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Drodzy Czytelnicy,
choç nadal ponad szeÊçdziesiàt polskich miast
i miasteczek a˝ pali si´ do goszczenia zespo-
∏ów, które za pi´ç lat majà zagraç w pi∏-
karskich fina∏ach ME, to euforia wywo-
∏ana przyznaniem nam wspó∏organiza-
cji tej imprezy mocno przygas∏a. Fina∏y
zbli˝ajà si´ i jednczeÊnie… oddalajà.
Optymizmu nie przywróci∏o nawet przy-
j´cie przez rzàd ustawy znoszàcej ponoç
bariery niemo˝noÊci. Niestabilna, bo
przedwyborcza sytuacja polityczna tak˝e
nie sprzyja budowaniu czegokolwiek. Nie
mo˝emy ruszyç ostro z miejsca, bo stale
nam czegoÊ brak. Jak nie maszyn, to
pi´çdziesi´ciu miliardów euro na drogi, jasno 
sformu∏owanych przepisów, wolnych od wad prawnych terenów,
a w koƒcu operatorów wolàcych smarowaç chleb irlandzkim ma-
s∏em. Przegranym w wyÊcigu o organizacj´ Euro 2012 W∏ochom
tylko w to graj. Ponoç powo∏ali nawet organizacyjny gabinet cieni
i w ka˝dej chwili sà gotowi uwolniç nas i Ukraiƒców od coraz
bardziej cià˝àcego nam balastu… 
Jak daç odpór butnym „makaroniarzom”? Zatrudniç obcych,
tanich i szybko pracujàcych? Gdaƒskà Baltic Aren´ chcà budo-
waç Chiƒczycy. I to ponoç ci sami, którzy wznoszà zapierajàce
dech w piersiach olimpijskie obiekty w Pekinie. Krytycy takiego
pomys∏u sà przekonani, ˝e wpuszczeni do Polski b´dà chcieli
wcisnàç nam towar w trzecim gatunku. Ja mam jeszcze inne
obawy. Czy po wybudowaniu dróg, autostrad i stadionów
wszyscy wrócà do domu? Mo˝e trzeba b´dzie przerobiç któryÊ
z pi´knych stadionów na bazar?! A mo˝e w∏aÊnie w tym celu
postanowiono zachowaç warszawski wrak obiektu sportowego,
jakim jest Stadion Dziesi´ciolecia? Nowy Stadion Narodowy
ma przecie˝ powstaç nie w jego miejscu, ale obok! Przypusz-
czam, ˝e wyt∏umaczeniem tak zadziwiajàcej decyzji jest raczej
brak mo˝liwoÊci technicznych usuni´cia niewyobra˝alnych
wprost mas gruzu po rozbiórce starego stadionu. Jak przetrans-
portowaç te zwa∏y i dokàd?! A mo˝e jest jednak jakaÊ firma,
która potrafi to zrobiç? Je˝eli tak, to prosz´ o pilne skontakto-
wanie si´ z naszà redakcjà. Mo˝e zdewastowany i cieszàcy si´
z∏à s∏awà „stadiono-bazar” przestanie szpeciç Warszaw´? Czasu
nie zosta∏o wiele. Mo˝e zatem nie unosiç si´ honorem i szukaç
pomocy u najlepszych. Grecy, którzy nie tak dawno organizo-
wali Igrzyska Olimpijskie najpewniej nie zdà˝yliby na czas bez
wsparcia specjalistów z Niemiec. A zatem…

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

2. W ostatnim czasie dosz∏o do kilku
spektakularnych po∏àczeƒ i przej´ç 
firm produkujàcych maszyny budowlane

8. Na zaproszenie firmy Manitou
PoÊrednik Budowlany goÊci∏
na Êwiatowej konwencji tej firmy
odbywajàcej si´ w Budapeszcie

12. Polska jest krajem koparko-∏adowarek
– rozmowa ze Zbigniewem
Medyƒskim, Prezesem Zarzàdu Volvo
Maszyny Budowlane Polska

14. PoÊrednik Budowlany zwiedzi∏ czeskà
fabryk´ Bobcata

15. Perspektywy rozwoju us∏ug
leasingowych dla budownictwa
omawia Krzysztof Urbaƒski z firmy
Handlowy Leasing Sp. z o.o.

18. Minikoparki d∏ugo traktowane by∏y
niczym zabawki, które w razie
potrzeby – z powodzeniem dajà si´
zastàpiç kilkoma robotnikami
uzbrojonymi w ∏opaty… 

40. Grot jest podstawowym elementem
zu˝ywajàcym si´ podczas pracy 
m∏ota hydrauliczengo

46. Zamierzajàcy poprawiç efektywnoÊç
finansowà swego przedsi´biorstwa
mogà wynajàç maszyny w firmie
Ramirent

52. W tym roku firma Weber MT zaprezen-
towa∏a kilka interesujàcych nowoÊci

56. Komatsu sta∏o si´ liderem Êwiatowego
rynku producentów koparek
gàsienicowych

62. Nowa generacja pojazdów DAF CF
zdobywa sobie uznanie u˝ytkowników

65. Znane ze swej wytrzyma∏oÊci Krazy
znów mo˝na kupiç w Polsce

68. Bodo oferuje kruszarki w∏oskiej firmy
Gasparin Inpianti Srl

72. MPS i Volvo zorganizowa∏y pokaz 
swych maszyn na terenie Kopalni
Wapienia Czatkowice

75. Z us∏ug firmy Corleonis korzysta coraz
wi´cej inwestorów z ca∏ej Polski

78. Jednym z najciekawszych systemów
sterowania pracà koparki jest Topcon 3DXi

84. Bomag Êwi´towa∏ pi´çdziesi´ciolecie
powstania. PoÊrednik Budowlany wzià∏
udzia∏ w uroczystoÊciach…
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Atlas Copco sfinalizowa∏o zakup firmy Dynapac

W dniu 31 maja 2007 roku zarzàd firmy Atlas Copco AB z sie-
dzibà w Sztokholmie poinformowa∏ o formalnym zakoƒcze-
niu procedur zwiàzanych z zakupem firmy Dynapac – wiodà-
cego dostawcy maszyn i urzàdzeƒ do rozk∏adania i zag´sz-
czania nawierzchni mineralnych oraz mineralno-asfaltowych. 
Zatrudniajàcy 2.100 pracowników Dynapac w ubieg∏ym ro-
ku osiàgnà∏ obroty wysokoÊci 505 milionów euro. Firma b´-
dzie tworzy∏a osobnà dywizj´ – Urzàdzenia do Budowy Dróg
w ramach struktur dzia∏u Budownictwa i Górnictwa Atlas
Copco. Nazwa Dynapac, organizacja dzia∏u sprzeda˝y oraz
oferowane us∏ugi pozostajà niezmienione. 
Zakup firmy Dynapac, która posiada zak∏ady produkcyjne w 6
krajach, a przedstawicielstwa handlowe w ponad 115 paƒ-
stwach na ca∏ym Êwiecie oraz bogatà ofert´ maszyn dla dro-

gownictwa od lekkich zag´szczarek do ci´˝kich maszyn dro-
gowych, takich jak walce czy rozk∏adarki, stwarza dla Atlas
Copco warunki dalszej ekspansji na wymagajàcym i stawia-
jàcym ciàg∏e wyzwania techniczne rynku budowy dróg. 
W Polsce decyzj´ o zakupie firmy Dynapac, spó∏ki Atlas
Copco Polska i Dynapac Poland przyj´∏y z zadowoleniem.
Od samego poczàtku mo˝na bowiem zauwa˝yç, jak wiele
je ∏àczy: wspólni klienci, te same kana∏y dystrybucji, podob-
na strategia dzia∏ania… Proces integracji obu firm przebie-
ga niezauwa˝alnie dla klientów i partnerów biznesowych,
zasady codziennej dzia∏alnoÊci pozostajà niezmienione. 

Koreaƒski Bobcat

Doosan Infracore, najwi´kszy po∏udniowokoreaƒski koncern
produkujàcy maszyny budowlane, za 4,9 miliarda dolarów
zakupi∏ Bobcata. Miliardowa transakcja z dotychczasowym
w∏aÊcicielem marki, firmà Ingersoll Rand obejmuje równie˝
dwie kolejne sfery produkcji – ma∏e maszyny i osprz´t.
Wspomniane trzy oddzia∏y Bobcata wytwarzajà zarówno
cieszàce si´ olbrzymià renomà mini∏adowarki, minikoparki,
teleskopowe noÊniki osprz´tu i przeznaczony do nich
osprz´t roboczy oraz przenoÊne spr´˝arki, generatory prà-
du, maszty oÊwietleniowe i inne ma∏e urzàdzenia.
Ubieg∏oroczne obroty zatrudniajàcego 5.700 pracowników
Bobcata wynios∏y 2,6 miliarda dolarów, przy zysku 370 mi-
lionów. Bobcat produkuje w USA (Pó∏nocna Dakota i Minne-
sota), Chinach, Czechach, Francji i Wielkiej Brytanii.
Przej´cie Bobcata jest najwi´kszym tego typu przedsi´wzi´-
ciem, jakiego dokona∏o kiedykolwiek po∏udniowokoreaƒskie
przedsi´biorstwo poza granicami kraju. Przed dwoma laty
Doosan przejà∏ aktywa Daewoo Heavy Industries wytwarza-
jàcego maszyny budowlane, wózki wid∏owe i inne urzàdze-
nia dla przemys∏u. W nowym uk∏adzie obroty firmy zwi´kszy-
∏y si´ niemal dwukrotnie, co oznacza, ˝e Doosan by∏by siód-

mym na Êwiecie producentem maszyn i sprz´tu dla budow-
nictwa. Koreaƒczycy nie kryjà jednak, ˝e fakt ten stanowi
jedynie przystanek na drodze do zrealizowania celu, jakim
jest znalezienie si´ wÊród czo∏owej piàtki Êwiatowych produ-
centów maszyn budowlanych. 
Doosan podaje te˝, ˝e uda∏o mu si´ opanowaç dwadzieÊcia
procent chiƒskiego rynku koparek hydraulicznych. Wobec
powy˝szego zamierza teraz skupiç si´ na rynku pó∏nocno-
amerykaƒskim i europejskim. Dystrybucja maszyn marki
Doosan i Bobcat odbywaç si´ b´dzie na nich niezale˝nie.

Wacker i Neuson Kramer dà˝à do fuzji

Po∏àczenie niemieckiej firmy Wacker Construction Equip-
ment AG i austriackiej Neuson Kramer Baumaschinen ma
byç sfinalizowane do koƒca roku. Poinformowali o tym ak-
cjonariusze obu przedsi´biorstw w liÊcie intencyjnym. 
Powsta∏a w wyniku fuzji firma ma nosiç nazw´ Wacker Neu-
son AG. Niezale˝nie funkcjonowaç b´dzie natomiast mar-
ka Kramer Allrad. Obroty niemieckiego Wacker Construc-
tion Equipment za rok 2006 wynios∏y 619,3 milionów euro,
natomiast Neuson Kramer Baumaschinen w minionym ro-
ku rozliczeniowym osiàgnà∏ obroty blisko 260 milionów eu-
ro. Do ostatecznego po∏àczenia obu firm konieczna jest
jeszcze zgoda urz´du antymonopolowego. 

Komisja Europejska uratuje europejski GPS?

Unia Europejska planuje zintensyfikowanie prac wieƒczà-
cych tworzenie europejskiego systemu nawigacji satelitar-
nej. Jego powstanie mia∏oby uwolniç nasz kontynent od uza-
le˝nienia od amerykaƒskiego GPS pierwotnie przeznaczo-
nego dla wojska, a obecnie udost´pnionego do zastosowaƒ
cywilnych. System nawigacji satelitarnej ma na przyk∏ad za-
stosowanie w sterowaniu pracà maszyn budowlanych oraz
technice pomiarowej dla budownictwa. Europejski system,
który w fazie projektowania otrzyma∏ nazw´ Galileo ma dzia-
∏aç z dok∏adnoÊcià do pó∏ metra i byç kompatybilny z ame-
rykaƒskim GPS. Poprawi∏oby to precyzj´ lokalizacji, zw∏asz-
cza w trudnych warunkach terenowych.
Europejski system satelitarny, którego budowa poch∏on´∏a
ju˝ astronomicznà kwot´ pó∏tora miliarda euro mia∏ zaczàç
dzia∏aç w roku 2013. Termin ten jest jednak nierealny,
przede wszystkim z braku funduszy. Szacuje si´, ˝e do za-
koƒczenia prac nad systemem potrzeba b´dzie 2,4 miliarda
euro. Krytycy ostrzegajà, ˝e koszty te mogà jeszcze wzro-
snàç, zadajà równie˝ pytanie o sens budowy czegoÊ, co
w praktyce powiela funkcjonujàcy GPS. 
System Galileo ma sk∏adaç sià z trzydziestu satelitów (w tym
trzech zapasowych) umieszczonych na orbitach w odleg∏o-
Êci dwudziestu trzech tysi´cy kilometrów od Ziemi. O ile
tylko znajdà si´ na to Êrodki, do koƒca 2013 roku na orbicie
znalaz∏oby si´ dwadzieÊcia szeÊç satelitów. 
Podczas gdy Europa goràczkowo poszukuje funduszy
na dokoƒczenie prac nad Galileo, Rosja koƒczy w∏aÊnie bu-
dow´ wojskowego systemu nawigacji satelitarnej GLO-
NASS. Po cz´Êci b´dzie on s∏u˝y∏ tak˝e do zastosowaƒ cy-
wilnych. Swych ambicji w tworzeniu podobnych systemów
nie ukrywajà tak˝e Chiny oraz Indie.

Mieszanka firmowa
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Leasingowy boom w budownictwie 

Leasing jest produktem zdecy-
dowanie zyskujàcym na znacze-
niu w budownictwie. Potwier-
dzajà to tak˝e dane Zwiàzku
Przedsi´biorstw Leasingowych,
z których wynika, ˝e w pierwszej
po∏owie tego roku co trzecià le-
asingowanà maszynà by∏ sprz´t
budowlany. Zadecydowa∏o
o tym kilka wa˝nych czynników.
– Atrakcyjne warunki finansowe,
szybkoÊç, elastycznoÊç, mini-
mum formalnoÊci, krótki czas
oczekiwania na decyzj´ o przy-
znaniu finansowania, ∏atwy do-
st´p do nowoczesnego sprz´tu bez koniecznoÊci anga˝owa-
nia znacznych Êrodków kapita∏owych, jak równie˝ korzyÊci
podatkowe w stosunku do innych form finansowania – wy-
mienia Waldemar Topiƒski, dyrektor Departamentu Trans-
portu i Maszyn Budowlanych VB LEASING. 
Jednak leasing to tak˝e zwi´kszenie p∏ynnoÊci finansowej
firmy poprzez roz∏o˝enie w czasie anga˝owania Êrodków
w∏asnych, elastyczny harmonogram sp∏at rat czy korzystne
warunki dla nowych przedsi´biorstw, które nie mogà otrzy-
maç kredytu ze wzgl´du na zbyt krótki okres dzia∏alnoÊci.
Przedmiotem leasingu mogà byç wszystkie ruchome Êrod-
ki trwa∏e oraz nieruchomoÊci. – W przypadku VB LEASING
oferujemy leasing samochodów osobowych i ci´˝arowych,
maszyn i urzàdzeƒ (m. in. budowlanych), linii technologicz-
nych, sprz´tu biurowego i IT oraz nieruchomoÊci. Proponu-
jemy leasing operacyjny i finansowy, w z∏otych polskich
i dewizach – przypomina Waldemar Topiƒski. W ofercie tej
spó∏ki jest tak˝e produkt zwiàzany z finansowaniem i za-
rzàdzaniem flotà pojazdów. 
W pierwszym pó∏roczu 2007 VB LEASING przekaza∏ w le-
asing Êrodki trwa∏e o wartoÊci 735,75 mln z∏ i odnotowa∏
oko∏o 55-procentowy przyrost sprzeda˝y w stosunku do ana-
logicznego okresu 2006 roku. Bardzo dobre wyniki firmy ma-
jà swoje odzwierciedlenie w rankingach gospodarczych.
Dzi´ki osiàgni´tym w roku 2006 przychodom (ponad 199
mln z∏) VB LEASING otwiera zestawienie liderów sektora MÂP
w Polsce (Home&Market, lipiec 2007). Istotny wzrost dotyczy∏
segmentu maszyn i urzàdzeƒ, w tym budowlanych oraz ci´˝-
kich Êrodków transportu. – O tak dobrych wynikach decyduje
oczywiÊcie sprzyjajàca koniunktura, wzrost inwestycyjny, ale
przede wszystkim fakt, ˝e nasze produkty odpowiadajà potrze-
bom bran˝y budowlanej – podsumowuje Waldemar Topiƒski. 
W przypadku leasingu maszyn budowlanych VB LEASING
wymaga jedynie podstawowych dokumentów zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià przedsi´biorstwa. WysokoÊç wp∏aty w∏a-
snej spó∏ka uzale˝nia od kondycji finansowej leasingobior-
cy (ju˝ od 0 procent, przedsi´biorstwa nowo powsta∏e
otrzymujà finansowanie przy za∏o˝eniu 25-procentowego
udzia∏u w∏asnego). Firma finansuje zarówno nowy, jak
i u˝ywany sprz´t (wiek maszyny wraz z okresem leasingu
nie mo˝e przekroczyç dziesi´ciu lat), oferuje tak˝e atrak-
cyjne warunki ubezpieczenia oraz opcj´ karencji sp∏at rat. 

Dalsze informacje Pb 001Z

Waldemar Topiƒski dyrektor Depar-
tamentu Transportu i Maszyn
Budowlanych VB LEASING



Znajomy z ok∏adki

Rok 1966 obfitowa∏ w spektakularne wydarzenia. Zainaguro-
wano w nim obchody tysiàclecia paƒstwa polskiego, sowiec-
ka sonda kosmiczna Luna 9 wykona∏a mi´kkie làdowanie na
Ksi´˝ycu, w Chinach Mao Zedong og∏osi∏ os∏awionà Rewo-
lucj´ Kulturalna, ojczyzna futbolu Anglia Êwi´towa∏a zdoby-
cie tytu∏u mistrza Êwiata, a muzycy grupy Rolling Stones za
ekscesy czternastokrotnie wyrzucani byli z nowojorskich ho-
teli. Nic zatem dziwnego, ˝e w nat∏oku wydarzeƒ niektórym
umkn´∏a skromna raczej prezentacja pierwszego na Êwiecie
przegubowego wozid∏a. Dzie∏o in˝ynierów Volvo CE
otrzyma∏o symbol DR 631. Na ówczesne czasy by∏a to
ca∏kowicie nowatorska konstrukcja bazujàca na - oceniajàc
z perspektywy czasu - genialnym w swojej prostocie pomy-
Êle po∏àczenia za pomocà przegubu pozbawionego przed-
niej osi ciàgnika rolniczego z przyczepà. Pierwsze wozid∏o
mia∏o ∏adownoÊç jedynie dziesi´ciu ton, dzi´ki zastosowaniu
du˝ych kó∏ imponowa∏o za to doskona∏ymi w∏aÊciwoÊciami
trakcyjnymi w najtrudniejszym nawet terenie. 
W ubieg∏ym roku wozid∏o przegubowe Êwi´ci∏o jubileusz
czterdziestolecia powstania. Zbieg∏ si´ on z wyprodukowa-
niem przez Volvo Construction Equipment pi´çdziesi´cioty-
si´cznego egzemplarza takiego pojazdu. PoÊrednik Budow-
lany w ostatnim ubieg∏orocznym wydaniu poÊwi´ci∏ wozi-
d∏om przegubowym specjalny tekst, a jubileuszowe Volvo
A 40 ozdobi∏o nawet ok∏adk´ naszego wydawnictwa. 
Zupe∏nie niedawno przez przypadek dowiedzieliÊmy si´, ja-

kie by∏y dalsze losy „niebieskiego wozid∏a”. Okazuje si´, ˝e
po ubieg∏orocznych targach Intermat w Pary˝u przesta∏o byç
ono eksponatem s∏awiàcym dokonania szwedzkiego kon-
cernu. W Volvo CE zadecydowano, ˝e wozid∏o zostanie
sprzedane duƒskiej firmie Per Aarsleff A/S zajmujàcej si´ bu-
dowà mostów i tuneli oraz technologiami bezwykopowymi.
– Nie zamierzamy przemalowywaç naszego „jubilata”. Wozi-
d∏o zwraca na siebie uwag´, co przysparza zainteresowania
naszà firmà – skomentowa∏ Bjarne Paysen z Per Aarsleff. 

Mieszanka firmowa
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Trimble - technika pomiarowa dla budownictwa

Amerykaƒska firma Trimble nale˝y do grona Êwiatowych
potentatów w produkcji urzàdzeƒ pomiarowych dla bran˝y
budowlanej. Ostatnio Trimble zaprezentowa∏o dwa nowe ta-
chimetry. Urzàdzenia oznaczone symbolami SPS710
i SPS610 przeznaczone sà do prowadzenia prac wytycze-
niowych. Firmy budowlane mogà korzystaç z nich u˝ywajàc
rozszerzonej wersji oprogramowania Trimble LM80 Layout
Manager. Jest ono przeznaczone dla komputerów kieszon-
kowych i pozwala pracowaç na cyfrowej kopii realizowane-
go projektu, umo˝liwiajàc w terenie mi´dzy innymi tyczenie
elementów projektowych, prowadzenie obliczeƒ oraz wspó∏-
prac´ z tachimetrem. Nowa wersja LM80 Layout Manager
posiada wiele nowych funkcji, w tym tyczenie linii pochy∏ych.
U˝ywajàc nowych tachimetrów Trimble SPS710 i SPS610
firmy mogà dzia∏aç efektywniej i dok∏adniej w porównaniu
z tradycyjnymi mechanicznymi systemami.  
Tachimetry Trimble SPS710 und SPS610 Robotic-Totalsta-
tionen dysponujà funkcjami przeznaczonymi specjalnie dla
u˝ytkowników z bran˝y budowlanej. Dzi´ki nim firma wyko-
nawcza mo˝e we w∏asnym zakresie samodzielnie prowadziç
tyczenie i obliczenia wszelkich projektów budowlanych, w
tym równie˝ zwiàzanych z betonowaniem. Ma to du˝y wp∏yw
na przyspieszenie prac i zredukowanie kosztów. 
Oba tachimetry obs∏uguje si´ intuicyjnie, co sprawia, ˝e
przeszkolenie korzystajàcego z nich u˝ytkownika nie wy-
maga wiele czasu. Co wa˝ne, do obs∏ugi charakteryzujà-
cych si´ du˝à dok∏adnoÊcià tachimetrów wystarczy jed-
na osoba. Pozwala to ograniczyç koszty zwiàzane z zatrud-

nieniem personelu. Firma wykonawcza mo˝e zdecydowaç
si´ na zakup tachimetru odpowiadajàcemu dok∏adnie jej
potrzebom. Niezale˝nie od tego, czy b´dzie wykorzystywa-
ny przy projektach wymagajàcych olbrzymiej precyzji, czy
te˝ w dopuszczajàcych wi´ksze tolerancje – Trimble oferu-
je zawsze odpowiednie rozwiàzanie. Tachimetry Trimble
SPS710 i SPS610 zaprojektowano specjalnie z myÊlà
o u˝ytkowaniu w trudnych warunkach placu budowy. Dzi´-
ki szczelnym, mocnym obudowom instrumenty sà odporne
na wp∏yw czynników zewn´trznych, co do minimum ogra-
nicza ryzyko wystàpienia awarii.

Pi´çdziesi´ciotysi´czne wozid∏o przegubowe Volvo zdobi∏o ok∏adk´ PoÊrednika
Budowlanego. DziÊ  pojazd wykorzystywany jest przez duƒskà firm´ Per Aarsleff A/S

Produkowane przez Trimble przyrzàdy pomiarowe z powodzeniem wspomagajà prowa-
dzenie prac na placach budowy ca∏ego Êwiata…



Finanse
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„˚ó∏ty sprz´t” nap´dza polski leasing

Na rynku leasingowym trwa boom – w minionym roku wartoÊç
wyleasingowanych ruchomoÊci (czyli mi´dzy innymi Êrodków
transportu, maszyn, urzàdzeƒ oraz sprz´tu IT) wzros∏a do bli-
sko dwudziestu miliardów z∏otych. W porównaniu do roku 2005
mieliÊmy wi´c do czynienia z ponad czterdziestoprocentowym
wzrostem. Boom trwa nadal, ten rok równie˝ zapowiada si´
dla bran˝y leasingowej niezwykle udanie. Leaseurope – mi´-
dzynarodowa organizacja zrzeszajàca narodowe zwiàzki firm
leasingowych z Europy – po raz pierwszy opracowa∏a
przy wspó∏pracy ze Zwiàzkiem Przedsi´biorstw Leasingo-
wych Polski Barometr Leasingu.
Indeks ten pokazuje, jakie sà oczekiwania polskich przed-
si´biorstw leasingowych, co do poziomu spodziewanej ko-
niunktury. W skali od 0 do 70, poziom polskiego indeksu
wyniós∏ na koniec ubieg∏ego roku a˝ 65 punktów. Uplaso-
wa∏o nas to na drugiej pozycji w Europie, po krajach Base-
nu Morza Âródziemnego. Dobrze wró˝y rozwojowi gospo-
darki olbrzymi wzrost zapotrzebowania na maszyny i urzà-
dzenia, a tak˝e na Êrodki transportu. Jednak p´d przedsi´-
biorstw do inwestowania nie dotyczy wszystkich. W ostatnim
czasie najwi´cej inwestujà du˝e firmy, zatrudniajàce po-
nad pi´ciuset pracowników. Z danych G∏ównego Urz´du
Statystycznego wynika, ˝e ma∏e firmy, zatrudniajàce do pi´ç-
dziesi´ciu osób, znacznie ograniczajà swe inwestycje.
Przy utrzymujàcej si´ dobrej koniunkturze gospodarczej
bran˝a leasingowa mo˝e byç spokojna o swojà przysz∏oÊç.
SpecjaliÊci twierdzà, ˝e dobrà koniunktur´ wspieraç b´dà

tak˝e inne czynniki, jak choçby organizacja Euro 2012, choç
impreza nie prze∏o˝y si´ bezpoÊrednio na wzrost liczby za-
wieranych umów leasingowych. Wi´kszoÊç inwestycji zwià-
zanych z Euro 2012 b´dzie bowiem realizowana centralnie.
Jednak wy∏onieni w przetargach duzi wykonawcy b´dà po-
trzebowali podwykonawców, dla których koniecznoÊcià sta-
nie si´ pozyskanie nowych maszyn i urzàdzeƒ. Budowie sta-
dionów, oÊrodków sportowych i infrastruktury drogowej to-
warzyszyç b´dà inwestycje regionalne, chocia˝by w sferze
turystyki. Niezb´dna b´dzie budowa i modernizacja pensjo-
natów, hoteli, itp. Rynek us∏ug budowlanych, na którym ju˝
co trzecie przedsi´biorstwo korzysta z dobrodziejstw leasin-
gu pozwoli oferujàcym go firmom leasingowym na rozwój.
OczywiÊcie polski rynek leasingu nie b´dzie szybko rosnàç
bez przerwy. W rocznym uj´ciu procentowym wzrosty nie
b´dà tak du˝e, choçby z powodu wysokiego poziomu ba-
zowego. Nie widaç jednak racjonalnych powodów, aby
w najbli˝szej przysz∏oÊci obawiaç si´ spadku wartoÊci le-
asingowanych ruchomoÊci. Polska wymaga inwestycji
w ci´˝kà infrastruktur´ – w autostrady, drogi, mosty, linie
kolejowe. Realizacja tego rodzaju inwestycji wymaga zasto-
sowania specjalistycznych maszyn i sprz´tu budowlanego
okreÊlanych przez firmy leasingowe mianem „˝ó∏tego sprz´-
tu”. Drugim czynnikiem nap´dzajàcym bran˝´ leasingowà
jest koniecznoÊç rozwoju transportu. Zapotrzebowanie
na pojazdy ci´˝arowe, specjalistyczne zabudowy, przycze-
py i naczepy jest tak du˝e, ˝e na zamówiony sprz´t czekaç
trzeba nawet pó∏ roku. Firmy leasingowe liczà tak˝e na ab-
sorbcj´ funduszów unijnych, w ramach których do 2013 ro-
ku do Polski wp∏ynàç ma ponad 60 miliardów euro netto. 



Impuls dla infrastruktury

Mi´dzynarodowe Targi Infrastruktura to jedno z najwa˝niej-
szych spotkaƒ zwiàzanych z inwestycjami infrastrukturalnymi
w kraju. Piàta edycja imprezy odb´dzie si´ w dniach 17-19 paê-
dziernika 2007 roku w Pa∏acu Kultury i Nauki w Warszawie. 
Targi Infrastruktura skupiajà si´ przede wszystkim wokó∏ in-
frastruktury drogowej, miejskiej i komunalnej. To doskona-
∏a okazja do zaprezentowania si´ w mi´dzynarodowym gro-
nie, a tak˝e do wymiany poglàdów i doÊwiadczeƒ w tym za-
kresie. To równie˝ niepowtarzalna mo˝liwoÊç nawiàzania
mi´dzynarodowych kontaktów biznesowych. 
Polska wraz z Ukrainà otrzyma∏y niezwyk∏y impuls do roz-
woju infrastruktury. Tym impulsem jest przyznanie prawa
do organizacji Mistrzostw Europy w 2012 roku. To sporto-
we wydarzenie najwy˝szej Êwiatowej rangi, ale te˝ szansa
dla gospodarki obu krajów. 
Z tego wzgl´du podczas targów Infrastruktura odb´dzie si´
Salon Inwestycji Miejskich i Mistrzostw Europy 2012. W
czasie trwania imprezy b´dzie mia∏a miejsce prezentacja
miast-organizatorów turnieju. Przedstawià one plany rozwoju
infrastruktury pod kàtem organizacji Mistrzostw Europy. 
Podczas targów Infrastruktura odb´dzie si´ te˝ Salon Eksper-
tów przygotowany przez firm´ Ernst & Young oraz organiza-
tora targów, Mi´dzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o. B´dzie
on miejscem konsultacji z najlepszymi specjalistami w zakre-
sie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Ârodowisko, in˝y-
nierii ruchu, infrastruktury oraz funduszy europejskich. Salon
Ekspertów funkcjonowaç b´dzie przez trzy dni targowe. 
Wst´p na targi jest bezp∏atny po dokonaniu obowiàzkowej
rejestracji, która polega na wype∏nieniu formularza i pozo-
stawieniu danych teleadresowych. Aby uniknàç formalnoÊci
przed wejÊciem, organizatorzy zach´cajà do prerejestracji
przez serwis internetowy www.infrastruktura.info. 

Budujemy drogi… dla koni!

Autostrady, drogi ekspresowe to koniecznoÊç. Ale ich bu-
dowa ciàgnie si´ latami, za to bardzo szybko zbudowaç
mo˝emy sieç dróg dla koni. Technologia nie wymaga kosz-
townych materia∏ów ani sprz´tu, efekt b∏yskawiczny, w do-
datku jakie to ekologiczne!

Rekord na pustynii

W lipcu 2007 miano najwy˝szego budynku na Êwiecie utra-
ci∏ mierzàcy 509 metrów tajwaƒski wie˝owiec Taipei 101.
Teraz palm´ pierwszeƒstwa dzier˝y znajdujàcy si´ ciàgle w
fazie realizacji - a zatem jeszcze rosnàcy -  wysokoÊciowiec
Burj Dubai w Dubaju. Tempo prac jest wprost niesamowite.
DoÊç powiedzieç, ˝e w ciàgu czterech dni drapaczowi
chmur przybywa kolejne pi´tro. Rekord pomog∏y ustanowiç
trzy pompy do betonu marki Putzmeister oraz rusztowania
samowspinajàce Doka. 

Zakoƒczenie prac betoniarskich w konstrukcji budynku za-
planowano na po∏ow´ paêdziernika na wysokoÊci 601 me-
trów od fundamentów. Potem dla Doki i Putzmeistera na-
stàpi okres podsumowaƒ trzech lat robót prowadzonych
na piaskach pustynii. Nigdy jeszcze rusztowania samowspi-
najàce nie by∏y stosowane na takich wysokoÊciach i w eks-
tremalnych warunkach klimatycznych. Musia∏y oprzeç si´
burzom piaskowym i huraganowemu wiatrowi, którego
pr´dkoÊç dochodzi∏a nawet do 200 kilometrów na godzin´. 
Niezagro˝ony pozostaje natomiast rekord Putzmeistera
w wysokoÊci pompowania betonu. Wynosi on 532 metry
i zosta∏ ustanowiony w roku 1994 przy zastosowaniu sta-
cjonarnej pompy Putzmeister BSA 2100 HE. Pompa ta sta-
nowi podstaw´ konstrukcji stosowanych obecnie pomp
typu BSA 14000 S-HPD.

Drogi, stadiony i metro

Wiele z planowanych w Polsce inwestycji zwiàzanych jest z
organizacjà fina∏ów pi∏karskich mistrzostw Europy EURO
2012. Najcz´Êciej dotyczà one dróg, autostrad, lotnisk, linii
kolejowych czy drugiej linii warszawskiego metra. Wiele pro-
jektów ma na celu wsparcie miast i regionów b´dàcych go-
spodarzami rozgrywek w spe∏nieniu zobowiàzaƒ wobec
UEFA. Dokonano przesuni´ç mi´dzy projektami podstawowy-
mi i rezerwowymi, dodano nowe. Zaproponowano zmian´ ter-
minów realizacji niektórych inwestycji, by osiàgn´∏y one goto-
woÊç w roku 2011. Jednym z najwi´kszych projektów jest bu-
dowa drogi ekspresowej S-19 ∏àczàcej granic´ Polski z Bia∏o-
rusià w Kuênicy z po∏udniowà granicà ze S∏owacjà w Barwinku. 

Mieszanka firmowa
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Koƒska droga na jednym z warszawskich osiedli. Kilka kilometrów od Êcis∏ego centrum miasta



Silna koniunktura w leasingu maszyn budowlanych

Dane opublikowane przez Zwiàzek Przedsi´biorstw Leasin-
gowych przynoszà niezwykle optymistyczny obraz rynku le-
asingu maszyn budowlanych. WartoÊç urzàdzeƒ, jakie pozy-
ska∏y w ten sposób firmy budowlane, przekroczy∏a w pierw-
szym pó∏roczu 2007 kwot´ jednego miliarda trzystu osiem-
dziesi´ciu dwóch milionów z∏otych! Jest to suma wi´ksza,
ni˝ ∏àczna wartoÊç sfinansowanych urzàdzeƒ dla budownic-
twa w ca∏ym roku 2006. Maszyny budowlane stanowi∏y po-
nad jednà trzecià wszystkich wyleasingowanych przez pol-
skie przedsi´biorstwa urzàdzeƒ i sà najwi´kszà cz´Êcià tego
segmentu leasingowanych Êrodków trwa∏ych. Tak˝e ten
wskaênik wzrós∏ w porówaniu do danych za ca∏y rok 2006,
gdzie sprz´t dla budownictwa stanowi∏ nieco ponad jednà
piàtà wszystkich leasingowanych urzàdzeƒ. Zauwa˝yç mo˝-
na niezwykle silnà konkurencj´ wÊród firm leasingowych, co
wp∏ywa na dalsze obni˝enie kosztu leasingu oraz uproszcze-
nie jego procedur. Wyniki bran˝y leasingowej potwierdzajà
dalszy wzrost optymizmu firm budowlanych i drogowych. Mi-
mo, i˝ segment leasingu maszyn budowlanych roÊnie szyb-
ciej ni˝ inne obszary rynku leasingowego, którego wartoÊç
w pierwszej po∏owie wynios∏a ponad pi´tnaÊcie miliardów
z∏otych, to jednak wcià˝ g∏ównym przedmiotem leasingu
w Polsce sà Êrodki transportu. Ich udzia∏ w ca∏oÊci rynku
wcià˝ przekracza szeÊçdziesiàt procent. Leasing sta∏ si´
w naszym kraju najbardziej korzystnym  narz´dziem finan-
sowania inwestycji i zdoby∏ niezagro˝onà pozycj´ wobec in-
nych instrumentów, takich jak na przyk∏ad kredyt bankowy.

Uwa˝any kiedyÊ za dro˝szy od finansowania bankowego,
w ciàgu ostatnich lat zrówna∏ koszt z ofertà produktów ban-
kowych, a ostatnio sta∏ si´ nawet taƒszy od ofert banków
kierujàcych swojà ofert´ do ma∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw. Zawsze ∏atwiejszy do uzyskania od kredytu banko-
wego, umo˝liwiajàcy elastyczne kszta∏towanie rat i minimali-
zacj´ kosztu u˝ytkowania maszyny, jest oferowany firmom,
w tym z bran˝y budowlanej, przez podmioty o niepodwa˝al-
nej kondycji finansowej, nale˝àce do silnych grup kapita∏o-
wych oraz mi´dzynarodowych koncernów przemys∏owych.

Dalsze informacje Pb 002Z
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WartoÊç netto sprz´tu budowlanego oddanego w leasing
w pierwszym pó∏roczu 2007 (w milionach z∏otych)

1. Europejski Fundusz Leasingowy 203,44
2. Caterpillar Financial Services 179,60
3. SG Equipment Leasing 158,96
4. Raiffeisen Leasing Polska 116,87
5. Millenium Leasing 115,33
6. VB Leasing 90,60
7. BRE Leasing 61,99
8. VFS Us∏ug Finansowe Polska 41,35
9. Pekao Leasing 33,51

10. Handlowy Leasing 25,27
11. Siemens Finance 24,33
12. Fortis Lease Polska 23,90
13. BPH Leasing 23,88
14. Orix Polska 3,88
15. Noma 2 2,80

(tabela wed∏ug statystyk Zwiàzku Przedsi´biorstw Leasingowych)



Konwencja Manitou
w Budapeszcie

Manitou wybra∏o na miejsce
swej Êwiatowej konwencji Bu-
dapeszt. GoÊçmi Êwiatowego
potentata w produkcji tereno-
wych wózków wid∏owych,
platform roboczych, podno-
Êników koszowych oraz ∏ado-
warek teleskopowych przez
dwa pierwsze dni konwencji
byli tak˝e dziennikarze. 
Manitou jest mi´dzynarodo-
wà grupà przedsi´biorstw
zatrudniajàcà ponad 2.400
pracowników i posiadajàcà
dziewi´ç zak∏adów produk-
cyjnych. Sieç sprzeda˝y fir-
my dzia∏a w stu dwudziestu
krajach ca∏ego Êwiata.
Na czele Manitou od dzie-
wi´ciu lat stoi Marcel Claude
Braud, syn za∏o˝yciela firmy,
co potraktowaç mo˝na jako
swoisty powrót do korzeni.
Obroty koncernu Manitou

w roku 2006 przekroczy∏y
miliard euro, a ponad po∏o-
wa wyprodukowanych w tym
czasie przez firm´ maszyn
trafi∏a w r´ce u˝ytkowników
z bran˝y budowlanej.
Dla dziennikarzy zaproszo-
nych na budapesztaƒskà
konwencj´ przygotowano
szereg atrakcji. Mi´dzy inny-
mi mieli oni mo˝liwoÊç wzi´-
cia udzia∏u w multimedialnym
pokazie zorganizowanym
w budynku budapesztaƒskie-
go cyrku. Organizatorom im-
prezy przyÊwieca∏ cel znale-
zienia odpowiedzi na pytanie,
czy korzystajàc z maszyn Ma-
nitou mo˝na pokusiç si´ o wy-
budowanie miasta na Ksi´˝y-
cu. Obserwacja akrobatycz-
nych wr´cz mo˝liwoÊci ma-
szyn Manitou pozwala przy-
puszczaç, ˝e nie jest to ca∏-
kiem wykluczone. A zatem…
Czy˝by kolejna konwencja
Manitou odbyç si´ mia∏a
na Srebrnym Globie?

Maszyny budowlane
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Manitou zorganizowa∏ swà Êwiatowà konwencj´ w Budapeszcie. Jednym z prowadzà-
cych pokaz maszyn Maniscopic serii Privilege by∏ syn za∏o˝yciela firmy, od roku 1998
pe∏niàcy funkcj´ Prezesa Zarzàdu Manitou Marcel Claude Braud (w Êrodku)

Manitou MRT 3050
Privilege 

Manitou MRT 3050, której
Êwiatowa premiera odby∏a
si´ podczas tegorocznych
targów Bauma, jest maszynà
imponujàcà parametrami,
doskonale radzàcà sobie
w najtrudniejszych nawet wa-
runkach terenowych. Pod-
czas pracy z wid∏ami jest
w stanie podnieÊç ci´˝ar pi´-
ciu ton na wysokoÊç 29,7
metra. Maksymalna rozpi´-
toÊç wysi´gnika maszyny
wynosi natomiast 25,5 metra.
Zgodnie z obowiàzujàcymi
normami maszyna wyposa-
˝ona jest w uk∏ad kontrolny
chroniàcy przed przecià˝e-
niami. Na specjalnym wy-
Êwietlaczu operator otrzymu-
je natychmiast informacj´
o przecià˝eniu, co podnosi
bezpieczeƒstwo pracy. 
Hydropneumatyczne zawie-
szenie zapewnia operatorowi
najwy˝szy komfort nawet pod-
czas szybkich przejazdów
przez nierównoÊci. Na placu

budowy system ten dzi´ki czte-
rem sterowanym elektronicznie
si∏ownikom umo˝liwia dok∏ad-
ne wypoziomowanie nadwozia.
Manitou MRT 3050 imponuje
uniwersalnoÊcià. Dzi´ki za-
montowanej na wysi´gniku
wyciàgarce, pe∏niç mo˝e rol´
dêwigu. Mo˝liwoÊç zastoso-
wania wide∏ sprawia, ˝e ma-
szyna radzi sobie doskonale
we wszelkiego typu pracach
prze∏adunkowych. Po zamon-
towaniu specjalnej gondoli
s∏u˝yç mo˝e tak˝e do bez-

piecznego transportu osób
i materia∏ów nawet na wyso-
koÊç czterdziestu metrów.
Uwag´ zwraca komfortowa,
doskonale wyciszona kabi-
na z rozmieszczonymi ergo-
nomicznie elementami ob-
s∏ugi. Dwa joystiki umo˝liwia-
jà operatorowi szybkie i bar-
dzo precyzyjne sterowanie
wszystkimi funkcjami maszy-
ny. Specjalny „przycisk bez-
pieczeƒstwa” zapobiega nie-
kontrolowanym ruchom wy-
si´gnika w trakcie jazdy. 

