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Drodzy Czytelnicy,
polska bran˝a budowlana ma si´ dobrze,
tak przynajmniej wynika ze statystyk
mówiàcych o wzroÊcie produkcji bu-
dowlanej. Za pierwsze pó∏rocze wyniós∏
on blisko dwadzieÊcia procent. A jak sta-
tystyki majà si´ do rzeczywistoÊci? Nijak!
Wystarczy wejÊç na pierwszy z brzegu
plac budowy, by us∏yszeç narzekania.
Najwi´cej na terminowoÊç regulowania zobowiàzaƒ. To pu∏apka
przede wszystkim dla mniejszych podwykonawców o mniejszej sile
przebicia, którzy czekajà coraz d∏u˝ej na swoje pieniàdze. A co gor-
sza w wielu przypadkach si´ nie doczekujà. Dlatego roÊnie liczba upa-
d∏oÊci firm budowlanych. W tym roku, tylko do sierpnia oficjalnie zg∏o-
szono ponad osiemdziesiàt takich przypadków. A b´dzie ich wi´cej.
Prognozy na najbli˝sze kilka miesi´cy sà bowiem ma∏o optymistyczne.
W okresie jesienno-zimowym firmy mieç b´dà przecie˝ mniej zleceƒ,
a tym samym ograniczony dop∏yw gotówki od inwestorów. I nie nale-
˝y si´ te˝ raczej spodziewaç, ˝e pomocnà d∏oƒ podadzà im banki. A za-
tem b´dzie tylko gorzej, na dodatek znacznie wczeÊniej, ni˝ si´ tego
spodziewaliÊmy. Do pierwszego gwizdka Euro 2012 trwaç mia∏y prze-
cie˝ „budowlane ˝niwa”…
Do rozpocz´cia fina∏ów mistrzostw Europy coraz bli˝ej. Na stadio-
nach, które w czerwcu przysz∏ego roku goÊciç b´dà najlepszych na na-
szym kontynencie pi∏karzy koƒczà si´ prace i odbywajà pierwsze im-
prezy. We Wroc∏awiu, gdzie Witalij Kliczko obi∏ Tomasza Adamka,
komentatorzy niemieckiej stacji RTL narzekali na typowà dla placu
budowy prowizork´, w której przysz∏o im pracowaç. Kolejna impreza,
kultowe zawody Monster Jam, w których rywalizowa∏y pot´˝ne ame-
rykaƒskie pó∏ci´˝arówki nap´dzane silnikami o mocy pó∏tora tysiàca
koni mechanicznych odby∏a si´ ju˝ w lepszych warunkach. Dla nas by-
∏a tym bardziej interesujàca, ˝e przy okazji mogliÊmy Êledziç równie˝
maszyny JCB, które pomaga∏y w przygotowaniu toru i zabezpieczeniu
technicznym zawodów. 
Siedzàc na trybunach nowego stadionu we Wroc∏awiu trudno by∏o nie
zadaç sobie pytania, jak wiele imprez trzeba tu zorganizowaç, by obiekt
nie wegetowa∏, a ˝y∏ pe∏nià ˝ycia zarabiajàc nieco wi´cej ni˝ tylko
na swoje utrzymanie? Jak atrakcyjne muszà byç to imprezy, by zape∏-
niç trybuny nowego stadionu? Co b´dzie, gdy o zakupie biletu przesta-
nie decydowaç ciekawoÊç nowego miejsca? Pytania mo˝na mno˝yç. Ja
chcia∏bym na przyk∏ad wiedzieç, czy ktoÊ we Wroc∏awiu ma pomys∏
na utrzymanie w dobrej kondycji starego stadionu przy ulicy Oporow-
skiej mogàcego pomieÊciç ponad osiem tysi´cy kibiców. Nie tak daw-
no zarówno sam stadion, jak i budynek klubowy poddane zosta∏y grun-
townej modernizacji. B´dà oficjalnym obiektem treningowym podczas
Euro 2012. A co potem? I znów kolejne pytanie… Konia z rz´dem te-
mu, kto znajdzie na nie sensowne odpowiedzi.

Jacek Baraƒski

Dyrektor Wydawnictwa

W numerze m. in.: 
6. Kopalnia granitu „Kwarc” z Kostrzy ko∏o

Strzegomia od pó∏tora roku eksploatuje
∏adowark´ ko∏owà Hitachi ZW 330

12. Nikogo nie szykanujemy! – rozmowa ze
Stefanem Góralczykiem- dyrektorem
Instytutu Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie

16. Projektanci midikoparki Komatsu
PW98MR-8 otrzymali zadanie skonstru-
owania maszyny uniwersalnej, spraw-
dzajàcej si´ w ró˝nych warunkach

18. Serce najnowszej polskiej kopalni
odkrywkowej stanowi kruszarka 
szcz´kowa Sandvik CJ615

20. Caterpillar, jeden z najwi´kszych
na Êwiecie producentów kompaktorów
podbija tak˝e polski rynek

22. Firma JCB w swych najnowszych
konstrukcjach koparko-∏adowarek 3CX
i 4CX zastosowa∏a wiele udoskonaleƒ

24. O zaletach najwi´kszej koparki Hyundaia
mo˝na by∏o przekonaç si´ podczas 
testów w kopalni margli kredowych 

26. Pierwsze skojarzenie z markà Sany
stanowià pompy do betonu i koparki
hydrauliczne. To jednak tylko niewielka
cz´Êç programu produkcyjnego 
chiƒskiego koncernu

28. Polski debiut ∏adowarki ko∏owej Volvo
L350F w roli noÊnika skalnych bloków

36. Yanmar kojarzony dotychczas z pro-
dukcjà minikoparek kompaktowych
oferuje mini∏adowark´ ko∏owà

38. Amerykaƒska firma Vermeer stworzy∏a
innowacyjnà wiertnic´, która umo˝liwia
ustawienie ∏o˝a pod dowolnym kàtem
w zakresie od 18 do 90 stopni

42. Mista ze Stalowej Woli specjalizujàca
si´ dotychczas w równiarkach drogo-
wych zaoferowa∏a spychark´ gàsieni-
cowà o nap´dzie hydrostatycznym 

46. Euro Auctions jest jednà z najwi´k-
szych w Europie firm organizujàcych
aukcje sprz´tu, maszyn i urzàdzeƒ
budowlanych

48. Firma Ditta-Seria jest wy∏àcznym 
dystrybutorem maszyn i urzàdzeƒ 
w∏oskiej firmy Dieci S.r.l

58. Firma Goldhofer AG  zada∏a k∏am
twierdzeniu, ˝e nie przesadza si´
starych drzew

60. Skanska zakupi∏a trzy ciàgniki 
siod∏owe DAF XF 105.460 Euro 5
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Liebherr R 954C trafi∏ do ZRW ¸ódê

Liebherr-Polska dostarczy∏ do firmy ZRW ¸ódê pierwszà
w Polsce kopark´ R 954C z ramieniem do wyburzeƒ o za-
si´gu 34 metrów. Przekazanie i pierwsze uruchomienie ma-
szyny odby∏o si´ na terenie bazy sprz´towej u˝ytkownika.
Maszyna R 954C wyposa˝ona jest w hydraulicznie rozsu-
wane podwozie w wersji HD (po rozstawieniu szerokoÊç ro-
bocza wynosi 4.600 mm), hydraulicznie demontowanà
przeciwwag´ (11,8 tony) oraz system LDC (Liebherr Demo-
lition Control). Konfiguracja pozwala na prac´ z 34-metro-
wym wysi´gnikiem. 

Wraz z maszynà dostarczono równie˝ specjalnie zaprojek-
towane krótkie rami´ wysi´gnika do prac ziemnych. Dzi´ki
temu zwi´ksza si´ zakres zastosowaƒ koparki. Mo˝liwe jest
na przyk∏ad u˝ycie najwi´kszych no˝yc hydraulicznych
Atlas Copco CC 6000 o masie szeÊciu ton. Fabryka Lie-
bherr w Colmar, która wyprodukowa∏a maszyn´, przysto-
sowa∏a jà do pracy z tak du˝ymi no˝ycami wprowadzajàc
modyfikacje uk∏adu hydraulicznego. „Bypass” za∏o˝ony
na pompach pozwoli∏ na uzyskanie na jednej linii hydrau-
licznej przep∏ywu ponad 500 l/min i ciÊnienia 350 bar. 
Podczas wyburzeƒ z zamontowanym 34-metrowym ramie-
niem koparka mo˝e bez przeszkód pracowaç z u˝yciem
no˝yc Atlas Copco CC 1700 o masie oko∏o 2 ton. Zastoso-
wanie hydraulicznego szybkoz∏àcza oraz opatentowanych
przez firm´ Liebherr z∏àczek uk∏adu hydraulicznego pozwa-
la na szybkà wymian´ ramion wysi´gnika. Przezbrojenie
maszyny zabiera Êrednio dwadziÊcia minut.

Stadion Górnika Zabrze b´dzie zmodernizowany

Czternastokrotny mistrz Polski Górnik Zabrze mia∏
przed sezonem problemy z uzyskaniem licencji na gr´
w Ekstraklasie. Powodem by∏ fatalny stan stadionu. Odda-
ny do u˝ytku 2 wrzeÊnia 1934 roku obiekt, na którym Gór-
nik odnosi∏ wiele spektakularnych sukcesów, jest w ruinie.
W∏adze miasta uzna∏y, ˝e pora to zmieniç. Polimex-Mosto-
stal rozpoczà∏ w∏aÊnie prace, w wyniku których w Zabrzu
ma powstaç efektowny i funkcjonalny stadion. Na poczà-
tek, w ciàgu dwudziestu miesi´cy powstanà trzy trybuny
na 24 tysiàce miejsc. Po ca∏kowitej modernizacji obiekt
Górnika pomieÊci nawet 32 tysiàce kibiców.

Intrac, kowboje i maszyny Case

Pierwszy dzieƒ jesieni przyniós∏ idealnà pogod´ do rozegra-
nia zawodów o miano najlepszego w Polsce operatora ma-
szyn Case. Wspó∏zawodnictwo zorganizowano w konwencji
Dzikiego Zachodu, Case stara si´ bowiem w ten sposób
podkreÊlaç swoje amerykaƒskie korzenie, a có˝ bardziej
od dzielnych kwobojów kojarzy si´ z poczàtkami USA? 
Case Rodeo odbywa si´ w wielu europejskich krajach.
W tym roku po raz pierwszy impreza zawita∏a do Polski,
a jej organizacjà zajà∏ si´ oczywiÊcie dealer maszyn Case
– Intrac Polska. Trzeba przyznaç, ˝e impreza zosta∏a przy-
gotowana perfekcyjnie. Najwa˝niejsze by∏y trzy stanowiska
zmagaƒ cz∏owieka z maszynà – a raczej miejsca prezenta-
cji umiej´tnoÊci operatorów. Organizatorzy przygotowali
kopark´ hydraulicznà Case CX 130B, za pomocà której
sprawdzali precyzj´ dzia∏ania i… cierpliwoÊç zawodników.
Maszyna o du˝ej mocy wymaga∏a znakomitego wyczucia. 
Kolejnym zadaniem by∏ przejazd skid steerem. Niby ∏atwi-
zna – lecz na palecie ustawione by∏y kube∏ki pe∏ne wody,
w której p∏ywa∏y sobie kolorowe pi∏eczki. Wystarczy∏o
tylko nie zgubiç ˝adnej z nich. Okaza∏o si´ jednak, ˝e wo-
da wylewa∏a si´, a niesforne pi∏ki wyskakiwa∏y na ziemi´. 

Trzecia, najtrudniejsza konkurencja polega∏a na precyzyj-
nym manipulowaniu ramieniem koparko-∏adowarki. Tu trze-
ba by∏o wypoÊrodkowaç, czy lepiej dzia∏aç szybko, czy uzy-
skaç s∏abszy czas, za to bez punktów karnych za stràcenie
z rusztowania umieszczonych tam futbolówek. 
Trzech najlepszych operatorów stan´∏o na podium. Zwy-
ci´˝y∏ Jan Deptu∏a, a tu˝ za nim uplasowali si´ Tomasz Mi-
chacz i Mateusz Muskalski. Prezes firmy Intrac Polska, Raul
Rand uroczyÊcie wr´czy∏ ka˝demu z nich bilet do Pary˝a.
W po∏owie paêdziernika spotkajà si´ tam najlepsi operato-
rzy maszyn Case z ca∏ej Europy. „Mistrzostwa Europy”
w formie rodeo odb´dà si´ ju˝ po raz drugi. W ubieg∏ym ro-
ku polska ekipa trafi∏a tam niejako „z marszu” nie znajàc
wszystkich uwarunkowaƒ takiej imprezy, ale nawet bez spe-
cjalnych przygotowaƒ osiàgn´∏a niez∏e rezlutaty. Po tym,
co zobaczyliÊmy w Nadarzynie, odnosimy wra˝enie, ˝e
w tym roku Polacy majà wi´ksze szanse na sukces. 

Pierwsze uruchomienie koparki odby∏o si´ na terenie bazy sprz´towej ZRW ¸ódê 

Laureaci kowbojskich zmagaƒ na podium. Na najwy˝szym stopniu Jan Deptu∏a (San-
prod). Drugie miejsce przypad∏o Tomaszowi Michaczowi (firma Tomasz Michacz), a trze-
cie Mateuszowi Muskalskiemu (Emtir)



Pani Bo˝enka to ma widoki!

Praca w kamienio∏omie nale˝y do rodzinnej tradycji 
Bo˝eny Âwi´ch zatrudnionej w kopalni granitu „Kwarc”
w Kostrzy ko∏o Strzegomia jako operator ˝urawia. – Oprócz
mnie i syna, który zresztà namówi∏ mnie na ubieganie si´
o posad´ w „Kwarcu”, trzydzieÊci lat w kopalni surowców
skalnych przepracowa∏a tak˝e moja mama – opowiada.
Przyznaç trzeba, ˝e widok kobiety obs∏ugujàcej ci´˝ki
sprz´t, na dodatek w tak trudnych warunkach, na poczàt-
ku mocno zaskakuje. Kamienio∏om nie wydaje si´ prze-
cie˝ odpowiednim miejscem pracy dla kobiet. Panie
z okolic Strzegomia prze∏amujà ten stereotyp. Obs∏ugu-
jà, podobnie jak Bo˝ena Âwi´ch, dêwigi, pracujà jako sy-
gnalistki. – Cz´sto s∏ysz´ pytanie, czy namawia∏abym in-
ne kobiety na prac´ w kopalni? Ja stale je namawiam!
Niech biorà przyk∏ad ze mnie, odmienià swoje ˝ycie, zdo-
b´dà uprawnienia zawodowe i zarobià na utrzymanie
– mówi z przekonaniem Bo˝ena Âwi´ch, która sama
przez trzynaÊcie lat mia∏a k∏opoty ze znaleziem sta∏ego
miejsca pracy. W „Kwarcu” rozpoczyna∏a jako sygnalista,
póêniej zdoby∏a uprawnienia obs∏ugi dêwigu i teraz przez
osiem godzin dziennie wyciàga nim skalne bloki. Latem
mieszkanka Luboradza po∏o˝onego w gminie MÊciwo-
jów pojawia si´ na swym stanowisku o szóstej, zimà go-
dzin´ póêniej. Z regu∏y nie narzeka na warunki, a je˝eli
ju˝, to ˝a∏uje, ˝e lato w Polsce nie trwa d∏u˝ej. Ciàgle
cieszà jà za to niesamowite wr´cz widoki roztaczajàce si´
z jej miejsca pracy. 

W „Kwarcu” chwalà dyspozycyjnoÊç i odpowiedzialnoÊç,
precyzj´ i cierpliwoÊç pani Bo˝eny. – Ma predyspozycje
do wykonywania tej pracy, przede wszystkim doskona∏e
wyczucie odleg∏oÊci. Precyzyjnie potrafi podjàç blok skal-
ny i pewnie przetransportowaç go na gór´. Jej obecnoÊç
wp∏yn´∏a pozytywnie na zachowania m´skiej cz´Êci za∏ogi
∏agodzàc obyczaje. Podczas przerw na posi∏ki m´˝czyêni
bardziej si´ starajà. Choçby panowaç nad s∏ownictwem.
Wszyscy cenimy i lubimy naszà Bo˝enk´ – mówi kierownik
kopalni Andrzej Misek.
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Bo˝ena Âwi´ch przy swoim dêwigu w kopalni granitu Kwarc



Komatsu w Mys∏owicach

Choç Êlàski oddzia∏ Komatsu Poland dzia∏a w Mys∏owicach
ju˝ od kwietnia, to jego oficjalne otwarcie nastàpi∏o dziesià-
tego wrzeÊnia. Placówka obs∏uguje obszar po∏udniowej
Polski, a konkretnie województwa Êlàskie, opolskie, ma∏o-
polskie, Êwi´tokrzyskie, podkarpackie oraz ∏ódzkie. Nowa
lokalizacja – uprzednio oddzia∏ Komatsu Poland mieÊci∏ si´
w Katowicach – ma t´ niewàtpliwà zalet´, ˝e dysponuje du-
˝ym placem demonstracyjnym. – Dzi´ki temu potencjalni
nabywcy maszyn Komatsu mogà zapoznaç si´ z ich walora-
mi, przetestowaç je w naturalnym Êrodowisku roboczym
– mówi Witold Kocot, Szef dzia∏u handlowego
mys∏owickiego oddzia∏u Komatsu Poland. W swoim zespo-
le ma siedmiu handlowców zajmujàcych si´ sprzeda˝à no-
wych i u˝ywanych maszyn Komatsu oraz ich wynajmem.
Otwarcie nowego oddzia∏u mia∏o szczególny charakter. Go-
spodarze specjalnie wybrali sobot´ i form´ pikniku. Zapro-
sili do wspólnej ca∏e rodziny z dzieçmi zapewniajàc im moc
atrakcji. Najm∏odsi szaleli na batucie, brali udzia∏ w konkur-
sach. Czytali i oglàdali tak˝e wydany przez nasze wydaw-
nictwo komiks „Plac Budowy – Wst´p Wskazany”, którego
kilkadziesiàt egzemplarzy przekazaliÊmy organizatorom.
Rodzice spokojni o swe pociechy mogli natomiast oglàdaç
pokazy dynamiczne maszyn. A by∏o co! Specjalnie spro-
wadzony z W∏och operator prezentowa∏ poszczególne typy
maszyn wyczyniajàc nimi istne cuda. Nic dziwnego, ˝e je-
go popisy raz po raz nagradzane by∏y gromkimi oklaskami
licznie zgromadzonej publicznoÊci. 

GoÊcie Komatsu interesowali si´ tak˝e mo˝liwoÊciami my-
s∏owickiego serwisu. Jego szef, Tomasz Glinka znajdowa∏
czas dla wszystkich zainteresowanych rozmowà. Tak˝e dla
naszych dziennikarzy: – Zatrudniamy trzynastu mechaników
wykonujàcych naprawy w terenie. Ka˝dy z nich ma do dys-
pozycji wóz serwisowy b´dàcy w praktyce mobilnym warsz-
tatem. Trzech kolejnych mechaników pracuje na miejscu
w hali warsztatowej o powierzchni 800 metrów kwadrato-
wych. Jej wyposa˝enie daje mo˝liwoÊç przeprowadzania
kompleksowych remontów maszyn. Codziennie otrzymuje-
my dostawy cz´Êci zamiennych z magazynu centralnego
Komatsu w Belgii. Cz´Êç zamówiona do godziny 12.00 ju˝
nast´pnego dnia roboczego jest gotowa do odbioru w My-
s∏owicach – powiedzia∏ nam Tomasz Glinka. 
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Nasz komiks cieszy∏ si´ w Mys∏owicach wielkim wzi´ciem. Jego lektura odbywa∏a si´
w typowych i nietypowych miejscach, na przyk∏ad w ∏y˝ce ∏adowarki…

Drugie podejÊcie Sany

Grecki filozof Heraklit g∏osi∏, ˝e „niepodobna wstàpiç dwu-
krotnie do tej samej rzeki”. Pasuje to jak ula∏ do sytuacji
chiƒskiego koncernu Sany, który powtórnie wkracza
na polski rynek maszyn budowlanych. Rynek inny, ni˝
w roku 2007, kiedy to Guo Chumming, Dyrektor Generalny
Sany na Europ´ w udzielonym nam wywiadzie kreÊli∏ stra-
tegi´ jego podboju. By∏y to ambitne plany, ale nie wszyst-
ko potoczy∏o si´ po myÊli Chiƒczyków. Za pierwszym ra-
zem posi∏kowali si´ niemieckim poÊrednikiem i trudno si´
oprzeç wra˝eniu, ˝e nie wybrali najlepiej. Czasu nie da si´
cofnàç, dlatego Sany postanowi∏o zastosowaç metod´
„ucieczki do przodu” powo∏ujàc do ˝ycia firm´ Sany Pol-
ska Machinery. Mamy na ten temat informacj´ z pierwszej
r´ki, bowiem naszà redakcj´ zaszczyci∏ wizytà jej Dyrektor
Generalny, Marlin. – To, ˝e w naszej nazwie pojawi∏o si´
s∏owo „Polska” podkreÊla, ˝e traktujemy tutejszy rynek z na-
le˝ytà powagà. Sany oferuje 120 rodzajów maszyn w 25 ka-
tegoriach. Naszym g∏ównym zadaniem jest zbudowanie
w Polsce sieci dystrybucyjnej i serwisowej. B´dziemy wal-
czyç ze stereotypem, ˝e maszyny „Made in China” sà s∏a-
bej jakoÊci. Na wszystkich rynkach, tak˝e polskim, chcemy
konkurowaç jakoÊcià, zaoferowaç maszyny niezawodne,
wydajne i opowiadajàce potrzebom europejskiego u˝ytkow-
nika. Polska stanowi dla nas szczególne miejsce, tworzymy
tu bowiem centrum koordynuujàce nasze dzia∏ania na ryn-
kach Europy Ârodkowo-Wschodniej. W sumie podlegaç
nam b´dzie dwanaÊcie krajów tego regionu – powiedzia∏
nam Dyrektor Generalny Sany Polska Machinery.
Docelowo Sany b´dzie mieç trzy fabryki w Europie. Pierw-
sza z nich, uruchomiona niedawno w Niemczech, produ-
kuje pompy do betonu. WejÊcie na rynek europejski przez
Niemcy nie jest przypadkowe. Sany chce, by jej maszyny
kojarzy∏y si´ przeci´tnemu europejskiemu nabywcy z jako-
Êcià „Made in Germany”. A tak przy okazji, ciekawe czy
Chiƒczycy znajà genez´ tego okreÊlenia stanowiàcego
dziÊ synonim niezawodnoÊci i najwy˝szej starannoÊci wy-
konania. Otó˝ poj´cie „Made in Germany” pojawi∏o si´
po raz pierwszy w roku 1887, a jego przes∏aniem by∏a ch´ç
ostrze˝enia nabywców narz´dzi rolniczych z USA i Wielkiej
Brytanii przed… niemieckimi podróbkami lichej jakoÊci.
„Made in Germany” znaczy∏o wówczas to samo, co dzisiej-
sza „chiƒszczyzna”. Niemcom uda∏o si´ ca∏kowicie odwró-
ciç pejoratywny charakter tego poj´cia. Przed Chiƒczyka-
mi z Sany jeszcze daleka droga, ale sà oni wyraênie zde-
terminowani, by przebyç jà do koƒca.
Wróçmy jednak do Polski i planów Sany, co do naszego
rynku. Jest ju˝ przesàdzone, ˝e Sany w ciàgu dwóch lat
uruchomi u nas produkcj´  koparek hydraulicznych. Po-
czàtkowo mówi∏o si´ o budowie fabryki w podwarszawskim
Nadarzynie. Ostatecznie wybrano okolice ¸odzi. 
Dyrektor Generalny Sany Polska Machinery podczas spo-
tkania w naszej redakcji wielokrotnie zapewnia∏, ˝e Sany
przywiàzuje olbrzymie znaczenie do obs∏ugi posprzeda˝-
nej. Kluczowà rol´ odgrywa tu sprawny serwis i dost´p-
noÊç cz´Êci zamiennych. Chiƒska firma utrzymuje centra
serwisowe w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, we Francji,
na Ukrainie, w Rumunii, we W∏oszech, Belgii i Holandii.  Po-
dobne powstanie niebawem tak˝e w Polsce.



Fiat Industrial Village otworzy∏o podwoje 

Fiat Industrial Village najkrócej okreÊlany jest mianem eks-
kluzywnego salonu New Holland. W∏aÊciwie to jednak
znacznie wi´cej ni˝ salon. I nie tylko marka New Holland
ma w nim swoje miejsce. UroczyÊcie otwarty 19 wrzeÊnia
w Turynie futurystyczny pawilon mieÊci bowiem ekspozy-
cj´ nie tylko New Holland Construction i New Holland Agri-
culture, ale tak˝e innych marek: FPT Industrial oraz Iveco.
Prezentowane sà tu maszyny, pojazdy oraz podzespo∏y
i komponenty wykorzystywane przy ich produkcji. GoÊcie
Fiat Industrial Village mogà przetestowaç wybranà maszy-
n´ czy pojazd na specjalnym poligonie. Jest on ukszta∏to-
wany w ten sposób, by uda∏o si´ sprawdziç ka˝de zastoso-
wanie danej maszyny oraz dzia∏anie ró˝nego rodzaju
osprz´tu roboczego. 

