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Drodzy Czytelnicy, 

sytuacja naszej bran˝y stale si´ popra-

wia. Âwiadczy o tym nie tylko rosnà-

ca liczba zamówieƒ na roboty budow-

lane, ale tak˝e lepsza kondycja finan-

sowa wielu firm wykonawczych. Pe∏ni szcz´Êcia byç jednak nie mo˝e,

krajowi przedsi´biorcy borykajà si´ z coraz bardziej dajàcym si´ we

znaki brakiem ràk do pracy. Polscy fachowcy, nie ci z nazwy, ale na-

prawd´ coÊ potrafiàcy, kuszeni o niebo wy˝szymi zarobkami gremial-

nie dajà nog´ za granic´.  Pracodawcy mogà wi´c za∏amywaç r´ce albo

poszukiwaç niekonwencjonalnych rozwiàzaƒ. Na przyk∏ad - znajdo-

waç pracowników w… p´kajàcych w szwach wi´zieniach. Wyroki od-

siadujà przecie˝ tak˝e murarze, cieÊle, elektrycy, czy operatorzy sprz´tu

budowlanego. Narzekajàcy na bezczynnoÊç i nud´ zadowalajà si´ staw-

kà poni˝ej trzech z∏otych za godzin´. A na dodatek  dowo˝eni sà na

plac budowy punktualnie i w ca∏kowitej trzeêwoÊci. K∏opot tylko

w tym, ˝e polskie zak∏ady karne z ca∏à pewnoÊcià nie oka˝à si´ niewy-

czerpanym rezerwuarem budowlanych fachowców. 

Choç polskie budownictwo ma si´ coraz lepiej, ciàgle jeszcze wiele firm

- bynajmniej nie ze swej winy - zmuszona jest do balansowania na skra-

ju bankructwa. Powodem takiego stanu rzeczy jest niemo˝noÊç termi-

nowego wyegzekwowania zap∏aty za rzetelnie wykonane roboty.

Wszystkim, których dotyczy ten problem, polecam lektur´ analizy prak-

tycznego zastosowania instytucji gwarancji zap∏aty za roboty budow-

lane autorstwa prawników z Adwokackiej Spó∏ki Partnerskiej Grzyb-

kowski&Guzek w Poznaniu. Wypada te˝ przy okazji zaapelowaç do

d∏u˝ników, by pomyÊleli o rych∏ym uregulowaniu nale˝noÊci…

Czytelników papierowego wydania naszego czasopisma zach´cam do

cz´stego zaglàdania na naszà internetowà stron´ www.posbud.com.pl

PoÊrednik Budowlany publikowany w wersji elektronicznej nie jest bo-

wiem jedynie cyfrowà wersjà czasopisma. Zach´cam tak˝e do wspó∏-

redagowania strony PoÊrednika Budowlanego Online. Nasza redakcja

oczekuje na sugestie i sygna∏y o sprawach, które warto upowszechniç.

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

4. PoÊrednik Budowlany w wersji 
elektronicznej publikowany na stronie
www.posbud.com.pl to coÊ wi´cej ni˝
cyfrowa wersja naszego czasopisma

8. EWPA Maszyny Budowlane sprzeda∏a
ju˝ ponad siedemdziesiàt minikoparek
TEREX SCHAEFF HR 1.6

12. Kancelaria Grzybkowski&Guzek dokona∏a
analizy praktycznego zastosowania 
gwarancji zap∏aty za roboty budowlane

16. Firma Liebherr produkuje czternaÊcie
modeli ∏adowarek ko∏owych wyposa˝onych
w hydrostatyczny uk∏ad nap´dowy

20. Udane pó∏rocze Interhandlera

22. Eurobud da∏ nam pozycj´ lidera - rozmowa
z Markiem Dziokiem, dyrektorem rozwoju
rynku maszyn budowlanych Europejskiego
Funduszu Leasingowego S.A.

24. System z´bów KVX firmy Komatsu mo˝e
byç zastosowany do ka˝dej maszyny 
przy zachowaniu doskona∏ych parametrów
pracy i odpornoÊci na zu˝ycie

26. Dzi´ki swej oryginalnej konstrukcji 
koparka MECALAC mo˝e wykonywaç
zró˝nicowane zadania

28. Trzywa∏owy wibrator w ci´˝kich p∏ytach
wibracyjnych Ammann sta∏ si´ kolejnà 
wizytówkà tej marki

30. Wspó∏czesne prace wyburzeniowe
w niewielkim tylko stopniu przypominajà
te sprzed lat, gdy wszystko sprowadza∏o
si´ jedynie do zburzenia budynku

39. Zach´cona sukcesami modelu FSM 700
firma Profi-Tech-Diamant zaprezentowa∏a
nast´pc´ tej maszyny

40. SANY - jedna z najwi´kszych chiƒskich
gie∏dowych spó∏ek akcyjnych wchodzi
z rozmachem do Polski

42. Przy budowie autostrady A1 pracuje
w chwili obecnej ponad osiemdziesiàt
maszyn marki Volvo

50. HSW od ponad trzydziestu lat produ-
kuje spycharki gàsienicowe nale˝àc
do Êwiatowej czo∏ówki pod  wzgl´dem
liczby oferowanych modeli

FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  NNAA  OOKK¸̧AADDCCEE::      

KKooppaarrkkaa  ggààssiieenniiccoowwaa  NNeeww  HHoollllaanndd  EE  224455

R
ys

. J
an

 T
om

an



Mieszanka firmowa

2 PoÊrednik Budowlany

Piknik w Miƒsku

Najtrudniejszy do zagwaran-
towania element przesàdza-
jàcy o powodzeniu ka˝dej
plenerowej imprezy - pogo-
da - dopisa∏a! Zarówno wy-
stawcy, jak i zwiedzajàcy,
mieli wi´c powody do zado-
wolenia jeszcze przed ofi-
cjalnym rozpocz´ciem trze-
ciego ju˝ Pikniku Maszyno-
wego SDMB w Miƒsku Ma-
zowieckim, który odby∏ si´
w dniach 7-8 wrzeÊnia. 
W tegorocznej edycji wzi´∏o
udzia∏ zdecydowanie mniej
firm. Jest to jednak natural-
na konsekwencja strategii
Stowarzyszenia Dystrybuto-
rów Maszyn Budowlanych,
które odchodzi od pomys∏u
organizowania jednego pik-
niku w okolicach Warszawy
na rzecz urzàdzania kilku ta-
kich spotkaƒ w ró˝nych re-
jonach Polski. Czerwcowy
regionalny piknik w Trzebni-
cy (Dolny Âlàsk) cieszy∏ si´
sporym zainteresowaniem,
a w kolejnym, planowanym
pod koniec wrzeÊnia w
Dàbrowie Górniczej, zamie-
rzajà si´ zaprezentowaç du-
˝e firmy z po∏udnia Polski. 
W miƒskim pikniku wzi´∏y
udzia∏ firmy oferujàce maszy-
ny i urzàdzenia, które na  te-
renach OÊrodka Centralnego
Szkolenia Maszynistów mia∏y
szans´ pokazaç si´ w ca∏ej

okaza∏oÊci – jak Potain, KH
Kipper, Agrex-Arcon, Waryƒ-
ski Trade, Huta Stalowa Wo-
la, Wykopy Serwis, ZREMB, a
tak˝e producenci i sprzedaw-
cy drobniejszego sprz´tu
oraz komponentów- Hilann,
Geyer i Hosaja, Total, Zala.
Odwiedzajàc stoisko Waryƒ-
ski Trade, weterana miƒskich
spotkaƒ, zapytaliÊmy pana
Piotra Koneckiego, szefa ser-
wisu, co sk∏ania t´ firm´ do
rokrocznego udzia∏u w im-
prezie, skoro wielu z ubieg∏o-
rocznych wystawców w tym
roku zrezygnowa∏o z przyjaz-
du do Miƒska. Nie mia∏ jed-
nak wàtpliwoÊci, co do op∏a-
calnoÊci udzia∏u w piknikach
SDMB. - Przyje˝d˝amy do
Miƒska od poczàtku. Doce-
lowo mia∏a to byç impreza
regionalna, z roku na rok
b´dzie wi´c na niej mniej

klientów, skoro majà pikniki
w swoich regionach.
RozmawialiÊmy tu˝ po roz-
pocz´ciu pikniku, a jak si´
niebawem okaza∏o, to w∏a-
Ênie maszyna firmy Waryƒ-
ski Trade uznana zosta∏a za
najlepszà podczas tego-
rocznej imprezy. Z∏otym me-
dalem Pikniku nagrodzono
bowiem ∏adowark´ ko∏owà
Waryƒski-Liugong 835. Wy-
ró˝nienia otrzyma∏y: kopar-
ko-∏adowarka CASE 680 Su-
per R prezentowana przez
Agrex-Arcon, szybkomon-
tujàcy si´ ˝uraw wie˝owy
Potain Igo 21 prezentowa-
ny przez firm´ Potain, wy-
wrotka tylnozsypowa KH
Kipper na podwoziu Volvo
prezentowana przez KH Kip-
per oraz obudowa do wyko-
pów cylindrycznych prezen-
towana przez ZREMB Poland.

Liga dostawców  EFL 

Przed szeÊcioma miesiàca-
mi Prezes Zarzàdu Europej-
skiego Funduszu Leasingo-
wego Andrzej Krzemiƒski
zaprosi∏ wspó∏pracujàce fir-
my do pierwszej edycji pro-
gramu partnerskiego funk-
cjonujàcego pod nazwà Li-
ga Dostawców EFL.
EFL S.A. od lat z powodze-
niem rozwija podobne pro-
gramy partnerskie z dilerami
pojazdów osobowych i do-
stawczych. W kwietniu taki

sam program uruchomiono
dla rynku pojazdów ci´˝aro-
wych oraz maszyn i urzàdzeƒ
dla budownictwa. Teraz po-
znaliÊmy wyniki. Okaza∏o si´,
˝e ponad po∏owa puli nagród
przypad∏a wspó∏pracujàcym
z EFL dostawcom maszyn
i urzàdzeƒ budowlanych. Bez-
konkurencyjnym zwyci´zcà
w swojej kategorii oraz w kla-
syfikacji generalnej okaza∏a
si´ firma HKL Baumaschinen
Polska z Poznania. Pe∏nà in-
formacj´ o wynikach i podzia-
le na bran˝e mo˝na znaleêç
na stronach internetowych:

www.ligadilerow.efl.com.pl oraz
www.ligadostawcow.efl.com.pl
Laureatów czeka wspania∏a
przygoda, jakà jest bez wàt-
pienia wyjazd na najwspa-
nialszà malezyjskà wysp´
Borneo! Zaplanowano praw-
dziwy podbój d˝ungli samo-
chodami terenowymi w stylu
Camel Trophy, zwiedzanie
zabytków, kontakt z przyro-
dà oraz degustacje rozlicz-
nych przysmaków lokalnej
kuchni. EFL ju˝ teraz zapra-
sza wszystkich dostawców
do zg∏oszenia udzia∏u w na-
st´pnej zimowej edycji Ligi. 

¸adowarka ko∏owa Waryƒski-Liugong 835 zdoby∏a Z∏oty Medal miƒskiego Pikniku
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Infrastruktura - klucz do rozwoju gospodarki

W jakim kierunku zmierza rozwój infrastruktury w Polsce?
Gdzie szukaç funduszy na inwestycje infrastrukturalne? To
tylko wybiórcze pytania, na które odpowiedzi szukaç b´dà
uczestnicy spotkaƒ bran˝owych towarzyszàcych IV Mi´dzy-
narodowym Targom Infrastruktura. Najbli˝sza edycja impre-
zy odb´dzie si´ 4-6 paêdziernika 2006 w Pa∏acu Kultury
i Nauki w Warszawie. Jej organizatorem sà Mi´dzynarodo-
we Targi Polska.
Bogata oferta rynkowa obejmujàca infrastruktur´ drogowà,
miejskà i komunalnà zostanie zaprezentowana m. in. przez:
firmy wykonawcze, projektowe, consultingowe oraz dostar-
czajàce sprz´t budowlany, a tak˝e materia∏y i surowce do
budowy dróg. Przedsi´biorstwa przedstawià tak˝e rozwià-
zania z zakresu: systemów zabezpieczeƒ i zarzàdzania ru-
chem, oznakowania pionowego i poziomego, technologii
i osprz´tu infrastrukturalnego oraz oprogramowania dla
drogownictwa, a tak˝e ma∏ej architektury miejskiej. 
WÊród konferencji i seminariów, które b´dà towarzyszyç tar-
gom znajdzie si´ seminarium dla pracowników administracji
samorzàdowej „Projekty infrastrukturalne w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
2004-2006 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego
2007-2013”. Uczestnikom tego spotkania w jednym z bloków
tematycznych zostanie przedstawiona analiza dotychczaso-
wego stanu dzia∏aƒ wdra˝ania tych projektów w wojewódz-
twie mazowieckim na tle innych województw. Drugi blok se-
minarium dotyczyç b´dzie mo˝liwoÊci dofinansowania pro-

jektów infrastrukturalnych w nowej perspektywie finansowej
2007-2013. Seminarium organizowane jest przez Instytut Eu-
ropejski Socrates Scola oraz Mi´dzynarodowe Targi Polska.
Towarzystwo Rozwoju Infrastruktury ProLinea przygotuje na-
tomiast konferencj´ pt. „Polityka wspierania rozwoju inwesty-
cji infrastrukturalnych w Polsce - problemy i wyzwania”. Te-
matami przewodnimi spotkania b´dà m. in.: rozwój infrastruk-
tury w Polsce - wyzwania polityczne i ekonomiczne, czynniki
decydujàce o tym rozwoju, cele polityki infrastrukturalnej Pol-
ski na tle polityki rozwoju UE oraz bariery prawne hamujàce
rozwój inwestycji infrastrukturalnych w naszym kraju.
GoÊci zwiàzanych z infrastrukturà drogowà z pewnoÊcià za-
interesuje I Polski Kongres Drogowy „Lepsze drogi - lepsze
˝ycie” - najwa˝niejsze spotkanie Êrodowisk drogowych
w powojennej historii naszego kraju. Projekt realizuje Sto-
warzyszenie Polski Kongres Drogowy. 
Inne seminarium dotyczàce drogownictwa pt. „Szansa po-
prawy bezpieczeƒstwa ruchu drogowego w Polsce” zorga-
nizuje Krajowa Rada Ruchu Drogowego.
Podczas Targów Infrastruktura zostanie rozstrzygni´ty
konkurs o nagrod´ Ministra Transportu na najlepszà ofer-
t´ prezentowanà przez wystawców w czterech katego-
riach: drogi, ruch, materia∏y dla drogownictwa, sprz´t i ma-
szyny budowlane. Wszyscy goÊcie mogà zwiedzaç targi
bezp∏atnie, po dokonaniu rejestracji. Zarejestrowaç si´
mo˝na w trakcie imprezy, bàdê wczeÊniej - w serwisie in-
ternetowym: www.infrastruktura.info. Na stronie tej znaj-
dujà si´ te˝ dodatkowe informacje dotyczàce Targów In-
frastruktura oraz zasad uczestnictwa w poszczególnych
wydarzeniach towarzyszàcych.
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PoÊrednik Budowlany w Internecie

Wszystkich Czytelników  tradycyjnego, drukowanego wy-
dania PoÊrednika Budowlanego goràco zach´camy rów-
nie˝ do jak najcz´stszego zaglàdania na naszà interneto-
wà stron´ www.posbud.com.pl
Publikowany tam PoÊrednik Budowlany w wersji elektro-
nicznej nie jest tylko cyfrowà wersjà czasopisma. Na stronie
znaleêç mo˝na teksty i zdj´cia, które pojawiajà si´ tylko
tutaj, nowoÊci, relacje z imprez, w których braliÊmy udzia∏
oraz bogatà galeri´ zdj´ç z braku miejca nigdy nie publi-
kowanych na naszych papierowych ∏amach. 
Dzi´ki praktycznej wyszukiwarce umo˝liwiamy Paƒstwu ∏a-
twy dost´p do naszych archiwalnych wydaƒ – co najwygod-
niejsze – wprost do poszukiwanego artyku∏u, bez konieczno-
Êci przypominania sobie, w którym konkretnie wydaniu by∏
opublikowany. Dajemy tak˝e mo˝liwoÊç przeczytania wcze-
Êniej o tym, co opiszemy w kolejnych numerach czasopisma.
Relacjonujemy wydarzenia w bran˝y, zapowiadamy imprezy,
opisujemy nasze wizyty na ciekawych placach budowy, w fir-
mach zajmujàcych si´ dystrybucjà maszyn i sprz´tu dla bu-
downictwa, informujemy o istotnych faktach w gospodarce,
publikujemy ciekawostki, które mogà umknàç Paƒstwa uwa-
dze w nat∏oku codziennych spraw i lektur. 
Internetowe wydanie PoÊrednika Budowlanego daje nam
mo˝liwoÊç b∏yskawicznego modyfikowania treÊci wszyst-
kich publikacji. Zdarza si´ zatem, ˝e w artykule kilkakrotnie
zmieniajà si´ zdj´cia, pojawiajà si´ dodatkowe informacje.
Zapraszamy wszystkich Czytelników do wspó∏redagowa-
nia naszej strony - czekamy na informacje i sygna∏y o spra-
wach, które warto upowszechniç, pytania oraz sugestie. 

W nawiàzaniu do artyku∏u opublikowanego w „PoÊredniku
Budowlanym” nr 4/2006, Hartl Anlagenbau GmbH chcia∏-
by zwróciç Paƒstwa uwag´ na nieprawdziwe i wprowadza-
jàce w b∏àd informacje w nim zawarte. 
Hartl Anlagenbau GmbH z siedzibà w Austrii jest firmà ro-
dzinnà produkujàcà kruszarki mobilne i przesiewacze,
które sà sprzedawane na ca∏ym Êwiecie pod nazwami
„Hartl”, Hartl Powercrusher” oraz „h-Powercrusher”. Sà to
zarejestrowane znaki handlowe. Ca∏oÊç technologii oraz
w∏asnoÊci intelektualne zwiàzane z produkcjà tych maszyn
nale˝à do firmy Hartl Anlagenbau GmbH, która znajduje si´
w stu procentach w r´kach rodziny Hartl.
Ze wspomnianego artyku∏u wynika natomiast, ˝e maszyny
te produkowane sà pod nazwà „dsb” - jest to stwierdzenie
nieprawdziwe i mylàce. „dsb” nie ma praw do wykorzysty-
wania w∏asnoÊci intelektualnej ani projektów maszyn b´-
dàcych w∏asnoÊcià Hartl Anlagenbau GmbH lub rodziny
Hartl. Tak˝e firma AusPolex nie ma prawa sprzedawaç na
rynku polskim maszyn wytwarzanych przez firm´ Hartl An-
lagenbau GmbH.
Tak wi´c Czytelnicy czasopisma zostali wprowadzeni
w b∏àd, mogà bowiem sàdziç, ˝e kupujàc produkt z „dsb”
otrzymujà maszyn´ wyprodukowanà przez Hartl wed∏ug
znanego wzornictwa i kryteriów jakoÊciowych. Mo˝e to za-
szkodziç zarówno Czytelnikom, jak i spowodowaç szkody
dla Hartl Anlagenbau GmbH oraz jej wy∏àcznego przedsta-
wiciela w Polsce, firmy GEMA Sp. z o.o.
Prosimy o natychmiastowà reakcj´ na nasze sprostowanie
i wydrukowanie go w nast´pnym wydaniu czasopisma. 

Hartl Anlagenbau GmbH
mgr Dominik Hartl

Od Redakcji: Powy˝ej zamieszczamy w ca∏oÊci list, jaki nap∏ynà∏
do nas z Hartl Anlagenbau.  W kolejnym wydaniu PoÊrednika Bu-
dowlanego opublikujemy natomiast stanowisko firmy AusPolex
dotyczàce wzajemnych zale˝noÊci obu wspomnianych w liÊcie
producentów kruszarek i przesiewaczy.

L i s t  d o  R e d a k c j i
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Dynamiczny wzrost
rynku leasingowanych
maszyn budowlanych

Wed∏ug danych Zwiàzku
Przedsi´biorstw Leasingo-
wych, organizacji zrzeszajà-
cej wi´kszoÊç aktywnych na
polskim rynku firm leasingo-
wych, pierwsze pó∏rocze ro-
ku przynios∏o bran˝y dalszy
wzrost obrotów. ¸àczna war-
toÊç wyleasingowanych
w tym okresie aktywów wy-
nios∏a a˝ 8,6 miliarda z∏o-
tych, co oznacza 28-pro-
centowy wzrost w stosunku
do tego samego okresu ro-
ku poprzedniego. Przedsta-
wiciele firm leasingowych
uwa˝ajà, i˝ g∏ównymi czyn-
nikami nap´dzajàcymi fi-
nansowanie inwestycji po-
przez leasing sà rozwój pol-
skiej gospodarki oraz coraz
wi´ksza znajomoÊç zalet le-
asingu wÊród przedsi´bior-
ców. Bardzo interesujàce
trendy zaobserwowaç mo˝-

na szczególnie w obszarze
finansowania maszyn oraz
urzàdzeƒ. Ich udzia∏ w ca∏o-
Êci finansowanych aktywów
wzrós∏ w ciàgu ostatnich
dwóch lat do 30 procent
obecnie, z 20 procent dwa
lata temu. WartoÊç wszyst-
kich maszyn sfinansowa-
nych w pierwszym pó∏roczu
2006 by∏a o 43,3% wi´ksza
ni˝ w analogicznym okresie
roku 2005. Wed∏ug statystyk
prowadzonych przez Zwià-
zek Przedsi´biorstw Leasin-
gowych (ZPL) dynamika
wzrostu rynku finansowania
maszyn budowlanych by∏a
jeszcze wi´ksza. Polscy
przedsi´biorcy wyleasingo-
wali w ciàgu pierwszych sze-
Êciu miesi´cy roku 2006
sprz´t budowlany o wartoÊci
ponad dwukrotnie wi´kszej
ni˝ w pierwszym pó∏roczu
2005. Dynamika wzrostu te-
go rynku wed∏ug danych
Zwiàzku Przedsi´biorstw Le-
asingowych wynios∏a ponad
130 procent! Dowodzi to za-

równo optymizmu przedsi´-
biorców z bran˝y budowla-
nej co do perspektyw pol-
skiej gospodarki, a tak-
˝e kreowanych przez nià
szans oraz mo˝liwoÊci roz-
woju dla firm, jak równie˝ dy-
namicznie rosnàcego wÊród
nich zainteresowania leasin-
giem jako formà finansowa-
nia inwestycji.
Widniejàca poni˝ej tabela,
oparta o statystyki ZPL, za-
wiera wyniki firm leasingo-
wych najbardziej aktywnych
w zakresie finansowania ma-

szyn budowlanych. WÊród
dziesi´ciu wiodàcych graczy
tego rynku znaleêç mo˝na
dwa podmioty ÊciÊle powià-
zane kapita∏owo ze znaczà-
cymi producentami sprz´tu
budowlanego, wspierajàce
przede wszystkim sprzeda˝
w∏asnych maszyn, siedem
firm nale˝àcych do du˝ych
grup bankowych oraz jedne-
go gracza nale˝àcego do
mi´dzynarodowego koncer-
nu z bran˝y elektrotechnicz-
nej i elektronicznej.

Dalsze informacje Pb 001Z

WartoÊç netto sprz´tu budowlanego oddanego w leasing
w okresie od stycznia do czerwca 2006 w milionach z∏otych

1. Europejski Fundusz Leasingowy 86,29
2. Caterpillar Financial Services 84,96
3. Nordea Finance Polska 61,94
4. SG Equipment Leasing Polska 54,92
5. Raiffeisen Leasing Polska 52,01
6. VB Leasing Polska 51,25
7. BRE Leasing 42,58
8. BPH Leasing 18,68
9. VFS Us∏ug Finansowe Polska 16,78

10. Siemens Finance 11,24
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Generalny Importer Iveco Motors w Polsce:

Sp. z o.o.
Technika Zastosowaƒ Nap´dów
ul. Odrowà˝a 13, 03-310 Warszawa, tel.: (0 22) 814-01-80,  814-01-79, 
fax (0 22) 814-01-78; www.tezana.pl; e -mail: biuro@tezana.pl

POWERTRAIN TECHNOLOGIES
www.ivecomotors.com

SILNIKI
WYSOKOPR¢˚NE

do zastosowaƒ przemys∏owych
spe∏niajàce norm´ Tier 3 oraz Stage IIIA

w zakresie mocy
od 66 kW (89 KM) do 640 kW (870 KM)

IVECO MOTORS 
w Polsce

Firma TeZaNa (Technika Za-
stosowaƒ Nap´dów) zosta∏a
powo∏ana do ˝ycia w roku
1996. Od poczàtku celem jej
dzia∏alnoÊci by∏o reprezento-
wanie interesów IVECO aifo
(obecnie IVECO MOTORS)
w Polsce. Koncern IVECO
MOTORS wchodzi w sk∏ad
mi´dzynarodowego holdingu
producentów pojazdów u˝yt-
kowych IVECO. Przedsi´bior-
stwo przyj´∏o obecnà nazw´
na poczàtku roku 2004 w wy-
niku po∏àczenia firm nale˝à-
cych do Grupy IVECO ENGI-
NE BUSINESS UNIT, w tym
IVECO aifo, 2H Energy oraz
innych fabryk i oÊrodków ba-
dawczo-rozwojowych. 
W ciàgu dziesi´ciu lat dzia-
∏alnoÊci na polskim rynku fir-
ma sta∏a si´ wa˝nym do-
stawcà silników wysoko-
pr´˝nych oraz agregatów
pràdotwórczych dla wiodà-
cych krajowych producen-
tów pojazdów u˝ytkowych
oraz maszyn budowlanych
i roboczych. W kooperacji
z wytwórcami krajowymi
i zagranicznymi TeZaNa ofe-
ruje tak˝e agregaty pràdo-
twórcze w zakresie mocy od
2 do 2.000 kVA oraz Êwiad-
czy us∏ugi dotyczàce dosto-
sowania oferowanych agre-
gatów pràdotwórczych do
indywidualnych potrzeb od-
biorców. W filozofii dzia∏ania
firmy TeZaNa le˝y mo˝liwie
kompleksowa obs∏uga klien-
tów. Kompetentny personel
s∏u˝y doradztwem technicz-
nym, przeszkoleni mechani-
cy pracujàcy w sieci rozsia-
nych po ca∏ym kraju placó-
wek zapewniajà profesjonal-
ny serwis. TeZaNa prowadzi
równie˝ w∏asny sk∏ad cz´Êci
zamiennych i obs∏ugowych,
organizuje szkolenia dla sta-
∏ych odbiorców oraz uczest-
niczy w imprezach targo-
wych i wystawienniczych.
Rozwijajàc swà dzia∏alnoÊç
TeZaNa pozyska∏a do wspó∏-

pracy szereg terenowych
przedstawicieli handlowych
i serwisowych gwarantujà-
cych szybkà i kompetentnà
obs∏ug´ klienta. 
Koncern IVECO MOTORS
wytwarzajàcy w skali roku
2.200.000 jednostek nap´-
dowych sta∏ si´ kluczowym
ogniwem Grupy Fiat Power-
train Technologies. Grupa
FPT uzupe∏nia t´ produkcj´
o 2.000.000 sztuk skrzyƒ bie-
gów i szerokà paletà us∏ug
w zakresie zastosowaƒ swo-
ich produktów. Tym samym
sta∏a si´ jednym z najwi´k-
szych producentów w bran-
˝y motoryzacyjnej. 
Silniki w wykonaniu standar-
dowym dostarczane sà z fa-
bryk IVECO MOTORS do za-
k∏adów specjalistycznych,
gdzie poddawane sà dalsze-
mu monta˝owi uwzgl´dniajà-
cemu specyfikacj´ przysz∏ego
zastosowania w tym zabudo-
w´ w agregatach pràdotwór-
czych. W IVECO MOTORS
produkowane sà równie˝ sil-
niki du˝ej mocy stosowane
w kolejnictwie, w agregatach
pràdotwórczych, jednostkach
p∏ywajàcych oraz pojazdach
i maszynach specjalnych. Do
grona klientów IVECO MO-
TORS nale˝y wielu renomo-
wanych producentów pojaz-
dów, maszyn budowlanych
i urzàdzeƒ dêwigowych.
IVECO MOTORS jest rów-
nie˝ dostawcà podzespo-
∏ów i komponentów produ-
kowanych w ramach hol-
dingu IVECO, takich jak:
skrzynie biegów, osie, mo-
sty nap´dowe, przek∏adnie
redukcyjne oraz podzespo-
∏y agregatowe. W progra-
mie produkcyjnym IVECO
MOTORS znajdujà si´ rów-
nie˝ kompletne zespo∏y
pràdotwórcze w wielu wer-
sjach i w ró˝nej kompleta-
cji, mi´dzy innymi: stacjo-
narne, obudowane, wyci-
szone, na podwoziu do ho-
lowania, z odzyskiem cie-
p∏a, agregaty z silnikami za-
silanymi gazem ziemnym.

