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Drodzy Czytelnicy,
w polskim budownictwie bez
wi´kszych zmian, czyli „stara
bieda”. Niektórzy obawiajà
si´, ˝e b´dzie jeszcze go-
rzej. Choç eksperci uspo-
kajajà, ˝e Êwiatowy kryzys
finansowy specjalnie naszej
bran˝y nie dotknie, jest szereg
innych powodów do niepokoju. Polskie banki zacz´∏y baczniej przyglàdaç
si´ klientom starajàcym si´ o kredyty hipoteczne, co z pewnoÊcià nie b´-
dzie mia∏o pozytywnego wp∏ywu na budownictwo mieszkaniowe. Na dro-
gach, a raczej na obszarach, na których majà byç budowane, trwajà – cz´-
sto w sensie dos∏ownym – przepychanki inwestorów i ekologów. 
Europejska Unia Pi∏karska pokaza∏a nam drugà ˝ó∏tà kartk´ za opóênie-
nia w przygotowaniach do Euro. Wed∏ug regu∏ boiskowych, moglibyÊmy
ju˝ braç prysznic… Ale nie popadajmy w pesymizm i jesiennà depresj´.
Okazuje si´, ˝e potrafimy przygotowaç obiekt dla wielkiej imprezy spor-
towej. Na po˝egnanie warszawskiego Stadionu Dziesi´ciolecia odby∏y si´
zawody motocrossowe Red Bull X Fighters. Do ich przeprowadzenia trze-
ba by∏o usypaç specjalny tor, co wiàza∏o si´ z koniecznoÊcià przywiezie-
nia na p∏yt´ stadionu szeÊciuset wywrotek ziemi. Z zadaniem tym pora-
dzi∏y sobie doskonale maszyny u˝yczone przez Liebherr Polska. Efekty
ich pracy mo˝na obejrzeç na nast´pnej stronie i na filmie zamieszczonym
w naszym portalu internetowym.
Uwa˝ni czytelnicy „PoÊrednika Budowlanego” zwrócili mi uwag´ na pew-
nà nieÊcis∏oÊç. Chodzi mianowicie o klasyfikacj´ czo∏ówki producentów
maszyn budowlanych. Na Êwiatowych rynkach króluje Caterpillar czujàc
na plecach oddech goniàcego go Komatsu. Nikt nie kwestionuje takiej kon-
stelacji, problem pojawia si´ z obsadzeniem trzeciego stopnia podium, który
staje si´ coraz… szerszy. Je˝eli bowiem wierzyç danym, jakimi – nawet
w tym wydaniu – chwalà si´ inni znaczàcy producenci, na trzecim stopniu
ze wzgl´du na niesamowity Êcisk staç mo˝na co najwy˝ej na jednej nodze.
Do rangi trzeciego Êwiatowego producenta roszczà sobie prawa ju˝ nie tylko
JCB, Volvo, czy Terex. Aspiracje zg∏aszajà inni, jak choçby Doosan. Kore-
aƒczycy konsekwentnie dà˝à na szczyt. Przej´li Bobcata, zyskali kontrol´
nad Moxy, a na trzecie miejsce zamierzajà wdrapaç si´ do roku 2012…
Policja ostrzega przed dzia∏aniami nieuczciwych firm, które wprowadzajà
na polskie budowy kradzione maszyny i sprz´t. Z kradzie˝y mo˝e pocho-
dziç nawet co trzecia sztuka sprz´tu u˝ywanego przez polskich budowlaƒ-
ców. Ze wzgl´du na s∏aboÊç zabezpieczeƒ antykradzie˝owych i wysokie
ceny, maszyny budowlane sta∏y si´ ∏akomym kàskiem dla przest´pców.
Ich nielegalne zyski si´gaç mogà setek milionów z∏otych.

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

2. Liebherr Polska dostarczy∏ maszyny do
przygotowania toru motocrossowego
na warszawskim Stadionie X-lecia 

8. Minikoparki Kubota imponujà parame-
trami u˝ytkowymi, sà komfortowe 
i ∏atwe w obs∏udze

18. Idea wypo˝yczalni pod markà The Cat
Rental Store polega na zapewnieniu
klientom niezb´dnego do pracy sprz´tu

24. Mikrokoparki E08 i E10 to najmniejsze
modele wÊród produktów Bobcata

26. Nabywcy maszyn Komatsu mogà 
skorzystaç ze specjalnej oferty umowy
serwisowej wykupujàc wyd∏u˝onà
gwarancj´ „Maintenance Plus”

30. Technologia przewiertów sterowa-
nych umo˝liwia zainstalowanie rur
lub kabli bez koniecznoÊci wykony-
wania k∏opotliwych wykopów

32. Nowa ∏adowarka CASE 1221E sprawdza
si´ wsz´dzie tam, gdzie wa˝ne sà wydaj-
noÊç oraz ekonomika eksploatacji

35. Koparka gàsienicowa Volvo EC700CL
skonstruowana zosta∏a specjalnie 
z myÊlà o odspajaniu urobku ze Êcian
skalnych, budownictwie wodnym
oraz przemieszczaniu mas ziemnych

42. Koparko-∏adowarka HSW 9.50 posiada
ciekawe mo˝liwoÊci konfiguracji zwi´k-
szajàce jej wszechstronnoÊç

50. W tym roku typoszereg maszyn
Chicago Pneumatic uzupe∏niony zosta∏
o przewoêne spr´˝arki powietrza

52. Stworzenie w roku 1958 pierwszej 
p∏yty wibracyjnej by∏o poczàtkiem 
godnego uwagi rozwoju Weber MT

58. Wozid∏a marki Terex pracujà 
w kopalniach i przy budowie autostrad

62. Nowe pojazdy typoszeregów MAN TGX
i TGS otrzyma∏y tytu∏ „Truck of the
Year 2008”. Tym samym firma MAN
sta∏a si´ pierwszym na Êwiecie produ-
centem pojazdów u˝ytkowych, który
otrzyma∏ t´ mi´dzynarodowà nagrod´
ju˝ po raz siódmy

64. Dêwigary kratowe Layher to profesjo-
nalnie wykonane elementy ze stali 
lub z aluminium stosowane w kon-
strukcjach o du˝ej rozpi´toÊci
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Liebherr na zawodach Red Bull X Fighters

W sobotni wieczór 6 wrzeÊnia na warszawski Stadion X-lecia
po raz ostatni spieszyli kibice, po raz ostatni wype∏ni∏y si´
jego trybuny i po raz ostatni rozegrano tu sportowe zawody.
W chwili, gdy czytajà Paƒstwo te s∏owa, obiekt ten ju˝ nie
istnieje, rozpocz´∏y si´ bowiem intensywne prace przy bu-
dowie nowoczesnego Stadionu Narodowego. 
Mieszkaƒcy Pragi mogli jednak ulec z∏udzeniu, ˝e budowa
trwa od dawna. Od poczàtku sierpnia na stadion wje˝d˝a∏y
wywrotki pe∏ne piachu i gliny. Na jego koronie widaç by∏o
ramiona samochodowych dêwigów. 
By∏y to jednak „tylko” przygotowania do Red Bull X-Fighters
wyjàtkowo efektownej imprezy motocrossowej, w której za-

wodnicy rywalizujà nie tyle o miano najszybszego, co najod-
wa˝niejszego wykonawcy najbardziej szalonych ewolucji.
Zawody odbywajà si´ na specjalnie zaprojektowanym torze
ziemnym, który umo˝liwia odpowiednie làdowanie motocy-
kla po powietrznych akrobacjach. Do jego przygotowania
niezb´dne by∏y oczywiÊcie maszyny budowlane, które do-
starczy∏ Liebherr Polska. Maszyny przej´∏a amerykaƒska eki-
pa budujàca tory zawodów FMX we wszystkich miejscach,
w których sà one rozgrywane (przed warszawskimi odby∏y
si´ w Niemczech, na terenie kopalni odkrywkowej w Wup-
pertal, wczeÊniej w Madrycie, Meksyku, Rio de Janeiro).
Przy budowie warszawskiego toru pracowa∏y cztery ∏adowar-
ki ko∏owe o pojemnoÊci ∏y˝ki od 3,5 do 5,5 m3, jedna kopar-

ka ko∏owa z ∏y˝kà skarpujàcà i jedna spycharka. Musia∏y
one uformowaç tor na planie litery X, którego d∏u˝sze rami´
mia∏o 250, a krótsze 200 metrów. Do jego budowy przywie-
ziono na stadion ponad 600 wywrotek ziemi. Maszyny pora-
dzi∏y sobie znakomicie, operatorzy ukoƒczyli tor na czas.
Dwie ∏adowarki i spychark´ zatrzymano jeszcze do ich dys-
pozycji na czas zawodów – czeka∏y w gotowoÊci na wypadek
deszczu i koniecznoÊci b∏yskawicznego zebrania b∏ota czy
te˝ podsypania górki. Pozosta∏e maszyny wyeksponowano
na koronie stadionu, gdzie w dniu imprezy efektownie pre-
zentowa∏y si´ tak˝e wysuni´te ramiona dêwigów samocho-
dowych Liebherr wykorzystanych do podtrzymania specjal-
nych reflektorów. OÊwietlenie by∏o równie˝ niezwykle wido-
wiskowe – a efekty mogli zaobserwowaç na praskim niebie
mieszkaƒcy najodleglejszych dzielnic stolicy.

Tu˝ przed zawodami odwiedziliÊmy teren budowy z naszà
kamerà. To, co dzia∏o si´ na stadionie nawet jeszcze za-
nim wpuszczono tam zawodników FMX, robi∏o kolosalne
wra˝enie. Zapraszamy do obejrzenia filmu w naszym por-
talu www.posbud.pl. Jest tam równie˝ o wiele wi´cej zdj´ç
wykonanych podczas budowy toru. 
– Liebherr oraz Liebherr Polska by∏y dumne mogàc uczest-
niczyç w po˝egnaniu historycznego Stadionu X-lecia – po-
wiedzia∏ naszej redakacji ¸ukasz Lig´za z Liebherra. Ma-
szyny tej firmy powrócà z pewnoÊcià jeszcze w to miej-
sce – tym razem bioràc udzia∏ w gigantycznej budowie
Stadionu Narodowego. Cykliczne relacje obiecujemy na-
szym czytelnikom ju˝ dziÊ.

Mieszanka firmowa
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Oszcz´dnoÊç paliwa, wa˝na rzecz…

Cena oleju nap´dowego ma coraz wi´ksze znaczenie przy
ocenie rentownoÊci prac budowlanych. Nie ma chyba firmy,
która nie szuka∏aby oszcz´dnoÊci. Jak oszcz´dzaç paliwo?
Wiadomo, ˝e zadbana maszyna utrzymywana w dobrej kon-
dycji technicznej ma znacznie mniejszy apetyt na paliwo.
Do mniejszego spalania przyczyniajà si´ tak˝e umiej´tnoÊci
operatora i sposób, w jaki obs∏uguje maszyn´. Operator ko-
parko-∏adowarki pracujàcej na torowisku przy jednej z g∏ów-
nych ulic Poznania z ca∏à pewnoÊcià potrafi oszcz´dzaç
paliwo. Po skoƒczonej pracy wraca do domu rowerem…

Mieszanka firmowa
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Po zakoƒczeniu pracy wracaç do domu na rowerze? Doskona∏y pomys∏. Zdrowiej
i przede wszystkim taniej

Nowa fabryka koparek JCB

Koncern JCB odda∏ w∏aÊnie do u˝ytku nowà fabryk´,
w której produkowanych jest dwadzieÊcia pi´ç rodzajów
koparek gàsienicowych i ko∏owych o ci´˝arze roboczym
do 46 ton. Maszyny tego rodzaju cieszà si´ bardzo
du˝ym popytem na Êwiatowych rynkach.
W celu zapewnienia rytmicznoÊci dostaw koparek, po-
stanowiono nie przerywaç produkcji w nale˝àcych
do JCB zak∏adach w Uttoxeter, lecz przenosiç jà stopnio-
wo do nowej fabryki. Proces ten b´dzie trwa∏ do czasu
osiàgni´cia pe∏nej zdolnoÊci produkcyjnej przez nowe
zak∏ady, co powinno nastàpiç wiosnà przysz∏ego roku.
Nale˝àcy do Êcis∏ego kierownictwa JCB Matthew Taylor
pokreÊli∏ znaczenie inwestycji: – ZdecydowaliÊmy si´
przeznaczyç blisko szeÊçdziesiàt milionów euro na bu-
dow´ nowoczesnych zak∏adów, co pozwoli nie tylko
na rozwój produkcji, ale równie˝ wyÊrubowanie norm ja-
koÊciowych. Koparki serii JS dzi´ki swym osiàgom, efek-
tywnoÊci pracy i niezawodnoÊci cieszà si´ uznaniem
u˝ytkowników z ca∏ego Êwiata. Chcemy zaoferowaç im
jeszcze lepsze maszyny. Dlatego te˝ w nowej fabryce wy-
korzystujemy najbardziej zaawansowane technologie.
Przeprowadzka do nowych zak∏adów uwolni historyczne
centrum Uttoxeter od ucià˝liwej produkcji i pozwoli na je-
go rewitalizacj´. W projekt ten zaanga˝owa∏ si´ osobiÊcie
prezydent JCB sir Anthony Bamford, którego rodzina
od ponad dwustu lat zwiàzana jest z tym miastem.



Wspomnienie wakacji…

Niektórzy z operatorów nie mieli wakacji. Nawet w Êrodku
lata pracowali w pocie czo∏a. I nic w tym dziwnego, wszak
to w∏aÊnie latem przypada szczyt sezonu budowlanego.
Niektóre roboty muszà byç pilnie wykonane. Na przyk∏ad
w Jastrz´biej Górze, jednej z najpopularniejszych miejsco-
woÊci turystycznych polskiego Wybrze˝a zmagajàcej si´
z osuwaniem si´ klifowego wybrze˝a. Jego spory fragment
wraz z cz´Êcià jednego ze stojàcych na zboczu domów,
runà∏ do morza ju˝ przed kilku laty. Budynek, który zosta∏
zniszczony po obsuni´ciu si´ klifu, stoi pusty. Nikt tam nie
mo˝e przebywaç ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo. W sà-
siedztwie miejsca katastrofy mieÊci si´ te˝ szko∏a podsta-
wowa. Ona te˝ by∏a na tyle zagro˝ona, ˝e uczniom zabro-
niono nawet wst´pu na szkolny dziedziniec. A wszystko
przez niszczàce dzia∏anie wód opadowych. Sp∏ywajà one
ze Êciany klifu zabierajàc ze sobà warstwy ziemi. 
Ju˝ w ubieg∏ym roku na ratunek niszczejàcemu klifowi pospie-
szy∏ Urzàd Morski w Gdyni wraz z firmà Marka Pestilenza.
Jej zadanie polega∏o na odwadnianiu klifu za pomocà dre-
nów odprowadzajàcych wod´ na pla˝´. W pracach wyko-
rzystano nowatorskà metod´ w Polsce polegajàcà
na wkomponowaniu w stok worków z w∏ókna wype∏nionych
kamieniami. Przesàczajà one deszczówk´ i wody gruntowe.
Prace od poczàtku nie nale˝a∏y do naj∏atwiejszych. Kilka
razy trzeba by∏o odbudowywaç zapadajàcà si´ drog´.
Robotnicy umacniajàcy zbocze natrafili te˝ na ca∏kiem
spory naturalny zbiornik wody, która wydobywa∏a si´

z niego pod du˝ym ciÊnieniem. Efektem prac ma byç
uratowanie zagro˝onych osuni´ciem budynków oraz
przywrócenie spacerowiczom góry klifu. Swoistà rekom-
pensatà za wszystkie niedogodnoÊci by∏ dla ratujàcych
klif z pewnoÊcià pi´kny widok na Ba∏tyk.

Mieszanka firmowa
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Praca przy upalnej pogodzie nie nale˝y do najprzyjemniejszych. No, chyba, ˝e ma si´
klimatyzacj´ i tak wspania∏y widok z maszyny…



Leasing w BZ WBK Finanse & Leasing
- wybierz optymalne rozwiàzanie

- Od kilkunastu miesi´cy obserwujemy znaczny wzrost zain-
teresowania leasingiem ze strony klientów z bran˝y budow-
lanej. Tylko w pierwszym pó∏roczu tego roku BZ WBK Finan-
se & Leasing odda∏ do u˝ytku sprz´t budowlany o wartoÊci
52,58 mln z∏, co oznacza wzrost o 13,5 procent w porówna-
niu z tym samym okresem roku 2007. Liczymy, ˝e dobra ko-
niunktura w budownictwie b´dzie si´ utrzymywaç. Staramy
si´ wychodziç naprzeciw oczekiwaniom firm, które potrze-
bujà maszyn i narz´dzi wspomagajàcych ich dynamiczny
rozwój oraz zapewniajàcych mo˝liwoÊç zrealizowania stojà-
cych przed nimi zadaƒ - tak aktualnà sytuacj´ w krajowej
bran˝y komentuje Szymon Stryjski, Kierownik Programów
Vendorskich BZ WBK Finanse & Leasing. 
W∏aÊnie z myÊlà o firmach budowlanych na poczàtku tego
roku w BZ WBK Finanse & Leasing zadecydowano o wpro-
wadzeniu procedury uproszczonej. Polega ona na tym, ˝e
w przypadku wybranych maszyn decyzja o przyznaniu finan-
sowania do pi´ciuset tysi´cy z∏otych wydawana jest w bar-
dzo krótkim czasie. Podstawà do jej podj´cia jest klika pod-
stawowych danych, nie ma natomiast wymagaƒ dotyczà-
cych dokumentów finansowych. Poza tym BZ WBK Finanse
& Leasing zapewnia szereg udogodnieƒ podczas zawiera-
nia umowy. Mo˝e ona zostaç na przyk∏ad podpisana w sie-
dzibie leasingobiorcy. Dla firm zamierzajàcych zainwesto-
waç w sprz´t budowlany BZ WBK Finanse & Leasing ma
oczywiÊcie ofert´ uwzgl´dniajàcà specyfik´ tej bran˝y. Cha-
rakteryzuje si´ ona przede wszystkim niskim udzia∏em w∏a-
snym (od zera procent wp∏aty wst´pnej) oraz sezonowoÊcià,
która w∏aÊnie w bran˝y budowlanej wydaje si´ odgrywaç
istotnà rol´ przy planowaniu wydatków po stronie klienta. Le-
asingowany mo˝e byç zarówno sprz´t fabrycznie nowy, jak
i u˝ywany. Klient ma równie˝ do wyboru walut´, w której b´-
dzie chcia∏ sp∏acaç maszyn´. Mo˝e dokonywaç sp∏at w z∏o-
tówkach, euro lub frankach szwajcarskich. Starajàc si´ do-
pasowaç do profilu i wymagaƒ klientów, BZ WBK Finanse&
Leasing pozostaje tak˝e otwarty na rozmowy na temat finan-
sowania niestandardowych inwestycji, na które coraz cz´-
Êciej decydujà si´ firmy budowlane. Wielu klientów BZ WBK
Finanse & Leasing podkreÊla, ˝e du˝à wartoÊcià we wspó∏-
pracy sà przejrzyste zapisy umów.
Ze wzgl´du na fakt, ˝e budownictwo jest dla BZ WBK Finan-
se & Leasing obszarem strategicznym, firma stara si´ u∏a-
twiç klientom dost´p do swych us∏ug. Czyni to wykorzystu-
jàc dwa rozwiàzania. Pierwszym z nich jest obecnoÊç w pla-
cówkach Banku Zachodniego WBK, gdzie mo˝na uzyskaç
szczegó∏owe informacje o leasingu oferowanym przez BZ
WBK Finanse & Leasing, zapoznaç si´ z kalkulacjami oraz
sfinalizowaç transakcj´ na dogodnych warunkach. Drugim
kana∏em dystrybucji us∏ug sà wspó∏pracujàcy z BZ WBK Fi-
nanse & Leasing dostawcy sprz´tu. Sukcesywnie organizo-
wana jest sprzeda˝ sprz´tu wraz z finansowaniem na zasa-
dzie programów vendorskich. Podczas ich tworzenia firma
opiera si´ na eksperckiej wiedzy dostawców, którzy sà naj-
bli˝ej klienta i najlepiej wiedzà jakie sà jego oczekiwania. BZ
WBK Finanse & Leasing bierze równie˝ udzia∏ we wszystkich
najwa˝niejszych imprezach bran˝y budowlanej. 

Dalsze informacje Pb 001Z

Mieszanka firmowa
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Targi w Sosnowcu, targi w Warszawie!

Jesieƒ, a w∏aÊciwie paêdziernik, zapowiada si´ niezwykle
targowo. Najpierw w Sosnowcu zadebiutuje INFRA-Meeting
czyli Targi Maszyn, Urzàdzeƒ i Technologii dla Infrastruktu-
ry. Tydzieƒ póêniej w Warszawie odbywaç si´ b´dà po raz
szósty Mi´dzynarodowe Targi Infrastruktury Miejskiej i Dro-
gowej INFRASTRUKTURA. Którà imprez´ wybraç? Najle-
piej oczywiÊcie pojawiç si´ na obu. Wszystkim czytelnikom
obiecujemy, ˝e b´dziemy i w Sosnowcu (wygodny dojazd
trasà katowickà), i w Warszawie (dla nas jeszcze wygod-
niejszy – metrem) i zrelacjonujemy obie imprezy, rejestru-
jàc wszystko przy pomocy dyktafonów, fotoaparatów i ka-
mery. Pierwsze relacje pojawià si´ oczywiÊcie tu˝ po za-
koƒczeniu targów w portalu www.posbud.pl
INFRA-Meeting
Mi´dzy 8 a 10 paêdziernika zapraszamy do hali Silesia
Expo w Sosnowcu. Nowoczesny, funkcjonujàcy od stycz-
nia obiekt jest jednym z atutów, którymi organizatorzy chcà
przyciàgnàç wystawców i zwiedzajàcych. Wystawców tar-
gów INFRA-Meeting nie b´dziemy na razie liczyç w set-
kach, ale ju˝ liczba zawiedzajàcych mo˝e przekroczyç
oczekiwania organizatorów. Po∏o˝enie obiektu w sercu
aglomeracji Êlàskiej, z doskona∏ym dojazdem z ka˝dego
kierunku, jak równie˝ w dogodnej odleg∏oÊci od lotnisk
w Katowicach czy Krakowie sprawia, ˝e do Silesia Expo
ka˝demu mo˝e byç pod drodze. W Sosnowcu pojawià si´
pos∏owie z Sejmowej Komisji Infrastruktury, która patronuje
imprezie, organizuje równie˝ w jej pierwszym dniu konfe-

rencj´ „Âlàski W´ze∏ Transportowy”. Równie interesujàco
wyglàda równie˝ program pozosta∏ych konferencji i semi-
nariów („Kruszywa”, „Hipoteka budowlana jako zabezpie-
czenie nale˝noÊci w budownictwie” czy te˝ „Aspekty praw-
ne i procedury przetargowe a problemy rozwoju infrastruk-
tury w Polsce”). Organizatorzy zapowiadajà tak˝e dyna-
miczne pokazy maszyn budowlanych!
INFRASTRUKTURA
W dniach od 15 do 17 paêdziernika trzeba z kolei zarezer-
wowaç sobie czas na przyjazd do stolicy. Warszawska In-
frastruktura to targi o ustalonej renomie, organizowane wy-
jàtkowo wygodnie w samym centrum miasta. MT Polska
koƒczy w∏aÊciwie budow´ nowoczesnej hali, jednak pierw-
sza impreza w obiekcie przy ulicy Marsa planowana jest do-
piero na listopad. Nowa lokalizacja zmartwi fanów Pa∏acu
Kultury i Nauki, ucieszy jednak „maszyniarzy”, którzy nie
mieli dla siebie zbyt wiele miejsca na Placu Defilad, a o po-
kazach dynamicznych mogli tylko pomarzyç. W Warszawie
czeka nas bogaty program seminaryjno-konferencyjny,
a wÊród tematów znalaz∏y si´ „Najwa˝niejsze aspekty bu-
dowy dróg w kontekÊcie Êrodowiska i ekologii” (przygoto-
wane przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Âro-
dowiska), „Polska infrastruktura – szansa dla prywatnych
inwestorów”, „Infrastruktura vs ekologia” czy „Infrastruktu-
ra sportowa”. Ciekawie zapowiada si´ tak˝e seminarium
zorganizowane przez belgijskà izb´ gospodarczà, na któ-
rym przedstawiciele tamtejszych firm wykonawczych chcà
podzieliç si´ z nami doÊwiadczeniami z infrastrukturalnych
przygotowaƒ do fina∏ów pi∏karskich mistrzostw Europy, któ-
re w Belgii odbywa∏y si´ w roku 2000.

Mieszanka firmowa

6 PoÊrednik Budowlany
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Wystawa sprzętu i technologii
dla przemysłu asfaltowego

Rezerwacja hotelu, przelotów i zwiedzania targów:

Biuro Kontaktów Zagranicznych:

lis
to
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d

we współpracy z
producent

Moxy w r´kach Doosana

Osiemnastego sierpnia 2008 Doosan Infracore poinformo-
wa∏, ˝e jego europejski oddzia∏ (DIEU) dokona∏ przej´cia
norweskiego producenta ci´˝kiego sprz´tu budowlanego
– Moxy. Norwegowie znani sà przede wszystkim z produk-
cji wozide∏ przegubowych. W ostatnich trzech latach obro-
ty ze sprzeda˝y tych pojazdów zgodnie z danymi ujawnio-
nymi przez Doosana wzros∏y o osiemnaÊcie procent,
g∏ównie na skutek zwi´kszonej aktywnoÊci bran˝y górni-
czej wynikajàcej z rosnàcych cen surowców. 

Doosan chce dzi´ki przej´ciu Moxy wzmocniç swà pozy-
cj´ w∏aÊnie w sektorze górniczym. Zakup Moxy koszto-
wa∏ Koreaƒczyków 55 milionów euro. Ich dalekosi´˝nym
celem jest pi´ciokrotne zwi´kszenie rocznych obrotów
brutto do roku 2012. W zrealizowaniu planów pomóc ma
globalna sieç dystrybucji sk∏adajàca si´ z ponad 300 de-
alerów w Europie, Ameryce Pó∏nocnej i w Chinach.
Do roku 2012 Doosan zamierza te˝ wejÊç do trójki naj-
wi´kszych Êwiatowych producentów maszyn budowla-
nych. Pierwszym znaczàcym krokiem na tej drodze by∏o
przej´cie w ubieg∏ym roku Bobcata. 

Pol-Aqua buduje Stadion Narodowy

Rozpoczyna si´ budowa presti˝owego obiektu na 55 tysi´-
cy widzów. Pierwszy etap prac polegajàcy g∏ównie na roz-
biórce istniejàcych jeszcze betonowych elementów Stadio-
nu X-lecia i przygotowaniu fundamentów pod stalowà kon-
strukcj´ przeprowadzi Przedsi´biorstwo Robót In˝ynieryj-
nych Pol-Aqua z Piaseczna. Ma na to oko∏o 200 dni. Jed-
noczeÊnie prowadzone b´dà prace rozbiórkowe (cz´Êç
gruzu zostanie wykorzystana od razu na budowie, jednak
olbrzymie iloÊci muszà zostaç wywiezione), prace ziemne
przy budowie czterech tuneli prowadzàcych na boisko oraz
fundamentowe (palowanie wzmacniajàce, wiercenie otwo-
rów, wylanie Êcian szczelinowych). Na terenie stadionu po-
jawià si´ zatem kruszarki, palownice, wywrotki, dêwigi, ma-
szyny do prac ziemnych – w sumie b´dzie to olbrzymie
skupisko sprz´tu i ludzi pracujàcych byç mo˝e nawet
na trzy zmiany. Stadion ma byç gotowy w roku 2011. 

