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Drodzy Czytelnicy,
istnieje obawa, ˝e do Polski przestanà
p∏ynàç miliardy euro spo˝ytkowywane
choçby na budow´ autostrad. Wystarczy, ˝e
nie uda si´ obroniç obowiàzujàcych zasad
polityki spójnoÊci. Zmian domagajà si´
stare kraje Unii nie chcàce dzieliç si´
z biedniejszymi. Niemcy i Wielka
Brytania miast p∏aciç na spójnoÊç,
stawiajà na innowacyjnoÊç, co
jest korzystniejsze dla ich gospodarek. Polska chcàc utrzymaç skal´ finan-
sowania z UE, które od roku 2007 do 2013 ma wynieÊç 68 mld euro, mu-
si przestawiç gospodark´ na nowoczesne tory, to znaczy zdecydowanie
postawiç na efektywnoÊç energetycznà, edukacj´ i nowoczesnà infrastruk-
tur´ transportowà.
Skutki majowej i czerwcowej powodzi sà zatrwa˝ajàce. Wed∏ug danych
MSWiA uszkodzeniom uleg∏o osiemdziesiàt tysi´cy kilometrów dróg kra-
jowych, powiatowych i gminnych, ponad pó∏tora tysiàca przepraw w po-
staci mostów i k∏adek oraz blisko tysiàc kilometrów sieci kanalizacyj-
nych i wodociàgowych i sto pi´çdziesiàt oczyszczalni Êcieków. Na na-
prawy potrzeba ponad miliard euro. Jeszcze w lipcu Polska zwróci∏a si´
o pomoc do Komisji Europejskiej. Pieniàdze, o ile nawet nadejdà, to jed-
nak nie wszystko. Burmistrzowie najbardziej poszkodowanych przez
wielkà wod´ miast, alarmujà, ˝e najmocniej w przywracaniu normal-
nych warunków do ˝ycia doskwiera im brak wykonawców dysponujà-
cych specjalistycznym sprz´tem. I pewnie b´dzie ich coraz trudniej zna-
leêç. Du˝a cz´Êç przedsi´biorstw badanych przez G∏ówny Urzàd Staty-
styczny poszukuje bowiem usilnie mo˝liwoÊci prowadzenia prac budow-
lano-monta˝owych za granicà. 
Polskie firmy twierdzà, ˝e nie wykorzystujà w pe∏ni swych mocy produk-
cyjnych. Dziwnie w tym kontekÊcie brzmi raport Najwy˝szej Izby Kon-
troli, która alarmuje, ˝e blisko po∏owa inwestycji zwiàzanych z Eu-
ro 2012 nie zostanie oddana w terminie, a cz´Êç nie doczeka si´ w ogóle
realizacji. Opóênienia dotyczà g∏ównie inwestycji drogowych, komuni-
kacji miejskiej i dworców kolejowych. Inspektorzy nie zg∏osili za to za-
rzutów co do sposobu budowy i terminów oddania do u˝ytku stadionów.
To akurat nie dziwi. Nie b´dzie przecie˝ mistrzostw bez stadionów. A to,
gdzie b´dà mieszkaç kibice, po jakiej drodze b´dà jechaç na mecz i na ile
przerazi ich widok dworcowych pomieszczeƒ jest w tym kontekÊcie spra-
wà drugorz´dnà. Przynajmniej dla decydentów i pi∏karskich oficjeli.
Oni ju˝ majà zarezerowowane hotele, a drog´ na stadion torowaç im
b´dzie policja. W razie problemów mogà te˝ skorzystaç z helikopterów.
Z drugiej strony nie warto robiç wszystkiego by zdà˝yç na Euro 2012
kosztem jakoÊci. Rozbudowa infrastruktury powinna byç przemyÊlana.
Unia nie przewiduje przecie˝ Êrodków na utrzymanie obiektów, nie mó-
wiàc ju˝ o remontach i przebudowie majàcej na celu przystosowanie
do zmienionych po Euro 2012 potrzeb…

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa
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4. W Warszawie odb´dà si´ Mi´dzynaro-
dowe Targi Infrastruktury Miejskiej
i Drogowej INFRASTRUKTURA 2010.
W Centrum Targowo-Kongresowym
MT Polska ofert´ zaprezentuje 
blisko 140 firm z kraju i zagranicy

12. Dobry klient to klient zadowolony!
– rozmowa z Vladimirem Kozlovskiym,
dyrektorem generalnym Atlas Copco
Polska Sp. z o.o.

14. Walce do wykopów to nie zdalnie
strowane zabawki!

18. BOMAG oferuje szerokà gam´ zag´sz-
czarek rewersyjnych w klasie wydajno-
Êci od 35 do 100 kN

19. Co zrobiç, gdy na placu budowy za-
padnie zmrok? Z pomocà przychodzà
wie˝e oÊwietleniowe Atlas Copco

20. Tam, gdzie zastosowanie walca lub 
zag´szczarki jest utrudnione lub 
niemo˝liwe, najlepsze rezultaty zapew-
niajà stopy wibracyjne Weber MT

22. Walec BOMAG BW 332 DEEP IMPACT
to bezsprzecznie najwydajniejsza tego
typu maszyna wszechczasów wykracza-
jàca poza zdefiniowany do tej pory wy-
miar zag´szczania pod∏o˝a

26. Polsad dynamicznie rozwija sprzeda˝ czte-
rech podstawowych grup produktowych,
jakimi sà samochody ci´˝arowe i dostaw-
cze RENAULT, maszyny drogowo-budow-
lane KOMATSU, wózki wid∏owe NISSAN
oraz ciàgniki rolnicze KUBOTA

29. Komatsu nie zwalnia tempa. Japoƒski
koncern wprowadzi∏ w∏aÊnie do sprzeda-
˝y nowà kopark´ gàsienicowà. Model
PC190-8 o ci´˝arze roboczym 20 ton

32. Liebherr zaprezentowa∏ ciekawe rozwià-
zanie konstrukcyjne w postaci hydraulicz-
nego interfejsu szybkoz∏àcza na ramieniu
wysi´gnika koparki R 954 C VH-HD

34. Europejscy nabywcy równiarek 
drogowych najcz´Êciej decydujà 
si´ na maszyny marki New Holland

36. U stóp Beskidu Âlàskiego, na pograniczu
dwóch kurortów – Wis∏y i Ustronia Volvo
Maszyny Budowlane Polska zorganizo-
wa∏o efektowne pokazy maszyn 
budowlanych i drogowych

48. Bergerat Monnoyeur przeprowadza seri´
testów wozide∏ sztywnoramowych
Cat 772 w kilkunastu kopalniach surow-
ców skalnych na po∏udniu Polski
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Zmiana w kierownictwie Intrac Polska

Informacja przekazana nam na poczàtku sierpnia przez fir-
m´ Intrac Polska brzmia∏a zaskakujàco i niezwykle lako-
nicznie. DowiedzieliÊmy si´ z niej jedynie, ˝e z dniem pià-
tego sierpnia dosz∏o do zmiany na stanowisku prezesa za-
rzàdu, a zajmujàcego je do tej pory Dariusza Pachulskiego
zastàpi∏ Raul Rand. Poniewa˝ w polskiej bran˝y maszyn bu-
dowlanych pojawi∏ si´ nowy mened˝er, postanowiliÊmy do-
wiedzieç si´ o nim nieco wi´cej.
Pochodzàcy z Estonii Raul Rand ma 44 lata, ˝on´ i dwie cór-
ki. Rodzina na razie nie planuje przeprowadzki do Polski.
Hobby nowego dyrektora Intrac Polska, na które przynaj-
mniej na razie nie ma jednak zbyt wiele czasu, to ˝eglarstwo.
Nowy dyrektor zarzàdzajàcy i jednoczeÊnie wiceprezes Intrac
Polska jest z zawodu in˝ynierem mechanikiem, absolwentem
politechniki w Tallinie. Karier´ zawodowà rozpoczyna∏ od pra-
cy w serwisie, dlatego te˝, co podkreÊla, ceni sobie bezpo-
Êrednie relacje z klientami i dba o zapewnienie jak najwy˝-
szego poziomu obs∏ugi posprzeda˝nej. Ze szwedzkim kon-
cernem Intrac zwiàzany jest od poczàtku jego istnienia.
W uznaniu swych talentów organizacyjnych otrzyma∏ zadanie
zorganizowania jego estoƒskiego oddzia∏u. Kiedy rozpoczy-
na∏ misj´, w Tallinie do dyspozycji mia∏ trzech wspó∏pracow-
ników. Dynamiczny rozwój nowopowsta∏ej firmy sprawi∏ jed-
nak, ˝e w nied∏ugim czasie estoƒski Intrac zwi´kszy∏ zatrud-
nienie do dziewi´çdziesi´ciu dwóch osób.
Raul Rand zasiada∏ ostatnio w zarzàdzie Grupy Intrac, obec-
nie jest odpowiedzialny za rynki estoƒski i polski. Jego pla-

ny w Polsce przewidujà dalszy rozwój firmy Intrac polegajà-
cy na rozbudowie sieci sprzeda˝y i serwisu. Zmiana na naj-
wy˝szym szczeblu Intrac Polska przypada w szczególnym
momencie. Oto bowiem w sierpniu dosz∏o do og∏oszenia
dawno oczekiwanej decyzji Grupy CNH o powierzeniu firmie
Intrac Polska na zasadzie wy∏àcznoÊci przedstawicielstwa
w Polsce w zakresie sprzeda˝y i serwisu maszyn budowla-
nych marki Case. Intrac Polska jest te˝ autoryzowanym
dystrybutorem maszyn produkowanych przez francuskà
firm´ Manitou oraz John Deere Forestry z Finlandii.

Mieszanka firmowa
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Raul Rand, nowy dyrektor zarzàdzajàcy i wiceprezes zarzàdu Intrac Polska



Równiarki Komatsu na europejskim rynku

Równiarki drogowe Komatsu powróci∏y na rynek europej-
ski. Modele GD555-5 oraz GD675-5 japoƒski koncern za-
prezentowa∏ w maju na specjalnych pokazach na S∏owacji.
Maszyny z powodzeniem pracowa∏y na budowie jednej
z tamtejszych autostrad. Operatorzy równiarek chwalili
szczególnie dzia∏anie uk∏adu nap´dowego, bardzo dobre
parametry robocze oraz precyzj´ manewrów.
Oba modele równiarek znalaz∏y si´ oczywiÊcie tak˝e w ofer-
cie sprzeda˝y Komatsu Poland. Maszyny dost´pne sà jednak
wy∏àcznie na specjalne zamówienie. 

CNH wzmacnia struktury

Koncern CNH poinformowa∏ o nominacji Henrika Starupa
na stanowisko wiceprezydenta dzia∏u maszyn budowalnych
na Europ´. Starup ma podlegaç bezpoÊrednio Jamesowi
E. McCulloughowi, pe∏niàcemu funkcj´ prezydenta i prze-
wodniczàcego zarzàdu CNH Construction Equipment. Je-
go g∏ównym zadaniem okreÊlono dalszy rozwój i umocnie-
nie pozycji rynkowych obu marek maszyn budowlanych
wchodzàcych w sk∏ad CNH czyli Case oraz New Holland. 
Henrik Starup pracowa∏ uprzednio w koncernie Iveco. Dys-
ponuje ponad dwudziestoletnim doÊwiadczeniem kierowni-
czym w zakresie dystrybucji i marketingu w Danii, innych
krajach pó∏nocnej Europy oraz w Niemczech. 

Mieszanka firmowa
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Równiarka Komatsu GD675-5 nale˝y do piàtej generacji tych maszyn w palecie produk-
cyjnej japoƒskiego koncernu



VIII Mi´dzynarodowe Targi Infrastruktura 2010 

Ju˝ po raz ósmy w Warszawie odb´dà si´ Mi´dzynarodowe
Targi Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTU-
RA 2010. W dniach 13-15 paêdziernika w Centrum Targo-
wo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56C ofert´ za-
prezentuje blisko 140 firm z kraju i zagranicy. WÊród wy-
stawców znajdà si´ firmy budujàce drogi, parkingi, chodni-
ki, Êcie˝ki rowerowe, mieszkania komunalne, tereny zielo-
ne, obiekty sportowe, kolejowe dworce, porty lotnicze i mor-
skie. Nie zabraknie równie˝ producentów i dystrybutorów
maszyn i urzàdzeƒ budowlanych. Swojà ofert´ b´dà pre-
zentowaç mi´dzy innymi takie uznane firmy jak XCMG Eu-
ropa, Renault, Dynapac, Bomag, Mista, ASbud, Bergerat
Moonoyeur, HSW, Interhandler, Wirtgen, Trans-Masz czy Li-
fton. – Targi Infrastruktura sà jedynym wydarzeniem w Pol-
sce, organizowanym na tak du˝à skal´ przy udziale firm kra-
jowych i zagranicznych umo˝liwiajàcym spotkanie w jednym
miejscu i czasie podmiotom dzia∏ajàcym w obszarze zarów-
no infrastruktury miejskiej, jak i drogowej. Odwiedzajàcy tar-
gi mogà poznaç wiele ró˝norodnych rozwiàzaƒ stosowanych
w budowie i modernizacji obiektów infrastrukturalnych. Sà
one równie˝ doskona∏à platformà do nawiàzania bezpoÊred-
nich kontaktów z podmiotami oferujàcymi produkty i us∏ugi.
Cieszymy si´, ˝e w tym roku zaprezentujà si´ istotni w bran-
˝y producenci i dystrybutorzy maszyn budowlanych. Trzy dni
targów b´dà wyjàtkowà okazjà do zapoznania si´ z aktualnà
ofertà firm dzia∏ajàcych w tej bran˝y i nowymi rozwiàzaniami
technologicznymi. Atutem targów jest równie˝ mo˝liwoÊç
bezpoÊredniej rozmowy z fachowcami, którzy ch´tnie dora-
dzajà i dzielà si´ specjalistycznà wiedzà i doÊwiadczeniem
– mówi Agnieszka Huszczyƒska, prezes zarzàdu spó∏ki MT
Targi, organizatora imprezy.
Specjalnà atrakcjà tegorocznych targów Infrastruktura dla
wszystkich mi∏oÊników maszyn budowlanych b´dà projek-
cje filmów nakr´conych przez wchodzàcà w sk∏ad naszego
wydawnictwa PosbudTV. Warto odwiedziç stoisko naszego
wydawnictwa, które na czas imprezy zamieni si´ w prawdzi-
wà sal´ kinowà. Na du˝ym ekranie obserwowaç b´dzie mo˝-
na maszyny podczas pracy na polskich placach budowy. 
Targi INFRASTRUKTURA 2010 to ÊciÊle bran˝owe spotka-
nie, które co roku jest ch´tnie odwiedzane przez przedsta-
wicieli administracji rzàdowej i samorzàdowej, inwestorów
bran˝owych z Polski i zagranicy, firmy wykonawcze, kon-
sultingowe, biura projektowe, przedstawicieli instytutów ba-
dawczych i uczelni oraz inne podmioty, których ˝ywo inte-
resujà kwestie budowy i modernizacji infrastruktury miej-
skiej i drogowej. Presti˝ imprezy potwierdza obj´cie hono-
rowego patronatu nad targami Infrastruktura 2010 przez Mi-
nistra Infrastruktury, Cezarego Grabarczyka i Prezydent
Miasta Sto∏ecznego Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz. 

Poza mo˝liwoÊcià zapoznania si´ z bogatà ofertà wystaw-
ców targi INFRASTRUKTURA to okazja do zdobycia wiedzy
i zwi´kszenia swoich kompetencji poprzez udzia∏ w konfe-
rencjach, seminariach, debatach i szkoleniach prowadzo-
nych przez ekspertów, w trakcie których poruszane b´dà
wa˝ne aspekty prawne, finansowe i techniczne zwiàzane
z modernizacjà i rozbudowà infrastruktury miejskiej i dro-
gowej. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje pierwsza Ogólno-
polska Konferencja Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego or-
ganizowana w pierwszym dniu targów przez Krajowà Rad´
Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego oraz Generalnà Dyrek-
cj´ Dróg Krajowych na której zaprezentowane zostanà
kompleksowe informacje i najlepsze praktyki z zakresu pro-
jektowania, budowania i zarzàdzania infrastrukturà drogo-
wà pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa. Ponadto zwiedzajàcy
b´dà mogli odwiedziç salon BRD prezentujàcy nowoÊci
i ciekawe przyk∏ady z zakresu infrastruktury bezpieczeƒ-
stwa. W drugim dniu targów odb´dzie si´ te˝ I Forum Dro-
gowe: Moja Innowacja 2010, podczas którego eksperci b´-
dà omawiaç nowoÊci z zakresu infrastruktury drogowej
i mo˝liwoÊci ich zastosowania w polskich warunkach. Po-
nadto w tym dniu odb´dzie si´ Polski Kongres Drogowy
prezentujàcy ciekawe przyk∏ady rozwiàzaƒ w bran˝y.
Jak co roku, targom b´dà towarzyszyç specjalistyczne szko-
lenia, seminaria i spotkania przeznaczone dla w∏adz samo-
rzàdowych i podmiotów dzia∏ajàcych w bran˝y. Firma BLL
zorganizuje seminarium dla zarzàdców dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych z zakresu wykorzystania destruktu
asfaltowego jako materia∏u do konserwacji dróg, dobrych
praktyk w zarzàdzaniu drogami lokalnymi oraz ABC prawi-
d∏owej oceny Êrodowiskowej inwestycji. Hanza Brokers omó-
wi natomiast na szkoleniu kwestie odpowiedzialnoÊci cywil-
nej firm w budowlanym procesie inwestycyjnym. Temat part-
nerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, potencja∏ rynku
i doÊwiadczenia z realizacji przedsi´wzi´ç publiczno-prywat-
nych zaprezentuje Investment Support. Polska Unia UPS
zwróci uwag´ na materia∏y na bazie ubocznych produktów
spalania w budownictwie drogowym. W trzecim dniu targów
b´dzie mia∏o miejsce I Krajowe Forum – POOL TECH 2010,
na którym omówiona b´dzie problematyka finansowania,
projektowania, budowy i eksploatacji basenów i p∏ywalni.
Uczestnictwo w targach jest bezp∏atne, wymagana jest tyl-
ko wczeÊniejsza rejestracja, prowadzona na stronie
www.infrastruktura.info. Na targi mo˝na dojechaç transpor-
tem w∏asnym oraz Êrodkami komunikacji publicznej. Cen-
trum Targowo-Kongresowe przy ul. Marsa 56C oddalone
jest zaledwie 9 km od Dworca Centralnego, 6 km od Dwor-
ca Wschodniego i 14 km od lotniska Ok´cie. Zapew-
nia 1.500 miejsc parkingowych oraz sta∏y postój taksówek.
W bezpoÊrednim sàsiedztwie kursuje 8 miejskich linii auto-
busowych z ró˝nych miejsc Warszawy, a ze ÂródmieÊcia
i Dworca Wschodniego – Pociàgi Kolei Mazowieckich.

Mieszanka firmowa
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G∏osy wystawców.  Dlaczego zdecydowali si´ na udzia∏ w targach INFRASTRUKTURA 2010?
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– Targi INFRASTRUKTURA sà jednà z najwa˝niejszych imprez o tematyce budownictwa drogowego w Polsce. Nie wyobra˝am sobie, abyÊmy mogli nie uczest-
niczyç w tak znanej i renomowanej imprezie handlowej, jakà sà w∏aÊnie targi w Warszawie. Nasza firma zajmuje si´ g∏ównie produkcjà maszyn drogowych, ta-
kich jak skrapiarka do emulsji asfaltowych, kombajn drogowy czy rozsypywacz grysu, a ponadto zajmujemy si´ równie˝ remontami i powierzchniowym utrwa-
laniem dróg, wi´c nasza obecnoÊç jest jak najbardziej obowiàzkowa. Na tegorocznych targach b´dziemy prezentowaç nasze najnowsze produkty, wprowa-
dzone innowacje i nowoÊci technologiczne w produkowanych przez nas maszynach drogowych, co zainteresuje zarówno zwiedzajàcych, jak i naszych konku-
rujàcych wystawców. Tegoroczne Targi INFRASTRUKTURA 2010 zapowiadajà si´ bardzo wyjàtkowo, poniewa˝ wystawiaç si´ b´dà oprócz naszej firmy znane
i renomowane przedsi´biorstwa powiàzane z bran˝à budownictwa drogowego z kraju i zagranicy – S∏awomir Rutkowski, prezes zarzàdu TRANS-MASZ S.A.

– Najbli˝sze targi INFRASTRUKTURA, których wiernym uczestnikiem jesteÊmy od wielu lat,  sà dla nas okazjà odÊwie˝enia kontaktów handlowych, przypo-
mnienia si´ dotychczasowym klientom i stwarzajà nadziej´ pozyskania nowych. Faktycznie MISTA funkcjonuje na rynku maszyn budowlanych od 1991 roku
i powinniÊmy ˝ywiç przekonanie, ˝e jesteÊmy dostatecznie rozpoznawalni i kojarzeni jako przede wszystkim producent 5 modeli równiarek drogowych. Jednak
polityka sta∏ego zabiegania o klientów, jak te˝ ch´ç spotkania si´ ze starymi znajomymi, (a takà zawsze stwarzajà Targi Infrastruktura), sprawiajà, ˝e nie zanie-
dbujemy tak atrakcyjnych okazji do prezentacji naszej oferty. OczywiÊcie targi to równie˝ sposób na uzyskanie wiedzy „co w trawie piszczy”, dajàcej tytu∏
do zbudowania prognozy i kierunków rozwoju firmy. Zatrudniajàc bowiem ponad 150 osób si∏à rzeczy nale˝y ustaliç ze znacznym wyprzedzeniem program
produkcyjny, przewidujàc prawdopodobny portfel przysz∏ych zamówieƒ. B´dàc co prawda cz∏onkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa mamy
ju˝ pewien dost´p do potencjalnych klientów i szanse zaprezentowania naszej oferty, ale mamy te˝ ÊwiadomoÊç, ˝e Targi „Infrastruktura” to nie tylko drogo-
wcy, ale równie˝ inne bran˝e i dziedziny naszej gospodarki – stàd jesteÊmy i w tym roku. Dodam te˝, ˝e w kolekcji zdobytych medali i wyró˝nieƒ, mamy mi´-
dzy innymi medal z ostatnich MT Autostrada Kielce za równiark´ RD 200H, poczesne miejsce zajmuje jednak nadal nagroda Ministra Transportu za Najlepszà
Ofert´ Targów Infrastruktura z 2006 roku, a to zobowiàzuje – Krzysztof Madziƒski, wiceprezes ds. handlu, MISTA Sp. z o.o.

– Oceniajàc perspektywy rozwoju rynku maszyn budowlanych w najbli˝szym czasie mo˝na by stwierdziç, ˝e b´dzie nieêle, ale sporo gorzej ni˝ mog∏o by byç.
W ostatnim czasie dowiedzieliÊmy si´ o kolejnych ci´ciach w wydatkach na drogi w 2011 roku, ale majà one i tak byç wy˝sze ni˝ w roku bie˝àcym. Obecnie
mamy do czynienia z ró˝nymi, przeciwstawnymi tendencjami: z jednej strony powstajà zatory p∏atnicze w bran˝y, z drugiej zakoƒczono i rozstrzygni´to wiele
przetargów na kolejne odcinki autostrad i dróg ekspresowych. Na to jak b´dzie wyglàda∏a bran˝a maszyn budowlanych w przysz∏ym roku wp∏ywa tak wiele
ciàgle zmieniajàcych si´ czynników politycznych i gospodarczych, ˝e jednoznaczne okreÊlenie, jak to b´dzie wyglàda∏o, to prawdziwe wró˝enie z fusów.
Trafnym mottem dla osób z bran˝y na ten czas mo˝e wi´c byç stwierdzenie: miej nadziej´ na najlepsze (czytaj – dynamiczny wzrost), ale bàdê przygotowany
na najgorsze (czytaj – spadek zapotrzebowania na maszyny drogowe). Wszystkiego mo˝na si´ spodziewaç. Tym bardziej istotne jest zabieganie o klienta.
Organizatorzy targów, nie tylko w Polsce, ale i na ca∏ym Êwiecie dostosowujà formu∏´ tego typu wydarzeƒ do zmieniajàcych si´ czasów. Zasadnym jest wi´c
pytanie – jak powinny obecnie wyglàdaç dobre targi. Odpowiedzi na to mogà byç ro˝ne, np. specjalizacja. Pozwala ona na Êciàgni´cie firm faktycznie
zajmujàcych si´ szczegó∏owo danym tematem (np. budowa dróg). Minusem jest mniejsze spektrum firm mogàcych wziàç udzia∏ w takiej imprezie. Innym
podejÊciem niektórych organizatorów targów jest formu∏a szeroka, np. budownictwo (kubaturowe, przemys∏owe, specjalistyczne itd.). Pozwala ona zebraç
szerokà plejad´ firm, ale tematyka targów jest wówczas znacznie szersza. – Zbigniew Brinken, prezes BOMAG POLSKA Sp. z o.o.



Nooteboom Polska - nowa firma

Firma Nooteboom B. V. nale˝y do grona liderów rynku eu-
ropejskiego w zakresie projektowania i produkcji pojazdów
specjalnych do transportu drogowego o ∏adownoÊci od 20
do 1.000 ton. Poczàwszy od 1 sierpnia Nooteboom zmieni∏
zasady dzia∏ania w Polsce uruchamiajàc samodzielnà sieç
sprzeda˝y i serwisu swoich produktów. W komunikacie pra-
sowym firmy czytamy mi´dzy innymi: „Nooteboom przywià-
zuje du˝e znaczenie do polskiego rynku, dlatego te˝ nie-
zmiernie wa˝ne jest podniesienie jakoÊci naszych us∏ug
i perfekcyjne dopasowanie rozwiàzaƒ transportowych do po-
trzeb tutejszych klientów. Aby mogli oni czerpaç pe∏ni´ ko-
rzyÊci ze wspó∏pracy z firmà Nooteboom, zdecydowaliÊmy
si´ na uruchomienie w∏asnej organizacji sieci sprzeda˝y
i serwisu na terenie Polski. Oznacza to, ˝e dotychczasowy
dostawca naszych produktów nie jest ju˝ odpowiedzialny
za serwis i sprzeda˝ w Polsce. Jednak osoby odpowiedzial-
ne za kontakt nie zmienià si´. Zespó∏ Nooteboom Polska b´-
dzie si´ sk∏ada∏ z by∏ych pracowników naszego dystrybutora
– Marcin Szpojankowski i Jakub Garbacz b´dà odpowie-
dzialni za sprzeda˝, a Micha∏ Augustyniak za sprawy serwi-
sowe i zamówienia cz´Êci zamiennych.”
Siedziba firmy Nooteboom Polska mieÊci si´ w Nowej Wsi
Wroc∏awskiej na terenie nale˝àcym do MAN Trucks and
Bus Center Wroc∏aw. Zainteresowani mogà znaleêç infor-
macje o firmie tak˝e na stronie www.nooteboom.com – do-
st´pnej równie˝ w j´zyku polskim.