Dalsze informacje Pb 002Z
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PRODUKUJEMY:
> zag´szczarki jednokierunkowe 78-144 kg
> zag´szczarki nawrotne 185-285 kg
> przecinarki do nawierzchni
> pompy szlamowe
> agregaty pràdotwórcze

SPRZEDAJEMY:
> tarcze diamentowe do przecinarek

Uwaga! Poszukujemy firm na Autoryzowane Punkty z woj. zachodniopomorskiego i

opolskiego. Kontakt: tel. (0-59) 863 73 80 lub e-mail: a.moskal@project.com.pl

Nowa zag´szczarka
nawrotna PROJECT 

PROJECT wprowadza na ry-
nek zag´szczark´ nawrotnà
ZGSR-25 o masie 185 kg. Jest
to ju˝ kolejna maszyna z linii
zag´szczarek nawrotnych te-
go polskiego producenta.
W urzàdzeniu zastosowano
nowy, znacznie zwi´kszajàcy

niezawodnoÊç system zmia-
ny kierunku ruchu.
Maszyna standardowo nap´-
dzana jest silnikiem spalino-
wym marki HONDA typ GX-
200 o mocy 6,5 KM. Pomimo
swoich 25 kN urzàdzenie
jest niezwykle ekonomiczne
w eksploatacji. Zu˝ycie pali-
wa wynosi oko∏o 1,6 dm3

benzyny LO 95 na godzin´. 
Dalsze informacje Pb 003Z
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Szeroka oferta firmy
EWPA 

EWPA Maszyny Budowlane
zgodnie z has∏em: „Od wier-
tarki do koparki” oferuje sze-
rokà gam´ maszyn budowla-
nych. Na szczególnà uwag´
zas∏uguje minikoparka TEREX
SCHAEFF HR 1.6, najbardziej
popularna wÊród firm zajmu-
jàcych si´ robotami instalacyj-
nymi ze wzgl´du na mo˝li-
woÊç przewo˝enia jej przycze-
pà o DMC 2.000 kg . Maszyna
ta charakteryzuje si´ prze-
stronnà kabinà, doskonale
izolowanà przed ha∏asem
z bardzo dobrà widoczno-
Êcià oraz du˝ymi drzwiami
po lewej i prawej stronie.
Przednia szyba jest ca∏kowi-
cie otwierana do góry. Zasto-
sowano bezpieczne, ater-
miczne szyby ograniczajàce
dost´p promieni UV. Chronià

one przed nadmiernym na-
grzewaniem wn´trza kabiny.
Ponadto zastosowano wycie-
raczk´ z systemem spryski-
wacza i du˝e panoramiczne
lusterko po lewej stronie kabi-
ny. Wn´trze jest ogrzewane
nagrzewnicà wodnà z dwu-
stopniowà dmuchawà. Sie-
dzenie ma regulowanà wyso-
koÊç i odleg∏oÊç oraz trzy-
stopniowà regulacj´ amorty-
zacji w zale˝noÊci od wagi
operatora. Jednostka nap´do-
wa to niezawodny, ch∏odzony
wodà trzycylindrowy silnik
Diesla Mitsubishi o mocy przy
2.400 obr./min 18 KM (13,3 KW)
i pojemnoÊci skokowej 952 cm3.
Maszyna posiada zawór hamul-
cowy do jazdy w dó∏. ZdolnoÊç
pokonywania wzniesieƒ to 60
procent. Si∏a pociàgowa na
haku to 1.160 daN. Maszyna
wyposa˝ona jest w gumowe
gàsienice, które majà mo˝li-
woÊç regulacji rozstawu

w zakresie 990÷1.340 mm.
Zastosowanie rozsuwanego
podwozia minikoparki daje
mo˝liwoÊç stabilnej pracy w
trudnym i nierównym terenie,
szczególnie górzystym.
Na szczególnà uwag´ zas∏u-
guje system Knickmatik®.
Jest to specjalny mecha-
nizm wychylania wysi´gnika
dajàcy mo˝liwoÊç kopania
przy Êcianie. Jazda maszynà
odbywa si´ poprzez dêwi-
gnie r´czne w po∏àczeniu
z peda∏ami. Rami´ koparko-
we daje wyjàtkowo du˝à si∏´
urabiania ∏y˝kà na poziomie
14.400 N, si∏ownik g∏ówny
umieszczony jest od góry ra-
mienia, w standardzie maszy-
na posiada dwudro˝nà insta-
lacj´ hydraulicznà do obs∏ugi
osprz´tu na przyk∏ad m∏ota,
∏y˝ki chwytakowej. Maszyna
ze wzgl´du na swojà moc
jest wyjàtkowo wydajna i za-
razem niezwykle oszcz´dna.

EWPA przygotowa∏a specjal-
nà ofert´ promocyjnà. Obj´-
te nià maszyny sà bardzo
bogato wyposa˝one, posia-
dajà hydrauliczny rozstaw
gàsienic, radio w kabinie
operatora, lemiesz do spy-
chania oraz wyjàtkowo niskà
cen´ i dwuletnià gwarancj´.
EWPA posiada dziewi´ç
punktów sprzeda˝y w kraju,
dysponuje te˝ sprawnie dzia-
∏ajàcym serwisem oraz ma-
gazynem cz´Êci zamiennych.
Reakcja ze strony serwisu na
zg∏aszane awarie w zachod-
niej Polsce odbywa si´ w cià-
gu maksymalnie 24 godzin. 
EWPA sprzeda∏a w ostatnim
czasie ponad 70 minikoparek
TEREX SCHAEFF HR 1.6,
co daje firmie nie tylko
ogromnà satysfakcj´, ale
tak˝e mobilizuje jà do dal-
szych dzia∏aƒ zwi´kszajà-
cych sprzeda˝.

Dalsze informacje Pb 004Z

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:
EWPA – Maszyny Budowlane Sp. z o.o., Komorniki k/Poznania
tel./fax 061 8107 513, www.ewpa.pl

ODDZIA Y̧: Katowice, tel. 032 3520456; Wroc∏aw, tel. 071 3255162; 

¸ódê, tel. 042 6508969; Kraków, tel. 012 4158012; Bydgoszcz, tel. 052 3466184,

Szczecin, tel. 091 4645105; Gdaƒsk, tel. 058 3432191, Cz´stochowa 034 3664590

EWPA
MASZYNY
BUDOWLANE

sp. z o.o.
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezp∏atnie otrzymywaç nasz dwumiesi´cznik wystarczy wype∏niç poni˝szy formularz i przes∏aç

go faksem na numer (022) 859-19-67  lub listownie pod adresem: 
PoÊrednik Budowlany, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasa˝ Ursynowski 1/45

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

imi´ i nazwisko: ............................................................................................................................................

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

zakres dzia∏alnoÊci firmy: ............................................................................................................................................

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

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

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

e-mail: ............................................................................................................................................

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych przez wydawc´ „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”- firm´ Poland Marketing
Baraƒski Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasa˝ Ursynowski 1/45. Dane te b´dà wykorzystywane wy∏àcznie do celów marketingowych. B´d´ mieç prawo
do wglàdu w dane oraz mo˝liwoÊç ich poprawiania. Dane nie b´dà udost´pniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) piecz´ç osoby zamawiajàcej ............................................................................................................................................

Prosz´ o przes∏anie mi dodatkowych informacji dotyczàcych zamieszczonych w tym wydaniu tekstów oznaczonych
nast´pujàcymi kodami:

Pb Pb Pb Pb

W niniejszym wydaniu najbardziej zainteresowa∏ mnie tekst dotyczàcy .............................................................................

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

Chcia∏bym, by w kolejnych wydaniach redakcja opublikowa∏a teksty na temat .................................................................

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

budowlany
POÂREDNIK
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q 03-044 WARSZAWA, ul. P∏ochociƒska 35, tel. (0-22) 435 31 76, GSM: 0-501 295 707

q 02-255 WARSZAWA, ul. Wynalazek 3 (wjazd od ul. Marynarskiej), tel. (0-22) 852 24 31, GSM: 0-501 295 708

q 20-228 LUBLIN, ul. Turystyczna 106, tel. (0-81) 746 48 98, GSM: 0-501 295 807

q 80-560 GDA¡SK, ul. ˚aglowa 2, tel. (0-58) 342 07 14, GSM: 0-501 295 844

HAMER HAMER 
PROFESJONALNE NARZ¢DZIA DLA BUDOWNICTWA

WYZNACZAMY
NOWE STANDARDY

JesteÊmy jednostkà upowa˝nionà do oceny
maszyn pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa
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Krótka charakterystyka
„PoÊrednik Budowlany - maszyny, narz´dzia, sprz´t” to fachowe czasopi-
smo poÊredniczàce w kontaktach firm z bran˝y budowlanej. Ukazuje si´ od
stycznia 1996 roku, a poczàwszy od wydania 5/98 w formie odr´bnego
zeszytu co dwa miesiàce przynosi  informacje o nowoÊciach na polskim
i Êwiatowym rynku maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji zwiàzanych
z bran˝à budowlanà w nak∏adzie 6.398 egzemplarzy. 

Adresaci
Bran˝a

1. Budownictwo ogólne 4.216
2. Roboty ziemne 72
3. In˝ynieria làdowa i wodna 983
4. Specjalistyczne roboty budowlane 52
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 108
6. Kopalnie w´gla kamiennego (Bazy Transportu i Sprz´tu) 53
7. Sprzedawcy maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego 138
8. Wypo˝yczalnie maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprz´tu budowlanego 49

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 57
12. Biblioteki 34
13. Szko∏y/Szko∏y wy˝sze/Pracownicy naukowi 21
14. Rzeczoznawcy 19

Poczàwszy od zeszytu 4/96 aktualne oraz archiwalne egzemplarze
„PoÊrednika Budowlanego” rozprowadzane sà na imprezach targowych
oraz przez punkty kolporta˝owe w Warszawie, ¸odzi, Katowicach, Miƒsku
Mazowieckim i Poznaniu. 

Nak∏ad bezp∏atnie kolportowany 6.398 egz.
Nak∏ad drukowany 7.150 egz.
Formy p∏atnoÊci
Faktura VAT zostanie przes∏ana wraz z egzemplarzem dowodowym. Nale˝-
noÊç nale˝y uiÊciç przelewem zgodnie z terminem p∏atnoÊci widniejàcym
na fakturze. Na ˝yczenie klienta wydawca zobowiàzany jest przedstawiç
potwierdzenie z poczty dotyczàce wysokoÊci kolportowanego nak∏adu.
Bank
BPH PBK S.A. Oddzia∏ w Warszawie
ul. Nowogrodzka 50
Nr konta 64 1060 0076 0000 4010 4011 6872
Dane techniczne
Format: A4, 210mm  x 297mm 
Powierzchnia zadruku: 182mm  x 260mm 
Liczba szpalt: 4, szerokoÊç szpalty 41mm
Rodzaj druku: offset, zeszyt zszywany
Materia∏y do druku: wy∏àcznie w formie elektronicznej. 

W przypadku koniecznoÊci opracowania 
graficznego reklamy redakcja dolicza 
poniesione koszty do ceny.

Formaty reklam i ceny

Format Szer. x wys. mm cz-b kolor 

1/8 strony 182 x 32    700,- z∏ 900,- z∏
88 x 64    700,- z∏ 900,- z∏

1/4 strony 182 x 64 1.000,- z∏ 1.500,- z∏
88 x 128 1.000,- z∏ 1.500,- z∏

1/3 strony 88 x 173 2.000,- z∏ 2.500,- z∏
182 x 85 2.000,- z∏ 2.500,- z∏

1/2 strony 182 x 128 3.500,- z∏ 4.000,- z∏
88 x 260 3.500,- z∏ 4.000,- z∏

2/3 strony 182 x 173 4.000,- z∏ 5.000,- z∏
1/1 strona 182 x 260 6.000,- z∏ 7.000,- z∏

II. i III. ok∏adka 210 x 297 6.500,- z∏ 7.500,- z∏

IV. ok∏adka 210 x 297 7.000,- z∏ 8.500,- z∏

Uwaga: Reklamodawcy przys∏uguje prawo bezp∏atnego zamieszczenia tekstu
promujàcego oferowane przez niego wyroby i us∏ugi. Obj´toÊç tekstu jest za-
le˝na od wykupionej powierzchni reklamowej i pozostaje kwestià negocjacji.

Tekst sponsorowany
Zamieszczenie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - z∏.
Tekst musi byç przed∏o˝ony zgodnie z harmonogramem wydawniczym do
akceptacji redakcji. 

Panorama firm od  A do Z
Zamieszczenie miniog∏oszenia (modu∏ 57 x 63 mm z logo firmy): 600, - z∏
za konkretnà grup´ produktów w trzech wydaniach. Miniog∏oszenie w sze-
Êciu wydaniach (rok og∏oszeniowy) kosztuje 1.000 z∏. Istnieje mo˝liwoÊç
zamieszczania miniog∏oszeƒ dwumodu∏owych (57 x 126 mm). Koszt takie-
go og∏oszenia wynosi odpowiednio: 1.600 z∏ w szeÊciu wydaniach (rok
og∏oszeniowy) oraz 1.000 z∏ (w trzech wydaniach).

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Zamieszczenie og∏oszenia: 30,- z∏ za ka˝dà ofert´ za jedno wydanie.
Zamieszczanie reklam o formatach inne ni˝ podane oraz reklama na pierwszej
stronie ok∏adki wymagajà dop∏at i sà mo˝liwe wy∏àcznie po otrzymaniu
akceptacji redakcji. Dop∏ata za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

Rabaty
Przy zamieszczeniu w ciàgu 12 miesi´cy (rok og∏oszeniowy):
3 og∏oszeƒ 5%
6 og∏oszeƒ 15%
Prowizja dla agencji reklamowych: 15%
Inserty:* 2-strony 4-strony 8-stron

4.000,- z∏ 8.000,- z∏ 20.000,- z∏

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

6/2006 29.11.2006    20.10.2006 27.10.2006
1/2007 30.01.2007    22.12.2006 29.12.2006
2/2007 27.03.2007    21.02.2007 23.02.2007
3/2007 07.05.2007    28.03.2007 02.04.2007
4/2007 27.07.2007    22.06.2007 29.06.2007

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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Szczegó∏owe informacje pod nr tel. 0-507 047 407

WIELKIE MO˚LIWOÂCI 

ZA NIEWIELKIE

PIENIÑDZE
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SPRZEDAM

< Budomarket- Sklep z technikà budowlanà: 
Tylko u nas!
-szeroki asortyment elementów traconych dla
konstrukcji ˝elbetowych: podk∏adki, sto˝ki
uszczelniajàce, kleje, zatyczki, korki, oleje, taÊmy, rury
szalunkowe, dêwigary.
-∏atwe i pewne zakupy przez internet
-darmowe próbki materia∏ów
Kontakt: Izabela Chmiel (032) 388 99 62, 

Agnieszka Nawracaj (032) 388 99 61
www.budomarket.net

< Pilarka do ci´cia ceramiki
Cena: 2.898,00 z∏ + VAT 
+ tarcza diamentowa fi 350 gratis
Kontakt: Marek Wilk 601 548 297, (032) 388 99 41

< Szalunki Êcienne i stropowe najtaniej w Polsce!
Podpory stalowe (stemple) nowe taƒsze ni˝ u˝ywane!
Lekkie deskowania do Êcian, s∏upów i stropów. 
Sklejka szalunkowa. Najtaƒsze w Europie drewniane
dêwigary szalunkowe H20 i GT24.
Kontakt: Marian Mi´sopust: 0605 59 34 33, (032) 388 99 40

Marek Wilk: 0601 54 82 97, (032) 388 99 41
< Tarczówka Uniwersalna do ci´cia drewna

Cena: 1.990,00 z∏ + VAT 
+ tarcza diamentowa fi 350 gratis 
Kontakt: Marek Wilk 601 548 297, (032) 388 99 41

Regeneracja pomp t∏oczkowych 
- kompleksowe us∏ugi w zakresie naprawy, regeneracji i regulacji

pomp i silników t∏okowych firm: 
REXROTH, LINDE, SAUER i innych...

Diagnostyka pomp i regulacja z dojazdem do klienta.

ul. Krochmalna 39, Lublin, tel. (0-81) 532-42-80, (0-602) 295-705, 
baggero@web.de, www.baggero.de

Groty do m∏otów elektrycznych, hydraulicznych 
i pneumatycznych. Wszystkie typy i rodzaje.

Wysoka jakoÊç - umiarkowane ceny.

Wy∏àczny dystrybutor PPUH WOBIS
41-803 Zabrze, ul. Bytomska 135, tel. (032) 275 32 26, fax (032) 274 63 94

www.wobis.pl

< Wiertnice do ska∏ twardych „Udarex-2” 
produkcji polskiej, przeznaczone do wiercenia 
otworów strza∏owych w zakresie 48÷102 mm 
w ska∏ach zwi´z∏ych
- 1 szt. nowa
- 1 szt. u˝ywana
Kontakt: (032) 205 81 28 

< Dêwig samochodowy BUMAR DST 450N
rok prod. 1994, udêwig 45 ton, rami´ 35 m + ext, kosz,
motor SCANIA 290 HP, 4 osie. 
Sprowadzony z Norwegii, zarejestrowany w Polsce.
Cena 375.000,- z∏ + VAT
Kontakt:  0608 034 016

Zabezpieczenia wykopów 
KRINGS, E+S

sprzeda˝ od 3,5 tys. z∏, wynajem,
polski certyfikat bezpieczeƒstwa

Kontakt: (081) 532-42-80, (0602) 295 705,
www.baggero.de
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< Rury kanalizacyjne
kamionkowe, szkliwione, kwaso- i ∏ugoodporne
- prostki kielichowe Øwew. 150; 200; 600,
- prostki kielichowe perforowane Øwew. 400 i 500,
- ∏uki (kolana) Ø150 i 200 kàt: 90° i 45°,
- trójniki od Ø 150 do 500.

< Metalowe wsporniki do monta˝u umywalek  
pokryte farbà proszkowà - bia∏e

< Elementy zsypów do Êmieci - „wywrotki” 
< Pompy dozujàce (nieu˝ywane) - 2 szt.  

typ NDA8RS, kwasoodporne, wydajnoÊç 10,8 l/h, 
90 obr./min, max przeciwciÊnienie 25MPa,
motoreduktor typ TS03 - 329
Kontakt: Zak∏ady Maszyn Ceramicznych i Kamionki Sp. z o.o.
Zi´bice, tel. 074 819 14 71÷3, fax 074 8191281
e-mail: zmcik@neostrada.pl
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Praktyczne zastosowanie
ustawy „O gwarancji zap∏aty
za roboty budowlane”

Analiza praktycznego zasto-
sowania instytucji gwarancji
zap∏aty za roboty budowla-
ne, przewidzianej treÊcià
ustawy z dnia 9 lipca 2003
roku (ustawa GARB), wyma-
ga odwo∏ania do sejmowe-
go uzasadnienia zg∏oszone-
go w trakcie prac legislacyj-
nych nad aktem normatyw-
nym. Nale˝y zwróciç uwag´,
i˝ zamiarem ustawodawcy
by∏o w szczególnoÊci „wyeli-
minowanie nieuczciwych
praktyk wyst´pujàcych na
rynku us∏ug budowlanych,
polegajàcych na permanent-
nym i powszechnym uchyla-
niu si´ od terminowego re-
gulowania p∏atnoÊci za wy-
konane us∏ugi. Ratio legis
ustawy jest dostarczenie
przedsi´biorcy budowlane-
mu instrumentu prawnego,
który przywraca∏by naruszo-
nà równowag´ stron, a zara-
zem uniemo˝liwia∏by nad-
u˝ywanie przez zamawiajà-
cego dominujàcej pozycji

przetargowej” (z uzasadnie-
nia projektu ustawy, dost´p-
nego na stronie internetowej
www.sejm.gov.pl). Przedsta-
wione w uzasadnieniu pro-
jektu ustawy stanowisko po-
zwala przyjàç, i˝ zamiarem
ustawodawcy pozostawa∏o
m.in. zapewnienie termino-
wej realizacji p∏atnoÊci za
wykonane przez przedsi´-
biorców roboty budowlane.
Uchwalenie ustawy GZRB
by∏o tak˝e wynikiem proce-
su dostosowawczego pra-
wodawstwa polskiego do
prawodawstwa Unii Europej-
skiej (vide: Dyrektywa Rady
Unii Europejskiej z dnia 29
czerwca 2000 roku w spra-
wie zwalczania opóênieƒ
p∏atnoÊci w obrocie handlo-
wym, 2000/30/EC). 
Praktyczne zastosowanie in-
stytucji gwarancji odnosi si´
do robót budowlanych zdefi-
niowanych przepisami usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane (ustawa
PB). Wskazana w ustawie PB
definicja robót budowlanych
pozostaje, co do zasady,
rozbie˝na z wskazanà w ko-
deksie cywilnym definicjà

umowy o roboty budowlane.
Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy
PB, robotami budowlanymi
jest budowa oraz prace po-
legajàce na monta˝u, re-
moncie lub rozbiórce obiek-
tu budowlanego. 
Dyskusyjna w Êwietle orzecz-
nictwa Sàdu Najwy˝szego
pozostaje kwestia dotyczàca
zastosowania przepisów
ustawy GZRB do umów, któ-
rych przedmiotem, oprócz ro-
bót budowlanych, pozostaje
wykonanie wszelkiego typu
projektów. Jak wynika z defi-
nicji art. 647 kc, poprzez
umow´ o roboty budowlane
rozumieç nale˝y zobowiàza-
nie wykonawcy do oddania
przewidzianego w umowie
obiektu wykonanego zgodnie
z projektem i zasadami wie-
dzy technicznej. Ekwiwalen-
tem zobowiàzania wykonaw-
cy pozostaje zobowiàzanie
inwestora do dokonania wy-
maganych przez w∏aÊciwe
przepisy czynnoÊci, zwiàza-
nych z przygotowaniem ro-
bót, w szczególnoÊci do
przekazania terenu budowy
i dostarczenia projektu oraz
do odebrania obiektu i zap∏a-

ty umówionego wynagrodze-
nia. Stanowisko Sàdu Naj-
wy˝szego wyra˝one w wyro-
ku z dnia 7 listopada 1997 ro-
ku (sygn. akt II CKN 446/97,
opubl. OSNC 4/1998) wska-
zuje, i˝ jako umow´ o dzie∏o
nale˝y zakwalifikowaç umo-
w´, w ramach której wyko-
nawca zobowiàzany jest do
opracowania projektu robót
budowlano-monta˝owych.
Wydaje si´, i˝ z praktycznego
punktu widzenia przedmioto-
we orzeczenie nie znajduje
uzasadnienia w faktycznej re-
alizacji inwestycji, w szcze-
gólnoÊci inwestycji opartych
o Warunki Kontraktu na Urzà-
dzenia i Budow´ z Projekto-
waniem - ˝ó∏ty FIDIC. 
Wskazane w treÊci ustawy
GZRB formy zabezpieczenia
odnoszà si´ do gwarancji
bankowej, gwarancji ubez-
pieczeniowej, por´czenia
bankowego oraz akredytywy
bankowej. Tak skonstruowa-
ny katalog zabezpieczeƒ de-
terminuje ich treÊç, zw∏aszcza
w odniesieniu do postano-
wieƒ ustawy Prawo bankowe. 
Podstawowym problemem
praktycznego zastosowania

Brak zap∏aty lub d∏ugotrwa∏a w niej zw∏oka za wykonane rzetelnie prace stanowià najcz´stsze przyczyny upad∏oÊci lub zamykania
ma∏ych i Êrednich firm budowlanych. W celu przybli˝enia tej interesujàcej naszych Czytelników tematyki, prezentujemy poni˝ej
analiz´ praktycznego zastosowania instytucji gwarancji zap∏aty za roboty budowlane autorstwa Tomasza Grzybkowskiego, adwo-
kata i doradcy podatkowego oraz Tomasza Guzka adwokata z Adwokackiej Spó∏ki Partnerskiej Grzybkowski & Guzek w Poznaniu



zabezpieczenia p∏atnoÊci
pozostaje mo˝liwoÊç zasto-
sowania ustawy GZRB
w zakresie kontraktów wy-
konywanych w oparciu
o postanowienia FIDIC.
O ile ustalone stanowisko
doktryny dopuÊci∏o mo˝li-
woÊç stosowania ustawy
GZRB w zakresie zamówieƒ
publicznych, o tyle dysku-
syjna pozostawa∏a kwestia
zwiàzana z realizacjà kon-
traktów w ramach Fundu-
szu SpójnoÊci. Przedmioto-
we inwestycje prowadzone
sà w oparciu o Warunki
Kontraktu na Urzàdzenia
i Budow´ z Projektowaniem
(˝ó∏ty FIDIC) oraz Warunki
Kontraktu na Budow´ (czer-
wony FIDIC). Zgodnie z tre-
Êcià klauzuli 2.4 Warunków
Kontraktu dla ˝ó∏ty i czerwo-
ny FIDIC, po otrzymaniu ˝y-
czenia wykonawcy, zama-
wiajàcy przed∏o˝y w ciàgu
28 dni rozsàdne dowody, ˝e
zosta∏y zorganizowane i sà
utrzymane Êrodki finanso-

wania. Przedmiotowa regu-
lacja stanowi cz´sto pod-
staw´ negatywnej decyzji
In˝yniera Kontraktu lub za-
mawiajàcego, odmawiajà-
cej przedstawienia gwaran-
cji zap∏aty za roboty budow-
lane. Zgodnie z interpreta-
cjà przyjmowanà przez in-
westorów, rozsàdne dowo-
dy finansowania stanowiç
powinny wystarczajàce po-
twierdzenie i zabezpiecze-
nie p∏atnoÊci na rzecz wyko-
nawców. Z przedstawionym
stanowiskiem nie sposób
si´ zgodziç, zw∏aszcza, i˝
w oparciu o postanowienia
klauzuli 1.4 dla ˝ó∏ty i czer-
wony FIDIC, kontrakty rzà-
dzone sà prawami kraju wy-
mienionymi w za∏àczniku do
oferty. Realizacja umów
w ramach Funduszu Spój-
noÊci zak∏ada zastosowanie
przepisów prawa polskiego.
W tym zakresie bezsporny
pozostaje fakt, i˝ pe∏ne za-
stosowanie w umowach
opartych o FIDIC mieç b´-

dzie ustawa GZRB, a nie
przed∏o˝enie jej w odpo-
wiednim terminie przez za-
mawiajàcego stanowiç mo-
˝e istotne niewykonanie zo-
bowiàzaƒ wed∏ug kontraktu
- klauzula 16.2 pkt d) dla
˝ó∏ty i czerwony FIDIC. 
Reprezentowane przez doktry-
n´ stanowisko, dotyczàce tre-
Êci zabezpieczenia wskazuje,
i˝ z wy∏àczeniem wysokoÊci
wynagrodzenia wykonawca
nie ma prawa ˝àdania udziele-
nia zabezpieczenia okreÊlonej
treÊci. Ustawa przyznaje mu
bowiem roszczenie jedynie
o ustanowienie zabezpiecze-
nia o okreÊlonej wysokoÊci.
Poglàd taki sprawia, i˝ zama-
wiajàcy dysponuje pe∏nà do-
wolnoÊcià w ustalaniu treÊci
gwarancji bankowej, umowy
por´czenia, gwarancji ubez-
pieczeniowej lub akredytywy.
Zgodnie z dyspozycjà art. 81
ustawy Prawo bankowe, przy-
k∏adowo gwarancja bankowa,
mo˝e byç wystawiona w formie
bezwarunkowej p∏atnej na

pierwsze ˝àdanie lub jako do-
kument z klauzulà rzeczywiste-
go zrealizowania si´ zabezpie-
czonego rezultatu. Wskazana
druga forma gwarancji banko-
wej zak∏ada, i˝ mo˝liwa jest jej
realizacja jedynie w przypad-
ku, w którym wykonawca
przedstawi dokument potwier-
dzajàcy wykonanie robót prze-
widzianych umowà. Wydaje si´,
i˝ opisane stanowisko doktryny,
preferujàce gwarancj´ z klauzu-
là rzeczywistego zaistnienia za-
bezpieczonego rezultatu, pozo-
stawaç mo˝e w sprzecznoÊci
z funkcjonalnym przeznacze-
niem gwarancji zap∏aty. Prakty-
ka realizacji robót budowlanych
prowadzi cz´sto do zastosowa-
nia przez inwestorów tzw.
„szanta˝u odbiorowego”. O ile
bezdyskusyjne pozostaje
uprawnienie inwestora do od-
mowy dokonania odbioru ro-
bót budowlanych niezgodnych
z treÊcià zawartej umowy, o ty-
le praktyczne zastosowanie tej
instytucji w ostatnich czasach
wskazuje na ra˝àcà dyspro-
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porcj´ w stosunkach wykonaw-
ca - inwestor. Przedmiotowa
kwestia rozpoznawana by∏a
wielokrotnie przez Sàd Najwy˝-
szy, który w orzecznictwie usta-
li∏, i˝ inwestor zobowiàzany jest
dokonaç odbioru po zg∏osze-
niu zakoƒczenia robót budow-
lanych przez wykonawc´ - wy-
rok Sàdu Najwy˝szego z dnia 5
marca 1997 roku, sygn. akt II
CKN 28/97, opubl. OSNC
1997/6-7/90. Stosowanie z na-
ruszeniem przepisów prawa in-
stytucji „szanta˝u odbiorowe-
go” powoduje, i˝ obowiàzek
przedstawienia protoko∏u od-
bioru wykonanych robót nie
znajduje uzasadnienia w ra-
mach zastosowania gwarancji
zap∏aty. Stanowisko takie po-
woduje bowiem, i˝ pomimo po-
siadania gwarancji zap∏aty za
roboty budowlane, wykonawca
nie jest zabezpieczony w za-
kresie terminowej zap∏aty za
zrealizowane prace. Inwestor
mo˝e bowiem bezpodstawnie
odmawiaç dokonania czynno-
Êci odbiorowych, wy∏àczajàc

mo˝liwoÊç realizacji doku-
mentów zabezpieczajàcych
zap∏at´. Wobec opisanych
wy˝ej okolicznoÊci uzasadnio-
ne pozostaje przedstawianie
przez zamawiajàcych doku-
mentów gwarancyjnych real-
nie zabezpieczajàcych mo˝li-
woÊç terminowej zap∏aty na
rzecz wykonawców.
Praktyka stosowania insty-
tucji gwarancji zap∏aty wy-
maga zwrócenia uwagi na
reprezentowane w ostatnim
czasie przez Narodowy
Fundusz Ochrony Ârodowi-
ska i Gospodarki Wodnej
(NFOÂ) stanowisko, doty-
czàce wzoru kontraktu dla
robót budowlanych realizo-
wanych w ramach Funduszu
SpójnoÊci. Zgodnie z oficjal-
nym stanowiskiem NFOÂ
opublikowanym na stronie
internetowej, za zalecany do
realizacji uznaç nale˝y wzór
umowy oparty o Warunki
Kontraktu FIDIC. Propono-
wana w tym zakresie treÊç
klauzuli 14.16 - Gwarancja

Zap∏aty przyjmuje, i˝ inwe-
stor uprawniony jest do jed-
nostronnego wyznaczania
terminów przewidzianych
art. 5 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2
ustawy GARB. Wynika to
z koniecznoÊci bezdyskusyj-
nego aprobowania wzorów
umów za∏àczonych do
SIWZ. Przyjàç nale˝y, i˝
skonstruowana w treÊci
ustawy GZRB instytucja od-
powiedniego terminu, przy-
j´ta zosta∏a w oderwaniu od
sztywnego wskazywania ilo-
Êci dni na dostarczenie gwa-
rancji. Takie za∏o˝enia usta-
wowe uwzgl´dniajà indywi-
dualny charakter realizowa-
nych robót budowlanych
i odnoszà si´ do konkretne-
go przypadku wystàpienia
z wnioskiem o przedstawie-
nie gwarancji. Próba arbitral-
nego i jednostronnego usta-
lania przez inwestora termi-
nów dostarczenia gwarancji
zap∏aty wydaje si´ zatem
nieuzasadniona i sprzeczna
z bezwzgl´dnie obowiàzujà-

cymi przepisami ustawowy-
mi. W tym miejscu zwróciç
nale˝y uwag´, i˝ podejmowa-
ne w procedurze zamówieƒ
publicznych Êrodki ochrony
prawnej - protesty na treÊç
Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Zamówienia - skutecznie
doprowadzi∏y do modyfikacji
wzorów umów przedstawia-
nych przez inwestorów w pro-
cedurach przetargowych. 
Opisane w treÊci niniejsze-
go artyku∏u problemy zwià-
zane z praktycznym zasto-
sowaniem gwarancji zap∏aty
za roboty budowlane, sta-
nowià jedynie cz´Êç ogólnej
problematyki zwiàzanej z re-
alizacjà uprawnieƒ wyko-
nawcy. Podejmowane przez
przedsi´biorstwa dzia∏ania
wymagajà, w ka˝dym przy-
padku, szczegó∏owej anali-
zy formalnoprawnej celem
umo˝liwienia zgodnego
z prawem wykonywania
uprawnieƒ przewidzianych
ustawà GZRB.

