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Drodzy Czytelnicy,
Êwiatowy kryzys gospodarczy
z olbrzymià si∏à uderzy∏
w producentów maszyn
budowlanych. Nie zdo∏ali
si´ mu oprzeç nawet naj-
wi´ksi potentaci. Trudno prze-
widzieç, jak d∏ugo utrzymywaç si´
b´dzie niekorzystna tendencja i jak wielkie poczyni spustoszenia. Bo, ˝e
czyni i czyniç b´dzie jest pewne. Kryzys nas dr´czy, ale sà pewne powody
do umiarkowanego optymizmu. Coraz wi´cej firm zdaje si´ dostrzegaç
Êwiate∏ko w d∏ugim i ciemnym tunelu. To wydanie PoÊrednika Budowla-
nego liczy 56 stron. A˝ 56, takiej obj´toÊci nie mia∏o bowiem ˝adne z tego-
rocznych wydaƒ. Nikt nie jest jednak w stanie przewidzieç, kiedy nastàpiç
mo˝e prze∏om pozwalajàcy naszej bran˝y na mocne odbicie od mulistego
dna. Wielu z nas upatruje szansy na radykalnà popraw´ w Êwiatowej
bran˝y budowlanej, a wi´c si∏à rzeczy tak˝e wÊród producentów maszyn
i sprz´tu, we wdra˝anych przez rzàdy poszczególnych krajów programy
pomocowe. Najlepiej jednak liczyç na siebie, ka˝da z firm obraç musi
w∏asnà drog´ wyjÊcia z zapaÊci. Nikomu, kto chce zachowaç przynale˝-
noÊç do Êwiatowej czo∏ówki nie wolno ograniczyç swych dzia∏aƒ jedynie
do drastycznego ci´cia kosztów. Radykalne dzia∏ania w postaci zamyka-
nia fabryk i masowego zwalniania fachowców musi bowiem przynieÊç
w przysz∏oÊci op∏akane skutki. Co stanie si´, gdy sytuacja wreszcie powró-
ci do normalnoÊci. Jak˝e trudno b´dzie przywróciç poziom produkcji, jak
trudno uzyskaç godziwe ceny za opuszczajàce fabryki maszyny. Konieczne
jest zatem szersze spojrzenie i spokojna ocena sytuacji. Ci, którzy nie
myÊlà o przebran˝owieniu i chcà nadal produkowaç maszyny budowlane,
mogà nie tylko pokonaç kryzys, ale wr´cz wyjÊç z niego bogatsi o nowe
doÊwiadczenia. Mo˝e nawet wzmocnieni? W∏aÊnie teraz producenci ma-
szyn budowlanych powinni obmyÊlaç i wdra˝aç innowacyjne technologie,
nie zaniedbujàc przy tym reklamy. Tak w∏aÊnie myÊl´. Warto zadbaç
o reklam´, kto w innym razie dowie si´ o dokonaniach in˝ynierów pracu-
jàcych w zaciszu centrów badawczo-rozwojowych i nowych strategiach
sprzeda˝y. Z pewnoÊcià b´dziemy o tych dokonaniach informowali! 

Czytam wiadomoÊci o niesamowitych dokonaniach drogowców
i przecieram oczy ze zdumienia. Nie mog´ wyjÊç z podziwu i bierze
mnie zazdroÊç. Sukces jest bowiem dzie∏em naszych sàsiadów zza 
Odry. Potrafili oni przyspieszyç – uwaga! – o siedemdziesiàt miesi´cy
zakoƒczenie remontów dwudziestu szeÊciu autostrad w Nadrenii 
Pó∏nocnej Westfalii. Siedemdziesiàt miesi´cy to prawie szeÊç lat.
A jednak si´ uda∏o i to nie kosztem jakoÊci i rezygnacji z cz´Êci robót.
Premiowano firmy potrafiàce pracowaç dobrze i szybko. 
Za wczeÊniejsze zakoƒczenie robót wyp∏acano dodatkowe gratyfikacje.
W sumie wynios∏y one szeÊç milionów euro. SzeÊç milionów za takie
przyspieszenie! Jak to si´ mówi – prawie darmo!

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 

12. Nowe otwarcie skonsolidowa∏o bran˝´ -
rozmowa z Jackiem Ma∏´czyƒskim,
prezesem Stowarszyszenia
Dystrybutorów Maszyn Budowlanych

14. ¸adowarki Case cechujà si´ bardzo du-
˝à wydajnoÊcià i trwa∏oÊcià oraz
niskim zu˝yciem paliwa 

16. Volvo zosta∏o g∏ównym dostawcà
maszyn na budow´ drugiego etapu
pó∏nocnego odcinka autostrady A1

18. Dane za rok 2008 nie k∏amià. Europej-
scy nabywcy równiarek drogowych naj-
cz´Êciej decydowali si´ na zakup ma-
szyn marki New Holland

20. Krakowska spó∏ka Amago jest w stanie
dostarczyç sprz´t do najbardziej skom-
plikowanych prac ziemnych

25. ¸adowarki Bobcat cechuje pierwszo-
rz´dna przyczepnoÊç do pod∏o˝a i do-
skona∏e poziomowanie dzi´ki zastosowa-
niu bezobs∏ugowej, oscylujàcej osi tylnej

27. Spycharka Komatsu D65-16  przekonuje
swymi walorami nie tylko na pokazach

31. Mija w∏aÊnie dwadzieÊcia lat od podpi-
sania przez szwajcarskà firm´ Ammann
oraz japoƒskiego Yanmara umowy
joint-venture. Zaowocowa∏a ona
powstaniem spó∏ki Ammann Yanmar

32. Manitou jest najwi´kszym na Êwiecie pro-
ducentem teleskopowych noÊników
osprz´tu wykorzystywanych w budownic-
twie, przemyÊle oraz w bran˝y rolniczej

34. Nowa, udoskonalona zag´szczarka
CR 5 zapewnia optymalne zag´szczenie
niemal wszystkich materia∏ów stosowa-
nych w budownictwie ziemnym, takich
jak piasek, ˝wir lub t∏uczeƒ

37. Ramirent wypo˝yczy wszystko, co jest
niezb´dne na placu budowy

38. Konstruktorzy Wacker Neuson pomy-
Êleli o ul˝eniu doli ∏àczàcych zbrojenia

42. Firma Trimble zaprezentowa∏a wersj´ 11
systemu sterowania maszynami Trimble
GCS900 Grade Control System

45. InnowacyjnoÊç nowej generacji syste-
mu mocowania ∏adunku Nooteboom
polega na zastosowaniu zintegrowa-
nych z profilem bocznym pojazdu pier-
Êcieni mocujàcych

47. Wozid∏o AUSA D201 RHGS to nie tylko
Êrodek transportu. Dzi´ki specjalnej
∏y˝ce mo˝e tak˝e samodzielnie za∏ado-
waç materia∏ do kosza zasypowego
FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  NNAA  OOKK¸̧AADDCCEE::  
SSppyycchhaarrkkaa  ggààssiieenniiccoowwaa  KKoommaattssuu  DD6655--1166
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Wspomnienie wakacji

Maszyny budowlane pracujà na wszystkich kontynentach
– przy w∏aÊciwej eksploatacji sprawdzajà si´ przecie˝ za-
równo w ekstremalnie niskich, jak i wysokich temperatu-
rach. Operatorzy majàcy do dyspozycji komfortowo wypo-
sa˝one kabiny tak˝e nie mogà narzekaç na warunki pracy.
T´ kopark´ marki Hyundai sfotografowaliÊmy na jednej
z Wysp Kanaryjskich – w Santa Cruz de Tenerife. 

W tle bardzo charakterystyczna budowla opery – Auditorio
de Tenerife – dzie∏o hiszpaƒskiego architekta i in˝yniera
Santiago Calatravy. Zbudowana w roku 2003 sta∏a si´ sym-
bolem miasta, choç jego mieszkaƒcy toczà nieustanne spo-
ry o to, co w∏aÊciwie przedstawia. Urodzony w roku 1951
Santiago Calatrava jest twórcà wielu budowli rozsianych
po ca∏ej Europie. Mosty, dworce, wie˝owce wydajà si´ za-
przeczaç prawom fizyki i majà chyba tyle samo zagorza∏ych
zwolenników, co przeciwników. Z ca∏à pewnoÊcià nikogo
nie pozostawiajà jednak oboj´tnym.

Zmiana na najwy˝szym szczeblu w CNH

James E. McCullough, dotychczasowy prezydent i dyrektor
zarzàdzajàcy Case Construction Equipment objà∏ stanowi-
sko prezydenta segmentu maszyn budowlanych ca∏ego kon-
cernu CNH (Case-New Holland). Reorganizacja na najwy˝-
szym szczeblu zarzàdzania stanowi cz´Êç przedsi´wzi´ç
majàcych na celu redukcj´ kosztów. Ma to zapewniç utrzy-
maniu wchodzàcych w sk∏ad CNH marek: Case, New Hol-
land oraz Kobelco.
Pracujàcy w Case od dwudziestu lat McCullough podlega
teraz bezpoÊrednio dyrektorowi zarzàdzajàcemu i prezy-
dentowi CNH. Oba te stanowiska piastuje Harold Boyano-
vsky. Ze wzgl´du na konsolidacj´ struktur zarzàdzania
Case i New Holland Guiseppe Fano, dotychczasowy dyrek-
tor zarzàdzajàcy New Holland Construction Equipment, z∏o-
˝y∏ swój urzàd i opuÊci∏ koncern CNH.

Mieszanka firmowa
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Boels - dynamiczny rozwój mimo kryzysu

Holenderskiej firmie Boels zajmujàcej si´ wynajmem sprz´-
tu i maszyn dla budownictwa kryzys nie straszny. Mimo re-
cesji w bran˝y Holendrzy nie ustajà w ekspansji otwierajàc
kolejne filie poza granicami kraju, tak˝e w Polsce. Pierre
Boels, dyrektor zarzàdzajàcy rodzinnego przedsi´biorstwa
zapewnia, ˝e rozpocz´ta w ubieg∏ym roku ekspansja b´-
dzie kontynuowana: – Podejmujemy dzia∏ania zupe∏nie od-
wrotne ni˝ ma to miejsce w przypadku naszych konkuren-
tów. Otwieramy filie, a oni je zamykajà. Nie redukujemy rów-
nie˝ liczby maszyn b´dàcych w naszym posiadaniu. Jed-
nak˝e nie dokonujemy zakupu nowych. Sprz´t z naszych
zasobów przekazujemy do nowo otwieranych oddzia∏ów.
Na tym w∏aÊnie opiera si´ nasza strategia dzia∏ania. 
W tym roku Boels otwierajàc trzy punkty wynajmu w
Warszawie zapoczàtkowa∏ dzia∏alnoÊç w naszym kraju.
Nowe punkty wynajmu powsta∏y równie˝ w rodzimej
Holandii, Niemczech i Austrii. Na ten rok firma zapowiada
otwarcie siedemnastu kolejnych punktów. 

JCB - tydzieƒ bez produkcji

Koncern JCB podjà∏ decyzj´ o czasowym zawieszeniu pro-
dukcji w pi´ciu fabrykach zlokalizowanych na terenie Wiel-
kiej Brytanii. TaÊmy majà byç zatrzymane na tydzieƒ. Ak-
cj´ nazwanà „Tygodniem bez produkcji” rozpocz´to piàte-
go paêdziernika w fabrykach w walijskim Wrexham. 
Wprowadzajàc tydzieƒ bez pracy JCB chcà dopasowaç
wielkoÊç produkcji do zmniejszonego zapotrzebowania
rynku na maszyny budowlane. 
Po rozmowach ze zwiàzkiem zawodowym GMB ustalono,
˝e wszyscy pracownicy odsuni´ci od pracy otrzymajà pe∏ne
wynagrodzenie. Jednak˝e w ka˝dym z pozosta∏ych trzydzie-
stu dziewi´ciu tygodni przepracujà jednà godzin´ za darmo.

Optymizm w Wacker Neuson SE

Pomimo dekoniunktury w bran˝y budowlanej koncern
Wacker Neuson stawia sobie ambitne cele na przysz∏oÊç.
Sà nimi umocnienie renomy marki oraz zdobycie wi´k-
szych udzia∏ów rynkowych. Kluczem do sukcesu jest po-
szerzanie oferty. Dzi´ki przeprowadzonej jesienià 2007 ro-
ku fuzji Wacker Construction Equipment AG i Neuson Kra-
mer Baumaschinen AG firma dysponuje szerokà paletà
obejmujàcà ponad trzysta grup produktowych w zakresie
lekkiego sprz´tu dla budownictwa („Light Equipment”)
i kompaktowych maszyn budowlanych („Compact Equip-
ment”) oferowanych pod markami Wacker Neuson oraz
Kramer Allrad. Z perspektywy czasu po∏àczenie si∏ obu
firm nale˝y oceniç pozytywnie. Âwiadczy o tym reakcja
rynku. Pomimo Êwiatowego kryzysu finansowego Wacker
Neuson b´dzie realizowa∏ przemyÊlane inwestcje majàce
na celu rozwój technologiczny produktów oraz usprawnie-
nie obs∏ugi posprzeda˝nej i serwisu. Kontynuowane b´dà
tak˝e dzia∏ania na rzecz wprowadzenia do dystrybucji
kompaktowych maszyn budowlanych w krajach, w któ-
rych nie by∏y do tej pory dost´pne.



Hydrema ma pi´çdziesiàt lat

W tym roku min´∏o pó∏ wieku od powstania firmy Hydrema,
duƒskiego producenta maszyn budowlanych. W pierw-
szych latach dzia∏alnoÊci jej produkcja ogranicza∏a si´
do koparko-∏adowarek. Ciekawostk´ stanowi fakt, ˝e od sa-
mego poczàtku ich konstrukcja nie opiera∏a si´, jak to mia-
∏o miejsce u konkurentów, na ciàgnikach rolniczych.
Koparko-∏adowarki Hydrema wyró˝nia∏y si´ nietuzinkowymi
rozwiàzaniami technicznymi, takimi jak nap´d na wszystkie
ko∏a, przegubowy uk∏ad kierowniczy i zastosowanie wszyst-
kich równych kó∏. Dzi´ki temu zjednoczono w jednej maszy-
nie nie tylko wydajnà kopark´, ale równie˝ w pe∏ni funkcjo-
nalnà ∏adowark´ ko∏owà. Niecodzienna konstrukcja wysi´-
gnika pozwala∏a operatorowi obracaç go nie tylko w zwy-
czajowym zakresie 180°, a o 200°. Poczàwszy od roku 1977
wysi´gnik modeli nale˝àcych do typoszeregu „800” mo˝-
na by∏o obracaç do 280°, co znacznie u∏atwia∏o prac´
osprz´tem koparkowym i za∏adunek pojazdów. W roku 1989
Hydrema poszerzy∏a swój program produkcyjny o ma∏e wo-
zid∏o przegubowe MBC 800 o ∏adownoÊci dzi´si´ciu ton.
Od roku 1996 do Hydremy nale˝à wschodnioniemieckie za-
k∏ady Weimar-Werk Baumaschinen GmbH. Przej´cie pozwo-
li∏o poszerzyç ofert´ Hydremy o koparki ko∏owe i gàsienico-
we oraz ma∏e ∏adowarki. Dzisiaj Hydrema jest jednym z nie-
wielu europejskich producentów maszyn do robót ziemnych.
Znane sà one równie˝ w Polsce, gdzie wykorzystywane sà
koparki ko∏owe i gàsienicowe, ∏adowarki ko∏owe, koparko-
-∏adowarki oraz wozid∏a. Koparko-∏adowarka Hydrema swe-

go czasu zdoby∏a nawet medal kieleckich targów Autostra-
da. Niestety, nie prze∏o˝y∏o si´ to na rozwój sprzeda˝y ma-
szyn w naszym kraju. W roku 2003 Hydrema mia∏a w Polsce
pi´ciu dealerów, dziÊ na placu boju osta∏ si´ tylko krakowski
Lambor. Praktycznie nie sprzedaje jednak nowych maszyn,
a je˝eli ju˝, to na specjalne zamówienie. Lambor ograniczy∏
si´ do zapewnienia cz´Êci zamiennych i serwisu do maszyn,
które pozostajà w r´kach polskich u˝ytkowników. – Przymie-
rzaliÊmy si´ nawet do wznowienia sprzeda˝y maszyn nowych.
Odbywa∏y si´ ju˝ nawet szkolenia produktowe. Obecna trud-
na sytuacja rynkowa sprawi∏a jednak, ˝e plany te musia∏y zo-
staç od∏o˝one. Doprawdy trudno mi powiedzieç na jak d∏ugo
– powiedzia∏ naszej redakcji Mieszko Lambor.

Mieszanka firmowa
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Obchody pi´çdziesi´ciolecia Hydremy uÊwietni∏y pokazy. By∏o w nich sporo akroba-
cji. I tak, koparko-∏adowarka bez niczyjej pomocy potrafi∏a wjechaç na skrzyni´ wozid∏a



Mieszanka firmowa
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Podniebne akrobacje w Alpach

W czerwcu 2008 roku silna nawa∏nica z∏ama∏a oÊmiome-
trowy dziewi´tnastowieczny krzy˝ umieszczony na mierzà-
cym 2.515 metrów wysokoÊci szczycie Großer Priel w au-
striackim paÊmie Gór Martwych. Po ponad dwóch latach
uda∏o si´ znaleêç sponsorów, którzy wy∏o˝yli pieniàdze
na odbudow´ podniebnego zabytku. Wykonano go na po-
dobieƒstwo pierwowzoru z superwytrzyma∏ej stali i lekkie-
go odpornego na wp∏yw czynników atmosferycznych alu-
minium. Wa˝àcy 1.800 kg krzy˝ przetransportowano
na szczyt za pomocà Êmig∏owca. Stary, o szeÊçset kilogra-
mów ci´˝szy, ale roz∏o˝ony na 25-kilowe cz´Êci wnosili
na w∏asnych plecach robotnicy. 

Przygotowanie fundamentu pod krzy˝ wymaga∏o dostar-
czenia na szczyt materia∏ów budowlanych i kompresora,
z którego zasilano narz´dzia. Wykonawca robót bioràc
pod uwag´ ekstremalne warunki panujàce na szczycie
zdecydowa∏ si´ na Êrubowà spr´˝ark´ przewoênà C50
marki CompAir. Nawert na niebotycznej wysokoÊci 2.500
metrów spisywa∏a si´ ona bez zarzutu. Wykonujàcy ro-
boty podkreÊlali szczególnie doskona∏à prac´ silnika no-
wej generacji Cummins A2300 nap´dzajàcego agregat.
Ch∏odzona cieczà czterocylindrowa jednostka nap´dowa
okaza∏a si´ niezawodna, niezwykle cicha i przede wszyst-
kim ekonomiczna w eksploatacji.

Spr´˝ark´ CompAir C50 przetransportowano na szczyt za pomocà Êmig∏owca



Finanse
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Perspektywy dla rozwoju leasingu maszyn
budowlanych

Od jakiegoÊ czasu bardzo ostro˝nie lecz wyraênie coraz
cz´Êciej mówi si´ o o˝ywieniu polskiej gospodarki. Po-
wszechnie wiadomo, ˝e zmiany na lepsze sà niezwykle
potrzebne. Nie bez racji uwa˝a si´, ˝e leasing jest baro-
metrem gospodarki, dlatego te˝ dobre wyniki uzyskane
przez VB LEASING po pierwszym pó∏roczu tego roku sà
traktowane przez zarzàd spó∏ki jako zapowiedê zmian
na rynku oraz zwiastun tak oczekiwanego o˝ywienia
w Êrodowisku inwestorów. 
Po pierwszym pó∏roczu bie˝àcego roku polska bran˝a le-
asingowa – w odniesieniu do pierwszego pó∏rocza ro-
ku 2008 – odnotowa∏a wyraêny, bo czterdziestoprocentowy
spadek sprzeda˝y ruchomoÊci. Natomiast w VB LEASING
w drugim kwartale 2009 roku – w porównaniu z pierwszym
– tendencja spadkowa zmniejszy∏a si´ prawie o po∏ow´.
Warte uwagi jest jednak przede wszystkim to, ˝e po pierw-
szym pó∏roczu VB LEASING ma spoÊród dziesi´ciu naj-
wi´kszych firm leasingowych najni˝szy spadek wartoÊci ob-
rotu (zmiana roczna na poziomie czternastu procent). Po-
nadto pierwszà po∏ow´ bie˝àcego roku spó∏ka zamkn´∏a
z wynikiem 5.295 umów, których wartoÊç wynios∏a blisko 573
miliony z∏otych. Taki rezultat da∏ VB LEASING szóste miej-
sce pod wzgl´dem wartoÊci wyleasingowanych ruchomoÊci
wÊród trzydziestu pi´ciu firm leasingowych zrzeszonych
w Zwiàzku Polskiego Leasingu.
Porównujàc pó∏rocza 2008 i 2009 zauwa˝yç mo˝na, ˝e
zainteresowanie leasingiem sprz´tu budowlanego  równie˝
spad∏o. Dla ca∏ego rynku leasingu jest to spadek na
poziomie oko∏o czterdziestu czterech procent.
– Sektor budowlany podobnie jak ca∏a polska gospodarka
odczu∏ nast´pstwa Êwiatowej recesji. Skutkiem spowolnie-
nia gospodarczego by∏o przede wszystkim wstrzymanie in-
westycji. To z kolei mocno odbi∏o si´ na popycie na sprz´t
budowlany, a w efekcie tak˝e na wynikach spó∏ek leasingo-
wych – mówi Waldemar Topiƒski, dyrektor Departamentu
Transportu i Maszyn Budowlanych VB Leasing Polska SA.
Po trudnym pó∏roczu wynik VB LEASING w sprzeda˝y ma-
szyn budowlanych jest jednak zadawalajàcy. Spó∏ka odno-
towa∏a w pierwszym pó∏roczu 2009 roku, w odniesieniu
do analogicznego okresu 2008, dwunastoprocentowy
wzrost wartoÊci w sprzeda˝y maszyn i urzàdzeƒ. Dobry wy-
nik w tym przedziale by∏ mo˝liwy tak˝e mi´dzy innymi dzi´-
ki niewielkiemu spadkowi sprzeda˝y sprz´tu budowlanego
– na poziomie dziesi´ciu procent.
Po og∏oszeniu w sierpniu, ˝e polski PKB wzrós∏ o 1,1 pro-
centa, coraz Êmielej i cz´Êciej mówi si´ o powrocie inwe-
storów na polskà gie∏d´. Polska na tle innych paƒstw znów
jawi si´ jako atrakcyjny kraj dla zagranicznych przedsi´bior-
ców. Czy dobre nastroje makroekonomiczne prze∏o˝à si´
równie˝ na pozytywne zmiany w bran˝y budowlanej? Od-
powiedê dadzà najbli˝sze miesiàce. Zdaniem Waldemara
Topiƒskiego o˝ywienie i pierwsze wzrosty w sprzeda˝y
sprz´tu budowlanego b´dzie mo˝na zauwa˝yç po pierw-
szym kwartale 2010 roku. 
VB LEASING wspiera rozwój rodzimego budownictwa pro-
ponujàc polskim przedsi´biorcom atrakcyjne warunki fi-
nansowania. W ramach oferty leasingu spó∏ka zapewnia

szybkoÊç i elastycznoÊç – d∏ugoÊç trwania umowy i wyso-
koÊç rat jest dostosowywana do konkretnych potrzeb
klienta. Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç indywidualnego uzgod-
nienia wysokoÊci wp∏aty wst´pnej. Dzi´ki wspó∏pracy VB
LEASING z dilerami i dostawcami przedmiotów leasingu
leasingobiorca mo˝e otrzymaç specjalne warunki na za-
kup wybranych Êrodków trwa∏ych. Ponadto firma oferuje
korzystny leasing maszyn u˝ywanych. 
VB LEASING nale˝y do koncernu VB Leasing Inter-
national, który jest dziÊ obecny w oÊmiu krajach Eu-
ropy Ârodkowo-Wschodniej. Na rynku polskim firma
dzia∏a poczàwszy od roku 2000. Jest spó∏kà silnie zo-
rientowanà na potrzeby ma∏ych i Êrednich przedsi´bior-
ców (MÂP). Oferuje polskim firmom bezpieczny i nowo-
czesny pakiet us∏ug leasingowych, dzi´ki którym mo˝li-
wy staje si´ dost´p do Êrodków trwa∏ych: maszyn i urzà-
dzeƒ, samochodów osobowych, Êrodków transportu,
sprz´tu biurowego i IT.
Oddzia∏y VB LEASING znajdujà si´ w najwi´kszych mia-
stach Polski: w Warszawie, Bia∏ymstoku, Bydgoszczy,
Gdaƒsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krako-
wie, Lublinie, ¸odzi, Poznaniu, i Wroc∏awiu. Do dyspozy-
cji klientów pozostaje tak˝e sieç Filii mieszczàcych si´
w takich miastach jak: Cz´stochowa, Koszalin, Olsztyn,
Szczecin i Zielona Góra. Spó∏k´ reprezentuje równie˝ bli-
sko 65 Autoryzowanych Przedstawicieli. 

www.vbleasing.pl

Waldemar Topiƒski, dyrektor Departamentu Transportu i Maszyn Budowlanych VB Le-
asing Polska SA uwa˝a, ˝e ju˝ w pierwszym kwartale przysz∏ego roku uda si´ odnotowaç
wzrost sprzeda˝y sprz´tu budowlanego



Nowy prezes Michelin Polska

Od pierwszego wrzeÊnia stanowisko prezesa zarzàdu i
dyrektora generalnego Michelin w Polsce i Krajach
Ba∏tyckich   piastuje Jean-Michel Belleux. Zastàpi∏ on
Pierre’a Michallata, który zakoƒczy∏ swojà misj´ w Polsce,
w zwiàzku z planowanym przejÊciem na emerytur´.
Przed obj´ciem stanowiska w Polsce Jean-Michel Belleux
by∏ dyrektorem fabryk Grupy Michelin w Alessandrii
(W∏ochy) i w Homburgu (Niemcy). WczeÊniej, we Francji,
pracowa∏ na stanowiskach mened˝erskich dla takich
koncernów, jak Matra i General Electric.

