka jąc opty mal nych spo so bów je go fi nan so wa nia. Du żą po pu lar -
no ścią cie szy się na jem sprzę tu bu dow la ne go. Do tych czas do stęp ny głów nie u pro du cen tów,
wcho dzi obec nie do ofer ty Idea Ge tin Le asing.

Fir my z bran ży bu dow la nej dą żą do roz bu do wy par ku ma szy no we go, czę sto re ali zu ją se zo no we
kon trak ty bądź zle ce nia za mknię te na okre ślo ny czas i ocze ku ją do stę pu do no wo cze sne go sprzę -

tu pod kon kret ne za da nia przy jed no cze snej opty ma li za cji kosz tów. Ofer ta naj mu jest za tem skie ro wa na do przed się bior ców,
któ rzy za in te re so wa ni są zwięk sze niem mo cy prze ro bo wych, przy spie sze niem cza su re ali za cji kon trak tów bez ko niecz no ści za -
cią ga nia dłu go fa lo wych zo bo wią zań fi nan so wych i mar twie nia się, co zro bią z prze sta rza ły mi ma szy na mi po kon trak tach.

Na jem to bar dzo wy god na for ma fi nan so wa nia nie zbęd nych ma szyn i urzą dzeń. W ra cie naj mu, oprócz sa me go fi nan so wa nia
sprzę tu znaj du ją się: ubez pie cze nie ma jąt ko we i OC, ser wis i szko le nie ope ra to rów, ochro na przed kra dzie żą sys te mem
GanDNA oraz za bez pie cze nie war to ści przy szko dzie cał ko wi tej, czy li GAP In dek so wy. 

Na jem to na rzę dzie ela stycz ne. Klient mo że do sto so wać okres umo wy do swo ich in dy wi du al nych po trzeb, wy bie ra jąc
od 12 do 48 mie sięcz nych rat, płat nych w zło tych bądź eu ro. W Idea Ge tin Le asing za pew nia my po nad to mak sy mal ne
uprosz cze nie pro ce dur. W prak ty ce ozna cza to, że w przy pad ku sprzę tu o war to ści do 500 tysięcy złotych de cy zja o fi nan -
so wa niu mo że być pod ję ta na pod sta wie je dy nie po zy tyw nej in for ma cji z BIK. 

Klient nie mu si się tak że mar twić, co zro bić ze sprzę tem po za koń cze niu umo wy. Od da je go po pro stu nam i nie po no si żad nych
kosz tów zwią za nych ze sprze da żą te go środ ka na ryn ku wtór nym.

Je ste śmy pierw szą fir mą le asin go wą w Pol sce, któ ra wpro wa dzi ła do ofer ty na jem ma szyn bu dow la nych, dro go wych i wóz ków wi dło -
wych. W tym miej scu chcia ła bym do dać, że na jem zo stał już do ce nio ny przez ry nek. Ga ze ta Fi nan so wa w or ga ni zo wa nym przez sie bie
ran kin gu naj lep szych pro duk tów skie ro wa nych do MŚP wy róż ni ła nasz pro dukt ty tu łem Tur bi ny Pol skiej Go spo dar ki. To wy jąt ko wy
po wód do du my i mo ty wa cja do umac nia nia czo ło wej po zy cji Idea Ge tin Le asing w seg men cie fi nan so wa nia ma szyn bu dow la nych. 

Idea Ge tin Le asing z no wą ofer tą 

Na jem ma szyn bu dow la nych i dro go wych oraz wóz ków wi dło wych

Ofer tę naj mu pre zen tu je Mał go rza ta Ter lec ka -Urba nik, 
dy rek tor De par ta men tu Trans por tu i Ma szyn Bu dow la nych Idea Ge tin Le asing
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Pod czas dziennikarskich
wy praw ko rzy sta li śmy do tej
po ry z róż nych środ ków
ochro ny. Z ka sków, rę ka -
wic, bu tów, oku la rów, ka mi -
ze lek, sze lek… Ale z ta kich
jesz cze ni gdy! Tym ra zem
przy wdziać mu sie li śmy bo -
wiem strój ochron ny dla
pszcze la rzy! Po wo dem by -

ła wspi nacz ka na dach im -
po nu ją cej ha li na le żą cej
do fir my Se ra fin. Funk cjo -
nu je tam mi ni pa sie ka bę -
dą ca praw dzi wym oczkiem
w gło wie wła ści cie la fir my
An drze ja Se ra fi na. Po szcze -
gól ne ule opa trzo ne zo sta ły
na zwa mi ma rek, któ re fir ma
re pre zen tu je w Pol sce. Py ta -
ny o to, w któ rym z uli by ło
naj wię cej mio du wła ści ciel
pa sie ki tyl ko się uśmiech -
nął dy plo ma tycz nie uni ka -
jąc od po wie dzi. 
Głów ne atrak cje Dnia Otwar te -
go roz gry wa ły się w no wej ha li
i na przy le ga ją cym do niej te re -
nie. No wy obiekt w Ska le da je
fir mie no we moż li wo ści. Zy ska -
ła ona 1.700 me trów kwa dra to -
wych pod da chem. Ty siąc

z nich prze zna czo no na ma ga -
zyn wy so kie go skła do wa nia
z au to ma tycz ny mi pół ka mi. Ko -
lej ne pięć set zaj mu je do sko na -
le wy po sa żo ny warsz -
tat. – Po od da niu do użyt ku no -
wej ha li mo ja fir ma mo że za pew -
nić swym klien tom lep sze wa -
run ki ob słu gi po sprze daż nej.
Obiekt bu do wa li śmy i wy po sa -

ża li śmy z my ślą o wy ko rzy sta niu
na dal szych eta pach roz wo ju fir -
my. Dla te go przez naj bliż sze la -
ta obiek tu nie bę dzie trze ba roz -
bu do wy wać czy mo der ni zo -
wać – mó wi An drzej Se ra fin.
Wła ści ciel fir my pod kre śla
szcze gól nie do sko na łe za opa -
trze nie ma ga zy nu czę ści za -
mien nych. Sta no wi to pod sta wę
wła ści wej ob słu gi po sprze daż -
nej. Nie moż na jej za pew nić
bez moż li wo ści szyb kich do -
staw czę ści za mien nych
do ma szyn i urzą dzeń. Otwar -
cie no wej sie dzi by w Ska le
to pierw szy krok na dro dze
pla no wa ne go roz wo ju. An -
drzej Se ra fin pod kre śla, że
wszyst ko za le ży od ko niunk -
tu ry. Je że li bę dzie za po trze -
bo wa nie na ma szy ny

i sprzęt, to Se ra fin je za spo -
koi. Fir ma jest na to przy go -
to wa na pod każ dym wzglę -
dem, nie tyl ko fi nan so wym,
ale tak że tech nicz nym i lo -
gi stycz nym. Co istot ne, ha -
lę wy bu do wa no w do god -
nym miej scu. W ra zie po -
trze by obiekt bę dzie moż -
na roz bu do wać. Wa run kiem
jest jed nak to, by utrzy my -
wał się wy so ki po pyt na ma -
szy ny i sprzęt bu dow la ny.
Z roz mów z klien ta mi fir my,
któ rzy przy ję li za pro sze nie

na Dzień Otwar ty prze bi jał
opty mizm. Więk szość z nich
by ła cał ko wi cie prze ko na na,
że pol ską bu dow lan kę cze -
ka ją jesz cze co naj mniej
trzy -czte ry tłu ste la ta. 
An drzej Se ra fin sta wia zde -
cy do wa nie na dy wer sy fi ka -
cję. Dla te go utrzy mu je trzy
dzia ły. Co raz lep sze wy ni ki
od no to wu ją dzia ła ją ce nie -

za leż nie Dział Ma szyn Bu -
dow la nych i Dział Ma szyn
Ko mu nal nych. – Dy wer sy fi -
ka cja ma sens. Je że li są za -
wi ro wa nia, to któ ryś z dzia -
łów cią gnie po zo sta łe, bo
ma po pro stu lep sze wy ni ki.
Po zwa la to za trzy ma nie naj -
lep szych fa chow ców, co
w przy pad ku fir my dzia ła ją -
cej na przed mie ściu Kra ko -
wa wca le nie jest ta kie
oczywiste. Du że mia sto
stwa rza moż li wo ści, a mi mo
to w mo jej fir mie nie ma ro -

ta cji za trud nie nia. Wie le
osób pra cu je w w niej
od sa me go po cząt ku – pod -
kre śla An drzej Se ra fin. 
W cza sie po ka zów ze szcze -
gól ną uwa gą śle dzi li śmy pra -
cę ma szyn z osprzę tem w po -
sta ci wiert nic, ko pa rek łań cu -
cho wych, chwy ta ków. Na te -
re nie przed ha lą uwi ja ły się
ko par ki Takeuchi TB138FR,

MASZYNY BUDOWLANE

Se ra fin zaprosił do Skały  
Dzień Otwar ty fir my Se ra fin trwał nie co dłu żej.
W pią tek i so bo tę klien ci, sym pa ty cy i part ne -
rzy biz ne so wi przy by li do pod kra kow skiej Ska -
ły, by zwie dzić no wą sie dzi bę fir my, prze te sto -
wać ma szy ny i sprzęt oraz obej rzeć za byt ko -
we sa mo cho dy. Przed sta wi cie le na szej re dak -
cji wspię li się na wet na dach ha li… 

Na te re nie przed ha lą uwi ja ły się ko par ki. Każ da z ma szyn wy po sa żo na by ła w znaj -
du ją ce się w ofer cie fir my Se ra fin spe cja li stycz ne na rzę dzia ro bo cze

Gosz cząc na Dniu Otwar tym w Ska le do tar li śmy aż na dach ha li, gdzie funk cjo nu je
bę dą ca oczkiem w gło wie wła ści cie la fir my mi ni pa sie ka 

Ze spół pra cow ni ków fir my Se ra fin, któ rzy przy go to wy wa li im pre zę. Nie wszyst kich
uda ło się zgro ma dzić na zdję ciu, bo nie mo gli ode rwać się od swo ich obo wiąz ków
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Me ca lac 7MWR, Yan mar
ViO50 oraz Wac ker Neu son
ET18. Każ da z ma szyn wy po -
sa żo na by ła w znaj du ją ce się
w ofer cie fir my Se ra fin spe -
cja li stycz ne na rzę dzia hy -
drau licz ne, wiert ni ce, ko par -
ki łań cu cho we i chwy ta ki.
Swe wa lo ry po raz ko lej ny
po twier dzi ły też ła do war ki
Avant. – W mo jej oce nie to nie
są zwy kłe ma szy ny, a ra czej
klucz do suk ce su w biz ne -
sie – mó wi An drzej Se ra fin.
Je go fir ma po zo sta je wy łącz -
nym im por te rem ma szyn fiń -
skiej mar ki do Pol ski. Zy sku -
ją so bie one co raz więk sze
uzna nie, pro du cent kon se -
kwent nie sta wia bo wiem
na roz wój kon struk cji.
W ofer cie fir my Se ra fin znaj -
du je się dwa dzie ścia mo de li
ła do wa rek Avant i sto pięć -
dzie siąt na rzę dzi ro bo czych.
Na byw ca mo że więc wy brać
ma szynę zgod nie ze swo imi
po trze ba mi. A póź niej wy po -
sa żyć ją w od po wied -
ni osprzęt ro bo czy. Wy bór

jest ol brzy mi, Se ra fin za pre -
zen to wał w Ska le kom plet ną
ofer tę ma szyn Avant i naj po -
pu lar niej sze na rzę dzia ro bo -
cze. Ope ra to rzy pre zen to wa li
je za rów no pod czas pra cy,
jak i w for mie efek tow nej pa -
ra dy przy dźwię ku klak so -
nów. Mó wi się, że to co moż -
na zro bić Avan tem ogra ni cza
tyl ko wy obraź nia użyt kow ni -
ka. Ma szy na z od po wied nim
osprzę tem w jed nej chwi li
sta je się w peł ni funk cjo nal -
ną ukła dar ką kost ki bru ko -
wej czy za mia tar ką. Pra co -
wać mo że tak że z ca łym
sze re giem spe cja li stycz -
nych ły żek. Ope ra tor mo że
trans por to wać uro bek, za ła -
do wy wać po jaz dy, ści nać
drze wa, a póź niej wy kar czo -
wać pnie i zni we lo wać te ren.
Pierw sze Avan ty po wsta ły
z my ślą o wy ko rzy sta niu
w du żych go spo dar stwach
rol ni czych. Kon struk cja ma -
szyn roz wi nę ła się jed nak
na ty le, że znaj du ją one za -
sto so wa nie nie tyl ko w bran -

ży ko mu nal nej, ale tak że
w naj bar dziej wy ma ga ją cych
pra cach bu dow la nych. Fiń -
ski pro du cent sta wia na na -
pęd elek trycz ny. Dzię ki te mu
Avan ty co raz czę ściej po ja -
wia ją się na te re nie osie dli
miesz ka nio wych czy w pod -
ziem nych par kin gach, gdzie
nie moż na przecież sto so -
wać ma szyn na pę dza nych
sil ni ka mi spa li no wy mi. 

Spo tka nie w Ska le by ło do -
sko na łą oka zją do wy mia ny
po glą dów użyt kow ni ków i do -
staw ców sprzę tu. Jest to tak że
cen ne za rów no dla pro du cen-
tów, jak i dys try bu to rów ma -
szyn i spra wia, że sta ją się co -
raz lep sze. Bar dziej eko no -
micz ne i wy daj niej sze
w warunkach co -
dzien nej eks plo ata cji.

www.serafin-maszyny.com

W Ska le po ja wi ły się tak że ma szy ny Me ca lac, nie tyl ko ce nio ne przez użyt kow ni -
ków in no wa cyj ne ko par ki ko ło we, ale tak że ko par ko -ła do war ki 



– Kim się Pan bar dziej czu je, sa dow ni kiem, spe dy to rem, a mo -
że po pro stu han dlow cem?
– Kor cza ko wie już w czwar tym po ko le niu pro du ku ją jabł ka prze -
ży wa jąc wzlo ty i upad ki pol skie go sa dow nic twa. Czy ni my to
z pa sją, choć czę sto żar tu je my, że wszy scy w ro dzi nie mo je go
oj ca nie ty le zaj mu ją się sa dow nic twem, co się z nim bo ry ka ją.

– Czu je się Pan za tem sa dow ni kiem? 
– Choć mo że za brzmi to wy kręt nie, od po wiem – i tak, i nie. Tak
ze wzglę du na ro dzin ne tra dy cje, nie z ra cji wła snych za in te re so -
wań. Za wsze bra ły one gó rę, bar dziej niż sa ma pro duk cja ja błek
cie ka wi ła mnie jej me cha ni za cja. Jak tyl ko się gam pa mię cią,
w na szym go spo dar stwie sa dow ni czym by ły sa mo cho dy cię ża -
ro we, cią gni ki i róż ne ma szy ny. Przy glą da łem się im i za sta na -
wia łem, jak je naj le piej wy ko rzy stać. Jak pro du ko wać wię cej,
a jed no cze śnie ulżyć lu dziom w pra cy.

– Pol sad ewo lu ował od go spo dar stwa sa dow ni cze go
do… No wła śnie, dzi siaj nie któ rzy okre śla ją Pań ską fir -
mę mia nem „Im pe rium Kor cza ka”.
– Z tym im pe rium to prze sa da, praw dą jest jed nak, że Pol sad
po wie lu prze obra że niach bar dzo się roz rósł. Naj waż niej sze by -
ło okre śle nie wła ści we go kie run ku roz wo ju. Czy Pol sad mógł -
by mieć dziś in ny kształt? Z pew no ścią tak. Być mo że gdy bym
swe go cza su po sta wił na roz wój spe dy cji, dziś miał bym du że
przed się bior stwo trans por to we. Z ko lei gdy by nie siar czy ste
mro zy, któ re w ro ku 1987 znisz czy ły mo je sa dy, praw do po dob -
nie sku piał bym się wy łącz nie na sa dow nic twie. Jed nak wów -
czas oce nia jąc stra ty uświa do mi łem so bie, że trze ba mieć w za -
na drzu al ter na ty wę. Jed na no ga to za ma ło. Co praw da moż -
na na niej po stać, ale nie zbyt dłu go. Tak za czę ło się roz wi ja nie
Pol sa du w in nych sfe rach po za sa dow nic twem. 

– Lu bi Pan no we wy zwa nia? Nie któ rzy twier dzą, że nie na -
le ży re gu lo wać do brze funk cjo nu ją ce go me cha ni zmu? 
– Mam ta ki cha rak ter, że za wsze sta ram się coś ro bić, coś
uspraw niać. Oczy wi ście nie za wsze wy cho dzi mi to na do bre.
Nie ste ty, nie wszyst ko za le ży od nas, trud no choć by po ra dzić
coś na mro zy, któ re ni we czą na szą pra cę. Wpro wa dza nie
zmian by ło ko niecz ne. Po trzeb ne by ły no wo cze śniej sze cią -
gni ki, sa mo cho dy cię ża ro we. Za wsze sta ra łem się zna leźć roz -
wią za nie pa su ją ce do sy tu acji. Ta kim był za kup w ro ku 1984
Jel cza 640, z czym wią że się cie ka wost ka. Otóż ku pi łem ten
sa mo chód ja ko pierw sza oso ba pry wat na w Pol sce. W trans -
ak cji po śred ni czy ła fir ma po lo nij na. Dziś ma ło kto pa mię ta ta -
kie two ry go spo dar cze z mi nio nej epo ki. 

– A wy da je się, że by ło to tak nie daw no…
– Wszyst ko tak szyb ko się zmie nia, czas wy da je się biec co raz
szyb ciej. Za na sze go ży cia do szło do ty lu prze obra żeń, że aż
trud no w to uwie rzyć. Kie dyś po trze ba by by ło na nie stu le ci. 

– Wiel kie prze mia ny prze szedł tak że Pol sad… 
– Za czę li śmy eks por to wać na sze jabł ka do Hisz pa nii, a stam tąd
spro wa dza li śmy cy tru sy. Trze ba by ło wo zić to war w obie stro ny,
stąd też po mysł roz sze rze nia dzia łal no ści i utwo rze nia fir my trans -

por to wej. Naj pierw wo zi li śmy owo ce pię cio ma Jel cza mi, któ re
z cza sem za stą pi li śmy sa mo cho da mi mar ki Re nault Trucks. Mia ło
to de cy du ją ce zna cze nie dla roz wo ju fir my, da ło al ter na ty wę dla
sa dow nic twa. Ale na tym nie ko niec. Wkrót ce sa mo cho dy
do trans por tu da le ko bież ne go prze sta ły się mie ścić w ba zie
przy go spo dar stwie. Po sta no wi łem za tem wy kar czo wać hek tar sa -
du, ale osta tecz nie zre zy gno wa łem z po więk sze nia par kin gu. Od -
rol nie nie grun tów wy ce nio no bo wiem na su mę, za któ rą uda ło mi
się ku pić bę dą cy do dziś głów ną sie dzi bą Pol sa du obiekt na do -
jeź dzie do Kut na. Je go do god ne po ło że nie w po łą cze niu z po zy -
tyw ny mi do świad cze nia mi eks plo ata cyj ny mi cię ża ró wek Re nault
Trucks spra wi ło, że za czę li śmy sta rać się o kon ce sję na sprze daż
i ser wis po jaz dów tej mar ki. Uzy ska li śmy ją w ro ku 1998.

– Pol sad ob cho dzi za tem okrą gły ju bi le usz współ pra cy
z Re nault Trucks… Ja ki kon kret nie wpływ mia ła re ali za -
cja umo wy z Fran cu za mi na roz wój Pań skiej fir my?
– Te ren na sze go dzia ła nia obej mo wał ca łą cen tral ną Pol skę, dla -
te go uru cha mia li śmy ko lej ne pla ców ki, ko lej no w Rzgo wie ko ło
Ło dzi, w Sta rym Mie ście ko ło Ko ni na oraz w Fa bia no wie ko ło Ka -
li sza. Śred nia od le głość mię dzy od dzia ła mi wy no si ła osiem dzie -
siąt ki lo me trów, dzię ki cze mu mo gli śmy szyb ko re ago wać na po -
trze by klien tów. Od sa me go po cząt ku dzia ła li śmy w myśl de wi -
zy – „Pro fe sjo na li ści za słu gu ją na pro fe sjo nal ną ob słu gę”. 

– Są dząc z lau rów, ja ki mi ob da rza ją Pol sad fran cu scy
part ne rzy, to wam się do sko na le uda je…
– To praw da, tro chę się tych wy róż nień się uzbie ra ło, swe go
cza su Pol sad zna lazł się na wet wśród czwór ki naj lep szych
na świe cie de ale rów mar ki Re nault Trucks. Prze ży wa li śmy też
gor sze cza sy, co by ło zwią za ne z grun tow ną re or ga ni za cją fran -
cu skie go kon cer nu. Wów czas z pol skiej sie ci de aler skiej wy -
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padł ca ły sze reg firm. Pol sad w niej po zo stał za pra co wu jąc so -
bie na uzna nie. Re nault Trucks i Pol sad po strze ga ne są bar dzo
do brze, klien ci wie dzą, że ofe ru je my im bar dzo do bre po jaz dy
i pro fe sjo nal ną ob słu gę ser wi so wą.