Hitachi z duchem czasu

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV (HCME) two-
rzàc swoje strony na trzech serwisach spo∏ecznoÊciowych
stara si´ sprostaç wymogom ery cyfrowej. Strony koncer-
nu na Facebooku, Twitterze i YouTube pozwalajà komuni-
kowaç si´ w∏aÊcicielom, operatorom i mi∏oÊnikom maszyn
Hitachi z ca∏ego Êwiata i umo˝liwia wymian´ doÊwiadczeƒ.
Japoƒski koncern stworzy∏ i utrzymuje ca∏y szereg stron in-
ternetowych, takich jak na przyk∏ad www.myhitachiexpe-
rience.com oraz cyfrowy magazyn o zasi´gu europejskim
iGround Control – jeden z pierwszych cyfrowych magazy-
nów tego typu publikowanych w sektorze przemys∏owym.
Nowa koncepcja komunikowania okaza∏a si´ przys∏owio-
wym strza∏em w dziesiàtk´. Dane nie k∏amià. Tylko w la-
tach 2008-2009 liczba aktywnych u˝ytkowników Êwiato-
wych portali spo∏ecznoÊciowych wzros∏a o prawie trzydzie-
Êci procent z 244,2 miliona do 314,5 milionów. Przy tym te-
go typu serwisy wykorzystywane sà nie tylko w celach pry-
watnych, ale sta∏y si´ wa˝nym instrumentem informacyj-
nym dla dzia∏ajàcych w skali globalnej przedsi´biorstw. 

Nowe strony Hitachi na Facebooku, Twitterze i YouTube
zosta∏y stworzone z myÊlà o tym, by zjednoczyç Êwiatowà
wspólnot´ Hitachi. Znajdujà si´ na nich dynamiczne zdj´-
cia, filmy i informacje o maszynach budowlanych tej marki,
klientach i placach budowy, na których pracujà. Odwiedza-
jàcy w sposób nieformalny strony otrzymujà doskona∏à
okazj´ wymiany  doÊwiadczeƒ. – Komunikowanie si´ po-
przez portal spo∏ecznoÊciowy pozwala nam na nawiàzanie
interesujàcego dialogu z opinià publicznà. Dynamiczny
rozwój tego typu portali w ostatnich pi´ciu latach pozwala
nam zyskaç doskona∏y instrument umo˝liwiajàcy nawià-
zanie niezwykle bliskiego kontaktu z u˝ytkownikami na-
szych maszyn, a tak˝e dowiedzieç si´ od nich w jaki spo-
sób eksploatujà nasze produkty – t∏umaczy Paul Burger,
dyrektor generalny Êwiatowej sieci dystrybucyjnej Hitachi
Construction Machinery (Europe) NV. 

Mieszanka firmowa
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Strony Hitachi, taka jak prezentowana na zdj´ciu na Facebooku, pozwalajà komuniko-
waç si´ w∏aÊcicielom, operatorom i mi∏oÊnikom maszyn tej marki z ca∏ego Êwiata i umo˝-
liwiajà im spontanicznà wymian´ doÊwiadczeƒ



Mieszanka firmowa
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Plac budowy na pla˝y

Sztormowe fale potrafià wy-
rzàdziç olbrzymie szkody.
Dlatego te˝ klifowy brzeg
Jastrz´biej Góry zosta∏ ju˝
cz´Êciowo umocniony w ta-
ki sposób, by zabezpieczyç
stojàce na nim zabudowa-
nia przed osuni´ciem si´
do wody. Okazuje si´ jed-
nak, ˝e fale sà niebezpiecz-
ne tak˝e w miejscach,
gdzie nie ma domów ani kli-
fu. Potrafià bowiem nisz-
czyç wydmy i podmywaç ro-
snàce tam lasy. Wdzierajàc
si´ w g∏àb làdu mogà nara-
ziç na zalanie i zniszczenia
nawet nadmorskie drogi.
W okolicach Ostrowa poja-
wi∏o si´ dodatkowo zagra˝a-
jàce okolicznym osiedlom
zjawisko tak zwanej „cofki”
na uchodzàcej do morza
rzece Czarnej Wdzie.
Aby zapobiec dalszej dewa-
stacji wybrze˝a Urzàd Morski
w Gdyni zleci∏ przeprowa-

dzenie niezb´dnych prac,
które majà potrwaç do lip-
ca 2013 roku. W celu realiza-
cji inwestycji na pla˝y poja-
wi∏y si´ maszyny firmy
WMW z Parszczyc ko∏o Kro-
kowej. Operatorzy koparki
gàsienicowej Caterpillar,
wozide∏ przegubowych Vo-
lvo i walca Bomaga zwijali
si´ jak w ukropie, starajàc

si´ przy tym, by prace by∏y
jak najmniej ucià˝liwe dla tu-
rystów. A tych jak zwykle
w tym miejscu nie brakowa-
∏o. Pla˝a jest tu bowiem doÊç
szeroka, dlatego nale˝y
do tych najbardziej popular-
nych w okolicy. Przyje˝d˝ajà
tu nawet turyÊci zakwatero-
wani w odleg∏ych miejsco-
woÊciach, przy drodze ∏àczà-

cej Jastrz´bià Górà z Karwià
∏atwo bowiem znaleêç mo˝-
na miejsce parkingowe
na poboczu. W sezonie
przy zachowaniu szczegól-
nych Êrodków ostro˝noÊci
prace prowadzono tylko
na po∏owie szerokoÊci pla˝y.
Zadbano o to, by strefa bu-
dowy nie si´ga∏a do samej
wody, pozosta∏a cz´Êç pla-
˝y, by∏a przez ca∏y czas do-
st´pna dla turystów. 
ObecnoÊç ci´˝kiego sprz´-
tu to dla ma∏ych pla˝owi-
czów niezwyk∏a atrakcja,
a i nieco starsi z wielkim za-
ciekawieniem obserwowali
post´p prac budowlanych
i manewry maszyn. Zdj´cie
z budowlanymi gigantami
okazywa∏o si´ byç atrakcyj-
nà pamiàtkà z wakacji.
Na noc maszyny opuszcza-
∏y pla˝´ znajdujàc miejsce
na parkingu zorganizowa-
nym w lesie. I nic w tym dziw-
nego, w koƒcu zanim zbudu-
jà umocnienia, morze mo˝e
pokazaç swojà pot´g´...

W sezonie teren budowy nie si´ga∏ te˝ do samej wody. Prace prowadzone by∏y na po∏o-
wie szerokoÊci pla˝y, reszta by∏a dost´pna dla spragnionych s∏oƒca urlopowiczów



Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM

Technika Filtracji RUDFIL s.c.
Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych

www.filtracja.com.pl   tel.032 240 70 62

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

Extec C12+
produkcja 2007r.. Stan techniczny bardzo dobry. Liczba
motogodzin 1806. Rozmiar szcz´ki 1200x750 mm. Silnik

wysokopr´˝ny CATC-9 Diesel 365 KM. Mo˝liwoÊç podwy˝szenia
burt. Praca wsteczna szcz´k. WydajnoÊç: ok. 500 ton/godzin´.

Kontakt: 0 604 930 377; 0 604 083 093

e-mail: dz182@wp.pl

< Maszyna prze∏adunkowa FUKS
rok produkcji 1990, 4 podpory, kabina podnoszona
hydraulicznie, cena 75.000 z∏ + VAT
Kontakt: 601 22 33 06
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(87)
maszyny  •  narz´dz ia  •  sprz´ t

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

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

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

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

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

6/2010 29.11.2010    15.10.2010 22.10.2010
1/2011 28.01.2011 17.12.2010 27.12.2010
2/2011 25.03.2011 14.02.2011 21.02.2011
3/2011 06.05.2011 04.04.2011 11.04.2011

Rezygnacja mo˝liwa jest najpóêniej na 5 tygodni 
przed ukazaniem si´ danego wydania.
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PoÊrednik Budowlany: – Nie bardzo lubimy zadawaç ogól-
ne pytania o przebieg kariery zawodowej. Tym razem nie
przychodzi nam jednak nic lepszego do g∏owy. Prosz´ po-
wiedzieç zatem kilka s∏ów jak dosz∏o do tego, ˝e stanà∏ Pan
na czele Atlas Copco Polska?
Vladimir Kozlovskiy: – Moja kariera w Atlas Copco rozpo-
cz´∏a si´ czternaÊcie lat temu w Rosji. Poczàtkowo praco-
wa∏em jako handlowiec, póêniej awansowa∏em na kierow-
nicze stanowisko. Nast´pnie trafi∏em do Belgii, gdzie mie-
Êci si´ zarzàd naszej dywizji spr´˝onego powietrza. Pe∏ni-
∏em tam funkcj´ mened˝era produktu. Póêniej powierzono
mi stanowisko dyrektora zarzàdzajàcego na W´gry i S∏o-
wacj´. Rok temu przyjecha∏em do Polski, gdzie reprezen-
tuj´ Grup´ Atlas Copco, a operacyjnie odpowiedzialny je-
stem za rozwój techniki spr´˝onego powietrza.

– Zwiàzki Atlas Copco z Polskà rozpocz´∏y si´ jeszcze w mi-
nionym stuleciu. Od roku 1994 w naszym kraju dzia∏a
oficjalne przedstawicielstwo Atlas Copco …
– Godny podkreÊlenia jest fakt, ˝e dzia∏ania Atlas Copco
w Polsce rozpocz´∏y si´ blisko sto lat temu. MieliÊmy tu
zawsze silnego przedstawiciela i jego doÊwiadczenia
pomog∏y nam przed 16 laty za∏o˝yç firmà Atlas Copco
Polska. Wiele z zatrudnionych wówczas osób pracowa∏o
dla Atlas Copco nawet od dwudziestu pi´ciu lat. U∏atwi∏o
to nam start, pozyskaliÊmy bowiem ludzi majàcych do-
Êwiadczenie w sprzeda˝y i serwisowaniu naszych maszyn.
Ich praca by∏a kontynuacjà tego, co robili wczeÊniej, cz´-
sto przez ca∏e swoje zawodowe ˝ycie. To ilustruje jedne
z podstawowych zasad naszej strategii rynkowej – stabili-
zacj´ i trwa∏oÊç. Nie mamy w zwyczaju dzia∏aç pochopnie.
Budujemy naszà pozycj´ krok po kroku, chcemy mieç
pewnoÊç, ˝e b´dziemy mogli kontynuowaç naszà misj´
przez kolejne dziesi´ciolecia. Nasi klienci mogà byç prze-
konani, ˝e wybierajàc produkt marki Atlas Copco nawiàzujà
trwa∏e, partnerskie relacje z naszà firmà. Jej si∏a i potencja∏
nie wynikajà z naszego dobrego mniemania o sobie, lecz
z wyborów klientów, którzy wybierajà nas, a nie naszych
konkurentów.

– Jak wyglàda struktura zatrudnienia Atlas Copco w Polsce?
– Zasadà Atlas Copco jest, ˝e znakomita wi´kszoÊç na-
szych pracowników dzia∏a poza biurem. Sà to technicy,
konsultanci, serwisanci i handlowcy. OczywiÊcie nie mogà
to byç wszyscy – ktoÊ musi przecie˝ administrowaç firmà
i s∏u˝yç wsparciem u˝ytkownikom naszego sprz´tu.

– Przej´cie aktywów producenta maszyn drogowych, firmy
Dynapac to jedno ze spektakularnych dokonaƒ Atlas Copco.
Czy marka Dynapac zostanie utrzymana?

– L˝ejszy sprz´t produkowany przez Dynapac stanowi do-
skona∏e uzupe∏nienie oferty Atlas Copco. Nie mieliÊmy za to
˝adnych doÊwiadczeƒ w zakresie maszyn dla drogownic-
twa. Dlatego te˝ Dynapac, majàcy tak˝e w Polsce bardzo
mocnà pozycj´, dzia∏a w pe∏ni niezale˝nie. Nie planujemy
˝adnej restrukturyzacji. Dynapac to jeden z diamentów
w naszej koronie, nie chcielibyÊmy zniweczyç jego dorob-
ku nierozwa˝nym dzia∏aniem.

– Obserwujemy od lat konsekwentne dzia∏ania Atlas Copco
majàce na celu poszerzenie asortymentu produktów. Stali-
Êcie si´ producentem m∏otów hydraulicznych, czy maszyn
drogowych. Z jakimi urzàdzeniami i maszynami przeci´tny
u˝ytkownik winien kojarzyç Atlas Copco? 
– Z dorocznych raportów Atlas Copco jasno wynika, ˝e naj-
wi´kszà cz´Êç naszej dzia∏alnoÊci stanowi technika spr´˝one-
go powietrza. Nie oznacza to jednak wcale, ˝e jest ona naj-
wa˝niejsza. Naszym priorytetem jest osiàgni´cie pozycji lidera
w ka˝dej sferze naszej dzia∏alnoÊci. JeÊli spytamy ludzi
z KGHM o skojarzenia z naszà markà, odpowiedzà, ˝e najwa˝-
niejszy dla nich jest sprz´t górniczy. W zak∏adach Volkswage-
na wska˝à z pewnoÊcià na pneumatyczne narz´dzia monta˝o-
we. Pracownik budowy i zwyk∏y przechodzieƒ uzna pewnie, ˝e
sà to widoczne w wielu miejscach spr´˝arki przewoêne.

– Âwiatowy kryzys finansowy n´ka bran˝´ budowlanà. Jak
radzi sobie z nim Atlas Copco? Z danych publikowanych
przez firm´ wynika, ˝e nie najgorzej. Mimo trudnej sytuacji
dokonujecie ekspansji na Êwiatowych rynkach wprowadza-
jàc szereg nowych produktów i us∏ug…
– Kiedy Êwiatowy rynek budowlany przechodzi∏ dramatycz-
ne za∏amanie, nie mog∏o to oczywiÊcie pozostaç bez wp∏y-
wu na naszà firm´. OgraniczyliÊmy moce produkcyjne, za-
przestaliÊmy rozbudowy i budowy nowych fabryk. Jako fir-
ma dzia∏ajàca w wymiarze Êwiatowym musieliÊmy przed-
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si´wziàç wiele Êrodków, aby mieç pewnoÊç, ˝e z powodu
tych ograniczeƒ nie ucierpià nasi klienci i udzia∏owcy. By∏
to tak˝e dla nas niezwykle trudny okres. Prosz´ jednak za-
uwa˝yç, ˝e jesteÊmy firmà dzia∏ajàcà w wielu obszarach.
Spr´˝arki Atlas Copco nie sà u˝ywane tylko na placach bu-
dowy, ale tak˝e w przemyÊle spo˝ywczym, odzie˝owym,
tam gdzie wytwarza si´ ∏atwiej zbywalne tak˝e w czasach
kryzysowych artyku∏y pierwszej potrzeby. JesteÊmy ponad-
to zdywersyfikowani geograficznie, obecni w Chinach,
w Brazylii, USA, w krajach Europy, w Afryce, Iranie, Iraku.
Praktycznie na ca∏ym Êwiecie. Zatem nawet jeÊli gdzieÊ ja-
kieÊ nasze projekty musia∏y zostaç zredukowane, gdzie in-
dziej mogliÊmy to sobie zrekompensowaç. Rynki w po-
szczególnych krajach nie przechodzi∏y za∏amania jedno-
czeÊnie, w ró˝nym czasie odbija∏y si´ tak˝e od dna.
Na przyk∏ad rynek azjatycki obecnie pnie si´ mocno w gó-
r´, podczas gdy inne regiony pozostajà nieco z ty∏u. To
w∏aÊnie dzi´ki temu Grupa Atlas Copco mog∏a tak˝e w naj-
trudniejszym czasie zachowaç stabilnoÊç.

– W tym roku odby∏y si´ presti˝owe targi Bauma w Mona-
chium. Jakie nowoÊci zaprezentowane na tej imprezie przez
Atlas Copco sà Paƒskim zdaniem szczególnie interesujàce
dla polskiego rynku?
– Ambicjà Atlas Copco jest sta∏e udoskonalanie i rozwój
produktów oraz stosowanie najnowoczeÊniejszych rozwià-
zaƒ technologicznych. Przeci´tnie sprz´t naszej produkcji
podlega modernizacji w cyklu trzyletnim. Czynimy to nie-
zale˝nie od panujàcej koniunktury. Co roku wypuszczamy
na rynek wiele innowacyjnych produktów. PodkreÊliç wy-
pada, ˝e nawet w dobie kryzysu Atlas Copco praktycznie
nie zredukowa∏o nak∏adów na prace badawczo-rozwojo-
we. Stawiamy zdecydowanie na innowacje, to dla naszej
firmy jedna z podstaw dzia∏ania. W Monachium zaprezen-
towaliÊmy wie˝e oÊwietleniowe. Mo˝e wydawaç si´, ˝e to
produkt ma∏o spektakularny, ale tylko z pozoru. Uwa˝am,
˝e wie˝e oÊwietleniowe z racji solidnej budowy i efektyw-
noÊci dzia∏ania powinny cieszyç si´ zainteresowaniem
w Polsce. Przygotowania do Euro 2012 muszà zakoƒczyç
si´ terminowo. Konieczne jest zatem nadrobienie zaleg∏o-
Êci w realizacji wielu inwestycji, a to wymaga pracy
wielozmianowej, tak˝e w nocy i przy niesprzyjajàcych wa-
runkach atomosferycznych. Wie˝e oÊwietleniowe równie˝
poddane zosta∏y modernizacji. Sà l˝ejsze, ∏atwiejsze
w transportowaniu. Nowym produktem prezentowanym
na targach by∏ równie˝ generator typu QAS 500 o mo-
cy 500 kVA. Podczas tegorocznych targów Bauma w Mo-
nachium Atlas Copco zaprezentowa∏ maszyny nap´dzane
silnikami spe∏niajàcymi niezwykle rygorystyczne normy
emisji spalin Tier IV. W ten sposób pragn´liÊmy podkreÊliç
typowà dla firm szwedzkich dba∏oÊç o poszanowanie Êro-
dowiska naturalnego. Atlas Copco k∏adzie du˝y nacisk
na ekologi´ poczàwszy od fazy projektowania. W zgodzie
z wymogami ekologii przebiegajà te˝ wszelkie proce-
sy produkcyjne. Wszystkie wytwarzane przez nas maszy-
ny cechuje niska emisja szkodliwych substancji i ha∏asu.
Nasi konstruktorzy w swych pracach przywiàzujà szcze-
gólnà wag´, by maszyny nie stwarza∏y zagro˝enia dla u˝yt-
kowników i personelu technicznego. Spore nak∏ady prze-
znaczamy równie˝ na rozwiàzywane problemów wynikajà-
cych z niew∏aÊciwego u˝ytkowania naszych maszyn. Ich

operatorzy nierzadko zdajà si´ bowiem zapominaç, jakie
mogà byç tego konsekewncje. A wystarczy tylko chwila
nieuwagi…

– Czy Atlas Copco zajmuje si´ tak˝e wypo˝yczaniem swoich
maszyn i urzàdzeƒ?
– Przez wiele lat firma Atlas Copco Polska dynamicznie
uczestniczy∏a w tym segmencie rynku. Jako jedni z
pierwszych w Polsce wypo˝yczaliÊmy spr´˝arki przewoêne
i generatory pràdu.  Z biegiem czasu na polskim rynku po-
jawiaç zacz´∏o si´ wiele firm wynajmujàcych maszyny
budowlane. Nabywajàc nasz sprz´t sta∏y si´ naszymi klien-
tami. ZnaleêliÊmy si´ zatem w sytuacji, w której okaza∏o si´,
˝e musimy konkurowaç z w∏asnymi klientami, co nie po-
winno mieç miejsca w normalnym modelu biznesu. Posta-
nowiliÊmy pozostawiç t´ sfer´ naszym klientom-partnerom
i skupiç si´ wy∏àcznie na segmencie, który nie jest przez
nich obs∏u˝ony. Obecnie oferujemy mo˝liwoÊç wypo˝ycze-
nia wy∏àcznie wyspecjalizowanego, cz´sto wr´cz niszowe-
go sprz´tu, na przyk∏ad kompresorów o bardzo wysokiej
wydajnoÊci i ciÊnieniu pracy. Tego rodzaju sprz´t jest na ty-
le niekonwencjonalny, ˝e nie znajduje si´ w ofercie naszych
partnerów - wypo˝yczalni maszyn i sprz´tu budowlanego. 

– Jak ocenia Pan potencja∏ polskiego rynku? Czy oczekuje
Pan, ˝e ogólny popyt na produkty i us∏ugi Atlas Copco w Pol-
sce b´dzie wzrasta∏? 
– Polska jest rynkiem o rosnàcym potencjale dzielnie
opierajàcym si´ Êwiatowemu kryzysowi finansowemu.  Do-
ceniamy to i robimy wszystko, by przekonaç polskich klien-
tów do wyboru naszych maszyn, urzàdzeƒ i rozwiàzaƒ tech-
nicznych. JesteÊmy g∏´boko przekonani, ˝e nasze produk-
ty dzi´ki swym walorom u˝ytkowym, niezawodnoÊci i ni-
skim kosztom eksploatacji, przynoszà zyski u˝ytkownikom.
Staramy si´ nawiàzaç z nimi jak najbli˝sze relacje, tak by
jak najlepiej zrozumieç ich potrzeby i oczekiwania. W mo-
im poj´ciu dobry klient, to klient zadowolony. Je˝eli jest ina-
czej, a swojego problemu nie mo˝e rozwiàzaç w zwyczajo-
wy sposób, to zawsze mo˝e  zwróciç si´ bezpoÊrednio
do mnie. Jako dyrektor zarzàdzajàcy Atlas Copco Polska
czuj´ si´ zobligowany do tego, by s∏u˝yç mu pomocà. 

– Atlas Copco anga˝uje si´ w niekonwencjonalne dzia∏ania,
jak na przyk∏ad program zapobiegania rozprzestrzenianiu
si´ HIV/AIDS. Czy równie˝ w Polsce? Chodzi nam na przy-
k∏ad o w∏àczenie si´ w pomoc w porzàdkowaniu i odbudo-
wie infrastruktry na terenach dotkni´tych powodzià.
– Grupa Atlas Copco na poziomie globalnym wspiera ró˝ne akcje
charytatywne w Êwiecie jak np. wspomnianà w pytaniu pomoc
dla chorych na HIV/AIDS w Afryce czy te˝ “water for all” - woda
dla wszystkich. W Polsce staramy si´ dotrzeç bezpoÊrednio do
poszkodowanych. Na przyk∏ad nasi pracownicy kupujà przy-
bory szkolne dla dzieci z terenów dotkni´tych powodzià.
Wi´kszoÊç inicjatyw pochodzi od naszych pracowników. Taki
model pomocy jest mi zdecydowanie bli˝szy. Na co dzieƒ sta-
ramy si´ nie nag∏aÊniaç naszych dzia∏aƒ. W moim poj´ciu naj-
wa˝niejsze jest bowiem, by inicjatywa pochodzi∏a od ludzi,
a pomoc trafia∏a naprawd´ tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Rozmawiali: Magdalena Ziemkiewicz
i Jacek Baraƒski
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To nie sà zabawki!

W robotach ziemnych walce
do wykopów stosowane sà
przy zag´szczaniu ci´˝kich,
spoistych pod∏o˝y wykazu-
jàc o wiele wi´kszà skutecz-
noÊç w porównaniu z trady-
cyjnymi zag´szczarkami.
Podczas pracy w trudnych
warunkach powierzchnia
b´bnów walców nie przy-
wiera do pod∏o˝a, co ma
miejsce w przypadku p∏yt
wibracyjnych. Maszyny te
spotkaç mo˝na nie tylko
podczas prac w wykopach,
dlatego te˝ nazywane sà
równie˝ wielozadaniowy-
mi zag´szczarkami wibra-
cyjnymi. Doskonale spisu-
jà si´ one tak˝e w kana-
∏ach, na nasypach, przy ro-
botach fundamentowych
i drogowych. Dodatkowym
atutem podnoszàcym bez-
pieczeƒstwo u˝ytkowania
jest mo˝liwoÊç wyposa˝e-
nia ich w zdalne sterowa-
nie. W chwili obecnej walce
do wykopów majà w swej
ofercie niemal˝e wszyscy
producenci maszyn do za-
g´szczania. Zaawansowane
rozwiàzania technologiczne,
dopracowane w najdrob-
niejszych szczegó∏ach sys-
temy podnoszàce bezpie-
czeƒstwo operatora i dosko-
na∏e parametry robocze sà
wyró˝nikami tych maszyn.
Nowoczesne silniki wysoko-
pr´˝ne, bezstopniowo regu-
lowany nap´d, systemy wi-

bracyjne pozwalajàce
na precyzyjny dobór warto-
Êci si∏y odÊrodkowej. Mo˝li-
woÊç stosowania szerszych
b´bnów, skuteczna ochro-
na przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zdalne ste-
rowanie za pomocà kabla,
podczerwieni lub nadajnika
radiowego. Ucho znajdujà-
ce si´ w centralnej cz´Êci
maszyny u∏atwiajàce jej
umieszczenie w wykopie
majà wp∏yw na zwi´kszenie
mo˝liwoÊci zastosowaƒ te-
go typu walców.
Walec Dynapac LP8500
o masie operacyjnej 1.675 kg
wyposa˝ony jest w zdalne
sterowanie za pomocà fal ra-
diowych. Maszyna przezna-
czona jest przede wszystkim
do zag´szczania gruntu w ro-

wach i wykopach. Konstruk-
cja pozwala na stosowanie jej
do zag´szczania gruntów
spoistych zarówno na ograni-
czonej przestrzeni (takiej, jak
rowy czy wykopy pod funda-
menty budowli), jak i w bu-
downictwie drogowym. Stan-
dardowo b´bny walca
LP 8500 wyposa˝ono w 192
ko∏ki, ka˝dy z nich o po-
wierzchni 27 cm2. SzerokoÊç
b´bna walca Dynapac
LP8500 wynosi standardo-
wo 850 mm. Posadowiony
w dolnej cz´Êci stabilnej ramy
walca mechanizm wibracyjny
wytwarza – przy cz´stotliwo-
Êci wibracji 32 Hz – si∏´ od-
Êrodkowà 65 kN i amplitud´
nominalnà 1,1 mm. Silniki hy-
drostatyczne na ka˝dym
z b´bnów umo˝liwiajà jazd´

do przodu z pr´dkoÊcià 20,50
m/min, a wstecz 20,30 m/min.
W walcu LP 8500 zastoso-
wano silnik Diesla o mo-
cy 12,5 kW i rozruch elek-
tryczny. Szeroko odchyla-
na klapa umo˝liwia ∏atwy
dost´p do wszystkich pod-
zespo∏ów, co znacznie skra-
ca czas potrzebny na prze-
prowadzenie prac serwiso-
wych i ewentualnych na-
praw. W razie koniecznoÊci,
na przyk∏ad wy∏adowania
akumulatora zdalne stero-
wanie mo˝na zastàpiç ma-
nualnym. Takie sytuacje
zdarzajà si´ jednak niezwy-
kle rzadko, w czasie pracy
walca zapasowy akumulator
pilota jest bowiem ∏adowany
w specjalnej ∏adowarce zin-
tegrowanej z maszynà.
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na jest przede wszystkim do zag´szczania gruntu w rowach i wykopach



Pod nale˝àcà do brytyjskiego
koncernu JCB markà Vibromax
oferowane sà dwa typy walców
do wykopów – VM 1500 M
oraz VM 1500 F. Mo˝na w nich
stosowaç b´bny o szeroko-
Êci 630 lub 850 mm. Wa-
lec VM 1500 F posiada zdalne
sterowanie, co eliminuje ryzyko
zasypania operatora podczas
pracy w wykopach. Z tego te˝
powodu sterowana manual-
nie maszyna VM 1500 M sto-
sowana jest z regu∏y do za-
g´szczania nawierzchni,
a nie w wykopach. Oba mo-
dele posiadajà hydrosta-
tyczny nap´d wszystkich
b´bnów. Centralnie posado-

wiony mechanizm wibracyj-
ny wyposa˝ono w uk∏ad cià-
g∏ego smarowania. Polega
to na umieszczeniu ∏o˝ysk
w kàpieli olejowej. Mecha-
nizm wibracyjny wytwarza
cz´stotliwoÊç 31 Hz. Wa-
lec VM 1500 o ci´˝arze ro-
boczym 1,5 tony nap´dzany
jest ch∏odzonym cieczà trzy-
cylindrowym silnikiem wyso-
kopr´˝nym Kubota o mo-
cy 16,8 kW. W przypadku
zbyt niskiego ciÊnienia oleju
lub przekroczenia dopusz-
czalnej wartoÊci kàta nachy-
lenia gro˝àcej przewróce-
niem si´ maszyny nast´puje
automatyczne wy∏àczenie
silnika. Pr´dkoÊç jazdy
do przodu i do ty∏u regulo-
wana jest bezstopniowo.