Dalsze informacje Pb 005Z
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Weber MT - system
COMPATROL

Nawierzchniowy system kon-
troli stopnia zag´szczenia
gruntu „Compatrol” zintegro-
wany w p∏ycie wibracyjnej zo-
sta∏ opracowany i wdro˝ony
przez firm´ Weber Maschinen-
technik w roku 2004. Montowa-
ny poczàtkowo w zag´szczar-
ce rewersyjnej CR 8 szybko
zdoby∏ uznanie u˝ytkowników
i wkrótce zosta∏ wprowadzony
tak˝e w l˝ejszych modelach CR
7 i CR 6. W zwiàzku z du˝ym
zainteresowaniem i licznymi
zapytaniami o funkcjonalnoÊç
i sposób dzia∏ania, poni˝ej opi-
sujemy podstawowe funkcje
systemu „Compatrol”.
Budowa systemu
System sk∏ada si´ z czujni-
ka przyspieszeƒ oraz proce-
sora i wyÊwietlacza, które
po∏àczone sà przewodem.
Jest on zintegrowany z kon-
kretnym typem zag´szczar-
ki, a co za tym idzie nie mo-
˝e byç stosowany zamien-
nie w innych modelach.
Sposób dzia∏ania
W zale˝noÊci od zwi´ksza-
nia (lub zmniejszania) stop-
nia zag´szczenia pod∏o˝a,
zmieniajà si´ w∏aÊciwoÊci
drgaƒ p∏yty roboczej za-
g´szczarki. Czujnik rejestru-
je drgania w cyklu ciàg∏ym.
Spektrum analizowane jest
przez procesor i pokazywa-
ne na wyÊwietlaczu.
Sposób odczytu
Stopieƒ zag´szczenia pod-
∏o˝a odczytywany jest przez
obs∏ugujàcego na szeregu
˝ó∏tych diod elektrolumine-
scencyjnych. Dwie pozosta-
∏e diody (zielona i czerwo-
na) sygnalizujà stan pracy
maszyny bàdê s∏u˝à jako
kontrolki ostrzegawcze. Sie-
dem ˝ó∏tych diod tworzy
wskaênik stopnia zag´sz-
czenia. Wraz ze wzrostem
stopnia zag´szczenia pod-
∏o˝a zwi´ksza si´ liczba
Êwiecàcych diod w szeregu.
Je˝eli liczba ta si´ nie
zwi´ksza otrzymujemy in-

formacj´, ˝e zosta∏ osià-
gni´ty maksymalny mo˝liwy
stopieƒ zag´szczenia.  
Opis wskazaƒ wyÊwietlacza
Po w∏àczeniu zap∏onu - przed
uruchomieniem silnika
Nast´puje sprawdzenie sta-
nu wyÊwietlacza. Diody zie-
lona i czerwona Êwiecà cià-
gle, rzàd ˝ó∏tych zapala si´
od lewej do prawej i gaÊnie
w odwrotnej kolejnoÊci.
Po uruchomieniu silnika -
przed osiàgni´ciem nomi-
nalnej cz´stotliwoÊci
Zielona dioda miga, czerwo-
na Êwieci ciàgle, ˝ó∏te si´
jeszcze nie zapalajà. W mo-
mencie gdy maszyna osià-
ga cz´stotliwoÊç roboczà
zielona dioda zaczyna Êwie-
ciç ciàgle, czerwona gaÊnie.
Zaczynajà zapalaç si´ diody
˝ó∏te. Je˝eli zielona dioda
dalej miga oznacza to, ˝e
maszyna nie osiàgn´∏a no-
minalnej cz´stotliwoÊci.
Przyczynà mo˝e byç niepra-
wid∏owe ustawienie dêwigni
gazu lub obrotów silnika,
bàdê te˝ niedostateczne na-
pi´cie paska klinowego.
Wskazania nieprawid∏o-
woÊci w czasie pracy
Zielona i czerwona dioda
Êwiecà ciàgle
Je˝eli jednoczeÊnie zgaszone

sà wszystkie diody ˝ó∏te, co wi-
daç na fotografii numer 1, ozna-
cza to, ˝e maszyna pracuje na
pod∏o˝u nie dajàcym si´ zag´-
Êciç na przyk∏ad na elastycz-

nej mieszaninie gliny z mu∏em,
jednorodnym piasku itp. Sy-
mulacj´ takiego stanu mo˝na
przeprowadziç uruchamiajàc
zag´szczark´ ustawionà na
oponie samochodowej.
Je˝eli wraz z diodà czerwo-
nà i zielonà ciàgle Êwiecà
tak˝e wszystkie diody ˝ó∏te,
pod∏o˝e jest ju˝ na tyle za-
g´szczone (twarde), ˝e na-
le˝y przerwaç prac´ (uk∏ad
takiego Êwiecenia diod ob-
razuje fotografia numer 2).
Stan ten w normalnych wa-
runkach gruntowych wyst´-
puje rzadko, a symulowaç
go mo˝na uruchamiajàc za-
g´szczark´ na kostce bru-
kowej lub innym pod∏o˝u
o podobnej twardoÊci.
Wskazania prawid∏owe
Zielona dioda Êwieci ciàgle,

czerwona jest wygaszona (ta-
ki uk∏ad Êwiecenia diod obra-
zuje fotografia numer 3).

W zale˝noÊci od zag´szcze-
nia pod∏o˝a zapala si´ odpo-
wiednia liczba ˝ó∏tych diod.
Liczba Êwiecàcych diod zwy-
kle zwi´ksza si´ z ka˝dym
przejazdem wraz z rosnàcym
stopniem zag´szczenia. Naj-
cz´Êciej maksymalny mo˝li-
wy stan zag´szczenia nast´-
puje wraz z momentem za-
Êwiecenia si´ czwartej diody.
Operator obs∏ugujàcy ma-
szyn´ podczas pracy cz´-
sto sam uczy si´ odpowied-
nio interpretowaç wskaza-
nia wyÊwietlacza. Przyk∏a-
dowo osiàgalne maksimum
zale˝ne jest od rodzaju pod-
∏o˝a. Na piasku w wi´kszo-
Êci przypadków najwi´ksze
mo˝liwe zag´szczenie osià-
ga si´ przy niewielkiej licz-
bie zapalonych diod, nato-
miast w przypadku mieszan-
ki t∏ucznia ze ˝wirem pod∏o-
˝e zag´szcza si´ do chwili
zaÊwiecenia szóstej lub
siódmej diody. 
Niezwykle wa˝na jest uwa˝-
na obserwacja wskaênika
przy wykonywaniu ostatnie-
go przejazdu. Nie powinno
byç miejsc, w których liczba
Êwiecàcych ˝ó∏tych diod
spada. Oznacza to bowiem,
˝e miejsca te sà niedosta-
tecznie zag´szczone. Nale-
˝y je zag´Êciç dodatkowo,
a w niektórych wypadkach
wymieniç pod∏o˝e. 
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Zag´szczarka rewersyjna CR 8 z systemem Compatrol

Fot. 1

Fot. 3

Fot. 2



Liebherr - ∏adowarki
ko∏owe „6. generacji”

Firma Liebherr produkuje
czternaÊcie modeli ∏adowarek
ko∏owych. Wszystkie z nich
wyposa˝one sà w hydrosta-
tyczny uk∏ad nap´dowy gwa-
rantujàcy wydajnà oraz eko-
nomicznà eksploatacj´.
Od roku 2006  linia najwi´k-
szych ∏adowarek ko∏owych
firmy Liebherr  z ∏y˝kà powy-
˝ej 3,5 m3 znalaz∏a si´ w gru-
pie maszyn budowlanych
nale˝àcych do nowej tzw. „6.
generacji”. ¸adowarki ko∏o-
we L 564 2plus2, L 574
2plus2 i L 580 2plus2 zastà-
pione zosta∏y poprzez nowe
modele: L 566 2plus2, L 576
2plus2 i L 580 2plus2. Zbie-
g∏o si´ to z wejÊciem w ˝ycie
zaostrzonych dyrektyw doty-
czàcych poziomu emisji spa-
lin i ha∏asu emitowanych
przez silniki maszyn budow-
lanych. W porównaniu z po-

przednià generacjà, nowe ∏a-
dowarki ko∏owe wyró˝niajà
si´ wy˝szà mocà, jeszcze
wi´kszym komfortem jazdy
oraz dodatkowymi urzàdze-
niami poprawiajàcymi bez-
pieczeƒstwo. JednoczeÊnie
przej´te zosta∏y sprawdzone
w praktyce rozwiàzania tech-
niczne z poprzedniej serii,
jak na przyk∏ad nap´d jezd-
ny z innowacyjnà technolo-
già 2plus2, który w praktyce
od wielu lat sprawdza si´

w tego typu maszynach ze
wzgl´du na ekonomicznoÊç
eksploatacji i przyjaznoÊç
dla Êrodowiska naturalnego. 
Cechà wyró˝niajàcà ∏adowar-
ki ko∏owe „6. generacji” jest
ich nowa stylistyka, która
w przysz∏oÊci b´dzie obowià-
zujàca dla wszystkich maszyn
Liebherr  przeznaczonych do
robót ziemnych, a wi´c rów-
nie˝ koparek oraz spycharek. 
Kluczowym punktem nowe-
go rozwoju produktów firmy
Liebherr by∏a optymalizacja
dotychczasowych koncep-
cji urzàdzeƒ. Celem kon-
struktorów sta∏o si´ osià-
gni´cie jeszcze wy˝szej
produktywnoÊci ∏adowarki
ko∏owej w zastosowaniu
praktycznym.
Wa˝nà rol´ odgrywajà tu
nowe silniki Diesla. Zak∏ad
nale˝àcy  do spó∏ki Liebherr
Machines Bulle w Szwajca-
rii, z uwagi na wspomnianà
ju˝ dyrektyw´ dotyczàcà
emisji spalin i ha∏asu stwo-

rzy∏ nowà generacj´ silni-
ków Diesla o mocy w zakre-
sie 130÷560 kW, które
w przysz∏oÊci montowane
b´dà standardowo w ró˝-
nych maszynach budowla-
nych firmy Liebherr. 
Kolejnà nowoÊcià w ∏ado-
warkach ko∏owych „6. ge-
neracji” jest zoptymalizowa-
ny system ch∏odzenia, który
doskonale znosi zwi´kszo-
ne zapotrzebowanie na
ch∏odzenie nowych silników

Diesla. Pomimo zwi´ksze-
nia powierzchni ch∏odzenia
i mo˝liwoÊci zintegrowania
dodatkowej ch∏odnicy pali-
wa, ogólny system uda∏o
si´ zredukowaç do bardzo
kompaktowych rozmiarów. 
Elektronika nowej ∏adowarki
bazuje na osiàgni´ciach
Centrum Kompetencji, które
jest jednà ze spó∏ek nale˝à-
cych do grupy Liebherr, Lie-
bherr-Elektronik w Lindau.
W oÊrodku tym opracowano
ogólnà koncepcj´ uk∏adów
elektronicznych, które znaj-
dà zastosowanie tak˝e
w wielu innych maszynach
budowlanych firmy Liebherr.
Na zwi´kszenie produktywno-
Êci nowych ∏adowarek wp∏y-
wa poprawienie bezpieczeƒ-
stwa pracy osiàgni´te mi´dzy
innymi poprzez optymalizacj´
uk∏adu podnoszenia. 
¸adowarki ko∏owe „6. gene-
racji” w porównaniu z po-
przednimi modelami  wypo-
sa˝one sà w kabiny o zwi´k-
szonej o 28 procent prze-
strzeni u˝ytkowej. Daje to
wi´kszy komfort operatoro-
wi majàcemu do dyspozycji
tak˝e dodatkowe schowki
i pó∏ki. Ponadto wyraênie
zwi´kszona zosta∏a wydaj-
noÊç montowanej seryjnie
klimatyzacji, co sprawia, ˝e
temperatura w kabinie utrzy-
mana zostaje nawet w eks-
tremalnych warunkach po-
godowych. Zoptymalizowa-
no tak˝e obieg powietrza
w kabinie. Nowoczesne ste-

rowanie pozwala na komfor-
towe czterostrefowe prze-
wietrzanie miejsca pracy
operatora.
Przy projektowaniu produ-
cent pomyÊla∏ tak˝e o obs∏u-
gach serwisowych. Wszystkie
punkty, gdzie wymagana jest
obs∏uga techniczna, sà bar-
dzo ∏atwo dost´pne. Pokrywy
silnika i ch∏odnicy mo˝na
otworzyç jednoczeÊnie, dzi´-
ki czemu znaczàco uprosz-
czone zosta∏o czyszczenie
ch∏odnicy. ¸adowarki „6. ge-
neracji” wyposa˝ono seryjnie
w szereg detali poprawiajà-
cych bezpieczeƒstwo czynne
i bierne. Nale˝à do nich mi´-
dzy innymi zespolona przed-
nia szyba, powi´kszone lu-
sterko zewn´trzne, cztery re-
flektory przednie oraz szero-
kie stopnie wejÊciowe umo˝li-
wiajàce bezpieczniejsze wej-
Êcie do kabiny. Ponadto tylne
Êwiat∏a zag∏´biono w zderza-
ku. Rozwiàzanie to pozwala
uniknàç ewentualnych uszko-
dzeƒ tylnej cz´Êci maszyny.
Niezawodnà ochron´ przed
wypadkiem, w przypadku
r´cznego czyszczenia szyby
czo∏owej zapewnia dodatko-
wy uchwyt umieszczony
w dachu kabiny. Tankowanie
powi´kszonych do pojem-
noÊci 400 litrów zbiorników
paliwa w nowych ∏adowar-
kach mo˝liwe jest  tak˝e
z do∏u. Na terenie Polski
pracuje ju˝ dziesi´ç sztuk
∏adowarek serii „6”.
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Nap´d hydrostatyczny ∏adowarek LIEBHERR zapewnia wydajnà i ekonomicznà eksploatacj´

¸adowarki „6. generacji” wyró˝niajà si´: wy˝szà mocà maszynowà, jeszcze wi´kszym
komfortem jazdy i dodatkowymi urzàdzeniami poprawiajàcymi bezpieczeƒstwo





Koparka ko∏owa 
Hyundai Robex 55W-7

W aktualnej ofercie koncernu
Hyundai znajdujà si´ cztery
modele koparek ko∏owych. Naj-
mniejszym z nich jest wa˝àca
5.450 kg maszyna Robex
R55W-7. W koparce skonstru-
owanej z myÊlà o miejskich pla-
cach budowy zastosowano naj-
mocniejszy w tej klasie silnik.
Jednostka nap´dowa Yanmar
rozwija moc 57 KM przy 2.400
obr./min. Koparka R55W-7 ide-
alnie sprawdza si´ podczas
prac prowadzonych na ograni-
czonej przestrzeni w terenie za-
budowanym. Trzymetrowy wy-
si´gnik mo˝e zostaç maksy-
malnie opuszczony, co umo˝li-
wia bezkolizyjne przemieszcza-
nie si´ maszyny. Specjalne
ok∏adziny umieszczone po obu
stronach maszyny dodatkowo
chronià mask´ silnika nara˝onà
na uszkodzenia podczas zwro-
tów wykonywanych przez ma-
szyn´ pracujàcà na ograniczo-
nej przestrzeni.
Na uwag´ zas∏uguje te˝ u∏o˝e-
nie ∏y˝ki wzgl´dem lemiesza
maszyny. Oba elementy kon-
struktorzy koncernu Hyundai
posadowili w ten sposób, ˝e
podczas obrotu wysi´gnika
praktycznie nie kolidujà one
ze sobà, co z kolei w znacz-
nym stopniu usprawnia pro-
wadzenie prac niwelacyjnych. 

Koparka imponuje osiàgami
w zakresie si∏y pociàgowej
oraz udêwigu, co sprawia,
˝e prace z jej wykorzysta-
niem mogà byç wykonywa-
ne szybko i precyzyjnie. Pro-
ducent u˝y∏ komponentów
i materia∏ów najwy˝szej ja-
koÊci. Rama podwozia wy-
konana ze stali o podwy˝-
szonej twardoÊci jest ca∏ko-
wicie spawana. W koparce
stosowaç mo˝na ∏y˝ki o po-

jemnoÊci 0,07 lub 0,18 m3. 
W koparce Robex 55W-7 za-
stosowano przestronnà kabin´
nowej generacji. Dzi´ki du˝ej
powierzchni przeszkleƒ opera-
tor ma z niej doskona∏à wido-
cznoÊç we wszystkich kierun-
kach. Doskona∏a izolacja aku-
styczna sprawia, ˝e pracujàcy
na koparce nie jest nara˝ony
na szkodliwy wp∏yw ha∏asu.
Wysokowydajny uk∏ad klimaty-
zacji i ogrzewania zapewniajà
najwy˝szy komfort pracy nie-
zale˝nie od warunków atomos-
ferycznych panujàcych na ze-
wnàtrz maszyny. Specjalny
uk∏ad odmra˝ajàcy wn´trze ka-
biny podwy˝sza komfort ope-
ratora rozpoczynajàcego pra-
c´ w okresie zimowym. 
Elementy sterowania opraco-
wano i rozmieszczono zgod-
nie z najnowszymi zdobycza-
mi ergonomii. Wszystkie
wskaêniki, jak na przyk∏ad
pr´dkoÊç obrotowa silnika,
Êrednia temperatura ch∏odzi-
wa jednostki nap´dowej, po-
ziom paliwa oraz stan rozlicz-
nych prze∏àczników dajà ope-
ratorowi mo˝liwoÊç dok∏adne-
go Êledzenia parametrów pra-

cy maszyny. W celu zapewnie-
nia maksymalnej sztywnoÊci
kabiny, jej konstrukcj´ wzmoc-
niono specjalnymi belkami.
Kabina spe∏nia wymogi ROPS,
FOPS oraz TOPS. 
Ergonomiczny drà˝ek umo˝-
liwia precyzyjne i ∏atwe stero-
wanie maszynà. Odchylana
kolumna kierownicy w po∏à-
czeniu z szerokimi drzwiami
pozwala operatorowi na ∏a-
twe zaj´cie miejsca w kabi-
nie. Regulowany wielop∏asz-
czyznowo fotel sprawia, ˝e
operator niezale˝nie od po-
stury mo˝e dopasowaç miej-
sce pracy do indywidual-
nych wymagaƒ. 
Koparka Robex 55W-7 mo-
˝e pokonywaç wzniesienia
dochodzàce nawet do 35°,
co w po∏àczeniu z przeÊwi-
tem wynoszàcym 290 mm
u∏atwia znacznie prac´ na
nierównym pod∏o˝u. 
Kolejnà zaletà maszyny sà
seryjnie montowane prze-
wody pod m∏ot oraz zawór
bezpieczeƒstwa chroniàcy
uk∏ad hydrauliczny przed
przecià˝eniami. 
O koparce w samych superla-
tywach wypowiadajà si´ te˝
mechanicy. Nie tylko ze wzgl´-
du na jej du˝à bezawaryjnoÊç.
Koparka R55W-7 zosta∏a skon-
struowana bowiem w ten spo-
sób, by jak najbardziej u∏atwiç
prace serwisowe i ewentual-
ne naprawy. Wszystkie drzwi,
pokrywy i klapy dost´pne sà
bez przeszkód, tak by uspraw-
niç wszelkie prace serwisowe
oraz utrzymywanie maszyny
w odpowiednim stanie tech-
nicznym. Szczególnà uwag´
zwraca ∏atwoÊç wymiany wy-
konanego z tworzywa sztucz-
nego filtra powietrza cechujà-
cego si´ przed∏u˝onà ˝ywot-
noÊcià. Zastosowany efek-
tywny separator wody i filtr
paliwa chronià system wtry-
skiwaczy znacznie wyd∏u˝a-
jàc jego ˝ywotnoÊç. Maszyn´
wyposa˝ono w powi´kszony
zbiornik paliwa, co umo˝liwia
wyd∏u˝enie czasu pracy mi´-
dzy tankowaniami. 
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Robex R55W-7 jest nap´dzany najmocniejszym w swej klasie silnikiem o mocy 57 KM.
Uwag´ zwracajà boczne os∏ony chroniàce mask´ silnika przed uszkodzeniami 

Kabina koparki ko∏owej Robex 55W-7 imponuje przestronnoÊcià stanowiàc komfortowe
miejsce pracy dla operatora





Interhandler podsumowuje 
pierwsze pó∏rocze

Interhandler wkroczy∏ w II
pó∏rocze wyjàtkowego pod
wzgl´dem dynamiki roz-
woju bran˝y maszyn bu-
dowlanych roku 2006 . To
czas intensywnej pracy,
budowania strategii sprze-
da˝y, wnikliwego Êledzenia
i analizowania sygnalizo-
wanego przez klientów za-
potrzebowania.
WysokoÊç sprzeda˝y maszyn
- szczególnie w segmencie
koparko-∏adowarek oraz po-
pyt, z jakim firma spotka∏a si´
w tym roku, przekroczy∏ zak∏a-
dane plany. Zarówno w∏asne,
jak i prowadzone przez anali-

tyków i planistów JCB obser-
wacje wskazujà wyraênie, ˝e
wzmo˝one zapotrzebowanie
na maszyny dotyczy nie tylko
rynku polskiego, ale ma ono
miejsce w skali europejskiej
a nawet Êwiatowej. Podj´te
przez Interhandler dzia∏ania,
a przede wszystkim Êmia∏e
posuni´cie, jakim by∏o potro-
jenie wielkoÊci zamówieƒ
w stosunku do roku ubieg∏ego
i adekwatny wzrost zaanga˝o-
wania Êrodków finansowych
przeznaczonych na import
maszyn dla odbiorców z Pol-
ski, okaza∏y si´ przedsi´wzi´-
ciami trafionymi i przynios∏y
wymierne korzyÊci w postaci
utrzymania ciàg∏oÊci sprzeda-
˝y maszyn w pierwszym pó∏-

roczu. Dzi´ki doskona∏ej ana-
lizie i trafnie przewidzianemu
zapotrzebowaniu rynku, klien-
ci Interhandler  nie sà zmu-
szeni do d∏ugotrwa∏ego ocze-
kiwania na realizacj´ zamó-
wieƒ. Faktem jest, ˝e maszy-
ny JCB kupowane sà w Pol-
sce coraz ch´tniej i coraz cz´-
Êciej. Interhandler wcià˝ po-
zyskuje nowych odbiorców.
Z kolei ci, którzy stali si´
klientami firmy ju˝ wczeÊniej,
dziÊ powi´kszajà swoje za-
mówienia. To dla firmy znak,
˝e jakoÊç jej dzia∏aƒ i bogac-
two oferty potwierdzajà si´
w liczbie sprzedawanych ma-
szyn oraz w zadowoleniu
u˝ytkowników maszyn JCB.
Rok 2006 dla firmy Interhan-
dler stoi pod znakiem ko-

parko-∏adowarek. Opierajàc
si´ na badaniach rynko-
wych prowadzonych przez
CECE, mo˝emy stwierdziç,

˝e na dziesi´ç sprzedawa-
nych w Polsce koparko-∏a-
dowarek, cztery to maszyny
marki JCB. Fakt ten znajdu-
je swoje potwierdzenie
w stale rosnàcej liczbie ma-
szyn JCB pracujàcych na
polskich budowach, co daje
si´ wyraênie zauwa˝yç na
terenie ca∏ego kraju.
Innym niezwykle istotnym
wydarzeniem dla firmy Inter-
handler jest wdro˝enie do
sprzeda˝y kompleksowej
oferty maszyn marki JCB
VIBROMAX. Dzi´ki temu,
oferta dla drogownictwa sta-
je si´ coraz bardziej kom-
pleksowa. Wdro˝enie nowej
linii maszyn dobranych do
technologii wykonywania
prac drogowych pozwala In-
terhandlerowi wkroczyç
w nowà sfer´ dzia∏ania. W li-
nii Vibromax potencjalni na-
bywcy otrzymujà szerokà
gam´ maszyn: od ma∏ych

ubijaków stopowych po-
przez walce typu tandem, a˝
po walce drogowe. 
Interhandler nie zamierza
oczywiÊcie spoczywaç na
laurach. Firma podejmuje
konkretne dzia∏ania na rzecz
tworzenia jak najlepszych re-
lacji z odbiorcami maszyn.
Ju˝ dziÊ nale˝y wspomnieç
o rozpoczynajàcej si´ nied∏u-
go budowie nowej placówki
Interhandlera w Poznaniu,
a w przysz∏oÊci tak˝e we
Wroc∏awiu i w Warszawie.
Zdajàc sobie spraw´ z nie-
podwa˝alnego udzia∏u swych
partnerów i u˝ytkowników
maszyn JCB w budowaniu
drogi do sukcesu Interhan-
dlera, firma nie ustaje w dzia-
∏aniach s∏u˝àcych temu, by
klienci kupujàcy maszyny
JCB czuli si´ komfortowo
i bezpiecznie podczas ca∏ego
okresu ich eksploatacji. 
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Istotnym wydarzeniem dla firmy Interhandler jest wdro˝enie do sprzeda˝y maszyn dla
drogownictwa oferowanych pod markà JCB VIBROMAX

Interhandler wcià˝ pozyskuje nowych odbiorców, co sprawia, ˝e maszyny nie czekajà d∏ugo na nabywc´

G∏ówna siedziba firmy Interhandler mieÊci si´ w Toruniu





Wywiad PoÊrednika
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PoÊrednik Budowlany: – Czy w Europejskim Funduszu Le-
asingowym odczuwa si´ popraw´ koniunktury  w polskim
budownictwie?
Marek Dziok: - Zdecydowanie tak, z  jej przejawami spotyka-
my si´ bowiem  niemal na ka˝dym kroku. Widok rozkopanej
ulicy, objazdu, remontu chodnika czy budowy nowego
osiedla od jakiegoÊ czasu nie robi ju˝  na nas najmniejsze-
go wra˝enia. Je˝d˝àc i chodzàc po naszych miastach zno-
simy zwiàzane z tym niedogodnoÊci cieszàc si´ jednocze-
Ênie z wszechobecnego boomu budowlanego. 