Moxy znane jest g∏ównie z produkcji wozide∏ przegubowych. Model MT jest rekordzistà
wÊród tych pojazdów pod wzgl´dem ∏adownoÊci
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Minikoparki Kubota

Minikoparka Kubota KX36-3
jest maszynà imponujàcà
parametrami u˝ytkowymi,
a przy tym komfortowà i ∏a-
twà w obs∏udze. Tym mode-
lem Kubota potwierdza swojà
ponad trzydziestoletnià reno-
m´ producenta maszyn o naj-
wy˝szej jakoÊci. Przy projek-
towaniu KX36-3 szczególnà
uwag´ poÊwi´cono du˝ej sile
zrywu ∏y˝ki przy maksymalnej
g∏´bokoÊci wykopu oraz
optymalnemu zabezpiecze-
niu si∏ownika wysi´gnika
i w´˝y hydraulicznych. 
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 zastosowaƒ 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
hydrauliczne montowane
sà w jego wewn´trznej cz´-
Êci. Dzi´ki zabezpieczeniu
zagro˝onych elementów
ewentualne koszty napra-
wy, na przyk∏ad powsta∏e
w wyniku prac wyburzania

m∏otem hydraulicznym, zo-
stajà zredukowane do mini-
mum. W zale˝noÊci od ob-
cià˝enia i warunków pracy
pompa wielot∏oczkowa regu-
luje i steruje strumieniem ole-
ju hydraulicznego maszyny.
Zastosowanie pompy wielo-
t∏oczkowej pozwala na u˝y-
cie minikoparki do najci´˝-
szych prac wykopowych
i równajàcych przy zachowa-
niu ∏agodnego sterowania.
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 w eks-
ploatacji oraz przyjazny dla
Êrodowiska naturalnego.
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 ∏a-

two wymieniç. W maszynie
zastosowano gàsienice gu-
mowe o szerokoÊci 230 mm.
Na szczególnà uwag´ zas∏u-
guje minikoparka KX41-3.
Aby sprostaç dzisiejszym
standardom nowoczesnej
maszyny budowlanej kon-
struktorzy postawili sobie
za zadanie spe∏nienie wielu
cech. Szczególnà uwag´
poÊwi´cono parametrom
mocy. KX41-3 posiada naj-
wi´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 usy-
tuowane joysticki hydraulicz-
nego sterowania czuje si´
komfortowo, w myÊl zasady
– miejsce pracy, miejscem
dobrego samopoczucia. Do-
datkowo KX41-3 charaktery-
zuje si´ prostà obs∏ugà.
D∏ugie rami´ ∏y˝ki zastoso-
wane w minikoparce Kubota
KX41-3 pozwala na osià-
gni´cie du˝ej g∏´bokoÊci ko-
pania. W po∏àczeniu z du˝à
si∏à zrywania gruntu na z´-
bach ∏y˝ki oraz du˝à si∏à
unoszenia wysi´gnika Kubo-
ta KX41-3 wyznacza 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´ksza stabilnoÊç maszy-
ny 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˝e-
nia i warunków pracy pom-
pa wielot∏oczkowa reguluje
i steruje potrzebnym stru-
mieniem oleju hydrauliczne-
go maszyny. Zastosowanie
pompy wielot∏oczkowej po-
zwala na wykorzystanie mi-
nikoparki do najci´˝szych
prac wykopowych i równajà-
cych przy jednoczesnym
zachowaniu p∏ynnego stero-
wania maszynà. Ponadto
u˝ycie pompy wielot∏oczko-
wej o du˝ej mocy pozwala
na zastosowanie silnika
mniejszej mocy, a to z kolei
ogranicza zu˝ycie paliwa
oraz wibracje i poziom ha∏a-
su podczas pracy. 
Pompy hydrauliczne o du-
˝ej mocy w po∏àczeniu
z serwozaworami hydrau-
licznego sterowania wst´p-
nego umo˝liwiajà jednocze-
sny ruch wysi´gnika, ramie-
nia ∏y˝ki i samej ∏y˝ki nie po-
garszajàc parametrów mocy
maszyny. Hydrauliczny sys-
tem Kuboty zapewnia opty-
malne zbalansowanie po-
mi´dzy si∏à kopania, pr´d-
koÊcià pracy i wysokà mocà
przy zachowaniu harmonij-
nych i szybkich cykli pracy.

Dalsze informacje Pb 002Z

Minikoparki stanowi∏y jednà z g∏ównych atrakcji stoiska Aries Power podczas tegorocz-
nych targów Autostrada Polska w Kielcach
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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 dla bran˝y budowlanej skupiajàce uwag´ na tematyce maszyn i sprz´-
tu. Ukazuje si´ od 1996 roku przynoszàc co dwa miesiàce informacje o no-
woÊciach na polskim i Êwiatowym rynku maszyn, narz´dzi i sprz´tu dla bu-
downictwa. Dost´pne wy∏àcznie w prenumeracie, kolportowane bezp∏atnie
drogà pocztowà do 7.000 osób z bran˝y. PoÊrednik Budowlany ukazuje si´
tak˝e w formie elektronicznej. Na stronie www.posbud.pl znaleêç mo˝-
na równie˝ aktualne informacje, fotorelacje, filmy. Ka˝de wydanie czasopi-
sma udost´pniamy do pobrania w formacie pdf. 

Adresaci
Bran˝a

1. Budownictwo ogólne 4.496
2. Roboty ziemne 115
3. In˝ynieria làdowa i wodna 973
4. Specjalistyczne roboty budowlane 62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 311
6. Kopalnie w´gla kamiennego (Bazy Transportu i Sprz´tu) 68
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 63

10. Organa administracji 509 
11. Towarzystwa leasingowe/Banki 121
12. Biblioteki 34
13. Szko∏y/Szko∏y wy˝sze/Pracownicy naukowi 21
14. Rzeczoznawcy 19

Aktualne oraz archiwalne egzemplarze  „PoÊrednika Budowlanego”
rozprowadzane sà na imprezach targowych. 

Nak∏ad bezp∏atnie kolportowany 7.017 egz.
Nak∏ad drukowany 7.500 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.

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. 

Rabaty
Przy zamieszczeniu w ciàgu 12 miesi´cy (rok og∏oszeniowy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Prowizja dla agencji reklamowych: 15%

Tekst sponsorowany
Zamieszczenie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - z∏.

Panorama firm od  A do Z
Miniog∏oszenia (modu∏ 57 x 63 mm lub 57 x 126 mm z logo firmy)

Panorama Firm modu∏ cz-b kolor 

w 3 wydaniach 57 x 63 mm 600,- z∏ 800,- z∏
57 x 126 mm 1.000,- z∏ 1.200,- z∏

w 6 wydaniach 57 x 63 mm 1.000,- z∏ 1.200,- z∏
57 x 126 mm 1.600,- z∏ 1.800,- z∏

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%.  

DO WSZYSTKICH CEN DOLICZAMY 22% PODATKU VAT

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

6/2008 28.11.2008    17.10.2008 24.10.2008 
1/2009 30.01.2009    22.12.2008 29.12.2008
2/2009 27.03.2009    23.02.2009 27.02.2009 
3/2009 08.05.2009    31.03.2009 08.04.2009 
4/2009 28.07.2009    23.06.2009 26.06.2009 

TTeerrmmiinn  rreezzyyggnnaaccjjii::  55  ttyyggooddnnii  pprrzzeedd  uukkaazzaanniieemm  ssii´́  wwyyddaanniiaa..
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w W´z∏y betoniarskie nowe i u˝ywane o wydajnoÊci 30-150m3/h, stacjonarne i mobilne.

w Mieszarki do betonu planetarne i dwuwa∏owe o poj. 500 litrów – 4500 litrów.

w Podzespo∏y do w´z∏ów bet.: elektroniczne wagi cementu, kruszywa, wody, 
domieszek chemicznych, skipy, zbiorniki szeregowe na kruszywo 4-8 komorowe.

w silosy na cement stacjonarne o poj. 60 -120 ton, z mobilnymi fundamentami

w mobilne silosy na cement bez fundamentów o poj. 30 i 60 ton

w recyclingi betonu o wydaj. 20-30m3/h

w betonowozy – betonomieszarki samochodowe – nowe i u˝ywane o poj. 10 i 12m3

na podwoziu Mercedes 8x4

w zabudowy betonomieszarki o poj. 8, 9 lub 10m3

Sprzeda˝, leasing: tel. 0506-437-826, e-mail: powermix75@wp.pl
HYDROTECH  hydrotech.ds@wp.pl

P R O M O C Y J N E  C E N Y ,  M A G A Z Y N  C Z ¢ Â C I  W  P O L S C E ,  S E R W I S
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SPRZEDAM

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

Importer u˝ywanych maszyn budowlanych

- opony do koparek, nowe i bie˝nikowane
- wa∏y nap´dowe do maszyn

- szyby hartowane do maszyn

ul. Krochmalna 39, Lublin, tel. 0502 897 561
mail: biuro@bavaria-maschinen.com 

info@bavaria-maschinen.com
www.bavaria-maschinen.com

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

< Koparko-∏adowark´ CATERPILLAR 428D 
rok prod. 2003, teleskop, szcz´ka, 4x4, ∏y˝ka 4 w 1,
wid∏y ride control. Cena 125.000 z∏+VAT
Kontakt: 504 12 83 96

< Koparko-∏adowark´ CAT 432E 
rok prod. 2007, 600Mth,powershift,teleskop,piloty,∏y˝ka
przednia 4w1,z wid∏ami. Cena 189.000 z∏+VAT
Kontakt: 501 32 18 45

< Kopark´ gàsienicowà JCB JS 220
rok prod. 2005, 500MTg, 22 t, podwozie 80%, gàsienice
700 mm, ∏y˝ka 1.2 m3, szybkoz∏àcze hydrauliczne,
wyjÊcie na m∏ot. Cena 245.000 z∏+VAT
Kontakt: 607 07 36 80

< Kopark´ ko∏owà EDER 815
rok prod. 1991, ∏amane rami´, p∏ug, stabilizatory, silnik
Dethz 4, 2 ∏y˝ki skarpówka hydrauliczna
i przedsiebierna, sprowadzona z Niemiec
nieeksploatowana w Polsce. Cena 53.000 z∏+VAT
Kontakt: 698 34 93 28

< Kopark´ ko∏owà CASE 590SM
rok prod. 2004, 4x4,  turbo, ∏y˝ka 4w1, teleskop,
RideControle, klima, powershift, wyjÊcie na m∏ot,
1970mtg, 3∏y˝ki. Cena 128.000 z∏+VAT
Kontakt: 502 37 42 75

< Kopark´ ko∏owà CATERPILLAR 428E
rok prod. 2007, 4x4, turbo, ∏y˝ka 4w1, teleskop,
1100mtg, ridecontrole, szybkoz∏àcze, opony80%. 
Cena 175.000 z∏+VAT
Kontakt: 502 37 42 75
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Dlaczego wybraç
BRE Leasing?

BRE Leasing Sp. z o.o. jest
jednà z pierwszych firm le-
asingowych w Polsce. Po-
wsta∏a 27 maja 1991 roku,
a pod obecnà nazwà dzia∏a
od blisko jedenastu lat.
Udzia∏owcy spó∏ki to noto-
wany na Gie∏dzie Papierów
WartoÊciowych w Warsza-
wie BRE Bank SA oraz
Commerz Real AG.
BRE Bank SA zalicza si´
do czo∏owych polskich in-
stytucji finansowych. Âwiad-
czy us∏ugi bankowoÊci kor-
poracyjnej, detalicznej i in-
westycyjnej. Ma znaczàcy
udzia∏ w rynku kredytów
i depozytów dla podmiotów
gospodarczych oraz w ob-
s∏udze transakcji handlu
zagranicznego. WÊród pol-
skich instytucji finanso-
wych uwa˝any jest za lide-
ra pod wzgl´dem zaawan-
sowania technologicznego.
Commerz Real AG to instytu-
cja finansowa utworzona
w roku 1969, w ca∏oÊci nale-
˝àca do Commerzbank AG
we Frankfurcie nad Menem.
Commerz Real AG specjali-
zuje si´ w leasingu nieru-
chomoÊci, w tym obiektów
produkcyjnych, handlowych
i biurowych. Instytucja ta ma
ponad trzydziestoprocento-

wy udzia∏ w rynku i zaliczana
jest do liderów leasingu nie-
ruchomoÊci w Niemczech.
BRE Leasing nale˝y do czo-
∏ówki polskich firm leasin-
gowych zajmujàc wed∏ug
danych Zwiàzku Przedsi´-
biorstw Leasingowych za ubie-
g∏y rok, trzecie miejsce wÊród
krajowych firm leasingowych.
BRE Leasing pracujàc z naj-
wi´kszymi i bardzo wymaga-
jàcymi kontrahentami zdoby∏
cenne doÊwiadczenie, które
obecnie wykorzystuje w ofer-
cie dla klientów z sektora ma-
∏ych i Êrednich przedsi´-
biorstw. Przejrzyste procedu-
ry, doÊwiadczenie BRE Le-
asing w ocenie projektów
i wspó∏pracy z dostawcami sà
doceniane zarówno przez du-
˝ych i znanych klientów, jak
i tych mniejszych. I jedni,
i drudzy dzi´ki wszechstron-
noÊci oferty BRE Leasing
wkomponowanej w ca∏à pale-
t´ produktów Grupy BRE
Banku znajdà w niej propozy-
cje dla siebie. 
SpecjalnoÊcià BRE Leasing
jest leasing Êrodków trans-
portu drogowego. W ubie-
g∏ym roku – wraz z samo-
chodami osobowymi – sta-
nowi∏y one oko∏o 65% ca∏e-
go portfela wyleasingowa-
nych Êrodków trwa∏ych.
Oferta BRE Leasing obejmu-
je specjalnà propozycj´
uproszczonych procedur dla

pojazdów o masie ca∏kowitej
do 3,5 tony (BRE Le-
asing 48h), a tak˝e dla po-
jazdów o masie ca∏kowitej
powy˝ej 3,5 t onyoraz ma-
szyn i urzàdzeƒ. (BREL72).
Leasing to doskona∏y spo-
sób na nowe auto w firmie.
BREL48 to nie tylko „nie-
oczekiwanie krótkie oczeki-
wanie” (decyzja o finanso-
waniu zapada w ciàgu 48 go-
dzin), ale tak˝e mo˝liwoÊç
dalszej wspó∏pracy z myÊlà
o zaspokojeniu potrzeb in-
westycyjnych. W ramach in-
dywidualnych procedur,
wszelkie parametry umowy
leasingowej kszta∏towane sà
w zale˝noÊci od indywidual-
nych potrzeb i mo˝liwoÊci le-
asingobiorcy. Nie ma ograni-
czeƒ wartoÊci Êrodka trans-
portu, który ma byç przed-
miotem umowy leasingowej.
Ka˝da umowa ma zatem
charakter indywidualny.
Najwa˝niejszà zaletà umów
leasingowych zawieranych
w procedurze indywidualnej
jest mo˝liwoÊç zastosowania
wp∏at poczàtkowych ju˝
od dziesi´ciu procent warto-
Êci leasingowanego Êrodka
transportu, czyli znacznie
ni˝szym ni˝ w procedurach
uproszczonych. Leasingo-
biorca przedstawia doku-
menty finansowe, w oparciu
o które ustalane sà parame-
try umowy leasingowej i ro-

dzaj zabezpieczeƒ. Czas za-
warcia umowy leasingowej
skrócony jest do niezb´dne-
go minimum, co umo˝liwia
szybkie rozpocz´cie u˝ytko-
wania leasingowanego Êrod-
ka transportu. Indywidualna
procedura zawarcia umowy
leasingowej pozwala skorzy-
staç ze wszystkich podatko-
wych zalet leasingu, co po-
woduje, ˝e jest jednà z naj-
efektywniejszych form fi-
nansowania. Jej atrakcyj-
noÊç zwi´ksza unikatowy
pakiet ubezpieczeƒ: BRE
Leasing Polisa oraz BRE
Leasing Assistance.
Us∏ugi zarzàdzania flotà ofe-
rowane przez BRE Leasing
polegajà na zapewnieniu
pe∏nej kompleksowej opieki
nad flotà samochodów s∏u˝-
bowych. BRE Leasing spra-
wuje opiek´ nad wykony-
waniem wszelkich czynno-
Êci eksploatacyjnych doty-
czàcych pojazdu, organi-
zuje i rozlicza potrzebny
serwis, zapewniajàc przede
wszystkim kontrolowanie
celowoÊci, zakresu Êwiad-
czeƒ oraz ich cen.
Wynajem to indywidualny
model finansowania, gdzie
klient korzysta z preferencji
podatkowych jak w przy-
padku leasingu. Po zakoƒ-
czeniu umowy pojazdy wra-
cajà do BRE Leasing.

Dalsze informacje Pb 003Z
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EFL – partner dla firm
z bran˝y budowlanej

Europejski Fundusz Leasin-
gowy SA, lider krajowego
rynku leasingu, ju˝ od po-
nad siedemnastu lat efek-
tywnie wspiera rozwój pol-
skich przedsi´biorstw, tak-
˝e tych dzia∏ajàcych w bran-
˝y budowlanej. 
Jako cz∏onek jednej z wiodà-
cych grup finansowych
na Êwiecie – grupy Crédit
Agricole – EFL zapewnia
swym klientom nie tylko
atrakcyjnà ofert´ finansowa-
nia inwestycji, ale równie˝
gwarancj´ pe∏nego bezpie-
czeƒstwa prawnego i finan-
sowego. Firma dysponuje
rozbudowanà siecià sprze-
da˝y, w której zatrudnionych
jest ponad pi´ciuset dorad-
ców finansowych. Trzydzie-
stu spoÊród nich specjalizu-
je si´ w rynku budowlanym,
a kolejnych pi´çdziesi´ciu to
specjaliÊci od rynku pojaz-
dów u˝ytkowych (tzw. rynek
Truck). Dzi´ki ich codzien-
nym dzia∏aniom EFL SA za-
pewnia dost´pnoÊç swych
us∏ug leasingowych na te-
renie ca∏ej Polski.
O atrakcyjnoÊci oferty EFL
Êwiadczy fakt, ˝e firmie zaufa-
∏o ju˝ ponad 180.000 klien-
tów. Wi´kszoÊç z nich zado-
wolona z wysokiego pozio-
mu Êwiadczonych us∏ug pole-
gajàcego na fachowym doradz-
twie oraz profesjonalnej obs∏u-
dze, decyduje si´ na zawarcie
kolejnej umowy w∏aÊnie w EFL.
Leasing stanowi szybkà
i elastycznà form´ finanso-
wania inwestycji. Polega
ona na przekazaniu leasin-
gobiorcy Êrodka trwa∏ego
(na przyk∏ad sprz´tu bu-
dowlanego) do u˝ytkowa-
nia w zamian za miesi´czne
op∏aty. Leasing przezna-
czony jest dla klientów, któ-
rzy dà˝à do zminimalizowa-
nia podatku dochodowego.
Ka˝da rata  leasingowa sta-
nowi bowiem koszt uzyska-
nia przychodu. Niezwykle

istotnym elementem tego
sposobu finansowania jest
równie˝ oszcz´dnoÊç cza-
su potencjalnego klienta
oraz mo˝liwoÊç zawarcia
ca∏ej transakcji w siedzibie
jego firmy. Europejski Fun-
dusz Leasingowy przez ca-
∏y czas pozostaje aktywnà
stronà realizacji procedury
zawarcia umowy zapewnia-
jàc w ten sposób komfort
swym partnerom. 
EFL od lat konsekwentnie
wspiera bran˝´ budowlanà.
- Pomimo dajàcej si´ zaob-
serwowaç w roku bie˝àcym
niewielkiej dekoniunktury,
jestem przekonany, ˝e bu-
downictwo nadal pozostanie
bardzo dynamicznie rozwija-
jàcà si´ bran˝à stanowiàc
motor nap´dowy polskiej
gospodarki. Wiadomo, ˝e ja-
koÊç i terminowoÊç realizo-
wanych projektów budowla-
nych jest bezpoÊrednio
zwiàzana z u˝ywanym do te-
go celu sprz´tem. Wycho-
dzàc naprzeciw oczekiwa-
niom rynku, ju˝ na poczàt-
ku 2006 roku Europejski
Fundusz Leasingowy SA
wprowadzi∏ do swojej oferty
produkt EUROBUD skiero-
wany do firm budowlanych.
Dzi´ki niemu coraz wi´cej
firm korzystaç mo˝e z no-
woczesnego, odpowiednio
dobranego sprz´tu – mówi
Piotr Barcikowski, Manager
Rynku Maszyn i Urzàdzeƒ
Budowlanych w EFL.
O tym, ˝e EUROBUD w pe∏-
ni spe∏nia oczekiwania firm
dzia∏ajàcych w bran˝y bu-
dowlanej, Êwiadczy nie tyl-
ko stale rosnàca rzesza
klientów, którzy wybrali t´
ofert´, ale równie˝ szereg
nagród i wyró˝nieƒ dla pro-
duktu otrzymanych w presti-
˝owych konkursach organi-
zowanych przez redakcje
Buildera, Forbesa oraz Ga-
zety Bankowej. Stale rosnà-
ca popularnoÊç produktu
oferowanego przez EFL dla
bran˝y budowlanej jest re-
zultatem zrozumienia spe-
cyfiki oraz potrzeb rynku bu-

dowlanego. W ubieg∏ym ro-
ku Europejski Fundusz Le-
asingowy zosta∏ liderem
rynku leasingu sprz´tu bu-
dowlanego w Polsce. Dane
za pierwsze pó∏rocze ro-
ku 2008, w którym EFL za-
war∏ ponad dwa tysiàce
umów oddajàc w leasing
sprz´t budowlany o warto-
Êci niemal˝e dwustu pi´ç-
dziesi´ciu milionów z∏otych,
wskazujà wyraênie, ˝e spó∏-
ka nie ustaje w dà˝eniach
umocnienia swej wiodàcej
pozycji na krajowym rynku.
Niewàtpliwà zaletà pro-
duktu EUROBUD jest ∏a-
twa i szybka procedura.
Zawarcie umowy leasin-
gowej nie wymaga od klien-
ta jakichkolwiek zb´dnych
formalnoÊci. EUROBUD do-
tyczy leasingu wszelkich
maszyn budowlanych po-
czàwszy od lekkich pomoc-
niczych, a koƒczàc na ci´˝-
kim sprz´cie specjalistycz-
nym, takim jak koparki, spy-
charki czy te˝ maszyny
do robót drogowych. 
Warunki brzegowe leasingu
proponowane przez Europej-
ski Fundusz Leasingowy sà
starannie przemyÊlane i do-
skonale dopasowane do spe-
cyfiki bran˝y bran˝y budow-
lanej. Leasingobiorca mo˝e
nie uiszczaç z wp∏aty wst´p-
nej (mo˝e ona zatem wyno-
siç 0%) i wybraç okres leasin-
gu nawet do szeÊçdziesi´ciu
miesi´cy. EUROBUD przewi-

duje sta∏e i sezonowe harmo-
nogramy sp∏at i wartoÊç za-
anga˝owania kredytowego
do pi´ciuset tysi´cy z∏otych. 
Korzystajàcy z oferty EFL wy-
braç mogà zarówno leasing
z∏otówkowy, jak równie˝ de-
nominowany w walucie ob-
cej: euro oraz frankach
szwajcarskich. Europejski
Fundusz Leasingowy nie
ogranicza ani minimalnej, ani
maksymalnej wartoÊci kon-
traktu. W procedurze uprosz-
czonej EUROBUD nie wyma-
ga si´ od klienta ˝adnych
dokumentów finansowych.
Wystarczy tylko dowód oso-
bisty i wype∏nienie wniosku,
a decyzja kredytowa podej-
mowana jest od r´ki.
Tworzàcy ofert´ dla bran˝y
budowlanej zdajà sobie do-
skonale spraw´, ˝e ma∏e lub
Êrednie firmy budowlane nie
zawsze staç na zakup ma-
szyn fabrycznie nowych.
Dlatego w EFL, w procedurze
uproszczonej, klient szybko
i bez najmniejszego problemu
wyleasinguje zarówno maszy-
n´ nowà, jak i u˝ywanà.
Europejski Fundusz Leasin-
gowy stara si´ zaspokajaç
wszystkie potrzeby inwesty-
cyjne swoich klientów. Wy-
nikiem takiego podejÊcia
jest poszerzenie oferty
o mo˝liwoÊç sprowadzania
maszyn z zagranicy. Spe-
cjalnie stworzona procedu-
ra pozwala handlowcom
EFL Êciàgnàç praktycznie
ka˝dà maszyn´ budowlanà,
którà klient wybra∏ po-
za granicami Polski. Oczy-
wiÊcie w przypadku takich
kontraktów istniejà dodat-
kowe obostrzenia. Szcze-
gó∏owych informacji o tej
ofercie zasi´gnàç mo˝-
na u Doradcy Finansowego
w oddziale EFL. Europejski
Fundusz Leasingowy chce
bowiem stale potwierdzaç
pozycj´ lidera na rynku le-
asingu nie tylko poziomem
swych produktów, ale te˝
najlepszym doradztwem
i profesjonalnà obs∏ugà.

Dalsze informacje Pb 004Z

Piotr Barcikowski, Manager Rynku Maszyn
i Urzàdzeƒ Budowlanych w EFL jest przeko-
nany, ˝e polskie budownictwo b´dzie nadal
motorem nap´dowym polskiej gospodarki





Ammann Yanmar 
gotowy na rok 2009

Wrzesieƒ to najlepszy mie-
siàc na rozpocz´cie podsu-
mowania dzia∏aƒ i wyda-
rzeƒ tego roku i poczynie-
nia przygotowaƒ na nast´p-
ny. Ammann Yanmar chce
konsekwentnie umacniaç
swojà pozycj´ na rynku ma-
szyn kompaktowych, dlate-
go w∏aÊnie bierze udzia∏
w kolejnych europejskich
imprezach targowych odby-
wajàcych si´ jeszcze w tym
roku. Dwa wa˝ne dla produ-
centów maszyn budowla-
nych wydarzenia tej jesieni
to niemiecka Galabau i w∏o-
skie SAIE. Ammann Yanmar
du˝à wag´ przywiàzywa∏
szczególnie do odbywajà-
cych si´ w dniach 17-20
wrzeÊnia targów Galabau
w Norymberdze. Impre-
za przeznaczona jest szcze-
gólnie dla firm komunal-
nych i zajmujàcych si´

kszta∏towaniem terenów zie-
lonych, jest wi´c idealnym
miejscem do prezentacji
kompaktowych maszyn
do prac ziemnych. I rzeczy-
wiÊcie, maszyny kompakto-
we, a zw∏aszcza minikoparki
cieszà si´ wielkim powodze-
niem wÊród klientów tego

sektora. Kompaktowe mini-
koparki umo˝liwiajà prac´
z wi´kszà precyzjà i w wy-
jàtkowo nawet ciasnych
miejscach z ca∏kowità opty-
malizacjà zu˝ycia paliwa
i innych kosztów eksploata-
cyjnych. Ich du˝à zaletà jest
tak˝e stosunkowo niewielki

ci´˝ar – maszyny te powo-
dujà dzi´ki temu mniejsze
uszkodzenia nawierzchni
podczas pracy. Drugim
wa˝nym wydarzeniem tej je-
sieni jest udzia∏ Amman-
na Yanmara w targach SAIE
odbywajàcych si´ w Bolonii
od 15 do 18 paêdziernika
(pawilon 36, stoisko C4).
W∏oskie targi budowlane
o mi´dzynarodowym cha-
rakterze (zakres tematyczny
imprezy obejmuje technolo-
gie i maszyny budowlane
oraz architektur´) b´dà
stanowiç kolejnà znakomità
okazj´ do zaprezentowania
produktów wytwarzanaych
przez zak∏ady we francu-
skim Saint-Dizier. Zwiedza-
jàcy b´dà mogli obejrzeç
mi´dzy innymi dwa modele
prezentowane ju˝ w czasie
Samoteru w marcu bie˝àce-
go roku – minikoparki ViO50
oraz ViO57, jak równie˝ inne
produkty z bogatej palety
Ammanna Yanmara.

Dalsze informacje Pb 005Z
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Podczas marcowych targów Samoter w Weronie maszyny Ammanna Yanmara cieszy∏y si´
du˝ym zainteresowaniem zwiedzajàcych
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Jak sfinansowaç
maszyn´ Caterpillar?