Na pierwszym biegu maksy-
malna pr´dkoÊç jazdy wyno-
si 1,1 km/h a na drugim
do 2,2 km/h. Jako hydrody-
namiczny hamulec roboczy
wykorzystano nap´d b´bna.
Jako hamulec parkowania
dzia∏ajà hamulce tarczowe
na tylnym b´bnie. Do stan-
dardowego wyposa˝enia
walca VM 1500 nale˝y zamy-
kana pokrywa zabezpiecza-
jàca podzespo∏y maszyny
przed aktami wandalizmu,
licznik motogodzin, wziernik
pozwalajàcy odczytaç po-
ziom oleju, kontrolki braku
∏adowania, przekroczenia
temperatury p∏ynu ch∏odzà-

cego i niskiego poziomu ole-
ju silnikowego, elektryczny
starter z uk∏adem podgrze-
wania przed rozruchem oraz
podwójny skrobak i zra-
szacz na ka˝dy b´ben. 
Konstrukcj´ walców do wy-
kopów opracowali in˝ynie-
rowie firmy Rammax majà-
cej ju˝ blisko czterdziesto-
letnie doÊwiadczenie w pro-
dukcji tego typu maszyn.
Rammax RX 1510-CI b´dàcy
pierwszym w jej ofercie wal-
cem przegubowym do prac
ziemnych, który ∏àczy wszyst-
kie dotychczasowe zalety wy-
robów spod znaku Rammax
(wchodzàcego w sk∏ad Grupy
Ammann) oraz najnowocze-
Êniejsze rozwiàzania popra-
wiajàce skutecznoÊç oraz

komfort pracy. Maszyna jest
wyposa˝ona w silnik Diesla
Lombardini o mocy 15,8 kW,
jej ci´˝ar roboczy wyno-
si 1.530 kg, si∏a odÊrodkowa
w zale˝noÊci od potrzeb
od 35 do 71 kN. Na uwag´ za-
s∏uguje zdolnoÊç pokonywa-
nia wzniesieƒ. Z za∏àczonà wi-
bracjà wynosi ona pi´çdzie-
siàt, a bez wibracji szeÊçdzie-
siàt (!) procent. Walec ten, tak
jak pozosta∏e maszyny Ram-
max posiada dwuletnià gwa-
rancj´ na ca∏e urzàdzenie
i pi´cioletnià na elementy wi-
bracji. Rammax RX 1510-CI
dost´pny jest w wersjach ze
sterowaniem poprzez kabel
lub na podczerwieƒ. Rozwià-

zanie to sprawia, ˝e maszy-
na musi znajdowaç si´
w zasi´gu wzroku operato-
ra. Je˝eli warunek ten nie
jest spe∏niony, silnik jest na-
tychmiast wy∏àczany. 
Bardzo ciekawy pod wzgl´-
dem konstrukcyjnym jest
walec do wykopów firmy
Wacker Neuson RT 82 SC
o masie 1,4 tony i sile wibra-
cji 60 kN. Maszyna skonstru-
owana zosta∏a z myÊlà o za-
g´szczaniu trudnych w ob-
róbce spoistych gruntów. Ma-
szyna imponuje prostotà ob-
s∏ugi. Modu∏ kontroli pracy
silnika wyposa˝ono w diody
LED pozwalajàce operatoro-
wi na bie˝àco kontrolowaç
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Sterowany manualnie walec Vibromax VM 1500 M ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa stoso-
wany jest z regu∏y do zag´szczania nawierzchni, a nie w wykopach

Konstruktorzy Wacker Neuson od lat stosujà system zdalnego sterowania na podczerwieƒ.
Wychodzà bowiem z za∏o˝enia, ˝e jest on mniej podatny na zak∏ócenia zewn´trzne

Rammax RX 1510-CI ∏àczy w sobie dotychczasowe zalety wyrobów spod znaku Rammax
(wchodzàcego w sk∏ad Grupy Ammann) oraz najnowoczeÊniejsze rozwiàzania technologiczne 



parametry, takie jak ciÊnie-
nie oleju, poziom ch∏odziwa,
temperatura silnika czy stan
filtra powietrza i akumulato-
ra. U∏atwia to nie tylko prac´
operatora, ale pozwala tak-
˝e utrzymywaç walec w na-
le˝ytym stanie technicznym
oraz zapobiegaç powa˝-
niejszym awariom. 
Konstruktorzy Wacker Neu-
son od lat stosujà w swoich
maszynach system zdalnego
sterowania na podczerwieƒ.
Wychodzà bowiem z za∏o˝e-
nia, ˝e nie jest on podatny
na zak∏ócenia zewn´trzne,
a zatem w pe∏ni bezpieczny.
Faktem jest, ˝e pracujàce
na placu budowy maszyny
i urzàdzenia oraz metalowe
konstrukcje mogà powodo-
waç zak∏ócenia funkcjono-
wania sterowania falami ra-
diowymi. Zastosowany w wal-
cu RT 82 SC opatentowany
system Smart Control dodat-
kowo podnosi bezpieczeƒ-
stwo pracy. Dzia∏a on w ten
sposób, ˝e pracujàca maszy-
na musi „widzieç” kierujàcego
nià cz∏owieka. Ka˝da utrata

kontaktu powoduje automa-
tyczne wy∏àczenie walca. Po-
dobnie dzieje si´ w przypad-
ku przekroczenia bezpiecznej
odleg∏oÊci od cz∏owieka. Dzi´-
ki temu nie istnieje zagro˝enie
najechania na pracujàcych
w zasi´gu maszyny. Walec

automatyczne wy∏àcza si´
na przyk∏ad w razie spowodo-
wanego potkni´ciem upadku
lub zas∏abni´cia operatora.
Poniewa˝ pracownik obs∏ugu-
jàcy walec nie ma z nim fi-
zycznego kontaktu, nie jest
nara˝ony na szkodliwe wibra-
cje, nie wdycha te˝ spalin.
Pracujàcy w wykopach, na-
wet tych najlepiej zabezpie-
czonych, zawsze nara˝eni
sà na ryzyko zasypania. Wa-
lec Wacker Neuson RT 82 SC
uwalnia odpowiedzialnego
za bezpieczne prowadzenie
robót od takich problemów.
Maszyna bez przeszkód mo-
˝e byç wprowadzona do wy-
kopu. Umieszczone w cen-
tralnej cz´Êci specjalne oczko
pozwala na umocowanie za-
wiesia i przetransportowanie
na miejsce pracy w wykopie
za pomocà koparki. Solidna,
odporna na uszkodzenia me-
chaniczne obudowa doskona-
le chroni podzespo∏y walca
w przypadku jego zasypania.
Weber MT oferuje dwa walce
do wykopów – TRC 66 o ci´-
˝arze roboczym 1,35 tony
oraz TRC 86 (1,39 tony). Ma-
szyny te znajdujà zastoso-
wanie na wilgotnych, glinia-
stych nawierzchniach, gdzie
niemo˝liwe jest u˝ycie typo-

wych zag´szczarek gruntu.
Odpowiedni zapas mocy
do zag´szczenia takiego pod-
∏o˝a zapewnia trzycylindrowy
ch∏odzony cieczà silnik wyso-
kopr´˝ny marki Lombardini
rozwijajàcy moc 19,6 kW.
W przypadku przegrzania si´
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Oczko zintegrowane z górnym poszyciem
walca Wacker Neuson u∏atwia jego transport 

Zastosowany w walcu RT 82 SC opatentowany system Smart Control dodatkowo podnosi bezpieczeƒstwo pracy. Dzia∏a on w ten sposób, ˝e pracujà-
ca maszyna musi „widzieç” kierujàcego nià cz∏owieka. Ka˝da utrata kontaktu powoduje automatyczne wy∏àczenie walca



jednostka nap´dowa jest na-
tychmiast automatycznie wy-
∏àczana. Bezproblemowa,
wieloletnia eksploatacja ma-
szyn w ci´˝kich warunkach
budowy, mo˝liwa jest dzi´ki
zastosowaniu nowoczesnych
komponentów hydraulicz-
nych, które gwarantujà tak˝e
precyzyjne sterowanie pracà.
Walce typoszeregu TRC wy-
posa˝one sà w podnoszàce
wygod´ obs∏ugi detale kon-
strukcyjne. Panel sterowania
jest zabezpieczony zamyka-
nà klapà, co zapobiega nie-
uprawnionemu u˝yciu ma-
szyny i aktom wandalizmu.
Zamykane sà równie˝ wlew
paliwa i oleju silnikowego. 
Walce TRC wyposa˝one
sà w automatyczny system
zmiany kierunku obrotów
wibratora. Po aktywowaniu
uk∏adu kierunek obrotów
zmienia si´ samoczynnie
zgodnie z kierunkiem prze-
mieszczania si´ walca.
Dzi´ki temu uzyskiwa-
na jest dodatkowa moc
u∏atwiajàca pokonywanie
wzniesieƒ. Rozwiàzanie to
s∏u˝yç mo˝e równie˝ jako
hamulec na przyk∏ad pod-
czas zjazdów z nasypów.
Operator walców do wyko-
pów Weber MT mo˝e bez-
stopniowo regulowaç ich
pr´dkoÊç, która wynosi
do 17 m/min (1,02 km/h).
W razie koniecznoÊci szyb-
kich przejazdów pr´dkoÊç
wynieÊç mo˝e 45 m/min
(2,70 km/h). Oba modele ce-
chujà si´ identycznà budowà
za wyjàtkiem szerokoÊci wal-
ca – odpowiednio dla ka˝dej
z maszyn wynosi ona 650 al-
bo 850 mm. Walce ró˝nià si´
równie˝ ci´˝arem roboczym
– 1.350 (TRC66) lub 1.390 kg
(TRC 86) oraz amplitudà no-
minalnà. Wynosi ona odpo-
wiednio 1,85 (dla walca
TRC66) oraz 1,70 mm
(TRC 86). Si∏a odÊrodkowa
obu modeli walców Weber
MT wynosi 75,0 kN przy cz´-
stotliwoÊci 32 Hz.
Specjalne, sk∏adane na czas
pracy oczko w górnej cz´Êci

obudowy tworzy jednopunk-
towe zawieszenie pozwalajà-
ce na ∏atwy transport maszy-
ny. Walce Weber MT opcjo-
nalnie oferowane sà równie˝
w wersji „F” obejmujàcej
zdalne sterowanie za pomo-
cà fal radiowych. Akumulato-
ry pilota ∏adowane sà na bie-
˝àco w czasie pracy. W razie
koniecznoÊci operator mo˝e
w ka˝dej chwili przejÊç
na sterowanie r´czne
przy zachowaniu pe∏nej
funkcjonalnoÊci maszyny.
Interesujàcà konstrukcj´
w grupie walców do wyko-
pów zaprezentowa∏ ostat-
nio równie˝ Bomag. Zdal-
nie sterowany walec
BMP 8500 wa˝y 1,6 tony
i posiada si∏´ odÊrodko-
wà 72 kN. Maszyna wypo-
sa˝ona jest seryjnie w b´b-
ny o szerokoÊci 610 mm.
Opcjonalnie szerokoÊç ta
mo˝e zostaç powi´kszo-
na do 850 mm. Wymiana
b´bnów jest niezwykle pro-
sta i mo˝e odbyç si´ bezpo-
Êrednio na placu budowy. 
Kolejnymi wyró˝nikami wal-
ca Bomag BMP 8500 jest
komfortowe przestawianie
dêwigni jazdy, regulowany
na wysokoÊç dyszel prowa-

dzàcy, sprawdzony syn-
chroniczny uk∏ad podwójnej
wibracji, system Intelligent
Vibration Control (IVC) oraz
chroniàcy silnik system
Ecomodus. Nowej genera-
cji przegubowy uk∏ad stero-
wania zdaniem in˝ynierów
Bomaga zapobiega luzowa-
niu ju˝ zag´szczonej war-
stwy wierzchniej. Do tego

rodzaju uszkodzeƒ na-
wierzchni bardzo cz´sto do-
chodzi w przypadku u˝ycia
walców o tradycyjnym sys-
temie sterowania.
Je˝eli pilot zdalnego stero-
wania przez kilka sekund
nie emituje sygna∏u, silnik
walca przechodzi automa-
tycznie na prac´ na wolnych
obrotach. Rozwiàzanie to
pozwala na oszcz´dnoÊci
paliwa. Z chwilà ponownego
pojawienia si´ sygna∏u silnik
wchodzi natychmiast w wy˝-
szy zakres obrotów. 
Nowatorski system Bomag
Operator Security System
(BOSS) ustala pozycj´ ob-
s∏ugujàcego w odniesieniu
do po∏o˝enia maszyny. Je-
˝eli operator znajduje si´
zbyt blisko walca, maszy-
na jest natychmiast zatrzy-
mywana. W ten sposób za-
pobiec mo˝na skutecznie
wyst´powaniu wypadków.
W walcu BMP 8500 zasto-
sowano kombinowane zdal-
ne sterowanie. Mo˝e byç
ono realizowane po pod∏à-
czeniu kabla lub za poÊred-
nictwem fal radiowych. Jak
podaje producent jest ono
w pe∏ni odporne na wszel-
kiego rodzaju zak∏ócenia. 
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Opcjonalnie walce Weber TRC wyposa˝one byç mogà w uk∏ad zdalnego sterowania,
który zapewnia wi´ksze bezpieczeƒstwo operatorowi podczas prac w wykopach

Wa walcu Bomag BMP 8500 zastosowano kombinowane zdalne sterowanie. Mo˝e byç
ono drogà kablowà lub, tak jak w tym przypadku, za poÊrednictwem fal radiowych



Zag´szczarki rewersyjne
BOMAG BPR

Niemiecka firma BOMAG ofe-
ruje szerokà gam´ zag´sz-
czarek rewersyjnych w klasie
wydajnoÊci od 35 do 100 kN.
Maszyny imponujà parame-
trami roboczymi znajdu-
jàc zastosowanie przy bu-
dowie dróg, ulic, torowisk,
rowów, fundamentów, ka-
na∏ów, przy podsypkach
i kszta∏towaniu krajobrazu.
W klasie wydajnoÊci do 35 kN
BOMAG oferuje siedem mo-
deli zag´szczarek rewersyj-
nych. Mimo stosunkowo
niewielkiej masy maszyny
te odznaczajà si´ wysokà
wydajnoÊcià zag´szczania
i sà szczególnie przydatne
do lekkich robót ziemnych,
brukowania ulic oraz napraw
i utwardzania ma∏ych po-
wierzchni i obszarów brzego-
wych podczas asfaltowania.
W zale˝noÊci od modelu, ma-
szyny nap´dzane sà silnika-
mi wysokopr´˝nymi lub ben-
zynowymi. Wszystkie cechu-
je wysoka ˝ywotnoÊç i niskie
koszty eksploatacji. Jedno-
dêwigniowy uk∏ad sterowania
zapewnia ∏atwà i precyzyjnà
obs∏ug´ zag´szczarek oraz
ograniczenie szkodliwych

drgaƒ przenoszonych na
ramiona operatora.
W klasie wydajnoÊci do 65 kN
dost´pne sà dwie maszyny
o masie 500 kg. Przy Êredniej
masie zapewniajà one nie tyl-
ko doskona∏e rezultaty za-
g´szczania, ale tak˝e wysokà
wydajnoÊç powierzchniowà.
Dzi´ki temu doskonale nada-
jà si´ do lekkich lub Êrednio-
ci´˝kich robót ziemnych oraz
- po doposa˝eniu w mat´
z tworzywa sztucznego - prac
brukarskich. Zastosowane w
nich trwa∏e i niezawodne silni-
ki wysokopr´˝ne przekonujà
niskim zu˝yciem paliwa.

Do wyposa˝enia seryjnego
zag´szczarek rewersyjnych
klasy Êredniej nale˝y tak˝e
kompletna os∏ona ochronna.
Zabezpiecza ona wszystkie
podzespo∏y nie ograniczajàc
przy tym dost´pu do nich.
Zintegrowane klapy serwiso-
we oraz ∏atwa do odkr´cenia
os∏ona powodujà, ˝e serwiso-
wanie maszyny mo˝na wyko-
nywaç szybko i sprawnie.
Grup´ r´cznie prowadzonych
zag´szczarek o wydajnoÊci
do 100 kN tworzà dwa modele
o masie powy˝ej 500 kg. Ma-
szyny te dzi´ki wyÊrubowa-
nym osiàgom tworzà nowe

standardy dla zag´szczarek
rewersyjnych. Dzi´ki najwy˝-
szej powierzchniowej wydajno-
Êci zag´szczania nadajà si´ one
szczególnie do robót ziem-
nych. Zastosowano w nich
sprawdzone silniki wysoko-
pr´˝ne, które sà bardzo nie-
zawodne, a przy tym oszcz´d-
ne w eksploatacji. Funkcjo-
nalnoÊç zag´szczarek Êred-
niej klasy podnosi montowa-
ny seryjnie uk∏ad Tip-Control
umo˝liwiajàcy hydrauliczne
przestawianie dêwigni jazdy
z funkcjà serwo. Tip-Control
zapewnia maksymalny kom-
fort obs∏ugi ograniczajàc
zm´czenie operatora. Stano-
wiàcy standardowe wyposa˝-
nie uk∏ad zabezpieczenia
przed cofaniem zapewnia
maksymalne bezpieczeƒstwo
operatorowi. Rozrusznik elek-
tryczny z dodatkowym zabez-
pieczajàcym rozrusznikiem
korbowym zapewnia wygod-
ny rozruch i podnosi efektyw-
noÊç dzia∏ania zag´szczarki. 
BOMAG wprowadzi∏ w wi´k-
szych modelach swych za-
g´szczarek rewersyjnych in-
nowacyjny system Ecomizer.
Pozwala on operatorowi ma-
szyny na Êledzenie na bie˝à-
co stopnia zag´szczenia ob-
rabianej nawierzchni. Econo-
mizer umo˝liwiajàcy wyzna-
czanie dynamicznej sztywno-
Êci pod∏o˝a, sk∏ada si´
z dwóch podzespo∏ów, jaki-
mi sà modu∏ analizujàcy oraz
zamontowany na podstawie
p∏yty czujnik przyspieszenia.
Za pomocà systemu Econo-
mizer dokonywana jest
permanentna analiza oddzia-
∏ywania pod∏o˝a na b´dàcà
w ruchu p∏yt´ podstawy wi-
bratora. Mierzona wartoÊç
ukazuje si´ na wyÊwietlaczu
LED. Kolejne diody zapalajà
si´ wraz ze wzrostem zag´sz-
czenia. Economizer pozwala
nie tylko na uzyskanie opty-
malnego stopnia zag´szcze-
nia gruntu, ale tak˝e przy-
spiesza wykonanie robót
przy jednoczesnych du˝ych
oszcz´dnoÊciach paliwa.

www.ewpa.pl
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Za pomocà systemu Economizer dokonywana jest analiza oddzia∏ywania pod∏o˝a na b´dàcà
w ruchu p∏yt´ podstawy wibratora. Mierzona wartoÊç ukazuje si´ na wyÊwietlaczu LED



Wie˝e oÊwietleniowe
Atlas Copco

Praca przy oÊwietleniu natu-
ralnym mo˝e odbywaç si´
tylko przez kilka godzin
dziennie. A co zrobiç, gdy
zapadnie zmrok? Z pomocà
przychodzà wie˝e oÊwietle-
niowe Atlas Copco. W przy-
padku nag∏ej nocnej awarii
maszt pozwala oÊwietliç
plac budowy, dostarcza wy-
starczajàcà iloÊç Êwiat∏a
do wykopu, a tak˝e zasila
niezb´dny sprz´t, zapew-
niajàc tym samym dogodne
warunki pracy. Dzi´ki zinte-
growanemu zespo∏owi,
na który sk∏adajà si´ pod-
wozie, generator QAS 14-20
lub QAX 12-20-30 oraz
maszt, wie˝a oÊwietleniowa
jest ∏atwa w transporcie
i mo˝e byç szybko wykorzy-
stana w kolejnym miejscu.
Wie˝a oÊwietleniowa QAS/QAX
wyposa˝ona jest w szeÊç
reflektorów halogenowych
wytwarzajàcych jasne Êwia-

t∏o o mocy 1.500 W. Zbior-
nik paliwa o du˝ej pojemno-
Êci zapewnia ciàg∏e oÊwie-
tlanie terenu przez co naj-
mniej jedenaÊcie godzin.
Maszt unosi si´ za pomocà
wciàgarki heavy duty na wy-
sokoÊç 9,4 metra. W zale˝-
noÊci od potrzeb mo˝na go
obróciç w zakresie 355°.
Rama masztu wyposa˝o-
na jest w cztery podpory
stabilizujàce o mocnej kon-
strukcji, z automatycznymi
zatrzaskami u∏atwiajàcymi
ich wysuwanie i wsuwanie.
Dzi´ki temu wie˝a wytrzy-
muje podmuchy wiatru si´-
gajàce nawet 80 km/h.
Na czas transportu maszt
jest sk∏adany, ca∏kowite wy-
miary wie˝y (d∏./szer. /wys.)
nie przekraczajà wówczas
4,56x1,51x2,21 metra.
Standardem maszyn prze-
woênych Atlas Copco sta∏
si´ podwójnie ∏amany dy-
szel  z zaczepem oczko-
wym bàdê kulowym, hamu-
lec najazdowy i postojowy,
kliny pod ko∏a oraz oczywi-

Êcie kó∏ko manewrowe, któ-
re u∏atwia transport bez ko-
niecznoÊci wykorzystywa-
nia dodatkowego sprz´tu.
Zarówno rama, jak i maszt
sà ocynkowane ogniowo.
Istnieje mo˝liwoÊç zakupu
maszyny w wersji przysto-
sowanej (on-road), jak rów-
nie˝ nie przystosowanej (off-

-road) do wymogów ruchu
drogowego. Wersja on-road
posiada niezb´dnà homolo-
gacj´, która umo˝liwia reje-
stracj´. Istnieje tak˝e mo˝li-
woÊç demonta˝u wie˝y
oÊwietleniowej i transportu
generatora na samochodzie
wyposa˝onym w HDS.
èród∏em zasilania genera-
torów sà wysokiej klasy sil-
niki Deutz i Kubota spe∏nia-
jàce normy emisji spalin
COM III, po∏àczone z naj-
nowszym panelem sterowa-
nia QC 1002, który czyni
obs∏ug´ urzàdzenia prost-
szà i przyjaznà operatorowi.
O najwy˝szej jakoÊci, trwa-
∏oÊci i niezawodnoÊci gene-
ratorów serii QAX i QAS mo-
˝e Êwiadczyç fakt, i˝ maszy-
ny te obj´te sà dwuletnià
gwarancjà z mo˝liwoÊcià jej
wyd∏u˝enia nawet do pi´ciu
lat, w przypadku skorzysta-
nia z bogatej oferty planów
serwisowych oferowanych
przez dzia∏ maszyn prze-
woênych Atlas Copco.

www.atlascopco.pl

Sprz´t budowlany

PoÊrednik Budowlany 19

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn

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

Atlas Copco – Wie˝e oÊwietleniowe

Wie˝a oÊwietleniowa QAS/QAX wyposa˝o-
na jest w szeÊç reflektorów halogenowych
emitujàcych Êwiat∏o o mocy 1.500 W