Dzi´ki du˝ej powierzchni
przeszkleƒ kabiny operator
ma doskona∏y widok z kabi-
ny we wszystkich kierun-
kach. U∏atwia to wykonywa-
nie manewrów szczególnie
na ograniczonej przestrzeni. 
Czytelna deska rozdzielcza
ze zintegrowanym mulitifunk-
cyjnym monitorem umo˝liwia
operatorowi sta∏e Êledzenie
parametrów pracy maszyny.
System samodiagnostyki u∏a-
twia szybkie ustalenie przyczy-
ny ewentualnej usterki i ogra-
nicza do minimum przestoje. 
Konstruktorzy maszyny zde-
cydowali si´ na zastosowa-
nie w niej dwóch niezale˝-
nych uk∏adów hydraulicz-
nych o zmiennym wydatku.
Ma to olbrzymie znaczenie
dla w∏aÊciwego dzia∏ania
si∏owników stabilizatorów.
Podczas manewrowania ma-
szynà na ograniczonej prze-
strzeni operator doceni pre-
cyzj´ jej ruchów. Montowana
w maszynie przek∏adnia typu
„Powershift” umo˝liwia zmia-
n´ biegów pod obcià˝eniem.

Dalsze informacje Pb 003Z

Po zamontowaniu specjalnej gondoli s∏u˝yç mo˝e tak˝e do bezpiecznego transportu osób i ma-
teria∏ów nawet na wysokoÊç czterdziestu metrów
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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 .............................................................................

................................................................................................................................................................................................
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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. Na-
le˝noÊç nale˝y uiÊciç przelewem zgodnie z terminem p∏atnoÊci widniejà-
cym 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

6/2007 29.11.2007    19.10.2007 26.10.2007
1/2008 30.01.2008    21.12.2007 27.12.2007
2/2008 27.03.2008    21.02.2008 25.02.2008
3/2008 09.05.2008    31.03.2008 07.04.2008
4/2008 29.07.2008    23.06.2008 27.06.2008

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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Gie∏da - og∏oszenia drobne
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Forum BUDOWNICTWA – nowy, elektroniczny serwis bran˝owy
Fachowe informacje w zasi´gu r´ki

Forum Budownictwa to nowy, bezp∏atny, elektroniczny serwis bran˝owy kierowany
do inwestorów, projektantów, wykonawców prac budowlanych oraz kierowników budowy
i inspektorów nadzoru, w∏aÊcicieli i zarzàdców nieruchomoÊci, rzeczoznawców majàtkowych,
a tak˝e urz´dników administracji zajmujàcych si´ budownictwem, politykà mieszkaniowà,
gospodarkà nieruchomoÊciami. 

Serwis FORUM BUDOWNICTWA to:
informacje o zmianach w prawie budowlanym i nowych przepisach, 
aktualnoÊci z bran˝y budowlanej,
przypominanie o wa˝nych terminach, 
najnowsze wydarzenia bran˝owe,
porady i wskazówki ekspertów przy najcz´Êciej wyst´pujàcych problemach,
odpowiedzi ekspertów na pytania zadane przez czytelników. 

Celem Forum Budownictwa jest dostarczanie bie˝àcych informacji, ale równie˝ pomoc w rozwiàzywaniu codziennych problemów w budownictwie.
Cz´stotliwoÊç (dwutygodniowy cykl) dotarcia z informacjà gwarantuje szybszà i skuteczniejszà reakcj´ na zmiany w bran˝y. 

Wi´cej informacji na stronie http://forumbudowlane.e-firma.pl

SPRZEDAM

< LOMBARDINI & RUGGERINI
• sprzeda˝ silników i cz´Êci zamiennych
• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 061 84 75 750 lub 0602 478150

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

< Recykler UPZA-500 madro Wroc∏aw
rok prod. 1995,stan zadowalajàcy ,cena 9.500 z∏ brutto 
Kontakt: 0601 61 25 31

< Recykler RA 10000 Vielehaben Niemcy
rok prod. 1993, 2850 m-g,sprawny do u˝ytku.
Cena 9.500,00 euro + VAT 
Kontakt: 0601 61 25 31

SZYBY
DO  MASZYN  BUDOWLANYCH
R O L N I C Z Y C H   I  K O M U N A L N Y C H

tel.: 0513-109-436, 0501-290-251, 0508-398-721
www.agroglas.pl, e-mail: agroglas@agroglas.pl

< ¸adowarka czo∏owa ATLAS 52E
rok prod. 1996, ∏yzka, wid∏y, Cena 60.000 z∏+VAT             
Kontakt: 0601 22 33 06



PoÊrednik Budowlany – Podczas targów Bauma w Mona-
chium Volvo zaprezentowa∏o ca∏y szereg nowoÊci. Widaç
wyraênie, ˝e z jednej strony firma k∏adzie nacisk na rozwój
konstrukcji du˝ych wyspecjalizowanych maszyn, z drugiej
zaÊ nie od˝egnuje si´ te˝ od maszyn kompaktowych…
Zbigniew Medyƒski: – Volvo zaczyna∏o od konstruowania du-
˝ych wyspecjalizowanych maszyn szybko zdobywajàc sobie
Êwiatowà renom´. Produkowany przez nas sprz´t sprawdza
si´ doskonale w kamienio∏omach, kopalniach surowców
skalnych oraz przy przemieszczaniu i transporcie olbrzymich
mas ziemi. U˝ytkownicy maszyn budowlanych wykonujà jed-
nak nie tylko prace zakrojone na tak du˝à skal´, dlatego
od kilkunastu lat Volvo rozwija dzia∏alnoÊç w sferze zwiàza-
nej z maszynami kompaktowymi. Impulsem do tego by∏a
oczywiÊcie presja rynku. Wielu u˝ytkowników maszyn do-
sz∏o do przekonania, ˝e zamiast koparko-∏adowarki lepiej b´-
dzie zdecydowaç si´ na u˝ycie ma∏ej ∏adowarki i minikopar-
ki. DziÊ sytuacja wyglàda tak, ˝e ponad po∏ow´ sprzedawa-
nego przez nas sprz´tu stanowià maszyny kompaktowe. 

– ¸aduj´ i kopi´, kupuj´ wi´c minikopark´ i kompaktowà ∏a-
dowark´. Uwa˝a pan, ˝e polski rynek b´dzie rozwija∏ si´ we-
d∏ug tego scenariusza?  
– Jest to niezmiernie frapujàca kwestia. W wi´kszoÊci kra-
jów europejskich rozwój rynku pociàga∏ za sobà spadek za-
interesowania koparko-∏adowarkami na rzecz bardziej wy-
specjalizowanych maszyn. Jednak nie wsz´dzie, bo
na przyk∏ad w Hiszpanii nadal niepodzielnie królujà kopar-
ko-∏adowarki. Tak˝e w Polsce co najmniej przez kilka naj-
bli˝ych lat zainteresowaniem cieszyç si´ b´dà maszyny uni-
wersalne. W moim przekonaniu wynika to z tego, ˝e mniej-
sze firmy budowlane w naszym kraju nie posiadajàc spe-
cjalizacji, sà zmuszone do wykonywania prac ró˝nego ro-
dzaju. Troch´ prac prze∏adunkowych, nieco wykopów…
Problemem sà tak˝e ograniczone mo˝liwoÊci finansowe
polskich przedsi´biorców. Koparko-∏adowarka wydaje si´
stanowiç antidotum na te bolàczki. MyÊl´, ˝e w ciàgu naj-
bli˝szych lat nic si´ nie zmieni. Z ca∏à pewnoÊcià kopar-
ko-∏adowarka pozostanie najch´tniej kupowanà maszynà
budowlanà w naszym kraju.

– Mo˝na wi´c Êmia∏o powiedzieç, ˝e Polska to kraj koparko-
∏adowarek. Tak˝e dlatego, ˝e Volvo produkuje tego typu ma-
szyny we Wroc∏awiu, skàd trafiajà na rynki ca∏ego Êwiata…
– UruchomiliÊmy produkcj´ przed pi´cioma laty rozwijajàc
w tym czasie konstrukcj´ maszyn. Z taÊm monta˝owych na-
szej wroc∏awskiej fabryki schodzi w∏aÊnie dziesi´ciotysi´cz-
na koparko-∏adowarka. Pozostaje mi zatem zaprosiç redak-
cj´ PoÊrednika Budowlanego do wspólnego Êwi´towania
tego niewàtpliwego sukcesu.

– Mimo wielu przeciwnoÊci tak˝e w Polsce zaobserwowaç
mo˝na wzrost zainteresowania maszynami kompaktowymi…
– To prawda, ostatnio nawet w tempie kilkudziesi´ciu procent
w skali roku. Jednak w porównaniu do krajów o bardziej okrze-
p∏ych rynkach liczby maszyn kompaktowych sprzedanych
w Polsce nie sà, delikatnie rzecz ujmujàc, osza∏amiajàce. 

– Rozwój tego segmentu móg∏by byç stymulowany poprzez
rozwój us∏ug wynajmu…
– Z pewnoÊcià tak. Do niedawna u polskiego przedsi´bior-
cy dominowa∏a ch´ç posiadania maszyny na w∏asnoÊç,
teraz coraz bardziej przekonuje si´ on do wynajmu. Oczy-
wiÊcie d∏ugo jeszcze nie osiàgniemy poziomu Wielkiej Bry-
tanii, gdzie niektóre typy maszyn kupowane sà niemal wy-
∏àcznie przez wypo˝yczalnie. 

– Nie daje Pan zatem polskiemu rynkowi wynajmu wi´kszych
szans na zdynamizowanie rozwoju…
– Ciàgle jest on zbyt wolny. Wypo˝czalnie, które zaczyna-
∏y dzia∏alnoÊç siedem czy osiem lat temu, poza nielicznymi
wyjàtkami, nie mogà poszczyciç si´ spektakularnymi sukce-
sami. W Europie Zachodniej wypo˝yczalnie oferujà po pi´ç-
dziesiàt maszyn jednego typu. Dopiero od takiego poziomu
wynajem zaczyna byç rzeczywiÊcie op∏acalny. W Polsce nie
by∏o dotychczas takiego zainteresowania, aby wypo˝yczal-
niom op∏aca∏o si´ zainwestowaç w tak du˝e pakiety sprz´tu.
W okresie ostatnich dwóch lat na rynku wynajmu maszyn za-
uwa˝alna jest jednak wyraêna tendencja wzrostowa. 

– Obserwujàc dzia∏ania Volvo w Zachodniej Europie, widaç
wyraênie, ˝e szukacie mo˝liwoÊci bezoÊredniego zaofero-
wania jak najwi´kszej liczby maszyn na wynajem. Czy w Pol-
sce staniecie si´ konkurencjà dla wypo˝yczalni?
– W Europie Zachodniej rozpartrywane by∏y ró˝ne koncep-
cje dotyczàce tego, w jaki sposób Volvo powinno anga˝o-
waç si´ w wynajem maszyn budowlanych. W praktyce,
w zale˝noÊci od specyfiki poszczególnych rynków obrane
zosta∏y ró˝ne drogi tego rozwoju. W Polsce w przypadku
maszyn takich,  jak minikoparki i ∏adowarki kompaktowe
nawiàzaliÊmy Êcis∏à wspó∏prac´ z Ramirentem b´dàcym
najpr´˝niej dzia∏ajàcà firmà wynajmujàcà sprz´t budowla-
ny. Za jej poÊrednictwem wynajàç mo˝na ju˝ kilkadziesiàt
sztuk maszyn kompaktowych Volvo. 

Wywiad PoÊrednika
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Rozmowa ze Zbigniewem Medyƒskim, 
Prezesem Zarzàdu firmy

Volvo Maszyny Budowlane Polska  Sp. z o.o.

Maszyny nadejdà w terminie!



– A w jaki sposób wynajàç mo˝na wi´ksze maszyny Volvo?
– Volvo Maszyny Budowlane Polska wynajmuje je we w∏a-
snym zakresie. 

– Czy oferujecie maszyny wraz z obs∏ugà operatorskà?
– Takie rozwiàzanie nie mieÊci si´ w naszej strategii, nie za-
mierzamy bowiem Êwiadczyç us∏ug. Ch´tnie natomiast
szkolimy operatorów klienta. Le˝y to w interesie obu stron.
Chcemy, by maszyna by∏a nale˝ycie obs∏ugiwana, bo to
przed∏u˝a jej ˝ywotnoÊç. W∏aÊciwa obs∏uga podnosi tak˝e
efektywnoÊç wykorzystania sprz´tu. Dla Volvo niezwykle
istotne jest, by korzystajàcy z wynaj´tej u nas maszyny by∏
przekonany, ˝e zrobi∏ dobry interes.

– Strategia marketingowa Volvo opiera si´ wyraênie na kom-
pleksowym promowaniu marki…
– Dzia∏amy w myÊl zasady – „wszystko pod jednym da-
chem”. Nie ka˝dy dostrzega, ˝e Volvo jest obecnie jedynà
firmà oferujàcà tak szeroki asortyment produktów przezna-
czonych dla bran˝y budowlanej. Mamy na sprzeda˝ nie tyl-
ko maszyny budowlane, ale tak˝e pojazdy o ró˝nej zabudo-
wie i wozid∏a przegubowe, w produkcji których pozostaje-
my Êwiatowym liderem. U˝ytkownicy naszych maszyn bu-
dowlanych cz´sto potrzebujà te˝ specjalistycznych Êrod-
ków transportu. Od Volvo mogà kupiç je za jednym podej-
Êciem. Promowanie jednolitego wizerunku firmy przejawia
si´ równie˝ w tym, ˝e w obiektach nale˝àcych do Volvo
mieszczà si´ oddzia∏y firmy zajmujàce si´ pojazdami ci´˝a-
rowymi, maszynami budowlanymi, autobusami i serwisem. 

– Europejski rynek dynamicznie si´ rozwija za sprawà Nie-
miec, które zdecydowanie stawiajà  na nowe inwestycje.
Czy polski klient nie stanie si´ ofiarà tego gospodarczego
przyspieszenia? Czy jego zamówienie na maszyn´ lub
ci´˝arówk´ nie b´dzie realizowane w dalszej kolejnoÊci? 
– Volvo, podobnie jak wszyscy inni producenci, mia∏o pew-
ne k∏opoty z terminowà realizacjà lawinowo rosnàcych za-
mówieƒ. Upora∏o si´ z nimi w miar´ bezboleÊnie, chocia˝by
dlatego, ˝e firma jest tak˝e producentem silników. Pozwala
to uniezale˝niç si´ od nie nadà˝ajàcych z produkcjà dostaw-
ców zewn´trzych. Przyznaç bowiem trzeba, ˝e liczba zamó-
wieƒ na maszyny budowlane p∏ynàcych z rynku niemieckie-
go by∏a szokujàca nawet dla najbardziej wytrawnych eksper-
tów. Volvo oczywiÊcie docenia jego znaczenie, nie oznacza
to jednak, ˝e zamówienie polskiego klienta realizowane b´-
dzie w dalszej kolejnoÊci. Volvo wià˝e du˝e nadzieje z ryn-
kami krajów, które niedawno wesz∏y do Unii Europejskiej. To
w∏aÊnie w nich trzeba inwestowaç w infrastruktur´. A do re-
alizacji ambitnych zamierzeƒ niezb´dna b´dzie du˝a liczba
maszyn i Êrodków transportu. Ograniczanie ich dostaw kosz-
tem zaspokojenia potrzeb wi´kszych rynków by∏oby na d∏u˝-
szà met´ fatalnym posuni´ciem. Naszym zadaniem jest cià-
g∏e Êledzenie potrzeb polskich klientów. Prognozujàc zapo-
trzebowanie sk∏adamy zamówienia na maszyny. Nie ma naj-
mniejszej obawy, dostawy nadejdà w terminie. 

– Czy klient, który nie z∏o˝y∏ wczeÊniej zamówienia ma jesz-
cze jakiekolwiek szanse na zakup maszyny Volvo?
– Odpowiem w ten sposób: nie jest bez szans. Niektórzy eu-
ropejscy dystrybutorzy zamówili bowiem maszyny, ale z ró˝-
nych przyczyn nie sfinalizowali transakcji. Dzi´ki temu, ˝e

nasza sieç dystrybucyjna oparta jest w znacznej cz´Êci na
firmach nale˝àcych do koncernu Volvo, ze wzgl´du na u∏a-
twiony przep∏yw informacji mamy wi´ksze mo˝liwoÊci dzia-
∏ania. Wielokrotnie udawa∏o si´ nam b∏yskawicznie sprowa-
dziç maszyn´ dla polskiego odbiorcy. 

– Volvo od dawna zainteresowane by∏o do∏àczeniem do
grona producentów maszyn dla drogownictwa. Swego
czasu mówi∏o si´ o zakupie firmy Dynapac. Ostatecznie
ubieg∏o was jednak Atlas Copco… Volvo nie zrezygnowa∏o
z tych planów przejmujàc cz´Êç koncernu Ingersoll Rand
zajmujàcà si´ produkcjà maszyn dla drogownictwa…
– Bioràc pod uwag´ osiàgane obroty, Volvo kupi∏o wi´kszà fir-
m´ ni˝ Dynapac. Ale mówiàc powa˝nie przej´cie Ingersoll
Rand jest krokiem do realizacji dà˝eƒ Volvo do umocnienia po-
zycji na globalnym rynku. Volvo b´dzie poszerza∏o swà ofert´
z jednej strony poprzez przej´cia innych firm, z drugiej zaÊ mo-
dernizujàc konstrukcje i rozbudowujàc istniejàce zak∏ady pro-
dukcyjne. Ju˝ wkrótce wprowadzimy nowe typy maszyn, jak
choçby seri´ koparek o wzmocnionej konstrukcji przeznaczo-
nych do wyburzeƒ. W planach mamy tak˝e zaoferowanie su-
pernowoczesnych maszyn s∏u˝àcych do budowy rurociàgów. 

– W tym momencie znów pojawia si´ pytanie, czy Volvo nie
ma apetytu na przej´cie od Huty Stalowa Wola produkcji
spycharek, których brakuje przecie˝ w waszej ofercie?
– Ten stale powracajàcy temat. Nie ukrywam, ˝e mo˝liwoÊç
zaoferowania naszym klientom spycharki by∏aby niezmier-
nie atrakcyjna. Nic mi jednak nie wiadomo, by w najbli˝szym
czasie Volvo planowa∏o podj´cie produkcji spycharki lub
przej´cie jej produkcji od któregoÊ z konkurentów.

- Volvo zawsze s∏yn´∏o z dba∏oÊci o ochron´ Êrodowiska
naturalnego. Wiemy, ˝e pracujecie nad wprowadzeniem
alternatywnych systemów nap´dowych. Swego czasu wiele
mówi∏o si´, ˝e w maszynach budowlanych Volvo na szerokà
skal´ wykorzystywane b´dà silniki gazowe. Czy koncepcja ta
ma szanse realizacji?
– Raczej nie, pierwszeƒstwo otrzyma∏y bowiem badania
nad wykorzystaniem silników hybrydowych. Obecnie w na-
szych oÊrodkach badawczo-rozwojowych trwajà intensywne
próby. Z ca∏à pewnoÊcià b´dà one kontynuowane równie˝
w przysz∏ym roku. Dotychczasowe testy wypadajà bardzo
obiecujàco, nap´d hybrydowy wydaje si´ wr´cz byç optymal-
nym rozwiàzaniem w∏aÊnie dla maszyn roboczych, takich jak
nie pracujàce jednostajnym rytmem ∏adowarki. Podczas mo-
nachijskich targów Bauma zapowiedziano na rok 2009 wpro-
wadzenie do produkcji maszyn o nap´dzie hybrydowym.
Konstruktorzy jednostek nap´dowych nowej generacji majà
przede wszystkim na wzgl´dzie ograniczenie emisji szkodli-
wych substancji oraz zredukowanie zu˝ycia stale dro˝ejàce-
go paliwa. Problem polega tylko na tym, by do zakupu syste-
mu przekonaç u˝ytkownika maszyny. Chodzi o powiàzanie
kosztów instalacji nap´du hybrydowego z przeci´tnym okre-
sem eksploatacji maszyny. Kwestia ochrony Êrodowiska na-
turalnego jest z pewnoÊcià niezwykle istotna, z punktu widze-
nia pojedynczego u˝ytkownika wa˝ne jest jednak te˝ to, by
nie czekaç zbyt d∏ugo na moment, w którym hybrydowy na-
p´d zacznie przynosiç wymierne oszcz´dnoÊci.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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Bobcat zaznacza swà
obecnoÊç w Europie

Na ca∏ym Êwiecie Bobcat za-
trudnia ponad cztery tysiàce
osób. Zak∏ady produkcyjne
firmy zlokalizowane sà
w Pó∏nocnej Dakocie w USA
oraz w Chinach, a w Europie
we Francji i Czechach.
W∏aÊnie w stolicy Czech, Pra-
dze, zorganizowano tego-
roczne spotkanie europej-
skich delarów firmy. Okazjà
do Êwi´towania by∏o uroczy-
ste otwarcie pierwszej po-
za USA, zbudowanej od pod-
staw fabryki Bobcata. Jest
ona zlokalizowana w Do-
bris, 35 kilometrów od Pragi.
W ciàgu ostatniego roku w fir-
mie Bobcat wiele si´ zmieni-
∏o. Aby pochwaliç si´ sukce-
sami i opowiedzieç o planach
na najbli˝szà przysz∏oÊç Bob-
cat zaprosi∏ na konferencj´
prasowà do Czech tak˝e po-
nad pi´çdziesi´ciu przedsta-
wicieli prasy z ca∏ej Europy
– wÊród nich tak˝e dziennika-
rza naszej redakcji.
Bobcat by∏ ju˝ wczeÊniej
obecny w Czechach, a nawet
w samym Dobris. Przed sze-
Êcioma laty, po przej´ciu
czeskiego producenta kom-
paktowych koparko-∏adowa-
rek Superstav, Bobcat stwo-
rzy∏ na terenie tych zak∏adów
najnowoczeÊniejsze centrum
rozwoju produktu, grupujàc
w jednym miejscu wszystkie
centra badawcze, projekto-
we i in˝ynieryjne.
W 2004 roku w dawnej fa-
bryce Superstav w Dobris
wyprodukowana zosta∏a ∏a-
dowarka ze sterowaniem
burtowym 553. By∏ to pierw-
szy krok na drodze do prze-
niesienia produkcji kompak-
towego sprz´tu do Europy.
Obecnie Bobcat wytwarza
w Czechach ∏adowarki kom-
paktowe i minikoparki, a we
Francji (PontChateau) pod-
noÊniki teleskopowe. Decy-
zje o produkcji konkretnych
modeli w ró˝nych rejonach
Êwiata sà ÊciÊle zwiàzane

z ich popularnoÊcià na tych
rynkach. Wytwarzanie ma-
szyny w regionie, gdzie jest
ona najch´tniej kupowana,
stwarza nie tylko mo˝liwoÊç
dostosowania jej do specy-
ficznych wymagaƒ rynku,
ale tak˝e ograniczenia kosz-
tów transportu do klienta.
Z Dobris b´dzie pocho-
dziç osiemdziesiàt procent
kompaktowych ∏adowarek
i minikoparek sprzedawa-
nych w Europie, na Ârodko-
wym Wschodzie oraz w Afry-
ce (strefie dystrybucji okre-
Êlanej w Bobcacie mianem
EMEA od pierwszych liter
Europe, Middle East, Africa).
W ca∏ej tej strefie Bobcat

dysponuje siecià 170 nieza-
le˝nych dystrybutorów.
Nowà fabryk´, którà mieliÊmy
okazj´ zwiedziç we wrzeÊniu,
zlokalizowano zaledwie o ki-
lometr od centrum badawcze-
go. W Dobris zatrudnionych
jest 470 osób. Na powierzch-
ni 20.000 m2 produkowane
sà ma∏e i Êrednie kompakto-
we ∏adowarki, minikoparki
(do dwutonowych w∏àcznie)
oraz ró˝nego rodzaju osprz´t.
Dziennikarzom pokazano
poszczególne etapy pro-
dukcji maszyn – od spawa-
nia po monta˝ i testowanie
gotowych produktów. Plany
Bobcata zak∏adajà rozwój
czeskiej fabryki – powi´k-
szenie powierzchni produk-
cyjnej o ponad 50 procent,
jak równie˝ zwi´kszenie
liczby zatrudnionych o ko-
lejne 100 osób. Prognozy

przewidujà bowiem wzrost
popytu w Europie na ma-
szyny kompaktowe. W USA
niezb´dne b´dzie z kolei
rozwijanie produkcji mniej
popularnych na naszych
rynkach du˝ych ∏adowarek.
Przeniesienie produkcji ma-
szyn kompaktowych do Do-
bris umo˝liwi wykorzystanie
mocy produkcyjnej zak∏a-
dów w Gwinner i Bismarck
w Pó∏nocnej Dakocie.
Bobcat dumny jest tak˝e
z dzia∏ajàcego przy zak∏a-
dzie produkcyjnym w Dobris
centrum treningowego. To
nowoczesny, znakomicie
i wszechstronnie przygoto-
wany obiekt pozwalajàcy

na prowadzenie szkoleƒ teo-
retycznych i praktycznych.
Przestronne multimedialne
sale wyk∏adowe, warsztaty
i wreszcie plac demonstra-
cyjny pozwolà na przeszko-
lenie co najmniej 1.200 osób
rocznie. Szkolenia prowa-
dzone sà po angielsku, nie-
miecku, w∏osku, hiszpaƒ-
sku, rosyjsku i niderlandzku.
Ponad szeÊçdziesiàt kursów
w skali roku przeznaczonych
jest dla dealerów, ich pra-
cowników oraz u˝ytkowni-
ków maszyn marki Bobcat.
Trwajàce od dwóch do pi´-
ciu dni szkolenia mogà byç
poÊwi´cone tak˝e bardzo
specjalistycznym zagadnie-
niom,  takim jak na przyk∏ad
mo˝liwoÊci zastosowania
konkretnego rodzaju osprz´-
tu. Przed budynkiem przygo-
towano teren do testowania

sprz´tu. Na 5.000 m2 po-
wierzchni czeka ca∏a gama
maszyn Bobcata wyposa˝o-
nych w najró˝niejszego ro-
dzaju narz´dzia. Do dyspo-
zycji sà wyposa˝one w po-
nad osiemdziesiàt rodzajów
osprz´tu ∏adowarki sterowa-
ne burtowo, mini- i midiko-
parki, podnoÊniki teleskopo-
we, pojazdy u˝ytkowe mo-
gàce pracowaç w budownic-
twie, rolnictwie, kszta∏towaniu
terenów zielonych, przy roz-
biórkach, pracach in˝ynieryj-
nych i leÊnych. 
Specjalnie do prowadzenia
szkoleƒ operatorów podno-
Êników teleskopowych zbu-
dowano dziesi´ciometrowej
wysokoÊci wie˝´, na której
mogà oni çwiczyç manewry
podnoszenia, ∏adowania,
kontrolowania wysi´gnika
oraz pracy z paletami. 
Wa˝nym punktem wrzeÊnio-
wego konwentu w Pradze
by∏a licytacja na rzecz UNI-
CEF specjalnie pomalowa-
nej ∏adowarki S100. By∏ to
jeden z elementów kampa-
nii „Szko∏y dla Afryki”. Barw-
na, niebiesko-˝ó∏ta maszy-
na z namalowanymi sylwet-
kami ludzi o ró˝nych kolo-
rach skóry, zosta∏a ozdobio-
na wed∏ug projektu syna jed-
nego z francuskich dealerów
Bobcata. Wygra∏ on konkurs
rysunkowy zorganizowany
przez firm´ wÊród dzieci
z ca∏ego Êwiata.
Bobcat w∏àczy∏ si´ w dzia∏a-
nia UNICEF wspierajàc ide´
umo˝liwienia afrykaƒskim
dzieciom uzyskania podsta-
wowego wykszta∏cenia. Tyl-
ko na terenie Afryki subsa-
haryjskiej blisko czterdzieÊci
pi´ç milionów dzieci nie
ucz´szcza do ˝adnej szko-
∏y, skazujàc si´ tym samym
na pozostanie za murem
ignorancji, biedy i dyskrymi-
nacji. Bobcat wspiera dzia-
∏ania UNICEF dà˝àcego
do tego, by ka˝de afrykaƒ-
skie dziecko otrzyma∏o
szans´ wykorzystania swe-
go prawa do edukacji.

Dalsze informacje Pb 004Z
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Perspektywy rozwoju
us∏ug leasingowych
dla budownictwa

Odnotowywana w ostatnim
czasie dobra koniunktura go-
spodarcza w Polsce sprzyja
rozwojowi firm dzia∏ajàcych
w niemal wszystkich jej sek-
torach. Na szczególnà uwag´
zas∏uguje bran˝a budowlana,
która po problemach sprzed
kilku lat, bardzo dynamicznie
si´ rozwija, a perspektywy
tego rozwoju wydajà si´ mieç
silne fundamenty, stabilne
w d∏ugim okresie. Przyczyn
rozwoju budownictwa w Pol-
sce jest wiele. Do g∏ównych
zaliczyç mo˝emy: akcesj´
Polski do struktur Unii
Europejskiej powodujàcà ko-
niecznoÊç poprawy infra-
struktury drogowej i kolejo-
wej, ciàg∏y wzrost popytu
na lokale budownictwa
mieszkaniowego oraz wspó∏-
organizowanie wraz z
Ukrainà fina∏ów Mistrzostw
Europy w pi∏ce no˝nej.
EURO 2012 stanowi wyzwa-
nie nie tylko dla kraju i re-
gionów, w których powsta-
nà lub b´dà modernizowa-
ne obiekty sportowe, ale
przede wszystkim dla firm
ze wszystkich podsektorów
bran˝y budowlanej. W sto-
sunkowo nied∏ugim czasie
b´dà musia∏y one sprostaç
zadaniu odpowiedniego roz-
woju dróg i autostrad, budo-
wie nowych i rozbudowie ist-
niejàcych obiektów sporto-
wych, modernizacji oraz bu-
dowie w´z∏ów komunikacyj-
nych, a tak˝e zaplecza hote-
lowo-gastronomicznego.
Wbrew doÊç powszechne-
mu mniemaniu Polska nie
otrzyma z Unii Europejskiej
wielu dodatkowych fundu-
szy na realizacj´ EU-
RO 2012. Zostanà one prze-
suni´te z przysz∏ych okre-
sów do wykorzystania
przed rokiem 2012. Napi´ty
harmonogram prac budow-
lanych, jakie majà zostaç
wykonane do tego czasu

mo˝e zostaç zrealizowany
jedynie przy jednoczesnej
likwidacji zagro˝eƒ, jakie
stojà przed bran˝à. Adapta-
cja legislacyjna prawa bu-
dowlanego, zapotrzebowa-
nie na specjalistów, którzy
wyje˝d˝ajà do pracy w in-
nych krajach UE oraz mo˝li-
woÊç konkurowania dzia∏a-
jàcych w Polsce firm bu-
dowlanych z zagranicznymi
koncernami w walce o naj-
lepsze kontrakty, to podsta-
wowe kwestie stawiane dziÊ
przed budownictwem. Spro-
stanie zagranicznej konku-
rencji cz´sto mo˝liwe jest
wy∏àcznie przy udziale ze-
wn´trznego finansowania
pozwalajàcego firmom dys-

ponowaç odpowiednim, wy-
sokiej jakoÊci sprz´tem nie-
zb´dnym do realizacji kon-
traktów. W wielu przypad-
kach sprowadza si´ to do Êci-
s∏ej wspó∏pracy dostawców
i firm z bran˝y budowlanej
z rynkiem us∏ug leasingo-
wych. Wraz z rozwojem ryn-
ku budowlanego  bardzo dy-
namicznie roÊnie wartoÊç od-
danych w leasing maszyn
i urzàdzeƒ budowlanych. 
W pierwszym pó∏roczu 2007
wartoÊç ca∏ego rynku le-
asingu ruchomoÊci i nieru-
chomoÊci w Polsce wynio-
s∏a 15,4 miliarda z∏otych, co
stanowi siedemdziesi´cio-
procentowy wzrost w sto-

sunku do uznawanego
za rekordowy w bran˝y ro-
ku 2006. Oprócz niekwe-
stionowanie dominujàcego
w portfelu us∏ug leasingo-
wych segmentu Êrodków
transportu, bardzo dobrze
rozwija si´ sfera maszyn
i urzàdzeƒ. Udzia∏ tej grupy
produktów w ca∏ym rynku
ruchomoÊci po pierw-
szym pó∏roczu 2007 roku
wyniós∏ 29 procent. Najbar-
dziej popularnym produk-
tem w tym segmencie jest
leasing sprz´tu budowlane-
go (33 procent ogó∏u ma-
szyn i urzàdzeƒ, czyli oko-
∏o 1,34 miliarda z∏otych).
Na du˝e zainteresowanie le-
asingiem maszyn i urzà-

dzeƒ budowlanych wp∏yw
ma  niewàtpliwie utrzymujà-
ca si´ na wysokim poziomie
produkcja budowlano-mon-
ta˝owa, która w pierw-
szym pó∏roczu 2007 roku
by∏a o ponad 30 procent
wy˝sza ni˝ w analogicznym
okresie roku 2006. Ârednia
wartoÊç wyleasingowanych
maszyn i urzàdzeƒ w pierw-
szym pó∏roczu 2007 wynio-
s∏a 268 tysi´cy z∏otych,
a Êrednia d∏ugoÊç umo-
wy 47 miesi´cy.
Bioràc pod uwag´ dyna-
miczny rozwój bran˝y bu-
dowlanej i wychodzàc na-
przeciw oczekiwaniom firm
prowadzàcych dzia∏alnoÊç

w tej dziedzinie gospodarki
Handlowy Leasing Sp. z o.o.
stworzy∏ specjalny Pro-
gram Finansowania Ma-
szyn i Urzàdzeƒ Budowla-
nych. Istota tego programu
polega na szybkim i spraw-
nym rozpatrywaniu i realizo-
waniu kontraktów leasingo-
wych, zgodnie z potrzeba-
mi klientów dzia∏ajàcych
w tej bran˝y oraz przy
uwzgl´dnieniu jej specyfiki
(jak chocia˝by sezono-
woÊç). Na wszystkich poten-
cjalnych klientów czeka
w firmie Handlowy Leasing
zespó∏ wykwalifikowanych
doradców specjalizujàcych
si´ wy∏àcznie w obs∏udze
rynku budowlanego. Stawia-

jà oni sobie za cel sprosta-
nie wymaganiom tego ryn-
ku. ¸àczàc silnà pozycj´
na rynku finansowym wyni-
kajàcà z przynale˝noÊci
do Citigroup oraz doÊwiad-
czenie rynkowe - Handlowy
Leasing Sp. z o.o. oferuje
szeroki wachlarz us∏ug le-
asingowych zwracajàc uwa-
g´ na indywidualne potrzeby
klientów oraz dostawców te-
go rynku. Handlowy Leasing
aktywnie wspó∏pracuje z do-
stawcami maszyn i urzàdzeƒ
budowlanych, jest obecny
na wszystkich wa˝nych tar-
gach oraz uczestniczy w wie-
lu imprezach bran˝owych.

Dalsze informacje Pb 005Z

Organizacja pi∏karskich fina∏ów mistrzostw Europy w roku 2012 wymaga tak˝e odpowiedniego rozwoju dróg i autostrad…
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Zbuduj swój biznes
na leasingu w EFL

Budownictwo to bardzo dy-
namicznie rozwijajàca si´
bran˝a polskiej gospodarki.
JakoÊç i terminowoÊç reali-
zowanych projektów bu-
dowlanych bezpoÊrednio
zwiàzana jest z u˝ywanym
do tego celu sprz´tem.
W minionym roku Europej-
ski Fundusz Leasingo-
wy SA wzbogaci∏ swà ofert´
o przeznaczony dla bran˝y
budowlanej produkt finanso-
wy o nazwie Eurobud. Jego
wdra˝aniem i obs∏ugà zaj´∏a
si´ starannie wyselekcjono-
wana grupa doradców han-
dlowych specjalizujàcych si´
w obs∏udze klientów tej bran-
˝y. Dzi´ki temu, oprócz finan-
sowania, EFL móg∏ zaofero-
waç firmom budowlanym tak-
˝e profesjonalne doradztwo
w znalezieniu interesujàcego
sprz´tu. – O tym, ˝e Eurobud
w pe∏ni spe∏nia oczekiwania
bran˝y budowlanej, Êwiadczy
nie tylko liczba zawartych
umów, ale równie˝ nagrody
i wyró˝nienia dla tego produk-
tu otrzymane w presti˝owych
konkursach organizowanych
przez Buildera, Forbesa oraz
Gazet´ Finansowà. Wystar-
czy∏ niespe∏na rok, by EFL
zosta∏ liderem rynku leasingu
sprz´tu budowlanego w Pol-
sce. Ju˝ w roku 2006 dyna-
mika sprzeda˝y EFL na rynku
tak zwanego ˝ó∏tego sprz´tu,
osiàgn´∏a poziom 222%.
W pierwszym pó∏roczu bie˝à-
cego roku nasza spó∏ka od-
da∏a w leasing sprz´t budow-
lany o wartoÊci oko∏o 204 mi-
lionów z∏otych zawierajàc bli-
sko 1.700 umów leasingo-
wych – mówi Piotr Barcikowski,
Manager Rynku Maszyn Bu-
dowlanych w EFL SA. 
Eurobud jest produktem
zwiàzanym z leasingiem ma-
szyn budowlanych i drogo-
wych, zarówno fabrycznie
nowych, jak i u˝ywanych.
Warunki brzegowe leasingu
proponowane przez EFL sà

doskonale dopasowane do spe-
cyfiki bran˝y: wp∏ata wst´p-
na w procedurze uproszczonej
wynosiç mo˝e ju˝ od 0 pro-
cent, a w procedurze stan-
dard ju˝ od 10 procent.
Umowa mo˝e byç zawarta
na okres do 60 miesi´cy.
– Ka˝dy klient otrzymuje
od EFL indywidualnà ofert´
dostosowanà do jego po-
trzeb. Istnieje równie˝ mo˝-
liwoÊç podpisania umowy
uwzgl´dniajàcej sezonowy
harmonogram sp∏at – pod-
kreÊla Piotr Barcikowski. 
EFL oferuje leasing zarów-
no z∏otówkowy, jak i deno-
minowany w walutach ob-
cych (w euro i frankach
szwajcarskich) nie okreÊla-
jàc przy tym ani minimalnej,
ani maksymalnej wartoÊci
kontraktu. W procedurze
uproszczonej Eurobud nie
wymaga si´ od klienta ˝ad-
nych dokumentów finanso-
wych, a decyzja kredytowa
jest podejmowana od r´ki.
Maksymalna wartoÊç zaan-
ga˝owania kredytowego
wynosi 250 tysi´cy z∏otych.
Leasing to szybka i elastycz-
na forma finansowania inwe-
stycji. Polega ona na przeka-
zaniu leasingobiorcy Êrodka
trwa∏ego (np. sprz´tu budow-
lanego) do u˝ytkowania w za-
mian za miesi´czne op∏aty.
Leasing przeznaczony jest
dla klientów, którzy chcà in-
westowaç w rozwój swoich

firm, bez koniecznoÊci anga-
˝owania w∏asnych Êrodków.
Bardzo wa˝nym elementem
tego sposobu finansowania
jest oszcz´dnoÊç czasu po-
tencjalnego klienta. Formal-
noÊci zwiàzane z za∏atwie-
niem dokumentów i podpi-
saniem umowy leasingu sà
znacznie prostsze i szyb-
sze ni˝ w przypadku kredy-
tu. Co wa˝ne, podpisanie
umowy leaisngowej nie za-
myka przedsi´biorcy dost´-
pu do kredytu bankowego.
Ponadto raty leasingowe
stanowià koszt uzyskania
przychodu (w leasingu ope-
racyjnym), a wi´c jest on
korzystny dla klientów, któ-
rzy chcà zminimalizowaç
podatek dochodowy.
Europejski Fundusz Leasin-
gowy SA, lider rynku leasin-
gu w Polsce, ju˝ od po-
nad szesnastu lat pomaga
ma∏ym, Êrednim oraz du˝ym
firmom w prowadzeniu biz-
nesu. Jako cz∏onek jednej
z wiodàcych na Êwiecie grup
finansowych – Crédit Agrico-
le – zapewnia atrakcyjnà
ofert´ oraz gwarancj´ pe∏ne-
go bezpieczeƒstwa prawne-
go i finansowego. Rozbudo-
wana sieç sprzeda˝y, po-
nad pi´ciuset doradców fi-
nansowych w tym trzydziestu
specjalistów rynku budowla-
nego oraz pi´çdziesi´ciu ryn-
ku Truck, zapewnia pe∏nà
dost´pnoÊç us∏ug leasingo-

wych na terenie ca∏ej Polski.
Europejski Fundusz Leasin-
gowy SA w pierwszym pó∏-
roczu tego roku po raz ko-
lejny okaza∏ si´ niekwestio-
nowanym liderem rynku le-
asingu w Polsce. Takà po-
zycj´ osiàgnà∏ dzi´ki klien-
tom, którzy docenili ofert´
leasingowà spó∏ki. 
W ciàgu szeÊciu miesi´cy te-
go roku firma wypracowa∏a
wzrost sprzeda˝y na pozio-
mie 56 procent w leasingu
ruchomoÊci, a jej udzia∏
w tym rynku wyniós∏ 12,2
procent. EFL znajduje si´
na czo∏owej pozycji we
wszystkich g∏ównych seg-
mentach leasingu ruchomo-
Êci, tj. pojazdów u˝ytkowych
i samochodów osobowych.
Tempo wzrostu sprzeda˝y
Europejskiego Funduszu Le-
asingowego SA na rynku
maszyn i urzàdzeƒ, w tym
maszyn budowlanych prze-
kroczy∏o poziom rynkowy.
Udzia∏ w rynku maszyn by∏
na poziomie 10,9 procent,
a sprzeda˝ EFL w tym seg-
mencie wzros∏a o 66 procent. 
Spó∏ka odda∏a w leasing
sprz´t budowlany o warto-
Êci 203,44 miliona z∏otych,
co daje jej pierwsze miejsce
wÊród podmiotów leasingo-
wych, które ∏àcznie w tym
okresie odda∏y w leasing
sprz´t na ∏àcznà kwo-
t´ 1.111,66 miliona z∏otych.