– Jestem g∏´boko przekonany, ˝e Fiat Industrial Village sta-
nie si´ miejscem, w którym klienci b´dà mogli zapoznaç si´
z walorami i mo˝liwoÊciami maszyn New Holland oraz pro-
duktami pozosta∏ych marek. Chcia∏bym równie˝ podkreÊliç,
i˝ wszystkie prezentowane tu marki majà wspólny rodowód
– powiedzia∏ Jim McCullough, prezes CNH Construction,
w sk∏ad której wchodzà marki Case i New Holland. 
Centrum Fiat Industrial Village ma imponujàcà powierzch-
ni´ siedemdziesi´ciu czterech tysi´cy metrów kwadrato-
wych, z czego dwadzieÊcia trzy tysiàce pod dachem.
Znalaz∏o si´ tu miejsce tak˝e na mini-muzeum maszyn
i pojazdów zwiàzanych ze sztandarowà dla W∏och markà
Fiat. Na przyk∏adzie tych eksponatów znakomicie daje si´
zaobserwowaç rozwój myÊli technicznej przez wszystkie
lata ich produkcji.
Fiat Industrial Village to nie tylko salon wystawienniczy, po-
ligon i muzeum. Nowa placówka mieÊci tak˝e sale do szko-
leƒ i prezentacji – pomyÊlane w ten sposób, by mogli ko-
rzystaç z nich mechanicy i delearzy poszczególnych ma-
rek. Mogà oni wraz z kolegami z innych krajów pracowaç
nad rozwiàzaniem konkretnego problemu i sprawdziç si´
od razu w praktyce. W centrum znajdujà si´ bowiem zna-
komicie wyposa˝one warsztaty. Zainteresowani maszyna-
mi New Holland goszczàc w Fiat Industrial Village mogà
udaç si´ na wycieczk´ do niedalekiego San Mauro, gdzie
znajduje si´ fabryka tej marki.

Nie by∏o ch´tnych na kombinat budowlany…

Nale˝àcy w ca∏oÊci do Skarbu Paƒstwa Kombinat Budow-
lany Ko∏obrzeg dzia∏a w sferze budownictwa przemys∏owe-
go, u˝ytecznoÊci publicznej i mieszkaniowego. Jest tak˝e
producentem betonu, prefabrykatów betonowych oraz kon-
strukcji stalowych. W ubieg∏ym roku firma osiàgn´∏a zysk
netto w wysokoÊci 280 tysi´cy z∏otych.
Mimo to resort skarbu postanowi∏ sprzedaç na aukcji 85
procent udzia∏ów spó∏ki. Cena wywo∏awcza pakietu wyno-
si∏a 4,3 mln z∏otych. Aukcja ostatecznie jednak nie odby∏a
si´ z powodu braku potencjalnych inwestorów.

Jubileuszowe Volvo trafi∏o do Kr´˝budu

Wroc∏awska fabryka Volvo CE rozpocz´∏a produkcj´ kopar-
ko-∏adowarek w roku 2002. Niemal w tym samym czasie
w Âcinawce Âredniej ko∏o K∏odzka powsta∏a Êwiadczàca
us∏ugi ogólnobudowlane i specjalistyczne firma Kr´˝bud.
Co ∏àczy te dwa fakty? Ano to, ˝e w sierpniu tego roku
z taÊm wroc∏awskich zak∏adów zesz∏a 15-tysi´czna maszy-
na, która zosta∏a nabyta w∏aÊnie przez Kr´˝bud. Zresztà nie
jako pierwsza maszyna tej marki. – Koparko-∏adowark´ Vo-
lvo BL71 moja firma zakupi∏a w roku 2006. Przez pi´ç lat bez
˝adnej awarii przepracowaliÊmy nià ponad 5.000 godzin.
Doskonale sprawdzi∏a si´ przy wykopach, prze∏adunkach,
korytowaniu rowów melioracyjnych i wszelkiego rodzaju

pracach pomocniczych. Niskie zu˝ycie paliwa, Êwietna ob-
s∏uga serwisowa i ogólne zadowolenie z maszyny sprawi∏y,
˝e zdecydowaliÊmy si´ na zakup kolejnej koparko-∏adowar-
ki Volvo. Przy kupnie zarówno pierwszej, jak i drugiej ma-
szyny istotny by∏ dla nas fakt, ˝e sà one produkowane we
Wroc∏awiu – mówi w∏aÊciciel Kr´˝budu, Stanis∏aw Kr´˝el.
UroczystoÊç przekazania nabywcy jubileuszowej maszyny
sta∏a si´ doskona∏à okazjà do zaprezentowania licznie
przyby∏ym goÊciom wroc∏awskiej fabryki Volvo przede
wszystkim mo˝liwoÊci nowej linii produkcyjnej, na której
powstaje zmodernizowana w tym roku kolejna generacja
koparko-∏adowarek. Maszyny te trafiajà z Wroc∏awia do naj-
dalszych zakàtków Êwiata. Najwi´ksze rynki zbytu wroc∏aw-
skiej fabryki Volvo stanowià obecnie Rosja, Brazylia, Repu-
blika Po∏udniowej Afryki i Turcja.

Mieszanka firmowa
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UroczyÊcie otwarty 19 wrzeÊnia w Turynie futurystyczny pawilon mieÊci ekspozycj´ takich
marek, jak: New Holland Construction, New Holland Agriculture, FPT Industrial oraz Iveco

Kluczyki w r´kach nowego w∏aÊciciela. Firma Kr´˝bud odbiera pi´tnastotysi´cznà ko-
parko-∏adowark´ wyprodukowanà w fabryce Volvo Polska we Wroc∏awiu
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Hitachi ZW 330
w taƒcu z blokami

Kopalnia granitu „Kwarc”
z Kostrzy ko∏o Strzegomia
od pó∏tora roku eksploatuje
∏adowark´ ko∏owà Hitachi
ZW 330. – Jest to podstawo-
wa maszyna w naszej kopal-
ni. Zosta∏a zakupiona z myÊlà
o wykonaniu prac ziemnych
niezb´dnych do udost´pnie-
nia nowych partii kopalni,
jednak wykorzystywana jest
tak˝e do transportu bloków
skalnych i prac prze∏adunko-
wych. Dotychczas przepra-
cowa∏a bez awarii ju˝ 2.300
godzin – mówi kierownik ko-
palni Andrzej Misek.
Maszyna w konfiguracji dla
kopalni surowców skal-
nych wa˝y 28 ton. Wypo-
sa˝ona jest w szybkoz∏àcze
i osprz´t w postaci ∏y˝ki
o wzmocnionej konstrukcji,
wide∏ do bloków skalnych
oraz zrywaka do ich odspa-
jania. Wykorzystywana jest
intensywnie w systemie dwu-
zmianowym. Przede wszyst-
kim transportuje ca∏y uro-
bek kopalni w postaci blo-
ków skalnych i za∏adowuje
nimi pojazdy. Oprócz tego
wykonuje typowe prace
ziemne na terenie kopalni
i wykorzystywana jest do za-
∏adunku gotowych wyro-
bów, g∏ównie kostki bruko-
wej i formaka. – Tygodniowo
∏adowarka ZW 330 prze-
mieszcza Êrednio sto pi´ç-
dziesiàt sztuk bloków grani-
towych, ka˝dy z nich wa˝y
oko∏o pi´tnaÊcie ton. ¸atwo
potrafi uporaç si´ i z wi´k-
szym ci´˝arem, jednak za-
równo gabaryty, jak i waga
poszczególnych bloków
okreÊlane sà wymogami od-
biorców i mo˝liwoÊciami sto-
sowanych w kopalni dêwigów
– t∏umaczy Andrzej Misek. 
Nowa generacja ∏adowarek
ko∏owych ZW stanowi rezul-
tat zainwestowania przez
Hitachi w majàcà du˝e do-
konania w produkcji tego
typu maszyn firm´ Kawasa-

ki. Efekty wspó∏pracy mó-
wià same za siebie. Nowe
maszyny cechujà si´ wy˝-
szà wydajnoÊcià, bezawa-
ryjnà pracà, przy jednocze-
snym zredukowaniu kosz-
tów eksploatacyjnych.
¸adowarka ZW 330 nap´-
dzana jest sterowanym elek-
tronicznie silnikiem rozwija-
jàcym moc 325 KM. W za-
le˝noÊci od rodzaju wyko-
nywanych robót mo˝e on
pracowaç w dwóch trybach
– pe∏nej mocy albo ekono-
micznym dajàcym oszcz´d-
noÊci paliwa. Opcje te majà
na celu zwi´kszenie pro-
duktywnoÊci oraz wydajno-
Êci. W po∏àczeniu z nimi
operator korzystaç mo˝e
z systemu wydajnego za∏a-
dunku (ELS) poprawiajàce-
go trakcj´ na ko∏ach w cza-
sie nape∏niania ∏y˝ki. Spra-
wia to, ˝e nawet podczas
pracy w trybie ekonomicz-
nym nie jest odczuwalny
spadek mocy.
¸adowarka ZW 330 zbudo-
wana na odpornej na od-
kszta∏cenia ramie charakte-
ryzuje si´ bezawaryjnà pra-
cà i du˝à ˝ywotnoÊcià. Jest
to jedyna maszyna w tej kla-
sie wyposa˝ona w podwójny
si∏ownik otwierania ∏y˝ki. Po-
prawia to parametry robocze
w zakresie si∏y zrywania.
System TPD (Torque Propor-
tional Differential) odpowia-
da za rozdzia∏ momentu
na ko∏a. Jest szczególnie
przydatny podczas robót
na nierównym pod∏o˝u cha-
rakterystycznym dla wyro-
bisk skalnych. W takich wa-
runkach wa˝na jest tak˝e
sprawnoÊç podlegajàcego
olbrzymim obcià˝eniom
uk∏adu hamulcowego. ¸ado-
wark´ ZW 330 wyposa˝ono
w mosty z zewn´trznymi,
mokrymi hamulcami tarczo-
wymi o du˝ej mocy. Dodat-
kowo zdublowane przewo-
dy hamulcowe dla przed-
nich i tylnych osi gwarantu-
jà sprawne dzia∏anie uk∏adu. 
¸adowarka pracujàca w ko-
palni „Kwarc” wyposa˝o-

na jest w opony L5 marki
Bridgestone z bie˝nikiem
skalnym. Odpowiednio do-
brane ogumienie dodatko-
wo poprawia w∏aÊciwoÊci
trakcyjne maszyny w trud-
nych warunkach panujà-
cych na wyrobisku. 
Wygod´ i bezpieczeƒstwo
pracy operatora zapewnia
przestronna komfortowa
kabina odpowiadajàca stan-
dardom bezpieczeƒstwa
ROPS/FOPS. Jest ona wypo-
sa˝ona w uk∏ad klimatyzacji,
a panujàce w niej lekkie nad-
ciÊnienie sprawia, ˝e maszy-
na pracowaç mo˝e w Êrodo-
wisku du˝ego zapylenia. Du-
˝a powierzchnia przeszkleƒ
oraz wewn´trzne i zewn´trzne
lusterka wsteczne zapewniajà
operatorowi optymalnà wi-
docznoÊç. Reflektory haloge-
nowe umiejscowione z przo-
du i z ty∏u maszyny pozwalajà
na prac´ po zmierzchu.

Innymi elementami wyposa-
˝enia standardowego po-
prawiajàcego komfort i wy-
god´ operatora sà samopo-
ziomowanie ∏y˝ki, przycisk
do zmiany kierunku jazdy,
pojedyncza dêwignia zmia-
ny biegów oraz przycisk re-
dukcji prze∏o˝eƒ u∏atwiajàcy
zmian´ biegów. 
¸adowark´ Hitachi ZW 330
pracujàcà w kopalni „Kwarc”
obs∏uguje dwóch operato-
rów. – Chcemy, by byli to lu-
dzie identyfikujàcy si´ z ma-
szynà, dbajàcy na co dzieƒ
o utrzymywanie jej w nale˝y-
tym stanie technicznym.
Jest to o tyle wa˝ne, ˝e tak
du˝ej ∏adowarki nie kupuje
si´ przecie˝ co roku. W wa-
runkach panujàcych w na-
szej kopalni powinna ona
byç eksploatowana przez
okres co najmniej pi´ciu lat
– koƒczy Andrzej Misek. 

www.tona.com.pl

Osprz´t jest cz´sto zmieniany. W zale˝noÊci od potrzeb maszyna pracuje z u˝yciem
∏y˝ki wykonujàc typowe prace ziemne i prze∏adunkowe

¸adowarka ZW 330 wykorzystywana jest najcz´Êciej, jako noÊnik bloków. Tygodniowo
przemieszcza 150 bloków granitowych, ka˝dy z nich o wadze co najmniej 15 ton



¸adowarki teleskopowe
Manitou MRT

Manitou jest Êwiatowym li-
derem w produkcji maszyn
budowlanych z zastosowa-
niem wysi´gnika teleskopo-
wego. Maszyny te wykorzy-
stywane sà na ca∏ym Êwie-
cie w budownictwie, prze-
myÊle, jak równie˝ w rolnic-
twie. W Polsce ∏adowarki te-
leskopowe z roku na rok zy-
skujà sobie coraz wi´cej
zwolenników. Âwiadczà
o tym wyniki sprzeda˝y,
które informujà o gwa∏tow-
nym wzroÊcie udzia∏ów te-
go segmentu na rynku ma-
szyn budowlanych. Spowo-
dowane jest to przede
wszystkim wysokim stop-
niem ich uniwersalnoÊci.
Najbardziej zaawansowany-
mi maszynami sà b´dàce
rozwini´ciem klasycznych
∏adowarek teleskopowych
modele serii MRT. Maszyny
te wyposa˝one sà w funkcj´

obrotu wokó∏ w∏asnej osi po-
prawiajàcà ich w∏aÊciwoÊci
u˝ytkowe ∏àczàc cechy ∏ado-
warki teleskopowej i ma∏ego
˝urawia samojezdnego. Za-
stosowany wysi´gnik tele-
skopowy umo˝liwia podno-
szenie ∏adunku na wysokoÊç
od oko∏o czternastu do trzy-
dziestu metrów.
Jednym z najpopularniej-
szych modeli jest obecnie

MRT2150 Privilege. Maszy-
na jest wyposa˝ona w wy-
si´gnik teleskopowy, dzi´ki
któremu jest w stanie pod-
nieÊç ∏adunek na wyso-
koÊç 21 metrów, a maksy-
malny ci´˝ar ∏adunku mo˝e
wynosiç pi´ç ton. 
Maszyny MRT wyposa˝one
sà w cztery wysuwane
i opuszczane niezale˝nie
podpory. Jest to system

opatentowany przez Mani-
tou, charakteryzujàcy si´
wysokà stabilnoÊcià, szyb-
koÊcià oraz wysokim prze-
Êwitem. System elektronicz-
ny czuwajàcy nad parame-
trami roboczymi maszyny
umo˝liwia prac´ zarówno
przy opuszczonych, jak
i podniesionych podporach
dobierajàc samoczynnie
dopuszczalne obcià˝enie.
MRT2150 Privilege jest wy-
posa˝one w ekonomiczny
silnik o zap∏onie samoczyn-
nym Mercedesa, dysponu-
jàcy mocà 150 KM. Uk∏ad
jezdny ∏adowarek MRT po-
siada mo˝liwoÊç skr´tu kó∏
w trzech trybach: skr´tne
tylko przednie ko∏a, skr´tne
wszystkie ko∏a oraz „uk∏ad
kraba”. Dzi´ki temu rozwià-
zaniu maszyny posiadajà
wysokie mo˝liwoÊci ma-
newrowe na ciasnych pla-
cach budowy. Podnosi to
zarówno efektywnoÊç, jak
i wygod´ pracy.

www.pl.manitou.com

Maszyny budowlane
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W Polsce ∏adowarki teleskopowe z roku na rok zyskujà sobie coraz wi´cej zwolenników.
Jednym z najpopularniejszych modeli jest obecnie MRT2150 Privilege



Gie∏da - og∏oszenia drobne
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SPRZEDAM < LOMBARDINI&RUGGERINI  YANMAR
• sprzeda˝ silników i cz´Êci zamiennych
• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 061 84 75 750 lub 0602 478150

< Maszyna prze∏adunkowa FUKS
rok produkcji 1990, 4 podpory, kabina podnoszona
hydraulicznie, cena 75.000 z∏ + VAT
Kontakt: 601 22 33 06

Technika Filtracji RUDFIL s.c.

Pe∏en zakres elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych i drogowych

www.filtracja.com.pl

tel.032 240 70 62

www.baumaco.de

Âledê maszyny na swoim iPhonie!
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Prenumerata - zamówienie
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budowlany
POÂREDNIK

!

(93)
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 22 859-19-67  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: ........................................................................................................................................

Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie elektronicznej gazety „PosBudNews”

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

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

...................................................................................................................................................................................................................................................................................!



Cennik reklam
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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 23% PODATKU VAT.

Wydanie Termin Termin Termin dostarczenia 
zamówieƒ materia∏ów do druku

6/2011 28.11.2011 17.10.2011 22.10.2011
1/2012 27.01.2012 16.12.2011 29.12.2011
2/2012 26.03.2012 17.02.2012 24.02.2012
3/2012 04.05.2012 02.04.2012 09.04.2012

Termin ewentualnej rezygnacji: 5 tygodni przed ukazaniem 
si´ danego wydania.
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PoÊrednik Budowlany: – Kieruje Pan instytucjà, która w tym
roku obchodzi∏a jubileusz szeÊçdziesi´ciolecia istnienia.
Jak na przestrzeni tych lat zmienia∏ si´ charakter Instytutu
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego? 
– Instytut powo∏ano do ˝ycia w roku 1951 z myÊlà o przy-
spieszeniu odbudowy zniszczonego wojnà kraju. G∏ówne
zadanie polega∏o na wspieraniu dzia∏aƒ przemys∏u. Cel ten
pozostaje jednak aktualny do dziÊ. Zmieni∏y si´ za to dia-
metralnie warunki, w jakich przychodzi nam dzia∏aç, w∏àcz-
nie z ustrojem kraju. Najwi´ksze wyzwania stan´∏y
przed nami w latach dziewi´çdziesiàtych, kiedy to zacz´li-
Êmy funkcjonowaç w ca∏kowicie nowych uwarunkowa-
niach gospodarczych. ByliÊmy zupe∏nie nieprzygotowani
do rynkowej konkurencji, bo nikt nie by∏ w stanie nas
do niej przygotowaç. Nie wiedzieliÊmy, co to jest marke-
ting. WczeÊniej IMBiGS posiada∏ silnà pozycj´ w sferze
maszyn budowlanych. Sprzyja∏y temu przepisy, na przy-
k∏ad obowiàzkowe badania na znak „B”. Z chwilà przyj´-
cia norm europejskich obowiàzek zaniknà∏, podobnie
zresztà jak demontowany krok po kroku polski przemys∏
maszyn budowlanych. Otwarcie kraju sprawi∏o, ˝e do Pol-
ski szerokim strumieniem nap∏yn´∏y nowe technologie.
Z oczywistych wzgl´dów nie zawsze najnowoczeÊniejsze,
ale w stosunku do tego, czym dysponowaliÊmy, diametral-
nie zmieniajàce ca∏à bran˝´. Instytut musia∏ znaleêç swoje
miejsce na rynku badaƒ. Wraz z obj´ciem funkcji dyrekto-
ra Instytutu w roku 2006 po∏o˝y∏em nacisk na dzia∏ania pro-
mocyjne i marketing, ˝eby pokazaç, co Instytut potrafi, ja-
kie ma mo˝liwoÊci, ale tak˝e jakie ma osiàgni´cia. 

– Czy Instytutowi uda∏o si´ odnaleêç w nowych realiach?
– Powiedzmy sobie jasno, ˝e ze swym potencja∏em nie je-
steÊmy w stanie konkurowaç z gigantami bran˝y. Ich oÊrod-
ki badawczo-rozwojowe dysponujà bowiem takimi bud˝e-
tami, jak nie przymierzajàc ca∏a polska nauka. Musimy za-
tem wyszukiwaç dla siebie nisze omijane przez potentatów.
To, co im si´ nie op∏aca, stanowi szans´ dla nas.

– Co zatem stanowi dziÊ g∏ówne obszary zainteresowaƒ ba-
dawczych IMBiGS? 
– Ochrona Êrodowiska, szeroko poj´te budownictwo, gór-
nictwo, przemys∏ drzewny, przemys∏ materia∏ów budowla-
nych… Chyba ∏atwiej wymieniç sfery, w których nie funk-
cjonujemy. Pracujemy nawet na rzecz przemys∏u spo˝yw-
czego i farmaceutycznego. G∏ówny nacisk k∏adziemy jed-
nak na rozwój konstrukcji maszyn do zagospodarowywa-
nia odpadów z górnictwa w´gla kamiennego i przeznaczo-
nych do recyklingu. Uwa˝am, ˝e przemys∏ wydobywczy zo-
stanie zmuszony do tego, by zmieniç sposób funkcjonowa-
nia. Nie mo˝na pozwoliç sobie na niezagospodarowywanie
odpadów. Instytut dysponuje odpowiednimi, w miar´ tani-

mi technologiami, ma opracowane kompleksowe rozwiàza-
nia. Ogólnie rzecz ujmujàc, wszystko zmierza w jednym kie-
runku – ci, którzy produkujà odpady albo b´dà je sami
przetwarzaç, albo s∏ono za to p∏aciç. 

– A co z wdra˝aniem do produkcji konstrukcji opracowa-
nych przez IMBiGS , choçby krótkoseryjnej?
– Od 2006 roku zrealizowaliÊmy ponad czterdzieÊci projek-
tów, które zakoƒczy∏y si´ wdro˝eniami. Wspó∏prac´ z prze-
mys∏em nale˝y w tym kontekÊcie oceniç pozytywnie. Podob-
nie, jak z firmami, którym oferujemy rozwiàzania gwarantujà-
ce im samowystarczalnoÊç. U∏atwia to im eksploatacj´ su-
rowca, jego przetwarzanie i zastosowanie w realizowanych
inwestycjach budowlanych. 

– Na czym polega wspó∏praca IMBiGS z ma∏ymi i Êrednimi
przedsi´biorstwami? Prosz´ powiedzieç kilka s∏ów o pro-
jektach celowych.
– Instytut jest jednostkà typu non profit. Nie zarabiamy
na pracach badawczych. Mo˝emy osiàgaç zyski realizujàc
zlecenia przemys∏u i prowadzàc dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Nasz bud˝et w ponad po∏owie zasilany jest w∏aÊnie ze
wspó∏pracy z ma∏ymi i Êrednimi firmami, dla których realizu-
jemy prace badawczo-rozwojowe. Ich wyniki sà wdra˝ane
w przemyÊle. Wspó∏praca i korzyÊci dla obu stron mog∏yby
byç wi´ksze, ale wszystko, jak to zwykle bywa, rozbija si´
o brak pieni´dzy. Mniejsze firmy borykajà si´ z brakiem ka-
pita∏u. Nie jest prawdà, ˝e nie chcà one wprowadzaç inno-
wacji. Tak mo˝e twierdziç tylko ten, kto opiera si´ na su-
chych statystykach. Prawo nie jest przyjazne dla chcàcych
wdra˝aç innowacje. Trzeba podjàç dzia∏ania, by przyspie-
szyç transfer technologii. Dobrym rozwiàzaniem by∏oby
wprowadzenie odczuwalnych ulg podatkowych dla firm
wdra˝ajàcych nowoczesne urzàdzenia czy technologie. 
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Nikogo nie szykanujemy!



– Prosz´ powiedzieç kilka s∏ów o wspó∏pracy z zagranicz-
nymi instytutami o podobnym charakterze. Jakiego typu pro-
jekty zagraniczne zrealizowa∏ i realizuje IMBiGS?
– Wspó∏pracujemy praktycznie ze wszystkimi wiodàcymi insty-
tutami w Europie, realizujàc wspólne projekty badawcze, g∏ów-
nie w przemyÊle wydobywczym, budownictwie oraz sferze
zwiàzanej z ochronà Êrodowiska naturalnego. Dzia∏amy
na dwóch platformach europejskich b´dàcych strukturami
przemys∏owo-naukowymi. Pierwsza zajmuje si´ zrównowa˝o-
nym rozwojem przemys∏u surowców nieenergetycznych, dru-
ga zaÊ budownictwem. Nast´puje tu wymiana poglàdów i do-
Êwiadczeƒ. CzegoÊ takiego brakuje mi w Polsce. Bolej´ rów-
nie˝ nad tym, ˝e nie istnieje platforma zajmujàca si´ tylko i wy-
∏àcznie problematykà maszyn budowlanych.

– Jest Pan kawalerem Krzy˝a Oficerskiego Orderu Wynalaz-
czoÊci Królestwa Belgii…
– Instytut potrzebuje promocji, dlatego bierze udzia∏ w ró˝-
nego rodzaju wystawach, konkursach i imprezach targo-
wych. Na wystawie w Brukseli zdobyliÊmy nagrod´, która
wià˝e si´ z przyznaniem autorom projektu odznaczenia,
o którym by∏ Pan ∏askaw wspomnieç. Odbywa si´ to na uro-
czystej gali, w trakcie której wr´cza je mer Brukseli. Wypa-
da ˝a∏owaç, ˝e w Polsce w podobny sposób nie honoruje
si´ wynalazców…

– SzeÊçdziesiàt lat to z pewnoÊcià okres znaczàcych doko-
naƒ Instytutu. W tym czasie sta∏ on si´ laureatem wielu na-
gród i wyró˝nieƒ. Nie wszyscy was jednak lubià… 
– Dlaczego Pan tak uwa˝a?