Stopy wibracyjne
Weber MT

Budownictwo drogowe, in-
˝ynieryjne, czy te˝ architek-
tura krajobrazu – we
wszystkich wymienionych
przypadkach wa˝ne jest nie
budzàce zastrze˝eƒ za-
g´szczenie pod∏o˝a. W re-
jonach, gdzie zastosowanie
walca lub zag´szczarki jest
utrudnione lub niemo˝liwe,
najlepsze rezultaty zapew-
niajà stopy wibracyjne. Trzy
modele Weber MT spe∏nia-
jà wymagania stawiane no-
woczesnym maszynom: do-
skona∏e wyniki zag´szcza-
nia, komfort obs∏ugi i trwa-
∏oÊç konstrukcji. 
Stopy wibracyjne sà w bu-
downictwie niezb´dne. Tam
gdzie pod∏o˝e musi byç za-
g´szczone na ograniczonej
powierzchni, przyk∏adowo
w wykopach lub budowie
instalacji rurociàgowych,
ze wzgl´du na swojà zwrot-
noÊç i g∏´bokie oddzia∏y-
wanie zaliczajà si´ do pod-
stawowego wyposa˝enia
firmy wykonawczej. 
U˝ytkownicy stawiajà temu
sprz´towi szereg wymagaƒ.
Preferujà wydajne i relatyw-
nie lekkie stopy wibracyjne,
które sà ∏atwe w kierowaniu
i niek∏opotliwe w transpor-
cie. Coraz wi´ksze znacze-
nie majà tak˝e aspekty
ochrony Êrodowiska natu-
ralnego i zdrowia operatora.
Stopy wibracyjne Weber
MT nale˝à do produktów,
które wymagania te w pe∏ni
spe∏niajà. Oferta produkcyj-
na obejmuje dwa modele
z czterosuwowym silnikiem
benzynowym Honda lub Ro-
bin (SRV 620 i SRV 660) oraz
jeden model z silnikiem wy-
sokopr´˝nym Hatz (SRX 75
DH). Obydwa rodzaje silni-
ków bez problemu spe∏niajà
wymagania okreÊlone w nor-
mie emisji spalin EPA/Tier III. 
Stopy z nap´dem benzyno-
wym wyró˝niajà si´ szcze-
gólnie nowym systemem fil-

trowania powietrza, na któ-
ry sk∏adajà si´ oddzielacz
cyklonowy, filtr wst´pny, filtr
g∏ówny oraz dodatkowy filtr
producenta silnika. Gwa-
rantuje to zasysanie przez
silnik powietrza praktycznie
wolnego od zanieczysz-
czeƒ, a co za tym idzie zna-
czàco zwi´ksza jego trwa-
∏oÊç. Stopniowana dêwignia

gazu umo˝liwia ustawienie
ni˝szych obrotów silnika po-
wodujàce redukcj´ si∏y ude-
rzenia. Ma to szczególne
znaczenie podczas prac po-
legajàcych na zag´szczaniu
asfaltu lub cienkich warstw
nasypowych w wykopach. 
Stop´ wibracyjnà SRV 620
wyposa˝ono w uk∏ad zabez-
pieczajàcy przed zbyt ma-

∏ym poziomem oleju silniko-
wego. W przypadku spadku
poni˝ej minimum, automa-
tycznie odcinany jest za-
p∏on, co zapobiega wystà-
pieniu powa˝nej awarii.
Ostrzegawcza dioda LED in-
formuje operatora o wystà-
pieniu problemu. Zastoso-
wana w urzàdzeniu pompa
przyÊpieszajàca u∏atwia roz-
ruch silnika Honda i stabili-
zuje jego prac´. 
Wszystkie stopy wibracyjne
Weber MT wytwarzane sà
z zachowaniem najwy˝szej
dba∏oÊci o jakoÊç, dlatego te˝
osiàgajà du˝à wydajnoÊç
i niezwykle stabilne parame-
try pracy. Dla operatora ozna-
cza to ∏atwe kierowanie bez
wk∏adania du˝ego wysi∏ku
i absolutnà kontrol´ nad urzà-
dzeniem w ka˝dej sytuacji na
placu budowy. Dodatkowo
na r´kojeÊci powstaje bardzo
ma∏y poziom szkodliwych wi-
bracji. Chroni to stawy opera-
tora i skutecznie eliminuje ry-
zyko niedokrwienia. 
Sprz´t marki Weber MT wy-
ró˝nia si´ wyjàtkowà trwa∏o-
Êcià. Oprócz powleczenia
cylindra prowadzàcego po-
w∏okà odpornà na Êcieranie
wszystkie modele posiada-
jà aktywne smarowanie. Za-
pewnia ono dop∏yw oleju
do wszystkich elementów
znajdujàcych si´ w skrzyni
przek∏adniowej. Odpowied-
nià ochron´ bloku uderze-
niowego zapewnia uk∏ad
spr´˝ynujàcy. W stopach
wibracyjnych Weber MT jest
on montowany standardo-
wo, podobnie jak uchwyty
i rolki u∏atwiajàce ich za∏a-
dunek i transport. 
Staranne testy przeprowa-
dzane w realnych warun-
kach placu budowy dowo-
dzà, ˝e operator mo˝e pole-
gaç na maszynie w trakcie
ca∏odziennej pracy. Oprócz
dwuletniej gwarancji fabrycz-
nej Weber MT za niewielkà
dop∏atà oferuje mo˝liwoÊç jej
wyd∏u˝enia do trzech, czte-
rech lub nawet pi´ciu lat. 

www.webermt.com.pl

Sprz´t budowlany

20 PoÊrednik Budowlany

Stopa wibracyjna SRV 620 jest jednym z dwóch modeli, w których zastosowano czterosu-
wowy silnik benzynowy

Zabezpieczenie bloku uderzeniowego za-
pewnia uk∏ad spr´˝yn, co jest w stopach
wibracyjnych Weber MT standardem

Na r´kojeÊci powstaje bardzo ma∏y poziom
szkodliwych wibracji. Chroni to stawy ope-
ratora i eliminuje ryzyko niedokrwienia



Stopy wibracyjne SRV/SRX
• Potrójny system filtrowania powietrza
• Aktywne smarowanie uk∏adu nap´du
• Zabezpieczenie bloku uderzeniowego 

przed przecià˝eniem
• Ceramiczna pow∏oka zabezpieczajàca 

cylinder uk∏adu spr´˝yn przed Êcieraniem
• Mo˝liwoÊç pracy na wolnych obrotach
• Uchwyty i rolki transportowe
• Ma∏y poziom wibracji na r´kojeÊci
• Pe∏na kontrola - ∏atwe sterowanie
• Dwa lata gwarancji

WEBER MASCHINENTECHNIK Sp. z o.o.
ul. Grodziska 7, 05-830 Stara WieÊ/Nadarzyn, 

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



Bomag – najwydajniejszy
walec na Êwiecie

Konstrukcje firmy Bomag
od lat stanowià punkt odnie-
sienia dla konkurencji. Nie-
miecki producent z powodze-
niem dyktuje tempo rozwoju
w technice zag´szczania two-
rzàc konstrukcje, które Êmia-
∏o okreÊliç mo˝na mianem wi-
zjonerskich. Przed trzema la-
ty, podczas poprzedniej edy-
cji targów Bauma w Mona-
chium, Bomag zaprezento-
wa∏ studyjny projekt olbrzy-
miego walca. Wzbudzi∏ on tak
olbrzymie zainteresowanie,
˝e po trzech latach prac ba-
dawczo-rozwojowych ma-
szyna tworzàca nowà klas´
wdro˝ona zosta∏a do seryj-
nej produkcji. Walec BW 332
DEEP IMPACT, bezsprzecz-
nie najwydajniejsza tego ty-
pu maszyna wszechcza-
sów zdecydowanie wykra-
czajàca poza zdefiniowany
do tej pory wymiar zag´sz-
czania pod∏o˝a. Za jej po-
mocà mo˝na bowiem uzy-
skaç efektywnà g∏´bokoÊç
zag´szczania si´gajàcà na-
wet czterech metrów. Taki
rezultat wydawa∏ si´ do tej
pory czystà abstrakcjà, nie-
mo˝liwà do osiàgni´cia
w realnych warunkach pla-
cu budowy. A jednak kon-
struktorzy Bomaga podj´li
wyzwanie. Efektem ich prac
sta∏ si´ walec o masie 32
ton wyposa˝ony w specjal-
ny b´ben wielokàtny szero-
koÊci 2,40 metra. Imponu-
jàco przedstawiajà si´
równie˝ pozosta∏e para-
metry robocze maszyny.
Statyczne obcià˝enie linio-
we wynosi 95 kg/cm, am-
plituda 3,3 milimetra, a si∏a
odÊrodkowa 750 kN.
Co dane te oznaczajà
w praktyce dla u˝ytkownika?
NajproÊciej rzecz ujmujàc,
a˝ o po∏ow´ wy˝szà wydaj-
noÊç i skutecznoÊç zag´sz-
czania w porównaniu z naj-
ci´˝szym do tej pory wal-
cem, jakim jest równie˝ wy-

produkowany przez Bomaga
model BW 226 o ci´˝arze ro-
boczym 26 ton.
Technologia DEEP IMPACT
zastosowana w nowym walcu
Bomaga pozwoli∏a na zwi´k-
szenie a˝ o 35 procent g∏´bo-
koÊci oddzia∏ywania. W zale˝-
noÊci od pod∏o˝a, na jakim
pracuje walec, mo˝e on sku-
tecznie zag´szczaç na g∏´bo-
koÊç nawet czterech metrów.
Dotychczas rezultat taki by∏
osiàgalny wy∏àcznie przy za-
stosowaniu innych metod za-
g´szczania. Dodajmy, wyraê-
nie dro˝szych w porównaniu
z kosztami zag´szczania
na metr kwadratowy genero-
wanymi przez nowy walec
BW 332 DEEP IMPACT.
W maszynie zastosowano
b´ben o nowatorskiej kon-
strukcji. Typowy b´ben g∏ad-
ki uleg∏by bowiem natych-
miastowemu zniszczeniu ze
wzgl´du na oddzia∏ujàce
naƒ pot´˝ne si∏y. In˝yniero-
wie Bomaga opracowali no-
watorski b´ben poligonalny.
Dzi´ki odpowiednio dobra-
nemu kszta∏towi p∏yt i kraw´-

dzi, si∏y zag´szczania wnika-
jà do pod∏o˝a pionowo. Roz-
wiàzanie to nie tylko chroni
b´ben, ale równie˝ zapewnia
optymalnà trakcj´ przy nie-
wielkich oporach tocznych.

B´ben poligonalny ma jesz-
cze innà zalet´, oczyszcza
si´ samoczynnie. Dzi´ki te-
mu odpada stosowanie
zgarniaków powodujàcych
cz´Êciowà utrat´ mocy.
Zwi´kszona szerokoÊç robo-
cza walca wynoszàca 2,40
metra przek∏ada si´ na uzy-
skanie o trzydzieÊci pi´ç pro-

cent wi´kszej g∏´bokoÊci od-
dzia∏ywania oraz o pi´çdzie-
siàt procent wy˝szej wydaj-
noÊci w porównaniu z walca-
mi klasy 26 ton.
Dzi´ki systemowi Bomag Va-

riocontrol wartoÊç wibracji
mo˝e byç dopasowana auto-
matycznie do rodzaju pod∏o-
˝a, na jakim pracuje walec.
Zapewnia to optymalne
i równomierne zag´szczanie
nie powodujàce zniszczeƒ
w strukturze pod∏o˝a. System
Variocontrol pozwalajàcy
na uzyskanie dowolnej warto-
Êci amplitudy – od zera a˝
po maksymalnie mo˝liwe
w danych warunkach oddzia-
∏ywanie wg∏´bne – zapewnia
te˝ doskona∏à elastycznoÊç.
Operator walca korzystajàc
ze zintegrowanego systemu
pomiarowego BTMprof mo˝e
na bie˝àco Êledziç poziom za-
g´szczania. Ma to znaczàcy
wp∏yw na osiàgni´cie opty-
malnego zag´szczenia i daje
operatorowi walca komfort
pracy. Zapobiega równie˝
zniszczeniom nawierzchni
i chroni otoczenie maszyny
przed szkodliwymi wibracjami. 
Walec BW 332 DEEP IM-
PACT cechujà nie tylko para-
metry, takie jak maksymal-
na g∏´bokoÊç zag´szczania
i wydajnoÊç powierzchnio-
wa, bardzo niskie koszty
w przeliczeniu na metr kwa-
dratowy, ale równie˝ ca∏y
szereg innych zalet:
• ∏atwa obs∏uga nie wyma-

gajàca specjalnego prze-
szkolenia. Maszyna ob-

Maszyny budowlane
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Walec BW 332 DEEP IMPACT w porównaniu z maszynami klasy 26 ton odznacza si´
wy˝szà o pi´çdziesiàt procent wydajnoÊcià 

W maszynie zastosowano b´ben o nowatorskiej konstrukcji. Dzi´ki odpowiednio dobrane-
mu kszta∏towi p∏yt i kraw´dzi, si∏y zag´szczania wnikajà do pod∏o˝a pionowo



s∏ugiwana jest bowiem
dok∏adnie tak samo, jak
walec do robót ziemnych
o klasycznej budowie,

• wysoka zwrotnoÊç. Mimo
swych gabarytów walec
wykonywaç mo˝e roboty
typowe dla mniejszych
maszyn. Stosowaç mo˝-
na go równie˝ na placach
budowy o ograniczonej
przestrzeni,

• ∏atwa konserwacja. Kon-
struktorzy Bomaga do∏o˝yli
wszelkich staraƒ, by mak-
symalnie uproÊciç dost´p
do wszystkich newralgicz-
nych podzespo∏ów maszy-
ny. Wymaga ona niedu-
˝ych nak∏adów na utrzyma-
nie i serwis. Nowy walec
Bomaga nie posiada ani
jednej smarowniczki,

• wygodny i ∏atwy transport.
Pod tym wzgl´dem BW 332
DEEP IMPACT nie ró˝ni si´
praktycznie od klasycznych
maszyn tego typu.

Bomag postawi∏ konstrukto-
rom walca BW 332 zadanie

skonstruowania w pe∏ni efek-
tywnej maszyny. W ca∏ym
przedsi´wzi´ciu nie chodzi∏o
bynajmniej o dzia∏ania w myÊl
„sztuka dla sztuki”. Nikt nie
chcia∏ stworzyç przecie˝ bez-
u˝ytecznego giganta. 
Konstrukcja maszyny emitujàcej

si∏´ odÊrodkowà wynoszàcà
a˝ 750 kN musia∏a spe∏niaç
wymagania pod wzgl´dem
stabilnoÊci i odpornoÊci. Jed-
nym z priorytetów by∏o oczywi-
Êcie stworzenie komfortowe-
go, a przede wszystkim w pe∏ni
bezpiecznego miejsca pracy

operatora, którego cia∏o nie mo-
˝e byç wystawiane na szkodliwe
dla zdrowia wibracje. W∏asno-
Êci nowego walca w zakresie
parametrów pracy oraz beza-
waryjnoÊci dzia∏ania testowane
by∏y na prototypach i maszy-
nach serii próbnej w ekstremal-
nie trudnych warunkach klima-
tycznych i glebowych.
W zakresie wzornictwa nie
zdecydowano si´ za to na re-
wolucyjne zmiany. Wizualnie
gigantyczna maszyna przy-
pomina walce sk∏adajàce si´
na typoszereg BW. Tak˝e ka-
bina nie zosta∏a poddana za-
sadniczym zmianom. 
G∏ównymi obszarami zastoso-
waƒ walca BW 332 sà zakrojo-
ne na szerokà skal´ roboty
drogowe, melioracyjne, budo-
wa zapór wodnych i polderów.
Musi up∏ynàç nieco czasu,
abyÊmy mogli przekonaç si´,
czy nowy okr´t flagowy Boma-
ga znajdzie uznanie na rynku,
a tym samym b´dzie sprzeda-
wany w wi´kszych iloÊciach.

www.bomag.com
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W zakresie wzornictwa Bomag nie zdecydowa∏ si´ na rewolucyjne zmiany. Nowy gigant
przypomina swym wyglàdem maszyny sk∏adajàce si´ na typoszereg BW 



Rotar przedstawi∏ wiele
nowoÊci na Baumie

Firma Rotar Poland dzia∏a
w Toruniu od roku 1998
zajmujàc si´ produkcjà
i eksportem specjalistycz-
nego osprz´tu do koparek
ko∏owych i gàsienicowych
oraz ∏adowarek ko∏owych.
Urzàdzenia wykonywane
sà z najwy˝szej jakoÊci
materia∏ów. Ich projekty
od podstaw powstajà we
w∏asnym biurze konstruk-
cyjnym. Osprz´t produko-
wany przez firm´ Rotar po-
wstaje na zasadzie modu∏o-
wej, co pozwala do nie-
zb´dnego minimum ograni-
czyç liczb´ podzespo∏ów,
a tym samym zwi´kszyç
niezawodnoÊç oraz w
znacznym stopniu skróciç
czas ewentualnych napraw.
Podczas tegorocznych tar-
gów Bauma w Monachium
Rotar zaprezentowa∏ szereg
nowoÊci, wÊród których

na szczególnà uwag´ za-
s∏uguje seria osprz´tu prze-
znaczonego do wyburzeƒ
i prac rozbiórkowych. Bio-
ràc pod uwag´ wymagania,
przed jakimi stajà prowadzà-
cy tego typu roboty zarówno
podczas pierwotnych, jak
i wtórnych rozbiórek, zespó∏

in˝ynierów firmy Rotar udo-
skonali∏ narz´dzia zgodnie
z sugestiami nap∏ywajàcy-
mi od u˝ytkowników.
Konstruktorzy no˝yc wybu-
rzeniowych RDC – Rotar De-
molition Combishear posta-
wili na ich uniwersalnoÊç.
Za pomocà tego osprz´tu
dokonaç mo˝na efektyw-
nych rozbiórek wszelkich
konstrukcji. Specjalne kom-
bi-szcz´ki z ∏atwoÊcià dajà
sobie rad´ z kruszeniem be-
tonu i kamienia. Ostrza tnà-
ce posadowione g∏´boko
wewnàtrz szcz´k doskonale
radzà sobie z pr´tami zbro-
jeniowymi i belkami stropo-
wymi. Wszystkie narz´dzia
tej serii wyposa˝ono w hy-
draulicznà g∏owic´ umo˝li-
wiajàcà dokonywanie obrotu
w zakresie 360°. Dzi´ki temu
operator mo˝e wykonywaç
prace rozbiórkowe z mak-
symalnà precyzjà. Wykona-
ny z wysokiej jakoÊci stali
i komponentów hydarulicz-
nych uznanych marek
osprz´t linii RDC cechuje si´
bezawaryjnym dzia∏aniem
i nadzwyczajnà wydajnoÊcià. 
No˝yce kruszàco-rozdrabnia-
jàce serii RDP – Rotar Demo-
lition Pulveriser zaprojekto-
wano z myÊlà o skutecznym
kruszeniu wszelkich rodzajów
betonu – zarówno podczas
samego procesu rozbiórki,

jak i póêniejszych prac pro-
wadzonych na zwa∏owisku.
Za jego pomocà mo˝na od-
dzieliç od betonu stalowe
pr´ty zbrojeniowe w celu
przygotowania ich do dal-
szych procesów recyklingo-
wych. PrzemyÊlana konstruk-
cja szcz´k gwarantuje ich do-
skona∏à prac´. Dzi´ki
dajàcym si´ ∏atwo wymienial-
nym szcz´kom tnàcym
i pozosta∏ym podzespo∏om,
opcji umo˝liwiajàcej obrót na-
rz´dzia, a tak˝e mo˝liwoÊci
u˝ywania go w kilku pozy-
cjach, operator jest w stanie
maksymalnie wykorzystaç je-
go mo˝liwoÊci. Zespó∏ ostrzy
tnàcych osadzony zosta∏ g∏´-
biej w szcz´kach, co zwi´k-
szy∏o efektywnoÊç dzia∏ania
sprz´tu podczas przecinania
zbrojonego betonu.
Ofert´ osprz´tu do prac roz-
biórkowych firmy Rotar uzupe∏-
nia seria RDS – Rotar Demoli-
tion Scrapshear – obejmujà-
ca no˝yce do z∏omu. Wszyst-
kie z opisanych narz´dzi
z poszczególnych linii pro-
duktowych sà dost´pne
w czterech ró˝nych wielko-
Êciach (w zakresie od 2.000
do 4.500 kg). Ich przemyÊla-
na konstrukcja sprawia, ˝e
spe∏niajà oczekiwania u˝yt-
kowników nawet w najtrudniej-
szych warunkach pracy. 

www.rotar-poland.pl
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Fragment tegorocznej ekspozycji firmy ROTAR na targach Bauma w Monachium



No˝yce wyburzeniowe
CC 650 i CC 6000

Tegoroczna Bauma by∏a dla
Atlas Copco wyjàtkowa. Ju˝
dawno bowiem na targach
firma nie prezentowa∏a tylu
nowoÊci. WÊród nich znala-
z∏y si´ nowe modele no˝yc
wyburzeniowych. CC 650
i CC 6000 uzupe∏niajà typo-
szereg maszyn wyburzenio-
wych, dzi´ki nim do prac
rozbiórkowych mo˝na u˝yç
noÊników o masie 6÷85 ton. 
Konstrukcja wszystkich no-
˝yc zosta∏a zoptymalizowa-
na tak, by sprostaç najsu-
rowszym wymaganiom.
Zwarta budowa obejmuje
dwa si∏owniki hydrauliczne
i uk∏ad speed valve, skraca-
jàcy czas cyklu otwierania
i zamykania szcz´k bez strat
si∏y tnàcej. Modularna kon-
strukcja pozwala na ∏atwà
i szybkà wymian´ szcz´k
tnàcych i elementów robo-
czych bezpoÊrednio w miej-
scu pracy maszyny.

In˝ynierowie Atlas Copco
opracowali projekt urzàdze-
nia ∏àczàcego du˝à si∏´ kru-
szàcà, krótki cykl otwierania
i zamykania szcz´k oraz
wysokà niezawodnoÊç pra-
cy, dzi´ki czemu no˝yce se-
rii CC sà wyjàtkowo ekono-
micznym urzàdzeniem.
Sprawdzony system dwóch
ruchomych szcz´k, z któ-
rych ka˝da zamykana jest
przez osobny si∏ownik hy-
drauliczny, zapewnia sta∏à
si∏´ kruszàcà w czasie ca∏e-
go cyklu kruszenia. Pozwa-
la równie˝ na niezale˝ny

ruch szcz´k zapobiegajàc
w ten sposób przenoszeniu
si´ niszczàcej si∏y reakcji
na no˝yce i maszyn´ noÊnà.
Najwa˝niejszà cechà nowej
serii no˝yc, odró˝niajàcà jà
od urzàdzeƒ poprzedniej
generacji, jest uk∏ad szcz´k
tnàcych, które teraz zamon-
towane zosta∏y na jednym
centralnym sworzniu. W po-
równaniu ze stosowanà
uprzednio konstrukcjà pole-
gajàcà na umieszczeniu
szcz´k na osobnych sworz-
niach, nowe rozwiàzanie po-
zwala na uzyskanie wi´kszej

stabilnoÊci i szybszà wymia-
n´ szcz´k. Dzi´ki nowemu
systemowi mocowania i po-
zycjonowania CAPS dwie
szcz´ki tnàce mo˝na teraz
montowaç i demontowaç ja-
ko jeden modu∏. CAPS ∏àczy
szcz´ki nawet wtedy, gdy
zosta∏y zdemontowane,
a specjalny system prowad-
nic u∏atwia ich ponowny
monta˝. Oznacza to, ˝e te-
raz mo˝na szybko wymie-
niaç szcz´ki tnàce w miej-
scu pracy maszyny bez ko-
niecznoÊci czasoch∏onnego
i kosztownego transportu
do warsztatu i z powrotem.
Szcz´ki wyposa˝one sà
w wymienne elementy robo-
cze, takie jak no˝e oraz z´-
by kruszàce (CC 650 – tylko
no˝e). ¸atwa i szybka wy-
miana tych elementów mo˝-
liwa jest w miejscu pracy
maszyny, dzi´ki czemu
skraca si´ czas obs∏ugi no-
˝yc. No˝e tnàce sà odwra-
calne, co zapewnia ich d∏u˝-
szà eksploatacj´.

www.atlascopco.pl
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Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 05-090 Raszyn

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

Specjalistyczne urzàdzenia wyburzeniowe

Konstrukcja wszystkich no˝yc zosta∏a zoptymalizowana tak, by sprostaç najsurowszym
wymaganiom



Polsad – pot´ga 
z centralnej Polski

W dobie mody na uprawianie
propagandy z premedytacjà
stosowanej przez niezliczonà
iloÊç firm, cz´sto obserwo-
wanego braku obiektywizmu
mediów i zwiàzanemu z tym
szumu informacyjnego, co-
raz trudniej wyselekcjono-
waç wartoÊciowego partnera
w biznesie. Nie bez racji
uwa˝a si´, ˝e najlepszym
sposobem zabezpieczenia
si´ przed nieuczciwym kon-
trahentem jest metoda audy-
tu jego potencja∏u. 

Firma Polsad nie ma naj-
mniejszych obiekcji, by pod-
daç si´ takiej próbie. Impo-
nujàca wielkoÊç i kondycja
organizacji w jej obecnym
kszta∏cie, który krystalizowa∏
si´ przez ponad dziesi´ç lat,
stanowià najlepszy dowód,
˝e jest partnerem godnym
najwy˝szego zaufania.
Polsad dynamicznie rozwija
sprzeda˝ czterech podstawo-
wych grup produktowych, za-
równo nowych, jak i u˝ywa-
nych. Sà nimi samochody ci´-
˝arowe i dostawcze RENAULT,
maszyny drogowo-budowlane

KOMATSU, wózki wid∏owe
NISSAN oraz – od dwóch lat
– ciàgniki rolnicze KUBOTA.
Tak szeroki asortyment specja-
listycznego sprz´tu sprawi∏,
˝e w∏aÊciciel firmy Polsad, Ja-
cek Korczak, podjà∏ decyzj´
o stworzeniu optymalnej in-
frastruktury handlowo-serwi-
sowej. Zdaniem w∏aÊciciela
misja firmy mo˝e byç osià-
gni´ta tylko za sprawà profe-
sjonalnej obs∏ugi klienta. Re-
alizacji tego zamys∏u podpo-
rzàdkowana zosta∏a ca∏a orga-
nizacja firmy majàca na ce-
lu przyczynianie si´ do sukce-
sywnego powi´kszania gro-
na zadowolonych klientów.