Dalsze informacje Pb 006Z
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Minikoparki – doceniane
i poszukiwane…

Minikoparki d∏ugo nie potra-
fi∏y zyskaç sobie ostatecz-
nego uznania u˝ytkowni-
ków. Wprost przeciwnie,
niejednokrotnie traktowane
bywa∏y z przymru˝eniem
oka, niczym zabawki, które
w razie potrzeby uda si´ za-
stàpiç robotnikiem uzbrojo-
nym w ∏opat´… 
Z biegiem czasu zmieni∏o
si´ podejÊcie do ma∏ych ko-
parek. Poczàwszy od ro-
ku 2000 mo˝na wr´cz mó-
wiç o trwa∏ym wzroÊcie zain-
teresowania europejskich
rynków tego typu maszyna-
mi. Jednym z wa˝niejszych
czynników takiego stanu
rzeczy jest to, ˝e minikopar-
ki, nie nale˝àce do gupy naj-
dro˝szych maszyn, stano-
wià dla ich nabywców inwe-
stycj´, która zwraca si´
w stosunkowo krótkim cza-
sie. T´ niewàtpliwà zalet´
minikoparek szybko doceni-
∏y firmy parajàce si´ wynaj-
mem sprz´tu budowlanego.
Minikoparki ch´tnie kupujà
równie˝ przedsi´biorstwa
budowlane i komunalne re-
alizujàce prace ziemne
na terenach zurbanizowa-

nych i pozamiejskich, wyko-
nujàce wykopy pod instala-
cje, ∏awy fundamentowe,
zajmujàce si´ budowà infra-
struktury telekomunikacyj-
nej oraz prowadzàce prace
melioracyjne. Przy szeregu
prac, szczególnie tych wyko-
nywanych na ma∏ej przestrze-
ni i w g´stej zabudowie, mini-
koparek nie da si´ zastàpiç
innym sprz´tem. 
Dzi´ki niewielkim gabarytom
minikoparki mogà pracowaç
tak˝e we wn´trzach obiek-
tów. SzerokoÊç podwo-
zia najmniejszych modeli, ta-
kich jak choçby Neuson 803,
wynosi bowiem zaled-
wie 700 milimetrów. W nie-
których modelach mo˝liwe
jest regulowanie rozstawu
podwozia. Rozsuwanie i zsu-
wanie gàsienic odbywa si´
za pomocà si∏owników hy-
draulicznych zamontowa-
nych pomi´dzy podwoziem
a gàsienicà. Na czas trans-
portu maszyny, podczas
przejazdów przez wàskie
przejÊcia i pracy wewnàtrz
budynków gàsienice mo˝-
na zsunàç. Zwi´kszenie roz-
stawu podwozia ma nato-
miast wp∏yw na popraw´ sta-
bilnoÊci maszyny, zw∏aszcza
wówczas, gdy pracuje ona
na mi´kkim pod∏o˝u. 

Minikoparki radzà sobie do-
brze z pokonywaniem po-
chy∏oÊci, mogà wi´c samo-
dzielnie przemieszczaç si´
w budynkach wielopi´tro-
wych, nawet po schodach.
Dzi´ki instalacjom pod m∏o-
ty hydrauliczne nadajà si´
tak˝e do prac wyburzenio-
wych o mniejszym zakresie,
na przyk∏ad we wn´trzach. 
Obserwujàc struktur´ sprze-
da˝y minikoparek mo˝-
na zaobserwowaç pewnà
prawid∏owoÊç. Otó˝ maszy-
ny o ci´˝arze roboczym w za-
kresie od jednej do trzech ton
cieszà si´ g∏ównie zaintere-
sowaniem ze strony wypo-
˝yczalni sprz´tu budowla-
nego. Dzieje si´ tak z pro-
stego powodu. Mniejsze
maszyny cechujàce si´
nieskomplikowanà kon-
strukcjà, ∏atwoÊcià obs∏ugi
i transportu, po prostu
znacznie cz´Êciej znajdujà
ch´tnego na wypo˝yczenie.
Konstruktorzy mniejszych
minikoparek zdajà si´ braç
pod uwag´ te uwarunkowa-
nia. Wiedzà o tym, ˝e klien-
tami wypo˝yczalni bywajà
cz´sto firmy nie majàce na co
dzieƒ do czynienia z tego ty-
pu sprz´tem. Odpowiednie
dla nich maszyny muszà byç

zatem trwa∏e, proste w ob-
s∏udze, serwisowaniu i ∏atwe
do transportu. 
Prawid∏owoÊcià jest równie˝
to, ˝e coraz silniejszy popyt
na mniejsze minikoparki da-
je si´ zaobserwowaç w kra-
jach, w których popularne sà
koparko-∏adowarki. Dobrym
tego przyk∏adem jest Polska.
Z pewnoÊcià, na naszym
rynku jeszcze d∏ugo królo-
waç b´dà koparko-∏adowar-
ki, ale szereg firm o w´˝szej
specjalizacji, na przyk∏ad zaj-
mujàcych si´ uk∏adaniem in-
stalacji zast´puje je koparka-
mi klasy 1-3 tony. Odwrotnà
tendencj´ zaobserwowaç
mo˝na na zasobniejszych
rynkach takich, jak niemiecki
lub szwajcarski, gdzie kopar-
ko-∏adowarki stanowià ewe-
nement na placach budowy.
Firmy z tych krajów decydu-
jàce si´ na zakup minikopar-
ki wybierajà maszyny z prze-
dzia∏u wagowego 4-6 ton. 
Podstawowe rozwiàzania kon-
strukcyjne minikoparek prak-
tycznie przejmowane sà
z wi´kszych maszyn tego ty-
pu. Nastr´cza to k∏opotów
konstruktorom borykajàcym
si´ z podstawowym proble-
mem: jak upakowaç to wszyst-
ko w maszynie o ma∏ych ga-

Dzi´ki niedu˝ym wymiarom minikoparka mo˝e pracowaç nie tylko na otwartej przestrzeni,
ale równie˝ we wn´trzach nowobudowanych obiektów lub przeznaczonych do rozbiórki

Konstruktorzy mniejszych minikoparek nie ustajà w dà˝eniach, by maszyny te by∏y mak-
symalnie trwa∏e, proste w obs∏udze, serwisowaniu i ∏atwe w transporcie





barytach, tak, by nie odbywa-
∏o si´ to kosztem ograniczenia
przestrzeni dla operatora
i skomplikowania dost´pu
do punktów obs∏ugi serwiso-
wej oraz newralgicznych pod-
zespo∏ów maszyny. Okazuje
si´ jednak, ˝e praca na ma∏ej
maszynie nie musi wiàzaç si´
z gorszym komfortem pracy.
Okaza∏o si´, ˝e w minikopar-
kach mo˝na montowaç kabiny
przestronne, dobrze wyg∏uszo-
ne, izolowane termicznie i za-
bezpieczone przed szkodliwy-
mi wibracjami. W dzisiejszych
czasach operator cz´sto ob-
s∏uguje ró˝nego typu maszy-
ny. Niejako podÊwiadomie
oczekuje zatem, ˝e przesia-
dajàc si´ do minikoparki b´-
dzie nadal pracowa∏ w kom-
fortowych warunkach. 
Minikoparki oferowane sà
tak˝e w wersji z daszkiem
ochronnym. Rezygnacja z ka-
biny umo˝liwia co prawda  ∏a-
twiejsze manewrowanie ma-
szynà na ograniczonej prze-
strzeni, ale odbywa si´ to jed-
nak kosztem zmniejszenia
bezpieczeƒstwa operatora.
Pracujàc w kabinie spe∏niajà-
cej standardy ROPS/FOPS
jest on bowiem w pe∏ni chro-
niony przed obra˝eniami, któ-
rych móg∏by doznaç w przy-
padku przewrócenia si´ ma-
szyny lub uderzenia w nià
spadajàcych przedmiotów. 
Konstruktorzy skupili si´ nie
tylko na poprawie warun-
ków pracy operatora. Po-
myÊleli równie˝ o mechani-
kach przeprowadzajàcych
naprawy i prace serwisowe.
Zwarta budowa minikopa-
rek powodowa∏a zmniejsze-
nie miejsca w komorze silni-
ka, co w efekcie utrudnia∏o
dost´p do niektórych pod-
zespo∏ów podczas napraw
oraz ogranicza∏o komfort
pracy operatora. Efektem
dzia∏aƒ konstruktorów by∏a
zmiana posadowienia jed-
nostki nap´dowej. Na przy-
k∏ad austriacki Neuson za-
czà∏ umieszczaç silnik z bo-
ku kabiny, a nie tradycyjnie
w tylnej cz´Êci maszyny.

Dzi´ki temu, po odchyleniu
kabiny jednostka nap´do-
wa jest ∏atwo dost´pna. U∏a-
twiony zosta∏ tak˝e dost´p
do uk∏adu hydraulicznego.
Wi´kszoÊç minikoparek wy-
posa˝onych jest w podwo-
zie gàsienicowe, lemiesz
spycharkowy oraz mecha-
nizm obrotu wysi´gnika. Mi-
nikoparki najcz´Êciej stoso-
wane sà do odspajania grun-
tu oraz przenoszenia urobku
na zwa∏owisko lub pojazdy
ci´˝arowe. Wi´kszoÊç tego
typu maszyn osiàga maksy-
malnà wysokoÊç wy∏adunku
ponad dwa metry, co odpo-
wiada wysokoÊci burt skrzyƒ
∏adunkowych samochodów
ci´˝arowych. Obszar zasto-
sowaƒ minikoparek mo˝-
na poszerzaç dzi´ki zastoso-
waniu wymiennego osprz´tu
roboczego. Zamiana stan-
dardowej ∏y˝ki minikoparki
na m∏ot udarowy wyburze-
niowy, hydraulicznà wiertnic´
diamentowà, no˝yce hydrau-
liczne lub zabieraki, a nawet
g∏owic´ frezujàcà sprawia, ˝e
koparka staje si´ doskona-
∏ym urzàdzeniem wyburze-
niowym, wiercàcym i tnàcym. 
¸y˝ki minikoparek ró˝nià si´
szerokoÊcià, kszta∏tem oraz
mo˝liwoÊciami zastosowa-
nia. Ich odpowiedni dobór
pozwala na optymalne wy-
korzystanie maszyny i wy-
konanie nià pracy o zak∏a-
danych parametrach.
Podstawowymi parametrami
technologicznym minikopa-
rek jest pojemnoÊç ∏y˝ki
oraz g∏´bokoÊç kopania. Mi-
nikoparki – w zale˝noÊci
od wielkoÊci sà efektywne
w pracach polegajàcych
na przemieszczeniu od 500
do nawet 7.500 m3 w ciàgu
jednego dnia roboczego. 
Pierwszà na Êwiecie miniko-
park´ z obrotem nadwozia
o 360° skonstruowa∏ w ro-
ku 1970 japoƒski koncern Ta-
keuchi. Rami´ robocze mini-
koparek mo˝e byç obracane
w dwóch kierunkach, zarów-
no w prawo, jak i w lewo.
Daje to operatorowi zdecydo-
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SpecjaliÊci medycyny pracy wyliczyli, ˝e podczas przeci´tnej dniówki operator minikoparki
kilka tysi´cy razy manipuluje dêwigniami i prze∏àcznikami. Dlatego w∏aÊnie ich
ergonomiczne rozmieszczenie i odizolowanie od wibracji staje si´ sprawà priorytetowà

Konstruktorzy maszyn kompaktowych muszà zmierzyç si´ z problemem takiego upakowania
podzespo∏ów na ograniczonej gabarytami przestrzeni, by dost´p do nich w przypadku ko-
niecznoÊci usuni´cia usterki lub wykonania czynnoÊci obs∏ugowych by∏ jak naj∏atwiejszy…

Austriacki Neuson zaczà∏ umieszczaç silnik z boku kabiny. Po jej odchyleniu jednostka
nap´dowa jest dzi´ki temu ∏atwo dost´pna
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wanie wi´ksze mo˝liwoÊci
manipulowania maszynà.
Standardowo minikoparki wy-
posa˝one sà w gàsienice gu-
mowe. Zdajà one doskonale
egzamin podczas prac na as-
falcie, betonie i innego rodza-
ju podatnym na uszkodzenia
pod∏o˝u. OczywiÊcie, w razie
koniecznoÊci w maszynach
zamontowaç mo˝na gàsieni-
ce stalowe. Taka wymiana nie
jest skomplikowana, mo˝-
na dokonaç jej w warunkach
polowych, na placu budowy.
Trwa to oko∏o dwóch godzin.
Ze wzgl´du na to, ˝e stalowe
gàsienice wa˝à oko∏o dwieÊcie
kilogramów, w ich monta˝u
braç udzia∏ muszà  dwie osoby.
W wi´kszoÊci modeli miniko-
parek montowany jest le-
miesz spycharkowy. Jest on
posadowiony na si∏owniku
hydraulicznym pomi´dzy gà-
sienicami minikoparki. Nie-
które maszyny mogà byç wy-
posa˝one w dwa lemiesze.
Podczas prac koparkowych
pe∏nià one funkcj´ dodatko-
wego stabilizatora. Natomiast
po zakoƒczeniu robót ziem-
nych przy ich u˝yciu mo˝-
na nie tylko zgarniaç urobek,
ale równie˝ skutecznie wyrów-
nywaç nawierzchni´. 
Mechanizm lemiesza stoso-

wany w maszynach nowszej
generacji umo˝liwia mu ruch
w trzech p∏aszczyznach,
w gór´ i w dó∏ oraz na boki.
Umo˝liwia to operatorowi
precyzyjne prowadzenie na-
rz´dzia zdecydowanie po-
szerzajàc mo˝liwoÊci wyko-
rzystania maszyny.
Szybki rozwój uk∏adów hy-
drauliki si∏owej spowodowa∏,
˝e w minikoparkach zacz´to
na szerokà skal´ stosowaç
rozwiàzania, które sprawdzi-
∏y si´ w du˝ych maszynach.
Ciekawym rozwiàzaniem
jest równie˝ zastosowanie
akumulatora hydrauliczne-
go. Podczas pracy silnika
spalinowego pompy maszy-
ny spr´˝ajà olej w akumula-
torze hydraulicznym, gdzie
gromadzi si´ on pod wyso-
kim ciÊnieniem. Po wy∏àcze-
niu silnika spalinowego
(na przyk∏ad podczas awarii)
mo˝emy odbieraç prac´ ze
spr´˝onego oleju, traktujàc
akumulator hydrauliczny ja-
ko wtórne êród∏o energii.
W razie awarii jednostki na-
p´dowej, w wypadku gdy
uszkodzenia nie da si´ usu-
nàç na miejscu, operator
ma kwadrans na prac´ ja∏o-
wà i ustawienie minikoparki
w pozycji najdogodniejszej

do transportu. Wszystkie
elementy uk∏adu hydraulicz-
nego minikoparki umo˝li-
wiajàce standardowo zasi-
lanie wyposa˝enia specjal-
nego, zakoƒczone sà szyb-
koz∏àczami, co pozwala
na b∏yskawiczne przy∏àcze-
nie lub od∏àczenie wybrane-
go osprz´tu roboczego bez
strat oleju hydraulicznego.
Du˝ym zainteresowaniem,
szczególnie w Europie, cie-
szà si´ minikoparki z tak zwa-
nym skóconym ty∏em. Nada-
jà si´ one przede wszystkim
do prac na ograniczonej prze-
strzeni miejskich placów bu-
dowy. Pomys∏ koparki o krót-
kim tyle nie wychodzàcym
poza obrys gàsienic, narodzi∏
si´ w biurze konstrukcyjnym
firmy Ammann Yanmar. Dzi´-
ki takiemu rozwiàzaniu opera-
tor maszyny skupia si´ na ma-
newrach osprz´tem. Mo˝e byç
natomiast ca∏kowicie pewny,
˝e dokonujàc obrotów nadwo-
ziem i wykonujàc manewry nie
spowoduje kolizji. 

Od siedmiu lat sprzeda˝ mi-
nikoparek w Europie odnoto-
wuje sta∏à tendencj´ wzrosto-
wà. Fakt ten nie móg∏ oczywi-
Êcie ujÊç uwagi nastawionych
na eksport chiƒskich produ-
centów, których nie odstra-
szajà ani koszty transportu
do Europy, ani koniecznoÊç
monta˝u wy∏àcznie podze-
spo∏ów renomowanych pro-
ducentów. Chiƒczycy przyj-
mujà stawiane im warunki
i oferujà sprz´t w przyst´p-
nych cenach. Szacuje si´, ˝e
minikoparki produkowane
w Chinach mogà byç nawet
o trzydzieÊci procent taƒsze
ni˝ wyroby konkurencji. Fir-
my decydujàce si´ na zakup
minikoparek zwracajà uwag´
na cen´. Je˝eli zostanie im
zapewniona tak˝e obs∏uga
posprzeda˝na na odpo-
wiednim poziomie, to chiƒ-
skie minikoparki mogà bar-
dzo szybko i w du˝ej liczbie
pojawiç si´ na placach budo-
wy Starego Kontynentu. 

Dalsze informacje Pb 007Z
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HYDROBUDOWA 9  P.I.B.  S.A.
Zak∏ad Sprz´towo Transportowy

ul. Gnieênieƒska 63,  61-021 Poznaƒ

tel. +48 61 8738 600, fax.+48 61 872 44 30

e-mail: zst@hb9.pl

Wynajem maszyn budowlanych z obs∏ugà operatorskà 
q Koparko-∏adowarki KOMATSU 

z m∏otami wyburzeniowymi 

q Koparki ko∏owe KOMATSU 
(g∏´bokoÊç kopania do 10 m) 

q Koparki gàsienicowe KOMATSU 
(g∏´bokoÊç kopania do 12 m) 

q Spycharka gàsienicowa TD-9H o mocy 90KM 
(szerokoÊç lemiesza 2690 mm + zestaw niwelacji laserowej) 

q Walce drogowe STAVOSTROJ 
(wibracyjne, ogumione i stalowe) 

q Szalunki PERI 

Osadzony na si∏owniku hydraulicznym lemiesz s∏u˝y do zagarniania urobku i wyrówny-
wania powierzchni terenu po zakoƒczeniu prac ziemnych. Stanowi tak˝e dodatkowy sta-
bilizator podczas wykonywania wykopu



Terex – seria nowych
i wydajnych „mini”

Serià nowych koparek o ci´-
˝arze roboczym w zakresie
od 1,47 do 5,0 ton Terex uda-
wadnia swà przynale˝noÊç
do Êcis∏ej czo∏ówki produ-
centów tego typu maszyn.
Konstruktorom firmy Terex
uda∏o si´ ograniczyç gabary-
ty maszyn. Co wa˝ne nie
odby∏o si´ to kosztem spad-
ku komfortu pracy operatora.
W minikoparkach nowej ge-
neracji Terex montowana jest
bezpieczna, przestronna ka-
bina. Dzi´ki wielopowierzch-
niowemu oszkleniu panora-
micznemu i optymalnemu
rozmieszczeniu przegubów
operator ma doskona∏à wi-
docznoÊç we wszystkich kie-
runkach. Przednia szyba jest
dzielona, dzi´ki czemu, w ra-
zie potrzeby, mo˝na jà ∏atwo
wsunàç pod dach. Drzwi
umieszczone po obu stro-
nach umo˝liwiajà wygodne
zaj´cie miejsca w kabinie,
jak i jej opuszczenie. 
Regulowany bezstopniowo
i wielop∏aszczyznowo wygod-
ny fotel jest dodatkowo amor-
tyzowany spr´˝ynami. Taka
konstrukcja doskonale chro-
ni operatora przed szkodliwy-
mi wibracjami. Wszelkie
wskaêniki, kontrolki i dêwi-
gnie sterowania rozmieszczo-
ne zosta∏y ergonomicznie, co
u∏atwia sterowanie miniko-
parkà. Wystarczy jeden rzut
oka, by operator nie przery-
wajàc pracy móg∏ na bie˝àco
orientowaç si´ w parame-
trach pracy maszyny. 
Minikoparki nowej generacji
Terex nap´dzane sà nisko-
emisyjnymi silnikami ch∏o-
dzonymi cieczà. Odznaczajà
si´ one du˝à kulturà pracy,
sà mocne, a jednoczeÊnie
oszcz´dne. Dzi´ki optymal-
nemu wyprowadzeniu rury
wydechowej osoby znajdujà-
ce si´ w pobli˝u pracujàcych
maszyn sà w znacznie mniej-
szym stopniu nara˝one
na szkodliwy wp∏yw spalin. 

Silnik zamontowano wzd∏u˝-
nie, co szczególnie w wer-
sjach ze Êci´tym ty∏em ma
wiele zalet. W ten sposób
uda∏o si´ bowiem przy zwar-
tych wymiarach zewn´trz-
nych uzyskaç najlepsze
z mo˝liwych roz∏o˝enie ci´-
˝aru i po∏o˝enie punktu
ci´˝koÊci. Dzi´ki temu mini-
koparki Terex wyró˝niajà si´
wyjàtkowà stabilnoÊcià. Dla-
tego te˝ mogà one podno-
siç i transportowaç du˝e ci´-
˝ary mimo relatywnie nie-
wielkiego ci´˝aru w∏asnego. 
Konstruktorzy firmy Terex za-
dbali o ∏atwoÊç prowadzenia
czynnoÊci obs∏ugowych i na-
prawczych. Jednocz´Êciowa
pokrywa pozwala si´ unieÊç
bez najmniejszego wysi∏ku.
Rozrusznik, pràdnica, pom-
pa wtryskowa, filtr paliwa
i powietrza sà ∏atwo dost´p-
ne, co skraca do niezb´dne-
go minimum czas przestoju
maszyny zwiàzany z ko-
niecznoÊcià przeprowadze-
nia przeglàdu czy naprawy. 
Montowane, jako wyposa˝e-
nie standardowe szerokie
gumowe gàsienice o specjal-
nej konstrukcji przyczyniajà
si´ do uzyskania przez mini-
koparki Terex optymalnych
w∏aÊciwoÊci trakcyjnych nie
powodujàc przy tym uszko-
dzeƒ pod∏o˝a, na którym pra-
cujà maszyny. U˝ytkownicy

minikoparek Terex mogà
równie˝ w razie koniecznoÊci
doposa˝yç swe maszyny
w gàsienice stalowe.
Minikoparki Terex doskona-
le sprawdzajà si´ na pla-
cach budowy o ograniczo-
nej przestrzeni. Nie odwra-
cajàc maszyny na ca∏ej jej
szerokoÊci mo˝na za jej po-
mocà kopaç i ∏adowaç uro-
bek na podstawiony samo-
chód ci´˝arowy. 
Dzi´ki mechanizmowi roz-
suwania podwozia mo˝-
na zwi´kszyç jego szero-
koÊç z 990 do 1.340 mm.
Umo˝liwia to zarówno prze-
jazd minikoparki przez wà-
skie otwory wewnàtrz bu-
dynków, jak i prac´ na nie-
stabilnym pod∏o˝u. Rozsu-
ni´cie podwozia na pe∏nà
szerokoÊç powoduje wyraê-
ny wzrost stabilnoÊci no-
ÊnoÊci w obszarze po-
przecznym nawet o trzy-
dzieÊci pi´ç procent. Ozna-
cza to najwy˝sze wartoÊci
obcià˝eƒ przechy∏owych
w tej klasie maszyn.
W przeciwieƒstwie do mini-
koparek innych producen-
tów, w maszynach Terex
si∏ownik g∏ówny montowany
jest od góry ramienia. W ten
sposób unika si´ uszkodze-
nia si∏ownika ramienia pod-
czas transportu ró˝nych ele-
mentów. Takie rozmieszcze-

nie si∏owników ma zalety
tak˝e przy za∏adunku samo-
chodów ci´˝arowych i pra-
cach z wykorzystaniem m∏o-
tów hydraulicznych.
Uruchamiamy przy pomocy
peda∏u zginany przegub
na wysi´gniku umo˝liwia
przenoszenie ∏adunku na obie
strony maszyny. Chodzi tu
o pe∏ne, niezale˝ne funkcje
robocze. Minikoparki mogà
bez problemu pracowaç bez-
poÊrednio wzd∏u˝ muru czy
Êciany budynku. Na uwag´
zas∏uguje te˝ sposób prowa-
dzenia przewodów w obsza-
rze przegubu zginanego ogra-
niczajàcy do minimum mo˝li-
woÊç ich uszkodzenia.
Proporcjonalny rozdzia∏
przep∏ywu iloÊci t∏oczonej
cieczy gwarantuje maksy-
malnà precyzj´, a tym sa-
mym komfort sterowania
funkcjami maszyny. Do-
st´pny strumieƒ obj´toÊci
rozdzielany jest w ka˝dym
przypadku proporcjonalnie
w stosunku do otwartych
przekrojów przes∏on mierni-
czych. System ten w znacz-
nym stopniu u∏atwia stero-
wanie funkcjami maszyny.
Do g∏ównych zalet systemu
hydraulicznego instalowa-
nego w minikoparkach Te-
rex nale˝à:
• mo˝liwoÊç równoczesne-

go i niezale˝nego sterowa-
nia funkcjami,

• harmonijne zestrojenie
wszystkich funkcji, 

• du˝a pr´dkoÊç wychy∏u
osiàgana ju˝ przy niskiej
liczbie obrotów silnika,

• precyzyjne sterowanie wszy-
stkimi funkcjami przy ka˝-
dej liczbie obrotów silnika
i niezale˝nie od obcià˝enia,

• wysoka wydajnoÊç,
• hydraulika Load Sensing

wyró˝niajàca si´ niezmien-
nym, dok∏adnym dozowa-
niem oleju hydrauliczne-
go i tym samym du˝à
efektywnoÊcià,

• oszcz´dnoÊci zwiàzane
z ograniczeniem stopnia
zu˝ycia paliwa.
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Serià nowych koparek o ci´˝arze roboczym w zakresie od 1,47 do 5,0 ton Terex udawadnia
swà przynale˝noÊç do Êcis∏ej czo∏ówki producentów tego typu maszyn
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EWPA
MASZYNY
BUDOWLANE

sp. z o.o.

TEREX (dawniej SCHAEFF)
NAJBARDZIEJ POPULARNE MINIKOPARKI NA RYNKU NIEMIECKIM!!!

Wi´kszoÊç 

modeli

dost´pna

od r´ki!

TC 16 waga 1.650 kg

TC 20 waga 1.950 kg

TC 25 waga 2.600 kg

TC 29 waga 2.850 kg

TC 35 waga 3.500 kg

TC 37 waga 3.500 kg
z krótkà kabinà

TC 48 waga 4.680 kg

TC 50 waga 5.000 kg
z krótkà kabinà

TC 75 waga 7.500 kg

Na wszystkie modele udzielamy 2 lata lub 2.000 MTG gwarancjiNa wszystkie modele udzielamy 2 lata lub 2.000 MTG gwarancji
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PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:
EWPA – Maszyny Budowlane Sp. z o. o., Komorniki k/Poznania, tel./fax 061 8107 513

www.ewpa.pl, info@koparki.pl



Minikoparki Kubota
serii KX 

Modelem KX36-3 Kubota
potwierdza swojà renom´
producenta maszyn o naj-
wy˝szej jakoÊci. Przy pro-
jektowaniu KX36-3 szcze-
gólnà uwag´ poÊwi´cono
du˝ej sile zrywu ∏y˝ki
przy maksymalnej g∏´boko-
Êci wykopu oraz optymalne-
mu zabezpieczeniu si∏owni-
ka wysi´gnika i w´˝y hy-
draulicznych. 
Minikoparka KX36-3 posia-
da najwi´kszà si∏´ unosze-
nia w swojej klasie i jest se-
ryjnie wyposa˝ona w d∏ugie
rami´ ∏y˝ki. Du˝a g∏´bokoÊç
kopania, du˝y zasi´g oraz
mo˝liwoÊç szybkiej wymia-
ny osprz´tu umo˝liwiajà
wiele ró˝norodnych zasto-
sowaƒ maszyny.
Kabin´ minikoparki zaprojek-
towano k∏adàc g∏ówny nacisk
na bezpieczeƒstwo i komfort
pracy operatora. Spe∏nia ona
wymogi ROPS/FOPS, a wy-
miary jej wn´trza sà porówny-
walne ze znanymi z wi´k-
szych maszyn. Na uwag´
zas∏uguje równie˝ doskona∏e
wyt∏umienie wn´trza. Poziom
ha∏asu odczuwany przez ope-
ratora w czasie pracy wynosi
tylko 76 dB, co stanowi naj-
ni˝szà wartoÊç wÊród maszyn
podobnej klasy. Komfort pra-
cy operatora zwi´kszono
dzi´ki zastosowaniu wyposa-
˝onego w pas bezpieczeƒ-
stwa fotela ze spr´˝ynowà re-
gulacjà oraz sterowania hy-
draulicznego z pod∏okietnika-
mi pozwalajàcymi kierujàce-
mu maszynà na oparcie ràk. 
W celu maksymalnego za-
bezpieczenia si∏ownika wy-
si´gnika wszystkie w´˝e hy-
drauliczne montowane sà
w jego wewn´trznej cz´Êci.
Dzi´ki optymalnemu zabez-
pieczeniu zagro˝onych ele-
mentów ewentualne koszty
naprawy, na przyk∏ad po-
wsta∏e w wyniku prac wybu-
rzania m∏otem hydraulicz-
nym, zostajà zredukowane

do minimum. W zale˝noÊci
od obcià˝enia oraz warunków
pracy pompa wielot∏oczkowa
reguluje i steruje strumieniem
oleju hydraulicznego maszy-
ny. Zastosowanie pompy wie-
lot∏oczkowej pozwala na u˝y-
cie minikoparki do najci´˝-
szych prac wykopowych
i równajàcych przy jednocze-
snym zachowaniu ∏agodnego
sterowania maszynà.
Wysoka jakoÊç i prosta kon-
serwacja gwarantujà d∏ugo-
trwa∏à prac´ maszyny. Dzi´ki
dajàcej si´ szeroko otworzyç
pokrywie silnika i ∏atwemu
dost´powi do elementów
maszyny wszystkie prace
konserwacyjne mo˝na prze-
prowadziç szybko i ∏atwo.
Trzycylindrowy silnik Diesel
Kuboty D782 o pojemno-
Êci 778 cm3 gwarantuje du-
˝à moc, jest oszcz´dny
i przyjazny dla Êrodowiska.
Przez podniesienie dêwigni
w prawej konsoli sterujàcej
mechanicznie blokowane
sà dêwignie uruchamiajàce
nap´d jezdny. To dodatko-
we zabezpieczenie wyklu-
cza mo˝liwoÊç niezamierzo-
nego uruchomienia maszy-
ny, szczególnie podczas
wchodzenia i opuszczania
kabiny przez operatora.
W´˝e hydrauliczne si∏owni-
ka spychaka zosta∏y wyko-
nane z dwóch cz´Êci i w ra-
zie uszkodzenia mo˝na je
∏atwo wymieniç na miejscu.

W maszynie zastosowano
gàsienice gumowe o szero-
koÊci 230 milimetrów.
Na szczególnà uwag´ wÊród
oferowanych przez firm´ Ku-
bota minikoparek zas∏uguje
model KX41-3. Aby sprostaç
dzisiejszym standardom no-
woczesnej maszyny budow-
lanej konstruktorzy postawili
sobie za zadanie spe∏nienie
wielu cech. Szczególnà
uwag´ poÊwi´cono parame-
trom mocy. KX41-3 posiada
najwi´kszà si∏´ kopania, naj-
wi´kszà g∏´bokoÊç wykopu
i si∏´ unoszenia w swojej kla-
sie wagowej. Kolejnà cechà
jest du˝a, komfortowa i bez-
pieczna kabina, w której
operator posiadajàc du˝o
miejsca i ergonomicznie
usytuowane joysticki hy-
draulicznego sterowania
czuje si´ komfortowo,
w myÊl zasady – miejsce
pracy, miejscem dobrego
samopoczucia. Dodatkowo
KX41-3 charakteryzuje si´
bardzo prostà obs∏ugà.
D∏ugie rami´ ∏y˝ki zastoso-
wane w minikoparce Kubota
KX41-3 pozwala na osiàgni´-
cie du˝ej g∏´bokoÊci kopania.
W po∏àczeniu z du˝à si∏à zry-
wania gruntu na z´bach ∏y˝ki
oraz du˝à si∏à unoszenia wy-
si´gnika Kubota KX41-3 wy-
znacza ca∏kowicie nowe
standardy dla minikoparek.
W celu zwi´kszenia bezpie-
czeƒstwa pracy ca∏kowity

rozstaw podwozia maszy-
ny KX41-3V mo˝na w ciàgu
zaledwie kilku sekund po-
wi´kszyç z 990 do maksy-
malnej szerokoÊci 1.300 cen-
tymetrów, co wydatnie zwi´k-
sza stabilnoÊç maszyny
w trakcie pracy bocznej.
W celu zagwarantowania
wysokiego poziomu bez-
pieczeƒstwa si∏ownik wy-
si´gnika zosta∏ os∏oni´ty
przez zamontowanie go
w górnej, tylnej stronie wy-
si´gnika. Równie˝ w´˝e hy-
drauliczne si∏ownika roz∏o-
˝one sà wy∏àcznie w cz´Êci
wewn´trznej wysi´gnika.
Poprzez doskona∏à ochro-
n´ zagro˝onych elemen-
tów, ewentualne koszty na-
prawy zredukowano do mi-
nimum. Dzi´ki wi´kszemu
si∏ownikowi hydrauliczne-
mu i zwi´kszonemu ciÊnie-
niu hydraulicznemu KX41-3
dysponuje trzykrotnie wi´k-
szymi si∏ami unoszenia.
W zale˝noÊci od obcià˝enia
i warunków pracy pompa wie-
lot∏oczkowa reguluje i steruje
potrzebnym strumieniem ole-
ju hydraulicznego maszyny.
Zastosowanie pompy wielo-
t∏oczkowej pozwala na wyko-
rzystanie minikoparki do naj-
ci´˝szych prac wykopowych
i równajàcych przy jednocze-
snym zachowaniu p∏ynnego
sterowania maszynà. Ponad-
to u˝ycie pompy wielot∏ocz-
kowej o du˝ej mocy pozwala
na zastosowanie silnika
mniejszej mocy, a to z kolei
ogranicza zu˝ycie paliwa oraz
wibracje i poziom ha∏asu.
Minikoparka KX41-3 posiada
nowy cyfrowy panel Kuboty,
który informuje o takich para-
metrach jak: temperatura sil-
nika, stan paliwa, ciÊnienie
oleju. Kubota Inteligent Con-
trol System nadzoruje liczb´
przepracowanych motogo-
dzin i w odpowiednim mo-
mencie sygnalizuje o zbli˝ajà-
cym si´ przeglàdzie serwiso-
wym. Ponadto dzi´ki nowemu
modu∏owi serwisowemu u∏a-
twiona jest lokalizacja usterki.
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W po∏àczeniu z du˝à si∏à zrywania gruntu na z´bach ∏y˝ki oraz du˝à si∏à unoszenia wysi´-
gnika Kubota KX41-3 wyznacza nowe standardy dla minikoparek





Minikoparki Volvo
– wydajne i bezpieczne

Volvo uzupe∏nia typoszereg
minikoparek o dwie kolej-
ne maszyny skonstruowane
z myÊlà o placach budowy
o ograniczonej powierzchni
i du˝ej dynamice robót. 
W minikoparce EC35C wy-
korzystano szereg rozwià-
zaƒ konstrukcyjnych spraw-
dzonych w du˝ych kopar-
kach. Zapewnia to maszy-
nie doskona∏à stabilnoÊç.
Z kolei ECR48C posiada
nadwozie z zerowym pro-
mieniem obrotu. Opcjonal-
nie dost´pna jest dodatko-
wa przeciwwaga pozwalajà-
ca wykorzystywaç osprz´t
roboczy o wi´kszej wadze. 
Obie maszyny nap´dzane sà
wysokopr´˝nym silnikiem
nowej generacji Volvo D2.2D.
Jednostk´ t´ cechuje wyso-
ka kultura pracy, stosunkowo
du˝a moc, jest ona przy tym
oszcz´dna, emitujàc przy
tym niewielkie iloÊci szkodli-
wych substancji. Obie mini-
koparki wyposa˝one w uk∏ad

automatycznej redukcji obro-
tów silnika do biegu ja∏owe-
go w przypadku przerwy
w pracy trwajàcej d∏u˝ej ni˝
pi´ç sekund. System pozwa-
la na ograniczenie zu˝ycia
paliwa i emisji ha∏asu wyd∏u-
˝ajàc jednoczeÊnie ˝ywot-
noÊç jednostki nap´dowej. 
W minikoparkach EC35C
i ECR48C zastosowano naj-
wi´kszà w tej klasie maszyn
kabin´. Operator ma do dys-
pozycji bardzo du˝à prze-
strzeƒ na nogi, co w znacz-
nym stopniu poprawia kom-
fort i efektywnoÊç pracy.
Kabina maszyn jest optymal-
nie wyciszona, a dzi´ki posa-
dowieniu na hydrauliczno-
-gumowych poduszkach
chroni operatora przed od-
dzia∏ywaniem szkodliwych
wibracji. Równie˝ regulowa-
ny wielop∏aszczyznowo fotel
oraz dêwignie sterowania sà
odpowiednio wyt∏umione, co
dodatkowo chroni przed
szkodliwymi wibracjami. Fo-
tel operatora wyposa˝ono
w pas bezpieczeƒstwa i wy-
sokie oparcie, co zapewnia
odpowiednie podparcie g∏o-

wy operatora. W razie potrze-
by istnieje mo˝liwoÊç przesu-
wania ca∏ego fotela razem
z panelami sterujàcymi. 
Kabiny minikoparek Volvo
spe∏niajà normy bezpieczeƒ-
stwa FOPS, TOPS, ROPS.
Doskona∏à widocznoÊç we
wszystkich kierunkach uzy-
skano dzi´ki du˝ej po-
wierzchni przeszkleƒ, wàskim
s∏upkom i opadajàcej linii tyl-
nej cz´Êci nadwozia. Szero-
kie klapy u∏atwiajà dost´p
do podzespo∏ów maszyny.
Punkty podlegajàce codzien-
nej kontroli umiejscowiono
blisko siebie, co przyspiesza
czynnoÊci obs∏ugowe. Mo˝li-
woÊç jednoczesnej kontroli
obrotu i wychylenia wysi´gni-
ka umo˝liwia szybkà i precy-
zyjnà prac´. Ciekawe rozwià-
zanie stanowi umieszczone
w joysticku elektroniczne po-
kr´t∏o umo˝liwiajàce precy-
zyjne dopasowanie wydatku
uk∏adu hydraulicznego do ak-
tualnych potrzeb (opcja). Mi-
nikopark´ EC35C wyposa-
˝ono w ram´ typu X. Jej
kszta∏t sprawia, ˝e jest ona
w stanie przenosiç ekstre-

malne obcià˝enia. Zastoso-
wanie odlewów w g∏ównych
w´z∏ach kinematyki osprz´-
tu oraz sztywne przewody
hydrauliczne prowadzone
po wysi´gniku zdecydowa-
nie u∏atwiajà wymian´
oraz naprawy.
Minikoparka ECR48C mo˝e
byç wyposa˝ona w szybko-
z∏àcze umo˝liwiajàce stoso-
wanie szerokiej gamy osprz´-
tu produkowanego przez Vo-
lvo. Opcjonalnie dost´pne sà
instalacje hydrauliczne jedno-
lub dwukierunkowe i sterowa-
nie proporcjonalne. Umo˝li-
wiajà one zasilanie ró˝nego
typu osprz´tu roboczego,
na przyk∏ad m∏ota lub Êwidra,
chwytaków, ∏y˝ki skarpowej
lub g∏owicy obrotowej. 
Opcjonalnie si∏owniki wysi´-
gnika i ramienia mogà zostaç
wyposa˝one w zawory bez-
pieczeƒstwa zapobiegajàce
niekontrolowanemu opadaniu
w przypadku awarii przewodu
hydraulicznego. Standardo-
wym wyposa˝eniem obu mi-
nikoparek jest bardzo solid-
ny lemiesz spycharkowy.
Opcjonalnie zamówiç mo˝na
lemiesz z regulacjà kàta spy-
chania oraz tak zwanà p∏y-
wajàcà pozycj´ lemiesza
(w przypadku natrafienia
na du˝y kamieƒ lemiesz uno-
si si´ automatycznie).
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W minikoparce EC35C zastosowano ram´ typu X. Jej kszta∏t sprawia, ˝e jest ona w stanie
przenosiç ekstremalne obcià˝enia, dzi´ki czemu wydatnie zwi´kszona zosta∏a ˝ywotnoÊç
ca∏ej maszyny…

ECR 48C nale˝y do maszyn z zerowym promieniem obrotu. Umieszczenie silnika z pra-
wej strony kabiny znacznie uproÊci∏o dost´p do silnika i uk∏adu hydraulicznego

Dane techniczne EC35C ECR48C
Silnik Volvo D2.2D Volvo D2.2D
Moc 27,1 kW (36,3 KM) 27,1 kW (36,3 KM)
Ci´˝ar roboczy 3.435÷3.565 kg 4.720÷4.850 kg 
Si∏a odspajania 3.094 daN 3.421 daN
Maksymalna g∏´bokoÊç kopania 3,169÷3,469 m 3,407÷3,807 m





OsiemnaÊcie modeli
minikoparek Bobcat 

W sk∏ad rodziny koparek
kompaktowych Bobcat wcho-
dzi obecnie osiemnaÊcie
modeli w wersji mikro, mini
i Êredniej. WÊród nich sà tak-
˝e maszyny z zerowym pro-
mieniem obrotu (ZTS). Tyl-
na cz´Êç maszyny nie wy-
kracza poza obrys gàsienic,
co minimalizuje ryzyko koli-
zji i uszkodzenia maszyny.
W roku 2004 Bobcat zaofero-
wa∏ minikoparki model 430
oraz 435 ZTS o ci´˝arze ro-
boczym odpowiednio 3,7
i 4,8 tony. W roku ubieg∏ym
dosz∏y do tego mniejsze mo-
dele – 425 i 428 o ci´˝arze 2-
3 ton. Pierwszy z modeli to
maszyna o du˝ej mocy ∏àczà-
ca maksymalnà g∏´bokoÊç ko-

pania 2.541 mm z imponujàcà
si∏à odspajania 2.250 daN. 
Minikoparka 428 ZTS Bobcat
mo˝e kopaç na g∏´bo-
koÊç 2.844 mm, a jej ci´˝ar ro-
boczy wynosi 2.933 kg. Wypo-
sa˝ono jà w przestronnà kabi-
n´ zapewniajàcà operatorowi
najwy˝szy komfort pracy.
Minikoparki Bobcat 430/435
ZTS dost´pne sà nap´-
dem w wersji konwencjonalnej
oraz FastTrack. W pierwszej z
nich przep∏yw wymagany
do dwóch silników nap´do-
wych dostarczany jest przez
pomp´ hydraulicznà za pomo-
cà centralnego zaworu sterujà-

cego. Natomiast „FastTrack”
wykorzystuje dwa oddzielne
zamkni´te obiegi pomp t∏ocz-
kowych oraz dwa wysokoobro-
towe silniki nap´dowe z t∏oka-
mi osiowymi. Zapewnia to moc
hydrostatycznà niezale˝nie dla
prawej i lewej gàsienicy po-
zwalajàc na uzyskanie wi´k-
szego momentu obrotowego,
precyzyjne manewrowanie
i p∏ynne przyspieszanie. Jednà
z g∏ównych ró˝nic mi´dzy
uk∏adem FastTrack i uk∏adem
konwencjonalnym jest to, ˝e
prze∏o˝enie nap´du nie ma
wp∏ywu na przep∏yw hydrau-
liczny dost´pny dla osprz´tu.
Przep∏yw maksymalny jest do-
st´pny nawet podczas jazdy
z maksymalnà pr´dkoÊcià.
Modele 430 i 435 FastTrack sà
prawie dwukrotnie szybsze ni˝
maszyny konkurencyjnych
marek. Oba nap´dzane sà sil-

nikiem wysokopr´˝nym Kubo-
ta V2203-M-DI z bezpoÊred-
nim wtryskiem o mocy 31,9
kW. Zastosowane w obu ma-
szynach standardowe rami´
koparki pozwala uzyskaç
maksymalnà g∏´bokoÊç ko-
pania na poziomie 3.066 mm
oraz maksymalny zasi´g
nad pod∏o˝em 5.097 mm.
Dwie wersje modelu 435 nap´-
dzane sà silnikiem wysoko-
pr´˝nym marki Kubota V2003-
-M-DI-TE2B turbo o mocy
36,5 kW. Maksymalna g∏´bo-
koÊç kopania modelu 435 ze
standardowym ramieniem ko-
parki wynosi 3.420 mm. 