Michelin Polska S.A. obejmuje zak∏ad produkcyjny w Olsz-
tynie oraz dyrekcj´ handlowà w Warszawie. Olsztyƒska fa-
bryka jest jednym z najwi´kszych zak∏adów Grupy Michelin
na Êwiecie, najwi´kszà fabrykà opon w Polsce oraz najwi´k-
szym pracodawcà na Warmii i Mazurach. Michelin Polska
zatrudnia oko∏o czterech tysi´cy osób. Olsztyƒska fabryka
produkuje opony do samochodów osobowych, dostaw-
czych, ci´˝arowych, do pojazdów rolniczych oraz formy,
kordy i pó∏fabrykaty. Michelin Polska eksportuje swoje wy-
roby do 60 paƒstw ca∏ego Êwiata. A˝ siedemdziesiàt pro-
cent produkcji trafia na rynki krajów Unii Europejskiej.
Grupa Michelin jest liderem technologicznym Êwiatowej
bran˝y opon. Grupa Michelin produkuje, sprzedaje i pro-
muje produkty i us∏ugi w dziedzinie mobilnoÊci – sà to opo-
ny do samochodów osobowych, ci´˝arowych, samolotów,
rowerów, sprz´tu rolniczego i budowlanego, motocykli
i promów kosmicznych, a tak˝e przewodniki, mapy, atlasy
i us∏ugi internetowe (viamichelin.com). Siedzibà koncernu
jest Clermont-Ferrand we Francji. 

Mieszanka firmowa
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Nowy prezes Michelin Polska pochodzi z Pary˝a. Z wykszta∏cenia jest in˝ynierem me-
chanikiem. Jest ˝onaty, ma 59 lat i czworo dzieci…

„Prawie-CAT” lekarstwem na kryzys?

Je˝eli daç wiar´ doniesieniom CNN Money, Caterpillar chce
podjàç prób´ podbicia rynków krajów wschodzàcych ofe-
rujàc maszyny w ni˝szych cenach. W ten sposób amery-
kaƒski koncern pozby∏by si´ miana producenta drogiego
sprz´tu z najwy˝szej pó∏ki i zyska∏ wiodàcà pozycj´ na ryn-
kach takich krajów, jak Chiny, Indie, Rosja i Indonezja.
A jest si´ o co biç, tylko w roku ubieg∏ym rynek chiƒski
wch∏onà∏ blisko czterdzieÊci procent Êwiatowej produkcji
maszyn i sprz´tu budowlanego.
Zaawansowanie technologiczne i legendarna ju˝ niezawod-
noÊç maszyn daje Caterpillarowi mo˝liwoÊç ich oferowania
w USA i Europie w wysokich cenach. Wiadomo jednak, ˝e
na rynkach krajów rozwijajàcych si´, na przyk∏ad w Chinach,
nabywcy z regu∏y zadowalajà si´ maszynami gorszej jako-
Êci, za to zdecydowanie taƒszymi. CNN Money twierdzi, ˝e
w celu dotarcia do tej grupy klientów, Caterpillar zamierza
wykreowaç osobnà mark´, która pozostawa∏aby pod jego
kontrolà. Oferowane pod nià maszyny by∏yby inaczej
skonfigurowane, s∏abiej wyposa˝one, ale znacznie taƒsze. 
Poprzez wejÊcie w segment maszyn oferowanych w umiar-
kowanych cenach – w skali roku w Chinach stanowià one
po∏ow´ sprzedanego tam sprz´tu budowlanego – Caterpil-
lar ma nadziej´ przekonania u˝ytkowników maszyn do póê-
niejszego przejÊcia do „wy˝szej ligi”, czyli zakupu marko-
wego, dobrze wyposa˝onego Caterpillara. Po okresie przej-
Êciowym taƒsza marka kontrolowana przez amerykaƒski
koncern mog∏aby zostaç wycofana z rynku. – Naszym ce-
lem nie jest d∏ugotrwa∏e zaistnienie w segmencie maszyn
oferowanych w ni˝szych cenach. Potrzebujemy masowego
klienta, który zainteresowany jest maszynami z umiarkowa-
nego segmentu cenowego. Tylko w ten sposób mo˝emy roz-
ruszaç rynek sprzeda˝y – t∏umaczy Rich Lavin, odpowiedzial-
ny w koncernie Caterpillar za rynki krajów wschodzàcych. 
Tak obrana strategia niesie ze sobà spore ryzyko dla Ca-
terpillara. Âwiatowy lider pod wzgl´dem liczby sprzedanych
maszyn b´dzie bowiem – szczególnie w Chinach – konfron-
towany z dzia∏aniami licznych konkurentów oferujàcych tam
tanie, niemarkowe maszyny. Dodajmy, konkurentami cz´-
sto nieprzebierajàcymi w Êrodkach i – mimo bardzo odczu-
walnych przez bran˝´ skutków Êwiatowego kryzysu – kon-
sekwentnie zwi´kszajàcymi swe udzia∏y rynkowe. Nikt te˝
nie zagwarantuje Amerykanom, ˝e nabywcy maszyn ofero-
wanych pod taƒszà markà kontrolowanà przez Caterpillara
z up∏ywem czasu b´dà sk∏onni przesiàÊç si´ na dro˝sze
markowe produkty CAT. A je˝eli nawet tak si´ stanie, to
z pewnoÊcià nie z dnia na dzieƒ. Caterpillar musi zagwa-
rantowaç odpowiednià jakoÊç sprz´tu, nawet je˝eli b´dzie
on trafia∏ na rynek pod taƒszà markà. Jego eksploatacja
musi byç zatem obliczona na lata, a nie miesiàce.



JCB stawia na ci´˝ki sprz´t

Wprowadzajàc na rynek 36-tonowà kopark´ hydraulicznà
JS360 do∏àczy∏ do elitarnego grona producentów ci´˝kiego
sprz´tu tej klasy. Wed∏ug danych producenta nowa maszy-
na ∏àczy w sobie szereg zalet w postaci wysokiego momen-
tu obrotowego, wydajnoÊci uk∏adu hydraulicznego i dosko-
na∏ych parametrów kopania z prostotà obs∏ugi. G∏ówne ob-
szary jej zastosowania stanowià roboty wyburzeniowe, ci´˝-
kie prace ziemne i drogowe. Koparka sprawdza si´ równie˝
doskonale w kopalniach surowców skalnych. 
Nowa maszyna nap´dzana jest szeÊciocylindrowym silnikiem
Isuzu o pojemnoÊci 7,8 litra. Jednostka nap´dowa spe∏niajàca
normy emisji spalin Tier III rozwija moc 212 kW (281 KM). Ce-
chuje si´ wysokim momentem obrotowym osiàganym przy ni-
skim zu˝yciu paliwa i emisji ha∏asu. Dzi´ki zastosowaniu izo-
chronicznego elektronicznego regulatora pr´dkoÊci obrotowej
reagujàcego na wydatek uk∏adu hydraulicznego, jest ona do-
bierana optymalnie do potrzeb wynikajàcych z wykonywania
konkretnego zadania. Umo˝liwia to szybszà reakcj´ maszyny
i skrócenie cykli roboczych poprawiajàcych wydajnoÊç. 
Koparka standardowo wyposa˝ona jest w wysi´gnik mo-
noblok o d∏ugoÊci 6,45 metra. Nabywca mo˝e dobraç ra-
mi´ wysi´gnika ró˝nej d∏ugoÊci odpowiadajàce jego po-
trzebom w zakresie zasi´gu, g∏´bokoÊci kopania i wysoko-
Êci zrzutu. Konstruktorzy JCB zadbali o solidnoÊç konstruk-

cji maszyny. Zastosowanie profili stalowych o du˝ym prze-
kroju sprawia, ˝e jest ona stabilna nawet podczas pracy
z zamontowanym m∏otem hydraulicznym. 
WydajnoÊç uk∏adu hydraulicznego koparki i moc zastosowa-
nej w niej jednostki nap´dowej sterowane sà za pomocà
elektronicznego systemu AMS. Operator maszyny mo˝e sko-
rzystaç z czterech zaprogramowanych trybów pracy pozwa-
lajàcych na optymalne dobranie mocy i pr´dkoÊci obrotowej
silnika do potrzeb wynikajàcych z konkretnego zadania. 

www.jcb.co.uk

Mieszanka firmowa

JCB wchodzi z modelem JS360 Auto do grona producentów koparek w klasie 33-40 ton



Amago ju˝ w nowej siedzibie

Choç nowa siedziba Amago by∏a gotowa od kilku tygodni,
a przeprowadzk´ zakoƒczono w po∏owie sierpnia, uroczyste
otwarcie zaplanowano na wrzesieƒ. „Parapetówk´” le-
piej bowiem urzàdzaç dopiero wtedy, gdy pozna-
∏o si´ ju˝ wszelkie wady i zalety nowego lo-
kum. Potrzeba tak˝e czasu na perfekcyjne
przygotowanie imprezy. I przyznajemy, ˝e
za∏odze Amago uda∏o si´ to wyÊmienicie.
Amago (wi´cej o ofercie znanej naszym
czytelnikom firmy piszemy na stronie 20),
dystrybutor maszyn budowlanych Hyun-
dai oraz sprz´tu wiertniczego Soilmec,
a tak˝e kilku innych marek, jest teraz o wie-
le ∏atwiejszy do znalezienia i odwiedzenia.
Przeprowadzka na obrze˝a Krakowa to strza∏
w dziesiàtk´ nie tylko ze wzgl´du na krajobraz i ∏a-
twoÊç znalezienia miejsca do parkowania. Po∏o˝enie
przy obwodnicy miasta, tu˝ przy wylocie z autostrady A4,
niemal w bezpoÊrednim sàsiedztwie lotniska Balice sprawia,
˝e do siedziby w Cholerzynie trafia si´ ∏atwo i szybko (jeÊli
nie utknie si´ w korku na remontowanej A4). 
UroczystoÊç zaszczycili swojà obecnoÊcià dostawcy ma-
szyn i sprz´tu – J. W. Hwang i Peter Neujens (HYUNDAI), 

S. H. Chung (DAEMO), Francais Caillat (SOILMEC), Paolo
Bruzzi (PAGANI), Stephania Beretta i Giuseppe Mandelli
(BERETTA), David Sage (BSP). GoÊcie z Korei zaskoczyli
gospodarzy niezwykle mi∏ym, symbolicznym gestem – przy-
wo˝àc w prezencie sadzonk´ koreaƒskiej jod∏y, którà na-
st´pnie wspólnie z gospodarzami zasadzili na pi´knie za-
gospodarowanym terenie przed siedzibà firmy. W oficjalnej
inauguracji dzia∏alnoÊci pod nowym adresem wzi´∏a udzia∏
liczna grupa wspó∏pracowników, dostawców, klientów, przy-
jació∏ firmy z bran˝y budowlanej oraz fundamentowo-wiert-

niczej. Zaproszono tak˝e firmy: Toolmex-Truck z Szyd∏ow-
ca, wy∏àcznego dealera wózków wid∏owych Hyundai, które
mo˝na by∏o oglàdaç przed budynkiem, oraz Viamot autory-
zowanego dealera samochodów, który prezentujàc kilka

modeli osobowych aut przekonywa∏ zgromadzo-
nych, ˝e Hyundaie sprawdzajà si´ nie tylko

na placach budowy. 
GoÊcinnie otwarte biura zach´ca∏y do zwie-

dzania. Trzeba przyznaç, ˝e jest co podzi-
wiaç, wystrój wn´trz robi wra˝enie, na do-
datek nie zapomniano o profilu firmy
– jednym z elementów mozaiki Êciennej
jest prawdziwa gàsienica. Aby pomieÊciç
wszystkich goÊci g∏ównà cz´Êç uroczy-
stoÊci zorganizowano w warsztacie

(z którego na ten czas wyeksmitowano re-
montowanà w∏aÊnie maszyn´). Mi∏oÊnicy ka-

wy i herbaty mieli okazj´ korzystaç z barku
urzàdzonego wprost na koparce Hyundai – jej ∏y˝ka

pomieÊci∏a stosy talerzykówi fili˝anek.
Budowa nowej siedziby Amago trwa∏a niespe∏na rok. Sko-
ro plany prezesa i w∏aÊciciela firmy Marka Wiàcka, który za-
kupi∏ dzia∏k´ w Cholerzynie w roku 2000, uda∏o si´ urzeczy-
wistniç, pora na nowe wyzwanie. Jak powiedzia∏ w rozmo-
wie z naszà redakcjà prezes Wiàcek choç firma doskonale

prosperuje jako dealer znanych i cenionych maszyn i sprz´-
tu, jego marzeniem jest wyjÊcie poza dzia∏ania czysto han-
dlowe. Plany te widaç w projekcie nowej siedziby – cz´Êç
biurowa jest niewielka w porównaniu z nowoczesnà halà
warsztatowà oraz magazynem. Stworzono znakomite wa-
runki do prowadzenia napraw i remontów, a w zamierzeniu
jest opieka nad produktami dowolnych firm, nie tylko ma-
rek reprezentowanych przez Amago. Hala przygotowana
jest tak˝e do uruchomienia produkcji osprz´tu. W historii
Amago otwiera si´ zatem nowy rozdzia∏…  
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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: ........................................................................................................................................

6 Zamawiam bezp∏atny newsletter na adres 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 ............................................................................................................................................

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

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

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

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

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

!



Krótka charakterystyka
„PoÊrednik Budowlany - maszyny, narz´dzia, sprz´t” to fachowe czasopi-
smo poÊredniczàce w kontaktach firm z bran˝y budowlanej. Ukazuje si´ od
stycznia 1996 roku, a poczàwszy od wydania 5/98 w formie odr´bnego
zeszytu co dwa miesiàce przynosi  informacje o nowoÊciach na polskim
i Êwiatowym rynku maszyn, narz´dzi i sprz´tu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji zwiàzanych
z bran˝à budowlanà w nak∏adzie 6.558 egzemplarzy. 

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

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

Nak∏ad bezp∏atnie kolportowany 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

6/2009 27.11.2009    16.10.2009 23.10.2009 
1/2010 29.01.2010    18.12.2009 28.12.2010 
2/2010 29.03.2010    19.02.2010 26.02.2010 
3/2010 07.05.2010    02.04.2010 09.04.2010 

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

Technika Filtracji RUDFIL s.c.
Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych
www.filtracja.com.pl   tel.032 240 70 62



PoÊrednik Budowlany: – Zosta∏ Pan w∏aÊnie wybrany ponownie
na prezesa SDMB. Gratulowaç czy wspó∏czuç? 
Jacek Ma∏´czyƒski: – Nie potrzebuj´ wspó∏czucia, za to
z ch´cià przyjm´ Paƒskie gratulacje.

– W takim razie gratuluj´! Jednak patrzàc na dotychczaso-
wà dzia∏alnoÊç SDMB odnosz´ wra˝enie, ˝e ka˝dy zdaje si´
„ciàgnàç ko∏dr´ w swojà stron´”. Prezesowanie tej organi-
zacji to ci´˝ki kawa∏ek chleba…
– Z tym akurat si´ zgadzam. Cz´sto bowiem napotykam
na tak zwany opór materii. Prosz´ zauwa˝yç, ˝e takie orga-
nizacje, jak nasza zrzeszajà rynkowych konkurentów. Dlate-
go wspó∏praca niekiedy nie przebiega bezproblemowo, ma-
my bowiem do czynienia z konfliktem interesów. Natomiast
to, ˝e nasze stowarzyszenie dzia∏a ju˝ szósty rok Êwiadczy,
˝e w najwa˝niejszych kwestiach nawet najwi´ksi konkuren-
ci potrafià si´ porozumieç. Z mniejszym lub wi´kszym skut-
kiem, ale jednak pchamy nasz wózek do przodu!

– A w∏aÊnie, co do efektywnoÊci dzia∏ania. Przed laty, gdy
planowane by∏o za∏o˝enie Izby Gospodarczej, chcia∏o tego
ponad siedemdziesiàt firm. Do dziÊ zosta∏o z nich niewiele.
W efekcie zamiast Izby mamy Stowarzyszenie…
– Na poczàtku zainteresowanie stworzeniem organizacji
bran˝owej by∏o rzeczywiÊcie du˝e. Na zebraniu za∏o˝yciel-
skim olbrzymia sala p´ka∏a w szwach. Potem by∏o nam co-
raz trudniej powyciàgaç ludzi zza biurek i zach´ciç
do wspólnego dzia∏ania. Cieszy∏em si´, gdy na zwo∏ywa-
nych cyklicznie zebraniach pojawia∏a si´ choçby po∏owa
zaproszonych. Teraz coÊ zaczyna si´ zmieniaç, moim zda-
niem mo˝emy mówiç o odwróceniu negatywnej tendencji,
a nawet o nowym otwarciu. 

– CoÊ w tym jest. Dla mnie budujàce by∏o, ˝e nawet pod-
czas przerw w ostatnich obradach Stowarzyszenia mo˝ni
bran˝y nie unikali swego towarzystwa, tylko kontynuowali
rozmowy. Czy ich zapa∏ jednak szybko si´ nie skoƒczy?
– G∏ówni gracze naszego rynku reprezentujàcy marki
Case, Volvo, Komatsu, JCB, Caterpillar chcà dzia∏aç
na rzecz rozwoju Stowarzyszenia. PodkreÊlam – chcà
dzia∏aç! To dobry prognostyk na przysz∏oÊç. Zaanga˝o-
wania ze strony tych du˝ych firm zawsze nam bardzo bra-
kowa∏o. W naszych szeregach potrzeba jeszcze czterech-
-pi´ciu potentatów, byÊmy skupiali dziewi´çdziesiàt pro-
cent polskiego rynku maszyn budowlanych. Wierz´, ˝e ju˝
wkrótce si´ nam to uda.

– Czy nie jest Pan zbytnim optymistà, by nie powiedzieç
cz∏owiekiem naiwnym?
– Nie jestem naiwny. OkreÊli∏bym si´ raczej mianem ideali-
sty. Gdybym nim nie by∏, nasza organizacja dawno by ju˝

przesta∏a istnieç. Przyznam, ˝e sam niegdyÊ nie bardzo
wierzy∏em w sens dzia∏ania organizacji bran˝owych. Uwa-
˝a∏em je za towarzystwa wzajemnej adoracji. Zmieni∏em
jednak zdanie i zawsze próbowa∏em robiç wszystko, co
w danym momencie mo˝liwe, by osiàgnàç wspólny cel.
Z pe∏nym zaanga˝owaniem. Dlatego nawet je˝eli dane
przedsi´wzi´cie koƒczy∏o si´ fiaskiem, to zawsze mog∏em
spojrzeç w oczy wszystkim, którzy obdarzyli mnie swoim
zaufaniem i rozliczali z rezultatów mojej pracy.

– Niekiedy bywa Pan atakowany. Mo˝e nie wprost, ale jed-
nak. Zarzucano Panu nawet… lenistwo. Dzia∏anie w myÊl za-
sady, nawet lepiej, by w Stowarzyszeniu nic si´ nie dzia∏o,
mam mniej pracy, a pensja i tak wp∏ynie na konto… 
– Takie i znacznie gorsze zarzuty czasem do mnie dociera-
jà, choç nigdy wprost. Nikt nie powiedzia∏ mi czegoÊ po-
dobnego w oczy. Z jednego powodu, po prostu nie ma ni-
czego na poparcie tych absurdalnych pomówieƒ.

– A mo˝e prezesowanie w SDMB tak op∏aca si´ finansowo,
˝e warto znosiç upokorzenia?
– Bàdêmy powa˝ni. Z kasy Stowarzyszenia pobieram pen-
sj´, ale nie jest to kwota, po którà przychodz´ z walizkà. Nie
jest to te˝ moje podstawowe êród∏o dochodu, a raczej swo-
ista rekompensata za czas wolny poÊwi´cony na prac´
na rzecz Stowarzyszenia. W ka˝dej chwili mog∏bym zrezy-
gnowaç z prezesury SDMB i w tym czasie w macierzystej fir-
mie zarobiç dodatkowo nawet wi´cej ni˝ moja prezesowska
pensja. Je˝eli ktoÊ uwa˝a, ˝e lepiej nadaje si´ na zajmowa-
nà przeze mnie funkcj´, to niech si´ zg∏osi do Zarzàdu. Ma
on wszelkie uprawnienia, by zastàpiç mnie kimÊ innym. Je-
˝eli podejmie takà decyzj´, to prosz´ bardzo, ustàpi´. Tak,
czy inaczej do fotela przyspawany nie jestem! 

Wywiad PoÊrednika
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Rozmowa z Jackiem Ma∏´czyƒskim, 
prezesem Stowarzyszenia Dystrybutorów

Maszyn Budowlanych

Nowe otwarcie skonsolidowa∏o bran˝´!



– Czego brakuje Panu do pe∏nej satysfakcji ze swej pracy?
– Bolej´ nad tym, ˝e ciàgle nie uda∏o si´ skonsolidowaç bran-
˝y, stworzyç silnej organizacji, która okaza∏aby si´ traktowa-
nym powa˝nie partnerem w rozmowach z w∏adzami, urz´da-
mi. JesteÊmy niestety najs∏abiej zorganizowanà bran˝à. Inni
konsolidujà swe dzia∏ania, tworzà izby gospodarcze, zwiàzki
pracodawców, albo w najgorszym przypadku pr´˝nie dzia∏a-
jàce stowarzyszenia. Majà wielu cz∏onków, du˝e bud˝ety. Po-
trafià wykorzystaç media, sà opiniotwórczy. My ciàgle mo˝e-
my tylko o czymÊ takim pomarzyç. Naszà pora˝kà jest to, ˝e
brakuje nam si∏y przebicia. Mamy w tej chwili trzydziestu
cz∏onków, a powinniÊmy mieç trzystu. Tylu bowiem dealerów
maszyn i sprz´tu budowlanego dzia∏a na polskim rynku.

– A co uzna∏by Pan za najwi´kszy sukces SDMB?
– Choçby to, ˝e mimo wielu przeciwnoÊci stowarzyszenie
istnieje, widaç tak˝e coraz wi´ksze zaanga˝owanie jego
cz∏onków. Sukcesem jest wdro˝enie systemu analizy rynku
maszyn budowlanych. By∏o to naszym celem ju˝ wówczas,
gdy chcieliÊmy za∏o˝yç izb´ gospodarczà. DoprowadziliÊmy
do tego, ˝e nale˝àcy do SDMB co miesiàc przekazujà do nie-
zale˝nej od stowarzyszenia firmy dane o swojej sprzeda˝y.
W ten sposób zachowana jest poufnoÊç danych, a uczestni-
cy programu uzyskujà rzetelne dane pozwalajàce okreÊliç
ich udzia∏y w sprzeda˝y poszczególnych kategorii maszyn i
sprz´tu w podziale na regiony. To nasz najwi´kszy sukces,
o który walczyliÊmy od samego poczàtku. D∏ugo napotykali-
Êmy barier´ nieufnoÊci. Ale wreszcie si´ uda∏o. Licz´, ˝e
do programu przyst´powaç b´dà kolejne firmy, a wreszcie
dane z polskiego rynku b´dà coraz bardziej kompletne. 

– A jak uda∏o si´ przekonaç do udzia∏u w tym przedsi´wzi´-
ciu? Skàd nagle takie zaufanie do niezale˝nego audytora?
– KiedyÊ nawet wÊród cz∏onków SDMB panowa∏a wzajem-
na nieufnoÊç. Powoli, krok po kroku uda∏o si´ jà przezwy-
ci´˝yç i zmieniç podejÊcie g∏ównych graczy polskiego ryn-
ku do wspó∏pracy. Z inicjatywà tworzenia raportów o sprze-
da˝y wysz∏a firma Bergerat Monnoyeur reprezentujàca kon-
cern Caterpillar. Uda∏o si´ przekonaç do tego projektu takie
marki, jak Komatsu, Volvo, JCB, Case, Liebherr, Hitachi, Hy-
undai, Dynapac, Kubota. Te firmy zdecydowa∏y si´ na cy-
kliczne przekazywanie danych o swej sprzeda˝y. Dzi´ki nim
projekt te ma wszelkie dane ku temu, by si´ rozwijaç. 