– Certyfikacja i normalizacja w opinii niektórych uczyni∏y
z IMBiGS maszynk´ do zarabiania pieni´dzy. Zarzucajà oni, ˝e
okopaliÊcie si´ na swoich pozycjach i nie chcecie podzieliç
si´ „tortem” z maluczkimi majàcymi jednak w∏asne aspiracje…
– To bezpodstawne zarzuty. Zar´czam Panu, ˝e IMBiGS nie
czerpie profitów z prowadzenia dzia∏alnoÊci normalizacyjnej.
Wprost przeciwnie, ta dzia∏alnoÊç sporo nas kosztuje. Utrzy-
mujemy trzy sekretariaty komitetów technicznych Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego i jeden sekretariat ISO. Nie dosta-
jemy na to ˝adnych Êrodków. Prace te nie sà tak˝e ujmowane
w ocenie Instytutu. Nie umacniajà zatem jego presti˝u. 

– To w takim razie dlaczego Instytut zajmuje si´ czymÊ, co jest
czasoch∏onne, a nie przynosi profitów?
– Efektem prac normalizacyjnych jest powstanie specyfikacji
technicznej porzàdkujàcej pewien obszar rynku. Bioràc
udzia∏ w opracowywaniu takiej specyfikacji, zyskuje si´ prze-
wag´ nad konkurentami. 

– Do certyfikacji te˝ dok∏adacie?!
– Aby dokonywaç certyfikacji trzeba si´ najpierw do tego od-
powiednio przygotowaç. W naszym przypadku wymaga∏o to
olbrzymich nak∏adów finansowych i stworzenia kompetentne-
go zespo∏u ludzi. Zapewniam Pana, ˝e certyfikacja w wi´kszo-
Êci obszarów nie przynosi zysków. 

– Porozmawiajmy o szkoleniu operatorów. Czy zgodzi si´ Pan
z twierdzeniem, ˝e nadajàc uprawnienia oÊrodkom i okreÊla-
jàc metodyk´ szkoleƒ chcecie zmonopolizowaç rynek?
– Wokó∏ tej sprawy naros∏o wiele mitów. 

– Spróbujmy zatem je rozwiaç…
– IMBiGS od wielu lat ma w swojej ofercie szkolenia opera-
torów maszyn budowlanych. Jeszcze do roku 1990 posia-
daliÊmy cztery oÊrodki. Decyzjà ministra gospodarki prze-
sz∏y one pod jego nadzór. IMBiGS, zgodnie z rozporzàdze-
niem ministra gospodarki, nadzoruje dzia∏alnoÊç tych
oÊrodków pod wzgl´dem merytorycznym. Celem nadzoru
jest prowadzenie szkoleƒ na odpowiednim poziomie. Cho-
dzi przede wszystkim o bezpieczeƒstwo pracy. Pami´taj-
my, ˝e w budownictwie odnotowujemy wi´kszà liczb´ wy-
padków ni˝ w górnictwie. Nadzór IMBiGS nak∏ada na nas
tak˝e odpowiedzialnoÊç, dlatego szkolenia muszà odby-
waç si´ zgodnie z programami dydaktycznymi opracowa-
nymi przez IMBiGS. Niestety, cz´sto stwierdzamy, ˝e szko-
lenia nie sà prowadzone nale˝ycie. 

– A mo˝e po prostu wykorzystujecie swà pozycj´, by uprzy-
krzyç ˝ycie konkurencji? 
– Nic takiego nie ma miejsca. Naszym obowiàzkiem jest nad-
zór nad szkoleniami i wychwytywanie wszelkich nieprawid∏o-
woÊci. Nikogo jednak nie szykanujemy. Âwiadczà o tym sta-
tystyki. Tylko w roku 2008 IMBiGS wyda∏ dziewi´çdziesiàt
cztery potwierdzenia uprawniajàce do prowadzenia szkoleƒ. 

– Mo˝e mog∏o byç ich wi´cej?
– A to ju˝ zale˝y wy∏àcznie od tego, czy ubiegajàcy si´
o prowadzenie szkoleƒ sà w stanie spe∏niç kryteria zawar-
te w rozporzàdzeniu ministra gospodarki. Nie tworzymy
sztucznych barier. Wprost przeciwnie, kiedy w roku 2006
objà∏em stanowisko dyrektora IMBiGS, zdecydowa∏em si´
na wprowadzenie zmian stymulujàcych rozwój oÊrodków
szkoleniowych i u∏atwiajàcych kursantom dost´p do nich.
Jednà z nich by∏a zgoda na tworzenie przez du˝e oÊrodki
filii. Jedynym warunkiem by∏o spe∏nienie przez oddzia∏y te-
renowe kryteriów rozporzàdzenia ministra gospodarki
gwarantujàcych rzetelnoÊç szkoleƒ. I tutaj zacz´∏y si´ ani-
mozje. W ka˝dym z wi´kszych oÊrodków zacz´to bowiem
wychodziç z za∏o˝enia, ˝e je˝eli spe∏nia on wymogi wyni-
kajàce z ustawy, to mo˝e utworzyç fili´, która nie musi pod-
legaç naszej kontroli. Stanowczo zaprotestowaliÊmy prze-
ciwko takim praktykom. Musimy poddaç weryfikacji ka˝dà
takà fili´, mamy do tego pe∏ne prawo. Nie oznacza to, ˝e
hamujemy rozwój oÊrodków szkolàcych operatorów.
Z gromadzonych przez nas danych jasno wynika, ˝e
oÊrodków stale przybywa. W ubieg∏ym roku pod naszym
nadzorem znajdowa∏y si´ ju˝ 174 oÊrodki. Rok wczeÊniej
by∏o ich 94. Przyzna Pan, ˝e to znaczàcy wzrost. W tym ro-
ku liczba oÊrodków szkoleniowych nadal wzrasta, jest ich
teraz wraz z filiami 195. Je˝eli – o co jesteÊmy pomawiani
– tworzylibyÊmy sztuczne bariery hamujàce tworzenie
oÊrodków szkolenia, to tak lawinowego wzrostu by nie by-
∏o. Nieraz zastanawiam si´ nawet, czy nasze stanowisko
nie sta∏o si´ zbyt liberalne. Zapewniam tak˝e, ˝e choç IM-
BiGS sam prowadzi szkolenia, to nie zwalcza konkurencji.
Âwiadczà o tym fakty. W ubieg∏ym roku przeszkolili-
Êmy 2.346 osób, podczas gdy inne oÊrodki dzia∏ajàce
w ca∏ym kraju mia∏y 68.165 kursantów. Liczby nie k∏amià,
nasz udzia∏ w rynku szkoleƒ operatorów maszyn budowla-
nych si´ga jedynie kilku procent. 

Rozmawia∏: Jacek Baraƒski
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PW98MR-8 – nowa
midikoparka Komatsu

Projektanci najnowszej midi-
koparki Komatsu PW98MR-8
otrzymali zadanie skonstru-
owania maszyny uniwersal-
nej, sprawdzajàcej si´
w ró˝nych zastosowaniach
i warunkach klimatycznych,
∏atwej w obs∏udze, bezawa-
ryjnej, wydajnej, bezpiecz-
nej i ekonomicznej w eks-
ploatacji. Testy fabryczne
i póêniejsze opinie u˝ytkow-
ników Êwiadczà o tym, ˝e
in˝ynierowie Komatsu do-
skonale wywiàzali si´ z po-
wierzonego im zadania. 
Nowa midikoparka wa˝à-
ca 9.800 kg – podobnie
zresztà jak pozosta∏e tego ty-
pu maszyny o ci´˝arze robo-
czym do 12 ton – produko-
wana jest przez zak∏ady Ko-
matsu Utility Europe we w∏o-
skim Este. Pomimo zwartych
gabarytów imponuje stabil-
noÊcià i doskona∏ymi para-
metrami roboczymi. 
Charakterystycznà cechà
maszyn typoszeregu „MR”
jest ma∏y promieƒ obrotu.
W modelu PW98MR-8 ty∏
nadwozia wystaje poza obrys
kó∏ zaledwie o 160 mm, co -
jak podaje Komatsu – stano-
wi aktualnie najlepszy wynik
w tej klasie maszyn. Dosko-
na∏a widocznoÊç i krótki tyl-
ny zwis nadwozia ze zintegro-
wanà przeciwwagà sprawiajà,
˝e Komatsu PW98MR-8 ideal-
nie nadaje si´ do zastosowaƒ
w ograniczonej przestrzeni,
na przyk∏ad podczas robót
drogowych i na miejskich pla-
cach budowy. Ryzyko ewen-
tualnej kolizji zmniejszono
tak˝e dzi´ki zredukowaniu
promienia obrotu przedniej
cz´Êci nadwozia. Posadowio-
ny z boku si∏ownik obrotu
wysi´gnika u∏atwia kopanie
wzd∏u˝ przeszkód, na przy-
klad wysokich kraw´˝ników
lub Êcian budynków. 
Najnowsza spoÊród midiko-
parek Komatsu nap´dza-
na jest elektronicznie stero-

wanym silnikiem ecot3
Common Rail z wtryskiem
wielofazowym pozwalajà-
cym na optymalizacj´ wydaj-
noÊci, zu˝ycia paliwa i emi-
sji CO2. Dostosowujàcy wy-
datek do obcià˝enia uk∏ad
hydrauliczny z zamkni´tym
przep∏ywem w po∏o˝eniu
neutralnym (CLSS) zapew-
nia moc, szybkoÊç wykony-
wania cykli roboczych i do-
skona∏à kontrol´ wszystkich
z∏o˝onych ruchów wysi´gni-
ka. UniwersalnoÊç koparki
podnosi mo˝liwoÊç jej indy-
widualnej konfiguracji zgod-
nej z charakterem prac wy-
konywanych przez konkret-
nego u˝ytkownika. Wyposa-
˝yç jà mo˝na w dwa rodza-
je ramion wysi´gnika o ró˝-
nej d∏ugoÊci, lemiesz
oraz podpory. Dzi´ki dodat-
kowym obwodom hydrau-
licznym koparka mo˝e
wspó∏pracowaç z ró˝nego
rodzaju osprz´tem robo-
czym. Do konkretnego na-
rz´dzia operator dobraç
mo˝e optymalny wydatek
pompy hydraulicznej. Zinte-
growane z ergonomicz-
nym joystickiem PPC po-
tencjometr i przyciski pro-
porcjonalnego sterowania
gwarantujà pe∏nà precyzj´
dzia∏ania i ograniczajà zm´-
czenie d∏oni nawet podczas
wielogodzinnej pracy.
Maszyna wyposa˝ona zosta-
∏a w przestronnà, doskonale
wyg∏uszonà kabin´ Dash 8
zapewniajàcà pe∏ne bezpie-

czeƒstwo i komfort operato-
ra. Po∏o˝enie fotela i joystic-
ków PPC mo˝e byç regulo-
wane synchronicznie lub nie-
zale˝nie, co umo˝liwia ope-
ratorowi zaj´cie optymalnej
pozycji pracy. Zmniejsza to
jego zm´czenie majàc bez-
poÊredni wp∏yw na podnie-
sienie wydajnoÊci.
Panoramiczna szyba przed-
nia, boczne i tylna o du˝ej
powierzchni oraz otwierane
okno dachowe i lusterka

boczne zapewniajà znako-
mità widocznoÊç we wszyst-
kich kierunkach. Zwi´ksza
to komfort i bezpieczeƒstwo
nie tylko operatora, ale tak-
˝e osób pracujàcych wokó∏
maszyny. Komfort obs∏ugi
podnosi tak˝e montowa-
na standardowo automa-
tyczna klimatyzacja.
Sterowanie maszynà u∏atwia
czytelny kolorowy ekran. In-

tuicyjny interfejs u˝ytkowni-
ka i wygodne przyciski za-
pewniajà operatorowi ∏atwy
dost´p do ogromnej liczby
funkcji i Êledzenie na bie˝à-
co parametrów roboczych. 
W zale˝noÊci od potrzeb
operator korzystaç mo˝e
z pi´ciu ró˝nych, wygodnie
prze∏àczanych trybów pra-
cy. Pozwalajà one dostoso-
waç pr´dkoÊç obrotowà sil-
nika, wydatek pompy i ci-
Ênienie robocze do obcià-
˝eƒ, jakim w danym mo-
mencie podlega maszy-
na. Rozwiàzanie to umo˝li-
wia zwi´kszenie wydajnoÊci
przy jednoczesnym ograni-
czeniu zu˝ycia paliwa. 
W celu zwi´kszenia mobilno-
Êci i u∏atwienia manewrowa-
nia maszynà konstruktorzy
Komatsu zastosowali w midi-
koparce PW98MR-8 trzy
standardowe tryby sterowa-
nia jazdà: dwa ko∏a skr´tne
do jazdy po drogach, czte-
ry ko∏a skr´tne u∏atwiajàce
zaj´cie optymalnej pozycji
pracy na ograniczonej prze-

strzeni oraz tak zwany tryb
„kraba” polegajàcy na tym,
˝e wszystkie ko∏a skr´cajà
si´ jednoczeÊnie w tym sa-
mym kierunku.
Koparka wyposa˝ona jest
w najnowszej generacji
uk∏ad KOMTRAX pozwalajà-
cy na sta∏e monitorowanie
jej parametrów roboczych
i aktualnego miejsca pracy.

www.komatsupoland.pl 
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Du˝à mobilnoÊç najnowszej ko∏owej midikoparki Komatsu zapewnia zwarta budowa ma-
szyny i zastosowanie czterech kó∏ skr´tnych 

Koparka PW98MR-8 idealnie nadaje si´ do zastosowaƒ w ograniczonej przestrzeni,
na przyk∏ad podczas robót drogowych





Sandvik wyposa˝a
kopalni´ w T∏umaczowie

Sandvik dostarcza maszyny
do zak∏adu stacjonarnego
najnowoczeÊniejszej i jednej
z najwi´kszych w Polsce ko-
palni odkrywkowej w T∏uma-
czowie w województwie dol-
noÊlàskim. Znajdujà si´ tam
du˝e pok∏ady melafiru wy-
korzystywanego w budow-
nictwie drogowym i kolejo-
wym. Szacuje si´, ˝e tamtej-
sze z∏o˝a wystarczà na trzy-
dzieÊci lat, a roczne wydo-
bycie si´gnie 2,4 mln ton. 
Serce najnowszej kopalni
odkrywkowej w Polsce sta-
nowi kruszarka szcz´kowa
Sandvik CJ615 b´dàca naj-
wi´kszà tego typu maszynà
pracujàcà w naszym kraju. 
Sandvik mo˝e poszczyciç
si´ ponad stuletnim do-
Êwiadczeniem w konstru-
owaniu i produkcji krusza-
rek szcz´kowych. In˝niero-
wie firmy podkreÊlajà bar-
dzo dobre relacje z u˝yt-
kownikami. Wymiana do-
Êwiadczeƒ pozwala rozwijaç
konstrukcje zgodnie z rze-
czywistymi potrzebami. 
Któ˝ nie chcia∏by produko-
waç du˝ych iloÊci kruszy-
wa najwy˝szej jakoÊci, na do-
datek czyniàc to tanio? San-
dvik oferuje maszyny spe∏nia-
jàce te kryteria. Cechuje je
najwy˝sza wydajnoÊç, jakoÊç
otrzymywanego kruszywa,
przy zachowaniu niskich kosz-
tów eksploatacyjnych. Jed-
nym z kluczy do sukcesu jest
redukcja masy w∏asnej ma-
szyn. Nie odbywa si´ to bynaj-
mniej kosztem jakoÊci i stabil-
noÊci przemyÊlanej w ka˝-
dym szczególe konstrukcji.
Mniejsza masa oznacza rów-
nie˝ ograniczenie degradacji
fundamentu kruszarki. Przy-
czynia si´ do tego równie˝
stosowanie t∏umików gumo-
wych poch∏aniajàcych obcià-
˝enia udarowe przenoszone
na fundament.
Sandvik stosuje w swych
kruszarkach szcz´kowych

ram´ o unikatowej konstruk-
cji sk∏adajàcej si´ z dwóch
p∏yt bocznych wykonanych
ze stali walcowanej na gorà-
co wzmocnionych pustymi
odlewami stalowymi. In˝y-
nierowie Sandvika zdecydo-
wali si´ na zastosowanie
konstrukcji spawanej. Ich
zdaniem zaletà takiego roz-
wiàzania jest to, ˝e zacho-
wuje wi´kszà stabilnoÊç i ce-
chuje si´ wysokà odporno-
Êcià na obcià˝enia udarowe.
Spawy umiejscowiono w ob-
szarach podlegajàcych naj-
mniejszym napr´˝eniom.
W ten sposób ograniczono
do minimum ryzyko uszko-
dzeƒ ramy g∏ównej, typo-
wych dla konstrukcji skr´-
canej na Êruby.
Mówi si´, ˝e kruszarka jest
tak dobra, jak dobra jest jej
komora. Dzi´ki optymalne-
mu kszta∏towi otworu zsypo-
wego i wymiarów komory za-

pewniona zosta∏a maksymal-
na dro˝noÊç, optymalna po-
jemnoÊç, a tym samym wy-
dajnoÊç kruszenia. Bezpo-
Êredni wp∏yw na nià ma
oczywiÊcie uk∏ad kinema-
tyczny. Prawid∏owo dobrany
skok oraz odpowiednia
pr´dkoÊç i bezw∏adnoÊç ko-
∏a zamachowego oraz odpo-
wieni zapas mocy kruszarki

gwarantujà bezawaryjnà pra-
c´, a tym samym optymalnà
wydajnoÊç. Mo˝liwoÊç pre-
cyzyjnego doboru nastaw
zapewnia otrzymanie pro-
duktu najwy˝szej jakoÊci. 
Wszystkie kruszarki szcz´-
kowe Sandvik majà otwór
zsypowy o niemal˝e kwa-
dratowym kszta∏cie, co za-
pobiega ryzyku zabloko-
wania maszyny nadgaba-
rytami. Materia∏ przeznaczo-
ny do kruszenia przenika
bez przeszkód do komory
kruszarki zwi´kszajàc w ten
sposób stopieƒ efektywne-
go wykorzystania maszyny.
Dzi´ki przemyÊlanej kon-
strukcji i starannemu wyko-
naniu kruszarki szcz´kowe
Sandvik odznaczajà si´ bez-
awaryjnà pracà i d∏ugà ˝y-
wotnoÊcià. Producent zasto-
sowa∏ w nich ∏o˝yska o wy˝-
szej noÊnoÊci. Uszczelnienia
labiryntowe skutecznie za-
pobiegajà wnikaniu py∏u
zdecydowanie wyd∏u˝ajàc
˝ywotnoÊç ca∏ej maszyny.
W celu zwi´kszenia wydajnoÊci
i redukcji kosztów eksploatacji
kruszarek szcz´kowych pracu-
jàcych w ró˝norodnych warun-
kach – w kamienio∏omach,
kopalniach, ˝wirowniach oraz
przy recyklingu odpadów bu-
dowlanych – konstruktorzy fir-
my Sandvik opracowali wiele
rodzajów szcz´k, tak˝e do za-
stosowaƒ specjalnych. 

www.mc.sandvik.com/pl
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Serce najnowszej kopalni odkrywkowej w Polsce stanowi kruszarka szcz´kowa Sandvik CJ615 b´dàca najwi´kszà tego typu maszynà
pracujàcà w naszym kraju

Nad najwi´kszà w Polsce kruszarkà szcz´kowà  zamontowano m∏ot hydrauliczny Sandvik
z wysi´gnikiem, za pomocà którego rozbijane sà nadgabaryty 

Optymalny kszta∏t otworu zsypowego za-
pewnia maksymalnà wydajnoÊç kruszenia





Nowy kompaktor
Caterpillar 816F2 

Caterpillar to jeden z naj-
wi´kszych na Êwiecie pro-
ducentów kompaktorów.
Udzia∏ amerykaƒskiej marki
w ogólnoÊwiatowej sprze-
da˝y tych maszyn wyno-
si 55%, a w USA si´ga na-
wet 85%. Polskie przedsi´-
biorstwa zajmujàce si´ za-
gospodarowywaniem odpa-
dów coraz bardziej doce-
niajà znaczenie specjali-
stycznego sprz´tu. Mogà
przy tym liczyç na dofinan-
sowanie ze Êrodków Unii
Europejskiej. Kompaktory
skutecznie wyd∏u˝ajà okres
eksploatacji sk∏adowisk do-
skonale wpisujàc si´ w roz-
wiàzania proekologiczne.
Aktualny typoszereg kom-
paktorów CAT obejmuje trzy
maszyny. Gam´ rozpoczy-
na nap´dzany silnikiem
o mocy 253 KM mo-
del 816F2 o masie eksplo-
atacyjnej 23,7 tony. Wi´k-
szym potrzebom sprostaç
mo˝e kompaktor 826H. Je-
go masa eksploatacyjna si´-
ga niemal 40 ton. Maszyna
wyposa˝ona jest w 400-kon-
nà jednostk´ nap´dowà.
Ofert´ zamyka 55-tonowy
model 836H z silnikiem roz-
wijajàcym moc 554 KM. 
W kompaktorach CAT stoso-
wany jest nap´d mechanicz-
ny, który w przeciwieƒstwie
do uk∏adów hydraulicznych
jest znacznie mniej awaryj-
ny, zapewnia te˝ jednakowe
osiàgi w ca∏ym okresie u˝yt-
kowania maszyny. O wiele
ni˝sze sà te˝ koszty ewentu-
alnych napraw i remontów.
Wszystkie kompaktory majà
po cztery stalowe ko∏a z ko∏-
kami ugniatajàcymi roz-
mieszczonymi w wi´kszych
odst´pach ni˝ w maszy-
nach konkurencyjnych ma-
rek. Wed∏ug amerykaƒskich
in˝ynierów rozwiàzanie takie
umo˝liwia lepszà penetracj´
sk∏adowiska, a w po∏àczeniu
z w∏aÊciwym doborem para-

metrów roboczych (gruboÊç
warstwy odpadów, liczba
przejazdów), pozwala uzy-
skiwaç najlepszy stopieƒ za-
g´szczenia oraz wydajnoÊç
pracy. Mniejsza liczba ko∏-
ków u∏atwia samooczysz-
czanie kó∏, wp∏ywa równie˝
na obni˝k´ kosztów eksplo-
atacji maszyny, bowiem ich
wymiana wymaga znacznie
mniejszych nak∏adów.
Na wielu polskich sk∏adowi-
skach optymalne rozwiàza-
nie stanowi model 816F2.
W∏aÊnie taka maszyna zo-
sta∏a zakupiona przez
Miejskie Przedsi´biorstwo
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej – Zak∏ad

Bud˝etowy w ¸om˝y. Pracu-
je ona na nowym sk∏adowi-
sku odpadów w Miastkowie
(otwarto je w marcu tego ro-
ku) obs∏ugujàcym dziewi´t-
naÊcie gmin, czyli ponad sto
siedemdziesiàt tysi´cy
mieszkaƒców. Wed∏ug pla-
nów gospodarki odpadami
dla województwa podlaskie-
go, takich zak∏adów ma byç
docelowo dziewi´ç. W prze-
ciwieƒstwie do poprzednie-
go sk∏adowiska eksploato-
wanego od roku 1991,
na nowe b´dzie trafia∏ jedy-
nie sam balast, wi´c pos∏u-
˝y ono znacznie d∏u˝ej. To
efekt poczynionych inwesty-
cji na ∏àcznà kwot´ 35 mln
z∏otych. Obejmujà one m.in.
lini´ sortowniczà, na której

sà odbierane np. gabaryty,
elektronika, materia∏y nie-
bezpieczne (baterie, ˝arów-
ki itp.), szk∏o, makulatura,
metale – czyli wszystko, co
stanowi zagro˝enie dla ludzi
i Êrodowiska oraz nadaje si´
do przetworzenia. Reszta
jest traktowana jako balast
i podlega sk∏adowaniu. Do-
tyczy to oko∏o jednej trzeciej
wszystkich odpadów trafia-
jàcych do Miastkowa.
Dotychczas wykorzystywa-
no tu kompaktory krajowej
produkcji z Huty Stalowa
Wola. Jeden z nich b´dzie
nadal pracowa∏ na starym
sk∏adowisku.
Dostawc´ nowych kompak-

torów wy∏oniono na drodze
przetargu. Maszyny ofero-
wane przez bioràce w nim
udzia∏ firmy musia∏y spe∏niaç
okreÊlone kryteria. WÊród
najwa˝niejszych by∏o cztero-
ko∏owe podwozie. Jak wyni-
ka z doÊwiadczeƒ przedsi´-
biorstwa, tylko takie rozwià-
zanie gwarantuje najwy˝szy
stopieƒ zag´szczenia odpa-
dów, a wszystkim zale˝y by
sk∏adowisko zape∏nia∏o si´
jak najwolniej. Do tej pory
kompaktor 816F2 zbiera wy-
∏àcznie pochlebne opinie.
Jego masa w zupe∏noÊci wy-
starcza na potrzeby zak∏adu
o takiej wielkoÊci. 
Nowa maszyna pracuje
obecnie oko∏o trzech go-
dzin dziennie, z czego po∏o-

w´ zajmuje rozgarnianie od-
padów, a reszt´ ich zag´sz-
czanie. Rozpatrujàc zasto-
sowanie ci´˝szego modelu,
liczyç si´ nale˝y z wy˝szymi
kosztami zakupu. Dro˝sza
jest tak˝e eksploatacja,
choç w porównaniu ze sta-
rymi maszynami HSW kom-
paktor Caterpillar zaskakuje
niemal˝e dwukrotnie mniej-
szym zu˝yciem paliwa! Im-
ponujàce sà te˝ osiàgi kom-
paktora, bo cz´sto docho-
dzi do sytuacji, ˝e maszy-
na przepycha du˝y zwa∏ od-
padów i jest w nich zakopa-
na po osie, a praktycznie
nie „czuje” obcià˝enia.
W ten sposób mo˝na uzy-
skaç du˝à wydajnoÊç,
przy ograniczonych wydat-
kach na paliwo.
Mocnà stronà wszystkich
kompaktorów CAT jest
komfortowa i nowoczesna
kabina. Zapewnia ona do-
skona∏y widok we wszyst-
kich kierunkach, co zmniej-
sza stres i zm´czenie ope-
ratora. Kolumna kierownicy
mo˝e byç regulowana
na wiele sposobów, razem
z dêwignià zmiany biegów
zosta∏a pokryta materia∏em
skóropodobnym, który jest
przyjemny w dotyku i gwa-
rantuje odpowiedni chwyt.
Chcàc osiàgnàç najwi´kszà
wydajnoÊç operator mo˝e
korzystaç z wielu praktycz-
nych rozwiàzaƒ, np. bloka-
dy przepustnicy czy peda∏u
zwalniania. Blokada dzia∏a
jak tempomat, dzi´ki czemu
nie trzeba trzymaç stopy
na pedale przyspieszenia,
a obroty silnika ca∏y czas
pozostajà na jednakowym
poziomie. Nawet w tym mo-
mencie operator nie jest po-
zbawiony kontroli nad ma-
szynà, bo peda∏ zwalniania
dzia∏a jak hamulec i mo˝e
chwilowo zmniejszyç obro-
ty sinlika. Taka funkcja jest
pomocna na przyk∏ad pod-
czas wykonywania manew-
rów w pobli˝u przeszkód
lub innych pojazdów.