W roku 2006 premier´ mia∏y
trzy kolejne modele minikopa-
rek. Oznaczona symbo-
lem 319 maszyna o ci´˝a-
rze 1,3 ton jest pierwszà w
tej klasie z rozsuwanym pod-
woziem w wersji standardo-
wej. Minikoparka Bobcat 319
mo˝e byç transportowana
na przyczepie  nawet przez
samochód osobowy. Dzi´ki
mo˝liwoÊci zsuwania podwo-
zia do szerokoÊci poni˝ej jed-
nego metra (980 mm) mo-
˝e przedostaç si´ przez  wà-
skie przejÊcia. Na czas pracy
podwozie mo˝na rozsunàç
hydraulicznie do 1.363 mm
uzyskujàc maksymalnà stabil-
noÊç. Firma Bobcat wprowa-
dzi∏a równie˝ minikopar-
k´ 329 klasy Êredniej ∏àczàcà
w sobie du˝à wydajnoÊç
z optymalnà konstrukcjà za-
pewniajàcà wyjàtkowy kom-
fort operatora oraz nieskom-
plikowanà obs∏ug´. Maszy-
na nap´dzana jest silnikiem
wysokopr´˝nym marki Kubo-
ta D1703 o mocy 20,6 kW. Mi-
nikoparka 329 odznacza si´
maksymalnà g∏´bokoÊcià ko-
pania 3.102 mm oraz maksy-
malnym zasi´giem nad pod-
∏o˝em 4.874 mm. 
Kolejnà nowà minikoparkà
jest model Bobcat 335 o ci´-
˝arze 4,2 tony. Optymalne
roz∏o˝enie ci´˝aru zapewnia
maszynie doskona∏à stabil-
noÊç podczas podnoszenia,
a tak˝e w czasie prac zwiàza-
nych z kopaniem pod funda-
menty, prac rozbiórkowych

i innych czynnoÊci w ró˝nych
warunkach roboczych. 
Wa˝àca 4.152 kg  z dasz-
kiem ochronnym lub 4.271 kg
z kabinà, minikoparka 335
doskonale zape∏nia luk´
mi´dzy modelami 331/334
(3-4 tony) oraz modela-
mi 337/341 (5-6 ton). Mo-
del 335 nap´dzany jest silni-
kiem wysokopr´˝nym o mo-
cy 30,3 kW marki Kubota
V2203-m-di-E2B-BC-4 turbo.
Maksymalna g∏´bokoÊç ko-
pania dla modelu 335 wypo-
sa˝onego w standardowe ra-
mi´ koparkowe wynosi 3.564,
zaÊ maksymalny zasi´g
nad pod∏o˝em 5.432 mm. 
Podobnie, jak w modelach ko-
parek Bobcat poczàwszy
od 331 po wy˝sze, tak˝e w mi-
nikoparce 335 w celu uzyska-
nia optymalnego spo˝ytkowa-
nia mocy hydraulicznej pod-
czas wykonywania prac zwià-
zanych z kopaniem zastoso-
wano uk∏ad hydrauliczny za-
le˝ny od obcià˝enia. Oznacza
to, ˝e od momentu, w którym
operator maszyny nie musi
wyrównywaç zmian przep∏y-
wu lub obcià˝enia, koparkà
steruje si´ w nieskomplikowa-
ny sposób. Ponadto uk∏ad za-
le˝ny od obcià˝enia zapewnia
precyzj´ przy ka˝dej pr´dko-
Êci obrotowej silnika oraz
przewidywalnoÊç ruchów. Po-
zwala to na uzyskanie szyb-
szego cyklu pracy. Uk∏ad za-
le˝ny od obcià˝enia redukuje
tak˝e zu˝ycie paliwa.
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Rodzina koparek kompaktowych Bobcat liczy obecnie osiemnaÊcie modeli 

Minikoparki Bobcat idealnie sprawdzajà si´ podczas pracy na ograniczonej przestrzeni





Minikoparki Komatsu 

Komatsu jest jednym ze
Êwiatowych pionierów
w produkcji maszyn budow-
lanych posiadajàcym
w swojej ofercie bardzo sze-
rokà palet´ koparek. Naj-
mniejsze z nich, wy∏àcznie
gàsienicowe, zosta∏y zakwa-
lifikowane do grupy MINI.
Grup´ t´ otwiera model
PC09-1 wa˝àcy w zale˝no-
Êci od opcji wyposa˝enia,
od 880 do 980 kg. Maszy-
na stanowi doskona∏e na-
rz´dzie do pracy w ograni-
czonej przestrzeni, np.: po-
mi´dzy blisko ustawionymi
Êcianami, w Êrodku budyn-
ków lub wewnàtrz tuneli.
Dzi´ki w∏aÊciwej proporcji
doboru mocy do si∏y kopa-
nia nowe PC09-1 mo˝e pra-
cowaç w ogrodzie, przy ogra-
niczonych robotach remon-
towych bàdê wyburzenio-
wych, a nawet melioracyj-
nych. Zwarta konstrukcja

w po∏àczeniu z doskona∏à
stabilnoÊcià gwarantuje bez-
pieczeƒstwo pracy. 
Kolejny model to klasycz-
na minikoparka ogólnego
przeznaczenia PC14R-2,
która w zale˝noÊci od opcji

wyposa˝enia, wa˝y od 1.460
do 1.820 kg. Dzi´ki tradycyj-
nemu po∏àczeniu kompeten-
cji i nowoczesnej technolo-
gii, które Komatsu wypraco-
wa∏o przez minione 80 lat,
cieszy si´ ona uznaniem
na ca∏ym Êwiecie. Pomimo
swych niewielkich gabary-
tów PC14R-2 jest maszynà
wyjàtkowo wydajnà i efek-
tywnà. Opcjonalnie doposa-
˝yç jà mo˝na w szereg do-
datkowych elementów po-
czàwszy od stalowych gà-
sienic, poprzez hydraulicz-
nie rozsuwane podwozie
z dwoma biegami jazdy,
a skoƒczywszy na dodatko-
wej przeciwwadze i osprz´-
cie roboczym. W oparciu
o PC14R-2, powsta∏ model
PC16R-2, który w zale˝noÊci
od opcji wyposa˝enia wa˝y
od 1.570 do 1.920 kg. Ma-
szyna dost´pna jest w wielu
opcjach wyposa˝enia do-
datkowego. W porównaniu
z modelem PC14R-2 miniko-
parka PC16R-2 posiada lep-
sze osiàgi, ma równie˝ moc-
niejszy silnik (11,2 kW), do-
datkowo zosta∏o w standar-
dzie wyposa˝one w dwa bie-
gi jazdy z automatycznà re-
dukcjà oraz uk∏ad hydrau-
liczny zasilany pompà t∏ocz-
kowà o zmiennym wydatku. 
W grupie MINI Komatsu ofe-
ruje równie˝ koparki kompak-
towe z tzw. zerowà przeciw-
wagà (oznaczone symbolem
MR). Model PC18MR-2 o wa-
dze od 1.750 do 2.100 kg,
jest najmniejszà minikopar-
kà Komatsu, która w stan-
dardzie zosta∏a wyposa˝o-
na w nowy model przeciw-
wagi, który gwarantuje bez-
piecznà prac´, wykluczajàc
mo˝liwoÊç uszkodzenia ty∏u
maszyny na skutek zderze-
nia z obiektami znajdujàcymi
si´ w bezpoÊrednim zasi´gu
jej dzia∏ania. PC18MR-2 jest
dost´pne w wielu opcjach
wyposa˝enia dodatkowego
i jest w standardzie wyposa-
˝one w dwa biegi jazdy z au-
tomatycznà redukcjà oraz
uk∏ad hydrauliczny zasilany

pompà t∏oczkowà o zmien-
nym wydatku. W oparciu
o PC18MR-2, powsta∏ wi´k-
szy model PC20MR-2. Kolej-
nà koparkà nale˝àcà do gru-
py MINI jest PC20MR-2 nap´-
dzana silnikiem o mocy 15,5
kW. Kontynuacj´ wersji MR
stanowià PC27MR-2 wa˝àcy
w zale˝noÊci od wyposa˝enia
od 2.880 do 3.335 kg,
PC30MR-2 (2.990÷ 3.465 kg)
i PC35MR-2 (3.580÷4.025 kg).
Wszystkie trzy modele sà do-
st´pne w wielu opcjach wypo-
sa˝enia dodatkowego, oprócz
wagi ró˝nià si´ jednak mocà
i uzyskiwanymi osiàgami. Sta-
nowià one doskona∏e uzupe∏-
nienie oferty Komatsu wÊród
koparek o wadze w przedzia-
le 2.500÷4.500 kg, dzi´ki cze-
mu u˝ytkownik mo˝e bardzo
precyzyjnie dobraç w∏aÊciwà
do potrzeb maszyn´.
Grup´ minikoparek Komatsu
zamyka model PC50MR-2,
którego waga w zale˝noÊci
od opcjonalnego wyposa˝e-
nia waha si´ w zakresie
od 4.765 do 5.255 kg. Jest to
maszyna, która dzi´ki swoim
parametrom technicznym
i osiàgom, ma du˝e szanse
ku temu, by w niedalekiej
przysz∏oÊci powa˝nie zagro-
ziç na polskim rynku domina-
cji koparko-∏adowarek. Nowe
PC50MR-2 cieszy si´ du˝à
popularnoÊcià na ca∏ym Êwie-
cie. Podobnie jak wi´kszoÊç
minikoparek Komatsu tak˝e
ta maszyna dost´pna jest
w wielu opcjach wyposa˝enia

dodatkowego, co znacznie
podnosi jej efektywnoÊç.
Wszystkie modele minikopa-
rek Komatsu cechuje wspól-
na zaleta, jakà jest wygoda
operatora. Maszyny zosta∏y
wyposa˝one w bardzo prze-
stronnà i dobrze wyg∏uszo-
nà kabin´. Przesuwane
drzwi, amortyzowany fotel,
klimatyzacja i radio na ˝y-
czenie – to elementy decy-
dujàce o komforcie u˝ytko-
wania maszyny. Dodatkowo
u˝ytkownik mo˝e wybraç
pomi´dzy gumowymi i stalo-
wymi gàsienicami; istnieje
równie˝ mo˝liwoÊç wyboru
dwóch ró˝nych d∏ugoÊci ra-
mienia kopiàcego oraz do-
datkowej przeciwwagi. Ró˝-
norodnoÊç wersji i opcji u∏a-
twia dobranie maszyny, któ-
ra dok∏adnie spe∏ni wymaga-
nia u˝ytkownika. Pomimo
stosunkowo ma∏ych rozmia-
rów minikoparek Komatsu,
dzi´ki zastosowaniu odchy-
lanej do przodu kabinie
i szeroko otwieranym os∏o-
nom zapewniony zosta∏ wy-
godny dost´p do wszystkich
podzespo∏ów wymagajà-
cych regularnego sprawdza-
nia i konserwacji.
Wszystkich zainteresowa-
nych szczegó∏owà ofertà
maszyn budowlanych Ko-
matsu odsy∏amy do najbli˝-
szego dealera Komatsu. Ich
adresy i telefony znajdujà
si´ w Internecie na stronie
www.komatsupoland.pl
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Najmniejsza z minikoparek Komatsu – mo-
del doskonale nadaje si´ do prac na ogra-
niczonej przestrzeni, na przyk∏ad pomi´-
dzy blisko ustawionymi Êcianami

Minikoparka PC50MR-2 to najwi´ksza maszyna z grupy MINI. Dzi´ki swym parametrom mo˝e
w niedalekiej przysz∏oÊci zagroziç dominacji koparko-∏adowarek na polskich placach budowy





Minikoparki JCB serii 801
- wytrzyma∏e i niezawodne

Koncern JCB prezentuje
trzy modele minikoparek se-
rii 801. Maszyny oznaczone
symbolami 8014, 8016 i 8018
ulepszono w zakresie kon-
strukcji oraz osiàgów szcze-
gólny nacisk k∏adàc na po-
prawienie ich wytrzyma∏oÊci
i niezawodnoÊci.
Minikoparki serii 801 wypo-
sa˝ono w silniki spe∏niajàce
normy emisji zanieczysz-
czeƒ w spalinach Tier II.
Jednostki nap´dowe posa-
dowiono wzd∏u˝nie, co
optymalizuje rozk∏ad ci´˝a-
ru maszyny, umo˝liwia te˝
umieszczenie w jej tylnej
cz´Êci zbiorników paliwa
i p∏ynu hydraulicznego zno-
szàc tym samym koniecz-
noÊç stosowania wi´kszej
przeciwwagi. W ten sposób
zredukowana zosta∏a rze-
czywista masa maszyny, co
znacznie u∏atwia jej trans-
portu. Nara˝ony na uszko-
dzenia podczas pracy ty∏
maszyny chroniony jest
sztywnà maskà ze stali t∏o-
czonej, o gruboÊci 3 mm. 
Unikatowym rozwiàzaniem
w tej klasie koparek jest
przechylna kabina. Jej rama
i podstawa siedzenia mogà
byç unoszone od przodu
zapewniajàc ∏atwy dost´p
do bloku zaworów, w´˝y,
przedniej cz´Êci silnika, silni-
ka obrotu, pompy hydraulicz-
nej oraz zaworów hydraulicz-
nych. Przechy∏ jest wspoma-
gany amortyzatorami gazo-
wymi wyposa˝onymi w blo-
kady bezpieczeƒstwa. 
Kabina operatora jest odizo-
lowana od ramy obrotowej,
co redukuje ha∏as i wibracje
przenoszone z silnika. 
Rurowa konstrukcja wysi´-
gnika minikoparek serii 801
odznacza si´ wieloma zale-
tami. Przede wszystkim jest
l˝ejsza, ale jednoczeÊnie
znacznie mocniejsza w po-
równaniu z konstrukcjami tra-
dycyjnymi. Dzi´ki temu uda∏o

si´ zredukowaç mas´ w∏asnà
wszystkich trzech modeli. Ru-
rowa konstrukcja pozwala te˝
na poprowadzenie w´˝y hy-
draulicznych wewnàtrz wysi´-
gnika, co skutecznie popra-
wia ich ochron´ przed uszko-
dzeniem. Nowy kszta∏t wysi´-
gnika wp∏ynà∏ tak˝e znaczà-
co na popraw´ widocznoÊci
z kabiny podczas manewro-
wania maszynà. Standardo-
wy test konstrukcji i wytrzy-
ma∏oÊci ramienia zastosowa-
nego w minikoparkach wyno-
si oko∏o miliona cykli robo-
czych. Rami´ o konstrukcji
rurowej przesz∏o tak morder-
czy test wykonujàc dwukrot-
nie wi´cej cykli. 
Wyró˝nikami minikoparek JCB
serii 801wp∏ywajàcymi na ich
nadzwyczajnà jakoÊç i wydaj-
noÊç sà mi´dzy innymi:
• silniki  du˝ej mocy zapew-

niajàce znakomità pr´d-
koÊç i moment obrotowy,

• przestronne, ergonomicz-
ne kabiny zapewniajàce
doskona∏y komfort pracy
operatorowi,

• naj∏atwiejszy w tej klasie
maszyn dost´p do punk-
tów serwisowych,

• ca∏kowicie obudowane sil-
niki gàsienic i w´˝e,

• system testowania oleju
gwarantujàcy ca∏kowità
czystoÊç, niezawodnoÊç
i zwi´kszone osiàgi obwo-
du hydraulicznego, 

• mo˝liwoÊç stosowania
szerokiego zakresu ∏y˝ek
i osprz´tu roboczego,

• gàsienice gumowe pozwa-
lajàce maszynom na prac´
na wra˝liwej nawierzchni,

• wysi´gnik umo˝liwiajàcy prac´
na ograniczonej przestrzeni,

• lemiesze zapewniajàce do-
skona∏e osiàgi spychania
oraz zwi´kszenie stabilno-
Êci maszyn.

Wszystkie modele miniko-
parek JCB mogà pracowaç
z osprz´tem do maszyn Mi-
ni klasy 1,5 tony. W ten spo-
sób konstruktorzy znacznie
podnieÊli wszechstronnoÊç
maszyn nowej generacji.
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Podstawowe dane techniczne minikoparek JCB serii 801:

8014 8016 8018
Masa robocza* [kg] 1.564 1.590 1.662 
Moc silnika  [kM] 17,7 19,0 19,0 
G∏´bokoÊç kopania** [mm] 2.044 2.044 2.242 
WysokoÊç wy∏adunku** [mm] 2.501 2.501 2.626 
Si∏a skrawania ∏y˝ki [kN] 13,5 16,2 16,2 
Typ podwozia sta∏e sta∏e rozsuwane
SzerokoÊç gàsienic [mm] 972 972 980÷1340

* Mas´ roboczà okreÊlono zgodnie z normà ISO 6016 przy uwzgl´dnieniu ci´˝aru kabi-
ny, gumowych gàsienic, standardowego ramienia, ∏y˝ki o szerokoÊci 460 mm, w pe∏-
ni zatankowanego zbiornika paliwa i operatora o wadze 75 kg

** Obie wielkoÊci podane sà dla wysi´gnika standardowego 

Przestronna kabina operatora jest izolowana od ramy obrotowej, co redukuje ha∏as i wi-
bracje przenoszone z silnika i zasadniczo podnosi komfort pracy operatora

Wszystkie punkty codziennego serwisowania sà ∏atwo dost´pne





Nie takie znowu mini

Marka Caterpillar kojarzo-
na jest g∏ównie z najwi´k-
szymi i najmocniejszymi
maszynami budowlanymi.
Nie bez kozery maszyny
Caterpillar sà wykorzysty-
wane na najwi´kszych pla-
cach budowy oraz w trud-
nych i wymagajàcych wa-
runkach. Tym niemniej sta-
le rosnàce zapotrzebowanie
na wysokiej klasy, efektywne
maszyny do prac budowla-
nych na ma∏ych powierzch-
niach, gdzie od maszyn wy-
maga si´ zwinnoÊci, precyzji
i dok∏adnoÊci spotka∏o si´
z natychmiastowà odpowie-
dzià producenta.
Dotychczasowa bogata
oferta przedstawiana przez

dilerów Caterpillara (w Pol-
sce jedynym autoryzowa-
nym przedstawicielem mar-
ki Caterpillar jest Bergerat
Monnoyeur Sp. z o.o.) po-
wi´kszy∏a si´ o maszyny
kompaktowe, jakimi sà mini-
koparki gàsienicowe, kom-
paktowe ∏adowarki ko∏owe,
∏adowarki o sterowaniu bur-
towym, walce oraz ∏adowar-
ki teleskopowe.

Maszyny z powodzeniem
wykorzystywane sà przez
ma∏e i Êredniej wielkoÊci fir-
my budowlane wsz´dzie
tam, gdzie du˝a maszyna nie
by∏aby w stanie nawet wje-
chaç. Minikoparki gàsienico-
we 302,5C marki Caterpillar
stanowià spe∏nienie oczeki-
waƒ odnoÊnie wydajnoÊci
sprz´tu tego typu. Montowa-
ne w standardzie dodatkowe
obwody hydrauliczne dajà
mo˝liwoÊç pracy z osprz´-
tem typu m∏ot czy Êwider.
Szeroki kàt rozwarcia ∏y˝ki
pozwala na osiàgni´cie do-
brych parametrów pracy
na odk∏ad i równe skarpowa-
nie na dnie wykopów. 
Konstruktorzy firmy Caterpil-
lar szczególnà wag´ przy∏o-
˝yli do komfortu i ∏atwoÊci
obs∏ugi maszyn. Minikopa-

rki serii C oferowane przez
BM wyposa˝one zosta∏y
w przestronnà kabin´ i wy-
godne miejsce pracy o naj-
wy˝szym standardzie. Bar-
dzo du˝o, jak na niewielkie
maszyny, miejsca na nogi
operatora oraz idealnie roz-
mieszczone sterowniki do-
datkowo zwi´kszajà poczu-
cie komfortu. Montowane
na ˝yczenie: klimatyzacja,

wentylator oraz os∏ona prze-
ciws∏oneczna  czynià z mini-
koparki gàsienicowej Cater-
pillar wprost wymarzone na-
rz´dzie pracy.
Z pozoru ma∏a i lekka, w rze-
czywistoÊci mocna, zwrotna,
doskonale sprawdzajàca si´
w pracy na ma∏ych obsza-
rach oraz wàskich placach
budowy. Ekonomiczna, nie-
zawodna, prosta w obs∏u-
dze. Tak najkrócej scharak-
teryzowaç mo˝na miniko-
park´ 302,5C marki Caterpil-
lar. Wymienione cechy za-
pewni∏y tej maszynie uzna-
nie wÊród u˝ytkowników.
Kolejnà interesujàcà maszy-
nà oferowanà przez BM jest
kompaktowa ∏adowarka ko-
∏owa 906. W praktyce stano-
wi ona kompaktowà wersj´
cieszàcych si´ du˝ym uzna-
niem ∏adowarek ko∏owych
marki Caterpillar. ¸adowar-
ka kompaktowa 906 wyró˝-
nia si´ du˝à mocà (71 KM).
Maszyn´ skonstruowano
wed∏ug tych samych wyso-
kich standardów obowiàzu-
jàcych przy produkcji du-
˝ych maszyn budowlanych
Caterpillar. Dzi´ki temu jest
niezawodna, wytrzyma∏a
oraz efektywna nawet w naj-

ci´˝szych warunkach. Rów-
nie˝ w tym przypadku celem
nadrz´dnym przyÊwiecajà-
cym konstruktorom by∏y
komfort pracy operatora
oraz maksymalne uprosz-
czenie obs∏ugi. Efektami sà
m.in. doskona∏a widocz-
noÊç we wszystkich kierun-
kach, która zosta∏a zapew-
niona poprzez oszklenie
szybami kabiny wzd∏u˝ linii
pod∏ogi. Ergonomicznie za-
projektowany joystick to nie
tylko doskona∏a precyzja ru-
chów i kontrola nad maszy-
nà, ale te˝ minimalizacja ob-
cià˝eƒ nadgarstka nawet
przy kilkugodzinnej pracy.
Dzi´ki swym stosunkowo
niewielkim gabarytom oraz
doskona∏ej zwrotnoÊci kom-
paktowa ∏adowarka ko∏owa
marki Caterpillar mo˝e pra-
cowaç w miejscach prak-
tycznie niedost´pnych dla
wi´kszych maszyn. Kierujà-
cy placami budowy chwalà
t´ maszyn´ za jej szybkoÊç,
cichà prac´ i ∏atwoÊç obs∏u-
gi, dzi´ki czemu operatorzy
nawet z mniejszym do-
Êwiadczeniem sà w stanie
bez problemów efektywnie
jà wykorzystywaç.
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Maszyny sà z powodzeniem wykorzystywane przez ma∏e i Êredniej wielkoÊci firmy
budowlaneoraz wsz´dzie tam, gdzie du˝a maszyna nie by∏aby w stanie nawet wjechaç

¸adowarka 906 zosta∏a skonstruowana wed∏ug tych samych wysokich standardów obo-
wiàzujàcych przy produkcji du˝ych maszyn marki Caterpillar





Takeuchi - koparki
z zerowym obrotem

Japoƒski producent maszyn
budowlanych Takeuchi sta-
wia zdecydowanie na dalszy
rozwój konstrukcji koparek
z obrotem zerowym nadwo-
zia. Aktualnie Takeuchi wy-
twarza cztery modele tego ty-
pu maszyn: TB 28 FR o masie
roboczej 3 t, TB 158 FR – 5,6
t, TB 180 FR – 8,3 t oraz
TB 138 FR – 3,8 t. Pierwsze
trzy maszyny to sprawdzone
konstrukcje, które w ubieg∏ym
roku zosta∏y poddane moder-
nizacji, koparka TB 138 FR
stanowi natomiast nowoÊç.
Jej premiera odby∏a si´ pod-
czas tegorocznych targów
Bauma w Monachium.
Maszyny z zerowym obro-
tem umo˝liwiajà prowadze-
nie prac w miejscach trud-
nodost´pnych. Cechà wy-
ró˝niajàcà wszystkie maszy-
ny serii FR jest wyrafinowa-
ny system obrotu wysi´gni-
ka. Takie rozwiàzanie tech-
niczne pozwala operatorowi
na umieszczenie wysi´gnika
obok kabiny. Jest to niewàt-
pliwa zaleta sprawiajàca, ˝e
maszyny potrzebujà mniej
miejsca do pracy. Doskona-
le obrazuje to fakt, ˝e ka˝da
koparka nale˝àca do typo-
szeregu FR wymaga poni-

˝ej trzech metrów do wyko-
nania obrotu o 360°.
Na przyk∏ad koparka TB 180
FR na pe∏en obrót potrzebu-
je jedynie 2,79 metra. 
Konstrukcja systemu obrotu
umo˝liwia efektywnà prac´
przy najwy˝szych obcià˝e-
niach. Dzi´ki wydajnemu
systemowi ch∏odzenia oleju

hydraulicznego koparki serii
FR stosowaç mo˝na równie˝
z powodzeniem do prac
z wykorzystaniem m∏ota wy-
burzeniowego. 
Szerokie wejÊcie, wygodne,
regulowane wielop∏aszczy-
znowo fotele z wysokim
oparciem, jak równie˝ prze-
stronna cz´Êç pod∏ogowa

kabiny, gwarantujà operato-
rom koparek serii FR prac´
w komforcie, co ma nieba-
gatelny wp∏yw na efektyw-
noÊç wykorzystania maszy-
ny i bezpieczeƒstwo.
Koparki TB 138 FR, TB 153
FR i TB 180 FR sà standardo-
wo wyposa˝one w dwie in-
stalacje dodatkowej hydrau-
liki. Sà one kompletnie oruro-
wane i doprowadzone do ra-
mienia ∏y˝ki. Dzi´ki nim mo˝-
liwe jest pod∏àczenie chwyta-
ków wielofunkcyjnych, tiltro-
tatorów oraz uk∏adarek
do kostki. Dzi´ki proporcjo-
nalnemu sterowaniu dodat-
kowych obwodów hydrau-
licznych prace wykonowane
sà z du˝à precyzjà. Koparki
Takeuchi serii FR sà ponadto
wyposa˝one w system za-
bezpieczeƒ przed skutka-
mi przerwania obwodów hy-
draulicznych, alarmy przecià-
˝enia oraz zawory podtrzy-
mujàce obcià˝enie na g∏ów-
nym si∏owniku. Wszystko to
sprawia, ˝e maszyny serii FR
sà nadzwyczaj wszechstron-
ne i bezpieczne. 
Szeroko otwierane metalo-
we klapy silnika oraz uchyl-
na kabina umo˝liwiajà szyb-
ki i nieskomplikowany do-
st´p do wszystkich podze-
spo∏ów podczas konserwa-
cji i serwisowania maszyn. 
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Minikoparki 0,8-14,0 t ¸adowarki gàsienicowe 2,7-5,0 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 35 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
03-046 Warszawa - FULL, ul. Bruszewska 20, tel. 022 819 40 40
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
36-060 Rudna Ma∏a k/Rzeszowa - RANLIP, ul. Rudna Ma∏a 52, tel. 017 851 82 00

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

Koparka TB 180 FR potrzebuje jedynie 2,79 m do wykonania pe∏nego obrotu, co spra-
wia, ˝e doskonale spisuje si´ podczas prac prowadzonych na ograniczonej przestrzeni



Minikoparki marki
Ammann Yanmar

Ammann Yanmar to francu-
ski potentat w produkcji ma-
szyn do robót publicznych
– mini i midi koparek gàsie-
nicowych, koparek ko∏o-
wych, wywrotek gàsienico-
wych oraz ∏adowarek ko∏o-
wych. Firma powsta∏a w ro-
ku 1989 w wyniku po∏àcze-
nia szwajcarskiego Amman-
na i japoƒskiego Yanmara.
W ciàgu pi´tnastu lat Am-
mann-Yanmar zdominowa∏
Êwiatowy rynek minikopa-
rek. Fabryka we francu-
skim Saint Dizier produkuje
obecnie jedenaÊcie spoÊród
modeli minikoparek, pozo-
sta∏e sprowadzane sà bez-
poÊrednio z Japonii. W ro-
ku 2006 Ammann-Yanmar
odnotowa∏ kolejny rekordo-
wy wzrost sprzeda˝y o dwa-
dzieÊcia pi´ç procent. Suk-
ces ten jest efektem nieusta-
jàcego ulepszania istniejà-
cych produktów, a tak˝e cià-
g∏ego rozwoju stosowanych
technologii. WÊród najpopu-
larniejszych produktów zna-
laz∏y si´ minikoparki z serii
Vio uzupe∏nione o model
Vio15 a2, a tak˝e kompakto-
wa mikrokoparka SV 08-1. 
Ammann Yanmar chcàc za-
spokoiç potrzeby rynku
przewiduje jeszcze wi´ksze
inwestycje pozwalajàce
na zwi´kszenie wydajnoÊci
produkcji. W ciàgu najbli˝-
szych dwóch lat powierzch-
nia produkcyjna ma zostaç
powi´kszona o 7.500 m2.
Przewidywana wartoÊç tej
inwestycji wyniesie 21 milio-
nów euro. 
W aktualnej ofercie Ammann
Yanmar znajdujà si´:
• mikrokoparki o masie

do 1.065 kg idealnie nada-
jàce si´ do pracy na tere-
nach zielonych oraz przy re-
nowacji budynków. Ich wy-
miary umo˝liwiajà przejazd
przez otwory o szerokoÊci
zaledwie 700 mm,

• minikoparki (od 1 do 2 ton)

- bardzo ∏atwe w transpor-
cie na ma∏ych naczepach,
przystosowane do prac
na terenach zielonych
oraz w strefie miejskiej tj.
cmentarze, ulice. Trzy
modele: ViO10, B15-3 EX,
B18-3 EX wyposa˝one sà
w rozsuwanà ram´,

• minikoparki (od 2 do 6 t)
- doskonale sprawdzajà si´
w miejscach niedost´p-
nych dla wi´kszych kopa-
rek. Pomimo skromnych
rozmiarów idealnie spe∏nia-
jà swojà rol´ np. przy pra-
cach kanalizacyjnych,

• minikoparki (6-10 ton) to
maszyny, których obrys
nie wychodzi poza gàsie-
nice. Twórcà koncepcji
jest koncern Ammann
Yanmar. Dobre warunki
pracy dla operatora, wy-
goda i doskona∏a efek-
tywnoÊç to jedne z licz-
nych zalet tych maszyn,

• koparki ko∏owe - ich zale-
tà jest szybkie przemiesz-
czanie si´ po terenie pla-
cu budowy,

• wywrotki gàsienicowe s∏u-
˝àce do transportu ziemi,
materia∏ów, g∏ównie w grzà-
skim i nierównym terenie, 

• ∏adowarki ko∏owe, których
kompaktowe rozmiary po-
zwalajà na zastosowanie ich
w budownictwie, firmach ko-
munalnych, rolnictwie, a na-
wet przemyÊle. 

Jeden z bohaterów sukce-
sów ubieg∏ego roku to mi-

krokoparka SV 08-1. Pomi-
mo, ˝e maszyny w wersji mi-
kro reprezentujà jedynie 6,5
procent sprzeda˝y pozosta-
jà one wa˝nym produktem.
Model SV 08-1 to jedyna te-
go typu maszyna na rynku
Êwiatowym, która z powo-
dzeniem ∏àczy minimalny
promieƒ skr´tu wie˝yczki
– jedyne 750 mm – oraz takie
parametry jak si∏a penetra-

cji 1.100 kgf oraz si∏a kopa-
nia wynoszàca 650 kgf.
Innowacje techniczne za-
stosowane w mikrokoparce
SV 08-1 to rozsuwana rama
pozwalajàca zmieniaç szero-
koÊç podwozia w zakresie
od 680 do 840 mm oraz gà-
sienice mogàce poruszaç si´
niezale˝nie (prawa/lewa), co
pomaga utrzymaç stabilnà
pozycj´ maszyny podczas
pracy na pochy∏oÊciach. Ko-
lejnymi atutami tego modelu
sà: zastosowanie podwójne-
go nacisku rolek jezdnych,
doskona∏e roz∏o˝enie ci´˝aru
maszyny, ograniczenie zu˝y-
cia gàsienic i ciche prze-
mieszczanie si´. Dzi´ki zasto-
sowaniu jednoelementowej
górnej skrzynki formierskiej
cz´Êci odznaczajà si´ d∏u˝-
szà ˝ywotnoÊcià, a maszy-
na zyskuje na stabilnoÊci. 
Kompaktowe wymiary mi-
krokoparki SV 08-1pozwala-
jà na ∏atwy dost´p do miejsc
pracy i szybki transport.
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Mikrokoparka SV 08-1 jest ∏atwa i komfortowa w eksploatacji oraz praktycznie bezawaryjna



RAMMER-uszkodzenie
zm´czeniowe grota

Stale rosnàca liczba u˝yt-
kowników m∏otów hydrau-
licznych w Polsce sprawia,
˝e pojawia si´ coraz wi´cej
pytaƒ odnoÊnie ich eksplo-
atacji. Podstawowym ele-
mentem, który zu˝ywa si´
w czasie pracy m∏ota hy-
draulicznego jest oczywiÊcie
grot. Niestety, w niektórych
przypadkach nie jest to nor-
malne zu˝ycie, lecz grot p´-
ka nagle, ∏amiàc si´ na dwie
cz´Êci. W takiej sytuacji
u˝ytkownik cz´sto twierdzi,
i˝ przyczynà p´kni´cia jest
wada materia∏owa grota.
Jednak, jak pokazuje do-
Êwiadczenie, ponad dzie-
wi´çdziesiàt procent p´k-
ni´ç powstaje na skutek
uszkodzenia zm´czeniowe-
go, którego mechanizm po-
wstawania pragniemy po-
krótce przedstawiç w poni˝-
szym artykule.

G∏ównà przyczynà powsta-
wania uszkodzenia zm´cze-
niowego jest ∏àczne wyst´-
powanie naturalnej ciàg∏ej
zmiany napr´˝eƒ w grocie
oraz wygi´cie grota pod-
czas pracy, b´dàce czynni-
kiem zale˝nym od sposobu
eksploatacji. Wygi´cie po-
jawia si´ wówczas gdy kàt
pomi´dzy osià grota a po-
wierzchnià kamienia jest in-
ny ni˝ dziewi´çdziesiàt
stopni. Ryzyko zniszczenia
grota zdecydowanie zwi´k-
sza brak zapewnienia odpo-
wiedniego smarowania tulei
oraz samego grota.
Tak wi´c, napr´˝enia zm´-

czeniowe zale˝à przede
wszystkim od si∏ zginajà-
cych, rodzaju zastosowania
m∏ota, a tak˝e kwalifikacji
oraz dba∏oÊci o sprz´t ze
strony operatora.
Uszkodzenie zm´czeniowe
grota bierze swój poczàtek
w miejscu, w którym nast´-
puje punktowe skumulo-
wanie napr´˝eƒ. Sà to z re-
gu∏y miejsca, w których
uszkodzona zosta∏a po-
wierzchnia grota, takie jak
rysy oraz obszar zaklesz-
czeƒ. W tego rodzaju punk-
tach zmienne napr´˝enie,
nie powodujàce w normal-
nych warunkach uszkodze-
nia, powoduje powstawa-
nie mikrop´kni´ç.
Mikrop´kni´cia podczas
pracy m∏ota poddawane sà
cyklicznemu Êciskaniu i roz-
ciàganiu o oko∏o 0,0001-
0,001mm. Po przepracowa-
niu kilkuset tysi´cy cykli, co
nast´puje w ciàgu od trzech
do dziesi´ciu godzin pracy
m∏ota) sà ju˝ na tyle du˝e,
by mo˝liwe by∏o wykrycie
ich normalnymi metodami.
W wi´kszoÊci przypadków
siatka p´kni´ç jest widoczna
w okolicy powstania uszko-
dzenia zm´czeniowego.
Uszkodzenie zm´czeniowe
rozpoznawane jest przez
charakterystyczne pó∏koliste
linie spoczynkowe, których
wspólnym Êrodkiem jest
punkt poczàtkowy uszko-
dzenia. Rozmiar linii spo-
czynkowych odpowiada po-
st´powi uszkodzenia w cza-
sie tysi´cy cykli. 
Ponad pi´çdziesiàt procent
uszkodzeƒ zm´czeniowych

bierze swój poczàtek
na skutek zakleszczania
grota w dolnej tulei narz´-
dziowej, które ma miejsce,
gdy tuleja podczas pracy
m∏ota ma styk z grotem.  
Podczas pracy m∏ota tuleja
i grot poruszajà si´ wzgl´-
dem siebie w kierunkach
przeciwnych. JeÊli w pew-
nym momencie dojdzie

do punktowego zgrzania
obu elementów to przy wy-
raênej zmianie ich wzajem-
nego po∏o˝enia (na przy-
k∏ad grot wysuwa si´ z tu-
lei) nast´puje wyrwanie ka-
wa∏ka materia∏u z po-
wierzchni grota. 
Du˝a iloÊç miejsc, w któ-
rych nastàpi∏o zgrzanie jest
sygna∏em, i˝ grot podczas
pracy by∏ wyginany. Wyraê-
ne zmniejszenie ryzyka po-
wstania uszkodzenia mo˝-
na uzyskaç poprzez eduka-
cj´ operatora oraz lepsze
smarowanie (m∏ot hydrau-
liczny wymaga smarowania
dolnej tulei narz´dziowej co
ka˝de dwie godziny pracy).
Uszkodzenia zm´czeniowe
powsta∏e na skutek zaklesz-
czania pojawiajà si´ prze-
wa˝nie w miejscu dolnej tu-

lei narz´dziowej, jednak
mogà powstaç równie˝
w okolicach tulei górnej
i rowka mocowania grota.
Dla ilustracji innego mecha-
nizmu na rysunku przedsta-
wiono p´kni´cie zm´cze-
niowe powsta∏e na skutek
wady materia∏owej. Ma ono
wyraêny punkt poczàtkowy
wewnàtrz materia∏u. Mate-

ria∏, z którego wykonuje
si´ groty firmy Rammer jest
testowany za pomocà ultra-
sonografu w celu wykrycia
wszelkich nieciàg∏oÊci ma-
teria∏u. Uszkodzenie zm´-
czeniowe tego typu jest
w grotach Rammera nie-
zwykle rzadkie. 
Aby w optymalny sposób za-
bezpieczyç si´ przed uszko-
dzeniem zm´czeniowym na-
rz´dzia, nale˝y przede
wszystkim wydajnie smaro-
waç tulej´ i grot oraz odpo-
wiednio przeszkoliç operato-
ra koparki. EfektywnoÊç
smarowania mo˝na popra-
wiç poprzez zastosowanie
automatycznego systemu
RAM-LUBE, a tak˝e dba∏oÊç
o stan uszczelnieƒ dolnej tu-
lei  narz´dziowej.
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Prze∏om uszkodzenia zm´czeniowego

Uszkodzenie powsta∏e na skutek wady
materia∏u

Mechanizm powstania p´kni´cia na skutek zgrzewania

Wyrwane fragmenty materia∏u na skutek
miejscowego zgrzania





Osprz´t do wyburzeƒ
firmy  Mantovanibenne

Mantovanibenne to dyna-
micznie rozwijajàca si´ w∏o-
ska firma rodzinna za∏o˝o-
na w roku 1963 przez Alber-
to Mantovaniego. Od poczàt-
ku swego istnienia zajmowa-
∏a si´ produkcjà osprz´tu
do pierwotnych i wtórnych
wyburzeƒ. DziÊ Mantovani-
benne jest jednym z liderów
europejskiego rynku w za-
kresie produkcji osprz´tu
kruszàcego, rozdrabniajàce-
go, tnàcego, jak równie˝ wy-
sokiej jakoÊci ∏y˝ek, szybko-
z∏àczy i chwytaków do ma-
szyn budowlanych.
Wy∏àcznym przedstawicie-
lem Mantovanibenne w Pol-
sce jest spó∏ka Grausch
i Grausch Maszyny Budow-
lane. W swojej ofercie po-
siada ona no˝yce tnàco-
-kruszàce do betonu (CR
– mechaniczne lub hydrau-
liczne), no˝yce rozdrabnia-
jàce (MCP), no˝yce roz-
drabniajàce z obrotem hy-
draulicznym (RP), no˝yce
multisystem z wymiennymi
szcz´kami (MS) oraz no˝y-
ce do stali (SH). Ich po-
szczególne rodzaje ró˝nià
si´ wielkoÊcià dostosowanà
do ci´˝aru maszyny noÊnej. 
Mantovanibenne produkuje
równie˝ ró˝nej wielkoÊci ob-
rotowe chwytaki  przydatne
szczególnie do sortowania
materia∏ów powyburzenio-
wych. Kolejnym produktem
w∏oskiej firmy  jest urzàdze-
nie do wycinania pali i fila-
rów. Jego konstrukcja po-
zwala  na ich szybkie i pre-
cyzyjne rozgniatanie.
Mantovanibenne pr´˝nie
rozwija równie˝ produkcj´
∏y˝ek i szybkoz∏àczy prze-
znaczonych do stosowania
w koparkach ró˝nej wielko-
Êci. Prodkuty te charaktery-
zujà si´ wysokà jakoÊcià
i starannoÊcià wykonania.
W aktualnej ofercie Mantova-
nibenne znaleêç mo˝na nie
tylko ∏y˝ki ogólnego prze-
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No˝yce tnàco-kruszàce do betonu CR
Mechaniczne
MODEL CR2 CR5 CR15 CR20 CR26 CR35
Waga maszyny [t] 2÷4 5÷14 14÷18 18÷24 24÷35 35÷50
Waga no˝yc [kg] 240 530 1.320 1.860 2.700 4.000
Rozwarcie [mm] 360 450 700 920 1.000 1.280
Hydrauliczne
MODEL CR15R CR20R CR26R CR35R
Waga maszyny [t] 14÷18 18÷24 24÷35 35÷50
Waga no˝yc [kg] 1.450 2.040 2.850 4.400
Rozwarcie [mm] 700 920 1.000 1.280
No˝yce rozdrabniajàce MCP
MODEL MCP600 MCP800 MCP910 MCP1000
Waga maszyny [t] 10÷18 18÷25 25÷35 35÷45
Waga no˝yc [kg] 1.000 2.050 2.850 3.800
Rozwarcie [mm] 630 850 1.000 1.100
No˝yce rozdrabniajàce z obrotem hydraulicznym RP
MODEL RP10 RP16 RP18 RP25 RP35 RP50
Waga maszyny [t] 10÷18 16÷23 18÷26 26÷32 32÷45 45÷60
Waga no˝yc [kg] 1.050 1.550 2.000 2.750 4.000 5.700
Rozwarcie [mm] 600 700 760 930 1.030 1.150