– W jaki sposób przekonaç kolejne firmy do przystàpienia
do stowarzyszenia? 
– MyÊl´, ˝e wymiernymi korzyÊciami z przystàpienia do
SDMB jest w∏aÊnie mo˝liwoÊç czerpania informacji z syste-
mu raportowania sprzeda˝y maszyn. To bezcenna wiedza!
Nasi cz∏onkowie b´dàcy wystawcami na targach
Autostrada Polska w Kielcach mogà mieç nadziej´ na
pewne udogodnienia, SDMB podj´∏o bowiem próby nego-
cjacji stawek targowych i warunków udzia∏u naszych cz∏on-
ków w tej imprezie. Zastrzegam, ˝e nie chcemy walczyç
z targami. Wprost przeciwnie, sàdzimy, ˝e dzia∏amy ku obo-
pólnej korzyÊci. Zale˝y nam na tym, by Autostrada Polska
si´ rozwija∏a, by traktowana by∏a jako polska „Bauma”. Ma-
my jednak kryzys, firmy muszà ograniczaç wielkoÊç ekspo-
zycji, wystawiaç mniejszà liczb´ maszyn albo wr´cz wyco-
fywaç si´ z targów. Oznacza to tym samym spadek zainte-
resowania imprezà ze strony odwiedzajàcych. A przecie˝

mo˝na inaczej! Naszej inicjatywie przyklasn´∏y nie tylko fir-
my nale˝àce do stowarzyszenia. To krok w dobrym
kierunku. Do tej pory trudno by∏o bowiem skonsolidowaç
bran˝´, zach´ciç do wspólnych dzia∏aƒ nawet cz∏onków
SDMB. Jest to sygna∏, ˝e roÊniemy w si∏´ stajàc si´ partne-
rem, którego nale˝y traktowaç powa˝nie. Okazuje si´, ˝e
wyst´pujàc wspólnie mo˝emy uzyskaç wi´cej ni˝ wówczas,
gdy ka˝dy z cz∏onków stowarzyszenia dzia∏a na w∏asnà r´-
k´. Warto dzia∏aç razem z nami!

– Sàdzi Pan, ˝e konsolidacja utrzyma si´. Czy te˝ po uzyskaniu
porozumienia z CTK ka˝dy pójdzie w swojà stron´?
– Chcia∏bym, aby by∏ to przyczynek do konsolidacji. Czy tak si´
stanie? DziÊ trudno odpowiedzieç na tak postawione pytanie. Nie-
które decyzje firm wydajà mi si´ delikatnie mówiàc ma∏o racjonal-
ne. Wkrótce chcemy doprowadziç do kolejnego spotkania z or-
ganizatorami Autostrady, aby wspólnie odwróciç niekorzystnà
tendencj´. Sàdz´, ˝e si´ dogadamy. Je˝eli w Kielcach mia∏oby
zabraknàç firm z polskiej czo∏ówki, by∏oby to niekorzystne dla obu
stron. Tak˝e dla organizatorów targów, nie tylko pod wzgl´dem
finansowym, ale równie˝ utraty cz´Êci presti˝u majowej imprezy.

– Czy SDMB ograniczy si´ tylko do roli petenta w rozmowach
z organizatorami imprez targowych?
– Mierzymy si∏y na zamiary. DziÊ wyst´pujemy raczej w roli
petenta, a nie pe∏noprawnego partnera. OczywiÊcie taka sy-
tuacja nas nie zadowala. Jestem przekonany, ˝e nasza or-
ganizacja b´dzie coraz silniejsza, a to poprawi naszà pozy-
cj´ przetargowà i u∏atwi rozmowy. Nie tylko o targach.

– Stowarzyszenie swego czasu samo organizowa∏o imprezy
targowe. Pikniki by∏y, by∏y ale si´ skoƒczy∏y… Na zawsze?
– ZorganizowaliÊmy siedem pikników. Zaczyna∏o si´ obiecu-
jàco, potem by∏o coraz gorzej. Zawiedli u˝ytkownicy maszyn,
którzy mimo zach´t nie pojawiali si´ na imprezach. Czego to
my nie próbowaliÊmy! Bez rezultatu… Dlatego pikniki stano-
wià zamkni´ty rozdzia∏. 

- Inne sprawy, którymi zajmie si´ Stowarzyszenie, to…
– Chcemy rozwijaç system analizowania rynku maszyn bu-
dowlanych, zajàç si´ sprawà bezpieczeƒstwa u˝ytkowania
maszyn. Ciàgle jeszcze trzeba uÊwiadamiaç u˝ytkowników
maszyn, ˝e znak CE nie jest tylko nalepkà. Chcemy o tym
rozmawiaç w Ministerstwie Gospodarki i Minsterstwie Pracy.
To pilna sprawa, widaç bowiem wyraênie, ˝e nasz rynek nie
jest zupe∏nie chroniony przed zalewem maszyn stwarzajà-
cych realne zagro˝enie dla zdrowia i ˝ycia. 

– A co z walkà o gwarancje zap∏aty? PrzegraliÊcie?
– Na to wyglàda. Nie b´dziemy si´ ju˝ tym zajmowaç. Przez
trzy lata dreptaliÊmy bowiem w miejscu. Dziwi mnie, ˝e nawet
poszkodowane firmy zachowywa∏y i zachowujà si´ tak, jakby
wszyscy wszystkim p∏acili terminowo. Mo˝e to nieistotny,
wr´cz wyimaginowany problem?!

– Mimo to przed SDMB ogrom zadaƒ. Podo∏a im Pan?
– NiegdyÊ bywa∏em w swych dzia∏aniach osamotniony. Te-
raz mog´ liczyç na wsparcie. Dlatego mog´ powiedzieç
o sobie, ˝e jestem nie tylko idealistà, ale te˝ optymistà.

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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¸adowarki Case

INTRAC Polska oferuje dzie-
si´ç bazowych modeli ∏ado-
warek ko∏owych w dwóch
grupach. Pierwszà tworzà ∏a-
dowarki kompaktowe, drugà
zaÊ du˝e ∏adowarki. Wyposa-
˝enie ka˝dego z modeli mo-
˝e byç skonfigurowane zgod-
nie z potrzebami nabywcy. 
Do grupy du˝ych ∏adowarek
zaliczamy szeÊç modeli ba-
zowych o masie od oko∏o 10
do 32 ton wyposa˝onych
w ∏y˝ki od 1,7 do 7 m3.
Wszystkie maszyny wyposa-
˝one sà w spe∏niajàce normy
TIER III turbodo∏adowane sil-
niki o mocy od 89 do 335 KM.
W du˝ych ∏adowarkach Case
zastosowano mechaniczne
przeniesienie nap´du, wypo-

sa˝ono je tak˝e w automa-
tycznà przek∏adni´ z mo˝li-
woÊcià r´cznej zmiany bie-
gów. ¸adowarki Case seryj-
nie wyposa˝one sà w system
automatycznego powrotu ∏y˝-
ki do pozycji kopania. Opera-
tor mo˝e tak˝e zaprogramo-
waç wysokoÊç transportowà
∏y˝ki oraz maksymalnà wyso-
koÊç wysypu. Funkcje te
w po∏àczeniu z systemem
amortyzacji ∏y˝ki RIDE CON-
TROL u∏atwiajà prac´ opera-
tora pozwalajàc na skrócenie
czasów wykonywania po-
szczególnych cykli. Ma to
znaczàcy wp∏yw na zwi´ksze-
nie wydajnoÊci maszyny. 

W sk∏ad grupy ∏adowarek
kompaktowych Case wcho-
dzà cztery modele o masie
od oko∏o 4,5 do 6 ton i ∏y˝-
kach o pojemnoÊci od 0,7
do 1,2 m3. Maszyny te wy-
posa˝one sà w czterocylin-
drowe, turbodo∏adowane sil-
niki o mocy od 50 do 72 KM
spe∏niajàce normy TIER III.
Wszystkie ∏adowarki kom-
paktowe Case posiadajà na-
p´d hydrostatyczny oraz
dwie pr´dkoÊci jazdy: 0-6
km/h i 0-20 km/h. Opcjonal-
nie dost´pna jest maszyna
rozwijajàca pr´dkoÊcià mak-
symalnà 40 km/h. 
Standardowo ∏adowarki te
wyposa˝one sà w blokad´
mostu przedniego typu LSD
(Limited Slip Differentials).
Opcjonalnie zamówiç mo˝na
maszyn´ z takà samà bloka-

dà tak˝e na moÊcie tylnym.
¸adowarki mogà byç wypo-
sa˝one w system amortyzacji
∏y˝ki RIDE CONTROL oraz
funkcj´ automatycznego po-
wrotu ∏y˝ki do pozycji kopa-
nia. Ka˝da z maszyn wyposa-
˝ona jest w szybkoz∏àcze hy-
drauliczne. W ofercie osprz´-
tu mo˝emy znaleêç mi´dzy
innymi ∏y˝k´ ∏adowarkowà
z z´bami lub lemieszem, ∏y˝-
k´ otwieranà typu 4w1, wid∏y
do palet i zamiatark´. 
¸adowarki CASE cechujà si´
bardzo du˝à wydajnoÊcià,
niezawodnoÊcià i trwa∏oÊcià
oraz – co najwa˝niejsze – ni-
skim zu˝yciem paliwa.

Nad optymalnà wydajnoÊcià
i doborem mocy hydraulicz-
nej czuwa system monitoro-
wania pracy. Jego zadaniem
jest dobór mocy hydraulicz-
nej w zale˝noÊci od zapo-
trzebowania i pr´dkoÊci ob-
rotowej silnika. Operator
mo˝e równie˝ wybraç r´cz-
nie tryb pracy pomi´dzy:
ekonomicznym, standardo-
wym i ci´˝kim. Codziennà
obs∏ug´ u∏atwia bardzo do-
bry dost´p do wszystkich
punktów kontrolnych. Skra-
ca to równie˝ czas przygoto-
wania maszyny do pracy.
¸adowarki Case z grupy
maszyn kompaktowych naj-
cz´Êciej pe∏nià pomocniczà
rol´ przy pracach zwiàza-
nych z budowà chodników
i parkingów. S∏u˝à równie˝
do roz∏adunku palet z sa-
mochodów lub jako noÊnik
osprz´tu, takiego jak zamia-
tarka. ¸adowarki Êredniej

wielkoÊci u˝ywane sà naj-
cz´Êciej do ogólnych prac
ziemnych, takich jak za∏a-
dunek, korytowanie czy
transport urobku. Du˝e ∏a-
dowarki pracujà w kopal-
niach piasku, ˝wiru lub su-
rowców skalnych. Spraw-
dzajà si´ tak˝e doskonale
w ogólnych robotach ziem-
nych, w których wymaga-
na jest du˝a wydajnoÊç.
Za ∏adowarkami Case przema-
wia wysoka jakoÊç wykonania,
niezawodnoÊç i najwy˝sza wy-
dajnoÊç osiàgana przy ni-
skich kosztach eksploatacji
poczàwszy od zu˝ycia paliwa
po przeglàdy, które wykony-
wane sà co 500 godzin. 
W celu uzyskania szczegó-
∏owych informacji o ∏ado-
warkach Case nale˝y kon-
taktowaç si´ z firmà INTRAC
bàdàcà dystrybutorem ma-
szyn tej marki w Polsce.

www.intrac.pl
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¸adowarki kompaktowe
Model Masa* Moc PojemnoÊç ∏y˝ki

21E 4.615 kg 50 KM 0,7÷0,8 m3

121E 4.921 kg 57 KM 0,8÷0,9 m3

221E 5.419 kg 61 KM 0,9÷1,0 m3

321E 5.750 kg 72 KM 1,0÷1,2 m3

* w zale˝noÊci od specyfikacji

Du˝e ∏adowarki
Model Masa* Moc PojemnoÊç ∏y˝ki
521E 10.464 kg 142 KM 1,70÷1,90 m3

621E 12.431 kg 172 KM 1,96÷2,29 m3

721E 14.500 kg 183 KM 2,40÷2,70 m3

821E 17.760 kg 213 KM 2,80÷3,50 m3

921E 22.962 kg 297 KM 4,00÷4,60 m3

1221E 31.940 kg 335KM 4,80÷7,00 m3

* w zale˝noÊci od specyfikacji

Najwi´kszà spoÊród ∏adowarek ko∏owych oferowanych przez koncern Case jest 32-tonowa 1221E

¸adowarki kompaktowe Case doskonale spisujà si´ przy roz∏adunku palet z samochodów





Volvo ponownie 
najlepsze na A1

Prace przy realizacji drugiego
etapu pó∏nocnego odcinka
autostrady A1 pomi´dzy No-
wymi Marzami i Czerniewica-
mi ruszy∏y pe∏nà parà. Kon-
sorcjum Skanska-NDI ma tu
do wybudowania 62 kilome-
try autostrady. O ogromie
przedsi´wzi´cia Êwiadczy nie
tylko zatrudnienie przy jego
realizacji czterech i pó∏ tysià-
ca osób, ale tak˝e to, ˝e
do jego pe∏nej realizacji wy-
magane jest skonstruowa-
nie a˝ 51 obiektów mosto-
wych, w tym dwóch du˝ych
przepraw przez Wis∏´. Wy-
konanie robót ziemnych
na tym odcinku wià˝e si´
z koniecznoÊcià przemiesz-
czenia gigantycznych, bo
wynoszàcych dziesi´ç milio-
nów metrów szeÊciennych
mas ziemi. Do wylania b´dzie
te˝ 225.000 metrów szeÊcien-
nych betonu. Na nawierzchni´
nowego odcinka autostrady
potrzeba b´dzie miliona trzy-
stu tysi´cy ton mieszanek bi-
tumicznych. Potrzeby te za-
spokojà trzy pracujàce wy-
∏àcznie dla wykonawcy robót
i trzy wspierajàce wytwórnie
betonu, dwie wytwórnie mas
bitumicznych i dwadzieÊcia
dwie lokalne ˝wirownie.
– Volvo zosta∏o g∏ównym do-
stawcà maszyn na t´ budow´.
Cieszy nas to tym bardziej, ˝e
w ten sposób kontynuujemy
naszà dobrà wspó∏prac´ ze
Skanska NDI z poprzedniego
etapu budowy A1. Wówczas
przy realizacji projektu praco-
wa∏a ponad setka naszych
maszyn – mówi Zbigniew Me-
dyƒski, prezes Volvo Maszy-
ny Budowlane Polska.
Negocjacje handlowe doty-
czàce dostawy maszyn
na drugi etap rozpocz´∏y si´
w lipcu ubieg∏ego roku. Osta-
teczne rozmowy zakoƒczy∏y
si´ w grudniu 2008. Do nego-
cjacji stan´∏o siedmiu kluczo-
wych producentów sprz´tu
budowlanego, na g∏ównego

dostawc´ wybrano jednak
ponownie Volvo. 
Ju˝ na poczàtku wrzeÊnia
przy realizacji projektu pra-
cowa∏y 62 maszyny Volvo,
kolejne sà w drodze. Kluczo-
wà rol´ wÊród dostarczanych
maszyn stanowià najwi´ksze
w ofercie firmy – wozid∏a
przegubowe Volvo A40E.
Skanska zdecydowa∏a si´
tak˝e na koparki gàsienicowe
Volvo EC210CL, EC360CL,
EC460CL Prime oraz na ko-
parki ko∏owe EW160CL. 
– Do budowy poprzednie-
go, 92-kilometrowego od-
cinka autostrady z Rusoci-
na do Nowych Marzów zgro-
madziliÊmy najwi´kszà licz-
b´ maszyn, nie tylko w kra-
ju, ale i w Europie. MieliÊmy
wówczas doskona∏à okazj´,
aby poznaç i przetestowaç
w praktyce sprz´t najlep-
szych producentów. Wybór
Volvo na kluczowego do-
stawc´ sprz´tu na drugi
etap projektu nie by∏ przy-
padkowy. Budowa autostra-
dy to najlepszy sprawdzian
dla maszyn. Mamy du˝e wy-
magania nie tylko w stosun-
ku do sprz´tu, ale tak˝e do-
stawcy. Volvo spe∏ni∏o nasze
oczekiwania co do jakoÊci
oferowanych maszyn i obs∏u-

gi serwisowej sprz´tu za-
anga˝owanego w realiza-
cj´ projektu – mówi Mariusz
Gielniewski, manager Zespo-
∏u Sprz´towego Skanska-NDI.
Wszystkie maszyny Volvo
dostarczane na budow´
autostrady A1 wyposa˝one
sà w system telematyczny
CareTrack umo˝liwiajàcy
ich pozycjonowanie oraz
zdalne monitorowanie pa-
rametrów pracy. Ponie-
wa˝ w miejscu pracy ma-
szyn nie zawsze mo˝na
korzystaç z naziemnej sie-
ci ∏àcznoÊci – zastosowano
tu specjalne modu∏y wyko-
rzystujàce ∏àcza satelitarne. 
– Dzi´ki systemowi Care-
Track, dane dotyczàce pra-
cy maszyn pobierane sà
zdalnie na serwer i od razu
widoczne na ekranie moni-
tora w biurze. Inetrfejs pro-
gramu jest bardzo czytelny,
co pozwala w uporzàdko-
wany i przejrzysty sposób
przeglàdaç gromadzone
dane. Pozwala to na ich ∏a-
twiejszà analiz´ – wyjaÊnia
Tomasz Kubiak, administra-
tor systemu z Zespo∏u
Sprz´towego Skanska-NDI. 
In˝ynierowie serwisu Volvo
co pi´çset motogodzin przy-
gotowujà specjalny raport za-

wierajàcy ocen´ parametrów
maszyn oraz ewentualne
wskazówki dotyczàce po-
prawnoÊci ich wykorzysta-
nia. Specjalista do spraw
produktu odpowiedzialny jest
za szkolenie operatorów pra-
cujàcych przy realizacji pro-
jektu oraz doradztwo w za-
kresie u˝ytkowania maszyn.
Wszyscy operatorzy otrzymu-
jà potwierdzenie ukoƒczenia
szkolenia w postaci specjal-
nego certyfikatu Volvo. 
Obs∏uga serwisowa maszyn
przy tak du˝ym projekcie
stanowi ogromne wyzwanie
dla dzia∏u serwisu. Szefem
projektu ze strony Volvo Ma-
szyny Budowlane Polska
jest ¸ukasz Ziemnicki, który
nadzorowa∏ dzia∏anie serwi-
su tak˝e w czasie poprzed-
niego etapu budowy. Kieru-
je on pracà szeÊciu mecha-
ników majàcych do dyspo-
zycji szeÊç samochodów
serwisowych, w tym dwa
z nap´dem 4x4. Aby zmini-
malizowaç ewentualne prze-
stoje maszyn, Volvo Maszy-
ny Budowlane stworzy∏o
w bazie budowy specjalny
magazyn komponentów
i cz´Êci zamiennych o war-
toÊci ponad miliona z∏otych. 

www.volvo.com
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Roboty ziemne na budowie drugiego etapu pó∏nocnego odcinka autostrady A1 wymagajà przemieszczenia gigantycznych mas ziemi.
Szacuje si´, ˝e maszyny Volvo b´dà musia∏y uporaç si´ z dziesi´cioma milionami metrów szeÊciennych urobku





NH F156.6 - precyzja
przede wszystkim

Dane za rok 2008 nie k∏amià.
Europejscy nabywcy równia-
rek drogowych najcz´Êciej
decydowali si´ na zakup ma-
szyn marki New Holland. Fir-
ma nie zamierza napawaç si´
tym niewàtpliwym sukcesem,
dlatego te˝ wprowadza na ry-
nek nowe modele równiarek
skonstruowanych specjalnie
z myÊlà o europejskim u˝yt-
kowniku. Jednà z nich jest
F156.6 skonstruowana spe-
cjalnie z myÊlà o najwy˝szej
precyzji prowadzenia prac,
do czego znaczenie przywià-
zujà europejscy u˝ytkownicy.
Nowa maszyna wa˝y 16,7 to-
ny, nap´dzana jest nowocze-
snym, sterowanym elektro-
nicznie silnikiem z bezpoÊred-
nim wtryskiem paliwa rozwija-
jàcym moc 129 kW i spe∏nia-
jàcym normy emisji spalin
TIER III. W porównaniu z po-
przednià generacjà znaczà-
co, bo z 5,9 do 6,7 litra wzro-
s∏a pojemnoÊç silnika produ-
kowanego przez wchodzàcà
w sk∏ad koncernu CNH firm´
Fiat Power Train. Zdaniem
konstruktorów New Holland
ma mieç korzystny wp∏yw
na wyd∏u˝enie ˝ywotnoÊci za-
równo samego silnika, jak
i uk∏adu hydraulicznego ma-
szyny. Wi´ksza pojemnoÊç
oznacza wy˝szy moment ob-
rotowy, a tym samym wi´k-
szà si∏´ pociàgowà maszyny.
Dzi´ki zaawansowanym uk∏a-
dom elektronicznym istnieje
mo˝liwoÊç optymalnego do-
pasowywania wartoÊci mo-
mentu obrotowego silnika
równiarki do rodzaju wykony-
wanych prac. Przy wyborze
biegu od pierwszego do trze-
ciego, jednostka nap´dowa
pracuje w ni˝szym zakresie
mocy, dzi´ki czemu ograni-
cza si´ zu˝ycie skrzyni bie-
gów i tylnego tandemowego
uk∏adu nap´dowego nap´-
dzanego za pomocà ∏aƒcu-
chów. Podczas pracy na bie-
gach od czwartego do szó-

stego wi´kszej wartoÊci moc
maksymalna ma zapewniaç
lepsze przemieszczanie ma-
teria∏u. Jest to szczególnie
wa˝ne podczas pracy wyma-
gajàcej podjazdów. 
Równiark´ wyposa˝ono w ste-
rowanà hydrualicznie odk∏ad-
nic´ z lemieszem o wymia-
rach 3,96x0,67 metra oraz
trójz´bny zrywak tylny zwi´k-
szajàcy zakres zastosowaƒ
maszyny. Lemiesz mo˝e byç
obracany o ponad 90° na obie
strony maszyny i ustawiany
w pi´ciu zaprogramowanych
pozycjach roboczych. 
Je˝eli chodzi o nap´d i uk∏ad
hydrauliczny maszyny, kon-
struktorzy New Holland
oparli si´ na sprawdzonych
rozwiàzaniach renomowa-
nych producentów. Zmien-
nik momentu i skrzyni´ bie-
gów dostarcza niemiecka
firma ZF. Konstruktorzy New
Holland chcieli w ten spo-
sób zapewniç precyzyjne,
∏agodne najazdy maszyny
i mo˝liwoÊç pe∏nego kontro-
lowania pr´dkoÊci jazdy
podczas prac wymagajà-
cych szczególnej precyzji.
Równiarki New Holland
umo˝liwiajà wykonanie prac
z milimetrowà tolerancjà.
Zbudowany z komponentów
Rexroth uk∏ad hydrauliczny
typu Load Sensing stanowi
podstaw´ szybkich i precy-
zyjnych ruchów odk∏adnicy.
Zmiana jej po∏o˝enia nast´-

puje za poÊrednictwem opa-
tentowanego przez New
Holland wieƒca obrotowe-
go z uz´bieniem wewn´trz-
nym. Zastosowanie specjal-
nej, odpornej obudowy za-
pobiega uszkodzeniom me-
chanizmu, sprawia te˝, ˝e
praktycznie podzespó∏ ten
nie wymaga obs∏ugi serwiso-
wej. Dzi´ki temu maszyna na-
wet po wielu latach pracy nie
traci, tak cenionej przez euro-
pejskich u˝ytkowników, wy-
sokiej precyzji dzia∏ania.
Maszyn´ wyposa˝ono w nap´d
na wszystkie ko∏a. OÊ przednia
posiada sterowany elektro-
nicznie nap´d hydrostatyczny
(na ka˝de z kó∏ przypada od-
dzielny si∏ownik). Dzia∏a on nie-
zale˝nie od nap´du tylnego
tandemu. Automatyczna bloka-
da mechanizmu ró˝nicowego
optymalizuje pr´dkoÊç obroto-
wà ka˝dego z kó∏ w zale˝no-
Êci od obcià˝enia i warunków
terenowych, w jakich przy-
chodzi pracowaç maszynie.
Na ko∏o majàce najlepszy kon-
takt z pod∏o˝em, a tym samym
obracajàce si´ wolniej, prze-
kazywane jest nawet do stu
procent dost´pnego w danej
chwili momentu obrotowego.
Pozwala to na oszcz´dnoÊç pa-
liwa, ograniczenie zu˝ycia ogu-
mienia i poÊlizgu kó∏ na grzà-
skiej nawierzchni.
Kabina równiarki zosta∏a po-
sadowiona wysoko, co w po-
∏àczeniu z du˝à powierzchnià

przeszkleƒ oraz zaoblonym
ty∏em maszyny pozwala
na poszerzenie pola obser-
wacji operatora zwi´kszajàce
bezpieczeƒstwo i efektywnoÊç
pracy. Operator steruje kierun-
kiem jazdy za pomocà kierow-
nicy, uruchomienie funkcji ro-
boczych odbywa si´ za pomo-
cà dêwigni. Do ich obs∏ugi nie
jest wymagana du˝a si∏a, na t´
zalet´ zwracajà uwag´ opera-
torzy równiarki F156.6. Kabin´
maszyny wyposa˝ono w no-
woczesnà desk´ rozdzielczà.
Najwa˝niejsze wskaêniki doty-
czàce parametrów pracy rów-
niarki znajdujà si´ stale w polu
widzenia operatora. Podobnie,
jak czytelny ciek∏okrystaliczny
wyÊwietlacz komputera pok∏a-
dowego. Sterowany termo-
statem wentylator ch∏odnicy
nie jest ha∏aÊliwy, a tym sa-
mym mniej ucià˝liwy zarów-
no dla operatora maszyny,
jak i ludzi znajdujàcych si´
w jej pobli˝u. Dodatkowym
atutem tego rozwiàzania jest
obni˝enie zu˝ycia paliwa.
Otwierajàca si´ niezwykle
szeroko i ∏atwo, bo pod kà-
tem 80° i za pomocà si∏owni-
ków gazowych, pokrywa sil-
nika umo˝liwia ∏atwy dost´p
do wszystkich komponen-
tów. Tylne, szerokie b∏otniki
tworzà rodzaj platformy,
po której podczas napraw
i robót serwisowych chodziç
mogà mechanicy. 