– Jak dłu go trwa ło wy ro bie nie so bie ta kiej po zy cji?
– Tak na praw dę ten pro ces ni gdy się nie koń czy, waż ne jest, by
utrzy my wać wy so ki po ziom ob słu gi. Oczy wi ście na to by prze bić
się z naj lep szym na wet pro duk tem po trze ba cza su, wy trwa ło ści i od -
por no ści na prze ciw no ści. Re nault Trucks to uzna na mar ka, fran cu -
ski kon cern pa dał jed nak nie kie dy ofia rą wła sne go suk ce su.
Na przy kład ja ko je den z pierw szych pro du cen tów wpro wa dził na ry -
nek sil ni ki Com mon ra il. A po nie waż pa li wo w Pol sce nie za wsze
by ło naj wyż szej ja ko ści, mie li śmy kło po ty eks plo ata cyj ne, na czym
cier piał pre stiż pro du cen ta. Układ ha mul co wy z sys te mem sta bi li za -
cji to ru jaz dy ESP też na po cząt ku po wo do wał pro ble my. Po dob nie
zresz tą, jak mniej istot na z po zo ru in no wa cja. Ca ła kon ku ren cja
opusz cza ła i pod no si ła szy by za po mo cą kor bek, a w Re nault by ły
one ste ro wa ne elek trycz nie. A wia do mo prze cież, że na bu do wie
pa nu ją nie naj lep sze wa run ki dla te go ty pu roz wią zań. Oka zu je się,
że wy prze dza nie kon ku ren cji mie wa też swo je ne ga tyw ne stro ny.

– Współ pra ca z Re nault Trucks da ła po czą tek po sze rze -
niu dzia łal no ści Pol sa du o kon trak ty z in ny mi do staw ca -
mi po jaz dów, ma szyn i sprzę tu…
– To praw da, naj pierw by ło Re nault Trucks, po tem do cho dzi ły ko -
lej ne mar ki. W ro ku 2000 w na szej ofer cie zna la zły się spa li no we
i elek trycz ne wóz ki wi dło we mar ki Nis san For klift, któ ra dzi siaj no si
na zwę Uni Car riers. Po dob nie jak mia ło to miej sce z sa mo cho da mi
Re nault Trucks, pierw sze wóz ki ku pi li śmy na wła sne po trze by, do -
pie ro póź niej pod pi sa li śmy umo wę z ów cze snym im por te rem tych
ma szyn, fir mą Ma ru be ni. Osią ga li śmy naj lep sze wy ni ki sprze da ży
w ów cze snej sie ci de aler skiej, dla te go fir ma Nis san For klift za pro -
po no wa ła nam za ję cie się rów nież im por tem. Zmie ni ło to spo sób
dzia ła nia Pol sa du. Kie dyś dys try bu owa li śmy wóz ki wi dło we ja ko
de aler w cen tral nej Pol sce. Dzi siaj my je ste śmy wy łącz nym im por -
te rem Uni Car riers z wła sną sie cią de ale rów w ca łej Pol sce. Po przez
kon tak ty z Ma ru be ni w ro ku 2008 za ję li śmy się sprze da żą cią gni -
ków Ku bo ta. Obec nie w na szej dys try bu cji znaj du ją się tak że ma -
szy ny ko mu nal ne i bu dow la ne oraz in ne pro duk ty tej mar ki. 

– Sko ro już mo wa o ma szy nach bu dow la nych, to nie
moż na za po mi nać o współ pra cy Pol sa du z Ko mat su…
– De ale rem mar ki Ko mat su by li śmy w la tach 2005-2010. Po tem
nie zo sta wi li śmy na szych klien tów i na mo cy po ro zu mie nia z Ko -
mat su Po land do koń ca gwa ran cji ser wi so wa li śmy ma szy ny sprze -
da ne przez Pol sad. Pię cio let nia współ pra ca z ja poń skim kon cer -
nem po zwo li ła ze brać do świad cze nia w za kre sie ob słu gi ser wi so -
wej du żych ma szyn. To pro cen tu je do dziś. Pol sad nie prze rwa nie
od ro ku 2005 roz wi ja się ser wi su jąc ma łe i du że ma szy ny bu dow -
la ne wie lu czo ło wych pro du cen tów. W na szej dys try bu cji od lat
znaj du ją się ma szy ny hisz pań skiej fir my Au sa. Na sze ofer ta sta je
się co raz bo gat sza. Sta ra my się do bie rać pro duk ty tak, by w peł ni
za spo ka jać po trze by na szych klien tów. Wie lu z nich ku pu je u nas
i sa mo cho dy cię ża ro we, i cią gni ki, i ma szy ny ko mu nal ne oraz
bu dow la ne. Da je my im pro fe sjo nal ne wspar cie ser wi so we. To
nie zwy kle waż ne. Nie je stem bo wiem w sta nie zro zu mieć do koń -
ca lu dzi, któ rzy ku pu ją ma szy ny bez od po wied nie go wspar cia
ser wi so we go. Ma szy ny pra cu ją w cięż kich wa run kach. Wy eks -
plo ato wu ją się i wcze śniej czy póź niej do cho dzi do awa rii. Sprzęt
mu si pra co wać, nie moż na cze kać ty go dnia mi na na pra wę. 

– Prze jął Pan Agro mę w Kut nie i w Po zna niu. W ja kim
ce lu? Po ten cjał Pol sa du już nie wy star czał?
– De cy zję – prak tycz nie z mar szu – pod ją łem w mo men cie, gdy
po ja wi ła się ta ka moż li wość. Przy po mnij my, że Agro mę Kut no
przej mo wa łem w ro ku 2014, czy li w okre sie re or ga ni za cji
w kon cer nie Re nault Trucks i zwią za nych z nią pew nych za wi -
ro wań. Nie bar dzo by ło wia do mo, czym za koń czy się re or ga -
ni za cja kon cer nu, jak prze bie gać bę dzie da lej na sza współ pra -
ca. Trze ba by ło szu kać al ter na ty wy dzia ła nia. Wy gra łem prze -
targ na kup no Agro my Kut no. Po dob nie by ło z po znań ską
Agro mą, któ rą prze ją łem nie co póź niej. To by ły do bre po su -
nię cia. Obie fir my dzia ła ją pręż nie, zwięk sza ją ob ro ty. Kie dyś
ob słu gi wa ły prze waż nie rol ni ków eks plo atu ją cych ma szy ny
star sze go ty pu, ale z po wo du wy eks plo ato wa nia, te go ty pu
sprzę tu bę dzie co raz mniej. Ma jąc w ofer cie pa le tę ma szyn Ku -
bo ta i do świad cze nie w sprze da ży cią gni ków rol ni czych mo -
gli śmy za ofe ro wać rol ni kom no wo cze sne roz wią za nia. Nie za -
nie dbu je my też na sze go po ten cja łu w za kre sie sprzę tu bu dow -
la ne go. Pro cen tu ją tu pię cio let nie do świad cze nia z Ko mat su.
Nie daw no na wią za li śmy współ pra cę z cen tra lą i fa bry ką w Sta -
lo wej Wo li fir my LiuGong. Pod egi dą Agro my dla owej mar ki
zo sta li śmy wy łącz nym im por te rem na Pol skę wóz ków wi dło -
wych oraz de ale rem i ser wi sem ma szyn bu dow la nych w wo je -
wódz twach łódz kim, wiel ko pol skim oraz ku jaw sko -po mor skim.
Przed pol ską bran żą bu dow la ną stoi sze reg wy zwań. By im
spro stać, fir my bę dą mu sia ły ku po wać sprzęt i ma szy ny. Nie
oba wiam się, że po pyt bę dzie ma lał z po wo du bra ku ope ra -
to rów. Mo że być cał kiem od wrot nie. Pa mię tam ob raz ki z bu -
do wy au to strad w Niem czech, gdzie ko par ki roz sta wio ne by -
ły do słow nie co kil ka set me trów. Tam tej szym fir mom bar dziej
niż wo że nie ki lo me tra mi ma szyn, kal ku lo wa ło się do wie zie -
nie do nich ope ra to ra. Je stem prze ko na ny, że wcze śniej czy
póź niej tak bę dzie i u nas. 

– Wie le mó wi my o bu do wa niu, a ma ło o utrzy ma niu ist nie -
ją cej in fra struk tu ry…
– To praw da, nie wy star czy tyl ko bu do wać nie my śląc o utrzy ma -
niu po wsta łej in fra struk tu ry w na le ży tym sta nie. Ma my w tym wzglę -
dzie wie le do za ofe ro wa nia. Utrzymujemy za rów no dział sprze da ży
ma szyn bu dow la nych, jak i ko mu nal nych. Du ża przy szłość ry su je
się przed mar ką Ku bo ta. Au sa rów nież pro du ku je ma szy ny dla obu
branż. Uwa żam, że do bra ofer ta za wsze się prze bi je, znaj dzie
uzna nie klien tów. Do bra ofer ta obej mu je do bór ma szyn, ich ser -
wis i wspar cie pod czas co dzien nej eks plo ata cji. Ma szy ny Ku bo ty
są do brym przy kła dem prze ni ka nia się bran ży bu dow la nej i rol ni -
czej. Ko par ki wy ko rzy sty wa ne są do pa lo wa nia przy bu do wie rusz -
to wań sta no wią cych opar cie dla drzew owo co wych. Te ma ją dziś
dość sła by sys tem ko rze nio wy, a mu szą utrzy mać na so bie co raz
wię cej owo ców. Do dat ko wy krę go słup jest nie zbęd ny, kie dyś
z hek ta ra sa du zbie ra li śmy pięt na ście ton ja błek, a dzi siaj sto. 

– Bo ha ter jed ne go z pol skich se ria li lu bił od po czy wać
w sa dzie. Z Pa nem jest po dob nie?
– W nie któ rych sa dach znam każ de drze wo, ale re lak su ję się
ho du jąc go łę bie pocz to we. W pew nym wie ku trze ba zna leźć so -
bie do brą od skocz nię od ota cza ją cych pro ble mów. Mam po wo -
dy do ra do ści, kie dy mo je go łę bie wy gry wa ją za wo dy, ale nie -
kie dy tak że stre sy. Ostat nio stra ci łem wie le pta ków, któ re za gu -
bi ły się po dro dze po ko nu jąc da le ki dy stans z Nie miec. 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski
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Nie dzi wi za tem, że In ter han -
dler, wy łącz ny dys try bu tor
ma szyn i sprzę tu JCB, zor ga -
ni zo wał pre zen ta cję in no wa -
cyj nej ko par ki gą sie ni co wej
Se rii X w wiel ce spek ta ku lar -
ny spo sób. Dwu dnio wą im -
pre zę – na któ rą za pro szo no
po nad pięć set osób – uświet -
ni ła obec ność Ro ber ta Ku bi -
cy, któ ry na mo cy umo wy
spon sor skiej za war tej po mię -
dzy JCB i Wil liams Ra cing po -
ja wił się w To ru niu. Słyn ny
kie row ca nie omiesz kał
spróbować swych sił w pra cy
no wą ko par ką, po jeź dził tak -
że Fa strac kiem. Wra że nia mi
po dzie lił się z dzien ni ka rza mi
na spe cjal nej kon fe ren cji pra -
so wej otwie ra ją cej dru gi
dzień pre zen ta cji. Obec ni

na niej spe cja li ści In ter han -
dle ra, zaj mu ją cy się na co
dzień cięż kim sprzę tem To -
masz We gner i Da niel Szy -
mań ski opo wie dzie li, jak po -
wsta ła kon struk cja in no wa -
cyj nej ma szy ny JCB. O tym,
że została ona do pra co wa -
na w naj drob niej szym szcze -
gó le świad czy fakt, że pra ce
ba daw czo -roz wo jo we oraz
te sty prak tycz ne trwa ły okrą -

głe czte ry la ta. W efek cie
świa tło dzien ne uj rza ła ma -
szy na sta no wią ca ja sny sy -
gnał dla świa to wych ryn ków,
że kon cern JCB nie zwy kle
po waż nie trak tu je po trze by
użyt kow ni ków cięż kie go
sprzę tu. Aspi ra cje bry tyj czy -
ków na razie nie się ga ją po -
zy cji li de rów te go seg men tu,
bo do te go dro ga da le ka.
W krót szym cza sie JCB za -
mie rza do szlu so wać do gro -
na naj bar dziej li czą cych się
pro du cen tów ko pa rek. 
Dą żąc do wy zna czo ne go ce -
lu JCB ni cze go nie za nie dbu -
je. Kon struk to rzy spo ro cza -
su po świę ci li na przy kład wy -
glą do wi ma szy ny, któ ra im -
po nu je te raz ma syw no ścią
bu do wy. To nie przy pa dek,

JCB spo ty ka ło się bo wiem
z za rzu ta mi, że je go ko par ki
ma ją zbyt de li kat ną bu do wę.
Z te go po wo du do ce nia li je
ope ra to rzy pro wa dzą cy lżej -
sze, pre cy zyj ne ro bo ty. Po -
ten cjal ni na byw cy wy ko nu ją -
cy na co dzień cięż kie pra ce
ra czej nie bra li mar ki JCB
pod uwa gę. Zmia na wy glą -
du ko par ki Se rii X ma spra -
wić, że to się zmie ni.

Po zy tyw ne oce ny użyt kow ni -
ków ko pa rek kla sy 20-30 ton
po przed niej ge ne ra cji da ją
kon cer no wi JCB pod sta wy
do opty mi zmu, stwa rzając
szan sę peł niej sze go za ist nie -
nia na ryn ku. Bry tyj czy cy za -
mie rza ją ją skrzęt nie wy ko rzy -
stać. Dro ga do suk ce su wy da -

je się pro sta, bo czy moż na ją
zgu bić, sko ro użyt kow ni cy ko -
pa rek po przed niej ge ne ra cji
bar dzo je so bie chwa lą, a ma -
szy ny Se rii X dzię ki ca łe mu
sze re go wi udo sko na leń ma ją
wszel kie da ne ku te mu, by
stać się jesz cze lep sze? 
In ter han dler chce pod bi jać
„ik sa mi” pol ski ry nek. Oczy -
wi ście nie ma mo wy o ze bra -
niu peł nej pu li, ale gra się jed -
nak po to aby wy grać. Pol ski
dys try bu tor z pew no ścią nie
za do wo li się po zy ska niem kil -
ku dzie się ciu klien tów. Dys po -
nu je środ ka mi, by bić się
o wię cej. In ter han dler li czyć
mo że na wspar cie świa to we -
go kon cer nu, JCB po twier dza
swój po ten cjał w za kre sie
kon struk cji cięż kie go sprzę tu.
Ma wy star cza ją co du żo środ -
ków, aby wy pro mo wać ma -

szy ny i od po wied nio za pre -
zen to wać je klien tom. Tak że
pol skim. So lid ne pod sta wy
ku te mu da je li de ro wa nie ryn -
ko wi ko par ko -ła do wa rek. Zy -
ski z te go seg men tu za pew -
nia ją sta bi li za cję i środ ki
na roz wój kon struk cji ma szyn
cięż kich. Wy star cza ich tak że
na pro mo cje, o czym świad -
czy nie tyl ko roz mach to ruń -
skiej pre zen ta cji Se rii X, ale
tak że uła twie nia w sfi nan so -
wa niu za ku pu ma szyn. Klien -
ci, któ rzy szyb ko zde cy du ją
się na in no wa cyj ną ko par kę,
sko rzy stać bę dą mo gli z li mi -

to wa nej ofer ty le asin -
gu 100%. Jej wy jąt ko wość
po le ga na tym, że nie za wie -
ra ona żad nych kosz tów fi -
nan so wych a su ma wszyst -
kich opłat rów na się ce nie ko -
par ki. In ny mi sło wy opła ta
wstęp na, su ma mie sięcz nych
spłat oraz wy kup rów na się
ce nie ma szy ny.
Za an ga żo wa nie JCB w seg -
men cie ma szyn cięż kich ob -
ser wu je my już od kil ku lat.
Bry tyj czy cy od no to wu ją już
spo re suk ce sy. Ro śnie za in te -
re so wa nie, tak że pol skich
klien tów, nie tyl ko ko par ka mi
gą sie ni co wy mi, ale tak że cie -
szą cy mi się naj więk szym
uzna niem ko łów ka mi i du ży -
mi ła do war ka mi. Za kła dać za -
tem na le ży, że po pyt bę dzie
rósł. A je że li tak, to czy JCB
po ra dzi so bie z je go za spo ko -

MASZYNY BUDOWLANE

Ko par ka JCB Se rii X wy zwa niem dla konkurentów
Gdy pa da ha sło JCB od zew brzmi ko par ko -ła do war ka. Bry tyj ski kon cern
od kil ku lat sta ra się ze rwać z ta kim spo so bem my śle nia, uciec od ste -
reo ty pu. Po móc w tym ma kon se kwent na pro mo cja cięż kie go sprzę tu
w po sta ci ko pa rek gą sie ni co wych i ko ło wych oraz ła do wa rek

Okazuje się, że wy gląd zewnętrzny ma zna cze nie dla przyszłego użytkownika.
Konstruktorzy JCB zadbali więc, by nowa koparka prezentowała się ładnie i solidnie 

Pol ska pre zen ta cja in no wa cyj nej ko par ki JCB Se rii X mia ła spek ta ku lar ną opra wę.
Im pre zę roz ło żo no na dwa dni, ma szy nę po ka za no także w noc nej sce ne rii 
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je niem? Bo sko ro ma on być
roz bu dza ny, to przy pusz czać
na le ży, że po sy pią się za mó -
wie nia… A wia do mo prze cież,
że kło po ty z ryt micz no ścią
do staw za czy na ją prze ży wać
wszy scy pro du cen ci. Za czy -
na bra ko wać im kom po nen -
tów, przez co od wle ka ją się
ter mi ny re ali za cji za mó wień.
W tym kon tek ście za sad ne
jest py ta nie o mo ce pro duk -
cyj ne za kła dów wy twa rza ją -
cych ko par ki z Se rii X. Je że li
pol ski klient sko rzy sta z pro -
mo cyj nej ofer ty le asin gu, to
jak dłu go przyj dzie mu cze -
kać na do sta wę ma szy ny? In -
ter han dler za pew nia, że
wszyst ko od bę dzie się bar -
dzo szyb ko. Ko par ki Se -
rii X wy twa rza ne są w Wiel kiej
Bry ta nii, w jed nej z naj no wo -
cze śniej szych fa bryk w Eu ro -
pie. Jest ona w sta nie za spo -
ko ić po trze by klien tów,
a w ra zie po trze by jej moc
pro duk cyj na nie mal z dnia
na dzień może być zwięk szo -
na. Dla pew no ści In ter han dler
za mó wił od po wied nio wcze -
śniej pew ną licz bę ma szyn,
sześć z nich jest już w Pol sce.
Choć za pew ne nie bę dą one
cze ka ły dłu go na swo ich na -
byw ców, to nie wy da je się że -
by pol ski dys try bu tor miał ja -
kie kol wiek kło po ty z re ali za cją
za mó wień. Tym bar dziej, że
fa bry ka de kla ru je, że wy pro -
du ko wa nie ko par ki w kon fi gu -

ra cji wy bra nej przez klien ta
zaj mie jej co naj wy żej
dziewięć ty go dni. Bio rąc
pod uwa gę, że na ma szy ny
tej kla sy in nych wio dą cych
ma rek cze kać trze ba na wet
pół ro ku, ter min re ali za cji za -
mó wień pro po no wa ny przez
JCB wy da je się bar dzo atrak -
cyj ny. To o ty le istot ne, że ter -
mi ny go nią, a brak ko par ki
po wo du je ol brzy mie per tur -
ba cje. A wia do mo, że naj gor -
sze w tym wszyst kim jest cze -
ka nie na ma szy nę.
Świa to wa pre mie ra ko par ki
z se rii X mia ła miej sce trzy mie -
sią ce te mu w Wiel kiej Bry ta nii.
Wzię li w niej udział tak że klien -
ci z Pol ski. In for ma cje o tym
wy da rze niu i moż li wo ściach

po szły w eter, bran ża z tym
więk szym zainteresowaniem
oczekiwała na pol ską pre mie rę
ma szy ny. Choć pro du cent  za -
cho wu je po wścią gli wość w in -
for mo wa niu o kie run kach i za -
kre sie roz wo ju ty po sze re gu X,
co raz gło śniej mó wi się, że bę -
dzie on ry chło po sze rza ny
o ko lej ne mo de le. Do ce lo wo
za pew ne zmo der ni zo wa na zo -
sta nie peł na pa le ta ko pa rek gą -
sie ni co wych JCB od trzy na stu
do trzy dzie stu ośmiu ton. Do -
brą ku te mu oka zję sta no wić
bę dą przy szło rocz ne tar gi Bau -
ma, na któ rych zwy cza jo wo
do cho dzi do świa to wych pre -
mier ma szyn i sprzę tu. 