No˝yce multisystem z wymiennymi szcz´kami MS (pozwalajà na optymalne wykorzy-
stanie narz´dzia do potrzeb i profilu pracy)
MODEL MS20R MS30R MS40R MS60R
Waga maszyny z no˝ycami zamiast ∏y˝ki [t] 18÷25 25÷35 35÷50 50÷75
Waga maszyny z no˝ycami zamiast ramienia [t] 12÷8 15÷24 24÷30 30÷50
Waga Szcz´ki kruszàce [kg] 1.950 2.500 4.350 6.040

Szcz´ki rozdrabniajàce [kg] 2.050 2.650 4.500 6.500
Szcz´ki tnàce [kg] 2.000 2.600 4.200 6.100
Szcz´ki uniwersalne do krusz. [kg] 2.000 2.600 4.500 6.180
Szcz´ki do ci´cia blachy [kg] 1.950 2.550 3.850 5.300

Rozwarcie Szcz´ki kruszàce [mm] 758 830 1.215 1.705
Szcz´ki rozdrabniajàce [mm] 680 790 945 1.150
Szcz´ki tnàce [mm] 385 480 665 875
Szcz´ki uniwersalne do krusz. [mm] 690 780 1.065 1.385
Szcz´ki do ci´cia blachy [mm] 225 225 285 365

MODEL MS 130
Waga maszyny [t] 70÷140
Waga no˝yc [kg] 13.100
Rozwarcie [mm] 2.500



Grausch i Grausch Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
ul. Obornicka 1, 62-002 Z∏otkowo, tel. 0-61 65 777 77, fax 0-61 65 777 78

recepcja@maszynybudowlane.pl, www.maszynybudowlane.pl

Wy∏àczny przedstawiciel na Polsk´



znaczenia, ale tak˝e wzmoc-
nione, skalne, skarpowe,
trapezowe oraz przeznaczo-
ne do sortowania.
Kilkuletnie doÊwiadczenia
w sprzeda˝y produktów
Mantovanibenne oraz opi-
nie ich u˝ytkowników wska-
zujà, ˝e jest to niezawodny
sprz´t najwy˝szej jakoÊci.
Spó∏ka Grausch i Grausch
Maszyny Budowlane jako
wy∏àczny przedstawiciel
na Polsk´ firmy Mantovani-
benne oferuje wszystkim za-
interesowanym produkowa-
nym przez nià sprz´tem mo˝-
liwoÊç jego przetestowania.
Prezentacje odbywajà si´
po uprzednim uzgodnienie-
niu termnu na terenie demo-
stracyjnym w Z∏otkowie ko∏o
Poznania. Spó∏ka Grausch
i Grausch Maszyny Budowla-
ne oferuje tak˝e fachowe do-
radztwo, dobór odpowied-
niego sprz´tu oraz jego pro-
fesjonalny monta˝.
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No˝yce do stali SH (szczególnie przydatne do ci´cia z∏omu stalowego lub rozbiórki
konstrukcji stalowych)
MODEL SH25R SH50R SH180R SH310R
Waga maszyny z no˝ycami zamiast ∏y˝ki [t] 4÷5 5,5÷6,5 18÷27 28÷37
Waga maszyny z no˝ycami zamiast ramienia [t] 2÷3 3,5÷4,5 13÷20 20÷28
Waga [kg] 340 570 1.800 3.100
Rozwarcie [mm] 185 240 425 560

MODEL SH410R SH550R SH700R SH1000R
Waga maszyny z no˝ycami zamiast ∏y˝ki [t] 38÷50 50÷60 60÷80 110÷125
Waga maszyny z no˝ycami zamiast ramienia [t] 26÷38 35÷45 40÷60 70÷85
Waga [kg] 4.300 5.500 7.300 10.800
Rozwarcie [mm] 650 750 830 1.050



Zag´szczarki STANLEY HS

W ostatnich latach mamy
do czynienia ze wzrostem
iloÊci nowobudowanych
i remontowanych dróg.
W trakcie ich wykonywania
jednym z najwa˝niejszych
procesów jest zag´szczanie
gruntu. Mechaniczne za-
g´szczanie mo˝e odbywaç
si´ trzema sposobami: po-
przez wibracje, ubijanie
oraz statyczne walcowanie. 
Urzàdzenia zag´szczajàce
poprzez wibracje charakte-
ryzujà si´ wysokà cz´stotli-
woÊcià oraz niskà amplitu-
dà uderzeƒ. W przypadku
zag´szczania poprzez ubi-
janie p∏yta narz´dzia skacze
wolniej, ale za to podnosi
si´ du˝o wy˝ej (mniejsza
cz´stotliwoÊç, ale wi´ksza
amplituda uderzeƒ). Sta-
tyczne urzàdzenia naciska-
jà na powierzchni´ mocno
obcià˝onym walcem bez
powtarzania si∏y wymusza-
jàcej. Na osiàgni´cie w∏aÊci-
wego stopnia zag´szczenia
gruntu zasadniczy wp∏yw
majà jego w∏aÊciwoÊci: ziar-
nistoÊç i wilgotnoÊç oraz
w∏aÊciwy dobór urzàdzenia
zag´szczajàcego.
Budowa wielopoziomowych,
bezkolizyjnych w´z∏ów dro-
gowych i dróg w terenach
pofa∏dowanych, wymaga wy-
konywania wysokich nasy-
pów oraz formowania pochy-
∏ych skarp. Podstawowymi
urzàdzeniami stosowanymi

do zag´szczania gruntu w ta-
kich sytuacjach sà: zag´sz-
czarki p∏ytowe z nap´dem
spalinowym, walce styczne
i walce wibracyjne. Urzàdze-
niami tymi mo˝na skutecznie
zag´szczaç grunt w pozio-
mie, natomiast kompletnie
nie nadajà si´ one do za-
g´szczania i stabilizacji grun-
tu na powierzchniach pochy-
lonych pod ró˝nymi kàtami. 
W trakcie realizacji inwesty-
cji polegajàcych na remon-

tach dróg na terenie miast
zachodzi cz´sto koniecz-
noÊç naprawy instalacji wo-
dociàgowych, sanitarno-ka-
nalizacyjnych itp. przebie-
gajàcych w obr´bie pasa
drogowego, czasami na g∏´-
bokoÊci kilku metrów. Ro-
boty te wykonuje si´ najcz´-
Êciej w g∏´bokich wykopach
o stosunkowo niedu˝ej po-
wierzchni, bardzo cz´sto

szalowanych profilami stalo-
wymi. Do rozwiàzywania ta-
kich problemów nie nadajà
si´ tradycyjne urzàdzenia
do zag´szczania czyli walce
i zag´szczarki p∏ytowe. 
Rozwiàzaniem wy˝ej opisa-
nych problemów mo˝e byç za-
stosowanie zag´szczarek HS
produkowanych przez Êwiato-
wego lidera w dziedzinie urzà-
dzeƒ hydraulicznych – amery-
kaƒskà firm´ STANLEY Hy-
draulic Tools. Wy∏àcznym dys-

trybutorem tego sprz´tu na
terenie Polski jest firma PIAB
Polska Sp. z o.o. z Gdyni. 
Zag´szczarki STANLEY HS
montowane na wysi´gni-
kach koparek i zasilane
z uk∏adów hydraulicznych ma-
szyn noÊnych sà urzàdzenia-
mi, których parametry tech-
niczne i funkcjonalne pozwa-
lajà na wykonywanie prac nie-
mo˝liwych do zrealizowania

przy u˝yciu klasycznych urzà-
dzeƒ zag´szczajàcych (za-
g´szczarek p∏ytowych i wal-
ców). Zag´szczarki STANLEY
HS stosowaç mo˝na do:
• zag´szczania skarp i wa-

∏ów. Zag´szczarki serii HS
to jedyne urzàdzenia umo˝-
liwiajàce zag´szczanie grun-
tu pod dowolnym kàtem,

• zag´szczania g∏´bokich
wykopów. W przypadku
wykopów, w których ist-
nieje ryzyko obsuwania
materia∏u (ziemi, piasku,
˝wiru) zastosowanie za-
g´szczarki serii HS umo˝-
liwia nie tylko bardzo efek-
tywne ubijanie pod∏o˝a,
ale tak˝e zwi´ksza bezpie-
czeƒstwo pracy, gdy˝ nie
wymagana jest obecnoÊç
pracownika w wykopie,

• wbijania pali. Zag´szczar-
ki serii HS umo˝liwiajà
szybkie wbijanie w grunt
rur, profili stalowych oraz
drewnianych pali, po∏àcze-
nie wibracji p∏yty i nacisku
wysi´gnika koparki powo-
duje ∏atwiejsze zag∏´bianie
wbijanych elementów.

Wed∏ug danych publikowa-
nych przez STANLEY Hydrau-
lic Tools w trakcie pracy odpo-
wiednio dobranà zag´szczar-
kà serii HS, przy optymalnej
wilgotnoÊci i ziarnistoÊci za-
g´szczanego materia∏u mo˝-
na uzyskaç stopieƒ zag´sz-
czenia gruntu powy˝ej 95 pro-
cent po dwóch-trzech przej-
Êciach, przy g∏´bokoÊci za-
g´szczania 60÷120 cm. 
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Zag´szczarkà STANLEY serii HS, przy optymalnej wilgotnoÊci i ziarnistoÊci zag´szczane-
go materia∏u mo˝na uzyskaç stopieƒ zag´szczenia gruntu powy˝ej 95 procent



Wypo˝yczaç i oszcz´dzaç!

Ka˝dy kto zamierza poprawiç
efektywnoÊç finansowà swe-
go przedsi´biorstwa powi-
nien skorzystaç z us∏ug firmy
Ramirent oferujàcej wynajem
sprz´tu budowlanego.
Prekursorem wypo˝yczania
sprz´tu budowlanego by∏y
Stany Zjednoczone, gdzie
zaraz po II Wojnie Âwiatowej
zacz´∏y na masowà skal´
powstawaç wypo˝yczalnie.
Przez kolejne dekady wy-
magania rynku wzrasta∏y, co
doprowadzi∏o do znaczne-
go poszerzenia oferty sprz´-
towej oraz wprowadzenia
us∏ug dodatkowych, takich

jak doradztwo techniczne,
transport i serwis. W chwili
obecnej wypo˝yczaç mo˝na
ju˝ w∏aÊciwie wszystko, po-
czàwszy od elektronarz´dzi
i mniejszych maszyn bu-
dowlanych po spr´˝arki, mi-
nikoparki i walce.
Powodów, dla których lepiej
wypo˝yczaç ni˝ kupowaç,

jest wiele. Wynajem sprz´tu
jest znacznie taƒszy ni˝ je-
go kupno. Pozwala to
na konkretne oszcz´dnoÊci
i zdecydowanie wp∏ywa
na popraw´ wyników finan-
sowych przedsi´biorstw
oraz gospodarstw domo-
wych. Mo˝liwoÊç szybkiego
dostarczenia dodatkowego
sprz´tu pozwala na zmini-
malizowanie zapasów firmy
w zakresie majàtku trwa∏e-
go, zaÊ szeroka oferta wy-
najmowanych urzàdzeƒ
zwi´ksza mo˝liwoÊç lepsze-
go doboru specjalistyczne-
go sprz´tu do okreÊlonych
prac. Korzystanie z us∏ug
wypo˝yczania prowadzi
tak˝e do obni˝enia kosztów

zwiàzanych z magazynowa-
niem. Sprawne usuwanie
wszelkich awarii pozwala
na ograniczenie kosztow-
nych przestojów, zaÊ sta∏e
fakturowanie wynajmowa-
nych urzàdzeƒ umo˝liwia
kontrol´ ich wykorzystania
i kosztów. Bardzo dobry
stan techniczny wynajmo-

wanych urzàdzeƒ sprawia,
˝e nie ma potrzeby utrzy-
mywania zapasu cz´Êci za-
miennych oraz korzystania
z us∏ug przeszkolonych me-
chaników, czy konserwato-
rów. To tylko niektóre zale-
ty, z których mo˝na skorzy-
staç wypo˝yczajàc sprz´t
oferowany przez Ramirent.
Dzi´ki korzyÊciom, jakie
mo˝na uzyskaç wypo˝ycza-
jàc sprz´t, firmom budowla-
nym w Polsce ∏atwiej jest
sprostaç stale rosnàcym
wymaganiom stawianym
przez rynek. Trzeba podkre-
Êliç, ˝e nie jest to ∏atwe za-
danie. Prawdziwy boom
w bran˝y, jaki mo˝na by∏o
zaobserwowaç w ostatnim
czasie, i który trwa w dal-
szym ciàgu, spowodowa∏,
˝e pojawi∏o si´ ogromne
zapotrzebowanie na sze-
rokà gam´ specjalistycz-
nego sprz´tu o najwy˝szej
jakoÊci. Budowa auto-
strad, stale rosnàcy, mo˝-
na nawet powiedzieç, ˝e
niczym nie ograniczony
popyt na mieszkania oraz
niesamowity wzrost inwesty-

cji zarówno krajowych, jak
i zagranicznych sprawi∏, ˝e
na budowach zacz´∏o bra-
kowaç sprz´tu. Tu z pomo-
cà przychodzi Ramirent.
Grupa Ramirent jest obec-
na w Polsce ju˝ od po-
nad dziesi´ciu lat i posia-
da trzydzieÊci punktów ob-
s∏ugi klienta w siedemnastu
najwi´kszych miastach kra-
ju. W Europie historia firmy
si´ga roku 1955 – ∏àcznie
Grupa Ramirent posiada
dziÊ prawie trzysta punktów
obs∏ugi klienta w dwunastu
paƒstwach europejskich.
Dzia∏alnoÊç Ramirent w Pol-
sce realizowana jest przez
dwa podmioty. Pierwszy
z nich – Ramirent S.A. zaj-
muje si´ wypo˝yczaniem
sprz´tu budowlanego, pod-
noÊników i kontenerów.
Z kolei Ramirent Scaffol-
ding Sp. z o.o. prowadzi
kompleksowà obs∏ug´ w za-
kresie doradztwa, projekto-
wania, us∏ug monta˝u i de-
monta˝u, dzier˝awy oraz
sta∏ego nadzoru techniczne-
go rusztowaƒ i dêwigów. 
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Ramirent jest obecny w Polsce ju˝ od ponad dziesi´ciu lat. W chwili obecnej w firmie
wypo˝yczaç mo˝na w∏aÊciwie ka˝dy sprz´t poczàwszy od elektronarz´dzi i mniejszych
maszyn budowlanych po spr´˝arki, minikoparki i walce… 

Dzi´ki szerokiej ofercie i sieci trzydziestu oddzia∏ów w ca∏ej Polsce Ramirent jest w stanie
w ustalonym terminie dostarczyç sprz´t bezpoÊrednio na miejsce budowy









Wynajmuj w Cramo!

Grupa Cramo rozpocz´∏a
dzia∏alnoÊç 3 stycznia 2006
roku na skutek po∏àczenia
dwóch wiodàcych europej-
skich wypo˝yczalni sprz´tu
budowlanego – Rakentajain
Konevuokraamo i Cramo.
Firma w∏aÊcicielska – Cramo
Oy – notowana jest na gie∏-
dzie papierów wartoÊcio-
wych w Helsinkach.
Ambicjà Grupy Cramo jest
pomoc firmom budowlanym
w prowadzeniu ich dzia∏al-
noÊci. W tym celu o ofero-
wany jest im wynajem pe∏-

nego zakresu sprz´tu bu-
dowlanego oraz pomiesz-
czeƒ modu∏owych. Marka
Cramo to specjalistyczne
rozwiàzania w zakresie wy-
najmu maszyn i urzàdzeƒ
oraz pomieszczeƒ modu∏o-
wych, przeznaczone zarów-
no dla du˝ych firm wyko-
nawczych, przemys∏u, sek-
tora publicznego jak i dla in-
dywidualnego klienta.
Korzystanie z us∏ug ofero-
wanych przez Cramo ozna-
cza ni˝szy poziom zaanga-
˝owania w∏asnego kapita∏u
oraz w∏aÊciwy sprz´t do-
starczony na czas. Osiem-
dziesiàt procent wartoÊci
sprzeda˝y przypada na Fin-
landi´ i Szwecj´. Dzia∏al-
noÊç prowadzona jest tak-
˝e w Norwegii, Danii, Es-
tonii, na ¸otwie, Litwie, w
Rosji, Polsce, Republice
Czech i w Holandii.
DwieÊcie pi´çdziesiàt od-

dzia∏ów i biur Cramo oferu-
je klientom szeroki asorty-
ment produktów i us∏ug,
przystosowanych do indy-
widualnych potrzeb.
Niektóre z oddzia∏ów spe-
cjalizujà si´ w serwisie, pod-
czas gdy inne – zwane cen-
trami – dysponujà specjali-
stycznym, ci´˝kim sprz´-
tem, który mogà przemiesz-
czaç mi´dzy poszczególny-
mi placami budowy.
WÊród pracowników Cramo
sà specjaliÊci w takich dzie-
dzinach, jak kompleksowe
wypo˝yczanie sprz´tu zwià-
zane z danym projektem
czy organizowanie infra-

struktury zaplecza budowy.
Operujàc na geograficznie
du˝ym obszarze firma Cra-
mo z powodzeniem ∏àczy
umiej´tnoÊç dotrzymywania
zobowiàzaƒ typowà dla fir-
my lokalnej z rozleg∏ym
mo˝liwoÊciami i profesjo-
nalnymi umiej´tnoÊciami
zarzàdzania, w∏aÊciwymi
dla du˝ego koncernu.
Firmy sektora budowlane-
go dzia∏ajà dziÊ na rynku
w warunkach zaostrzonej
konkurencji. Niewàtpliwà
korzyÊcià p∏ynàcà z wynaj-
mu jest fakt, ˝e klient, przy-
najmniej w zakresie sprz´to-
wym, nie musi bezpoÊred-
nio anga˝owaç w∏asnych
Êrodków finansowych.
Wychodzàc naprzeciw zapo-
trzebowaniu, Grupa Cramo
jako wypo˝yczalnia urzàdzeƒ
i maszyn, umo˝liwia realiza-
cj´ wszelkiego typu projek-
tów budowlanych. Firma ofe-

ruje maszyny i urzàdzenia
budowlane, takie jak: miniko-
parki, wózki transportowe
i przyczepy, betoniarki, agre-
gaty tynkarskie, torkretnice,
przenoÊniki taÊmowe, po-
jemniki i zbiorniki, zag´sz-
czarki gruntu, frezarki do be-
tonu, agregaty pràdotwór-
cze, sprz´t elektryczny, wy-
twornice pary, osuszacze
i ogrzewacze, wentylatory,
pompy, dêwignice, podno-
Êniki, wiertnice, d∏uta i m∏oty
pneumatyczne, gwintownice,
wkr´tarki i m∏oty, pi∏y i urzà-
dzenia do ci´cia poprzecz-
nego, sprz´t spawalniczy
i lutowniczy, wiertarki, szli-

fierki i frezarki, przecinarki
i gi´tarki, przyrzàdy mierni-
cze, urzàdzenia do czysz-
czenia i porzàdkowania, fil-
try i separatory, rusztowa-
nia z lekkich metali, spr´-
˝arki, wyposa˝enie dêwigo-
we, wciàgarki linowe i ∏aƒcu-
chowe, zwijarki. W ofercie
Grupy Cramo znaleêç mo˝na
tak˝e ci´˝ki sprz´t budowla-
ny: wozid∏a, ∏adowarki ko∏o-
we, koparki, walce, wiertnice
do palowania, urzàdzenia
do wyburzania obiektów, wyso-
kowydajne agregaty pràdotwór-
cze, wysokowydajne spr´˝arki.
Urzàdzenia dêwigowe/pod-
noÊniki wid∏owe oferowane
przez Grup´ Cramo, to
przede wszystkim: podesty
kotwione i samojezdne, ˝ura-
wie, podnoÊniki przegubowe
i teleskopowe, podnoÊniki
samojezdne, podnoÊniki wi-
d∏owe z przeciwwaga, wózki
paletowe, dêwigniki/podno-

Êniki, podajniki teleskopowe.
W zakresie infrastruktury pla-
cu budowy firma oferuje kon-
tenery biurowe i pracowni-
cze, modu∏y Cramo, zast´p-
cze pomieszczenia miesz-
kalne, przenoÊne toalety
i prysznice, pomieszczenia
warsztatowe, kontenery, po-
mieszczenia/zabezpieczenia
przed czynnikami atmosfe-
rycznymi, dêwigi, podnoÊni-
ki i wciàgarki budowlane, po-
desty robocze, systemy
rusztowaƒ, ogrodzenia pla-
ców budowy. Wynajmowaç
mo˝na te˝ pomieszczenia
modu∏owe: biurowe i szkol-
ne, przedszkola, domy dla

emerytów, pomieszczenia
serwisowe. Oprócz produk-
tów z wymienionych grup
Cramo oferuje tak˝e szereg
innych wyrobów i us∏ug u∏a-
twiajàcych prac´ klientom,
jak równie˝ sprzedaje ofero-
wane maszyny i urzàdzenia.
Pracownicy firmy Cramo czy-
nià wszystko, by maksymal-
nie przyczyniaç si´ do sukce-
su swoich klientów. Dlatego
du˝o czasu poÊwi´cajà
na doskonalenie i skompleto-
wanie oferty w zakresie jako-
Êci, doboru produktów, do-
st´pnoÊci, sprawnoÊci serwisu
oraz sposobów finansowania.
Uzupe∏niajàc ofert´ produk-
towà, firma SAVE, lider ryn-
ku wynajmu podestów ru-
chomych, po∏àczy∏a swe si-
∏y z markà CRAMO. Fakt ten
oznacza jednoczeÊnie za-
pewnienie najwy˝szego po-
ziomu us∏ug oraz serwisu.
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R´czne urzàdzenia 
hydrauliczne Atlas Copco

Atlas Copco oferuje szerokà
gam´ r´cznych urzàdzeƒ
hydraulicznych. Aktual-
na oferta firmy obejmuje
agregaty hydrauliczne, m∏o-
ty wyburzeniowe, przecinar-
ki, pompy, wiertnice rdze-
niowe, wiertnice ziemne, ka-
fary, a tak˝e osprz´t
oraz cz´Êci zamienne
do wszystkich oferowanych
urzàdzeƒ. Osprz´t i cz´Êci
zamienne dost´pne sà tak˝e
do urzàdzeƒ hydraulicznych
marki Lifton. Wynika to z fak-
tu przej´cia przez Atlas Cop-
co w styczniu 2004 roku
duƒskiej firmy Lifton Bre-
akers A/S. Przy pomocy
r´cznych urzàdzeƒ hydrau-
licznych Atlas Copco prowa-
dziç mo˝na takie prace, jak
wyburzanie, ci´cie asfaltu
i betonu, wbijanie s∏upków,
usuwanie wody, wiercenie
w powierzchniach betono-
wych i w gruncie. Maszyny
mogà byç zasilanie z agre-
gatów hydraulicznych Atlas
Copco lub z uk∏adów hy-
draulicznych np. koparek.
Agregaty hydrauliczne sta-
nowià doskona∏e êród∏o na-
p´du. Ich podstawowymi
zaletami sà du˝a wydaj-
noÊç, zwarta budowa, ∏a-
twoÊç transportu oraz ∏a-
twoÊç obs∏ugi i konserwacji.
R´czne m∏oty hydrauliczne
Atlas Copco znakomicie
sprawdzajà si´ w pracach
wyburzeniowych, do wyko-
nania których potrzebne sà
por´czne urzàdzenia o du-
˝ej mocy. M∏oty oferowane
sà w wersji standardowej
i ergonomicznej, spe∏niajà-
cej zaostrzone wymagania
europejskie dotyczàce re-
dukcji wibracji i ha∏asu.
Przecinarki hydrauliczne
LS to profesjonalne maszy-
ny umo˝liwiajàce ci´cie
stali, asfaltu, betonu i in-
nych materia∏ów na g∏´bo-
koÊç 133 lub 150 milime-
trów. Wyposa˝one sà w za-

wór bezpieczeƒstwa, który
w momencie zablokowania
tarczy natychmiast zatrzy-
muje silnik hydrauliczny.
Wiertnice rdzeniowe prze-
znaczone sà do bezudaro-
wego wykonywania otworów
o Êrednicy do 200 milime-
trów w asfalcie, betonie i ˝el-
becie. Wyposa˝one sà w z∏à-
cze doprowadzajàce wod´
oraz zawór przecià˝eniowy,
zatrzymujàcy silnik w przy-
padku blokady wiert∏a.
Pompy zanurzeniowe Atlas
Copco to idealne urzàdzenia
przeznaczone do usuwania
zanieczyszczonych cieczy
niepalnych. Ich konstrukcja
umo˝liwia przepompowy-
wanie zanieczyszczeƒ sta-
∏ych o Êrednicy do 76 mili-
metrów na wysokoÊç od 25
do 32 metrów, w zale˝noÊci
od modelu pompy. 
Âwider ziemny Atlas Copco
przeznaczony jest do wierce-
nia otworów o Êrednicy
od 90 do 350 milimetrów
na g∏´bokoÊç do 1,5 metra,
pod wszelkiego rodzaju pro-
file, bariery drogowe, ozna-
kowanie pionowe, ogrodze-
nia itp. Oferowany jest
w dwóch wersjach, jako Êwi-
der r´czny obs∏ugiwany
przez dwie osoby oraz pod-
wieszany montowany na wy-
si´gnikach koparek. Do obu
typów Êwidrów stosuje si´
wiert∏a tego samego rodzaju.
Kafary hydrauliczne Atlas
Copco sà dobrze wywa˝ony-
mi i ∏atwymi w obs∏udze urzà-
dzeniami przeznaczonymi
do wbijania wszelkiego ro-
dzaju profili, barier drogo-
wych, rur, s∏upów pod ogro-
dzenia, kotew itp. na g∏´bo-
koÊç do trzech metrów. 
Wszystkie prezentowane po-
wy˝ej urzàdzenia, a tak˝e
sprz´t produkowany uprzed-
nio przez firm´ Lifton dost´p-
ne sà pod markà Atlas Cop-
co. Ich dystrybucja na tere-
nie naszego kraju odbywa
si´ poprzez sieç autoryzowa-
nych partnerów firmy Atlas
Copco Polska.
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn

tel. (022) 572 68 00, fax  (022) 572 68 09
www.atlascopco.pl

Por´czne rozwiàzania
do prac wyburzeniowych,
remontowych i renowacyjnych

R´czne urzàdzenia hydrauliczne
Atlas Copco to:
• Mobilne, lekkie i wydajne agregaty

hydrauliczne

• Niezawodne i wszechstronne narz´dzia
hydrauliczne

• Niskie koszty eksploatacji oraz troska 
o zdrowie operatora i ochron´ Êrodowiska
(ergonomia, niski poziom ha∏asu)

Jesienna promocja zestawów hydraulicznych:

AGREGAT + M¸OT
AGREGAT + M¸OT + PI¸A



Weber MT 
– nowoÊci 2007

Podczas tegorocznych tar-
gów Bauma w Monachium
firma Weber Maschinentech-
nik zaprezentowa∏a kilka no-
woÊci. Sà one aktualnie
wdra˝ane do produkcji seryj-
nej. Zgodnie z obowiàzujàcà
w przedsi´biorstwie zasadà
„post´p poprzez jakoÊç”
wprowadza si´ nowatorskie
rozwiàzania jak równie˝ udo-
skonala detale konstrukcyj-
ne majàce wp∏yw na zwi´k-
szenie walorów u˝ytkowych
i trwa∏oÊci urzàdzeƒ. 

Pierwszà z nowoÊci zapre-
zentowanych w Monachium
jest stopa wibracyj-
na SRV 620. Cechuje jà
sprawdzona wydajnoÊç
i niezawodnoÊç oraz pod-
wy˝szone standardy u˝yt-
kowe. Nisko po∏o˝ony Êro-
dek ci´˝koÊci i nowo opra-
cowany uchwyt prowadzà-
cy pozwoli∏y na dalszà po-
praw´ w∏aÊciwoÊci posuwu
oraz zmniejszenie drgaƒ
przekazywanych na r´ce
operatora. System filtrowa-
nia powietrza z oddziela-
czem cyklonowym dosko-
nale chroni silnik przed za-
pyleniem zwi´kszajàc tym
samym trwa∏oÊç maszyny.
Stopa wibracyjna o ci´˝a-

rze 62 kg wyposa˝ona jest
w silnik Honda GX 100 o mo-
cy 2,5 kW (3,4 KM) i osià-
ga 700 uderzeƒ na minut´. 
W sprz´cie produkowanym
przez Weber Maschinentech-
nik zastosowano benzynowe
jednostki nap´dowe o zwi´k-
szonej mocy. W miejsce do-
tychczasowych silników Sub-
aru-Robin EY 15 (2,6 kW)
i EY 20 (3,4 kW) zastosowano
model EX 17. Nowy silnik po-
siada moc 4,2 kW, jest ∏atwiej-
szy w rozruchu i wytwarza ni˝-
szy poziom ha∏asu. EX 17
Subaru – Robin montowany
jest we wszystkich typach za-
g´szczarek jednokierunko-

wych, zag´szczarkach rewer-
syjnych CR 1R i CR 2R oraz
zacieraczkach do betonu
PG 55 BF, PG 70 i PG 90.
Zmianom poddano równie˝
detale konstrukcyjne wibra-
torów do betonu IV i IVUR.
Przede wszystkim w celu
uproszczenia czynnoÊci na-
prawczych w przypadku
uszkodzenia urzàdzenia
zmieniono rodzaj w∏àczni-
ka. Przetwornica zestawu
wibracyjnego IVUR posiada
nowà obudow´ o zwi´kszo-
nej odpornoÊci na uszko-
dzenia mechaniczne z prak-
tycznym uchwytem do prze-
noszenia. Zaletà zestawu
IVUR jest tak˝e mo˝liwoÊç
szybkiej wymiany bu∏awy

wibracyjnej na innà Êredni-
c´ poprzez zastosowanie
gwintowanej wtyczki. 
Wypróbowana technologia
COMPATROL® zosta∏a rozsze-
rzona o system zarzàdzania
maszynà i jej serwisem – MSM
(Maschinen- und Service Ma-
nagement). System MSM
na bie˝àco rejestruje parame-
try pracy urzàdzenia, takie jak
napi´cie akumulatora, ciÊnie-
nie oleju, stopieƒ zanieczysz-
czenia filtra powietrza, cz´sto-
tliwoÊç wibratora oraz obroty
silnika. W przypadku wykrycia
nieprawid∏owoÊci informuje
o niej operatora poprzez za-
Êwiecenie si´ diody kontrolnej.

Dzi´ki takiej informacji obs∏u-
gujàcy maszyn´ ma mo˝li-
woÊç sprawdzenia podzespo-
∏ów zanim dojdzie do powa˝-
niejszych uszkodzeƒ. Dzi´ki
zastosowaniu elektronicznego
chipu i komputera w∏aÊciciel
maszyny mo˝e szczegó∏owo
przeÊledziç histori´ jej u˝ytko-
wania uwzgl´dniajàcà czas
pracy oraz wykonane czynno-
Êci serwisowe i naprawcze.
Stanowi to niewàtpliwe udo-
godnienie dla firm budowla-
nych posiadajàcych wi´kszy
park maszynowy, a przede
wszystkim przedsi´biorstw zaj-
mujàcych si´ na co dzieƒ wy-
najmem maszyn.
Do nowych rozwiàzaƒ w po-
staci systemu zarzàdzania

maszynà i jej serwisem do-
chodzà wszystkie zalety do-
tychczasowego systemu
kontroli stopnia zag´szcza-
nia gruntu COMPATROL®

– CCD.
Do seryjnej produkcji wdra-
˝ana jest równie˝ nowa za-
g´szczarka rewersyjna CR 3.
Do najwi´kszych zalet tego
urzàdzenia nale˝y zoptyma-
lizowana wydajnoÊç, w∏aÊci-
woÊci posuwu oraz ∏atwiej-
sza obs∏uga. Zag´szczarka
dost´pna jest w wersji z silni-
kiem benzynowym Honda
GX 270, silnikiem wysoko-
pr´˝nym Hatz 1 B 20 z roz-
rusznikiem rewersyjnym

oraz silnikiem wysokopr´˝-
nym Hatz 1 B 20 z rozruszni-
kiem elektrycznym. Najwi´k-
szym zainteresowaniem
u˝ytkowników cieszy si´ za-
g´szczarka wyposa˝ona
w silnik Diesla Hatz 1 B 20
z rozrusznikiem elektrycz-
nym i systemem kontroli
stopnia zag´szczania gruntu
COMPATROL® – CCD. Tak
skonfigurowana maszyna
odznacza si´ nast´pujàcymi
danymi technicznymi:
• si∏a odÊrodkowa 32 kN,
• cz´stotliwoÊç: 75 Hz,
• szerokoÊç p∏yty robo-

czej: 50 cm (60 cm),
• ci´˝ar: 203÷237 kg (w za-

le˝noÊci od wersji).
Dalsze informacje Pb 023Z
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Podczas targów Bauma w Monachium firma Weber Maschinentechnik zaprezentowa∏a kilka nowoÊci: stop´ wibracyjnà SRV 620, przetwornic´ IVUR oraz zag´szczark´ rewersyjnà CR3



COMPATROL® - MSM
n o w a  g e n e r a c j a  

Marka z  przysz∏oÊcià

High – tech od Weber MT: Compatrol®-MSM 
jest systemem kontroli zag´szczania gruntu 
oraz zarzàdzania eksploatacjà maszyny i jej serwisem

Zalety które przekonujà:
V Pomiar nawierzchniowy: kontrolowana jest ca∏a zag´szczana powierzchnia.
V Równomierne zag´szczenie: miejsca s∏abiej zag´szczone sà wykryte i poprawione.
V Oszcz´dnoÊç kosztów: mniej poprawek i zb´dnego zag´szczania.
V Sygna∏y ostrzegawcze: mniej uszkodzeƒ maszyny z powodu przeoczenia terminów serwisu.
V Jednoznaczne wskazówki: ∏atwe wykrywanie nieprawid∏owoÊci dzia∏ania podzespo∏ów.
V Zabezpieczenie danych: zbieranie i wykorzystywanie danych o przebiegu i eksploatacji.

Wi´cej informacji? Z przyjemnoÊcià odpowiemy na Paƒstwa zapytania.

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o. • ul. Grodziska 7 • 05-830 Stara WieÊ/ Nadarzyn
Tel.: +22 739 70 80 • Fax.: +48 22 739 70 82 • info@webermt.com.pl • www.webermt.com.pl



Ammann prezentuje
nowe zag´szczarki

Jak powszechnie wiadomo
firma Ammann skupia si´ nie
tylko na udoskonalaniu ist-
niejàcych produktów, ale ca-
∏y czas uzupe∏nia swojà ofer-
t´ chcàc trafiç do jak naj-
wi´kszego grona u˝ytkowni-
ków zaspokajajàc najbar-
dziej wyrafinowane potrzeby.
I tak pod koniec paêdziernika
na rynek polski trafia nowa
seria zag´szczarek klasy
Êredniej i ci´˝kiej o wadze
od 260 do 470 kg. W pierw-
szej kolejnoÊci w sprzeda˝y
znajdà si´ wersje z silnikiem
Diesla. Na poczàtku przy-
sz∏ego roku rozpocznie si´
sprzeda˝ maszyn nap´dza-
nych silnikami benzynowymi.
Zag´szczarki z nowego seg-
mentu przeznaczone sà
przede wszystkim dla wypo-
˝yczalni oraz ma∏ych i Êred-
nich firm. Od sprawdzonych
modeli serii AVH ró˝nià si´
tym, ˝e zastosowano w nich
silnik Hatz serii 1 B, a przenie-
sienie nap´du odbywa si´
przy pomocy paska klinowe-
go. Nie rzutuje to jednak
w najmniejszym stopniu
na skutecznoÊç i parametry

zag´szczania. Z pewnoÊcià
jednà z najwi´kszych zalet
nowych zag´szczarek jest ich
przyst´pna cena. Sà to bo-
wiem modele znacznie taƒ-
sze od odpowiedników z na-
p´dem hydrostatycznym.
W nowych modelach, jak we
wszystkich maszynach Am-
mann, po∏o˝ono szczególny

nacisk na bezpieczeƒstwo
i wygod´ u˝ytkowania. Zasto-
sowano dodatkowy system
amortyzacji oraz rozruch
elektryczny. Nowe maszyny
noszà symbole AVP 3920,
AVP 4920, AVP 5920. Wymie-
nione modele mo˝na by∏o zo-
baczyç podczas tegorocz-
nych targów Bauma w Mona-

chium, gdzie mia∏a miejsce
ich Êwiatowa premiera.
Prezentowana w poprzed-
nim wydaniu PoÊrednika
Budowlanego zag´szczar-
ka AVH 6030 z systemem
ACE – Ammann Compaction
Expert spotka∏a si´ z du˝ym
zainteresowaniem czytelni-
ków. Wobec licznych pytaƒ
wyjaÊniamy, ˝e maszyna ta
nie tylko wskazuje poziom
zag´szczenia, ale dokonuje
jego pomiaru. Wszyscy ch´t-
ni do praktycznego zapozna-
nia si´ z zaletami tej jedynej
w swoim rodzaju maszyny
winni odwiedziç w tym celu
regionalnego przedstawiciela
firmy Ammann.
W sezonie jesiennym Am-
mann zawsze przygotowy-
wa∏ specjalne oferty promo-
cyjne. Nie inaczej jest w tym
roku. Jednà z najciekaw-
szych propozycji jest spe-
cjalna cena ubijaka stopo-
wego AVS 68-4, która z pew-
noÊcià ucieszy wszystkich
u˝ytkowników tego typu
sprz´tu. Nie jest to jedyna
oferta promocyjna  Ammann
Polska. O szczegó∏ach do-
wiedzieç si´ mo˝na u regio-
nalnych przedstawicieli firmy
na terenie ca∏ego kraju.
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WYPRÓBUJ NASZE MASZYNY!!!    
ZAPROÂ NASZEGO PRZEDSTAWICIELA!!!

Uwaga!!! 