www.newholland.com
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Równiarki New Holland F156.6 z powodzeniem pracujà na budowie odcinka autostrady A2 pomi´dzy Nowym TomyÊlem a Âwieckiem



www.newholland.com

AGROHANDEL s.j.
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PRZEDSTAWICIELE PRODUCENTA MASZYN MARKI NEW HOLLAND:

www.newholland.com



Soilmec – solidny
fundament

Za∏o˝ona w roku 1996 w Kra-
kowie spó∏ka Amago jest
dystrybutorem maszyn i urzà-
dzeƒ Êwiatowych liderów
wÊród producentów sprz´tu
budowlanego. Firma specja-
lizuje si´ w doradztwie tech-
nicznym, sprzeda˝y oraz ser-
wisie zaawansowanego tech-
nologicznie sprz´tu s∏u˝àce-
go do mechanizacji prac in-
˝ynieryjno-budowlanych. 
Struktura spó∏ki oparta zosta∏a
na czterech wzajemnie uzupe∏-
niajàcych si´ dzia∏ach: Sprz´-
tu Wiertniczego, Geosyntety-
ków, Maszyn Budowlanych
oraz Serwisu. Dzi´ki konse-
kwentnej realizacji koncepcji
takiego rozwoju firmy Amago
sta∏o si´ ekspertem w dosta-
wach sprz´tu dla firm dzia∏ajà-
cych w bran˝y drogowej, fun-
damentowej oraz wiertniczej. 
Amago dzia∏a na zasadzie
wy∏àcznoÊci terytorialnej do-
cierajàc do klientów z ca∏ej
Polski poprzez sieç przedsta-
wicielstw. Doradcy techniczni
i przedstawiciele handlowi
krakowskiej spó∏ki dzia∏ajà
w ca∏ym kraju, natomiast jej
biura, magazyny oraz serwis
funkcjonujà w Krakowie, War-
szawie, Poznaniu, Gdaƒsku
oraz we Wroc∏awiu. 
Dzia∏ Sprz´tu Wiertniczego
Amago zajmuje si´ sprzeda-
˝à maszyn do wierceƒ hy-
drogeologicznych i badaw-
czych oraz sprz´tu do spe-
cjalistycznego fundamento-
wania. W ofercie Dzia∏u
Sprz´tu Wiertniczego Ama-
go znaczàcà pozycj´ zajmu-
je sprz´t fundamentowy
marki Soilmec. Âwi´tujàca
w tym roku czterdziestolecie
powstania firma znana jest
na ca∏ym Êwiecie jako lider
w dziedzinie produkcji i dys-
trybucji sprz´tu fundamento-
wego. Bazujàc na wielolet-
nich doÊwiadczeniach Soil-
mec konsekwentnie rozwija
produkcj´ stosujàc nowator-
skie technologie. Pozwala to

na ekspansj´ owocujàcà po-
zyskiwaniem nowych klien-
tów z bran˝y fundamentowej
nie tylko na rynku europej-
skim, lecz równie˝ w Azji
i Ameryce Pó∏nocnej. Ama-
go b´dàc wy∏àcznym dystry-
butorem maszyn Soilmec
w Polsce jest w stanie skon-
figurowaç ka˝dy zamawiany
sprz´t do indywidualnych
potrzeb przysz∏ego u˝ytkow-
nika, zarówno pod wzgle-
dem technicznym, jak i fi-
nansowym. W Amago do-
strze˝ono problemy z fi-
nansowaniem zakupu ma-
szyn i urzàdzeƒ, z jakimi
boryka si´ bran˝a budo-
walna. W∏aÊnie dlatego fir-
ma oferuje pomoc w tym

wzgl´dzie realizowa-
nà za poÊrednictwem
Amago Finance. Przed-
stawiciele handlowi firmy
ju˝ podczas wst´pnych roz-
mów z klientami sà w sta-
nie przedstawiç kalkulacj´
oraz mo˝liwoÊci finanso-
wania sprz´tu za poÊred-
nictwem Amago Finance.
W aktualnym programie
produkcji firmy Soilmec
znajdujà si´ palownice
do pali wielkoÊrednico-
wych, przemieszczenio-
wych, palownice z osprz´-
tem do pali CFA, kotwiarki,
g∏´biarki, wiertnice do geo-
techniki oraz hydrogeologii,
maszyny do tunelowania,
pompy do betonu, pompy

p∏uczkowe, pompy do Jet-
grounting oraz akcesoria
wiertnicze. Dzi´ki mo˝liwo-
Êci zaoferowania tak szero-
kiego wachlarza produktów
Amago jest w stanie dostar-
czyç sprz´t do najbardziej
skomplikowanych prac
ziemnych. Obecnie w Pol-
sce najwi´kszym sprz´tem
tego typu jest palownica
SR-100 w konfiguracji CSP
z podwójnà g∏owicà oraz
niewiele mniejsza palowni-
ca SR-90 w konfiguracji
CFA. W przypadku palow-
nic serii SR, nast´pujàce
po symbolu literowym
oznaczenie cyfrowe ozna-
cza ci´˝ar roboczy maszy-
ny wyra˝ony w tonach.
Maszyny typoszeregu SR
pozwalajà na u˝ycie pali
w i e l k o Ê r e d n i c o w y c h
(LDP), pali CFA, pali wier-
conych w rurze os∏onowej
(CAP, CSP), pali przemiesz-
czeniowych, wibroflotacji,
TurboJet, CT-Jet oraz no-
Êników SR, które sà równie˝
noÊnikami dla g∏´biarek
i dêwigów serwisowych.
Podczas targów Autostrada 2009
w Kielcach Amago prezento-
wa∏o szlagierowy model, pa-
lownic´ Soilmec R-625, która
charakteryzuje si´ nast´pujà-
cymi wynikami wierceƒ: dla
Êcian szczelinowych (wymiary
sekcji: 3.000x1.000, g∏´bo-
koÊç: 50 metrów), dla pali CFA
(max. Êrednica 1.200 mm, g∏´-
bokoÊç 24 m), dla pali LD
(max. Êrednica: 2.000 mm, g∏´-
bokoÊç: 77 m). Du˝a mobil-
noÊç, samomontujàce si´ ele-
menty oraz wszechstronnoÊç
powoduje, ˝e sprz´t jest nie-
zwykle ∏atwy w u˝yciu. 
Dzia∏ Sprz´tu Wiertniczego
firmy AMAGO oferuje rów-
nie˝ inne maszyny oraz
osprz´t, mi´dzy innymi g∏´-
biarki, kotwiarki, zestawy in-
iekcyjne, oscylatory, wiert-
nice geotechniczne do p∏yt-
kich wierceƒ badawczych,
sondy statyczne i dyna-
miczne, a tak˝e urzàdzenia
do wierceƒ naftowych. 

www.amago.pl
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Najwi´kszà maszynà Soilmec pracujàcà aktualnie w Polsce jest palownica SR-100 w konfi-
guracji CSP z podwójnà g∏owicà

Podczas tegorocznych targów Autostrada Polska w Kielcach Amago prezentowa∏o szla-
gierowy model, palownic´ Soilmec R-625





Szeroka oferta 
Remarksa Polska

Remarksa Polska to firma
zajmujàca si´ od wielu lat
na polskim rynku sprzeda˝à
i wynajmem maszyn budow-
lanych. Remarksa Polska
jest równie˝ dystrybutorem
najwy˝szej jakoÊci renomo-
wanych i sprawdzonych pro-
duktów, takich jak: osprz´t
wyburzeniowy – Ramfos (Ko-
rea P∏d.), szybkoz∏àcza i ∏y˝-
ki – Miller (Anglia), zamiatar-
ki, wiertnice, ∏y˝ki i inny
osprz´t do minikoparek i ko-
parko-∏adowarek – Cangini-
Benne (W∏ochy). Oferta obej-
muje równie˝ cz´Êci zamien-
ne i podwozia gàsienicowe
do maszyn budowlanych.
Remarksa Polska jest auto-
ryzowanym przedstawicie-
lem po∏udniowokoreaƒ-
skiej firmy Tyfos produkujà-
cej osprz´t wyburzeniowy
sprzedawany pod markà
Ramfos. Oferta obejmuje

szerokà gam´ m∏otów hy-
draulicznych o wadze
od 127 do 4.150 kg, no˝yc
wyburzeniowych oraz roz-
drabniaczy – pulweryzerów. 
Nowoczesna konstrukcja
m∏otów hydraulicznych Ram-
fos oraz wysoka energia uda-
ru zapewnia ich skuteczne
dzia∏anie i doskona∏e para-
metry pracy w ca∏ym okresie
eksploatacji. Wszystkie m∏oty
wykonane sà w wersji skrzyn-
kowej wyciszonej. Ich nowo-
czesna budowa zapewnia
wysoki komfort pracy ope-
ratora, pozwala te˝ na zna-
czàce ograniczenie wibra-
cji przenoszonych na ram´
maszyny noÊnej.
M∏oty hydrauliczne Ramfos
cechuje odpornoÊç na du˝e
wahania ciÊnienia i przep∏y-
wu oleju zasilajàcego. Dzi´-
ki nowatorskim rozwiàza-
niom konstrukcyjnym m∏oty
Ramfos mogà wspó∏praco-
waç praktycznie ze wszystki-
mi typami maszyn budowla-
nych ró˝nych producentów.

M∏oty Ramfos cechuje niski
poziom drgaƒ i ha∏asu nawet
przy wytworzeniu maksy-
malnej energii udaru. 
Optymalny dobór m∏ota

do maszyny noÊnej pozwala
u˝ytkownikowi maksymalnie
wykorzystaç parametry tech-
niczne maszyny noÊnej bez
zak∏óceƒ jej pracy. 
Na pozytywnà ocen´ m∏o-
tów hydraulicznych Ramfos
sk∏adajà si´ zarówno ich pa-
rametry techniczne, jak i wy-
soka niezawodnoÊç oraz ni-
skie koszty eksploatacji.
Du˝a wiedza i doÊwiadcze-
nie personelu firmy Remark-
sa Polska zapewniajà facho-
we i profesjonalne doradz-
two przy odpowiednim do-
borze m∏otów i innego rodza-
ju osprz´tu do maszyn bu-
dowlanych. Sprz´t oferowa-
ny przez firm´ Remarksa Pol-
ska obj´ty jest pe∏nà opiekà
serwisowà w okresie gwaran-
cyjnym. Firma zapewnia rów-
nie˝ wsparcie techniczne
w okresie pogwarancyjnym.
Na sprawnoÊç dzia∏ania ser-
wisu wp∏yw ma równie˝ gwa-
rantowany szybki dost´p
do cz´Êci zamiennych.

www.remarksa.pl
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Nowoczesna konstrukcja m∏otów hydrau-
licznych RAMFOS gwarantuje najwy˝szà
efektywnoÊç ich dzia∏ania



Bomag - optymalne
zag´szczanie

Bomag to cieszàcy si´ reno-
mà na ca∏ym Êwiecie produ-
cent maszyn do zag´szcza-
nia gruntu, asfaltu, odpadów
oraz maszyn do stabilizacji,
recyklingu i uk∏adania asfal-
tu. Ju˝ od wielu lat Bomag
oferuje systemy wibracji
do automatycznej optymali-
zacji wydajnoÊci podczas za-
g´szczania. By∏y one ciàgle
udoskonalane i uczyni∏y wal-
ce firmy Bomag najwydaj-
niejszymi maszynami do za-
g´szczania w swojej klasie.
Asphalt Manager to stworzo-
ny przez in˝ynierów Bomaga
system pozwalajàcy automa-
tycznie regulowaç wydajnoÊç
zag´szczania asfaltu. Ma on
zastosowanie we wszystkich
typowych pracach asfalto-
wych z u˝yciem wibracyjnych
walców tandemowych. Po-
za funkcjà automatycznà
(ok. 90 % wszystkich zastoso-

waƒ) Asphalt Manager pozwa-
la równie˝ ustawiç r´cznie
szeÊç stopni zag´szczenia.
W trakcie pracy walca opera-
tor mo˝e stopniowo zmieniaç
kierunek si∏y zag´szczajàcej
pomi´dzy po∏o˝eniem pozio-
mym (podobnym do oscyla-
cji) a pionowym. W porówna-
niu z tradycyjnymi systemami
zag´szczania osiàgana jest
równie˝ lepsza równoÊç
i szorstkoÊç nawierzchni. Sys-

tem Asphalt Manager w spo-
sób ciàg∏y, tj. „online” oblicza
dynamicznà wartoÊç wyra˝o-
nà w MN/m2. Dane EVIB wyra-
˝one w MN/m2 zarejestrowa-
ne przez Asphalt Manager zo-
stajà zapami´tane i mogà
byç bezpoÊrednio wydruko-
wane w por´cznym formacie
na koƒcu toru pomiarowego.
Dotyczy to mi´dzy innymi na-
st´pujàcych informacji: wy-
branej amplitudy, d∏ugoÊci to-

ru, pr´dkoÊci jazdy i tempera-
tury warstwy wierzchniej mie-
szanki stopnia zag´szczenia.
Rejestrator wartoÊci pomiaro-
wych firmy BOMAG stanowi
tym samym cenne uzupe∏nie-
nie w zakresie zapewnienia
jakoÊci i tworzenia dokumen-
tacji prowadzonych robót.
Z oprogramowaniem BCM 05
positioning, system doku-
mentuje pozycj´ walca bez
ryzyka pomy∏ki i z wysokà
precyzjà. Parametr kontroli
zag´szczenia z ca∏ej po-
wierzchni EVIB (MN/m2) zo-
staje jednoznacznie przypo-
rzàdkowany danym pozycyj-
nym. Operator walca poprzez
tak zwany Panel–PC umiesz-
czony w kabinie mo˝e Êledziç
wynik zag´szczania „online”.
System ASPHALT MANAGER
mo˝e byç zamontowany w wal-
cach Bomag: BW 141 AD-4
AM, BW 151 AD-4 AM, BW 154
AD-4 AM, BW 190 AD-4 AM,
BW 203 AD-4 AM, BW 154 AP
AM, BW 174 AP AM.

www.bomag.com
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Walce Bomag sà najwydajniejszymi maszynami do zag´szczania w swojej klasie
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Mista - polskie
równiarki drogowe

Firma Mista ze Stalowej Woli
to jedyny w Polsce produ-
cent równiarek drogowych.
W chwili obecnej oferuje
pi´ç modeli tych maszyn:
RD130, RD165C, RD165H,
RD200 oraz RD200H. Ich
konstrukcj´ oparto na wyso-
kiej jakoÊci oraz nowocze-
snych rozwiàzaniach tech-
nicznych zapewniajàcych
znakomite parametry pracy. 
Konstrukcja równiarki RD200H
oparta jest na dwóch ramach
po∏àczonych ze sobà przegu-
bowo za pomocà ∏o˝ysk sto˝-
kowych, tocznych: przedniej
spawanej o przekroju pro-
stokàtnym i tylnej wykonanej
z profilu zamkni´tego. ¸a-
manie ramy realizowane jest
za pomocà dwóch cylindrów
hydraulicznych umieszczo-
nych po obu stronach przegu-
bu. Kàt ∏amania ±27° zapew-
nia maszynie doskona∏à ste-
rownoÊç i zwrotnoÊç. 
Podstawowe cechy maszy-
ny stanowiàce o jej wartoÊci
technicznej to:
• inteligentny uk∏ad hydrau-

liczny typu Load-Sensing
oparty jest na osiowej
pompie t∏okowej o zmien-
nej wydajnoÊci wspó∏pra-
cujàcej z czujnikami obcià-
˝enia i kierunkowymi zawo-
rami kontrolnymi. Idea tego
uk∏adu to ustawienie ni-
skiego ciÊnienia i wielkoÊci
przep∏ywu oleju w uk∏adzie

w chwili spoczynku i szyb-
kie zwi´kszanie tych para-
metrów proporcjonalnie
do obcià˝enia narz´dzia
w momencie wykonywania
ruchu roboczego, w tej
cz´Êci obwodu, która wià-
˝e si´ bezpoÊrednio z wy-
konywanà pracà,

• uk∏ad obrotu lemiesza
Êrodkowego, gdzie si∏à
sprawczà obrotu sà
dwa si∏owniki hydraulicz-
ne umieszczone na obrotni-
cy, wspó∏pracujàce z prze-
k∏adnià z´batà. Uk∏ad za-
pewnia szybkà realizacj´
zadanego obrotu lemiesza
i p∏ynny ruch narz´dzia.
Dodatkowo uk∏ad wyposa-
˝ony jest w system zawo-
rów hydraulicznych stano-
wiàcych zabezpieczenie
przeciwuderzeniowe lemie-
sza w przypadku przecià˝eƒ
uk∏adu mogàcych powstaç
np. wskutek uderzenia na-
rz´dzia w przeszkod´,

• nowoczesne hydrodyna-

miczne skrzynie przek∏a-
dniowe typu „Powershift”
produkcji  ZF Passau
o liczbie prze∏o˝eƒ 6/3.
Wa˝nà cechà jest fakt
elektronicznego sterowa-
nia tych skrzyƒ. Do kom-
putera zespo∏u wczytane
sà dane na temat charak-
terystyki pracy ca∏ego
uk∏adu nap´dowego, dzi´-
ki czemu skrzynia „dopa-
sowuje si´” idealnie do ak-
tualnych warunków pracy, 

• nap´d przenoszony jest
na ko∏a poprzez tylny most
nap´dowy wyposa˝ony w au-
tomatycznie za∏àczany i wy∏à-
czany mechanizm ró˝nicowy
typu No-Spin, przek∏adnie
boczne z´bate oraz prze-
k∏adnie planetarne z uk∏adem
wielotarczowych hamulców
mokrych lub tradycyjnych ha-
mulców tarczowych, 

• hydrostatyczny nap´d kó∏ osi
przedniej (POCLAIN HY-
DRAULICS) pe∏ni funkcj´ po-
mocniczà przy realizacji za-

daƒ w ci´˝kich warunkach te-
renowych. Mo˝e pracowaç
w dwóch funkcjach: pracy
zwyk∏ej oraz agresywnej,

• najnowsze modele silników
CUMMINS z seri i  QSB
o mocy od 130 do 190KM,
z elektronicznym systemem
sterowania COMMON RAIL
i monitoringu funkcji pracy
silnika, umo˝liwiajàce prac´
na kilku krzywych pracy, za-
pewniajàce maszynie odpo-
wiednià moc przy niskim
zu˝yciu paliwa; spe∏niajàce
aktualnie obowiàzujàce wy-
mogi przepisów ochrony
Êrodowiska, bhp oraz gene-
ralnie b´dàce znakomitym
odzwierciedleniem aktual-
nych Êwiatowych trendów
w dziedzinie jednostek na-
p´dowych. Sà to jednostki
wydajne i ekonomiczne,
o konstrukcji maksymalnie
uproszczonej, tak by ogra-
niczyç zakres codziennej
obs∏ugi do niezb´dnego mi-
nimum. Silnik posiada cer-
tyfikat zgodnoÊci z Tier3, 

• uk∏ad zbierania danych do-
tyczàcych parametrów pra-
cy silnika, skrzyni przek∏a-
dniowej i ca∏ej maszyny,

• nowoczesny hydrauliczny
uk∏ad hamulcowy. Uk∏ad
roboczy dwuobwodowy,
z hamulcami – w zale˝noÊci
od modelu – wielotarczowy-
mi, mokrymi lub tarczowymi
dzia∏ajàcymi na ko∏a tylnego
mostu i niezale˝ny uk∏ad ha-
mulca postojowego, pe∏niàcy
funkcj´ hamulca awaryjnego.

www.mista.eu

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 WYPOSA˚ENIA 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

Równiarki MISTA posiadajà wszelkie sk∏adowe badania certyfikacyjne i sà oznaczane zna-
kiem CE dopuszczajàcym do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Na zdj´ciu wyposa˝ona
w lemiesz zgarniajàcy tylny równiarka RD165C pracujàca na rynku litewskim



Bobcat - ∏adowarki
do zadaƒ specjalnych 

¸adowarki przegubowe Bob-
cat AL275, AL350 i AL440
doskonale spisujà si´ w bu-
downictwie ogólnym, drogo-
wnictwie oraz przy kszta∏to-
waniu terenów zielonych.
Dzi´ki nap´dowi hydrosta-
tycznemu oraz dyferencja∏owi
z ograniczonym poÊlizgiem
sprawdzajà si´ nawet w naj-
trudniejszych warunkach. 
¸adowarki Bobcat cechuje
pierwszorz´dna przyczep-
noÊç do pod∏o˝a i doskona∏e
poziomowanie dzi´ki zastoso-
waniu bezobs∏ugowej, oscylu-
jàcej osi tylnej.
Wszystkie modele ∏adowarek
Bobcat cechuje bardzo wyso-
ka wydajnoÊç. Niewielkie ga-
baryty i dostosowanie do pra-
cy w trudnych warunkach,
sprawia ˝e maszyny stanowià
atrakcyjne narz´dzie dla ró˝-
nych grup u˝ytkowników. 