www.b-m.pl
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Pracujàcy w Miastkowie ko∏o ¸om˝y kompaktor 816F2 spisuje si´ doskonale. Jego ma-
sa w zupe∏noÊci wystarcza na potrzeby zak∏adu o takiej wielkoÊci





JCB liderem
innowacyjnoÊci

Olbrzymia konkurencja
na rynku oraz stale rosnàce
ceny paliwa sprawiajà, ˝e
czo∏owi producenci maszyn
budowlanych chcàc osià-
gnàç sukces handlowy, mu-
szà ciàgle doskonaliç swoje
wyroby. Skuteczna filozofia
projektowa powinna obej-
mowaç wszelkie aspekty.
Celem stosowania innowa-
cyjnych technologii powin-
no byç osiàgni´cie maksy-
malnej efektywnoÊci pracy,
obni˝enie kosztów eksplo-
atacji, zapewnienie maksy-
malnego komfortu pracy
operatora oraz ogranicze-
nie negatywnego oddzia∏y-
wania maszyny na Êrodowi-
sko naturalne.
Firma JCB w swych najnow-
szych konstrukcjach kopar-
ko-∏adowarek 3CX i 4CX za-
stosowa∏a wiele udoskona-
leƒ pozytywnie oddzia∏ujà-
ce na wszystkie te elemen-
ty. Fakt ten stanowi powa˝-
ne wyzwanie dla innych
producentów koparko-∏ado-
warek na ca∏ym Êwiecie. 
Jednym z najwa˝niejszych
udoskonaleƒ wprowadzo-
nych przez JCB i kryjàcych
si´ pod nazwà Eco jest za-
stosowanie systemu Eco-
Dig czyli pierwszego prze-
mys∏owego rozwiàzania
opartego na zastosowaniu
uk∏adu trzech pomp hy-
draulicznych, co pozwala
na utrzymanie ni˝szych
pr´dkoÊci obrotowych silni-
ka bez negatywnego wp∏y-
wu na wydajnoÊç pracy.
Rozwiàzanie to zapewnia
nast´pujàce korzyÊci:
• oszcz´dnoÊç paliwa

w trakcie kopania si´gajà-
cà nawet 15%,

• znaczàce ograniczenie
emisji spalin,

• zmniejszenie stopnia zu-
˝ycia silnika,

• obni˝enie poziomu ha∏a-
su emitowanego przez
maszyn´.

Kontynuacj´ innowacji za-
wartych w grupie Eco sta-
nowi zestaw opcji podwy˝-
szajàcych wydajnoÊç pod-
czas jazdy po drogach
o nazwie EcoRoad. W roz-
wiàzaniu tym zastosowano:
• blokad´ zmiennika mo-

mentu, co ogranicza zu-
˝ycie paliwa o 25% pod-
czas jazdy po drogach,

• uk∏ad amortyzacji ∏y˝ki
pozwalajàcy zmaksymali-
zowaç wielkoÊç ∏adunku,
zredukowaç jego wysypy-
wanie si´ z ∏y˝ki oraz
zwi´kszyç pr´dkoÊç prze-
jazdów maszyny,

• uk∏ad HSC, który zapew-
nia automatyczne od∏à-
czenie drugiej pompy
podczas jazdy na czwar-
tym biegu, tak aby zapew-

niç osiàgni´cie optymal-
nego zu˝ycia paliwa,

• mocne hamulce ze wspo-
maganiem, z uk∏adem
pe∏nego zwalniania ha-
mulca, co podczas jazdy
po drodze zapewnia
oszcz´dnoÊç do jednego
procenta paliwa, zastoso-
wano wspólny zbiornik
oleju dla uk∏adu hamulco-
wego i uk∏adów robo-
czych koparko-∏adowarki.

Kolejne rozwiàzanie stano-
wi system EcoLoad zwi´k-
szajàcy produktywnoÊç
i wydajnoÊç pracy koparko-
∏adowarki. W ramach tego
systemu konstruktorzy JCB
zastosowali nast´pujàce
funkcje i opcje:
• od∏àczanie nap´du hy-

draulicznego uk∏adu na-

p´dowego i skierowanie
ca∏ej mocy do uk∏adu ste-
rowania (roboczego) ko-
parko-∏adowarki co
zdecydowanie zwi´ksza
pr´dkoÊç ruchów robo-
czych, a tym samym wy-
dajnoÊç pracy,

• funkcja HSC, kontrola
pr´dkoÊci hydrauliki,
od∏àcza drugà pomp´ hy-
draulicznà zapewniajàc
bardziej precyzyjne stero-
wanie przy pracach typu
„gradowanie”, ∏adowanie, 

• funkcja „Return to Dig”
(RTD) polegajàca na auto-
matycznym ustawieniu ∏y˝-
ki w pozycji kopania. W ten
sposób oszcz´dza si´
czas i wysi∏ek operatora,

• funkcja „Limited Slip Dif-
ferential” (LSD) ogranicza
poÊlizg uk∏adu ró˝nicowe-
go, automatycznie za-
pewnia dodatkowe mo˝li-
woÊci trakcyjne w trud-
nych warunkach.

Oprócz wy˝ej wymienio-
nych funkcji i opcji zastoso-
wano szereg innych rozwià-
zaƒ majàcych na celu
zwi´kszenie wydajnoÊci
pracy koparko-∏adowarki
oraz popraw´ komfortu pra-
cy operatora. Z wa˝niej-
szych zastosowanych roz-
wiàzaƒ wymieniç nale˝y:
• hydrauliczny przesuw ra-

mienia koparki, 
• szybkoz∏àcze ∏adowarki, 
• szybkoz∏àcze zintegrowa-

ne z wid∏ami, co pozwoli-
∏o zwi´kszyç udêwig i po-
prawi∏o widocznoÊç,

• zasilanie hydrauliczne
do obs∏ugi narz´dzi r´cz-
nych – wà˝ hydrauliczny
(9 m) na b´bnie, 

• nowy model kabiny o
zmienionej konstrukcji za-
pewniajàcy wi´kszy kom-
fort pracy operatora.

Wszystkie wymienione in-
nowacje projektowe czynià
z nowych koparko-∏adowa-
rek 3CX i 4CX firmy JCB
bezsprzecznie jedne z naj-
bardziej wydajnych maszyn
tego typu na rynku.

www.interhandler.pl
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JCB w swych najnowszych konstrukcjach koparko-∏adowarek 3CX i 4CX zastosowa∏a
wiele istotnych udoskonaleƒ

Innowacje projektowe konstruktorów JCB uczyni∏y z nowych koparko-∏adowarek 3CX
i 4CX jedne z najbardziej wydajnych maszyn tego typu





Hyundai R800-7A FS
na testach w „Folwarku”

O tym, ˝e Hyundai powa˝nie
traktuje sektor wydobywczy
mogliÊmy przekonaç si´ ju˝
w roku 2006 odwiedzajàc pa-
ryski Intermat. Ozdob´ sto-
iska koreaƒskiej firmy stano-
wi∏a wówczas 30-tonowa ∏a-
dowarka ko∏owa HL780-7A,
która z biegiem czasu zyska-
∏a sobie uznanie u˝ytkowni-
ków na ca∏ym Êwiecie. Coraz
cz´Êciej zg∏aszali oni zapo-
trzebowanie na kopark´ kla-
sy osiemdziesi´ciu ton. Od-
powiedzià ze strony Hyundai
Heavy Industries Europe
(HHIE) dysponujàcego wie-
loletnimi doÊwiadczeniami
w produkcji tego typu ma-
szyn, jest wa˝àca 86,5 tony
koparka R800-7A FS (Front
Shovel) z przedsi´biernym
osprz´tem roboczym. Kon-
struktorzy maszyny bazowali
na sprawdzonych rozwiàza-
niach konstrukcyjnych wy-
posa˝onej w ∏y˝k´ podsi´-
biernà koparki R800LC-7A,
której pierwsze egzemplarze
trafi∏y na rynek europejski
w marcu 2009 roku. 
Wysokà jakoÊç produkcji
zapewnia fakt poddania
wszystkich newralgicznych
cz´Êci sk∏adowych koparki
komputerowej analizie FEM
pozwalajàcej ju˝ na etapie
konstruowania stwierdziç
ich teoretycznà wytrzyma-
∏oÊç. Maszyny poddawane
by∏y tak˝e testom praktycz-
nym, które potwierdzi∏y so-
lidnoÊç konstrukcji. 
Maszyna w wersji FS z dzielo-
nà ∏y˝kà o pojemnoÊci 4,5 m3,
przeznaczona jest do ci´˝-
kich prac, na przyk∏ad od-
spajania urobku bezpoÊred-
nio pod Êcianà. Kinematyka
wysi´gnika o wzmocnionej
konstrukcji zapewnia szcze-
gólnie wysokà si∏´ wyrywajà-
cà na z´bach ∏y˝ki, co u∏a-
twia odspajanie abrasywne-
go materia∏u. D∏ugoÊç ramie-
nia koparki R800-7A w wersji
FS wynosi 3.500 mm, d∏u-

goÊç wysi´gnika 4.600 mm.
Daje to bardzo dobre para-
metry je˝eli chodzi o zasi´g
(10.190 mm) oraz g∏´bokoÊç
i wysokoÊç kopania (odpo-
wiednio 2.710 i 11.510 mm).
Specjalne wzmocnienia ele-
mentów wysi´gnika szcze-
gólnie nara˝onych na obcià-
˝enia zapewniajà jego trwa-
∏oÊç i niezawodnoÊç dzia∏a-
nia. W koparce pracujàcej
z regu∏y w zapylonym Êrod-
kowisku zastosowano no-
wej generacji okablowanie
elektryczne. Wraz z odpor-
nymi na wilgoç i py∏ z∏àczka-
mi oraz dodatkowymi bez-
piecznikami ograniczajà
one diametralnie ryzyko
uszkodzenia uk∏adu elek-
trycznego i podzespo∏ów
elektronicznych maszyny.
O zaletach najwi´kszej ko-
parki Hyundaia operatorzy
mogli przekonaç si´ pod-
czas testów kopalni margli
kredowych „Folwark” nale-
˝àcej do koncernu Góra˝-
d˝e Cement. Przy wsparciu
pracowników serwisu Ama-
go maszyna przez cztery ty-
godnie wykonywa∏a prace
w naturalnych warunkach
kopalni surowców skalnych. 
Koparka nap´dzana pot´˝-
nym silnikiem Cummins
QSX15 z dwoma wa∏kami
rozrzàdu w g∏owicy (DOHC)
o mocy 497 KM wykaza∏a
si´ ekonomicznà eksploata-
cjà. Istotne dla poszanowa-
nia Êrodowiska naturalnego
jest tak˝e fakt, ˝e dzi´ki za-

stosowaniu nowej generacji
uk∏adu sterujàcego pracà
jednostki nap´dowej, kon-
struktorom Hyundaia uda∏o
si´ dodatkowo ograniczyç
emisj´ ha∏asu oraz dwutlen-
ku w´gla przy zachowaniu
parametrów roboczych. 
Ciekawe rozwiàzanie zasto-
sowano równie˝ w uk∏adzie
ch∏odzenia. Je˝eli tempera-
tura ch∏odziwa spadnie poni-
˝ej 30°C, nast´puje automa-
tyczne za∏àczenie podgrze-
wacza. Zapewnia to prac´
w optymalnym zakresie tem-
peratury, co nie tylko wyd∏u˝a
˝ywotnoÊç podzespo∏ów uk∏a-
du nap´dowego, ale przyczy-
nia si´ równie˝ do ogranicze-
nia zu˝ycia paliwa.
U˝ytkownicy maszyn marki
Hyundai, którzy zdà˝yli ju˝
przyzwyczaiç si´ do wysokie-
go komfortu miejsca pracy
operatora, nie b´dà z pewno-
Êcià rozczarowani zasiadajàc
w kabinie R800-7A FS. W wer-
sji przeznaczonej dla kopalni
surowców skalnych zosta∏a
ona dodatkowo zabezpie-
czona kratami ochronnymi,
wyg∏uszona i wyposa˝o-
na w uk∏ad nadciÊnieniowy
chroniàcy przed wnikaniem
py∏u do wn´trza. Jej wy˝sze
posadowienie zapewnia
z kolei operatorowi znacz-
nie lepszà widocznoÊç
na ca∏y obszar roboczy.
W po∏àczeniu z precyzyjnym
uk∏adem hydraulicznym ko-
parki umo˝liwia to obs∏ugu-
jàcemu maszyn´ dok∏adne

wybieranie urobku ze spàgu.
Koparka wyposa˝ona zosta-
∏a we wszelkie uk∏ady pod-
noszàce komfort i bezpie-
czeƒstwo pracy operatora.
Producent zapewnia, ˝e
w jednej z jego reklam
– przyrównuje w niej prac´
koparkà do dobrej zabawy
– nie ma cienia przesady.
Nawet po wielu godzinach
sp´dzonych w kabinie ob-
s∏ugujàcy maszyn´ nie jest
bowiem zm´czony i mo˝e
pracowaç w pe∏ni wydajnie.
Tak˝e dzi´ki mo˝liwoÊci ko-
rzystania ze zmodernizowa-
nego niedawno uk∏adu CAPO
(Computer Aided Power Opti-
mization) optymalizujàcego
wydatek uk∏adu hydrauliczne-
go podczas wykonywania
szczególnie ci´˝kich zadaƒ.
Dokonywanie regularnych
przeglàdów pozwalajàcych
utrzymywaç maszyn´ w na-
le˝ytym stanie technicznym
u∏atwia dogodne rozmiesz-
czenie wszystkich punktów
podlegajàcych inspekcji, co
nawet w przypadku tak du-
˝ej maszyny zapewnia ∏atwy
dost´p. Koparka wyposa˝o-
na zosta∏a w uk∏ad central-
nego smarowania. Interwa-
∏y wymiany filtrów uk∏adu
hydraulicznego wyd∏u˝ono
do 1.000 godzin.
Koparka testowana w kopal-
ni „Folwark” wykaza∏a si´
szybkoÊcià cykli roboczych
i stabilnoÊcià. Ârednia wy-
dajnoÊç koparki pracujàcej
przy za∏adunku wozide∏
sztywnoramowych, zgodnie
z danymi producenta, wyno-
si∏a 900 t/h. Dodatkowà zale-
tà tej maszyny okaza∏a si´
du˝a wysokoÊç wy∏adunku
wynoszàca 7.270 mm. Ze
wzgl´du na stosunkowo nie-
wielki ci´˝ar surowca pozy-
skiwanego w kopalni „Fol-
wark”, stosowane sà bowiem
tam wozid∏a o podwy˝szo-
nych burtach. Du˝y przeÊwit
poprawia z kolei mobilnoÊç
maszyny w trudnych warun-
kach terenowych panujà-
cych na wyrobisku.

www.amago.pl
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Koparka R800-7A FS skonstruowana z myÊlà o wykorzystaniu w kopalniach surowców
skalnych poddana zosta∏a czterotygodniowym testom w kopalni „Folwark” 





Sany to nie tylko
pompy i koparki

Dla przeci´tnego u˝ytkow-
nika maszyn budowlanych
pierwsze skojarzenie z mar-
kà Sany stanowià pompy
do betonu i koparki hydrau-
liczne. To jednak jedynie
niewielka cz´Êç programu
produkcyjnego chiƒskiego
koncernu. DoÊç powie-
dzieç, ˝e jego fabryki
opuszcza sto dwadzieÊcia
typów maszyn w dwudzie-
stu pi´ciu kategoriach.
WÊród nich wyró˝niajà si´
kratowe ˝urawie gàsienico-
we, do rozwoju konstrukcji
których Sany przywiàzuje
szczególne znaczenie.
Punktem odniesienia dla
producentów ˝urawi gàsie-
nicowych jest rynek USA.
Nie bez racji mówi si´, ˝e
maszyny, które si´ na nim
sprawdzà, majà zagwaran-
towany murowany sukces
w ka˝dym zakàtku Êwiata.
Dlatego koncepcja Sany
jest przejrzysta. Konstruujàc
swe najnowsze modele
Chiƒczycy nie obrali drogi
na skróty próbujàc kopio-
waç rozwiàzania techniczne
Êwiatowych potentatów lecz
postanowili skorzystaç z ich
doÊwiadczeƒ zapraszajàc
do wspó∏pracy. Konstrukcja
najnowszych kratowych ˝u-
rawi gàsienicowych Sany
SCC powsta∏a pod kierow-
nictwem cieszàcego si´
uznaniem bran˝y Ameryka-
nina Johna Lanninga, który
zgromadzi∏ wokó∏ siebie ze-
spó∏ zdolnych in˝ynierów
m∏odej generacji. 
Nowy typoszereg ˝urawi
sk∏ada si´ z trzech modeli
– SCC8300 o udêwigu 300
ton, SCC8200 (udêwig 200
ton) oraz stutonowego
SCC8100. Podczas gdy
pierwsze dwie maszyny sà
ca∏kowicie nowymi konstruk-
cjami, ˝uraw SCC8100 sta-
nowi gruntownie zmoderni-
zowanà wersj´ swojego po-
przednika. Sany oferuje ca∏y

wachlarz ˝urawi o udêwigu
od 50 do 3.600 ton. 
Wi´ksze maszyny wyposa˝o-
ne sà w nowej generacji ka-
bin´ typu Ultracab. Odzna-
cza si´ ona nadzwyczajnà
wielkoÊcià i pozwala si´ od-
chylaç si´ o 25 stopni. Pro-
jekt kabiny powsta∏ w s∏yn-
nym studio Porsche Design.
„Je˝eli kupujesz ˝uraw Sany,
otrzymasz tak˝e Porsche”,
jak widaç obietnica zawarta
w tym sloganie reklamowym
jest ca∏kowicie spe∏niona.
Sany dzia∏ajàc w skali global-
nej wielokrotnie dawa∏o do-
wód zainteresowania otacza-
jàcymi problemami. Chiƒski
koncern jest zawsze jednym
z pierwszych spieszàcych ze
swym sprz´tem z pomocà
ofiarom katastrof i kl´sk ˝y-
wio∏owych. Wys∏a∏ na przy-
k∏ad do San Jose w Chile swój
kratowy ˝uraw gàsienicowy,
który pomaga∏ uwolniç górni-
ków przez szeÊçdziesiàt dzie-
wi´ç dni uwi´zionych pod zie-
mià po katastrofie w tamtej-
szej kopalni miedzi i z∏ota.
Sany oferuje równie˝ szerokà
gam´ maszyn portowych spe∏-
niajàcych coraz bardziej wyra-
finowane kryteria operatorów
terminali przeobra˝ajàcych si´
z typowych miejsc prze∏adun-
ku w centra us∏ug logistycz-
nych. Ekonomiczne w eksplo-
atacji dêwigi do ∏adowania
i roz∏adowywania kontenerów
stanowià w∏asnà konstrukcj´
firmy. Zastosowany w nich zdu-
blowany system bezpieczeƒ-
stwa zapewnia zachowanie
optymalnej stabilnoÊci maszyn
i chroni je przed przewróce-
niem si´. Opatentowane przez
Sany w pe∏ni hydrauliczne
serwosterowanie u∏atwia prac´
operatora i przynosi znaczne
oszcz´dnoÊci paliwa.
Oprócz tego chiƒska firma
oferuje równie˝ podnoÊniki
do pustych kontenerów. Jest
to rodzaj terenowych wózków
wid∏owych, przeznaczonych
do przemieszczania kontene-
rów i wykonywania prac za∏a-
dunkowo-roz∏adunkowych.

www.sany.com.cn
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Kratowe ˝urawie gàsienicowe Sany sprawdzajà si´ doskonale w najtrudniejszych zasto-
sowaniach, takich jak wymagajàcy superprecyzji monta˝ bloku elektrowni nuklearnej

Sany oferuje szerokà gam´ maszyn prze∏adunkowych dla portów morskich. Ekonomicz-
ne w eksploatacji dêwigi do kontenerów stanowià w∏asnà konstrukcj´ firmy

˚uraw gàsienicowy Sany pomaga∏ uwolniç górników uwi´zionych przez 69 dni w kopalni
miedzi i z∏ota w chilijskim San Jose





Volvo L350F nigdy
nie zasypia!

Czy pami´tacie Paƒstwo re-
klam´ pewnego banku, który
informowa∏ wszem i wobec,
˝e nigdy nie zasypia, praco-
wicie pomna˝ajàc powierzo-
ne mu pieniàdze? Nam
przypomnia∏a si´ ona, gdy
w dzieƒ i po zmroku obser-
wowaliÊmy ∏adowark´ Volvo
L350F pracujàcà w trudnym
Êrodowisku kopalni granitu
Granimex pod Strzegomiem.
Eksploatujàcy z∏o˝e nie ko-
rzystajà przy wydobyciu blo-
ków skalnych z dêwigów.
Transport odbywa si´ za po-
mocà ∏adowarek ze specjali-
stycznym osprz´tem. Wynika
to po cz´Êci z rozciàgni´tego
kszta∏tu kamienio∏omu. Spra-
wia on, ˝e dowóz bloków
pod dêwig i tak wymaga∏by
doÊç d∏ugich przejazdów.
Dlatego w∏aÊnie sà one wy-
wo˝one na górny poziom ko-
palni za pomocà ∏adowarek.

Jeszcze do niedawna wystar-
cza∏y do tego mniejsze ma-
szyny Volvo. KoniecznoÊç
zwi´kszenia wydobycia
i przyspieszenia dostaw
sprawi∏y, ˝e konieczna oka-
za∏a si´ inwestycja w du˝à ∏a-
dowark´ w wersji blocznej.
Granimex pozosta∏ wierny
marce Volvo decydujàc si´
na model L350F. Takie ma-
szyny pracujà ju˝ w Polsce,
ale nie jako noÊniki bloków.
¸adowarka dostarczona do

Strzegomia debiutowa∏a
w tej roli. Nic zatem dziwne-
go, ˝e przed oficjalnym
przekazaniem nowemu u˝yt-
kownikowi zosta∏a zaprezen-
towana szerszej publiczno-
Êci stajàc si´ ozdobà strze-
gomskiego rynku podczas
festynu zorganizowanego
w ramach Âwi´ta Kamienia.
¸adowarka, która trafi∏a
do kopalni Granimex ró˝ni
si´ od wersji standardowej.
– W maszynie zastosowano

specjalne opony majàce wy-
trzymaç ekstremalne obcià-
˝enia panujàce w kopalni su-
rowców skalnych. ¸adowar-
ka przenosi bloki skalne wa-
˝àce nierzadko pi´çdziesiàt
ton. Masa w∏asna maszyny
wynosi szeÊçdziesiàt ton.
Z takimi ci´˝arami muszà
uporaç si´ ogumienie i felgi.
¸adowarka ma wzmocniony
uk∏ad hydrauliczny. Stosujàc
dodatkowà przeciwwag´
o ci´˝arze 7,8 tony konstruk-

torzy Volvo poprawili tak˝e
stabilnoÊç maszyny – t∏uma-
czy Leszek ˚o∏àdek z dolno-
Êlàskiego oddzia∏u Volvo
Maszyny Budowlane Polska. 
Decyzji o zakupie tak spe-
cjalistycznej maszyny nie
podejmuje si´ spontanicz-
nie. – Na naszà „350-tk´”
zdecydowaliÊmy si´ po sta-
rannej analizie. Obserwowa-
liÊmy takà maszyn´ w jed-
nym z polskich kamienio∏o-
mów. Nie pracowa∏a ona co

prawda, jako noÊnik blo-
ków, ale przekona∏a nas
swymi parametrami. DziÊ
majàc kilkumiesi´czne w∏a-
sne doÊwiadczenia eksplo-
atacyjne mog´ stwierdziç,
˝e by∏ to przys∏owiowy
„strza∏ w dziesiàtk´”. Wypa-
da tylko ˝a∏owaç, ˝e nie zde-
cydowaliÊmy si´ na jej za-
kup o rok wczeÊniej – mówi
Dawid Kiszkiel, Prezes Za-
rzàdu eksploatujàcej z∏o˝e
firmy Granimex. 