Promocja 

UBIJAK STOPOWY 

AVS 68-4

waga 70 kg 

si∏a udaru 95 J

W nowych modelach, jak we wszystkich maszynach Ammann, po∏o˝ono szczególny na-
cisk na bezpieczeƒstwo i wygod´ u˝ytkowania



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
Agro-Metal  
07-410  Ostro∏´ka, ul. Inwalidów  Wojennych  5  
Phone/fax +48 29 764 47 52 , 764 20 89
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

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
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
P.P.U. Palisander Sp. z o.o.
15-620 Bia∏ystok, ul. Elewatorska 13/19
Phone +48 85 662 74 86

SPRÓBUJ ZNALEèå COÂ BARDZIEJ ODPOWIEDNIEGO DLA TWOJEJ FIRMY

JAK MASZYNA MO˚E ODMIENIå BUDOW¢
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Komatsu liderem 
w produkcji koparek
gàsienicowych

Liczby nie k∏amià. Og∏oszone
przez brytyjski instytut „Off
Highway Research” dane
za rok 2006 dotyczàce kopa-
rek gàsienicowych dowodzà,
˝e liderem wÊród Êwiatowych
producentów tego typu
sprz´tu jest koncern Komat-
su. SpoÊród 42.880 wypro-
dukowanych maszyn prawie
co czwarta opuÊci∏a taÊmy
monta˝owe fabryk japoƒskie-
go koncernu. Aktualnie
w ofercie Komatsu znajduje
si´ ponad tuzin modeli kopa-
rek gàsienicowych. WÊród
nich uwag´ zwracajà  skon-
struowane w Europie i prze-
znaczone na tutejsze rynki
PC210LC oraz PC450LC. 
Pierwsza z wymienionych ko-
parek zdoby∏a sobie uznanie
u˝ytkowników prowadzàcych
prace ziemne ∏àczàc w sobie
szereg zalet, takich jak du˝a
wydajnoÊç oraz bezpieczeƒ-

stwo i komfort obs∏ugi. Kopar-
ka nap´dzana silnikiem typu
ecot3 o mocy 110 kW jest te˝
ekonomiczna w eksploatacji.
Konstruktorom Komatsu uda-
∏o si´ bowiem obni˝yç zu˝y-
cie paliwa o dziesi´ç pro-
cent. PC210LC wyró˝nia si´
tak˝e optymalnym komfortem
pracy operatora i pe∏nym bez-
pieczeƒstwem. Zapewniono

je dzi´ki zastosowaniu kabi-
ny typu Safe SpaceCab. Jej
wzmocniona konstrukcja
w pe∏ni chroni operatora na-
wet w przypadku przewróce-
nia si´ maszyny. Kabina jest
te˝ doskonale wyg∏uszona,
poziom ha∏asu w jej wn´trzu
wynosi 69 dB (A). Takie war-
toÊci stanowià norm´ dla sa-
mochodów osobowych. Mo-
nitor z du˝ym wyÊwietlaczem
imponuje ∏atwoÊcià obs∏ugi
usprawniajàc prac´ operatora. 
Konstruktorzy Komatsu za-
dbali o u∏atwienie prowadze-
nia prac serwisowych i ewen-
tualnych napraw, co ograni-
cza do niezb´dnego mini-
mum przestoje maszyny. 
Komatsu oferuje równie˝ ma-
szyny specjalnego przezna-
czenia. Jednà z nich jest wy-
korzystywana g∏ównie do ro-
bót wyburzeniowych koparka
PC450LC. Maszyna skon-
struowana z myÊlà o rynkach
Europy przeznaczona jest
g∏ównie do wyburzeƒ, jed-
nak dzi´ki mo˝liwoÊci ró˝-
norakiego skonfigurowania

wysi´gnika i wykorzystania
szerokiej gamy osprz´tu ro-
boczego doskonale spraw-
dza si´ tak˝e podczas prac
ziemnych. Podnosi to zna-
czàco stopieƒ efektywnoÊci
jej wykorzystania.
Koparka mo˝e byç eksplo-
atowana ze skonfigurowa-
nym na trzy sposoby wysi´-
gnikiem o specjalnej wzmoc-

nionej konstrukcji. Stosowa-
ny podczas prac wyburzenio-
wych wysi´gnik High Reach
pozwala na prac´ na wyso-
koÊci do 25 metrów. Wyko-
rzystujàc konfiguracj´ Me-
dium Reach mo˝na si´gaç
na 21 metrów. Trzeci typ
konfiguracji wysi´gnika po-
zwala na wykorzystywanie
koparki do typowych robót
ziemnych. W celu uspraw-
nienia konfiguracji zastoso-
wano szybkoz∏àcze u∏atwia-
jàce wymian´ cz∏onów wy-
si´gnika wraz z elementami
hydrauliki. W ten sposób
do niezb´dnego minimum
ograniczone zosta∏y przesto-
je wynikajàce z koniecznoÊci
przezbrojenia maszyny. 
Zastosowany w maszynie
uk∏ad monitorowania Komat-
su EMMS pozwala na do-
k∏adne ustawienie i póêniej-
sze kontrolowanie wszyst-
kich parametrów jej pracy.
Operator ma mo˝liwoÊç ∏a-
twego wyboru jednego
z czterech ustawieƒ takich
parametrów pracy maszyny,
jak pr´dkoÊç obrotowa silni-
ka, wydatek pompy hydrau-
licznej oraz wartoÊç ciÊnie-
nia panujàcego w uk∏adzie
hydraulicznym. Daje to mo˝-
liwoÊç osiàgni´cia maksy-
malnej szybkoÊci cykli robo-

czych przy jednoczesnym
ograniczeniu zu˝ycia paliwa.
Kabina typu SpaceCab im-
ponuje przestronnoÊcià.
Jest tak˝e – co ma niebaga-
telne znaczenie podczas
prac wyburzeniowych – po-
sadowiona na specjalnych
wiskozowych amoryzato-
rach, doskonale wyg∏uszo-
na i filtrowana. Opcjonalnie
koparka mo˝e byç wyposa-
˝ona w kabin´ odchylanà
p∏ynnie w zakresie od zera
do trzydziestu stopni. Za-
pewnia to doskona∏à wi-
docznoÊç szczególnie pod-
czas prac wyburzeniowych
prowadzonych na nierów-
nym pod∏o˝u. Na uwag´ za-
s∏uguje przemyÊlana kon-
strukcja nadwozia koparki.
Po wychyleniu kabiny nie
tworzà si´ w nim szczeliny,
w które móg∏by wnikaç gruz
oraz inne zanieczyszczenia.
W koparce PC450LC zasto-
sowano wzmocniony uk∏ad
jezdny. W zale˝noÊci od wy-
branej opcji rozstaw gàsienic
mo˝na regulowaç mecha-
nicznie bàdê hydraulicznie,
co poprawia stabilnoÊç ma-
szyny i u∏atwia jej transport.
Koparka nap´dzana jest ni-
skoemisyjnym silnikiem Ko-
matsu o mocy 257 kW. 
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Konstrukcja koparki Komatsu PC240LC-8 stanowi po∏àczenie efektywnoÊci, osiàgów
i bezawaryjnej pracy 

Komatsu oferuje maszyny specjalnego przeznaczenia. Jednà z nich jest przeznaczona g∏ów-
nie do robót wyburzeniowych koparka PC450LC



Curb-Tec - drogowa
rewolucja

Rozsàdni i ambitni przed-
si´biorcy bran˝y drogowej
stajà przed wielkà szansà,
jakà dajà im nowe na pol-
skim, a uznane na Êwiato-
wym rynku maszyny do wy-
robu kraw´˝ników metodà
ciàg∏ego lania betonu marki
Curb-Tec. Stanowià one in-
nowacj´ podnoszàcà wy-
dajnoÊç pracy, zmniejszajà-
cà jej koszta i czas trwania
oraz podnoszàcà estetyk´
wykonania. Nowa technika
wprowadza zmiany na ska-
l´ do tej pory nieznanà. Ma-
szyny Curb-Tec sà dla bu-
downictwa drogowego tym
czym dêwigi wie˝owe dla
budownictwa wysokoÊcio-
wego. Ta wyjàtkowa no-
woÊç trafia na europejski ry-
nek za poÊrednictwem firmy
Curb-Tec Europe. CTE zo-
sta∏o za∏o˝one przez Marci-
na Wrzesiƒskiego, Krzysz-
tofa Stroiƒskiego i Christo-
phera Hutchinsona, jako
punkt dystrybucyjno-serwi-
sowy dla mi´dzynarodo-
wych klientów macierzystej
firmy Curb-Tec, Inc.
Obecnie w ofercie Curb-Tec
Europe dost´pne sà CT-900
i CT-3000, samojezdne urzà-
dzenia s∏u˝àce do wytwarza-

nia kraw´˝ników metodà cià-
g∏ego lania betonu, a wkrótce
pojawi si´ maszyna do wyko-
nywania wykopów liniowych
– CT-TR3. Pierwsze dwie
spe∏niajà to samo zadanie;
ró˝nià si´ tylko wielkoÊcià
i mocà przerobowà. Obie wy-
magajà trzech osób obs∏ugi,
obie przy pomocy szerokiej
gamy kszta∏tek mogà tworzyç
kraw´˝niki o dowolnym profi-
lu. Ka˝dy, kto uk∏ada kraw´˝-
nik, wie jak ucià˝liwe jest do-
pasowywanie elementów
na zakr´tach. U˝ywajàc ma-
szyn Curb-Tec rozwiàzujemy
problem, poniewa˝ maszy-
na potrafi robiç zakr´ty
o kszta∏cie ko∏a, zatem jest
idealna do robienia rond, za-
kr´tów, wszelkiego rodzaju
zatoczek czy zjazdów. Szero-
koÊç ∏uku oraz promieƒ skr´-

tu operator mo˝e regulowaç
z wielkà precyzjà i ∏atwoÊcià.
Podobnie wysokoÊç tworzo-
nego kraw´˝nika mo˝e byç
dostosowywana w prosty
sposób. - W CT-900 przy po-
mocy korb, natomiast w CT-
-3000; hydraulicznie, kraw´˝-
niki wytwarzane sà z pó∏mo-
krego betonu (mieszanka
z du˝à iloÊcià drobnych ka-
mieni, o g´stej konsystencji),
a do uzyskania przez nie pe∏-
nej trwa∏oÊci potrzeba oko-
∏o dwunastu godzin. Testo-
waliÊmy wytrzyma∏oÊç kra-
w´˝nika wje˝d˝ajàc na niego
ci´˝arówkami, co nie pozo-
stawia∏o nawet Êladu – pod-
kreÊla Krzysztof Stroiƒski
i dodaje: - Kraw´˝nik wyko-
nany przy pomocy maszyn
Curb-Tec jest bez porówna-
nia bardziej estetyczny ni˝ te,

które zwykliÊmy oglàdaç
na co dzieƒ.
Uwag´ przyciàga niezwykle
prosta, a w swej prostocie ge-
nialna konstrukcja maszyn
Curb-Tec. Takiej budowie
maszyny Curb-Tec zawdzi´-
czajà swojà niezawodnoÊç.
Urzàdzenia zaprojektowali
Greg Samuels oraz Lawrence
Dewey, weterani bran˝y dro-
gowej. Na rynku europejskim
to innowacyjne rozwiàzanie
zosta∏o jak dotàd docenione
w Irlandii, na W´grzech
i w Bu∏garii. Kraw´˝niki two-
rzone z u˝yciem maszyn
Curb-Tec powstajà nawet
do dziesi´ciu razy szybciej ni˝
uk∏adane metodà tradycyjnà!
Przy obecnych stawkach go-
dzinowych ukszta∏towanych
przez Euro 2012 i emigracj´
si∏y roboczej oznacza to, ˝e
koszt maszyn Curb-Tec zwra-
ca si´ ju˝ po u∏o˝e-
niu oÊmiu kilometrów kraw´˝-
nika! W sprzyjajàcych warun-
kach maszyna Curb-Tec upo-
ra si´ z takim zadaniem w cià-
gu zaledwie czternastu dni ro-
boczych! Przewaga, jakà
przy przetargach zapewnia to
tempo wykonywania prac,
jest nie do przecenienia.
Szczegó∏owe informacje na
temat maszyn Curb-Tec
uzyskaç mo˝na na stronie
www.curb-tec.pl
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CT-3000 tworzy kraw´˝nik o dowolnym profilu i kszta∏cie z pr´dkoÊcià do 40 metrów na minut´



Solideal – felgi do
maszyn budowlanych  

Newralgicznym elementem
maszyn ko∏owych jest ko∏o,
stanowiàce jedyny ∏àcznik
przeniesienia nap´du. Ko∏o,
winno sk∏adaç si´ z w∏aÊci-
wie dobranego ogumienia
oraz felgi. Dobór felg spo-
czywa na konstruktorach
maszyny, ale w fazie projek-
towania nie zawsze mo˝-
na precyzyjnie ustaliç, w ja-
kich warunkach przyjdzie jej
pracowaç. Dlatego cz´sto
do danego urzàdzenia ofe-
rowanych jest kilka wersji
ogumienia, a zarazem i felg. 
Do maszyn budowanych
stosuje si´ dwa rodzaje felg:
t∏oczone – do ma∏ych i Êred-
nich maszyn oraz pierÊcie-
niowe, o znacznie wi´k-
szych obcià˝eniach, które
przeznaczone sà do ci´˝kie-
go sprz´tu. Oba typy felg
mogà byç wykonane w wer-
sjach do ogumienia d´tkowe-

go (TT) lub bezd´tkowego (TL).
Podczas wymiany ogumie-
nia podyktowanego jego
eksploatacyjnym zu˝yciem
nale˝y zwracaç uwag´ rów-
nie˝ na stan felg. Mogà one
byç zdeformowane lub sko-
rodowane. Korzystanie z ta-
kich felg jest niebezpieczne.
Zdeformowane felgi lub ich
elementy mogà byç przy-
czynà braku szczelnoÊci
z oponà. Mo˝e to byç po-
wodem szybszego lub ca∏-
kowitego zniszczenia ogu-
mienia, które b´dzie praco-
wa∏o poni˝ej zalecanego ci-
Ênienia eksploatacyjnego.

Natomiast korozja felgi
sprawia, ˝e mo˝e ona nie
wytrzymaç ciÊnienia pracy
i p´knàç. JeÊli awaria nastà-
pi podczas pracy z ∏adun-
kiem, mo˝e pociàgnàç za
sobà uszkodzenie maszyny
lub spowodowaç obra˝enia
osób przebywajàcych w jej
pobli˝u. Dlatego niedopusz-
czalna jest praca z zastoso-
waniem niesprawnych felg.
Dostawcà felg przemys∏o-
wych do maszyn budowla-
nych i wózków wid∏owych
jest firma SOLIDEAL POL-
SKA SA, b´dàca polskim
przedstawicielem belgijskiej

grupy producentów ogu-
mienia i felg SOLIDEAL. Fel-
gi dost´pne sà w kilku wer-
sjach: jako t∏oczone w za-
kresie do 30” oraz pierÊcie-
niowe 2-, 3-, 4- i 5-cz´Êcio-
we w zakresie do 29”.
Solideal oferuje wyroby
najwy˝szej jakoÊci spe∏nia-
jàce wymagania norm ETR-
TO, TRA oraz JATMA. Ja-
koÊç wykonania potwier-
dzona jest certyfikatem ja-
koÊci ISO 9001: 2000. Dzi´-
ki wieloletniemu doÊwiad-
czeniu oraz szerokiej bazie
danych, firma Solideal jest
w stanie dostarczyç odpo-
wiednie felgi, do maszyny
budowlanej ka˝dej marki,
zarówno nowej, jak i u˝ywa-
nej. Solideal wraz ze swoimi
partnerami handlowymi za-
pewnia prawid∏owy monta˝
opon, zarówno na felgi t∏o-
czone i pierÊcieniowe oraz
wype∏nienie opon elastome-
rem, jeÊli wymagajà tego
warunki pracy maszyny. 
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Solideal oferuje felgi najwy˝szej jakoÊci spe∏niajàce normy ETRTO, TRA oraz JATMA
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Renault Premium Lander
– na szos´ i trudny teren

Imponujàce ró˝norodno-
Êcià zastosowaƒ i du˝à ∏a-
downoÊcià nowe Renault
Premium Lander stanowi
ciekawà ofert´ francuskiej
firmy w grupie pojazdów
konstruowanych z myÊlà
o zaopatrzeniu placów bu-
dowy. Premium Lander
udanie ∏àczy w sobie zalety
samochodu drogowego
z parametrami pojazdów
potrafiàcych radziç sobie
w najtrudniejszych warun-
kach terenowych.
Renault Premium Lander,
którego premiera odby∏a si´
w roku 2003, przeszed∏ ostat-
nio gruntownà modernizacj´.
W pojeêdzie zastosowano
nowe silniki, przek∏adnie
i osie nap´dowe. Gruntownie
zmodernizowano równie˝
konstrukcj´ podwozia i ka-
bin. Zmieni∏ si´ równie˝ wy-
glàd zewn´trzny pojazdów.
Nabywca nowej generacji
Renault Premium Landera
do jego nap´du mo˝e wybie-
raç spoÊród dwóch silników
– DXi7 oraz DXi11. Pierwszy
z nich rozwija moc 280
lub 320 KM, natomiast DXi 11
spe∏niajàcy norm´ Euro 4/5
oferowany jest w trzech zakre-
sach mocy: 370, 410 i 450 KM.
Najmocniejsza jednostka roz-
wija maksymalny moment ob-
rotowy 2.140 Nm w zakresie
od 1.100 do 1.300 obr./min.
Wszystkie nowe silniki ofero-
wane przez Renault Trucks
cechujà wyd∏u˝one okresy
pomi´dzy wymianà oleju.
Przy stosowaniu rekomendo-
wanego przez producenta
oleju okreÊla si´ je na sto ty-
si´cy kilometrów, co ma nie-
bagatelny wp∏yw na obni˝e-
nie ca∏kowitych kosztów
eksploatacji pojazdu. 
Dzi´ki doskona∏emu wyt∏u-
mieniu komory silnika emitu-
jà niski poziom ha∏asu. Ich
konstruktorom uda∏o si´ jed-
noczeÊnie osiàgnàç ograni-
czenie zu˝ycia paliwa docho-

dzàce w porównaniu z po-
przednià generacjà silników
nawet do pi´ciu procent.
Obie jednostki nap´dowe
wyposa˝ono w hamulec silni-
kowy Optibreake cechujàcy
si´ bardzo du˝à skuteczno-
Êcià równie˝ w zakresie ni-
skich obrotów.
W zale˝noÊci od konfiguracji
oraz przeznaczenia pojazdu
w Renault Premium Lander
stosowane sà ró˝nego rodza-
ju osie nap´dowe nowej ge-
neracji. Odznaczajà si´ one
∏atwiejszà obs∏ugà, zwi´kszo-
nà odpornoÊcià na korozj´,
jak równie˝ zwi´kszonym
o 25 mm przeÊwitem. W∏aÊnie
dzi´ki przeÊwitowi wynoszà-
cemu 317 mm pod przednià
osià i 530 mm pod zderza-
kiem Renault Premium Lan-
der dost´pny jest równie˝
w wersji homologowanej
do jazdy terenowej. Mo˝liwoÊç
zastosowania osi przedniej
dopuszczajàcej nacisk dzie-
wi´ciu ton pozwala na zamon-
towanie za kabinà pojazdu ˝u-
rawia o du˝ym udêwigu.
W zewn´trznym wystroju
kabin Renault Premium Lan-
der uwag´ zwracajà przede
wszystkim zmieniony uk∏ad

grilla ch∏odnicy, ksenonowe
reflektory g∏ówne z odpor-
nymi na uszkodzenia me-
chaniczne kloszami z w∏ók-
na w´glowego oraz trzycz´-
Êciowy przedni zderzak, któ-
rego naro˝niki wzmocniono
dodatkowo elementami ze
stali. Dost´p do wn´trza ka-
biny u∏atwiajà dwa lub
– opcjonalnie – trzy stopnie.
Pierwszy z nich wykonany
jest ze specjalnego tworzy-
wa polimerowego, dzi´ki
czemu jest odporny na od-
kszta∏cenia i trwa∏e uszko-
dzenia. System Access po-
zwalajàcy na przestawieniu
kierownicy i szybkim opusz-
czeniu fotela równie˝ u∏a-
twia zajmowanie miejsca
w kabinie. Wn´trze mo˝-
na ∏atwo czyÊciç, co jest
bardzo wa˝ne w pojazdach
u˝ytkowanych w trudnych
warunkach placu budowy.
Dost´pne sà kabiny
w trzech wielkoÊciach. Stan-
dardem wykoƒczenia, a tak-
˝e wyposa˝eniem przypo-
minajà one wn´trze samo-
chodu osobowego. 
W Premium Lander z silni-
kiem DXi 7 do przekazywa-
nia nap´du mo˝na wybraç

jednà z trzech mechanicz-
nych przek∏adni z uk∏adem
zmiany biegów typu „super
H” oraz Servoshift. Elemen-
ty te poprawiajà ergonomi´
prowadzenia i chronià
skrzynie biegów oraz silniki
przed b∏´dami w operowa-
niu dêwignià. Opcjonalnie
dost´pny jest równie˝ auto-
mat Allison 3200V. Jest to
szeÊciobiegowa skrzynia
przeznaczona do pojazdów
o rozstawie kó∏ od 3.500
do 4.750 mm. Skrzynia jest
niezwykle precyzyjna dzi´ki
funkcji samodopasowania
sposobu dzia∏ania do prze-
wo˝onego ci´˝aru i warun-
ków terenowych. 
W pojazdach wyposa˝onych
w silnik DXi 11 mo˝na zastoso-
waç jeden z pi´ciu rodzajów
przek∏adni mechanicznych.
Do wyboru sà równie˝ dwa au-
tomaty. Tylko do tego silnika
dost´pna jest sekwencyj-
na przek∏adnia Optidriver+.
Parametry jej pracy zosta∏y
zoptymalizowane, co umo˝li-
wia b∏yskawicznà zmian´ bie-
gów. Kierowca za pomocà
przycisku na desce rozdziel-
czej zmieniajàc charaktery-
styk´ pracy przek∏adni mo˝e
dodatkowo przyspieszyç jej
dzia∏anie i dobraç w∏aÊciwy
bieg nawet w najtrudniej-
szych warunach terenowych.
Specjalnie dla Landera skrzy-
nia otrzyma∏a nowe funkcje
optymalizujàce poruszanie
si´ pojazdu w warunkach ty-
powych dla placu budowy.
W porównaniu z konstrukcja-
mi mechanicznymi, skrzynia
Optidriver+ ma mniejsze gaba-
ryty i jest o 60 kg l˝ejsza. 
Spore zmiany konstrukcyjne
dotyczà równie˝ podwozia
Renault Premium Lander ofero-
wanego z uk∏adem nap´do-
wym 4x2, 6x2 i 6x4. Moderniza-
cja sprawi∏a, ˝e jest ono teraz
∏atwiejsze do zabudowy. Zmie-
niona szerokoÊç (1.080 mm
z przodu oraz 850 mm z ty∏u)
sprawia, ˝e pojazd jest bar-
dziej stabilny i znacznie ∏a-
twiejszy w prowadzeniu.
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Nowe Renault Premium Lander skonstruowane z myÊlà o dowozie materia∏ów na place
budowy doskonale spisuje si´ zarówno na szosie, jak i w trudnym terenie…



Goldhofer - nowa 
naczepa STZ-L 3

Niemiecka firma Goldhofer
AG od lat pozostaje Êwiato-
wym liderem w produkcji
specjalistycznych pojazdów
do ci´˝kiego transportu.
Najwy˝sze kompetencje fir-
my potwierdzajà rozwiàza-
nia konstrukcyjne zastoso-
wane w najnowszej nacze-
pie typu STZ-L 3. Jest ona

przeznaczona do wykony-
wania ró˝norodnych zadaƒ
przewozowych. Wszech-
stronnoÊç zastosowania na-
czepy potwierdzajà wszy-
scy jej u˝ytkownicy. 
Konstruktorom firmy Gol-
dhofer uda∏o si´ stworzyç
optymalnie wyposa˝onà na-

czep´, na której mo˝-
na transportowaç ro˝nego
rodzaju maszyny budowla-
ne. Dodatkowe aluminiowe
podesty oraz niecki ko∏owe
optymalizujà posadowienie
∏adunku. Specjalne zag∏´-
bienia na ko∏a pozwalajà
na przewóz wysokich ma-
szyn, na przyk∏ad ∏adowa-
rek, bez przekraczania
skrajni w zakresie wysoko-
Êci. Przednie ko∏a ∏adowarki
umieszczane sà w zag∏´bie-

niu powsta∏ym po rozsuni´-
ciu pomostu, tylne w obra-
canej muldzie na ko∏a. Po-
k∏ad ∏adunkowy ma posze-
rzenia boczne wysuwane.
Z ty∏u naczepa posiada spe-
cjalnà nieck´, w której
na czas u∏o˝yç mo˝na wy-
si´gnik koparki. 

Mo˝liwoÊç zdalnego stero-
wania skr´tem osi w znacz-
nym stopniu podnosi funk-
cjonalnoÊç naczepy u∏atwia
bowiem wykonywanie ma-
newrów. Uruchamiane hy-
draulicznie podwójne ram-
py najazdowe  umo˝liwiajà
∏atwy za∏adunek maszyny.

Do najwa˝niejszych zalet na-
czepy typu STZ-L 3 nale˝à
bezsprzecznie g∏´bokie niec-
ki ko∏owe, obni˝ona masa
w∏asna, poprawiajàce zwrot-
noÊç dodatkowe sterowanie
skr´tem oraz wszechstron-
noÊç zastosowaƒ.
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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

Naczepa mo˝e przewoziç ro˝ne rodzaje maszyn budowlanych, a zastosowanie zag∏´bieƒ na ko∏a pozwala na powóz wysokich maszyn, Przednie ko∏a ∏adowarki mogà byç umiesz-
czone w zag∏´bieniu powsta∏ym po rozsuni´ciu pomostu, tylne w obracanej muldzie na ko∏a

Zdalne sterowanie skr´tem osi w znacznym stopniu podnosi zwrotnoÊç naczepy 



Nowy DAF FAD CF85
w Lubienicy

Pojazdy DAF serii CF zdo-
by∏y uznanie u˝ytkowników
doceniajàcych ich eleganc-
ki a zarazem uosabiajàcy si-
∏´ wyglàd zewn´trzny, kom-
fortowà, ∏atwo dost´pnà ka-
bin´, najlepsze w tej klasie
pojazdów w∏aÊciwoÊci jezd-
ne, najwy˝sza efektywnoÊç,
sprawdzonà niezawodnoÊç
oraz wytrzyma∏oÊç. 
Mimo to zespó∏ konstrukto-
rów i projektantów firmy
DAF nie spoczà∏ na laurach
wprowadzajàc w pojazdach
serii CF szereg ulepszeƒ
majàcych na celu ograni-
czenie kosztów ich eksplo-
atacji. Za∏o˝ony cel zosta∏
osiàgni´ty. Mo˝na si´ by∏o
o tym przekonaç podczas
jazd testowych, jakie odby∏y
si´ w trudnych warunkach
terenowych panujàcych
w ˝wirowni w ¸ubienicy.
Wyglàd zewn´trzny pojaz-
dów poprzedniej generacji
CF praktycznie nie straci∏
na atrakcyjnoÊci. Dlatego
te˝ zmiany we wzronictwie
sà nieznaczne i subtelne.
Nowe lusterka, opcjonalnie
dost´pne w kolorze kabiny,
Êwiat∏a zespolone o kszta∏-
cie „kocich oczu” oraz cha-
rakterystyczna aluminiowa
listwa w dolnym grilu, ozna-

czajàca spe∏nianie norm
emisji spalin Euro 4 i Euro 5,
czynià eleganckie wzornic-
two serii CF jeszcze bar-
dziej wyrafinowanym.
Szeroko otwierane drzwi
i nisko umieszczona pod∏o-
ga zapewniajà ∏atwy dost´p
do komfortowej, przestron-
nej i ergonomicznej kabiny.
Kierowca pojazdu nale˝à-
cego do nowej serii CF ma
do dyspozycji wykonane
z najlepszej jakoÊci materia-
∏ów, doskonale wykoƒczo-
ne wn´trze kabiny utrzyma-
ne w niebanalnej kolorysty-
ce wielb∏àdziej we∏ny. Za-
stosowane w pojazdach no-
wej serii CF materia∏y wy-
koƒczeniowe sprawiajà, ˝e
wn´trze kabiny jest ∏atwe
do utrzymania w czystoÊci.
Wewnàtrz kabiny nowej se-
rii CF zasz∏y jeszcze inne
zmiany. Oprócz nowej kolo-
rystyki wn´trza uwag´ zwra-
ca nowoczesna deska roz-
dzielcza i funkcjonalny ze-
staw wskaêników, a tak˝e
ergonomicznie rozmiesz-
czone uchwyty i prze∏àczni-
ki. Kierownica dost´pna jest
w opcji z poduszkà po-
wietrznà oraz zintegrowany-
mi prze∏àcznikami sterujàcy-
mi ca∏ym szeregiem funkcji
pojazdu. Na desce rozdziel-
czej idealnie w polu widze-
nia kierowcy przewidzia-
no trzy miejsca, w których

zamontowaç mo˝na du˝y
wyÊwietlacz systemu nawi-
gacji, komputer pok∏adowy,
a tak˝e system audio. 
Dêwignia sterowania skrzy-
nià biegów AS-Tronic zosta-
∏a zintegrowana z kolumnà
kierownicy, co dodatkowo
zwi´kszy∏o ∏atwoÊç poru-
szania si´ po kabinie. 
W celu zaspokojenia po-
trzeb rynku na jeszcze czyst-
sze warianty silników, DAF
ju˝ teraz oferuje kompletnà
gam´ modeli nap´dza-
nych silnikami o poziomie
emisji zgodnym z normà
Euro 5, która wejdzie w ˝y-
cie poczàwszy od paêdzier-
nika 2009 roku. Jednostki
nap´dowe nowej generacji
emitujà o oko∏o czterdzieÊci
procent mniej tlenków azotu
w porównaniu z obecnie
obowiàzujàcà w krajach UE
normà Euro 4. 
W modelach CF Euro 5 DAF
oferuje mo˝liwoÊç wyboru
mi´dzy trzema silnikami: 4-
cylindrowym, 4,5-litrowym
silnikiem PACCAR FR o mo-
cy 118 kW/160 KM oraz 6-
cylindrowymi, 6,7-litrowymi
silnikami PACCAR GR
o mocy 165 kW/224 KM
i 184 kW/250 KM. 
Tak jak w silnikach Euro 4,
tak˝e w modelach Euro 5
w celu spe∏nienia norm emi-
sji spalin wykorzystano tech-
nologi´ DAF SCR. W myÊl jej

za∏o˝eƒ AdBlue wtryskiwany
jest do gazów wydecho-
wych. W wyniku tego w kata-
lizatorze DeNox tlenki azotu
sà redukowane do nieszko-
dliwych substancji, takich jak
azot i woda. Poniewa˝ stoso-
wana przez firm´ DAF tech-
nologia redukcji emisji szko-
dliwych substancji nie jest
zwiàzana z wprowadzeniem
zmian konstrukcyjnych w sa-
mym silniku, jego charakte-
rystyka mo˝e byç zoptymali-
zowana w celu uzyskania
idealnego spalania i zredu-
kowania zu˝ycia paliwa, na-
wet o cztery procent w po-
równaniu do pojazdów po-
przedniej generacji.
Wbudowany w dêwignie za-
worowe nowy hamulec silni-
kowy MX zapewnia optymal-
nà moc hamowania przy ni˝-
szej pr´dkoÊci obrotowej.
We wszystkich silnikach na-
p´dzajàcych pojazdy nowej
serii CF zastosowano za-
awansowany wysokociÊnie-
niowy system wtrysku pali-
wa. Pozwala on na osià-
gni´cie najwy˝szej spraw-
noÊci oraz maksymalne
ograniczenie emisji czàstek
sta∏ych. Dzi´ki temu silniki
Euro 5 bez koniecznoÊci
stosowania filtra sadzy spe∏-
niajà rygorystycznà norm´
dopuszczajàcà emisj´ 0,02
grama sadzy na kW/h.
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Faymonville produkuje
w Goleniowie

W ciàgu czterdziestu lat bel-
gijska firma Faymonville
przekszta∏ci∏a si´ z ma∏ej
kuêni w najwi´ksze w swoim
kraju pr´˝nie dzia∏ajàce
przedsi´biorstwo zajmujàce
si´ wytwarzaniem pojazdów
do transportu specjalistycz-
nego i ci´˝kiego. Aktualna
paleta produkcyjna Faymo-
nville obejmuje pojazdy o ∏a-
downoÊci od 20 do 250 ton.
Faymonville posiada fabryki
na terenie Belgii, Luksem-
burga i Polski. W paêdzierni-
ku ubieg∏ego roku Belgowie
kosztem ponad dwóch mi-
lionów euro uruchomili pro-
dukcj´ w Goleniowie. Na te-
renie tamtejszego Parku
Przemys∏owego zbudowano
zak∏ad produkcyjny o po-
wierzchni 5.000 m2. Docelo-
wo ma on zatrudniaç szeÊç-
dziesi´ciu pracowników.
Polskie zak∏ady Faymonville

podj´∏y produkcj´ w kwiet-
niu tego roku. Wytwarzane
sà w nich konstrukcje stalo-
we do naczep ci´˝arowych.
Oprócz produkcji Faymon-
ville zajmuje si´ równie˝
sprzeda˝à, wynajmem i ser-
wisem pojazdów do trans-
portu specjalnego. Sprze-
da˝ prowadzona jest przez
w∏asnà sieç dystrybucyjnà
obejmujàcà ca∏à Europ´.
Faymonville przyk∏ada ol-

brzymià wag´ do jakoÊci
swych wyrobów. Wysoki sto-
pieƒ innowacyjnoÊci i naj-
wy˝sza jakoÊç obróbki mate-
ria∏owej oraz nowoczesne li-
nie produkcyjne zapewniajà
najwy˝szy standard. 
Pojazdy do transportu spe-
cjalnego Faymonville odzna-
czajà si´ wieloma zaletami.
Dzi´ki zastosowaniu do ich
produkcji stali drobnoziarni-
stej o podwy˝szonej wytrzy-

ma∏oÊci pojazdy Faymonvil-
le cechuje stosunkowo nie-
wielka masa w∏asna przy za-
chowaniu najwy˝szej stabil-
noÊci. Aby uzyskaç zak∏ada-
ny efekt konstruktorzy Fay-
monville korzystali z naj-
nowszego specjalistyczne-
go oprogramowania. Kon-
sultowali si´ równie˝ z za-
trudnionymi bezpoÊrednio
przy produkcji. Efektem ta-
kich dzia∏aƒ by∏o wprowa-
dzenie szeregu zmian kon-
strukcyjnych. Udoskonalenie
formy platformy pozwoli∏o
uzyskaç wi´cej miejsca
do transportu, wzmocniono
równie˝ cz´Êç naczepy za-
chodzàcà na ciàgnik. Stoso-
wane przez firm´ Faymonvil-
le cynkowanie natryskowe
stanowi najlepszà metod´
ochrony stali przed rdzà. Wy-
roby Faymonville sà optymal-
nie chronione przed nieko-
rzystnym wp∏ywem warunków
atmosferycznych i uszkodze-
niami mechanicznymi. 
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W goleniowskiej fabryce Faymonville powstajà konstrukcje stalowe do naczep



Naczepy Nooteboom
Euro Pendel-X 

Oferowana ju˝ od ponad ro-
ku przez holenderskà firm´
Royal Nooteboom Trailers
B.V. rodzina naczep z zag∏´-
bionym pok∏adem – Euro
Pendel-X charakteryzuje si´
szeregiem nowatorskich
rozwiàzaƒ. Na uwag´ zwra-
ca nie stosowany dotych-

czas w tego typu pojazdach
uk∏ad tylnych wózków osio-
wych. Dzi´ki zastosowaniu
osi ∏amanych (podobnych
jak w naczepach modu∏o-
wych) zwi´kszy∏ si´ dopusz-
czalny nacisk na lini´ osio-
wà nawet do 16,5 ton (sà to
wartoÊci maksymalne w nie-
których krajach). Nacisk
techniczny wynosi 15 ton na
oÊ przy pr´dkoÊci 30 km/h.
Daje to przewoênikom poru-
szajàcym si´ po krajach eu-
ropejskich znacznie wi´ksze
mo˝liwoÊci transportowe.

Dzi´ki zastosowaniu osi ∏a-
manych, które nie ∏àczà kó∏
lewej strony naczepy z pra-
wà,  pomi´dzy osiami uda∏o
si´ stworzyç zag∏´bienie
(muld´) o niespotykanym
dotychczas rozmiarze. Jej
g∏´bokoÊç wynosi 550
a szerokoÊç od 500 do na-
wet 800 mm. Dzi´ki temu
np. du˝e wysi´gniki koparek
mogà zostaç po∏o˝one bar-
dzo nisko co pozwala unik-

nàç przekroczenia skrajnych
wysokoÊci. Naczepy Noote-
boom Pendel-X wyst´pujà
w ró˝nych szerokoÊciach,
od 2.540 poprzez 2.740, a˝
do 2.840 mm.
Nowy system sterowania
osiami umo˝liwia precyzyjne
manewrowanie naczepà. Wy-
eliminowano centralny uk∏ad
drà˝ków kierowniczych, a si-
∏owniki sterujàce po∏àczone
sà bezpoÊrednio do wsporni-
ków osi. Zmniejszenie liczby
elementów zaowocowa∏o tak-
˝e znacznym uproszczeniem

obs∏ugi i zmniejszeniem ryzy-
ka powstania luzów. 
WysokoÊç wózka osiowego
naczep Euro Pendel-X jest
p∏ynnie regulowana w za-
kresie od 960 (przy najni˝-
szym ustawieniu) do 1.360
mm (najwy˝sza pozycja).
WysokoÊç kompensacji wy-
nosi zatem a˝ 400 mm. Po-
zwala to na dostosowanie
wysokoÊci jazdy do wymo-
gów chwili. Tak˝e ukryte

pomi´dzy ko∏ami cylindry
hamulców nie obni˝ajà si´
podczas podnoszenia za-
wieszenia. Wp∏ywa to
na bezpieczeƒstwo i zmniej-
sza mo˝liwoÊç uszkodzeƒ.
Wózki osiowe Pendel-X sà
bardzo zwarte i co najmniej
o 260 mm krótsze od wóz-
ków konwencjonalnych.
Zauwa˝yç nale˝y, ˝e
przy po∏àczeniu z pok∏adem
∏adunkowym nie wystajà
˝adne elementy konstruk-
cyjne co zwi´ksza u˝ytecz-
nà d∏ugoÊç pok∏adu

(w praktyce oko∏o 600 mm
wi´cej). Obecnie dost´pne
sà wózki o 2,3,4 lub 5-ciu li-
niach osiowych. W celu
uzyskania wi´kszej ∏adow-
noÊci naczepy mogà byç
po∏àczone z jedno- lub
dwuosiowym Jeepdolly al-
bo 2, 3-osiowym Interdolly.
Opcjonalnie naczepy Pen-
del-X wyposa˝one byç mo-
gà w sprz´gi ∏àczàce po-
k∏ad z wózkiem osiowym

(jest to standard przy pi´-
cioosiowym wózku). Umo˝-
liwia to szybkà i ∏atwà wy-
mian´ pok∏adu w zale˝no-
Êci od aktualnych potrzeb
lub jego przed∏u˝enie.
Oferowana przez firm´ Roy-
al Nooteboom Trailers B.V.
rodzina naczep Euro Pen-
del-X skonstruowana zo-
sta∏a z myÊlà o przewoê-
nikch transportujàcych ci´˝-
ki sprz´t budowlany lub wy-
burzeniowy, czy te˝ zbiorni-
ki o du˝ych gabarytach.
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KRAZ ponownie 
do kupienia w Polsce

Znane ze swej niezawodno-
Êci, prostej budowy oraz wy-
trzyma∏oÊci podczas eksplo-
atacji w najbardziej ekstre-
malnych warunkach tereno-
wych ci´˝arówki KRAZ sà po-
nownie do kupienia w Polsce.
Z bogatà ofertà pojazdów tej
marki mo˝na zapoznaç si´
u generalnego przedstawicie-
la KRAZ w Polsce. Jest nim
firma AUTOKRAZ POLSKA
majàcej swà siedzib´ w I∏a-
wie. Szereg istotnych infor-
macji uzyskaç mo˝na rów-
nie˝ odwiedzajàc stron´ in-
ternetowà: www.autokraz.pl 
W ofercie AUTOKRAZ POL-
SKA znajdujà si´ ci´˝arówki
z nap´dem 4x2, 4x4, 6x4,
6x6, 8x4, 8x6 w ró˝nych
konfiguracjach i opcjach za-
budowy, takich jak wywrot-
ki, betonomieszarki, samo-
chody do przewozu drew-
na, samochody skrzyniowe,
samochody specjalistyczne
itp. Od niedawna oferta fir-
my KRAZ zosta∏a poszerzo-
na o wozid∏o.
Bezsprzecznie najwi´kszym
zainteresowaniem nabyw-
ców cieszà si´ jednak wy-
wrotki z nap´dem 6x4, 6x6
i 8x4. Zastosowano w nich
rozwiàzanie konstrukcyjne
polegajàce na podgrzewa-
niu skrzyni ∏adunkowej spa-
linami. Przyst´pna ce-
na tych pojazdów oraz krót-
ki czas realizacji zamówie-
nia stanowi dodatkowy atut
zwi´kszajàcy zainteresowa-
nie u˝ytkowników.
W odpowiedzi na zapotrze-
bowanie firm dzia∏ajàcych
w bran˝y budowlanej w paê-
dzierniku AUTOKRAZ POL-
SKA rozpocznie sprzeda˝
samochodu KRAZ z zabu-
dowanym dêwigiem hy-
draulicznym o maksymal-
nym obcià˝eniu 28 ton.
W pojazdach KRAZ nale˝à-
cych do nowej generacji
konstruktorom uda∏o si´
skumulowaç wszystkie do-

bre cechy poprzednich mo-
deli z innowacyjnymi rozwià-
zaniami sprawiajàcymi, ˝e
sta∏y si´ one jeszcze bardziej
niezawodnie i wytrzyma∏e,
nadal doskonale spisujàc si´
w najci´˝szych nawet warun-
kach eksploatacji. 