- W jaki sposób zareagowa∏ EFL na zwi´kszone potrzeby
krajowych firm budowlanych?
- Po wnikliwej analizie polskiego rynku budowlanego, Eu-
ropejski Fundusz Leasingowy z myÊlà o dzia∏ajàcych na
nim firmach budowlanych ju˝ na poczàtku roku 2006 przy-
gotowa∏ specjalnà strategi´.  U jej podstaw le˝y zapewnie-
nie klientom z sektora budowlanego ∏atwodost´pnych êró-
de∏ finansowania.

- Co w praktyce oznacza owa ∏atwa dost´pnoÊç?
- Jest to ukierunkowanie na uproszczenie procedur i szyb-

koÊç zawierania kontraktów. Uwzgl´dniajàc te za∏o˝enia
przygotowaliÊmy specjalny produkt leasingowy EUROBUD,
który od momentu pojawienia  si´ na rynku zyska∏ uznanie
naszych klientów z bran˝y budowlanej.

- Czy mo˝na pokusiç si´ o pierwsze oceny funkcjonowania
tego produktu leasingowego w praktyce?
- Ju˝ pierwsza po∏owa tego roku w pe∏ni potwierdzi∏a s∏usz-
noÊç obranej strategii. Âwiadczy o tym chocia˝by blisko
trzystuprocentowa dynamika sprzeda˝y, dzi´ki której Euro-
pejski Fundusz Leasingowy S.A. - wed∏ug danych ZPL -
osiàgnà∏ pozycj´ lidera tego segmentu rynku.

- Na co mo˝e liczyç klient - firma budowlana, która  chce za-
wrzeç umow´ leasingowà w EFL? 
- Jak ju˝ wspomnia∏em na maksymalne uproszczenie pro-
cedur. Praktycznie podj´cie decyzji i zawarcie umowy mo-
˝e odbyç si´ w siedzibie klienta. Klient przedstawia jedynie
dokumenty rejestrowe: NIP, REGON i wpis (KRS). W leasin-
gu EUROBUD mo˝na zawrzeç umowy na ∏àcznà wartoÊç
250 000 z∏otych po odliczeniu wp∏aty w∏asnej klienta. Przyj-
mujàc, ˝e Êrednie wp∏aty poczàtkowe mieszczà si´ w prze-
dziale od 10-20% klient mo˝e wziàç w leasingu uproszczo-
nym maszyn´ lub maszyny o wartoÊci dochodzàcej nawet
do 300 000 z∏otych. Do tego z udzia∏em w∏asnym klienta
ju˝ od 0% dla najlepszych firm. Majàc na uwadze specyfik´
i sezonowoÊç bran˝y budowlanej umo˝liwiamy zawarcie
umów w procedurze uproszczonej tak˝e firmom generujà-
cym okresowà strat´ z dzia∏alnoÊci. Równie˝ istotnym ele-

mentem jest równe traktowanie maszyn nowych i u˝ywa-
nych do 10 lat. Daje to mo˝liwoÊç finansowania leasingiem
starszych u˝ywanych maszyn ma∏ym i Êrednim firmom roz-
poczynajàcym dzia∏alnoÊç,  których cz´sto nie staç na no-
we maszyny.

- Czy oprócz wspomnianej oferty uproszczonej EUROBUD
EFL przygotowa∏ jeszcze inne nowoÊci?
- Ka˝dy klient po przedstawieniu dokumentów finansowych
mo˝e zawieraç umowy na zasadach standardowych. Tak˝e
tu wprowadziliÊmy nowe rozwiàzanie - oferujemy natychmia-
stowà kompletnà ocen´ zdolnoÊci kredytowej klienta, rozpa-
trywanà na podstawie wyników finansowych z uwzgl´dnie-
niem zawartych kontraktów i ich roz∏o˝enia w czasie. Po ta-
kiej analizie oferujemy nie tylko rozpatrzenie wniosku klien-
ta, ale równie˝ decyzj´ o przyznaniu linii kredytowej na okres
6 miesi´cy, co znacznie przyczynia si´ do u∏atwienia naszym
klientom przysz∏ej wspó∏pracy sprowadzajàc jà do wyboru
maszyny i zawiadomieniu o tym handlowca EFL. Ârodki fi-
nansowe czekajà u nas na jego decyzj´.

- Czy potencjalni leasingobiorcy wywodzàcy si´ z bran˝y bu-
dowlanej sà obs∏ugiwani w EFL przez pracowników
znajàcych si´ na maszynach i sprz´cie?
- Klienci obs∏ugiwani sà przez specjalistów od maszyn bu-
dowlanych doskonale orientujàcych si´ w specyfice bran˝y
oraz potrzebach klienta. Rozwini´ta sieç sprzeda˝y umo˝li-
wia ∏atwy dost´p do naszych produktów. Dysponujemy po-
nad 90 przedstawicielstwami jak równie˝ mo˝na nas zna-
leêç u dostawców sprz´tu, gdzie nasi handlowcy bezpo-
Êrednio oferujà produkty finansowe. Dobre relacje z wiodà-
cymi dostawcami maszyn nowych i u˝ywanych zapewniajà
klientom dost´p do najnowoczeÊniejszych technologii i pe∏-
nego asortymentu sprz´tu. Zapewniamy dostawcom pe∏ny
program rozwiàzaƒ i produktów wspierajàcych sprzeda˝
oraz nasz program partnerski „Liga Dostawców”.  Klienci
mogà liczyç na znaczne upusty i leasing promocyjny dla
wybranych marek i modeli. 

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski

Rozmowa z Markiem Dziokiem 
- dyrektorem rozwoju rynku leasingu maszyn budowlanych 

Europejskiego Funduszu Leasingowego

Eurobud da∏ nam pozycj´ lidera!





System Komatsu KVX 

OtwartoÊç na nowe rozwiàza-
nia i przedk∏adanie d∏ugoter-
minowych korzyÊci ponad
krótkoterminowymi oszcz´d-
noÊciami to za∏o˝enia, które
pomog∏y hiszpaƒskiej firmie
Aridan zwi´kszyç rentow-
noÊç. Dobierajàc wyposa˝e-
nie ∏y˝ek (GET) dla u˝ytkowa-
nych koparek i ∏adowarek fir-
ma Aridan wbrew ogólnie pa-
nujàcej tendencji postawi∏a
na najwy˝szà jakoÊç zamiast
za wszelkà cen´ obni˝aç
koszty. Wybór pad∏ na wyso-

kiej trwa∏oÊci system KVX fir-
mowany przez  KOMATSU.
Decyzja ta okaza∏a si´ ze
wszech miar op∏acalna. 
Kopalnia Aridan znajduje si´
w pobli˝u Almerii w po∏udnio-
wej Hiszpanii. Produkuje oko-
∏o 8.000 ton silikatów (g∏ównie
kwarcytu) dziennie. Z uwagi
na niewielkà odleg∏oÊç od
miasta zrywanie jest tu najlep-
szym sposobem pozyskiwa-
nia materia∏u. Odstrza∏y niosà
bowiem ze sobà wiele kompli-
kacji i sà znacznie dro˝sze.
Dlatego te˝ odporny na Êcie-
ranie system KVX sta∏ si´ klu-
czem do sukcesu. 
- Pi´ç lat temu zdecydowali-
Êmy si´ na przetestowanie
systemu KVX - mówi Ulrich
Zinner, dyrektor firmy Aridan
odpowiedzialny za sprz´t -
przedstawiciel KOMATSU za-
rekomendowa∏ nam ten sys-

tem do naszych nowych kopa-
rek PC600 i PC340. Po do-
k∏adnym zmierzeniu czasu
pracy byliÊmy bardzo pozy-
tywnie zaskoczeni, gdy okaza-
∏o si´, ˝e z´by przepracowa∏y
ponad 2.000 godzin.
System KVX jest niezwykle
efektywny. Mo˝e byç zastoso-
wany do ka˝dej maszyny przy
zachowaniu doskona∏ych pa-
rametrów pracy i odpornoÊci
na zu˝ycie. System sk∏ada si´
z obracalnych z´bów moco-
wanych Êrubami i p∏yt os∏ono-
wych. Kiedy ulegnà one zu˝y-
ciu po jednej stronie, wystar-
czy je odwróciç by kontynu-

owaç roboty. Jest to prosta
metoda na podwojenie czasu
pracy z´bów. Co wi´cej, z´by
sà specjalnie utwardzane,
a wszystkie Êruby dokr´cane
z bardzo wysokim momentem,
co sprawia ˝e ca∏oÊç spraw-
dza si´ podczas pracy w naj-
ci´˝szych warunkach. 
Wraz ze wzrostem produkcji fir-
ma Aridan poszukiwa∏a nowych
rozwiàzaƒ optymalizujàcych
proces pozyskiwania kruszywa.
- DysponowaliÊmy czterema wo-
zid∏ami KOMATSU HD465, ka˝de
o pojemnoÊci 36 m3. Aby wype∏-
niç wozid∏o w ciàgu 6 cykli - po-
trzeba ∏y˝ki o pojemnoÊci 6 m3.
To typowy rozmiar dla koparki
o masie 80 ton, jednak taka ma-
szyna nie mia∏aby odpowiedniej
mocy do zrywania materia∏u -
wyjaÊnia Ulrich Zinner - po-
trzebny by∏by wi´c spychacz.
Firma Aridan zdecydowa∏a si´

jednak na inne rozwiàzanie, ja-
kim by∏o zastosowanie 120-to-
nowej koparki PC1250 mogàcej
podo∏aç jednoczeÊnie ∏adowa-
niu i zrywaniu materia∏u. Ale
czy mo˝na znaleêç ∏y˝k´, któ-
ra wykonywa∏aby oba te zada-
nia? Problem uda∏o si´ rozwià-
zaç stosujàc przeznaczonà do
pracy w ci´˝kich warunkach
i wyposa˝onà w system z´bów
KVX Ripper HD ∏y˝k´
KOMATSU o pojemnoÊci 5,8
m3 .
- By∏ to przys∏owiowy „strza∏
w dziesiàtk´” - kontynuuje Ulrich
Zinner - koparka PC1250 stano-
wi bowiem znacznie bardziej
ekonomiczne rozwiàzanie ni˝

mniejsza koparka i buldo˝er.
Firma Aridan zdecydowa∏a si´
równie˝ na zastosowanie sys-
temu combi produkcji KVX
w ∏adowarkach ko∏owych typu
WA500. Dzi´ki temu osiàgni´to

nie tylko wyd∏u˝ony czas pra-
cy, ale jednoczeÊnie zreduko-
wano  o oko∏o dziesi´ç procent
zu˝ycie paliwa. Jednak pod-
stawowà zaletà by∏o rozwiàza-
nie problemu wpadania z´bów
do kruszarek, który nigdy nie
pojawi si´ przy zastosowaniu
systemu z´bów KVX. Dyrektor
Zinner komentuje: - System
KVX okaza∏ si´  niezwykle bez-
piecznym i bardzo oszcz´dnym
rozwiàzaniem. Po jego zasto-
sowaniu znacznie rzadziej mu-
simy wymieniaç z´by, a dodat-
kowo uda∏o si´  znacznie zre-
dukowaç zu˝ycie paliwa.
Dystrybutorem systemu KVX
w Polsce jest firma Komatsu

Poland Sp. z o.o. W celu
uzyskania szczegó∏owych
informacji na temat systemu
KVX  nale˝y kontaktowaç si´
z jej dzia∏em sprzeda˝y.
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Z chwilà wyposa˝enia ∏adowarki WA500 w ∏y˝k´ KOMATSU oraz system z´bów KVX
skoƒczy∏y si´ problemy z wpadajàcymi do kruszarek z´bami

Przeznaczona do trudnych zastosowaƒ ∏y˝ka produkcji KVX (Komatsu) o pojemnoÊci 5,8 m3

wyposa˝ona w system z´bów KVX typu Ripper oraz p∏yty os∏onowe

Koparka PC1250 jest stosowana zarówno do zrywania urobku, jak i ∏adowania wozid∏a HD465





MECALAC, 365 dni
w roku… bez wzgl´du
na pogod´!

Dzi´ki swej oryginalnej kon-
strukcji koparka MECALAC
ca∏kowicie spe∏nia doÊç zró˝-
nicowane niekiedy potrzeby
firm budowlanych, komunal-
nych, dzia∏ajàcych w sekto-
rze przemys∏owym, zajmujà-

cych si´ utrzymaniem zieleni
i wszystkich pozosta∏ych, któ-
re jeszcze nie odkry∏y wielo-
funkcyjnoÊci tej maszyny. 
MECALAC jest idealnà ma-
szynà dla wszystkich, którzy
poszukujà sprz´tu uniwersal-
nego. Koparka bez wzgl´du
na miejsce i warunki wykonu-
je prace ziemne, transporto-
we oraz pomocnicze. W∏aÊci-

ciel maszyny MECALAC ma
dzi´ki temu znacznie wi´ksze
mo˝liwoÊci zaistnienia na ryn-
ku us∏ug budowlanych. Wie-
lofunkcyjnoÊç maszyny pra-
cujàcej w terenie przek∏ada
si´ w efekcie na niski koszt
wykonywanej pracy. Maszy-
na uniwersalna staje si´
w ten sposób maszynà tanià.
Poszczególne modele koparek
MECALAC ró˝nià si´ mocà

(82÷116 KM) i masà w∏asnà
(7÷13 ton), w ten sposób
mo˝na dostosowaç maszyn´
do wymagaƒ okreÊlanych
przez u˝ytkownika.
Koparka MECALAC jest nie-
porównywalna z innymi tego
typu maszynami dost´pnymi
na rynku. Polscy posiadacze
tego rodzaju maszyn zgod-
nie twierdzà, ˝e dzi´ki ma-

szynie MECALAC sà w sta-
nie wykonaç wszystkie po-
wierzone im zadania spraw-
nie, szybko i niezawodnie.
U˝ytkownicy cz´sto okreÊla-
jà kopark´ MECALAC mia-
nem „spryciarza”. Dzieje si´
tak dlatego, ˝e jej u˝ytkow-
nik zawsze znajduje wyjÊcie
z trudnej sytuacji. Maszyna

przynosi korzyÊci w∏aÊcicie-
lowi, w postaci wykonanej na
czas pracy. MECALAC jest
prawdziwym „ekspertem na
budowie”. Spójrzmy co sà-
dzà o tej koparce jej w∏aÊci-
ciele i operatorzy? Poni˝ej
prezentujemy ich opinie:
- U˝ywajàc koparki MECA-
LAC jesteÊmy rzeczywiÊcie
wydajni, korzystamy z niej
przez okràg∏y rok. Od A do
Z - jedna maszyna wykonuje
prace na naszej budowie. 
- Tym co cenimy w koparce

MECALAC jest mo˝liwoÊç od-
k∏adania ∏adunku na wid∏ach
na 3,5 m poni˝ej poziomu, na
którym ona stoi. Oznacza to
dla nas bezpieczeƒstwo,
mniej manewrowania, a przez
to wi´kszà wydajnoÊç.
- Koparka jest wielofunkcyj-
na, zmiana osprz´tu odbywa
si´ bardzo szybko. Maszyna

osiàga parametry jednostek
znacznie wi´kszych od sie-
bie potrzebujàc w tym celu
o po∏ow´ mniej miejsca.
- Koparka ta dostarcza rozwià-
zaƒ i umo˝liwia w pe∏ni bez-
piecznà prac´ na budowie.
Teraz mo˝emy rozwiàzywaç
problemy, które by∏y bólem
g∏owy do momentu zakupu
koparki MECALAC. Cicha,
kompaktowa koparka do ro-
bót w mieÊcie. To w∏aÊnie na
nià czekaliÊmy.
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MECALAC doskonale sprawdza si´ w miejscach o ograniczonej przestrzeni

U˝ytkownicy cz´sto okreÊlajà kopark´ MECALAC mianem „spryciarza”

MECALAC jest maszynà ze wszech miar uniwersalnà, a co za tym idzie tanià w eksploatacji

U˝ytkownicy koparki MECALAC sà w stanie wykonaç wszelkie, nawet nietypowe prace spraw-
nie, szybko i niezawodnie





Ammann - zag´szczanie
do perfekcji

Trzywa∏owy  wibrator  w ci´˝-
kich  p∏ytach  wibracyjnych
Ammann  sta∏  si´  kolejnà  wi-
zytówkà  tej  marki. Zasada
dzia∏ania  uk∏adu  wibracyjne-
go  sk∏adajàcego  si´  z trzech
wa∏ków cieszy  si´  coraz  wi´k-
szym  uznaniem fachowców,
powoduje  bowiem optymalne
zachowanie  si´ p∏yty  podczas
pracy, poniewa˝  w przypadku

okreÊlonych  po∏o˝eƒ  fazo-
wych  wydatnie  zosta∏  wyeli-
minowany  ruch  przechylny
p∏yty  roboczej, który  wyst´pu-
je  przy  zastosowaniu  wibrato-
ra  z dwoma  wa∏kami. Zalety
te  wyst´pujà  przede  wszyst-
kim  przy  niskiej  cz´stotliwo-

Êci  i du˝ej  amplitudzie  sko-
ku. Dlatego  te˝  w pe∏ni  hy-
drauliczne  zag´szczarki  Am-
mann  spod  znaku  3 W dys-
ponujà  najwy˝szym  momen-
tem  niewywa˝enia (wspó∏-
czynnik We) w swojej  klasie.
Efektem  tego - dzi´ki  optymal-
nemu  przemieszczeniu  punk-
tu  ci´˝koÊci  oraz  jednorodne-
mu  zag´szczaniu  bez  spulch-
niania  gruntu - jest  najwy˝sza
wydajnoÊç  zag´szczania oraz
znakomite  w∏asnoÊci  dotyczà-
ce  ruchu  i pokonywania

wzniesieƒ. Kolejnymi zaletami
hydraulicznych  p∏yt  Am-
mann  z technikà 3 W sà:
• wysoka  precyzja  dzia∏ania

w wyniku  bezstopniowego
sterowania  wspomagajàce-
go dla  ruchu  przód/ty∏  oraz
wibracji  punktowej,

• nadzwyczajna  zwrotnoÊç  oraz
obs∏uga  nie  wymagajàca  wy-
si∏ku  dzi´ki  przemyÊlanej
konstrukcji  dyszla  i sterowa-
nia  pozbawionego  drgaƒ,

• szczelna  obudowa  silnika
i elementów  hydrauliki  za-
bezpieczajàca   przed  za-
nieczyszczeniami  i uszko-
dzeniami  mechanicznymi,

• szerokie mo˝liwoÊci  wykorzy-
stania maszyny w wyniku
optymalnego i zmiennego
dostosowania  cz´stotliwoÊci,
amplitudy, si∏y  odÊrodkowej,
masy  i powierzchni  przyle-
gania  do  pod∏o˝a,

• uk∏ad  elektroniczny  w∏àcza-
jàcy si´ w przypadku  nie-
doboru  oleju  silnikowego,

• blokada uniemo˝liwiajàca
ponowny  rozruch  podczas
pracy  silnika,

• uk∏ad  sterowania  rozpozna-
jàcy przy  w∏àczonym  zap∏o-
nie   rozruch  dokonywany

r´cznie  za  pomocà  korby  i
zapewniajàcy  w ten  sposób
∏adowanie  akumulatora,

• niezawodny akumulator  ze
wzmocnionà konstrukcjà (mo-
del produkowany  tylko  dla  po-
trzeb  firmy  Ammann) dodatko-
wo  zabezpieczony przed  wi-
bracjà dzi´ki zawieszeniu  t∏u-
miàcemu  drgania.

Wszystkie  te  argumenty  po∏à-
czone z pozosta∏ymi  cechami
wyró˝niajàcymi  mark´  Am-
mann sprawiajà, ˝e  maszyny  te
stajà  si´  z miesiàca na miesiàc
bardziej  popularne. Wychodzàc
naprzeciw  oczekiwaniom  klien-
tów  Ammann  Polska wraz  ze-
swoimi  przedstawicielami regio-
nalnymi  przygotowali  akcj´
promocyjnà jednego  z modeli
z trzywa∏owym  wibratorem - za-
g´szczarki  AVH 6030 E. O
szczegó∏ach  akcji informujà
przedstawiciele regionalni.
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Promocja!!! 
ZAG¢SZCZARKA

AVH 6030E
waga 520 kg 

si∏a odÊrodkowa 60 kN
trójwa∏owy wibrator

Ammann  Polska  poszukuje firm - przedstawicieli  handlowych na  terenie  województw  
zachodniopomorskiego  i  warmiƒsko-mazurskiego. Kontakt: tel. (022) 33 77 902 

WYPRÓBUJ NASZE MASZYNY!!!    
ZAPROÂ NASZEGO PRZEDSTAWICIELA!!!

Porównanie faz pracy p∏yty roboczej w wibratorze dwu- i trzywa∏owym



Ammann Polska Sp.  z o.o.
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 84
Phone +48 22 33 77 900, fax + 48 22 33 77 929

PPUH Ranlip
Sk∏ad Maszyn: Rudna Ma∏a 52 k/Rzeszowa
Phone +48 17 851 82 00, fax +48 17 851 62 84

Elkar
97-400 Be∏chatów, ul. Bawe∏niana 12a
Phone + 48 44 633 09 71, Phone/fax +48 44 633 10 97

Bis Bau - Serwis
80-394 Gdaƒsk, ul. Ko∏obrzeska 30
Phone + 48 58 55 36 753, fax + 48 58 76 18 850

Lifton Polska Sp. j.
41-800 Zabrze, ul. Knurowska 16 
Phone/fax  +48 32 27 61 428

Elmat
20-306 Lublin, ul. Firlejowska 32
Phone + 48 81 44 17 585, fax +48 81 74 41 321

HKL Baumaschinen Polska
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23
Phone +48 61 66 57 900, fax +48 61 84 25  701
41-708 Ruda Âlàska, ul. Zabrzaƒska 17
Phone +48 32 771 61 72, fax +48 32 77 16 175

Wakbud 
30-732 Kraków, ul. Mierzeja WiÊlana 6
Phone +48 12 65 32 567, fax +48 12 65 32 531

JAS Maszyny Budowlane
55-012 ˚erniki Wroc∏awskie, ul. Wroc∏awska 11
Phone +48 71 31 13 525, fax +48 71 31 13 524



Profesjonalne wyburzanie
urzàdzeniami Atlas Copco

Wspó∏czesne prace wyburze-
niowe w niewielkim stopniu
przypominajà te sprzed lat,
gdy ca∏a praca sprowadza∏a
si´ jedynie do zburzenia bu-
dynku. Proste wyburzenie
konstrukcji budynku i usuni´-
cie ró˝norodnego gruzu za-
mieni∏o si´ w zaawansowany
technicznie proces starannej
rozbiórki. Nowoczesne na-
rz´dzia wyburzeniowe po-
zwalajà na precyzyjnà kontro-
l´ tego procesu i separacj´
materia∏u rozbiórkowego
w celu poddania go recyclin-
gowi. Wymagania prawne,
stosowanie nowych materia-
∏ów budowlanych i nowych
technologii sprawiajà, ˝e wa-
runki prowadzenia prac wy-
burzeniowych zmieniajà si´
niemal z dnia na dzieƒ. Dlate-
go te˝ na rynku poszukiwane
sà urzàdzenia o wysokiej wy-
dajnoÊci i trwa∏oÊci po∏àczo-
nej z elastycznoÊcià pracy
i mo˝liwoÊcià wykorzystania
w ró˝nych zastosowaniach
roboczych.
Oferta Atlas Copco nie tylko
odpowiada pe∏nemu zakre-
sowi zastosowaƒ przy
obecnych pracach wybu-
rzeniowych, ale zawiera
równie˝ kompletny pakiet
us∏ug od konsultacji przy
doborze w∏aÊciwego urzà-
dzenia po pomoc w miejscu
prowadzenia prac. Atlas
Copco wraz z partnerami
prowadzàcymi dystrybucj´
produktów firmy gwarantujà
u˝ytkownikowi wszech-
stronnà pomoc i opiek´.
Przy wyburzaniu budynku
mo˝liwe sà dwa podstawo-
we rozwiàzania: wyburzanie
bez separacji materia∏ów
i selektywna rozbiórka. Na-
rz´dzia wyburzeniowe Atlas
Copco mogà byç stosowane
w obu przypadkach: osobno
lub w po∏àczeniu. Kluczo-
wym czynnikiem wp∏ywajà-
cym na decyzj´ dotyczàcà
metody wyburzania jest

koszt. Koszt utylizacji mate-
ria∏u odgrywa coraz wa˝niej-
szà rol´ ze wzgl´du na wcià˝
wy˝sze wymagania dotyczà-
ce ochrony Êrodowiska. 
Prace wyburzeniowe przy
u˝yciu wszechstronnych
narz´dzi r´cznych
R´czne m∏oty wyburzeniowe
Atlas Copco: spalinowe,
pneumatyczne i hydrauliczne
sà wszechstronnymi i ∏atwymi
w u˝yciu narz´dziami nawet
w warunkach ograniczonej
przestrzeni. Wykorzystywane
sà g∏ównie do wykonywania
l˝ejszych wyburzeƒ i prac re-
nowacyjnych. Dzi´ki swej er-
gonomicznej konstrukcji i ele-
mentom antywibracyjnym sà
bezpieczne i wygodne w u˝y-
ciu. Do lekkich prac wyburze-
niowych takich jak: prace ele-
wacyjne, wykuwanie otworów
okiennych i drzwiowych, wy-
kuwanie bruzd hydraulicz-
nych itp. doskonale przysto-

sowane sà r´czne m∏oty
pneumatyczne i hydrauliczne
serii TEX o masie od 3 do 15
kg. Ci´˝kie m∏oty r´czne
(TEX i LH) o masie do 40 kg
sà doskona∏ymi narz´dziami
do zadaƒ takich jak wyburza-
nie fundamentów w zak∏a-
dach przemys∏owych. M∏oty
i wiertarki spalinowe sà urzà-
dzeniami niezale˝nymi od
êróde∏ zasilania, zatem mogà
byç wykorzystywane nie tylko
do prac drogowych, ale tak-
˝e do wszelkich prac wybu-
rzeniowych w trudno dost´p-
nych miejscach.
Prace wyburzeniowe przy
zastosowaniu hydraulicz-
nych urzàdzeƒ montowa-
nych na koparkach
M∏oty hydrauliczne Atlas
Copco montowane na wy-
si´gnikach koparek majà
szerokie zastosowanie przy
pracach wyburzeniowych.
Ich doskona∏a jakoÊç i nie-

zwykle wytrzyma∏a kon-
strukcja umo˝liwia ciàg∏à
prac´ przez wiele zmian ro-
boczych. Sà cz´sto wyko-
rzystywane przy wyburzaniu
konstrukcji betonowych - za-
równo niezbrojonych (np.
fundamenty, Êciany), jak
i zbrojonych (np. pomiesz-
czenia maszynowe, piwnice,
fundamenty). W obszarach
trudno dost´pnych lub sytu-
acjach niebezpiecznych m∏ot
hydrauliczny zamontowany
na zdalnie sterowanym robo-
cie burzàcym mo˝e praco-
waç bezpiecznie i nieprze-
rwanie przez wiele godzin.
M∏oty hydrauliczne Atlas
Copco po zastosowaniu spe-
cjalnej adaptacji mogà z po-
wodzeniem pracowaç przy
wyburzeniach pod wodà. 
Oprócz m∏otów hydraulicz-
nych, Atlas Copco oferuje
pe∏nà gam´ specjalistycz-
nych narz´dzi wyburzenio-
wych, s∏u˝àcych do wyburza-
nia konstrukcji stalowych
i ˝elbetowych, stropów beto-
nowych, do kruszenia i sepa-
racji materia∏ów rozbiórko-
wych. No˝yce hydrauliczne
CC sà urzàdzeniami przezna-
czonymi do ci´˝kich prac wy-
burzeniowych obiektów prze-
mys∏owych. Podstawowymi
elementami szkieletów wielu
budynków sà stalowe wspor-
niki i belki. W celu zagwaran-
towania ekonomicznego
i bezpiecznego ich rozdziela-
nia oraz ci´cia zalecane jest
stosowanie no˝yc wyburze-
niowych CC, wyposa˝onych
w szcz´ki do ci´cia stali. Ró˝-
nica mi´dzy szcz´kami do ci´-
cia stali (wersja S) a szcz´ka-
mi uniwersalnymi (wersja U)
polega na tym, ˝e no˝yce CC
w wersji S wyposa˝one sà
wy∏àcznie w ostrza tnàce, nie
majà z´bów kruszàcych. Spe-
cjalny kszta∏t szcz´k do ci´cia
stali u∏atwia przecinanie p∏yt
stalowych i profili zamkni´-
tych. Kruszarki hydrauliczne
BP/DP dysponujà znacznie
wi´kszà mocà ni˝ kruszarki
mechaniczne. Charakteryzujà
si´ du˝o wi´kszà si∏à krusze-
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nia i sà wyposa˝one w no˝y-
ce przeznaczone do ci´cia
pr´tów zbrojeniowych, co jest
rzadko spotykane w przypad-
ku urzàdzeƒ mechanicznych.
Kruszarki BP doskonale
sprawdzajà si´ podczas kru-
szenia wtórnego i separacji
betonu i pr´tów zbrojenio-
wych w miejscu wyburzenia
lub podczas prac recyclingo-
wych. Ustawiona pod kàtem
szcz´ka u∏atwia podnoszenie
materia∏u z ziemi. Kruszarki
mogà byç wyposa˝one w me-
chanizm hydrauliczny umo˝li-
wiajàcy obrót o 360°. Kruszar-
ki DP sà uniwersalnymi urzà-
dzeniami o zwartej konstruk-
cji, przeznaczonymi do wybu-
rzania lekkich i Êrednio ci´˝-
kich konstrukcji betonowych
oraz do separacji betonu
i zbrojenia. Chwytaki do gru-
zu MG sà u˝ywane g∏ównie
do separacji gruzu, ale mogà
byç równie˝ wykorzystywane
do lekkich prac wyburzenio-
wych np. przy burzeniu Êcian
wykonanych z ceg∏y lub kon-
strukcji drewnianych. 
Urzàdzenia hydrauliczne
Atlas Copco, takie jak: chwy-
taki do gruzu MG, kruszarki
DP/BP, no˝yce wyburzenio-
we CC, a tak˝e m∏oty hydrau-

liczne mo˝na zamontowaç
równie˝ na d∏ugich wysi´gni-
kach. Maksymalny zasi´g
narz´dzi wyburzeniowych
zale˝y od koparki, na której
zostanà zamontowane. Przy
pomocy d∏ugiego ramienia
mo˝na je podnosiç nawet na
wysokoÊç 40 metrów. 