Volvo 350F s∏u˝y nie tylko
do transportu skalnych
bloków. Szybkoz∏àcze po-
zwala na szybkà wymian´
osprz´tu. ¸y˝ka mo˝e byç
zastàpiona wid∏ami, albo
zrywakiem do odspajania
bloków skalnych. 
Mieczys∏aw GuÊciora, opera-
tor w którego r´ce od
samego poczàtku powierzo-
no „350-tk´” chwali jej niskie
zu˝ycie paliwa. Maszyna na-
p´dzana silnikiem o mo-

cy 536 KM podczas naszego
pobytu w kopalni odspajajàc
i transportujàc skalne bloki
spala∏a Êrednio 22 litry oleju
nap´dowego na godzin´
pracy. – Powiem wprost, dla
mnie im wi´ksza maszyna,
tym lepsza. Zdecydowanie
bowiem przyspiesza trans-
port bloków i pozwala ogra-
niczyç liczb´ przejazdów
– t∏umaczy Mieczys∏aw Gu-
Êciora. Chwali tak˝e komfort
kabiny i… konstruktorów Vo-
lvo, którzy znaleêli skuteczny
sposób na ograniczenie wni-
kania do wn´trza kabiny py∏u,
którego nie brak przecie˝
w kamienio∏omie. Jedyny
w swoim rodzaju opatento-
wany przez szwedzki koncern
system dwustopniowego
oczyszczania powietrza dzia∏a
praktycznie w obiegu zam-
kni´tym. A je˝eli dodamy
do tego, ˝e skutecznoÊç uk∏a-
du wynosi 98 procent, to ope-
ratorowi mo˝na jedynie po-
zazdroÊciç warunków pracy…

www.volvoce.pl
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Nocna praca na wyrobisku stanowi∏a prawdziwy pokaz mo˝liwoÊci maszyny w niezwyk∏ej scenerii 

¸adowarka wykorzystywana jest nie tylko do transportu bloków skalnych, ale tak˝e do ich odspajania przy u˝yciu zrywaka





GEHL AL440 sprosta∏
trudnym testom 

GEHL wraz ze swym deale-
rem firmà EWPA przeprowa-
dzi∏ w Komornikach ko∏o Po-
znania kompleksowy test ∏a-
dowarki ko∏owej GEHL
AL440. Sprawdzianowi pod-
dano maszyn´ wyposa˝onà
w daszek ochronny, ∏y˝k´
standardowà oraz ogumie-
nie 15,0x55-17AS. 
Testowana maszyna wyko-
nywa∏a typowe prace ziem-

ne polegajàce na kopaniu
i niwelowaniu pod∏o˝a. Pod-
dana zosta∏a równie˝ próbie
jazdy w g∏´bokim b∏ocie.
Podczas pracy stwierdzono,
˝e maszyna dobrze radzi∏a
sobie z odspajaniem war-
stwy ziemnej i ∏atwo spycha-
∏a urobek. Operator podkre-
Êla∏ tak˝e dobrà widocznoÊç
na ca∏y obszar roboczy.
Podczas d∏ugiej pracy cz´-

sto opiera∏ on przegub pra-
wej r´ki na odpowiednio wy-
profilowanym pod∏okietniku.
Ogranicza∏o to zm´czenie
operatora podnoszàc wy-
dajnoÊç pracy.
EfektywnoÊç spychania urob-
ku podnosi∏a blokada me-
chanizmu ró˝nicowego, akty-
wowana ∏atwo przez przytrzy-
manie przycisku na joysticku.
Podczas prac niwelacyjnych
prac´ operatora u∏atwia∏a
mo˝liwoÊç wykorzystania
funkcji p∏ywajàcej ∏y˝ki (pod-
noszenia i poziomowania).

Maszyna dokona∏a szeregu
przejazdów w ci´˝kim tere-
nie (g∏´bokie b∏oto). Tu tak-
˝e bardzo przyda∏a si´ blo-
kada mechanizmu ró˝nico-
wego. ¸adowarka jecha∏a
pewnie pozostajàc przez ca-
∏y czas pod pe∏nà kontrolà
operatora. Skuteczne okaza-
∏y si´ przy tym b∏otniki.
W czasie ca∏ego testu opera-
tor ani razu nie zosta∏ ochla-
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EfektywnoÊç spychania urobku podnosi∏a blokada mechanizmu ró˝nicowego

Do testów wybrano maszyn´ wyposa˝onà w standardowà ∏y˝k´ i daszek ochronny



pany b∏otem tryskajàcym ob-
ficie spod kó∏. 
Podczas wykonywania robót
ziemnych ∏adowarka musia-
∏a przemieszczaç si´ po nie-
równym terenie. PewnoÊç
jazdy osiàgni´to dzi´ki pra-
cujàcemu w trzech p∏aszczy-
znach przegubowi. Dzi´ki
temu ko∏a maszyny pozosta-
wa∏y zawsze w kontakcie
z pod∏o˝em, co zapewnia∏o
jej odpowiednià stabilnoÊç.
Stanowiàce wyposa˝enie

standardowe szybkoz∏àcze
hydrauliczne pozwala∏o ope-
ratorowi b∏yskawicznie zmie-
niaç osprz´t roboczy bez
koniecznoÊci wysiadania
z maszyny. Silnik maszyny
pracowa∏ cicho. Operator
zajmowa∏ wygodnà pozycj´
w fotelu, chocia˝ wysoki,
mia∏ du˝o miejsca na nogi.
Sterowanie funkcjami ma-
szyny nie nastr´cza∏o naj-
mniejszych k∏opotów. 

www.gehl.de

Ciekawa oferta HKL
Baumaschinen Polska

Zakup koparki i ∏adowarki to
z pewnoÊcià wi´kszy wyda-
tek ni˝ jednej maszyny
o tym samym przeznacze-
niu, jednak taka inwestycja
mo˝e szybko przynieÊç ni˝-
sze koszty utrzymania
i znacznie zwi´kszyç wy-
dajnoÊç pracy. Minikopar-
ka i ∏adowarka kompakto-
wa ju˝ na samym poczàtku
podwajajà wydajnoÊç pra-
cy, dzi´ki mo˝liwoÊci wyko-
nania czynnoÊci kopania
i ∏adowania jednoczeÊnie
i na przyk∏ad w dwóch ró˝-
nych miejscach robót. W∏a-
Êciwy dobór modelu, wypo-
sa˝enia opcjonalnego oraz
odpowiedniego osprz´tu to
recepta na sukces. Kramer
Allrad ze swoimi ∏adowar-
kami kompaktowymi i Wac-
ker Neuson z minikoparka-
mi oraz koparkami kom-

paktowymi mogà z pewno-
Êcià poszczyciç si´ cieka-
wà ofertà oraz szerokim
wyborem opcji.
WÊród wielofunkcyjnych ∏a-
dowarek Kramer mamy
do wyboru modele o masie
od 1,8 do 8,4 tony. Wszyst-
kie sà skonstruowane
na sztywnej ramie z cztere-
ma ko∏ami skr´tnymi. Taka

budowa zapewnia im sta∏y
udêwig przy niskiej masie
w∏asnej, wysokà stabilnoÊç
i wyjàtkowà zwrotnoÊç. Cie-
kawie prezentuje si´, po-
pularny szczególnie jako
maszyna wynajmowa, mo-
del Kramer 680, który
przy wadze nieco po-
nad 5,5 tony jest w stanie
unieÊç ∏adunek 2,5 ton. Sta-

∏y udêwig oznacza pewne
przenoszenie ∏adunku, na-
wet maksymalnie uniesio-
nego i przy skr´conych ko-
∏ach. Jego kompaktowe wy-
miary u∏atwiajà transport,
jednak funkcja „Ecospeed”
umo˝liwia jazd´ z pr´dko-
Êcià do 40 km/h, a tym sa-
mym samodzielny dojazd
na miejsce pracy. Model 680
nale˝y do serii 80 odznacza-
jàcej si´ bardzo bogatym
wyposa˝eniem i opcjami, to
jest: drzwi po obu stronach
kabiny, mo˝liwoÊç zabloko-
wania otwartych drzwi, bar-
dziej przestronna kabi-
na z wi´kszà iloÊcià miejsca
na nogi, sk∏adana konsola
z joystickiem, regulowa-
na kolumna kierownicy,
przestawna dêwignia stero-
wania po∏àczona z pod∏o-
kietnikiem, rozbudowany
pulpit, trzeci obwód stero-
wania zintegrowany w dêwi-
gni sterowania z funkcjà pra-
cy ciàg∏ej za∏àczanà za po-
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Popularny szczególnie jako maszyna wynajmowa Kramer 680  przy wadze nieco ponad 5,5
tony jest w stanie unieÊç ∏adunek 2,5 ton

Maszyna doskonale dawa∏a sobie rad´ w wodzie i grzàskim terenie Operator ∏adowarki zajmuje wygodnà pozycj´ w fotelu. Ma te˝ du˝o miejsca na nogi

Wa˝niejsze parametry maszyny:

• silnik: czterocylindrowy YANMAR o mocy 47KM,
• nap´d Sauer Danfoss z regulacjà elektronicznà,
• osie ZF Heavy Duty (6 bolców) z pe∏nà blokadà mechani-

zmu ró˝nicowego sterowanà przeciskiem na joysticku,
• udêwig maksymalny: 1.802 kg,
• wysokoÊç podnoszenia: 3,002 m (z oponami standardowymi),
• uk∏ad hydrauliczny: przep∏yw 55 l/min,
• g∏owica „skid steer” kompatybilna praktycznie ze wszystkimi

dost´pnymi na rynku narz´dziami typu „skid steer”,
• G∏owica EURO lub innego producenta (opcja).



mocà przycisku w pod∏o-
kietniku. WszechstronnoÊç
takiej maszyny gwarantuje
równie˝ mo˝liwoÊç doboru
szerokiej gamy osprz´tu
– najbardziej popularne sà
mi´dzy innymi wid∏y; ∏y˝ki
chwytakowe, bocznego wy-
sypu, uchylne, do miesza-
nia betonu, do Êmieci; p∏ug
Ênie˝ny, piaskarka/solar-
ka, zamiatarka, przesa-
dzarka do drzew/krzewów,
wiele rodzajów kosiarek
do trawy, krzewów czy
do przycinania ga∏´zi. Wy-
sokà wartoÊç odsprzeda-
˝owà Kramerów gwaran-
tuje ich jakoÊç „made in
Germany”, niskie spalanie
oraz solidna niezwykle
trwa∏a konstrukcja.
Marka Wacker Neuson to
wybór czternastu modeli
koparek o masie od 900 kg
do 14 ton. W Êrodku tego
przedzia∏u wagowego znaj-
dziemy model 50Z3 o zero-
wym nawisie kabiny, tzn.
kabinà mieszczàcà si´ za-

wsze w obr´bie gàsienic.
Model ten mo˝e byç opcjo-
nalnie wyposa˝ony w sys-
tem VDS (Vertical Digging
System). Ten unikatowy
system dost´pny jest tylko
i wy∏àcznie w koparkach
marki Wacker Neuson.
Umo˝liwia on wychylenie
kabiny wzgl´dem podwozia
o 15°. Wszystko odbywa si´
automatycznie w kilka se-

kund za pomocà si∏ownika
pod obrotowà podporà ka-
biny. VDS niweluje niedo-
godnoÊci dla operatora
podczas pracy na terenie

o pochy∏oÊci dochodzàcej
nawet do 27%. W praktyce
oznacza to wi´kszy komfort
dla operatora (jego kr´go-
s∏up nie podlega obcià˝e-
niom podczas wielogo-
dzinnej pracy na zboczu)
oraz zwi´kszonà wydaj-
noÊç pracy (brak koniecz-
noÊci wst´pnego poziomo-
wania terenu przed docelo-
wym kopaniem). System
ten pozwala od razu przy-
stàpiç do wielogodzinnej
pracy na pochy∏oÊci lub
na granicy jezdni i chodnika
bez potrzeby wykopywania
wi´kszej iloÊci ziemi, ni˝
jest to potrzebne. Oznacza
to zwi´kszenie efektywnoÊci
pracy dzi´ki szybszemu wy-
konaniu i zasypaniu wykopu.

www.hkl.pl 
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Unikatowy system VDS (Vertical Digging System) dost´pny jest tylko i wy∏àcznie w ko-
parkach marki Wacker Neuson

Neuson 50Z3

waga operacyjna 5.520 kg

moc silnika 28,1/38,2 kW/KM

g∏´bokoÊç kopania 3.400 mm

si∏a zrywajàca na ∏y˝ce 33,8 kN

Kramer 680

waga operacyjna 5.650 kg

moc silnika 58/79 kW/KM

udêwig 3.100 kg

poj. ∏y˝ki 1,05-1,6 m3



Haulotte u∏atwia
prac´ na wysokoÊci

Haulotte Polska, filia euro-
pejskiego lidera oraz trzecie-
go Êwiatowego producenta
podestów roboczych do pra-
cy na wysokoÊci  oraz urzà-
dzeƒ do podnoszenia ∏adun-
ków, oferuje kompletnà ga-
m´ podestów ruchomych
oraz ∏adowarek teleskopo-
wych macierzystej marki,
a tak˝e serwis, którym obj´-
te sà wszystkie urzàdzenia. 
Do gamy no˝ycowych pode-
stów ruchomych Haulotte
nap´dzanych silnikami Die-
sla nale˝à modele Com-
pact 10/12 DX, H12/15/18SX
i H12/15/18 SXL. Najwy˝szy
z serii SX – no˝ycowy podest
ruchomy H18SX przeznaczo-
ny jest do prac prowadzo-
nych na wysokoÊci do 18 me-
trów, zw∏aszcza przy wzno-
szeniu konstrukcji stalowych.
Inne wa˝ne cechy tego mo-
delu to: szeroka platforma

o udêwigu do 500 kg z auto-
matycznà regulacjà (w stan-
dardzie), przeÊwit wyno-
szàcy 27 centymetrów, na-
p´d na cztery ko∏a (dwa
przednie skr´tne), dosko-
na∏a zwrotnoÊç, sterowanie
za pomocà zaworów pro-
porcjonalnych oraz wskaênik
przecià˝enia na platformie.

Podesty serii SX wyposa˝o-
ne sà w obustronnie rozk∏a-
danà platform´ o d∏ugo-
Êci 7,30 metra, dzi´ki czemu
mo˝na je wykorzystaç do pra-
cy wymagajàcej przemiesz-
czania d∏ugich ∏adunków.
Do prac budowlanych,
przemys∏owych, za∏adunko-
wych oraz wszelkich  zwià-

zanych z podnoszeniem
i przenoszeniem ∏adunków
na wysokoÊç od 10 do 17
metrów przeznaczone sà
∏adowarki marki Haulotte.
Gama tych maszyn sk∏ada
si´ z nowych modeli:
HTL 4010, 3510, 3210, ∏ado-
warek HTL 3614 i HTL 3617
oraz HTL 4014 i HTL 4017. 
Wszystkie wymienione ma-
szyny sà profesjonalne wy-
posa˝one i dostosowane
do potrzeb nawet najbardziej
wymagajàcych u˝ytkowni-
ków. Sprawdzajà si´ dosko-
nale nawet w najtrudniej-
szych warunkach robo-
czych. Charakteryzujà si´
wysokà wydajnoÊcià podno-
szenia – ich maksymalny
udêwig zawiera si´ w prze-
dziale od 3,2 do 4 ton, du˝à
precyzjà ruchów roboczych
oraz wysokim komfortem
pracy operatora. W mode-
lach HTL 4014 i HTL 4017
opcjonalnie istnieje mo˝li-
woÊç instalacji kosza.

www.haulotte.pl
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Maszyny oferowane przez Haulotte Polska u∏atwiajà prac´ na wysokoÊci



New Holland W170C
w kompostowni

Zak∏ad utylizacji i zago-
spodarowywania odpadów
MEG z niemieckiego Mar-
burga eksploatuje nowocze-
snà kompostowni´, w której
przetwarzane jest rocznie
oko∏o dziesi´ciu tysi´cy
ton odpadów organicznych
pochodzàcych z gospo-
darstw domowych i miej-
skich terenów zielonych.
Od poczàtku tego roku w ra-
mach wdra˝ania technologii
dwustopniowego komposto-
wania uruchomiono urzà-
dzenie do suchej fermenta-
cji. Trafiajàce do niego od-
pady poddawane sà wst´p-
nej fermentacji, a uzyskany
w ten sposób biogaz zostaje
przetworzony na pràd. Cie-
p∏o procesowe zostaje nato-
miast wprowadzone do miej-
skiej sieci ciep∏owniczej.
Po przeanalizowaniu ofert kil-
ku wiodàcych producentów ∏a-
dowarek firma MEG zdecydo-
wa∏a si´ na zakup nowej ma-

szyny New Holland W170C
wyposa˝onej w ∏y˝k´ do ma-
teria∏ów lekkich o pojemno-
Êci 4,5 m3. Maszyna wyposa-
˝ona jest w pi´ciobiegowà
skrzyni´ oraz nowoczesne
mosty nap´dowe ZF z pe∏nà
blokadà mechanizmu ró˝nico-
wego przedniej osi. Ze wzgl´-
du na doskona∏e parametry

pracy w zakresie si∏y odspaja-
nia oraz pchania, zarówno za-
∏adunek, jak i opró˝nianie fer-
mentatora, nawet przy tak
niekorzystnych w∏aÊciwo-
Êciach materia∏u, nie stanowià
dla ∏adowarki W170C naj-
mniejszego problemu. Maszy-
na w konfiguracji wybra-
nej przez MEG nawet w eks-
tremalnie trudnych warun-
kach eksploatacji osiàga wy-
dajnoÊç na poziomie dwustu
czterdziestu ton w ciàgu go-

dziny i pi´tnastu minut pracy.
Przeci´tne zu˝ycie oleju na-
p´dowego przy intensywnej
eksploatacji w trudnych wa-
runkach panujàcych w kom-
postowni w Marburgu wynio-
s∏o tylko 11,2 l/h, co stanowi
wiodàcy wynik w tej klasie
maszyn. Zaletami nowej ∏a-
dowarki New Holland W170C

okaza∏y si´ tak˝e szybkoÊç
jazdy oraz dobre przyspie-
szenie. ¸adowarka W170C
osiàga maksymalnà pr´d-
koÊç wynoszàcà 38 km/h
na odcinku niespe∏na stu me-
trów, co przy nieuniknionych
„pustych” przebiegach po-
zwala znacznie przypieszyç
wykonanie zadania.
W Marburgu ∏adowarka wy-
korzystywana jest przede
wszystkim do prze∏adunku
materia∏u kompostowego
oraz opró˝niania fermentato-
ra. W celu optymalnej eks-
ploatacji ca∏ego urzàdzenia
nale˝y najpierw nape∏niç ma-
jàcy pojemnoÊç dwustu
czterdziestu ton fermentator
bioodpadami, które w okre-
sie trzech tygodni poddawa-
ne sà fermentacji. Fermento-
wany materia∏ osiàga wów-
czas g´stoÊç jednej tony
na metr szeÊcienny i staje si´
twardy niczym beton. Pod-
dana fermentacji biomasa
musi zostaç nast´pnie prze-
transportowana do umiesz-
czonych w odleg∏oÊci stu
dwudziestu metrów izolowa-
nych komór (Rottebox). Po-
niewa˝ ∏adowarka powraca
do fermentatora z pustà ∏y˝-
kà, jej krótkie cykle robocze
oraz du˝e przyspieszenie
stanowi∏y decydujàcy argu-
ment za jej wyborem.
Nowa ∏adowarka ko∏owa New
Holland W170C nap´dza-
na jest silnikiem o mo-
cy 195 KM. Jednostka nap´-

dowa wykonana w technolo-
gii Common Rail wyró˝nia si´
najwy˝szà w tej klasie mocà
i momentem obrotowym. 
Prac´ operatora u∏atwia mo˝-
liwoÊç wybrania jednego
z czterech predefiniowanych
trybów roboczych optymalizu-
jàcych produktywnoÊç maszy-
ny w konkretnych warunkach
pracy. Rozwiàzanie to pozwa-
la na uzyskanie maksymalnej
wydajnoÊci silnika, co prze-
k∏ada si´ na wzrost efektyw-
noÊci prowadzonych robót.
Automatyczna, pi´ciobiego-
wa skrzynia biegów pozwala
na znaczàce ograniczenie zu-
˝ycia oleju nap´dowego.
Na oszcz´dnoÊç paliwa wp∏y-
wa równie˝ zastosowany
w maszynie uk∏ad redukcji
spalin SCR (Selektywnej Re-
dukcji Katalitycznej) dajàcy
zu˝ycie mniejsze od dziewi´-
ciu do nawet siedemnastu
procent wzgl´dem analo-
gicznych modeli poprzedniej
generacji (Seria B). 
Gruntownie zmodernizowany
uk∏ad hydrauliczny ∏adowarki
zapewnia odczuwalnie krót-
sze cykle pracy. Ma to bezpo-
Êredni wp∏yw na podniesienie
produktywnoÊci maszyny.
Przestronna, ∏atwo dost´p-
na kabina zapewnia dosko-
na∏à widocznoÊç na ca∏y
obszar roboczy zwi´kszajàc
tym samym bezpieczeƒ-
stwo i komfort pracy opera-
tora. Wp∏yw na wygod´ majà
tak˝e: wielop∏aszczyznowo
regulowany fotel, ergono-
miczne rozmieszczenie urzà-
dzeƒ sterujàcych i prze∏àcz-
ników oraz niski poziom ha-
∏asu. Operator mo˝e p∏ynnie
przechodziç mi´dzy sterowa-
niem za pomocà joysticka
lub kierownicà. U∏atwia to
wykonywanie manewrów
maszynà jednoczeÊnie przy-
spieszajàc jej cykle robocze.
Nowe ∏adowarki ko∏owe
New Holland Serii C obj´te
sà gwarancjà producenta
na okres trzech lat lub 5.000
godzin, w zale˝noÊci od te-
go, co nastàpi wczeÊniej.

www.newholland.com
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¸adowarka W 170C wykorzystywana jest g∏ównie do prze∏adunku materia∏u kompostowego
oraz opró˝niania fermentatora

¸adowarka W170C osiàga maksymalnà pr´dkoÊç wynoszàcà 38 km/h na odcinku
niespe∏na stu metrów, co pozwala znacznie przypieszyç wykonanie zadania



www.newholland.com

AGROHANDEL s.j.
59-220 Legnica, ul. Jaworzyƒska 261, tel. (76) 850 61 13, kom. 0603 103 082, www.agrohandel.com.pl

AGROS WRO¡SCY Sp. z o.o. 
98-337 Strzelce Wielkie, ul. Cz´stochowska 3, tel. (34) 311 07 82, kom. 0694 192 899, www.agros-wronscy.pl  

P.H. AGROSK¸AD 
97-225 Ujazd, Józefin 39, tel. (44) 719 35 75 

HKL BAUMASCHINEN POLSKA Sp. z o.o.
60-462 Poznaƒ, ul. Szarych Szeregów 23, tel. 061 665 79 00, fax 061 842 57 01, www.hkl.pl

RENTRAK Sp. z o.o. 
16-070 Choroszcz/Bia∏ystok, Poros∏y Kolonia 1c, tel. (85) 651 15 41,  kom. 0507 181 259, www.rentrak.pl

PHU PERKOZ Sp. z o.o.
87-300 Brodnica, ul. Sikorskiego19a, tel.(54) 49 34 057, kom. 0604 795 595, www.perkoz .com.pl

ROLSERWIS S.A.
09-402 P∏ock, ul. Sierpecka 10, tel. (24) 269 71 19, kom. 0608 391 449, www.rolserwis.pl  