No wa ko par ka JCB czę sto
okre śla na jest mia nem re wo -
lu cyj nej. Czy rze czy wi ście za -
słu gu je na mia no ma szy ny
przy szło ści? Kon struk to rzy
JCB prze ko nu ją, że ko par ki
Se rii X wy zna cza ją stan dar dy
nie tyl ko w za kre sie wy daj no -
ści, ale tak że eko lo gii, eko no -
mi ki eks plo ata cji oraz bez pie -
czeń stwa i kom for tu pra cy.
Ma szy na nie mo że obyć się
bez ope ra to ra, ale jej ukła dy
od cią ża ją go w pra cy. Wy rę -
cza ją na przy kład przy po dej -
mo wa niu de cy zji o wy bo rze
try bu ro bo cze go, w któ rym
po win na pra co wać ma szy -
na wy ko nu jąc kon kret ne za -
da nie. Dla te go zre zy gno wa li
z pre de fi nio wa nych try bów
uwa ża jąc, że roz wią za nie to
nie do koń ca spraw dza ło się
w prak ty ce. Wie lu ope ra to rów
chcą cych się wy ka zać, nie za -
leż nie od rze czy wi stych po -
trzeb pra co wa ło w try bie po -
wer. Ma szy nę by ło sły chać,
pra co daw ca był więc za do -
wo lo ny, że na bu do wie pra ca
wre. Ma szy na by ła jed nak
wy ko rzy sty wa na nie efek tyw -
nie. No wy „iks” jest tak in te li -
gent ny, że sa m do bie ra wy -
da tek ukła du hy drau licz ne go
do po trzeb wy ni ka -
ją cych z wy ko ny wa -
ne go za da nia. 

www.interhandler.pl

Da niel Szy mań ski, regionalny dyrektor sprzedaży w firmie Interhandler  jest prze ko -
na ny, że innowacyjna koparka rychło sta nie się prze bo jem pol skie go ryn ku

Na pol ską pre mie rę in no wa cyj nej ko par ki gą sie ni co wej JCB Se rii X do To ru nia
przy by ły tłu my ze wszyst kich za kąt ków Pol ski

Praw dzi wą grat ką dla en tu zja stów spor tów mo to ro wych by ła obec ność Ro ber ta
Ku bi cy, któ ry do tarł pod sce nę pro wa dząc Fa strac ka
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Moc na ła do war ka HL960 HD
spi su je się do sko na le pod -
czas pra cy w trud nych wa -
run kach. Aby zwięk szyć trwa -
łość ma szy ny wy po sa żo no ją
we wzmoc nio ne mo sty. Po -
zwo li ło to na uzy ska nie
udźwi gu 44.000 kg z przo du
i 35.000 kg z ty łu. Gdy ma -
szy na wy ko nu je po wta rzal ne
cy kle na ogra ni czo nej prze -
strze ni, co ma miej sce w ko -
pal niach i za kła dach prze twa -
rza nia od pa dów, za rów no
przed ni, jak i tyl ny most na ra -
żo ne są na prze grza nie. By
do nie go nie do pu ścić, ła do -
war kę do po sa żyć moż -
na w po dwój ną chłod ni cę
ole ju do prze kład ni mo stów. 
Pod czas pra cy w trud nych wa -
run kach do brym roz wią za -
niem jest sto so wa nie od por -
nych na prze bi cia i mniej po -
dat nych na uszko dze nia me -
cha nicz ne opon peł nych. Do -
dat ko wą za le tą ogu mie nia peł -
ne go jest wy dłu że nie cza su
eks plo ata cji, co po zwa la ogra -
ni czyć zu ży cie za rów no pod -
ze spo łów ukła du ha mul co we -
go, jak i sa mych mo stów.
Do dat ko we wy po sa że nie no -
wej ła do war ki obej mu je ca ły
sze reg za bez pie czeń chro -
nią cych ope ra to ra i ma szy nę
przed spa da ją cy mi przed -
mio ta mi. Ele men ty te za po -
bie ga ją rów nież wni ka niu
przed mio tów do naj waż niej -
szych pod ze spo łów. Użyt -
kow nik mo że sko rzy stać z za -
bez pie czeń kon struk cji ka bi -
ny, si łow ni ka łyż ki, prze wo -
dów hy drau licz nych, świa teł
ro bo czych oraz tyl nej ma -
skow ni cy chłod ni cy.
Kon struk to rzy ła do war ki za -
dba li, by by ła ona przy ja zna
dla śro do wi ska. W tym ce lu
wy po sa ży li ma szy nę w ca ły
sze reg funk cji po zwa la ją cych

ogra ni czyć zu ży cie pa li wa,
a tym sa mym po ziom emi sji
szko dli wych sub stan cji. Jed -
ną z nich jest au to ma tycz ne
wy łą cza nie sil ni ka po przej -
ściu ma szy ny w stan bez -
czyn no ści. Ope ra tor mo że
do brać tryb ro bo czy do wa -
run ków dzia ła nia, co po zwa la
jesz cze bar dziej zwięk szyć
wy daj ność. Sta no wią ca wy -
po sa że nie stan dar do we pię -
cio bie go wa prze kład nia ze
sprzę głem blo ku ją cym po -
zwa la do dat ko wo ogra ni czyć
zu ży cie pa li wa prak tycz nie
w każ dym za sto so wa niu.

Moż li wość kon tro lo wa nia
new ral gicz nych pod ze spo -
łów ma szy ny przy no si ko rzy -
ści znaczącego ogra ni cze nia
kosz tów eks plo ata cyj nych.
Ope ra tor mo że ko rzy stać ze
wskaź ni ka, któ re go ko lor
zmie nia się wraz z wzro stem
mo men tu ob ro to we go sil ni ka
i po zio mu zu ży cia pa li wa. Po -
nad to w ten spo sób ob słu gu -
ją cy ma szy nę jest w sta nie
na bie żą co je mo ni to ro wać
od czy tu jąc na mo ni to rze war -
tość śred nią oraz cał ko wi tą.
Po wci śnię ciu pe da łu przy -

spie sze nia – pe da łu ECO sta -
no wią ce go wy po sa że nie stan -
dar do we – ope ra tor mo że
oce nić, czy ma szy na pra cu je
w try bie eko no micz nym,
w któ rym zu ży cie pa li wa jest
naj mniej sze. W ra zie po trze by
mo że rów nież włą czyć ogra ni -
cze nie pręd ko ści. Mak sy mal -
ną szyb ko ść jaz dy usta wiać
mo że w za kre sie od 20 do 40
km/h, tak aby opty mal nie do -
pa so wać ją do kon kret nych
wa run ków ro bo czych.
Sys tem in te li gent ne go wy łą -
cza nia sprzę gła (IC CO)
pozwala z kolei zmi ni ma li zo -

wać utra tę mo cy na prze -
mien ni ku mo men tu ob ro to -
we go. Ogra ni cza on ge ne ro -
wa nie cie pła, co po pra wia
ogól ną eko no mi kę pa li wo wą.
Hy drau licz na blo ka da me cha -
ni zmu róż ni co we go umoż li -
wia po pra wę pro duk tyw no ści
i zmniej sze nie zu ży cia pa li wa,
za po bie ga jąc po śli zgo wi kół
w trudnym terenie.
Zmo der ni zo wa na ka bi na zo -
sta ła po więk szo na o dzie sięć
pro cent w po rów na niu ze sto -
so wa ną w ła do war kach po -
przed niej ge ne ra cji. Dzię ki

za sto so wa niu za awan so wa -
nej tech no lo gii re duk cji ha ła -
su miej sce pra cy ope ra to ra
jest cał ko wi cie dźwię kosz -
czel ne. Ma on więc za pew -
nio ny ab so lut ny kom fort aku -
stycz ny pod czas pra cy w gło -
śnym śro do wi sku, ta kim jak
ka mie nio łom czy duże skła -
do wi sko od pa dów.
Dźwi gnia zin te gro wa ne go re -
gu la to ra elek tro hy drau licz ne -
go uła twia ob słu gę osprzę tu,
co pro wa dzi do uzyskania
większej wy daj no ści i zmniej -
sze nia zmę cze nia ope ra to ra.
Ma szy nę w stan dar dzie wy -
po sa żo no w joy stick ste ro -
wa nia wy się gni kiem, łyż ką
i trze cim ob wo dem hy drau -
licz nym. Mo ni tor do ty ko wy
i re gu la to ry elek tro hy drau -
licz ne po zwa la ją ste ro wać
po przez ekran do ty ko wy licz -
ny mi no wy mi funk cja mi, ta ki -
mi jak „ła god ne za trzy ma -
nie”, prio ry tet łyż ki i tryb blo -
ko wa nia wy się gni ka. Funk cja
ła god ne go za trzy my wa nia ni -
we lu je wstrzą sy, re du ku jąc
pręd kość osprzę tu w fa zie
do bie gu. Funk cję tę moż -
na w każdej chwili wy łą czyć,
ko rzy sta jąc z mo ni to ra.
W ła do war ce za in sta lo wa -
no układ wa go wy fir my Hy un -
dai o do kład no ści ±1 pro -
cen ta. Umoż li wia on mo ni to -
ro wa nie po je dyn czych i łącz -
nych mas ob cią żeń łyż ki. Po -
mia ry są wy świe tla ne na wie -
lo funk cyj nym ekra nie w ka bi -
nie, a ca ły pro ces wa że nia
jest wy star cza ją co mia ro daj -
ny, aby moż na go by ło wy ko -
rzy stać do za rzą dza nia pro -
ce sem pro duk cji.
Ła do war ka pra cu je z łyż ką
o po jem no ści 3,3 m³. Osprzęt
zy skał te raz nowy kształt, co
w po łą cze niu z od po wied nio
wy pro fi lo wa ny mi okła dzi na mi
bocz ny mi opty mal nie za bez -
pie cza przed wy sy py wa niem
się ma te ria łu pod czas prze jaz -
dów. Po pra wio no tak że trwa -
łość łyż ki, sto su jąc w jej new -
ral gicz nych ob sza -
rach kon struk cyj nych
stal trud no ście ral ną.
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Hy un dai HL960 HD cięż kiej pra cy się nie boi!
Fir ma Hy un dai wpro wa dzi ła na ry nek no wej kon struk cji ła do war kę ko -
ło wą HL960 HD. W ma szy nie prze zna czo nej do prac cięż kich w ko pal -
niach su row ców skal nych i dy na micz nie roz wi ja ją cej się bran ży re cy -
klin gu od pa dów za sto so wa no naj lep sze roz wią za nia kon struk cyj ne
i spraw dzo ne kom po nen ty od re no mo wa nych do staw ców 

www.amago.pl

Ta ki wi dok roz po ście ra się przed ope ra to rem ła do war ki HL960 HD. Pra cu je on w wy -
god nej ka bi nie i ko rzy stać mo że z ogro mu sys te mów i funk cji uła twia ją cych mu pra cę
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Przy by li do Eskil stu ny dzien -
ni ka rze za czę li od zwie dze nia
cen trum ba daw czo -roz wo jo -
we go i fa bry ki. Jej li nie pro -
duk cyj ne są co raz bar dziej
zauto ma ty zo wa ne, jak tak da -
lej pój dzie, pew nie za ko lej ne
dzie sięć lat garst ka lu dzi
ogra ni czać się bę dzie je dy nie
do nad zo ro wa nia pra cy ro bo -
tów. No cóż, z dru giej stro ny
bo ry ka my się prze cież z co -
raz więk szym bra kiem rąk
do pra cy… Tej z ca łą pew no -
ścią nie za brak nie na ukow -

com za trud nio nym w ośrod -
ku ba daw czo -roz wo jo wym.
Je go go spo da rze po dej mu -
jąc zwie dza ją cych chwa li li
się, że ma szy ny te stu ją tu tak -
że kon ku ren ci. 
Du że wra że nie po zo sta wił
spo sób po wi ta nia dzien ni kar -
skiej bra ci przez go spo da rzy.
Pra cow ni cy Cen trum Klien ta
usta wi li się w szpa le rze i bi li
grom kie bra wa wcho dzą cym
na te ren dzien ni ka rzom. Wi -
dząc ma lu ją ce się na więk szo -
ści twa rzy za sko cze nie, ktoś
z wi ta ją cych wjaśnił: – Wam,
dzien ni ka rzom ta kie po wi ta nie
się na le ży. Prze cież czy ni cie

tak wie le dla pro pa go wa nia
na szej mar ki! O tym, że jest co
pro pa go wać za pro sze ni
do Eskil stu ny żur na li ści prze -
ko ny wa li się na każ dym kro -
ku. Choć by pod czas wi zy ty
w miej sco wym Mu zeum Munt -
kel la. Każ de go ro ku przez pla -
ców kę prze wi ja się dwa dzie -
ścia pięć ty się cy zwie dza ją -
cych. Wie lu z nich przy by wa
do Eskil stu ny w czerw cu, gdy
w przy mu ze al nej re stau ra cji
od by wa się uro czy sta ko la cja
in au gu ru ją ca Dni Vo lvo. Dla

go spo da rzy jest to pre lu dium
do za pre zen to wa nia no wych
ma szyn i usług oraz umoc nie -
nia wię zi z klien ta mi. Za wsze
wy ra ża ją się o ser wo wa nych
im po tra wach w sa mych su -
per la ty wach, nie dzi wią za tem
twier dze nia, że naj lep szy
szwedz ki szef kuch ni jest pra -
cow ni kiem re stau ra cji Mu -
zeum Munt kel la. Zwie dza nie
je go eks po zy cji to wy ciecz ka
nie tyl ko w prze szłość Vo lvo,
ale ca łe go szwedz kie go prze -
my słu. Jo han The ofron Munk -
tell był wi zjo ne rem, któ ry za -
po cząt ko wał re wo lu cję prze -
my sło wą w Szwe cji. Chciał

ulżyć pra cu ją cym na ro li
i uspraw nić wy ko rzy sty wa ne
przez nich ma szy ny. Po la -
tach sta rań uda ło mu się te go
do ko nać, czym po ło żył pod -
wa li ny kon cer nu, któ ry dzia ła
dziś glo bal nie pod szyl dem
Vo lvo Con struc tion Equ ip -

ment. Munk tell był tym, któ ry
nie tyl ko spro wa dził z An glii
tech no lo gię pa ro wą, ale tak -
że w ro ku 1853 skon stru ował
pierw szą w Szwe cji lo ko mo bi -
lę. Cie ka we czy na zwa ta mó -
wi wie le dzi siej szym in ży nie -
rom? Zwie dza ją cy muzeum

mogą dowiedzieć się, że owa
lo ko mo bi la to nic in ne go, jak
sil nik pa ro wy, któ ry w okre sie
żniw moż na by ło prze wo zić
po mię dzy go spo dar stwa mi
trans por to wa ny na kon nym
wo zie ce lem napędzania mło -
car ni. Mo bil na ma szy na pa ro -
wa ro bi ła fu ro rę i by ła pro du -
ko wa na w prak tycz nie nie -
zmie nio nej for mie aż do ro -
ku 1921. Cie ka wost kę sta no -
wi fakt, że lo ko mo bi la znaj du -
ją ca się w ko lek cji mu zeum
w Eskil stu nie, jest na dal
w peł ni spraw na. Pod czas po -
ka zów do jej na pę du słu ży

dziś jed nak nie pa ra, a sprę -
żo ne po wie trze.
Mu zeum Munk tel la jest wy jąt -
ko wą pla ców ką tak że dla te -
go, że je go pra cow ni cy wręcz
za chę ca ją go ści do bli skie go
ob co wa nia z eks po na ta mi.
Mo gą oni bez prze szkód,
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Vo lvo Days 2018 – show na żół to i nie bie sko
Do kład nie de ka dę te mu by li śmy w tym sa mym miej scu i re la cjo no wa li -
śmy na szym czy tel ni kom prze bieg Vo lvo Days. Przez dzie sięć lat do -
szło do wie lu prze obra żeń, kon struk cje ma szyn pod da ne zo sta ły istot -
nym mo dy fi ka cjom ale jed no się nie zmie ni ło. Im pre za w Eskil stu nie
wciąż ro bi nie sa mo wi te wra że nie na swych uczest ni kach

Wchodzących do muzem wita posąg Johana Theofrona Munktella, który w roku 1832
założył w Eskilstunie warsztat mechaniczny dający podwaliny dzisiejszemu Volvo CE

Vo lvo Con struc tion Equ ip ment pro du ku je prak tycz nie wszyst kie ro dza je ma szyn bu dow -
la nych po za spy char ka mi. Mo że to zmie nić czer piąc z wła snych tra dy cji? 

Vo lvo CE by ło pio nie rem w kon stru owa niu i pro duk cji wo zi deł prze gu bo wych. Pierw sze
te go ty pu spe cja li stycz ne po jaz dy po ja wi ły się w ro ku 1963
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choć oczy wi ście na wła sne
ry zy ko, wspi nać się na ma -
szy ny. W re cep cji wi si ta bli ca,
na któ rej na pi sa no, że zwie -
dza ją cy mo gą wdra py wać się
na eks po na ty, ale za bra nia
się im z nich… spa dać. 
W mu zeum co krok na po tkać
moż na eks po na ty, któ re
przed sta wia ją ja ką kol wiek,
choć by naj mniej szą war tość
hi sto rycz ną dla Vo lvo CE.
Mu zeum ma w swo jej ko lek -
cji wszyst kie pier wo wzo ry
ma szyn bu dow la nych pro du -
ko wa nych obec nie przez Vo -
lvo CE. Wśród z nich znaj du -
ją się praw dzi we pe reł ki. Jed -
nym z cen niej szych eks po na -
tów jest ła do war ka ko ło wa
H10. Po nad sześć dzie się cio -
let nia ma szy na utrzy my wa -
na jest w peł nej spraw no ści
tech nicz nej za rów no przez
pra cow ni ków mu zeum, jak
i sta le ro sną cą gru pę od da -
nych mu wo lon ta riu szy.
W do sko na łej kon dy cji znaj -
du je się też pierw sze na świe -
cie se ryj nie pro du ko wa ne
wo zi dło prze gu bo we. Wy pro -
du ko wa ne w ro ku 1966
na po cząt ku przyj mo wa ne

by ło z pew nym dy stan sem,
ale bły ska wicz nie zre wo lu cjo -
ni zo wa ło trans port to wa rzy -
szą cy ro bo tom ziem nym
w trud nym te re nie.
Do za so bów mu zeum tra fia ją
ma szy ny, któ rych pro duk cji
se ryj nej za prze sta no co naj -
mniej dwa dzie ścia lat wcze -

śniej. Eks po zy cję za si la ją
więc ma szy ny wy twa rza ne
w koń ców ce lat sie dem dzie -
sią tych ubie głe go stu le cia, ta -
kie jak ła do war ka ko ło wa
BM4300 z ro ku 1977. To wa -
rzy szą cy dzien ni ka rzom pod -
czas zwie dza nia nie daw no wy -
bra ny wi ce pre zes Vo lvo CE
Mel ker Jern berg z no stal gią
wspo mi nał, jak oj ciec za brał
go ja ko ma łe go chłop ca do te -
go sa me go mu zeum, w któ -
rym te raz przy szło mu po ja wić
się w ro li waż ne go ofi cje la.

Po wyj ściu z mu zeum go ści
cze kał praw dzi wy gwóźdź
pro gra mu, ja kim był dy na -
micz ny po kaz wszyst kich ma -
szyn i po jaz dów z bo ga tej ga -
my Vo lvo CE. W Cen trum
Klien ta kró lo wa ły nie tyl ko
wszel kie go ro dza ju ko par ki,
ła do war ki, wo zi dła, roz ście ła -

cze, wal ce i cię ża rów ki. Pre -
zen to wa no też osprzęt
do ma szyn, róż ne ak ce so ria
i cie szą ce się ol brzy mim za -
in te re so wa niem mi ło śni ków
szwedz kiej mar ki ga dże ty.
A wszyst ko to przy akom pa -
nia men cie gra ją cej na ży wo
miej sco wej or kie stry i w bla -
sku efek tów pi ro tech nicz -

nych. Show zde cy do wa nie
po do bał się pu blicz no ści i nie
roz cza ro wał na wet sta łych
by wal ców te go ty pu im prez. 
Po za koń cze niu po ka zu ca ły te -
ren Cen trum Klien ta nie mal
w jed nej chwi li prze kształ cił się
w gi gan tycz ny te ren wy sta -
wien ni czy z wy dzie lo ny mi sek -
to ra mi, w któ rych klien ci
i dzien ni ka rze mo gli szcze gó ło -
wo za po znać się z po szcze gól -
ny mi ma szy na mi, po znać ich
wa lo ry i pod okiem do świad -

czo nych in struk to rów spró bo -
wać swych sił w ich ob słu dze. 
Mel ker Jarn berg wy stą pił rów -
nież na kon fe ren cji pra so wej
i dłu go od po wia dał na py ta -
nia dzien ni ka rzy. Szcze gó ło -
wo oma wiał naj now sze roz -
wią za nia Vo lvo CE do ty czą ce
mo ni to ro wa nia pra cy ma szyn
i dzia łań ope ra to rów w cza sie
rze czy wi stym. Dzię ki spe cjal -
nej apli ka cji wła ści cie le ma -
szyn mo gą w pro sty spo sób
za rzą dzać da ny mi, by osią -
gać mak si mum wy daj no ści
przy jed no cze snym ogra ni -
cze niu kosz tów eks plo ata cyj -
nych. Pod czas Vo lvo Days
pro mo wa no sze ro ką ga mę
sys te mów za rzą dza nia ma -
szy na mi. Wy ko rzy sty wa ne są
w tym ce lu pro gra my Vo lvo
As sist. W ich skład wcho dzą
udo sko na lo ne sys te my Lo ad
As sist dla ła do wa rek ko ło -
wych, Haul As sist dla wo zi deł
prze gu bo wych, Dig As sist dla
ko pa rek, Com pact As sist dla

wal ców do grun tu i as fal tu
oraz Pa ve As sist dla roz ście -
ła czy do as fal tu. Wszyst kie
pro gra my Vo lvo As sist wy -
ko rzy stu ją nie daw no uno -
wo cze śnio ny wy świe tlacz
po kła do wy Vo lvo Co -Pi lot.
Za pro jek to wa no go tak, aby
umoż li wiał sku tecz niej szą re -
ali za cję za dań, a tym sa mym
istot nie zwięk szał
ren tow ność wy ko -
rzy sta nia ma szy ny.

www.volvoce.pl

Pod czas po ka zów w Cen trum Klien ta za pro sze ni go ście z ca łe go świa ta mo gli ob ser wo -
wać w ak cji tak że ma szy ny dro go we pro du ko wa ne przez szwedz ki kon cern