Praca koparkà z d∏ugim ra-
mieniem jest podobna do
pracy z ramieniem standar-
dowym, jednak ze wzgl´du
na specjalne warunki pracy
lepiej jest powierzyç jà do-
Êwiadczonemu operatorowi.
Przy wysokich wysi´gnikach
wykorzystywane sà mniej-

sze i l˝ejsze narz´dzia w po-
równaniu do wysi´gników
standardowych. Szczegó∏o-
wych informacji udzielà Paƒ-
stwu doradcy Atlas Copco
oraz producenta koparek. 
Innym specjalnym zastoso-
waniem urzàdzeƒ wyburze-
niowych Atlas Copco jest wy-
korzystanie ich do rozbiórki
kominów. W przesz∏oÊci roz-
biórki kominów stojàcych
w g´sto zabudowanych ob-
szarach by∏y kosztownym
i czasoch∏onnym zaj´ciem.
Obecnie bezpieczniejszym
i bardziej ekonomicznym roz-
wiàzaniem jest po∏àczenie no-
˝yc wyburzeniowych CC lub
kruszarek BP/DP wspó∏pracu-
jàcych z ˝urawiem budowla-
nym. Podstawowymi elemen-
tami takiego zestawu sà: kru-
szarka lub no˝yce wyburze-
niowe z mechanizmem obro-
towym, ˝uraw wie˝owy lub
˝uraw przejezdny, agregat hy-
drauliczny oraz panel zdalne-
go sterowania do narz´dzi
wyburzeniowych. Metoda ta
wykorzystywana by∏a ju˝ wie-
lokrotnie podczas rozbiórki
kominów. Szczegó∏owych in-
formacji w tym zakresie udzie-
lajà doradcy Atlas Copco.

Dalsze informacje Pb 013Z
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R´czne m∏oty i wiertarki
(hydrauliczne, pneumatyczne,

spalinowe)

M∏oty hydrauliczne
montowane na koparkach

No˝yce
wyburzeniowe

Kruszarki
i szcz´ki

wyburzeniowe

Chwytaki
do gruzu

TEX LH Cobra SB MB HB CC DP/BP MG

Materia∏y do konstrukcji (Wersja U)
murowych ++ ++ + - + + + ++

(ceg∏a, beton komórkowy, kamieƒ)
(Wersja U)

Beton niezbrojony ++ ++ ++ + ++ + -

(Wersja U)
Beton zbrojony + + ++ ++ ++ ++ -

(Wersja U/S)
Drewno - - - - + o ++

Profile konstrukcyjne (Wersja U/S)
stalowe - - - - ++ - -

Ska∏a o + ++ ++ - - -

(Wersja U)
Asfalt ++ ++ ++ + o o -

++ doskona∏e; + odpowiednie; o wystarczajàce; - nieodpowiednie

Odpowiednie narz´dzia
Atlas Copco do wszelkich
prac wyburzeniowych





www.atlascopco.pl
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Kruszarki do kamieni
i rozdrabniacze roÊlin
firmy Bugnot

Bugnot to francuski produ-
cent osprz´tu do ∏adowarek
(w tym równie˝ teleskopo-
wych), zamiatarek, krusza-
rek do kamieni. W ofercie
znaleêç mo˝na ponadto inny
ciekawy produkt - gam´ roz-
drabniaczy do roÊlin. Istnie-

je opcja urzàdzeƒ samojezd-
nych lub dostosowanych do
ciàgników o ró˝nej mocy. 
Kruszarki do kamieni Bugnot
to funkcjonalne i proste  na-
rz´dzia pracy. Zbudowane
zosta∏y na sztywnej stalowej
ramie b´dàcej noÊnikiem

elementów rozdrabniajàcych
tj. wirnika i stalowego  bijaka.
Praca urzàdzenia opiera si´
na kombinacji uderzeƒ
i zgniatania. Wirnik umiesz-
czony jest w stalowym mo-
nobloku, zapewnia prac´
bez wibracji do 1250 obro-
tów na minut´ oraz kalibro-
wanie do 40 mm. SzerokoÊç
robocza urzàdzenia wynosi
od 1,38 do 2,44 metra w za-
le˝noÊci od modelu.  Produ-

cent poleca ponadto wersj´
do zadaƒ ekstremalnych,
gdzie g∏´bokoÊç pracy wy-
nosi do 30 cm. Urzàdzenie
to, po zastosowaniu odpo-
wiednich bijaków, mo˝e s∏u-
˝yç do usuwania korzeni, ga-
∏´zi i pniaków.  Rozdrabnia-

cze leÊne dost´pne sà
w czterech szerokoÊciach ro-
boczych od 1,60 do 2,64 m.
Konstrukcja tych produktów
jest identyczna jak urzàdzeƒ
do kruszenia kamieni. 
W przypadku rozdrabniaczy
do roÊlin istnieje podzia∏ na
urzàdzenie do u˝ytku w∏asne-
go, które idealnie rozprawia
si´ ze z∏amanymi ga∏´ziami,
pozosta∏oÊciami z ogrodu lub
pola - Êrednica elementów ro-
Êlinnych wynosi maksymalnie
3 cm. Ten podstawowy model
dost´pny jest w wersji elek-
trycznej lub spalinowej. Pozo-
sta∏e modele wchodzà
w sk∏ad gamy profesjonalnej -
wirnik wyposa˝ony jest
w okreÊlonà liczb´ ruchomych
bijaków i pozwala na skutecz-
ne rozdrabnianie odpadów ro-

Êlinnych typu ga∏´zie, liÊcie
itp. Co istotne, zastosowanie
bijaków zamiast tradycyjnie
stosowanych elementów tnà-
cych, zapobiega uszkodzeniu
urzadzenia przez przypadko-
we kamienie, elementy meta-
lowe (np. gwoêdzie) itp. 
W zale˝noÊci od wybranego
modelu podawanie materia-
∏u odbywa si´ za pomocà
t∏oków doprowadzajàcych
lub przenoÊnika taÊmowe-
go. Ârednica podawanych
elementów dochodziç mo-
˝e do 15 cm - gabaryty
urzàdzenia oraz liczba bija-
ków zmieniajà si´ w zale˝-
noÊci od modelu. Urzàdze-
nia te sà niezastàpione przy
porzàdkowaniu poboczy
dróg czy terenów zielonych.

Dalsze informacje Pb 014Z

• ¸adowarki teleskopowe
• Koparko-∏adowarki
• Podesty ruchome
• PodnoÊniki koszowe

SPRZEDA˚ • WYNAJEM • SERWIS

• ¸adowarki 
• Koparko-∏adowarki • Wywrotki transportowe

www.novomat.pl

• Minikoparki 

MASZYNY BUDOWLANE I DROGOWE
62-070 Dopiewo, ul. Wi´ckowska 42
tel.: (061) 814-81-63, fax (061) 894-21-03
e-mail: info@novomat.pl



Wozid∏a budowlane i samojezdne betoniarki 
- teraz w naszej ofercie

Ceny i jakoÊç mogà zaskoczyç

MASZYNY BUDOWLANE DLA PROFESJONALISTÓW



¸adowarki gàsienicowe
Takeuchi

Takeuchi, japoƒski produ-
cent maszyn kompakto-
wych ju˝ od dziesi´ciu lat 
- obok koparek - wytwarza
równie˝ ∏adowarki kompak-
towe z nap´dem gàsienico-
wym. Niedawno Takeuchi
zaprezentowa∏ dwa nowe
modele: TL 130 i TL 150. 
Dzi´ki wysokiej mocy oraz
mo˝liwoÊci manewrowania
w miejscach trudnodost´p-
nych obie maszyny stano-
wià dla ka˝dego przedsi´-
biorcy budowlanego w∏aÊci-
wà alternatyw´ dla tradycyj-
nych ∏adowarek kompakto-
wych czy ∏adowarek ko∏o-
wych. Masa maszyn – odpo-
wiednio 3.400 i 4.850 kg da-
je optymalny stosunek do
osiàganej przez nie mocy. 
Obie maszyny posiadajà
w pe∏ni hydrostatyczny na-
p´d i sà ob∏ugiwane joystic-
kami z hydraulicznym stero-
waniem wst´pnym. 
¸adowarki TL 130 i TL 150
zosta∏y tak skonstruowane,
aby bez problemu mog∏y
sprostaç wyzwaniom pod-
czas wykonywania codzien-
nych robót nawet w najci´-
˝szych warunkach. 
Niezwykle wysoka stabilnoÊç
w po∏àczeniu z du˝à mocà

hydraulicznà sprawiajà, ˝e ∏a-
dowarki Takeuchi sà nadzwy-
czaj wszechstronne. Osiàga-
ny przez nie udêwig przejaz-
du 735/1.120 kg oraz udêwig
roboczy wynoszàcy odpo-
wiednio 2.100 oraz 3.200 kg
pozwalajà na ∏atwy transport

europalet w terenie i na p∏a-
skich odcinkach. WysokoÊç
prze∏adunku 3.205 mm ∏ado-
warki TL150 pozwala na za-
∏adowywanie i roz∏adowywa-
nie wysokich ci´˝arówek.
Równie˝ palety z du˝ym ob-
cià˝eniem mogà byç z ∏a-
twoÊcià sztaplowane.

Pr´dkoÊç maksymalna wy-
noszàca 10,4/11,1 km/h po-
zwala na pokonywanie
wi´kszych odleg∏oÊci w sto-
sunkowo krótkim czasie. 
TL 130 i TL 150 sà seryjnie
wyposa˝one w dodatkowà
instalacj´ pod osprz´t o wy-

sokiej mocy hydraulicznej.
Do standardowego wypo-
sa˝enia najnowszej genera-
cji ∏adowarek Takeuchi nale-
˝à równie˝: klimatyzacja,
zamkni´ta kabina, komfor-
towy amortyzowany fotel
operatora oraz wyciàgana
szyba przednia. 

Dzi´ki zastosowaniu uchylnej
kabiny obydwa modele ∏ado-
warek Takeuchi sà niezwykle
∏atwe w serwisowaniu, a bez-
poÊredni i nieskomplikowa-
ny dost´p do wszystkich
podzespo∏ów skraca czas
przestojów maszyn do nie-
zb´dnego minimum. 
Przestronna kabina opera-
tora, przejrzysty panel ste-
rowania oraz ergonomicz-
nie po∏o˝one joysticki to
gwarancja pracy w komfor-
towych warunkach. Kabina
spe∏nia normy bezpieczeƒ-
stwa FOPS/ROPS. Dosko-
na∏a widocznoÊç z kabiny
zosta∏a poprawiona jesz-
cze bardziej poprzez za-
stosowanie pary dodatko-
wych lusterek wstecznych.
Por´czny i ∏atwy w obs∏u-
dze system szybkoz∏àcza
umo˝liwia szybkà wymian´
osprz´tu, co w znacznym
stopniu zwi´ksza uniwersal-
noÊç maszyn nowej serii TL.
Dzi´ki temu znajdujà one
zastosowanie na niemal˝e
ka˝dym placu budowy. 
Innymi atutami wyró˝niajàcy-
mi obie ∏adowarki kompakto-
we Takeuchi sà wszechstron-
noÊç, wytrzyma∏oÊç, moc
oraz ekstremalna ∏atwoÊç po-
ruszania si´ w trudnym tere-
nie. Obie maszyny posiadajà
certyfikat CE. RG

Dalsze informacje Pb 015Z
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Minikoparki 0,8-14,0 t ¸adowarki gàsienicowe 3,5-5,0 t

43-300 Bielsko-Bia∏a - ARMAX, ul. Wyzwolenia 49, tel. 033 817 33 33
44-109 Gliwice - ZPS BUMAR, ul. Mechaników 9, tel. 032 734 68 08
55-012 ˚erniki Wroc∏awskie - JAS, ul. Wroc∏awska 11, tel. 071 311 32 25
46-040 Ozimek - B+B BRONEK, ul. ks. P. Go∏omba 21, tel. 077 465 15 61
63-000 Âroda Wlkp. - ZAMA, ul. Brodkowska 30, tel. 061 653 13 90
66-400 Gorzów Wlkp. - COMPRESSOR, ul. Mieszka I 62, tel. 095 722 39 93

80-755 Gdaƒsk - ENERGOMASZ, ul. Szafarnia 10, tel. 058 305 32 64
03-274 Warszawa - FULL, ul. Kopijników 13, tel. 022 811 38 87
93-193 ¸ódê - JUMIKOP, ul. ¸´czycka 11/13, tel. 042 684 68 54
30-418 Kraków - LAMBOR, ul. Zakopiaƒska 52a, tel. 012 266 22 10
36-130 Rani˝ów k/Rzeszowa - RANLIP, ul. M∏yƒska 6, tel. 017 851 82 00

Wilhelm Schäfer GmbH - Rebhuhnstr. 2-4 - D-68307 Mannheim - tel. 0049 621 7707 127 - fax 0049 621 7707 129

Atutami wyró˝niajàcymi nowe ∏adowarki kompaktowe Takeuchi sà wszechstronnoÊç, wy-
trzyma∏oÊç, moc oraz ekstremalna ∏atwoÊç poruszania si´ w trudnym terenie
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Opony superelastyczne
grupy SOLIDEAL

Warunki pracy wielu ma-
szyn, g∏ównie pojazdów
transportu wewn´trznego -
wózków wid∏owych - wyma-
gajà stosowania ogumienia,
które wyeliminuje przestoje
maszyny z tytu∏u uszkodze-
nia opony, oszcz´dzajàc
czas i pieniàdze zwiàzane
z serwisem.
W ostatnich latach wprowa-
dzono wiele nowych rozwià-
zaƒ konstrukcyjnych do te-
go typu ogumienia. Stoso-
wane sà te˝ coraz lepsze
komponenty do jego pro-
dukcji. Szczególnie widocz-
ne jest to w ogumieniu pe∏-
nym (superelastycznym).
Obecne rozwiàzania tego ty-
pu opon bazujà na budowie
trójwarstwowej. Dzi´ki temu
oraz zastosowanym kom-
ponentom do wykonania
poszczególnych warstw,
uda∏o si´ konstruktorom
maksymalnie zwi´kszyç ela-
stycznoÊç opony, a tym sa-

mym wzros∏y mo˝liwoÊci t∏u-
mienia przez nie drgaƒ, po-
równywalnie do opon pneu-
matycznych. Wyd∏u˝y∏ si´
tak˝e ich okres eksploatacji. 
Opony tego rodzaju mogà
wyst´powaç w ró˝nych ty-
pach bie˝nika na felgi skr´-
cane, bàdê felgi z pierÊcie-
niami zabezpieczajàcymi
opon´, bàdê te˝ na felgi
bez takowych elementów -
mówimy wtedy o oponach
do tzw. szybkiego monta˝u
(QUICK). Opony superela-
styczne dost´pne sà tak˝e
w wersji niebrudzàcej (sza-
rej i bia∏ej) oraz ELCON
(przewodzàcej pràd), nie-
zb´dnej w miejscach pracy
zagro˝onych wybuchem.
Liderem wÊród producen-
tów trójwarstwowych opon

superelastycznych na
Êwiecie, tak˝e w naszym
kraju jest grupa SOLIDEAL.
Przedstawicielstwo w Pol-
sce, firma Solideal Polska
dysponuje bogatà ofertà
ogumienia przemys∏owego
superelastycznego (pe∏ne-
go) do wózków wid∏owych,
ale tak˝e i do maszyn bu-
dowlanych oraz drogo-
wych. Firma majàca biuro
handlowe w Sulejówku
(przy trasie Warsza-
wa-Miƒsk Mazowiecki) jest
na terenie Polski general-
nym i wy∏àcznym importe-
rem ogumienia przemys∏o-
wego marek SOLIDEAL,
MAGNUM, ARMORDILO
oraz HAULER.
Dost´pny, w wi´kszoÊci od
r´ki, asortyment kilkuset

rozmiarów, typów i wersji
ogumienia superelastycz-
nego (pe∏nego) pozwala na
jego dobór do maszyn ró˝-
nych marek produkowa-
nych na Êwiecie. Firma
szczególnà uwag´ zwraca
na jakoÊç oferowanego
ogumienia. Jest ono pro-
dukowane z wykorzysta-
niem najwy˝szej jakoÊci
kauczuku naturalnego, któ-
ry podnosi jego parametry
trakcyjne oraz wytrzyma∏o-
Êciowe. Fakt ten potwier-
dza certyfikat jakoÊci ISO
9001:2000, ale tak˝e za-
ufanie producentów wielu
marek wózków wid∏owych
stosujàcych opony grupy
SOLIDEAL na pierwsze
wyposa˝enie. 

Dalsze informacje Pb 016Z

Solideal Armordilo AT Solideal Magnum NM Solideal HT 
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Przegubowe podesty
ruchome Haulotte

Grupa Haulotte dzi´ki swym
zdolnoÊciom innowacyjnym
stale poszerza gam´ ofero-
wanego sprz´tu, co spra-
wia, ˝e cieszyç si´ mo˝e
pozycjà lidera w produkcji
podestów roboczych do
pracy na wysokoÊci i do
podnoszenia ∏adunków. 
Wi´kszoÊç przegubowych
podestów ruchomych produ-
kowanych przez Haulotte ma
nap´d spalinowy. W ofercie
znajdujà si´ tak˝e dwa mode-
le o nap´dzie elektrycznym
nadajàce si´ przede wszyst-
kim do pracy wewnàtrz
obiektów. Podesty HA 12 IP
o wysokoÊci roboczej 12 me-
trów oraz HA 15 IP o wysoko-
Êci roboczej 15 metrów w ra-
zie potrzeby mo˝na oczywi-
Êcie wykorzystywaç tak˝e do
pracy na wolnym powietrzu.
PodnoÊnik HA 15 IP zosta∏

skonstruowany specjalnie do
pracy w trudnodost´pnych,
ciasnych strefach. Urzàdze-
nie posiada wiele zalet. Do
g∏ównych zaliczyç nale˝y: 
• kompaktowoÊç: przy wy-

sokoÊci transportowej wy-
noszàcej 2 metry i szero-
koÊci 1,50 metra, podest
ruchomy HA 15 IP mo˝e
zmieÊciç si´ w standardo-
wych drzwiach i bez pro-
blemu pracowaç w cia-
snych pomieszczeniach, 

• maksymalny dost´p: kàt
wychylenia przed∏u˝enia
ramienia (JIB) wynoszàcy
140° (±70°), wysi´g bocz-
ny wynoszàcy 8,5 metra
oraz maksymalna wyso-
koÊç przegubu: 6,6 metra
pozwalajà podnoÊnikowi
na prac´ w najbardziej
niedost´pnych strefach, 

• zwrotnoÊç i precyzj´: dzi´ki
sterowaniu hydraulicznemu
za pomocà zaworów pro-
porcjonalnych, wszelkie
czynnoÊci ruchowe sà wy-

konywane precyzyjnie i sà
pod ca∏kowità kontrolà ope-
ratora. Ma∏y promieƒ skr´tu
wynoszàcy 3,7° zapewnia
urzàdzeniu du˝à zwrotnoÊç
pozwalajàc na prac´ na
ograniczonej przestrzeni, 

• d∏ugi czas pracy: HA 15 IP

posiada wszelkie atrybuty,
pozwalajàce mu na d∏ugie
cykle pracy. Akumulatory
o zwi´kszonej pojemnoÊci
po∏àczone sà z prostowni-
kiem, który sterowany za
pomocà uk∏adu elektrycz-
nego, umo˝liwia ich szyb-
kie  ∏adowanie. System ten
pozwala na zu˝ycie nie-
zb´dnej energii tylko i wy-
∏àcznie do wykonania za-
∏o˝onej czynnoÊci. 

Wszystkie wymienione po-
wy˝ej zalety (∏atwe sterowa-
nie, szybkoÊç, niezawod-
noÊç…) sprawiajà, ˝e u˝yt-
kownik otrzymuje urzàdze-
nie nie tylko niezwykle efek-
tywne, ale równie˝ bardzo
bezpieczne. Podest rucho-
my HA 15IP spe∏nia wszel-
kie najnowsze wymogi za-
równo z zakresu prawa pra-
cy,  jak i okreÊlone normami
europejskimi ( znak CE, EN
280) i mi´dzynarodowymi
(ANSI, CSA, AS…).

Dalsze informacje Pb 017Z

Przegubowy podest ruchomy HA 15 IP mo˝-
na wykorzystywaç nie tylko do prac wewnàtrz
obiektów, ale tak˝e na wolnym powietrzu
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Profi-Tech prezentuje
nowà przecinark´

Zach´cona sukcesami po-
przedniego modelu FSM 700
firma Profi-Tech-Diamant za-
prezentowa∏a nast´pc´ tej
maszyny. Nowa przecinarka
elektryczna oznaczona zosta-
∏a symbolem FSM 700-WBC
i wyposa˝ona w silnik o mo-
cy 9,2 kW. Ta wyjàtkowa ma-
szyna dzi´ki zastosowanym
w niej rozwiàzaniom kon-
strukcyjnym zapewnia u˝yt-
kownikowi osiàgni´cie wi´k-
szej wydajnoÊci. Na oszcz´d-
noÊci w eksploatacji maszy-
ny pozwala uniwersalne za-
stosowanie tylko jednej tar-
czy diamentowej.
Przecinarka FSM 700-WBC
firmy Profi-Tech-Diamant od-
znacza si´ wieloma zaleta-
mi. Do najwa˝niejszych
z nich zaliczyç nale˝y:
• wyposa˝enie maszyny

w niemieckiej produkcji
silnik o mocy 9,2 kW,

• zastosowanie os∏ony przy-
stosowanej do monta˝u
na „nowej” konstrukcji
wa∏ka w po∏àczeniu z flan-
szà, co umo˝liwia ci´cie
po obu stronach przy sa-
mej Êcianie bez koniecz-

noÊci zmiany flanszy,
a tak˝e tarczy diamento-
wej. Dzi´ki takiemu roz-
wiàzaniu oboj´tne jest
czy operator za∏o˝y tarcz´
po lewej czy prawej stro-
nie przecinarki,

• zastosowanie nowego
systemu „easylift”, dzi´ki
któremu regulacja opusz-
czania tarczy nie wymaga
wielkiego wysi∏ku od ope-
ratora maszyny, 

• mo˝liwoÊç od∏àczania sil-
nika pozwalajàca na ∏a-
twiejszy transport urzà-
dzenia nawet na najwy˝-
sze kondygnacje,

• du˝e ko∏a i stabilnà ram´
przecinarki dajàce gwa-
rancj´ precyzyjnego pro-
wadzenia prac,

• dostarczanie maszyny
wraz z kompletem os∏on.
Oprócz os∏ony standardo-
wej przecinarka wyposa˝o-
na jest tak˝e w os∏on´ do
ci´cia przy Êcianie. Os∏ony
te mo˝na zamontowaç
z obu stron przecinarki.

Pracownicy Profi-Tech-Dia-
mant prowadzà prezentacje
nowej przecinarki. Informa-
cje o niej znaleêç mo˝na te˝
na stronie internetowej
www.profitech.de

Dalsze informacje Pb 018Z

Nowa przecinarka elektryczna FSM 700E WBC firmy Profi-Tech-Diamant 



Europejska premiera

SANY - jedna z najwi´k-
szych notowanych na gie∏-
dzie w Chinach spó∏ek ak-
cyjnych, zawar∏a z firmà
BODO z Niemiec umow´
o wy∏àcznym przedstawi-
cielstwie handlowym na
rynkach: polskim, niemiec-
kim oraz w krajach nadba∏-
tyckich. SANY jest produ-
centem najwy˝szej jakoÊci
techniki produkcyjnej i ma-
szynowej, stosujàcym no-
watorskie rozwiàzania tech-
nologiczne. Tak˝e w budo-
wie fabryk znajduje si´
w gronie firm przodujàcych
na rynku chiƒskim. Na ry-
nek europejski SANY wcho-
dzi wspólnie z BODO. Na
na naszym kontynencie
SANY specjalizuje si´ w za-
kresie techniki betonowej,
budowy dróg oraz maszyn
budowlanych.
Powszechnie wiadomo, ˝e
klienci innych renomowa-

nych europejskich poducen-
tów pomp do betonu muszà
si´ liczyç z oko∏o osiemna-
stoma miesiàcami oczekiwa-
nia od momentu z∏o˝enia za-
mówienia, firma SANY jest
w stanie dostarczyç ˝àdany
produkt ju˝ w ciàgu dwóch
do czterech miesi´cy. Tech-
nika montowania tych ma-
szyn prezentuje najwy˝szy
poziom. Na ˝yczenie mogà
zostaç równie˝ u˝yte podwo-
zia firm VOLVO lub Merce-
des Benz. To samo dotyczy
wszystkich pozosta∏ych ele-
mentów, w których u˝ywane
sà podzespo∏y renomowa-
nych producentów, takich
jak DEUTZ, REXROTH,
SIEMENS czy CUMMINS.
Podczas budowy Wie˝y Du-
baju - jednego z najwy˝szych,
ostatnio wybudowanych, bu-
dynków na Êwiecie, pracowa-
∏o 21 pomp do betonu firmy
SANY. W Hong Kongu nato-
miast SANY pobi∏a rekord
Êwiata. Podczas budowy  „In-
ternational Business Center”

jej pompa dostarcza∏a beton
na wysokoÊç 406 metrów!
U SANY & BODO jakoÊç ma
najwy˝szy priorytet. Nie na
darmo motto SANY brzmi:
„JakoÊç zmienia Êwiat”. Wy-
mogowi wysokiej jakoÊci
ho∏duje tak˝e BODO, wy-
brany przez SANY na naj-
wa˝niejszego partnera han-
dlowego w Europie.
BODO, jako przedsi´bior-
stwo handlowe powsta∏o
w roku 1993. Obok sprzeda-
˝y nowych oraz u˝ywanych
samochodów u˝ytkowych,
maszyn budowlanych, jak
i maszyn specjalnych, szcze-
gólnà wag´ przywiàzuje do
obs∏ugi posprzeda˝nej. Us∏u-
gi BODO obejmujà nie tylko
wynajem, leasing czy napra-
wy warsztatowe. BODO
w imieniu swoich klientów re-
alizuje tak˝e transakcje poza
granicami kraju, dope∏nia for-
malnoÊci celnych, organizuje
transport. Serwisowi partne-
rzy BODO na terenie Polski
oraz Niemiec zapewniajà

szybkie i kompetentne na-
prawy oraz cz´Êci zamienne.
JakoÊç i serwis bez zarzutu -
pozostaje jeszcze cena.
Tak˝e tu klienci SANY zysku-
jà na ni˝szych kosztach pro-
dukcji w Chinach przy jedno-
czeÊnie wysoko rozwini´tej
technologii produkcji oraz ja-
koÊci, która dorównuje pod
ka˝dym wzgl´dem produk-
tom zachodnim. SANY jest
partnerem, który optymalnie
zaspokaja popyt na  pe∏no-
wartoÊciowe, korzystne ce-
nowo maszyny. - Realizuje-
my w∏aÊnie  pierwsze zamó-
wienia - nie kryje satysfakcji
dyrektor firmy Bodo Gaevert.
O wysokiej jakoÊci maszyn
SANY mo˝na by∏o przekonaç
si´ na targach NORDBAU
w Niemczech. W Polsce
SANY i BODO b´dziemy mieli
okazj´ zobaczyç na przysz∏o-
rocznych targach Autostrada-
Polska w Kielcach. Obie firmy
zaprezentujà si´ tak˝e na Bau-
mie 2007 w Monachium.