W chwili obecnej firma po-
siada cztery placówki biuro-
wo-serwisowe w doskona-
∏ych lokalizacjach przy tra-
sach szybkiego ruchu w Kut-
nie, Rzgowie ko∏o ¸odzi,
Starym MieÊcie ko∏o Koni-
na oraz Fabianowie w pobli-
˝u Kalisza. ¸àczna po-
wierzchnia wszystkich dzia-
∏ek, na których zlokalizowa-
ne sà oddzia∏y firmy Polsad,
wynosi blisko dziewi´ç hek-
tarów. Globalna powierzch-
nia u˝ytkowa budynków biu-
rowo-serwisowo-magazyno-
wych to 8.500 m2 (dla lep-

szego zobrazowania mo˝li-
woÊci serwisowych – to po-
wierzchnia prostokàta o wy-
miarach 100 na 85 metrów).
W Kutnie Polsad rozpoczy-
na w∏aÊnie budow´ dodat-
kowego obiektu serwisowo-
-magazynowego o po-
wierzchni 900 metrów kwa-
dratowych. B´dzie on s∏u˝y∏
do obs∏ugi sprzeda˝nej i ser-
wisu maszyn budowlanych
oraz wózków wid∏owych.
¸àcznie we wszystkich od-
dzia∏ach Polsad posia-
da osiemnaÊcie pe∏nowymia-
rowych kana∏ów (27 me-
trów), które w jednym mo-
mencie sà w stanie przyjàç

na przyk∏ad 36 ciàgników
siod∏owych, 18 zestawów
(ciàgnik+naczepa) lub 50
koparko-∏adowarek lub cià-
gników rolniczych. Oczywi-
Êcie dane te sà czysto teore-
tyczne. Majà na celu jedynie
zobrazowanie mo˝liwoÊci
serwisowych firmy Polsad.
Ka˝dego dnia mamy prze-
cie˝ do czynienia z ró˝nymi
kombinacjami iloÊciowymi
serwisowanego sprz´tu. Na-
le˝y zwróciç te˝ uwag´
na fakt, i˝ w przypadku ma-
szyn budowlanych, wózków
wid∏owych oraz ciàgników

rolniczych blisko osiemdzie-
siàt procent prac serwiso-
wych odbywa si´ na placach
budowy, w siedzibach firm
czy gospodarstw u˝ytkowni-
ków.
Ka˝dy z oddzia∏ów firmy
Polsad wyposa˝ony jest
w stacj´ kontroli pojazdów,
myjni´ oraz magazyn cz´-
Êci zamiennych. Najwi´kszy
oddzia∏ w Kutnie pe∏niàcy
rol´ centrali posiada jesz-
cze kilka dodatkowych po-
mieszczeƒ, w których prze-
prowadzane sà specjali-
styczne naprawy wymaga-
jàce d∏u˝szego przestoju
(naprawa silników, skrzyƒ
biegów, mostów, wymia-
na podwozi w maszynach
budowlanych, kasowanie
luzów w wysi´gnikach
itp.), jak równie˝ stanowi-
sko do napraw powypadko-
wych wraz z lakiernià.
Naturalnà kolejà rzeczy ka˝-
dy odzia∏ posiada plac eks-
pozycyjny oraz manewro-
wy (tak zwany poligon),
na którym klienci namacal-
nie przekonaç si´ mogà
o walorach oferowanych
produktów. U∏atwia to pod-
j´cie w∏aÊciwej decyzji co
do zakupu sprz´tu.
Polsad posiada sprawnie
dzia∏ajàcy serwis mobilny.
Dziesi´ç w pe∏ni wyposa˝o-
nych samochodów serwiso-
wych u∏atwia mechanikom
prac´ w terenie. Do dyspo-
zycji sà równie˝ cztery ze-
stawy niskopodwoziowe
oraz szeÊç innych zesta-
wów z naczepami kurtyno-
wymi, którymi Êwiadczone
sà równie˝ us∏ugi transpor-
towo-spedycyjne.
Aktualnie Polsad zatrudnia
blisko 140 pracowników
z czego najwi´kszà grup´,
bo pi´çdziesi´cioosobowà
stanowià mechanicy i elek-
tromechanicy (50 osób). Sà
oni wspierani przez kierow-
ników serwisów, magazy-
nów, konsultantów technicz-
nych i sprzedawców. Pozo-
sta∏à cz´Êç stanowià przed-
stawiciele handlowi, kierow-
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G∏ówna placówka biurowo-serwisowa firmy Polsad w Kutnie



cy oraz administracja i inni.
LiczebnoÊç za∏ogi technicz-
no-serwisowej poszczegól-
nych dzia∏ów ÊciÊle podpo-
rzàdkowana jest wielkoÊci
obs∏ugiwanego przez nià
rynku. W skrajnych przy-
padkach spi´trzenia zapo-
trzebowania na us∏ugi serwi-
sowe w którymkolwiek z od-
dzia∏ów, nast´puje natych-
miastowe przegrupowanie
serwisantów wewnàtrz fir-
my. FachowoÊç kadry pod-
noszona jest na cyklicznych
szkoleniach teoretyczno-
-praktycznych organizowa-
nych przez producentów
oferowanych przez Polsad
maszyn i urzàdzeƒ.
Struktura zapasów cz´Êci za-
miennych w firmie Polsad Êci-
Êle odpowiada liczbie i rodza-
jom samochodów i sprz´tu b´-
dàcego pod jej opiekà serwi-
sowà. Aktualnie blisko osiem-
dziesiàt procent zamówieƒ
na cz´Êci realizowanych jest
praktycznie od r´ki.
W przypadku niedost´pnoÊci
cz´Êci i komponentów w ma-
gazynie, klient ma mo˝liwoÊç
z∏o˝enia zamówienia w kilku
trybach ró˝niàcych si´ termi-
nem realizacji. Ka˝dy z produ-
centów reprezentowanych
przez firm´ Polsad posiada
znakomicie funkcjonujàcy
system logistyki cz´Êci za-
miennych, dlatego te˝ pilne

zamówienia realizowane sà
nawet w ciàgu 24 godzin.
Wa˝nà korzyÊcià dla klien-
tów, którzy sà w stanie po-
zwoliç sobie na realizacj´ za-
mówienia w d∏u˝szym termi-
nie, jest znacznie ni˝sza ce-
na produktu. Firma Polsad
w trosce o najwy˝szà jakoÊç
serwisu gwarancyjnego i po-
gwarancyjnego oferuje wy-
∏àcznie oryginalne cz´Êci za-
mienne i osprz´t. Podobnie
jest w przypadku olejów,
Êrodków smarnych i innych
materia∏ów eksploatacyjnych.
Polsad stale poprawia wyniki
sprzeda˝y. Do tej pory za po-

Êrednictwem firmy nabywców
znalaz∏o ponad dwa tysiàce ci´-
˝arówek i samochodów dostaw-
czych, blisko dwieÊcie maszyn
budowlanych, oko∏o pi´çset wóz-
ków wid∏owych oraz kilkadziesiàt
ciàgników rolniczych. Misjà fir-
my jest oczywiÊcie maksymali-
zacja sprzeda˝y w rejonach
wyznaczonych przez centrale
RENAULT, KOMATSU, NISSAN
oraz KUBOTA. Plany realizowa-
ne sà równie˝ dzi´ki stosowa-
niu najwy˝szych standardów
obs∏ugi klienta. Polsad stawia
sobie za cel stworzenie i utrzy-
manie przyjemnej atmosfery
w kontaktach z klientami.

Przyczynia si´ do niej tak˝e in-
dywidualne i elastyczne po-
dejÊcie do ich potrzeb i ewen-
tualnych problemów. Dobrze
wyszkolona kadra technicz-
na jest w stanie udzieliç pro-
fesjonalnych porad. Zasadà
obowiàzujàcà wszystkich
pracowników firmy Polsad
jest równie˝ dà˝noÊç do naj-
szybszej realizacji zamówieƒ
i zleceƒ. Ka˝dy klient ma pew-
noÊç otrzymania uczciwie skal-
kulowanych cen oraz rzetel-
nych rachunków. Otrzymuje
równie˝ gwarancj´ na wszelkie
us∏ugi Êwiadczone przez firm´.

www.polsad.net
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Inspekcja serwisowa przeprowadzana przed wydaniem klientowi koparki wyburzeniowej Komatsu PC350HRD-8 oraz kruszarki Komatsu BR380JG





Koparka PC190-8 – nowe 
standardy Komatsu

Komatsu nie zwalnia tempa.
Japoƒski koncern wprowa-
dzi∏ w∏aÊnie do sprzeda˝y no-
wà kopark´ gàsienicowà.
Model PC190-8 o ci´˝arze ro-
boczym 20 ton zast´puje cie-
szàcà si´ uznaniem u˝ytkow-
ników maszyn´ PC180-7. 
Celem konstruktorów nowej
koparki by∏a poprawa jej wy-
dajnoÊci i wszechstronnoÊci
zastosowaƒ. W celu osià-
gni´cia wyÊrubowanych pa-
rametrów pracy, w maszynie
zastosowano silnik o mocy
zwi´kszonej o siedem pro-
cent  w stosunku do po-
przedniej generacji. Zmie-
niona konstrukcja ramienia
wysi´gnika oraz ∏y˝ka o po-
jemnoÊci 1,14 m3 pozwoli∏y
znacznie poprawiç nie tylko
wydajnoÊç, ale równie˝ za-
kres zastosowaƒ nowej ko-
parki zarówno w ci´˝kich
pracach ziemnych, jak i ro-
botach ogólnobudowlanych. 
Komatsu, bazujàce na osiem-
dziesi´cioletnich tradycjach,
ma ambicje tworzenia kon-
strukcji wyznaczajàcych stan-
dardy w bran˝y. Wszystkie
g∏ówne komponenty koparki
PC190-8 zosta∏y wyproduko-
wane przez Komatsu, co
umo˝liwi∏o ich idealne zestro-
jenie. Dlatego te˝ nowa kopar-
ka Komatsu wyró˝nia si´ pa-
rametrami pracy. Si∏a kopania
mierzona na ∏y˝ce nale˝y
do najlepszych w tej klasie.
Zapewnia to wyjàtkowà sku-
tecznoÊç kopania nawet
w trudnych warunkach glebo-
wych. Maszyn´ skonfiguro-
waç mo˝na zgodnie z indywi-
dualnymi potrzebami u˝yt-
kownika. Opcjonalnie dost´p-
ne sà ró˝nego typu wysi´gni-
ki, ramiona ró˝nej d∏ugoÊci
oraz ró˝ne typy podwozia. 
Operator mo˝e korzystaç
z pi´ciu trybów pracy, co po-
zwala na optymalizacj´ wy-
dajnoÊci maszyny w konkret-
nych warunkach pracy nie-
zale˝nie od kombinacji u˝y-

wanego osprz´tu robocze-
go. Tryb „Economy” przyno-
si dobre efekty przy pracach
niwelacyjnych lub prze∏a-
dunku sypkich materia∏ów,
takich jak na przyk∏ad ˝wir
lub t∏uczeƒ. Tryb ten pozwa-
la operatorowi na ekono-
micznà prac´ przy zacho-
waniu równowagi mi´dzy
wydajnoÊcià a zu˝yciem
paliwa. W oszcz´dzaniu
oleju nap´dowego pomaga
wskaênik ECO. Gdy silnik
pracuje na biegu ja∏owym
przez co najmniej pi´ç mi-
nut, na ekranie pojawia si´
specjalne ostrze˝enie.
Na drugim biegunie znajduje
si´ tryb „Power”, operator

korzysta z niego w przypad-
ku wykonywania robót wy-
magajàcych maksymalnego
wydatku uk∏adu hydraulicz-
nego, na przyk∏ad podczas
prac ziemnych w szczegól-
nie trudnych warunkach gle-
bowych. Elektronicznie ste-
rowany uk∏ad hydrauliczny
z kompensacjà ciÊnienia
w zale˝noÊci od obcià˝enia
i zamkni´tym uk∏adem CLSS
(wyczuwania obcià˝enia), po-
zwala operatorowi na zacho-
wanie pe∏nej kontroli zarówno
nad pojedynczymi, jak i z∏o˝o-
nymi ruchami roboczymi, bez
pogarszania osiàgów maszy-
ny. Aby zwi´kszyç zakres za-
stosowaƒ i ∏atwoÊç u˝ytkowa-
nia koparki PC190-8, Komat-

su standardowo wyposa˝y∏o
jà w dodatkowy obwód hy-
drauliczny oraz szybkoz∏àcze
w∏asnej konstrukcji. Pozwala
to na b∏yskawiczne zamonto-
wanie i zasilanie ró˝nego ro-
dzaju osprz´tu roboczego,
na przyk∏ad m∏ota hydrau-
licznego wykorzystywanego
podczas prac rozbiórko-
wych i wyburzeƒ. Kluczowe
podzespo∏y uk∏adu hydrau-
licznego nowej koparki zosta-
∏y wyprodukowane w zak∏a-
dach Komatsu. Dzi´ki temu
maszyna wyró˝nia si´ b∏yska-
wicznymi reakcjami.
Bezpiecznà i przestronnà ka-
bin´ typu SpaceCab posado-
wiono na wielowarstwowych

amortyzatorach wiskotycz-
nych, co pozwoli∏o na maksy-
malne ograniczenie poziomu
szkodliwych wibracji przeno-
szonych na cia∏o operatora.
Dodatkowo chroni go tak˝e
komfortowy, regulowany wie-
lop∏aszczyznowo i podgrzewa-
ny fotel. Na uwag´ zas∏uguje
niski poziom ha∏asu docierajà-
cego do wn´trza kabiny. Wy-
nosi on bowiem 68 dB (A).
Standardowo kabina wyposa-
˝ona jest w uk∏ad automatycz-
nej klimatyzacji. Ergonomicz-
ne elementy obs∏ugowe u∏a-
twiajà prac´ operatora, po-
dobnie jak panel z czytelnym,
kolorowym monitorem pano-
ramicznym TFT. Precyzyjne
i p∏ynne sterowanie maszynà

umo˝liwia uk∏ad monitorujàcy
EMMS (Equipment Manage-
ment and Monitoring System).
Wszystkie wa˝ne dane o para-
metrach pracy koparki poja-
wiajà si´ na ekranie. Za pomo-
cà wielofunkcyjnych przyci-
sków i prze∏àczników operator
mo˝e nastawiaç i kontrolowaç
ró˝norodne funkcje maszyny. 
Komatsu utrzymuje najwy˝sze
standardy bezpieczeƒstwa,
z których s∏ynie nie tylko jako
producent koparek hydraulicz-
nych. Kabina PC190-8 wyposa-
˝ona zosta∏a w opracowany
specjalnie dla tego typu ma-
szyn rurowy szkielet stalowy
chroniàcy przed zgnieceniem
w przypadku przewrócenia si´
koparki. Szkielet jest odporny
na uderzenia, posiada te˝ ce-
ch´ poch∏aniania wstrzàsów.
Ostrzegawcze sygna∏y dêwi´-
kowe oraz instalowana stan-
dardowo kamera umo˝liwiajà-
ca operatorowi Êledzenie ob-
szaru za maszynà ogranicza-
jà ryzyko kolizji i zwi´kszajà
bezpieczeƒstwo pracujàcych
w pobli˝u osób. Godne uwagi
jest, ˝e tylko w ostatnich latach
japoƒski producent zainwesto-
wa∏ ponad milion euro w bada-
nia nad systemami biernej
i czynnej ochrony operatora. 
Kopark´ PC190-8 wyposa˝ono
fabrycznie w najnowszej gene-
racji satelitarny system KOM-
TRAX pozwalajàcy na zdal-
ne monitorowanie parame-
trów, takich jak efektywny czas
pracy i zu˝ycie paliwa. KOM-
TRAX mo˝e automatycznie
wysy∏aç e-mail do osoby od-
powiedzialnej za utrzymanie
ruchu, na przyk∏ad gdy uk∏ad
maszyny pokazuje usterk´ lub
dojdzie do opuszczenia przez
kopark´ obszaru pracy okre-
Êlonego przez u˝ytkownika. 
Komatsu oferuje szeroki wy-
bór wyposa˝enia dodatkowe-
go do PC190-8, jak na przy-
k∏ad filtr czàstek sta∏ych, au-
tomatyczny system smaro-
wania i dodatkowe Êwiat∏a ro-
bocze niezb´dne do pracy
w trudnych warunkach at-
mosferycznych i po zmroku.

www.komatsupoland.pl
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Si∏a kopania PC 190-8 mierzona na ∏y˝ce nale˝y do najlepszych w tej klasie. Zapewnia
to wyjàtkowà skutecznoÊç kopania nawet w trudnych warunkach glebowych.







Liebherr R 954 C VH-HDW

Koparki hydraulicznie wypo-
sa˝one w specjalistyczny
osprz´t do wyburzeƒ sta∏y
si´ maszynami znanymi
i docenianymi przez prowa-
dzàcych prace rozbiórkowe.
Nie oznacza to, ˝e maszy-
na noÊna i osprz´t stanowià
kompletnà, skoƒczonà kon-
strukcj´. Wprost przeciwnie,
konstruktorzy ani na chwil´
nie przerywajà prac koncep-
cyjnych dopracowujàc naj-
mniejsze detale pozwalajà-
ce dopasowaç kopark´ hy-
draulicznà do wyburzeƒ
w ró˝nym zakresie. 
Jednym z niekwestionowa-
nych liderów wÊród produ-
centów koparek wyburzenio-
wych jest firma Liebherr.
Ostatnio zaprezentowa∏a ona
ciekawe rozwiàzanie kon-
strukcyjne w postaci hydrau-
licznego interfejsu szybko-
z∏àcza na ramieniu wysi´gni-
ka koparki R 954 C VH-HD. 
Maszyna doskonale spraw-
dza si´ podczas prac wybu-
rzeniowych prowadzonych
w warunkach g´stej miejskiej
zabudowy, w której trudno
manewruje si´ sprz´tem
o tak du˝ych gabarytach. Nie
bez znaczenia jest równie˝
bliskie sàsiedztwo innych bu-
dynków, które przez ca∏y
czas muszà normalnie funk-
cjonowaç, choçby z racji
tego, ˝e sà zamieszka∏e.
W∏aÊnie z tego powodu wyko-
nawca robót w Pary˝u poszu-
kiwa∏ maszyny, która mog∏a-
by dokonywaç precyzyjnych
wyburzeƒ na du˝ych wysoko-
Êciach, nawet przy za∏o˝eniu,
˝e zajmowaç b´dzie miejsce
na mocno ograniczonej prze-
strzeni podwórzy paryskich
kamienic. KoniecznoÊcià za-
tem by∏o wyposa˝enie kopar-
ki w modu∏owy wysi´gnik
umo˝liwiajàcy stabilne i pre-
cyzyjne manewry osprz´tem
roboczym bez ryzyka kolizji
z okolicznymi budynkami.
Ostatecznie wybór pad∏
na kopark´ Liebherr R 954 C

VH-HDW zmodyfikowanà we
wspó∏pracy z grupà in˝y-
nierskà Liebherr-France
SAS. Koparka doposa˝o-
na zosta∏a w specjalny wy-
si´gnik umo˝liwiajàcy ope-
rowanie osprz´tem nawet
na wysokoÊci 34 metrów. Ro-
boty mogà byç prowadzone
w trzech zakresach:
1) WysokoÊç robocza: 27 me-
trów – wysi´gnik 11 metrów,
rami´ wysi´gnika 3,5 metra,
2) WysokoÊç robocza: 30,5 me-
tra – rami´ wysi´gnika 11 me-
trów, rami´ wysi´gnika 3,5 me-
tra, przed∏u˝ka 3,5 metra,
2a) WysokoÊç robocza: 30,5 me-
tra – wysi´gnik 11 metrów, ra-
mi´ wysi´gnika 7 metrów,
3) WysokoÊç robocza: 34 me-
try – wysi´gnik 11 metrów, ra-
mi´ wysi´gnika 7 metrów,
przed∏u˝ka 3,5 metra.
Osiàgni´cie podanych po-

wy˝ej wartoÊci zasi´gu pio-
nowego jest mo˝liwe dzi´-
ki kombinacji zestawienia
poszczególnych elemen-
tów w postaci specjalnego
wysi´gnika do wyburzeƒ,
przed∏u˝ki oraz dwóch
rodzajów ramion wysi´gni-
ka o ró˝nej d∏ugoÊci.
W ten sposób koparka mo-
˝e na przyk∏ad bez prze-
szkód pracowaç na wysoko-
Êci 30,5 metra przy wykorzy-
staniu przed∏u˝ki oraz krót-
szego ramienia wysi´gnika.
W celu przyspieszenia wy-
miany osprz´tu roboczego,
koparka R 954 C VH-HDW
wyposa˝ona zosta∏a w spe-
cjalny system szybkoz∏àczy
Liebherr. Zosta∏ on zainsta-
lowany na styku ramienia,
przed∏u˝ki i wysi´gnika. 
Liebherr oferuje dwa rodza-
je ramienia wysi´gnika ró˝-
niàcych si´ d∏ugoÊcià. Ich
wymiany dokonywaç mo˝-
na wykorzystujàc system
Liebherr Likufix. Z regu∏y
s∏u˝y on do szybkiego
monta˝u i demonta˝u hy-
draulicznych narz´dzi ro-
boczych. W tym przypad-
ku znalaz∏ jednak zupe∏nie
nowe zastosowanie. Szyb-
koz∏àcze Likufix po raz
pierwszy wykorzystano
do b∏yskawicznego ∏àcze-
nia obwodów hydraulicz-
nych podczas wymiany ra-
mion wysi´gnika. Podczas
tej czynnoÊci operator nie
musi opuszczaç kabiny.
Kolejnym interesujàcym
rozwiàzaniem jest stosowa-
ny seryjnie w koparkach
do wyburzeƒ (od modelu
R 934 C do R 974 C) sys-
tem bezpieczeƒstwa LDC
– Liebherr Demolition Con-
trol. W opisywanej maszy-
nie system mo˝na dopaso-
wywaç do poszczególnych
wartoÊci zasi´gu pionowe-
go (od 27 do 34 metrów).
Niezale˝nie od wysokoÊci,
na jakiej prowadzone sà
prace, system LDC zapew-
nia pe∏nà ochron´ zarówno
operatorowi, jak i koparce.

www.liebherr.pl

Maszyny budowlane

32 PoÊrednik Budowlany

Koparka do wyburzeƒ Liebherr R 954 C VH-HD wyposa˝ona w szybkoz∏àcze typu Likufix
mo˝e wykonywaç prace na wysokoÊci do 34 metrów 

Liebherr Likufix – hydrauliczne gniazdo
szybkoz∏àcza na ramieniu wysi´gnika





NH F156.7A - równiarka
dla Europejczyków

Korzystna dla koncernu New
Holland tendencja ciàgle si´
utrzymuje. Europejscy na-
bywcy równiarek drogowych
najcz´Êciej decydujà si´
na maszyny w∏aÊnie tej mar-
ki. Przyczyny takich decyzji
upatrywaç nale˝y przede
wszystkim w d∏ugoletnich
doÊwiadczeniach w produk-
cji takich maszyn. New Hol-
land jest w tym wzgl´dzie
spadkobiercà niemieckiej fir-
my Orenstein und Koppel,
która od roku 1978 wytwa-
rza∏a równiarki cieszàce si´
uznaniem u˝ytkowników
na ca∏ym Êwiecie. 
Konstruktorzy New Holland
podkreÊlajà, ˝e równiarka
F156.7A skonstruowana zo-
sta∏a specjalnie z myÊlà
o rynku europejskim. Wia-
domo przecie˝, ˝e Europej-
czycy cenià sobie zwarte
gabaryty, ekonomik´ eks-
ploatacji oraz jakoÊç wyko-
nania, sprawiajàcà, ˝e na-
wet po wielu latach pracy
równiarka nie traci wysokiej
precyzji dzia∏ania.
Nowa maszyna o ci´˝arze
roboczym 16.700 kg, nap´-
dzana jest nowoczesnym
silnikiem z bezpoÊrednim
wtryskiem paliwa. Sterowa-
na elektronicznie jednostka
nap´dowa o pojemno-
Êci 6,7 litra pracuje w dwóch
zakresach mocy. Przy wy-
borze biegu od pierwszego
do trzeciego rozwija moc
maksymalnà 130 kW, dzi´ki
czemu ogranicza si´ zu˝y-
cie skrzyni biegów i ∏aƒcu-
chów tylnego tandemowe-
go uk∏adu nap´dowego.
Podczas pracy na biegach
od czwartego do szóstego
moc wynoszàca 142 kW za-
pewnia lepsze przemiesz-
czanie materia∏u. Jest to
szczególnie wa˝ne podczas
pracy wymagajàcej podjaz-
dów. Wykorzystujàc za-
awansowane uk∏ady elek-
troniczne operator zyskuje

mo˝liwoÊç optymalnego
dopasowywania wartoÊci
momentu obrotowego silni-
ka równiarki do rodzaju wy-
konywanych prac. 
Wiadomo, ˝e operatorzy
równiarek stanowià absolut-
nà elit´ wÊród obs∏ugujà-
cych maszyny budowlane.
Byç mo˝e w∏aÊnie dlatego
konstruktorzy równiarki
F156.7A postanowili zapew-
niç im prac´ w superkomfor-
towych warunkach. Nowa
kabina jest bardziej prze-
stronna, w porównaniu
z maszynà poprzedniej ge-
neracji operatorzy zyska-

li 130 mm wi´cej przestrzeni
na boki i 100 mm z ty∏u. Ka-
bina jest równie˝ doskonale
wyciszona. Operator mo˝e
dzi´ki temu w pe∏ni skon-
centrowaç si´ na wykony-
waniu skomplikowanych
czynnoÊci, jakie wymaga-
ne sà do prawid∏owej ob-
s∏ugi równiarki. W modelu
F156.7A kabina równiarki
zosta∏a posadowiona wyso-
ko, co w po∏àczeniu z du˝à
powierzchnià przeszkleƒ
oraz zaoblonym ty∏em ma-
szyny pozwala na poszerze-
nie pola obserwacji operato-
ra zwi´kszajàce bezpie-
czeƒstwo i efektywnoÊç pra-
cy. Operator steruje kierun-
kiem jazdy kierownicà, uru-
chomienie funkcji robo-
czych odbywa si´ natomiast
za pomocà dêwigni. Do ich
obs∏ugi nie jest wymaga-
na du˝a si∏a, na t´ zalet´

zwracajà uwag´ operatorzy
równiarki F156.7A. Kabin´
maszyny wyposa˝ono w no-
woczesnà desk´ rozdziel-
czà. Najwa˝niejsze wskaêni-
ki dotyczàce parametrów
pracy równiarki znajdujà si´
stale w polu widzenia opera-
tora. Podobnie, jak czytelny
ciek∏okrystaliczny wyÊwie-
tlacz komputera pok∏adowe-
go. Sterowany termostatem
wentylator ch∏odnicy nie jest
ha∏aÊliwy, a tym samym
mniej ucià˝liwy zarówno dla
operatora maszyny, jak i lu-
dzi znajdujàcych si´ w jej
pobli˝u. Dodatkowym atu-

tem tego rozwiàzania jest
obni˝enie zu˝ycia paliwa.
Równiark´ wyposa˝ono
w sterowanà hydrualicznie
odk∏adnic´ z lemieszem
o wymiarach 3,96x0,67 me-
tra oraz trójz´bny zrywak
tylny zwi´kszajàcy zakres
zastosowaƒ maszyny. Le-
miesz mo˝e byç obracany
o ponad 90° na obie strony
i ustawiany w pi´ciu zapro-
gramowanych wczeÊniej
pozycjach roboczych. 
Je˝eli chodzi o nap´d
i uk∏ad hydrauliczny maszy-
ny, konstruktorzy New Hol-
land oparli si´ na sprawdzo-
nych rozwiàzaniach reno-
mowanych producentów.
Zmiennik momentu i skrzy-
ni´ biegów dostarcza nie-
miecka firma ZF. Konstruk-
torzy New Holland uznali, ˝e
komponenty te zapewnià
precyzyjne, ∏agodne najazdy

maszyny i mo˝liwoÊç pe∏ne-
go kontrolowania pr´dkoÊci
jazdy podczas prac wyma-
gajàcych szczególnej precy-
zji. 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 obrotowego
z uz´bieniem wewn´trznym.
Zastosowanie specjalnej,
odpornej obudowy zapobie-
ga uszkodzeniom mechani-
zmu, sprawia te˝, ˝e prak-
tycznie podzespó∏ ten nie
wymaga obs∏ugi serwisowej.
Maszyn´ wyposa˝ono w na-
p´d na wszystkie ko∏a. OÊ
przednia posiada sterowany
elektronicznie nap´d hydro-
statyczny (na ka˝de z kó∏
przypada oddzielny si∏ow-
nik). Dzia∏a on niezale˝nie
od nap´du tylnego tande-
mu. Automatyczna blokada
mechanizmu ró˝nicowego
optymalizuje pr´dkoÊç obro-
towà ka˝dego z kó∏ w zale˝-
noÊci od obcià˝enia i warun-
ków terenowych, w jakich
przychodzi pracowaç ma-
szynie. Na ko∏o majàce naj-
lepszy kontakt z pod∏o˝em,
a tym samym obracajàce si´
wolniej, przekazywane jest
nawet do stu procent do-
st´pnego w danej chwili
momentu obrotowego. Po-
zwala to na oszcz´dnoÊç
paliwa, ograniczenie zu˝y-
cia ogumienia i poÊlizgu kó∏
na grzàskiej nawierzchni.
Otwierajàca si´ niezwykle
szeroko i ∏atwo, bo pod kà-
tem 80° i za pomocà si∏ow-
ników gazowych, pokrywa
silnika umo˝liwia ∏atwy do-
st´p do wszystkich kompo-
nentów. Tylne, szerokie
b∏otniki tworzà rodzaj plat-
formy, po której podczas
napraw i robót serwisowych
chodziç mogà mechanicy. 