Caterpillar Financial Services
Corporation z g∏ównà siedzi-
bà w amerykaƒskim Nashville
jest finansowym ramieniem
Caterpillar Inc. – najwi´kszego
na Êwiecie producenta maszyn
budowlanych, silników i tur-
bin przemys∏owych. Caterpil-
lar Financial nale˝àce w 100%
do Caterpillar Inc. oferuje sze-
roki wachlarz us∏ug finanso-
wych dla ca∏ej linii produkcyj-
nej maszyn budowlanych
i urzàdzeƒ Caterpillar oraz pro-
duktów wyposa˝onych w kom-
ponenty firmy Caterpillar. 
Caterpillar Financial Services
Poland powsta∏o w 1997 ro-
ku, aby wesprzeç sprzeda˝
dealera maszyn budowla-
nych Caterpillar w Polsce
– firm´ Bergerat Monnoyeur.
Aktualnie Caterpillar Finan-
cial Services Poland posiada
oddzia∏y w Warszawie, Bia-
∏ymstoku, Poznaniu, Gdaƒ-

sku, Wroc∏awiu i Czeladzi.
W ka˝dym oddziale Bergerat
Monnoyeur znajduje si´
na sta∏e przedstawiciel Cat
Financial. Firma Êwiadczy
us∏ugi dla ponad tysiàca
klientów z bran˝y budowla-
nej i drogowej obs∏ugujàc
oko∏o 3.000 umów leasingu.
Priorytetem w polityce firmy
jest dba∏oÊç o klienta. Cechà
nadrz´dnà we wszystkich po-
dejmowanych przez pracow-
ników dzia∏aniach jest zado-
wolenie odbiorców. W Polsce
firma oferuje klientom us∏ugi
finansowe w formie: leasingu
operacyjnego, leasingu finan-
sowego, po˝yczki oraz najmu
d∏ugoterminowego, na okres
od roku do szeÊciu lat. Cater-
pillar Financial finansuje tylko
i wy∏àcznie maszyny Caterpil-
lar, co powoduje, ˝e pracow-
nicy firmy znajà doskonale
zarówno sam produkt, jak
i bran˝e, w których dzia∏ajà
klienci Caterpillar. ÂciÊle
wspó∏pracujàc z klientem,
poznajàc dok∏adnie jego po-

trzeby, oczekiwania oraz
mo˝liwoÊci finansowe eks-
perci Cat Financial dysponu-
jàc specjalistycznà wiedzà
w optymalny sposób dopasu-
jà warunki finansowania
do specyfiki dzia∏alnoÊci
klienta i jego mo˝liwoÊci p∏at-
niczych. Z uwagi na specyfi-
k´ bran˝y budowlanej klienci
cz´sto korzystajà na przy-
k∏ad z wariantu sezonowego
charakteryzujàcego si´ ca∏-
kowitym zawieszeniem p∏at-
noÊci w okresie zimowym.
Spó∏ka Caterpillar Financial
jest – z wielu powodów
– przez obserwatorów uwa-
˝ana za lidera w bran˝y. To,
co wyró˝nia firm´ na tle in-
nych, to doskona∏a znajo-
moÊç rynku. Fakt, ˝e pod-
miot zajmuje si´ tylko okre-
Êlonym segmentem rynku,
sprzyja szybkiej ocenie ryzy-
ka ka˝dej transakcji i w rezul-
tacie pozwala b∏yskawicznie
podjàç decyzj´ kredytowà.
SzybkoÊç reakcji i elastycz-
noÊç jest jednym z najwi´k-

szych atutów firmy. Drugim
bardzo wa˝nym wyró˝ni-
kiem firmy na rynku jest Êci-
s∏a synergia pomi´dzy Ca-
terpillar – producentem ma-
szyn, Bergerat Monnoyeur
– dealerem maszyn i Cat Fi-
nancial – podmiotem finan-
sujàcym. Codzienna wspó∏-
praca, wspólne programy
marketingowe pozwalajà za-
oferowaç klientom najko-
rzystniejsze warunki zakupu
maszyn Caterpillar. Dosko-
na∏ym przyk∏adem wspó∏-
pracy producenta, dealera
i instytucji finansujàcej jest
„Rozwiàzanie 360 Stopni”
program marketingowy, któ-
ry ∏àczy w sobie maszyn´,
pakiet serwisowy, finansowa-
nie i ubezpieczenie. Pakiet
ten spotka∏ si´ z bardzo po-
zytywnym odbiorem rynku,
obecnie blisko po∏owa klien-
tów korzystajàcych z finan-
sowania Cat Financial wybie-
ra w∏aÊnie ofert´ „Rozwiàza-
nie 360 Stopni”.
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Bergerat Monnoyeur
uruchamia wypo˝yczalnie

Bergerat Monnoyeur Wyna-
jem The Cat Rental Store to
nowe na polskim rynku wy-
po˝yczalnie sprz´tu bu-
dowlanego oraz narz´dzi.
Swà ofert´ obejmujàcà
drobny i ci´˝ki, specjali-
styczny sprz´t kierujà za-
równo do firm, jak i osób fi-
zycznych prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà.
SpoÊród ofert dzia∏ajàcych
na polskim rynku wypo˝y-

czalni – propozycja Bergerat
Monnoyeur Wynajem wyró˝-
nia si´ najszerszà gamà ma-
szyn, urzàdzeƒ i narz´dzi

czo∏owych producentów. To
jedyna tak kompleksowa
us∏uga wynajmu dost´p-
na na polskim rynku. Wypo-
˝yczalnia oferuje pe∏en za-
kres maszyn i urzadzeƒ, po-
czàwszy od elektronarz´dzi,
a˝ do koparek gàsienico-
wych o masie 30 ton. Za po-
mocà maszyn i urzàdzeƒ do-
st´pnych w ofercie prowa-
dziç mo˝na wszelkiego ro-
dzaju roboty budowlane,
prace remontowo-wykoƒ-
czeniowe, drogowe, beto-
niarskie itp. Mimo ju˝ do-
st´pnego szerokiego wybo-

ru maszyn i urzàdzeƒ czo∏o-
wych Êwiatowych producen-
tów – oferta jest stale posze-
rzana, tak by zapewniç klien-

tom wypo˝yczalni najodpo-
wiedniejszy sprz´t dostoso-
wany do efektywnego wyko-
nania nawet najbardziej wy-
specjalizowanych prac.
Idea wypo˝yczalni pod mar-
kà The Cat Rental Store po-
lega na zapewnieniu klien-
tom niezb´dnego do pracy
sprz´tu w najbardziej ko-
rzystnych cenach przy jed-
noczesnej gwarancji naj-
wy˝szej jakoÊci obs∏ugi. Od-
zwierciedleniem tych zasad
jest mi´dzy innymi elastycz-
noÊç dzia∏ania oraz korzyst-
ny dla klientów sposób nali-
czania stawek. Maszyny
i urzàdzenia mo˝na wynajàç
nawet na jeden dzieƒ,
a sprz´t mo˝e byç dostar-
czony pod wskazany adres.

Fachowa opieka serwisowa
sprawowana przez wynaj-
mujàcego gwarantuje pe∏nà
sprawnoÊç wszystkich wy-
po˝yczanych maszyn i urzà-
dzeƒ. JeÊli jakakolwiek awa-
ria mia∏aby miejsce u klienta
bezzw∏ocznie dostarczana jest
maszyna zast´pcza, tak by
rozpocz´te prace mog∏y byç
prowadzone zgodnie z przy-
j´tym harmonogramem. Te
zasady funkcjonowania sta-
nowià o sukcesie marki The
Cat Rental Store na ca∏ym
Êwiecie – a punkty wypo˝y-
czalni dzia∏ajà na wszystkich
kontynentach. Ich ∏àcz-
na liczba przekracza 1.300
oddzia∏ów. Pierwsze dwa
dzia∏ajà ju˝ w Warszawie.
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Bergerat Monnoyeur Wynajem The Cat Rental Store oferuje nowoczesne maszyny do wszel-
kiego rodzaju prac, mi´dzy innymi tak˝e marki Caterpillar

Jeden z dwóch warszawskich punktów Bergerat Monnoyeur Wynajem The Cat Rental Store





Sprawny serwis
podstawà sukcesu!

Poczàtki dzia∏alnoÊci firmy
Grausch i Grausch Maszyny
Budowlane si´gajà ro-
ku 1997. W poczàtkowym
okresie firma zajmowa∏a si´
g∏ównie sprzeda˝à maszyn
u˝ywanych oraz Êwiadcze-
niem pewnego zakresu
us∏ug naprawczych. W krót-
kim czasie, dzi´ki dynamicz-
nemu rozwojowi i aktywnej
dzia∏alnoÊci, firma nawiàza-
∏a wspó∏prac´ z renomowa-
nymi producentami maszyn
i urzàdzeƒ budowlanych,
wprowadzajàc do swojej
oferty ca∏à gam´ doskona-
∏ych, nowych produktów.
Wspó∏praca z wi´kszoÊcià
z partnerów trwa do dzisiaj. 
Chcàc sprostaç rosnàcym
oczekiwaniom klientów
Grausch i Grausch prowa-
dzi kompleksowy serwis
maszyn budowlanych na-
st´pujàcych marek: Komat-
su, Extec Fintec, Indeco,
Dynapac, City Equip, Stehr,
Case, Caterpillar, Bobcat
oraz wielu innych. Przepro-
wadza równie˝ remonty, na-
prawy i regeneracje: pomp
hydraulicznych, si∏owników
i silników hydraulicznych,
silników Diesla itp. Repre-
zentuje klientów podczas li-
kwidacji szkód ubezpiecze-
niowych spowodowanych
w maszynach i urzàdze-
niach budowlanych.
W swej siedzibie w Z∏otko-
wie ko∏o Poznania firma
dysponuje doskonale wy-
posa˝onà halà warsztatowà
o powierzchni przekraczajà-
cej 500 m2. Pozwala to
na sprawne przeprowadza-
nie nawet najbardziej skom-
plikowanych remontów i na-
praw oraz wykonywanie
prac mechanicznych, elek-
trycznych czy spawalni-
czych. Odpowiednio wypo-
sa˝one wózki narz´dziowe,
stanowiska do napraw uk∏a-
dów elektrycznych, szlifier-
ki, wiertarki, spawarki itp.

pozostajà stale do dyspozy-
cji zespo∏u mechaników
i elektryków. Na szczególnà
uwag´ zas∏uguje maszy-
na do regeneracji otworów,
która pozwala na przywró-
cenie nominalnych wymia-
rów otworów nawet w ma-
szynach o kilkunastoletnim
okresie eksploatacji.
W pracy serwisu niezwykle
wa˝ny jest sta∏y i szybki do-
st´p do cz´Êci zamiennych.
Grausch i Grausch posiada
bardzo dobrze zaopatrzony
magazyn, w którym stale
znajduje si´ ponad dwa
tysiàce ró˝nych pozycji
asortymentowych.
Ze wzgl´du na dynamicznie
zwi´kszajàcà si´ sprzeda˝
nowych maszyn Komatsu
oraz poszerzenie oferty
handlowej o kruszarnie
i przesiewacze renomowa-
nych firm Fintec, Extec
z grupy Sandvik oraz City
Equip (od roku 2008  firma
jest wy∏àcznym dystrybuto-
rem tych marek na Polsk´),
podj´to decyzj´ o rozbudo-
wie hali serwisowej. Dzi´ki tej
inwestycji jej powierzchnia
powi´kszy si´ o sto procent.
G∏ównym atutem firmy jest
doskonale wyszkolona po-
nad osiemdziesi´cioosobo-
wa za∏oga, której kwalifika-
cje sà nieustannie podno-
szone. W dziale serwisu ak-
tualnie pracujà trzydzieÊci
dwie osoby, spoÊród któ-
rych pi´tnaÊcie to serwisan-

ci dysponujàcy w pe∏ni wy-
posa˝onymi samochodami
serwisowymi.
W biurze serwisu wszelkich
informacji udziela sta∏a gru-
pa doradców serwisowych.
Pracownicy serwisu uczest-

niczà regularnie w szkole-
niach, zarówno w kraju, jak
i za granicà. Prac´ zespo∏u
serwisowego wspiera sys-
tem Komtrax, w który wypo-
sa˝ane sà najnowsze mo-
dele maszyn Komatsu. Sys-
tem ten u∏atwia mechani-
kom zdalne diagnozowanie
usterek, a u˝ytkownikom
maszyn daje mnóstwo infor-
macji o parametrach ich
pracy, pozwala tak˝e na do-
k∏adne zaplanowanie okre-
sowych przeglàdów.

Aktualnie Grausch i Grausch
posiada pi´tnaÊcie samo-
dzielnych samochodów ser-
wisowych, dzi´ki którym
mo˝liwe jest wykonywanie
us∏ug serwisowych i przeglà-
dów maszyn praktycznie
na terenie ca∏ego kraju. Ich
wyposa˝enie pozwala na na-
praw´ maszyny w miejscu
postoju. Tak du˝a liczba sa-
mochodów i wyposa˝enie ich
w system GPS umo˝liwia
zorganizowanie pomocy ju˝
w kilka godzin po zg∏oszeniu
usterki. Do koƒca bie˝àce-
go roku liczba samocho-
dów serwisowych ma wzro-
snàç do osiemnastu. Zgod-
nie z sugestiami klientów
godziny pracy Biura Serwi-
su Grausch i Grausch zo-
sta∏y wyd∏u˝one do 1830.
W celu skrócenia czasu do-
jazdu do uszkodzonej ma-

szyny oraz obni˝ania kosz-
tów us∏ug, stale rozbudo-
wywana jest sieç oddzia-
∏ów serwisowych na terenie
ca∏ej Polski. W chwili obec-
nej, poza Poznaniem, znaj-
dujà si´ one we Wroc∏a-
wiu, Szczecinie, Bydgosz-
czy, Koninie oraz w Kiel-
cach. Najbli˝sze plany roz-
woju sieci dotyczà Gdaƒska
i Katowic oraz wschodniej
cz´Êci Polski w∏àczajàc w to
tak˝e Warszaw´.
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Posiadanie odpowiednio wyposa˝onych samochodów serwisowych pozwala na wykony-
wanie napraw i przeglàdów maszyn w warunkach polowych na terenie ca∏ego kraju

W doskonale wyposa˝onej hali warsztatowej mo˝na przeprowadzaç nawet najbardziej
skomplikowane remonty i naprawy maszyn





„Terex on Tour” goÊci∏ 
w Miƒsku Mazowieckim

Katowicki ASbud wspó∏orga-
nizowa∏ wraz koncernem
Terex cykl pokazów majà-
cych na celu promowanie
maszyn tej marki na polskim
rynku. – Naszym zamys∏em
przy organizacji „Terex on To-
ur” by∏a ch´ç zaprezentowa-
nia naszych maszyn w ró˝-
nych regionach Polski. Cho-
dzi∏o nam o to, by mo˝na by-
∏o je przetestowaç w warun-
kach mo˝liwie zbli˝onych
do naturalnych. Przez ca∏y
czas s∏u˝yliÊmy poradami
z zakresu w∏aÊciwej eksploata-
cji sprz´tu. NastawiliÊmy si´
tak˝e na wymian´ doÊwiad-
czeƒ z polskimi u˝ytkowni-
kami – powiedzia∏ w rozmo-
wie z naszà redakcjà Ronald
Ziegler, generalny dyrektor
Terex Construction na Euro-
p´ Wschodnià. 
Jeden z pokazów cyklu Terex
on Tour odby∏ si´ 19 wrze-
Ênia w Miƒsku Mazowieckim
na poligonie miejscowego
OÊrodka Szkolenia Maszyni-
stów. ASbud i Terex pokaza-
∏y tu szesnaÊcie typów ma-
szyn, w tym koparko-∏ado-
warki, ∏adowarki ko∏owe,
koparki ko∏owe i gàsienico-
we, wozid∏a przegubowe,
równiarki i stanowiàce no-
woÊç w ofercie firmy mini∏a-
dowarki gàsienicowe.
Choç pogoda raczej nie
dopisa∏a, a warunki tereno-
we nie nale˝a∏y do naj∏a-
twiejszych, pokaz cieszy∏
si´ du˝ym zainteresowa-
niem. Gdy tylko operatorzy
odpalili silniki i wyjechali na
poligon, nikt – mimo mo-
mentami ulewnego deszczu
– nie kry∏ si´ w namiocie.
Jeszcze raz wi´c okaza∏o
si´, ˝e budowlaƒcy nie
znajà poj´cia z∏ej pogody.
Terex stawia sobie ambitne
plany zyskania do roku 2010
dziesi´cioprocentowego udzia-
∏u w ka˝dym segmencie nasze-
go rynku maszyn budowla-
nych. Narazie najwi´kszym za-

interesowaniem polskich u˝yt-
kowników – co przecie˝ nie
jest trudne do przewidzenia
– cieszà si´ koparko-∏adowar-
ki. Wraz z rozwojem rynek b´-
dzie jednak zg∏asza∏ zapotrze-
bowanie na maszyny wyspe-
cjalizowane. I Terex zamierza
je zaoferowaç, nie zapomina-
jàc przy tym o zapewnieniu
serwisu i doradztwa technicz-
nego w zakresie prawid∏owej
eksploatacji sprz´tu.
W Polsce Terex w zakresie
dystrybucji swych maszyn
wspó∏pracuje z czterema part-
nerami. Jednym z nich jest
ASbud, oprócz sprzeda˝y no-
wych maszyn oferujàcy tak˝e
kompleksowe us∏ugi serwiso-
we, zarówno gwarancyjne,
jak i pogwarancyjne. To w∏a-
Ênie dzi´ki wysokiemu pozio-
mowi Êwiadczonych us∏ug
ASbudowi uda∏o si´ zdobyç
szereg intratnych kontraktów
na dostawy maszyn Terex.
Utrzymanie wysokiego pozio-
mu obs∏ugi wymaga tworze-
nia oddzia∏ów handlowych
i serwisowych. W lutym roz-
pocz´∏a dzia∏alnoÊç placów-
ka w Warszawie, wkrótce
otworzy swe podwoje bia∏o-
stocki oddzia∏ ASbudu. Roz-
budowa i odpowiednie wypo-
sa˝enie serwisu pozwalajà
na maksymalne skrócenie
czasu reakcji na zg∏aszane
awarie. W∏aÊnie dlatego ka˝-
dy z oddzia∏ów ASbudu po-
siada zaplecze serwisowe
wraz z magazynem cz´Êci za-
miennych. – Terex narzuca
swym partnerom wysokie
standardy w zakresie serwisu
i obs∏ugi posprzeda˝nej. Sta-
ramy si´ im sprostaç, co wià-
˝e si´ z koniecznoÊcià czy-
nienia inwestycji, i to zarów-
no w popraw´ infrastruktury,
jak i zatrudnienie fachowego
personelu. Dbamy o to, by
nasi pracownicy odbywali cy-
klicznie szkolenia, tylko w ten
sposób mo˝emy bowiem
podo∏aç rosnàcym wymaga-
niom naszych klientów – mó-
wi Artur Osiƒski – szef war-
szawskiego oddzia∏u ASbudu.
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Nowe mikrokoparki
Bobcat 

Firma Bobcat wprowadzi∏a
na rynek dwie nowe mikro-
koparki. Konstrukcja ma-
szyn oznaczonych symbola-
mi E08 i E10 zapewnia opty-
malne po∏àczenie du˝ej wy-
dajnoÊci, stabilnoÊci, bez-
pieczeƒstwa operatora, er-
gonomii oraz wytrzyma∏oÊci. 
Mikrokoparka E08 jest kon-
wencjonalnym modelem o ci´-
˝arze roboczym 1.028 kg. Ma-
szyna mo˝e kopaç na maksy-
malnà g∏´bokoÊç 1,82 metra.
Mikrokoparka E10 charaktery-
zuje si´ natomiast mo˝liwo-
Êcià obrotu nadwozia w obry-
sie gàsienic, maksymalnà g∏´-
bokoÊcià kopania 1,82 metra
i ci´˝arem 1.066 kg. 
Mikrokoparki E08 i E10 to
najmniejsze modele wÊród
produktów Bobcata. Obie
wyposa˝ono w rozsuwane
podwozie redukujàce szero-
koÊç maszyny do 710 mm.
Pozwala to na ∏atwy prze-
jazd przez wàskie bramy lub
drzwi w celu wykonania
prac wewnàtrz budynków.
Maszyny mogà pokonywaç
otwory o ma∏ej wysokoÊci
dzi´ki wbudowanemu z obu
stron, sk∏adanemu systemo-
wi ochrony TOPS. Minimal-
na szerokoÊç maszyn za-
pewnia doskona∏à manew-
rowalnoÊç na ograniczonej
przestrzeni, a konstrukcja
E10 zapewniajàca obrót
maszyny w obrysie gàsie-
nic jest dodatkowà zaletà
przy pracach na ciasnych
placach budowy. Dzi´ki
dwóm zakresom pr´dko-
Êci minikoparka E10 mo˝e
b∏yskawicznie przemiesz-
czaç si´ po obszarze robo-
czym, szybko wykonywaç
prace osiàgajàc znacznie
wi´kszà wydajnoÊç.
Nak∏adane elementy prze-
d∏u˝ajàce lemiesz spychar-
ki w E08 i E10 to wyjàtkowa
cecha dla maszyn tej klasy.
Nak∏adki pozwalajà w pro-
sty i szybki sposób zredu-

kowaç szerokoÊç lemiesza
w sytuacji, gdy maszyny
muszà pokonywaç wàskie
przejÊcia. W takich sytu-
acjach nie ma potrzeby de-
montowania bocznych ele-
mentów przed∏u˝ajàcych le-
miesza ani przechowywania
ich po zdemontowaniu, co
jest powszechne w maszy-
nach innych producentów.
Po przygotowaniu do pracy
podwozie obu modeli mini-
koparek mo˝na rozsunàç
odpowiednio do 1.000 mm
dla E08 i 1.100 mm dla E10.
Pozwala to uzyskaç maksy-
malnà stabilnoÊç maszyn
niezale˝nie od warunków te-
renowych. E08 i E10 nadajà
si´ idealnie do ró˝norodnych
zastosowaƒ, takich jak prace
rozbiórkowe, modernizacyj-
ne, niwelacja terenu, kopa-
nie rowów czy drenowanie. 
W maszynach E08 i E10 za-
stosowano szereg istotnych
rozwiàzaƒ chroniàcych opera-
tora. Ergonomicznie roz-
mieszczone uchwyty poma-
gajà mu wsiadaç do maszyny
i opuszczaç jà. Zajmowanie
miejsca w maszynie u∏atwia
równie˝ ca∏kowicie wol-
na przestrzeƒ na stopy opera-
tora. Konstrukcja maszyn po-
zwala te˝ na ∏atwe czyszcze-
nie przestrzeni na stopy.
Konstrukcja E08 i E10 spra-
wia, ˝e przesuni´te rami´
z wysi´gnikiem nie dosi´ga
do stóp operatora za-
pewniajàc mu maksymal-

nà ochron´ koƒczyn. Bez-
pieczeƒstwo i wygod´ pod-
nosi równie˝ zwijany pas
bezpieczeƒstwa zastosowa-
ny w obu maszynach. 
E08 i E10 wyposa˝ono
w ró˝ne mechanizmy bloku-
jàce przyrzàdy sterownicze
i funkcje maszyny w przy-
padku niebezpieczeƒstwa.
Minikoparka E08 posiada
przyrzàdy sterownicze od-
powiadajàce najnowszym
osiàgni´ciom techniki. Bez
opuszczenia pa∏àka ochron-
nego nie ma mo˝liwoÊci
operowania maszynà. E10
posiada zaawansowane,
unikatowe w tej klasie ma-
szyn joysticki. Prawa i lewa
konsola zapewniajàca wy-
godne podparcie ramion,
wymaga opuszczenia i za-
blokowania w celu opero-
wania maszynà. Po∏o˝enie
joysticków w E10 mo˝na re-
gulowaç dostosowujàc je
do indywidualnych potrzeb
operatora. Na komfort jego
pracy wp∏ywa tak˝e zmniej-
szony poziom ha∏asu emito-
wanego przez maszyny.
Wytrzyma∏oÊç mikrokopa-
rek E08 i E10 to kluczowa
cecha szczególnie w przy-
padku urzàdzeƒ przezna-
czonych na wynajem, pro-
wadzenia prac rozbiórko-
wych oraz przemys∏owych
prac budowlanych. Obie
maszyny zosta∏y skonstru-
owane specjalnie, aby za-
gwarantowaç d∏ugà ˝ywot-

noÊç oraz zmniejszyç kosz-
ty eksploatacji. 
Modele E08 i E10 posiadajà
konstrukcj´ typu „si∏ownik
nad ramieniem” znanà z in-
nych kompaktowych kopa-
rek Bobcat klasy 1÷2 ton.
Zamontowanie si∏ownika
na wierzcho∏ku ramienia
chroni sprz´t podczas pracy
na wàskich przestrzeniach
lub przy zastosowaniu
osprz´tu. Na wy˝szà wytrzy-
ma∏oÊç E08 i E10 wp∏yw ma-
jà tak˝e: stalowe os∏ony
chroniàce si∏ownik lemiesza,
trzy rolki w uk∏adzie jezdnym
przed∏u˝ajàce ˝ywotnoÊç
gàsienic gumowych, asyme-
tryczne gàsienice gumowe
redukujàce drgania oraz
przeciwci´˝ary chroniàce
tylny obszar maszyn.
Przewody pomocniczego
uk∏adu hydraulicznego oraz
zespó∏ w´˝y sà zamontowa-
ne wewnàtrz ramienia i wy-
si´gnika, co zapewnia ich
optymalnà ochron´. W mi-
nikoparkach E08 i E10 mo˝-
na ∏atwo zamontowaç w´˝e
osprz´tu, szeroki wachlarz
∏y˝ek ró˝nych wielkoÊci, ∏y˝-
k´ wyrównujàcà oraz m∏ot
hydrauliczny. Opcjonalny,
jedyny w swoim rodzaju
„zestaw do rozbiórek” za-
pewnia dodatkowe ch∏o-
dzenie pozwalajàc na prac´
m∏ota hydraulicznego pod-
∏àczonego do mikrokoparki
nawet przy wysokich tem-
peraturach zewn´trznych. 
Przeglàdy maszyn i prace
konserwacyjne, takie jak
na przyk∏ad wymiana filtrów
i oleju, sà u∏atwione dzi´ki
szerokiej pokrywie silnika
zapewniajàcej ∏atwy dost´p
do wszystkich istotnych
podzespo∏ów. Zewn´trzny
wlew paliwa jest usytuowa-
ny na dogodnej wysokoÊci,
co pozwala na tankowanie
z jednoczesnym podglàdem
wskazaƒ miernika paliwa
na desce rozdzielczej. Dla
bezpieczeƒstwa klapka wle-
wu paliwa oraz tylna klapa
wyposa˝one sà w zamek.
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Mikrokopark´ E10 wyposa˝ono w rozsuwane podwozie pozwalajàce na ∏atwy przejazd przez
drzwi w celu wykonania prac wewnàtrz budynków



ASbud Sp. z.o.o. 
ul. Lwowska 38, 40-397 Katowice, (032) 608 45 44, www.asbud.com.pl  

ATUT RENTAL 
ul. K∏obucka, 8 02-699 Warszawa, (022) 843 80 44, www.atutrental.com.pl

PK-SERWIS Wroc∏aw
ul. Leona Petra˝yckiego 47, 52-434 Wroc∏aw, (071) 363 42 79, www.pkserwis.com.pl

PK SERWIS Poznaƒ 
ul. Obornicka 350a, 60-689 Poznaƒ, (061) 825 34 00, www.pkserwis.com.pl

TKL Progress Maszyny Budowlane 
ul. Jagodowa 11, 86-005 Zielonka k. Bydgoszczy, (052) 381 47 00, www.tklprogress.pl 

KMK Agro  Brodowo, 
ul. Poznaƒska 20, 63-000 Âroda Wielkopolska,  (061) 285 01 79, www.kmkagro.com

AGRO CENTRUM Sp. z o.o 
Zajàczkowo 35a, 83-111 Mi∏obàdê, (058) 536 86 31, www.agrocentrum.hg.pl

Roltex Sp. z o.o 
Lwowska 143B, 22-300 Krasnystaw, (082) 576 43 43, www.roltexkrasnystaw.pl