Dalsze informacje Pb 019Z
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Koparki gàsienicowe 
New Holland

Firma HKL Baumaschinen Pol-
ska z siedzibà w Poznaniu po-
siada jednà z najbogatszych
w Polsce ofert  koparek gàsie-
nicowych. Pe∏na gama produk-
tów, znanych pod markà New
Holland, której HKL jest wy-
∏àcznym autoryzowanym dys-
trybutorem na terenie kraju,
podzielona jest na dwanaÊcie
rodzin. Obejmuje swym zasi´-
giem zarówno sprz´t ci´˝ki,
jak i kompaktowy, z 71 mode-
lami bazowymi. Osiemdziesiàt
procent wszystkich produktów
przesz∏o gruntownà moderni-
zacj´ mi´dzy kwietniem a paê-
dziernikiem ubieg∏ego roku.
Pozosta∏ych 20 procent modeli
zosta∏o ulepszonych w tym ro-
ku. Koparki gàsienicowe oraz
minikoparki New Holland b´dà
nosi∏y nazw´ Kobelco, aby pod-
kreÊliç nowe wzornictwo oraz
technologi´ Kobelco wyko-

rzystywanà w tych maszynach. 
Przestronna kabina koparek
New Holland dzi´ki du˝ym
przeszkleniom wyró˝nia si´
doskona∏à widocznoÊcià we
wszystkich kierunkach. Wyjàt-
kowo niski poziom ha∏asu oraz
efektywnà redukcj´ wibracji
osiàgni´to poprzez zastosowa-
nie t∏umienia elastyczno-lepko-
Êciowego, ∏àczàcego kabin´
z pojazdem. Sterowanie ma-
szynà jest proste. S∏u˝à do te-

go celu ergonomiczne drà˝ki:
dwie dêwignie koordynujà
wszystkie manewry oprzyrzà-
dowania i obrót wie˝yczki,
a dwa peda∏y sterujà wszystki-
mi ruchami trakcyjnymi. Pr´d-
koÊç obrotowa silnika regulo-
wana jest elektronicznie. No-
wy inteligentny system hy-
drauliczny – SHS (Smart Hy-
draulic System) oraz kompute-
rowe zarzàdzanie wydajnoÊcià
pompy hydraulicznej zapew-

niajà ca∏kowità sterownoÊç
i równoczesnoÊç manewrów. 
Silnik diesel zosta∏ zaprojek-
towany tak, by zapewniç jak
najwy˝szà produktywnoÊç.
Wyposa˝ony zosta∏ w system
ESSC, dajàcy pe∏ne wykorzy-
stanie mocy hydraulicznej.  
Wysi´gnik koparki jest przy-
stosowany do pracy przy du-
˝ych obcià˝eniach. Dêwignia
po∏àczenia ∏y˝ki zosta∏a wyko-
nana z jednego „kawa∏ka”, co
zwi´ksza niezawodnoÊç i skra-
ca czas wymiany ∏y˝ek. Spe-
cjalne zawory bezpieczeƒstwa
chronià przed opadaniem ∏y˝-
ki oraz wysi´gnika koparki.
W koparkach gàsienicowych
New Holland mogà byç za-
montowane ró˝ne rodzaje ∏y-
˝ek, chwytak, m∏ot hydraulicz-
ny, no˝yce hydrauliczne, fre-
zarka, zag´szczarka. 
Poza sprzeda˝à koparek
HKL Baumaschinen s∏u˝y
równie˝ swojà wiedzà  przy
wyborze maszyn. 

Dalsze informacje Pb 020Z
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SPRZEDA˚ - WYNAJEM - SERWIS
HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 061 665 79 00, fax 061 842 57 01

Rzeszów:
37-124 Kraczkowa 1611

k/¸aƒcuta
tel. 017 863 64 27
fax 017 863 72 05

Âlàsk 
ul. Zabrzaƒska 17

41-708 Ruda Âlàska 
tel. 601 47 07 77,
fax 032 771 61 75

Warszawa 
ul. Kr´ta 2, Bronisze

k/Warszawy 
05-850 O˝arów Maz.

tel. 022 721 14 34

Toruƒ
ul. Wapienna 6/8 

87-100 Toruƒ 
tel. 056 657 22 08

tel./fax 056 657 22 07

Wroc∏aw 
al. Karkonoska 45 
53-015 Wroc∏aw 

tel. 071 334 32 85
fax 071 334 33 22 

www.hkl.pl
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Volvo buduje A1

Autostrada A1 b´dzie jednà
z najwa˝niejszych tras ko-
munikacyjnych nie tylko Pol-
ski, ale ca∏ego kontynentu.
Docelowo arteria po∏àczyç
ma porty morskie Trójmiasta
z Górnym Âlàskiem i po∏u-
dniem Europy. Na zaprosze-
nie firmy Volvo Maszyny Bu-
dowlane Polska przedstawi-
ciel naszej redakcji mia∏ mo˝-
noÊç goszczenia w Swaro˝y-
nie na froncie pó∏nocnym bu-
dowy. Przy realizacji inwesty-
cji pracuje w chwili obecnej
ponad osiemdziesiàt maszyn
marki Volvo. Wykonawcy wy-
brali do realizacji projektu
maszyny wi´ksze ni˝ dotych-
czas stosowane w Polsce do
robót drogowych. WÊród nich
znalaz∏y si´ 70-tonowe kopar-
ki oraz 40-tonowe wozid∏a.
Mariusz Gielniewski, szef
sekcji sprz´tu firmy Skanska-
-NDI b´dàcej generalnym
wykonawcà dziewi´çdziesi´-
ciokilometrowego odcinka
A1 z Gdaƒska do Nowych
Marzów tak komentuje ten
fakt: - ZdecydowaliÊmy si´
wspó∏pracowaç z wàskà gru-
pà producentów maszyn,
spoÊród których najwi´cej
sprz´tu dostarczy∏o Volvo.
Wynika to z naszej filozofii
dzia∏ania. W dà˝eniu do per-
fekcji stawiamy na wspó∏pra-
c´ z dostawcami, którzy sà
w stanie spe∏niç nasze wyma-
gania pod wzgl´dem termino-
woÊci dostaw maszyn i ich
obs∏ugi posprzeda˝nej. 
Maszyny pracujàce na bu-
dowie autostrady A1 muszà
byç zawsze w pe∏ni sprawne
technicznie i gotowe do pra-
cy. Dlatego konieczne prze-
glàdy wykonywane sà po
zakoƒczeniu zmiany bàdê
w czasie Êwiàt. Skanska-NDI
podpisa∏a w tym zakresie
specjalny kontrakt serwisowy
z Volvo Maszyny Budowlane
Polska. W jego myÊl dostaw-
ca maszyn bezpoÊrednio od-
powiada za ca∏à stron´ eks-
ploatacyjnà polegajàcà na

utrzymaniu maszyn w goto-
woÊci do pracy. Na terenie
budowy funkcjonujà stale
uzupe∏niane magazyny cz´-
Êci zamiennych i podlegajà-
cych szybkiemu zu˝yciu.
Wyzwaniem dla maszyn sà
bezsprzecznie warunki tereno-
we, w jakich przysz∏o im praco-
waç. Najci´˝ej jest na obszarze
sekcji pierwszej, gdzie wyst´-
pujàca glina i bardzo wysoki
poziom wód gruntowych utrud-
niajà poruszanie si´ w terenie.
Na d∏ugich odcinkach zachodzi
koniecznoÊç wymiany du˝ych
mas ziemnych. Przy budowie
autostrady zgodnej z wysokimi
standardami wszystkie nasypy
i powierzchnie, na których po-
wstaje warstwa konstrukcyjna
muszà opieraç si´ na stabilnym
pod∏o˝u. Niespe∏niajàce zak∏a-
danych parametrów masy
ziemne muszà zostaç usuni´te
lub wzmocnione przez przebu-
dowanie. Wymiana i wzmoc-
nienia wykonywane sà równo-
legle. Cz´Êç gruntów nie nada-
jàcych si´ do wykorzystania
jest wywo˝ona z pasa autostra-
dy. Przy tego rodzaju pracach

polegajàcych na przemiesz-
czaniu olbrzymich mas ziem-
nych doskonale spisujà si´ du-
˝e maszyny Volvo. Spe∏niajà
one tak˝e swà rol´ przy trans-
porcie kruszywa wykorzysty-
wanego na podbudow´. Cie-
kawostk´ stanowi fakt, ˝e kru-
szywo na front pó∏nocny spro-
wadzane jest drogà morskà
a˝ ze Szkocji. Ponoç op∏aca
si´ to bardziej ni˝ zakupy
na po∏udniu Polski. Nie jest to
pierwszy przypadek, gdy na
terenie pó∏nocnej Polski sto-
sowane sà kruszywa importo-
wane. Okazuje si´, ˝e przy
obecnych cenach kruszyw
i ich transportu op∏aca si´
sprowadzaç je ze Skandyna-
wii, a nawet Szkocji. 
Skanska-NDI wykorzystuje do
realizacji projektu wy∏àcznie
nowe maszyny renomowa-
nych producentów. Co jesz-
cze oprócz dost´pnoÊci i wy-
sokiej jakoÊci maszyn oraz
wysokiego poziomu us∏ug
serwisowych sprawi∏o, ˝e
zdecydowa∏a si´ na pozyska-
nie tak du˝ej liczby sprz´tu
marki Volvo? - Wydaje mi si´,

˝e przy podejmowaniu decy-
zji wa˝ne okaza∏y si´ tak˝e
nasze bogate  doÊwiadczenia
nabyte przy realizacji du˝ych
projektów drogowych - t∏u-
maczy Zbigniew Medyƒski,
prezes firmy Volvo Maszyny
Budowlane Polska - dostar-
czony przez nas sprz´t spraw-
dzi∏ si´ na przyk∏ad doskonale
w trudnych warunkach pod-
czas budowy autostrady A2.
Gigantyczne wozid∏a Volvo
A40 spotkaç mo˝na na bu-
dowie A1 niemal na ka˝dym
kroku. I bynajmniej nie jest to
z∏udzenie. Pojazdy tego typu
nie by∏y bowiem dotychczas
stosowane w takiej liczbie na
˝adnym innym placu budo-
wy w Polsce. 
Pierwotne plany zak∏ada∏y, ˝e
roboty na budowie A1 prowa-
dzone b´dà w systemie jed-
nozmianowym, przez dzie-
si´ç godzin dziennie. Sytu-
acja pogodowa w postaci
d∏ugiej i mroênej zimy sprawi-
∏a jednak, ˝e na niektórych
odcinkach robót, zw∏aszcza
na trudnej pod wzgl´dem wa-
runków terenowych, sekcji

Eksploatacja
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pierwszej, prace prowadzone
sà cyklu dwuzmianowym, po
dwanaÊcie godzin. Stanowi
to spore wyzwanie zarówno
dla maszyn, jak i obs∏ugujà-
cych je ludzi.
I tak oto nieuchronnie musie-
liÊmy dojÊç do tematu opera-
torów. Setki maszyn rozsia-
nych na ciàgnàcym si´ kilo-
metrami placu budowy auto-
strady A1 potrzebujà i opera-
torów. Serwis pozostaje
w sferze obowiàzków do-
stawców maszyn, operato-
rów zatrudnia generalny wy-
konawca robót. W chwili
obecnej na etatach pozosta-
je 275 osób, cz´Êç z nich
w tak zwanej grupie rezerwo-
wej. Firma musi byç bowiem
przygotowana na to, by w ra-
zie wprowadzenia na szer-
szà skal´ systemu dwuzmia-
nowego obsadziç maszyny
operatorami legitymujàcymi
si´ odpowiednimi kwalifika-
cjami. Dlatego te˝ Skanska-
NDI dba o swój personel.
Operatorzy po pomyÊlnie za-
liczonym okresie próbnym
otrzymujà anga˝ do roku
2008. To swoiste nowum na
krajowym rynku pracy. Za-
zwyczaj bowiem operatorzy
zatrudniani bywajà do
„pierwszego Êniegu”, co wy-
nika  ze specyfiki dzia∏ania
firm drogowych. Okres zimo-
wy nie sprzyja prowadzeniu
robót, operatorzy w ramach
redukcji kosztów sà zwalnia-
ni. Skanska-NDI dzia∏a ina-
czej i jest to dobre rozwiàza-
nie zarówno dla firmy, jak i jej
personelu. Pracodawca ma
stale w odwodzie odpowied-
nià liczb´ dobrze wyszkolo-
nych operatorów, ci zaÊ cie-
szàc si´ stabilizacjà mogà
skoncentrowaç si´ na pracy.  
Olbrzymià wag´ generalny
wykonawca przywiàzuje do
kwestii bezpieczeƒstwa pra-
cy. Zwa˝ywszy na liczb´ ma-
szyn na placu budowy, a tak-
˝e tempo i intensywnoÊç
prowadzonych prac, wydaje
si´ to oczywiste. Jak do tej
pory uda∏o si´ uniknàç po-
wa˝niejszych wypadków.

Sporo by∏o za to tak zwa-
nych incydentów, w których
na odcinku prowadzonych
robót dosz∏o do kolizji ma-
szyn albo pojazdów bez
uszczerbku dla zdrowia ob-
s∏ugujàcych je pracowników. 
Na wspó∏czesnych placach
budowy o tak du˝ej skali wy-
korzystywane sà systemy ste-
rowania pracà maszyn. Na
budowie A1 taki system zain-
stalowany zosta∏ na szeÊç-
dziesi´ciu jednostkach, na
przyk∏ad na wszystkich rów-
niarkach, dzi´ki czemu uda∏o
si´ zwi´kszyç dwukrotnie
efektywnoÊç tych maszyn.
System ten zainstalowano na
wybranych typach koparek.
Jest to nowatorskie rozwiàza-
nie, uprzednio stosowane na
koparkach pracujàcych na
polskich placach budowy nie-
zwykle rzadko. Pozwala ono
na zwi´kszenie efektywnoÊci
pracy koparki Êrednio o oko∏o
30 procent. Przy takim projek-
cie, jak budowa autostrady
jest to wzrost przek∏adajàcy
si´ na znaczàce oszcz´dno-
Êci. System zamontowany jest
równie˝ na wielu spycharkach
i na rozÊcie∏aczach, które na
froncie pó∏nocnym pracujà ju˝
przy uk∏adaniu podbudowy. 
Koordynacjà funkcjonowa-
nia systemu sterowania pra-
cà maszyn zajmuje si´ sek-
cja geodezji, którà kieruje
Björn Sanden. Przedtem
przez kilkanaÊcie lat  mia∏ on
do czynienia z tym syste-
mem i oprogramowaniem na
placach budowy w Szwecji.
Poczàtki wdra˝ania systemu
w naszym kraju by∏y trudne,
zasady jego funkcjonowania
by∏y bowiem znane jedynie
wàskiej grupie operatorów.
DziÊ w sekcji wykonawczej
Skanska-NDI nikt nie wy-
obra˝a sobie codziennej pra-
cy bez wykorzystywania sys-
temu sterowania pracà ma-
szyn. Nie nale˝y on wpraw-
dzie do najtaƒszych, ale
przynosi rewelacyjne rezulta-
ty w zakresie efektywnoÊci
wykorzystania maszyn. 
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Wozid∏a Volvo A40 nie by∏y dotychczas stosowane w tak du˝ej liczbie na ˝adnym placu budowy
w Polsce. Sà one stosowane wsz´dzie tam, gdzie w trudnych warunkach terenowych trzeba
przemieszczaç szybko niewyobra˝alne wprost iloÊci mas ziemnych

Choç warunki terenowe na wielu odcinkach budowy nie nale˝à do naj∏atwiejszych, kierowcy wozide∏ je˝d˝à
szybko i na szcz´Êcie pewnie. Jak do tej pory na budowie nie odnotowano powa˝niejszych wypadków

Koparki Volvo na budowie autostrady A1 nale˝à do maszyn o kluczowym znaczeniu. Nic zatem dziwne-
go, ˝e firmie Skanska zale˝a∏o na zapewnieniu im serwisu, który b´dzie reagowa∏ szybko i profesjonalnie



Liderzy wydajnoÊci
stosujà systemy Topcon

Wakoz - „WydajnoÊç naszych
maszyn wzros∏a o 60%”
Wakoz (www.wakoz.pl) to
obecnie jedna z najbardziej
dynamicznie rozwijajàcych
si´ firm budowlanych w Pol-
sce. Do sierpnia 2006 roku na
maszynach b´dàcych w po-
siadaniu firmy pracowa∏o 10
systemów sterowania Topcon
zainstalowanych przez spe-
cjalistów TPI. W firmie Wakoz
od roku 2005 Êrednio co mie-
siàc instalowany jest kolejny
nowy system Topcon. 
W firmie u˝ywane sà zarów-
no systemy laserowe, jak
i zaawansowane systemy
3D wykorzystujàce unikato-
wà technologi´ satelitarnà
GPS+GLONASS firmy Top-
con. Minimalny zaobserwo-
wany wzrost wydajnoÊci
podczas realizacji robót
ziemnych wyniós∏ przeci´t-
nie 60% na maszyn´, dlate-
go praktycznie pod ka˝dà
nowà inwestycj´ zamawia-
ny jest nowy system.
Firma dzia∏a w ca∏ej Polsce,
a najwa˝niejsze z nowych in-
westycji, podczas których pra-
cowano na systemach stero-
wania Topcon to budowa za-
k∏adów Sharp w Toruniu i LG
pod  Wroc∏awiem, zak∏adów
Stomil Olsztyn oraz przede
wszystkim autostrady A2. Fir-
ma jest ponadto wykonawcà
kilkudziesi´ciu obwodnic i in-
nych gigantycznych przedsi´-
wzi´ç inwestycyjnych.
Operatorzy maszyn firmy
Wakoz, którzy mieli mo˝-
noÊç korzystania z syste-
mów Topcon, lubià z nimi
pracowaç. Twierdzà, ˝e od
czasu ich instalacji - mimo
znaczàcego skoku wydaj-
noÊci i nieuniknionego
wzrostu oczekiwaƒ kierow-

nictwa - „˝ycie sta∏o si´ dla
nich prostsze”. Szefowie
firmy uznali inwestycj´
w systemy sterowania Top-
con za zdecydowanie op∏a-
calnà. Systemy Topcon wy-
brano mi´dzy innymi ze
wzgl´du na ich wysokà
efektywnoÊç oraz oferowa-
ne przez TPI us∏ugi mobil-
nego serwisu.
Betpol - „ZainwestowaliÊmy
w system laserowy i to si´ w
pe∏ni op∏aci∏o”
Firma Betpol (www.bet-
pol.com.pl) specjalizuje si´
w kompleksowym wykonaw-
stwie robót drogowych, bu-
dowlano-monta˝owych i roz-
biórkowych. Zdoby∏a m.in.
pierwsze miejsce w konkur-
sie „Budowa na medal Po-
morza i Kujaw” za realizacj´
inwestycji W´ze∏ Zachodni
w Bydgoszczy. Ma na swoim
koncie kilkadziesiàt inwesty-
cji zrealizowanych w ca∏ym
kraju, w tym wi´kszoÊç zna-
czàcych robót w Bydgosz-

czy i okolicach. Zanim firma
Betpol zamówi∏a pierwszà in-
stalacj´ systemu sterowania
Topcon, musia∏a zdaç si´ na
opini´ specjalisty. Dzi´ki te-
mu przekonano si´, ˝e sys-
temy automatycznego stero-
wania to faktycznie op∏acal-
na inwestycja, która dodat-
kowo przekonuje do moder-
nizacji sprz´tu.
Sterowanie laserowe wyko-
rzystywane jest w firmie
Betpol przede wszystkim
przy budowie dróg, a ostat-
nio tak˝e przy wznoszeniu
jednego z hipermarketów
w Bydgoszczy.
P.B. Miazga - „KupiliÊmy no-
woczesne systemy sterowa-
nia, aby szybciej pracowaç”
Dla pr´˝nie dzia∏ajàcej i dy-
namicznie rozwijajàcej si´ fir-
my P.B.Miazga z Dolnego
Âlàska (www.miazga.pl) ko-
parki i spycharki to podsta-
wowe maszyny. Firma spe-
cjalizuje si´ w robotach roz-
biórkowych i wyburzeniach

oraz w realizacji robót ziem-
nych: nietypowych i szeroko-
przestrzennych wykopach,
makroniwelacjach terenu,
podbudowach pod posadzki
przemys∏owe itp. Aby praco-
waç szybciej, w obu typach
maszyn zastosowano syste-
my sterowania Topcon. Ope-
ratorzy sà zadowoleni, bo
dzi´ki temu pracujà szybciej
i wygodniej, a roboty wyko-
nujà z wy˝szà dok∏adnoÊcià.
Co zaÊ do ekonomicznego
efektu inwestycji w systemy
sterowania Topcon, decyzja
o ich zakupie okaza∏a si´
uzasadniona.
Przedsi´biorstwo Budowla-
ne Miazga dzia∏a g∏ównie na
dolnoÊlàskim rynku lokal-
nym i ma za sobà wiele pre-
sti˝owych realizacji - g∏ów-
nie we Wroc∏awiu. Spychar-
ka firmy Miazga z systemem
sterowania Topcon praco-
wa∏a mi´dzy innymi przy bu-
dowie fabryki LG.
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Bezp∏atny katalog, informacje i zamówienia: tmalinowski@topcon.com.pl
TPI sp. z o.o. wy∏àczny przedstawiciel Topcon w Polsce
ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa, tel. 022 632 91 40
tpi@topcon.com.pl, www.topcon.com.pl

Równiarka firmy Wakoz na budowie autostrady A-2

WydajnoÊç na metr kwadratowy powierzchni % wydajnoÊci (wg u˝ytkowników systemów TOPCON)

Bez systemu sterowania 100
Systemy wskaênikowe (r´czne) z jednym czujnikiem laserowym 140
Systemy wskaênikowe (r´czne) z dwoma czujnikami 220
Zestaw: czujnik Sonic & czujnik pochylenia poprzecznego (spadku) 180
Zestaw: czujnik Sonic, czujnik laserowy & czujnik pochylenia poprzecznego (spadku) 200
Zestaw: dwa czujniki Sonic & czujnik pochylenia poprzecznego (spadku) 190
Sterowanie w 3 wymiarach X,Y, Z (3D) 220

Wzrost wydajnoÊci po zastosowaniu systemów sterowania Topcon (w Polsce wg klientów TPI)





BAT GmbH – kruszarka
udarowa PB 100T 

Firma BAT GmbH wyspe-
cjalizowa∏a si´ w rozwoju
i produkcji maszyn i urzà-
dzeƒ dla górnictwa pod-
ziemnego w kopalniach so-
li, wapnia i potasu, krusza-
rek szcz´kowych, udaro-
wych i przesiewaczy dla po-
trzeb górnictwa skalnego,
recyklingu i rozdrabniania
gruzu budowlanego oraz
sortowni odpadów. 
W zakresie urzàdzeƒ samo-
jezdnych do przerobu ka-
mienia naturalnego i recy-
klingu zosta∏y przeprowa-
dzone modernizacje, które
zwi´kszy∏y wydajnoÊç ma-
szyn oraz ich niezawodnoÊç,
zredukowa∏y koszty trans-
portu i czas monta˝u. 
Efektem modernizacji jest
nowa maszyna typu PB 100T
uzupe∏niajàca asortyment
kruszarek udarowych.

Szczególnie przy rozdrab-
nianiu gruzu budowlanego,
gruzu drogowego i kamienia
naturalnego Êredniej wytrzy-
ma∏oÊci kruszarka PB 100T
- o ci´˝arze 31,5 t, wymiarach
3,5x2,6x12,4 m i czasie monta-
˝u oko∏o 30 minut na miejscu

pracy - wype∏nia bezb∏´dnie
swoje zadania. Podawanie ma-
teria∏u nast´puje za pomocà
∏adowarki lub koparki bezpo-
Êrednio do leja materia∏owego.
Stàd materia∏ poprzez rynn´ wi-
bracyjnà (ze zintegrowanym
rusztem szczelinowym umo˝li-
wiajacym wst´pnà klasyfikacj´

materia∏u w zakresie 0÷45
mm) podawany jest do kru-
szarki typu PB 1010. Wst´pnie
odsiany materia∏ wyprowa-
dzany jest na taÊm´ bocznà,
skàd dociera na ha∏d´ zwa∏o-
wà lub za pomocà rynny trafia
na taÊm´ g∏ównà.

W kruszarce typu PB 1010 (o wy-
miarach 1.020 x 850 mm) mate-
ria∏ od 45 do 500 mm zostaje
poddany kruszeniu, gdzie mo˝e
osiàgnàç wymiary 0÷150 mm.
Geometria komory kruszàcej
pozwala osiàgnàç wydajnoÊç
oko∏o 170 t/h, przy ma∏ym zu˝y-
ciu cz´Êci Êcieralnych. Przekru-

szony materia∏ zostaje wypro-
wadzony taÊmà g∏ównà na ha∏-
d´ zwa∏owà. Metalowe odpady
znajdujàce si´ w przekruszo-
nym materiale wy∏apywane sà
przez umieszczony nad taÊmà
g∏ównà separator elektroma-
gnetyczny. W urzàdzeniu zasto-
sowany zosta∏ silnik nap´dowy
o mocy 223 kW. Obs∏uga kru-
szarki nast´puje poprzez szaf´
sterowniczà lub zdalne sterowa-
nie drogà radiowa (opcja). 
Kruszarka udarowa PB
100T, kruszarka szcz´kowa
BB 100T oraz dwa przesie-
wacze samojezdne zosta∏y
dostarczone niemieckiej ar-
mii i w chwili obecnej pracu-
jà przy odbudowie Kosowa. 
Urzàdzenia firmy BAT Bohr-
und Anlagentechnik GmbH
pracujà w wielu krajach, ta-
kich jak: Dania, W∏ochy, Au-
stria, Holandia, Belgia, Hisz-
pania, Polska, Litwa, ¸otwa,
W´gry, kraje by∏ej Jugos∏a-
wii oraz Izrael. 
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Oferuje:
Kruszarki szcz´kowe i udarowe
• jako urzàdzenia na ko∏ach, gàsienicach, p∏ozach i stacjonarne 

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

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

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

BAT • Bohr- und Anlagentechnik GmbH
Borntalstr. 11, D- 36460 Merkers, Niemcy
tel. +49/36969/546-31, +49/173/3158258

fax +49/36969/546-34
Kontakt: pan Andreas Redzko (mo˝na mówiç po polsku)

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



+ KRUSZARKI MOBILNE I STACJONARNE

+ PRZESIEWACZE

+ M¸OTY HYDRAULICZNE

+ CZ¢ÂCI I SERWIS

MRC DOLTECH Sp. z o.o.
PROFESJONALNE MASZYNY DLA ZAWODOWCÓW

MFL - 50 LAT DOÂWIADCZE¡ W PRODUKCJI KRUSZAREK

ul. Buforowa 4D   52-131 Wroc∏aw   
tel. 071 336 87 09,  fax 071 336 87 10
www.doltech.com.pl, sprzedaz@doltech.com.pl

ul. Buforowa 4D   52-131 Wroc∏aw   
tel. 071 336 87 09,  fax 071 336 87 10
www.doltech.com.pl, sprzedaz@doltech.com.pl



Kruszarka RM60 marki
RUBBLE MASTER

Kruszarka RM60 marki
RUBBLE MASTER to maszy-
na, której produkcja seryjna
rozpocz´∏a si´ dziesi´ç lat
temu. Rewolucyjna wówczas
koncepcja ma∏ej kompakto-
wej kruszarki podbi∏a rynki
i da∏a ogromny impuls roz-
wojowy dla producenta tych
maszyn, firmy HMH Engine-
ering majàcej swà siedzib´
w austriackim Linzu. W zale-
dwie cztery lata maszyna tra-
fi∏a do czterdziestu krajów
Êwiata. Pierwsza kruszarka
RM60 w Polsce znalaz∏a na-
bywc´ ju˝ w roku 2000.
Z czasem paleta maszyn
marki RUBBLE MASTER zo-
sta∏a poszerzona o kruszar-
ki „o numer wi´ksze” - typu
RM70 i RM80. Stale rozwija-
na jest te˝ oferta przesiewa-
czy, które wspó∏pracujàc
z kruszarkami wyraênie
zwi´kszajà  ich wydajnoÊç i

podnoszà jakoÊç uzyskane-
go kruszywa.
Kiedy wydawa∏o si´, i˝ zain-
teresowanie kruszarkà RM60
osiàgn´∏o ju˝ swój szczyt,
oto pojawi∏a si´ kolejna fala.
Maszyna zosta∏a „odkryta”
w krajach Europy Êrodkowo-
wschodniej. Równie˝ w Pol-
sce coraz wi´cej firm decy-
duje si´ na zakup kruszarki
marki RUBBLE MASTER
i najcz´Êciej jest to w∏aÊnie
model RM60. 
Przez dziesi´ç lat od swej
premiery kompaktowa RM60
nie doczeka∏a si´ prawdzi-
wej konkurencji. Kruszarka
udarowa o wadze 12 t, zdol-
na produkowaç wysokiej ja-
koÊci kruszywa z wydajno-
Êcià do 80 t/h, to nadal bar-
dzo dobry wynik. Dla wielu
wcià˝ jeszcze nieosiàgalny.
Funkcj´ generalnego przed-
stawiciela producenta ma-
szyn marki RUBBLE MASTER
w Polsce pe∏ni firma
AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 024Z

Laserowe wagi optyczne
LASERTRONIK

U˝ywanie wag optycznych
to rozwiàzanie coraz ch´t-
niej stosowane do pomiaru
materia∏u wprost z przeno-
Ênika wy∏adowczego. Dzia-
∏ajà bezdotykowo, a brak
cz´Êci ruchomych eliminuje
zu˝ycie mechaniczne. Je-
dynym czynnikiem mogà-
cym zak∏óciç pomiar jest sil-
ne êród∏o Êwiat∏a.