www.newholland.com
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W równiarce F156.7A zastosowano szeÊciobiegowà przek∏adni´ Zahnrad Fabrik. Pozwa-
la to na precyzyjnà prac´ wykonywanie manewrów przy niskiej pr´dkoÊci jazdy
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W WiÊle niczym 
w Eskilstunie

Dopracowane w ka˝dym
szczególe i niezwykle efek-
towne pokazy organizowa-
ne na Volvo Demo Field
w szwedzkiej Eskilstunie
zawsze zapadajà na d∏ugo
w pami´ç mi´dzynarodo-
wej publicznoÊci. Volvo
Maszyny Budowlane Pol-
ska po raz kolejny udowod-
ni∏o, ˝e równie atrakcyjnà
imprez´ zorganizowaç mo˝-
na w kraju. Tym razem
na miejsce pokazu wybrano
Kopalni´ Surowców Skal-

nych Wis∏a S.A. b´dàcà naj-
wi´kszym producentem kru-
szyw dla drogownictwa i bu-
downictwa na Âlàsku Cie-
szyƒskim. Dodatkowà atrak-
cjà dla licznie przyby∏ych
z ca∏ej Polski klientów Volvo
by∏o malownicze po∏o˝enie
miejsca pokazów – u stóp
Beskidu Âlàskiego, na po-
graniczu dwóch znanych ku-
rortów – Wis∏y i Ustronia. 
Z Volvo CE nap∏ywa∏y ostat-
nio optymistyczne wieÊci
o zwi´kszeniu sprzeda˝y. Czy
traktowaç mo˝na to jako
pierwszy symptom prze∏amy-
wania kryzysu i nadejÊcia lep-
szych czasów dla bran˝y?
Tak czy inaczej goÊcie poka-
zów w WiÊle przynajmniej
przez jeden dzieƒ i cz´Êç no-
cy mogli zapomnieç o k∏opo-
tach. Trwa∏ego utrzymania

nastrojów ˝yczy∏ wszystkim
na powitanie prezes Volvo
Maszyny Budowlane Polska
Zbigniew Medyƒski. 
Do Wis∏y sprowadzono naj-
lepszych operatorów, niektó-
rzy przyjechali nawet ze
Szwecji, gdzie na co dzieƒ
odpowiedzialni sà za przy-
gotowywanie du˝ych poka-
zów, mi´dzy innymi wspo-
mnianych wielce presti˝o-
wych Volvo Days w Eskilstu-
nie. W pierwszej cz´Êci poka-
zu przy dêwi´kach ostrego
rocka zaprezentowali oni swo-
isty taniec synchroniczny ko-
parek. Póêniej przez wiele go-
dzin wyciskali siódme poty

z maszyn ku uciesze licznie
zgromadzonej publicznoÊci.
Wi´kszoÊç z tych, którzy przy-
jechali do Wis∏y, jest ju˝ u˝yt-
kownikami maszyn Volvo.
Pozostali mieli okazj´, by wy-
próbowaç najnowsze mode-
le i przekonaç si´ o ich zale-
tach. A mieli w czym wybieraç,
do Wis∏y przywieziono bo-
wiem maszyny z ka˝dej gru-
py produktowej oferowanej
przez Volvo. Widaç by∏o
przy tym wyraênie, ˝e organi-
zatorzy chcieli przypomnieç
polskim klientom, ˝e Volvo CE
jest producentem sprz´tu dla
drogownictwa. Dlatego te˝
pokaz, po efektownym wpro-
wadzeniu, przebiega∏ w taki
sposób, by umo˝liwiç obser-
wacj´ maszyn w naturalnym
Êrodowisku pracy, przy wy-
konywaniu konkretnych za-

daƒ budowlanych. Operato-
rzy budowali drog´. W krót-
kim czasie powsta∏ blisko
czterdziestometrowy odcinek
przygotowany na wjazd roz-
Êcie∏aczy asfaltu. Oprócz nich
do Wis∏y przywieziono wiele
innych maszyn, od produko-
wanej we Wroc∏awiu koparko-
-∏adowarki, po wozid∏o prze-
gubowe. Do dyspozycji ch´t-
nych pozostawa∏y równie˝
kompaktowa ∏adowarka i ko-
parka, koparka gàsienicowa,
równiarka, walce i du˝a ∏ado-

warka. W∏aÊnie ta maszy-
na budzi∏a najwi´ksze zain-
teresowanie. Nic dziwnego,
któ˝ bowiem nie chcia∏by ko-
rzystaç z nowoczesnej ∏ado-
warki o poprawionych w sto-
sunku do modeli poprzedniej
generacji parametrach robo-
czych, a przy tym majàcej
zdecydowanie mniejszy ape-

tyt na paliwo? W WiÊle zapre-
zentowano ∏adowark´ wypo-
sa˝onà w uk∏ad OptiShift, któ-
ry podczas prac takich, jak
za∏adunek i przenoszenie ma-
teria∏ów pozwala w stosunku
do tradycyjnych maszyn
ograniczyç zu˝ycie paliwa na-
wet o pi´tnaÊcie procent.
Po zapadni´ciu zmierzchu or-
ganizatorzy po raz kolejny za-
prosili goÊci do kamienio∏omu
na drugà cz´Êç imprezy. W roz-
stawionym tam olbrzymim na-
miocie zorganizowano kolacj´

w stylu brazylijskim. Dobra za-
bawa trwa∏a przez wiele go-
dzin, tak˝e dzi´ki imponujà-
cemu pokazowi laserów
i licznym konkursom, w wi´k-
szym i mniejszym stopniu
zwiàzanych z markà Volvo.
Ich laureaci wyje˝d˝ali z Wi-
s∏y z cennymi nagrodami.

www.volvoce.pl
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Pokazy w WiÊle budzi∏y olbrzymie zainteresowanie. Popisy operatorów obserwowane
by∏y stale przez ponad setk´ widzów

Wieczorem, w specjalnym namiocie rozstawionym w kamienio∏omie uczestnicy pokazu
spotkali si´ na uroczystej kolacji przygotowanej w stylu brazylijskim

Po zapadni´ciu zmroku goÊcie imprezy nadal podziwiali maszyny. Tym razem nie rze-
czywiste, a wykreowane technikà laserowà…





Maszyny Case 
na budowie A4

W lutym tego roku w kra-
kowskim oddziale General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad wy∏oniono wyko-
nawc´ ponad dwudziestoki-
lometrowego odcinka auto-
strady A4 pomi´dzy w´z∏a-
mi Brzesko i Wierzchos∏awi-
ce. Jest nim polsko-mace-
doƒskie konsorcjum firm
NDI SA z Sopotu oraz SB
Granit SA ze Skopje. 
Zakres inwestycji zaplanowa-

nej na dwa lata obejmuje mi´-
dzy innymi budow´ bezkoli-
zyjnego w´z∏a autostradowe-
go „Wierzchos∏awice”, prze-
budow´ istniejàcych dróg
krzy˝ujàcych si´ z projekto-
wanà autostradà, budow´
dróg dojazdowych, dwupozio-
mowych skrzy˝owaƒ z droga-
mi, dziewi´ciu wiaduktów dro-

gowych, siedmiu wiaduktów
autostradowych, trzech mo-
stów autostradowych, prze-
pustu ˝elbetowego ramowe-
go pod drogami poprzeczny-
mi, budow´ kanalizacji desz-
czowej i urzàdzeƒ oczysz-
czajàcych, przebudow´ sie-
ci wodociàgowej, kanalizacji
sanitarnej i sieci drenarskiej,
przebudow´ sieci gazowej
oraz budow´ urzàdzeƒ zwià-
zanych z ochronà Êrodowiska,
m.in. ekranów os∏onowych. 
Na budowie, niezale˝nie
od warunków pogodowych,
w ruchu ciàg∏ym pracuje

dwadzieÊcia maszyn marki
Case – dwie dwudziestoto-
nowe koparki gàsienicowe
CX210, szeÊç trzydziestoto-
nowych koparek gàsienico-
wych CX290B, dwie koparki
gàsienicowe CX370B (o ci´-
˝arze roboczym 35 ton)
i dziesi´ç spycharek 1850K
klasy 20 ton. Maszyny wyko-

rzystywane sà do robót
ziemnych i budowy nasy-
pów drogowych. Harmono-
gram robót zosta∏ zak∏óco-
ny przez niekorzystne wa-
runki pogodowe. Wyko-
nawcom szczególnie da∏y
si´ we znaki ulewne desz-
cze. Dosz∏o nawet do tego,
˝e na niektórych odcinkach
prace budowlane musia∏y
zostaç czasowo wstrzyma-
ne. Opóênienia, w du˝ym
stopniu tak˝e dzi´ki nieza-
wodnoÊci i wydajnoÊci ma-
szyn Case, zosta∏y ju˝ jed-
nak praktycznie w du˝ej
mierze zniwelowane. Ter-
min oddania ca∏ego odcin-
ka do eksploatacji wyzna-
czony na luty 2012 roku nie
jest zagro˝ony. Prace prze-
biegajà sprawnie tak˝e dzi´-
ki dobrej wspó∏pracy z firmà
INTRAC Polska, która zgod-
nie z pollitykà Grupy CNH
porzàdkowania naszego

rynku sta∏a si´ jedynym au-
toryzowanym przedstawi-
cielem Case Construction
w Polsce w zakresie sprze-
da˝y i serwisu. Dlatego te˝
obj´∏a pe∏nà opiekà serwi-
sowà maszyny Case pracu-
jàce przy budowie odcinka
A4 Brzesko-Wierzchos∏awi-
ce. W razie koniecznoÊci
doÊwiadczeni mechanicy
dysponujàcy samochoda-
mi serwisowymi wyposa˝o-
nymi we wszystkie nie-
zb´dne narz´dzia do kon-
serwacji, diagnostyki i na-
praw, gotowi sà pospieszyç
na ka˝de wezwanie u˝yt-
kownika sprz´tu. Realizujà-
cy prace pomi´dzy w´z∏ami
Brzesko i Wierzchos∏awice sà
bardzo zadowoleni nie tylko
z wydajnoÊci koparek i spy-
charek Case. PodkreÊlajà
równie˝ profesjonalizm pra-
cowników INTRAC Polska. 

www.intrac.pl

Maszyny budowlane

38 PoÊrednik Budowlany

Wykonawca odcinka Brzesko-Wierzchos∏awice, konsorcjum firm NDI SA oraz SB Granit SA postawi∏o zdecydowanie na mark´ Case

Na budowie odcinka autostrady A4 pomi´dzy w´z∏ami Brzesko i Wierzchos∏awice pracu-
je dziesi´ç spycharek Case 1850K klasy 20 ton

Realizujàcy prace pomi´dzy w´z∏ami Brzesko i Wierzchos∏awice sà bardzo zadowoleni
z wydajnoÊci i niezawodnoÊci koparek Case





Yanmar bez Ammanna!

Jak ju˝ pisaliÊmy we wcze-
Êniejszych wydaniach Po-
Êrednika Budowlanego,
szwajcarsko-japoƒskie joint
venture Ammann Yanmar
produkujàce znane w ca∏ej
Europie mini-koparki w Sa-
int-Dizier, przesta∏o istnieç.
Po∏o˝onà w sercu Szampa-
nii fabryk´ przejà∏ Yanmar,
który ma wielkie plany sa-
modzielnego rozwoju i zdo-
bywania kolejnych segmen-
tów rynku. Nie zamierza
przy tym ograniczaç si´
do produkcji minimaszyn.
W ostatnich latach oferta
firmy Ammann Yanmar po-
szerza∏a si´, obecnie fa-
bryka jest stanie dostar-
czaç na rynek pe∏nà gam´
super nowoczesnych ma-
szyn o ci´˝arze roboczym
w zakresie od 0,5 do 10 ton.
Nowa firma b´dzie dzia∏aç
pod nazwà Yanmar Con-

struction Equipment Euro-
pe SAS. Po opuszczeniu
spó∏ki Ammann zamierza
natomiast skoncentrowaç
si´ na bran˝y maszyn dro-
gowych, w których produk-
cji specjalizuje si´ od po-
czàtku swego istnienia.
Joint-veture Ammann Yan-
mar istnia∏o od 1989 roku.

Yanmar koncentrowa∏ swe
kompetencje na sferze pro-
dukcji, Ammann z kolei od-
powiada∏ za marketing i roz-
wój sieci sprzeda˝y. Dlatego
te˝ naturalne wydaje si´
przej´cie zak∏adu produkcyj-
nego przez japoƒskiego
udzia∏owca. W uroczystoÊci
przekazania fabryki w r´ce

nowego zarzàdu uczestni-
czy∏ Johann Niklas Schne-
ider-Ammann prezes Grupy
Ammann. W obecnoÊci
wszystkich pracowników fir-
my, jej dotychczasowego
prezesa Benoit Deboosa
oraz w∏adz miasta Saint-Di-
zier uroczyÊcie z∏o˝y∏ on od-
powiedzialnoÊç za firm´ w r´-
ce Geerta Jana Mantela. No-
wa firma oficjalnie rozpocz´-
∏a dzia∏alnoÊç z dniem pierw-
szego wrzeÊnia.
Choç ka˝dy z dotychczaso-
wych wspólników idzie innà
drogà, to pozostajà oni
w jak najlepszych stosun-
kach. Obie firmy zapowie-
dzia∏y kontynuacj´ wspó∏pra-
cy. Ammann utrzymujàc w∏a-
snà sieç sprzeda˝y i marke-
tingu wspieraç b´dzie dzia∏a-
nia Yanmara na rynku francu-
skim, rosyjskim i brytyjskim.
S∏u˝yç b´dzie tak˝e pomocà
serwisowà minikoparek ofero-
wanych pod markà Yanmar.

www.yanmar.fr
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Znane w ca∏ej Europie minikoparki produkowane b´dà nadal w fabryce we francuskim
Saint-Dizier. Od wrzeÊnia oferowane sà pod markà Yanmar



Mecalac 8MCR zast´puje
cztery maszyny

W roku 1982 in˝ynierowie
francuskiej firmy Mecalac
podj´li wyzwanie skonstru-
owania uniwersalnej maszyny
budowlanej. Chodzi∏o im
o stworzenie maszyny, która
przy zachowaniu pe∏nej funk-
cjonalnoÊci by∏aby w stanie
zastàpiç jak najwi´cej urzà-
dzeƒ na budowie. Projekt nie
zyska∏ poczàtkowo wielkiej
aprobaty w Êrodowisku, po-
tencjalni nabywcy obawiali si´
bowiem, ˝e stanà si´ w∏aÊci-
cielami sprz´tu do wszystkie-
go, a w praktyce do niczego.
Mimo to Francuzi nigdy nie
zarzucili swej koncepcji. Upór
zosta∏ w pe∏ni nagrodzony,
co stwierdziç mo˝na wi-
dzàc efekt prac w postaci
maszyny Mecalac 8MCR ∏à-
czàcej w sobie pe∏ni´ walo-
rów koparki klasy midi oraz
szybkiej ∏adowarki kompakto-
wej na podwoziu gàsienico-
wym. Praktycznie jest jednak
w stanie w pe∏ni efektywnie
zastàpiç cztery maszyny.
Oprócz wspomnianych kopar-
ki i ∏adowarki, tak˝e wózek wi-
d∏owy oraz noÊnik osprz´tu. 
Sterowanie maszynà w obu
trybach jest intuicyjne, a co
za tym idzie ∏atwe do opano-
wania. Za pomocà selekto-
ra operator maszyny mo˝e
w∏àczyç jeden z dwóch try-
bów pracy, w których korzy-
sta ze standaryzowanych
komend ISO dla ∏adowarki
kompaktowej i koparki. Ma-
szyna dzia∏a w wybranym
trybie – koparkowym lub ∏a-
dowarkowym – natychmiast
po jego za∏àczeniu. W po-
równaniu do klasycznych
maszyn, komfort obs∏ugi jest
wyraênie wy˝szy dzi´ki te-
mu, ˝e w obu trybach wykorzy-
stywany jest ten sam joystick. 
W maszynie zastosowano podwo-
zie gàsienicowe i nap´d hydro-
statyczny Senso Drive umo˝liwiajà-
cy osiàganie pr´dkoÊci maksymal-
nej 10 km/h. Sprawia to, ˝e Meca-
lac 8MCR mo˝e b∏yskawicznie

przemieszczaç si´ po placu bu-
dowy, co skraca czas robót. 
Zaletà Mecalaca 8MCR sà jego
kompaktowe gabaryty pozwalajà-
ce na prac´ w miejscach o ogra-
niczonej przestrzeni, na przyk∏ad
w ciasnych uliczkach i na dro-
gach publicznych bez koniecz-
noÊci ograniczania ruchu. Dzi´ki
unikatowej konstrukcji wysi´-
gnika operator mo˝e kopaç
rowy wzd∏u˝ murów i Êcian
budynków. Zasi´g maksy-
malny nawet do 6,70 metra
oraz mo˝liwoÊç kopa-
nia na g∏´bokoÊç 3,70 metra za-
pewniajà efektywnà prac´ na du-
˝ym obszarze bez koniecznoÊci
jej cz´stego przerywania na czas
przemieszczania maszyny. Ko-
park´ Mecalac 8MCR wyposa-
˝ono w wielofunkcyjny wysi´-
gnik ze Êrodkowym ∏amaniem.
Mo˝e on byç wychylany
o 140° i ∏amany w Êrodkowej
cz´Êci w obydwie strony w za-
kresie 30°. Umo˝liwia to kopa-
nie poza barierami oddzielajà-
cymi pasy ruchu, u∏atwia te˝
prace za∏adunkowe. Meca-
lac 8MCR pracujàc jako ∏ado-
warka mo˝e dokonywaç obro-
tu nadwozia o 360°, dzi´ki cze-
mu odpada du˝a cz´Êç bez-
produktywnych przejazdów. 
Za pomocà hydraulicznego
szybkoz∏àcza Mecalac „Acti-
ve Lock” dos∏ownie w ciàgu
kilku sekund bez konieczno-
Êci opuszczania przez ope-
ratora kabiny mo˝liwa jest
zmiana osprz´tu roboczego.
Obecnie dost´pnych jest dzie-
si´ç narz´dzi, mi´dzy innymi
∏y˝ki koparkowe ró˝nej wielko-
Êci (35 i 60 cm), ∏y˝ka ∏adowar-
kowa typu „Skid”, chwytak,
m∏ot hydrauliczny, zrywak,
szufle oraz wid∏y do palet. Spe-
cjalny adapter umo˝liwia wy-
korzystanie innych narz´dzi.
Podczas robót za∏adunkowych
i niwelacyjnych z wykorzysta-
niem ∏y˝ki do materia∏ów syp-
kich, jej tylna Êciana wspiera si´
na lemieszu, co daje mo˝liwoÊç
optymalnego wykorzystania ca∏ej
si∏y pociàgowej maszyny. Zaletà
tego rozwiàzania jest te˝ ograni-
czenie przecià˝eƒ wysi´gnika. 
Mecalac 8MCR imponuje ∏a-

twoÊcià i komfortem obs∏ugi.
W porównaniu z innymi ma-
szynami tej klasy, Meca-
lac 8MCR wyposa˝ony zosta∏
w bardziej przestronnà kabin´,
co zapewnia wy˝szy komfort
pracy operatora. Pozwala mu
to zachowaç wi´kszà koncen-
tracj´ i zwi´kszyç wydajnoÊç.
Mecalac 8MCR mo˝e byç wy-
korzystywany do wykonania
ewentualnych zadaƒ na ka˝-
dym placu budowy. Jego w∏a-
Êciciel inwestuje jednak tylko
w jednà maszyn´ i zatrudnia
jednego operatora. Oszcz´dza
równie˝ na kosztach transpor-
tu i serwisu. Ograniczenie licz-

by maszyn niezb´dnych do wy-
konania zak∏adanych prac
na placu budowy daje mo˝li-
woÊç zredukowania ucià˝liwo-
Êci dla Êrodowiska naturalne-
go. Do tego przyczynia si´ te˝
stosunkowo ma∏e zu˝ycie pali-
wa, niska emisja szkodliwych
substancji do atmosfery oraz
niewielki ha∏as emitowany
przez maszyn´. Mecalac 8MCR
pozwala na efektywniejszà or-
ganizacj´ pracy na ka˝-
dym placu budowy, ochron´
Êrodowiska naturalnego oraz
istotne ograniczenie kosztów
prowadzonych robót. 

www.bh-ruda.pl

Maszyny budowlane
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Mecalac 8MCR jest w stanie zastàpiç midikopark´, ∏adowark´ burtowà lub wózek wid∏o-
wy. Mo˝e równie˝ pracowaç jako noÊnik osprz´tu 



Solideal – profesjonalne
opony do „ko∏ówek”

Koparki ko∏owe imponujà
mnogoÊcià zastosowaƒ. Ich
optymalne wykorzystanie
wymaga stosowania ró˝ne-
go rodzaju ogumienia. Naj-
bardziej popularna jest opo-
na CRANE WL.  Kszta∏t ko-
stek jej bie˝nika zapewnia
samooczyszczanie si´, mini-
malizuje mo˝liwoÊç zaklesz-
czania si´ kamieni pomi´dzy
oponami w ko∏ach bliênia-
czych.  Crane WL zapewnia
doskona∏à przyczepnoÊç i
stabilnoÊç, cechuje si´ du˝à
odpornoÊcià na zu˝ycie.
Do koparek ko∏owych pracu-
jàcych na z∏omowiskach
i wysypiskach Grupa Solide-
al oferuje opony superela-
styczne w bie˝niku HT, SO-
LIDEAL MAG oraz SOLIDE-
AL SM na ko∏a bliêniacze. HT
to agresywny wzór bie˝nika
o przekroju kwadratu zacho-
wujàcy niski nacisk na pod-

∏o˝e przy zachowaniu wyso-
kiej stabilnoÊci. SOLIDEAL
MAG to opona z bie˝nikiem
Premium Opona MAG za-
chowuje wysokà stabilnoÊç
przy niskim nacisku na pod-
∏o˝e, dajàc Êwietnà trakcj´.
Solideal SM to opona z g∏ad-
kim bie˝nikiem, jest najbar-
dziej wytrzyma∏à oponà
do pracy, gdzie niewymaga-
na jest przyczepnoÊç. Mimo
i˝ koszt zakupu jest dwu-
krotnie wy˝szy od opon Cra-
ne WL, to ˝ywotnoÊç ogu-
mienia superelastycznego
w takich warunkach pracy
jest kilkakrotnie d∏u˝sza. 
Solideal oferuje równie˝

opony w bie˝niku Hauler
LT przeznaczone na ko∏a
bliêniacze, z p∏askim profi-
lem i wzmocnionymi Êcia-
nami bocznymi. Kwadrato-
wy przekrój opony zapewnia
wysokà stabilnoÊç, a prze-
mys∏owy bie˝nik zapewnia
d∏ugà ˝ywotnoÊç na twar-
dych nawierzchniach. Spe-
cjalnà wersjà jest opo-
na z bie˝nikiem Hauler
HATR, stosowana w kopar-
kach pracujàcych na torach,
zapewnia równomierne zu-
˝ywanie si´ bie˝nika. Opo-
na Hauler wyst´puje równie˝
z g∏adkim bie˝nikiem SM.
Jest to najbardziej wytrzy-

ma∏a opona pneumatycz-
na do pracy w najci´˝szych
warunkach, gdzie niewyma-
gana jest przyczepnoÊç. 
Do „ko∏ówek” na ko∏ach po-
jedynczych przeznaczona
jest opona pneumatyczna
SOLIDEAL TM R4. Jej bie˝-
nik w kszta∏cie kija hokejo-
wego zapewnia wysoki kom-
fort jazdy, a specjalna budo-
wa kostek bie˝nika wp∏ywa
na dobre w∏aÊciwoÊci samo-
oczyszczania si´ opony.
Dzi´ki g∏´bokiemu bie˝niko-
wi opona ma optymalnà
przyczepnoÊç przy zacho-
waniu Êwietnej stabilnoÊci.