¸adowarki AL275 i AL350 na-
p´dzane sà za pomocà silni-
ka wysokopr´˝nego Deutz
Diesel 2011. W modelu AL440
zastosowano montowanà po-
przecznie jednostk´ turbodo-
∏adowanà o mocy 54 kW.
Osie ró˝nicowe o ograni-
czonym poÊlizgu minimali-
zujà liczb´ obrotów ko∏a
i przenoszà moc z zachowa-
niem najwy˝szej przyczep-
noÊci, co pozwala zmaksy-

malizowaç si∏´ nap´dowà
i ograniczyç zu˝ycie opon.
Dzi´ki temu Bobcat AL440
mo˝e pracowaç na niemal
ka˝dej nawierzchni, utrzy-
mujàc przyczepnoÊç tak˝e
podczas nape∏niania ∏y˝ki. 
Kinematyka wysi´gnika po-
zwala operatorowi utrzymy-
waç ∏adunek w pozycji równo-
leg∏ej do pod∏o˝a podczas ca-
∏ego cyklu przenoszenia. Za-
pobiega to wysypywaniu si´

urobku z ∏y˝ki, co podnosi
efektywnoÊç maszyny. 
Przestronna kabina ∏adowa-
rek przegubowych Bobcat
zosta∏a zaprojektowana z my-
Êlà o zapewnieniu operatoro-
wi jak najwi´kszego komfor-
tu, ∏atwoÊci obs∏ugi i bezpie-
czeƒstwa. Jej konstrukcja za-
pewnia ∏atwy dost´p przez
drzwi z obu stron maszyny.
Kabin´ wyposa˝ono w fotel
z hydraulicznà amortyzacjà
i pe∏nà regulacjà oraz odchy-
lanà kolumn´ kierownicy.
Wielofunkcyjny joystick za-
pewnia ∏agodne, pozbawione
wibracji prze∏àczanie kierun-
ku jazdy. Pozwala na precy-
zyjne sterowanie przechy∏em
i podnoszeniem ∏y˝ki. Za je-
go pomocà za∏àczyç mo˝-
na tak˝e dodatkowy obwód
hydrauliczny. Operator mo˝e
wykorzystywaç jednoczeÊnie
ró˝ne funkcje maszyny, co
u∏atwia za∏adunek na przy-
czep´ lub ci´˝arówk´.

www.bobcat.eu
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Bobcat AL350 cieszy si´ du˝à renomà wÊród polskich firm budowlanych



WASTE TECHNOLOGY
- segregacja i recykling

Recykling odpadów budow-
lanych najcz´Êciej realizo-
wany jest jedynie przez za-
stosowanie kruszarki. Nie-
kiedy wspomagana jest ona
jeszcze przesiewaczem. Je-
Êli jednak gruz budowlany
wymieszany jest z odpada-
mi innego rodzaju, przekru-
szony materia∏ b´dzie kiep-
skiej jakoÊci lub wr´cz bez-
u˝yteczny. Dlatego warto
zapoznaç si´ z mo˝liwo-
Êciami maszyn wykonanych
w najnowszej technologii
s∏u˝àcych do segregacji
oraz separacji materia∏u od-
padowego. Ich zastosowa-
nie pozwala w ka˝dym przy-
padku uzyskaç wartoÊcio-
we kruszywa budowlane.
Bioràc pod uwag´ profil
dzia∏alnoÊci danej firmy
oraz w∏aÊciwoÊci przezna-
czonego do przerobu mate-

ria∏u systemy segregacji od-
padów pozwalajà na:
• oddzielenie frakcji drobnej

oraz oczyszczanie przy za-
stosowaniu masywnych
i bardzo wytrzyma∏ych
przesiewaczy b´bnowych,

• oddzielenie drewna, pa-
pieru, tworzyw sztucznych
oraz innych frakcji lekkich
przy zastosowaniu syste-
mów separacji wiatrowej,

• segregacj´ drewna, papie-
ru, szmat oraz tworzyw
sztucznych na stacjonar-
nych lub mobilnych sta-
cjach segregacji r´cznej,

• oddzielenie odpadów za-
wierajàcych ˝elazo po-
przez zastosowanie sepa-
racji magnetycznej.

Linie przerobu i segregacji
odpadów kompletowane sà
z zastosowaniem podajników,
przenoÊników, przesiewaczy
b´bnowych i wibracyjnych,
kruszarek, systemów separacji
wiatrowej oraz magnetycznej.

www.auspolex.pl

RUBBLE MASTER
Compact Recycler

Na poczàtku lat dziewi´ç-
dziesiàtych firma RUBBLE
MASTER zaprezentowa∏a
nowatorskie podejÊcie
do recyklingu odpadów bu-
dowlanych. Zamiast wiel-
kich zak∏adów przeróbczych
zaoferowano ma∏à, kompak-
towà kruszark´. Sukces
pierwszej maszyny tego ty-
pu zaowocowa∏ szybkim
rozwojem konstrukcji. DziÊ
firma RUBBLE MASTER jest
Êwiatowym liderem wÊród
producentów kompakto-
wych kruszarek majàcych
zastosowanie w recyklingu. 
Firmy zajmujàce si´ utylizacjà
odpadów budowlanych oraz
odzyskiem surowców budow-
lanych stosujàc maszyny RUB-
BLE MASTER mogà prowadziç
prace efektywniej wypracowu-
jàc przy tym dodatkowy zysk.

www.auspolex.pl

Maszyny budowlane
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Spycharka D65-16
– nowoÊç Komatsu

Âwiatowa premiera nowego
modelu spycharki Komatsu
odby∏a si´ podczas tego-
rocznych targów Intermat
w Pary˝u. Póêniej nastàpi∏
ca∏y szereg pokazów dyna-
micznych, podczas których
potencjalni nabywcy mogli
przekonaç si´, ˝e konstruk-
torom japoƒskiego koncer-
nu uda∏o si´ stworzyç ma-
szyn´ nie tylko efektywnà,
ale tak˝e komfortowà, ∏atwà
w obs∏udze i nad wyraz eko-
nomicznà w eksploatacji.
W spycharce D65-16 zasto-
sowano obni˝one podwozie
„PLUS” (Parallel Link Under-
carriage System) z podwój-
nymi tulejami ogniw gàsieni-
cy. Ze wzgl´du na zastoso-
wanie wzmocnionych ogniw
gàsienic z obrotowymi tule-
jami i najwy˝szej jakoÊci
uszczelnieniami oraz nowej
generacji os∏on rolek pod-
wozie imponuje trwa∏oÊcià
i niezawodnoÊcià. Spychar-
ka dost´pna jest w trzech
standardowych konfigura-
cjach podwozia (EX-WX-
-PX). Mo˝na dobraç je odpo-
wiednio do warunków tere-
nowych, w jakich przychodzi
pracowaç maszynie. Ma to
decydujàcy wp∏yw nie tylko
na stabilnoÊç i efektywnoÊç
spycharki, ale tak˝e znaczà-
co wyd∏u˝a ˝ywotnoÊç pod-
zespo∏ów podwozia. 
Kabina spycharki zosta∏a po-
sadowiona w ten sposób, ˝e
operator zajmuje miejsce bli-
˝ej Êrodka ci´˝koÊci maszy-
ny. Dzi´ki temu osiàgni´to
popraw´ widocznoÊci pola
pracy zarówno je˝eli chodzi
o lemiesz, jak i zrywak. Wybór
miejsca posadowienia kabiny
oraz zamontowanie jej
na amortyzatorach wype∏nio-
nych olejem silikonowym po-
zwoli∏o na optymalne odizolo-
wanie od szkodliwych wibra-
cji i ha∏asu. Jego niski poziom
odczuwalny wewnàtrz kabiny
wynika równie˝ z zastosowa-

nia do jej wykoƒczenia mate-
ria∏ów dêwi´koch∏onnych.
Kabina nowej spycharki spe∏-
nia normy bezpieczeƒstwa
ROPS/FOPS. Zachowuje tak-
˝e ca∏kowità szczelnoÊç na-
wet podczas pracy w zapylo-
nym Êrodowisku. Zapewniajà
to skuteczne filtry powietrza
oraz nadciÊnienie panujàce
w jej wn´trzu. Do jego wy-
koƒczenia u˝yto wysokiej ja-
koÊci materia∏ów dêwi´ko-

ch∏onnych. Komfort pracy
operatora podnosi regulowa-
ny wielop∏aszczyznowo fotel
z zawieszeniem pneuma-
tycznym oraz panel sterow-
niczy wyposa˝ony w czytel-
ny wyÊwietlacz LCD. Opera-
tor odczytuje na nim na bie-
˝àco dane dotyczàce para-
metrów pracy maszyny
i ewentualnych odst´pstw
od normy. Informowany jest
o pr´dkoÊci obrotowej silni-
ka, poziomie paliwa i tempe-
raturze cieczy ch∏odzàcej.
Na monitorze pojawiajà si´
równie˝ informacje obs∏ugo-
we, na przyk∏ad zalecany
termin wymiany filtrów. 

Jednym z podstawowych za∏o-
˝eƒ konstrukcyjnych przy pro-
jektowaniu spycharki by∏o
stworzenie trwa∏ej maszyny
charakteryzujàcej si´ niskimi
kosztami obs∏ugi technicznej.
Cel ten uda∏o si´ osiàgnàç
dzi´ki uproszczeniu budowy
i zastosowanie konstrukcji
modu∏owej pozwalajàcej
na znaczne skrócenie czasu
trwania ewentualnych napraw.
Konstruktorzy zadabali te˝

o u∏atwienie obs∏ugi technicz-
nej podwozia, dlatego te˝ sek-
cje dzielonych kó∏ nap´do-
wych mogà byç wymieniane
r´cznie, przez jednà osob´.
Spycharka D65-16 nap´dza-
na jest wysokopr´˝nym silni-
kiem Komatsu SAA6D114E-3
o mocy 205 KM z systemem
bezpoÊredniego wtrysku
paliwa Common-rail. W pe∏-
ni automatyczna skrzynia bie-
gów i atomatycznie blokowany
zmiennik momentu obrotowe-
go pozwalajà w optymalny
sposób wykorzystaç osiàgi
jednostki nap´dowej.
Wyposa˝ono w elektronicz-
ny system kontroli pracy mo-

nitorujàcy po∏o˝enie dêwigni
i prze∏àczników. Joystik typu
Palm-Command umo˝liwia ope-
ratorowi precyzyjne sterowanie
funkcjami maszyny. Mo˝e on
wykorzystywaç dwie automa-
tyczne i jednà ustawianà r´cz-
nie pr´dkoÊci jazdy w przód
i do ty∏u. Pozwala to na rzadsze
prze∏àczanie biegów. 
W przypadku spycharek, ze
wzgl´du na charakter ich pracy,
wa˝ne jest zapewnienie odpo-
wiedniej sztywnoÊci konstruk-
cji. In˝ynierowie Komatsu osià-
gn´li jà dzi´ki zastosowaniu
gruboÊciennych stalowych pro-
fili o przekroju prostokàtnym,
grubych p∏yt i odlewów wzmac-
niajàcych. Przestrzenna rama
gàsienic i g∏ówna rama maszy-
ny dzi´ki konstrukcji skorupo-
wej z pracujàcym pokryciem
cienkoÊciennym, odznaczajà
si´ bardzo wysokà sztywno-
Êcià. Aby dodatkowo podnieÊç
wytrzyma∏oÊç zredukowano
liczb´ po∏àczeƒ spawanych.
Nowa spycharka Komatsu od-
znacza si´ doskona∏ymi para-
metrami w zakresie si∏y od-
spajania, efektywnoÊci nape∏-
niania lemiesza oraz parame-
trów przesuwania urobku.
W zale˝noÊci od konfiguracji
mo˝e byç wyposa˝ona w le-
miesz typu Sigma, Straight
lub PAT. Na uwag´ zas∏ugu-
je szczególnie lemiesz Sig-
ma stosowany dotychczas
jedynie w du˝ej spycharce
Komatsu D155AX-6. Specjal-
ne wyprofilowanie lemiesza
Sigma wykonanego z odpor-
nych na odkszta∏cenia wielo-
komorowych profili pozwala
na jego ∏atwiejsze wnikanie
w pod∏o˝e, a co za tym idzie
znacznà popraw´ wydajnoÊci
podczas wykonywania nasy-
pów, usypywania ha∏d, profilo-
wania i niwelowania pod∏o˝a.

www.komatsupoland.pl
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Nowa spycharka Komatsu to maszyna efektywna i oszcz´dna w eksploatacji

Spycharka Komatsu D65-16 (EX/WX/PX)
EX WX PX

Typ lemiesza Sigma PAT Sigma PAT Straight PAT
Masa maszyny (kg) 21.220 22.700 22.080 22.985 20.940 21.810
PojemnoÊç lemiesza (m3) 5,61 4,25 5,90 4,42 3,69 4,42
D∏ugoÊç gàsienic na pod∏. (mm) 2.980 2.980 2.980 2.980 3.285 3.285
SzerokoÊç gàsienic (mm) 510/660 560 760 760 915 760







¸adowarka ko∏owa
Komatsu WA250PT-6

Konstrukcja ∏adowarki ko∏o-
wej Komatsu WA250PT-6
stanowi doskona∏e po∏àcze-
nie mocy, komfortu obs∏ugi
i niezawodnoÊci. Nowocze-
sny hydrostatyczny uk∏ad
nap´dowy zapewnia du˝à si-
∏´ nap´dowà przy wyjàtkowo
niskim zu˝yciu paliwa. Dzi´-
ki temu maszyna wyznacza
nowy standard efektywnoÊci
dla ∏adowarek ko∏owych.
Maszyna nap´dzana jest no-
woczesnym dieslem Komatsu
SAA6D107E-1 spe∏niajàcym
normy emisji spalin EPA
Tier III i EU Stage IIIA. Jednostka
nap´dowa charakteryzuje si´
du˝ym momentem osiàganym
przy niskich pr´dkoÊciach obro-
towych i niskim zu˝yciem paliwa.
Osiàgni´to to dzi´ki zastosowa-
niu nowego typu komór spala-
nia, zoptymalizowaniu zap∏onu
i przebiegu procesu spalania pa-
liwa. Nowy uk∏ad wtryskowy
Common Rail o podwy˝szonym
ciÊnieniu zapewnia lepsze rozpy-
lenie paliwa, a tym samym wi´k-
szà sprawnoÊç cieplnà silnika.
Sterowana elektronicznie pom-
pa o zmiennym wydatku i dwa
silniki hydrauliczne gwarantujà
wyjàtkowà moc i sprawnoÊç na-
p´du. W celu zapewnienia naj-
wy˝szego momentu obrotowe-
go przy ma∏ych pr´dkoÊciach
jazdy dzia∏ajà obydwa silniki.
Dzi´ki du˝ej sile nap´dowej, do-
st´pnej ju˝ w chwili ruszania
z miejsca, odspajanie materia∏u
i nape∏nianie ∏y˝ki jest wyjàtkowo
∏atwe. Przy wy˝szych pr´dko-
Êciach sprz´g∏o od∏àcza wolno-
obrotowy silnik hydrauliczny aby
wyeliminowaç opór w uk∏adzie
nap´dowym i zmniejszyç zu˝y-
cie paliwa. Dalszà jego redukcj´
zapewnia ch∏odnica powietrza
do∏adowujàcego och∏adzajàca
powietrze t∏oczone przez turbo-
spr´˝ark´ do cylindrów.
Opcjonalnie ∏adowark´ wyposa-
˝yç mo˝na w uk∏ad amortyzacji
ramion wysi´gnika. Jego zada-
niem jest kompensacja wstrzà-
sów podczas przejazdów z ∏a-

dunkiem. W ten sposób ograni-
cza si´ wysypywanie materia∏u
z ∏y˝ki. Przy pr´dkoÊci poni˝ej 7
km/h uk∏ad amortyzacji jest au-
tomatycznie wy∏àczany w celu
zapewnienia precyzyjnego za∏a-
dunku palet na pojazdy.
Du˝a si∏a odspajania ∏adowarki
WA250PT-6 znacznie u∏atwia za-
∏adunek, nawet gdy jest ona ob-
s∏ugiwana przez mniej doÊwiad-
czonego operatora. Bardziej do-
Êwiadczeni równie˝ docenià t´ ce-
ch´, zw∏aszcza podczas prac
z materia∏ami o du˝ej g´stoÊci, ta-

kimi jak zbita ziemia lub kruszywo.
Nowe zawieszenie osprz´tu za-
pewnia optymalnà si∏´ przechy-
∏u, szczególnie na maksymalnej
wysokoÊci podnoszenia. Jest
to warunek niezb´dny dla pre-
cyzyjnego sterowania ci´˝kimi
narz´dziami roboczymi, takimi
jak chwytaki do drewna lub ∏y˝-
ki o du˝ej pojemnoÊci. W∏aÊnie
dlatego ∏adowarka WA250PT-6
jest idealnà maszynà do pracy
z ci´˝kim osprz´tem roboczym.
Uk∏ad nap´dowy Komatsu HST,
w który wyposa˝ono maszyn´
charakteryzuje si´ wyjàtkowà
precyzjà umo˝liwiajàcà dyna-
miczne przyspieszanie i b∏yska-
wiczne zmiany kierunku jazdy.
Maszyna reaguje bezzw∏ocznie
i bez przerywania transferu mo-
mentu obrotowego do kó∏. Re-
zultatem sà krótkie cykle za∏a-
dowcze podnoszàce efektyw-
noÊç prowadzonych prac. Ce-
chà uk∏adu HST jest autono-

miczna funkcja hamowania hy-
drodynamicznego, dzi´ki której
natychmiast po zwolnieniu pe-
da∏u przyspieszenia maszy-
na zwalnia. Dzi´ki wyelimino-
waniu niekontrolowanego wy-
biegu maszyny znacznie zwi´k-
szono poziom bezpieczeƒstwa,
zw∏aszcza podczas pracy
na ograniczonej przestrzeni lub
wewnàtrz budynków. Dodatko-
wo pozwoli∏o to niemal ca∏kowi-
cie wyeliminowaç zu˝ycie ele-
mentów uk∏adu hamulcowego.
Nowy uk∏ad przeciwpoÊlizgowy

pozwala operatorowi na precyzyj-
ne dostosowanie w∏aÊciwoÊci jezd-
nych maszyny do warunków robo-
czych. WartoÊç si∏y nap´dowej
na ko∏ach mo˝e byç regulowa-
na pi´ciostopniowo w celu unikni´-
cia ich buksowania na pod∏o˝u
ka˝dego rodzaju, nawet na Êniegu. 
W maszynie zastosowano mo-
sty nap´dowe charakteryzujàce
si´ wyjàtkowà trwa∏oÊcià nawet
w najtrudniejszych warunkach
roboczych. Standardowe wy-
posa˝enie maszyny obejmuje
konwencjonalne mechanizmy
ró˝nicowe zapewniajàce opty-
malne w∏aÊciwoÊci trakcyjne
na twardych pod∏o˝ach. Opcjo-
nalnie oferowane sà mechani-
zmy ró˝nicowe o zwi´kszonym
tarciu wewn´trznym zwi´ksza-
jàce przyczepnoÊç kó∏ w grzà-
skim terenie lub na Êliskim pod-
∏o˝u. Z myÊlà o zwi´kszeniu
bezpieczeƒstwa i precyzji ma-
newrów maszyn´ wyposa˝ono

w funkcj´ wyboru maksymalnej
pr´dkoÊci jazdy dopasowanej
od warunków roboczych. W ce-
lu szybkiego przemieszczania
si´ pomi´dzy miejscami prowa-
dzenia robót operator wybiera
pr´dkoÊç maksymalnà. Z kolei
wybór pr´dkoÊci zredukowa-
nej pozwala zwi´kszyç bezpie-
czeƒstwo pracy w miejscach
o du˝ym nat´˝eniu ruchu lub
na ograniczonej przestrzeni.
W pierwszym zakresie regulato-
ra pr´dkoÊç jazdy mo˝na regu-
lowaç bezstopniowo od 4 do 13
km/h. Dzi´ki temu osiàga si´
sta∏à pr´dkoÊç jazdy, idealnie
dostosowanà do wykonywane-
go zadania, np. koszenia trawni-
ków lub frezowania nawierzchni.
Kabina typu SpaceCab nale˝y
do najbardziej przestronnych w tej
klasie ∏adowarek. Posadowiono jà
na amortyzatorach olejowych, co
ogranicza ha∏as i wibracje przeno-
szone na fotel operatora.
Dêwignia wielofunkcyjna z wbu-
dowanym prze∏àcznikiem kierun-
ku jazdy, wyposa˝ona w serwo-
mechanizm, zapewnia naj∏atwiej-
szy i najwygodniejszy sposób
kierowania maszynà. Operator
mo˝e równoczeÊnie sterowaç
osprz´tem roboczym i zmieniaç
kierunek jazdy (do przodu/do ty-
∏u) – jednà r´kà. Dêwignia mo˝e
byç dodatkowo wyposa˝ona
w dwa przyciski sterujàce trzecim
zaworem rozdzielczym, co u∏a-
twia prac´ z chwytakiem lub ∏y˝-
kà o du˝ej wysokoÊci zrzutu.
¸adowarka wyposa˝ona jest
w uk∏ad monitorujàcy EMMS. Sy-
gnalizuje on za pomocà komunika-
tów tekstowych na wyÊwietlaczu
wszelkie nieprawid∏owoÊci. Uk∏ad
wyposa˝ony jest w pami´ç usterek
oraz funkcje diagnostyczne i serwi-
sowe (wyÊwietlanie interwa∏ów ob-
s∏ugowych). Dzi´ki temu EMMS
z wyprzedzeniem sygnalizuje ko-
niecznoÊç wymaniany p∏ynów eks-
ploatacyjnych i filtrów. Wszystkie te
informacje sà równie˝ dost´pne
zdalnie za poÊrednictwem systemu
KOMTRAX. Zarówno operator, jak
i mechanik majà ciàg∏y dost´p
do informacji o stanie maszyny.
Mogà wi´c z wyprzedzeniem zapo-
biegaç powa˝niejszym usterkom. 

www.komatsupoland.pl
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D∏ugie rami´ ∏adowarki zapewnia najwi´kszà w tej klasie maszyn wysokoÊç zrzutu – a˝ 2,96 metra



DwadzieÊcia lat 
Ammann Yanmar 

Mija w∏aÊnie dwadzieÊcia lat
od podpisania przez szwaj-
carskà firm´ Ammann oraz
japoƒskà Yanmar Co. Ltd.
umowy o utworzeniu joint-
venture pod nazwà Ammann
Yanmar. Z tej okazji na ryn-
ku pojawi∏ si´ nowy produkt
w klasie 2 ton – minikoparka
gàsienicowa SV20.
Jak ∏atwo policzyç, produkcja
minikoparek we francuskim
Saint-Dizier rozpocz´∏a si´
w roku 1989. Maszyny tego
typu by∏y wczeÊniej znane
i wykorzystywane w niewielu
krajach, na szerszà skal´ po-
pularnoÊç zdoby∏y tylko
w Szwajcarii. Ammann by∏
jednym z pierwszych sprze-
dawców takich maszyn, ofe-
rujàc japoƒskie minikoparki
Yanmar ju˝ we wczesnych la-
tach osiemdziesiàtych.
Szwajcarska firma ma impo-
nujàcà histori´ – jej poczàtki

si´gajà roku 1869. Obecnie
kieruje nià ju˝ piàte pokole-
nie, prezesem Ammann
Yanmar jest Johann Niklaus
Schneider-Ammann. Grupa
Ammann zatrudnia na ca∏ym
Êwiecie 2.400 osób produ-
kujàc gam´ sprz´tu do prac
budowlanych. Yanmar jest
tak˝e firmà z tradycjami, za-
∏o˝onà w roku 1912 i pozo-
stajàcà do dziÊ w r´kach ro-
dziny Yamaoka. Specjalizu-

je si´ w produkcji ma∏ych sil-
ników, choç pewnà cz´Êç
przychodów firmy generuje
wytwarzanie sprz´tu budow-
lanego i rolniczego, a tak˝e
komponentów. Yanmar za-
trudnia 2.678 osób. 
Rozpoczynajàc produkcj´ we
francuskim Saint-Dizier Am-
mann Yanmar ogranicza∏ si´
do monta˝u maszyn z podze-
spo∏ów sprowadzanych z Ja-
ponii. Obecnie wi´kszoÊç ma-

szyn powstaje we francuskich
zak∏adach firmy majàcych po-
wierzchni´ 15.000 m2. Pracu-
je w nich 270 osób, z cze-
go 2/3 przy produkcji, a resz-
ta w biurach, których dzia∏al-
noÊç obejmuje rejon ca∏ego
kontynentu. Kiedy rynek po-
nownie o˝yje, fabryka zdol-
na b´dzie osiàgnàç wydaj-
noÊç 35 maszyn dziennie. Za-
sadà firmy jest, i˝ produkcja
fabryki w Saint Dizier ma za-
spokajaç 2/3 potrzeb rynku
– pozosta∏a cz´Êç maszyn
sprowadzana jest z Japonii.
Ammann Yanmar zamierza
poszerzaç wp∏ywy w Euro-
pie, s∏u˝y temu pozyskanie
w ostatnim czasie dwudzie-
stu nowych dealerów. Zada-
niem firmy jest nie tylko pro-
dukcja i dystrybucja dziesi´-
ciu modeli produkowanych
w Saint Dizier, lecz tak˝e
sprzeda˝ sprz´tu importowa-
nego z Japonii. Firma gwa-
rantuje tak˝e wsparcie tech-
niczne w ca∏ej Europie. 

www.ammann-yanmar.com
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Wprowadzenie na rynek minikoparki gàsienicowej SV20 uÊwietni∏o jubileusz dwudziestolecia
powstania firmy Ammann Yanmar



Manitou – specjaliÊci
od „teleskopów”