PRZEDSTAWICIELE PRODUCENTA MASZYN MARKI NEW HOLLAND:

www.newholland.com



Yanmar konsekwentnie
poszerza ofert´

Yanmar kojarzony by∏ do-
tychczas z produkcjà mini-
koparek. Uzupe∏niajàc swà
ofert´ maszyn kompakto-
wych do robót ziemnych
francuska firma wprowadzi-
∏a na rynek mini∏adowark´
ko∏owà. Maszyna oznaczo-
na symbolem 903 wa˝y
3.344 kg sprawdza si´ do-
skonale w robotach ziem-
nych oraz za∏adunku i trans-
porcie urobku na bliskie od-
leg∏oÊci. Oprócz standar-
dowej ∏y˝ki ∏adowarkowej
mo˝na w niej stosowaç
szerokà gam´ osprz´tu ro-
boczego. W ten sposób
zwi´ksza si´ mo˝liwoÊç jej
efektywnego wykorzystania
w pracach innego rodza-
ju. Maszyna mo˝e byç wyko-
rzystywana do odspajania
niezamarzni´tych gruntów,
przewozu materia∏ów bu-
dowlanych na placach budo-

wy, a przy wykorzystaniu
specjalistycznego osprz´tu
do prze∏adunku d∏u˝nic, blo-
ków kamiennych i innych
materia∏ów. Do robót drogo-
wych zastosowaç mo˝na fre-
zark´ do asfaltu. Dost´pny
jest tak˝e m∏ot hydrauliczny,
∏y˝ka 4w1, rami´ koparkowe,
lemiesz roboczy, Êwider
ziemny, wid∏y paletowe, za-
miatarka, chwytak wid∏owy

oraz równiarka. Specjalne
gàsienice zak∏adane na ko-
∏a pozwalajà poprawiç w∏a-
ÊciwoÊci trakcyjne pod-
czas pracy w trudnym tere-
nie. Pozwalajà równie˝ zre-
dukowaç ryzyko uszkodzeƒ
mi´kkiego pod∏o˝a. 
W ∏adowarce Yanmar 903
zastosowano nap´d hydro-
statyczny. Nape∏nianie ∏y˝ki
realizowane jest za pomocà

mechanizmu jazdy. ¸ado-
warka nap´dzana jest ch∏o-
dzonym cieczà silnikiem wy-
sokopr´˝nym marki Yan-
mar 4TNV98-ZNWI rozwijajà-
cym moc 51,0 kW przy 2.500
obr./min. Maszyna mo˝e po-
ruszaç si´ w dwóch zakre-
sach pr´dkoÊci. Niska, gwa-
rantujàca precyzj´ wykony-
wania cykli roboczych za-
wiera si´ w przedziale od
0 do 11 km/h. Wysoka zaÊ
mo˝e wynieÊç 22 km/h. 
Do wyboru sà dwa rodzaje
sterowania. Kierunek i pr´d-
koÊç jazdy sterowane mogà
byç dwiema dêwigniami
r´cznymi lub joystickami.
Uk∏ad hydrauliczny stero-
wany oddzielne peda∏ami
lub joystickami pracuje pod
ciÊnieniem 350 bar. 
Mimo zwartych gabarytów
w maszynie zastosowano
przestronnà kabin´ zapew-
niajàcà operatorowi odpo-
wiedni komfort i pe∏ne bez-
pieczeƒstwo pracy.

www.yanmar.fr
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Nowa mini∏adowarka Yanmar imponuje stabilnoÊcià doskonale radzàc sobie nawet
podczas pracy na du˝ych pochy∏oÊciacbh



- Jesienne produkty
Atlas Copco  

Obecna pora roku przynosi
nam krótkie i deszczowe dni,
praca przy oÊwietleniu natu-
ralnym mo˝e odbywaç si´ tyl-
ko przez kilka godzin dzien-
nie, a wody gruntowe i opa-
dowe utrudniajà wykonywa-
nie prac budowlanych. Z po-
mocà przychodzà rozwiàza-
nia i produkty Atlas Copco.
Gdy zapada zmrok, do akcji
wkracza pierwszy z nich
maszt serii QLT – i wszystko
staje si´ jasne. Ma∏y, zgrab-
ny, u˝yteczny i cichy pomoc-
nik w zwalczaniu ciemnoÊci
– QLT jest ∏atwy w transpor-
cie (wa˝y tylko 1.340 kg),
mo˝e byç szybko i bezpiecz-
nie wykorzystany w miej-
scach, gdzie akurat potrze-
bujemy pràdu i Êwiat∏a.
Wie˝a oÊwietleniowa wyposa-
˝ona jest w cztery reflektory
metalohalogenowe ka˝dy
o mocy 1.000 W, wytwarzajà-

ce jasne Êwiat∏o o mo-
cy 340.000 lumenów. Miesz-
czàcy 145 litrów zbiornik pali-
wa pozwala na ciàg∏e oÊwie-
tlenie terenu przez co naj-
mniej 80 godzin. Maszt jest
wysuwany hydraulicznie
do wysokoÊci 9,2 metra w cià-
gu 15 sekund. W zale˝noÊci
od potrzeb mo˝na go obracaç
w zakresie 360 stopni. Rama
masztu wyposa˝ona jest
w cztery podpory stabilizujà-
ce o mocnej konstrukcji,
z automatycznymi zatrzaska-
mi u∏atwiajàcymi ich wsuwa-
nie i wysuwanie. Dzi´ki nim
wie˝a jest stabilna i wytrzy-
muje podmuchy wiatru nawet
do 105 km/h. Na czas trans-
portu sk∏ada si´ i nie przekra-
cza wymiarów 2,46 x1,32x2,35
metra. Standardem w maszy-
nach przewoênych AC sta∏ si´
podwójnie ∏amany dyszel
z zaczepem oczkowym
bàdê kulowym, hamulec na-
jazdowy, postojowy oraz
stopka u∏atwiajàca ustawia-
nie masztu.

èród∏em zasilania generato-
ra jest sprawdzony silnik
PERKINS spe∏niajàcy nor-
my emisji spalin Tier 4 po∏à-
czony z prostym panelem
sterowania, który czyni ob-
s∏ug´ urzàdzenia prostszà.
Idealnym rozwiàzaniem do
usuwania wody grunotwej
i opadowej z wszelkiego ro-
dzaju wykopów sà elektrycz-
ne, zanurzlane pompy WEDA
Atlas Copco. Produkty te znaj-
dujà szerokie zastowanie mi´-
dzy innymi w budownictwie
i kopalniach odkrywkowych.

Sprawdzajà si´ równie˝
przy opró˝nianiu zbiorników,
otworów w∏azowych i studzie-
nek serwisowych. Z ∏atwoÊcià
poradzà sobie z odwodnie-
niem awaryjnym (ulewy, po-
wodzie i podtopienia, których
w ostatnich czasach cz´sto
doÊwiadczamy). Wykonane
zosta∏y z materia∏ów i kompo-
nentów przeznaczonych
do najbardziej wymagajàcych
zastosowaƒ. Aluminiowa kom-
paktowa obudowa oraz spraw-
dzona konstrukcja sprawiajà,
˝e pompy sà, niezwykle trwa-
∏e, lekkie i ∏atwe w obs∏udze.
Wyjàtkowy uk∏ad uszczelniajà-
cy umo˝liwia szybkie przepro-
wadzenie  skutecznej konser-
wacji w miejscu pracy pompy.
Zainteresowani szczegó∏o-
wymi informacjami na temat
pomp WEDA i masztów
QLT mogà odwiedziç stron´
internetowà albo skontakto-
waç si´ z partnerem han-
dlowym lub przedstawicie-
lem Atlas Copco.

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

Maszty oÊwietleniowe oraz zanurzalne pompy WEDA firmy Atlas Copco

Maszt serii QLT H40



Spójrz na problem
pod innym kàtem 

Zainspirowana potrzebami
zg∏aszanymi przez operato-
rów wiertnic, amerykaƒska
firma Vermeer stworzy∏a in-
nowacyjnà, pierwszà na ryn-
ku maszyn´ tego typu, któ-
ra umo˝liwia ustawienie ∏o-
˝a wiertniczego pod dowol-
nym kàtem w zakresie
od 18 do 90 stopni.
Nowa wiertnica D20x22FX
Seria II jest maszynà wielo-
funkcyjnà. Mo˝na jà bowiem
wykorzystywaç nie tylko
do realizacji projektów geo-
termalnych, pomp ciep∏a,
wierceƒ pod studnie g∏´bi-
nowe, ale tak˝e do zadaƒ ty-
powych dla horyzontalnych
wiertnic sterowanych. 
Co ró˝ni nowà maszyn´
od innych wiertnic horyzon-
talnych? Innowacyjnym ele-
mentem jest ∏o˝e, które dzi´-
ki zastosowaniu dwóch si-
∏owników hydraulicznych
oraz zmodyfikowanej przed-
niej cz´Êci, umo˝liwia ela-
styczne ustawienie. Kom-
pletnà modyfikacj´ prze-
szed∏ tak˝e podajnik ˝erdzi,
który pozwala na ich auto-
matycznà wymian´ w ka˝-
dym po∏o˝eniu ∏o˝a. Dzi´ki

zastosowaniu dodatkowej
wysokoprzep∏ywowej pom-
py t∏okowej o wydajno-
Êci 378 l/min i maksymalnym
ciÊnieniu 21 bar mo˝liwa jest
praca z p∏ynem wiertniczym
w obiegu zamkni´tym. Za-
pewnia to ciàg∏à, bezawaryj-
nà prac´ oraz znaczne
oszcz´dnoÊci wody i bento-
nitu. Wt∏aczanie p∏ynu zamu-
lajàcego odbywa si´ w szyb-
ki i efektywny sposób. Czte-
ry niezale˝ne stabilizatory
o zwi´kszonym wysi´gu
umo˝liwiajà precyzyjne wy-
poziomowanie wiertnicy. Ist-
nieje mo˝liwoÊç zastosowa-
nia adapterów do narz´dzi
wiercàcych API (American
Petrol Industry), dzi´ki cze-

mu korzystaç mo˝na z ca∏ej
gamy narz´dzi ró˝nych pro-
ducentów. Daje to mo˝li-
woÊç precyzyjnego doboru
narz´dzi do konkretnych
warunków gruntowych.
Wiertnica D20x22FX Se-
ria II jest w stanie dokony-
waç wierceƒ w ró˝nych kie-
runkach i pod ró˝nym kà-
tem z jednego miejsca.
Maszyna sprawdza si´ rów-
nie˝ podczas prac przy bu-
dowie sieci gazowej, kanali-
zacyjnej, wodociàgowej
i elektroenergetycznej.
Zwarta budowa, stosunko-
wo niewielki ci´˝ar roboczy
oraz mo˝liwoÊç przemiesz-
czania si´ na ca∏kowicie gu-
mowych gàsienicach spra-

wiajà, ˝e wiertnica nie po-
woduje uszkodzeƒ na-
wierzchni, na której pracuje.
Pozwala to na na ogranicze-
nie kosztów robót. Po ich
zakoƒczeniu wykonawca
nie musi bowiem dokony-
waç renowacji nawierzchni.
Wiertnica posiada funkcj´
AutoDrill pozwalajàcà opera-
torowi na nastaw´ momentu
obrotowego oraz si∏y ciàgni´-
cia/pchania w czasie wierce-
nia w gruncie o zmiennych
w∏aÊciwoÊciach. Funkcja
umo˝liwia równie˝ nastawie-
nie pr´dkoÊci posuwu.
Podczas wiercenia pionowe-
go w warunkach skalnych
mo˝na równie˝ zastosowaç
pneumatycznà g∏owice skal-
nà. Dzi´ki ograniczeniu czyn-
noÊci manualnych operator
wk∏ada mniej wysi∏ku w pra-
c´. Zmniejsza si´ te˝ stopieƒ
zu˝ycia narz´dzi wiercàcych.
BH-RUDA zach´ca do spojrze-
nia na wiercenie pod ca∏kiem
innym kàtem. Firma zaprasza
na pokaz mo˝liwoÊci nowej
wiertnicy D20x22FX Seria II fir-
my Vermeer, w czasie którego
ka˝dy na w∏asne oczy b´dzie
móg∏ przekonaç si´ o jej zale-
tach. Szczegó∏y uzyskaç mo˝-
na telefonicznie oraz na stronie
internetowej BH-RUDA.

www.bh-ruda.pl
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¸adowarka ko∏owa
Doosan DL300

Koparki Doosan od lat cie-
szà si´ uznaniem u˝ytkow-
ników z ca∏ego Êwiata. Kore-
aƒczycy dà˝à konsekwent-
nie do tego, by podobnà re-
nom´ zyska∏y tak˝e ∏ado-
warki ko∏owe tej marki. Kon-
struktorzy modelu DL300
przekonujà, ˝e uda∏o im si´
stworzyç maszyn´ o dosko-
na∏ych parametrach robo-
czych, niezawodnà i nie wy-
magajàcà wysokich nak∏a-
dów eksploatacyjnych. 
NiezawodnoÊç maszyny
uzyskano dzi´ki wykorzy-
staniu do jej produkcji naj-
wy˝szej jakoÊci komponen-
tów i materia∏ów. Poddano
je skrupulatnym badaniom
wytrzyma∏oÊciowym, w ten
sposób zapewniajàc d∏u˝-
szà ˝ywotnoÊç poszczegól-
nych podzespo∏ów maszy-
ny, a tym samym zreduko-

wanie kosztów eksploatacji.
Wszystkie newralgiczne ele-
menty konstrukcyjne ma-
szyny, takie jak podwozie
czy si∏owniki wysi´gnika
poddawane sà testom
w ekstremalnych warun-
kach. Wyników testów pod-
legajà sta∏ej analizie przez
specjalistów z oÊrodka ba-
dawczo-rozwojowego Do-
osan po to, aby stale pod-
nosiç jakoÊç produkcji i go-
towych wyrobów.
Istotne skrócenie czasu trwa-

nia czynnoÊci serwisowych
oznacza ograniczenie do nie-
zb´dnego minimum czasu
bezproduktywnych przesto-
jów. Przeglàdy ∏adowarki od-
bywajà si´ teraz w d∏u˝szych
odst´pach czasowych, co po-
zwala ograniczyç koszty ma-
teria∏ów eksploatacyjnych.
¸adowarka DL300 imponu-
je pod wzgl´dem wydajno-
Êci. Osiàgana si∏a wyrywa-
jàca sprawia, ˝e maszy-
na doskonale radzi sobie
nawet z najtwardszym ma-

teria∏em. Wysoka si∏a trak-
cyjna u∏atwia penetracj´
urobku, a co za tym idzie
nape∏nianie ∏y˝ki. 
Sercem ∏adowarki DL300 jest
nowoczesny silnik Doosan
DL08 z uk∏adem bezpoÊred-
niego wtrysku „Common
Rail” spe∏niajàcy najnowsze
normy emisji  spalin.
EfektywnoÊç ka˝dej maszy-
ny budowlanej jest bezpo-
Êrednio powiàzana z kom-
fortem pracy jej operatora.
Dlatego te˝ konstruktorzy
∏adowarki ko∏owej Doosan
DL300 zadbali o to, by pra-
cowa∏ on w komfortowej,
w pe∏ni bezpiecznej kabinie
z regulowanym wielop∏asz-
czyznowo fotelem oraz au-
tomatycznà klimatyzacjà.
Du˝a powierzchnia prze-
szkleƒ uzyskana przy za-
chowaniu solidnej struktury
kabiny zapewnia z kolei
optymalnà widocznoÊç
na ca∏y obszar roboczy.

www.doosanequipment.eu

Maszyny budowlane

Doosan DL 300 to ∏adowarka solidna, niezawodna i przede wszystkim wydajna…



FAYAT BOMAG
stawia na serwis

W zwiàzku z dynamicznym
rozwojem oraz w trosce
o swych klientów firma FAY-
AT BOMAG Polska wzmac-
nia serwis zatrudniajàc Spe-
cjalist´ ds. serwisu i cz´Êci
zamiennych. Osoba na tym
stanowisku, posiadajàca
wiedz´ technicznà odpo-
wiada za bezpoÊrednie kon-
takty z klientami oraz do-
radztwo techniczne – za-
równo stacjonarnie, jak
i w terenie. Jej zadaniem
jest tak˝e udzielanie pomo-
cy kontrahentom w rozwià-
zywaniu wszelkich proble-
mów ze sprz´tem.
Majàc na uwadze fakt, ˝e
bran˝a maszyn budowla-
nych jest niezwykle wymaga-
jàca i zdajàc sobie spraw´,
˝e klient musi byç obs∏u˝ony
kompleksowo, dzia∏ serwisu
FAYAT BOMAG zatrudniajà-
cy mechaników z wielolet-
nim doÊwiadczeniem gwa-

rantuje, ˝e sà oni w stanie
spe∏niç wszelkie oczekiwa-
nia w pe∏nym zakresie na-
praw i przeglàdów maszyn
BOMAG. Obszarem dzia∏a-
nia serwis FAYAT BOMAG
obejmuje ca∏à Polsk´, dlate-
go te˝ jest w stanie dokonaç
weryfikacji oraz naprawy ma-
szyn w miejscu ich postoju.
Ka˝dy z mechaników przy-
gotowany jest do samodziel-
nej pracy dzi´ki wyposa˝e-
niu w niezb´dne narz´dzia,
urzàdzenia wspomagajàce

(tj. agregaty pràdotwórcze,
spr´˝arki, pneumatyczne
pompy olejowe, stacj´ do kli-
matyzacji) oraz przyrzàdy
diagnostyczno-pomiarowe
znajdujàce si´ w samocho-
dach serwisowych. 
OczywiÊcie same narz´dzia
nie naprawiajà maszyn
– atutem serwisu sà jego
pracownicy. FAYAT BOMAG
stawia na wyszkolonych
i doÊwiadczonych mechani-
ków. Cykl szkoleƒ prowa-
dzony w Niemczech oraz

Polsce pozwala na ciàg∏e
doskonalenie umiej´tnoÊci
przedstawicieli serwisu.
W∏aÊnie dlatego serwis
Êwiadczy najwy˝szej jakoÊci
us∏ugi dopasowane do indy-
widualnych potrzeb klien-
tów. Bez wzgl´du na to, czy
jest to rutynowy przeglàd,
dostawa oryginalnych cz´-
Êci zamiennych, czy zawar-
cie umowy serwisowej, mo-
gà oni liczyç na niezmiennie
wysoki poziom.
Firma FAYAT BOMAG Pol-
ska chcàc zagwarantowaç
klientom maksymalnà sa-
tysfakcj´ ze Êwiadczonych
us∏ug serwisowych i dorad-
czych przedstawia Specjali-
st´ ds. serwisu i cz´Êci za-
miennych w osobie Marcina
Kur – doÊwiadczonego me-
chanika maszyn BOMAG.
Firma jest przekonana, ˝e
pomo˝e to spe∏niç oczeki-
wania klientów zarówno
pod wzgl´dem jakoÊci,
szybkoÊci realizacji zleceƒ,
jak równie˝ cen us∏ug. 

www.bomag.com
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Atutem serwisu FAYAT BOMAG sà doskonale wyszkoleni i doÊwiadczeni mechanicy



Nowe zag´szczarki
Wacker Neuson 

W najnowszej ofercie firmy
Wacker Neuson nie mog∏o
zabraknàç ma∏ych zag´sz-
czarek jednokierunkowych.
Nowy typoszereg zaprezen-
towany po raz pierwszy
na targach Bauma 2010
w Monachium mo˝na po-
dzieliç na trzy klasy – Stan-
dard, Premium oraz Pre-
mium z posuwem przód-ty∏.
Do wyboru w przedziale wa-
gowym od 50 do 100 kg
znajdziemy cztery ró˝ne
szerokoÊci robocze, cztery
ró˝ne si∏y wymuszajàce,
cztery silniki benzynowe
i jeden silnik Diesla.
Klas´ Standard, nazwanà
WP tworzy dziewi´ç modeli
– od ma∏ej zag´szczarki
o szerokoÊci p∏yty trzydzie-
Êci centymerów do maszy-
ny z dwutonowà si∏à wymu-
szajàcà i p∏ytà dolnà szero-
kà na pi´çdziesiàt centyme-
rów. Wszystkie wyró˝nia to
samo nowoczesne wzornic-
two oraz budowa zapewnia-
jàca bezawaryjnà prac´ i ∏a-
twà obs∏ug´. Dodatkowo
mogà byç wyposa˝one
w bidon na wod´ i spryski-
wacze do prac czàstkowych
na masie asfaltowej.
Najwi´kszym zainteresowa-
niem w tej podgrupie cieszy
si´ zag´szczarka o symbo-
lu WP 2050. O jej popular-
noÊci decyduje bardzo do-

bry stosunek masy do si∏y
wymuszajàcej (105 kg i 20
kN), bardzo dobra ergono-
mia z systemem redukcji
drgaƒ na r´ce operatora
oraz – nie ma co ukrywaç
– cena skalkulowana spe-
cjalnie dla polskiego rynku. 
Zag´szczarki wchodzàce
w sk∏ad typoszeregu WPP
odznaczajà si´ wszystkimi
zaletami serii WP. Oprócz
tego w ich konstrukcji za-
stosowano ˝eliwo sfero-
idalne o podwy˝szonej wy-
trzyma∏oÊci. Majà tak˝e
wbudowanà standardowo
rolk´ transportowà. 

Model WPU to natomiast
najmniejsza w ofercie Wac-
ker Neuson zag´szczarka
z posuwem przód/ty∏. Z wa-
gà 95 kg oraz si∏à wymu-
szajàcà 15 kN jest idealnà
maszynà do pracy w wà-
skich wykopach i na ogra-
niczonej przestrzeni.
Ka˝dy, kto zdecyduje si´
na zag´szczark´ Wacker
Neuson, niezale˝nie od mo-
delu i wersji, otrzyma ma-
szyn´ z p∏ytà dolnà wykona-
nà z odpornego na drganie
i Êcieranie ˝eliwa sferoidal-
nego oraz silnik z odpo-
wiednim zapasem mocy.

Wszystkie maszyny majà
tak˝e ca∏kowicie zabudowa-
ny pasek klinowy, stabilnà
ram´ z zawiesiem i obudo-
w´ wibratora zintegrowanà
z p∏ytà dolnà. Zapobiega to
ewentualnym wyciekom
oleju z wibratora.
Konstruujàc maszyny Wac-
ker Neuson nigdy nie zapo-
mina tak˝e o najwa˝niej-
szych kwestiach, jakimi sà
bezsprzecznie bezpieczeƒ-
stwo i komfort operatora.
Dlatego te˝ ka˝da maszy-
na spe∏nia wszelkie polskie
i europejskie normy, a jej er-
gonomia jest na najwy˝-
szym poziomie. Zgodnie
z polskim prawem na ka˝-
dej maszynie Wacker Neu-
son umieszczono napisy
i ostrze˝enia w j´zyku pol-
skim. Do∏àczana jest do niej
równie˝ przet∏umaczona
na polski instrukcja obs∏ugi.
W aktualnej ofercie Wacker
Neuson ma ponad pi´tnaÊcie
modeli zag´szczarek o ci´˝a-
rze roboczym do 100 kilogra-
mów. Dlatego te˝ ka˝dy u˝yt-
kownik znajdzie coÊ dla sie-
bie, a trafny wybór poprzeç
mogà pokazy przeprowadza-
ne przez przedstawicieli Wac-
ker Neuson w realnych wa-
runkach placu budowy. 
A bezproblemowà obs∏ug´
w okresie gwarancyjnym,
a tak˝e pogwarancyjnym
zapewni sieç w∏asnych sta-
cji serwisowych na terenie
ca∏ego kraju, jak i Europy. 

www.wackerneuson.pl
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Zag´szczark´ WP 2050 cechuje bardzo dobry stosunek masy do si∏y wymuszajàcej 



Mista oferuje nie tylko
równiarki!