www.solideal.pl

Solideal oferuje szeroki wachlarz opon do koparek ko∏owych uwzgl´dniajàc miejsce ich stosowania
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Volvo FMX poddane
próbom w WiÊle

Prezentacj´ modelu FMX pod-
czas specjalnej konferencji
prasowej na targach Bauma
w Monachium odebrano jako
wyraêny sygna∏ o rosnàcym
zainteresowaniu Volvo seg-
mentem transportu budowla-
nego. O tym, ˝e nowy pojazd
doskonale radzi sobie z ci´˝-
kimi ∏adunkami w najbardziej
ekstremalnych warunkach te-
renowych mogliÊmy przeko-
naç si´ najpierw podczas
jazd testowych w kamienio∏o-
mie Kallered ko∏o Göteborga,
a we wrzeÊniu w czasie pol-
skiej premiery w kopalni su-
rowców skalnych Wis∏a S.A.
po∏o˝onej u stóp Beskidu
Âlàskiego. W obu przypad-
kach pojazd skonstruowany
specjalnie dla potrzeb ci´˝-
kiego transportu budowlane-
go poddany zosta∏ morder-
czym próbom. Praca w ka-
mienio∏omie stawia bowiem
nie lada wyzwania przed za-
∏adowanymi do granic mo˝li-
woÊci i poruszajàcymi si´
na krótkich odcinkach ci´˝a-
rówkami. Konstruktorzy Vo-
lvo FMX zapewniajà, ˝e na-
bywcy tego pojazdu w trosce
o jego stan techniczny nie
muszà omijaç trudnych tras
i unikaç morderczych wspi-
naczek na wzniesienia. 
Volvo FMX wyró˝nia si´ no-
woczesnym wzornictwem.
Najbardziej charakterystycz-
nym elementem nowego Vo-
lvo FMX jest agresywny wy-
glàd zewn´trzny. Nowa gór-
na krata wlotu powietrza,
zdecydowane kszta∏ty przed-
niej dolnej cz´Êci kabiny,
trzycz´Êciowy stalowy zde-
rzak z naro˝nikami wykona-
nymi z blachy o grubo-
Êci trzech milimetrów, solid-
na os∏ona silnika oraz belka
ochronna nie pozostawiajà
˝adnych wàtpliwoÊci – mamy
do czynienia z wielce solid-
nym pojazdem budowlanym.
W celu zwi´kszenia funkcjo-
nalnoÊci, Volvo FMX zosta∏o

wyposa˝one w wyjàtkowo
wytrzyma∏y zaczep do holo-
wania, nowe antypoÊlizgowe
stopnie i praktycznà drabin-
k´. Volvo FMX stanowi prze-
myÊlanà konstrukcj´ dosto-
sowanà do specyfiki suro-
wych warunków roboczych
panujàcych na placach bu-
dowy i w kopalniach surow-
ców skalnych. 
Podwozie Volvo FMX ce-
chuje maksymalna odpor-
noÊç na dzia∏anie si∏ skr´ca-
jàcych wywo∏ywanych za-

równo przekazywaniem mo-
cy do kó∏ nap´dowych pod-
czas jazdy z ci´˝kim ∏adun-
kiem, jak i nierównoÊciami
terenu. Oferta podwozi FMX
jest wyjàtkowo szeroka.
Rozstawy osi, konfiguracje
podwozia, osie zespolone
i inne elementy wyposa˝e-
nia mogà byç zestawiane
na wiele sposobów, w zale˝-
noÊci od przeznaczenia po-
jazdu. Dzi´ki temu oraz
opracowanym przez Volvo
instrukcjom dla firm montu-
jàcych zabudowy, u˝ytkow-
nik otrzymuje pojazd opty-
malnie dostosowany do wa-
runków eksploatacyjnych.
A te  mogà byç bardzo trud-
ne. Wystarczy wyobraziç so-
bie przewóz ci´˝kiego ∏a-
dunku po Êliskim, niestabil-
nym pod∏o˝u. Zadaniu po-

do∏aç mo˝e tylko wystarcza-
jàco mocny pojazd, mogàcy
pracowaç z maksymalnà
wydajnoÊcià. Moc sama
w sobie to jednak za ma∏o.
Dlatego w∏aÊnie uk∏ad nap´-
dowy Volvo FMX zbudowano
z komponentów podnoszà-
cych jego funkcjonalnoÊç.
Nale˝à do nich mi´dzy inny-
mi hamulec silnikowy VEB+,
uk∏ad wspomagania przy ru-
szaniu pod gór´ (Hill Start
Aid) oraz gruntownie
zmodernizowana ostatnimi

czasy skrzynia biegów I-Shift.
Zapewnia ona nie tylko wyso-
ki komfort jazdy, ale równie˝
przyczynia si´ do zmniejsze-
nia zu˝ycia paliwa. Najnow-
sza generacja I-Shift posia-
da liczne zalety u∏atwiajàce
eksploatacj´ na placu budo-
wy. Nale˝à do nich oszcz´d-
ny program zmiany biegów
do ci´˝kich przewozów, po-
prawiona zdolnoÊç rozrucho-
wa oraz lepsza przyczepnoÊç
podczas jazdy po Êliskim,
niespoistym pod∏o˝u.
Od 11-litrowych (o mo-
cy 330÷450 KM) oraz 13-litro-
wych (od 380 do 500 KM) jed-
nostek nap´dowych kierowcy
mogà oczekiwaç wyjàtkowych
osiàgów, zarówno pod wzgl´-
dem mocy, jak i ekonomiki
paliwowej. Dzi´ki niedawno
wprowadzonym udoskonale-

niom, „budowlana” wersja
skrzyni biegów I-Shift umo˝li-
wia wydostanie si´ pojazdu
z prawie ka˝dej opresji. Po-
nadto, nowy czujnik obcià-
˝enia przesy∏a dok∏adne
dane o masie pojazdu
do skrzyni biegów I-Shift,
w celu optymalizacji procesu
zmiany biegów i p∏ynnego ru-
szania z miejsca. Hamulec sil-
nikowy Volvo (VEB+) zapew-
nia ogromnà moc hamowa-
nia. Wynosi ona 375 kW
przy 2.300 obr/min. 

Wszystkie rodzaje kabin sto-
sowanych w modelu FMX
spe∏niajà aktualne normy
bezpieczeƒstwa, w tym tak˝e
obowiàzujàce w Szwecji b´-
dàce najbardziej rygorystycz-
nymi na Êwiecie. Zarówno
wewn´trzne, jak i zewn´trzne
wyposa˝enie, kabiny pozwa-
la kierowcy wykonywaç pra-
ce bez nara˝ania siebie i in-
nych na niebezpieczeƒstwo. 
FMX to pojazd zaprojektowany
z myÊlà o d∏ugotrwa∏ej, beza-
waryjnej eksploatacji. Wszyst-
kie podzespo∏y zosta∏y dobra-
ne tak, by wytrzymaç maksy-
malne obcià˝enia przez wiele
lat. W efekcie konstruktorzy
Volvo zredukowali znacznie ry-
zyko wystàpienia awarii i zwià-
zanego z jej usuni´ciem bez-
produktywnego przestoju.

www.volvotrucks.com
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Volvo FMX wyró˝nia si´ nie tylko nowoczesnym wzornictwem, ale tak˝e doskona∏ymi parametrami roboczymi i najwy˝szà trwa∏oÊcià konstrukcji





Multicar FUMO - szybki
„∏atacz” nawierzchni

Sroga zima i powodzie od-
cisn´∏y pi´tno na stanie
dróg, parkingów i Êcie˝ek
rowerowych. Wyrwy w as-
falcie zapomniane przez
drogowców gro˝à uszko-
dzeniami pojazdów. Po-
mocny w naprawie na-
wierzchni jest Multicar FU-
MO, który tak˝e pozwala
szybko dotrzeç do uszko-
dzonego miejsca z pe∏nym
wyposa˝eniem umo˝liwiajà-
cym za∏atanie wyrw i zniwe-
lowanie wybojów. 
Nap´dzany silnikiem spe∏-
niajàcym norm´ emisji spalin
Euro 5, Multicar FUMO wy-
posa˝ono w specjalnà zabu-
dow´ ze sprz´tem do ∏atania
nawierzchni drogowych, któ-
rà mo˝na zamontowaç do-
s∏ownie w ciàgu kilku minut.
Dzi´ki niewielkiej szerokoÊci
pojazdu – wynosi ona zaled-

wie 162 cm – Multicar FUMO
nadaje si´ do prac na Êcie-
˝kach rowerowych i pieszych.
Pojazd rozwija pr´dkoÊç mak-
symalnà 90 km/h mo˝e poru-
szaç si´ nawet po autostra-
dach, a tym samym w krótkim
czasie przemieszczaç si´
na miejsce naprawy. 
Ze wzgl´du na stale rosnàcà
liczb´ uszkodzeƒ nawierzch-

ni, maleje rentownoÊç napraw
przeprowadzonych r´cznie.
Du˝o do ˝yczenia pozostawia
równie˝ jakoÊç tak przepro-
wadzanych napraw, szcze-
gólnie przy du˝ej wilgotnoÊci
powietrza. Na drogach o du-
˝ym nat´˝eniu ruchu zaob-
serwowaç mo˝na odnawia-
jàce si´ ju˝ po kilku dniach
uszkodzenia. 

Za pomocà specjalistyczne-
go osprz´tu Multicar FUMO
nie tylko u∏atwia i przyspiesza
naprawy, ale równie˝ popra-
wia ich jakoÊç. Uszkodzone
miejsce jest wst´pnie oczysz-
czane za pomocà strumienia
spr´˝onego powietrza. Po-
tem rozlewana jest emulsja
bitumiczna i warstwa mie-
szanki bitumicznej. Na ko-
niec uszkodzona na-
wierzchnia pokryta zostaje
warstwà grysu. Wszystkie
materia∏y wykorzystywane
w procesie naprawy nak∏a-
dane sà za pomocà dyszy
umieszczonej w tylnej cz´-
Êci pojazdu. Dzi´ki temu ma-
teria∏ jest optymalnie zag´sz-
czony. Podczas napraw nie
ma zatem potrzeby stosowa-
nia ubijaków lub p∏yt wibra-
cyjnych. Poniewa˝ wszystkie
elementy sterowania znajdu-
jà si´ na wysi´gniku dyszy,
naprawy mogà byç prowa-
dzone bardzo dok∏adnie. 

www.multicar.de
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MAN szykuje nowà
mark´ ci´˝arówek

Podczas spotkania w Peki-
nie prezes zarzàdu spó∏ki
Sinotruk, Chunji Ma, oraz
prezes zarzàdu spó∏ki MAN
SE, Dr. Georg Pachta-Rey-
hofen, pozytywnie ocenili
pierwszy rok wspó∏pracy
w ramach partnerstwa og∏o-
szonego w lipcu 2009 roku.
Od czasu podpisania umo-
wy wspó∏praca mi´dzy
przedsi´biorstwami uk∏ada
si´ dobrze i przynosi sukce-
sy. W roku 2011 planowane
jest wprowadzenie na rynek
nowej marki samochodów
ci´˝arowych. Dokumenta-
cja techniczna zosta∏a ju˝,
niemal w ca∏oÊci przekaza-
na, a proces poszukiwania
lokalizacji dla nowej mon-
towni dobiega koƒca. Ter-
minowo rozpocz´to te˝ pra-
ce zwiàzane z budowà in-
stalacji do produkcji nowej
serii pojazdów ci´˝aro-
wych. Wi´kszoÊç importo-

wanych cz´Êci ju˝ nadesz∏a
i prowadzone sà szkolenia
dla pracowników wszyst-
kich szczebli. Zacz´to rów-
nie˝ przygotowywanie pla-
nów dotyczàcych sprzeda-
˝y pojazdów za granic´.
Wspó∏praca mi´dzy Sino-
truk i MAN przebiega na po-
ziomie udost´pniania kapi-
ta∏u, transferu technologii
i know-how w zakresie za-
rzàdzania. W ubieg∏ym roku
firma MAN zainwestowa-
∏a 560 milionów euro w firm´
Sinotruk (Hongkong) i jest
jej bezpoÊrednim udzia∏ow-
cem posiadajàc 25% plus
jednà akcj´ tego chiƒskiego
producenta pojazdów ci´˝a-
rowych. Natomiast 51%
udzia∏ów znajduje si´ w po-
siadaniu firmy CNHTC.
Transfer technologii i wiedzy
z zakresu zarzàdzania odby-
wa si´ na podstawie umowy
o przekazaniu licencji
na technologie, zgodnie
z którà firma MAN udziela
chiƒskiemu partnerowi li-
cencji na swojà technologi´

produkcji pojazdów typo-
szeregu TGA – podwozi
i osi. W zamian za to firma
Sinotruk otrzymuje wy∏àcz-
ne prawa do produkcji licen-
cjonowanych pojazdów ci´-
˝arowych na terenie Chin.
Zadecydowano, ˝e sprze-
da˝ pojazdów nowej serii
b´dzie realizowana przy wy-
korzystaniu sieci dealer-
skich obu firm.
Firma MAN posiada part-
nerskie kontakty z Chinami
ju˝ od roku 1983. Wówczas
podpisa∏a z przedsi´bior-
stwem China National Auto-
motive Import Export Co.
(dziÊ: Sinotruk) umow´ do-
tyczàcà budowy samocho-
dów ci´˝arowych ze Steyr
oraz licencji na nie.
W pierwszym pó∏roczu 2010
Grupa MAN uzyska∏a obrót
na poziomie 6,7 miliarda eu-
ro. W tym samym czasie
przedsi´biorstwo wypraco-
wa∏o zysk w wysokoÊci 404
milionów euro. W drugim
kwartale zysk firmy MAN z ty-
tu∏u udzielenia licencji firmie

Sinotruk wyniós∏ 40 milionów
euro. Sinotruk nale˝y do nie-
licznej grupy producentów
samochodów ci´˝arowych
klasy ci´˝kiej w Chinach, któ-
rzy mogà si´ poszczyciç
pi´çdziesi´cioletnià historià
dzia∏ania. Firma ta w Chi-
nach cieszy si´ renomà wio-
dàcego specjalisty w sekto-
rze pojazdów ci´˝kich, którà
zawdzi´cza przede wszyst-
kim swoim sukcesom w za-
kresie prac badawczo-roz-
wojowych, a tak˝e produkcji
pojazdów klasy ci´˝kiej i od-
powiednich cz´Êci oraz
podzespo∏ów do tych pojaz-
dów. Sinotruk produkuje
pojazdy ci´˝arowe, pojaz-
dy osobowe i pojazdy spe-
cjalne, a tak˝e inne cz´Êci
i podzespo∏y do pojazdów
u˝ytkowych klasy ci´˝kiej.
W pierwszym pó∏roczu 2010
roku, firma Sinotruk sprzeda-
∏a 115.627 ci´˝kich pojaz-
dów, obrót przedsi´biorstwa
osiàgnà∏ zaÊ w tym okresie
wartoÊç pi´ç miliardów euro. 

www.man-mn.pl

Kompaktowy Multicar FUMO z zabudowà umo˝liwiajàcà szybkie naprawy nawierzchni 



Dwie innowacyjne
naczepy Goldhofera

Goldhofer, bawarski profe-
sjonalista z du˝à konsekwen-
cjà rozbudowuje swà ofert´
ci´˝kich pojazdów transpor-
towych. Podczas 63. Targów
Pojazdów U˝ytkowych, które
odbywa∏y si´ od 23 do 30

wrzeÊnia w Hanowerze 
Goldhofer zaprezentowa∏
dwa nowe pojazdy z „gór-
nej pó∏ki” – naczep´ z za-
g∏´bionym pok∏adem typu
STZVP 6-69/80 na szeÊciu
osiach wahliwych oraz uni-
wersalnà naczep´ niskopo-
dwoziowà typu STZ-L3 prze-
znaczonà do przewozu ma-
szyn budowlanych. 
Oba pojazdy zasadniczo po-
szerzajà gam´ produkcyjnà
Goldhofera dajàc wiele mo˝-

liwoÊci niezb´dnych dla eko-
nomicznego i elastycznego
parku przewozowego.
Naczepa zag∏´biona STZ-VP 6
z szeÊcioma osiami wahliwy-
mi typu Pendelachse ma sze-
reg zalet wa˝nych dla wszyst-
kich przewoêników. Skok za-
wieszenia wynoszàcy 600 mm
pozwala na ∏atwy wjazd
na nieutwardzone tereny bu-

dowy, natomiast skr´t osi
do 60° znacznie zmniejsza zu-
˝ycie opon i u∏atwia pokony-
wanie zakr´tów zwi´kszajàc
manewrowoÊç. Dzi´ki lekkie-
mu zespo∏owi osi wahliwych
dodatkowo zmniejszono mas´
w∏asnà naczepy. Jednocze-
Ênie dzi´ki zastosowaniu ob-
rotnic osi w po∏àczeniu ze sta-
bilnà konstrukcjà sandwiczo-
wà zwi´kszono ∏adownoÊç.
Wózek obcià˝yç mo˝na
do czterech ton wi´cej na ko∏a

po ka˝dej stronie, co daje
w efekcie dwunastotonowe ob-
cià˝enie linii osi przy zastoso-
waniu opon 245 R 17,5.
Bardzo szeroka i g∏´boka
niecka koparkowo-zbiorni-
kowa na wózku zapewnia
du˝o miejsca (660 mm
w naczepie o szeroko-
Êci 2.550 mm oraz 860 mm
w naczepie o szeroko-

Êci 2.750 mm. W obu nacze-
pach g∏´bokoÊç niecki wy-
nosi 650 mm. W porówna-
niu z osiami kierowanymi,
dopuszczalny jest wi´kszy
nacisk na osie agregatów
jezdnych wyposa˝onych w
osie typu Pendelachse. Po-
zwala to na stosowanie krót-
szych wózków (posiadajà-
cych mniej osi) przy zacho-
waniu tej samej ∏adownoÊci. 
Naczepa niskopodwoziowa
typu STZ-L 3 jest znakomi-

tym pojazdem do przewozu
maszyn budowlanych. Prze-
budowa nadwozia z platfor-
my na zag∏´bione ∏o˝e po-
szerza mo˝liwoÊci przewo-
zowe tego pojazdu. Mo˝-
na na nim przewieêç wi´k-
szoÊç maszyn o masie do 38
ton bez zwi´kszania d∏ugo-
Êci zestawu powy˝ej 16,5
metra. Zastosowanie osi

„wàskiej”, którà mo˝na ob-
je˝d˝aç po obni˝onym ∏o˝u,
pozwala na ustawienie ci´˝-
kich maszyn w najkorzyst-
niejszym po∏o˝eniu Êrodka
ci´˝koÊci, bez przecià˝ania
siod∏a. D∏ugie zag∏´bione ∏o-
˝e do 5,6 metra, mieszczà-
ce sie po bokach osi „wà-
skiej” umo˝liwia ∏atwy na-
jazd maszyn z d∏ugimi gàsie-
nicami lub szerokim rozsta-
wem bocznym gàsienic.

www.goldhofer.de
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Naczepa STZ-VP 6 (na zdj´ciu wersja 3-osiowa) mia∏a premier´ na targach w Hanowerze
.

Naczepa niskopodwoziowa STZ-L 3 doskonale nadaje si´ do przewozu maszyn budowlanych

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



Caterpillar 772 - r´kawica
rzucona rywalom

Wozid∏a sztywnoramowe trans-
portujà ∏adunki na stosunko-
wo niewielkich dystansach,
dlatego te˝ znajdujà zastoso-
wanie g∏ównie w kopalniach
odkrywkowych i kamienio∏o-
mach. Kursujàc wahad∏owo
z miejsca urobku do sk∏ado-
wisk lub stacji okazujà si´
konkurencyjne dla transpor-
tu za pomocà przenoÊników
taÊmowych. O tych zaletach
wozide∏ stara si´ przekonaç
b´dàca wy∏àcznym dystrybu-
torem maszyn budowlanych

Caterpillar w Polsce firma
Bergerat Monnoyeur, która
przeprowadzi seri´ testów
dwóch wozide∏ sztywnora-
mowych Cat 772 w kilkuna-
stu kopalniach surowców
skalnych w województwie
Êwi´tokrzyskim, ma∏opolskim
oraz na Dolnym Âlàsku. Ce-
lem testów jest równie˝ po-
równanie parametrów pojaz-
dów z u˝ytkowanymi
obecnie przez poszczególne
kopalnie. Specjalny program
komputerowy pozwala
na okreÊlenie optymalnych
kosztów eksploatacji i wydaj-
noÊci pojazdu w konkretnych
warunkach pracy. Po ich ze-
stawieniu z rzeczwistymi
osiàgami wskazaç mo˝-

na s∏abe punkty. Dzi´ki temu
poprawiç mo˝na efektyw-
noÊç eksploatacji wozide∏,
a tak˝e okreÊliç popraw-
noÊç ich dobrania do kon-
kretnych zastosowaƒ. 
W polskich warunkach do-
brym rozwiàzaniem trans-
portowym dla kopalni surow-
ców skalnych wydaje si´ byç
wozid∏o sztywnoramowe 
Caterpillar 772. Nap´dzany
wykonanym w technologii
ACERT™ silnikiem Cat® C18
o mocy 530 KM pojazd po-
siada ∏adownoÊç 45 ton oraz
skrzyni´ ∏adunkowà o po-
jemnoÊci 31 m3. Technolo-
gia ACERT™ umo˝liwia zre-

dukowanie emisji spalin bez
potrzeby ich dodatkowego
oczyszczania. Turbodo∏ado-
wany szeÊciocylindrowy sil-
nik z ch∏odzeniem powietrza
do∏adowujàcego odznacza
si´ wy˝szà mocà i szybszymi
reakcjami, zapewniajàc do-
skona∏e osiàgi. Siedmiobie-
gowa skrzynia biegów Cat
Powershift gwarantuje opty-
malne osiàgi uk∏adu nap´do-
wego i wysokà sprawnoÊç
w szerokim zakresie pr´dko-
Êci jazdy. Nap´d przenoszo-
ny jest na oÊ tylnà, na której
zastosowano mokre hamul-
ce hydrauliczne. OÊ przed-
nia wyposa˝ona jest w od∏à-
czalne hamulce tarczowe.
Mo˝liwoÊç od∏àczenia po-

zwala ograniczyç ich zu˝y-
cie, a tak˝e zabezpiecza
przed przegrzewaniem pod-
czas d∏ugich zjazdów z ∏a-
dunkiem. Wozid∏o wyposa-
˝ono w hydrauliczny zwal-
niacz – retarder, którego u˝y-
wanie pozwala wyd∏u˝yç ˝y-
wotnoÊç uk∏adu hamulcowe-
go. W razie potrzeby opera-
tor skorzystaç mo˝e z uru-
chamianego dodatkowym
peda∏em hamulca awaryjne-
go. W wozidle nie ma od-
dzielnego hamulca r´czne-
go. W momencie wy∏àczenia
silnika maszyny zostaje ona
zablokowana niezale˝nie
od po∏o˝enia dêwigni auto-

matycznej skrzyni biegów.
W pozycji „P” (bieg neutral-
ny) blokowane sà hamulce
maszyny. Dzi´ki temu wyeli-
minowano ryzyko zniszcze-
nia hamulców, co cz´sto
zdarza∏o si´ w wozid∏ach
innych producentów pod-
czas ruszania przy zacià-
gni´tym hamulcu r´cznym.
W wozidle Caterpillar 772 za-
stosowano ca∏kowicie nowà
komfortowà kabin´. Jest ona
spr´˝yÊcie zamontowana na ra-
mie na Êrodku maszyny izolu-
jàc operatora od szkodliwych wi-
bracji. Kabina jest doskonale
wyciszona, a tak˝e wyposa˝o-
na w klimatyzacj´ i uk∏ad filtra-
cyjny umo˝liwiajàcy prac´
w miejscach o du˝ym zapyle-

niu. Du˝a liczba lusterek znacz-
nie zmniejsza „martwe pole”
wokó∏ maszyny. Dost´pna w
standardzie kamera wstecz-
na umo˝liwia obserwacj´ prze-
strzeni za pojazdem na monito-
rze LCD. W kabinie zastosowa-
no wzmocnienia chroniàce
operatora w sytuacji przewró-
cenia si´ pojazdu (ROPS) oraz
przed spadajàcymi przedmio-
tami (FOPS).
Wozid∏a sztywnoramowe
muszà uporaç si´ z olbrzy-
mimi ∏adunkami w trudnych
warunkach terenowych. W∏a-
Ênie dlatego kluczowe zna-
czenie dla ich trwa∏oÊci ma
konstrukcja noÊna, którà

w wozidle 772 stanowi spa-
wana przestrzenna rama
z profili stalowych o przekro-
ju prostokàtnym. W strefach
wysokich napr´˝eƒ stoso-
wane sà elementy odlewane
i kute, co zapewnia du˝à
wytrzyma∏oÊç zm´czeniowà.
W ramie zintegrowano bo-
wiem podparcie dla kabiny,
si∏owników wywrotu i skrzyni
∏adunkowej oraz punkty mo-
cowania elementów zawie-
szenia. W tak ekstremalnych
warunkach pracy najlepiej
sprawdza si´ zawieszenie
hydropneumatyczne.
Szkielet skrzyni tworzà spawa-
ne elementy ze stali mi´kkiej
∏àczàcej w sobie wytrzyma-
∏oÊç z dobrà spawalnoÊcià.
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Pojedynek gigantów. Jednym z celów prezentacji wozid∏a Caterpillar 772 by∏o porównanie jego parametrów z pojazdami u˝ywanymi w chwili obecnej przez poszczególne kopalnie