W wagach optycznych firmy
LASERTRONIK do pomiaru
wykorzystywany jest laser.
Eliminuje to ca∏kowicie
ryzyko wszelkich zak∏óceƒ
z otoczenia. Wysokiej do-
k∏adnoÊci pomiaru nie za-
k∏óca silne êród∏o Êwiat∏a,
nie ma te˝ znaczenia wilgot-
noÊç, konsystencja, czy ro-
dzaj mierzonego materia∏u. 
Generalny przedstawiciel
firmy LASERTRONIK to
AusPolex GmbH.

Dalsze informacje Pb 025Z
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Zag´szczarki MIKASA 

Japoƒski koncern MIKASA
to Êwiatowy lider w produk-
cji lekkich i Êrednich kom-
paktowych zag´szczarek
oraz skoczków dla budow-
nictwa, drogownictwa oraz
innych zastosowaƒ. Firma
majàca swà siedzib´ w Tokio
od samego poczàtku istnie-
nia stawia na konsekwentny
rozwój osiàgajàc dominujà-
cà pozycj´ na Êwiatowym
rynku. Urzàdzenia marki
MIKASA eksportowane sà
do niemal˝e wszystkich za-
kàtków Êwiata. Zag´szczarki

i skoczki pracujà z powodze-
niem w USA, Europie i Azji. 
Od momentu swego po-
wstania, czyli od roku
1937, MIKASA buduje nie-
podwa˝alnà opini´ produ-
centa najwy˝szej jakoÊci
maszyn zag´szczajàcych
oraz solidnego partnera
w biznesie. Przez blisko
siedemdziesiàt lat MIKASA
obserwuje zmieniajàce si´
potrzeby u˝ytkowników
i bazujàc na tym sukce-
sywnie poszerza gam´
swoich produktów.
HARMONIA stanowi najwy˝-
szà wartoÊç firmy, jest od-
zwierciedleniem koncepcji
dzia∏ania. MIKASA nasta-

wiona jest na harmonijnà
wspó∏prac´ z u˝ytkownika-
mi jej maszyn. W ten spo-
sób budowane jest zaufanie
do firmy. MIKASA chce pro-
mowaç swà mark´ z myÊlà
o HARMONII jako kluczowej
wartoÊci. W sferze zaintere-
sowaƒ koncernu pozostajà
zawsze: LUDZIE, MASZYNY
oraz SPO¸ECZE¡STWO. 
In˝ynierowie koncernu kon-
struujà urzàdzenia spe∏niajà-
ce nie tylko obecne oczeki-
wania u˝ytkowników. W swo-
ich planach wybiegajà dale-
ko w przysz∏oÊç. Stawiajà
sobie te˝ za cel tworzenie
produktów przyjaznych dla

Êrodowiska naturalnego. 
Skoczki MIKASA sprawdza-
jà si´ doskonale  na pla-
cach budowy przy wszel-
kich pracach zag´szczajà-
cych. Dzi´ki kompaktowej
budowie i wàskiej ramie
idealnie nadajà si´ do za-
g´szczania na ograniczonej
przestrzeni, na przyk∏ad
w wàskich rowach i wyko-
pach. Zag´szczarki rewer-
syjne MIKASA z nap´dem
w przód i ty∏ oraz bardzo
du˝à si∏à ude˝enia  sà ide-
alne do zag´szczania grun-
tu oraz asfaltu w ka˝dych
warunkach przewidzianych
na budowie.
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Spycharki gàsienicowe 
w ofercie HSW

Huta Stalowa Wola S.A. ju˝
od ponad 30 lat produkuje
spycharki gàsienicowe nale-
˝àc do czo∏ówki firm Êwiato-
wych pod wzgl´dem liczby
oferowanych modeli. W swo-
jej ofercie posiada 8 modeli
spycharek wyposa˝onych
w silniki o mocy od 85 do
520 KM. Poza wersjà „stan-
dard” firma produkuje rów-
nie˝ specjalne wersje ma-
szyn o niskim nacisku na
pod∏o˝e (ozn. „LGP”) oraz
o wyd∏u˝onej ramie trakcyj-
nej (ozn. „LT”). G∏ównym
rynkiem zbytu tych maszyn
jest rynek Ameryki Pó∏noc-
nej, na którym do tej pory fir-
ma sprzeda∏a ponad kilkana-
Êcie tysi´cy sztuk. 
Obecnie du˝à popularnoÊcià
cieszà si´ „ma∏e” spycharki
gàsienicowe. HSW oferuje
w tym segmencie trzy mode-
le - TD-8M, TD-9M i TD-10M. 
Spycharki gàsienicowe serii

M sà nap´dzane niezawod-
nymi silnikami wysokopr´˝-
nymi z bezpoÊrednim wtry-
skiem paliwa o wyjàtkowo
korzystnym przyspieszeniu
oraz elastycznoÊci. Poprzez
zmiennik momentu o prze∏o-
˝eniu dynamicznym jest
utrzymywana równowaga
mocy rozdzielanej pomi´dzy
nap´d gàsienic a hydraulik´
uk∏adu roboczego. Efektem
jest uzyskanie maksimum
mocy przy operacjach le-
mieszem, p∏ynne manewro-
wanie maszynà w miejscach
o ograniczonym dost´pie
oraz precyzyjne wyrówny-
wanie terenu. 
Trzybiegowa skrzynia bie-
gów, prze∏àczalna pod ob-
cià˝eniem posiada modula-
cje prze∏àczania biegów
oraz zabezpiecza ciàg∏y
przep∏yw mocy. Ch∏odzone
olejem tarcze sprz´g∏owe
i hamulcowe o du˝ej Êredni-
cy jednobiegowego plane-
tarnego mechanizmu skr´tu
pozwalajà na ∏atwe manew-
rowanie maszynà i zapew-

niajà niezawodnoÊç dzia∏a-
nia. Skrzynia biegów jest
sterowana elektro-hydrau-
licznie, mechanizm skr´tu
jest sterowany hydraulicznie
co pozwala na p∏ynne prze-
∏àczanie biegów. Wymienio-
ne cechy sprawiajà, ˝e ma-
szyna jest niezawodna, wy-
dajna i komfortowa.
W konstrukcji spycharek
gàsienicowych zastosowa-
no system ∏aƒcuchów sma-
rowanych z patentowanym

zespo∏em uszczelnienia,
który utrzymuje film olejowy
na powierzchni sworznia
i tulei, zmniejszajàc do mini-
mum zu˝ycie tarciowe. Za-
letà tego rozwiàzania jest
przed∏u˝enie ˝ywotnoÊci
∏aƒcucha gàsienicowego,
zmniejszenie kosztów eks-
ploatacji, jak równie˝ obni-
˝enie poziomu ha∏asu pod-
czas pracy. Zastosowanie
dzielonego ogniwa ∏aƒcu-
cha skraca czas monta˝u
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HSW wytwarza trzy rodzaje ma∏ych spycharek gàsienicowych. Jednà z nich jest model TD-9M
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i demonta˝u oraz znacznie
u∏atwia obs∏ug´ serwisowà.
Mo˝liwoÊç ustawienia lemie-
sza w 6 po∏o˝eniach pozwa-
la na uzyskiwanie maksymal-
nej wydajnoÊci maszyny przy
wykonywaniu prac ziem-
nych. Zwarta konstrukcja ze-
spo∏u mocowania lemiesza
jest idealnym rozwiàzaniem
przy pracach prowadzonych
w miejscach o ograniczonym
dost´pie. W spycharkach mo-
gà byç zastosowane dwa le-
miesze ró˝niàce si´ szeroko-
Êcià. W spycharce TD-8M
- 2,62 m (2,82 m LPG) oraz w
TD-9M - 2,69 m (2,82 m LPG).
W spycharce TD-10M mo˝e
byç stosowany jeden lemiesz

o szerokoÊci 2,82 metra za-
równo w wersji STD, jak i LGP.
Lemiesze zosta∏y specjalnie
zaprojektowane z przezna-
czeniem do ci´˝kich warun-
ków eksploatacji i posiadajà
wymienne p∏yty Êlizgowe.
Do sterowania lemieszem s∏u-
˝y ergonomicznie zaprojekto-
wana dêwignia - w kszta∏cie li-
tery „T”. Szybka reakcja le-
miesza na ruch dêwigni po-
zwala operatorowi na pre-
cyzyjne manewrowanie le-
mieszem, (szeÊç ruchów le-
miesza za pomocà jednej
dêwigni), co jest niezwykle
wa˝ne przy pracy w miej-
scach o ograniczonym do-
st´pie. NiezawodnoÊç po∏à-

czeƒ sterowania zapewnio-
na zosta∏a przez zastosowa-
nie uszczelnionych i smaro-
wanych ∏o˝ysk igie∏kowych.
Nowa kabina o szeÊciokàt-
nym kszta∏cie zapewnia do-
skona∏e warunki pracy dla
operatora. Elementy sterow-
nicze sà usytuowane ergo-
nomicznie. Wskaêniki i lamp-
ki ostrzegawcze znajdujà si´
w polu widzenia operatora.
Amortyzowany fotel z regulo-
wanymi pod∏okietnikami
umo˝liwia najkorzystniejsze
dopasowanie do rozmiarów
i wagi cia∏a operatora zmniej-
szajàc jego zm´czenie.
Os∏ona operatora ROPS zo-
sta∏a unowoczeÊniona. Do

dachu zamontowano dwa
przednie reflektory halogeno-
we. Dach jest wy∏o˝ony izola-
cjà dêwi´koch∏onnà zmniej-
szajàcà poziom ha∏asu.
Przed zakupem maszyny
przysz∏y u˝ytkownik otrzy-
muje fachowà porad´ oraz
konkretne propozycje spe-
cyfikacji i jej wyposa˝enia
w odpowiedni osprz´t.
Standardowa gwarancja na
maszyn´ udzielana jest na
dwanaÊcie miesi´cy. Obs∏u-
g´ gwarancyjnà i pogwaran-
cyjnà maszyn prowadzi HSW
poprzez sieç swych autory-
zowanych punktów serwiso-
wych w ca∏ym kraju.

Dalsze informacje Pb 027Z

Dane techniczne spycharek gàsienicowych HSW

Silnik
(Spe∏niajàcy normy 
poziomu emisji spalin EU 
Stage II i EPA Tier 2)

Cummins
wysokopr´˝ny 

4-suwowy 
z turbodo∏adowaniem

Cummins
wysokopr´˝ny 

4-suwowy 
z turbodo∏adowaniem

Cummins
wysokopr´˝ny 

4-suwowy 
z turbodo∏adowaniem,

sterowany 
elektronicznie (ECM)

TD-8M TD-9M TD-10M

Moc brutto 69 kW (92 KM) 74 kW (99 KM) 82 kW (110 KM)
przy 2.200 obr./min przy 2.200 obr./min przy 2.500 obr./min

Moc netto na kole zamachowym 63 kW (85 KM) 69 kW (93 KM) 76 kW (101 KM)
przy 2.200 obr./min przy 2.200 obr./min przy 2.500 obr./min

Masa eksploatacyjna [kg] Standard: 8.169 Standard: 9.009 Standard: 9.092
LGP: 8.505 LGP: 9.185 LGP: 9.205

PojemnoÊç lemiesza Standard: 1,68 Standard: 1,87 Standard: 2,04
wg SAE J1265 [m3] LGP: 1,45 LGP: 1,76 LGP: 2,04
Zrywak wieloz´bny 363 422 422

- max zag∏´bienie [mm]
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Mascus wzmacnia
swojà pozycj´ w Polsce

Alma Media Interactive Oy,
w∏aÊciciel serwisu www.ma-
scus.pl (gie∏da u˝ywanych
maszyn budowlanych i sa-
mochodów ci´˝arowych),
podpisa∏ umow´ franczyzo-
wà na lokalny rozwój i sprze-
da˝ us∏ug z wydawnictwem
Steinborn Sp.J. z Gdyni, w∏a-
Êcicielem Gazety Bezp∏at-
nych Og∏oszeƒ ANONSE

oraz portalu og∏oszeniowego
www.anonse.pl. Dzi´ki po∏à-
czeniu si∏ Mascusa i Anon-
sów w nied∏ugim czasie
stworzone zostanà nowe pa-
kiety us∏ug umo˝liwiajàce
prezentacj´ og∏oszeƒ u˝ywa-
nych maszyn budowlanych
równoczeÊnie na www.ma-
scus.pl i www.anonse.pl oraz
w gazetach „ANONSE”. Ju˝
dzisiaj na www.mascus.pl
mo˝na bezp∏atnie obejrzeç
ponad 6.000 ofert maszyn
budowlanych z Polski oraz

Europy. Wszystkie prezento-
wane sà  w j´zyku polskim.
Kupujàcy mo˝e skontakto-
waç si´ ze sprzedajàcym
dzwoniàc do niego lub wysy-
∏ajàc zapytanie e-mailem.
JeÊli w danym momencie
szukanej maszyny nie ma
w serwisie, istnieje mo˝liwoÊç
wys∏ania bezp∏atnego zapyta-
nia „Kupi´”, które dotrze do
wszystkich sprzedajàcych na
www.mascus.pl. 
Firmom sprzedajàcym maszy-
ny budowlane Mascus oferuje

kilka produktów umo˝liwiajà-
cych zarzàdzanie og∏oszenia-
mi, automatyczne tworzenie
i wysy∏anie ofert do zaintere-
sowanych kupujàcych. 
Interesujàcà dla sprzedajà-
cych b´dzie informacja, ˝e
Mascus jest obecny za naszà
wschodnià granicà, tym sa-
mym dzi´ki serwisowi mo˝na
dotrzeç nie tylko do kontra-
hentów polskich, ale i do ku-
pujàcych z Rosji, Ukrainy, Li-
twy, ¸otwy, Estonii.

Dalsze informacje Pb 028Z



Naczepa Floor 
FLO-17-27S1

Floor jest znanym produ-
centem naczep stosowa-
nych w bran˝y budowlanej.
Firma posiada wieloletnie
doÊwiadczenie w tym zakre-
sie oraz wysokà pozycj´
w bran˝y. Obecnie fabryki
Floor wesz∏y w sk∏ad grupy
Nooteboom - holenderskie-
go producenta naczep ni-
skopodwoziowych i ponad-
gabarytowych. W Polsce
naczepy Floor oferuje firma
V&S Trucks. Naczepy No-
oteboom-Floor sà obj´te
preferencyjnymi warunkami
finansowania w Fabrycznej
Linii Finansowej-Grupa Cre-
dit Agricole w Europejskim
Funduszu Leasingowym.
SpoÊród szerokiej gamy na-
czep Floor na szczególnà
uwag´ zas∏uguje trzyosiowy
model FLO-17-27S1, który
stanowi doskona∏e rozwiàza-
nie dla transportu w budow-
nictwie poczynajàc od pale-
towego przewozu materia∏ów
budowlanych poprzez trans-
port konstrukcji stalowych,
dêwigarów i prz´se∏ po za-
awansowane prace budow-
nictwa ci´˝kiego, takich jak
budowa mostów czy trakcji
kolejowej. D∏ugoÊç naczepy
wynosi 13.200 + 350 mm
(demontowane przed∏u˝e-
nie rozstawu ˝urawia), sze-
rokoÊç - 2.500 mm, roz-
staw 1.300 mm, a wyso-
koÊç 1.460 mm przy wyso-

koÊci siod∏a 1.200 mm.
Maksymalny nacisk na sio-
d∏o to 17.000 kg, a na osie
tylne 27.000 kg (∏àcznie na-
cisk wynosi 44.000 kg).
Pod∏oga naczepy wykona-
na jest z twardego, u∏o˝one-
go na p∏ask drewna. Âciana
czo∏owa o wysokoÊci 1.200
mm wykonana jest z alumi-
nium. Tego samego mate-
ria∏u u˝yto na Êciany bocz-
ne  oraz k∏onice (2 x 5 k∏o-
nic Kinnegrip, wysokoÊç
1.000 mm).
Podwozie naczepy sk∏ada
si´ z belki czo∏owej oraz
dwóch belek g∏ównych
w kszta∏cie litery „I” i po-
przecznic. Belka czo∏owa
ma wysokoÊç 260 mm
(w∏àcznie z p∏ytà sprz´gajà-
cà); czop obrotowy 2” SAE
zamontowano w p∏ycie st 52
w komplecie z samonasta-
wialnym klinem kierujàcym. 
Profil brzegowy belek g∏ów-
nych jest po∏àczony docho-
dzàcymi sto˝kowo poprzecz-
nicami z podwoziem/profilem
˝urawia Floor. W ten sposób
powsta∏a rama jest elastycz-
na, a przez to odporna na si∏y
skr´cajàce. Dêwigar tylny
sk∏adajàcy si´ ze specjalnego
profilu kszta∏towego o grubo-
Êci 4 mm jest zintegrowany ze
skierowanym do przodu ko-
rytkiem oÊwietleniowym. Ma
to na celu zredukowanie do
minimum niebezpieczeƒstwa
uszkodzeƒ oÊwietlenia. Sta-
∏ym elementem podwozia sà
dwa wsporniki Haacon, typ
S2000/F z podstawami p∏y-

towymi. Podwozie podda-
wane jest w ca∏oÊci obróbce
strumieniowej, a nast´pnie
gruntowane. Na to jest na-
noszona odporna na t∏uczeƒ
pow∏oka dwusk∏adnikowa.
W naczepie wykorzystywany
jest system sterowania drà˝-
kowego 27S1 firmy Floor,
który pozwala na kierowanie
trzecià osià. Sterowanie jest
kierowane przez p∏yt´ sprz´-
g∏owà, która jest zaopatrzo-
na w samonastawialny klin
kierujàcy. Dzi´ki temu za-
równo przy jeêdzie do przo-
du, jak i jeêdzie do ty∏u ste-
rowanie jest mo˝liwe bez ja-
kiegokolwiek blokowania.
Naczepa posiada zawiesze-
nie pneumatyczne  produkcji
firmy Floor. Na pierwszej osi
zabudowane jest urzàdzenie
do jej podnoszenia. FLO-17-
27S1 wyposa˝ona jest w trzy
osie 12 T 22,5” BPW, alumi-
niowe felgi (polerowane,
11,75 x 22,5”) i opony Miche-

lin. Obcià˝enie maksymalne
na ka˝dà oÊ wynosi 12.000
kg. Wa˝nym elementem na-
czepy jest instalacja hamulco-
wa. Oparta jest na systemie
dwuprzewodowym w komple-
cie z automatycznym regula-
torem si∏y hamowania, zawo-
rami hamulcowymi, cylindra-
mi spr´˝ynowymi, tzw. syste-
mem przekaênikowym. Na-
czepa oferowana jest w zesta-
wie z hydraulicznym ˝ura-
wiem za∏adunkowo-wy∏adow-
czym Hiab Roller 130-F1A.
˚uraw ma wysuwane rami´
o maksymalnej d∏ugoÊci 6,5 m.
Do nap´du stosowany jest sil-
nik Diesla z wyt∏umionym ha-
∏asem firmy Hatz, typ Silent
Pack, dwucylindrowy z roz-
rusznikiem elektrycznym. Na-
p´dza on pomp´ hydraulicz-
nà ze zmiennà regulacjà
przep∏ywu. Obs∏uga ˝urawia
odbywa si´  z siedzenia wy-
sokoÊciowego.

Dalsze informacje Pb 029Z

Pojazdy u˝ytkowe

PoÊrednik Budowlany 53

Przedstawiciel w Polsce
V&S Trucks-Trailers Sp. z o.o.

Przedstawiciel w Polsce: V&S Trucks-Trailers Sp. z o.o., ul. Handlowa 4, 55-080 Kàty Wroc∏awskie

tel. (+48/71) 391 29 10, fax (+48/71) 391 29 11, e-mail: info@nooteboom.pl, www.nooteboom.pl

Trzyosiowa naczepa Floor FLO-17-27S1 z ˝urawiem samowy∏adowczym

PONADPRZECI¢TNA JAKOÂå!

Naczepa specjalna dla budownictwa FLOOR
trzyosiowa BPW, zawieszenie pneumatyczne, osie skr´tne, ˝uraw za∏adunkowo-wy∏adowczy 
typu HIAB Roller 130-F1, przesuwny hydraulicznie na torze jezdnym - 1.300 lub 1.470 mm

NOOTEBOOM - FLOOR dysponuje pe∏nà ofertà naczep niskopodwoziowych, ponadgabarytowych i innych naczep specjalnych (w ofercie ponad 400 typów i modeli naczep i przyczep) 

tel. 0 601 784 123



Goldhofer na targach
w Hanowerze 

Podczas wrzeÊniowych tar-
gów motoryzacyjnych w Ha-
nowerze, firma Goldhofer
zaprezentowa∏a swój rynko-
wy przebój roku 2006, ja-
kim jest bez wàtpienia na-
czepa typu STHP/XLE. 
Naczepa STHP/XLE jest po-
jazdem l˝ejszym,  bardziej
zwartym oraz ∏atwiejszym
w obs∏udze. ¸àczy w sobie
wszystkie najlepsze cechy
poprzednich wersji STZ-VL
i STZ-VH/ET klasy 25-110
ton ∏adownoÊci.
Dzi´ki kompaktowej kon-
strukcji, bardzo ma∏ej masie
w∏asnej, du˝ym naciskom
na osie, a tak˝e wyjàtkowej
mo˝liwoÊci rozsuwania po-
mostu oraz g∏´bokiej i sze-
rokiej niecce koparkowej na
wózku, ten system trans-
portowy staje si´ ozdobà
ka˝dej floty pojazdów po-
nadgabarytowych.
W naczepie STHP/XLE zasto-
sowano niezawodne osie ∏a-
mane (Pendelachse) ze sko-
kiem ±300 mm. Nowoskon-
struowane wózki jezdne, po-
mosty koparkowe i ∏ab´dzie
szyje sà ekstremalnie krótkie.
W ten sposób uzyskaç mo˝-
na maksymalnà d∏ugoÊç ∏a-
dunkowà ca∏ego zestawu.

Kompaktowe ∏ab´dzie szyje
posiadajà dwuobwodowe
uk∏ady kierowania czyniàce
ca∏y pojazd niezwykle zwrot-
nym. Ponadto stanowià one
dodatkowe zabezpieczenie.
Nowe naczepy majà od
dwóch do oÊmiu osi ∏àcznie.
Do dyspozycji u˝ytkownika
pozostajà przednie wózki
jedno-, dwu-, i trzyosiowe.
Tylne, maksymalnie krótkie
wózki dwu- i trzyosiowe ma-
jà szerokoÊç odpowiednio
2.550 lub 2.750 mm, cztero-

i pi´cioosiowe zaÊ 2.750,
2.850 lub 3.000 mm.
Ten kompaktowy system jest
bardzo ∏atwy w obs∏udze
i u˝ytkowaniu. Niecka kopar-
kowa na wózku tylnym ma-
jàca do 950 mm szerokoÊci,
umo˝liwia g∏´bokie u∏o˝enie
najwi´kszych ramion kopa-
rek. W celu efektywnego
i elastycznego przewozu
ró˝nych produktów u˝yt-
kownik ma do dyspozycji
ró˝ne pomosty ∏adunkowe
o ∏adownoÊci przewy˝szajà-

cej sto ton, z najnowszym
pomostem koparkowym
o ekstremalnym rozsuwie
przy niewielkiej wysokoÊci
i masie w∏asnej. Taki sposób
rozciàgania, który oferuje
tylko Goldhofer, sprawia, ˝e
zestaw ma ma∏à d∏ugoÊç
przy jeêdzie „na pusto” i bar-
dzo d∏ugi pomost podczas
transportowania ∏adunku.
Bli˝sze informacje mo˝na
znaleêç na stronie interneto-
wej: www.goldhofer.de

Dalsze informacje Pb 030Z
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NOWE I U˚YWANE NACZEPY I PRZYCZEPY
NISKOPODWOZIOWE • SOLIDNIE I NIEZAWODNIE

Przedstawicielstwo firmy Goldhofer w Polsce

P.H.U. „ATRA” – Piotr Ziemnicki tel./fax (0-22) 879 94 78
ul. Hetmaƒska 10c, 04-305 Warszawa tel. kom. 0-505 083 483

e-mail: piotr.ziemnicki@wp.pl www.goldhofer.de

Dzi´ki kompaktowej konstrukcji, bardzo ma∏ej masie w∏asnej, du˝ym naciskom na osie, a tak˝e  wyjàtkowej mo˝liwoÊci rozsuwania pomo-
stu oraz g∏´bokiej i szerokiej niecce koparkowej na wózku, naczepa STHP/XLE staje si´ ozdobà ka˝dej floty pojazdów ponadgabarytowych



Tolerancja gruboÊci 
i p∏askoÊci w hucie
SSAB Oxelösund AB

Huta SSAB Oxelösund AB
produkujàca blachy HARDOX
i WELDOX posiada najpot´˝-
niejszà  i najnowoczeÊniejszà
walcowni´ blach na Êwiecie,
która zosta∏a zaprojektowana
do uzyskiwania najwy˝szej
precyzji tolerancji gruboÊci
oraz p∏askoÊci gwarantowanej
przez AccuRollTech (www.ac-
curolltech.com)
AccuRollTech gwarantuje na-
wet do 3 razy w´˝szà toleran-
cj´ gruboÊci ni˝ wskazana

w normie  EN10029 class A.
Po procesie walcowania i harto-
wania ka˝da blacha poddawa-
na jest kontroli topograficznej,
sprawdzajàcej jej p∏askoÊç.
Obraz uzyskany pokazuje am-
plitudy wzniesieƒ, nierównoÊci
na odcinku 1m. Je˝eli blacha
nie spe∏nia normy p∏askoÊci,
jest ponownie walcowana. Ana-
liza topograficzna jest przecho-
wywana w bazach danych huty
i stanowi cenne êród∏o informa-
cji dla u˝ytkownika blachy, jak
i producenta, który jà obrabia.
Tak doskona∏e parametry gru-
boÊci i p∏askoÊci blachy by∏y-
by niemo˝liwe do uzyskania,
gdyby nie jednorodna struktu-

ra materia∏u, otrzymana w pro-
cesie obróbki cieplnej - opis
w nastepnych numerach.
Dzi´ki zaw´˝onej tolerancji
gruboÊci i p∏askoÊci, która
wp∏ywa na w∏asnoÊci obrób-
cze i u˝ytkowe blach HARDOX
i WELDOX ich producent - fir-
ma SSAB Oxelösund AB ze
Szwecji jest liderem w Êwiecie
blach trudnoÊcieralnych i kon-
strukcyjnych o wysokich para-
metrach wytrzyma∏oÊciowych.
Do najwa˝niejszych zalet
blach HARDOX i WELDOX za-
liczyç nale˝y:
• ciag∏e i bezpieczne gi´cie,

przy zachowaniu sta∏ej war-
toÊci spr´˝ystoÊci dla ka˝dej
z blach,

• zoptymalizowane szybkoÊci
ci´cia i zautomatyzowanie
spawania,

• jednostajne obcià˝enia dla

narz´dzi w ca∏ym procesie
obróbczym,

• sta∏e zu˝ycie materia∏u pod-
czas Êcierania,

• zaw´˝enie tolerancji grubo-
Êci, które wp∏ywa na zmniej-
szenie ci´˝aru elementu wy-
konanego, 

• otrzymanie dla blach trudno-
scieralnych parametru udar-
noÊci na poziomie blach
konstrukcyjnych na przyk∏ad
HARDOX 400- 45J, HARDOX
450-40J.
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S S A B  S W E D I S H  S T E E L  S p .  z  o . o .
Janusz Kuczyƒski
Prokurent, Regional Sales Manager Poland
- odpowiedzialny za rejon wschodni Polski
ul. Bernardyƒska 17/44
02-904 Warszawa, Polska
mobil: +48 602 364 646
tel./fax +48 22 6435 928
e-mail: janusz.kuczynski@ssabox.com

Andrzej Grocholewski
Regional Sales Manager Poland
- odpowiedzialny za rejon zachodni Polski
ul. Steckiego 26
62-035 Kórnik, Polska
mobil: +48 604 953 006
tel./fax +48 61 8170 999
e-mail: andrzej.grocholewski@ssabox.com

www.hardox.pl • www.weldox.com • www.ssab.pl

Analiza p∏askoÊci blachy - trzecie zdj´cie
pokazuje blach´, która przechodzi pozy-
tywnie kontrol´ p∏askoÊci

Wizualizacja pomiaru p∏askoÊci blachy

Wykres tolerancji gruboÊci



Podesty GENIE

Poczàtki firmy GENIE si´ga-
jà drugiej dekady lat
szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego
stulecia. Poczàtkowo zaj-
mowa∏a si´ produkcjà wind
towarowych oraz osobo-
wych. Dzi´ki zastosowaniu
nowoczesnej technologii
oraz innowacyjnych rozwià-
zaƒ sta∏a si´ markà rozpo-
znawalnà na ca∏ym Êwiecie.
W obecnej chwili GENIE
jest cz´Êcià korporacji
TEREX, a jej podesty sà naj-
cz´Êciej u˝ywanymi maszy-
nami tego typu na budo-
wach ca∏ego Êwiata. Ciàg∏y
rozwój firmy sprawi∏, ˝e
w dniu dzisiejszym zatrud-
nienie w jej siedmiu zak∏a-
dach produkcyjnych na ca-
∏ym Êwiecie znalaz∏o prawie
2.000 pracowników. Dosko-
na∏a jakoÊç i silnie rozwini´-
ta sieç serwisowa sprawia-
jà, ˝e ca∏y czas poszerza si´
grono zadowolonych kon-
trahentów. 
Jednà z najbardziej popu-
larnych maszyn produko-
wanych przez GENIE jest
podest ruchomy teleskopo-
wo-przegubowy Z45/25.
Podesty tego typu majà wy-
sokoÊç roboczà na pozio-
mie 15,80-15,90 m oraz du-
˝y zasi´g boczny (7,5 m).
Flagowym modelem pracu-
jàcym na naszym rynku jest

maszyna typu Z45/25RT.
Podest posiada nap´d na
cztery ko∏a oraz silnik Diesla
w wersji terenowej. Istniejà
równie˝ wersje o nap´dzie
na dwa ko∏a wyposa˝one
w silniki Diesla, elektryczne
oraz Bi-energie. System wy-
pe∏niania opon piankà
zwi´ksza bezpieczeƒstwo
pracy oraz ogranicza do mi-

nimum niebezpieczeƒstwo
wywrotu maszyny w mo-
mencie przebicia opony.
System samopoziomowa-
nia zapewnia stuprocento-
we bezpieczeƒstwo pracy
w ka˝dych warunkach. Te-
renowa maszyna Z45 zasi-
lana jest silnikiem Diesla
marki Deutz. W przypadku
braku paliwa w wersji z sil-

nikiem Diesla do opuszcze-
nia si´ na ziemie pos∏u˝y
nam awaryjny silnik elek-
tryczny, wykorzystujàcy
energi´ akumulatora. Wy-
sokoÊç robocza maszyny
Z45 wynosi 16 metrów, za-
si´g boczny 7 metrów,
a udêwig kosza 227 kg, co
w zupe∏noÊci wystarcza do
transportu dwóch pracowni-
ków wraz z wyposa˝eniem.
Podest mo˝na obs∏ugiwaç
zarówno z poziomu górne-
go, jak i z pod∏o˝a, jednak
w tym przypadku nie jest
mo˝liwe w∏àczenie trybu
jazdy. Do najwi´kszych za-
let tej maszyny nale˝à: jej
bezawaryjnoÊç oraz mo˝li-
woÊç jazdy podestem przy
maksymalnym podniesieniu
maszyny, pr´dkoÊç jest
wtedy ograniczona do 1,5
km/h, dzi´ki czemu bezpie-
czeƒstwo pracy pozostaje
na najwy˝szym poziomie.
Standardowe wyposa˝enie
obejmuje czujnik sygnalizu-
jàcy ustawienie maszyny na
pochylonym pod∏o˝u, czuj-
nik zapobiegajàcy pomyle-
niu kierunku jazdy w przy-
padku obrócenia ramienia
o wi´cej ni˝ 90 stopni, sys-
tem uruchomiania silnika
podczas warunków zimo-
wych. W wyposa˝eniu do-
datkowym  zamówiç mo˝na
opcj´ JIB - dodatkowe,
ostatnie rami´.