Na terenie Cen trum Klien ta wy dzie lo no sek to ry, w któ rych klien ci i dzien ni ka rze mo -
gli szcze gó ło wo za po znać się z po szcze gól ny mi ma szy na mi

Sta no wią ce no wość w ofer cie Vo lvo Con struc tion Equ ip ment wo zi dła sztyw no ra mo we
przez ca ły czas po zo sta wa ły w cen trum zainteresowania go ści te go rocz nych Vo lvo Days
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Do bry przy kład sta no wi dzie -
więt na sto wiecz ny Pa łac So -
bań skich w Gu zo wie. Za by -
tek wy róż nia ją cy się nie spo ty -
ka ną ar chi tek tu rą dwóch wo -
jen świa to wych i okre su so -
cja li stycz nej go spo dar ki nie
prze trwał nie ste ty w do brym
sta nie. Nisz czał tak że w la -
tach dzie więć dzie sią tych mi -
nio ne go stu le cia. De wa sta cja,
nie wła ści we użyt ko wa nie
i brak re mon tów zro bi ły swo -
je. Z za wil go co nych, po pę ka -
nych mu rów od padł tynk
i zdo bie nia. Znisz czo ne zo -
sta ły fun da men ty i dol ne par -
tie bu dow li. Sto lar ka okien -
na i drzwio wa nada wa ła się
tyl ko do wy mia ny, a bo ga to
zdo bio ne da chy wy ma ga ły
grun tow ne go re mon tu. 
Zde wa sto wa ny obiekt w ro -
ku 1996 od ku pi li od gmi ny po -
tom ko wie ro dzi ny So bań skich.
Umo wa prze wi du je udo stęp -
nia nie przez So bań skich za -
byt ko we go par ku, w któ rym
po wsta nie musz la kon cer to wa.
Par ter pa ła cu ma być wy ko rzy -
sty wa ny na im pre zy kul tu ral ne.
Do te go jed nak da le ka dro ga.
Naj pierw pa łac i park po wró cić
mu szą do daw nej świet no ści.
Od sied miu lat pra ca mi re mon -
to wy mi zaj mu je się fir ma bu -
dow la na Wa dyl z Po rę by Wiel -
kiej w Ma ło pol sce. Za kres pro -
wa dzo nych przez nią prac
obej mu je od izo lo wa nie fun da -
men tów i osu sze nie za wil go -
co nych mu rów, spię cie szcze -
lin i pęk nięć w ścia nach, od -
two rze nie de ko ra cji ele wa cji,
ob ra mień okien, drzwi i opi la -
stro wa nia, a tak że zbu do wa nie
od no wa scho dów za rów no
od stro ny pod jaz du, jak i wio -
dą cych na ta ras. Od bu do wy
wy ma ga ły par ko we most ki,
bra ma z kor de gar dą oraz kute
ogro dze nie. Kar czo wa no tak -
że ca ły ze spół pa ła co wo -par -

ko wy. – Do tej po ry uda ło się
nam wy ko nać no we fun da -
menty, wy mie nić stro py, wy -
re mon to wać po szy cie da -
cho we i od re stau ro wać jed -
ną z pa ła co wych wież.
W par ku ota cza ją cym pa łac
tak że trwa ją pra ce re mon to -
we po le ga ją ce na wzmoc nie -
niu brze gów sta wów – in for -

mu je An drzej Wa dyl. W je go
oce nie od bu do wa ze spo łu pa -
ła co wo -par ko we go po trwa
jesz cze kil ka lat. Aby przy spie -
szyć pra ce, nie zbęd ne jest
sto so wa nie od po wied nich ma -
szyn. Choć pra cow ni cy fir my
Wa dyl dłu go ra dzi li so bie
w spo sób kon wen cjo nal ny,
pra cu jąc z rusz to wań, to fir ma

po sta no wi ła się gnąć po roz -
wią za nie, któ re znacz nie uła -
twi wy ko ny wa nie za dań. Mo -
wa o ła do war ce te le sko po wej
Mer lo Ro to 40.26 MCSS, któ -
ra od kil ku ty go dni da je
wspar cie re mon tu ją cym pa łac
i re wi ta li zu ją cym park w Gu zo -
wie. Ma szy na spi su je się bez
za rzu tu, na byw ca chwa li so -

bie jej wy bór. Traf na oka za ła
się tak że kon fi gu ra cja do ko -
na na przez fir mę To ol mex
Truck, któ ra do star czy ła ma -
szy nę. Po pro szo ny o ko men -
tarz Piotr Ma jew ski, dy rek tor
ds. Roz wo ju Biz ne su To ol mex
Truck po wie dział: – Nie przy -
pad ko wo re ko men do wa li śmy
na byw cy mo del Mer lo Ro -

to 40.26 MCSS, jest to bo wiem
ma szy na ide al nie na da ją ca się
do wy ma ga ją cych wa run ków
pa nu ją cych przy re no wa cji
zde wa sto wa ne go pa ła cu.
Cho dzi o to, by pra co wać nie
tyl ko wy daj nie, ale tak że w peł -
ni bez piecz nie. Bez pie czeń -
stwo pra cy pod czas po ru sza -
nia się w trud nym te re nie za -
pew nia so lid na bu do wa ra my
ma szy ny, funk cjo nal ność mo -
stów skręt nych, du ży prze świt
nad pod ło żem, sze ro kie ką ty
na jaz do we. Dzię ki opty mal ne -
mu roz ło że niu ma sy oraz ni -
skie mu po ło że nia środ ka cięż -
ko ści ma szy na z ła two ścią po -
ko nu je prze szko dy na po ty ka ne
na wy bo istych na wierzch niach.
Ła do war ka wy po sa żo na jest
w elek tro nicz ny sys tem
MCSS po zwa la ją cy na sta łą
kon tro lę jej sta bil no ści. Dzię -
ki nie mu ope ra tor mo że czuć
się w peł ni bez piecz nie na wet
pod czas pra cy przy z cał ko -
wi cie wy su nię tym wy się gni -
kiem. – W wy pad ku utra ty sta -
bil no ści sys tem au to ma tycz -
nie blo ku je ru chy ma szy ny
i nie po zwa la na dal szą pra cę.
O za gro że niu ope ra tor ostrze -
ga ny jest na dwa spo so by.
Za po mo cą sy gna łu dźwię ko -
we go i kolorowego wy świe tla -
cza w ka bi nie, na któ rym po -
ja wia ją się in for ma cje o prze -
kro cze niu gra ni cy sta bil no ści
ma szy ny. Je że li pra cow nik
ope ru je ła do war ką z ze wnątrz
za po mo cą sys te mu zdal ne -
go ste ro wa nia, ko rzy sta ze
wska zań ko lo ro wych lam pek
umiesz czo nych na da chu ka bi -
ny – tłu ma czy Piotr Ma jew ski.
Fir ma Wa dyl zde cy do wa ła się
do po sa żyć swą ma szy nę
w zdal ne ste ro wa nie ra dio we. 
– Pod czas prac wo kół bu dyn -
ków cza sem wy god niej jest
ope ro wać ła do war ką nie z ka -
bi ny, a z zewnątrz. Dzię ki er -
go no micz ne mu pi lo to wi za -
wie sza ne go na pa sku na szyi
je stem w sta nie wy ko ny wać
pre cy zyj ne ru chy. Jest to
w peł ni bez piecz ne, bo ma -
szy na po zo sta je unie ru cho -
mio na w sta bil nej po zy -
cji na ko łach lub pod po -
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Mer lo na ra tu nek za byt ko we mu pa ła co wi
Ma szy ny bu dow la ne ko ja rzą się z wzno sze niem bu dyn ków, ukła da niem na -
wierzch ni dro go wych czy też two rze niem ele men tów in fra struk tu ry. Jed nak
rów nie waż ną ro lą cięż kie go sprzę tu jest pro wa dze nie prac zwią za nych
z utrzy ma niem i kon ser wa cją te go, co już zo sta ło wy bu do wa ne… 

Od re stau ro wa nie ta kie go za byt ku to nie la da wy zwa nie. Na szczę ście zie lo na ma -
szy na wy po sa żo na zo sta ła w wy się gnik o dłu go ści 26 me trów 
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rach – mó wi An drzej Wa dyl. 
In te re su ją cym roz wią za niem
jest moż li wość od chy la nia
ka bi ny o kąt na wet do osiem -
na stu stop ni. Po pra wia to
kom fort pra cy ope ra to ra, któ -
ry ob ser wu jąc koń ców kę wy -
się gni ka nie mu si mę czyć się
za dzie ra niem gło wy do gó ry. 
W fir mie Wa dyl chwa lą so bie
nie tyl ko wy daj ność, ale tak że
eko no mi kę eks plo ata cji ma -
szy ny. Po dob nie, jak po zo sta -
łe mo de le Ro to zo sta ła ona
wy po sa żo na w układ amor ty -
za cji ak ty wo wa ny sa mo czyn -
nie pod czas prze jaz dów z ła -
dun kiem. – Na każ dym ko le
znaj du je się amor ty za tor ga -
zo wy po zwa la ją cy na re duk -
cję me cha nicz nych udarów
w trak cie jaz dy i po ten cjal -
ne go prze wo że nia ma te ria -
łów – do da je Piotr Ma jew ski.
Na ogra ni cze nie kosz tów eks -
plo ata cyj nych nie ba ga tel ny
wpływ ma też opa ten to wa ny
przez Mer lo sys tem Eco Po -
wer Dri ve. Umożliwia on kon -
tro lo wa ną re duk cję mo cy,
a tym sa mym oszczę dza nie
pa li wa. Wszyst ko od by wa się
au to ma tycz nie, nie wy ma ga

za tem in ge ren cji ope ra to ra.
Ła do war ka Mer lo Ro to 40.26
MCSS pra cu je w Gu zo wie
od nie daw na. An drzej Wa dyl
tro chę ża łu je, że wraz z bra -
tem nie zde cy do wa li się
na za kup wcze śniej. Ma szy -
na bar dzo przy dał aby się już
pod czas prac na wy so ko ści.
Szyb ko dodaje jed nak, że i te -
raz za dań ma szy nie nie za -
brak nie. Choć by przy re mon -
cie ogro dze nia obok za byt ko -
wej bra my wjaz do wej czy pa -
ła co wych bal ko nów i ta ra su.

Na pytanie czym kie ro wa li się
przy wy bo rze mar ki, od po wia -
da, że daw no te mu mie li ma -
szy nę Mer lo i by li z niej bar -
dzo za do wo le ni. Dla te go
po la tach, szu ka jąc od po -
wied niej ła do war ki te le sko po -
wej, zde cy do wa li się po now -
nie na tę o zie lo nym ko lo rze.
Istot ne zna cze nie przy po dej -
mo wa niu de cy zji miał też
osprzęt, z ja kim mo że pra co -
wać ma szy na. Mer lo ofe ru je
ca ły sze reg efek tyw nych na -
rzę dzi ro bo czych. Do wy cią -

ga nia bla tów z ta ra su na ty -
łach pa ła cu wy ko rzy sty wa no
wy cią gar kę hy drau licz ną. Po -
za tym fir ma Wa dyl zde cy do -
wa ła się na za kup osprzę tu
ta kie go jak wi dły, kosz oraz
dwu me tro wy żu ra wik słu żą cy
do prze dłu że nia wy się gni ka.
Nie wąt pli wą za le tą te go ostat -
nie go jest fakt, że na wet pod -
czas pra cy z cał ko wi cie wy su -
nię tym wy się gni kiem nie ma -
my do czy nie nia z je go ugię -
ciem, czy li tak zwa nym efek -
tem węd ki. An drzej Wa dyl
chwa lił też roz wią za nie po le -
ga ją ce na ukry ciu prze wo dów
hy drau licz nych we wnątrz wy -
się gni ka. W sku tecz ny spo -
sób chro ni je to przed uszko -
dze nia mi me cha nicz ny mi. 
Ro bo ty bu dow la ne przy Pa ła -
cu So bań skich w Gu zo wie
trwać bę dą jesz cze la ta mi.
Ele men tów wy ma ga ją cych
od re stau ro wa nia jest bar dzo
wie le, dla te go fir ma Wa dyl
za mó wi ła ko lej ną ma szy nę
Mer lo, tym ra zem o no śno -
ści trzech ton. Pra cy
dla niej z ca łą pew -
no ścią nie za brak nie. 

www.merlo.com

Andrzej Wadyl i Piotr Majewski poświęcili krótką chwilę na zrobienie pamiątkowego
zdjęcia. Resztę czasu zabrała im wymiana doświadczeń z eksploatacji zielonej maszyny



JA RO wy do by wa i re mon tu je
JA RO S.A. jest je dy nym w Pol sce do staw cą ni -
sko gli no wych, gli no krze mia no wych su row ców
ognio trwa łych. Do Spół ki na le ży ko pal nia od -
kryw ko wa glin ognio trwa łych „Sta ni sław” oraz
za kład prze twór czy su row ców mi ne ral nych
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Mię dzy na ro do wa fir ma po sia -
da ją ca 1.505 za kła dów wy -
twa rza ją cych be ton to wa ro -
wy, 285 ko pal ni su row ców
skal nych i 56 ce men tow ni
w cią gu ostat nich dwóch lat
za ku pi ła osiem na ście ła do -
wa rek te le sko po wych Bob -
cat. Ma szy ny wy ko rzy sty wa -
ne są przez kil ka z za kła dów
we Fran cji do prze no sze nia
ma te ria łu, prac kon ser wa cyj -
nych oraz ro bót na wy so ko -
ści. Ła do war ki te le sko po we
wy po sa żo ne zo sta ły w no wy
osprzęt, w tym wi dły pa le to -
we, łyż ki, żurawiki i ko sze. 
Do świad cze nia eks plo ata cyj -
ne ze bra ne w za kła dach CE -
MEX w peł ni po twier dza ją
uni wer sal ność ma szyn Bob -

cat. Fir ma ko rzy sta z ła do wa -
rek te le sko po wych z se rii TL
o wy so ko ści pod no sze -
nia sze ściu i sied miu me trów

(są to dwa mo de le TL358
i po jed nym TL360, TL470
i TL470HF). Sprzęt słu ży
do wy ko ny wa nia sze re gu za -
dań, na przy kład trans por tu
cięż kich ma te ria łów pa ko wa -
nych na pa le tach. Park ma -
szy no wy fir my CE MEX uzu -
peł nia ją ma szy ny Bob cat Se -
rii T o wy so ko ści pod no sze -
nia czter na stu i osiem na stu
me trów (ak tu al nie fir ma eks -

plo atu je dzie więć mo de li
T40140, trzy T40180 i je den
T40.180SLP), któ re uży wa ne
są do prac in spek cyj nych
i kon ser wa cyj nych z wy ko rzy -
sta niem ko szy roboczych.
Przed sta wi cie le CE MEX Fran -
ce wy bra li mar kę Bob cat z kil -
ku po wo dów. Naj waż niej -
szym z nich oka zał się fakt,
że spe cy fi ka cje tech nicz ne
oraz opcje do stęp ne w ofer -
cie Bob cat by ły do sko na le
do pa so wa ne do po trzeb ze -
spo łów ro bo czych CE MEX.
Du że zna cze nie mia ło rów -
nież to, że cał ko wi ty koszt
sprzę tu oraz ofe ro wa ne przez
Bob cat roz wią za nia fi nan so -
we oka za ły się wy jąt ko wo ko -
rzyst ne. Po nad to fir ma wy -
bra ła ma szy ny pro du ko wa ne
we Fran cji, co po zo sta je
w peł nej zgod no ści z jej po li -
ty ką szcze gól nie w za kre sie
od po wie dzial nych prak tyk
do ty czą cych za ku pów ma te -
ria łów, surowców, ma szyn
na wła sne po trze by. 

MASZYNY BUDOWLANE

Pod sta wo wą dzia łal ność jed -
ne go z naj star szych w pol -
skim gór nic twie od kryw ko -
wym przed się bior stwa sta no -
wi eks plo ata cja wła sne go zło -
ża su row ców ila stych, przede
wszyst kim glin ognio trwa łych,
ce ra micz nych i uszczel nia ją -
cych oraz prze twór stwo su -
row ców mi ne ral nych, po cho -
dzą cych za rów no ze złóż wła -
snych, jak i ob cych. Dzię ki se -
lek tyw nej eks plo ata cji fir ma
mo że za ofe ro wać tak że su -
row ce ce ra micz ne, muł ki oraz
gli ny uszczel nia ją ce o do sko -
na łych wła ści wo ściach słu żą -
ce do bu do wy i re kul ty wa cji
skła do wisk od pa dów.
W ostat nim cza sie spół ka pod -
ję ła ca ły sze reg no wych za dań

i przed się wzięć zwią za nych
z gór nic twem od kryw ko wym.
Fir ma pro wa dzi przy no szą cą
sta łe do cho dy re kul ty wa -
cję wy bra nych ob sza rów czyn -
nej od kryw ki „Sta ni sław”. Po le -
ga ona na eko lo gicz nym i bez -
piecz nym skła do wa niu róż ne -
go ro dza ju od pa dów. Obok
swo jej pod sta wo wej pro duk cji
naj więk sze ob ro ty fir ma uzy -
sku je z do sta wy mas ziem nych
na po trze by firm dro go wych.
Dol noślą ska fir ma w ści słej
współ pra cy ze swą spół ką -cór -
ką JA RO MECH świad czy tak że
usłu gi po le ga ją ce na kom -
plek so wych re mon -
tach oraz od bu do wie
sprzę tu ko pal nia ne go.

www.jaro.pl

Bobcat daje radę! 
CE MEX na le ży do wio dą cych gra czy na glo bal nym
ryn ku ma te ria łów budowlanych. Pro du ku je i sprze -
da je ce ment, be ton to wa ro wy oraz kru szy wa w po -
nad pięć dzie się ciu kra jach ca łe go świa ta 

Fir ma CE MEX, li der na ryn ku be to nu to wa ro we go i kru szyw, w ostat nim cza sie za -
ku pił osiem na ście ła do wa rek te le sko po wych mar ki Bob cat
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Uży wa ne głów nie w za py lo -
nym śro do wi sku pa nu ją cym
w ko pal niach su row ców skal -
nych ła do war ki te le sko po we
Bob cat T40140 w cią gu mi nio -
nych osiem na stu mie się cy
prze pra co wa ły śred nio po pięć -
set go dzin i by ły wy ko rzy sty wa -
ne głów nie do prac kon ser wa -
cyj nych, ta kich jak wy mia -
na i na pra wa ele men tów prze -
no śni ków ta śmo wych, urzą -
dzeń sma row ni czych oraz in -
nych pod ze spo łów. Mo de le
T40140 wy po sa żo ne w łyż ki
słu żą rów nież do roz miesz -
cza nia ma te ria łów wy bu cho -
wych uży wa nych do prac
strzel ni czych w ka mie nio ło -
mach wcho dzą cych w skład
Gru py CE MEX. Zda niem użyt -
kow ni ków ła do war ki te le sko -
po we Bob cat za pew nia ją lep -
szy do stęp do wy bra nych ob -
sza rów za rów no przed wy bu -
chem, jak i po nim, co znacz -
nie pod no si bez pie czeń stwo
pro wa dzo nych ro bót. Je an -
-Char les Cru anas, szef pro -
duk cji fir my CE MEX, stwier -
dził: – Ma szy ny Bob cat są nie -
zwy kle in tu icyj ne w ob słu dze
i nad zwy czaj uni wer sal ne.
Po ich za ku pie nie mu si my już
wy naj mo wać plat form, co
prze kła da się na istot ne ogra -
ni cze nie kosz tów eks plo ata cyj -
nych. Ich wie lo funk cyj ność
moż na po rów nać z uni wer sal -

no ścią ty po wą dla szwaj car -
skie go scy zo ry ka!
Ze spół CE MEX bar dzo chwa li
rów nież moż li wość zdal ne go
ste ro wa nia ma szy na mi z czter -
na sto- i osiem na sto me tro wy mi
wy się gni ka mi. Funk cja ta jest
nie zwy kle przy dat na w przy go -
to wa niu ro bót strzel ni czych.
Po zwa la bo wiem pre cy zyj nie
roz miesz czać ła dun ki wy bu cho -
we w okre ślo nych miej scach.
Nie któ re z ma szyn są eks plo -
ato wa ne bar dzo in ten syw -
nie. I tak, Bob cat TL470 w cią -
gu ostat nich osiem na stu mie -
się cy prze pra co wał aż 1.450
go dzin, z cze go przez osiem -
dzie siąt pro cent wy ko rzy sty -
wa ny był do prze no sze nia
wor ków ty pu big -bag wy peł -
nio nych ma te ria ła mi syp ki mi
(w każ dym z wor ków znaj do -
wa ło się za każdym razem
po 1,5 to ny pia sku lub żwi ru),
pa ko wa nia oraz ob słu gi punk -
tu sprze da ży go to wych wy ro -
bów. Oprócz te go ła do war ki te -
le sko po we Bob cat słu ży ły rów -
nież do za ła dun ku mniej szych
cię ża ró wek, a na wet za sob ni -
ków znaj du ją cych się na te re -
nie za kła dów pro duk cyj nych.
Ze wzglę du na do sko na łą mo -
bil ność i bez a wa ryj ne dzia ła -
nie ma szyn Bob cat z se rii TL
pra cow ni cy CE MEX uży wa li
ich wszę dzie tam, gdzie ko -
niecz ne by ło unik nię cie kon -

tak tu z za nie czysz cze nia mi
w po sta ci py łu w ce lu utrzy -
ma nia naj wyż szej ja ko ści fi -
nal ne go pro duk tu. Dzię ki wy -
su wa nym na du żą od le głość
wy się gni kom te le sko po wym
ope ra to rzy ma szyn mo gli za -
wsze za cho wać czy stość pia -
sku, pod czas za ła dun ku nie
mu sie li bo wiem wjeż dżać
na je go po ła cie ko ła mi. 
Do naj waż niej szych za let
pod no śni ków we dług ope ra -
to rów CE MEX na le ży roz wią -
za nie kon struk cyj ne po le ga -
ją ce na tym, że wy su wa ny si -
łow nik wysięgnika te le sko po -
we go umiesz czo ny zo stał
w je go wnę trzu. W ten spo -
sób do sko na le za bez pie czo -
no go przed uszko dze nia mi

me cha nicz ny mi i ne ga tyw -
nym wpły wem py łów. 
Wszy scy bez wy jąt ku ope ra -
to rzy chwa li li roz wią za nia
kon struk cyj ne ła do wa rek te le -
sko po wych. Szcze gól nie do -
ce nia li wy so ki kom fort ka bi ny
oraz do sko na łą wi docz ność
z niej na ca ły ob szar ro bo czy.
Od po wia da ją cy za utrzy ma -
nie ru chu w jed nym z za kła -
dów pro duk cyj nych CE MEX
stwier dził: – W każ dej z ła do -
wa rek Bob cat czu ję się bez -
piecz nie i w peł ni kom for to wo.
Ele men ty ste ro wa nia dzia ła ją
nie zwy kle płyn nie, za pew nia -
jąc każ de mu ope ra -
to ro wi mak sy mal ną
swo bo dę dzia ła nia.