W pojazdach KRAZ montowa-
ne sà sprawdzone i cieszàce
si´ dobrà opinià wysokopr´˝-
ne widlaste (V8) silniki JAMZ
z turbodo∏adowaniem o mo-
cy 330 KM. Ta jednostka na-
p´dowa wspó∏pracuje z me-
chanicznà dwuzakresowà

oÊmiobiegowà skrzynià bie-
gów z pó∏biegami. Zu˝ycie
paliwa porównywalne jest
z osiàgami ci´˝arówek za-
chodnich marek. Zmieniono
równie˝ rozwiàzanie technicz-
ne nap´dów, poprawiono
wspomaganie kierownicy, po-
wi´kszono kabin´ kierowcy.
W nowych pojazdach
KRAZ montuje si´ standardo-
wo przedrozruchowe pod-
grzewanie silnika WEBASTO,
cyfrowy tachograf oraz pneu-
matyczne siedzenie kierowcy. 
Ju˝ dziÊ mo˝na sobie wy-
obraziç obecnoÊç pojaz-
dów marki KRAZ przy budo-
wie dróg i autostrad oraz
stadionów na mistrzostwa
Europy w pi∏ce no˝nej EU-
RO 2012 zarówno w Polsce,
jak i na Ukrainie. Samochód
ten wyÊmienicie sprawdza
si´ równie˝ w ˝wirowniach,
kopalniach, kamienio∏o-
mach oraz wsz´dzie tam
gdzie sà ci´˝kie, wr´cz eks-
tremalne warunki pracy. 
Firma AUTOKRAZ POLSKA
zapewnia serwis gwarancyj-
ny i pogwarancyjny dla zaku-
pionych ci´˝arówek, tak˝e
u u˝ytkownika. Na uwag´ za-
s∏uguje równie˝ szeroka ofer-
ta cz´Êci zamiennych do ser-
wisowanych pojazdów. Ci´-
˝arówki marki KRAZ zakupiç
mo˝na w leasingu lub te˝ za-
ciàgajàc kredyt.
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Doltech – urzàdzenia
do przeróbki surowców
skalnych i recyklingu 

G∏ównà sfer´ aktywnoÊci
MRC Doltech Sp. z o.o. sta-
nowià dostawy profesjonal-
nych kruszarek, przesiewa-
czy i m∏otów hydraulicznych
przeznaczonych dla górnic-
twa skalnego i recyklingu
materia∏ów budowlanych
oraz urzàdzeƒ i cz´Êci dla
przemys∏u cementowo-wa-
pienniczego. W ciàgu dwu-
nastu lat swej dzia∏alnoÊci
Doltech osiàgnà∏ na tym
gruncie przodujàcà pozycj´
w kraju. Firma nie ogranicza
jednak swojej dzia∏alnoÊci
wy∏àcznie do rynku krajowe-
go. Posiadajàc bogatà ofer-
t´ maszyn i us∏ug zamierza

zainteresowaç nià kraje Unii
Europejskiej oraz umac-
niaç swà pozycj´ na Ukra-
inie, Litwie oraz w Rosji. 
Minione dziesi´ciolecie bez-
sprzecznie nale˝a∏o do Do-
ltechu, firma mog∏a po-
szczyciç si´ w tym czasie
ciàg∏ym i stabilnym wzro-
stem sprzeda˝y zarówno
w obszarze maszyn ci´˝-
kich, us∏ug jak i dostawach
cz´Êci zamiennych. 
Oferta MRC Doltech obej-
muje: kompletacj´ i dosta-
wy szerokiej gamy maszyn,
prace projektowe i us∏ugi

doradcze wyspecjalizowa-
nych i doÊwiadczonych pra-
cowników, serwis gwaran-
cyjny i pogwarancyjny oraz
dostaw´ cz´Êci zamiennych
i zu˝ywajàcych si´. Firma
posiada bogate doÊwiad-
czenie w projektowaniu i do-
stawie kompletnych linii
do przeróbki kruszyw oraz
zapewnia sprawdzonà ja-
koÊç, korzystne ceny oraz
dogodne warunki p∏atnoÊci. 
MRC Doltech proponuje wy-
bór spoÊród oko∏o 100 ty-
pów kruszarek, dost´pnych
w wersjach stacjonarnych
lub jako zak∏ady mobilne
(na gàsienicach, ko∏ach lub
p∏ozach). Sà to kruszarki
szcz´kowe, udarowe recy-
klingowe, udarowe do ˝wi-
rowni, udarowe m∏otkowe
oraz walcowe do twardego

kamienia, sto˝kowe, granu-
latory, odÊrodkowe (kubiza-
tory) oraz kruszarki walcowe.
Maszyny charakteryzujà si´
wysokimi parametrami u˝yt-
kowymi gwarantujàcymi du-
˝à wydajnoÊç, bezusterkowà
pracà, niskimi kosztami ob-
s∏ugi i eksploatacji. Wa˝ne
miejsce zajmujà te˝ nowo-
czesne przesiewacze stoso-
wane do przesiewania su-
rowców mineralnych oraz re-
cyklingowych. Dost´pne sà
mi´dzy innymi przesiewa-
cze na ko∏ach, gàsienicach
oraz urzàdzenia stacjonar-

ne pracujàce na sucho
i na mokro, przesiewacze
wst´pne oraz recyklingowe,
p∏uczki i odwadniacze.
Doltech proponuje równie˝
kompleksowe us∏ugi krusze-
nia oraz przesiewania w∏a-
snym sprz´tem. Firma posia-
da mobilne kruszarki szcz´-
kowe i udarowe MFL oraz
przesiewacze mobilne i sta-
cjonarne. Oferowane przez
MRC Doltech kruszarki pro-
dukowane przez Maschinen-
fabrik LIEZEN – renomowa-
nego producenta kruszarek,
wyznaczajà najwy˝szy Êwia-
towy standard. Maszyny te
zosta∏y przetestowane z bar-
dzo dobrym skutkiem w wie-
lu polskich kamienio∏omach,
˝wirowniach oraz na placach
recyklingowych.
Oferta na urzàdzenia do re-
cyklingu obejmuje tak˝e
m∏oty hydrauliczne oraz
szcz´ki kruszàce i no˝yce
tnàce TABE. Od roku 1996
MRC Doltech jest wy∏àcz-
nym przedstawicielem hisz-
paƒskiego producenta nie-
zawodnych urzàdzeƒ, które
ze wzgl´du na du˝à wydaj-
noÊç i oraz prostà konstruk-
cj´ zyska∏y ju˝ uznanie fa-
chowców. Szeroka gama
m∏otów TABE pozwala
na ich optymalny dobór
do ka˝dego typu koparki
i koparko-∏adowarki.
MRC Doltech jest równie˝
wy∏àcznym przedstawicie-

lem niemieckiego producen-
ta urzàdzeƒ do produkcji ce-
mentu i przemia∏u surowców
„CPB” (Christian PFEIFFER,
Beckum) oferujàcego m∏yny
kulowe, przegrody m∏ynów,
separatory dynamiczne, cy-
klony, ch∏odniki, filtry, wy-
k∏adziny m∏ynów z materia-
∏ów odpornych na Êcieranie
oraz kule mielàce.
Zrealizowane przez MRC Do-
ltech dostawy nowych i u˝y-
wanych maszyn, wykonanie
nowych i modernizacje ist-
niejàcych linii technologicz-
nych wskazujà, ˝e stosowa-
nie profesjonalnych, nowo-
czesnych i sprawdzonych
rozwiàzaƒ technologicznych
jest dla odbiorców op∏acalne. 
Szeroka oferta technicz-
na MRC Doltech pozwala
odpowiednio dobraç ma-
szyny do ka˝dego zadania,
zagwarantowaç du˝à wy-
dajnoÊç urzàdzeƒ, ich bez-
usterkowà prac´ oraz odpo-
wiednià jakoÊç wyproduko-
wanego materia∏u.
Ogromny rozwój europej-
skiego rynku przeróbki su-
rowców skalnych i recyklin-
gowych to wielkie wyzwanie
dla MRC Doltech. Firma dà-
˝y do ciàg∏ego ulepszania
technologii, pozyskiwania
nowych bran˝ i klientów
oraz podnoszenia efektyw-
noÊci pracy, co stymuluje
jej dynamiczny rozwój.
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+ PRZESIEWACZE MOBILNE I STACJONARNE

+ KRUSZARKI MOBILNE I STACJONARNE

+ M¸OTY HYDRAULICZNE

+ SERWIS i CZ¢ÂCI ZAMIENNE

+ MASZYNY NOWE I U˚YWANE

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

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



Bodo oferuje kruszarki
Gasparin Impianti

W∏oska firma Gasparin Im-
pianti Srl od ponad trzydzie-
stu lat produkuje i konstru-
uje maszyny specjalne
– mobilne kruszarki gàsieni-
cowe przeznaczone do
przerobu surowców skal-
nych i materia∏ów porozbiór-
kowych. Produkcja podze-
spo∏ów i elementów krusza-
rek, jak i ich finalny monta˝
odbywa si´ w fabryce w Tre-
vignano w prowincji Treviso.
Jej zadaszona powierzchnia
wynosi  5.000 m2. 
Gasparin Impianti utrzymuje
w∏asne centrum badawczo-
rozwojowe, w którym zatrud-
nia wyselekcjonowanà grup´
najlepszych in˝ynierów, pla-
nistów i mechaników. 
Firma Bodo Global (Niemcy)
podpisa∏a trzy tygodnie temu
z Gasparin Impianti Srl umo-
w´ na wy∏àcznoÊç reprezen-

towania jej na rynku niemiec-
kim i polskim. W Polsce od-
bywaç si´ to b´dzie poprzez
firm´ Bodo Polska. 
Gasparin Impianti Srl oferu-
je ca∏y szereg kruszarek
mobilnych przeznaczonych
do przerobu materia∏ów
o wymiarach od 820x550
do 1.150x850 mm. Wydaj-
noÊç maszyn waha si´ w za-
kresie od 185 do 430 ton/h. 
Z zaletami pierwszej kru-

szarki marki Gasparin, któ-
ra zostanie zaoferowana
przez Bodo Global na rynku
niemieckim mogli zapoznaç
si´ odwiedzajàcy wrzeÊnio-
we targi Nordbau 2007

w Neumünster. Kruszarka
Fuego-F100C jest maszynà
o wysokiej jakoÊci i staran-
noÊci wykonania. Wyposa-
˝ono je w bardzo efektywnie
dzia∏ajàce szcz´ki kruszàce. 
Interesujàcy jest równie˝
pakiet serwisowy dotyczàcy
obs∏ugi posprzeda˝nej. Ju˝
w tej chwili oferuje go Bodo
Global. Oprócz niezwykle
przyst´pnej ceny maszyny
sk∏ada si´ na niego mi´dzy
innymi dwuletni okres us∏ug
gwarancyjnych wraz z mo˝-
liwoÊcià jego przed∏u˝enia
do czterech lat. Bodo
Global gwarantuje 24-go-
dzinny czas dostaw cz´Êci
zamiennych i ca∏odobowà
pomoc serwisowà.
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Gasparin Impianti Srl od ponad trzydziestu lat produkuje mobilne kruszarki gàsienicowe

Parametry techniczne kruszarki Fuego-F100C
wielkoÊç przerabianego materia∏u 1.000x600 mm 
wydajnoÊç 200 t/h 
wielkoÊç skruszonego materia∏u 20x160 mm 
moc silnika 127 kW/170 KM
masa ca∏kowita 26.000 kg



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



Grupa Wirtgen w∏àcza
w swoje struktury nowà
mark´ wysokiej jakoÊci

Po fuzji firm Wirtgen, Vöge-
le oraz Hamm tworzàcych
teraz holding Wirtgen Gro-
up b´dàcy liderem w dzie-
dzinie produkcji mobilnych
maszyn do remontów i bu-
dowy dróg szybko stworzo-
no Êwiatowà sieç sprzeda-
˝y i obs∏ugi serwisowej
obejmujàcà pi´çdziesiàt
pi´ç w∏asnych oddzia∏ow.
Kolejnym krokiem w strate-
gii dynamicznego rozwoju
holdingu by∏o przej´cie pa-
kietu wi´kszoÊciowego
przedsi´biorstwa Kleemann
GmbH. Firma mogàca po-
szczyciç si´ 150-letnià hi-
storià nale˝y do najstar-
szych i najbardziej renomo-
wanych producentów mo-
bilnych kruszarek i stacjo-
narnych zak∏adów do prze-
robu ska∏ naturalnych, gru-
zu budowlanego oraz recy-
klingu odpadów budowla-
nych. Najwi´ksze zak∏ady
stacjonarne mogà przera-
biaç nawet do tysiàca ton
surowca w ciàgu godziny. 
Kleemann mo˝e poszczyciç
si´ wieloletnimi tradycjami
w produkcji tego typu urzà-
dzeƒ. Niemiecka firma jako
jedna z pierwszych urucho-

mi∏a seryjnà produkcj´ kru-
szarek, a jej in˝ynierowie
ju˝ w roku 1930 zapoczàt-
kowali er´ mobilnych ma-
szyn tego typu wykorzystu-
jàc podwozie ko∏owe.
Ciekawostk´ stanowi fakt,
˝e Kleemann nale˝y do eli-
tarnego grona dziesi´ciu
firm, które – poczàwszy
od roku 1954 – wzi´∏y udzia∏
we wszystkich edycjach mo-
nachijskich targów Bauma.
W uznaniu renomy marki
ustalono, ˝e równie˝ po wej-
Êciu w struktury Wirtgen
Group, Kleemann b´dzie
nadal dzia∏aç pod swojà na-
zwà. Gerhard Schumacher,
dotychczasowy Prezes Za-
rzàdu Kleemann GmbH, po-

zostaje na swoim stanowi-
sku. Dzi´ki temu zapewnio-
na zosta∏a kontynuacja do-
tychczasowej polityki kiero-
wania firmà.
Fakt w∏àczenia w sk∏ad Gru-
py Wirtgen otwiera przed fir-
mà Kleemann nowe per-
spektywy. Dlatego te˝ nie-
zb´dne b´dzie zwi´kszenie
mocy produkcyjnych. W tym
celu ju˝ niebawem roz-
pocznie si´ budowa nowo-
czesnej fabryki zlokalizowa-
nej w okolicy Göppingen.
Inwestycja pozwoli nie tyl-
ko zaspokoiç wcià˝ rosnà-
ce zapotrzebowanie na kru-
szarki i przesiewacze, ale
tak˝e unowoczeÊniç proce-
sy produkcyjne. Decyzja ta

stanowi dowód pe∏nego za-
anga˝owania podejÊcia
Wirtgen Group do dzia∏al-
noÊci w obszarze technolo-
gii przetwarzania surowców
mineralnych.
Poczyniony zosta∏ ju˝
pierwszy konkretny krok
na drodze zaoferowania
produktów marki Kleemann
poprzez Êwiatowà sieç dys-
trybucji i serwisu nale˝àcà
do Wirtgen Group. Zapew-
nienie pracujàcym w naj-
ci´˝szych warunkach ma-
szynom obs∏ugi serwiso-
wej stanowi priorytet. Firma
utrzymuje doskonale za-
opatrzony magazyn cz´Êci
zamiennych i szybko zu˝y-
wajàcych si´, co gwarantu-
je natychmiastowe dostawy
ograniczajàce do minimum
przestoje maszyn. 
Przej´cie firmy Kleemann
przez Wirtgen Group spra-
wi∏o, ˝e odpowiedzialnoÊç
za rynki krajów wchodzà-
cych w sk∏ad Wspólnoty
Niepodleg∏ych Paƒstw oraz
wybranych krajów Europy
Wschodniej przej´ta zosta-
∏a przez lokalne oddzia∏y
Wirtgen International. Fir-
ma zajmujàca si´ dystrybu-
cjà sprz´tu oraz obs∏ugà po-
sprzeda˝nà upatruje znacz-
ne szanse na pozyskanie
klientów z lokalnych rynków.
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Firma Kleemann GmbH mogàca poszczyciç si´ 150-letnià historià nale˝y do najstarszych i najbardziej renomowanych producentów mobilnych kruszarek i stacjonarnych zak∏adów
do przerobu ska∏ naturalnych, gruzu budowlanego oraz recyklingu odpadów budowlanych

Maszyny marki Kleemann oferowane sà poprzez rozbudowanà Êwiatowà sieç dystrybu-
cji i serwisu nale˝àcà do Wirtgen Group





iMPS i Volvo w kopalni 
Czatkowice

W dniu 20 wrzeÊnia na tere-
nie Kopalni Wapienia Czat-
kowice odby∏ si´ pokaz ma-
szyn zorganizowany przez
firmy MPS Sp. z o.o. oraz
Volvo Maszyny Budowlane
Polska. GoÊçmi imprezy by-

li przedstawiciele kopalƒ su-
rowców skalnych, ˝wirowni,
cementowni oraz innych
firm produkujàcych kruszy-
wa zarówno z Polski, jak
i z zagranicy. Do Czatkowic
przyjechali równie˝ uczest-
nicy pierwszego Polskiego
Kongresu Górniczego orga-
nizowanego przez Akade-
mi´ Górniczo-Hutniczà
w Krakowie. Zgromadzo-
nych na pokazie przywita∏
Prezes Zarzàdu Kopalni Wa-
pienia Czatkowice Czes∏aw
Kotowski przedstawiajàc
bogatà histori´ zak∏adu. 
Kopalnia Wapienia Czatko-
wice to odkrywkowy zak∏ad
górniczy, eksploatujàcy wy-
sokiej jakoÊci z∏o˝a wapieni
karboƒskich. Z∏o˝a po∏o˝o-
ne sà w odleg∏oÊci 28 km
od Krakowa i 54 km od Ka-
towic, w gminie Krzeszowi-
ce. Obszar z∏o˝a le˝y na po-
∏udniowo-zachodniej cz´Êci
wzgórza Bo˝a M´ka. Jest

ono zarówno od wschodu
jak i od zachodu ograniczo-
ne wyraênie wci´tymi w te-
ren dolinami potoków. Od
wschodu jest to Dolina Ra-
c∏awki, a od zachodu
Czernki i Eliaszówki.
Naturalnà wschodnià grani-
c´ stanowi rejon zalegania
krasu. Po∏udniowa granica
z∏o˝a to wyraênie zaznacza-

jàcy si´ w morfologii terenu
tektoniczny rów krzeszowic-
ki. Przebiega on w kierunku
zbli˝onym do równole˝niko-
wego. Od pó∏nocy z∏o˝e
ogranicza Dolina Rac∏awki.
Powierzchnia z∏o˝a jest w
znacznym stopniu zalesio-
na. Obszar z∏o˝a jest zloka-
lizowany w otoczeniu Juraj-
skiego Parku Krajobrazowe-
go oraz rezerwatu przyrody
Dolina Eliaszówki. Kamieƒ
wapienny ze z∏o˝a Czatko-
wice  charakteryzuje  si´
bardzo dobrymi parametra-
mi chemicznymi i   stereo-
mechanicznymi. Sà to wa-
pienie dolnokarboƒskie,
drobnokrystaliczne o wyso-
kiej zawartoÊci w´glanu
wapnia oraz Êladowych ilo-
Êciach metali ci´˝kich. Cha-
rakterystyczne w∏aÊciwoÊci
kamienia sprawi∏y, ˝e zna-
laz∏ on szerokie zastosowa-
nie w przemyÊle energe-
tycznym, hutniczym, bu-

dowlanym, wapienniczym,
cementowym, cukrowni-
czym, w drogownictwie
oraz przemyÊle paszowym. 
Pod koniec 1998 roku uru-
chomiony zosta∏ oddzia∏
produkcji kruszyw drogo-
wych i budowlanych. Nato-
miast rok póêniej zosta∏a
przekazana do eksploatacji
nowoczeÊnie wyposa˝ona

przemia∏ownia kamienia wa-
piennego. W 2005 roku
spó∏ka zosta∏a w∏aÊcicielem
kopalni Nielepice posiadajà-
cej z∏o˝a wapieni jurajskich. 
Podczas pokazu kolejno za-
prezentowa∏y si´ organizu-
jàce go firmy, najpierw MPS,
a po nim Volvo Maszyny Bu-
dowlane. Przedstawi∏y one
profil swej dzia∏alnoÊci, ofer-
t´ handlowà oraz ogólne za-
∏o˝enia dotyczàce sprzeda-
˝y i plany jej rozwoju.
Cz´Êç praktyczna pokazu
odby∏a si´ na terenie kopal-
ni Czatkowice na pod∏o˝u
wapiennym. Zaprezentowa-
nych zosta∏o kilka mobil-
nych urzàdzeƒ do krusze-
nia, przesiewania i sortowa-
nia materia∏u produkcji firm
Terex-Pegson i Powerscre-
en oraz maszyny firmy 
Volvo – ∏adowarki L180E
i koparki EC460B LC.
Na wyznaczonych po-
wierzchniach pokazowych

zaproszeni goÊcie mogli
z bliska przyjrzeç si´ ma-
szynom kruszàco-sortujà-
cym, zapoznaç si´ z ich wy-
dajnoÊcià oraz zorientowaç
si´ w mo˝liwoÊci konfigura-
cji urzàdzeƒ w celu pozy-
skania materia∏u koƒcowe-
go najwy˝szej jakoÊci.
Maszyny zosta∏y ustawione
w ciàgu technologicznym

o wydajnoÊci 300 t/h. Pierw-
sza linia maszyn obejmowa-
∏a jednà kruszark´ szcz´ko-
wà Premiertrak 1100x800,
dwie kruszarki sto˝kowe
typu Maxtrak 1300 oraz
Maxtrak 1000, a tak˝e dwa
przesiewacze: Horizon 6203
i Chieftain 2400 b´dàcy naj-
wi´kszà i najwydajniejszà ma-
szynà przesiewajàcà oferowa-
nà przez Powersceen Int. 
Druga linia sk∏ada∏a si´ z kru-
szarek: szcz´kowej XR400,
sto˝kowej Maxtrak 1000 oraz
udarowej 4242SR. Na dwóch
samodzielnych stanowiskach
mo˝na by∏o przyjrzeç si´ kru-
szarce udarowej 1412 i prze-
siewaczowi Warrior 1800.
Pokaz przebieg∏ sprawnie
i bezawaryjnie a wszyscy
uczestnicy spotkania podkre-
Êlali potrzeb´ zorganizowania
kolejnych pokazów technolo-
gii przydatnej do produkcji
doskona∏ej jakoÊci kruszyw.
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GIPO – szwajcarska
precyzja

Maszyny marki GIPO pro-
dukowane w Szwajcarii to
w pe∏ni hydrauliczne, mobil-
ne i stacjonarne kruszarki
oraz przesiewacze. Podsta-
w´ oferty firmy stanowi ca∏y
typoszereg uniwersalnych
kruszarek udarowych. 
GIPO REC to mobilne kru-
szarki udarowe w wersji pod-
stawowej, w której wybrane
modele maszyn wyposa˝yç
mo˝na w podwieszany prze-
siewacz wibracyjny z odpro-
wadzeniem nadziarna do po-
nownego przerobu. W tej
grupie maszyn znajdziemy
kruszarki udarowe o wydaj-
noÊci do 600 t/h.
GIPO KOMBI to wysokowy-
dajne mobilne kruszarki uda-
rowe zintegrowane z prze-
siewaczem sortujàcym.
Wsz´dzie tam, gdzie do tej

pory trzeba by∏o postawiç
dwie maszyny, tzn. kruszar-
k´ i przesiewacz, teraz wy-
starczy zastosowanie jedne-
go urzàdzenia – GIPO KOM-
BI. Dwupok∏adowy przesie-
wacz wibracyjny pozwala
na produkcj´ w jednej ma-
szynie podczas jednego
przebiegu kruszyw cechujà-
cych si´ najwy˝szà jakoÊcià.
GIPO KOMBI to zak∏ady
przeróbcze o wydajnoÊci na-
wet do 1.100 t/h. 

GIPO BAC sà mobilnymi kru-
szarkami szcz´kowymi. Mi-
mo wysokiej uniwersalnoÊci
kruszarek udarowych oferta
maszyn GIPO by∏aby nie-
kompletna bez kruszarek
szcz´kowych. Równie˝ te
kruszarki oferowane sà
z podwieszanym przesiewa-
czem wibracyjnym.
Przedstawicielem GIPO AG
w Polsce jest AusPolex
GmbH z siedzibà w Poznaniu. 
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Czerpak nagrodzony
przez Êwiat

W kwietniu tego roku czer-
pak kruszàcy BEFRA (kru-
szarka na ramieniu koparki)
otrzyma∏ pierwszà nagrod´
na mi´dzynarodowym salo-
nie innowacji w Genewie.
Nagroda zosta∏a przyzna-
na za niezwyk∏y pomys∏
czerpaka kruszàcego oraz
korzyÊci p∏ynàce z jego
u˝ytkowania, takie jak im-
ponujàca wydajnoÊç i niskie
koszty eksploatacji. Przy-
znana nagroda ma olbrzy-
mie znaczenie dzi´ki presti-
˝owi genewskiego konkur-
su uznanego za najwa˝niej-
szy na Êwiecie. Przyzna-
na nagroda stanowi wspa-
nia∏e zwieƒczenie sukce-
sów firmy w konkursach in-
nowacyjnoÊci w Hiszpanii,
Chorwacji i Anglii.

Dalsze informacje Pb 040Z
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ODDZIA¸ KRAKÓW tel./fax 0 12 626 63 90, ODDZIA¸ GDA¡SK tel./fax 0 58 347 55 33
ODDZIA¸ POZNA¡ tel./fax 0 61 842 52 82, ODDZIA¸ WROC¸AW tel./fax 0 71 351 95 00

Nowa równiarka
MISTY

MISTA Sp. z o.o. ze Stalowej
Woli - polski jedynak w pro-
dukcji równiarek - poszerzy-
∏a w tym roku swà ofert´
o kolejny model. Równiarka
RD200 o masie 16,5 tony wy-
posa˝ona jest w silnik CUM-
MINS QSB6.7-C190 z nowo-
czesnym, wysokociÊnienio-
wym systemem wtrysku pali-
wa Common-Rail. Maszyna

doskonale uzupe∏nia ofer-
t´ firmy, w której do tej po-
ry znajdowa∏y si´ RD130
i RD165C/H klasy 12 i 14 ton.
Tak jak pozosta∏e produko-
wane przez MIST¢ maszyny
RD200 wyposa˝ana jest
w najwy˝szej klasy hydrauli-
k´ typu Load Sensing, no-
woczesne sterowane elek-
tronicznie skrzynie ZF typu
Powershift, ergonomicznà,
przeszklonà, klimatyzowanà
kabin´ operatora zapewnia-
jàcà doskona∏à widocznoÊç

pola pracy maszyny oraz
system monitoringu funkcji
pracy maszyny i jej zespo-
∏ów, pe∏no-obrotowy lemiesz
Êrodkowy z hydraulicznym
systemem zabezpieczenia
przeciw przecià˝eniowego
w uk∏adzie obrotu. Model
ten dostarczany jest z uk∏a-
dem hamulcowym hydro-
-pneumatycznym z wielotar-
czowymi hamulcami mokry-
mi dzia∏ajàcymi na ko∏a tyl-
nego mostu nap´dowego.
Producent zapewnia bogatà

gam´ wyposa˝enia dodat-
kowego obejmujàcà mi´dzy
innymi lemiesz przedni
w wersji skr´tnej i tradycyj-
nej, zrywak, spulchniacz,
elektroniczne uk∏ady pomia-
ru zu˝ycia paliwa i zarzàdza-
nia flotà maszyn, systemy
sterowania niwelacjà ultra-
dêwi´kowe i laserowe.
Wszystkie trzy modele pro-
dukowane sà tak˝e w wersji
z nap´dem na wszystkie ko-
∏a (tzw. wersja H maszyn). 

Dalsze informacje Pb 041Z

RÓWNIARKI DROGOWE
PRODUKCJI POLSKIEJ

*ATRAKCYJNE CENY * OBS¸UGA GWARANCYJNA
* SERWIS POGWARANCYJNY

* CZ¢ÂCI ZAMIENNE * ZNAK CE
cz´Êci zamienne do równiarek drogowych 

i polskich maszyn budowlanych i drogowych

Równiarki MISTY to: nowoczesne, sterowane elektronicznie 
silniki i skrzynie przek∏adniowe, inteligentny uk∏ad 

hydrauliczny LS, bogata oferta osprz´tów roboczych 
z pe∏noobrotowym, ustawionym do kàta 90° do pod∏o˝a, 

wysuwanym na boki lemieszem Êrodkowym i skr´tnym lemieszem przednim,
doskona∏a zwrotnoÊç (kàt ∏amania ramy ± 27º i kàt skr´tu kó∏ ± 31º).

MISTA Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1
tel./fax: 015 844 03 52, 015 842 63 12, mista@pro.onet.pl, www.mista.eu
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B∏yskawiczny rozwój 
firmy Corleonis 

Firma Corleonis rozwija si´
w b∏yskawicznym tempie.
Jeszcze kilka lat temu by∏a
znana g∏ównie na lokalnym
rynku budowlanym wojewódz-
twa pomorskiego. W chwili
obecnej z jej us∏ug korzystajà
nie tylko deweloperzy pomor-
scy, ale równie˝ inwestorzy
z ca∏ej Polski. Obecnie firma
wspó∏pracuje z najwi´kszymi
przedsi´biorcami budowlany-
mi mi´dzy innymi z regionów
gdzie odnotowano najwi´kszy
rozwój budownictwa mieszka-
niowego, us∏ugowego oraz
przemys∏owego. W du˝ym
stopniu jest to zas∏uga m∏ode-
go i kreatywnego zespo∏u, któ-
ry robi wszystko, aby us∏ugi
Êwiadczone przez firm´ by∏y
na jak najwy˝szym poziomie
i w pe∏ni spe∏nia∏y oczekiwa-
nia inwestorów i wykonawców. 
Corleonis w obecnej chwili
posiada ponad siedemdzie-
siàt ˝urawi wie˝owych zna-
nych i cenionych marek, ta-
kich jak: Peiner, Potain, Co-
mansa, Liebherr, Zeppelin
oraz ˝urawie hydrauliczne. 
Zapotrzebowanie rynkowe
oraz wysokie wymagania sta-
wiane przez klientów by∏y pod-
stawà do podpisania kolej-
nych kontraktów dotyczà-

cych zakupu najnowoczeÊniej-
szych ˝urawi wie˝owych. Pod-
j´to tak˝e decyzj´ o znacz-
nym poszerzeniu parku ˝ura-
wi samojezdnych. 
˚urawie z firmy Corleonis pra-
cujà na najbardziej presti˝o-
wych inwestycjach budowla-
nych, realizowanych mi´dzy in-
nymi w TrójmieÊcie oraz na te-
renie ca∏ego kraju. W okresie
ostatniego roku by∏y to mi´dzy
innymi budowa Centrum Han-
dlowego Focus Park w Byd-
goszczy. Realizowany jest tam
du˝y obiekt handlowo-us∏ugo-
wy wraz z cz´Êcià kinowà. Inwe-
stycja realizowana by∏a przy po-
mocy pi´ciu nowoczesnych ˝u-

rawi (w tym trzech na torowi-
skach) wraz z obs∏uga operator-
skà na trzy zmiany. Pracowa∏y
one tam nieustannie od wrze-
Ênia 2006 do wrzeÊnia 2007.
Druga du˝a inwestycja to budo-
wa obiektu sportowego na po-
graniczu miast Sopotu i Gdaƒ-
ska, gdzie powstaje jedna z naj-
wi´kszych w Polsce hal widowi-
skowo – sportowych. Obecnie
jest ona realizowana przy po-
mocy siedmiu ˝urawi pracujà-
cych na dwie lub trzy zmiany. 
˚urawie firmy Corleonis pracu-
jà równie˝ przy budowie no-
woczesnego budynku Wydzia-
∏u Nauk Spo∏ecznych Uniwer-
sytetu Gdaƒskiego. Ju˝

z g∏ównej drogi wiodàcej
do Sopotu, ponad budynkami,
dostrzec mo˝na niebieskie ˝u-
rawie firmy z Rumi. Rozpocz´-
∏y one tam prac´ w mar-
cu 2007 i na pewno pozostanà
na budowie do koƒca roku.
Czwartà, du˝à inwestycjà jest
budowa Galerii S∏upsk.
Na placu tej budowy stojà
jedne z najwi´kszych ˝urawi
firmy o wysi´gu 70 metrów.
Nie b´dà to na pewno ostatnie
tak du˝e przedsi´wzi´cia trój-
miejskiej firmy. Rynek inwesty-
cyjny stoi otworem przed pr´˝-
nymi firmami, gotowymi pod-
jàç si´ ambitnych realizacji.

Dalsze informacje Pb 042Z
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˚urawie z logo Corleonis zobaczyç mo˝na nie tylko na Pomorzu, ale coraz cz´Êciej tak˝e w wielu innych regionach Polski…
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Zamiatarki TUCHEL 

Zamiatarki mechaniczne
produkowane przez nie-
mieckà firm´ TUCHEL Ma-
schinenbau GmbH sà no-
woczesnymi urzàdzeniami
o wielu mo˝liwoÊciach za-
stosowania. Sà przydatne
zarówno latem, jak i zimà.
Skutecznie usuwajà py∏,
piach, gruz, b∏oto, liÊcie,
Ênieg itp. Doskonale spraw-
dzajà si´ w pracach porzàd-
kowych, takich jak zamiata-

nie ulic, placów, dziedziƒ-
ców, chodników, a tak˝e
hal produkcyjnych oraz
przydomowych posesji. 
Urzàdzenia te odznaczajà
si´ stabilnà i wytrzyma∏à
konstrukcjà, co redukuje
do minimum mo˝liwoÊç wy-
stàpienia ewentualnych
awarii. Mocna, najwy˝szej
jakoÊci stalowa rama ma-
szyny, wysokiej jakoÊci ele-
menty hydrauliczne, marko-
we ko∏a oraz nowo opraco-
wany przez producenta sys-
tem szczotek gwarantujà

d∏ugà ˝ywotnoÊç zamiatarki. 
Ze wzgl´du na ró˝norod-
noÊç systemów mocowa-
nia, zamiatarki mogà byç
pod∏àczone do wszelkiego
typu maszyn, takich jak:
wózki wid∏owe, ∏adowarki
ko∏owe, maszyny budowla-
ne, urzàdzenia komunalne,
ciàgniki, unimogi itp. 
Zaletà naszych zamiatarek
jest ich du˝a wydajnoÊç,
a przy tym ekonomiczna
i komfortowa eksploata-
cja, szybki, ∏atwy monta˝
i demonta˝ elementów

wyposa˝enia dodatkowe-
go jak równie˝ kosza
na zamiatanà treÊç. Ca∏y
szereg dost´pnych dodat-
kowych opcji wyposa˝e-
nia pozwala na sprostanie
nawet najbardziej wyszu-
kanym potrzebom u˝yt-
kowników. Te i wiele in-
nych w∏aÊciwoÊci sprawia-
jà, ˝e zamiatarki mecha-
niczne marki TUCHEL sà
wydajnymi i wytrzyma∏ymi
maszynami o niskich kosz-
tach eksploatacji i napraw. 

Dalsze informacje Pb 043Z

¸y˝ki kruszàce 
i przesiewajàce Remu

Firma Wendor wprowadza
na polski rynek ∏y˝ki kruszà-
ce Remu. Mogà one kru-
szyç oraz mieszaç materia-
∏y takie, jak: asfalt, ceg∏a,
w´giel, szk∏o i porcelana.
Specjalnie zaprojektowane
ostrza mogà byç wykorzy-
stywane z modelami EX HD
oraz WL HD. SzerokoÊç
ostrza wynosi 25 milime-
trów. Ostrza wykonane sà
z HARDOXU tak jak inne
najbardziej nara˝one na zu-
˝ycie elementy urzàdzenia.
Odleg∏oÊç mi´dzy ostrzami
wynosi obecnie 75 mm. Tan
produkt to REMU HD MIX.
Model EX140 HDMIX (1,1 m3)

stosowany jest do pracy
z koparkami o tona˝u od 16
do 21 ton. ZaÊ model EX180
HDMIX (1,5m3) do koparek
o tona˝u od 21 do 28 ton
i wi´cej. Model WL 160
HDMIX (2,1 m3) stosowany
jest do pracy z ∏adowarkami
w przedziale od 7 do 12 ton,
WL170 HDMIX (2,7 m3) od
9 do 14 ton i wi´cej.
Nowym produktem jest lekka
∏y˝ka przesiewajàca REMU.
Stanowi ona odpowiedê na
potrzeby u˝ytkowników bar-
dzo cz´sto pytajàcych si´
o tego typu produkt. ¸y˝ki
przesiewajàce REMU L20
(0,11m3, 150 kg) oraz L30
(0,15m3, 175 kg) mogà
wspó∏pracowaç z miniko-
parkami oraz ma∏ymi ∏ado-
warkami. SzerokoÊç ostrzaSkruszony za pomocà ∏y˝ki REMU HDMIX asfalt to doskona∏y materia∏ na podbudowy…



to osiem milimetrów, który
wykonany jest z HARDOXU
podobnie jak inne elementy
∏y˝ki, które sà najbardziej
nara˝one na zu˝ycie. Do-
st´pna granulacja to 15
oraz 22 milimetrów. ¸y˝ka
L 20 mo˝e wspó∏pracowaç
z koparkami o wadze od 1,5
do 4 ton oraz ∏adowarkami
od 1 do 2 ton. Model L 30 mo-
˝e wspó∏pracowaç z koparka-
mi o tona˝u od 2 do 5 ton oraz
∏adowarkami od 1 do 2 ton. 

Dalsze informacje Pb 044Z

Hydrauliczne
mocowanie EC Oil 

Produkowane przez firm´
Engcon Holding AB moco-
wanie EC Oil zawiera w swej
konstrukcji podstaw´ rewo-
lucjonizujàcà podejÊcie
do szybkiego montowania
osprz´tu koparkowego. Mo-
cowanie dzia∏a podobnie
jak tradycyjny uk∏ad, w któ-
rym zazwyczaj zbierak przy-
twierdzony jest na haku
do przedniej kraw´dzi, na-
st´pnie przechylajàc moco-
wanie w dó∏ do pozycji blo-
kujàcej. Wówczas za pomo-
cà mocnego cylindra hyrau-
liczengo popychajàcego na-
rz´dzie do prawid∏owej po-
zycji uruchamiane jest hy-
drauliczne zamkni´cie, a hy-
drauliczne koƒcówki do∏à-
czajà si´ automatycznie
umieszczajàc uchwyt sor-
towniczy lub inne narz´dzie
ze smarem hydraulicznym.
- To w∏aÊnie prostota kon-
strukcji, przyst´pna cena
oraz du˝a elastycznoÊç
stanowià g∏ówne zalety te-
go mocowania - mówi Stig
Engström, który osobiÊcie
nadzorowa∏ prace projekto-
we w Engcon Holding AB.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç
zakupu mocowania bez hy-
draulicznych koƒcówek. Póê-
niej mo˝na bowiem bez kom-
plikacji dodaç EC Oil oraz
automatyczne hydrauliczne
koƒcówki do zastosowania
do wszystkich narz´dzi hy-

draulicznych, które mo˝na
wykorzystywaç z koparkà. 
Mocowanie EC Oil u∏atwia po-
∏àczenie dowolnego narz´-
dzia hydraulicznego bez ko-
niecznoÊci opuszczania przez
operatora kabiny w celu r´cz-
nego ∏àczenia koƒcówek hy-
drauliczych. W ten sposób
ogranicza si´ straty czasu. 
Mocowanie na przechy∏o-
wych elementach obroto-
wych Engcon stosowane
jest wraz z mocowaniem tra-
dycyjnym lub, jeÊli to wyma-
gane, jako zwyk∏e hydrau-
liczne narz´dzie mocowania
w rozmiarze od S30 a˝
do S80. W chwili obecnej
dost´pne sà rozmiary S45
i S60. Pozosta∏e pojawià si´
w sprzeda˝y do koƒca roku.
W chwili zakoƒczenia prac
nad serià tradycyjnych mo-
cowaƒ S30÷S70 rozpocz-
nie si´ produkcja uniwersal-
nej odmiany mocowania
PUP (typu Miller, Geith, itp.).
Nale˝y ono bezsprzecznie
do najcz´Êciej spotykanych
typów mocowania na Êwia-
towych rynkach.

Dalsze informacje Pb 045Z
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Mocowanie EC Oil rewolucjonizuje mon-
towanie osprz´tu koparkowego

∏y˝ki kruszàce i przesiewajàce
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Sterowanie koparkà
– dok∏adnie, szybko
i bez wytyczeƒ

Jednym z najciekawszych
zaprezentowanych ostatnio
rozwiàzaƒ w dziedzinie ste-
rowania pracà koparki jest
system 3DXi firmy Topcon.
Jak wskazuje nazwa jest to
system 3D oparty na tech-
nologii pozycjonowania sa-
telitarnego. Dla zwi´kszenia
efektywnoÊci i p∏ynnoÊci
dzia∏ania Topcon (jako
pierwszy na Êwiecie) zasto-
sowa∏ w nim technologi´
dwusystemowà GPS+GLO-
NASS, co oznacza, ˝e ante-
ny zainstalowane na kopar-
ce odbierajà sygna∏y z sate-
litów GPS i GLONASS.
Uk∏ad odbiorczy (anteny
i zaawansowany odbiornik
GPS+GLONASS) odbiera
sygna∏y z satelitów i przeka-
zuje do panelu sterujàcego.
System oblicza pozycj´ ko-
parki i podaje operatorowi
pozycj´ ∏y˝ki w postaci gra-
ficznych i liczbowych wska-
zaƒ na panelu sterujàcym
znajdujàcym si´ w kabinie.
Operator obserwujàc wska-
zania i znajàc dok∏adnie
po∏o˝enie ∏y˝ki, mo˝e pra-
cowaç znacznie szybciej
i precyzyjniej, z dok∏adno-
Êcià nawet do jednego cen-
tymetra. Najciekawsze jest
jednak to, ˝e takà dok∏ad-
noÊç uzyskuje praktycznie
bez wytyczeƒ i bez udzia∏u
ekipy pomiarowej!
Tym, co odró˝nia syste-
my 3D od prostszych - 2D,
jest sposób okreÊlania po-
zycji. W systemach 3D po-
zycja podawana jest w uk∏a-
dzie trzech wspó∏rz´dnych
(stad nazwa 3D, systemy
trójwymiarowe). W syste-
mach 2D pozycja okreÊlana
jest za pomocà dwóch pa-
rametrów, na przyk∏ad wy-
sokoÊci i nachylenia. To
wa˝na ró˝nica, poniewa˝
w uk∏adzie trzech wspó∏-
rz´dnych pozycja z´bów
∏y˝ki koparki okreÊlona jest

jednoznacznie w trójwymia-
rowej przestrzeni, którà sta-
nowi plac budowy. Odwzo-
rowaniem tej faktycznej
przestrzeni w pami´ci kom-
putera jest tak zwany pro-
jekt cyfrowy, czyli po prostu
uporzàdkowany zbiór punk-
tów opisujàcych rzeczywi-
sty plac budowy lub projekt
inwestycji. Wystarczy zatem
na poczàtku jej realizacji
wykonaç pomiary kontrolne
w kilku punktach, aby jed-
noznacznie przypisaç pro-
jekt cyfrowy do rzeczywiste-
go terenu. Od tego momen-
tu nie sà potrzebne ˝adne
paliki. Maszyna sama wie,
w którym miejscu w danej
chwili znajduje si´ ∏y˝ka.
Praca posuwa si´ szybko,
dok∏adnie i praktycznie bez
koniecznoÊci wzywania eki-
py pomiarowej.
Operator w ka˝dym mo-
mencie pracy wie, gdzie,
jak g∏´boko i jak daleko ma
kopaç i jaki jest stan wyko-
nanej pracy. Wszystko to
z dok∏adnoÊcià do jednego
centymetra. Nawet jeÊli ∏y˝-
ka znajduje si´ na przyk∏ad
pod wodà lub w g∏´bokim
wykopie, operator zna jej
dok∏adne po∏o˝enie i „czuje
jà” pod kciukiem. 
Obraz na panelu sterujàcym
przedstawiony jest w jaskra-
wych kolorach, co zapewnia
jego dobrà widocznoÊç bez
wzgl´du na por´ dnia. Pa-

nel obs∏uguje si´ ∏atwo w
sposób intuicyjny dzi´ki
prostemu menu i dotykowe-
mu ekranowi. Na stronie in-
ternetowej www.topconpo-
s i t i o n i n g . c o m / s t a t i c
/3dxi_anim/3dxi_anima-
tion.html znajduje si´ ani-
macja pokazujàca widok
z kabiny operatora i sposób,
w jaki praca jest prezento-
wana na ekranie.
Do najwa˝niejszych korzy-
Êci p∏ynàcych ze stosowa-
nia systemu 3DXi firmy Top-
con nale˝à:
• zmniejszenie liczby i kosz-

tów pomiarów (nie trzeba
wo∏aç ekipy, praca odby-
wa si´ bez dodatkowych
wytyczeƒ),

• przyspieszenie pracy,
• zwi´kszenie wydajnoÊci,
• lepsze wykorzystanie ma-

teria∏u, oszcz´dnoÊç (ope-
rator zawsze kopie tyle ile
trzeba, nie za du˝o i nie
za ma∏o),

• niezmiernie wysoka do-
k∏adnoÊç,

• du˝e u∏atwienie dla ope-
ratora (ca∏y proces kopa-
nia widzi graficznie przed-
stawiony na ekranie ze
wszystkimi niezb´dnymi
wymiarami).

Do podstawowych cech sys-
temu 3DXi Topcon nale˝à:
• bardzo wysoka wydajnoÊç

osiàgni´ta dzi´ki odbiorni-
kowi GPS+GLONASS,

• ∏atwa obs∏uga,

• mo˝liwoÊç wyboru wizu-
alizacji (np. widok planu,
profilu, odcinka),

• ruch ∏y˝ki, bomu i ramie-
nia koparki prezentowa-
ny na ekranie w czasie
rzeczywistym,

• mo˝liwoÊç szybkiego pod-
glàdu stanu wykonanej
pracy,

• pe∏na kontrola poziomu
i po∏o˝enia ∏y˝ki,

• trwa∏e czujniki, ma∏e i bez
ruchomych elementów,

• szybka instalacja niemal
na ka˝dej koparce,

• mo˝liwoÊç zmiany ∏y˝ki
(w pami´ci mo˝na prze-
chowywaç dane nawet
szeÊciu ró˝nych ∏y˝ek).