Komatsu Maintenance Plus
- gwarancja spokoju

Ka˝dy z u˝ytkowników ma-
szyny budowlanej powinien
dà˝yç do jej optymalnego
wykorzystania przy jedno-
czesnym zminimalizowaniu
kosztów eksploatacji. Na-
bywcy maszyn Komatsu
mogà skorzystaç ze specjal-
nej oferty umowy serwisowej
wykupujàc wyd∏u˝onà  gwa-
rancj´ „Maintenance Plus”.
Dla maszyn u˝ytkowych mo-
˝e obowiàzywaç ona do
5.000 mth przez pi´ç lat, dla
maszyn Êredniej wielkoÊci
do 8.000 mth/pi´ç lat, a dla
maszyn ci´˝kich do 10.000
mth/pi´ç lat. W czasie jej
obowiàzywania sprzedawca
jest zobligowany do dokony-
wania okresowych przeglà-
dów i konserwacji maszyny
zgodnie z dotyczàcà jej in-
strukcjà obs∏ugi i eksploata-
cji. Na udzielajàcym gwa-

rancji spoczywa równie˝
obowiàzek naprawy lub wy-
miany cz´Êci, podzespo∏ów
lub elementów uszkodzo-
nych lub takich, w których
zostanie stwierdzona wada
materia∏owa lub wykonaw-
cza. Wymiana taka w∏àcza-
jàc niezb´dne cz´Êci i robo-
cizn´ wykonana zostanie
przez udzielajàcego gwaran-
cji lub inny autoryzowany
przez niego serwis w zwy-
czajowych godzinach pracy
w miejscu postoju maszyny.
Je˝eli jeszcze weêmiemy
pod uwag´ fakt, ˝e do wszel-

kich napraw wykorzystywane
mogà byç wy∏àcznie oryginal-
ne cz´Êci zamienne i materia-
∏y eksploatacyjne Komatsu,
skorzystanie z oferty „Mainte-
nance Plus” wydaje si´ byç
rozsàdnym posuni´ciem.
Szczególnie dla posiadaczy
du˝ych, wyspecjalizowanych
maszyn odgrywajàcych klu-
czowà rol´ przy realizacji
zadaƒ. W tym miejscu za-
daç mo˝na pytanie, czy wy-
kupienie przed∏u˝onej gwa-
rancji jest w równym stopniu
op∏acalne dla u˝ytkowników
mniejszych, uniwersalnych
maszyn? Muszà jà obligato-
ryjnie wykupiç na okres
pi´ciu lat. A co stanie si´,
gdy odsprzedadzà maszyn´
przed up∏ywem tego okresu?
Maciej Paw∏owski, in˝ynier
serwisowy w Komatsu Poland
rozwiewa te obawy: – Zdecy-
dowanie polecam zawarcie
umowy na przed∏u˝onà gwa-
rancj´. W porównaniu z cenà
maszyny nie wià˝e si´ to

z wygórowanymi kosztami,
a u˝ytkownik maszyny zysku-
jàc pewnoÊç i bezpieczeƒ-
stwo mo˝e skupiç si´ na pra-
cy. W razie awarii mo˝e byç
pewien b∏yskawicznej reakcji
serwisu znajàcego maszyny
Komatsu, wyposa˝onego
w odpowiednie oprzyrzàdo-
wanie oraz oryginalne kompo-
nenty i cz´Êci zamienne. Je˝e-
li w∏aÊciciel postanowi od-
sprzedaç maszyn´ przed wy-
gaÊni´ciem przed∏u˝onej
gwarancji, nie powinien trak-
towaç tego jako strat´. Gwa-
rancja „Maintenance Plus”

przyporzàdkowana jest bo-
wiem konkretnej maszynie.
Nowy w∏aÊciciel akceptujàc
jej warunki, mo˝e z niej w pe∏-
ni korzystaç, a zatem z pewno-
Êcià b´dzie sk∏onny zap∏aciç
wy˝szà cen´. Mo˝e byç
przecie˝ pewien, ˝e maszyna,
którà zdecydowa∏ si´ kupiç,
by∏a nale˝ycie serwisowana. 
W przypadku awarii napra-
wa maszyny przeprowadza-
na jest w miejscu jej posto-
ju. Serwisant Komatsu loka-
lizuje uszkodzenie, diagno-
zuje je i dok∏ada wszelkich
staraƒ, aby w maksymalnie
krótkim czasie zosta∏o usu-
ni´te. O ile jest to zasadne
i technicznie wykonalne mo-
˝e tak˝e wprowadziç maszy-
n´ w tryb awaryjny umo˝li-
wiajàc tym samym kontynu-
owanie pracy. W takim przy-
padku definitywne usuni´cie
usterki nast´puje w pierw-
szym mo˝liwym terminie.
Dzi´ki wykupieniu przed∏u˝o-
nej gwarancji w Komatsu
u˝ytkownik maszyny mo˝e
korzystaç z wielu udogod-
nieƒ. Nie oznacza to oczywi-
Êcie, ˝e zostaje zwolniony
z dbania o maszyn´. Wprost
przeciwnie, musi on prze-
strzegaç terminów wykonania
obowiàzkowych przeglàdów
i eksploatowaç maszyn´
zgodnie z zasadami zawarty-
mi w instrukcji jej obs∏ugi, jak
choçby regularne uzupe∏niaç
poziom p∏ynów i olejów oraz
dokonywaç smarowania.
Przyczynia si´ to niewàtpliwie
do zachowania maszyny

w nale˝ytej kondycji technicz-
nej oraz wyd∏u˝enia jej beza-
waryjnej pracy. 
Z programu „Maintenance
Plus” wy∏àczone sà oczywi-
Êcie zu˝ywajàce si´ w spo-
sób naturalny cz´Êci i podze-
spo∏y maszyny oraz awarie
powsta∏e na skutek niew∏a-
Êciwej obs∏ugi sprz´tu. By za-
pobiec kontrowersjom co
do przyczyny awarii, warun-
kiem wykupienia przed∏u˝o-
nej gwarancji jest zgoda u˝yt-
kownika maszyny na uaktyw-
nienie systemu Komtrax,
dzi´ki któremu Êledziç mo˝-
na parametry pracy maszyny
i obcià˝enia, jakim by∏a pod-
dawana. Niektórzy wzbra-
niajà si´ przed uaktywnie-
niem Komtraksu obawiajàc
si´, ˝e dane dotyczàce ich
maszyny, a tym samym
firmy, wpaÊç mogà w r´-
ce osób niepowo∏anych.
– Nic bardziej mylnego.
Dost´p do danych z syste-
mu ma tylko w∏aÊciciel ma-
szyny i dealer Komatsu.
Komtrax pozwala natomiast
zoptymalizowaç wykorzysta-
nie maszyny. Analiza danych
pozwala bowiem b∏yskawicz-
nie wykryç z∏e obchodzenie
si´ z maszynà i b∏´dy w jej
u˝ytkowaniu. W∏aÊnie z tego
powodu przeciwni jego in-
stalacji bywajà operatorzy.
Rzetelni pracownicy nie majà
najmniejszych powodów, by
obawiaç si´ Komtraksu. Mogà
tylko na nim skorzystaç – t∏u-
maczy Maciej Paw∏owski.
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Umowa „Maintenance Plus” przewiduje b∏yskawicznà reakcj´ serwisu Komatsu. Naprawa wy∏àcz-
nie z u˝yciem oryginalnych cz´Êci zamiennych dokonywana jest w miejscu postoju maszyny

Serwis Komatsu jest odpowiednio wyposa˝ony. Nawet w warunkach polowych mechani-
cy przeprowadzaç mogà diagnostyk´ przyspieszajàcà zlokalizowanie i usuni´cie usterki 





Nowe walce JCB 
Vibromax

JCB Vibromax wprowadzi∏
do sprzeda˝y kolejne dwa
modele walców. Nowe ma-
szyny oznaczone symbola-
mi VMT 160 oraz VMT 260
pod wzgl´dem konstrukcyj-
nym stanowià udoskonalo-
nà kontynuacj´ serii Vibro-
max VMT. Konstruktorom
walców tej serii uda∏o si´ wy-
Êrubowaç ich parametry, ta-
kie jak nacisk statyczny, si∏a
odÊrodkowa, amplituda, nie-
wielki promieƒ skr´tu i du˝a
pr´dkoÊç toczenia. Dzi´ki
temu walce sprawdzajà si´
doskonale w ró˝nego rodza-
ju warunkach pracy. 
Walec VMT160 zastàpi∏ so-

lidny i niezawodny 1,2-tono-
wy walec VMT 120. Ma te
same kluczowe cechy co
poprzednik, a oprócz tego
zwi´kszonà moc, wydaj-
noÊç, zdolnoÊç do du˝o
d∏u˝szej i dok∏adniejszej
pracy. Wa˝àca 1.650 kg ma-
szyna z ulepszonym naci-
skiem liniowym 10 kg/cm
nap´dzana jest trzycylindro-
wym, ch∏odzonym wodà sil-
nikiem o mocy 23 KM. Ma-
szyna dost´pna jest w pi´-
ciu wersjach. Poszczególne
z nich ró˝nià si´ szeroko-
Êcià walca (80, 90 i 100 cm)
oraz dost´pnà w maszy-

nach o szerokoÊci walca 80
i 90 centymetrów opcjà TSC
(Total Side Clearance) cha-
rakteryzujàcà si´ w pe∏ni
odkrytà kraw´dzià b´bna.
Pozwala to na prac´ walca
bezpoÊrednio przy prze-
szkodach, takich jak Êciany
i wysokie kraw´˝niki. 
Konstruktorzy nowych wal-
ców JCB Vibromax wyposa-
˝yli je w zbiorniki paliwa
o zwi´kszonej pojemnoÊci.
W modelu VMT 160 ma on
pojemnoÊç 45 litrów, jest za-
tem niemal dwukrotnie wi´k-
szy ni˝ przeci´tna w tej kla-
sie. Zapewnia to, w porówna-
niu z konkurencyjnymi ma-
szynami, osiem dodatko-
wych godzin eksploatacji bez
koniecznoÊci tankowania.
Walec VMT 260 wyposa˝ony

w 95-litrowy zbiornik mo˝e
pracowaç a˝ przez 19 godzin
bez uzupe∏niania paliwa. 
Cechy te w po∏àczeniu z in-
nymi zaletami maszyn, jak
np. system automatycznej
kontroli wibracji (AVC) za-
pewniajà nowym modelom
serii VMT miano najwydaj-
niejszych w swojej klasie.
Dost´pny w dwóch warian-
tach model VMT 260 jest
nast´pcà bardzo popular-
nego, wiodàcego w swojej
klasie walca VMT 280.
VMT 260-120 to wersja
o masie 2,7 tony i szeroko-
Êci walca 120 cm, VMT 260-

100 wa˝y natomiast 2,6 to-
ny i posiada walec o szero-
koÊci 100 centymetrów.
JCB Vibromax produkuje
równie˝ szerokà gam´ kom-
paktowych maszyn zag´sz-
czajàcych. W tej grupie wy-

ró˝nia si´ dwub´bnowy wa-
lec prowadzony o symbo-
lu VMD 80. Stanowi on Êwiet-
nà alternatyw´ dla walców
samojezdnych ∏àczàc w so-
bie takie cechy, jak wysoka
wydajnoÊç, ∏atwoÊç obs∏ugi
oraz niskie wymagania co
do konserwacji przy relatyw-
nie niskich kosztach utrzy-
mania. Podobnie jak pozo-

sta∏e modele serii VMD, wa-
lec wyposa˝ony jest w uk∏ad
zraszania pomocny przy wal-
cowaniu asfaltu, zgranulo-
wanego materia∏u oraz spo-
istego pod∏o˝a. 
Wysoka amplituda wibra-

cji – 0,42 mm przy masie ro-
boczej równej 800 kg zapew-
nia g∏´bokoÊç zag´szczania
do 40 cm. Zak∏adajàc, ˝e wa-
lec osiàga pr´dkoÊç roboczà
oko∏o 2 km/h, jego wydajnoÊç
pracy wynosi blisko 1.141 m2

na godzin´. Walec VMD 80
dost´pny jest w opcji z roz-
rusznikiem elektrycznym. 
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VMT160 cechuje du˝a moc, wydajnoÊç, i zdolnoÊç d∏ugiej pracy bez tankowania

VMD 80 stanowi Êwietnà alternatyw´ dla walców samojezdnych

Dzi´ki 95-litrowemu zbiornikowi walec VMT 260 mo˝e pracowaç 19 godzin bez tankowania





Zalety technologii 
przewiertów sterowanych

Technologia przewiertów ste-
rowanych umo˝liwia instala-
cj´ przewodów rurowych i ka-
blowych bez koniecznoÊci
wykonywania ucià˝liwych ro-
bót odkrywkowych. Tradycyj-
ny proces technologiczny
wymaga natomiast wykona-
nia wykopu w celu u∏o˝enia
nowych instalacji. Wykop taki
bardzo cz´sto jest k∏opotliwy
w wykonaniu, a niejedno-
krotnie wprost niemo˝liwy,
na przyk∏ad gdy wykop mu-
sia∏by byç wykonany
pod dnem rzeki. Z du˝ymi
ograniczeniami i utrudnie-
niami logistycznymi mamy
do czynienia tak˝e, gdy trasa
przebiegu wykonywanej insta-
lacji przecina istniejàcà drog´.
Wykonanie wykopu wymusza
wówczas na wykonawcy:

• zamkni´cie na okres bu-
dowy pasa drogowego,

• zwrócenia si´ do zlecenio-
dawcy (najcz´Êciej lokal-
nego samorzàdu), by ten
na czas inwestycji wyzna-
czy∏ objazdy. Mo˝e wiàzaç
si´ to z nadmiernym obcià-
˝eniem przyleg∏ych dróg
o ni˝szej wytrzyma∏oÊci,

• dokonanie zniszczeƒ na-
-wierzchni drogowej, któ-
rà po zakoƒczeniu prac in-
stalacyjnych bardzo trud-
no jest przywróciç do sta-
nu pierwotnego.

JednoczeÊnie, ka˝dy wykop
stanowi potencjalne zagro-
˝enie dla stanu Êrodowiska
naturalnego. Wià˝e si´ bo-
wiem z koniecznoÊcià prze-
mieszczenia du˝ych mas
ziemi. Narusza to spójnoÊç
gleby i jej pierwotny uk∏ad
warstwowy. Dzi´ki przewier-
tom sterowanym mo˝liwe
jest na przyk∏ad instalowa-

nie oÊwietlenia na terenach
rekreacyjnych bez narusza-
nia istniejàcej warstwy
wierzchniej. JeÊli trasa in-
stalacji przebiega przez
rzek´, uk∏adanie jej trady-
cyjnymi metodami powo-
duje straty w istniejàcym
ekosystemie – niemal za-
wsze praktycznie niemo˝-
liwe do naprawienia.
Technologia przewiertów
sterowanych umo˝liwia in-
stalacj´ rury lub kabli bez
koniecznoÊci wykonywa-
nia wykopu. Usuni´te zo-
stanà wymienione wcze-
Êniej ograniczenia i jedno-
czeÊnie uzyskamy mo˝li-
woÊç instalacji produktu
na g∏´bokoÊciach niemo˝li-
wych do uzyskania w wy-
padku metod tradycyjnych.
W obecnej infrastrukturze
polskich miast nowe insta-
lacje zmuszeni jesteÊmy
uk∏adaç poni˝ej poziomu in-

stalacji ju˝ istniejàcych, nie-
jednokrotnie g∏´bokoÊci,
o których mówimy wahajà
si´ w granicach 8÷12 me-
trów. W takim przypadku
u∏o˝enie nowej instalacji
przy u˝yciu metod opartych
na tradycyjnej technologii
jest praktycznie niemo˝liwe.
Dodatkowo proponowana
technologia umo˝liwia in-
stalacj´ nowych przewo-
dów pod istniejàcymi rze-
kami, a nawet pod istnie-
jàcymi budynkami bez
najmniejszego wp∏ywu
na ich stan techniczny.
Sterowane wiercenia ho-
ryzontalne wydatnie skra-
cajà czas wykonania no-
wych instalacji, zwi´ksza-
jà bezpieczeƒstwo pracy
(brak koniecznoÊci wyko-
nywania g∏´bokich wyko-
pów) oraz nie naruszajà
istniejàcej infrastruktury.
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Sterowane wiercenia horyzontalne wydatnie skracajà czas wykonania nowych instalacji, zwi´kszajà bezpieczeƒstwo pracy oraz nie naruszajà istniejàcej infrastruktury





CASE 1221E 
– wydajny gigant

Maszyny o takich parame-
trach do tej pory zdecydowa-
nie brakowa∏o w ofercie CA-
SE. ¸adowark´ 1221E o ma-
sie eksploatacyjnej wyno-
szàcej 31 ton, d∏ugo-
Êci 9,69 metra, rozstawie
osi 3,70 i wysokoÊci 3,84 me-
tra (mierzonej do górnej kra-
w´dzi dachu kabiny) wyposa-
˝yç mo˝na w ∏y˝ki o pojem-
noÊci od 4,8 do nawet 7 m3.
Spe∏nia to w zupe∏noÊci po-
trzeby u˝ytkowników eksplo-
atujàcych du˝e ∏adowarki
w kopalniach surowców skal-
nych, kopalniach odkrywko-
wych, kamienio∏omach… 
W opinii konstruktorów CASE
nowa maszyna sprawdza si´
wsz´dzie tam, gdzie u˝yt-
kownicy stawiajà szczególne
wymagania co do wydajnoÊci
i ekonomiki eksploatacji. 
Na ekonomik´ eksploatacji de-
cydujàcy wp∏yw ma szeÊciocy-
lindrowy, wysokopr´˝ny silnik
Cummins-QSM11. Turbodo-
∏adowana jednostka nap´do-

wa spe∏nia norm´ Tier III w za-
kresie dopuszczalnej emisji
spalin. Silnik nap´dzajàcy ∏a-
dowark´ rozwija moc 365 KM
osiàgajàc maksymalny mo-
ment obrotowy 1.674 Nm
przy 1.400 obr/min.
W maszynie zastosowano
elektronicznie sterowanà prze-
k∏adni´ z czterema biegami
do przodu i trzema do ty∏u.

Przek∏adnia mo˝e pracowaç
w dwóch trybach: automatycz-
nym i manualnym. Rozwiàza-
nie to zwi´ksza precyzj´ kiero-
wania maszynà ograniczajàc
przy tym jej paliwo˝ernoÊç.
Przedni most maszyny mo-
cowany jest sztywno do ra-
my przegubowej, tylny zaÊ
wahliwie. Kàt jego wahania
wynosi 26 stopni. 

Standardowo oba mosty
nap´dzanej na cztery ko∏a
∏adowarki wyposa˝one sà
w blokad´ mechanizmów
ró˝nicowych. Poprawia to
znaczàco w∏aÊciwoÊci trak-
cyjne maszyny, szczególnie
podczas przejazdów z ∏a-
dunkiem po nieustabilizo-
wanym pod∏o˝u. 
Kolejnym wa˝nym elemen-

tem konstrukcyjnym ∏ado-
warki CASE 1221E jest prze-
stronna, wykonana w stan-
dardzie ROPS kabina zapew-
niajàca wysoki komfort i bez-
pieczeƒstwo pracy operato-
ra. Optymalnà widocznoÊç
z kabiny, szczególnie na
obszar przednich kó∏ i bocz-
nych kraw´dzi ∏y˝ki osià-
gni´to dzi´ki zastosowaniu

przedniej szyby o du˝ej po-
wierzchni. Warto zwróciç
uwag´, ˝e przeszklenie si´ga
na wysokoÊç  od pod∏ogi, a˝
do kraw´dzi dachu kabiny. 
Konstruktorzy CASE zadba-
li, by ∏adowarka o tak du˝ej
masie w∏asnej wyposa˝o-
na zosta∏a w odpowiedni
uk∏ad hamulcowy. Hydrau-
liczny hamulec tarczowy

dzia∏a na cztery ko∏a. W ∏a-
dowarce 1221E zastosowa-
no mokre tarcze hamulcowe
na wszystkich ko∏ach wraz
z dzia∏ajàcym niezale˝nie
na ka˝de z kó∏ uk∏adem
podtrzymania ciÊnienia.
Opcjonalnie kabin´ wyposa-
˝yç mo˝na w podgrzewany,
amortyzowany pneumatycz-
nie fotel operatora, uk∏ad kli-

matyzacji i wydajne ogrzewa-
nie, odtwarzacz CD, oÊwie-
tlenie przedniej i tylnej cz´Êci
kabiny, podwójny peda∏ ha-
mulca, system Ride Control
zapobiegajàcy galopowa-
niu maszyny oraz uk∏ady
zapami´tywania najcz´Êciej
wykorzystywanych parame-
trów pracy ∏adowarki.
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¸adowarka 1221E stanowi odpowiedê na zapotrzebowanie u˝ytkowników ceniàcych sobie efektywnoÊç pracy i ekonomik´ eksploatacji

Operator ∏adowarki CASE 1221E pracuje w komfortowej, przestronnej kabinie wykonanej w stan-
dardzie ROPS. Du˝a powierzchnia przedniej szyby poprawia zdecydowanie widocznoÊç

W ∏adowarce CASE 1221E zastosowaç mo˝na ∏y˝k´ o pojemnoÊci nawet 7 m3. Maszyna
ta doskonale uzupe∏nia ofert´ marki CASE…



SRGP i  SLA R4 
- nowoÊci Solideal

W oponie radialnej osnowa
u∏o˝ona jest promieniowo
(radialnie – stàd nazwa), czy-
li pod kàtem 90°. Dla jej
wzmocnienia stosuje si´ war-
stwy opasania. Takie u∏o˝e-
nie osnowy powoduje wi´k-
szà elastycznoÊç boku opo-
ny, a warstwy opasania za-
pewniajà usztywnienie bie˝-
nika, co odpowiednio popra-
wia zachowanie si´ podczas
jazdy po ∏uku i zwi´ksza po-
wierzchni´ styku opony z na-
wierzchnià. Zaletami stoso-
wania tego rodzaju ogumie-
nia jest wzrost precyzji pro-
wadzenia pojazdu i ograni-
czenie zu˝ycia paliwa.
Do grona producentów ogu-
mienia radialnego przezna-
czonego do maszyn budowla-
nych do∏àczy∏a w∏aÊnie firma
SOLIDEAL. Pierwszà opon´
tego typu oznaczonà symbo-
lem SRGP zaprezentowa∏a

podczas tegorocznych targów
CONEXPO w Las Vegas. No-
wa opona odznacza si´ do-
skona∏à ˝ywotnoÊcià i w∏aÊci-
woÊciami trakcyjnymi. Spe-
cjalnie zaprojektowany, opa-
tentowany przez Solideal bie˝-
nik opony zapewnia niskie wi-
bracje i Êwietnà stabilnoÊç, co
ma te˝ zasadniczy wp∏yw
na podniesienie komfortu ope-
ratora maszyny. Na uwag´ za-
s∏uguje to, ˝e – odwrotnie ni˝
ma to miejsce w standardo-
wym ogumieniu radialnym
– w miar´ zu˝ywania si´ opo-
ny SRGP nast´puje dodatko-
wy spadek poziomu wibracji. 

„Podwójny” kszta∏t kostek bie˝-
nika zapewnia jego samooczysz-
czanie si´ oraz nieklinowanie si´
kamieni. Sprawia to, ˝e opony
SRGP bardzo dobrze sprawdza-
jà si´ w maszynach pracujàcych
na terenach b∏otnistych, w ko-
palniach piasku i ˝wirowniach. 
Drugà nowoÊcià firmy Solideal
jest opona SLA R4 przeznaczo-
na do koparko-∏adowarek oraz
traktorów przemys∏owych, któ-
rym przychodzi tak˝e pracowaç
na gruncie nieutwardzonym.
Nowa opona zosta∏a zoptymali-
zowana pod kàtem komfortu
jazdy na twardych powierzch-
niach i dzi´ki temu gwarantuje

minimalny poziom wibracji
przenikajàcy do wn´trza kabi-
ny. SLA R4 zapewnia równie˝
Êwietnà trakcj´ osiàgni´tà dzi´-
ki potrójnemu kàtowi na ∏opat-
ce bie˝nika. Jego specjalny
wzór zapewnia wysoki komfort
jazdy nawet przy du˝ych obcià-
˝eniach oraz dobry uciàg
na powierzchniach nieutwar-
dzonych. Opona SLA R4 dodat-
kowo wyposa˝ona zosta∏a
w zabezpieczenie stopki i Êcian
bocznych. Jej bie˝nik zosta∏ tak
skonstruowany, by zapewniç
efektywne usuwanie b∏ota i ka-
mieni, które mogà wnikaç pod-
czas pracy maszyny.
Opona SLA R4 jest nast´pczy-
nià cieszàcego si´ uznaniem
u˝ytkowników modelu SL R4.
Zapewnia jednak wi´kszy kom-
fort operatorowi maszyny i ma
znacznie wyd∏u˝onà ˝ywotnoÊç.
Nowe ogumienie mo˝na kupiç
w kilku rozmiarach dostosowa-
nych do wielkoÊci popularnych
obr´czy oraz w wersjach d´tko-
wych i bezd´tkowych. 
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Jednà z zalet opony SRGP jest dodatkowy
spadek poziomu wibracji post´pujàcy…
w miar´ jej zu˝ywania

Bie˝nik opony SLA R4 zapewnia efektywne
usuwanie b∏ota i kamieni, które mogà wni-
kaç podczas pracy maszyny



Silniki Yanmar

Spó∏ka Techbud z Zielonej
Góry to uznany dostawca
wysokopr´˝nych silników
Yanmar i John Deere, znaj-
dujàcych zastosowanie
w wielu urzàdzeniach stoso-
wanych m.in. w budownic-
twie. Nieustajàce inwestycje
w rozwój technologii po-
zwalajà produktom firmo-
wanym markà YANMAR
sprostaç ciàgle zmieniajà-
cym si´ potrzebom rynko-
wym oraz wymogom
norm jakoÊci i ochrony
Êrodowiska. Dzia∏ania firmy
na rzecz podnoszenia jako-
Êci przez wykorzystywanie
nowoczesnego zaplecza
konstrukcyjnego, zosta∏y
potwierdzone zadowole-
niem klientów na ca∏ym
Êwiecie oraz docenione
w wielu wymagajàcych apli-
kacjach, przez takie koncer-
ny jak Kramer, Neuson
a tak˝e Komatsu, co pozwa-
la firmie utrzymaç pozycj´
lidera. Szeroka gama silni-
ków przemys∏owych oraz
generatorowych, odpowia-
dajàcych normom Tie-
r3/Stage IIIA umo˝liwia mar-
ce YANMAR sta∏à obecnoÊç
we wszystkich sektorach
przemys∏u. Na polskim ryn-
ku YANMAR obecny jest
od pi´tnastu lat. Na krajo-
wym rynku najbardziej zna-
na i rozpowszechniona jest
rodzina jednocylindrowych
ch∏odzonych powietrzem sil-
ników Diesla z wtryskiem bez-
poÊrednim. Nale˝à do niej
jednostki nap´dowe o sym-
bolach L-A 40-100, o mocy
w zakresie od 2,5 do 7 kW.
Kompaktowa budowa oraz
kompletacja tych modeli
pozwalajà na szybkà i bez-
problemowà instalacj´ silni-
ków. W wyposa˝eniu stan-
dardowym znajdziemy star-
ter r´czny, filtr powietrza,
t∏umik oraz zbiornik paliwa.
Najmniejsza w porównaniu
z wyrobami konkurencji
liczba cz´Êci zamiennych

czyni silniki jednocylindro-
we YANMAR bezkonkuren-
cyjnymi w zakresie nak∏a-
dów na serwis.
Obok jednostek jednocylin-
drowych, YANMAR oferuje
tak˝e od ubieg∏ego roku no-
wà seri´ oznaczonà symbo-
lem TNV. W jej sk∏ad wcho-
dzà silniki o mocy w zakre-
sie od 12 do 62,5 kW. 
Te ch∏odzone cieczà, pro-
dukowane w Japonii jed-
nostki, zdobywajà coraz
wi´ksze uznanie polskich
klientów. Dost´pne sà za-
równo wykonania przemy-
s∏owe, jak i generatorowe,
w szerokim zakresie mocy
oraz mo˝liwoÊci ustawienia
obrotów pracy silnika. 
W stosunku do wczeÊniej-
szej konstrukcji silników
wielocylindrowych, YAN-
MAR dokona∏ rewolucyj-
nych zmian w systemie
wtryskowym. Polegajà one
na opracowaniu i wprowa-
dzeniu do produkcji w∏a-
snych pomp wytrysko-
wych IDI. Dzi´ki temu kon-
struktorom uda∏o si´ uzy-
skaç spadek zu˝ycia paliwa
o pi´ç procent. NowoÊç sta-
nowi mo˝liwoÊç zakupu Po-
werPacków, to znaczy kom-
pletnie uzbrojonych, goto-
wych do instalacji silników.
Nale˝y tak˝e przypomnieç,
˝e wielocylindrowe jednost-
ki YANMAR przystosowane
sà do pracy nie tylko
na standardowym paliwie.
Mo˝na je równie˝ zasilaç
biopaliwem. Mówiàc o wy-
sokiej jakoÊci produktów
oferowanych przez firm´
YANMAR nie nale˝y zapo-
mnieç o aspektach zwiàza-
nych z ochronà Êrodowiska
naturalnego. Silniki spalino-
we YANMAR spe∏niajà okre-
Êlone przez dyrektywy unij-
ne normy w zakresie do-
puszczalnego poziomu ha-
∏asu. Tak˝e w procesie pro-
dukcji zwraca si´ szczegól-
nà uwag´ na to, by nie przy-
czynia∏a si´ ona do degra-
dacji Êrodowiska.
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Volvo EC700CL - wydajna,
oszcz´dna, niezawodna…