Wszystkie powierzchnie majà-
ce kontakt z transportowanym
materia∏em wykonano ze stali
o twardoÊci 400 HB o du˝ej
odpornoÊci na Êcieranie i ob-
cià˝enia udarowe. Szerokie
˝ebra wzmacniajàce o prze-
kroju prostokàtnym zapew-
niajà doskona∏à trwa∏oÊç i od-
pornoÊç na uderzenia pod∏o-
gi, Êciany przedniej, Êcian
bocznych i obrze˝a górnego.
Wzd∏u˝ne profile wzmacnia-
jàce zwi´kszajà ogólnà wy-
trzyma∏oÊç i sztywnoÊç skrzy-
ni ∏adunkowej. Konstruktorzy
wozid∏a zadbali o jak najni˝-
sze po∏o˝enie burt i Êrodka
ci´˝koÊci. Pozwoli∏o to zmi-
nimalizowaç przechy∏y bocz-
ne i zapewniç wysokà pr´d-
koÊç przejazdowà.
Elektronicznie sterowany
uk∏ad wywrotu zapewnia
operatorowi lepszà kontrol´
nad zrzucanym ∏adunkiem,
w tym tak˝e nad po∏o˝eniem
jego Êrodka ci´˝koÊci,
a tak˝e precyzj´ sterowania
w ca∏ym zakresie roboczym.
Funkcja automatycznej amor-
tyzacji skrzyni ∏adunkowej ∏a-
godzi wstrzàsy dzia∏ajàce
na ram´, si∏owniki uk∏adu wy-
wrotu i cia∏o operatora.
Uk∏ad Product Link pozwala
na monitorowanie podsta-
wowych parametrów robo-
czych maszyny zarówno
operatorowi, jak i pracowni-
kom serwisu. W przypadku
zbyt niskiego ciÊnienia
w uk∏adzie hydraulicznym
zablokowana zostaje mo˝li-
woÊç ruszenia maszynà.
Wystàpienie problemu sy-
gnalizuje alarm dzwi´kowy.
Widoczne po lewej stronie
pojazdu dwa wskaêniki pe∏-
nià podwójnà funkcj´. Sy-
gnalizowaç mogà podno-
szenie kipra oraz wprowa-
dzenie pojazdu w tryb serwi-
sowy, kiedy nast´puje blo-
kada uk∏adu jezdnego. Mo-
gà równie˝ zaÊwieciç si´
w momencie wystàpienia
usterki w którymÊ z uk∏adów
maszyny. Dzi´ki temu nie
tylko operator, ale tak˝e pra-
cownicy nadzoru mogà za-

obserwowaç wystàpienie
problemów. Po∏o˝ony poni-
˝ej wy∏àcznik umo˝liwia
awaryjne wy∏àczenie silnika. 
Czas eksploatacji maszyny
wozid∏a 772 zosta∏ okreÊlo-
ny na 40.000 godzin. Jest to
mo˝liwe tak˝e dzi´ki temu,
˝e Caterpillar jest producen-
tem wszystkich podzespo-
∏ów wozid∏a. Sprawia to, ˝e
wszystkie elementy sà
do siebie doskonale dopa-
sowane. Pozwala to na wy-
d∏u˝enie okresu eksploatacji.
Po jego up∏yni´ciu istnieje
mo˝liwoÊç profesjonalnego
odbudowania maszyny, co
umo˝liwi jej wykorzystywa-
nie przez kolejny pe∏ny cykl.
Okres mi´dzyobs∏ugowy sil-
nika wozid∏a Caterpillar 772
wynosi 500 motogodzin. To
o po∏ow´ d∏u˝ej ni˝ w mo-
delu poprzedniej generacji.
Uproszczony serwis i obs∏u-
ga techniczna oraz ∏atwiej-
szy dost´p do punktów ob-
s∏ugowych majà na celu
skrócenie przestojów. Pod-
czas przeglàdów, oprócz
wymiany olejów i innych
mediów roboczych, pobiera-
ne sà próbki do analizy.
Na podstawie jej wyników
mo˝liwe jest okreÊlenie, któ-
re z elementów maszyny
nadmiernie si´ zu˝ywajà.
W ten sposób mo˝na we
wczesnej fazie zdiagnozo-
waç problem techniczny
jeszcze zanim doprowadzi
on do powa˝nej awarii. Fir-
ma Bergerat Monnoyeur ofe-
ruje swoim u˝ytkownikom
wozide∏ sztywnoramowych
jasno sprecyzowane umowy
serwisowe, co w po∏àczeniu
z przed∏u˝onà gwarancjà po-
zwala na dok∏adne okreÊle-
nie kosztu pracy maszyn.

www.b-m.pl
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Dane techniczne wozid∏a Caterpillar 772
Klasa ∏adownoÊci nominalnej: 45 ton
Pr´dkoÊç maksymalna – z ∏adunkiem: 50 km/h
PojemnoÊç skrzyni ∏adunkowej: 31,3 m3

Silnik Cat® C18
Moc maksymalna – SAE J1995 446 kW (607 KM)/1.800 obr./min
Moc u˝yteczna – ISO 9249 399 kW (543 KM)

Widoczne po lewej stronie maszyny dwa wskaêniki sygnalizujà nieprawid∏owoÊci w pracy
jej uk∏adów. Umieszczony poni˝ej prze∏àcznik umo˝liwia awaryjne wy∏àczenie silnika

Elektronicznie sterowany uk∏ad wywrotu zapewnia operatorowi lepszà kontrol´ nad zrzu-
canym ∏adunkiem

Powierzchnie skrzyni ∏adunkowej majàce kontakt z transportowanym materia∏em wykona-
no ze stali o twardoÊci 400 HB o du˝ej odpornoÊci na Êcieranie i obcià˝enia udarowe



Nowoczesne podnoÊniki 
koszowe Isoli

Spó∏ka Isoli powsta∏a w ro-
ku 1946 we W∏oszech. By∏y
to czasy najwi´kszego za-
potrzebowania na wszelkie-
go rodzaju pojazdy nie-
zb´dne do odbudowy kraju
ze zniszczeƒ wojennych.
Nic zatem dziwnego, ˝e
w ciàgu zaledwie kilku lat
Isoli sta∏a si´ du˝à, nowo-
czesnà firmà wyspecjalizo-
wanà w produkcji podno-
Êników koszowych, ró˝ne-
go rodzaju zabudów s∏u˝à-
cych do usuwania i przewo-
˝enia uszkodzonych lub no-
wych pojazdów oraz spe-
cjalistycznych pojazdów dla
wojska. Wyroby Isoli od sa-
mego poczàtku charaktery-

zowa∏a nowoczesnoÊç kon-
strukcji, wysoka jakoÊç
i niezawodnoÊç oraz niskie
koszty eksploatacji. Firma
stale ws∏uchuje si´ w sy-
gna∏y nadchodzàce z ryn-
ku. Opinie u˝ytkowników
przyczyniajà si´ do sta∏ego
rozwoju produktów poma-
gajàc prowadziç prace ba-
dawczo-rozwojowe. 
Isoli eksportuje swoje wyro-
by do wi´kszoÊci krajów eu-
ropejskich oraz na Bliski

Wschód. W Polsce dystry-
bucjà podnoÊników koszo-
wych zajmuje si´ spó∏ka
Agrex Arcon obchodzàca
w tym roku jubileusz dwu-
dziestolecia dzia∏alnoÊci.
Agrex Arcon oferuje najnow-
szà wersj´ podnoÊnika ko-
szowego, jakim jest model
PNT 205SR zamontowany
na podwoziu Forda Transita
o rozstawie osi 3.954 mm
i DMC do 3.450 kg. Dzi´ki
tym parametrom pojazd ten
mo˝e swobodnie poruszaç
si´ w terenie miejskim.
Nowoczesny podnoÊnik
PNT205SR umo˝liwia pra-
c´ na wysokoÊci 20,3 me-
tra przy obcià˝eniu ko-
sza 200 kg. Poziomy mak-
symalny zasi´g pracy tego
urzàdzenia wynosi nato-
miast dziewi´ç metrów. 

Uk∏ad wysi´gników sk∏ada
si´ z podwójnego pantogra-
fu i trójsekcyjnego telesko-
pu, z czego dwie sekcje wy-
suwane sà za pomocà cylin-
drów hydraulicznych po-
dwójnego dzia∏ania i prze-
k∏adni ∏aƒcuchowej dla osià-
gni´cia proporcjonalnego
wysuwu. PodnoÊnik wypo-
sa˝ono w cztery hydraulicz-
nie rozstawiane podpory typu
„A” ze wskaênikiem diodowym
potwierdzajàcym ich prawid∏o-

we rozstawienie. Obrót kolumny
wynosi 370°, a dwuosobowego
kosza z aluminium o wymia-
rach 710x1.400x1.000 mm ±90°. 
Kosz jest samopoziomowa-
ny i wyposa˝ony w ogranicz-
nik przecià˝enia. Dodatko-
wo zainstalowano w nim
gniazdko elektryczne 230 V
umo˝liwiajàce pod∏àczenie

narz´dzi elektrycznych. Dru-
gie gniazdko przy∏àczeniowe
do zasilania znajduje si´
na podstawie kolumny obro-
tu. PodnoÊnik wyposa˝ony
zosta∏ w podwójny uk∏ad ste-
rowania, pierwszy z nich

umieszczono w koszu, drugi
na podwoziu z uk∏adem za-
bezpieczajàcym przed mo˝li-
woÊcià równoczesnego u˝yt-
kowania. W∏àcznik start/stop
silnika znajduje si´ na obu
stanowiskach. Sterowanie
koszem odbywa si´ mikro-
prze∏àcznikami proporcjonal-
nymi i jest sterowaniem elek-

tro-hydraulicznym. Zawory
wyrównawcze i odcinajàce
znajdujà si´ na wszystkich
cylindrach hydraulicznych.
W celu unikni´cia ryzyka utra-
ty statecznoÊci podnoÊnika
przy maksymalnym obcià˝e-
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Nowoczesny podnoÊnik PNT205SR zamontowany na podwoziu Ford Transit umo˝liwia
prac´ na wysokoÊci 20,3 metra przy obcià˝eniu kosza 200 kg

Kosz jest samopoziomowany i wyposa˝ony w ogranicznik przecià˝enia. Zainstalowano
w nim gniazdko elektryczne 230V umo˝liwiajàce zasilanie narz´dzi elektrycznych

PodnoÊnik wyposa˝ony jest w podwójny uk∏ad sterowania, jeden w koszu, drugi na pod-
woziu z zabezpieczeniem przed równoczesnym u˝yciem



niu kosza i osiàgni´ciu ca∏ko-
witego poziomu horyzontal-
nego pracy, urzàdzenie wy-
posa˝one zosta∏o w ogra-
nicznik wysi´gu bocznego.
Uk∏ad awaryjnego opuszcza-
nia platformy zasilany jest
z pompy r´cznej umieszczo-
nej na podstawie podwozia. 
Konstrukcja podnoÊnika
umo˝liwia wejÊcie do kosza
z powierzchni ziemi. Zaj´cie
miejsca w koszu dodatkowo
u∏atwia zainstalowana na nim
pomocnicza drabinka. Pod-

∏oga podwozia wykona-
na jest z przeciwpoÊlizgowej,
nierdzewnej blachy. Podno-
Ênik wyposa˝ono w uk∏ad
zabezpieczajàcy przed ru-
chami podnoÊnika w przy-
padku nieprawid∏owo rozsta-
wionych podpór oraz w sys-
tem eliminujàcy ryzyko kolizji
z kabinà podwozia. Istotne
znaczenie dla podniesienia
bezpieczeƒstwa pracy ma
równie˝ uk∏ad blokujàcy, któ-
rego zadaniem jest zapobie-
˝enie równoczesnego stero-
wania oraz ruchów podpór
i wysi´gnika. Nowo wprowa-
dzonym rozwiàzaniem jest
zastosowanie specjalnego
uk∏adu elektronicznego sy-
gnalizujàcego takà pozycj´
pantografu, w której mo˝li-
we jest bezkolizyjne z∏o˝e-
nie podnoÊnika do pozycji
transportowej. W∏àczenie

przeniesienia nap´du z pod-
wozia na podnoÊnik sygna-
lizowane jest oddzielnà dio-
dà Êwietlnà. PodnoÊnik wy-
posa˝ono w obrotowe Êwia-
t∏o ostrzegawcze (kogut)
oraz w skrzynk´ narz´dziowà
montowanà pod pod∏ogà
podwozia. Do maszyny do∏à-
czana jest instrukcja obs∏ugi
w j´zyku polskim oraz kata-
log cz´Êci zamiennych, a tak-
˝e pe∏na dokumentacja tech-
niczna, w∏àczajàc w to certy-
fikat CE, umo˝liwiajàcy reje-

stracj´ urzàdzenia w UDT.
Na podnoÊniki Isoli udziela-
na jest dwunastomiesi´cz-
na gwarancja techniczna.
Cena kompletnego podnoÊni-
ka wraz z podwoziem wyno-
si 210.000 z∏otych + VAT
z dostawà do klienta, a jeden
egzemplarz jest zawsze do-
st´pny do natychmiastowego
odbioru. Na dostaw´ kolej-
nych czekaç trzeba oko∏o
szeÊçdziesi´ciu dni.
Agrex Arcon jest autoryzowa-
nym dystrybutorem podno-
Êników koszowych produkcji
firm Isoli i Time Manufacturing
(VERSALIFT) w Polsce. Fir-
ma zapewnia równie˝ ser-
wis techniczny oraz sta∏e
zaopatrzenie w cz´Êci za-
mienne do sprzedawanych
przez siebie maszyn na te-
renie ca∏ego kraju. 

www.agrex-arcon.pl
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PodnoÊnik wyposa˝ono w uk∏ad zabezpieczajàcy przed ruchami podnoÊnika w przy-
padku nieprawid∏owo rozstawionych podpór, w uk∏ad antykolizyjny z kabinà podwozia

PodnoÊnik koszowy Isoli model PNT 205SR fabrycznie nowy
Rok produkcji 2010. Podwójny pantograf i 3 sekcyjny teleskop, 2 sekcje wy-
suwane cylindrami hydraulicznymi podwójnego dzia∏ania i przek∏adnià ∏aƒ-
cuchowà dla osiàgni´cia proporcjonalnego wysuwu. Hydraulicznie rozsta-
wiane podpory. 4 podpory typu A ze wskaênikiem diodowym prawid∏owego
rozstawienia podpór. Obrót kolumny o 370°. Obrót kosza +/- 90°. Samopo-
ziomowanie kosza. Zdwojony uk∏ad hydrauliczno-elektryczny sterowania, je-
den w koszu, drugi na podwoziu. Sterowanie w koszu mikroprze∏àcznikami
proporcjonalnymi. Zawory wyrównawcze i odcinajàce na wszystkich cylin-
drach hydraulicznych. Ogranicznik wysi´gu. Uk∏ad awaryjnego opuszczania
platformy zasilany z pompy r´cznej zamocowanej na podstawie podwozia.
BezpoÊredni dost´p do kosza z powierzchni ziemi. PrzeciwpoÊlizgowa pod-
∏oga. Drabinka pomocnicza. Start/stop silnika z obu stanowisk sterowania.
Uk∏ad zabezpieczajàcy przed ruchami podnoÊnika przy nieprawid∏owo roz-
stawionych podporach. Uk∏ad antykolizyjny pomi´dzy wysi´gnikami podno-
Ênika a kabinà. Licznik motogodzin. Ogranicznik przecià˝enia kosza. Kogut.
Skrzynka narz´dziowa pod ramà. Jednokolorowe malowanie w kolorze bia-
∏ym. Kosz dwuosobowy, aluminiowy 710x1.400x1.100 mm. Grupa elektroza-
worów. Gniazdko elektryczne 230 V w koszu. Zabezpieczajàcy uk∏ad bloku-
jàcy przed równoczesnym sterowaniem ruchami podpór i wysi´gnika. Kata-
log cz´Êci i instrukcja obs∏ugi w j´zyku polskim. Âwiadectwo zgodnoÊci CE.
Rejestracja w UDT. Podwozie Ford Transit o rozstawie osi 3.954 mm, fabrycz-
nie nowe z 2008 roku, w kolorze bia∏ym.
Gwarancja techniczna: 12 miesi´cy bez limitu motogodzin. Zapewniamy
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz sta∏e zaopatrzenie w cz´Êci
zamienne na terenie ca∏ego kraju.

AGREX ARCON SP. Z O.O.
ul. Pu∏awska 372, 02-819 Warszawa, tel. 22 6410505,

www.agrex-arcon.pl
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Przyczepy i naczepy
MAC Trailers 

Firma EWPA Maszyny Bu-
dowlane z siedzibà w pod-
poznaƒskich Komornikach
ma ponad dwudziestoletnie
doÊwiadczenie w sprzeda˝y
maszyn budowlanych, mi´-
dzy innymi marki Terex oraz
dêwigów na podwoziach sa-
mochodowych ČKD. Jest
równie˝ autoryzowanym
dealerem brytyjskiego pro-
ducenta przyczep i naczep
MAC Trailers. Sà one kon-
struowane z myÊlà o zaspo-
kojeniu specjalnych po-
trzeb u˝ytkowników w za-
kresie najbardziej efektyw-
nego i oszcz´dnego Êrodka
transportu. Utrzymywany
przez MAC Trailers w∏asny
zespó∏ projektowy pozwala
na dostosowanie konstrukcji
przyczep i naczep do indy-
widualnych wymagaƒ klien-
tów. Przyczepy MAC Trailers
oferowane przez firm´ EWPA

spe∏niajà wszystkie przepisy
Unii Europejskiej. Pozwalajà
na sprawny i bezpieczny
transport wi´kszoÊci typów
maszyn majàcych zastoso-
wanie w drogownictwie, bu-
downictwie in˝ynieryjnym,
wodno-melioracyjnym oraz
szeroko poj´tym budownic-
twie komunalnym (na przy-

k∏ad koparko-∏adowarek, ∏a-
dowarek kompaktowych czy
walców drogowych). Na szcze-
gólnà uwag´ zas∏ugujà przy-
czepy niskopod∏ogowe dwu-
oraz trzyosiowe. Modele:
DL2 5.5, DL2 14, DL2 19 oraz
DL3 25 pozwalajà na transport
∏adunków o ci´˝arze w zakre-
sie od 5,5 do 19 ton.

W wyposa˝eniu standardo-
wym nabywca przyczep
i naczep MAC Trailers znaj-
dzie osie renomowanej firmy
SAF, hamulce pneumatycz-
ne z systemem ABS, zawie-
szenie resorowe oraz spe-
cjalne wspomagane spr´-
˝ynowo najazdy.
W segmencie naczep dwu-,
trzy-, cztero- i pi´cioosio-

wych oferta firmy EWPA
obejmuje modele: S2 33,
S3 39, S4 70 oraz S5 92 po-
zwalajàce na transport ma-
szyn budowlanych i rolni-
czych o ci´˝arze roboczym
od dziewi´tnastu do osiem-
dziesi´ciu ton. Konstrukto-
rzy schodkowych naczep ni-
skopod∏ogowych w swych
pracach brali pod uwag´
sugestie u˝ytkowników.
W efekcie powsta∏y naczepy
uwzgl´dniajàce potrzeby
wynikajàce z realizacji ci´˝-
kiego transportu. Ich g∏ów-
nymi zaletami jest du˝a wy-
trzyma∏oÊç oraz niska masa
w∏asna. W celu zwi´kszenia
manewrowoÊci w nacze-
pach zastosowano samo-
kierujàce osie tylne i przed-
nià oÊ podnoszonà. Po∏o˝e-
nie punktu sprz´gu z ciàgni-
kiem sprawia, ˝e sà one
bezpieczniejsze i stabilniej-
sze w porównaniu z produk-
tami konkurencji.
Konstrukcja naczep wykona-
na jest ze stali o wysokiej wy-

trzyma∏oÊci na dzia∏anie si∏
skr´tnych oraz rozciàganie.
EWPA Maszyny Budowlane
dysponujàc wykwalifikowanà
i doÊwiadczonà kadrà pracow-
ników w pi´tnastu oddzia∏ach
dzia∏ajàcych na terenie Polski
zapewnia klientom pe∏nà ob-
s∏ug´ w zakresie sprzeda˝y
i sprawnego serwisu. 

www.ewpa.pl
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MAC Trailers. Produkty tej marki konstruowane sà z myÊlà o zaspokojeniu specjalnych po-
trzeb u˝ytkowników w zakresie najbardziej efektywnego i oszcz´dnego Êrodka transportu

Schodkowe naczepy niskopod∏ogowe zosta∏y zaprojektowane z uwzgl´dnieniem po-
trzeb operatora, ∏àczàc wytrzyma∏oÊç i niski ci´˝ar bez ∏adunku
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 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
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TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

G∏owice obrotowo-wychylne 

Dla koparek 3-30 t.

• Hydrauliczne szybkoz∏àcze

• Du˝a trwa∏oÊç i niezawodnoÊç

• Kàt przechy∏u ±40º,   Obrót 360º

Szwedzka JakoÊç !!!

FPHU BAMAAR
26-110 Skar˝ysko-Kamienna

ul. 1-go Maja 103a
tel/fax: (41) 251-05-60, (41) 251-13-90

ul. Poznaƒska 152, 62-052 Komorniki
tel./fax (61) 8107 513, tel. kom. 607 631 866

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

®

www.bamaar.pl

SERWIS TECHNICZNY 

i CZ¢ÂCI ZAMIENNE 

DO SILNIKÓW:

• Fiat Powertrain Technologies

• IVECO MOTORS 

• IVECO aifo 

• FIAT aifo

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

tel. (22) 752-93-22
fax (22) 752-93-45

e-mail: biuro@tezana.pl
www.tezana.pl
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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.: (22) 739 70 80, 739 70 81 
fax (22) 739 70 82

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

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

ul. Wapienna 6, 
tel. 56 610 28 20, 
fax: 56 648 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. (12) 653 25 31, tel. (12) 653 25 37

SERWIS: 
tel. 602 62 82 44, tel./fax. (12) 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

MINIŁADOWARKI, KOPARKI ŁAŃCUCHOWE,
PŁUGOUKŁADACZE, NIWELATORY TERENU,
WIERTNICE DO PRZEWIERTÓW STEROWANYCH
URZĄDZENIA DO UTYLIZACJI DREWNA;
FREZARKI DO PNI, RĘBARK I I ROZDRABNIACZE

MINIŁADOWARKI, KOPARKI ŁAŃCUCHOWE,
PŁUGOUKŁADACZE, NIWELATORY TERENU,
WIERTNICE DO PRZEWIERTÓW STEROWANYCH
URZĄDZENIA DO UTYLIZACJI DREWNA;
FREZARKI DO PNI, RĘBARKI I ROZDRABNIACZE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE
PODNOŚNIK NOŻYCOWE I PLATFORMOWE
WÓZKI WIDŁOWE

ŁADOWARKI TELESKOPOWE
PODNOŚNIK NOŻYCOWE I PLATFORMOWE
WÓZKI WIDŁOWE

ŁADOWARKI KOŁOWEŁADOWARKI KOŁOWE

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE ORAZ
SILNIKI NA PALIWA GAZOWE
SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE ORAZ
SILNIKI NA PALIWA GAZOWE

MOBILNE KRUSZARKI SZCZĘKOWE,
STOŻKOWE I UDAROWE ORAZ
MOBILNE I PRZEWOŹNE PRZESIEWACZE

MOBILNE KRUSZARKI SZCZĘKOWE,
STOŻKOWE I UDAROWE ORAZ
MOBILNE I PRZEWOŹNE PRZESIEWACZE

WIELOFUNKCYJNE KOPARKI KOŁOWE
I GĄSIENICOWE ORAZ WIELOFUNKCYJNE
ŁADOWARKI (PRZEGUBOWE
LUB Z OBROTOWYM WYSIĘGNIKIEM)

WIELOFUNKCYJNE KOPARKI KOŁOWE
I GĄSIENICOWE ORAZ WIELOFUNKCYJNE
ŁADOWARKI (PRZEGUBOWE
LUB Z OBROTOWYM WYSIĘGNIKIEM)

MŁOTY, NOŻYCE I NOŻYCO-
KRUSZARKI HYDRAULICZNE
MŁOTY, NOŻYCE I NOŻYCO-
KRUSZARKI HYDRAULICZNE

WOZIDŁA PRZEGUBOWEWOZIDŁA PRZEGUBOWE

SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE I AGREGATY PRĄDOTWÓRCZESILNIKI WYSOKOPRĘŻNE I AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

SPRĘŻARK I I OSUSZACZE SPRĘŻONEG O POWIETRZASPRĘŻARKI I OSUSZACZE SPRĘŻONEG O POWIETRZA

Ammann Polska Sp.  z o.o.

02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 84

tel. (22) 33 77 900 

fax (22) 33 77 929

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® Spó∏ka Jawna
93-176  ¸ódê,  ul. ¸om˝yƒska 20/22  

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

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

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.: 601 98 33 56, 605 68 72 91 

tel/fax 75 734 84 15
www.malek-neumeier.pl, kontakt@malek-neumeier.pl
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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.

AusPolex GmbH Sp. z o.o.
60-171 Poznaƒ, ul. ˚migrodzka 37
tel. 61 661 70 13, fax  61 661 70 90

•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

Generalny Importer

• automatyczne 
skrzynie biegów

• doradztwo techniczne

• serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny

• system ReTran

• cz´Êci zamienne

• oleje przek∏adniowe 
TranSynd

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

tel. (22) 752-93-22, 
fax (22) 752-93-45

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

TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW
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OÂRODEK CENTRALNEGO
SZKOLENIA MASZYNISTÓW,

OPERATORÓW MASZYN
i URZÑDZE¡ BUDOWLANYCH

ul. Budowlana 4 
05-300 Miƒsk Maz.
tel. (25) 758 34 66, 

tel./fax (25) 758 38 96

www.ocsm.pl

OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICTWA SKALNEGO

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa
tel./fax 22 843-89-72, tel. 22 843-68-16

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. (22) 670 02 95,  

tel./fax (22) 619 50 04
e-mail: jc_impex@medianet.pl

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 61A, 

S´kocin Nowy, 
05-090 Raszyn

tel. 22 572 68 00
fax  22 572 68 09
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POJAZDY U˚YTKOWE

Przedstawicielstwo firmy
Goldhofer w Polsce

P.H.U. „ATRA” – Piotr Ziemnicki
ul. Hetmaƒska 10c, 04-305 Warszawa

tel./fax (22) 879 94 78
e-mail: piotr.ziemnicki@wp.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.: (22) 644 28 80, 859 19 65, 859 19 66
tel./fax: (22) 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. (602) 255 411
e-mail: ziemkiewicz@posbud.pl

Biuro Dzia∏u Reklamy
e-mail: posbud@posbud.pl
Katarzyna Janasiewicz
tel. (602) 448 890
e-mail: k.janasiewicz@posbud.pl

DZIA¸ GRAFICZNY 
Dyrektor 
Micha∏ Markiewicz 
tel. (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. (61) 869 20 00
fax (61) 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.: (22) 529-39-00, 529-39-50
fax (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
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