A oto jak oceniajà system
3DXi wykorzystujàcy go w
praktyce: – ZainstalowaliÊmy
systemy 3DXi na czterech
koparkach: Volvo EC290,
EC360 i EC460 oraz Hita-
chi 210 w paêdzierniku ubie-
g∏ego roku – mówi Ole Hel-
ge Steinsrud, szef projektu
w norweskiej firmie HAB
Construction AS – dwunastu
operatorów pracowa∏o
na maszynach przez ca∏y
czas w systemie zmiano-
wym, mo˝na wi´c powie-
dzieç ˝e system zosta∏ do-
brze przetestowany. Po czte-
rech miesiàcach pracy da∏o
si´ obiektywnie oceniç efek-
ty. Prace przy budowie od-
cinka drogi ko∏o Oslo zosta-
∏y wykonane szybko. Dodat-
kowo by∏a k∏adziona kanali-
zacja wzd∏u˝ drogi. Przy obu
projektach zu˝yto mniej ma-
teria∏u, a to przyczyni∏o si´
do konkretnych oszcz´dno-
Êci. Wzrost szybkoÊci pracy
oceniono na dziesi´ç do
dwudziestu procent.
Systemy 3DXi firmy Topcon
sà dost´pne w firmie TPI
b´dàcej przedstawicielem
Topcon w Polsce. Firma za-
pewnia pe∏ne wsparcie tech-
niczne, instalacj´ oraz ser-
wis. Wi´cej informacji mo˝na
uzyskaç pod numerem tel.
(0 22) 632 91 40 lub pod adre-
sem tpi@topcon.com.pl
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Mieszalniki cykliczne
BHS Sonthofen

Historia firmy BHS-Sontho-
fen GmbH jest nierozerwal-
nie zwiàzana z historià nie-
mieckiego przemys∏u. Pro-
dukcj´ maszyn podj´to w
niej bowiem  jeszcze w koƒ-
cu dziewi´tnastego wieku.
DziÊ BHS-Sonthofen zalicza
si´ do wiodàcych w skali
Êwiatowej przedsi´biorstw.
Firma skupia si´ na trzech
g∏ównych obszarach dzia∏al-
noÊci, jakimi sà: technika
mieszalnicza,  przeróbka su-
rowców oraz nowoczesne
technologie filtracyjne.
Paleta produktów w pierw-
szej sferze dzia∏ania obejmu-
je mieszalniki o ró˝nej wiel-
koÊci i konstrukcji, przezna-
czone przede wszystkim do
produkcji betonu, ale tak˝e
innych mieszanek mineral-
nych.  Wiele tysi´cy mieszal-
ników BHS od dziesi´cioleci

sprawdza si´ pracujàc na
ca∏ym Êwiecie, niejednokrot-
nie w ekstremalnie trudnych
warunkach. Ponadto BHS-
-Sonthofen wytwarza rów-
nie˝ kompletne linie mieszal-
nicze do szczególnie wyma-
gajàcych zastosowaƒ.  
W dziedzinie przeróbki su-
rowców BHS-Sonthofen na-
le˝y do uznanych producen-
tów kruszarek udarowych
i m∏ynów udarowych. G∏ów-
ny nacisk firma k∏adzie dziÊ
przede wszystkim na rozwój
konstrukcji kruszarek i m∏y-
nów z pionowym wa∏em.
Produkcja urzàdzeƒ prze-
znaczonych do rozdrabnia-
nia i uszlachetniania kamie-
nia zapoczàtkowana zosta∏a
jeszcze w latach osiemdzie-
siàtych ubieg∏ego stulecia.
Od blisko dziesi´ciu lat do-
menà BHS-Sonthofen sta∏a
si´ te˝ produkcja zaawanso-
wanych technologicznie ma-
szyn do recyklingu. 
W sferze techniki filtracyjnej

BHS-Sonthofen wytwarza
pojedyncze maszyny i kom-
pletne linie przede wszyst-
kim na u˝ytek   koncernów
chemicznych, firm farmaceu-
tycznych oraz zajmujàcych
si´ utylizacjà odpadów. W
chwili obecnej oferowanych
jest pi´ç  typów filtrów, co
oznacza mo˝liwoÊç dobra-
nia optymalnego rozwiàza-
nia do konkretnego zadania.
BHS-Sonthofen jest Êred-
niej wielkoÊci, niezale˝nym
przedsi´biorstwem zatrud-
niajàcym oko∏o dwustu pra-
cowników. Wszystkie ma-
szyny produkowane przez
BHS sà we w∏asnych zak∏a-
dach przez wysokiej klasy
fachowców. Doskonale za-
opatrzony magazyn cz´Êci
zamiennych i sprawnie
dzia∏ajàcy serwis zapewnia-
jà b∏yskawiczne rozwiàzy-
wanie problemów. BHS-
Sonthofen posiada filie
w USA, Chinach i w Indiach.
Produkowane przez BHS

dwuwa∏owe mieszalniki cy-
kliczne zdoby∏y sobie uzna-
nie u˝ytkowników w wielu,
cz´sto niezwykle egzotycz-
nych, regionach Êwiata.
Szczególnie tych zajmujà-
cych si´ budowie betono-
wych zapór wodnych. Re-
alizacja tego rodzaju nie-
zwykle skomplikowanych
obiektów hydroin˝ynieryj-
nych stawia nadzwyczajne
wymagania u˝ywanym ma-
szynom do produkcji beto-
nu. Muszà one w ka˝dym
cyklu wytworzyç niewy-
obra˝alne wprost dla zwy-
k∏ego Êmiertelnika masy be-
tonu najwy˝szej jakoÊci
i jednorodnej konsystencji.
Mieszalniki produkowane
przez BHS-Sonthofen spe∏-
niajà wszelkie za∏o˝enia
w tym wzgl´dzie, o czym
Êwiadczà referencje dla fir-
my p∏ynàce od u˝ytkowni-
ków wykorzystujàcych je
w najodleglejszych zakàt-
kach ca∏ego Êwiata.

BENZA - wysoka
jakoÊç i precyzja

Maszyny i agregaty marki
BENZA sà dost´pne w Pol-
sce od ponad roku. Wielu
u˝ytkowników mog∏o si´
wi´c ju˝ przekonaç o najwy˝-
szej jakoÊci sprz´tu, który
poza niezaprzeczalnymi wa-
lorami estetycznymi charak-
teryzuje si´ równie˝ niepraw-
dopodobnà wprost wytrzy-
ma∏oÊcià w ekstremalnych
warunkach eksploatacji.
Agregaty BENZA zdobywa-
jà te˝ coraz wi´kszà popu-
larnoÊç wÊród w∏aÊcicieli
wypo˝yczalni sprz´tu bu-
dowlanego, gdzie przecho-
dzà swoistà prób´ bojowà.
We wczeÊniejszych publika-
cjach przestawiliÊmy ofert´
maszyn marki BENZA ta-
kich, jak: agregaty pràdo-
twórcze jedno- i trójfazowe
równie˝ z modu∏em spawal-
niczym oparte na silnikach
benzynowych i wysokopr´˝-
nych; motopompy a wÊród

nich nowatorskà konstruk-
cj´ FLEX 305 wykorzystujà-
cà do przeniesienia momen-
tu na modu∏ pompowy wa-
∏ek elastyczny; spalinowe
myjki wysokociÊnieniowe
oraz pi∏y do asfaltu i betonu,
których sztywna konstrukcja
zapewnia precyzj´ prowa-
dzenia lini ci´cia. Wszystkie
urzàdzenia nap´dzane sà
najwy˝szej jakoÊci japoƒ-
skimi silnikami SUBARU-
ROBIN oraz YANMAR.
Poza wczeÊniej wspomniany-
mi urzàdzeniami BENZA ofe-
ruje równie˝ agregaty prze-
mys∏owe o mocy od 20
do 130 kW mocy maksymal-
nej oparte na wysokopr´˝-
nych silnikach ch∏odzonych
cieczà. Agregaty oferowane
sà równie˝ w wersji wyciszo-
nej oraz w uk∏adach awaryj-
nego zasilania z automa-
tycznym rozruchem przy za-
niku sieci. Producent udziela
gwarancji na agregaty prze-
mys∏owe na okres 24 miesi´-
cy lub 5.000 mth.
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PROFESJONALNY SPRZ¢T
NAJWY˚SZA JAKOÂå
Agregaty pràdotwórcze
Agregaty spawalnicze
Pi∏y do asfaltu i betonu
Motopompy
Myjki spalinowe

UWAGA !!!
POSZUKUJEMY
FIRM POWA˚NIE
ZAINTERESOWANYCH
DYSTRYBUCJÑ!!!

AGE-POWER s.c.
UL. GRUDOWSKA 65
05-822 MILANÓWEK
TEL./FAX 022/7245507
KOM: 0609560535

DEALERZY:
PILEX – Szczecin (zachodniopomorskie) tel. 091 483 48 98
PALISANDER – Bia∏ystok (podlaskie) tel. 085 662 74 88
NORDEKO – Zblewo (pomorskie) tel. 058 588 43 83
HAMER – Warszawa (mazowieckie) tel. 022 814 00 07
FU-H Grochowski – Racibórz (Êlàskie) tel. 032 415 12 99

WY¸ÑCZNY IMPORTER:



Zapora Longtan w chiƒskiej
prowincji Guangxi jest kolej-
nym wielkim projektem hy-
drotechnicznym w Chinach.
Mur zewn´trzny zapory mie-
rzy 192 metry i jest najwi´k-
szà tego typu budowlà
na Êwiecie. W drugiej fazie
budowy podniesiony zosta-
nie jeszcze do 216,5 metra.
W∏adze w Pekinie argumen-
tujà, ˝e budowa tamy stano-
wi szans´ dla Chin na zaspo-
kojenie rosnàcego popytu
na pràd. D∏ugoÊç korony za-
pory wynosi 790 metrów a jej
szerokoÊç 13,6 metra. Do jej
wykonania potrzeba po-
nad szeÊç milionów metrów
szeÊciennych betonu naj-
wy˝szej jakoÊci. W zamyÊle
projektantów zapora Long-
tan powinna uregulowaç
bieg rzeki Hongshui oraz po-
zwoliç na uruchomienie elek-
trowni wodnej, której ca∏ko-
wita moc wyniesie pi´ç tysi´-
cy czterysta megawatów.
Oprócz produkcji energii
elektrycznej kolejnym zada-
niem zapory b´dzie ochro-
na ponad trzech milionów lu-
dzi i szeÊçdziesi´ciu siedmiu
tysi´cy hektarów powierzch-
ni rolnej przed zgubnymi
skutkami powodzi. 

Przy budowie zapory Long-
tan wykorzystano dwa dwu-
wa∏owe mieszalniki BHS-
Sonthofen typu DKX 7,0.
Stosujàc te urzàdzenia
w krótkim czasie uzyskaç
mo˝na jednorodnà najwy˝-
szej jakoÊci mieszank´
z materia∏u o ziarnistoÊci
do 160 milimetrów. Dla reali-
zacji tak olbrzymiego obiek-
tu firma prowadzàca roboty
betoniarskie zdecydowa∏a
si´ u˝yç sprawdzone mie-
szalniki produkowane przez
BHS. Mieszalniki pracujà
na budowie od marca 2004
roku sprawdzajàc si´ do-
skonale przez ca∏y czas.
Stale rosnàce koszty surow-
ców energetycznych oraz
koniecznoÊç zaspokojenia
systematycznie zwi´kszajà-
cego si´ zapotrzebowania
na energi´ elektrycznà spra-
wiajà, ˝e rosnàç b´dzie licz-
ba budowanych zapór wod-
nych. Mieszalniki produko-
wane przez BHS s∏u˝à do-
brze budowniczym tego ty-
pu obiektów o czym przeko-
nuje szeÊçdziesiàt doskona-
∏ych opinii zebranych pod-
czas budowy podobnych
obiektów na ca∏ym Êwiecie. 
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Typ DXK
Dwuwa∏owy
mieszalnik cykliczny
Sprawdzony na ca∏ym Êwiecie w tysiàcach egzemplarzy!

Dwuwa∏owe mieszalniki o wysokiej wydajnoÊci typu DKX
przeznaczone sà do wszelkich, najtrudniejszych zadaƒ zwiàzanych z
procesami mieszania. Sà najw∏aÊciwszym wyborem dla wszystkich,
zarówno suchych, jak i wilgotnych mieszanek mineralnych.
G∏ówny obszar ich zastosowaƒ stanowi produkcja betonu towarowego
∏àcznie z betonem samozag´szczalnym i ultrawysokiej wytrzyma∏oÊci. 
Cechà szczególnà w technice mieszalnika dwuwa∏owego jest
ustawienie ramion i ∏opat pozwalajàce na mieszanie w trzech
wymiarach i wywo∏ujàce intesywne przemieszczanie si´ mieszanych
substancji. Zapewnia to optymalne wyniki mieszania przy
jednoczesnym zwi´kszeniu wydajnoÊci dzi´ki skróceniu czasu pracy.
Kolejnymi zaletami sà:
- identyczny wynik mieszania w ka˝dym cyklu 
- wysoka jakoÊç wymieszanych materia∏ów, takich jak cement

czy dodatki chemiczne
- szybkie rozprowadzanie w∏ókien lub farb 
- ∏agodne traktowanie mieszanki
- du˝y wybór wielkoÊci mieszalników, jak i dodatkowego

wyposa˝enia 
- mocna, stabilna konstrukcja i wysoka niezawodnoÊç
- niskie koszty eksploatacji
- ∏atwa konserwacja i obs∏uga
- pewny serwis

Indywidualne doradztwo zwiàzane ze wszelkimi aspektami
procesów mieszania - tak˝e w zakresie prób - zapewniajà nasi
wykwalifikowani pracownicy. Wystarczy zapytaç.

BHS-Sonthofen GmbH
Hans-Böckler-Str. 7
D-87527 Sonthofen
Niemcy

tel.  +49 8321 802-200
fax: +49 8321 802-220
info@bhs-sonthofen.de
www.bhs-sonthofen.de

EXPERIENCE AND INNOVATION

Jedynym przedstawicielem firmy BHS 
w Polsce, zajmujàcym si´ sprzeda˝à,
monta˝em i remontem urzàdzeƒ jest:
EURO BETON Sp. z o.o.
Szczyglice, ul. D∏uga 64
32-083 Balice
tel. 012 285 53 16, tel./fax 012 285 53 18
e-mail: biuro@betonservice.pl

Przy budowie zapory Longtan wykorzystano dwa dwuwa∏owe mieszalniki BHSSontho-
fen typu DKX 7,0. Stosujàc te urzàdzenia w krótkim czasie uzyskaç mo˝na jednorodnà
najwy˝szej jakoÊci mieszank´ z materia∏u o ziarnistoÊci do 160 mm



Nowe wydanie 
Mascus Magazynu

Na poczàtku paêdziernika
do ràk czytelników trafi ko-
lejne wydanie Mascus Ma-
gazynu, wydawanego przez
Internetowà Gie∏d´ Sprz´tu
U˝ywanego www.mascus.pl 
Ideà wydawania kwartalnika
jest pomoc klientom serwi-
su www.mascus.pl w dotar-
ciu do wi´kszej liczby po-
tencjalnych kontrahentów. 

Nak∏ad jesiennej edycji Ma-
scus Magazynu wyno-
si 45.000 egzemplarzy. Je-
go dystrybucja obywaç si´
b´dzie poprzez pras´ bran-
˝owà (budowlanà, transpor-
towà, rolniczà), wysy∏k´
bezpoÊrednià, imprezy tar-
gowe, gie∏dy u˝ywanych
samochodów i maszyn
w dwudziestu trzech kra-
jach (w Polsce, Rosji, na
Ukrainie, ¸otwie, Litwie, Es-
tonii, w krajch Skandynawii,
w Wielkiej Brytanii, Niem-

czech, Austrii, Holandii, Bel-
gii, Francji, S∏owenii, BoÊni
i Hercegowinie, Czarnogó-
rze, Chorwacji, Czechach,
na W´grzech i w Rumunii).
Mascus Magazyn  dost´pny
jest równie˝ w formie pliku
PDF na stronie internetowej
www.mascus.pl
Podobnie jak poprzednie wy-
danie, tak˝e to ma charakter
ogólnoeuropejski i prezentu-
je oferty firm sprzedajàcych
u˝ywane maszyny budowla-
ne, rolnicze, leÊne, samocho-

dy ci´˝arowe oraz wózki wi-
d∏owe. Wszystkie oferty za-
wierajà zdj´cia sprz´tu wraz
z podstawowymi danymi
technicznymi. Wi´cej infor-
macji na temat konkretnej
maszyny oraz sprzedajàcego
mo˝na uzyskaç wchodzàc
na stron´ www.mascus.pl
i wpisujàc numer ID podany
pod ka˝dà ofertà.  Wszystkie
oferty na stronie interneto-
wej firmy Mascus prezento-
wane sà w j´zyku polskim.
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Waryƒski Trade 
dla wymagajàcych 

Spó∏ka Waryƒski Trade, re-
prezentuje producentów
skupionych wokó∏ Grupy
Holdingowej Bumar Waryƒ-
ski SA. Firma jest obecna
na polskim rynku od roku
1992 specjalizujàc si´ w pro-
dukcji oraz sprzeda˝y ma-
szyn i urzàdzeƒ przezna-
czonych do prac ziemnych.
W ofercie handlowej Waryƒ-
ski Trade znajdujà si´ zarów-
no maszyny w∏asnej produk-
cji, jak i wytwarzane przez
takie firmy, jak: HIDROMEK,
LIUGONG, WAY INDUSTRY,
CSM TISOVEC, STALOWA
WOLA, ZANAM-LEGMET,
¸ZG ̧ ¢CZYCA, GONAR oraz
TEREX FUCHS. 
By u∏atwiç klientom skorzy-
stanie z bogatej oferty Wa-
ryƒski Trade rozbudowuje
sieç biur regionalnych.
Znajdujà si´ one mi´dzy in-

nymi w Stalowej Woli, Wro-
c∏awiu, Stargardzie Szcze-
ciƒskim i Toruniu.
Za poÊrednictwem sieci
agentów Waryƒski Trade
poza rynkiem krajowym,
obs∏uguje tak˝e takie kraje,
jak: Rosja, Kazachstan, Uz-
bekistan, W´gry czy Bu∏ga-
ria. Firma wspó∏pracuje tak-
˝e z krajami Unii Europej-
skiej, do których dostarcza
konstrukcje spawane, ∏y˝ki,
chwytaki oraz maszyny dla
bran˝y rolniczej. 
Do wszystkich maszyn ofe-
rowanych przez Waryƒski
Trade, zarówno nowych,
u˝ywanych, jak i po odbu-
dowie, dost´pne sà cz´Êci
zamienne, znajdujàce si´
w warszawskim magazynie.
Zapewniony jest tak˝e ser-
wis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny. Szeroka oferta
Waryƒski Trade  zadowoli
nawet najbardziej wymaga-
jàcych klientów.
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Nowe spr´˝arki
powietrza Atlas Copco

Do niedawna firmy dzia∏ajà-
ce w bran˝y budowlanej
chwali∏y przewoêne spr´˝ar-
ki powietrza Atlas Copco se-
rii XA (T, H) S 106-136 pod-
kreÊlajàc ich niezawodnoÊç,
trwa∏oÊç oraz niskie koszty
eksploatacji. Od wrze-
Ênia 2007 roku b´dà mia∏y
kolejne powody do zadowo-
lenia, do sprzeda˝y wcho-
dzà bowiem nowe maszyny
tej serii. Sà to modele
XAHS 107 (5,6 m3/min – 12
bar) oraz XAS 137 (7,5
m3/min – 7 bar). Pierwszy z
nich przeznaczony jest
g∏ównie dla firm in˝ynieryj-
nych do zasilania tzw. kre-
tów przy zastosowaniu tech-
nologii bezwykopowych.
Dzi´ki mo˝liwoÊci u˝ycia 12
bar tzw. „przedmuch” rur
jest szybszy i wygodniejszy.
Drugi model skonstruowano
z myÊlà o firmach budowla-
nych i zajmujàcych si´
zabezpieczaniem antykoro-

zyjnym. W procesie czysz-
czenia strumieniowo-Êcier-
nego korzystajà one z dysz
o rozmiarze 9,5 mm oraz
wi´kszych. Dzi´ki zmniej-
szeniu wymiarów o 40%
oraz masy o 23% (do oko-
∏o 1.200 kg) spr´˝arki sta∏y
si´ bardziej mobilne (szcze-
gólnie w ruchu miejskim).
Pod pewnymi warunkami
mo˝na je holowaç za sa-
mochodem majàc upraw-
nienia kat. B. Konstrukcyj-
nie spr´˝arki XA (H) S 107-
137 podobne sà do do-

brze znanych  spr´˝arek
serii 7 (najbardziej popular-
na – XAS 97). Posiadajà po-
jedynczà pokryw´ podpiera-
nà przez amortyzatory oraz
panel sterowania w tylnej
cz´Êci zabudowy. Zbiornik
paliwa o pojemnoÊci 130
litrów pozwala na ciàg∏à
prac´ przez osiem godzin
na pe∏nym obcià˝eniu.
Opcje wyposa˝enia dodat-
kowego obejmujà oprócz
dobrze ju˝ znanych: ch∏od-
nicy powietrza z separato-
rem wody, skrzynki na m∏o-

ty, reheatera, generatora prà-
du 12 kVa (w XAS 137) tak˝e
nowe specjalne wyposa˝enie
rafineryjne oraz filtr Racor,
który dodatkowo zabezpie-
cza silnik przed paliwem ni-
skiej jakoÊci. Obydwa mode-
le wyposa˝one sà w ch∏o-
dzone powietrzem silniki
Deutz BF 4 M 2011. Poczàw-
szy od stycznia 2008 roku w
spr´˝arkach montowane b´-
dà najnowsze silniki Deutz
TD 11 spe∏niajàce najostrzej-
sze warunki normy COM III. 
Atlas Copco jako lider rynku
przewoênych spr´˝arek po-
wietrza oferuje najd∏u˝szà
gwarancj´, czyli trzy lata
lub dwa tysiàce motogodzin.
Przy skorzystaniu z planów
serwisowych istnieje tak˝e
mo˝liwoÊç wyd∏u˝enia gwa-
rancji do pi´ciu lat lub trzech
tysi´cy motogodzin.
Zainteresowani bli˝szymi in-
formacjami na temat zalet
nowych przewoênych spr´-
˝arek powietrza Atlas Copco
mogà odwiedziç stron´ inter-
netowà: www.atlascopco.pl
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn
tel. (022) 572 68 00, fax  (022) 572 68 09
www.atlascopco.pl

Spr´˝arka przewoêna XAS137



Bomag – w 50 lat
z gara˝u do elity

We wrzeÊniu na zaproszenie
firmy Bomag dziennikarz na-
szej redakcji mia∏ okazj´ go-
Êciç w po∏o˝onym malowni-
czo nad Renem Boppard.
Okazja ku temu by∏a nie by-
le jaka, Bomag rozpoczyna∏
w∏aÊnie obchody pó∏wiecza
swego istnienia. 
Spojrzenie na poczàtki Bo-
maga uwidacznia skal´ roz-
woju przedsi´biorstwa, któ-
re wyprodukowa∏o pierwszà
maszyn´ w zwyk∏ym gara˝u,
a dziÊ nale˝àc do absolutnej
czo∏ówki swej bran˝y posia-
da fabryki nie tylko w Niem-
czech, ale tak˝e w USA i Chi-
nach. Na licencji Bomaga
sprz´t do zag´szczania od
lat produkuje si´ tak˝e w In-
diach, Malezji i Japonii. 

Zas∏ugujàcy z pewnoÊcià
na miano wizjonera za∏o˝y-
ciel Bomaga Karl Heinz
Schwamborn swà przygod´
z biznesem rozpoczyna∏
od… handlu drewnem. Po-
niewa˝ drewniane stemple
stosowane w nale˝àcych
do jego g∏ównych klientów
kopalniach zacz´to zast´-
powaç betonowymi i stalo-
wymi, Schwamborn zosta∏
zmuszony do zmiany bran-
˝y. Przys∏owiowym strza∏em
w dziesiàtk´ okaza∏a si´ in-

westycja w pomys∏ in˝yniera
Benno Kalteneggera, który
opracowa∏ rewolucyjnà tech-
nologi´ zag´szczania meto-
dà podwójnej wibracji. Obaj
panowie zrobili szybkie ro-
zeznanie co do mo˝liwoÊci
zastosowania nowatorskiej
maszyny. Wypad∏o ono
na tyle obiecujàco, ˝e w ro-
ku 1957 do ˝ycia powo∏a-
na zosta∏a firma Bopparder
Maschinenbau Gesellschaft.
Pierwszà wyprodukowanà
przez nià maszynà by∏ pro-
wadzony r´cznie walec z wi-
bracjà na oba b´bny, który
otrzyma∏ symbol BW 60. 
Maszyna natychmiast zyska-
∏a sobie uznanie, jej u˝ycie
nie powodowa∏o pofa∏dowa-
nia zag´szczanej nawierzch-
ni, zwarta budowa umo˝li-
wia∏a zaÊ ∏atwy transport.
Bomag by∏ skazany na suk-
ces i wykorzysta∏ swà szan-

s´. Ju˝ w roku 1968 Bomag
posiada∏ filie w tak odle-
g∏ych krajach, jak Japonia,
Kanada i Republika Po∏u-
dniowej Afryki. Wkrótce te˝
zaprezentowa∏ swe maszyny
na targach w Chinach.
Bomag zwi´kszy∏ zatrudnie-
nie i obroty. Rozwój produk-
cji sprawi∏, ˝e niemo˝liwe
sta∏o si´ jej prowadzenie
w wynajmowanych, prowi-
zorycznych halach. W ro-
ku 1969 Karl Heinz Schwam-
born zatrudniajàcy ju˝ dwu-

stu osiemdziesi´ciu pracow-
ników podjà∏ decyzj´ o za-
kupie gruntów i budowie
hal fabrycznych z prawdzi-
wego zdarzenia w Heller-
wald, przemys∏owej dzielnicy
Boppard. Tak˝e i w tym przy-
padku nie zawiod∏a go intu-
icja. Naby∏ bowiem grunty
o powierzchni daleko wi´k-
szej od ówczesnych potrzeb.
Pozwala∏o to na nieskr´po-
wanà rozbudow´ zak∏adów
i sprawi∏o, ˝e firma nie musia-
∏a si´ przeprowadzaç.
Konstruktorzy Bomaga od po-
czàtku istnienia firmy pracujà
nad rozwojem technologii za-
g´szczania. W roku 1972
w Boppard stworzono cen-
trum badawczo-rozwojowe,
które w poczàtkowym okresie
dzia∏alnoÊci po∏o˝y∏o podwali-
ny rozwoju techniki zag´sz-
czania. DziÊ jest ono najwi´k-
szà tego typu placówkà
na Êwiecie. Olbrzymim sukce-
sem in˝ynierów Bomaga by∏o
stworzenie w roku 1983 pierw-
szego na Êwiecie systemu po-
miarowego umo˝liwiajàcego
dok∏adne okreÊlenie stopnia
zag´szczenia pod∏o˝a bez ko-
niecznoÊci przerywania pracy.
Stosowane obecnie zaawan-
sowane systemy pomiarowe,
takie jak Variocontrol czy
Asphalt Manager mogà ustaliç
nie tylko stopieƒ zag´szczenia
lecz tak˝e automatycznie,
w zale˝noÊci od w∏aÊciwoÊci
pod∏o˝a, zoptymalizowaç pa-
rametry pracy maszyny.

Konsekwentne wprowadza-
nie innowacyjnych technolo-
gii ugruntowa∏o pozycj´ Bo-
maga, jako wiodàcej firmy
zajmujàcej si´ zag´szcza-
niem i zwiàzanà z nim techni-
kà pomiarowà. Nowoczesna
technologia produkcji i kon-
sekwentnie przeprowadzane
mordercze testy maszyn,
sprawiajà, ˝e marka Bomag
uto˝samiana jest na ca∏ym
Êwiecie z najwy˝szà jakoÊcià.
To w∏aÊnie Bomag, jako
pierwsze przedsi´biorstwo
w swej bran˝y ju˝ w ro-
ku 1994 uzyska∏ certyfikat za-
rzàdzania jakoÊcià ISO 9001.
Bomag zawsze pozostawa∏
wierny swym wartoÊciom, co
z pewnoÊcià jest powodem,
dla którego wsz´dzie po-
strzegany jest jako solidny
partner i pracodawca. DoÊç
powiedzieç, ˝e wielu ko-
operantów wspó∏pracuje
z Bomagiem od poczàtku
istnienia firmy. Przeci´tny
w niej zatrudniony legitymu-
je si´ pi´tnastoletnim sta-
˝em pracy. Bomag od lat
pozostaje zresztà najwi´k-
szym pracodawcà w regio-
nie. Tak ma byç tak˝e w przy-
sz∏oÊci. W∏aÊnie dlatego fir-
ma, której z ma∏ego gara˝u
uda∏o si´ przebyç drog´
na Êwiatowe szczyty Êwi´to-
wa∏a jubileusz pi´çdziesi´-
ciolecia powstania w gronie
swych pracowników i ich bli-
skich na rodzinnym pikniku.
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Podczas rodzinnego pikniku o walorach maszyn Bomag przekonaç si´ mogli najm∏odsi
adepci techniki zag´szczania…

Produkowane w Boppard-Hellerwald maszyny kojarzà si´ na ca∏ym Êwiecie z jakoÊcià



Z∏ote medale pikników

Wyró˝nienia

W te maszyny warto zainwestowaç!

Schaeff HML32

Mecalac 12 MSX
Miƒsk Maz. - 2004

HT285
Trzebnica - 2006

Potain Igo 15
Miƒsk Maz. - 2005

RDC 165
Trzebnica - 2007

Terex HR 1.6
Dàbrowa Górnicza - 2006

Waryƒski-LiuGong 835
Miƒsk Maz. - 2006

Dynapac CA512PD

Stetter 9m3

Gepard 350

KH-Kipper/hyva

Atlas 65

Potain MC 85B

Case 680 SuperR

HSW 534

HMK 220LC

Case 695

Kubota KX-41-3S

Potain Igo21

Terex 860

Terex TC15

HMK 102S

NTC VVV701/22H

Obudowa do wykopów
cylindrycznych ZREMB Poland

IMER MZ 1000HT

Bomag BW120 AD-4

Manitou MT 1740SL

SC1000

KH-Kiper/Volvo

MAZ 551669

Weber CR5

Sponsorzy pikników
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PEZAL Sp. z o.o.       ISO 9001:2000
ul. K´pna 30b, 80-635 Gdaƒsk

tel. 058 300 03 67, fax 058 305 87 02
www.pezal.com, www.kamapolska.pl, www.kiporpolska.pl

UWAGA! SUPERPROMOCJA NA JESIE¡!





Rusztowanie BLITZ 

Na dzisiejszym rynku rusz-
towaƒ liczà si´ czas i proste
rozwiàzania. Tylko ekono-
micznie uzasadniony dobór
systemu do konkretnej sytu-
acji daje szans´ na op∏acal-
noÊç przedsi´wzi´cia. Takie
rozwiàzania zapewnia firma
LAYHER, która jest produ-
centem rusztowania ramo-
wego BLITZ. Rusztowanie
BLITZ cechuje przede
wszystkim szybki monta˝,
a bogaty wachlarz elemen-
tów systemowych zapewnia
∏atwoÊç kszta∏towania kon-
strukcji w przypadku trud-
niejszych realizacji. 
Znakomitym przyk∏adem opty-
malnego wykorzystania rusz-
towania ramowego BLITZ
jest inwestycja zrealizowa-
na przez firm´ Jack-Bud, spe-
cjalizujàcà si´ w pracach ele-
wacyjnych i dociepleniowych.
Przy u˝yciu zaledwie kilku

elementów systemowych wy-
konawca zarusztowa∏ bardzo
du˝à powierzchni´ roboczà,
w prosty i przejrzysty sposób.
Konstrukcja rusztowania jest
oparta na podstawkach Êru-
bowych, które dajà mo˝li-
woÊç cz´Êciowej niwelacji
rusztowania. Zastosowano ra-
m´ stalowà Blitz o szeroko-
Êci 0,73 m. Pola majà d∏ugo-
Êci 2,57 oraz 2,07 metra, jed-
nak system pozwala te˝
na u˝ycie pól o d∏ugo-

Êciach 0,73, 1,09, 1,57, 3,07
metra, co zawsze pozwala
wpasowaç si´ do konkretne-
go wymiaru. Os∏on´ bocznà
stanowià tutaj por´cze stalo-
we, które przy∏àczone sà
do ram pionowych poprzez
uchwyty. Stabilne po∏àczenie

uzyskuje si´ po jednym ude-
rzeniu m∏otka w klin. Dodat-
kowo u˝yto kraw´˝ników
mocowanych na bolcach,
które sà sta∏à cz´Êcià ramy.
Pomosty robocze tworzà sta-
lowe pomosty T4 o szeroko-
Êci 0,32 m. Nak∏ada si´ je
na U-rygiel ramy i zabezpie-
cza przed wypadni´ciem.
Na ramach o tej szerokoÊci
montuje si´ 2 pomosty. Sko-
rzystano te˝ z mo˝liwoÊci po-
szerzenia platformy roboczej

przy pomocy konsol. Konsole
pos∏u˝y∏y te˝ do rozwiàzania
niektórych naro˝ników. Dajà
mo˝liwoÊç dotarcia do miejsc
po∏o˝onych wy˝ej ni˝ umo˝li-
wia poziom pomostów. Za-
czepia si´ je wtedy odpowied-
nio wy˝ej na ramach. 
W przypadku rusztowania
ramowego pomosty stano-
wià te˝ pod∏u˝ne usztywnie-
nie konstrukcji co redukuje

potrzeb´ stosowania pozio-
mych rygli. Dodatkowym
elementem usztywniajàcym
i zapewniajàcym niezmien-
noÊç konstrukcji sà st´˝enia
pod∏u˝ne. Wa˝ne jest aby
jedno st´˝enie przypada∏o
na nie wi´cej ni˝ pi´ç pól
w jednym poziomie. Komu-
nikacj´ pionowà stanowià

standardowe pomosty przej-
Êciowe „Robust” o szeroko-
Êci 0,61 metra. 
Ostatnim elementem sk∏a-
dowym tego rusztowania
jest kotwienie. Poniewa˝
przenosi ono ca∏e obcià˝e-
nie poziome, które dzia∏a
na konstrukcj´, nale˝y za-
tem zapewniç jego odpo-
wiednià wytrzyma∏oÊç. Sam
schemat rozmieszczenia

kotew opisany jest w firmo-
wej instrukcji obs∏ugi, która
zawiera dodatkowo infor-
macje o si∏ach jakie te pod-
pory muszà przenieÊç. Dla-
tego dla typowych kon-
strukcji fasadowych, nie po-
trzeba wykonywaç projektu
statycznego zakotwienia. 

Dalsze informacje Pb 053Z

Sprz´t budowlany
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Os∏on´ bocznà stanowià por´cze stalowe, które przy∏àczone sà do ram pionowych poprzez uchwyty

Pomosty stanowià te˝ pod∏u˝ne usztywnienie konstrukcji 

Znakomitym przyk∏adem optymalnego wykorzystania rusztowania ramowego BLITZ jest inwestycja zrealizowana przez firm´ Jack- Bud
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 022 783 00 62
fax 022 760 12 97

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:

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

BODO POLSKA Sp. z o.o.
ul. Poznaƒska 5, 62-021 Paczkowo
tel. (061) 81 58 626, 81 58 627
fax (061) 81 58 628
e-mail: info@bodonet.com

tel. (061) 2787-040 
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CUMMINS POLAND
Oferuje:
• silniki wysokopr´˝ne spe∏niajàce normy

Stage 3; 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.

CUMMINS 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

SILNIKI WYSOKOPR¢˚NE

ZESPO¸Y NAP¢DOWE

KOMPONENTY PRODUKCYJNE

AGREGATY PRÑDOTWÓRCZE

SERWIS TECHNICZNY

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE DO SILNIKÓW:

IVECO MOTORS

IVECO aifo

FIAT aifo

ul. Genera∏a Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-95-22
fax (022) 752-93-22

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

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

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

Oddzia∏ Kama Kipor Polska
Gdaƒsk, ul. Litewska 12

tel. (058) 300 03 67, fax (058) 305 87 02
www.pezal.com, www.kiporpolska.pl

OFERTA HANDLOWA: 

SILNIKI SPALINOWE, GENERATORY
PRÑDU, MOTOPOMPY, W¢˚E, Z¸ÑCZKI,

SPAWARKI Z GENERATORAMI,
ZAG¢SZCZARKI, SKOCZKI, PI¸Y DO
BETONU I ASFALTU, ZACIERACZKI,
LISTWY WIBRUJÑCE, ODSNIE˚ARKI,

TACZKI, ZAMIATARKI

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 92 – 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:

www.maszynybudowlane.pwww.maszynybudowlane.pl

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

OFICJALNY I WY¸ÑCZNY 
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY

MEFLEX TELECONTROL GmbH & Co.KG

IOW SERVICE oferuje elastyczne ci´gna typu
pchajàco-ciàgnàcego o szerokim zastosowaniu,

jak równie˝ kompletne pulpity i manetki 
sterownicze.

Zastosowanie:
- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE

- MASZYNY LEÂNE
- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB
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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

Oferujemy wszystkie cz´Êci do:

• wytwórni mas bitumicznych

• w´z∏ów betoniarskich

• maszyn drogowych

• maszyn budowlanych

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 
• WYNAJEM 
• SPRZEDA˚ 
• SERWIS

• 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

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

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

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@cardanservice.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

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

®
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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. 0606 32 65 55, 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

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy 

Silniki, pompy, agregaty

• 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

sprzeda˝ maszyn, naprawy, diagnostyka

DOOSAN-DAEWOO, HYUNDAI, ITALDEM, HANWOO, 
TONG-MYUNG, KAWASAKI, LINDE, LIEBHERR, CAT

• maszyny nowe i u˝ywane

• m∏oty hydrauliczne i cz´Êci

• silniki jazdy i reduktory

• ∏o˝yska wieƒcowe obrotu i przek∏adnie

• elektronika sterujàca koparek

• pompy hydrauliczne g∏ówne

• cz´Êci do kruszarek i przesiewaczy

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

e-mail: info@rtm.com.pl, www.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

• KRUSZARKI
• CZERPAKI 

KRUSZÑCE
• WAGI 

OPTYCZNE
• PRZESIEWACZE
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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

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

ul. P∏ochociƒska 35, 03-044 Warszawa
tel. 0-602 288 175, fax 0-22 814 00 07

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

WENDOR Sp. z o.o.
ul. Nowoursynowska 85 E, 02-797 Warszawa

tel/fax: (022) 649 72 27
tel. kom: 0 608 208 445

www.wendor.pl; wendor@wendor.pl

Oferujemy:
• Modu∏y obrotowe i zag´szczarki firmy ENGCON

• ¸y˝ki przesiewajàce firmy REMU

• Koparki p∏ywajàce typu BIG FLOAT

• Systemy przesiewajàce ST COMBI

• Narz´dzia ATLAS COPCO

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. Ratuszowa 11, bud 5/122,

03-450 Warszawa
tel. (022) 670 02 95,  

tel./fax (022) 619 50 04
e-mail: jc_impex@medianet.pl

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

ul. Genera∏a Kutrzeby 9
05-082 Stare Babice k/Warszawy

tel. (022) 752-95-22
fax (022) 752-93-22

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

AGREGATY PRÑDOTWÓRCZE

PODZESPO¸Y AGREGATOWE

SILNIKI AGREGATOWE

KOMPONENTY PRODUKCYJNE

SERWIS TECHNICZNY i CZ¢ÂCI 

ZAMIENNE DO ZESPO¸ÓW

PRÑDOTWÓRCZYCH
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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.

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¸Y
– zwi´kszenie
wytrzyma∏oÊci 
gàsienicy o 40%

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

SOLIDEAL POLSKA S.A.
05-070 Sulejówek, 
Trakt Brzeski 134

www.solideal.pl
biuro@solideal.pl

POJAZDY U˚YTKOWE

Naczepy Nooteboom typu OSDS
do przewozu maszyn budowlanych

- liczba osi: 3 lub 4
- poszerzenia pok∏adu do 3 m
- zawieszenie pneumatyczne
- oÊ(osie) samoskr´tna(e)  z blokadà
- EBS z RSS
- najazdy hydrauliczne
- oÊ podnoszona
- ∏adownoÊç od 38 do 44 ton
- inne wyposa˝enie opcjonalne

Przedstawiciel w Polsce

V&S Trucks-Trailers Sp. z o.o.
ul. Handlowa 4 

55-080 Kàty Wroc∏awskie
tel. 071 391 29 10
fax 071 391 29 11

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

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

www.kamaz.pl

FIRMY LEASINGOWE

Oferujemy m.in. leasing:

• maszyn i urzàdzeƒ
budowlanych oraz drogowych

• samochodów ci´˝arowych
oraz dostawczych

• ciàgników siod∏owych, naczep,
przyczep

• samochodów osobowych
• autobusów, pojazdów, sprz´tu

specjalistycznego

BRE Leasing Sp. z o.o.
ul. Ks. I. Skorupki 5
00-963 Warszawa

Tel. +48 22 320 18 00
Fax +48 22 625 72 36

www.bre-leasing.com.pl

Centrala i Centrum Dystrybucji
TBT Sp. z o. o.

ul. Poznaƒska 312
05-850 O˝arów Mazowiecki

tel: 0-22 721 05 93, 721 05 94,
721 05 72

fax: 0-22 43 351 10, 721 05 95
e-mail: tbtwawa@tbt.pl

…ko∏a, które pracujà dla Ciebie…

DAF Truck Polska

Al. Katowicka 40
05-830 Wolica k.Warszawy

tel. 0-22 458 95 00
Fax 0-22 458 95 99

Kompleksowa sprzeda˝ maszyn
i naczep dla budownictwa

Autoryzowana sprzeda˝ maszyn 

05-555 Grz´dy, Al. Krakowska 44, 
tel. 022/727-99-99,  605-555-658, 605-980-204

e-mail: komatsu@euro-truck.pl, www.euro-truck.pl

Sprzeda˝ ró˝nego typu naczep
samowy∏adowczych i innych marki Schmitz 

Mroków 05-551, Al. Krakowska 51
tel. 022/737-77-00, tel. kom. 601-33-44-00
naczepy@euro-truck.pl, www.euro-truck.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.pl

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

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

Biuro Dzia∏u Reklamy
e-mail: posbud@posbud.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (0 602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.pl
Anna Szreder
tel. ((0 608) 219 523
e-mail: a.szreder@posbud.pl

DZIA¸ GRAFICZNY 
Dyrektor
Micha∏ Markiewicz 
tel. (0-602) 292 114
e-mail: m.m@posbud.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.

Druk: Kengraf, K´trzyn

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

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 

Centrala: 
Infolinia contact center tel. 071/33 44 880
Oddzia∏y: Bydgoszcz tel. 52/36 28 010

Gdaƒsk tel. 58/52 09 999
Gorzów Wlkp. tel. 95/72 28 710
Katowice tel. 32/20 91 920
Kraków tel. 12/62 21 050
¸ódê tel. 42/61 30 500
Poznaƒ tel. 61/86 45 316
Warszawa tel. 22/53 25 960
Wroc∏aw tel. 71/33 44 936
Rzeszów tel. 17/85 06 415

Filie: Bielsko-Bia∏a tel. 33/82 19 503
Cz´stochowa tel. 34/36 71 061
Lubin tel. 76/84 12 162
Opole tel. 77/42 30 026
Âwidnica tel. 74/85 14 591