www.bobcat.com

Ła do war ki te le sko po we Bob cat wykorzystywane są nie tylko do za ła dun ku mniej szych cię ża -
ró wek, ale na wet za sob ni ków znaj du ją cych się na te re nie za kła dów pro duk cyj nych
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Ma szy ny szó stej ge ne ra cji
wy po sa żo no w elek tro nicz nie
re gu lo wa ny układ ste ro wa nia
jaz dą ze zin te gro wa ną funk -
cją Eco. Dzię ki te mu ope ra tor
mo że pra co wać eko no micz -
nie z opty mal ną wy daj no ścią.
Sys tem za pew nia w spo sób
au to ma tycz ny eko no micz ną
eks plo ata cję pod ze spo łów
ukła du na pę du jezd ne go. 
Ko lej ną no wo ścią za sto so wa -
ną w no wej se rii spy cha rek
jest pro ak tyw ne do pa so wy wa -

nie mo cy do wa run ków ro bo -
czych. Po le ga to na tym, że
ope ra tor zwięk sza jąc moc po -
wo du je au to ma tycz ne uru cho -
mie nie ukła du za rzą dza ją cego
pra cą sil ni ka. Tym sa mym pre -
cy zyj nie do sto so wu je moc
do wy ma ga ne go w da nej
chwi li ob cią że nia. Roz wią za -
nie to w istot ny spo sób skra ca
czas re ak cji oraz pod no si
ogól ną spraw ność ma szy ny.
Spy char ki pro du ko wa ne
przez kon cern Lie bherr wy -
po sa żo no w na pęd hy dro sta -
tycz ny. Ten efek tyw ny układ

na pę do wy utrzy mu je ob ro ty
sil ni ka na nie mal sta łym po -
zio mie. Na to miast pod ze spo -
ły ukła du na pę do we go oraz
in te li gent ny układ za rzą dza -
nia pra cą jed nost ki na pę do -
wej są opty mal nie zsyn chro -
ni zo wa ne, by osią gać mak sy -
mal ną efek tyw ność przy jed -
no cze snym ogra ni cze niu zu -
ży cia pa li wa. W ce lu uła twie -
nia za sto so wa nia au to ma -
tycz nych ukła dów ste ro wa nia
pra cą, spy char ki moż na wy -

po sa żyć w sys te my kom pa ty -
bil ne z więk szo ścią ofe ro wa -
nych te go ty pu pro duk tów.
Da je to moż li wość ich roz bu -
do wy. A war to wie dzieć, że
au to ma tycz ne ukła dy ste ro -
wa nia ma szy ną za pew nia ją
sta łą, wy so ką do kład ność
wy ko na nia żą da ne go pro fi lu
te re nu, a to gwa ran tu je
znacz ne oszczęd no ści cza su
i kosz tów re ali za cji za da nia.
Ce chą spy cha rek no wej ge -
ne ra cji, któ ra jest wi docz -
na już na pierw szy rzut oka,
jest no wo cze sne wzor nic two.

Ła god nie opa da ją ce kra wę -
dzie ma ski i pa no ra micz ne
prze szkle nia, pre zen tu ją się
efek tow nie, ale tak że za pew -
nia ją ope ra to ro wi do sko na łą
wi docz ność. Na ten pa ra metr
ko rzyst nie wpły wa tak że
umiesz cze nie ukła du wy de -
cho we go za słup kiem „A”,
gdyż nic nie za sła nia wi do ku
po nad po kry wą sil ni ka. 
To nie ko niec udo god nień,
któ re prze wi dzia no dla ope ra -
to ra. Za pro jek to wa na cał ko -
wi cie od no wa ka bi na wy po -
sa żo na zo sta ła w er go no -

micz ne czuj ni ki, a kom for to -
wy fo tel umoż li wia na wet dłu -
go trwa łą pra cę. W spy char ce
PR 736 za sto so wa no, po raz
pierw szy w ma szy nach
do prac ziem nych mar ki Lie -
bherr, do ty ko wy wy świe tlacz.
Sta no wi on in ter fejs no wej ar -
chi tek tu ry ste ro wa nia, któ ra
dzię ki mo du ło wej bu do -
wie mo że być roz bu do wy wa -
na prak tycz nie bez ogra ni -
czeń. W ten spo sób ope ra tor
mo że kon tro lo wać na przy -
kład ka me rę co fa nia lub
układ wen ty la cji i kli ma ty za -
cję. Kon struk to rzy Lie bher ra
za dba li tak że o efek tyw ne
oświe tle nie ob sza ru ro bo cze -
go, któ re za pew nia ją wy so ko -
wy daj ne dio dy LED.
Nie mniej istot nym ele men -
tem uła twia ją cym co dzien ną
ob słu gę ma szy ny są scen tra -
li zo wa ne punk ty kon ser wa cji,
do któ rych do stęp uła twia ją

sze ro ko otwie ra ne kla py ser -
wi so we i drzwi ko mo ry sil ni -
ka. Po za tym ka bi na wy po sa -
żo na jest w układ po zwa la ją -
cy na jej od chy la nie. Opcjo -
nal nie moż li we jest wy chy la -
nie chłod ni cy, co uła twia
utrzy my wa nie jej w czy sto ści.
A po nie waż okre sy wy mia ny
fil trów i ma te ria łów eks plo ata -
cyj nych są w no wych spy -
char kach wy jąt ko wo dłu gie,
to co dzien na ob słu ga ma -
szyn sta je się jesz cze prost -
sza i nie wy ma ga prak tycz nie
żad nych na kła dów. 

Dzię ki sys te mo wi za rzą dza nia
flo tą ma szyn LiDAT moż -
na śle dzić ter mi ny oraz sku -
tecz nie or ga ni zo wać ko niecz -
ne prze glą dy i pra ce ser wi so -
we. Sys tem przy po mi na z od -
po wied nim wy prze dze niem
o ko niecz nych prze glą dach,
a tak że in for mu je o bie żą cych
pa ra me trach ro bo czych ma -
szy ny, jej po zy cji w te re nie
i cza sie pra cy. W za leż no ści
od wy ku pio ne go abo na men tu
da ne mo gą być ak tu ali zo wa -
ne na wet kil ka ra zy na do bę.
Użyt kow nik i wła ści ciel ma -
szy ny mo że je od czy ty wać
w każ dym mo men cie za po -
mo cą prze glą dar ki in ter ne to -
wej. Dla wy jąt ko wo waż nych
da nych, ta kich jak kry tycz ne
sta ny eks plo ata cyj ne new ral -
gicz nych pod ze spo -
łów moż na usta wić
au to ma tycz ny alarm.

MASZYNY BUDOWLANE

Lep sze bo prost sze!
Szó sta ge ne ra cja spy cha rek Lie bherr ma lep -
sze od po przed ni czek osią gi, a jed no cze śnie
wy ma ga niż szych na kła dów na eks plo ata c ję.
Do dat ko wą za le tę mo de li PR 736, PR 746
i PR 756 sta no wi więk szy sto pień zauto ma ty zo -
wa nia. Dzię ki te mu sta ły się one bar dziej wy daj -
ne i zde cy do wa nie prost sze w ob słu dze

www.liebherr.pl

In te li gent ny układ za rzą dza nia pra cą jed nost ki na pę do wej po zwa la osią gać mak sy -
mal ną efek tyw ność spy cha nia przy jed no cze snym ogra ni cze niu zu ży cia pa li wa

Więk sza śred ni ca ko ła pro wa dzą ce go z dzie się cio ma zę ba mi w za zę bie niu po wo -
du je wy dłu że nie bez wa ryj ne go okre su eks plo ata cji pod wo zia
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In ten syw ne pra ce dro go -
we – i to w kil ku miej scach Pol -
ski jed no cze śnie – pro wa dzi
Przed się bior stwo Ro bót Dro -
go wo Ko mu nal nych Dro -Kom.
W swej ćwierć wiecz nej hi sto rii
fir ma Ma cie ja Wolsz tyń skie go
wy ko ny wa ła set ki ro bót zwią -
za nych z bu do wą i mo der ni -
za cją sie ci dro go wych, a w jej
port fo lio zna leźć moż na tak że
re ali za cje naj waż niej szych in -
we sty cji w na szym kra ju. Jest
to moż li we, gdyż fir ma dys po -
nu je nie tyl ko do świad czo ną
ka drą, ale tak że naj no wo cze -

śniej szym par kiem ma szy no -
wym. Tyl ko pod ta ki mi wa run -
ka mi jest w sta nie wy ko nać
pra cę ter mi no wo, przy opty -
mal nych kosz tach wła snych,
a ja kość wy ko na nych za dań
nie wy ma ga re kla ma cyj nych
ko rekt. Zresz tą fir ma Dro -Kom
sys te ma tycz nie się roz wi ja, co
po ma ga jej ugrun to wać re pu -
ta cję so lid ne go przed się bior -
stwa, a efek tem te go jest
współ pra ca z re no mo wa ny mi
pol ski mi kon cer na mi bu dow la -
ny mi. Jed nak raz zdo by te
uzna nie nie jest da ne na za -
wsze i fir ma chcąc po zo stać
atrak cyj nym part ne rem biz ne -

so wym mu si sta le się roz wi jać.
Dla te go wła ści ciel Dro -Ko mu
nie ża łu je środ ków na no we in -
we sty cje i sys te ma tycz nie uzu -
peł nia park ma szyn o ko lej ne
mo de le, któ re mo gą po móc
sku tecz nie ry wa li zo wać w tak
bar dzo kon ku ren cyj nej sfe rze,
ja ką jest bu dow nic two dro go -
we. Tak że ostat nio fir ma zde -
cy do wa ła się na ko lej ną in we -
sty cję, któ rą był za kup fre zar ki
Ca ter pil lar PM 620. – Po cząt -
ko wo my śle li śmy o za ku pie
ko lej nej ma szy ny Wirt ge na.
Wy da wa ło się to na tu ral ne,

gdyż w na szym par ku ma szyn
jest już ich sześć. Po za tym
na si ope ra to rzy by li do nich
przy zwy cza je ni, a i więk szych
kło po tów z ni mi ra czej nie by -
ło. Do fre zar ki Ca ter pil la ra
prze ko na ła mnie do pie ro
ofer ta fi nan so wa nia za ku pu,
któ rą za pro po no wał de aler.
By ła bar dzo ko rzyst na, a po -
nie waż pa ra me try ma szy ny
tak że nam od po wia da ły, więc
po sta no wi łem za ry zy ko wać
i do bi li śmy tar gu – wspo mi -
na Ma ciej Wolsz tyń ski, wła -
ści ciel Dro -Ko mu.
Wkrót ce oka za ło się, że nie
tyl ko ofer ta fi nan so wa nia ma -

szy ny by ła ko rzyst na. Fre zar -
ka od ra zu po za ku pie zo sta -
ła prze wie zio na na plac bu -
do wy i tam po ka za ła, że nie
tyl ko do rów nu je pa ra me tra mi
naj lep szym ma szy nom z te go
seg men tu, ale na wet je prze -
wyż sza. – Za kup fre zar ki Cat

oka zał się przy sło wio wym
strza łem w dzie siąt kę. Nie
dość, że uzy ska li śmy na nią fi -
nan so wa nie na bar dzo do -
god nych wa run kach, to jesz -
cze do te go na by li śmy ma szy -
nę, któ ra ni gdy nas nie za wo -
dzi, każ de go dnia spi su je się
wręcz re we la cyj nie. Po dam tyl -
ko je den przy kład co do jej za -
let. Otóż dzię ki niej moż -
na za jed nym prze jaz dem sfre -
zo wać na wierzch nię o gru bo ści
na wet trzy dzie stu cen ty me trów,
co ozna cza wy mier ne oszczęd -
no ści. Dla te go za kup ma szy ny
szyb ko się zwró ci – cie szy się
Ma ciej Wolsz tyń ski.
Fre zar ka Ca ter pil lar PM 620
to wy so ko wy daj na i zwrot -
na ma szy na o sze ro ko ści jed -
ne go pa sa. Umoż li wia kon -
tro lo wa ne usu wa nie, na peł -
ną głę bo kość, as fal to wych
i be to no wych na wierzch ni
pod czas jed ne go prze jaz du.

Umoż li wia ją jej to wy śru bo -
wa ne pa ra me try – mak sy mal -
na głę bo kość fre zo wa nia
do 330 mi li me trów i sze ro -
kość 2.010 mi li me trów.
Do na pę du fre zar ki za sto so -
wa no cie szą cy się du żym
uzna niem użyt kow ni ków sil -
nik Cat C18 ACERT o mak sy -
mal nej mo cy 470 kW. Jed -
nost ka na pę do wa umoż li wia
pręd kość jaz dy ma szy ny wy -
no szą cą 5,9 km/h. Mak sy -
mal na pręd kość fre zo wa nia
wy no si na to miast 100 me trów
w cią gu mi nu ty. Z ko lei mak -

sy mal na od le głość w ja kiej
mo że znaj do wać się sa mo -
chód cię ża ro wy, na któ ry wy -
rzu ca na jest fre zo wa na ma sa,
wy no si pra wie pięć me -
trów. – Z na sze go naj now sze -
go za ku pu je ste śmy tak za do -
wo le ni, że po dej mu jąc ko lej -
ne in we sty cje sprzę to we
na pew no bę dzie my po waż -
nie brać pod uwa gę na by cie
ko lej nych ma szyn Ca ter pil lar.
Do sprzę tu te go pro du cen ta
prze ko na łem się i ja, i moi
ope ra to rzy. Nie bez zna cze nia
jest też fakt, że de aler tej mar -
ki, Ber ge rat Mon noy eur za -
pew nia szyb ki i spraw ny ser -
wis, a to w na szej bran ży ma
klu czo we zna cze nie, ozna cza
bo wiem krót sze prze sto je
i da je gwa ran cję ter mi no we -
go wy ko na nie za -
dań – pod kre śla Ma -
ciej Wolsz tyń ski.

MASZYNY BUDOWLANE

Ca ter pil lar PM 620 nigdy nie zawodzi
Se zon robót dro go wych w peł ni, a po nie waż po go da sprzy ja, dro go -
wcy wy ko rzy stu ją wa run ki do jesz cze bar dziej in ten syw nej pra cy. A jest
to moż li we tyl ko dzię ki ma szy nom, któ re są w sta nie wy trzy mać zwięk -
szo ne ob cią że nia i jed no cze śnie zapewniają opty mal ną efek tyw ność

www.b-m.pl

Frezarki eksploatowane są niezwykle intensywnie, ze względu na konieczność
dotrzymania terminów bardzo często ich operatorzy pracują również nocą

Fre zar ka Ca ter pil lar PM 620 umoż li wia kon tro lo wa ne usu wa nie na peł ną głę bo kość
as fal to wych i be to no wych na wierzch ni pod czas jed ne go prze jaz du





Eu ro pej ski fi nał kon kur su
Klu bu Ope ra to rów od bę dzie
się w paź dzier ni ku w nie miec -
kim Konz. O ile za kwa li fi ko -
wa nie się do nie go Krzysz to -
fa Ko niecz ne go nie sta no wi
więk szej nie spo dzian ki – jest
on zwy cięz cą ubie gło rocz -
nych eli mi na cji – to w przy -
pad ku Hu ber ta Cyl wi ka moż -
na już mó wić o za sko cze niu,
po cho dzą cy z Pod la sia ope -
ra tor był bo wiem de biu tan -
tem w tych za wo dach. 
A wy grać w tym ro ku by ło nie -
ła two, bo si to eli mi na cyj ne
oka za ło się wy jąt ko wo gę ste.
Łącz nie ry wa li zo wa ło bo -
wiem 150 ope ra to rów. W ma -
ju i czerw cu bra li oni udział
w sze ściu re gio nal nych eli mi -
na cjach obej mu ją cych swym
za się giem te ry to rium ca łe go
kra ju. Czte ry z nich od by ły się
w ra mach VO LVO CI TY MI NI
MAX, im pre zy, któ ra swo je od -
sło ny mia ła w Bia łym sto ku,
Po zna niu, Lę bor ku i Kra ko wie. 
We wszyst kich sze ściu lo ka li -
za cjach do star tu do pusz cza -
ny był każ dy z ope ra to rów,
któ ry się tam zja wił. Oczy wi -
ście wszyst kie eli mi na cje od -
by wa ły się we dług iden tycz -
nych za sad, a tak że na tej sa -
mej ma szy nie, któ rą by ła mi -
ni ko par ka Vo lvo ECR25D.
Na ko niec wy se lek cjo no wa -
na w ten spo sób naj lep sza
dwu dziest ka zo sta ła za pro -
szo na do wzię cia udzia łu
w kra jo wym fi na le, któ ry od był
się 14 czerw ca na Au to dro mie
Ja strząb koło Ra do mia.
Wszy scy bez wy jąt ku uczest -
ni cy za wo dów wy po wia da li
się przy chyl nie o mi ni ko par ce
Vo lvo ECR25D. Chwa li li kom -
fort, prze stron ność i zna ko mi -
tą wi docz ność z ka bi ny, co
w przy pad ku ma łych ma szyn

nie jest wca le ta kie oczy wi ste.
Do ce ni li rów nież er go no micz -
ne ele men ty ste ro wa nia oraz
roz miesz cze nie uchwy tów
na ku bek i te le fon. Ka bi -

na ma szy ny jest do sko na le
od izo lo wa na od ze wnętrz ne -
go ha ła su i wi bra cji, co po wo -
du je, że ope ra tor wol niej się
mę czy i mo że w peł ni sku piać
się na wy ko ny wa nym za da -
niu. Operatorom przy pa dła
do gu stu tak że in tu icyj ność
ob słu gi ma szy ny. Pro por cjo -
nal ne ele men ty ste ru ją ce ob -
słu gi wa ne pal ca mi za pew nia -
ją peł ną kon tro lę wy dat ku
ukła du hy drau licz ne go, a tym
sa mym pre cy zję ru chów wy -
się gni ka. Er go no micz nie wy -

pro fi lo wa ny joy stik po zwa la
ide al nie do sto so wać mak sy -
mal ny prze pływ hy drau licz ny
do wy mo gów kon kret ne go
osprzę tu. Tym sa mym ope ra -
tor jest w sta nie do brać ide al -
ną pręd kość i moc do wy ko -
ny wa ne go za da nia. 
W dzi siej szych cza sach rów -
nie waż na jak wy daj ność ma -
szy ny jest eko no mi ka eks plo -
ata cji. Kon struk to rom mi ni ko -
par ki ECR25D uda ło się zna -
leźć w tym wzglę dzie rów no -
wa gę. Ide al ne do bra nie jed -

nost ki na pę do wej i po je dyn -
czej pom py o zmien nym wy -
dat ku po zwa la zre du ko wać
zu ży cie pa li wa, a funk cje au -
to ma tycz ne go prze cho dze -
nia na bieg ja ło wy i gaszenia
sil ni ka podczas dłuższej
bezczynności, pozwalają na
dalsze oszczędności, nie
tylko na paliwie, ale także na
kosztach obsługi serwisowej.
Do dat ko wą za le tą jest też wy -
dłu że nie ży wot no ści new ral -
gicz nych pod ze spo łów ma -
szy ny i utrzy my wa nie war to -
ści od sprze da ży. 
Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne
or ga ni zu jąc swą im pre zę za -
dba ło o sze reg atrak cji. Jed ną
z nich był rów no le gle prze pro -
wa dzo ny fi nał kon kur su Vo lvo
Trucks Dri ver Chal len ge. Jed -
nak naj więk szy aplauz wśród
za wod ni ków oraz za pro szo -
nych go ści wzbu dza ły po ka -
zy Iron Kni gh ta czy li cią gni ka

Te raz czas na pod bój Eu ro py!
W eu ro pej skim fi na le kon kur su Klu bu Ope ra to -
rów Vo lvo CE Pol skę bę dą re pre zen to wać
Krzysz tof Ko niecz ny oraz Hu bert Cyl wik. Lau re -
aci zo sta li wy ło nie ni spo śród 150 ope ra to rów,
któ rzy ry wa li zo wa li w se rii za wo dów zor ga ni zo -
wa nych przez Vo lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol ska
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Wy se lek cjo no wa na w trakcie eliminacji naj lep sza dwu dziest ka operatorów z całej Polski zaprezentowała swe umiejętności podczas kra jo -
wego fi nału, któ ry od był się na Au to dro mie Ja strząb koło Ra do mia