Nowa koparka gàsienicowa
Volvo EC700CL o ci´˝arze
roboczym – w zale˝noÊci
od konfiguracji – 69,3÷71,7
tony jest ekonomiczna w eks-
ploatacji, imponuje niezawod-
noÊcià i osiàgami typowymi
raczej dla maszyn osiem-
dziesi´ciotonowych. Kopar-
ka skonstruowana zosta∏a
z myÊlà o odspajaniu urobku
ze Êcian skalnych, budow-
nictwie wodnym oraz prze-
mieszczaniu mas ziemnych.
Koparka EC700CL nap´-
dzana jest wykonanym
w zaawansowanej techno-
logii spalania V-ACT Volvo
(Volvo Advanced Combu-
stion Technology) silnikiem
Volvo D16E rozwijajàcym
imponujàcà moc 316 kW
(430 KM). Na szczególnà
uwag´ zas∏uguje osiàgany
przez ten silnik wysoki mo-
ment obrotowy w niskim za-
kresie obrotów, jak równie˝
nieosiàgalny do tej pory
w tej klasie maszyn niski
poziom zu˝ycia paliwa. 
Uk∏ad nap´dowy w po∏àcze-
niu z inteligentnym syste-
mem hydraulicznym zapew-
nia doskona∏e parametry
pracy koparki. Jej operator
mo˝e p∏ynnie regulowaç wy-
datek i ciÊnienie uk∏adu hy-
draulicznego w ten sposób
optymalizujàc osiàgi szcze-
gólnie podczas pracy z za-
montowanym osprz´tem. 
Koparka EC700CL jest
niezwykle stabilna, nieza-
le˝nie od pod∏o˝a, na któ-
rym pracuje. Decydujàcy
wp∏yw na to ma podwozie
o wzmocnionej konstrukcji.
Jego usztywniona rama wy-
konana zosta∏a z wytrzyma-
∏ej na rozciàganie stali. Ma-
szyna wyposa˝ona zosta∏a
równie˝ we wzmocniony,
podwójnie spawany wysi´-
gnik. Zapewnia to osiàgni´-
cie doskona∏ych parame-
trów si∏y urabiania od si∏ow-
nika ∏y˝ki (356 KN) oraz za-

si´gu i maksymalnej g∏´bo-
koÊci kopania (odpowienio
– 13,2 oraz 8,4 metra). 
Nie wymagajàce smarowa-
nia ogniwa gàsienic zwi´k-
szajà ˝ywotnoÊç uk∏adu na-
p´dowego. Ich konstrukcja
ma te˝ wp∏yw na ogranicze-
nie poziomu ha∏asu emito-
wanego przez przemiesz-
czajàcà si´ maszyn´. W´˝e
hydrauliczne poprowadzono
w specjalnym ochronnym
oplocie, co znacznie prze-
d∏u˝a ich ˝ywotnoÊç i zmniej-
sza podatnoÊç na uszkodze-
nia mechaniczne. 
In˝ynierowie Volvo nie zapo-
mnieli równie˝ o komforcie
i bezpieczeƒstwie pracy
operatora. W maszynie za-
stosowano komfortowà,
przestronnà kabin´ typu
„Care Cab”. Du˝o miejsca,
ulepszony uk∏ad klimatyza-
cji, poprawiona widocznoÊç
dzi´ki zwi´kszonej po-
wierzchni przeszkleƒ oraz
ergonomiczne elementy ste-
rowania czynià prac´ opera-
tora koparki EC700CL ∏atwà
i przyjemnà. Komfort popra-
wia równie˝ zawieszenie ka-
biny spe∏niajàce najnowsze
restrykcyjne normy w zakre-
sie t∏umienia szkodliwych wi-
bracji przenoszonych na cia-
∏o operatora. Poziom ha∏asu
wewnàtrz maszyny zosta∏
zmniejszony dzi´ki popra-
wie kultury pracy silnika
i przeniesieniu uk∏adu ch∏o-

dzenia dalej od kabiny. Za-
stosowano równie˝ nowe
wyg∏uszenie samej kabiny
wyposa˝onej w wysoko wy-
dajny system wentylacji
pracujàcy z nadciÊnieniem. 
Docierajàce w czasie rze-
czywistym wskazania no-
wego monitora LCD opera-
tor mo˝e odczytaç nawet
w pe∏nym s∏oƒcu. Monitor
wyÊwietla równie˝ dane ge-
nerowane przez uk∏ad sa-
modiagnostyki maszyny. 
Usprawniono równie˝ pro-
wadzenie codziennych prac
obs∏ugowych. Szerokie kla-
py zapewniajà swobodny
dost´p z poziomu pod∏o˝a
do wszystkich newralgicz-
nych podzespo∏ów. 
Opcjonalnie kopark´ wypo-
sa˝yç mo˝na w dodatkowy
uk∏ad hydrauliczny zwi´k-
szajàcy mo˝liwoÊci wykorzy-
stania osprz´tu roboczego
i ró˝nego typu szybkoz∏àcza.
W maszynie mo˝na równie˝
zamontowaç zabezpieczenia
chroniàce kabin´ przed spa-
dajàcymi obiektami (FOG
i FOPS), kraty zabezpiecza-
jàce powierzchnie przeszklo-
ne, kamer´ pozwalajàcà
operatorowi Êledziç obszar
za maszynà, elementy chro-
niàce uk∏ad jezdny, jak rów-
nie˝ ró˝nego rodzaju fotele
operatora. W celu u∏atwienia
transportu w koparce zasto-
sowaç mo˝na demontowanà
hydraulicznie przeciwwag´.

Koparka wyposa˝ona zo-
sta∏a w system monitoringu 
MATRIS dostarczajàcy szcze-
gó∏owych informacji o pracy
g∏ównych podzespo∏ów
maszyny i tworzàcy szcze-
gó∏owy histogram jej eks-
ploatacji. Informacje wy-
Êwietlane sà w postaci tabel
i wykresów. Ich kolory u∏a-
twiajà analiz´. Zielony ozna-
cza prawid∏owà eksploata-
cj´, niebieski pokazuje, ˝e
temperatura robocza ma-
szyny by∏a ni˝sza od opty-
malnej. Kolor ˝ó∏ty sygnali-
zuje ostrze˝enie, a czerwo-
ny nieprawid∏owoÊci i uster-
ki. MATRIS pozwala w spo-
sób ciàg∏y kontrolowaç i kory-
gowaç technik´ eksploatacji
maszyny, zmniejszyç koszty
jej utrzymania i napraw oraz
wyd∏u˝yç ˝ywotnoÊç.
Wraz z dost´pnym opcjonal-
nie systemem telematycz-
nym CareTrack praca koparki
EC700CL mo˝e byç Êledzo-
na za pomocà komputera. Wy-
korzystujàc dane gromadzone
przez uk∏ad samodiagnostyki
maszyny, CareTrack monito-
ruje takie parametry, jak zu˝y-
cie paliwa, liczba przepraco-
wanych godzin, stopieƒ wyko-
rzystania maszyny oraz obcià-
˝enia, jakim by∏a poddawana.
CareTrack pozwala równie˝
w∏aÊcicielowi na czasowe
lub terytorialne ograniczenie
dost´pu do maszyny. 
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Jednym z typowych zastosowaƒ koparki Volvo EC700CL jest przemieszczanie du˝ych mas ziemnych







John Deere 764 High
Speed Dozer

John Deere zaprezentowa∏
nowà, niezwykle ciekawà
pod wzgl´dem konstrukcyj-
nym maszyn´ umo˝liwiajà-
cà u˝ytkownikowi znaczne
przyspieszenie tempa pro-
wadzonych prac. 
Wyposa˝ona w specyficzny
nap´d gàsienicowy i ram´
przegubowà maszyna nosi
nazw´ 764 HighSpeed Do-
zer (HSD) i ∏àczy w sobie
szybkoÊç tradycyjnej rów-
niarki z w∏aÊciwoÊciami
trakcyjnymi spycharki gà-
sienicowej. W opinii kon-
struktorów John Deere
umo˝liwia to operatorowi

prowadzenie prac niwela-
cyjnych i spychanie urobku
z podwójnà szybkoÊcià
w porównaniu ze spychar-
kà o zbli˝onym ci´˝arze ro-
boczym. Wa˝àca niemal-

˝e 14,5 tony maszyna nap´-
dzana jest 6,8-litrowym sil-
nikiem John Deere Power-
Tech o mocy 200 KM, co
pozwala jej poruszaç si´
z pr´dkoÊcià dochodzàcà

do 30 km/h bez powodowa-
nia uszkodzeƒ nawierzchni.
Jej system nap´dowy powi-
nien pomagaç w osiàgni´-
ciu maksymalnej si∏y od-
spajania gruntu i zapobie-
gaç poÊlizgom. Przy stero-
waniu maszynà gàsienice
wewn´trzne i zewn´trzne
automatycznie zmieniajà
pr´dkoÊç zwi´kszajàc ma-
newrowalnoÊç maszyny.
Przek∏adnia hydrostatyczna
ma zapewniç optymalne
przenoszenie mocy na gà-
sienice niezale˝nie od ro-
dzaju i stanu pod∏o˝a, na ja-
kim pracuje maszyna. 
764 HighSpeed Dozer poja-
wi si´ najpierw na rynku USA
wiosnà przysz∏ego roku.
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Równiarki drogowe
ze Stalowej Woli 

Stalowowolska MISTA to
polski jedynak w produkcji
równiarek drogowych. Fir-
ma dzia∏a od roku 1991 spe-
cjalizujàc si´ g∏ównie w tej
rodzinie maszyn. Jej oferta
na rok 2008 obejmuje pi´ç
modeli równiarek, (RD130,
RD165C, RD165H, RD200
oraz RD200H) zró˝nicowa-
nych pod wzgl´dem masy,
mocy oraz rodzaju nap´du.
Dzi´ki wieloletniej bliskiej
wspó∏pracy z takimi firmami,
jak CUMMINS, ZF PASSAU,
NAF GmbH, BOSCH-REX-
ROTH, DANFOSS oraz PO-
CLAIN HYDRAULICS rów-

niarki MISTY konstruowane
sà z wykorzystaniem najnow-
szych Êwiatowych rozwiàzaƒ
technicznych. Maszyny wy-
posa˝ane sà w nowoczesne
podzespo∏y renomowanych
producentów. W równiar-

kach oferowanych przez sta-
lowowolskiego producenta
u˝ytkownik napotka stero-
wane elektronicznie silniki
z wysokociÊnieniowym sys-
temem wtrysku paliwa Com-
mon-Rail, sterowane elektro-

nicznie skrzynie przek∏adnio-
we typu Powershift, „inteli-
gentnà” hydraulik´ Load-
Sensing, znakomite uk∏ady
hamulcowe z hamulcami tar-
czowymi mokrymi, a tak˝e
nap´d na wszystkie ko∏a.
EfektywnoÊç równiarek pod-
nosi szeroka gama wyposa-
˝enia dodatkowego: mi´dzy
innymi lemiesz przedni skr´t-
ny, laserowe i ultradêwi´ko-
we systemy sterowania niwe-
lacjà oraz systemy zarzàdza-
nia flotà pojazdów. 
Zainteresowanym firma ofe-
ruje zapoznanie si´ z tech-
nologià produkcji oferowa-
nych maszyn oraz zaprasza
do odwiedzenia swych za-
k∏adów w Stalowej Woli.
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Równiarka to, czy mo˝e raczej spycharka? Konstruktorom firmy John Deere uda∏o si´
po∏àczyç zalety obu tych maszyn…

MISTA SP. Z O.O.
37-450 STALOWA WOLA
UL. W. GRABSKIEGO 36
TEL./FAX. 015/844 0352
Email:mista@pro.onet.pl

www.mista.eu

RÓWNIARKI DROGOWE MISTY TO: NOWOCZESNE, STEROWANE ELEKTRONICZNIE SILNIKI CUMMINS I SKRZYNIE 
PRZEK¸ADNIOWE ZF PASSAU, INTELIGENTNY UK¸AD HYDRAULIKI ROBOCZEJ LOAD SENSING, WERSJE Z NAP¢DEM 6X6 I 6X4, 

BOGATA OFERTA OSPRZ¢TÓW ROBOCZYCH I WYPOSAÊENIA DODATKOWEGO Z LEMIESZEM PRZEDNIM SKR¢TNYM W¸ÑCZNIE, 
DOSKONA¸A ZWROTNOÂå (KÑT ¸AMANIA RAMY +/-27°, KÑT SKR¢TU KÓ¸ +/-31°) .

• atrakcyjne ceny 

• obs∏uga gwarancyjna 

• serwis pogwarancyjny 

• cz´Êci zamienne 

• znak CE

R Ó W N I A R K I   D R O G O W E  P R O D U K C J I  P O L S K I E J
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RUBBLE MASTER
Compact-Recycler

Od poczàtku istnienia ma-
szyny marki RUBBLE MA-
STER projektowano g∏ównie
pod kàtem zagospodarowa-
nia odpadów budowlanych.
Dlatego te˝ podstaw´ pro-
dukcji stanowià kruszarki
udarowe, które najlepiej ra-
dzà sobie w recyklingu. Kru-
szarki szcz´kowe, do nie-
dawna najcz´Êciej wykorzy-
stywane do recyklingu, tracà
szybko na znaczeniu znaj-
dujàc jeszcze zastosowanie
na pierwszym stopniu kru-
szenia w kopalniach surow-
ców naturalnych. Ale i tu
na drugim stopniu kruszenia
najcz´Êciej znajdziemy kru-
szark´ udarowà. Ponad 70%
maszyn marki RUBBLE MA-
STER pracuje w recyklingu.
Poniewa˝ tylko w kruszeniu
udarowym materia∏ zawie-

rajàcy ziemi´, glin´, drew-
no, szmaty itp. nie powodu-
je zak∏óceƒ przerobu. Tylko
taki przerób gwarantuje
czyste oddzielenie zbrojeƒ
z materia∏u. Jest to te˝ jedy-
ny sposób ekonomicznego
przerobu materia∏ów pla-
stycznych takich jak asfalt.
Ogromny sukces kruszarek
udarowych marki RUBBLE
MASTER na rynkach ca∏e-
go Êwiata potwierdza
s∏usznoÊç koncepcji kom-
paktowej maszyny udaro-
wej dla recyklingu.

Dalsze informacje Pb 020Z

GIPO - szwajcarska
precyzja

Za∏o˝yciel firmy GIPO AG,
Emil Gisler, ju˝ w roku 1982
wpad∏ na pomys∏ aby kru-
szark´ szcz´kowa osadziç
na podwoziu gàsienicowym
koparki. Tak powsta∏a pierw-

sza na Êwiecie mobilna kru-
szarka szcz´kowa. Kiedy
w roku 1986 podczas targów
Bauma w Monachium pokaza-
no kolejnà wersj´ tej maszy-
ny, by∏a to jedyna prezento-
wana konstrukcja tego typu.
Od tamtego czasu kruszar-
ki szcz´kowe stopniowo
utraci∏y na znaczeniu, choç
nadal pozostajà niezastà-
pione na pierwszym stopniu
kruszenia materia∏ów twar-
dych i bardzo abrasyw-
nych. Stale rosnàce wyma-
gania co do wydajnoÊci

maszyn, a przede wszyst-
kim co do jakoÊci uzyskiwa-
nych kruszyw doprowadzi∏y
do rozwoju konstrukcji kru-
szarek udarowych. Obecnie
podstaw´ oferty GIPO sta-
nowi ca∏y typoszereg uni-
wersalnych kruszarek uda-
rowych, dost´pnych w ró˝-
nych wersjach wykonania
oraz wyposa˝enia. Ofert´
uzupe∏niajà zak∏ady oparte
na kruszarkach szcz´ko-
wych, odÊrodkowych, oraz
zak∏ady specjalne.

Dalsze informacje Pb 021Z
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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 przesiewa-
cze samojezdne zosta∏y do-
starczone niemieckiej armii
i w chwili obecnej pracujà
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 wchodzàce
w sk∏ad by∏ej Jugos∏awii i Izrael. 

Dalsze informacje Pb 022Z

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



˚urawie samojezdne
TEREX

Wszelkiego typu dêwignice
majà szerokie zastosowanie
w pracach prze∏adunkowych
i budowlano-monta˝owych.
Przenoszenie, niejednokrot-
nie bardzo du˝ych ∏adun-
ków, wymaga zawsze odpo-
wiedniego sprz´tu i mocy.
Mo˝na, oczywiÊcie, robiç to
(jak przy budowie piramid)
za pomocà si∏y ludzkiej i na-
rz´dzi prostych, za pomocà
˝urawików (HDS) montowa-
nych na samochodach lub
wie˝owych. Te rozwiàzania
majà jednak sporo wad.
Optymalnym rozwiàzaniem
jest urzàdzenie, które mo˝-
na szybko przemieÊciç, mo-
˝e podnieÊç du˝e ci´˝ary
na du˝e wysokoÊci lub prze-
nieÊç je na du˝à odleg∏oÊç
i wymaga niewielu pracow-
ników do obs∏ugi. Cechy te
∏àczà najlpiej ˝urawie samo-

jezdne, których dostawà
od roku 1990 zajmuje si´
warszawska firma Mastal.
Jest ona przedstawicie-
lem w Polsce cenionych
na wszystkich budowach
i placach prze∏adunkowych
marek Terex Demag, Terex
PPM i Terex Bendini. 
Po zakupie przez amerykaƒ-
skà firm´ TEREX trzech eu-
ropejskich producentów ˝u-
rawi samojezdnych nastàpi-
∏o ujednolicenie standar-
dów. Obecnie, niezale˝nie
od tego w jakiej fabryce zo-
stanie wyprodukowany ˝u-
raw, spe∏nia on najwy˝sze
Êwiatowe wymagania doty-
czàce tego typu sprz´tu.
Wszystkie systemy sterowa-
nia pracà sà przyjazne dla
operatorów, w znacznym
stopniu u∏atwiajàc im to za-
danie, a równoczeÊnie urzà-
dzenia zabezpieczajàce nie
pozwalajà na nieÊwiadome
przekroczenie dopuszczal-
nych parametrów pracy. 

Fabryka w niemieckim Zwei-
brücken na swoich nowo-
czesnych liniach produkcyj-
nych montuje ˝urawie, za-
równo ko∏owe, drogowo-te-
renowe, jak i gàsienicowe,
podnoszàce od 30 do 3.200
ton na wysokoÊç do 234 m.
Produkuje si´ tam tak˝e ˝u-
rawie City Class o gabary-
tach dostosowanych do pra-
cy w zabudowanym terenie
i wysokoÊci pozwalajàcej
na przejazd przez wi´kszoÊç
standardowych bram. Cieka-
wostkà jest fakt, ˝e przy po-
mocy najwi´kszego produ-
kowanego seryjnie ˝urawia
CC8800 TWIN o udêwigu
max. 3.500 t i wysokoÊci
podnoszenia do 234 m mo˝-
na by zbudowaç piramid´
Cheopsa zatrudniajàc zaled-
wie kilkunastu ludzi i w cza-
sie krótszym ni˝ dwa lata.
W Bierbach znajdujà si´ tak-
˝e g∏ówne magazyny cz´Êci
zamiennych, pozwalajàce
dostarczyç wi´kszoÊç z nich

w ciàgu 24 godzin w dowol-
ne miejsce Europy. 
Zak∏ady we Francji w Mont-
ceau-les-Mines specjalizujà
si´ w monta˝u ˝urawi ko∏o-
wych drogowo-terenowych
podnoszàcych od 40 do 60
ton ∏adunku. Terex-Bendini
w Crespellano ko∏o Bolonii
montuje g∏ównie ˝urawie
prze∏adunkowo-monta˝o-
we „offroad” o udêwigu
od 35 do 60 ton, ko∏owe
i gàsienicowe. Ma∏e gabary-
towo, zwrotne i z doskona-
∏ymi parametrami sà najlep-
szym rozwiàzaniem wsz´-
dzie tam, gdzie nie dyspo-
nujemy du˝à przestrzenià
– na placach przy za∏adun-
ku i roz∏adunku ci´˝arówek,
do pracy wewnàtrz hal.
Znakomicie sprawdzajà si´
tak˝e w innych warunkach,
mogà poruszaç si´ po ka˝-
dej nawierzchni i w ka˝-
dym terenie, tak˝e z pod-
wieszonym ∏adunkiem.

Dalsze informacje Pb 023Z
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UniwersalnoÊç 
w wydaniu HSW

Koparko-∏adowarka 9.50 po-
siada ciekawe mo˝liwoÊci
indywidualnej konfiguracji,
co powoduje, ˝e jest to ma-
szyna wszechstronna. Na jej
oprzyrzàdowanie ∏adowar-
kowe sk∏adajà si´: ∏y˝ka pe∏-
na lub wieloczynnoÊciowa
(otwierana) z przykr´canymi
z´bami lub ostrzem o po-
jemnoÊci 1 m3 z wid∏ami
uchylnymi, lemiesz uniwer-
salny, lemiesz do Êniegu,
wid∏y paletowe, zamiatarka
oraz odÊnie˝arka wirnikowa.
Szybkoz∏àcze hydrauliczne
umo˝liwia operatorowi wy-
mian´ osprz´tu ∏adowarko-
wego bez koniecznoÊci
opuszczania kabiny.
Na osprz´t koparkowy sk∏a-
dajà si´: wysi´gnik telesko-
powy o zwi´kszonej g∏´bo-
koÊci kopania (lub wysi´-
gnik standardowy), ∏y˝ki
podsi´bierne z z´bami, ∏y˝-

ka trapezoidalna, ∏y˝ka
do skarpowania, szybkoz∏à-
cze mechaniczne. Maszyn´
opcjonalnie mo˝na wyposa-
˝yç w instalacj´ umo˝liwiajà-
cà pod∏àczenie m∏ota hy-
draulicznego, frezarki do as-
faltu, pompy do szlamu oraz
instalacj´ umo˝liwiajàcà
pod∏àczenie ró˝nych narz´-
dzi r´cznych. Koparko-∏ado-
warka 9.50 posiada m.in. na-
p´d na cztery ko∏a z mo˝li-
woÊcià roz∏àczenia nap´du
przedniego mostu, a tak˝e

mechanizm ró˝nicowy
z przek∏adniami planetarny-
mi w piastach kó∏. Maszyn´
nap´dza czterosuwowy sil-
nik wysokopr´˝ny z turbo-
do∏adowaniem o mocy brut-
to 99 KM. Skrzynia biegów
jest w pe∏ni automatyczna,
prze∏àczalna pod obcià˝e-
niem (Full Power Shift), ste-
rowana elektroniczne z mo˝-
liwoÊcià prze∏àczania na pó∏-
automatyczny tryb pracy.
Maksymalna pr´dkoÊç jazdy
wynosi 38,5 km/h. Most tyl-

ny jest sztywny, zaÊ przedni
wahliwy. Hydrostatyczny
uk∏ad skr´tu gwarantuje pre-
cyzyjne sterowanie maszynà
przy ka˝dej pr´dkoÊci jazdy.
Maszyna wyposa˝ona jest
w pomp´ z´batà lub w hy-
draulik´ z pompà wielot∏ocz-
kowà obs∏ugujàcà uk∏ad
skr´tu i uk∏ad roboczy. 
Masa eksploatacyjna z wypo-
sa˝eniem standardowym oraz
pe∏nym zbiornikiem paliwa wy-
nosi 7.700 kg, si∏a wyrywajàca
na z´bach ∏y˝ki 58 kN, g∏´bo-
koÊç kopania – 6.010 mm,
a maksymalna wysokoÊç wy-
sypu – 2.700 mm.
Cechy u˝ytkowe koparko-
∏adowarek produkowanych
przez HSW sprawiajà, ˝e
maszyny te doskonale
sprawdzajà si´ w firmach
budowlanych, a tak˝e us∏u-
gowych i komunalnych. Pa-
rametry i jakoÊç wykonania
sà w pe∏ni porównywalne
z maszynami czo∏owych
firm Êwiatowych.

Dalsze informacje Pb 024Z
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Myjki wysokociÊnieniowe 
w ofercie Pezalu

Nikogo chyba nie trzeba spe-
cjalnie przekonywaç, ˝e slo-
gan „czystoÊç to czysty zysk”
sprawdza si´ w praktyce.
Utrzymanie czystoÊci po-
mieszczeƒ, pojazdów, ma-
szyn i sprz´tu budowlanego,
hal i wreszcie samego placu
budowy jest szczególnie
trudne na jesieni. G∏ównie ze
wzgl´du na zmienne warunki
atmosferyczne. Mimo to war-
to dbaç o czystoÊç tak˝e je-
sienià. Zadbane i czyste urzà-
dzenia zrewan˝ujà si´ beza-
waryjnà pracà i d∏u˝szym
okresem eksploatacji. Estety-
ka miejsca pracy równie˝
podnosi przyjemnoÊç z jej
wykonywania. Jest to nie-
zwykle wa˝ny element, który
pracodawca musi równie˝
braç pod uwag´ dà˝àc do za-
pewnienia jak najlepszych
warunków pracy na placu bu-
dowy, w warsztacie, w serwi-

sie czy w wypo˝yczalniach
maszyn i urzàdzeƒ.
Najbardziej pomocnymi i nie-
zwykle skutecznymi urzàdze-
niami s∏u˝àcymi do utrzyma-
nia czystoÊci sà myjki wyso-
kociÊnieniowe. Metoda sto-
sowania strumienia wody
o wysokim ciÊnieniu sprawia
te˝, ˝e sà one ∏atwe w obs∏u-
dze. Pezal proponuje kilka-
naÊcie modeli myjek wyso-
kociÊnieniowych nap´dza-
nych sprawdzonymi, marko-
wymi silnikami marki KIPOR.
Nabywca mo˝e wybraç
urzàdzenie z silnikiem ben-
zynowym lub Diesla. W ofer-
cie wysokociÊnieniowych
myjek nap´dzanych silni-
kami benzynowymi znaj-
dujà si´ modele: KM160A-
KG160, KM160C-KG160,
KM175A-KG200, KM190-
KG170V, KMC210A-KG270,
KMC210C-KG270, KMC250A-
KG390 oraz KMC250C-KG390. 
WysokociÊnieniowe myjki,
w których zastosowano silnik
Diesla to modele: KMC200A-

-KM178FE, KM230A-KM186FE
i KM230C-KM186FE.
U˝ytkownicy myjek sprze-
dawanych przez Pezal bar-
dzo chwalà ich wygod´
u˝ytkowania oraz ergono-
micznà konstrukcj´. Myjki
majà wszechstronne zasto-
sowanie dzi´ki mo˝liwoÊci
stosowania pi´ciu wymien-
nych dysz. Mo˝na je dobie-
raç w zale˝noÊci od kon-
kretnych potrzeb. Ich mon-
ta˝ jest ∏atwy i szybki.
Lanca myjki jest cz´Êcià
sta∏à, wymienia si´ tylko sa-
me koƒcówki dyszy, które
zamyka solidny zatrzask
bardzo ∏atwy w obs∏udze.
Regulator ciÊnienia znajdu-
je si´ na pompie.
U˝ytkownicy chwalà równie˝
przemyÊlane rozwiàzanie po-
legajàce na umieszczeniu
specjalnego zaworu ju˝
za pompà. Dzi´ki temu nie
istnieje ryzyko wnikni´cia de-
tergentu do pompy, co mo-
g∏oby spowodowaç jej szyb-
sze zu˝ycie lub nawet ca∏ko-

wite zniszczenie. Do myjek
mo˝na stosowaç specjalne
w´˝e ze ssakiem, co umo˝-
liwia u˝ywanie wody nie tyl-
ko z wodociàgów czy hy-
droforów, ale te˝ z innego
rodzaju zbiorników.
Myjki wysokociÊnieniowe
znajdujàce si´ w ofercie firmy
Pezal znajdujà ró˝norakie za-
stosowanie w przemyÊle, bu-
downictwie, bran˝y motory-
zacyjnej, gospodarce komu-
nalnej, a tak˝e w gospodar-
stwach domowych. Czysz-
czenie elewacji budynków,
konstrukcji mostów, znaków
drogowych, wiat przystanko-
wych to tylko niektóre przy-
k∏ady zastosowania myjek. 
Poszczególne modele myjek
oferowanych aktualnie przez
Pezal pracujà pod ciÊnie-
niem w zakresie od 154 a˝
do 252 bar. Ze szczegó∏owy-
mi danymi technicznymi
urzàdzeƒ oraz pe∏nà ofertà
zapoznaç si´ mo˝na na stro-
nie: www.pezal.com

Dalsze informacje Pb 025Z
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Myjki firmy Brendon
Powerwashers

Brendon Powerwashers jest
jednym z najwi´kszych bry-
tyjskich producentów wyso-
kociÊnieniowych myjek spali-
nowych do najbardziej wy-
magajàcych zastosowaƒ
w przemyÊle, poczàwszy
od czyszczenia maszyn bu-
dowlanych, a koƒczàc
na skutecznym usuwaniu
graffiti. W ofercie firmy znaj-
duje si´ szeroka gama mo-
deli o ciÊnieniu roboczym
od 70 do 350 bar nap´dza-
nych silnikami benzynowy-
mi, Diesla lub elektrycznymi.
Wi´kszoÊç modeli wyposa-
˝ono w unikatowy system
Brendon Live Hose Reel
umo˝liwiajàcy szybkie i ∏a-
twe zwijanie w´˝y. Przed∏u-
˝a to nie tylko ˝ywotnoÊç
przewodów, ale tak˝e
pozwala utrzymaç maszyn´
w pe∏nej gotowoÊci do na-
tychmiastowego u˝ycia.