W dwudziestym roku dzia-
∏alnoÊci Mista ze Stalowej
Woli specjalizujàca si´
do tej pory g∏ównie w rów-
niarkach drogowych przy-
gotowa∏a nowà propozy-
cj´. Jest to spycharka gà-
sienicowa o nap´dzie hy-
drostatycznym SG165H po-
wstajàca we wspó∏pracy
z partnerem rosyjskim.
Spycharka Mista SG 165H
wyposa˝ona jest w spraw-
dzony, elektronicznie ste-
rowany silnik Cummins
z serii QSB rozwijajàcy
moc 173 KM, który przekazu-
je moment na pomp´ uk∏adu
hydraulicznego Bosch-Re-
xroth, realizujàcego hydro-
statyczny nap´d gàsienic.
Maszyna o masie eksploata-
cyjnej 16,5 tony osiàga pr´d-
koÊç maksymalnà 10 km/h,
a pod maksymalnym obcià-
˝eniem – 1,8 km/h. Maksy-
malna si∏a uciàgu wyno-
si 16.800 kG (164,8 kN). 
Maszyna ma drugi, niezale˝-
ny od uk∏adu nap´dowego
roboczy uk∏ad hydrauliczny,
z pompà z´batà zapewniajà-
cà ciÊnienie robocze 20 MPa.
Lemiesz roboczy, sferyczny,

nieobrotowy ma pojem-
noÊç 4,5 m3. Mo˝na go pod-
nieÊç na wysokoÊç 90 i opu-
Êciç na 40 centymetrów. Kàt
pochylenia w p∏aszczyênie
pionowej wynosi 55°, a po-
ziomej – 10°. G∏´bokoÊç ro-
bocza zrywaka, wyposa˝o-
nego w jeden lub trzy z´by
wynosi 50 centymetrów. 
Podstaw´ programu pro-
dukcyjnego Misty w dalszym
ciàgu stanowià równiarki.
Oferta obejmuje pi´ç modeli
tych maszyn powstajàcych
w ca∏oÊci w zak∏adzie w Sta-
lowej Woli, poczynajàc
od projektu i technologii, po-
przez wykonanie konstrukcji
elementów spawanych i ob-
róbk´ maszynowà, koƒczàc
na monta˝u, próbach i malo-
waniu w specjalistycznej ka-

binie lakierniczej. Majàc
na celu zapewnienie u˝yt-
kownikom nowoczesnego
sprz´tu spe∏niajàcego wyso-
kie wymagania wspó∏cze-
snych placów budowy, Mi-
sta dbajàc o europejskie po-
chodzenie komponentów
swych maszyn, od lat wspó∏-
pracuje z tak renomowany-
mi dostawcami, jak: Cum-
mins, Bosch-Rexroth, Sauer-
-Danfoss, ZF Passau, NAF
czy Poclain Hydraulics. 
Konstrukcje maszyn oparte
na dwóch ramach po∏àczo-
nych przegubowo. Uk∏ad
hydrauliki roboczej typu Lo-
ad-Sensing, oparty jest
na osiowej pompie t∏okowej
o zmiennej wydajnoÊci. No-
woczesne skrzynie przek∏a-
dniowe produkcji niemiec-

kiej fabryki ZF Passau
o liczbie prze∏o˝eƒ 6/3 stoso-
wane przez MIST¢ posiada-
jà dwie opcje pracy: automa-
tycznà i manualnà, prze∏à-
czane za pomocà joysticka. 
Nap´d kó∏ osi przedniej hy-
drostatyczny (Poclain Hy-
draulics) stosowany w mo-
delach RD165H i RD200H,
za∏àczany/wy∏àczany pe∏ni
funkcje nap´du pomocni-
czego przy realizacji zadaƒ
w ci´˝kich warunkach tere-
nowych mogàc pracowaç
w dwóch funkcjach: pracy
zwyk∏ej i agresywnej. 
Silniki Cummins z serii QSB
o mocy odpowiednio
130, 173 i 190 KM pocho-
dzà z fabryk w Wielkiej Bry-
tanii. WysokociÊnieniowy
uk∏ad wtryskowy HP Com-
mon Rail zwi´ksza spraw-
noÊç silnika przy zmniejszo-
nym zu˝yciu paliwa 
W standardzie maszyna wy-
posa˝ona jest w lemiesz
Êrodkowy pe∏noobrotowy.
Wyposa˝enie opcjonalne
obejmuje dwa rodzaje lemie-
szy przednich: prosty nie-
obrotowy i prosty skr´tny
– nowoczesne narz´dzie,
które znaczàco zwi´ksza
szybkoÊç wykonywanych za-
daƒ przy u˝yciu przedniego
osprz´tu oraz zwi´ksza za-
kres prac do których wyko-
rzystywana mo˝e byç rów-
niarka; zrywak tylny, spulch-
niacz montowany za przed-
nià osià maszyny, elektro-
niczny system rejestracji zu-
˝ycia paliwa, uk∏ad central-
nego smarowania. Wszyst-
kie maszyny Misty sà fa-
brycznie przystosowane
do instalacji dowolnych sys-
temów sterowania niwela-
cjà 2D i 3D, pracujàcych za-
równo w technologii czujni-
ków ultradêwi´kowych, lase-
rowych, jak i GPS lub LPS. 
Równiarki Mista posiadajà
wszelkie sk∏adowe badania
certyfikacyjne i sà oznacza-
ne znakiem CE dopuszcza-
jàcym do obrotu na terenie
Unii Europejskiej. 

www.mista.eu
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Spycharka Mista SG 165H zaprezentowana zosta∏a podczas tegorocznych targów
Autostrada Polska w Kielcach



M∏oty pneumatyczne
Atlas Copco

Firma Atlas Copco wprowa-
dzajàc na rynek seri´ m∏o-
tów pneumatycznych TEX
wyznaczy∏a nowy standard
stajàc si´ jednoczeÊnie glo-
balnym liderem. I tak pozo-
staje do dziÊ. Ka˝dy, komu
dane by∏o obs∏ugiwaç m∏ot
pneumatyczny TEX Atlas
Copco, doceni∏ jego wydaj-
noÊç i niezawodnoÊç.
Podstawowà cechà m∏ota
pneumatycznego TEX gwa-
rantujàcà utrzymanie go
w doskona∏ym stanie tech-
nicznym w ca∏ym okresie
eksploatacji jest prostota
konstrukcji. Oznacza ona
mniej cz´Êci, prostszà obs∏u-
g´ w miejscu pracy oraz ∏a-
twiejszà obs∏ug´ serwisowà. 
M∏oty pneumatyczne Atlas
Copco posiadajà szereg za-
let. Elementy zaworu wyko-
nane sà z polimeru wzmoc-
nionego w∏óknem szklanym,
co eliminuje problemy zwià-

zane z korozjà. Poduszka po-
wietrzna powstajàca w cylin-
drze w trakcie pracy na bie-
gu ja∏owym wyklucza mo˝li-
woÊç styku powierzchni me-
talowych i obni˝a poziom
drgaƒ oraz stopieƒ zu˝ycia
urzàdzenia. Dobrze wyprofi-
lowany t∏umik nie zas∏ania
operatorowi narz´dzia ani
pola pracy, jest odporny
na zu˝ycie i redukuje emisj´
ha∏asu do 75% (w porówna-
niu do tego samego urzàdze-
nia, które nie jest wyposa˝o-
ne w system wyciszajàcy).
Nisko po∏o˝ony Êrodek
ci´˝koÊci gwarantuje dobre
wywa˝enie m∏ota, znacznie
poprawiajàc komfort pracy
operatora. Monolityczna
obudowa i brak Êrub skr´-
cajàcych eliminuje ryzyko
rozkr´cania si´ m∏ota. Uni-
katowe ruchome z∏àcze
do pod∏àczenia w´˝a pneu-
matycznego obraca si´ na-
wet wtedy, gdy jest podda-
ne ciÊnieniu przep∏ywajàce-
go powietrza, co u∏atwia
manewrowanie m∏otem.

Dwustopniowy system Soft-
start™ pozwala na pe∏nà
kontrol´ nad narz´dziem
przy rozpoczynaniu kucia,
nawet w najtrudniejszych
warunkach roboczych.
Wbudowana smarownica
zapewnia ciàg∏oÊç smaro-
wania, co pozwala zmini-
malizowaç zu˝ycie narz´-
dzia i doskonale sprawdza
si´ przy pracy w niskich

temperaturach otoczenia.
IloÊç oleju mieszczàca si´
w smarownicy pozwala
na prac´ przez pe∏nà zmia-
n´ roboczà. Producent za-
leca stosowanie oleju Atlas
Copco Air Oil.
W ergonomicznych m∏otach
pneumatycznych oznaczo-
nych symbolem PE zasto-
sowany zosta∏ opatentowa-
ny przez Atlas Copco sys-
tem ochrony ràk i ramion
HAPS®, który redukujàc po-
ziom drgaƒ, ogranicza ich
szkodliwe efekty i znacznie
poprawia komfort pracy
operatora. W porównaniu
ze standardowym m∏otem
o sztywnych uchwytach,
model ergonomiczny po-
zwala na siedmiokrotne wy-
d∏u˝enie efektywnego cza-
su pracy operatora.
Do koƒca roku Atlas Copco
oferuje wybrane modele
m∏otów pneumatycznych
w super promocyjnych ce-
nach. Szczegó∏y u autory-
zowanych dystrybutorów.

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

Si∏y Powietrzne Atlas Copco

M∏oty pneumatyczne Atlas Copco TEX
wyznaczajà nowy standard



CASE – ma∏e, wa˝ne
maszyny 

Gdy obserwujemy plac bu-
dowy, to naszà uwag´ przy-
kuwajà z regu∏y du˝e ma-
szyny budowlane, widoczne
z daleka i potrafiàce prze-
rzuciç du˝e iloÊci urobku.
Na ka˝dej budowie, nawet
tej najwi´kszej, znajdujà si´
jednak tak˝e ma∏e maszy-
ny, bez których ci´˝ko by∏o-
by si´ obyç. Takie ma∏e ma-
szyny wykonujàce cz´sto
tylko prace pomocnicze,
znajdziemy w ofercie firmy
Intrac Polska Sp. z o.o. dys-

trybutora marki CASE CON-
STRUCTION. Do takich ma-
szyn zaliczamy minikoparki,
mini∏adowarki oraz ∏adowar-
ki kompaktowe. 
Znajdujàce si´ w aktualnej
ofercie ∏adowarki kompakto-
we CASE o masie od oko-
∏o 4,5 do 6 ton wyposa˝ono
w ∏y˝ki o pojemnoÊci odpo-
wiednio od 0,7 do 1,2 m3.
Maszyny nap´dzane sà
czterocylindrowymi, turbo-
do∏adowanymi silnikami
o mocy od 50 do 72 KM.
Spe∏niajà one normy emisji
spalin TIER III. W sk∏ad tej
grupy wchodzà cztery mo-
dele: 21E, 121E, 221E
oraz 321E. Wszystkie ma-

szyny majà nap´d hydro-
statyczny oraz dwie pr´dko-
Êci jazdy: 0-6 i 0-20 km/h.
Opcjonalnie mo˝emy za˝y-
czyç sobie wersj´ ∏adowar-
ki z pr´dkoÊcià maksymal-
nà 40 km/h. Standardowo
∏adowarki te wyposa˝one sà
w blokad´ mostu przednie-
go typ LSD (Limited Slip Dif-
ferentials). Opcjonalnie
mo˝na zamówiç maszyn´
z tà samà blokadà równie˝
na moÊcie tylnym. ¸ado-
warki te mogà byç wyposa-
˝one w system amortyzacji
∏y˝ki ∏adowarkowej RIDE
CONTROL oraz funkcj´ au-
tomatycznego powrotu ∏y˝-

ki do pozycji kopania. Ka˝-
da z ∏adowarek wyposa˝o-
na jest w szybkoz∏àcze hy-
drauliczne. W ofercie
osprz´tu mo˝emy znaleêç
mi´dzy innymi ∏y˝k´ ∏ado-
warkowà z z´bami lub le-
mieszem, ∏y˝k´ otwieranà ty-
pu 4w1, wid∏y do palet, za-
miatark´ i wiele innych. Ope-
rator w tych ∏adowarkach ma
zapewnionà doskona∏à wi-
docznoÊç dzi´ki przestron-
nym i oszklonym kabinom
spe∏niajàcych wszelkie nor-
my bezpieczeƒstwa.
W ofercie CASE CONSTRUC-
TION znajduje si´ dziesi´ç
modeli minikoparek od ma-
sie od oko∏o 1.400 do pra-

wie 5.000 kg i mocy silników
odpowiednio od 15 do 43 KM.
Na szczególnà uwag´ zas∏u-
gujà modele z rozszerzeniem
ZTS (ZERO TAIL SWING). Sà
to minikoparki, których prze-
ciwwaga podczas obrotu nie
wystaje poza obrys gàsienic.
Wyst´pujà równie˝ modele
z rozsuwanym podwoziem. Sà
to modele CX17B-ZTS
i CX18B. Ka˝da minikoparka
jest wyposa˝ona w lemiesz
spycharkowy, jak równie˝ mo-
˝e byç wyposa˝ona w dodat-
kowà instalacj´ hydraulicz-
nà na wysi´gniku, co pozwala
na zainstalowanie dodatko-
wych narz´dzi, takich jak m∏ot
czy wiertnica. Sprawia to, ˝e
maszyna staje si´ jeszcze bar-
dziej wszechstronna.
Mini∏adowarki mo˝emy po-
dzieliç zasadniczo na dwie
grupy: ko∏owe i gàsienicowe.
W grupie mini∏adowarek ko∏o-
wych znajdziemy a˝ dziewi´ç
modeli o masie od ok. 2.200
do oko∏o 3.700 kg i mocy sil-
ników odpowiednio od 46
do 90 KM. Grupa mini∏adowa-
rek gàsienicowych CASE CON-
STRUCTION jest nieco mniej
liczna, wyró˝niamy w niej bo-
wiem trzy maszyny bazowe:
TR270, TR320, TV380 o ma-
sie od 3.700 do 4.600 kg, na-
p´dzane silnikami o mocy
od 74 do 90 KM. ¸adowarki
na gàsienicach przeznaczone
sà do zastosowaƒ w trudnych

warunkach terenowych i zna-
komicie dajà sobie rad´
w trudnym Êrodowisku.
Wszystkie trzy modele wypo-
sa˝one sà w szybkoz∏àcze u∏a-
twiajàce wymian´ bogatej ga-
my osprz´tu, takiego jak za-
miatarki, betonomieszarki,
m∏otki hydrauliczne, ∏y˝ki
otwierane, frezarki, koparki
podsi´bierne lub ∏aƒcuchowe
czy przesadzarki drzew. Trze-
ba jednak pami´taç, ˝e taka
maszyna musi byç równie˝
wyposa˝ona w dodatkowe in-
stalacje hydrauliczne o wy-
datku odpowiednim do zasila-
nia danego osprz´tu.
Maszyny te mogà byç wypo-
sa˝one w kabin´ z drzwiami
i uk∏adem ogrzewania albo
bez tych udogodnieƒ. Warto
przy tym zaznaczyç, ˝e póê-
niejsze doposa˝enie kabiny
w drzwi i ogrzewanie nie
stwarza ˝adnego problemu.
Wszystkie wymienione maszy-
ny – choç ma∏e – dzi´ki swojej
uniwersalnoÊci potrafià zrobiç
„kawa∏ dobrej roboty”. Sà nie-
zb´dne praktycznie na ka˝-
dym placu budowy. Potrafià
zastàpiç prac´ wielu osób.
Wi´cej szczegó∏ów na temat
maszyn CASE CONSTRUC-
TION otrzymaç mo˝na w firmie
Intrac Polska, w której liczyç
mo˝na na fachowà obs∏ug´ i do-
radztwo w zakresie doboru ma-
szyn do konkretnych potrzeb.

www.intrac.pl
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W grupie mini∏adowarek ko∏owych CASE sk∏adajàcej si´ z dziewi´ciu modeli bardzo
du˝à popularnoÊcià cieszy si´ maszyna 221E

¸adowarki na gàsienicach przeznaczone sà na trudny teren i znakomicie sobie tam dajà
rad´. Wszystkie modele wyposa˝one sà w szybkoz∏àcze u∏atwiajàce wymian´ osprz´tu





Euro Auctions – aukcje
w amerykaƒskim stylu

Euro Auctions jest jednà
z najwi´kszych w Europie
firm przeprowadzajàcych
aukcje sprz´tu, maszyn
i urzàdzeƒ budowlanych
bez ustalania cen minimal-
nych. Aukcje odbywajà si´
cyklicznie na rozleg∏ych te-
renach w czterech sta∏ych
lokalizacjach, którymi sà
Dromore (Irlandia Pó∏noc-
na), Leeds (Wielka Bryta-
nia), Dormagen (Niemcy)
oraz Walencja (Hiszpania).
W celu zapewnienia osià-
gni´cia realnych cen rynko-
wych, Euro Auctions oferu-
je szeroki zakres us∏ug do-
stosowanych do potrzeb
zarówno kupujàcych, jak
i sprzedajàcych. Dla wszyst-
kich zaineresowanych au-
kcjà, którzy nie mogà wziàç
w niej osobistego udzia∏u fir-
ma oferuje mo˝liwoÊç licyto-
wania przez pe∏nomocnika
po z∏o˝eniu zlecenia zakupu
albo porzez Internet. W ten
sposób mogà oni tak˝e
na bie˝àco obserwowaç prze-
bieg aukcji bez koniecznoÊci
rejestracji. Pe∏ne uczestnic-
two mo˝liwe jest jednak wy-
∏àcznie po dope∏nieniu for-
malnoÊci rejestracyjnych. 
Sà one niezwykle proste. Do-
konuje si´ ich w biurach Eu-
ro Auctions. Na poczàtek no-
wi uczestnicy proszeni sà
o wp∏acenie depozytu. Wy-
nosi on dziesi´ç procent war-
toÊci planowanych zakupów,
jednak nie mniej ni˝ dziesi´ç
tysi´cy euro. Depozyt mo-
˝e byç wniesiony w dowolnej
formie (za poÊrednictwem In-
ternetu, przelewem, kartà
kredytowà, gotówkà lub cze-
kiem). Dodatkowo chcàcy
wziàç udzia∏ w licytacji musi
okazaç dokument to˝samo-
Êci ze zdj´ciem (mo˝e to byç
paszport, dowód osobisty
lub prawo jazdy). Wype∏nie-
nie druku rejestracji i z∏o˝e-
nie na nim podpisu jest rów-
noznaczne z zaakceptowa-

niem zasad i warunków Euro
Auctions. Potem wystarczy
ju˝ tylko odebraç katalog au-
kcyjny wraz z nadanym nu-
merem identyfikujàcym kupujà-
cego. Na ka˝dym etapie proce-
su rejestracji pomocà ch´tnym
do wzi´cia udzia∏u w aukcji
s∏u˝y personel Euro Auctions. 
Wieloj´zyczna strona inter-
netowa Euro Auctions umo˝-
liwia nie tylko licytowanie
przez Internet, ale daje tak˝e
mo˝liwoÊç uiszczania kaucji
i dokonywania p∏atnoÊci
za zakupiony towar. Bioràcy
udzia∏ w aukcji mogà rów-
nie˝ przywo∏ywaç wyniki ich
poprzednich edycji. Dost´p-
ne sà ceny maszyn ze

wszystkich aukcji, które od-
by∏y si´ w ciàgu ostatniego
roku. Uzyskanie dost´pu
do tych danych wymaga re-
jestracji na naszej stronie in-
ternetowej. Odbywa si´ ona
b∏yskawicznie i jest bezp∏at-
na. Informacje o licytowa-
nym sprz´cie i maszynach
zawarte sà równie˝ w spe-
cjalnym katalogu, który Euro
Actions rozprowadza w ty-
siàcach egzemplarzy w po-
nad osiemdziesi´ciu krajach
na ca∏ym Êwiecie. Katalog
zawiera zdj´cia i szczegó∏o-
we informacje na temat ma-
szyn, które majà byç licyto-
wane na najbli˝szej aukcji.
Aby otrzymywaç bezp∏atnà
broszur´ wystarczy dopisaç
swoje dane do listy dystrybu-
cyjnej dost´pnej na stronie

internetowej Euro Auctons.
Firma oferuje mo˝liwoÊç z∏o-
˝enia zlecenia zakupu dla
klientów, którzy nie mogà
uczestniczyç w aukcji
osobiÊcie lub licytowaç
przez Internet. Aby z∏o˝yç
zlecenie klient musi byç
ju˝ wczeÊniej zarejestro-
wany i posiadaç nadany nu-
mer kupujàcego.
Licytacja interesujàcej go ma-
szyny odbywa si´ w normal-
ny sposób, a podana przez
klienta cena nie jest traktowa-
na jako wyjÊciowa. Dlatego
te˝ ma on szanse zakupu
maszny taniej ni˝ by∏ gotowy
zap∏aciç. Je˝eli jednak w cza-
sie licytacji podana przez

klienta maksymalna cena zo-
stanie przebita, maszyna zo-
stanie sprzedana osobie ofe-
rujàcej najwy˝szà cen´.
Organizatorzy aukcji zapew-
niajà równie˝ transport ma-
szyn zarówno dla kupujà-
cych, jak i sprzedajàcych.
Za za∏adunek i roz∏adunek
maszyn nie sà pobierane
˝adne dodatkowe op∏aty.
W czasie aukcji maszyny
prezentowane sà w profesjo-
nalny sposób w amerykaƒ-
skim stylu przez Êwiatowej
klasy aukcjonariuszy. Licyto-
wany sprz´t prezentowany
jest w identyczny sposób,
jak ma to miejsce na au-
kcjach amerykaƒskich.
Przeje˝d˝ajàce maszyny za-
trzymujà si´ na rampie
przed zgromadzonà publicz-

noÊcià. Prowadzàcy aukcj´
proponuje ceny, a kupujàcy
poprzez podniesienie r´ki
uczestniczà w licytacji. Kiedy
cena maszyny nie jest ju˝
przebijana, prowadàcy licy-
tacj´ og∏asza jej sprzeda˝
osobie, która zaakceptowa-
∏a ostatnià cen´ podanà
przez aukcjonariusza.
Wszystkie oferowane ma-
szyny nie majà okreÊlonych
cen wyjÊciowych czy mini-
malnych, a firmy wystawia-
jàce maszyny na sprzeda˝
nie mogà braç udzia∏u w licy-
tacji swojego sprz´tu.
Euro Auctions chce zainte-
resowaç swà ofertà firmy
zamierzajàce sprzedaç po-
siadany sprz´t. W ten spo-
sób mogà szybko poprawiç
swà p∏ynnoÊç finansowà lub
zoptymalizowaç posiadany
park maszynowy. Sprzeda˝
za poÊrednictwem aukcji Eu-
ro Auctions jest bardzo pro-
sta. Na poczàtek przedstawi-
ciel firmy przeprowadza in-
spekcj´ i wycen´ sprz´tu,
który ma trafiç na aukcj´.
Po zawarciu umowy pracow-
nicy Euro Auctions zajmujà
si´ organizacjà transportu
i przygotowaniem maszyn
do aukcji. Na ˝yczenie
sprzedajàcego mogà doko-
naç naprawy i odÊwie˝enia
maszyny, tak aby uzyska∏a
wy˝szà wartoÊç. Firma doko-
nuje ca∏oÊci procedur i za-
p∏aty za maszyn´ w ciàgu 21
dni od dnia licytacji.
Oferta Euro Auctions ma za-
si´g globalny. O aukcjach
za poÊrednictwem reklam
w prasie bran˝owej, Interne-
tu i w∏asnej broszury aukcyj-
nej informowani sà klienci
z ca∏ego Êwiata. Na aukcjach
regularnie pojawiajà si´
klienci z ponad czterdziestu
krajów, co daje sprzedajàce-
mu gwarancj´ uzyskania ce-
ny odpowiadajàcej realnej
wartoÊci rynkowej. Dla firm
wystawiajàcych na sprzeda˝
wi´kszà liczb´ maszyn, Euro
Auctions mo˝e zorganizo-
waç aukcj´ na ich terenie. 

www.euroauctions.com
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Tak z lotu ptaka wyglàda teren aukcji odbywajàcej si´ cyklicznie w Leeds w Wielkiej
Brytanii. Przyznaç trzeba, ˝e jest z czego wybieraç…





PodnoÊniki teleskopowe
firmy Dieci

Wy∏àcznym importerem i dys-
trybutorem podnoÊników tele-
skopowych Dieci w Polsce
jest firma Ditta-Seria. Zapew-
nia nie tylko dost´pnoÊç ma-
szyn, ale równie˝ obs∏ug´ ser-
wisowà oraz cz´Êci zamienne
na terenie ca∏ego kraju.
Firma Ditta-Seria jest wy-
∏àcznym dystrybutorem ma-
szyn i urzàdzeƒ w∏oskiej fir-
my Dieci S.r.l., produkujàcej
od roku 1962 maszyny
oraz urzàdzenia budowlane
i rolnicze. Dieci jako pierwsza
firma w Europie wprowadzi∏a
na rynek specjalistyczne pod-
noÊniki teleskopowe. Dieci
dysponuje szerokà paletà
podnoÊników teleskopowych
sk∏adajàcà si´ z 40 modeli,
od najmniejszego – Apol-
lo 25.6 do najwi´kszego – Pe-
gasus 40.25. Najmniejsze
maszyny – Apollo i Dedalus
o maksymalnej wysokoÊci

podnoszenia 6,7 metra oraz
ze wzgl´du na ma∏e gabaryty
i zwrotnoÊç, wykorzystuje si´
np. do pracy w magazynach.
Maszyny w wersji obrotowej
oferowane sà pod wspólnà
nazwà Pegasus. Seria ta
obejmuje osiem modeli
o udêwigu maksymalnym,
wynoszàcym od 4 do 7 ton
i wysokoÊci podnoszenia
od 11 do 25 metrów. Modele
te wyposa˝one sà w rami´ te-
leskopowe i kabin´ operato-

ra obracajàcà si´ dooko∏a
w∏asnej osi. Ca∏a seria ma-
szyn Pegasus nap´dza-
na jest silnikami Perkins
o mocy 106 kW. Dwuza-
kresowa przek∏adnia hy-
drostatyczna umo˝liwia im
poruszanie si´ z maksy-
malnà pr´dkoÊcià 40 km/h.
W przypadku ∏adowarki
o najwi´kszym zasi´gu pio-
nowym wynoszàcym 25 me-
trów, udêwig maksymalny
na tej wysokoÊci wynosi

1,7 tony. Gdy maszyna nie
zostanie rozstawiona na czte-
rech hydraulicznych podpo-
rach, maksymalna wysokoÊç
podnoszenia spada do 21 me-
trów, a udêwig do 1,5 tony. 
Wszystkie ∏adowarki Pega-
sus wyposa˝one sà w trzy
tryby jazdy. Warto tak˝e
zwróciç uwag´ na podno-
Êniki o nazwie Hercu-
les 120.10; 160.10
oraz 210.10. Osiàgajà wyso-

koÊç podnoszenia 10 me-
trów, a ich maksymalny
udêwig wynosi odpowied-
nio: 12, 16 i 21 ton.
PodnoÊniki teleskopowe
sà bardzo uniwersalne ze
wzgl´du na mo˝liwoÊç
stosowania ró˝norodnych
akcesoriów oraz ∏atwoÊç
i szybkoÊç ich wymiany.
Podstawowy osprz´t tego
typu maszyn stanowià wid∏y
paletowe i ∏y˝ka, ale tak˝e
platformy robocze, wciàgar-

ki, kruszarki, zamiatarki itp.
Od dnia gdy z linii produkcyj-
nej zesz∏a pierwsza maszyna,
konstruktorzy ∏adowarek Die-
ci, posiedli odpowiednià wie-
dz´ i zdobyli doÊwiadczenie,
które w chwili obecnej po-
zwala produkowaç nieza-
wodne urzàdzenia zaspokaja-
jàce potrzeby u˝ytkowników
w przemyÊle, budownictwie,
rolnictwie oraz sadownictwie.