Francuska firma Manitou jest
najwi´kszym na Êwiecie pro-
ducentem ∏adowarek telesko-
powych. Maszyny te zwane
tak˝e uniwersalnymi noÊnika-
mi osprz´tu wykorzystywane
sà w budownictwie, przemy-
Êle oraz w bran˝y rolniczej.
Od czasu wejÊcia do struktur
Unii Europejskiej obserwuje
si´ gwa∏towny wzrost zapo-
trzebowania na tego typu ma-
szyny tak˝e w Polsce. G∏ów-
nym tego powodem jest oczy-
wiÊcie du˝a uniwersalnoÊç ∏a-
dowarek teleskopowych.
WÊród klasycznych ∏adowa-
rek teleskopowych marki Ma-
nitou odnajdziemy kilka serii
maszyn ró˝niàcych si´ prze-
znaczeniem. Dla budownic-
twa przeznaczona jest seria
MT. Maszyny tej serii majà
zdolnoÊç podnoszenia ∏a-
dunku na wysokoÊç od oko-
∏o czterech do osiemnastu
metrów. Szczególnà uwag´

zwraca model MT 620 cha-
rakteryzujàcy si´ bardzo ma-
∏ymi gabarytami zewn´trzny-
mi, czy te˝ jeden z popular-
niejszych modeli – MT 732,
który mimo kompaktowej bu-
dowy charakteryzuje si´ do-
syç du˝ym udêwigiem mak-
symalnym wynoszàcym 3,2
tony. Kolejnà maszynà jest
MT 1030 S, która jest naj-
mniejszà ∏adowarkà Manitou
wyposa˝onà w zwi´kszajàce

stabilnoÊç podpory. Ciekawà
propozycjà sà równie˝ mo-
dele MT 1440 i MT 1840 naj-
nowszej serii Privilege. Sà to
maszyny charakteryzujàce
si´ du˝ym udêwigiem nomi-
nalnym przy zachowaniu do-
syç niskich wymiarów ze-
wn´trznych, jednoczeÊnie
MT 1840 cechuje si´ najwi´k-
szà wysokoÊcià podnoszenia
spoÊród maszyn tego typu
dost´pnych na rynku. Ma-
szyny te wyposa˝one sà
w automatyczny hamulec po-
stojowy u∏atwiajàcy ruszanie
na pochy∏oÊciach i mogà
pracowaç z platformami ro-
boczymi o udêwigu na-
wet 1.000 kg. Kolejnà serià
sà maszyny MLT, których wy-
posa˝enie i parametry naj-
bardziej docenià rolnicy. Sà
to maszyny w przedziale
od pi´ciu do dziesi´ciu me-
trów wysokoÊci podnosze-
nia, mogàce pracowaç z ró˝-
nego rodzaju chwytakami
i ∏y˝kami o pojemnoÊci na-
wet 3 m3. ¸adowarki o ozna-
czeniach MVT i MHT to „wa-

ga ci´˝ka”. Najwi´ksza ma-
szyna typoszeregu MHT jest
w stanie podnieÊç ∏adunek
o ci´˝arze 21 ton. Maszyny
MVT i MHT znajdujà zastoso-
wanie przede wszystkim
na budowie du˝ych obiek-
tów przemys∏owych w wy-
twórniach prefabrykatów be-
tonowych oraz kopalniach
surowców skalnych. Maszy-
n´ z tej serii o udêwigu szes-
nastu ton mo˝na ju˝ spotkaç

na polskich placach budowy.
Najbardziej zaawansowanymi
maszynami sà b´dàce rozwi-
ni´ciem klasycznych ∏adowarek
teleskopowych modele serii
MRT. Sà one wyposa˝one
w funkcj´ obrotu wokó∏ w∏asnej
osi poprawiajàcà ich w∏aÊciwo-
Êci u˝ytkowe. Dzi´ki temu ∏àczà
one cechy ∏adowarki teleskopo-
wej i ma∏ego ˝urawia samojezd-
nego. Wysi´gnik teleskopowy
umo˝liwia podnoszenie ∏adun-
ku na wysokoÊç od oko∏o 14
do 30 metrów. WÊród ∏adowa-
rek MRT znajdziemy maszyn´
o najwy˝szej wysokoÊci pod-
noszenia ∏adunku na Êwiecie
– jest to model MRT 3050. Do-
datkowo maszyna ta mo˝e
wspó∏pracowaç z wciàgarkà
hydraulicznà o udêwigu 12 ton.
Pierwsza maszyna MRT 3050
zosta∏a ju˝ dostarczona pol-
skiemu u˝ytkownikowi.
Manitou produkuje te˝ samo-
bie˝ne platformy robocze,
no˝ycowe i ramieniowo tele-
skopowe. WÊród nich szcze-
gólnà uwag´ zwracajà hybry-
dowe maszyny AETJ 150
i AETJ 170, które mogà pra-
cowaç zarówno na zasilaniu
elektrycznym, jak i spalino-
wym. Ciekawym modelem
jest równie˝ jedyna w swoim
rodzaju maszyna oznaczo-

na symbolem 150 TP. W od-
ró˝nieniu od zwyk∏ych plat-
form no˝ycowych, maszy-
na ta dzi´ki zastosowaniu wy-
si´gnika teleskopowego ma
równie˝ zasi´g boczny. Wy-
sokoÊç podnoszenia i udêwig
wynoszà odpowiednio: pi´t-
naÊcie metrów i jedna tona.
Pod markà MANITOU odnaj-
dziemy równie˝ najpopular-
niejszy typ maszyny budow-
lanej na polskim rynku, jakim
jest koparko-∏adowarka. Ko-
parko-∏adowarka MLB 625
wyposa˝ona jest w charak-
terystyczny dla Manitou te-
leskopowy uk∏ad ∏adowar-
kowy umo˝liwiajàcy pod-
niesienie ∏adunku na wyso-
koÊç oko∏o dwa metry wy˝-
szà ni˝ to ma miejsce
w przypadku typowych ko-
parko-∏adowarek. Do stan-
dardowego wyposa˝enia
tej maszyny nale˝y szybko-
z∏àcze ∏adowarkowe u∏a-
twiajàce wymian´ osprz´tu.
Wszystkie z wymienionych
maszyn dost´pne sà w auto-
ryzowanej sieci dealerskiej
Manitou na terenie ca∏ego kra-
ju. Aby wyjÊç naprzeciw ocze-
kiwaniom klientów Manitou
we wspó∏pracy z dealerami
dostarcza maszyny na testy
i prezentacje, gdzie istnieje
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Maszyny serii MRT wyposa˝one w funkcj´ obrotu wokó∏ w∏asnej osi ∏àczà cechy ∏adowar-
ki teleskopowej i ma∏ego ˝urawia samojezdnego

Nale˝àca do najnowszej serii Privilege ∏adowarka MT 1840 cechuje si´ zdecydowanie naj-
wi´kszà wysokoÊcià podnoszenia spoÊród maszyn tego typu



mo˝liwoÊç sprawdzenia ich
mo˝liwoÊci w typowych wa-
runkach placu budowy. Przy-
k∏adowo, w Gdaƒsku na budo-
wie salonu sprzeda˝y samo-
chodów klient mia∏ okazj´
sprawdziç zalety mechaniczne-
go przeniesienia nap´du w ∏a-
dowarce MT 1440. Maszy-
na pracowa∏a z ∏y˝kà ∏adowar-
kowà o pojemnoÊci 1 m3,
za pomocà której bez wysi∏ku
przesuwa∏a ha∏dy ziemi. Ten
sam typ maszyny, ale tym ra-
zem wyposa˝ony w szerokà
(czterometrowà) platform´ ro-
boczà pos∏u˝y∏ do przeprowa-
dzenia prac wykoƒczeniowych
na osiedlu mieszkaniowym we
Wroc∏awiu. Ma∏y dêwig, czy
mo˝e obrotowa ∏adowarka te-
leskopowa? Na to pytanie sta-
rano si´ odpowiedzieç w zak∏a-
dzie wytwórstwa konstrukcji
stalowych w P∏ocku, gdzie ma-
szyna MRT 2150 u˝ywajàc pi´-
ciotonowej wciàgarki hydrau-
licznej przenosi∏a kilkunasto-
metrowe stalowe rury. Te same
wartoÊci docenili obserwujàcy

budow´ osiedli mieszkanio-
wych w Warszawie i Gdaƒsku
(MRT 1635 i MRT 1850). Swo-
je zalety mia∏a okazj´ zapre-
zentowaç równie˝ koparko-∏a-
dowarka MLB 625 TEX, mi´dzy
innymi przy budowie drogi eks-
presowej Warszawa-Radom
gdzie maszyna udowodni∏a, ˝e
wysokie ha∏dowanie ziemi i za-
∏adunek ci´˝arówek z wysoki-
mi burtami nie stanowi dla niej
˝adnego problemu. Taka sama
maszyna prezentowa∏a swoje
mo˝liwoÊci na budowie hali
przemys∏owej pod Poznaniem.
W tym przypadku maszy-
na wykaza∏a swojà przewag´
nad typowymi koparko-∏ado-
warkami pracujàc przy u˝yciu
wide∏, gdzie na ma∏ej prze-
strzeni przyda∏ si´ ∏adowarko-
wy wysi´gnik teleskopowy
do roz∏adunku palet. Równie˝
wielkie kopalnie ˝wiru czy pia-
sku nie sà straszne dla ma-
szyn MANITOU. Na Pomorzu
maszyna MLT 845 o udêwi-
gu 4,5 tony przesuwa∏a kopal-
niane taÊmociàgi, gdzie by∏a

jednà z niewielu maszyn bez
problemu przemieszczajàcà
si´ po kopanym piasku. A by-
∏o to mo˝liwe dzi´ki optymal-
nie dobranej wielkoÊci kó∏
do masy maszyny.
Ile jest zastosowaƒ na budo-
wie, tyle te˝ mo˝liwoÊci zorga-
nizowania pokazu. Manitou
we wspó∏pracy z dealerami
przeprowadza w sumie co
roku kilkanaÊcie prezentacji
na budowie dróg, kanaliza-
cji, osiedli mieszkaniowych

i obiektów przemys∏owych.
Do dyspozycji klientów jak
dotychczas przeznaczonych
by∏o kilka modeli maszyn:
MT 620, MLB 625, MLT 735,
MT 1440, MRT 1635, 1850,
oraz 2150. Maszyny te wypo-
sa˝one by∏y w ró˝nego ro-
dzaju osprz´t roboczy mi´-
dzy innymi: wid∏y, ∏y˝ki od 0,6
do 3,0 m3, platformy robocze,
zawiesia hakowe oraz wcià-
garki hydrauliczne.

www.pl.manitou.com
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Charakterystyczny dla Manitou uk∏ad teleskopowy umo˝liwia podniesienie ∏adunku
na wysokoÊç o oko∏o dwa metry wy˝szà ni˝ typowe koparko-∏adowarki



Weber CR 5 - zag´szczanie
bez kompromisów

Prace rozwojowe prowa-
dzone przez in˝ynierów We-
ber MT pozwoli∏y na uzy-
skanie innowacyjnych wyni-
ków w dziedzinie r´cznie
kierowanych zag´szczarek
gruntu. Prace ziemne pro-
wadzone z wykorzystaniem
sprz´tu Weber MT stajà si´
dzi´ki temu bardziej ekono-
miczne. Âwiadczà o tym pa-
rametry nowej zag´szczarki
rewersyjnej CR 5, która
przekonuje swojà optymal-
nà wydajnoÊcià, du˝ym
komfortem obs∏ugi i nieza-
wodnà technikà. 
Nowa, udoskonalona za-
g´szczarka CR 5 zapewnia
optymalne zag´szczenie
niemal wszystkich materia-
∏ów stosowanych w budow-
nictwie ziemnym, takich jak
piasek, ˝wir lub t∏uczeƒ. Mo-
˝e byç tak˝e wykorzystywa-
na do stabilizacji kostki bru-
kowej. Dzi´ki opracowaniu
na nowo konstrukcji, za-
g´szczarka CR 5 charakte-
ryzuje si´ harmonicznymi
w∏aÊciwoÊciami posuwu
i du˝à stabilnoÊcià parame-

trów pracy oraz wi´kszà
zdolnoÊcià pokonywania
wzniesieƒ. Widocznie zwi´k-
szono tak˝e si∏´ odÊrodko-
wà. Mo˝liwoÊç zmiany sze-
rokoÊci p∏yty roboczej po-
zwala na uniwersalne stoso-
wanie zag´szczarki. 
Konstruktorzy zag´szczarki

CR 5 zadbali o optymalne wy-
t∏umienie drgaƒ na jej r´koje-
Êci, co zapewnia operatorowi
pe∏en komfort obs∏ugi. Znaczà-
ca redukcja wibracji pozwala
na przyjemnà i nie m´czàcà
prac´. Regulacja wysokoÊci
dyszla sterowania umo˝liwia
jego dostosowanie do wzrostu
operatora. Poprzez zastosowa-
nie specjalnego wariantu wy-
sokopr´˝nego silnika Hatz
znacznie zmniejszono emisj´
ha∏asu. Modyfikacja rozruszni-

ka rewersyjnego, ko∏a zama-
chowego i t∏umika w mode-
lu 1B30 zmniejszy∏a poziom
ha∏asu o 3 dB w porówna-
niu do modelu standardo-
wego. Nowa CR 5 z hydrau-
licznym prze∏àczaniem po-
suwu do przodu i do ty∏u wy-
posa˝ona jest w dodatkowà fil-

tracj´ powietrza z oddziela-
czem cyklonowym, co wyraê-
nie wp∏ywa na zwi´kszenie
trwa∏oÊci silnika. Trwa∏oÊç i wy-
soka jakoÊç „Made by Weber
MT” sprawia, ˝e CR 5 jest

szczególnie ekonomicznym,
bezpiecznym i niezawodnym
narz´dziem pracy. Przed uszko-
dzeniami silnik ochrania rama
zabezpieczajàca z os∏onà.
Sprz´g∏o samoczynnie napina-
jàce pasek klinowy eliminuje ko-
niecznoÊç jego regularnego na-
pinania. Du˝y zaczep u∏atwia
szybki i bezpieczny za∏adunek
CR 5 dêwigiem lub wózkiem wi-
d∏owym.
Seryjnie CR 5 (281 kg) wy-
posa˝ona jest w silnik wyso-
kopr´˝ny Hatz z rozruszni-
kiem rewersyjnym. Dost´p-
ne jest tak˝e wykonanie

z rozrusznikiem elektrycz-
nym CR 5 E (298 kg) oraz
wersja z silnikiem benzyno-
wym Honda CR 5 Hd (273
kg). Zag´szczarka w wersji
z rozrusznikiem elektrycz-
nym mo˝e byç uruchamia-
na tak˝e r´cznie, w przypad-
ku gdyby starter elektryczny
nie zadzia∏a∏. W wyposa˝e-
niu seryjnym znajduje si´
licznik motogodzin. Wszyst-
kie trzy modele dysponujà
si∏à odÊrodkowà 42 kN. Sze-
rokoÊç p∏yty roboczej wyno-
szàca 55 cm mo˝e byç
zwi´kszona do 70 cm z u˝y-
ciem poszerzeƒ. 
Weber Maschinentechnik
GmbH z siedzibà w niemiec-
kim Bad Laasphe jest Êred-
niej wielkoÊci przedsi´bior-
stwem produkcyjnym posia-
dajàcym szerokie kontakty
handlowe na ca∏ym Êwiecie.
Udzia∏ eksportu w ogólnej
produkcji firmy przekra-
cza 60%. Wa˝nymi rynkami,

na których dzia∏ajà w∏asne
przedstawicielstwa i biura
handlowe, sà obok Europy
USA, Kanada i Ameryka Po-
∏udniowa. Du˝e inwestycje
w badania i rozwój zapew-
niajà najwy˝szà jakoÊç ma-
szyn. Weber MT w celach roz-
wojowych prowadzi badania
naukowe na poziomie pod-
stawowym. Ich owocem jest
COMPATROL®, pierwszy na-
wierzchniowy system kontroli
stopnia zag´szczania gruntu
zintegrowany w r´cznie kiero-
wanej zag´szczarce gruntu.

www.webermt.com.pl
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Standardowa szerokoÊç p∏yty roboczej zag´szczarki CR5 wynosi 55 centymetrów. W ra-
zie potrzeby mo˝na jà ∏atwo poszerzyç do 70 centymetrów

Zag´szczarka CR 5 zapewnia optymalne zag´szczenie niemal wszystkich materia∏ów
stosowanych w budownictwie ziemnym

Konstruktorzy zag´szczarki CR 5 zadbali o optymalne wyt∏umienie drgaƒ na r´kojeÊci,
co zapewnia operatorowi pe∏en komfort obs∏ugi





Osprz´t Rotar zwi´ksza 
efektywnoÊç maszyn

Dzia∏ajàca na krajowym rynku
od roku 1998 spó∏ka Rotar
Poland jest producentem
specjalistycznego osprz´tu
do maszyn budowlanych.
¸y˝ki przesiewajàce i kruszà-
ce oraz ró˝nego rodzaju
chwytaki stosowaç mo˝-
na w koparkach i ∏adowar-
kach ró˝nych marek.
Konstruktorzy Rotara k∏adà
szczególny nacisk na ja-
koÊç produkcji ju˝ w fazie
projektowania. Ju˝ w latach
dziewi´çdziesiàtych prze-
szli na projektowanie 3D.
Fakt ten oraz u˝ywanie
do produkcji wy∏àcznie naj-
wy˝szej jakoÊci materia∏ów
i komponentów, mi´dzy in-
nymi niezwykle odpornej
na zu˝ywanie Êcierne i ob-
cià˝enia dynamiczne stali
HARDOX oraz WELDOX po-
zwoli∏o znaczàco wyd∏u˝yç
˝ywotnoÊç sprz´tu. Warto
tak˝e zwróciç uwag´ na mo-

du∏owà budow´ narz´dzi
Rotar u∏atwiajàcà serwisowa-
nie urzàdzeƒ oraz pozwala-
jàcà skróciç czas trwania
ewentualnych napraw. 
Ciekawym konstrukcyjnie
i niezwykle uniwersalnym
urzàdzeniem jest przesie-
wacz b´bnowy Rotar Cle-
aner. Producent oferuje dwa
rodzaje przesiewaczy. Rotar
Cleaner HEX przeznaczony
jest do koparek o ci´˝arze ro-
boczym od 7 do 35 ton, a Ro-
tar Cleaner HPL do ∏adowa-
rek ko∏owych od 8 do 38 ton.
Zasadniczym elementem obu

wersji Rotar Cleanera jest za-
mykany za pomocà hydrau-
licznej klapy obrotowy b´ben
wyposa˝ony w specjalne si-
ta. U˝ytkownik mo˝e dobraç
sito o odpowiedniej g´stoÊci
do Êrednicy przesiewanego
materia∏u. Wymiana sita od-
bywa si´ b∏yskawicznie, do jej
przeprowadzenia wystarczy
jeden pracownik, na przyk∏ad
operator maszyny. 
Przy zastosowaniu sit o od-
powiedniej g´stoÊci ruch
obrotowy b´bna pozwala
na odsianie kolejnych frakcji
materia∏u, na przyk∏ad pia-

sku, drobnych kamieni itd.
Rotar Cleaner znajduje za-
stosowanie na placach bu-
dowy, przy pracach rozbiór-
kowych, odsiewach rekulty-
wacyjnych, napowietrzaniu
gleby. Mo˝e byç tak˝e eks-
ploatowany w wodzie, co
umo˝liwia dodatkowe p∏uka-
nie przesiewanego materia∏u.
Rotar Poland produkuje dwa
rodzaje ∏y˝ek przesiewajàcych
do koparek i ∏adowarek. ¸y˝ki
EVB wyposa˝one sà w nap´-
dzane hydraulicznie ruchome
listwy. Uzyskany za ich pomo-
cà efekt wibracji usprawnia
przesiewanie materia∏ów. ¸y˝-
ki przesiewajàce Rotar majà
równie˝ t´ zalet´, ˝e wyposa-
˝ona w nie maszyna nie jest
nara˝ona na szybkie zu˝ycie
sworzni i zwiàzane z tym awa-
rie. Operator maszyny wypo-
sa˝onej w zwyk∏à ∏y˝k´ z nie-
ruchomym rusztem podczas
przesiewania zmuszony jest
wykonywaç gwa∏towne ruchy
ramieniem wysi´gnika, co po-
woduje uszkodzenia mecha-
niczne podzespo∏ów maszyny.
Niezwykle istotne jest odpo-
wiednie dobranie osprz´tu.
Wst´pnej konfiguracji dokonaç
mo˝na korzystajàc ze strony
internetowej Rotar Poland.
Przed ostatecznà decyzjà o za-
kupie warto jednak skonsulto-
waç swój wybór. Wykwalifiko-
wany personel Rotar Poland
pomo˝e nie tylko dobraç od-
powiedni osprz´t, ale równie˝
w jego prawid∏owej eksploata-
cji. Rotar Poland jest równie˝
w stanie wykonaç osprz´t
na specjalne zamówienie. 

www.rotar.nl
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Nawet najlepsza maszyna bez odpowiedniego osprz´tu traci wiele na wartoÊci. Oferowany przez Rotar Poland wydajny osprz´t znacznie
podnosi zakres zastosowaƒ i efektywnoÊç wykorzystania ∏adowarek ko∏owych



Outsourcing sposobem
na kryzys?

W czasie prosperity w gospo-
darce wi´kszoÊç menad˝erów
realizuje strategi´ wzrostu, gdzie
podstawowymi parametrami sà
wzrost sprzeda˝y i udzia∏u
w rynku, kwestie kosztowe nato-
miast spychane sà na margines.
Niestety wyraênie pogorszo-
na koniunktura na rynku bu-
dowlanym w Polsce w 2009 ro-
ku wymusza natychmiastowà
reakcj´. Priorytet stanowi prze-
glàd kosztów. Niezb´dna jest
analiza listy dostawców, porów-
nanie cen materia∏ów i us∏ug. 
Kolejnym krokiem ku optymaliza-
cji kosztów jest rozwa˝enie out-
sourcingu w poszczególnych
obszarach dzia∏alnoÊci firmy.
Zarówno du˝e, jak i ma∏e firmy
budowlane dysponujà zwykle
w∏asnym parkiem maszynowym.
Warto, zw∏aszcza teraz, zrewido-
waç koszty u˝ytkowania sprz´-
tu, jego magazynowania, kon-
serwacji, awaryjnoÊci i zwiàza-

nych z nià przestojów i remon-
tów. Rezygnacja z dalszych za-
kupów sprz´towych i utrzyma-
nia w∏asnej floty maszynowej
na korzyÊç wynajmu mo˝e byç
dla firmy najlepszà metodà
na przeczekanie dekoniunktury
i znaczàce oszcz´dnoÊci. 
W Polsce najwi´kszà firmà oferu-
jàcà wynajem sprz´tu dla budow-
nictwa i przemys∏u jest posiada-
jàcy ponad pi´çdziesi´cioletnie
tradycje Ramirent. Firma posiada
oddzia∏y na terenie ca∏ego kraju,
dysponuje najwi´kszà flotà ma-
szynowà, a dzi´ki udzia∏owi
w najpowa˝niejszych inwesty-
cjach w Polsce zdoby∏a sobie za-
ufanie tysi´cy klientów. Nie bez
powodu z us∏ug firmy Ramirent
od lat korzystajà zarówno naj-
wi´ksi inwestorzy budowlani, za-
k∏ady przemys∏owe, stocznie,
w∏adze lokalne i krajowe, jak rów-
nie˝ klienci indywidualni. – Wyna-
jem sprz´tu jest rozwiàzaniem
niezwykle efektywnym, zapewnia
finansowy i organizacyjny komfort.
Pozwala na uwolnienie Êrodków fi-
nansowych i nieprzerwany dost´p

do najnowoczeÊniejszych urzà-
dzeƒ, do doradztwa technicznego
oraz pe∏nej opieki serwisowej – t∏u-
maczy kierownik jednego z od-
dzia∏ów Ramirent. Wa˝nym jest, ˝e
firma Ramirent nieustannie wymie-
nia i powi´ksza swój park maszy-
nowy przeznaczony do wynajmu,
co zapewnia gwarancj´ jakoÊci
oferowanych rozwiàzaƒ. Ponadto
firma zatrudnia wykwalifikowanych
specjalistów z zakresu poszcze-
gólnych grup sprz´towych i wy-
najmu. Potrafià oni profesjonal-
nie doradziç w doborze odpo-
wiedniego sprz´tu do wykona-
nia konkretnego zadania i do-
pasowaç rozwiàzania do ocze-
kiwaƒ kosztowych klienta.
– JeÊli klienci nie zostanà rzetel-

nie obs∏u˝eni, przejdà do kon-
kurencji. Poza tym chcà mieç
ciàg∏y dost´p do najnowszych
technologii przy jednoczesnym
utrzymaniu kosztów na mo˝liwie
niskim poziomie. My jesteÊmy
w stanie im to zapewniç. Najlep-
si ludzie, innowacyjne rozwiàza-
nia technologiczne podà˝ajàce
za wymaganiami rynku, najno-
woczeÊniejszy park maszynowy.
Wszystkie te elementy tworzà
unikatowà kombinacj´ us∏ug
i wsparcia, jakiej nie oferuje
˝adna konkurencyjna firma. To
w∏aÊnie stawia Ramirent na cze-
le! – podsumowuje Agnieszka
Spychalska specjalista ds.
Marketingu Ramirent.

www.ramirent.pl
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Wacker Neuson – tysiàc
w´z∏ów na godzin´