Myjki Brendon Powerwa-
shers charakteryzujà  si´
trwa∏à konstrukcjà i impo-
nujàcà wytrzyma∏oÊcià.
Myjki Brendona ze zbiornikiem
produkowane sà w Anglii,
przy u˝yciu najwy˝szej jakoÊci
komponentów. Asortyment
produktów obejmuje modele
z silnikami spalinowymi i Die-
sla o ciÊnieniu roboczym
od 140 do 240 bar oraz o war-
toÊci przep∏ywu od 13,2
do 38,2 l/min. Te majàce wiele
zastosowaƒ urzàdzenia po-

zwalajà na czyszczenie nawet
w najtrudniej dost´pnych miej-
scach. Maksymalny ca∏kowity
ci´˝ar myjki w wersji mobilnej
wynosi 1.500 kg, co oznacza,
˝e mo˝e byç ona ciàgni´ta
po drogach publicznych przez
wi´kszoÊç pojazdów. Myjki te
mogà byç równie˝ u˝yte
do czyszczenia pod wyso-
kim ciÊnieniem na przyk∏ad
maszyn budowlanych, kó∏,
urzàdzeƒ do przygotowania
betonu oraz ogólnego sprzà-
tania placów budowy.

Firma Brendon Powerwa-
shers od dwudziestu pi´ciu
lat produkuje dwa rodzaje
myjek, to znaczy urzàdzenia
przewoêne oraz montowane
na sta∏e. Dzi´ki swej wyso-
kiej jakoÊci i trwa∏oÊci cie-
szà si´ one uznaniem firm
stosujàcych je w rolnictwie,
wypo˝yczalniach, w prze-
myÊle budowlanym oraz
w pracach porzàdkowych
i przy sprzàtaniu. Urzàdze-
nia posiadajà solidne ruro-
we podwozia pokryte farbà
proszkowà, wyposa˝one sà
w standardowe w´˝e wyso-
kociÊnieniowe. Opcjonal-
nie dost´pne sà rów-
nie˝ pi´çdziesi´ciometro-
we w´˝e przed∏u˝ajàce.
W Polsce myjki Brendon
Powerwashers dost´pne sà
za poÊrednictwem sieci
punktów wynajmu i serwi-
sowania nale˝àcych do fir-
my Atut Rental. Potencjalni
klienci mogà tu zapoznaç
si´ z pe∏nà ofertà sprz´tu.
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Silniki John Deere

John Deere – wiodàcy produ-
cent maszyn rolniczych oraz
budowlanych oferuje te˝ wy-
sokopr´˝ne silniki przemys∏o-
we o mocy od 27kW (36KM)
do 450kW (612KM), spe∏nia-
jàce najnowsze normy emisji
spalin Tier 4, Tier 3/Stage IIIA.
Jednostki nap´dowe firmy
John Deere sà produkowane
w USA i Francji. Jednostki na-
p´dowe John Deere znajdujà
coraz szersze zastosowanie
w wielu dziedzinach przemy-
s∏u, gdzie wymagane sà nie-
zawodne, ekonomiczne i wy-
trzyma∏e silniki. Firma sprze-
daje oko∏o 40% silników nie-
zale˝nym producentom ma-
szyn rolniczych, budowla-
nych, leÊnych jak równie˝
do pomp i agregatów pràdo-
twórczych. Pe∏na gama silni-
ków PowerTech, którà oferuje
John Deere zawiera si´
w przedziale pojemnoÊci
od 2.4l do 13.5l. Przedstawi-
cielem najbardziej zaawanso-
wanych technologii jest seria
silników PowerTech Plus.
Jednostki te sà wyposa˝one
w wysokociÊnieniowy elektro-
nicznie sterowany wtrysk pali-
wa pracujàcy w technologii
Common rail, turbospr´˝ark´
ze zmiennà geometrià, cztery
zawory na cylinder i recyrku-
lacj´ spalin. Charakterystycz-
na cechà tych silników jest
wysoki moment obrotowy
uzyskiwany ju˝ przy niskiej
pr´dkoÊci wa∏u silnika. Po-
nadto silniki te cechuje du˝a
moc i – wed∏ug danych pro-
ducenta – najmniejsze w swej
klasie zu˝ycie paliwa. Silniki
PowerTech Plus o pojemno-
Êci 4,5; 6,8; 9,0 i 13,5 litra,
osiàgajà moc od 111kW (150
KM) do 450 kW (612 KM).
Z kolei seria PowerTech E wy-
posa˝ona w sterowany elek-
tronicznie wysokociÊnieniowy
wtrysk paliwa Common Rail
(4,5 i 6,8 litra) lub elektronicz-
nie sterowane pompowtryski-
wacze oraz turbodo∏adowanie
wyposa˝one w dwuzaworowà

g∏owic´. Jak informuje przed-
stawiciel John Deere w Pol-
sce, silniki te charakteryzujà
si´ doskona∏ym stosunkiem
mocy do ceny. Jednostki Po-
werTech E osiàgajà moc
od 55 kW (74 KM) do 205 kW
(278 KM). Seria Power-
Tech M obejmujàca jednost-
ki nap´dowe o pojemno-
Êci: 2,4; 3,0 i 4,5-litra, stano-
wi rodzin´ silników o dosko-
na∏ych parametrach, stero-
wanych mechanicznie z tur-
bodo∏adowaniem lub jed-
nostki wolno ssàce spe∏nia-
jàce surowe wymagania
normy Tier 3 i najnowszej
normy Tier 4. Na rynku do-
st´pne sà moce od 36kW
(48KM) do 100kW (136KM).
Jednostki nap´dowe Power-
Tech Plus i PowerTech E wy-
posa˝one sà najnowszej ge-
neracji 32 bitowà jednostk´
sterujàcà (ECU). Komputer
monitoruje prac´ silnika
i w zale˝noÊci od obcià˝enia
oraz warunków pracy odpo-
wiednio dawkuje paliwo
i steruje turbospr´˝arkà, tak
aby spalanie przebiega∏o
jak najbardziej optymalnie.
Wp∏ywa to w znaczàcy spo-
sób nie tylko na obni˝enie
zu˝ycia paliwa, ale tak-
˝e zwi´kszenie mocy i mo-
mentu obrotowego. ECU
zbiera tak˝e informacje, któ-
re sà póêniej pomocne
w zdiagnozowaniu awarii sil-
nika. Programowalny kompu-
ter pozwala zmieniç moc i mo-
ment silnika odpowiednio
do potrzeb klienta, a gniaz-
do diagnostyczne pozwala
szybko znaleêç przyczyn´
awarii. W ubieg∏ym roku firma
John Deere zaprezentowa∏a
seri´ silników generatoro-
wych przeznaczonych specjal-
nie do agregatów przewoênych.
Silniki spe∏niajà norm´ emisji
spalin Stage II/ Tier 2 i dost´p-
ne sà do agregatów o mocy
od 30 do 460 kVA. Poczàwszy
od modelu o mocy 83 kW sil-
niki standardowo wyposa˝o-
ne sà elektroniczny regulator
pr´dkoÊci obrotowej.
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Maszyny Komptech 

Przy prawie ka˝dej budowie
drogi czy autostrady istnieje
koniecznoÊç wycinki drzew
czy usuwania korzeni. Na tym
si´ jednak nie koƒczy, usu-
ni´ty materia∏ wymaga dal-
szej obróbki. Do tego celu
s∏u˝y jedna z najnowszych
maszyn austriackiej firmy
Komptech – r´barka CHIP-
PO 500 przeznaczona do roz-
drabniania pni drzew i ga∏´zi,
która pozwala na otrzymanie
produktu spe∏niajàcego ró˝-
norodne zapotrzebowanie
rynku drzewnego.
NowoÊcià jest mo˝liwoÊç wy-
boru transportu odbieranego
materia∏u przy pomocy gumo-
wego przenoÊnika taÊmowe-
go (co pozwala nie tylko
na oszcz´dnoÊç energii, ale
te˝ na transport nieniszczàcy
rozdrobnionej frakcji) i bezpo-
Êredniego podawania go
do podstawionego kontenera
lub samochodu skrzyniowe-
go. Dost´pna jest tak˝e opcja
tradycyjnego transportu
przy pomocy dmuchawy, ale
ze zmiennymi obrotami wirni-
ka. Wybór systemu odbioru
zr´bków odbywa si´ przy po-

mocy tylko jednego przyci-
sku. Ponadto r´barka pozwa-
la na szybkie „po∏kni´cie” pni
drzew oraz ga∏´zi, czyli tzw.
frakcji problemowych, ponie-
wa˝ otwór, w którym znikajà
przeznaczone do rozdrabnia-
nia frakcje, ma wymia-
ry 1.000x750 mm, a jego wej-
Êcie wyposa˝one jest w kom-
binacj´ poziomych i piono-
wych walców wciàgajàcych.
Dzi´ki ich optymalnej geome-
trii rozdrabniany materia∏ jest
przekazywany do komory roz-
drabniania w sposób, który
zapobiega jego poprzeczne-
mu ustawianiu si´, a tym sa-
mym produkcji ponadwymia-
rowych frakcji. W ten sposób
gwarantowana jest jakoÊç
koƒcowego produktu.
R´barka pracuje w dwu sys-
temach pr´dkoÊci: przy ni-
skich obrotach b´bna roz-
drabniajàcego uzyskiwana
jest maksymalna si∏a po-
trzebna do rozdrabniania
twardych pni, natomiast wy-
sokie obroty w po∏àczeniu
z regulacjà uzale˝nionà
od obcià˝enia zapewniajà
odpowiednià szybkoÊç wcià-
gania ga∏´zi lub s∏abego
strukturalnie materia∏u.
Na wirniku w specjalnych

gniazdach zamocowanych
jest dwanaÊcie masywnych
szybkowymiennych no˝y.
W przypadku przedostania si´
do komory rozdrabniania ele-
mentu zak∏óceniowego nó˝
mo˝e schowaç si´ we wn´trzu
wirnika, dzi´ki czemu zapo-
biega si´ uszkodzeniu narz´-
dzi udarowych. Dodatkowo
napinany hydraulicznie zàb
przeciwtnàcy wychyla si´ ku
do∏owi i zwalnia przeszkod´. 
Ostre ci´cie to gwarancja ja-
koÊci pozyskiwanego produk-
tu i niskiego zu˝ycia energii.
Dlatego te˝ r´barka typu
CHIPPO 500 posiada mo˝li-
woÊç w pe∏ni zautomatyzowa-
nego ostrzenia narz´dzi uda-
rowych. Koszty zwiàzane
z zu˝yciem si´ elementów
szybkoÊcieralnych sà mini-
malizowane dzi´ki zastoso-

waniu do ich produkcji od-
powiedniej stali oraz mo˝li-
woÊci wielokrotnego ostrze-
nia. Produktem koƒcowym
sà wysokiej jakoÊci zr´bki
i to przy wydajnoÊci docho-
dzàcej do 180 m3/h.
Korzenie z wyr´bów leÊnych
stanowià szczególnie trudny
materia∏ dla rozdrabniarek,
poniewa˝ w swojej struktu-
rze zawierajà ok. 30-40%
ziemi, piachu, gliny i kamie-
ni. Jednak dla rozdrabniarki
CRAMBO nie stanowi to ˝ad-
nego problemu. Zintegrowa-
ne sito gwiaêdziste rozdziela
materia∏ zak∏óceniowy w jed-
nym cyklu roboczym i wysy-
puje go na przenoÊnik trans-
misyjny. Takie rozwiàzanie
daje oczywiste oszcz´dnoÊci
czasu, paliwa, miejsca. Po-
nadto mobilna wersja roz-
drabniarki CRAMBO z nad-
budowanym na podwo-
ziu siod∏owym wysi´gni-
kiem ∏adowarki przezna-
czonej do zasypywania, za-
pewnia ∏atwe przemieszcza-
nie si´ takiego zestawu z jed-
nego miejsca na drugie, gdzie
wykonywana b´dzie praca.
Fakt ten zwi´ksza dodatko-
wo u˝ytecznoÊç maszyny.

Dalsze informacje Pb 028Z
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New Holland E 215B
nie po˝era paliwa…

W czasach, w których ceny
oleju nap´dowego prze∏amu-
jà kolejne bariery, kwestia
oszcz´dnoÊci paliwa staje
si´ priorytetem. Oszcz´dno-
Êci nie powinny oczywiÊcie
odbywaç si´ kosztem efek-
tywnoÊci pracy. Takà w∏aÊnie
zasad´ zdajà si´ wyznawaç
konstruktorzy nowych kopa-
rek New Holland serii B.
Maszyny te, w porównaniu
z koparkami poprzedniej ge-
neracji, sà w stanie przemie-
Êciç oko∏o pi´tnaÊcie pro-
cent wi´cej metrów sze-
Êciennych mas ziemnych
na ka˝dy zu˝yty litr oleju na-
p´dowego. W przypadku
koparki klasy 21 ton, prze-
pracowujàcej w skali roku
Êrednio tysiàc motogodzin,
oszcz´dnoÊci paliwa sà zna-
czàce. i si´gaç mogà nawet
kilku tysi´cy z∏otych. 
Oszcz´dnoÊci sà mo˝liwe

dzi´ki trzem czynnikom.
Po pierwsze dzi´ki zmia-
nom konstrukcyjnym w sil-
nikach. Jednostki nap´do-
we 3, 4- i 6-cylindrowe wy-
posa˝one sà w elektronicz-
ne sterowniki wtrysku. Pali-
wo mo˝e zostaç optymalnie
wykorzystane. Prowadzi to
do lepszego spalania, a tym
samym zmniejszenia emisji
spalin. Pozwala tak˝e
na oszcz´dnoÊci paliwa rz´-

du trzech do pi´ciu procent
w porównaniu z silnikami
z mechanicznie regulowa-
nym wtryskiem. 
Wiadomo, ˝e im wi´kszy ci´-
˝ar w∏asny maszyny, tym
wi´cej paliwa potrzeba do jej
przemieszczania. Dlatego
te˝ koparki New Holland se-
rii B zosta∏y gruntownie „od-
chudzone”. Mas´ w∏asnà
maszyny E215B uda∏o si´
zmniejszyç o 900 kg zacho-

wujàc przy tym solidnoÊç
konstrukcji. Tak˝e system
hydrauliczny koparek New
Holland serii B uleg∏ zmia-
nom konstrukcyjnym przyno-
szàcym oszcz´dnoÊci paliwa.
G∏ównym êród∏em strat osià-
gów w systemie hydraulicz-
nym koparki sà spadki ciÊnie-
nia. Powodujà one wi´ksze
zu˝ycie paliwa. Aby skom-
pensowaç straty, zwi´kszo-
na musia∏a zostaç wydajnoÊç
ca∏ego systemu. Nowa kon-
strukcja hydrauliki koparki
New Holland E215B sprawia,
˝e w porównaniu ze swà po-
przedniczkà zu˝ywa ona na-
wet do dziesi´ciu procent
mniej oleju nap´dowego
na godzin´ pracy. Dla fa-
chowców z pewnoÊcià inte-
resujàce jest równie˝ to, ˝e
o pi´tnaÊcie procent zwi´k-
szy∏y si´ osiàgi maszyny,.
Przek∏ada si´ to oczywiÊcie
na oszcz´dnoÊci polegajà-
ce na skróceniu czasu wy-
konywanych zadaƒ. 
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PIWI konsekwetnie
wzbogaca ofert´ 

Zak∏ad Produkcyjno-Handlo-
wy PIWI ju˝ prawie od dwu-
dziestu lat dostarcza maszy-
ny i urzàdzenia dla firm bu-
dowlanych. W ostatnich la-
tach podstawowà grup´
klientów PIWI stanowià firmy
zajmujàce si´ ci´ciem i gi´-
ciem stali zbrojeniowej.
Klienci tacy coraz cz´Êciej
wybierajà rozwiàzania kom-
pleksowe decydujàc si´
na maszyny, które sà po∏à-
czeniem gi´tarki i no˝yc. Fir-
my, które realizujà wi´ksze
inwestycje, najcz´Êciej si´-
gajà po te maszyny w wersji
separowanej. Sà to równie˝
maszyny, które w przypadku
bardzo du˝ego zapotrzebo-
wania na gi´te pr´ty zbroje-
niowe, mogà z powodze-

niem wspomagaç automaty.
Dobrym przyk∏adem mo˝e
byç zak∏ad prefabrykacji be-
tonu LPP Sp. z o.o. z Legni-
cy, który wykorzystuje
w swojej produkcji dodatko-
wo najwi´ksze gi´tarki i no-
˝yce firmy SIMA. Maszyny tej
marki charakteryzujà si´ bar-
dzo dobrà relacjà ceny do ja-
koÊci. Ideà, jaka przyÊwieca
firmie PIWI, jest komplekso-
wa obs∏uga klienta. Dla firm
budowlanych, które przecie˝
wykonujà swoje prace cz´-
sto na terenach gdzie nie ma
sta∏ego êród∏a pràdu propo-
nuje agregaty pràdotwórcze.

Najbardziej sprawdzone
i niezawodne agregaty prà-
dotwórcze Honda i Atlas
Copco, których jest autory-
zowanym dealerem. WieloÊç
modeli agregatów pràdo-
twórczych, jakie ma w ofer-
cie jest w stanie zaspokoiç
potrzeby ka˝dego klienta.
Najprostsze modele prze-
znaczone do zasilania urzà-
dzeƒ elektrycznych ma∏ej
mocy, agregaty wyposa˝one
w AVR, czyli stabilizator na-
pi´cia pràdu, przeznaczone
do zasilania sprz´tu elektro-
nicznego. Dalej modele, któ-
re mogà zasilaç ca∏y plac bu-
dowy, czy te˝ koƒczàc, agre-
gaty do zabudowy, które sà
przeznaczone do awaryjne-
go zasilania domów lub ho-
teli. Ofert´ uzupe∏nia kilkana-
Êcie modeli pomp szlamo-
wych i wodnych o nap´dzie
spalinowym i elektrycznym

(HONDA i Weda). Nie spo-
sób w tym miejscu pominàç
szerokiej oferty zag´szcza-
rek i ubijaków wibracyjnych
Hondy, Dynapac czy Belle,
które sà wr´cz niezb´dne
w wyposa˝eniu firm budow-
lanych. PIWI zajmuje si´
równie˝ sprzeda˝à wibrato-
rów do betonu i listw wibra-
cyjnych firmy Enar oraz naj-
wy˝szej jakoÊci produktów
firmy Atlas Copco-Dynapac.
Ka˝dy zwiàzany z budownic-
twem zna wysokà jakoÊç
urzàdzeƒ hydraulicznych
i spr´˝arek Atlas Copco. Po-
dobnie elektronarz´dzia

amerykaƒskiej firmy Milwau-
kee ze sztandarowym mode-
lem m∏ota udarowego Kango
K900 z si∏à udary 25 J. Ofer-
ta produktów jest nie tylko
szeroka, ale tak˝e wzajem-
nie ze sobà powiàzana.
NowoÊcià w ofercie PIWI jest
klucz udarowy o nap´dzie
spalinowym GT3500GE fir-
my VESSEL przeznaczony
do dokr´cania i odkr´cania
Êrub torowych o Êrednicy
do 32 milimetrów, a tak˝e
do wielu innych zastosowaƒ
przy robotach torowych.
Urzàdzenie wa˝y 18 kg,
dzi´ki czemu mo˝e byç ob-
s∏ugiwane przez jednà oso-
b´. Zasilanie spalinowe

umo˝liwia wykorzystanie
klucza w warunkach,
w których u˝ytkownik nie
ma dost´pu do zasilania
elektrycznego.
PIWI oferuje równie˝ pontony
i silniki zaburtowe marki Hon-
da, a dla mi∏oÊników prac
ogrodowych tak˝e kosiarki

i wykaszarki Honda dost´pne
tak˝e w systemie sprzeda˝y
ratalnej LUCAS. PIWI jest rów-
nie˝ producentem walca
do kortów tenisowych Viwallo.
Ofert´ firmy uzupe∏niajà pi∏y sto-
∏owe, tarcze diamentowe, prze-
cinarki drogowe, zacieraczki
i frezarki do betonu, kleszcze,
m∏otki oraz imaki brukarskie. 
Oprócz sprzeda˝y nowych
PIWI oferuje równie˝ spora-
dycznie, na specjalne zamó-
wienie maszyny u˝ywane. Nie
sà to jednak ani gi´tarki, ani
no˝yce, poniewa˝ nie wyst´-
pujà jeszcze na rynku wtór-
nym. PIWI oferuje tak˝e u˝y-
wane urzàdzenia i maszyny
budowlane, takie jak genera-

tory pràdu, koparki, walce,
rozÊcie∏acze do asfaltu, kopar-
ki kolejowe, dwudrogowe.
Wi´cej informacji na temat
ca∏ej oferty firmy PIWI znaleêç
mo˝na odwiedzajàc strony in-
ternetowe: www.piwi.com.pl
oraz www.simasa.pl
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NowoÊcià w ofercie PIWI jest klucz udarowy o nap´dzie spalinowym GT-3500GE 

Agregaty pràdotwórcze HONDA sà znane ze swej niezawodnoÊci

PIWI oferuje szerokà gam´ zag´szczarek marki Dynapac 





Spr´˝arki i narz´dzia
Chicago Pneumatic

Kiedy w roku 1901 J.W. Dun-
tley rozpoczyna∏ produkcj´
m∏otów pneumatycznych
Chicago Pneumatic nie
przypuszcza∏, ˝e w bardzo
krótkim czasie marka ta
podbije najpierw Ameryk´,
a póêniej ca∏y Êwiat. Poczàt-
kowo m∏oty pneumatyczne
Chicago Pneumatic wyko-
rzystywane by∏y do zakuwa-
nia nitów. Przy ich pomocy
budowano w Ameryce mo-
sty, parowozy, domy. Pod-
czas II Wojny Âwiatowej fa-
bryka Chicago Pneumatic
wytwarza∏a sprz´t wojskowy
w tym oczywiÊcie m∏oty
pneumatyczne oraz – jak
na tamte czasy super nowo-
czesne – wiertarki pneuma-
tyczne. Powojenny okres w
historii CP wià˝e si´ przede
wszystkim z niezwykle dy-
namicznym rozwojem pro-
duktów tej marki. 
Pod koniec lat osiemdzie-
siàtych XX wieku w ofercie
Chicago Pneumatic znajdo-
wa∏o si´ ponad osiemdzie-
siàt modeli pneumatycz-
nych maszyn wyburzenio-
wych oraz ponad dwieÊcie
maszyn wykorzystywanych
na liniach monta˝owych za-
k∏adów przemys∏owych. 
Kolejnym prze∏omem w histo-
rii firmy by∏o wprowadzenie
marki CP na rynek euro-
pejski. Wiodàcym krajem
by∏a Polska. To u nas, ja-
ko pierwszym kraju w Eu-
ropie, pojawi∏y si´ m∏oty
pneumatyczne CP charakte-
ryzujàce si´ p∏ynnà regulacjà
cz´stotliwoÊci i energii ude-
rzenia – tak jak ma to miej-
sce w przypadku elektrona-
rz´dzi. M∏oty CP odznaczajà
si´ doskona∏ym wspó∏czyn-
nikiem masy do energii ude-
rzenia i spe∏niajà restrykcyj-
ne normy dotyczàce emisji
ha∏asu i wibracji.
Maszyny CP to nie tylko
m∏oty, ale równie˝ r´czne
wiertarki pneumatyczne dla

przemys∏u kamieniarskiego
(z wydmuchem zwiercin)
i dla górnictwa (z przep∏ucz-
kà wodnà). Na szczególnà
uwag´ zas∏uguje lekka wier-
tarka CP 0009. To ma∏e, wa-
˝àce trzy kilogramy urzà-
dzenie mo˝e wierciç z prze-
dmuchem powietrza wier-

t∏ami o Êrednicy do 25 mm.
Je˝eli zachodzi potrzeba
kucia, wystarczy tylko wyjàç
wiert∏o i za∏o˝yç szpicak lub
przecinak, a maszyna auto-
matycznie przestawi si´
na kucie. Dzi´ki adapterowi
CP 0009 mo˝e wspó∏praco-
waç z wiert∏ami o mocowa-
niu typu SDS MAX. Jednak
to wcale nie koniec wielkich
mo˝liwoÊci tej ma∏ej maszy-
ny. CP 0009 zosta∏a skon-
struowana w ten sposób, by
móc pracowaç pod wodà
bez wprowadzania ˝adnych
dodatkowych przeróbek.
W chwili obecnej w ofercie
Chicago Pneumatic znajdu-
jà si´: m∏oty o masie w za-
kresie 3÷41 kg w wersjach
ergonomicznej i standardo-
wej (ci´˝kie z wbudowanà
smarownicà), przecinarki,
wiertnice rdzeniowe, pompy,
bu∏awy, wiertarki oraz grosz-
kownice pneumatyczne. 
Kolejnym bardzo wa˝nym
wydarzeniem w historii fir-
my by∏o wprowadzenie
na rynek m∏otów hydraulicz-
nych pod markà Chicago
Pneumatic. W ofercie znajdu-

jà si´ m∏oty o masie w zakre-
sie 100÷4.050 kg. Produko-
wane w szwedzkiej fabryce
m∏oty (od modelu CP 100
do CP 400) stanowià ideal-
ne narz´dzia do zamonto-
wania na minikoparkach,
koparko-∏adowarkach, czy
koparkach. M∏oty o ma-

sie od 550 do 4.050 kg wy-
twarzane sà w fabryce zloka-
lizowanej w Essen (Niemcy).
Wszystkie m∏oty produkowa-
ne sà w wersji wyciszonej.
Wyposa˝one sà tak˝e w dzia-
∏ajàcy niezwykle efektywnie
system t∏umienia wibracji. 
Naturalnà kolejà rzeczy sta-
∏a si´ potrzeba uzupe∏nienia
typoszeregu maszyn Chica-
go Pneumatic o przewoêne
spr´˝arki powietrza. Wszyst-
kie kompresory Chicago
Pneumatic wyposa˝one sà
w silniki Diesla marki Kubo-
ta lub Deutz oraz element
Êrubowy Atlas Copco. Ta-
kie zestawienie daje gwa-
rancj´ poprawnej pracy
maszyny, co w po∏àczeniu
z doskonale dzia∏ajàcym
serwisem technicznym po-
zwala na d∏ugoletnie wyko-
rzystanie sprz´tu nawet
w najtrudniejszych warun-
kach placu budowy. Znaj-
dujàce si´ w aktualnej ofer-
cie spr´˝arki Chicago Pneu-
matic cechuje wydajnoÊç
w zakresie 2,0÷10,4 m3.
Niemal ca∏y typoszereg ma-
szyn pracuje przy ciÊnie-

niu 7 bar. Wyjàtek uzupe∏nia-
jàcy ofert´ to dwunastobaro-
wa spr´˝arka CPS 375-12
o wydajnoÊci 10,4 m3.
Na szczególnà uwag´ zas∏u-
guje tak˝e kompaktowa
spr´˝arka CPS 110 o masie
ca∏kowitej 730 kg. Jej kon-
strukcja sprawia, ˝e mo˝e
byç ona rejestrowana jako
przyczepa lekka. Poszerza
to oczywiÊcie mo˝liwoÊci jej
przewo˝enia zarówno typo-
wymi samochodami osobo-
wymi, jak te˝ pó∏ci´˝arówka-
mi o masie ca∏kowitej zesta-
wu do 3,5 tony bez koniecz-
noÊci posiadania specjal-
nych uprawnieƒ przez kieru-
jàcego pojazdem. 
Nowatorskimi rozwiàzaniami
konstrukcyjnymi odznacza si´
spr´˝arka CPS 135 G z auto-
matycznym uk∏adem oszcz´-
dzania paliwa podczas pra-
cy. Jest to maszyna z wbu-
dowanym generatorem pràdu
o mocy 12,5 kVA, którego za-
daniem jest obni˝anie obro-
tów silnika w czasie, gdy od-
biorniki nie pobierajà pràdu. 
Bazujàc na d∏ugoletnim do-
Êwiadczeniu firm dealerskich
w serwisie kompresorów prze-
woênych Chicago Pneumatic
proponuje bardzo dobrej jako-
Êci, szybkie us∏ugi w przyst´p-
nych cenach na terenie ca∏ego
kraju. Oferowane przez firm´
zestawy serwisowe oraz ory-
ginalne p∏yny eksploatacyjne
wysokiej jakoÊci zapewniajà
prawid∏owe funkcjonowanie
maszyny w d∏ugich okresach
pomi´dzy przeglàdami.
Chicago Pneumatic to nowa
marka na polskim rynku
kompresorów przewoênych.
Wszystkie oferowane ma-
szyny posiadajà polskà ho-
mologacj´ drogowà. Zainte-
resowani skorzystaç mogà
z mo˝liwoÊci przetestowa-
nia zestawu sk∏adajàcego
si´ z kompresora i dowolnie
wybranego narz´dzia pneu-
matycznego CP. Zamówie-
nia prezentacji zestawu do-
konaç mo˝na pod numerem
telefonu: 0510-025-763. 