Dalsze informacje Pb 032Z
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16-071 Z∏otoria  225
Trasa nr 8 - Warszawa - Bia∏ystok
tel. 085 719 34 40
fax 085 719 34 60
kom. 602 345 900
kom. 602 355 872
e-mail: genie@genie.pl
www: www.genie.pl
Poznaƒ: 602 599 191 
Âlàsk: 604 414 235
Wroc∏aw: 604 829 863

• SAMOJEZDNE PODESTY NO˚YCOWE
• SAMOJEZDNE PODNOÂNIKI TELESKOPOWE
• PODNOÂNIKI WID¸OWE TELESKOPOWE
• PODNOÂNIKI OSOBOWE I TOWAROWE
• SZKOLENIA UDT ORAZ DORADZTWO TECHNICZNE

S P R Z E D A ˚  •  W Y N A J E M  •  S E R W I S

dealer
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AGREX  ARCON Sp. z o.o.
ul. Baletowa 14, 02-867 Warszawa,
telefony: (22) 648-08-10, 648-08-11,

fax 641-38-24
e-mail: office@agrex-arcon.pl

http://www.agrex-arcon.pl

Autoryzowany dealer

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

Biuro Handlowe RUDA
ul. Zegad∏owicza 10, 40-555 Katowice

tel./fax: (032) 251 25 53, 757 44 65
e-mail: bh-ruda@bh-ruda.pl, www.bh-ruda.pl

- wiertnice, kotwiarki, do górniczych
prac podziemnych i tunelowych

- samojezdne wiertnice hydrauliczne
dla kopalƒ odkrywkowych

- kruszarki szcz´kowe, udarowe,
sto˝kowe, granulatory 
i przesiewacze dla górnictwa
skalnego i rud metali

- przewoêne i mobilne stacje
kruszenia, recykling

- specjalistyczne ∏adowarki dla
górnictwa skalnego i podziemnego

- m∏oty, no˝yce i no˝yco-kruszarki
hydrauliczne

- przegubowe wozid∏a technologiczne

- specjalistyczne ∏adowarki przegubowe
oraz z obrotowym wysi´gnikiem

- wielofunkcyjne koparki ko∏owe

- spr´˝arki Êrubowe

- osuszacze i filtry spr´˝onego
powietrza

- silniki wysokopr´˝ne
i generatory pràdowe

- rowokoparki ∏aƒcuchowe, mini-
koparki, maszyny Êrodowiskowe

- PodnoÊniki teleskopowe, no˝ycowe 
i terenowe wózki wid∏owe

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I SERWIS FIRM:

M A S Z Y N Y  B U D O W L A N E
Maszyny budowlane. Sprzeda˝, serwis,
wynajem. Oryginalne cz´Êci zamienne.

Zag´szczarki gruntu, agregaty i narz´dzia
hydrauliczne, m∏oty wyburzeniowe,
wibratory i zacieraczki do betonu

Minikoparki gàsienicowe, silniki, cz´Êci

zamienne 

Groty do m∏otów wyburzeniowych

Zag´szczarki gruntu

Agregaty pràdotwórcze, silniki

przemys∏owe, pompy wodne i szlamowe,

pi∏y do nawierzchni, zag´szczarki 

Zag´szczarki gruntu, walce, wibratory do

betonu, oryginalne cz´Êci zamienne

Silniki wysokopr´˝ne, oryginalne cz´Êci

zamienne

Zag´szczarki gruntu, walce

Silniki spalinowe, oryginalne cz´Êci

zamienne

Silniki spalinowe, oryginalne cz´Êci

zamienne

M∏oty, kilofy pneumatyczne, m∏otowiertarki

Przedsi´biorstwo Produkcyjno-Us∏ugowo-Handlowe

W O B I S
ul. Bytomska 135, 41-803 Zabrze

tel. (032) 275 32 26, fax (032) 274 63 94
www.wobis.pl, e-mail: wobis@wobis.pl

W&W

CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO
MASZYN BUDOWLANYCH

ATLAS®

CATERPILLAR®

CASE®

HSW®

HANOMAG®

KOMATSU®

LIEBHERR®

O&K®

WARY¡SKI®

ul. G∏ówna 1C
44-109 Gliwice-¸ab´dy

tel. (0-32) 301-56-30
fax (0-32) 338-03-25

e-mail: info@glimat.pl
www.glimat.pl
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AUTORYZOWANY 

SERWIS SILNIKÓW: 

DEUTZ & DEUTZ MWM 

SUBARU ROBIN

u SPRZEDA˚
ORYGINALNYCH CZ¢ÂCI

u NAPRAWY, REMONTY SILNIKÓW
u SERWIS MOBILNY

GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY

u SILNIKI WYMIENNE

43-100 Tychy
ul. Dojazdowa 9

tel./fax:(032) 219 70 77
tel. (032) 325 08 05 ÷06
tel. kom. 0 602 471 551
www.winter-service.com.pl

e-mail: biuro@winter-service.com.pl

CUMMINS POLAND
Oferuje:
• silniki wysokopr´˝ne spe∏niajàce normy

Stage 2; Euro 3; Euro 4 o poj. od 1,4 do 78 dm3

i mocy od 18 do 3500 KM,
• agregaty pràdotwórcze Cummins Power

Generation o mocy od 11 do 2.700 kVA
(prime i standby),

• silniki na spr´˝ony gaz ziemny CNG
Cummins Westport,

• filtry Cummins,
• olej Valvoline Premium Blue,
• zestawy naprawcze turbospr´˝arek

HOLSET,
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
• naprawy g∏ówne silników wysokopr´˝nych

(1 rok gwarancji).

CUMMINS ENGINE COMPANY LTD.
Sp. z o.o. Oddzia∏ w Polsce

ul. Stawowa 119; 31-346 Kraków
tel.: (012) 661-53-05; 661-53-25

fax (012) 661-53-15
www.cummins.pl

Cummins zaleca oleje

Generalny  Importer

ul. Odrowà˝a 13,  
03 - 310 Warszawa
tel. (22) 814-01-80
fax (22) 814-01-78

e-mail: biuro@tezana.pl,
www.tezana.pl

• AGREGATY

PRÑDOTWÓRCZE

• ZESPO Y̧ NAP¢DOWE

• SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE

• CZEÂCI ZAMIENNE

• SERWIS TECHNICZNY

www.ivecomotors.com

PEZAL Sp. z o.o.
80-635 Gdaƒsk, ul. K´pna 30 B

tel. (058) 303 80 80
e-mail: pezal@pezal.com.pl

www.pezal.com, 
www.kiporpolska.pl

SPRZEDA˚: 
SILNIKI SPALINOWE,

GENERATORY PRÑDU,

MOTOPOMPY,

SPAWARKI

SERWIS: 
POMPY WTRYSKOWE: MECH. 

i ELEKTRONICZNE: EDC,VP,VR

CR-COMMON RAIL,

POMPOWTRYSKIWACZE EUI,

SYSTEMY WTRYSKOWE PDE,

TURBOSPR¢˚ARKI,

SILNIKI

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

® ®

®

OFERUJE MASZYNY NOWE 
I U˚YWANE ORAZ SERWIS 

I CZ¢ÂCI ZAMIENNE

ul. Obornicka 1, 62-002 Z∏otkowo

tel.: (061) 65 777 77 – recepcja

65 777 70 – dzia∏ sprzeda˝y

65 777 80 – dzia∏ cz´Êci zamiennych

65 777 90 – dzia∏ serwisu

65 777 99 – sekretariat zarzàdu

fax (0-61) 65 777 78

e-mail: gig@maszynybudowlane.ple-mail: gig@maszynybudowlane.pl
recepcja@maszynybudowlane.plrecepcja@maszynybudowlane.pl

Wszystko o firmie orazWszystko o firmie oraz
szczegó∏owa oferta na:szczegó∏owa oferta na:

wwwwww.maszynybudowlane.p.maszynybudowlane.pl
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KATEIL – SYSTEM
KLAUDIUSZ KAP¸ON
ul. Jeleniogórska 18
60-179 Poznaƒ

fax (061) 650 78 92; tel. (061) 868 58 96 
PLUS GSM 0605 599 489

e-mail: kateilsystem@kateilsystem.poznan.pl

•podwozia do maszyn gàsienicowych

• gàsienice gumowe do minikoparek

• maszyny i urzàdzenia budowlane

• maszyny drogowe

• cz´Êci zamienne oraz serwis

www.kateilsystem.poznan.pl

®
HITACHI

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o.

ul. Grodziska 7
05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ

tel.: (0 22) 739 70 80, 739 70 81 
fax (0 22) 739 70 82

e-mail: info@webermt.com.pl
internet: www.webermt.com.pl

HAMER 
SPRZ¢T 
BUDOWLANY 
I DROGOWY

• 02-677 Warszawa, 
ul. Wynalazek 3, 

tel. (022) 852 24 31, 
GSM 0-501 29 57 08
• 03-044 Warszawa, 
ul. P∏ochociƒska 35, 
tel. (022) 425 31 76, 
GSM 0-501 29 57 07

Sprz´t budowlany w cenach fabrycznych

REGENERACJA I BUDOWA 
WA¸ÓW NAP¢DOWYCH 

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW
CI¢˚AROWYCH, MASZYN

BUDOWLANYCH I URZÑDZE¡
PRZEMYS¸OWYCH

WA¸Y 
NAP¢DOWE

Welte Cardan Service Sp. z o.o.
41-400 Mys∏owice, ul. Obrze˝na Pó∏nocna 24

tel. (0-32) 223 80 72
fax (0-32) 223 80 73

tel. kom. 606 512 708
www.cardanservice.pl

e-mail: welte.cardan@onet.pl

ul. Walendów 5B
05-830 Nadarzyn
tel.: 022 498 06 98÷99, 498 07 00÷01

022 739 81 00, 739 41 31 
fax: 022 353 91 56, 739 41 30
www.bthfast.com.pl 
e-mail: info@bthfast.com.pl

Silniki wysokopr´˝ne, 
cz´Êci zamienne Deutz - nowe,
regenerowane, u˝ywane, Serwis   

Silniki benzynowe i wysokopr´˝ne,
cz´Êci zamienne Subaru Robin 
Motopompy, Agregaty, Serwis 

Pràdnice synchroniczne, 
cz´Êci zamienne, serwis Mecc Alte

Osprz´t do silników i agregatów 
pràdotwórczych

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL FIRM:

®
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• ˚urawie samochodowe do 1.000 ton
(wynajem-serwis)

• ˚urawie wie˝owe
(sprzeda˝-wynajem-serwis)

• Transport ponadgabarytowy i ci´˝ki

80-531 Gdaƒsk
ul. Sucha 31

tel.: (058) 343 17 99, 342 24 07
fax (058) 342 24 06

e-mail: info@zuraw.pl
www.zuraw.pl

ul. Poznaƒska 152
62-052 Komorniki
tel./fax (061) 8107 513
tel. kom. 0607 631 866
e-mail: sklep@ewpa.pl

CZ¢ÂCI ZAMIENNE
DO MASZYN BUDOWLANYCH

FILTRY, CZ¢ÂCI DO SILNIKÓW, 
ELEMENTY PODWOZI GÑSIENICOWYCH, 

ELEMENTY UK¸ADÓW HYDRAULICZNYCH, 
OPONY PRZEMYS¸OWE, GÑSIENICE 

DO MINIKOPAREK, ¸A¡CUCHY DO KOPAREK

MASZYNY
BUDOWLANE

sp. z o.o.

EWPA

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

•M∏oty do g∏´bokich otworów

•Rozwiertaki trzpieniowe

z utwardzanego metalu

•Prowadniki precyzyjne

•Wspomagacze przedmuchów

•Gwintowniki

•Zawory do prac pod wodà

•Osprz´t wiertniczy i cz´Êci

Fritz Zimmermann
Maschinenfabrik
Bröderhausener Str. 7

D-32549 Bad Oeynhausen

tel. 0049 5734 2203, fax 0049 5734 3353    

e-mail: maschinenfabrik.zimmermann@t-online.de
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Najwiekszy Êwiatowy producent
silników spalinowych ma∏ej mocy 

- do agregatów, pomp, myjek 
- wsz´dzie tam, gdzie potrzebny

jest niezawodny nap´d! 
Szukaj tej marki we wszystkich

sklepach!

Kontakt z nami :
CHABIN® - SERVICE  

93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  
Tel. (0-42) 684–98–72 lub 73, 

fax (0-42) 684– 98–75  
www.chabin.pl, 

e-mail: chabin@chabin.pol.pl   

SOCHA MOTOR 

Grzegorz Socha

Naprawy 

g∏ówne 

i bie˝àce

wysokopr´˝nych

silników 

przemys∏owych

96-316 Mi´dzyborów 
ul. Królowej Marysieƒki 11 

tel./fax (046) 855 51 89 
tel. kom. 0-601 255 901

Caterpillar 

Cummins

Deutz

Hanomag

Komatsu

Man

Mercedes

MWM

Liebherr

Rok Za∏o˝enia 1992

MASZYNY BUDOWLANE Sp. z o.o.
30-732 Kraków, ul. Mierzeja WiÊlana 6

BIURO: 
tel./fax. (012) 653 25 31, tel. (012) 653 25 37

SERWIS: 
tel. (012) 653 25 67, tel./fax. (012) 653 25 68
www.wakbud.pl, e-mail: biuro@wakbud.pl

SRZEDA˚ I SERWIS

• Autoryzowana Stacja Obs∏ugi 
- maszyny i urzàdzenia

• Autoryzowany Przedstawiciel Regionalny

firmy
- sprz´t zag´szczajàcy: walce, ubijaki stopowe,

zag´szczarki

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy

spr´˝arki Êrubowe i m∏oty, oleje, osprz´t

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy
pneumatyczne urzàdzenia 
do przecisków

• CZ¢ÂCI ZAMIENNE do maszyn budowlanych   
wszystkich typów

• NAPRAWY SILNIKÓW: Hatz, Deutz, Robin, 
Lombardini, Yanmar, Faryman Diesel, Honda

• WYNAJEM MASZYN
Ubijaki, zag´szczarki, walce, pi∏y

naprawy, sprzeda˝, diagnostyka

DAEWOO, SAMSUNG, HYUNDAI, KOMATSU,
CAT, LIEBHERR, CASE, KAWASAKI, LINDE

• pompy hydrauliczne g∏ówne

• elektronika sterujàca koparek

• silniki jazdy i reduktory

• ∏o˝yska wieƒcowe obrotu i przek∏adnie

• m∏oty hydrauliczne i cz´Êci

• cz´Êci do kruszarek i przesiewaczy

• maszyny nowe i u˝ywane

61-371 Poznaƒ, ul. Romana Maya 1
tel. (061) 87 15 202  fax (061) 87 15 203

e-mail: biuro@rtm.com.pl

MASZYNY BUDOWLANE
cz´Êci hydraulika si∏owa naprawy

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37

tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90
e-mail: biuro@auspolex.pl, www.auspolex.pl

• CZERPAKI 
KRUSZÑCE

• WAGI 
OPTYCZNE

• KRUSZARKI
• PRZESIEWACZE
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INSTYTUTU 
MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

I GÓRNICTWA SKALNEGO
ul. Racjonalizacji 6/8, 

02-673 Warszawa
tel./fax 022 843-89-72, 

tel. 022 843-68-16
e-mail: osrodek.szkolenia@imbigs.org.pl

www.osom.pl

Szkolenia dla operatorów maszyn
budowlanych i drogowych. 

Mo˝liwoÊç odbycia praktyki na naszym poligonie.

UPUSTY DLA FIRM 

OÂRODEK SZKOLENIA
OPERATORÓW MASZYN

PN-ISO 9001:2001

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie Dystrybutorów 
Maszyn Budowlanych

• zrzesza autoryzowanych dystrybutorów 
i producentów maszyn budowlanych

• reprezentuje bran˝´ maszynowà wobec
organów administracji paƒstwowej 

i samorzàdowej

• jest wa˝nym ogniwem lobbingu
budowlanego 

• udziela bezp∏atnych informacji 

• prowadzi Biuro Rzeczoznawców
Technicznych 

• organizuje imprezy targowe 

ul. Baletowa 14, 
02-867 Warszawa

tel. (022) 648 08 10 wew. 303
tel./fax (022) 643 58 11

www.sdmb.pl 
e-mail: sdmb@sdmb.pl

STRZEGOMSKIE ZAK¸ADY MECHANICZNE

„ZREMB” S.A.
ul. Weso∏a 1; 58-150 STRZEGOM

• przemys∏owe wytwórnie betonu 
o wydajnoÊci 12–120 m3/h,

• betoniarki i mieszarki o wydajnoÊci 12–120 m3/h,
• tensometryczne wagi kruszyw i cementu,

• zbiorniki kruszyw i cementu,
• modernizacje wytwórni betonu typu 

„STETTER” wg normy EN 206-1,
• doradztwo techniczne, dostawa urzàdzeƒ, 

monta˝, serwis i cz´Êci zamienne.
telefon (074) 649 43 00; fax: (074) 855 09 29; 649 43 24

e-mail: zrembsa@zrembsa.com.pl;  www.zrembsa.com.pl

Sprzeda˝, serwis, wynajem
• spr´˝arki przewoêne
• m∏oty wyburzeniowe
• no˝yce tnàco-kruszàce i kruszarki
• agregaty pràdotwórcze

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 

05-090 Raszyn
tel. 0-22 (prefix) 572 68 00
fax  0-22 (prefix) 572 68 09

SPRZEDA˚ • WYNAJEM • SERWIS

HKL Baumaschinen Polska Sp. z o.o.
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23

tel. (061) 665 79 00, tel. kom. 0601 755 177
fax (061) 842 57 01

Oddzia∏y: Ruda Âlàska, Warszawa, Gdaƒsk, 
Olsztyn, Bydgoszcz, ¸ódê, Wroc∏aw

T¸OKOWE POMPY GEHO®

DO OBNI˚ANIA POZIOMU WÓD
GRUNTOWYCH 

PRZY POMOCY IG¸OFILTRÓW

Sprzeda˝ i bezp∏atne doradztwo:

WY¸ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL WEIR B.V. 

W  POLSCE: J.C. IMPEX s.c.

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel. (022) 670 02 95,  

tel./fax (022) 619 50 04
e-mail: jc_impex@medianet.pl
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

ul. Budowlana 4, 05-300 Miƒsk Maz.
tel. (025) 758 34 66, 

tel./fax (025) 758 38 96
www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

GÑSIENICE GUMOWE 
NOWEJ GENERACJI

TYPU „J’ TRACK” – wzmocnienie wewn´trzne
stanowi oplot z 46-krotnie nawini´tej ciàg∏ej

linki ze stali nierdzewnej.

26-600 Radom, ul. Lubelska 65
tel. (048) 384-78-32; fax (048) 365-60-02

59-800 Lubaƒ, ul. Stawowa 18
tel. (075) 721 35 33, fax (075) 721 02 11

42-470 Siewierz, ul. Bacholiƒska 11
tel. (032) 674-20-13, fax (032) 674-22-49

e-mail: nonilion@nonilion.pl
www.nonilion.pl

nonilion
OPONY PRZEMYS¸OWE

P.H. „VERO” Tomasz Walusiak
Os. Âlàskie 7e/12;        65-557 Zielona Góra
fax (068) 3258007;     tel. (0) 605 271458;

e-mail: tomasz.walusiak@wp.pl

OPLOT CIÑG Y̧
– zwi´kszenie
wytrzyma∏oÊci 
gàsienicy o 40%

KONTECH

NAPE¸NIANIE ELASTOMEREM
KÓ¸ JEZDNYCH 

POJAZDÓW ROBOCZYCH

ul. Chorzowska 58, 44-100 Gliwice
tel./fax: (032)  302 00 90, 302 00 91

e-mail: biuro@kontech.pl

tel.: (022) 783 17 87, 783 35 89, 783 35 90
fax (022) 783 35 82

OPONY I FELGI DO MASZYN BUDOWLANYCH
I DROGOWYCH, WÓZKÓW WID¸OWYCH, 

GÑSIENICE DO MINIKOPAREK

Produkujemy opony diagonalne:

• do maszyn do robót ziemnych

• do samochodów dostawczych

i samochodów ci´˝arowych

• do pojazdów przemys∏owych

• do wózków podnoÊnikowych

• z d´tkà z gumy gàbczastej

- mieszanki gumowe

- tkaniny gumowane

ISO 9001
AQAP 2110

T 42 S 29 S 28 AGSM-1

STOMIL-POZNA¡ S.A.
ul. Staro∏´cka 18, 61-361 Poznaƒ

tel: (061) 87 87 200, 277
fax: (061) 87 91 912, 87 87 228
e-mail: office@stomil-poznan.pl

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, 

Trakt Brzeski 134
www.solideal.pl

biuro@solideal.pl

• dobór opon 
• monta˝ u klienta
• profesjonalne naprawy

POJAZDY U˚YTKOWE

Mocna oferta 
budowlana
informacje o naszej 

najnowszej ofercie dost´pne 
u dealerów Scania w ca∏ym kraju

www.scania.pl
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Wydawca
Poland Marketing Baraƒski Sp. z o.o.

CZ¸ONEK-ZA¸O˚YCIEL STOWARZYSZENIA
DYSTRYBUTORÓW MASZYN BUDOWLANYCH

Pasa˝ Ursynowski 1/45
02-784 Warszawa
tel.: (022) 644 28 80, 859 19 65, 859 19 66
tel./fax: (022) 859 19 67 
www.posbud.com.pl

DYREKTOR WYDAWNICTWA
Jacek Baraƒski
tel. (0 602) 255 410
e-mail: baranski@posbud.com.pl

DZIA¸ REKLAMY i MARKETINGU
Dyrektor 
Magdalena Ziemkiewicz
tel. (0 602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.com.pl

Biuro Dzia∏u Reklamy
Katarzyna Dymek  
tel. (0 608) 219 523
e-mail: k.dymek@posbud.com.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (0 602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.com.pl

PRZEDSTAWICIELSTWO 
NA EUROP¢ ZACHODNIÑ
Hans-Joachim Müller
Media-Service International
Niedernhart 17
D-94113 Tiefenbach/Niemcy
tel. 0049-8546-973744, 
fax 0049-8546-973745
e-mail: info@hjm-media.de
www.hjm-media.de

„PoÊrednik Budowlany 
- Maszyny,  Narz´dzia, Sprz´t” 

jest kolportowany bezp∏atnie do osób
i instytucji zwiàzanych z bran˝à budowlanà.

Materia∏ów nie zamówionych nie zwracamy. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
treÊç zamieszczanych reklam i og∏oszeƒ oraz
artyku∏ów reklamowych i informacji prasowych.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i adiustacji nadsy∏anych tekstów oraz
opatrywania ich tytu∏ami i Êródtytu∏ami.

PROJEKT GRAFICZNY, SK¸AD i ¸AMANIE: 
Trans Marketing Sp. z o.o.
ul. Dzielna 5
00-162 Warszawa 
tel. (022) 498 16 77
e-mail: trans@tim.com.pl
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 292 114

Druk: Pozkal Inowroc∏aw

Aktualnie obowiàzujàcy cennik reklam 
znajduje si´ na str. 10 ka˝dego wydania

budowlany
POÂREDNIK

ORGANIZATORZY 
IMPREZ TARGOWYCH

TARGI KIELCE Sp. z o.o.

ul. Zak∏adowa 1, 25-672 Kielce
tel.(0-41) 365-12-22
fax (0-41) 345-62-61
www.targikielce.pl 

e-mail: biuro@targikielce.pl

Mi´dzynarodowe 
Targi Poznaƒskie Sp. z o.o.

ul. G∏ogowska 14, 
60-734 Poznaƒ

tel. (061) 869 20 00
fax (061) 866 58 27
e-mail: info@mtp.pl

www.mtp.pl

TOWARZYSTWA LEASINGOWE

SG Equipment Leasing Polska
Sp. z o.o.

ul. Marsza∏kowska 111, 
00-102 Warszawa

tel.: (022) 528 46 40, 528 46 00
fax (022) 528 46 11

e-mail: leasing@sgef.pl

Mi´dzynarodowe 
Targi Polska Sp. z o.o.

ul. Marsza∏kowska 87 lok. 85
00-683 Warszawa

tel.: (0-22) 529-39-00, 529-39-50
fax (0-22) 529-39-76

e-mail: info@mtpolska.com.pl
http://www.mtpolska.com.pl 

tel. (0-12) 686 11 44
e-mail: sekretariat@kamaz.pl

www.kamaz.pl





Weber Maschinentechnik Sp. z o.o. 
ul. Grodziska 7, 05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ

tel.: (0 22) 739 70 80, (0 22) 739 70 81, fax (0 22) 739 70 82
e-mail: info@webermt.com.pl 
internet: www.webermt.com.pl

Zaczynamy Jeszcze jeden przejazd Stop – pod∏o˝e zag´szczone

„COMPATROL”
system kontroli zag´szczania zintegrowany w p∏ycie wibracyjnej