Prace budowlane z u˝yciem
˝elbetonu wià˝à si´ z ko-
niecznoÊcià wykonywania
wiàzaƒ w zbrojeniu. ¸àcze-
nie pr´tów zbrojeniowych
jest pracà czasoch∏onnà
i m´czàcà. Roboty sà bo-
wiem z regu∏y prowadzone
r´cznie. Pracownik wyko-
nujàcy zbrojenie musi
umieÊciç drut w odpowied-
nim miejscu, zakr´ciç go
przy pomocy obc´gów,
a nast´pnie obciàç. Czynno-
Êci te wymagajà przy tym
d∏ugotrwa∏ego zajmowania
pochylonej pozycji. W efek-
cie robotnicy wykonujàcy
wiàzania skar˝à si´ na sil-
ne bóle kr´gos∏upa i ramion.
Nic zatem dziwnego, ˝e ich
wydajnoÊç z biegiem czasu
spada, podobnie zresztà jak
jakoÊç wykonywanych w ten
sposób ∏àczeƒ. 
Konstruktorzy Wacker Neu-
son pomyÊleli o ul˝eniu doli

∏àczàcych zbrojenia tworzàc
mechaniczne narz´dzie u∏a-
twiajàce wiàzanie pr´tów
zbrojeniowych, a tym sa-
mym znacznie przyspiesza-
jàce wykonywanie zbrojenia.
Urzàdzenie DF 16 pozwala
operatorowi – nawet bez
specjalnego przeszkolenia
– wykonaç w ciàgu godziny
nawet do tysiàca powtarzal-
nej wysokiej jakoÊci w´z∏ów.
To imponujàca wydajnoÊç,
wszak robotnik wykonujàcy
prac´ r´cznie jest w stanie
w tym samym czasie zrobiç
najwy˝ej czterysta po∏àczeƒ.
Dodajmy tak˝e, ˝e nie
wszystkie z nich sà identycz-
nie wysokiej jakoÊci…
Na szczególne podkreÊlenie
zas∏uguje to, ˝e urzàdzenie
DF 16 jest czysto mecha-
niczne, a dzi´ki temu wyjàt-
kowo odporne na uszko-
dzenia i zawsze przygoto-
wane do u˝ycia. Inaczej ni˝
ma to miejsce w przypadku
elektrycznych automatów
do wiàzania zbrojeƒ, DF 16
nie wymaga ∏adowania aku-

mulatorów ani te˝ zasilania
z sieci. Takie rozwiàzanie
usprawnia prac´ na placu
budowy. Robotnik korzy-
stajàcy z narz´dzia nie mu-
si pami´taç o na∏adowaniu
akumulatorów. Nie musi te˝
przerywaç pracy ze wzgl´du
na ich wyczerpanie. 
Narz´dzie jest wyjàtkowo
por´czne, cechuje je pro-
stota obs∏ugi. Nie ma
zatem potrzeby przeprowa-
dzania specjalistycznego
szkolenia, by pracownik
móg∏ w pe∏ni efektywnie
wykonywaç wiàzania zbro-
jeƒ. W celu wykonania wià-
zania wystarczy za∏adowaç
magazynek narz´dzia wià-
zaniami z drutu miedziowa-
nego. Jednorazowo mieÊci
on siedemdziesiàt siedem
takich wiàzaƒ. Jego uzupe∏-
nienie nie nastr´cza ˝ad-
nych trudnoÊci, odbywa si´
w kilku ruchach, podobnie
jak ma to miejsce w przy-
padku zszywacza biurowe-
go. Po upewnieniu si´, ˝e
magazynek jest pe∏ny, nale-
˝y pionowo ustawiç narz´-
dzie na ∏àczonych pr´tach

zbrojeniowych. Po niewy-
magajàcym du˝ej si∏y wci-
Êni´ciu r´kojeÊci narz´dzia
wiàzad∏o wysuwa si´ z ma-
gazynka obejmujàc pr´ty,
a jego koƒce zaczepiajà
o siebie. Podczas wyciàga-
nia urzàdzenia do momen-
tu osiàgni´cia automatycz-
nego punktu wyzwalajàce-
go, wiàzad∏o jest skr´cane
i w ten sposób powstaje wy-
sokiej jakoÊci w´ze∏.
Zakres zastosowaƒ narz´-
dzia nie ogranicza si´
do wykonywania klasycz-
nych wiàzaƒ zbrojeƒ. DF 16
doskonale sprawdza si´
równie˝ w pracach elektro-
-instalacyjnych. Przy pomo-
cy DF 16 mo˝na równie˝ ∏a-
two i dok∏adnie mocowaç
w´˝e grzewcze i rury. Urzà-
dzenie nadaje si´ zarówno
do prac w poziomie (stropy,
p∏yty pod∏ogowe, grzejniki
pod∏ogowe), jak i w pionie
(Êciany, podpory). Dzi´ki te-
mu znaczàco usprawnia
prace w firmach wykonujà-
cych betonowe elementy
prefabrykowane. 

www.wackerneuson.pl
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Dzi´ki zastosowaniu DF 16 mo˝na w du˝ym stopniu uniknàç w szczególnoÊci ucià˝liwego,
g∏´bokiego pochylania si´. Za sprawà jednor´cznej obs∏ugi narzàdzia wiàzanie pr´tów
zbrojeniowych sta∏o si´ zdecydowanie prostsze i mniej m´czàce



Solideal - opony 
i gàsienice

Solideal SRGP jest opo-
nà radialnà przeznaczo-
nà do ∏adowarek, równia-
rek drogowych oraz wozi-
de∏. Zaawansowana tech-
nologicznie konstrukcja, za-
stosowanie specjalnej mie-
szanki gumowej oraz zopty-
malizowany wskaênik wy-
pe∏nienia bie˝nika majà

wp∏yw na znaczne wyd∏u˝e-
nie ˝ywotnoÊci opon SRGP.
Doskona∏à stabilnoÊç oraz
trakcj´ opony zapewnia
opatentowany wzór bie˝-
nika oraz karkas majàcy
wp∏yw na amortyzowanie
nierównoÊci na drodze. Nie-
kierunkowy g∏´boki bie˝nik
wp∏ywa na doskona∏à przy-
czepnoÊç przy jeêdzie
do przodu jak i do ty∏u. Uni-
katowa dwustopniowa Êcia-
na ∏opatek bie˝nika tworzy
wyjàtkowy samooczyszcza-
jàcy si´ bie˝nik ∏amiàcy za-
schni´te b∏oto oraz wyrzu-
cajàcy kamienie.
Gàsienice Solideal OTT
stosuje si´ w mini∏adowa-
rkach ko∏owych w celu
zwi´kszenia ich mobilnoÊci
w grzàskim, kopnym tere-
nie. Wykonane z komponen-
tów naturalnego kauczuku,
z wbudowanymi elementami
stalowymi najwy˝szej jako-
Êci, zapewniajà wyd∏u˝ony
okres eksploatacji. G∏´boki,
agresywny bie˝nik i specjal-

nie zaprojektowane ∏àczenia
wp∏ywajà na maksymalnà
trwa∏oÊç i uniwersalnoÊç
stosowania. Gàsienice OTT
dostarczajà doskona∏ej trak-
cji, zmniejszajàc 5-krotnie
naciski powierzchniowe,
a co za tym idzie, unoszà
maszyn´ na powierzchni
grzàskiego pod∏o˝a, jedno-
czeÊnie nie uszkadzajà
wra˝liwych powierzchni
(trawa) oraz zachowujà
znakomità p∏ynnoÊç pracy

na asfalcie i nierównym be-
tonie. Mo˝liwoÊç zastoso-
wania wybranego rozmiaru
gàsienicy i ogniwa ∏àczàce-
go sprawia, i˝ monta˝ trwa
kilkanaÊcie minut. Stosun-
kowo niewielka waga
i mo˝liwoÊç niezale˝nego
transportu zwi´ksza poten-
cja∏ wykorzystania gàsienic
OTT, w ró˝nych warunkach,
wtedy, gdy jest to niezb´dne
dla u˝ytkownika maszyny.

www.solideal.pl
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Gàsienice Solideal OTT podnoszà mobilnoÊç mini∏adowarek ko∏owych pracujàcych
w trudnych warunkach terenowych

Solideal SRGP odznacza si´ doskona∏à
stabilnoÊcià i trakcjà



Voith Turbo - smarowanie
wa˝na rzecz

Voith Turbo Sp. z o.o. jest
przedstawicielem niemieckiej
firmy Voith na terenie Polski,
Krajów Nadba∏tyckich oraz
Ukrainy. G∏ównà sfer´ dzia-
∏alnoÊci firmy stanowi sprze-
da˝, serwisowanie i naprawy
produktów Voith, a tak˝e in-
nych marek m.in. systemów
centralnego smarowania. Vo-
ith Turbo jest dystrybutorem
systemów centralnego sma-
rowania SKF oraz przedsta-
wicielem niemieckiej firmy
Baier+Köppel GmbH&Co
b´dàcej producentem syste-
mów smarowniczych. Pro-
dukty marki Baier+Köppel
przeznaczone do maszyn
budowlanych noszà nazw´
Beka-Max. Obydwie firmy
oferujà przeznaczone do ma-
szyn budowlanych tak zwane
progresywne systemy sma-
rowania zasilane Êrodkami
smarnymi do klasy NLGI 2.
W sk∏ad progresywnych sys-
temów smarowania wcho-
dzà: agregat pompujàcy ze
sterownikiem elektronicz-
nym, przewody smarowe ∏à-
czàce agregat pompujacy
z rozdzielaczami progresyw-
nymi oraz przewody dopro-
wadzajàce smar z rozdziela-
czy do punktów smarowych.
OkreÊlenie progresywny
(post´powy) oznacza, ˝e
punkty smarowania nie sà
smarowane jednoczeÊnie,
lecz po kolei. Dzi´ki temu
mo˝liwy jest prosty nadzór
centralnego systemu smaro-
wania przy pomocy zaworu
przelewowego. Je˝eli punkt
smarowania nie przejmuje
smaru z rozdzielacza (np. ze
wzgl´du na zablokowane
wyjÊcie smaru na ∏o˝ysko),
rozdzielacz progresywny zo-
staje zablokowany, a w uk∏a-
dzie powstaje ciÊnienie.
W przypadku zablokowanej
instalacji przy poprawnie
dzia∏ajàcej pompie, ciÊnie-
nie w uk∏adzie narasta, a˝
do momentu osiàg´cia war-

toÊci, przy której zawór prze-
lewowy wkr´cony w pomp´
otwiera si´ umo˝liwiajàc wy-
ciekanie Êrodka smarowe-
go. Pozwala to nie tylko za-
bezpieczyç instalacj´, ale
przede wszystkim kontrolo-
waç system. U˝ytkownik bez
pomocy czujnika elektrycz-
nego jest w stanie stwierdziç
czy uk∏ad dzia∏a prawid∏owo.
Wystarczy do tego obserwa-
cja zaworu przelewowego
i jednego z ∏o˝ysk. 
Rozdzielacz progresywny

montuje si´ z p∏ytek, które
mogà mieç ró˝nà wydaj-
noÊç. Za dostarczenie sma-
ru do rozdzielacza odpo-
wiada pompa. Zarówno
pompy Beka-Max (typ EP-1)
jak i SKF (typ KFGS) odzna-
czajà si´ podobnà budowà.

Na wale silnika pràdu sta∏e-
go umieszczona jest krzyw-
ka, która wprawia w ruch
posuwisto-zwrotny (t∏ocze-
nie i ssanie smaru) ele-
ment pompujàcy. Miesza-
d∏o przeciska smar ze
zbiornika do obszaru zasy-
sania smaru. Cz´Êç zgarnia-
jàca mieszad∏a umo˝liwia
wzrokowà kontrol´ iloÊci sma-
ru w przeêroczystym zbiorniku.
Element pompujàcy odpo-
wiada za poziom ciÊnienia
w uk∏adzie. W pomp´ mo˝-

na wkr´ciç trzy elementy
pompujàce, dzi´ki czemu
mo˝emy mieç do dyspozy-
cji trzy niezale˝ne linie. Ele-
menty pompujàce mogà
mieç ró˝nà wydajnoÊç. Pom-
py EP-1 mogà byç wyposa-
˝one w zbiornik o pojemno-

Êci: 1,9, 2,5, 4 bàdê 8 kg, na-
tomiast pompy SKF odpo-
wiednio: 2, 6 lub 8 kg.
Pompy zintegrowane sà ze
sterownikiem. System dzia∏a
w pe∏ni automacznie. Cykl
smarowania rozpoczyna sy-
gna∏ ze sterownika urucha-
miajàcy pomp´, która przez
zadany czas podaje poprzez
elementy pompujàce smar
do poszczególnych rozdzie-
laczy. Przesuwajàce si´
w rozdzielaczach na skutek
ciÊnienia smaru t∏oczki kie-
rujà odpowiednio dobrane
dawki, kolejno do punktów
smarowych lub dalej do ko-
lejnych rozdzielaczy. Dawka
smaru wychodzàca z pompy
zale˝na jest od wydajnoÊci
zamontowanego elementu
pompujacego oraz czasu
pracy pompy agregatu. Cz´-
stotliwoÊç smarowania usta-
lona jest poprzez zaprogra-
mowanie w sterowniku okre-
su przerwy mi´dzy cyklami
smarowania. W pompach
SKF za pomocà cyfrowego
wyÊwietlacza ustawia si´
czas dzia∏ania pompy
(na przyk∏ad dziesi´ç minut)
i czas przerwy w pra-
cy (na przyk∏ad wynoszàcy
jednà godzin´). Oznacza to,
˝e pompa b´dzie si´ w∏à-
czaç co godzin´ na dzie-
si´ç minut. Natomiast
w pompach Beka ustawie-
nia parametrów smarowa-
nia dokonuje si´ za pomo-
cà potencjometrów. Przy-
k∏adowo pompa EP-1 ze
sterownikiem EP-tronic po-
siada trzy funkcje sterowa-
nia: czas (pompa pracuje
przez ustawiony okres),
takty (cykl smarowania trwa
do momentu wykonania
przez t∏oczek rozdzielacza
za∏o˝onej liczby taktów) lub
obroty (cykl smarowania
trwa do momentu, a˝ pom-
pa wykona odpowiednià,
ustawionà liczb´ obrotów). 
Baier+Köppel GmbH&Co
oferuje równie˝ ma∏e kom-
paktowe pompy PICO ze
zbiornikiem mieszczàcym
1,2 kilograma Êrodka smar-
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Idea smarowania progresywnego opiera si´ na pracy specjalnych rozdzielaczy 

Pompa jest odpowiedzialna za dostarczenie smaru do rozdzielacza



nego. Sà one najcz´Êciej
wykorzystywane w ma∏ych
maszynach budowlanych
oraz pojazdach, w których
wyst´pujà trudnoÊci ze zna-
lezieniem wolnego miejsca
na zamontowanie pompy.
Pompy te ∏àczà ze sobà
dwie technologie smarowa-
nia, progresywnà i wieloli-
niowà (dodatkowych osiem
wyjÊç z pompy).
Systemy progresywne mogà
byç wyposa˝one w czujniki
dozorujàce prawid∏owoÊç
ich pracy. Pompy Beka-
-Max wyposa˝one sà do-
datkowo w sterownik EP-
Tronic z pami´cià danych
zintegrowanà z modu∏em
diagnozy oraz interfejsem
do systemu telemetrycznego.
Systemy centralnego smaro-
wania wykorzystywane sà
tak˝e w pojazdach specjali-
stycznych. Do smarowania
naczep s∏u˝y agregat PICO
ze sterownikiem T2, na któ-
rym ustawiany jest maksy-
malny czas smarowania.

Agregat PICO-T2 korzysta
z tego samego zasilania, co
Êwiat∏a hamowania naczepy.
Oznacza to, ˝e pompa uru-
chamia si´ t∏oczàc smar tyl-
ko w momencie zadzia∏ania
Êwiate∏ „stop”, czyli podczas
hamowania. Przy ka˝dym ha-
mowaniu pompa rozpoczy-
na zatem t∏oczenie smaru
do systemu. Po up∏ywie za-

programowanego czasu
smarowania pompa wy∏àcza
si´ nawet wówczas, gdy ma-
my do czynienia z d∏u˝szym
hamowaniem. Natomiast je-
˝eli prowadzàcy pojazd ha-
muje krócej ni˝ wynosi zapro-
gramowany czas smarowa-
nia, pompa t∏oczy smar tylko
przez dany czas przypadajà-
cy na hamowanie. Impulsy

hamowania krótsze ni˝ jed-
nosekundowe sà przez sys-
tem ignorowane.
Systemy progresywne majà t´
zalet´, ˝e mogà byç montowa-
ne bez pompy. Wszystkie
punkty smarne sà wówczas
zasilane z jednego miejsca.
Wyprowadzenie tego central-
nego punktu smarowania usy-
tuowane jest w ∏atwo dost´p-
nym miejscu na maszynie czy
pojeêdzie. W celu jego ∏atwej
indentyfikacji przez personel
techniczny opatrzone jest
specjalnà naklejkà. Do tego
punktu smar podawany jest
r´cznie. Stàd z kolei za po-
Êrednictwem rozdzielacza
progresywnego Êrodek smar-
ny zostaje rozprowadzony
do wszystkich punktów pojaz-
du wymagajàcych smarowa-
nia. W ka˝dej chwili istnieje
oczywiÊcie mo˝liwoÊç domon-
towania pompy. W takim przy-
padku rozbudowany system
centralnego smarowania staje
si´ w pe∏ni automatyczny. 

www.beka-lube.pl
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Pompy PICO sà najcz´Êciej wykorzystywane w ma∏ych maszynach budowlanych 
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Trimble GCS900 Grade
Control System

Firma Trimble zaprezento-
wa∏a wersj´ 11 systemu ste-
rowania maszynami Trimble
GCS900 Grade Control Sys-
tem. Nowa wersja pozwala
na sterowanie pracà szerszej
grupy maszyn i zastosowa-
nie konfiguracji przyspiesza-
jàcych realizacj´ projektów.
Systemy sterowania maszy-
nami firmy Trimble posiada-
jà mo˝liwoÊç adaptacji
do niemal ka˝dych warun-
ków na placu budowy. Dzi´-
ki temu wykonawcy mogà
pracowaç szybciej wykorzy-
stujàc swój potencja∏ w bar-
dziej wydajny sposób. Jest
to szczególnie wa˝ny czyn-
nik w trudnych czasach kryzy-
su w bran˝y budowlanej,
przy mniejszej liczbie projek-
tów i rosnàcej konkurencyjno-
Êci stajàcych do przetargów.
Jedenasta wersja oprogra-
mowania posiada tak˝e no-
we opcje systemowe dla
koparek, mo˝liwoÊç obs∏ugi
zgarniarek i udoskonalone
funkcje sterowania spychar-
kami i równiarkami.
Specjalnie z myÊlà o zasto-
sowaniu w koparkach firma
Trimble wprowadzi∏a przy-
datnà opcj´ Single GPS (po-
jedynczy odbiornik GPS),
umo˝liwiajàcà sterowanie ich
pracà w trybie 3D. Ponadto
opcja wspó∏pracy z tachi-
metrami serii SPSx30 umo˝-
liwia prac´ koparek w miej-
scach o ograniczonym za-
si´gu GPS, takich jak tune-
le, g∏´bokie wykopy czy te-
reny silnie zadrzewione.
System w konfiguracji z ta-
chimetrem elektronicznym
mo˝e byç montowany za-
równo w spycharkach, rów-
niarkach, jak i w koparkach.
W przypadku zgarniarek je-
denasta wersja systemu
GCS900 zapewnia automaty-
zacj´ procesu podnoszenia
i opuszczania czerpaka, tym
samym przyspieszajàc cykle
robocze maszyny, jednocze-

Ênie zmniejszajàc zm´cze-
nie jej operatora.
Pracujàce pod kontrolà sys-
temu spycharki posiadajà
opcj´ dynamicznego obrotu
lemiesza, natomiast funkcja
dynamicznego przesuwu le-
miesza dost´pna jest zarów-
no dla spycharek, jak i rów-
niarek. Umo˝liwia to operato-
rom szybsze i dok∏adniejsze

wykonywanie pracy bez
ograniczeƒ w postaci ko-
niecznoÊci utrzymywania le-
miesza w poziomie lub pionie
w celu zachowania precyzji.
System sterowania maszy-
nami GCS900 Grade Con-
trol posiada jeden interfejs
dla wszystkich konfiguracji.
Oprogramowanie wewn´trz-
ne zapewnia wiele udosko-
nalonych funkcji, które po-
zytywnie wp∏ywajà na wy-
dajnoÊç pracy na budowie.
Aktualnie oprogramowanie
dost´pne jest w dwudziestu
szeÊciu j´zykach. Mo˝liwe
jest równie˝ stosowanie t∏u-
maczeƒ, co pozwala na wy-
korzystywanie lokalnej si∏y
roboczej w wi´kszej liczbie

krajów. Dodatki obejmujà
t∏umaczenia na takie j´zyki,
jak afrikaans, estoƒski, hin-
di, koreaƒski, ∏otewski, li-
tewski i s∏owacki.
GCS900 w wersji jedenastej
spe∏nia oczekiwania zarówno
nowych, jak i obecnych u˝yt-
kowników systemu sterowania
maszynami Trimble. Umo˝liwia
osiàgni´cie wy˝szego zwrotu

z inwestycji w krótszym czasie.
W przypadku nowych u˝yt-
kowników, funkcja Single GPS
dla koparek u∏atwia ekono-
miczne wejÊcie w Êwiat stero-
wania 3D. Z kolei w przy-
padku u˝ytkowników zazna-
jomionych z produktami fir-
my Trimble rozszerzona ga-
ma obs∏ugiwanych maszyn
i konfiguracji pozwala jeszcze
lepiej wykorzystywaç kluczo-
we komponenty systemu
w ró˝nego rodzaju maszy-
nach i zastosowaniach. Do-
danie funkcji obrotu i przesu-
wu lemieszy zapewnia wi´k-
szà elastycznoÊç obs∏ugi.
System sterowania maszy-
nami GCS900 Grade Con-
trol w wersji jedenastej firmy

Trimble dost´pny jest ju˝ te-
raz za poÊrednictwem kana-
∏u dystrybucji dla budownic-
twa ci´˝kiego i drogowego.
Oddzia∏ budowlany firmy
Trimble jest liderem innowa-
cji w dziedzinie rozwiàzaƒ
zwi´kszajàcych wydajnoÊç
pracy w przemyÊle ci´˝kim
i drogowym oraz budowla-
nym. Rozwiàzania firmy Trim-
ble wykorzystujà najnowsze
technologie, takie jak GPS,
lasery budowlane, tachimetry
elektroniczne, bezprzewodo-
we przesy∏anie danych, Inter-
net i specjalistyczne oprogra-
mowanie. W ramach opraco-
wanego przez firm´ Trimble
systemu Connected Site roz-
wiàzania te zapewniajà wyso-
ki poziom realizacji proce-
sów i integracj´ przep∏ywu
informacji, od fazy projekto-
wej po zakoƒczenie inwesty-
cji. Pozwala to znacznie pod-
nieÊç wydajnoÊç na ka˝dym
etapie trwania procesu reali-
zacji inwestycji budowlanej.
Trimble wykorzystuje tech-
nologie znaczàco zwi´ksza-
jàce efektywnoÊç pracowni-
ków wykonujàcych zadania
na placu budowy. Rozwiàza-
nia tego rodzaju przezna-
czone sà do realizacji zadaƒ
wymagajàcych ustalenia po-
zycji lub okreÊlenia miejsca. 
Trimble oferuje produkty prze-
znaczone do wykonywania
pomiarów geodezyjnych, pro-
dukty dla bran˝y budowlanej,
rolnictwa, do zarzàdzania flo-
tà i zasobami. Oferowane pro-
dukty znajdujà równie˝ zasto-
sowanie w sferze bezpieczeƒ-
stwa publicznego i przy two-
rzeniu map. Poza wykorzysty-
waniem technologii pozycjo-
nowania, takich jak GPS, la-
sery i optyka, rozwiàzania
Trimble obejmujà równie˝
oprogramowanie dostoso-
wane do potrzeb klienta.
Technologie bezprzewodo-
we umo˝liwiajà b∏yskawiczny
transfer danych oraz Êcis∏à
wspó∏prac´ personelu pracu-
jàcego w terenie z biurem ko-
ordynujàcym ich dzia∏ania. 

www.trimble.com

Z myÊlà o zastosowaniu w koparkach firma Trimble wprowadzi∏a przydatnà opcj´ Single
GPS (pojedynczy odbiornik GPS), umo˝liwiajàcà sterowanie ich pracà w trybie 3D



C45. Nooteboom gwarantuje bezpieczny transport
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NOWE I U˚YWANE NACZEPY I PRZYCZEPY
NISKOPODWOZIOWE • SOLIDNIE I NIEZAWODNIE

Przedstawicielstwo firmy Goldhofer w Polsce

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

e-mail: piotr.ziemnicki@wp.pl  •  www.atra.waw.pl www.goldhofer.de
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ET-32-NE French Standard 

OPEL MOVANO/RENAULT MASTER  WB 3578 

 
 

 

Agrex Arcon Sp. z o.o.
ul. Puławska 372 - 02-819 Warszawa

Tlf.: +48 022 641 05 05 - Fax +48 022 641 05 05
jzawadzki@agrex-arcon.pl - www.agrex-arcon.pl

* W zależności od podwozia. 