Kon ku ren cje sta ją się co raz bar dziej wy myśl ne. By po do łać ko lej nym za da niom, nie -
zbęd ne są naj wyż sze umie jęt no ści ope ra to rów i pre cy zja dzia ła nia ukła dów ma szy ny





Vo lvo o mo cy 2.400 ko ni me -
cha nicz nych oraz dzien ne go
i noc ne go dri ftu. Szcze gól nie
efek tow nie wy glą dał po kaz
noc ny, tym bar dziej, że zo stał
zwień czo ny spek ta ku lar nym
po ka zem fa jer wer ków.
Zresz tą atrak cji nie bra ko wa ło
tak że pod czas re gio nal nych
eli mi na cji. By ły one prze cież
do sko na łą oka zją do spo tka -
nia się w nie kon wen cjo nal nej
for mie z przed sta wi cie la mi lo -
kal ne go biz ne su i za pre zen to -

wa nia im no wo ści Vo lvo, jak
na przy kład ko par ki ko ło wej,
mo del EW R170E. Ta ka for mu -
ła sprzy ja ła tak że na wią zy wa -
niu no wych kon tak tów oraz
lep sze mu po zna niu po trzeb
miej sco wych przed się bior -
ców. Umoż li wia ła też za pre -
zen to wa nie do pa so wa nych
do in dy wi du al nych po trzeb,
moż li wo ści sfi nan so wa nia za -
ku pu ma szyn Vo lvo. A że od -
po wia da ła ona oby dwu stro -
nom mo gą świad czyć po zy -

tyw ne opi nie uczest ni ków,
choć by tych, któ rzy przy by li
na jed ną z eli mi na cji cy klu 
VO LVO CI TY MI NI MAX,
do ko pal ni żwi ru w Po go rze li -
cach ko ło Lę bor ka. Jej nie -
zwy kle go ścin ny wła ści ciel,
Edward Sku re wicz, nie tyl ko
za dbał o tak wy szu ka ne ku li -
nar ne atrak cje, jak pie czeń ze
świe żo upo lo wa ne go dzi ka,
ale tak że po dzie lił się swo imi
opi nia mi z eks plo ata cji ma -
szyn Vo lvo. Wy ra żał się o nich

w sa mych su per la ty wach,
a że nie by ły to je dy nie kur tu -
azyj ne sło wa świad czy ło naj -
le piej to, że pod czas im pre zy
wła ści cie lo wi ko pal ni uro czy -
ście prze ka za no fa brycz nie
no wą ko par kę gą sie ni co wą
Vo lvo EC 250E. – Nasz naj -
now szy na by tek to nie je dy ny
za kup ma szy ny Vo lvo. Już
wkrót ce zo sta nie nam do star -
czo na jesz cze ła do war ka ko ło -
wa Vo lvo L150H. A jak wi dać
w ko pal ni pra cu je już ta ka ma -
szy na. Spi su je się do sko na le,
dla te go po sta no wi li śmy ku pić
ko lej ną – tłu ma czył za do wo lo -
ny Edward Sku re wicz.
Nie sza blo no we po dej ście Vo -
lvo Ma szy ny Bu dow la ne Pol -
ska do klien tów prze ja wia się
nie tyl ko w uro czy stym prze ka -
zy wa niu ma szyn, ale przede
wszyst kim po le ga na wpro wa -
dza niu, naj bar dziej im po trzeb -
nych roz wią zań. Stąd de cy zja
o otwar ciu – czyn ne go przez
ca łą do bę i sie dem dni w ty go -
dniu – skle pu on -li ne z czę ścia -
mi za mien ny mi do ko par ko -ła -
do wa rek i mi ni ko pa rek Vo lvo
CE. Oprócz cią głej pra cy,
także w niedziele, za le ta mi te -
go skle pu jest do stęp do ka ta -
lo gów czę ści, ce ny atrak cyj -
niej sze niż w od dzia łach
oraz sta ła opła ta za przesyłki
na te re nie Pol ski. Szcze gó ło we
in for ma cje oraz for mu larz zgło -
sze nio wy znaj du ją się
na stro nie in ter ne to wej:
www.vo lvo ce parts.pl
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www.volvoce.pl

Operatorzy biorący udział w finałowej rozgrywce udowodnili, że minikoparki Volvo to
maszyny nie tylko wydajne, ale także oszczędne w eksploatacji  

Raz w ro li za wod ni ka, raz ki bi ca. Zrze sze ni w Klu bie Ope ra to ra Vo lvo CE nie tyl ko
ze so bą ry wa li zu ją, ale po tra fią się tak że wza jem nie wspie rać 

Mi strz w ogniu pytań
– Czy też uwa ża Pan, że każda ma szy na jest na tyle do bra,

jak do bry jest jej ope ra tor?
– W stu pro cen tach zga dzam się z tym stwier dze niem.

– Pra co wał Pan tak że za gra ni cą. Jak po rów nał by Pan umie -
jęt no ści ope ra to rów na szych i za gra nicz nych?

– Śred nie wy szko le nie, a mo że ra czej in wen cja ope ra to rów jest
na po rów ny wal nym po zio mie. Pol scy ope ra to rzy nie po win ni
mieć kom plek sów i obaw. Je śli zna się trosz kę ję zyk tech nicz ny
i jest się oso bą kon tak to wą, to moż na so bie wszę dzie po ra dzić. 

– W Pol sce od no si Pan suk ce sy w za wo dach ope ra to rów. Cze go bra ku je, by od no sić je
tak że w ry wa li za cji za gra ni cą? Czy to praw da, że za gra nicz ni ry wa le to za wo dow cy,
któ rzy nie pra cu ją, tyl ko przez ca ły czas przy go to wu ją się do za wo dów?

– Tak na praw dę bra ku je nam je dy nie odro bi ny szczę ścia. Prze waż nie ma my na praw dę
moc no zbli żo ne cza sy i tyl ko se kun dy dzie lą od wzię cia udzia łu w ści słym fi na le. Tak na -
praw dę za gra nicz ni ry wa le nor mal nie pra cu ją, jak my wszy scy, przez ca ły rok.

– Od nie daw na jest Pan wła ści cie lem fir my. Czym kie ru je się Pan przy za ku pie ma szy -
ny? Ser wis, ob słu ga po sprze daż na, fi nan so wa nie?

– Dla mnie li czy się moż li wość fi nan so wa nia za ku pu, ser wis – a do kład niej czas re ak cji od
momentu zgło sze nia awa rii, okres obo wią zy wa nia gwa ran cji oraz licz ba i roz miesz cze -
nie terytorialne pla có wek ser wi so wych.

– Jak wy obra ża Pan so bie ko par ki czy ła do war ki za dzie sięć lat? 
– Są dzę, że pro du cen ci ma szyn sta wiać bę dą zde cy do wa nie na na pęd elek trycz ny.

Krzysz tof Ko niecz ny



Pośrednik Budowlany  31

MASZYNY BUDOWLANE

Tra dy cyj na im pre za Wac ker
Neu son Uni ver se zor ga ni zo -
wa na zo sta ła na te re nie fa bry -
ki w Hörsching wy twa rza ją cej
ko par ki i wo zi dła. – Cie szy my
się, że tak wie lu go ści przy by -
ło, aby oso bi ście do świad czyć
ca łe go wszech świa ta Wac ker
Neu son – od pro duk cji i naj -
now szych ma szyn o ze ro wej
emi sji po opcje ser wi so we
i wir tu al ną rze czy wi stość. Bli -
skość z klien ta mi, sprze daw -
ca mi i part ne ra mi sta no wi
część DNA na sze go przed się -
bior stwa, a to wy da rze nie pod -
kre śla, jak waż na jest dla nas
wy mia na do świad czeń – ty mi
sło wy zwró cił się do przy by -
łych na im pre zę Ale xan der
Gre sch ner, dy rek tor sprze da -
ży Wac ker Neu son SE.
Już dzi siaj Wac ker Neu son
jest o du ży krok na przód
w sto sun ku do wy mo gów do -
ty czą cych re duk cji emi sji
spa lin i oprócz kon wen cjo -
nal nych ma szyn bu dow la -
nych, któ re już emi tu ją mniej
spa lin niż sa mo chód oso bo -
wy, ofe ru je ca łą li nię pro duk -
tów o ze ro wej emi sji spa lin,
któ ra mo że być wy ko rzy sty -
wa na do pra cy na miej skich
pla cach bu do wy cał ko wi cie
bez emi sji spa lin, a tak że nie -
zwy kle ci cho.

– Kon se kwent ny roz wój li nii ze -
ro emis sion sta no wi dla Wac -
ker Neu son lo gicz ną kon se -
kwen cję, je śli spoj rzy my
w przy szłość. Od lat two rzo ne
są rów nież re gu la cje praw ne
do ty czą ce ma szyn bu dow la -
nych zmie rza ją ce w kie run ku

re duk cji emi sji. Idzie my o krok
da lej i w każ dej głów nej gru pie
pro duk tów ofe ru je my co naj -
mniej je den mo del bez e mi syj -
ny – wy ja śnia Mar tin Leh ner,
pre zes gru py Wac ker Neu son.
Naj now szym człon kiem ro dzi -
ny po jaz dów bez e mi syj nych
jest elek trycz ne wo zi dło ko ło -
we DW15e z na pę dem
na wszyst kie ko ła i o ob cią że -

niu użyt ko wym 1,5 to ny.
Szcze gól nie na da je się to
do trans por tu ma te ria -
łów – wszę dzie tam, gdzie pra -
ca po win na być wy ko ny wa -
na bez emi sji za nie czysz czeń
i tak ci cho, jak to tyl ko moż li -
we. DW15e jest wy po sa żo ne

we wła sny sil nik elek trycz ny
dla na pę du jezd ne go i hy drau -
li ki ro bo czej. Gdy ma szy na ha -
mu je lub zjeż dża z gó ry, ener -
gia jest zwra ca na do aku mu la -
to ra. Nie jest ona za tem za mie -
nia na na cie pło, jak zwy kle,
ale uży wana  do ła do wa nia
aku mu la to ra. Aku mu la tor bez -
ob słu go wy do star cza ny jest
z wbu do wa ną ła do war ką, któ -

rą moż na pod łą czyć do kon -
wen cjo nal ne go gniazd ka do -
mo we go. Za rów no model
EZ17e, jak i DW15e bę dą do -
stęp ne od przy szłe go ro ku.
Cy fry za cja już daw no zna la zła
za sto so wa nie w Wac ker Neu -
son, na przy kład w roz wo ju
pro duk tów, pro duk cji lub
w po sta ci in te li gent nych roz -
wią zań dla klien tów. Od wie -
dza ją cy Uni ver se mo gli to sa -
mi zo ba czyć pod czas pre zen -
ta cji ser wi su i pre zen ta cji gogli
Ho loLens. Rów nie do brze
przy ję to no we roz wią za nie te -
le ma tycz ne wspo ma ga ją -
ce kon ser wa cję i na pra wy. Sy -
mu lo wa na in ter wen cja ser wi -
so wa po ka za ła, w ja ki spo sób
spe cja li ści mo gą na od le głość
po in stru ować me cha ni ka bez -
po śred nio przy ma szy nie, aby
do ko nał sku tecz nej na pra wy. 
Po za no wo ścia mi z dzie dzi ny
ze ro wej emi sji i cy fro we go
świa ta fir ma Wac ker Neu son
za pre zen to wa ła no wą dzie -
wię cio to no wą ła do war kę ko -
ło wą WL95. Naj więk sza ła do -
war ka ko ło wa w asor ty men -
cie umoż li wia trans port ma te -
ria łów szcze gól nie cięż kich,
co jest nie zwy kle
istot ne dla du żych
firm bu dow la nych.

Wac ker Neu son Uni ver se 2018 – ma szy ny z przy szłością!
Pod czas or ga ni zo wa nej tra dy cyj nie im pre zy Wac ker Neu son po ka zał, co już dziś jest moż li we
w pro duk cji ma szyn i co bę dzie do mi no wa ło w przy szło ści. Przez ty dzień klien ci, sprze daw cy
i eks per ci z ca łej Eu ro py, Bli skie go Wscho du i Afry ki za po zna wa li się z naj now szy mi ma szy na -
mi o ze ro wej emi sji, wy pró bo wy wa li pro duk ty i roz wią za nia cy fro we

www.wackerneuson.pl

Pod czas czerw co wej im pre zy Wac ker Neu son po ka zał swym go ściom, co już dziś jest
moż li we w dzie dzi nie tech no lo gii ma szyn, a tak że cze go ocze ki wać w przy szło ści
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Na nic zda się re wo lu cyj ny
układ na pę do wy, czy nie za -
wod na hy drau li ka, gdy doj -
dzie do uszko dze nia opo ny.
Uby tek po wie trza unie ru cha -
mia ma szy nę, opo na mo że
być tak uszko dzo na, że jej na -
pra wa oka że się nie moż li -
wa. – Jest jed nak spo sób, by
uchro nić się przed bez pro -
duk tyw ny mi prze sto ja mi
i mak sy mal nie wy dłu żyć ży -
wot ność eks plo ato wa ne go
ogu mie nia, któ re – po wiedz -
my to so bie szcze rze – czę sto
nie na le ży prze cież do naj tań -
szych – mó wi Krzysz tof Po le -
siak, dy rek tor sprze da ży i pre -
zes za rzą du Cam so Pol ska. 
Roz wią za niem tym jest ela -
sto mer – spe cjal na ma sa, któ -
ra za stę pu je po wie trze w opo -
nie pneu ma tycz nej i spra wia,
że pro blem uszko dzeń me -
cha nicz nych opon prze sta je
mieć zna cze nie dla wy daj no -
ści dzia ła nia w te re nie. Do kół
ja kich ma szyn moż na i opła -
ca się sto so wać ela sto -
mer? – Do ma szyn ko mu nal -
nych pra cu ją cych w sor tow -
niach śmie ci i na te re nach
miej skich, ale też do ma szyn
bu dow la nych, któ re w trud -
nym te re nie, na przy kład pod -
czas wy bu rzeń bu dyn ków,
mu szą po ru szać się  ostrych
odłam kach gru zu, czy zbro je -
nia. Ela sto mer sto su je się, po -
nie waż jest to oczy wi sta al ter -
na ty wa dla opon pneu ma tycz -
nych, któ re nie ma ją swo je go
od po wied ni ka w wer sji peł nej.
Po zwa la on zwięk szyć sta bil -
ność oraz no śność ma szy ny
czy po jaz du – tłu ma czy
Krzysz tof Po le siak.
Oka zu je się, że wy peł nia ć
ela sto me rem można
wypełniać nie tyl ko opony fa -
brycz nie no we, ale rów nież

uży wa ne, któ rych sto pień zu -
ży cia wy no si nie wię cej
niż dwadzieścia procent.
Prze kro cze nie tej ba rie ry mo -
gło by spra wić, że ca ły pro ces
stał by się nie opła cal ny.
Krzysz tof Po le siak pod kre śla,
że Cam so Pol ska nie ogra ni -
cza się je dy nie do re ali zo wa -
nia zle ceń wy peł nia nia opon
ela sto me rem. Przed tem do -
ko nu je ana li zy wa run ków pra -
cy ma szy ny i – w przy pad ku

opon już użyt ko wa nych – do -
ko nu je oce ny ich sta nu tech -
nicz ne go. Moż na wów czas
wy dać wer dykt, czy za sto so -
wa nie wy peł nie nia ela sto me -
rem bę dzie w da nym przy -
pad ku opła cal ne.
Wie le py tań eks plo ata cyj nych
do ty czy kwe stii za cho wa nia
ela sto me ru w przy pad ku me -
cha nicz ne go uszko dze nia
opo ny. Czy doj dzie do je go
wy pły nię cia skut ku ją ce go
ubyt kiem unie moż li wia ją cym
kon ty nu owa nie pra cy? – Żad -
ne prze bi cia miej sco we nie
zmie nia ją struk tu ry we wnętrz -
nej ela sto me ru, nie ma więc
mo wy o je go ubyt ku. W przy -

pad ku uszko dze nia kar ka su
opo ny i dłuż szej pra cy mo że
dojść do ubyt ków, ale nie na -
stę pu je to na tych mia sto wo.
Zwy kłe uszko dze nia me cha -
nicz ne są nie groź ne dla ela -
sto me ru, co w ana lo gicz nej
sy tu acji by ło by kry tycz ne dla
opo ny pneu ma tycz nej. 
W za leż no ści od wa run ków
eks plo ata cji ma szy ny ela sto -
mer wpom po wu je się pod róż -
nym ci śnie niem. Po zwa la to

na za cho wa nie ob ję to ści i pa -
ra me trów opo ny pneu ma tycz -
nej, na wet ta kiej z ro dza ju wy -
so ko ci śnie nio wych wy ko rzy -
sty wa nej w za sto so wa niach
prze my sło wych. Za le tą sto so -
wa nia wy peł nie nia ela sto me -
rem jest to, że użyt kow nik nie
mu si kon tro lo wać ci śnie nia.
W opo nach nie ma bo wiem
po wie trza, któ re mo gło by się
z nich w spo sób nie kon tro lo -
wa ny wy do stać. Ist nie ją jed nak
ogra ni cze nia eks plo ata cyj ne
wy peł nio nych opon. Nie wol no
na ra żać ich na dzia ła nie bar -
dzo wy sokiej tem pe ra tu ry (po -
nad 300°C ma szy ny i po jaz dy
na ko łach z ela sto me rem mo -

gą po ru szać się z mak sy mal ną
pręd ko ścią do 80 km/h.
W ra zie ko niecz no ści wy mia -
ny zu ży tych opon, fel gi kół
wy peł nio nych ela sto me rem
po de mon ta żu na da ją się
do po now ne go wy ko rzy sta -
nia. Ela sto mer nie two rzy
trwa łe go po łą cze nia z fel gą.
Sam pro ces wy peł nia nia kół
to szer sza kwe stia, gdyż ist -
nie je wię cej niż jed no roz wią -
za nie. – W Cam so Pol ska uży -
wa my naj bar dziej pro fe sjo -
nal ne go ste ro wa ne go elek -
tro nicz nie urzą dze nia do zu ją -
ce go, któ re pre cy zyj nie do -
bie ra pro por cję skład ni ków
A i B. Dzię ki te mu do pom py
tra fia ide al na mie szan ka two -
rzą ca ela sto mer o za ło żo nych
pa ra me trach. Z każ de go wy -
peł nio ne go ko ła po bie ra my
prób kę, by z ca łą pew no ścią
stwier dzić, że mie szan ka zo -
sta ła wła ści wie skom po no -
wa na, a struk tu ra cał ko wi cie
zwią za ła. Kwe stie bez pie czeń -
stwa rów nież są dla nas bar -
dzo waż ne – wy peł nia ne ko ło
przez ca ły czas znaj du je się
w spe cjal nej klat ce, by w ra zie
ja kie go kol wiek roz sz czel nie -
nia nie do szło do sy tu acji
groź nej dla znaj du ją cych się
w po bli żu pra cow ni ków. Po za -
koń cze niu pro ce su wy peł nia -
nia każde z  kół od kła da ne jest
do osty gnię cia i uło że nia ela -
sto me ru. Śred nio po upły wie
od 24 do 48 go dzin jest już go -
to we do pra cy i mo że zo stać za -
mon to wa ne na ma szy nie – wy ja -
śnia Krzysz tof Po le siak. 
Od dział ser wi so wy zaj mu ją cy
się wy peł nia niem kół znaj du je
się tuż obok sie dzi by Cam so
Pol ska. Klien tów prze ko na -
nych do sto so wa nia wy peł nień
ela sto me ro wych jest co raz
wię cej. Krzysz tof Po le siak jest
prze ko na ny, że po dej mu ją oni
krok we wła ści wym kie run ku.
Pod kre śla, że każ dy z użyt -
kow ni ków de cy du ją cy się
na ta kie roz wią za nie, po wi nien
trak to wać je nie ja ko fa na be -
rię, a in we sty cję przy -
no szą cą użyt kow ni -
ko wi wy mier ne zy ski. 