Dalsze informacje Pb 031Z

Sprz´t budowlany

50 PoÊrednik Budowlany

W tym roku typoszereg maszyn CP uzupe∏niony zosta∏ o przewoêne spr´˝arki powietrza





Weber MT – 50 lat 
kompetencji

Podstawowà dziedzinà dzia-
∏alnoÊci firmy Weber MT jest
produkcja r´cznie kierowa-
nych maszyn do zag´szcza-
nia gruntu. Stworzenie w ro-
ku 1958 pierwszej p∏yty wi-
bracyjnej w∏asnej konstruk-
cji by∏o poczàtkiem godne-
go uwagi rozwoju. Obecnie
przedsi´biorstwo nale˝y
do wiodàcych producentów
na rynku mi´dzynarodo-
wym w segmencie zag´sz-
czarek gruntu.
Krótka analiza rynku przeko-
nuje, ˝e Weber MT zasadnie
postrzegane jest jako jedno
z najbardziej innowacyjnych
przedsi´biorstw w swej
bran˝y. Poza tym u˝ytkowni-
cy sprz´tu produkowanego
przez Weber MT doceniajà
szczególnie jego wysokà ja-
koÊç i ∏atwoÊç obs∏ugi. Ma-
szyny produkowne przez
Weber MT cieszà si´ reno-
mà nie tylko w Niemczech.
Liczne oddzia∏y i przedsta-
wicielstwa handlowe firmy
dzia∏ajàce na ca∏ym Êwie-
cie pozwalajà eksportowaç
Êredniej wielkoÊci przedsi´-
biorstwu a˝ szeÊçdziesiàt
dwa procent produkcji. 
Poczàtki dzisiejszego Weber
Maschinentechnik GmbH si´-
gajà roku 1952, kiedy to
Günter Weber za∏o˝y∏ firm´
handlowà specjalizujàcà si´
w sprzeda˝y sprz´tu bu-
dowlanego. Wyprodukowa-
nie szeÊç lat póêniej pierw-
szej w∏asnej p∏yty wibracyjnej
okaza∏o si´ na tyle du˝ym
sukcesem, ˝e w roku 1966 fir-
ma zdecydowa∏a si´ na ca∏-
kowite zaprzestanie dzia∏al-
noÊci handlowej koncentru-
jàc si´ na produkcji. Opra-
cowanie w latach siedem-
dziesiàtych tzw. prze∏àczni-
ka WEFIX umo˝liwi∏o produ-
kowanie szczególnie lekkich
zag´szczarek rewersyjnych. 
Paleta produktów by∏a stale
powi´kszana. Obok skon-
struowanych w roku 1968

wibratorów do betonu
w programie produkcyjnym
pojawi∏y si´ zacieraczki
do betonu, przecinarki na-
wierzchni, systemy odsysa-
nia oraz innego rodzaju
urzàdzenia budowlane. 
W roku 1975 prac´ w przed-
si´biorstwie rozpoczà∏ kie-
rujàcy obecnie Weber MT
Wolfgang Weber. W tym
czasie firma utrzymywa∏a
wysokie tempo rozwoju za-
k∏adajàc oddzia∏y i firmy-
córki w USA, Kanadzie, Bra-
zylii, Polsce, Holandii oraz

we Francji. Dzi´ki temu
Weber MT szybko awanso-
wa∏ do mi´dzynarodowego
grona liczàcych si´ producen-
tów maszyn budowlanych.
W roku 1999, gdy zarzàdza-
nie firmà przejà∏ Wolfgang
Weber g∏ównà uwag´ po-
nownie skierowano na r´cz-
nie kierowane maszyny za-
g´szczajàce, co zaowoco-
wa∏o nowym uj´ciem wielu
aspektów. Zmiany doty-
czy∏y wprowadzenia nowe-
go programu produkcyjne-
go zag´szczarek p∏yto-

wych, nowego logo, a tak-
˝e zmiany barw – z dotych-
czasowych ˝ó∏to-czerwo-
nych na niebiesko-srebrne.
Wybudowana w tym czasie ha-
la testowa z odpowiednim te-
renem otwartym pos∏u˝y∏a We-
ber MT do opracowania kon-
strukcji nowych produktów, co
wiàza∏o si´ niekiedy z koniecz-
noÊcià przeprowadzania ba-
daƒ na poziomie naukowym.
Komputerowe programy sy-
mulacyjne, nowoczesne przy-
rzàdy pomiarowe i rejestrujàce
wspomog∏y prace doÊwiad-
czalne oraz konstrukcyjne.
Du˝ym osiàgni´ciem rozwo-
jowym jest system COMPA-
TROL® umo˝liwiajàcy kontro-
l´ zag´szczania. Powsta∏ on
z myÊlà o r´cznie kierowa-
nych zag´szczarkach gruntu.
COMPATROL® mo˝na po-
szerzyç o system zarzàdza-
nia maszynà i jej serwisem.
Weber MT koncentruje si´
na swoich mocnych stronach.
Dlatego te˝ produkuje wy∏àcz-
nie maszyny odpowiadajàce
obszarowi w∏asnych kompe-
tencji. Oprócz kluczowych ma-
szyn przeznaczonych do za-
g´szczania gruntu oferta
przedsi´biorstwa obejmuje tak-
˝e sprz´t do obróbki betonu
oraz przecinarki nawierzchni.
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Pi´çdziesiàt lat min´∏o! W roku 1958 in˝ynierowie Weber MT opracowali konstrukcj´ p∏yty wibracyjnej, co sta∏o si´ przyczynkiem do
dynamicznego rozwoju firmy. DziÊ nale˝y ona do wiodàcych Êwiatowych producentów zag´szczarek gruntu

Wolfgang Weber rozpoczà∏ prac´ w Weber MT w roku 1975. Kiedy przed dziewi´cioma
laty przejà∏ zarzàdzanie firmà, postanowi∏ po∏o˝yç g∏ówny nacisk ponownie na r´cznie
kierowane maszyny zag´szczajàce… 



Marka z  przysz∏oÊcià

Zag´szczanie bez COMPATROL®

jest jak jazda bez licznika

„My z Weber MT stworzyliÊmy COMPATROL® wpro-
wadzajàc innowacj´ w naszej specjalistycznej dzie-
dzinie r´cznie kierowanych zag´szczarek gruntu.
Prowadzone przez nas badania techniczne na po-
ziomie podstawowym zapewniajà najwy˝szà jakoÊç
produktów. NiezawodnoÊç sprz´tu naszej produkcji
potwierdza w praktyce trzykrotnie ni˝sza od Êred-
niej w bran˝y maszyn budowlanych usterkowoÊç
w okresie gwarancji, której udzielamy na okres 24
miesi´cy. Gwarancjà wysokiej jakoÊci i niezawod-
noÊci jest rozwój i w∏asna produkcja najwa˝niej-
szych podzespo∏ów maszyn. „Made by Weber MT”
– polegajcie na nas!”

Wasz 
Weber MT 

Kontrola stopnia zag´szczania Weber MT zapewnia
optymalne wyniki pracy poprzez nieprzerwanà
diagnoz´ stanu pod∏o˝a. 

• Miejsca niedostatecznie zag´szczone 
sà wykryte i mogà zostaç poprawione 

• Koniec zb´dnych przejazdów zag´szczarkà
• Mniej póêniejszych poprawek oszcz´dza 

czas i koszty 
• Usterki maszyny zostajà wykryte 

przed powstaniem uszkodzeƒ 
(COMPATROL®-MSM) 

• Wskazówki o terminach regularnych 
przeglàdów (COMPATROL®-MSM)

• Prosta obs∏uga
• ¸atwo zrozumia∏e wskazania wyÊwietlacza

R´cznie kierowane zag´szczarki gruntu z systemem COMPATROL®-CCD 
i COMPATROL®- MSM – wi´cej informacji pod www.webermt.com.pl

Weber Maschinentechnik Sp. z o.o. · ul. Grodziska 7 · 05-830 Nadarzyn/Stara WieÊ
tel.: 022 739 70 80, 022 739 70 81 · fax 022 739 70 82 · e-mail: info@webermt.com.pl · internet: www.webermt.com
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Bu∏awy do betonu
Perles of Switzerland

Elektroniczne bu∏awy wibra-
cyjne Perles typu EVE sà
niezastàpionym urzàdze-
niem przy pracach zwiàza-
nych z zag´szczaniem beto-
nu. Ich zaletà jest niewielki
rozmiar, waga oraz funkcjo-
nalnoÊç i niezawodnoÊç
dzia∏ania. Dzi´ki wykorzysta-
niu bu∏awy wibracyjnej z be-
tonu usuwa si´ powietrze,
co powoduje, ˝e jego konsy-
stencja staje si´ mocna i jed-
norodna. Wibrator typu EVE
przeznaczony jest do za-
g´szczania betonowych fun-
damentów, p∏yt, Êcian,
a przede wszystkim noÊni-
ków zbrojonych. Wibrator
EVE sk∏ada si´ z przenoÊne-
go elektronicznego prze-
twornika wysokiej cz´stotli-
woÊci oraz z bu∏awy wibra-
cyjnej. Ârednice bu∏aw wi-
bracyjnych wynoszà
od 38 mm do 65 mm. Wybór
bu∏awy wibracyjnej uzale˝-
niony jest od struktury i ilo-
Êci betonu przeznaczonego
do zag´szczenia oraz odle-
g∏oÊci pomi´dzy elementami
zbrojenia. EfektywnoÊç pra-
cy urzàdzeniem zale˝y
od Êrednicy bu∏awy wibrujà-
cej i wynosi od 12 m3/h
w modelu EVE 380 (Êredni-
ca 38 mm) do 40 m3/h
w modelu EVE 650 (Êredni-
ca 65 mm) przy czym najlep-
szy efekty pracy uzyskuje
si´, gdy bu∏awa jest ca∏kowi-

cie zanurzona w betonie.
Bu∏awy wibracyjne zosta∏y
wykonane w I klasie ochron-
nej. Pod∏àczone sà za pomo-
cà kabla trój˝y∏owego (prze-
wodnik zabezpieczajàcy).
Bu∏awa wibracyjna posiada
wbudowany asynchroniczny
silnik o krótkim styku, który
nap´dza mimoÊród, co z ko-
lei powoduje wytwarzanie wi-
bracji. Silnik oraz mimoÊród
wbudowane sà w solidny sta-
lowy korpus, dodatkowo za-
bezpieczony przed wilgocià.
Bu∏awa wibracyjna pod∏à-
czona jest do elektroniczne-
go przetwornika, umieszczo-
nego w metalowej kompak-

towej obudowie odpornej
na uszkodzenia mechanicz-
ne. Kabel zasilajàcy ma d∏u-
goÊç 15 m, co zapewnia swo-
bod´ pracy na placu budo-
wy. Bu∏awa przed∏u˝ana jest
za pomocà wzmocnionej gu-
mowej rury o d∏ugoÊci 7 m,
na koƒcu której znajduje si´
prze∏àcznik silnika bu∏awy.
Przetwornik wysokiej cz´sto-
tliwoÊci o mocy wejÊcio-
wej 230V/50 Hz wytwarza
na wyjÊciu trójfazowe napi´-
cie 3x230V/200 Hz, które jest
napi´ciem zwiàzanym z pra-
cà bu∏awy wibracyjnej. Cz´-
stotliwoÊç 200 Hz jest opty-
malnà cz´stotliwoÊcià po-

trzebnà do zag´szczania be-
tonu. Dzi´ki elektronice
urzàdzenie chronione jest
przed przecià˝eniem, spad-
kiem napi´cia oraz zbyt ni-
skim ∏adunkiem napi´cia bu-
∏awy wibracyjnej. W przypad-
ku przecià˝enia, krótkiego
styku lub przebicia, mikropro-
cesor, w który wyposa˝one
jest urzàdzenie, wychwytuje
usterki i je wyklucza. 
Oprócz elektronicznych bu-
∏aw wibracyjnych ze zintegro-
wanym przetwornikiem cz´-
stotliwoÊci program „Techni-
ka Wibracyjna” firmy Perles
of Switzerland sk∏ada si´ rów-
nie˝ z: mechanicznych prze-
noÊnych wibratorów do beto-
nu typu AM, bu∏aw wibracyj-
nych AV do elektrycznych
przetwornic (CAF) i spalino-
wych generatorów cz´stotli-
woÊci (GAF) oraz listew wi-
bracyjnych z nap´dem elek-
trycznym oraz spalinowym.
Produkty programu „Techni-
ka Wibracyjna” jak równie˝
wszystkie elektronarz´dzia
Perles of Switzeralnd obj´te
sà trzyletnià gwarancjà. Reje-
stracja oraz warunki gwaran-
cji dost´pne sà na http://war-
ranty.hidria-perles.si/pol/
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Model EVE 380 EVE500 EVE570 EVE650
Napi´cie jednofazowe 230V 230V 230V 230V
Ârednica bu∏awy 38 mm 50 mm 57 mm 65 mm
D∏ugoÊç kabla 15 m 15 m 15 m 15 m
D∏ugoÊç wa∏ka gi´tkiego 7 m 7 m 7 m 7 m
EfektywnoÊç 12 m3/h 30 m3/h 35 m3/h 40 m3/h
Ârednica dzia∏ania 30 cm 100 cm 110 cm 120 cm
Liczba wibracji 12.000/min 12.000/min 12.000/min 12.000/min

Elektroniczne bu∏awy wibracyjne Perles typu EVE sà niezastàpionym urzàdzeniem
przy pracach zwiàzanych z zag´szczaniem betonu



C56. Ammann Yanmar podbija kolejne rynki

C58. Wozid∏a TEREX – zawsze gotowe do pracy

C62. MAN dla bran˝y budowlanej

V57.Naczepy NOOTEBOOM-FLOOR

V61.Naczepy kompaktowe Goldhofer XLE
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Wywrotki gàsienicowe
Ammann Yanmar

Ammann Yanmar to francu-
ski lider w produkcji maszyn
do robót publicznych - mini-
i midikoparek gàsienico-
wych, koparek ko∏owych,
wywrotek gàsienicowych
oraz ∏adowarek ko∏owych.
Firma powsta∏a w roku 1989
w wyniku po∏àczenia szwaj-
carskiego Ammanna i ja-
poƒskiego Yanmara. W cià-
gu pi´tnastu lat Ammann-
Yanmar zdominowa∏ rynek
minikoparek wykorzystujàc
sieç dystrybucji Ammann
i kompetencje techniczne
japoƒskiego partnera. 
Fabryka zlokalizowana we
francuskim Saint Dizier pro-
dukuje obecnie jedenaÊcie
modeli minikoparek, pozo-
sta∏e sprowadzane sà bez-
poÊrednio z Japonii. Maszy-
ny marki Ammann Yanmar
cieszà si´ uznaniem na ryn-
kach europejskich, g∏ównie

we Francji, w Niemczech, we
W∏oszech i w Wielkiej Bryta-
nii, a tak˝e w krajach Afryki
Pó∏nocnej i Po∏udniowej.
W roku 2006 Ammann Yan-
mar odnotowa∏ kolejny re-
kordowy wzrost sprzeda˝y.
Wyniós∏ on bowiem a˝ dwa-

dzieÊcia pi´ç procent. Suk-
ces producentów jest efek-
tem nieustajàcego ulepsza-
nia konstrukcji, a tak˝e cià-
g∏ego rozwoju stosowanej
technologii. Do najpopular-
niejszych produktów firmy
zaliczajà si´ minikoparki
z serii VIO uzupe∏nione
o model Vio15 A2, a tak˝e
kompaktowa mikrokoparka
SV 08-1. Ammann Yanmar
wychodzi naprzeciw zapo-
trzebowaniu rynku realizu-
jàc inwestycje o wartoÊci
dwudziestu jeden milionów
euro, które pozwolà zwi´k-
szyç wydajnoÊç produkcji.
Lada dzieƒ zostanie otwarta
dodatkowa hala produkcyj-
na o powierzchni 7.500 m2. 
W przypadku wywrotek gà-
sienicowych, czyli tak zwa-
nych wozide∏, Ammann Yan-
mar równie˝ nie ma si´ cze-
go wstydziç. Bardzo du˝ym
zainteresowaniem cieszy si´
szczególnie model C12R-A.
Jego podstawowà zaletà sà
niewielkie gabaryty (zaled-
wie 96 centymetrów szero-
koÊci), które umo˝liwiajà
poruszanie si´ na niewielkiej
przestrzeni. Niski Êrodek
ci´˝koÊci pozwala na poko-
nywanie wzniesieƒ pod kà-
tem a˝ 30 stopni, a ma∏y na-
cisk gàsienic na pod∏o˝e
i równomierne roz∏o˝enie

masy powoduje, ˝e urzà-
dzenie to staje si´ alternaty-
wà dla ∏adowarek ko∏owych. 
Silnik nap´dzajàcy wozid∏o
spe∏na najnowsze normy
dotyczàce emisji spalin. Za-
równo amerykaƒskie, jak
i europejskie. Jest to jed-
nostka dwucylindrowa, ch∏o-
dzona cieczà. Jej osiàgi sà
a˝ o szesnaÊcie procent
wy˝sze w porównaniu z po-
przednià wersjà montowanà
w wozid∏ach typu C10 R. 
Konstruktorzy nie zapomnieli
oczywiÊcie o komforcie ope-
ratora. Pracuje on na regulo-
wanym wielop∏aszczyznowo
siedzisku majàc du˝à prze-
strzeƒ na nogi oraz ∏atwy do-
st´p do wszystkich dêwigni
i prze∏àczników. Bezpieczeƒ-
stwo zapewnia rama zbudo-
wana w standardzie ROPS
zabezpieczajàca operatora
przed ewentualnymi skutka-
mi przewrócenia si´ wozid∏a.
Do standardowego wyposa-
˝enia nale˝à mi´dzy innymi
pas bezpieczeƒstwa oraz
alarm cofania. Peda∏ hamul-
ca posiada blokad´, co spra-
wia, ˝e mo˝e on s∏u˝yç rów-
nie˝ jako hamulec r´czny. 
Czas oczekiwania na nowe
wozid∏o, które zamówiç mo˝-
na w firmie Novomat, wynosi
zaledwie pi´tnaÊcie dni. 
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Wywrotki gàsienicowe Ammann Yanmar doskonale sprawdzajà si´ na placach budowy o ograniczonej przestrzeni…



Naczepy NOOTEBOOM
- FLOOR

Firma Floor jest uznanym
producentem naczep stoso-
wanych w bran˝y budowla-
nej. Od niedawna fabryki Flo-
or nale˝à do grupy Nootebo-
om – holenderskiego produ-
centa naczep niskopodwozio-
wych i ponadgabarytowych.
V&S Trucks-Trailers Sp. z o.o.
b´dàca wy∏àcznym przed-
stawicielem Nooteboom-
Floor w Polsce oferuje po-
nad 400 typów i modeli na-
czep  niskopodwoziowych,
ponadgabarytowych i in-
nych pojazdów specjal-
nych. V&S Trucks-Tra-
ilers zajmuje si´ równie˝
serwisem gwarancyjnym
i pogwarancyjnym na tere-
nie ca∏ego kraju. 
Obecnie V&S Trucks-Tra-
ilers Sp. z o.o. oferuje nowoÊç
na polskim rynku – specjali-
stycznà, p∏askopod∏ogowà,
rozciàganà naczep´ Nootebo-
om-Floor Fluo-18-27F1. Po-
jazd doskonale nadaje si´
do przewozu materia∏ów bu-
dowlanych, transportu kon-
strukcji stalowych, dêwigarów
oraz prz´se∏. Mo˝na go wyko-
rzystywaç przy budowie mo-
stów, dróg czy trakcji kolejo-
wej. Specjalistyczna nacze-
pa Fluo-18-27F1 posia-
da trzy osie, w tym ostatnià

oÊ skr´tnà. Ma pneuma-
tyczne zawieszenie z mo˝-
liwoÊcià p∏ynnego opusz-
czania oraz podnoszenia.
Opcjonalnie dost´pna jest
równie˝ podnoszona oÊ
przednia wraz z systemem
antyprzecià˝eniowym. Do-
puszczalny nacisk na jednà
oÊ wynosi 9.000, a na sio-
d∏o 18.000 kg. Za spraw-
ne hamowanie odpowia-
da pneumatyczny, dwuobwo-
dowy system hamulcowy wy-
posa˝ony w regulator si∏y ha-
mowania oraz system EBS.
D∏ugoÊç pok∏adu wyno-
si 13,4 metra i mo˝na go roz-
ciàgnàç o prawie 7,7 m, za-
tem ∏àcznie do wykorzysta-
nia jest ponad 21 m prze-
strzeni ∏adunkowej. Przy do-
puszczalnej masie ca∏kowi-
tej 45.000 kg, zapewnia to ol-
brzymià ∏adownoÊç, nawet
do 36.000 kg. Naczepa Fluo-

-18-27F1 mo˝e byç doposa-
˝ona w wiele elementów nie-
zb´dnych do efektywnego
i sprawnego transportu ró˝-
nego rodzaju materia∏ów.
Oprócz standardowych k∏o-
nic burtowych, oferowane sà
krzy˝owe kieszenie k∏onico-
we na k∏onice mocowane
w stalowych profilach w ró˝-
nych miejscach pok∏adu,
a tak˝e schowki na k∏onice
na froncie lub tyle Êcianki
przedniej, jak równie˝
pod pod∏ogà z lewej i prawej
strony. Naczepa wyposa˝o-
na jest w dodatkowe ele-
menty do mocowania ∏adun-
ku, jak uszaki w burtach
bocznych, haki linowe do-
oko∏a pok∏adu czy promowe
uchwyty mocujàce pod bur-
tami bocznymi. Rozbudowa-
ne oÊwietlenie znacznikowe
szerokoÊci gwarantuje bez-
pieczny i zgodny z przepisa-

mi transport, a dodatkowe
koguty i opcjonalne reflekto-
ry obrotowe dobrà widocz-
noÊç pojazdu w warunkach
nocnych lub przy z∏ej pogo-
dzie. Na ˝yczenie u˝ytkowni-
ka dostarczane sà tak˝e pla-
stikowe lub stalowe skrzynie
narz´dziowe mocowane
w przedniej cz´Êci pok∏adu,
a tak˝e dodatkowa skrzynia
do przechowywania narz´-
dzi umieszczona pod pod∏o-
gà. Naczep´ mo˝na doposa-
˝yç w dodatkowe ko∏a zapa-
sowe o ró˝nych miejscach
mocowania, a tak˝e w uk∏ad
centralnego smarowania.
Naczepa Nooteboom-Floor
Fluo-18-27F1 to sprawdzo-
ny i solidny pojazd, wyko-
nany z wykorzystaniem
najnowszych technologii.
U˝yte podzespo∏y renomo-
wanych producentów gwa-
rantujà d∏ugà i bezawaryjnà
eksploatacj´ przy mo˝liwo-
Êciach transportowych do-
tàd nieoferowanych przez
˝adnego innego producen-
ta na polskim rynku. Du˝a
dost´pnoÊç naczep Noote-
boom-Floor w po∏àczeniu
z konkurencyjnà cenà oraz
niskimi kosztami utrzyma-

nia stawiajà Fluo-18-27F1
na pozycji lidera wÊród roz-
ciàganych naczep s∏u˝à-
cych do transportu materia-
∏ów budowlanych.
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Naczepa Nooteboom-Floor Fluo-18-27F1 to sprawdzony i solidny pojazd, wykonany
przy u˝yciu najnowszych technologii 



Wozid∏a TEREX – zawsze
gotowe do pracy

TEREX sta∏ si´ jednà z naj-
bardziej znaczàcych spó∏ek
w bran˝y maszyn budowla-
nych. Firma konsekwentnie
inwestuje w badania i roz-
wój, projektowanie, wyma-
gajàce testy, szkolenia oraz
unikatowe procesy produk-
cji tworzàc szerokà ofert´
zaawansowanych technolo-
gicznie maszyn. Dzi´ki sto-
sowaniu nowych technolo-
gii i prze∏omowym innowa-
cjom, firma TEREX stworzy-
∏a seri´ niezawodnych, trwa-
∏ych, bezpiecznych i wydaj-
nych maszyn budowlanych
o najwy˝szej klasy parame-
trach technicznych.