** Podnośnik pracuje na zasilaniu 

    z akumulatora przy zatrzymanym 

    silniku podwozia.

SPECYFIKACJA

Wysokość do kosza

Maks. obciążenie kosza

Min. DMC podwozia 3500 kg

200/120 kg

9,60 m

ET-32-NE

WERSJA STANDARDOWA

BDS: Napęd pompy paskiem

Podpory typu A 1 kpl (200 kg)

Kosz dwuosobowy (770x1240x1150 mm)            

LCS: Lewostronny system sterowania szybkością

Wysokość pracy 11,60 m

Maks. zasięg poziomy 6,80*/7,60 m*

Bocian Stały

USS: Podpodłogowa rama pomocnicza

ES: system napędu pompy na wypadek awarii 

PSA: Platforma pod kosz mocowany asymetrycz.

TSS: System alarmowy przechyłu bocznego

OPCJE
VP: przewód elektryczny 230 V do kosza (HPFI)

LRA: Ograniczony zasięg pracy bez podpór

Pakiet ekologiczny**

3 w 1: 
Van-Podnośnik-Warsztat ruchomy



Nooteboom gwarantuje
bezpieczny transport

Ocenia si´, ˝e blisko jed-
na czwarta wypadków
z udzia∏em samochodów ci´-
˝arowych jest skutkiem nie-
w∏aÊciwego mocowania ∏a-
dunków. Nie dziwi zatem, ˝e
konstruktorzy Nooteboom
przywiàzujà szczególnà wa-
g´ do bezpieczeƒstwa trans-
portu. Dlatego te˝ opatento-
wali i wprowadzili do seryj-
nego wyposa˝enia sys-
tem pierÊcieni mocujàcych
do odciàgów ∏aƒcucho-
wych. By∏o to poprzedzone
ca∏ym szeregiem testów
praktycznych. Wykaza∏y one
niezbicie, ˝e nowej genera-
cji mocowanie ∏adunku po-
zwala nie tylko zapobiec
ewentualnemu zniszczeniu
przewo˝onych towarów, ale
tak˝e znaczàco ogranicza
zagro˝enie dla uczestników
ruchu drogowego. 
InnowacyjnoÊç nowej gene-
racji systemu mocowania ∏a-
dunku Nooteboom polega
na zastosowaniu zintegro-
wanych z profilem bocznym
pojazdu pierÊcieni mocujà-
cych, nazywanych potocz-
nie „uszakami”. Pozwalajà
si´ one odchylaç, co umo˝-
liwia zabezpieczenie za po-
mocà odciàgów ∏aƒcucho-
wych ∏adunku o gabarytach
pokrywajàjàcych si´ z po-
wierzchnià platformy nacze-
py. Niezale˝nie od po∏o˝enia
uszaki Nooteboom cechujà

si´ nadzwyczajnà odporno-
Êcià na rozciàganie we
wszystkich p∏aszczyznach.
Nooteboom oferuje trzy ro-
dzaje uszaków. Mordercze
testy wykaza∏y niezbicie, ˝e
najmocniejsze z nich, prze-
znaczone do zabezpiecze-
nia najci´˝szych ∏adunków,
nie tracà swych parametrów
nawet w przypadku oddzia-
∏ywania na nie si∏y napi´cia
wynoszàcej 10.000 daN.
Przewo˝ony na naczepie ∏a-
dunek mocowany jest za po-
mocà odciàgów ∏aƒcucho-
wych. Muszà byç one dobra-
ne odpowiednio do rodzaju
zastosowanego Êrodka trans-
portu i przewo˝onego ∏adun-
ku. Wa˝ne jest równie˝ ich po-
∏àczenie z uszakami. Dlatego
te˝ muszà one bez najmniej-
szych odkszta∏ceƒ podo∏aç
maksymalnym obcià˝eniom
we wszystkich kierunkach
– 360 stopni w p∏aszczyênie
poziomej i 180 stopni w pio-
nie. Tylko pod warunkiem
spe∏nienia powy˝szych za∏o-
˝eƒ mówiç mo˝na o optymal-
nym zamocowaniu ∏adunku. 
Uszaki Nooteboom sà kompa-
tybilne ze wszystkimi odciàga-
mi ∏aƒcuchowymi i stosowany-
mi w nich hakami mocujàcymi.
Co wa˝ne, nie wymagajà te˝
specjalnych zabiegów konser-
wacyjnych, podlegajà bowiem
specjalnemu procesowi cyn-
kowania. Konstrukcja usza-
ków Nooteboom sprawia, ˝e
sà one w pe∏ni odpor-
ne na rozciàganie i uszkodze-
nia mechaniczne, które spo-

wodowaç mo˝e zaczepianie
haków mocujàcych odciàgów
∏aƒcuchowych. Dodatkowym
atutem jest te˝ odpornoÊç ich
powierzchni na korozj´.
Tak˝e pojazdy starszej gene-
racji mogà byç doposa˝one

w uszaki Nooteboom. W tym
wzgl´dzie spe∏niony byç mu-
si tylko jeden warunek, mon-
ta˝ przeprowadziç nale˝y
w warsztacie posiadajàcym
autoryzacj´ producenta.

www.nooteboom.pl
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Odchylany uszak zintegrowano z profilem bocznym pojazdu

Uszak i hak mocujàcy odciàgu tworzà perfekcyjne po∏àczenie



60 lat samochodów
ci´˝arowych DAF 

Pierwsze seryjnie produkowa-
ne podwozia ci´˝arowe z fa-
bryki samochodów N.V. Van
Doorne’a w Eindhoven ods∏o-
ni´to wczoraj przy aplauzie
publicznoÊci – donosi∏ 29 lip-
ca 1949 roku Holenderski Ku-
rier Transportowy. Nowo bu-
dowana fabryka mia∏a w ro-
ku 1950 wyprodukowaç dwa
tysiàce ci´˝arówek. To zupe∏-
nie odmienna skala produkcji
w porównaniu z ponad 65 ty-
siàcami samochodów ci´˝a-
rowych, które zjecha∏y z taÊm

produkcyjnych firmy DAF
w Eindhoven i Leyland (Wiel-
ka Brytania) w roku 2008. 
Pod koniec lat czterdzie-
stych DAF korzysta∏ z wiel-
kiego popytu na Êrodki
transportu. Zak∏ady za∏o˝o-
ne w roku 1928 przez Huba
van Doorne'a wprowadzi∏y
na rynek pierwsze podwozie
samochodu ci´˝arowego 28
lipca 1949 roku. Wówczas
zaplanowano te˝ produkcj´
kolejnych 500 ci´˝arówek.
Po oddaniu do u˝ytku no-
wych zak∏adów w stycz-
niu 1950 roku produkcja
wzros∏a najpierw do 2.000,
a póêniej do 4.000 samocho-
dów ci´˝arowych rocznie. 
Poczàtkowo produkowano
tylko modele o masie ca∏ko-

witej 3 i 5 ton sk∏adajàce si´
z podwozi, silników i osi, wy-
posa˝one w s∏ynnà os∏on´
ch∏odnicy z siedmioma chro-
mowanymi paskami. Od ro-
ku 1953 zacz´to produko-
waç fabryczne kabiny,
a wÊród nich luksusowà wer-
sj´ z oÊwietleniem wewn´trz-
nym i drugà wycieraczkà
przedniej szyby. Pierwsze
generacje ci´˝arówek DAF
by∏y wyposa˝ane w silniki
benzynowe Hercules i diesle
Perkins. Pod koniec 1957 ro-
ku powsta∏ ca∏kowicie nowy
zak∏ad produkujàcy na licen-
cji silniki Leylanda. W opar-
ciu o te rozwiàzania, DAF

szybko opracowa∏ w∏asne
jednostki nap´dowe. 
W roku 1959 DAF by∏ jed-
nym z pierwszych produ-
centów stosujàcych turbo-
spr´˝arki w silnikach Die-
sla dla samochodów ci´-
˝arowych. W roku 1973
wprowadzono ch∏odzenie
mi´dzystopniowe zwi´k-
szajàce moc i moment
obrotowy, co zaowocowa-
∏o ograniczeniem zu˝ycia
paliwa. By∏o to pierwsze
rozwiàzanie tego rodzaju
na Êwiecie. Dzi´ki za-
awansowanym rozwiàza-
niom technicznym w kon-
strukcji silników zak∏ady
z Eindhoven wyprzedzi∏y
konkurencj´ o dziesi´ç lat. 
Od roku 2006 DAF sta∏ si´

jednym z pierwszych produ-
centów ci´˝arówek wyposa-
˝ajàcych wszystkie swoje
modele w urzàdzenia za-
pewniajàce zgodnoÊç z nor-
mà emisji spalin Euro 5, któ-
ra obowiàzuje od paêdzier-
nika tego roku. Od ro-
ku 2008 wszystkie oferowa-
ne przez DAF samochody
ci´˝arowe sà zgodne z jesz-
cze surowszà normà EEV.
Do niedawna uwa˝ano, ˝e
b´dà jà mog∏y spe∏niç tylko
silniki zasilane gazem.
Mi´dzynarodowy transport
drogowy zaczà∏ si´ rozwijaç
w po∏owie lat pi´çdziesià-
tych, a holenderscy spedy-

torzy stali si´ znani ze
swych przewozów towaro-
wych w ca∏ej Europie. W ro-
ku 1957 DAF wprowadzi∏
nowà seri´ ci´˝kich podwo-
zi ci´˝arowych (DO), na któ-
rych zacz´to montowaç ka-
biny z miejscem do spania.
DAF, jak nikt inny, zdawa∏
sobie spraw´ jak wa˝ny jest
komfort kierowcy; sta∏o si´
to oczywiste, gdy w ro-
ku 1962 na wystawie RAI
w Amsterdamie firma zapre-
zentowa∏a rewolucyjny mo-
del 2600, zaprojektowany
specjalnie na potrzeby
transportu mi´dzynarodo-
wego i wyró˝niajàcy si´ nie-
spotykanym wn´trzem, du-
˝à powierzchnià szyb oraz
przestronnà kabinà sypial-

nà. W owych czasach by∏y
to niespotykane cechy. 
Od tego czasu DAF zawsze
by∏ w czo∏ówce w dziedzinie
zapewniania komfortowej
jazdy. W 1985 r. firma wpro-
wadzi∏a tak zwanà prze-
strzennà kabin´ (Space
Cab) dla swoich wiodàcych
modeli. Kabina by∏a produ-
kowana w wersji z podwy˝-
szonym dachem, zapewnia-
jàcym kierowcy wi´cej prze-
strzeni roboczej, ˝yciowej
i sypialnej. W roku 1994,
DAF zaprezentowa∏ kabin´
„Super Space”, daleko
przewy˝szajàcà wszelkie
standardy wygody kierow-

ców i przestronnego wn´-
trza. Obecnie kabina tego
typu opracowana dla wio-
dàcego modelu XF105 jest
jednà z najbardziej prze-
stronnych kabin na rynku.
Model XF105 zdoby∏ laur
„Mi´dzynarodowego Sa-
mochodu Ci´˝arowego ro-
ku 2007” i tym samym firma
DAF uzyska∏a t´ najbardziej
presti˝owà nagrod´ bran-
˝owà po raz trzeci w ciàgu
dziesi´ciu lat. Oprócz
XF105, tytu∏ ten przyznano
modelowi 95XF, który by∏
Mi´dzynarodowym Samo-
chodem Ci´˝arowym ro-
ku 1998, oraz popularnej se-
rii dostawczej LF, która zdo-
by∏a t´ nagrod´ w roku 2002.

www.daf.eu
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DAF wczoraj i dziÊ. Na poczàtku lat pi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia firma produkowa∏a dwa tysiàce ci´˝arówek rocznie. W ubieg∏ym roku z taÊm produkcyjnych fabryk DAF w Ho-
landii i Wielkiej Brytanii zjecha∏o blisko 65.000 sztuk supernowoczesnych pojazdów
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Wozid∏o Ausa D201 RHGS
- nie tylko do transportu

Wiele miast i gmin wykorzy-
stujàc Êrodki z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego modernizuje ist-
niejàcà lub buduje nowà sieç
wodociàgowo-kanalizacyj-
nà. Podczas prac tego typu
prowadzonych w Pietrzyko-
wicach ko∏o ˚ywca dosko-
nale spisywa∏o si´ wozid∏o
AUSA D201 RHGS. O tym,
˝e jego zastosowanie po-
zwoli∏o na znaczne przyspie-
szenie robót, mogliÊmy prze-
konaç si´ naocznie. Kiedy
punktualnie, zgodnie z wcze-
Êniejszymi ustaleniami przy-
jechaliÊmy na wskazany plac
budowy, wozid∏o wykonywa-
∏o w∏aÊnie ostatnie kursy
z urobkiem. Czeka∏a ju˝
na nie przyczepa niskopo-
dwoziowa, by przetranspor-
towaç na nowe miejsce pra-
cy. – W Europie Zachodniej
trudno znaleêç plac budowy,
na którym nie pracowa∏oby
choçby jedno miniwozid∏o.
Tamtejsze firmy przekona∏y
si´, ˝e pozwalajà one znacz-
nie zwi´kszyç tempo robót.
U nas ciàgle jeszcze nie sza-
nuje si´ ludzkiej pracy. Poku-
tuje przekonanie, ˝e zamiast
kupowania wozid∏a lepiej wy-
s∏aç do pracy kilku robotni-
ków z ∏opatami. Jak si´ oka-
zuje w praktyce nie jest to jed-

nak oszcz´dnoÊç. Dlatego je-
stem przekonany, ˝e tak˝e pol-
scy przedsi´biorcy b´dà coraz
bardziej przekonywaç si´ do
walorów tych pojazdów,
a sprzeda˝ wozide∏ b´dzie
systematycznie rosnàç – mó-
wi Mariusz Pierzcha∏a reprezen-
tujàcy hiszpaƒskà firm´ AUSA.
W Pietrzykowicach mieliÊmy
mo˝noÊç zapoznania si´ z zale-
tami dwutonowego wozid∏a
D201 RHGS. Imponuje ono
zwrotnoÊcià, a za∏àczony na sta-
∏e nap´d na cztery ko∏a z syste-
mem Compen zapewnia mu bar-
dzo dobre w∏aÊciwoÊci trakcyj-
ne. Du˝y przeÊwit umo˝liwia po-
jazdowi pokonywanie stromych
wzniesieƒ dochodzàcych nawet
do czterdziestu dwóch procent.
Wozid∏o D201 RHGS wyposa-
˝one w obrotowy kosz stero-
wany przez operatora intuicyj-
nie za pomocà joysticka to nie
tylko Êrodek transportu. Dzi´-
ki zastosowaniu specjalnej
∏y˝ki jest w stanie samodziel-
nie za∏adowaç materia∏ do ko-
sza zasypowego. Wspomia-
na ∏y˝ka pe∏niç mo˝e równie˝
funkcj´ lemiesza. Wykorzy-
stywana w ten sposób ma-
szyna jest w stanie zgarniaç
urobek i wyrównywaç teren.
Poniewa˝ uk∏ad nap´dowy
i wywrotu kosza zasypowego
pracujà niezale˝nie od siebie,
∏adunek transportowany przez
wozid∏o mo˝e byç wysypywa-
ny w trakcie jazdy. Jest to nie-
wàtpliwie olbrzymia zaleta po-

jazdu, szczególnie pod-
czas prac, przy których prze-
wo˝ony ∏adunek ma byç do-
zowany na d∏u˝szym odcinku.
Dlatego te˝ wozid∏o staje si´
wprost niezastàpione pod-
czas zasypywania rowów.
W Zachodniej Europie miniwozi-
d∏a bywajà nazywane pieszczo-

tliwie „budowlanymi osio∏kami”.
Nazwa ta nie jest jednak do koƒ-
ca adekwatna. Pojazdy te co
prawda, podobnie jak wspo-
mniane zwierz´ta sà wytrzyma∏e
i nie majà specjalnych wyma-
gaƒ. Z ca∏à pewnoÊcià jednak
znacznie rzadziej si´ buntujà!

www.ausa.com

W wozidle D201 RHGS zastosowano obrotnic´ umo˝liwiajàcà opró˝nianie skrzyni zasy-
powej zarówno do przodu, jak i na boki

Wozid∏o wyposa˝one jest w ∏y˝k´ umo˝li-
wiajàcà samodzielny za∏adunek materia∏u

W razie potrzeby operator wozid∏a mo˝e
zgarniaç urobek i plantowaç teren 



Goldhofer u∏atwia
ci´˝ki transport 

Goldhofer AG jest Êwiato-
wym liderem w dziedzinie
ci´˝kiego transportu. Firma
dostarczy∏a do tej pory po-
nad 30.000 wyspecjalizowa-
nych pojazdów do osiem-
dziesi´ciu krajów ca∏ego
Êwiata. Pierwsze pojazdy
wyprodukowano w ro-
ku 1970, a w roku 1988 Gol-
dhofer rozpoczà∏ produkcj´
nowatorskich samojezdnych
transporterów modu∏owych
z nap´dem hydrostatycz-
nym. Rok póêniej zastoso-
wano elektroniczne kierowa-
nie synchroniczne. Dziesi´ç
lat temu konstruktorom Gol-
dhofera uda∏o si´ wprowa-
dziç pierwsze elektroniczne
kierowanie wielodro˝ne.
Zestawy Goldhofer pozwala-
jà na realizacj´ ca∏ego pro-
cesu transportu poczàwszy
od za∏adunku, poprzez
transport, ustawienie a˝
po roz∏adunek. Zespo∏y takie
jak: ∏ab´dzie szyje, uk∏ady
po∏àczeniowe, skrzynie i po-
mosty ∏adunkowe, urzàdze-
nia do transportu d∏u˝yc itp.
pozwalajà na optymalne do-
pasowanie do wymagaƒ da-
nego ∏adunku oraz trasy
transportu. Przyk∏adem jest

mo˝liwoÊç dowolnego zesta-
wiania wzd∏u˝nego i po-
przecznego. Ci´˝kie modu∏y,
stanowiàce najci´˝sze ele-
menty tego typu na Êwiecie,
mogà byç zestawiane w naj-
rozmaitszych kombinacjach.
Elementy dost´pne sà z licz-
bà osi od 2 do 10, bez lub
z hydrostatycznym nap´-
dem, równie˝ w po∏àczeniu
z ∏adunkowymi skrzyniami.
Zaletami modu∏owych po-
jazdów do ci´˝kiego trans-
portu sà wahliwe osie z hy-
draulicznym wyrównaniem
(poziomowanie), wymuszo-
ne hydromechaniczne ste-
rowanie wszystkich kó∏
w wykonaniu 2-obwodo-
wym, skrzyniowa rama cen-
tralna o wysokiej wytrzyma-
∏oÊci na zginanie, zoptyma-

lizowane po∏àczenie „swo-
rzeƒ – podk∏adka” dla u∏a-
twienia ∏àczenia jezdnych
modu∏ów, mo˝liwoÊç zesta-
wiania w kierunku pod∏u˝-
nym i poprzecznym, zró˝ni-
cowane mo˝liwoÊci rozbu-
dowy i uzupe∏nienia po-
przez dodatkowe urzàdze-
nia pasujàce do handlowo
dost´pnych ciàgników dla
ci´˝kiego transportu.
Do transportu ci´˝kich ma-
szyn budowlanych s∏u˝à
systemy Goldhofer typu
STZ-VL oraz STZ-VH o ∏a-
downoÊci oko∏o 150 ton. Ty-
poszereg z liczbà osi od 2
do 10 dopuszczony jest
do drogowych transportów
wszelakiego rodzaju. Pojaz-
dy mogà byç dostarczone
jako: sztywne lub rozsuwa-

ne teleskopowo wzd∏u˝,
kombinowane z obni˝onà
ramà do przewozu koparek,
rozsuwane i hydraulicznie
rozszerzane do przewozu
kot∏ów. Dodatkowe, indywi-
dualne mo˝liwoÊci wyposa-
˝enia jak poszerzenia, wn´-
ki kó∏ itd. podnoszà uniwer-
salne warunki stosowania.
Za∏adunek tego typu pojaz-
dów odbywa si´ od przodu,
ponad obni˝onà ramà,
od której zosta∏a od∏àczo-
na ∏ab´dzia szyja wzgl´dnie
przedni wózek.
W Polsce pojazdy Goldho-
fera sà dobrze znane od kil-
kudziesi´ciu lat. Sà te˝ wy-
soko cenione za swojà ja-
koÊç, niezawodnoÊç i ˝y-
wotnoÊç. Wielu przewoêni-
ków produktów ponadga-
barytowych ma je w swojej
flocie. Ka˝dy pojazd Gol-
dhofera jest „szyty na mia-
r´” zgodnie z ˝yczeniami
u˝ytkownika, a jednocze-
Ênie na tyle uniwersalny, ˝e
mo˝e byç wykorzystany
do ró˝nych celów.
Pojazdy Goldhofer dostar-
czane obecnie do Polski to
przede wszystkim naczepy
do transportu maszyn bu-
dowlanych, zbiorników oraz
d∏ugich i ci´˝kich elementów
budowlano-monta˝owych. 

www.goldhofer.de
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NOWE I U˚YWANE NACZEPY I PRZYCZEPY
NISKOPODWOZIOWE • SOLIDNIE I NIEZAWODNIE

Przedstawicielstwo firmy Goldhofer w Polsce

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

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

RozÊcie∏acz asfaltu i walec mogà byç transportowane jednoczeÊnie…
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 022 783 00 62
fax 022 760 12 97

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

x

maszyny do przetwórstwa 
odpadów komunalnych

x

podnoÊniki koszowe 

x

r´baki do drewna i ga∏´zi 

x

narz´dza serwisowe do ci´˝kiego sprz´tu

Agrex Arcon Sp. z o.o.
ul. Pu∏awska 372, 02-819 Warszawa

www.agrex-arcon.pl
tel. (22) 641 05 05

fax: (22) 641 05 05 wew. 102



Panorama od A do Z

50 PoÊrednik Budowlany

� 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

Koszt przyk∏adowej linii - 189.000 USD
(przesiewacz z instalacjà wodnà, 4 x podajniki

500x2000, podajnik 600x2300, p∏uczka, konstrukcja
wsporcza, kosz zasypowy, instalacja)

Ponadto w ofercie firmy:
- palownice i wiertnice
- m∏oty hydrauliczne
- g∏owice wibracyjne ( wibrom∏oty)
- pompy wysokociÊnieniowe i

mieszalniki wysokoobrotowe
- ˝urawie / dêwigi na podwoziu

samochodowym
- agregaty pràdotwórcze

Kompletne linie 
kruszàco-przesiewajàce

KDM Dariusz Mazur
ul. Kolejowa 16, 05-816 Micha∏owce
tel. 022 4994680, fax. 022 4994681

e-mail:kdm@kdm.net.pl
www.kdm.net.pl

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

CZ¢ÂCI ZAMIENNE
DO MASZYN BUDOWLANYCH

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

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

DO MINIKOPAREK, ¸A¡CUCHY DO KOPAREK

A Terex Company
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R´cznie kierowane zag´szczarki 
gruntu z systemem
COMPATROL®-CCD 

i COMPATROL®- MSM

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

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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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. 0602 62 82 44, 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

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (022) 33 77 900 

fax (022) 33 77 929

Maszyny i urzàdzenia dla kruszenia, przesiewania,
recyklingu i wyburzeƒ. Systemy segregacji oraz
separacji frakcji lekkich z odpadów budowlanych:
v RUBBLE MASTER – kompaktowe kruszarki dla

recyklingu oraz surowców naturalnych;
v GIPO – zak∏ady przeróbcze mobilne,  kombi,

stacjonarne, maszyny specjalne, przesiewacze;
v Demarec – pulweryzery, no˝yce, chwytaki, m∏oty 

– osprz´t dla wyburzeƒ, demonta˝u, recyklingu;

v Waste Technology –  linie segregacji odpadów
budowlanych, r´czne oraz mechaniczne.

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
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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 

•M∏oty do g∏´bokich otworów

•Rozwiertaki trzpieniowe

z utwardzanego metalu

•Prowadniki precyzyjne

•Wspomagacze przedmuchów

•Gwintowniki

•Zawory do prac pod wodà

•Osprz´t wiertniczy i cz´Êci

Fritz Zimmermann
Maschinenfabrik
Bröderhausener Str. 7

D-32549 Bad Oeynhausen

tel. 0049 5734 2203, fax 0049 5734 3353    

e-mail: maschinenfabrik.zimmermann@t-online.de
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

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

tel./fax (025) 758 38 96

www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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: jacek.maleczynski@sdmb.pl

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

Walendów
ul. Nad Utratà 117
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

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
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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. Wroc∏awska 10

55-220 Jelcz-Laskowice
tel. 071 391 29 10
fax 071 391 29 11

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

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