KOMPONENTY

Ela sto mer, czy li ko ła god ne no wo cze snych ma szyn
Roz wój kon struk cji ma szyn bu dow la nych wciąż za dzi wia swo ją szyb ko -
ścią. Pro du cen ci sta ra ją się mak sy mal nie ogra ni czyć kosz ty eks plo ata -
cyj ne, jed no cze śnie zwięk sza jąc wy daj ność i kom fort. Ope ra to rzy wspo -
ma ga ni przez sys te my ste ro wa nia pra cu ją wy daj niej i bez piecz niej. I tyl -
ko jed no się nie zmie nia – ma szy ny ko ło we mu szą po ru szać się po na -
wierzch niach, czę sto bar dzo nie przy ja znych dla ich ogu mie nia

www.camso.co

Camso Polska używa sterowanego elektronicznie urządzenia dozującego, dzięki
czemu do pompy trafia elastomer o założonych parametrach
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Al lian ce Ti re Gro up od nie mal
sześć dzie się ciu lat spe cja li zu -
je się w pro jek to wa niu, kon -
stru owa niu, pro duk cji i sprze -
da ży spe cja li stycz ne go ogu -
mie nia. Ofe ro wa ne jest ono
pod mar ka mi Al lian ce, Ga la xy
oraz Pri mex. Al lian ce Ti re Gro -
up ob słu gu je klien tów w stu
dwu dzie stu kra jach, na sze -
ściu kon ty nen tach. Ofe ru je pe -
łen za kres pro duk tów, po -
cząw szy od opon pod sta wo -
wych po sze ro ki asor ty ment
naj wyż szej ja ko ści nie za wod -
nych pro duk tów kla sy pre -
mium. Wszyst kie ro dza je opon
wy twa rza nych w fa bry kach na -
le żą cych do Al lian ce Ti re Gro -
up przed osta tecz nym wej -
ściem na ry nek są grun tow nie

te sto wa ne w za awan so wa nych
ośrod kach ba daw czo -roz wo jo -
wych na ca łym świe cie. 
Pod czas pa ry skie go In ter ma -
tu Al lian ce Ti re Gro up za pre -
zen to wa ła znacz nie po sze -
rzo ną ofer tę opon ra dial nych
OTR do za sto so wań w ma -
szy nach bu dow la nych. Fir ma
za pew nia, że no wa ge ne ra cja
ogu mie nia wy róż nia się zde -
cy do wa nie dzię ki więk szej
ży wot no ści i nie za wod no ści,
co prze kła da się na opła cal -
ność użyt ko wa nia.
W Pa ry żu na targach Intermat
do szło do kil ku świa to wych
pre mier opon Ga la xy. Po raz
pierw szy po ka za na zo sta ła
szer szej pu blicz no ści między
innymi opo na LSDR300

E3/L3. Wy róż nia ją wy so ka
od por ność na prze cię cie i ro -
ze rwa nie. Opo na LDSR 300
zo sta ła stwo rzo na z my ślą
o za sto so wa niu w ła do war kach
ko ło wych eks plo ato wa nych
w bar dzo trud nych wa run kach.
Efek tyw ny trans port cięż kich
ła dun ków wy ma ga nad zwy -
czaj nej sta bil no ści i od por no ści
na uszko dze nia me cha nicz ne.
So lid na kon struk cja ra dial -
na i wzmoc nie nie po wierzch ni

ścian bocz nych spra wia ją, że
opo na jest nie zwy kle wy trzy -
ma ła i do sko na le spraw dza
się w cięż kich warunkach te -
re nowych. Do sko na le do bra -
ne mie szan ki chro nią bież -
nik przed roz ry wa niem i wy łu -
py wa niem kloc ków, dzię ki
cze mu ma szy na mo że pra co -
wać wy daj nie bez ry -
zy ka bez pro duk tyw -
nych prze sto jów.

KOMPONENTY

Opony do zadań specjalnych
Pod na le żą cą do Al lian ce Ti re Gro up mar ką Ga -
la xy kry ją się opo ny do za sto so wań na ma szy -
nach do ro bót ziem nych, ła do war kach te le sko -
po wych, ko par kach, ko par ko -ła do war kach, cią -
gni kach oraz ma szy nach prze my sło wych 

www.atgtire.com

Pod czas pa ry skie go In ter ma tu Al lian ce Ti re Gro up za pre zen to wa ła znacz nie po -
sze rzo ną ofer tę opon ra dial nych OTR do za sto so wań w ma szy nach bu dow la nych



C36. Dzię ki Gra co się gniesz na dziesiąte pię tro!

38.V

C40. Nie co dzien ne po jaz dy do co dzien nej pra cy

Spraw ny i bez piecz ny trans port? Czy sty zysk!

42.VStal na za bu do wę? Hardox sprawdza się doskonale!



Jest to naj więk szy żu raw, ja ki
do tej po ry fir ma Gra co do -
star czy ła pol skim klien tom.
Zo stał on za mon to wa ny
na specjalnie zmo dy fi ko wa -
nym pod wo ziu Vo lvo FH500,
a pod sta wa żu ra wia zo sta ła
zin te gro wa na z ra mą po śred -
nią po jaz du, dzię ki cze mu
wy so kość trans por to wa ca łe -
go ze sta wu nie prze kra -
cza czte rech me trów. 

Żu raw Pal fin ger PK11002 SH
po sia da osiem wy su wa nych
hy drau licz nie sek cji za pew -
nia ją cych za sięg 19,5 me tra.
Udźwig przy mak sy mal nym
za się gu wy no si 3.750 kg. Do -
dat ko we za sto so wa nie bo -
cian ka o sze ściu wy su wa -
nych sek cjach zwięk sza ten
za sięg urzą dze nia do 32,5
me tra za pew nia jąc przy tym
udźwig 820 kg. Urzą dze nie
ma nie ogra ni czo ny kąt ob ro -
tu a za sto so wa ny w nim tak
zwa ny prze prost ra mie nia
zgi na ne go o 15° oraz bo cian -
ka o 25° uła twia ope ro wa nie
na przy kład w ni skich po -
miesz cze niach. Po łą cze nie
hy drau licz ne bo cian ka z ra -
mie niem jest re ali zo wa ne
przez mul ti złą cze, w któ rym

czte ry za si la ją ce bo cia nek
prze wo dy łą czo ne są jed no -
cze śnie za po mo cą jed ne go
ru chu dźwi gni. 
Sta tecz ność żu ra wia za pew -
nia pięć pod pór, z któ rych
dwie głów ne o roz sta wie 8,6
me tra oraz dwie do dat ko we
za mon to wa ne z ty łu po jaz du
o roz sta wie 8,5 me tra oraz
przed nia umiesz czo na przed
ka bi ną kie row cy i za mon to -

wa na bez po śred nio do spe -
cjal nie prze dłu żo nej ra my po -
jaz du. Jej no śność wy no szą -
ca 30 ton po zwa la znacz nie
zwięk szyć sta tecz ność i osią -
gi żu ra wia pod czas pra cy
przed po jaz dem. Układ HPSC

po zwa la na bie żą co kon tro lo -
wać 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 tło ko wej. Dzię ki te mu
wy su wa nie wy się gni ka na stę -
pu je znacz nie szyb ciej, bo
na wet o dwa dzie ścia pro cent. 

Pra cę tak du żym żu ra wiem
uła twia opa ten to wa ny przez
Pal fin ge ra sys tem ak tyw ne go
tłu mie nia drgań wy się gni ka
(AOS). Umoż li wia on pre cy -
zyj ną pra cę przy du żym wy -
się gu. Po za ty po wym ma ni pu -
lo wa niem ła dun kiem żu raw

mo że wy ko ny wać pra ce ty po -
wo dźwi go we, ta kie jak w przy -
pad ku żu ra wi sa mo jezd nych.
Przy mak sy mal nym za się gu
urzą dze nia umoż li wia to trans -
por to wa nie ła dun ku na wy so -
kość dzie sią te go pię tra. 
Do ste ro wa nia żu ra wiem słu ży
bez prze wo do wy pul pit wy po -
sa żo ny w du ży ekran cie kło -
kry sta licz ny. Mo gą być na nim
wy świe tla ne na bie żą co wszel -
kie in for ma cje do ty czą ce pa ra -
me trów ro bo czych urzą dze -
nia. Du ży kon trast ekra nu
umoż li wia od czy ty wa nie da -
nych na wet w wa run kach du -
że go na sło necz nie nia. Urzą -
dze nie ma wbu do wa ną funk -
cję wy łą cza ją cą pra cę żu ra wia
w przy pad ku gwał tow ne go
prze chy le nia pul pi tu, na przy -
kład kie dy ope ra tor
choć by na mo ment
stra ci rów no wa gę.

36 Pośrednik Budowlany

POJAZDY BUDOWLANE

Dzię ki Gra co bez problemu się gniesz na dziesiąte pię tro!
Jak do star czyć ma te ria ły na du że wy so ko ści? Z tym pro ble mem zma ga ją się czę sto pra cu ją cy na pla -
cach bu do wy. A wy star czy sa mo chód z za mon to wa nym „dłu gim” HDSem jak Pal fin ger PK110002
SH. Do kład nie 32,5 me tra – ta ki mak sy mal ny za sięg ma żu raw za mon to wa ny na pod wo ziu sa mo cho -
du Vo lvo, któ ry w czerw cu, opu ścił bra my za kła du Gra co w pod war szaw skim Pło cho ci nie

www.graco.pl

Żu raw Pal fin ger PK11002 SH ma maksymalny za sięg 32,5m za pew nia jąc przy nim
udźwig 820kg.

Żu raw Pal fin ger PK11002 SH ma osiem wy su wa nych hy drau licz nie sek cji, a do dat -
ko wo za mon to wa ny bo cia nek ko lej nych sześć  

Pod sta wa żu ra wia zo sta ła zin te gro wa -
na z ra mą po śred nią po jaz du dzię ki
cze mu wy so kość trans por to wa ze sta -
wu nie prze kra cza czterech me trów

Za mon to wa na przed ka bi ną kie row cy
pią ta pod po ra znacz nie zwięk sza sta -
tecz ność i osią gi żu ra wia w cza sie
wy ko ny wa nia za dań przed po jaz dem
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W przy pad ku wy bo ru środ ka
trans por tu in ne go niż na pęd
wła sny ma szy ny ogrom ne
zna cze nie od gry wa czas ko -
niecz ny do wy ko na nia czyn -
no ści przy go to waw czych
do trans por tu i po now ne go
uru cho mie nia w no wym miej -
scu eks plo ata cji. Po le ga ją
one na de mon ta żu ma szy ny,
jej za bez pie cze niu na czas

prze wo zu przed prze su wa -
niem się i nie ko rzyst nym od -
dzia ły wa niem czyn ni ków at -
mos fe rycz nych, za ła dun ku
na od po wied nio do bra ne
środ ki trans por tu oraz wy ła -
dun ku, po now nym mon ta żu
i prze pro wa dze niu re gu la cji
natychmiast po do star cze niu
na no wy plac bu do wy.
Wszel kie czyn no ści zwią za ne
z trans por to wa niem ma szyn
wy ma ga ją bez względ ne go
prze strze ga nia za sad i prze -
pi sów za pew nia ją cych bez -
pie czeń stwo pra cy za rów no
per so ne lo wi, jak rów nież oso -
bom po stron nym, znaj du ją -
cym się na dro dze prze -
miesz cza nia ma szy ny. W za -
sa dzie sto su je się dwa ro dza -
je trans por tu ma szyn bu dow -
la nych: dro go wy i ko le jo wy.
Moż na rów nież prze wo zić je

dro gą wod ną i po wietrz ną.
Trans port wod ny – po za od -
by wa ją cym się na in nych za -
sa dach trans por tem mor -
skim – nie jest wpraw dzie
kosz tow ny, ale za to cza so -
chłon ny i dla te go bar dzo
rzad ko sto so wa ny. Ma szy ny
o ogra ni czo nych ga ba ry tach
i ma łej ma sie wła snej mo gą
być prze wo żo ne dro gą lot ni -

czą, ale i ten ro dzaj trans por -
tu ze wzglę du na wy so kie
kosz ty jest w wa run kach eu -
ro pej skich sto so wa ny je dy nie
oka zjo nal nie.
Naj czę ściej wy ko rzy sty wa ny
jest trans port dro go wy. Mo że
on od by wać się po dro gach
bi tych, szo sach i dro gach
grun to wych przy za sto so wa -
niu wła sne go na pę du ma szy -
ny, przez ho lo wa nie za sa mo -
cho dem lub cią gni kiem al bo
przy uży ciu wy spe cja li zo wa -
nych środ ków trans por to -
wych (plat for ma po jaz du cię -
ża ro we go, przy cze pa lub na -
cze pa ni sko po dwo zio wa).
Jak już wspo mnia no, naj -
prost szym i jed no cze śnie naj -
tań szym roz wią za niem jest
trans port przy uży ciu wła sne -
go na pę du. Nie mo że on jed -
nak być sto so wa ny w przy -

pad ku wszyst kich ma szyn sa -
mo jezd nych. W ra zie ko niecz -
no ści prze jaz du na więk sze
od le gło ści trans por to wa ne
w ten sposób mo gą być wy -
łącz nie ma szy ny wy po sa żo ne
w pod wo zie sa mo cho do we
lub spe cjal ne pod wo zie ko ło -
we umoż li wia ją ce roz wi ja nie
przez ma szy nę pręd ko ści co
naj mniej 40 km/h. Ma szy ny
na pod wo ziach ko ło wych wol -
no bież nych, któ rych pręd kość
jaz dy nie prze kra cza 25 km/h,
moż na trans por to wać sa mo -
dziel nie na od le głość 25-
35 km, na to miast ma szy ny
na pod wo ziach gą sie ni co -
wych nie po win ny być prze -
miesz cza ne przy uży ciu wła -
sne go na pę du na od le głość
prze kra cza ją cą 2 km.
Od ręb ne za gad nie nie sta no -
wi prze wóz ma szyn bu dow la -

nych na wy spe cja li zo wa nych
środ kach trans por to wych.
Trans port ma szyn nie bę dą -
cych w sta nie po ru szać się
sa mo dziel nie na więk szą od -
le głość, nie prze kra cza ją cą
jed nak dwu stu ki lo me trów,
mo że od by wać się na spe -
cjal nej przy cze pie bądź na -
cze pie sa mo cho do wej, zwy -
kle ni sko po dwo zio wej. 

Spe cja li zu ją ca się w pro duk -
cji te go ty pu sprzę tu fir ma
Schwarzmüller ofe ru je uni wer -
sal ną przy cze pę ni sko po dwo -
zio wą o za awan so wa nej kon -
struk cji. Trzy osio wy po jazd
o ma sie wła snej 6,2 to ny i ła -
dow no ści po wy żej 24 ton to
je den ze sztan da ro wych pro -
duk tów fir my. Po jazd pod da -
wa ny jest cy klicz nym mo dy fi -
ka cjom. Tak że w je go naj now -
szej od sło nie kon struk to rzy
wpro wa dzi li sze reg istot nych
zmian. Do naj waż niej szych
za li czyć na le ży mo der ni za cję
ele men tów za wie sze nia oraz
zwięk sze nie roz sta wu kół.
Zmia ny mia ły na ce lu po pra -
wę dy na mi ki jaz dy oraz sta bil -
no ści to ru jaz dy i sku tecz ne
za po bie ga nie roz ko ły sa niu
przy cze py. Na jej sta bil ność
po zy tyw ny wpływ ma tak że
zwięk sze nie wy trzy ma ło ści ca -
łej kon struk cji. Za ło żo ny efekt
in ży nie ro wie Schwarzmülle ra
osią gnę li dzię ki za sto so wa niu
be lek wzdłuż nych i po przecz -
nych o wzmoc nio nej bu do wie
oraz in no wa cjom kon struk cyj -
nym wpro wa dzo nym w ra mie
ze wnętrz nej przy cze py.

W od po wie dzi na po trze by
użyt kow ni ków trans por tu ją cych
kon te ne ry bu dow la ne pro du -
cent pod jął też de cy zję o wy -
dłu że niu o dwa dzie ścia cen ty -
me trów dol nej pod ło gi przy cze -
py. W naj now szej wer sji przy -
cze py wy raź nie dłuż sza sta ła
się tak że niec ka ko par ko wa.
Dzię ki te mu uda ło się uzy skać
do dat ko we miej sce, któ re

POJAZDY BUDOWLANE

Spraw ny i bez piecz ny trans port? Czy sty zysk!
Spraw ne prze rzu ca nie ma szyn na ko lej ne pla ce bu do wy pod no si efek -
tyw ność ich wy ko rzy sta nia. Naj ła twiej ma ją oczy wi ście użyt kow ni cy ma -
szyn, któ re są w sta nie po ru szać się na wła snych ko łach. W tym przy -
pad ku ogra ni cze nia wy ni ka ją przede wszyst kim z prze pi sów o ru chu
dro go wym i oczy wi ście od le gło ści, ja ką mu si po ko nać da na ma szy na

Ma szy ny nie bę dą ce w sta nie po ru szać się sa mo dziel nie trans por to wa ne być mu -
szą na spe cjal nej na cze pie sa mo cho do wej, zwy kle ni sko po dwo zio wej

Za∏adu nek ma szyn na środ ki trans por tu jez dnio we go mo że od by wać się bez piecz -
nie za po mo cą zin te gro wa nych z na cze pą na jaz dów
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moż na wy ko rzy stać do prze -
cho wy wa nia krót kich de sek
po sze rza ją cych. Kon struk to rzy
Schwarzmülle ra kon se kwent nie
sta wia ją na wy dłu że nie ży wot -
no ści swych po jaz dów. Dla te go
też za bez pie cze nie bocz ne
wy ko na ne jest z alu mi nium za -
miast sta li. W ten spo sób
zwięk szo no od por ność ele -
men tów na ko ro zję. Pod ło ga
prze strze ni ła dun ko wej wy ło -
żo na zo sta ła okła dzi ną
z twar dej gu my. Ta kie roz -
wią za nie zwięk sza od por -
ność na uszko dze nia me -
cha nicz ne po wierzch ni.
Schwarzmüller sto su je w tech -
no lo gii pro duk cji roz wią za nia
ogra ni cza ją ce ma sę wła sną
po jaz dów, co w efek cie po -
zwa la na uzy ska nie wyż szej
ła dow no ści użyt ko wej przy jed -
no cze snym za cho wa niu bez -
pie czeń stwa prze wo żo ne go
ła dun ku. Kon struk cja przy cze -
py ni sko po dwo zio wej po zwa la
na po sze rze nie po wierzch ni ła -
dun ko wej do trzech me trów,
dzię ki cze mu moż li wy jest rów -
nież cał ko wi cie bez piecz ny
trans port ma szyn o ponad -

stan dar do wych ga ba ry tach. 
Zmia ny kon struk cyj ne ob ję ły
też usta lacz dy sz la po cią go we -
go, któ ry po sta no wio no za stą -
pić znacz nie bar dziej wy trzy -
ma łą kon struk cją sprę ży no wą.
W ce lu uła twie nia za ła dun ku
i trans por tu roz ście ła czy
do as fal tu mo dy fi ka cjom pod -
da no rów nież ram py. Zo sta ły
one wzmoc nio ne, zmie ni ły się
tak że ich wy mia ry. Pro du cent
za de cy do wał bo wiem o ich
wy dłu że niu z do tych cza so -

wych 2.700 do 2.800 mi li me -
trów oraz po sze rze niu
z 710 do 850 mi li me trów. Po -
sta no wio no tak że zop ty ma li -
zo wać uło ży sko wa nie ramp
uzy sku jąc zwięk sze nie gru bo -
ści ścia ny ru ry ło ży sko wej,
a tym sa mym wzrost sta bil no -
ści i wy trzy ma ło ści ramp na -
jaz do wych. W wer sji stan dar -
do wej tyl na ram pa na jaz do wa
re gu lo wa na jest na sze ro -
kość. Opcjo nal nie do stęp -
na jest tak że w wer sji z dwu -

czę ścio wą kon struk cją. Po -
nad to ram py za po mo cą ukła -
du hy drau licz ne go mo gą być
re gu lo wa ne za rów no w pio -
nie, jak i w po zio mie. Wy star -
czy tyl ko ko rzy sta jąc ze spe -
cjal ne go pul pi tu ste row ni cze -
go roz ło żyć i od po wied nio
wy re gu lo wać na jaz dy, by
bez piecz nie wje chać ma szy -
ną na prze strzeń  ła dun ko wą.
Ni ski kąt po chy le nia ram py
umoż li wia bez pro ble mo wy
za ła du nek ma szyn i urzą dzeń
o ma łym prze świ cie. Hy drau -
licz ne pod po ry umiej sco wio -
ne na koń cu przy cze py za -
pew nia ją jej sta bil ność. Dzię -
ki nim przed nia część przy -
cze py nie uno si się w trak cie
wjaz du na prze strzeń ła dun -
ko wą. Ma to klu czo we zna -
cze nie dla za pew nie nia peł ne -
go bez pie czeń stwa za ła dun ku
cięż kie go sprzę tu bu dow la ne -
go. Na czas trans por tu mu si
on być od po wied nio za bez -
pie czo ny przed prze su wa -
niem po wo du ją cym
nie kon tro lo wa ną zmia -
nę po ło że nia.

www.schwarzmueller.com

Konstrukcja powierzchni ła dun ko wej przy cze py ni sko po dwo zio wej po zwa la na cał ko wi cie
bez piecz ny trans port ma szyn i sprzętu o większych ga ba ry tach



Re nault Trucks ma w swo jej
ofer cie sze ro ką pa le tę pro duk -
tów obej mu ją cą prak tycz nie
każ dą moż li wą do wy my śle nia
apli ka cję. Trzon ofer ty bu dow -
la nej sta no wą po jaz dy ga my
K oraz C. Naj bar dziej po pu lar -
ne, za rów no je śli idzie o ofer -
tę Re nault Trucks, jak też i wo -
lu me ny sprze da ży na ca łym
rynku, są sa mo cho dy w ukła -
dzie 8x4. Do te stów wy sta wio -
ne zo sta ły dwa ta kie po jaz dy,
jed nak że każ dy o dia me tral nie
in nej cha rak te ry sty ce. K480 to
w pro stej li nii na stęp ca Ke ra -
xa. Po jazd ten prze zna czo ny
jest do szcze gól nie cięż kich
za sto so wań, ta kich jak ka mie -
nio ło my, ko pal nie i cięż kie

pla ce bu dów. Kąt na tar cia się -
ga ją cy 32 stop ni oraz prze świt
pod zbior ni kiem prze kra cza ją -
cy 50 cen ty me trów po zwa la ją
uzy skać nie zwy kłe pa ra me try
te re no we, a sil ni ki – do wy bo -
ru – 11 i 13 li trów za pew nia ją
wła ści wy za pas mo cy na wet
dla ze sta wów o dmc 120 ton.
Nie co in ne za da nia oraz pa ra -
me try eks plo ata cyj ne ma ją po -
jaz dy ga my C. Są one prze zna -
czo ne głów nie do za opa try wa -
nia pla ców bu do wy oraz

do cięż kiej dys try bu cji. Po jaz -
dy te łą czą z jed nej stro ny
wzmoc nio ną kon struk cję,
a z dru giej du żą ła dow ność.
Kwin te sen cją ta kie go po dej -
ścia kon struk to rów jest, po ka -
za ny po raz pierw szy w Pol sce,
po jazd z nad wo ziem wy wrot ką
i na pę dem Opti track. Zo stał on
do ło żo ny do stan dar do we go
pod wo zia 8x4 C440. Opti track
jest to cza so wy hy drau licz ny
na pęd osi, w tym przy pad ku
dru giej, dzia ła ją cy w za kre sie
od 0 do 25 km/h. Po jazd
w ukła dzie 8x4 plus na pę dza -
na hy drau licz nie oś Opti track,
mo że być lżej szy na wet o oko -
ło 450 kg w po rów na niu z po -
jaz dem 8x6. Do dat ko we ko rzy -