Firma ATLAS Poland Sp. z o.o.
jest najwi´kszym polskim
przedstawicielem koncernu
TEREX Corporation – trze-
ciego co do wielkoÊci produ-
centa specjalistycznych ma-
szyn budowlanych na Êwie-
cie. ATLAS Poland jest jed-
nà z szeÊciu firm wchodzà-
cych w sk∏ad holdingu
ATLAS Holding Ltd. W odpo-
wiedzi na nowe wyzwania
zwiàzane z rozwojem rynku
budowlanego w Polsce, fir-

ma ATLAS Poland postano-
wi∏a rozwinàç sieç sprzeda-
˝y tak, aby ta obj´∏a swoim
zasi´giem ca∏y kraj. G∏ów-
na siedziba firmy znajduje
si´ w Gdyni, natomiast od-
dzia∏y w Sosnowcu, Bia∏ym-
stoku, Poznaniu i w Krako-
wie. Wkrótce nastàpi otwar-
cie oddzia∏u w Warszawie.
Dzi´ki takiej lokalizacji od-
dzia∏ów zarówno serwis,
jak i przedstawiciele han-
dlowi gotowi sà do bardzo
szybkiej reakcji na potrze-
by aktualnych oraz przy-
sz∏ych u˝ytkowników ma-
szyn marki TEREX.
Celem firmy TEREX jest pro-
dukcja niezawodnych ma-
szyn wysokiej jakoÊci, prze-
znaczonych do realiza-
cji ró˝norakich zadaƒ i s∏u-

˝àcych zwi´kszeniu efektyw-
noÊci dzia∏aƒ ich u˝ytkowni-
ków. Maszyny TEREX z po-
wodzeniem pracujà w bu-
downictwie drogowym, gór-
nictwie odkrywkowym i g∏´-
binowym. TEREX wykorzy-
stujàc swe ponad szeÊçdzie-
si´cioletnie doÊwiadczenia
zebrane na ca∏ym Êwiecie,
zajmuje si´ badaniami, roz-
wojem, produkcjà i marke-
tingiem wozide∏ technolo-
gicznych i zgarniarek. Zada-

nia z tego zakresu realizo-
wane sà przez central´ firmy
zlokalizowanà w Szkocji.
Wozid∏a technologiczne
marki TEREX zosta∏y skon-
struowane do pracy w nawet
najci´˝szym terenie. Mogà
poruszaç si´ wsz´dzie tam,
gdzie inne pojazdy zawo-
dzà. Wozid∏a technologicz-
ne pracujà w takich miej-
scach, jak kopalnie piasku
i ˝wiru, kopalnie g∏´binowe
i du˝e place budowy odzna-
czajàc si´ du˝à wydajnoÊcià
osiàganà mniejszym kosz-
tem w porównaniu z pojaz-
dami konkurencyjnych ma-
rek. Dzi´ki ∏adownoÊci od 25
do 42 ton u˝ytkownik mo˝e
dobraç wozid∏o odpowied-
nie do swych potrzeb, co
ma niebagatelny wp∏yw
na zoptymalizowanie kosz-
tów utrzymania pojazdu.
G∏ównymi atutami wozide∏
technologicznych TEREX sà:
• silnik wysokiej mocy o wy-

sokim momencie obroto-
wym spe∏niajàcy wymaga-
nia norm emisji spalin
Tier 3. Jednostka nap´do-
wa zapewnia maksymalnà
wydajnoÊç pojazdu,

• komfortowa, cicha kabi-
na zapewniajàca operatoro-

wi wygod´ i bezpieczeƒstwo,
• wielotarczowe hamulce w kà-

pieli olejowej we wszyst-
kich osiach pojazdu,

• wyd∏u˝ony czas eksploatacji
mi´dzy przeglàdami. Serwis
wymagany jest co 500 mth,

• wielotarczowe mechani-
zmy ró˝nicowe z mo˝liwo-
Êcià stuprocentowej bloka-
dy mi´dzyosiowej (dla wozi-
de∏ TA25, TA27 oraz TA30),

• zintegrowana obs∏uga serwi-
sowa przez magistral´ CAN,

• w pe∏ni niezale˝ne zawiesze-
nie (dost´pne opcjonalnie dla
wozide∏ TA25, TA27 i TA30).

Firma ATLAS Poland zajmu-
je si´ wszelkimi sprawami
zwiàzanymi z inwestycjà, ja-
kà jest zakup wozid∏a, taki-
mi jak dostarczenie maszy-
ny do jej docelowego miej-
sca pracy oraz serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny.
Firma oferuje pomoc w fi-
nansowaniu zakupu wozi-
de∏ i maszyn, a klientom
oferowany jest leasing
na preferencyjnych warun-
kach. Dzi´ki tak dobrze zorga-
nizowanej dzia∏alnoÊci wspó∏-
praca z firmà ATLAS Poland to
gwarancja satysfakcji na ka˝-
dym etapie inwestycji.
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Wozid∏a technologiczne marki TEREX sprawdzajà si´ doskonale nawet w najbardziej
ekstremalnych warunkach terenowych

TEREX produkuje równie˝ wozid∏a sztywnoramowe. Pojazdy te sprawdzajà si´ szczegól-
nie w trudnych warunkach panujàcych w kopalniach surowców skalnych





KOLBUD - specjaliÊci
od prze∏adunków

Zaistnia∏e w Polsce po ro-
ku 1989 zmiany gospodar-
cze spowodowa∏y budow´
nowych i przebudow´ istnie-
jàcych systemów logistycz-
nych. Rozpoczà∏ si´ inten-
sywny proces tworzenia lub
modernizacji centrów dys-
trybucyjnych, magazyno-
wych, terminali lotniczych,
celnych, granicznych. Obja-
wi∏o si´ ogromne zapotrze-
bowanie na nowoczesne
urzàdzenia prze∏adunkowe.
Dzi´ki inwestycjom zagra-
nicznym pojawi∏y si´ kom-
pletne stanowiska prze∏a-
dunkowe, w sk∏ad których
wchodzi∏y bramy segmento-
we, uszczelnienia bramowe,
mosty prze∏adunkowe. Sytu-
acja gospodarcza i o˝ywie-
nie rynkowe sprzyja∏y powo-
∏aniu w roku 1990 przedsi´-
biorstwa KOLBUD w formie
spó∏ki z ograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià. Wspólnicy
spó∏ki dostrzegli w tamtym
czasie ogromnà szans´ dla
rozwoju firmy w∏aÊnie w ob-
szarze techniki bramowej
i prze∏adunkowej. W ro-
ku 1991 rozpocz´to wspó∏-
prac´ w sieci sprzeda˝y nie-
mieckiej firmy HÖRMANN,
poczàtkowo w obszarze
bram gara˝owych i inwesto-
ra prywatnego. Analiza kie-
runków inwestycji budowla-
nych w Polsce skierowa∏a
uwag´ kierownictwa firmy

na budownictwo realizowa-
ne w obszarze przemys∏o-
wym. Zaowocowa∏o to prze-
orientowaniem oferty na po-
trzeby rynku inwestycyjnego
i klientów instytucjonalnych.
Klientami firmy sta∏y si´ zna-
ne koncerny Êwiatowe oraz
rodzàcy si´ powoli rodzimy
kapita∏. Od roku 1995 KOL-
BUD dysponowa∏ ju˝ kom-
pletnà ofertà w zakresie
urzàdzeƒ bramowych i prze-
∏adunkowych, pozostajàc
przedstawicielem takich
producentów, jak niemiecki
ALTEC w zakresie szyn na-
jazdowych i mostów prze∏a-
dunkowych, holenderski
STERTIL w zakresie mecha-
nicznych i hydraulicznych
mostów prze∏adunkowych
oraz uszczelnieƒ bramo-
wych fartuchowych i pneu-

matycznych, belgijskie DY-
NACO w zakresie bram
szybkobie˝nych, szwajcar-
ski TRAPOKUNG i w∏oski
BOLZONI w zakresie hy-
draulicznych sto∏ów no˝yco-
wych prze∏adunkowych oraz
technologicznych. KOLBUD
wspó∏pracuje równie˝ z nie-
mieckà firmà HÖRMANN
oraz producentami polskimi:
WIÂNIOWSKI i BIG TOR.
Od poczàtku swojego istnie-
nia firma postawi∏a na obs∏u-
g´ inwestorów z ca∏ego kra-
ju. Wymaga∏o to zbudowa-
nia sprawnego serwisu zdol-
nego dotrzeç w krótkim cza-
sie do klienta. Dla zapewnie-
nia sprawnoÊci opracowano
i wdro˝ono w roku 2007 sys-
tem zarzàdzania jakoÊcià
zgodny z normà PN-EN
ISO 9001: 2000. Ujednolico-

no w ten sposób procedury
i standardy we wszystkich
rozproszonych oddzia∏ach
firmy. W tym samym roku
wdro˝ono równie˝ nowo-
czesny system informatycz-
ny SAP Business One za-
pewniajàcy dost´p do wie-
dzy firmowej w czasie rze-
czywistym z dowolnego
miejsca w kraju. Dzi´ki tej in-
westycji znaczàco uspraw-
niono proces decyzyjny.
KOLBUD zamierza kontynu-
owaç rozbudow´ struktur
serwisowych w najwa˝niej-
szych oÊrodkach przemy-
s∏owych. Celem tego dzia∏a-
nia jest przybli˝enie dost´p-
noÊci serwisu klientom oraz
jeszcze wi´ksze uwiarygod-
nienie firmy jako solidnego
partnera biznesowego. 
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Naczepy kompaktowe 
Goldhofer XLE

Przemieszczanie ci´˝kich ∏a-
dunków to nic trudnego, je-
˝eli tylko do tego celu wyko-
rzystuje si´ kompaktowe na-
czepy systemu XLE produ-
kowane przez niemieckà fir-
m´ Goldhofer. Kolejna pre-
zentacja takich pojazdów
mia∏a miejsce na specjali-
stycznych targach dla prze-
mys∏u materia∏ów budowla-
nych Stein-Expo, które odby-
∏y si´ w dniach 3-6 wrzeÊnia
na terenie kopalni bazaltu

w niemieckim Homberg.
Najwi´kszym zainteresowa-
niem odwiedzajàcych ekspo-
zycj´ Goldhofera cieszy∏a si´
oÊmioosiowa naczepa XLE 8
w uk∏adzie 3+5 z rozsuwa-

nym pomostem koparkowym
regulowanym w zakresie
od 7.250 do 14.500 mm. Na-
czepa posiadajàca ∏adow-
noÊç do 100 ton, dopusz-
czalnà mas´ ca∏kowità 146
ton przy nacisku przekracza-
jàcym 12 ton na oÊ pozwala
na bezpieczny transport ci´˝-
kiego sprz´tu budowlanego
w rodzaju koparek, spycha-
rek i kruszarek. 
Naczepy XLE w wersjach
od dwu- do oÊmioosiowej
ugruntowujà wiodàcà pozy-
cj´ firmy Goldhofer w klasie
pojazdów od 25 do 110 ton.
Kompaktowa budowa na-

czep XLE, ich niezwykle ma-
∏a masa w∏asna, du˝y nacisk
na osie i ekstremalne mo˝li-
woÊci rozsuwania, jak rów-
nie˝ g∏´boka i szeroka, p∏a-
ska na ca∏ej d∏ugoÊci wózka

niecka koparkowa to tylko
niektóre z zalet naczep Gol-
dhofera typu XLE. Wózki
jezdne, pomosty koparkowe
i ∏ab´dzie szyje w tych pojaz-

dach to nowoopracowane
konstrukcje umo˝liwiajàce
uzyskanie mo˝liwie najd∏u˝-
szej powierzchni ∏adunkowej.
W naczepach XLE zastoso-
wano wózki z osiami ∏amany-

mi o regulowanej wysokoÊci
w zakresie ±300 milimetrów.
Kompaktowa ∏ab´dzia szyja
z nowym, dwuobwodowym
hydraulicznym systemem

kierowania i skr´tu sprawia,
˝e naczepy Goldhofer XLE
odznaczajà si´ doskona∏à
zwrotnoÊcià oraz bezpie-
czeƒstwem u˝ytkowania.
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Naczepa Godhofer XLE 7 wykorzystywana do transportu ∏adowarki ko∏owej o ci´˝arze robo-
czym pi´çdziesi´ciu ton 

Zastosowanie naczepy XLE 6 pozwoli∏o na bezpieczny transport 48-tonowej koparki z ekstre-
malnie d∏ugim wysi´gnikiem do wyburzeƒ 

Naczepa XLE w wersji oÊmioosiowej transportujàca kruszark´ wa˝àcà oko∏o 75 ton i mie˝à-
cà osiemnaÊcie metrów



MAN - niezawodnoÊç
na drodze i w terenie

Grupa MAN Nutzfahrzeuge
z siedzibà w Monachium
(Niemcy) jest najwi´kszym
przedsi´biorstwem grupy
MAN i jednym z wiodàcych
producentów pojazdów u˝yt-
kowych i nowoczesnych roz-
wiàzaƒ transportowych. W ro-
ku obrotowym 2007 firma za-
trudniajàca ponad trzydzie-
Êci szeÊç tysi´cy pracowni-
ków sprzeda∏a prawie dzie-
wi´çdziesiàt trzy tysiàce ci´-
˝arówek oraz siedem tysi´-
cy trzysta autobusów
oraz podwozi do autobusów
pod markà MAN i NEOPLAN,
osiàgajàc obroty w wysoko-
Êci 10,4 miliarda euro.
Nowe pojazdy typoszere-
gów MAN TGX i TGS otrzy-
ma∏y tytu∏ „Truck of the
Year 2008”. Tym samym fir-
ma MAN sta∏a si´ pierwszym
na Êwiecie producentem po-
jazdów u˝ytkowych, który
otrzyma∏ t´ mi´dzynarodowà
nagrod´ ju˝ po raz siódmy.
Podczas majowych targów
Autostrada Polska w Kielcach

MAN-STAR TRUCKS zapre-
zentowa∏ trzy pojazdy prze-
znaczone do pracy na drodze
i w terenie, nale˝àce do ge-
neracji Trucknology®: 
• MAN TGS 41.400 8x4 BB

z zabudowà betonono-
mieszarkà. Betonomieszar-
ka MAN TGS 41.400 8x4 BB
o mocy 400 KM i momen-

cie obrotowym wynoszà-
cym 1.900 Nm wyposa˝o-
na jest dodatkowo w funk-
cj´ START–STOP silnika
na koƒcu ramy, 

• MAN TGS 41.440 8x8 BB
z zabudowà wywrotkà
trójstronnà. Wywrotka
TGS 41.440 8x8 BB, o mo-
cy 440 KM i momencie obro-
towym 2.100 Nm, wyposa˝o-
na w sta∏y nap´d na wszyst-
kie ko∏a i wzmocnione sprz´-
g∏o sprosta najtrudniejszym
warunkom ruchu trakcyjnego,

• MAN TGM 18.240 4x2 BB
z zabudowà wywrotkà

trójstronnà oraz ˝urawiem
za kabinà.

GoÊcie kieleckich targów
mogli zapoznaç si´ z zaleta-
mi zdobywców tytu∏u „Truck
of the Year 2008”, jakimi
okaza∏y si´ dwa podwozia
MAN TGS. Pojazdy te ideal-
nie dostosowane do wyma-
gaƒ fachowców z bran˝y

budowlanej prezentowane
by∏y z zabudowami firm Lie-
bherr (betonomieszarka)
oraz Meiller (wywrotka).
Obydwa podwozia sà fa-
brycznie przygotowane
pod wy˝ej wymienione za-
budowy. Obejmujà one mi´-
dzy innymi odpowiedni roz-
staw osi i dopasowane
pod kàtem pojazdów bu-
dowlanych zawieszenie
oraz ram´ g∏ównà. Ponadto
oba pojazdy wyposa˝one
sà w silnik D20 Euro 4 z fil-
trem czàstek sta∏ych PM-
KAT®, bez koniecznoÊci sto-

sowania AdBlue®, trzycz´-
Êciowy zderzak stalowy,
znakomicie sprawdzajàcy
si´ w trudnych warunkach
ruchu trakcyjnego, oraz ru-
r´ wydechowà wyprowa-
dzonà do góry.
Kabina dzienna M, b´dàca
standardowym wyposa˝e-
niem tych pojazdów, cha-

rakteryzuje si´ przestron-
nym wn´trzem i ergono-
micznym kokpitem, co za-
pewnia kierowcy komfort
pracy nawet w najci´˝szych
warunkach placu budowy. 
Obok typoszeregu TGS
MAN-STAR TRUCKS w Kiel-
cach zaprezentowa∏ równie˝
podwozie TGM 18.240 4x2 BB
z zabudowà wywrotkà trój-
stronnà firmy Spyra oraz ˝u-
rawiem firmy HIAB umiesz-
czonym z ty∏u kabiny. Cechy
szczególne tego pojazdu to
nowoczesny silnik D08
Common Rail w wersji Eu-
ro 4 z filtrem PM-KAT® oraz
wyposa˝ona wyposa˝o-
na w klimatyzacj´ z automa-
tycznà regulacjà temperatu-
ry kabina dzienna typu C
z niskim wejÊciem, szeroko
otwieranymi drzwiami i wy-
godnym przejÊciem na stro-
n´ pasa˝era. Zapewnia to
du˝à swobod´ ruchu oraz
komfort pracy kierowcy. 
Pojazd ten to przyk∏ad prak-
tycznego wykorzystania
podwozia klasy Êredniej
do wielu ró˝norodnych za-
daƒ budowlanych.
Wspólnymi cechami wszyst-
kich prezentowanych w tym
roku na targach Autostrada
Polska pojazdów MAN sà
– obok niezawodnoÊci i eko-
nomicznych silników – prze-
stronne i komfortowe kabiny
oraz – niezale˝nie od tona-
˝u – funkcjonalnoÊç i wyso-
ki standard bezpieczeƒstwa.

Dalsze informacje Pb 039Z

Pojazdy u˝ytkowe
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Dêwigary kratowe 
Layher

Dêwigary kratowe Layher to
profesjonalnie wykonane
elementy ze stali lub z alu-
minium stosowane w kon-
strukcjach o du˝ych rozpi´-
toÊciach, mi´dzy innymi
w dachach. Równoleg∏e pa-
sy górne i dolne oraz pr´ty,
których ∏àczenie stanowi
w´ze∏ dêwigara majà Êredni-
ce zewn´trznà 48,3 mm i sà
odpowiednio zaprojektowa-
ne do po∏àczenia z∏àczami
rusztowaniowymi. W obec-
nie produkowanych dêwiga-
rach kratowych Layher
w w´êle mo˝na zamocowaç
z∏àcze, co w znacznym

stopniu zwi´kszy∏o mo˝li-
woÊç st´˝ania konstrukcji. 
Layher oferuje dêwigary
systemowe do bezpoÊred-
niego po∏àczenia w wybu-
dowach z systemu ramowe-
go Blitz lub przestrzennego
Allround oraz dêwigary po-
zasystemowe przytwierdza-
ne do rusztowaƒ za pomocà
z∏àcz. Dêwigary stosuje si´
do wyst´pów, podpór, kon-
strukcji dachowych, os∏on
oraz platform roboczych.
• dêwigary niesystemowe
Do platform roboczych tego
rodzaju dêwigary mo˝na
stosowaç wraz z pomostami
z zaczepem okràg∏ym „O”
lub przy u˝yciu aluminiowe-

go U-profilu do pomostów
z zaczepem „U”.
• aluminiowe dêwigary

kratowe 45 cm
Ich podstawowà zaletà jest
niewielka masa w∏asna, któ-
ra w przybli˝eniu wynosi 4,2
kg/m, co gwarantuje ∏atwiej-
szy i szybszy monta˝ nawet
w ci´˝kich warunkach.
Obok budowy rusztowania
jako g∏ównej powierzchni
u˝ytkowej, mogà pos∏u˝yç
za konstrukcje przy budo-
wie stoisk targowych, ele-
mentów scenografii.
• aluminiowe dêwigary

kratowe 75 cm
Sà to najnowsze dêwigary
firmy Layher. Ten typ dêwi-
garów ∏àczy w sobie zalety
lekkiego aluminium i zdol-

noÊç noÊnà szerokich dêwi-
garów. Jego ci´˝ar w∏asny
wynosi zaledwie oko∏o 6,2
kg/m. Wykorzystywane sà
one w trudno dost´pnych
miejscach, wsz´dzie tam
gdzie obiekt znacznie ogra-
nicza mo˝liwoÊci monta˝u,
a konieczna jest du˝a wy-
trzyma∏oÊç konstrukcji. 
• stalowe dêwigary kra-

towe 45 cm
Ten typ dêwigarów ∏àczy re-
latywnie niedu˝à mas´ w∏a-
snà (oko∏o 10 kg/m), z wy-
sokà zdolnoÊcià noÊnà. Sta-
lowy dêwigar kratowy 45 cm
jest najcz´Êciej wykorzysty-
wanym dêwigarem krato-
wym, zarówno przy ruszto-

waniach typowych, jak
i przy projektach wykonywa-
nych przez in˝ynierów. 
• masywny dêwigar krato-

wy 75 cm
Ten typ dêwigarów stosowa-
ny jest przede wszystkim
w pot´˝nych konstrukcjach
rusztowaniowych. Charakte-
ryzuje si´ wy˝szà masà w∏a-
snà (15,3 kg/m), co zapew-
nia wysokà zdolnoÊç noÊnà.
Dzi´ki temu ten typ dêwiga-
rów nadaje si´ zw∏aszcza
do du˝ych szerokoÊci prze-

wieszenia oraz przy wyso-
kich obcià˝eniach. 
• dêwigary systemowe

Allround
Dêwigary te bez przeszkód
mocowane sà do talerzyków
stojaków pionowych AR,
za pomocà g∏ówek klinowych.
Wyst´pujà zarówno dêwigary
do pomostów z zaczepem
„O” jak i U-dêwigary zawiera-
jàce w swojej konstrukcji U-ry-
giel do pomostów z zacze-

pem „U”. Dêwigary te niezwy-
kle usprawniajà wybudowy
przestrzenne oraz sà bardzo
pomocne przy wznoszeniu
konstrukcji nietypowych.
Dêwigary Allround wyst´pu-
jà w d∏ugoÊciach systemo-
wych: 3,07 m; 4,14 m; 5,14 m
oraz 6,14 m.
• dêwigar kratowy Blitz
Dêwigar ten w pasie górnym
zakoƒczony jest otworami
pozwalajàcymi bez problemu
za∏o˝yç go na ram´ pionowa
Blitz. Dzi´ki zamocowanemu

na sta∏e ∏àcznikowi czopo-
wemu, w odleg∏oÊci pola wy-
k∏adanie pomostami robo-
czymi przestrzeni dêwigara
nie stanowi ˝adnego proble-
mu. Dêwigar 7,71 m posia-
da dwie takie ∏àczniki odda-
lone od siebie o 2,57 metra.
Dêwigary kratowe Blitz wy-
st´pujà u d∏ugoÊciach syste-
mowych: 4,14 m; 5,14 m;
6,14 m; 7,71 m.

Dalsze informacje Pb 040Z

Sprz´t budowlany
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Pas górny i pas dolny, jak i pionowe pr´ty majà Êrednic´ zewn´trznà 48,3 mm i sà odpo-
wiednio zaprojektowane do po∏àczenia z∏àczami rusztowaniowymi

Akcesoria: a) rygiel nak∏adany, b) rygiel dêwigara kratowego, c) ∏àcznik dêwigara kratowego

Dêwigary kratowe stosuje si´ w konstrukcjach o du˝ych rozpi´toÊciach

a)

b)

c) c)



Panorama od A do Z

PoÊrednik Budowlany 65

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

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

MASZYNY I LINIE TECHNOLOGICZNE DLA GÓRNICTWA SKALNEGO
ORAZ RECYKLINGU MATERIA¸ÓW BUDOWLANYCH

KRUSZARKI 

SZCZ¢KOWE • UDAROWE • STO˚KOWE • WALCOWE 
ODÂRODKOWE • MOBILNE • SEMIMOBILNE 

• STACJONARNE

PRZESIEWACZE

DO PRACY NA SUCHO I NA MOKRO
STACJONARNE I MOBILNE Z NIEZALE˚NYM ZASILANIEM 

M¸OTY HYDRAULICZNE

OD 100 DO 4000 KG • INSTALACJE ZASILAJÑCE 
• P¸YTY PRZY¸ÑCZENIOWE • GROTY DO M¸OTÓW

URZÑDZENIA DLA CEMENTOWNI

URZÑDZENIA LINII PRZEMIA¸U CEMENTU
I INNYCH MATERIA¸ÓW 

ORGINALNE CZ¢ÂCI DO MASZYN  Z MATERIA¸ÓW
ODPORNYCH NA ÂCIERANIE

US¸UGI KRUSZENIA  I PRZESIEWANIA 
ORAZ OBRÓT KRUSZYWAMI

SERWIS MASZYN NOWYCH  I U˚YWANYCH

MRC DOLTECH SP. Z O.O.
UL. BUFOROWA 4D, 52-131 WROC¸AW

TEL.: +48 71 336 87 09, FAX: +48 71 336 87 10
E-MAIL: SPRZEDAZ@DOLTECH.COM.PL

WWW.DOLTECH.COM.PL



Panorama od A do Z

66 PoÊrednik Budowlany

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 Fleetguard,
• 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) 752-93-22
fax (022) 752-93-45

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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer
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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

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.eu

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:

®

Generatoren GmbH

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



Panorama od A do Z

68 PoÊrednik Budowlany

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

A Terex Company

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

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

®

Kruszarki, przesiewacze, czerpaki kruszàce
dla recyklingu odpadów budowlanych,
do przerobu surowców naturalnych:

v RUBBLE MASTER – kompaktowe kruszarki
udarowe, przesiewacze wibracyjne;

v GIPO – zak∏ady przeróbcze mobilne,  kombi,
stacjonarne; maszyny specjalne; przesiewacze;

v dsb – mobilne kruszarki udarowe, mobilne
przesiewacze wibracyjne;

v BEFRA – czerpaki kruszàce, kruszarka szcz´kowa
na ramieniu koparki.

P.U.P.H. AS MA¸EK
Wy∏àczny, autoryzowany przedstawiciel niemieckiego

producenta maszyn budowlanych Neumeier  w Polsce.

Gwarancja, serwis, cz´Êci zamienne.

Oferujemy maszyny budowlane Neumeier:
koparki gàsienicowe: od 1,5t do 22t, mini∏adowarki, ∏adowarki

ko∏owe, wózki wid∏owe, m∏oty hydrauliczne, osprz´t.

Szukamy dalszych dealerów.

ul. Kazimierza Wielkiego 3, 59-700 Boles∏awiec
tel.: 0601 98 33 56, 0605 68 72 91 

tel/fax 075 734 84 15
www.malek-neumeier.pl, kontakt@malek-neumeier.pl

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

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37
tel. 061 661 70 13, fax  061 661 70 90
www.befra.com.pl, www.auspolex.pl
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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

• Autoryzowany Przedstawiciel firmy 

• 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

Najwi´kszy Êwiatowy producent 
silników spalinowych ma∏ej mocy 

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

jest niezawodny nap´d! 
Szukaj tej marki we wszystkich sklepach!

Kontakt z nami :

CHABIN® - SERVICE  
93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  

tel. (0-42) 684-98-72 lub 73, 
fax (0-42) 684-98-75  

www.chabin.pl, e-mail: chabin@chabin.pol.pl 

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. 0-22 572 68 00
fax  0-22 572 68 09

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

INTERHANDLER Sp. z o.o., 
87-100 Toruƒ, 

ul. Wapienna 6, 
tel. 056 610 28 20, 
fax: 056 648 04 00

www.interhandler.pl

MASZYNY JCB NA KA˚DEJ BUDOWIE
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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

tel. 0-602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb@sdmb.pl

•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

Full Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa
tel.:  +48 022 819 40 40
fax.: +48 022 811 31 00
e-mail: lombardini@full.com.pl

GENERALNY DYSTRYBUTOR 

Full Maszyny Budowlane Sp. z o. o.
ul. Bruszewska 20
03-046 Warszawa
tel.:  +48 022 819 40 40
fax.: +48 022 811 31 00
e-mail: full@full.com.pl

NAJSKUTECZNIEJSZY
SERWIS 

W POLSCE

CZ¢ÂCI ZAMIENNE

KOMPUTER
DIAGNOSTYCZNY
DO MASZYN O&K

C Z ¢ Â C I  Z A M I E N N E  S E R W I S

• HBM –NOBAS
• BOMAG
• BOBCAT
• O&K
• HATZ (Autoryzowany serwis)
• LIFTON, HYCON
• LOMBARDINI, KOHLER
• HYDREMA
• YANMAR
• CASE
• HONDA

SZYBKA DOSTAWA I DOBRA
CENA GWARANTOWANE

q
Sprzeda˝ silników

LOMBARDINI I KOHLER
q

Pe∏ny asortyment 
cz´Êci zamiennych

q
Autoryzowany serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny



Panorama od A do Z

PoÊrednik Budowlany 71

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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

Kompleksowa sprzeda˝ pojazdów
i naczep dla budownictwa

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

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

Autoryzowany Koncesjoner i Serwis Renault Truck
RTC Sp z o.o., 05-551 Mroków, Al. Krakowska 51 

tel. 022/737-99-99,  Serwis:  022/737 76 22
e-mail: info@rtc.com.pl, www.rtc.com.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

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
POÂREDNIKORGANIZATORZY 

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

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 

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

Leasing na mur beton