ści to niż sze spa la nie, mniej sza
śred ni ca za wra ca nia oraz wy -
so ki kom fort pro wa dze nia.
Wspo mi na nie po wy żej po jaz -
dy ga my K i C wy po sa żo ne
by ły w zauto ma ty zo wa ne
skrzy nie bie gów Opti dri ver.
Każ da z nich po sia da spe cjal -
ny tryb Off Ro ad, zmie nia ją cy
stra te gię za łą cza nia bie gów.
W niepamięć odeszły już
oba wy kie row ców, że w „au -
to ma cie” nie moż na „roz bu -
jać sa mo cho du”, któ ry sta nął

w kop nym pia sku, prze łą cza -
jąc się po mię dzy try bem jaz dy
do przo du i do ty łu. Skrzy nia,
pod da na na wet ta kiej pró bie,
spraw dza się zna ko mi cie.
Ty le sa mo na pę dza nych osi
co C440 Opti track po sia dał
K430 8x6. Po jazd ten na pę -
dza ny sil ni kiem 11 li tro wym,
wy po sa żo ny był w od róż nie -
niu od po wy żej wy mie nio ne go

w ma nu al ną skrzy nię bie gów
o 14 prze ło że niach. Po przez
skrzy nię roz dziel czą na pęd
prze ka zy wa ny jest na oby -
dwie osie tyl ne go wóz ka oraz
na pierw szą oś po jaz du. Kon -
fi gu ra cja osi 8x6 nie by ła do -
stęp na w po przed niej ga mie
po jaz dów Re nault Trucks.
Pia skar nia w Wi la no wie by ła
do sko na łym miej scem do po -
ka za nia te go rocz nej no wo ści
po jaz du Re nault Trucks T X -
-Ro ad. Jak kol wiek dziw nie
nie za brzmi zwrot „Uży wa ny,
pro sto z fa bry ki”, ta ki jest wła -
śnie Re nault T X -Ro ad. Jest
to bo wiem sa mo chód uży wa -
ny, spe cjal nie wy bra ny z po -
jaz dów o zna nej hi sto rii ser -
wi so wej i prze bie gu, a na -
stęp nie zmo dy fi ko wa ny w fa -
bry ce. Po jazd po swo im

„pierw szym ży ciu” wra ca
do fa bry ki Bo urg -en -Bres se,
gdzie w są siedz twie li nii pro -
duk cyj nej, na któ rej po wstał
pod da wa ny jest mo dy fi ka -
cjom zmie nia ją cym cią gnik
do trans por tu mię dzy na ro do -
we go w po jazd do za sto so -
wań bu dow la nych. Zmia nom
pod le ga prze ło że nie w tyl -
nym mo ście, zwięk szo ny jest
o 60 mi li me trów prze świt,
a kąt na tar cia ro śnie do 18
stop ni. Po jazd otrzy mu je tak -
że blo ka dę me cha ni zmu róż -
ni co we go tyl nej osi, sta lo we
na roż ni ki zde rza ka, a skrzy -
nia bie gów no we opro gra mo -
wa nie za wie ra ją ce tryb jaz dy

„Off ro ad”. Do peł nie niem ca -
ło ści są zmia ny w wy glą dzie
ze wnętrz nym po jaz du.
Do dat ko wym roz sze rze niem
ga my cięż kiej jest po ka za ny
po raz pierw szy w Pol sce Re -
nault Ma ster z ukła dem na pę -
do wym 4x4. Zmo dy fi ko wa ny
przez au striac ką fir mę Obe ra -
igner tyl no na pę do wy Ma ster,
wy po sa żo ny zo stał w na pęd
przed niej osi. Układ nie po sia -
da mię dzy osio we go me cha ni -
zmu róż ni co we go (po dział
mo men tu mię dzy osie 50/50),
za to wy po sa żo ny jest w re -
duk tor o prze ło że niu 1: 1.42.
Po jaz dy, które za pre zen to wa -
no w Wilanowie stanowią je -
dy nie niewielki wy ci nek bo -
ga tej ofer ty Re nault Trucks
dla za sto so wań bu dow la -
nych. W za leż no ści od wy ma -

Re nault Trucks K430 bez naj mniej szych pro ble mów ra dził so bie z pu styn ny mi wa -
run ka mi pa nu ją cy mi w wi la now skiej pia skar ni

Pia skar nia w war szaw skim Wi la no wie okazała się do sko na łym miej scem do po ka -
za nia zalet pojazdów budowlanych Re nault Trucks
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Nie co dzien ne po jaz dy do co dzien nej pra cy
Nad wi ślań ska pia skow nia na warszawskim Wilanowie sta ła się miej scem
pre zen ta cji ga my po jaz dów bu dow la nych z ofer ty Re nault Trucks. Głów -
ny na cisk zo stał po ło żo ny na sa mo cho dy czteroosio we po cho dzą ce
z róż nych gam i mające odmienne kon fi gu ra cje ukła du na pę do we go 
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gań moż na się gnąć po po jaz -
dy 2, 3 czy 4 osio we, z kla -
sycz nym na pę dem me cha -
nicz nym bądź też do dat ko -
wym hy drau licz nym Opti -
track. Ca ło ści do peł nia bo ga -
ty wy bór sil ni ków DTi 8,11,13
w dziewięciu wer sjach mo cy
oraz do wy bo ru ka bi ny o sze -
ro ko ści 2,3 lub 2,5 me tra. 
Fir ma Re nault Trucks wzbo -
ga ca swój sys tem Opti track
o no we funk cje ma ją ce na ce -
lu po pra wę mo bil no ści po jaz -
dów i utrzy ma nie wy so kich
osią gów nie za leż nie od ro -
dza ju te re nu. Dla użyt kow ni -
ków pra cu ją cych w trud nych
wa run kach do stęp na jest
rów nież wer sja Opti track+,
któ ra zo sta ła wy po sa żo -
na w no we sil ni ki hy drau licz -
ne. Tech no lo gia Opti track zo -
sta ła opra co wa na przez fir mę
Re nault Trucks we współ pra -
cy z fir mą Po cla in Hy drau lics
w ro ku 2009 i do stęp na jest
w po jaz dach z ga my C2.5,
za pew nia jąc tym cza so wy

wzrost si ły na pę do wej dzię ki
uży ciu dwóch sil ni ków hy -
drau licz nych za mon to wa -
nych w pia stach kół przed niej
osi. Sys tem da je moż li wość
sko rzy sta nia z tym cza so we -
go na pę du na wszyst kie osie,
po ko nu jąc ogra ni cze nia tra -
dy cyj nych po jaz dów z na pę -
dem na wszyst kie ko ła,
szcze gól nie pod wzglę dem

zu ży cia pa li wa, wy so ko ści za -
ła dun ko wej, kosz tów utrzy -
ma nia i do dat ko wej ma sy.
Re nault Trucks umac nia te raz
swój sys tem Opti track po -
przez do da nie no wych funk cji.
Ci śnie nie hy drau licz ne sys te -
mu zwięk szo no z 420 do 450
ba rów, co da ło sied mio pro -
cen to wy wzrost mak sy mal ne -
go mo men tu ob ro to we go kół.

No wa funk cja po pra wia mo bil -
ność, po ma ga jąc kie row com
w po ko ny wa niu trud no ści,
któ re nie od łącz nie to wa rzy szą
po jaz dom pod du żym ob cią -
że niem lub po ru sza ją cych się
po wy ma ga ją cym te re nie.
W ce lu za pew nie nia mak sy -
mal nej mo cy w chwi li ru sza -
nia, jak rów nież peł nej kon tro li
nad po jaz dem Re nault Trucks
wzbo ga ci ło sys tem o funk cję
„do ła do wa nia”. Po jej ak ty wo -
wa niu przez kie row cę ci śnie -
nie ro bo cze sil ni ków hy drau -
licz nych przed nich kół wzra sta
do mak sy mal nej war to ści 450
bar dla osią gnię cia naj wyż sze -
go mo men tu ob ro to we go
pod czas roz ru chu.
Sys tem Opti track roz łą cza się
po osią gnię ciu przez po jazd
pręd ko ści 50 km/h (w po rów -
na niu do 40 km/h w po przed -
nich wer sjach) i au to ma tycz -
nie za łą cza się przy 20
km/h – nie wy ma ga już za tem
dzia ła nia ze stro ny kie row cy.
Do dat ko wo funk cja au to ka li bra -

Pod czas po ka zów po raz pierw szy w Pol sce za pre zen to wa ny zo stał Re nault Ma ster
z ukła dem na pę do wym 4x4 zmo dy fi ko wa nym przez au striac ką fir mę Obe ra igner 
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cji sta le do sto so wu je usta wie -
nia sys te mu Opti track za pew -
nia jąc wy so kie osią gi po jaz du
przez ca ły okres je go użyt ko -
wa nia. Do sys te mu do da no
rów nież do dat ko wy bieg
wstecz ny (R2), co po pra wia
zwrot ność po jaz du na wszyst -
kich ro dza jach te re nu.
Kie row cy po jaz dów pra cu ją -
cych w cięż kich wa run kach
mo gą te raz sko rzy stać z bar -
dziej za awan so wa nej wer sji
sys te mu, czy li Opti track+.
W jego skład wcho dzą no we
sil ni ki hy drau licz ne zwięk sza ją -
ce mo ment ob ro to wy przed -
nich kół o trzydzieści procent.
Ta bar dziej za awan so wa -
na wer sja sys te mu za pew nia
uzy ska nie płyn ne go cią gu po -
ma ga ją ce go ra dzić so bie
z cięż ki mi ła dun ka mi, stro my -
mi wznie sie nia mi i nie spo -
istym pod ło żem. Sys tem Opti -
track+ za le ca ny jest szcze -
gól nie przy pra cach ziem nych
lub do trans por tu kru szyw
w trud nych wa run kach. 

W pia skar ni za pre zen to wa no
po jazd Re nault Trucks K480
z za bu do wą Tip per Me il ler. Wy -
wrot ka tyl noz sy po wa Se rii P
z półokrągłą mul dą o po jem -
no ści 20 m3 zo sta ła zop ty ma -
li zo wa na pod wzglę dem ma sy
uży tecz nej. Kon struk to rzy na -
da jąc od po wied ni kształt ko -
leb ce za dba li też o to, by ma -
te riał syp ki prak tycz nie opusz -

czał ją w ca ło ści. Mniej sza wy -
so kość kon struk cji za bu do wy
umoż li wi ła ob ni że nie środ ka
cięż ko ści, a tym sa mym cen -
tro wa nie trans por to wa ne go
ma te ria łu syp kie go. W efek cie
po pra wio no wła ści wo ści jezd -
ne po jaz du z za bu do wą.
Mak sy mal ną po jem ność trans -
por to wą uda ło się uzy skać
dzię ki ob ni że niu ma sy wła snej.

Nie od by ło się to kosz tem wy -
trzy ma ło ści. Tip per Me il ler Se -
rii P im po nu je wy trzy ma ło ścią,
ma przy tym du że re zer wy
prze ła do wa nia. Aż o trzy dzie -
ści pro cent wzro sła sztyw ność
skrę ca nia. By ło to moż li we
dzię ki za sto so wa niu no we go
klesz czo we go sta bi li za to ra
prze chy le nia o zop ty ma li zo wa -
nym prze kro ju tra pe zo wym.
W po łą cze niu ze zmo der ni zo wa -
ną pro wad ni cą po mo stu prze -
chyl ne go za pew nia to znacz nie
więk szą sta bil ność prze chy la nia
nie za leż nie od po zy cji.
Ko lej ną za le tą pre zen to wa nej
za bu do wy jest spraw ność in no -
wa cyj nej in sta la cji hy drau licz -
nej da ją cej du żą pręd kość po -
chy la nia i opusz cza nia. Na pod -
kre śle nie za słu gu je też ła twość
kon ser wa cji. Jej re gu lar ne prze -
pro wa dza nie umoż li wia utrzy -
ma nie wy so kiej war to ści, co
jest nie zwy kle istot ne
przy od sprze da ży uży -
wa ne go po jaz du.

Dzię ki swym uni ka to wym wła -
ści wo ściom w po sta ci wy jąt ko -
wej twar do ści i udar no ści bla -
cha Har dox wy ty cza świa to we
stan dar dy okre śla ne dla sta li
od por nych na ście ra nie. Jej
wła sno ści spra wia ją, że mo że
ona słu żyć tak że ja ko ele ment
no śny w wie lu za sto so wa -
niach. Otwie ra to cał ko wi cie
no we per spek ty wy tak że
przed pro du cen ta mi spe cja li -
stycz nych za bu dów po jaz dów.
Za sto so wa nie bla chy Har dox
po zwa la kon struk to rom ogra -
ni czyć wa gę za bu dów. 
Mniej sza wa ga nie ma wpły wu
na so lid ność wy ko na nia spe -
cja li stycz ne go po jaz du. „Od -
chu dzo ne” za bu do wy po zo -
sta ją w peł ni efek tyw ne
pod wzglę dem eks plo ata cyj -

nym, ich ży wot ność i bez pie -
czeń stwo użyt ko wa nia też nie
są na wet w naj mniej szym
stop niu ogra ni czo ne. Wprost
prze ciw nie, sto so wa nie sta li
Har dox prze kła da się na więk -
szą wy daj ność po jaz dów za -
bu do wa nych z jej wy ko rzy sta -
niem. Ro sną ce kosz ty trans -
por tu są sty mu la to rem po szu -
ki wa nia no wych roz wią zań
ma ją cych na ce lu zwięk sze -
nie ła dow no ści po jaz du. Przy -
kła dem upo ra nia się z tym
pro ble mem są za bu do wy pro -
jek to wa ne i wy twa rza ne przez
fir mę KH -KIP PER. Cha rak te ry -
zu je je znacznie mniej sza wa -
ga. Lżej sza za bu do wa po zwa -
la zwięk szyć ła dow ność po jaz -
du. Da je to moż li wość prze -
wie zie nia więk sze go ła dun ku,

co przy no si ko rzy ści za rów no
w aspek cie fi nan so wym, jak
i eko lo gicz nym. Trze ba bo -
wiem brać pod uwa gę, że ten
sam ła du nek prze wieźć moż -
na przy znacz nie ogra ni czo -
nej licz bie kur sów. Po zwa la
to ogra ni czyć zu ży cie pa li wa,
a tym sa mym po ziom emi sji
szko dli wych sub stan cji za -
war tych w spa li nach.
Za bu do wy po wsta łe z uży -
ciem sta li Har dox prze zna czo -
ne są do pra cy w naj trud niej -
szych wa run kach. Pod czas
trans por tu ma te ria łu o du żej
frak cji za bu do wa na ra żo -
na jest na nie ustan ne zu ży cie.
W więk szo ści przy pad ków wy -
wrot ka ze skrzy nią ła dun ko wą
wy ko na ną z uży ciem sta li Har -
dox, wy ko rzy sty wa na do trans -

por tu urob ku z miej sca wy do -
by cia do ze spo łu kru sza rek,
po od po wied nim przy go to wa -
niu dro gi tech no lo gicz nej mo -
że z po wo dze niem za stą pić
tra dy cyj ne wo zi dło.
Wie lo funk cyj ność da je znacz -
ną prze wa gę nad wo zi dła mi
za bu do wom sa mo wy ła dow -
czym na pod wo ziach. Przede
wszyst kim mo gą one słu żyć
do trans por tu ła dun ków
po róż ne go ro dza ju dro -
gach – od tras wy ty czo nych
na te re nie ko pal ni od kryw ko -
wych i ka mie nio ło mów
po dro gi pu blicz ne. Zabu do -
wy ze sta li Har dox mo gą być
wy ko rzy sty wa ne do trans por -
tu róż ne go ro dza ju ła dun -
ków, ta kich jak wę giel, kru -
szy wo lub ru dy me ta li. Na wet
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www.renault-trucks.pl

Re nault Truck K480 za pre zen to wa no z za bu do wą w po sta ci naj now szej ge ne ra cji
tyl noz sy po wej wy wrot ki Tip per Me il ler Se rii P

Za bu do wy ma ją ce w so bie Har dox spraw dza ją się do sko na le!
Wszy scy bez wyjątku uzna ni pro du cenci za bu dów po jaz dów sto su ją stal Har dox. Umożliwia ona
bowiem uzyskanie nadzwyczajnej wy trzy ma łości i opty mal nej sztyw ności kon struk cji. A po nie -
waż wła ści wo ści sta li Har dox po zwa la ją na sto so wa nie cień szych blach, pro du cen ci mo gą rów -
nież ogra ni czyć cię żar za bu dów, co przy no si istotne ko rzy ści w co dzien nej eks plo ata cji 



naj bar dziej agre syw ne śro do -
wi sko nie jest w sta nie za gro -
zić kon struk cji wy ko na nej
z uży ciem trud no ście ral nej sta li
Har dox. Jest ona bo wiem ma -
te ria łem o naj wyż szych pa ra -
me trach wy trzy ma ło ścio wych.
Fir my za bu do wu ją ce spe cja li -
stycz ne po jaz dy, któ re są wy ko -
rzy sty wa ne w wy jąt ko wo trud -
nych wa run kach eks plo ata cyj -
nych, ce nią so bie tak że sprę ży -
stość sta li Har dox. Za bu do wy
sa mo cho dów pra cu ją cych
w ko pal niach su row ców skal -
nych pod czas trans por tu twar -
de go su row ca o wy so kiej frak -
cji są szcze gól nie na ra żo ne
na zu ży cie. Z uwa gi na trud ne
wa run ki eks plo ata cyj ne, na ja -
kie skrzy nia ła dun ko wa na ra -
żo na jest pod czas trans por tu
urob ku ko pal nia ne go, jej za -
sad ni cza kon struk cja wy ko na -
na zo sta ła ze sprę ży stej i od -
por nej na ście ra nie sta li Har -
dox HB 450 (pod ło ga z bla chy
o gru bo ści 10-15 mm, a bur ty
bocz ne 6-10 mm). Na kon -

struk cje no śne za sto so wa no
na to miast wy trzy ma łą stal
Strenx 700. Ener gia ki ne tycz -
na ude rzeń, na wet przy za ła -
dun ku odłam ków skal nych
o du żej frak cji, jest do sko na le
roz pra sza na. W przy pad ku
skrzy ni ła dun ko wej wy ko na nej
z uży ciem sta li Har dox ener gia
ki ne tycz na ude rzeń jest opty -
mal nie roz pra sza na. Za pew nia
to wy dłu że nie ży wot no ści
wszyst kich new ral gicz nych ele -
men tów za bu do wy. Jed nym
z nich jest wzmoc nio na po dłuż -
ni ca mi, po przecz ka mi lub do -
dat ko wy mi prze gię cia mi pod -
ło ga. Cha rak te ry stycz ną ce -
chą no wej ge ne ra cji za bu dów
jest brak ko niecz no ści sto so -
wa nia do dat ko wych wzmoc -
nień na pod ło dze. Jej kon struk -
cja wy ko na na zo sta ła je dy nie
z po sia da ją cej dwa gię cia trud -
no ście ral nej, ulep szo nej ciepl -
nie sta li Har dox HB 450.
Uprzed nio pro du cen ci wy ko ny -
wa li pod ło gę z trzech warstw
sta li i gu my amor ty zu ją cej, te -

raz przy za ło że niu osią gnię cia
ta kich sa mych pa ra me trów,
wy star czy tyl ko jed na war stwa
sta li Har dox. Dzię ki ogra ni cze -
niu licz by ele men tów kon struk -
cyj nych uda ło się uzy skać
efekt sprę ży sto ści zwięk sza ją -
cy trwa łość skrzy ni ła dun ko -
wej. Tak że bla cha burt bocz -
nych usztyw nio na zo sta ła je -
dy nie pro fi lem gór nym, opa ską
tyl ną i przed nią ścia ną. Wła -

ści wo ści sta li Har dox HB 450,
z któ rej wy ko na no bur ty bocz -
ne, za pew nia ją sku tecz ną
ochro nę przed uszko dze nia mi. 
Po spe cjal nym przy go to wa -
niu z uży ciem sta li To olox, za -
bu do wa mo że być sto so wa -
na do trans por tu go rą cej
szla ki nawet o tem -
pe ra tu rze nawet 500
stop ni Cel sju sza. 
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www.hardox.pl

Sto so wa ny do pro duk cji za bu dów Har dox umoż li wia uzy ska nie nad zwy czaj nej wy -
trzy ma ło ści i opty mal nej sztyw no ści ich kon struk cji
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MASZYNY I URZÑDZENIA  BUDOWLANE
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INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 504 621 002, 
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

5/2018 21.09.2018 13.08.2018 27.08.2018 
6/2018 16.11.2018 12.10.2018 29.10.2018 

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 ją 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 4/2018 

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 ...................................................................................................................................................