www.dieci.pl
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PodnoÊniki teleskopowe Dieci sà bardzo uniwersalne ze wzgl´du na mo˝liwoÊç stosowania ró˝norodnych akcesoriów

Podstawowy osprz´t podnoÊników teleskopowych stanowi ∏y˝ka



Kompresor 7/41+
- wyciszony i wydajny

Kompaktowe gabaryty, lek-
ka zabudowa, estetyczny
wyglàd, doskona∏a stabil-
noÊç nawet podczas prze-
jazdów z wy˝szymi pr´dko-
Êciami, mocne silniki za-
pewniajàce wysokà wydaj-
noÊç i poziom emisji ha∏a-
su spe∏niajàcy wymagania
dyrektyw unijnych… To tyl-
ko niektóre z zalet przewoê-
nego kompresora 7/41+
oferowanego przez firm´ 
Doosan Infracore Portable
Power (DIPP). 
Efektywna wydajnoÊç spr´-
˝arki wynosi 4,0 m3/min
pod ciÊnieniem 7 bar, zaÊ jej
moc nap´dowa 34,8 kW.
Urzàdzenie zosta∏o zaprojek-
towane do pracy w tempera-
turze otoczenia do +46°C. 
Urzàdzenie wyposa˝ono
w nowà polimerowà obudo-
w´ typu Tough Top, cechu-

jàcà si´ wytrzyma∏oÊcià i es-
tetycznym wyglàdem. Jest
ona ca∏kowicie odpor-
na na dzia∏anie korozji, zary-
sowania i uszkodzenia me-
chaniczne, o które nietrudno
w warunkach panujàcych
na placu budowy. Wszystkie
metalowe cz´Êci nadwozia
spr´˝arki zosta∏y zabezpie-
czone przed dzia∏aniem ko-
rozji za pomocà cynkowa-
nia i powlekania proszko-
wego. Wszystko to sprawia,
˝e urzàdzenie na d∏ugo za-
chowuje estetyczny wyglàd.
Ma to niebagatelene zna-
czenie dla osiàgni´cia jego
wi´kszej wartoÊci w przy-
padku odsprzeda˝y.
Niski ci´˝ar w∏asny zatanko-
wanego do pe∏na urzàdze-
nia sprawia, ˝e kierowcy ho-
lujàcy kompresor 7/41+ nie
muszà posiadaç dodatko-
wego prawa jazdy na przy-
czepy. Podwozie jezdne
mo˝na zastàpiç metalowymi
p∏ozami, które stosuje si´

zwykle w przypadku zabu-
dowy kompresora na pojeê-
dzie. Umieszczony w górnej
cz´Êci obudowy zaczep ha-
ka u∏atwia przemieszczanie
spr´˝arki na placu budowy
i przygotowanie jej do trans-
portu na pojeêdzie. 
Obs∏uga spr´˝arki 7/41+
jest intuicyjna i prosta. Panel

sterowania jest bardzo
przejrzysty, dzia∏ania u˝yt-
kownika kierowane sà
za pomocà czytelnych pik-
togramów. Ryzyko nieprawi-
d∏owego u˝ycia urzàdzenia
jest niewielkie, dlatego te˝
nadaje si´ ono idealnie dla
firm wynajmujàcych sprz´t. 

www.doosanportable.com

Sprz´t budowlany

Spr´˝arka przewoêna 7/41+ jest idealna do pracy z wszelkiego rodzaju narz´dziami
pneumatycznymi



Nowa zag´szczarka
Weber CR 6 H 

Wraz z poczàtkiem ubieg∏e-
go dziesi´ciolecia firma We-
ber Maschinentechnik po-
stawi∏a na specjalizacj´
w zakresie r´cznie kierowa-
nych maszyn do zag´szcza-
nia gruntu. Intensywne pra-
ce badawczo-rozwojowe za-
inicjowane przez w∏asny
dzia∏ techniczny we wspó∏-
pracy z uniwersytetem
w Siegen zaowocowa∏y
wdro˝eniem wielu nowator-
skich rozwiàzaƒ zwi´kszajà-
cych parametry robocze
i trwa∏oÊç sprz´tu oraz spe∏-
niajàcych aktualne wymaga-
nia w zakresie bezpieczeƒ-
stwa pracy, ochrony Êrodo-
wiska naturalnego i zdrowia. 
Wdro˝one rozwiàzania
techniczne budowy prze∏o-
˝enia nap´du oraz kon-
strukcji wibratorów w za-
g´szczarkach gruntu i uk∏a-
du uderzeniowego w sto-
pach wibracyjnych udo-
wodni∏y, ˝e mo˝na osiàgaç
znakomite efekty bez wpro-
wadzania zb´dnych kompli-
kacji technicznych i pono-
szenia dodatkowych nak∏a-
dów materia∏owych. Mieli
okazj´ przekonaç si´ o tym
mechanicy serwisów sieci
dealerskiej Weber MT
w trakcie szkolenia, które
zorganizowano wiosnà tego
roku w siedzibie polskiej
spó∏ki. Po cz´Êci sà oni
wspó∏autorami niektórych
nowatorskich rozwiàzaƒ po-
przez zg∏aszanie swoich
uwag w ubieg∏ych latach. 
W po∏owie bie˝àcego roku
Weber MT wprowadzi∏
do swojego asortymentu
nowà uniwersalnà p∏yt´ wi-
bracyjnà CR 6 H. Maszyna
przystosowana jest do wy-
konywania szerokiego za-
kresu prac poczàwszy
od zag´szczania dna wyko-
pów, a˝ po stabilizacj´
kostki brukowej przy za-
gospodarowaniu terenu.
W zale˝noÊci od rodzaju

wykonywanego zadania
standardowa szerokoÊç
p∏yty roboczej szeÊçdzie-
si´ciu centymetrów mo˝e
zostaç zredukowana do
czterdziestu pi´ciu lub po-
wi´kszona do siedemdzie-
si´ciu centymetrów. Od-
dzia∏ywanie na pod∏o˝e si∏à
odÊrodkowà 50 kN umo˝li-
wia wydajny silnik wysoko-
pr´˝ny Hatz 1 B 40. Zmiana
kierunku jazdy przód-ty∏ na-
st´puje bezstopniowo hy-
draulicznà dêwignià. Izolo-
wana r´kojeÊç, ustawialna
wysokoÊç dyszla sterowa-
nia, niski poziom drgaƒ

przenoszonych na r´ce
operatora i wyjàtkowo cichy
silnik Hatz, wp∏ywajà na wy-
soki komfort obs∏ugi urzà-
dzenia. Za∏adunek i trans-
port wa˝àcej 412 kg za-
g´szczarki znacznie u∏atwia
du˝y, sk∏adany uchwyt
do podczepienia haka dêwi-
gowego. Stabilna rama
i metalowa os∏ona zabez-
pieczajà silnik przed uszko-
dzeniami na skutek czynni-
ków zewn´trznych i wnika-
niem zanieczyszczeƒ. 
CR 6 H przekonuje nie tyl-
ko ze wzgl´du na swoje
walory techniczne, tak˝e
w zakresie ekonomiki za-
stosowania jest maszynà
najwy˝szej klasy. Poprzez
opcjonalne zastosowanie
systemu kontroli stopnia
zag´szczania gruntu COM-

PATROL® – CCD lub – MSM
mo˝na zaoszcz´dziç do
dwudziestu pi´ciu procent
zb´dnych przejazdów. Oby-
dwa warianty umo˝liwiajà
równomierne zag´szczenie
ca∏ej powierzchni. Miejsca
o s∏abszej noÊnoÊci zostajà
wykryte i mo˝na je w odpo-
wiednim czasie poprawiç.
System analizuje tak˝e mo-
ment w którym pod∏o˝e zo-
sta∏o ju˝ przez maszyn´
optymalnie zag´szczone.
COMPATROL® – MSM daje
mo˝liwoÊç zarzàdzania
maszynà i jej serwisem.
Przyk∏adowo informuje
o terminach przeglàdów
lub wy∏àcza urzàdzenie
przy niedostatecznym po-
ziomie oleju silnikowego
czy te˝ zbyt du˝ym zanie-
czyszczeniu filtra powie-
trza. Ponowne uruchomie-
nie maszyny mo˝liwe jest
dopiero po uzupe∏nieniu
oleju lub wymianie filtra.
Sprz´g∏o samoczynnie napi-
najàce pasek klinowy i do-
godny dost´p do miejsc wy-
magajàcych obs∏ugi poprzez
szeroko otwierane klapy
znacznie u∏atwiajà wykonywa-
nie czynnoÊci serwisowych.

www.webermt.com.pl
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CR 6 H Weber MT znajduje uniwersalne zastosowanie w drogownictwie, pracach ziemnych i kszta∏towaniu krajobrazu

Za∏adunek i transport zag´szczarki znacz-
nie u∏atwia sk∏adany uchwyt do podcze-
pienia haka dêwigowego

Nowà uniwersalnà p∏yt´ wibracyjnà Weber
MT CR 6 H wyposa˝ono w pokryw´ silnika





NowoÊci firmy
Ammann

W odpowiedzi na zapotrze-
bowanie rynku na urzàdze-
nia do zag´szczania gruntu,
firma Ammann wprowadzi∏a
do sprzeda˝y nowe stopy
wibracyjne. Urzàdzenia cha-
rakteryzujà si´ nowoczesnà
konstrukcjà i optymalnymi
parametrami technicznymi.
Wzrost inwestycji budowla-
nych w Polsce spowodowa∏
w ostatnich latach znaczne
zwi´kszenie zapotrzebowa-
nia na ró˝nego typu urzà-
dzenia s∏u˝àce do zag´sz-
czania gruntu i betonu.
Szczególnie du˝à popular-
noÊç zyska∏y stopy wibracyj-
ne. Nie ma w tym nic dziw-
nego, gdy˝ kupno ich nie
wià˝e si´ z bardzo du˝ym
wydatkiem, a korzyÊci z ich
stosowania sà ogromne.
Urzàdzenia te doskonale
sprawdzajà si´ na przyk∏ad
podczas budowy kana∏ów,
wykopów, w drogowych
pracach naprawczych
oraz podczas prac fun-
damentowych. Trzy nowe
stopy wibracyjne firmy
Ammann to po∏àczenie wy-
dajnoÊci z komfortem obs∏u-
gi, a dzi´ki zró˝nicowaniu
pod wzgl´dem wielkoÊci
i masy uzyskano urzàdzenia
mogàce pracowaç w ka˝-
dych warunkach. Trzy nowe
skoczki Ammanna to mode-
le oznaczone symbolami
– ACR 60, ACR 68 i ACR 70.
Ró˝nià si´ od siebie przede
wszystkim masà oraz silni-
kami. Dwa pierwsze nap´-
dzane sà czterosuwowà,
benzynowà jednostkà marki
Honda GX 100. Ten model
silnika gwarantuje nie tylko
wysokà wydajnoÊç (zastoso-
wano w nim ga˝nik ze zinte-
growanà pompà przyspie-
szajàcà), ale tak˝e niskà
emisj´ spalin (spe∏nia normy
EPA Tier III), co ma ogrom-
ne znaczenie dla bezpie-
czeƒstwa i zdrowia pracow-
ników podczas robót prowa-

dzonych w zamkni´tych, êle
wentylowanych przestrze-
niach. Poza tym silniki te sà
odporne na zanieczyszcze-
nia paliwowe, a dzi´ki solid-
nej, metalowej os∏onie, tak-
˝e na uderzenia. Skoczki
ACR 60 i ACR 68 wa˝à od-
powiednio 62 i 68 kg, a dzi´-
ki nisko osadzonemu Êrod-
kowi ci´˝koÊci, który uzy-
skano poprzez dolne usytu-
owanie silnika, sà wyjàtkowo
stabilne i ergonomiczne. Do-
datkowo prace tymi urzà-
dzeniami u∏atwia nowocze-
sny uchwyt prowadzàcy.
Wyposa˝ony on zosta∏
w opcje ustawienia wysoko-
Êci i zminimalizowano prze-
noszenie wibracji. Skoczki
majà powi´kszony o trzy li-
try zbiornik paliwa, co wy-
d∏u˝a czas pracy. Natomiast
dzi´ki du˝emu zró˝nicowa-
niu szerokoÊci stóp – od 160
do 330 mm – poszerzono
ich zakres zastosowania..
Na uwag´ zas∏ugujà liczne
i bardzo przydatne, a cz´sto
ca∏kiem innowacyjne, opcje
dodatkowe, które zosta∏y
przygotowane dla nowej linii
skoczków. I tak, na przyk∏ad
dzi´ki p∏ycie adaptacyjnej,
uzyskaç mo˝na obni˝enie
wysokoÊci o oko∏o dzie-

si´ç centymetrów, co mo˝e
mieç bardzo istotne znacze-
nie podczas prac pod rozpo-
rami szalunków. Natomiast
wyposa˝enie w separator
cyklonowy do filtra powie-
trza pi´ciokrotnie wyd∏u˝a
jego ˝ywotnoÊç. 
Prawid∏owà eksploatacj´
urzàdzeƒ u∏atwi opcjonalnie
montowany wskaênik prze-
glàdu filtra powietrza oraz
licznik motogodzin, po∏à-
czony ze wskaênikiem
pr´dkoÊci obrotowej i kon-
trolkà wymiany oleju. 
Od poczàtku bie˝àcego ro-
ku Ammann wprowadzi∏ no-

we rozwiàzania w ci´˝kich
p∏ytach hydraulicznych. We
wszystkich zag´szczarkach
serii AVH zrezygnowano ze
sprz´g∏a odÊrodkowego
wprowadzajàc sterowanie po-
przez elektrozawory. Wcze-
Êniej rozwiàzanie to z powo-
dzeniem stosowano jedynie
w modelu AVH 100-20. W tej
chwili wszystkie maszyny tej
serii sà tak˝e wyposa˝one
w wy∏àcznik bezpieczeƒ-
stwa. Rozwiàzanie to po-
zwala na p∏ynnà regulacj´
amplitudy i cz´stotliwoÊci
zag´szczania. Opcjonalnie
wprowadzono tak˝e system
wskazania post´pu zag´sz-
czenia ACE ECO. Pozwala
to w optymalny sposób wy-
korzystaç maszyn´, ograni-
czyç koszty jej eksploatacji,

daje pewnoÊç rzetelnie wy-
konanej pracy, wyklucza
obawy przed pomiarem
i odbiorem technicznym za-
g´szczenia.
Pomimo nerwowej sytuacji
panujàcej na rynku waluto-
wym firma Ammann Polska
wraz ze swymi regionalnymi
przedstawicielami przygoto-
wa∏ niezwykle ciekawà ofer-
t´ promocyjnà dotyczàcà
opisanych modeli. Z jej
szczegó∏ami zapoznaç si´
mo˝na bezpoÊrednio w fir-
mie Ammann Polska oraz
u jej przedstawicieli.

www.ammann.pl
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We wszystkich zag´szczarkach serii AVH Ammann zrezygnowa∏ ze sprz´g∏a odÊrodkowe-
go wprowadzajàc sterowanie poprzez elektrozawory

Konstrukcja skoczka ACR 68 stanowi udane po∏àczenie wydajnoÊci z komfortem obs∏ugi





RoÊnie oferta
Solideal Polska

Solideal Polska jest przed-
stawicielstwem handlowym
kanadyjskiej grupy Camo-
plast Solideal, b´dàcej Êwia-
towym liderem na rynku roz-
woju i produkcji ogumienia
przemys∏owego. Dzi´ki sze-
rokiej ofercie produktów wy-
twarzanych w fabrykach zlo-
kalizowanych w wielu miej-
scach na Êwiecie (na trzech
kontynentach), w Polsce
spotykamy si´ mi´dzy inny-
mi z takimi markami grupy,
jak SOLIDEAL, HAULER,
MAGNUM,  oraz ECOMATIC.
Firma w obecnym kszta∏cie
dzia∏a w Polsce od 1997
roku koncentrujàc si´
na doradztwie, wsparciu
serwisowym i sprzeda˝y
ogumienia przemys∏owe-
go. Na przestrzeni ostat-
nich lat, firma poszerzy∏a
ofert´ o opony i gàsienice

metalowo-gumowe do ma-
szyn budowlanych i drogo-
wych oraz ró˝nego rodzaju
felgi do wózków wid∏owych
i maszyn budowlanych.
Oferta obecnie obejmuje
tak˝e opony o zwi´kszonej
noÊnoÊci i odpornoÊci
na zu˝ycie do zastosowaƒ
w rolnictwie oraz specjali-
styczne gàsienice gumowe
do ciàgników rolniczych.
Absolutnà nowoÊcià jest
us∏uga wype∏niania opon
pneumatycznych elasto-
merem, bàdê p∏ynnym
uszczelniaczem – operacje
zabezpieczajàce opony
i maszyn´ przed zb´dnymi
przestojami spowodowa-
nymi przebiciem ko∏a. Ob-
serwujàc sta∏y rozwój oferty,
w ostatnim czasie firma po-
szerzy∏a gam´ o opony
Hauler LT Port IND, prze-
znaczone w g∏ównej mierze
do wózków kontenerowych
oraz urzàdzeƒ portowych
i górniczych. 

Opony o konstrukcji diago-
nalnej dost´pne sà w roz-
miarach 14.00-24 28PR,
16.00-25 32PR oraz 18.00-
25 40PR. W celu wyd∏u˝enia
okresu eksploatacji oraz wy-
trzyma∏oÊci mechanicznej
produkowane sà z najwy˝-
szej jakoÊci kauczuku na-
turalnego. Zastosowano
w nich masywny, wyjàtko-
wo g∏´boki bie˝nik (IND4),

a wzmocnienia i profilowa-
nie Êcian bocznych zwi´k-
szajà odpornoÊç na uszko-
dzenia mechaniczne i dajà
ca∏kowite zabezpieczenie
rantu felgi. Prostokàtny
kszta∏t przekroju opony,
wp∏ywa na popraw´ jej sta-
bilnoÊci oraz podnosi bez-
pieczeƒstwo i komfort pracy
operatora. Opona Hauler LT
Port IND, to obecnie jedno
z najwytrzymalszych roz-
wiàzaƒ, mo˝liwych do za-
stosowania w portach. Pro-
jekt powsta∏ na bazie naj-
lepszych doÊwiadczeƒ,
w celu wyd∏u˝enia okresu
eksploatacji ogumienia
w zastosowaniach porto-
wych, ale tak˝e w górnic-
twie. Dzi´ki zastosowanym
rozwiàzaniom ograniczono
czas przestoju urzàdzeƒ
z tytu∏u awarii ogumienia,
a tym samym obni˝ono jed-
nostkowe koszty godziny
pracy maszyny. 

www.solideal.pl

Komponenty

W oponach Hauler LT Port IND zastosowa-
no masywny, wyjàtkowo g∏´boki bie˝nik
(IND4) oraz wzmocnienia Êcian bocznych,
pozwalajàce w znacznej mierze ograniczyç
podatnoÊç na uszkodzenia mechaniczne



C56. Volvo FH16 - mocarz do zadaƒ specjalnych

„Podró˝ natury” w formacie XXL

C58. Fliegl ASW Stone do zadaƒ specjalnych

C60. Skanska kolejny raz postawi∏a na DAF-a

V57.

Przyczepy Humbaur dla bran˝y budowlanejV58.
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Volvo FH16 - mocarz
do zadaƒ specjalnych

Volvo FH16, zdolne spro-
staç najci´˝szym i najbar-
dziej wymagajàcym zada-
niom transportowym, obec-
nie dysponuje mo-
cà 750 KM i momentem ob-
rotowym 3.550 Nm. Debiut
rynkowy tego pojazdu na-
stàpi dok∏adnie w dwudzie-
stà piàtà rocznic´ premie-
ry 16-litrowego silnika.
W roku 1987 mia∏a miejsce
rynkowa premiera Volvo F16
nap´dzanego pierwszym
w historii szwedzkiego kon-
cernu silnikiem 16-litrowym,
rozwijajàcym moc 470 KM.
W kolejnych latach, w od-
powiedzi na potrzeby ryn-
ku, konstruktorzy opraco-
wywali coraz mocniejsze sa-
mochody ci´˝arowe.
– Dzi´ki Volvo FH16 750
mo˝emy oferowaç klientom
samochód ci´˝arowy o nie-
podwa˝alnie najwy˝szych
osiàgach, dobrej ekonomi-
ce paliwowej i wyjàtkowo
niskim poziomie emisji spa-
lin. To bezkompromisowe
po∏àczenie cech niezb´d-
nych dla realizacji najci´˝-
szych i najbardziej wyma-
gajàcych zadaƒ transporto-
wych – mówi Staffan Ju-
fors, Prezes i Dyrektor Ge-
neralny Volvo Trucks.
Osiàgi, ekonomika paliwo-
wa oraz oddzia∏ywanie
na Êrodowisko naturalne
pozostajà kluczowymi za-
gadnieniami dla konstrukto-
rów pojazdów ci´˝arowych.
Nowa jednostka nap´dowa
bazuje na sprawdzonej plat-
formie technologicznej, wy-
korzystywanej przez Volvo
Trucks w aktualnie produ-
kowanym silniku 16-litro-
wym o mocy 700 KM – rz´-
dowa „szóstka” z górnym
wa∏kiem rozrzàdu, czterema
zaworami na cylinder i pom-
powtryskiwaczami. Zyska∏a
wi´kszà moc i moment ob-
rotowy. Naistotniejsze jest
przy tym, ˝e uda∏o si´ to

osiàgnàç przy nie zmienio-
nym zu˝yciu paliwa. Silnik
o mocy 750 KM dost´pny
jest w dwóch wersjach: Eu-
ro 5 oraz EEV (Enhanced
Environmentally-friendly Ve-
hicle), gwarantujàcej jesz-
cze ni˝szy poziom emisji
czàstek sta∏ych i spalin.
Standardowym elementem
uk∏adu nap´dowego jest
zautomatyzowana skrzynia
biegów Volvo I-Shift, którà

dostosowano do przeno-
szenia du˝ego momentu
obrotowego nowej jednost-
ki nap´dowej. Wybór tyl-
nych osi umo˝liwia konfigu-
rowanie pojazdów o do-
puszczalnej masie ca∏kowi-
tej zestawu drogowego
do 250 ton. W ostatnim
czasie ofert´ poszerzono
o oÊ RS1360, opracowanà
specjalnie z myÊlà o ener-
gooszcz´dnym transporcie
d∏ugodystansowym.
Kolejnym istotnym zagad-
nieniem sà w∏aÊciwoÊci
jezdne i wydajnoÊç pojaz-
du ci´˝arowego. Warto
podkreÊliç, ˝e nowa „sie-
demsetpi´çdziesiàtka” roz-
wija 2.800 Nm ju˝ przy 900

obr./min, skàd krzywa mo-
mentu obrotowego ostro
pnie si´ w gór´, do maksy-
malnego poziomu 3.550
Nm przy 1.050 obr./min,
który pozostaje niezmienny
a˝ do 1.400 obr./min. Taka,
a nie inna charakterystyka
umo˝liwia utrzymywanie
du˝ych pr´dkoÊci nawet
na najbardziej stromych
podjazdach.
– W przypadku przewozu

ci´˝kiego ∏adunku, im wi´-
cej mocy masz do dyspozy-
cji przy niskiej pr´dkoÊci
obrotowej, tym mniejszym
obcià˝eniom podlega silni-
k, a co za tym idzie mo˝liwa
jest bardziej ekonomiczna
jazda. A to z kolei przynosi
wymiernà korzyÊç w posta-
ci doskona∏ych w∏aÊciwoÊci
jezdnych – t∏umaczy Hay-
der Wokil, mened˝er pro-
duktu w Volvo Trucks.
Volvo FH16 750 jest prze-
znaczone do realizacji za-
równo najci´˝szych zadaƒ
transportowych, jak i prze-
wozów w terenie górzy-
stym, podczas których po-
˝àdane jest utrzymywanie
du˝ych pr´dkoÊci Êrednich.

– Dla znakomitej wi´kszoÊci
nabywców FH16, najistot-
niejszà kwestià pozostaje
mo˝liwoÊç przetransporto-
wania jak najwi´kszego to-
na˝u w jak najkrótszym cza-
sie. Ale na szybkim trans-
porcie zale˝y równie˝ wielu
innym u˝ytkownikom, prze-
wo˝àcym towary o du˝ej
wartoÊci lub ∏atwo psujàce
si´ na du˝e odleg∏oÊci,
w warunkach zró˝nicowa-
nej topografii, a tak˝e prze-
woênikom realizujàcym do-
stawy w systemie just-in-ti-
me – wyjaÊnia Wokil.
Wydaje si´ oczywiste, ˝e
ci´˝sze ∏adunki wymagajà
konstruowania mocniej-
szych samochodów ci´˝a-
rowych. Rezultatem utrzy-
mujàcej si´ od dawna ten-
dencji do zwi´kszania ci´-
˝aru ∏adunków sà stale ro-
snàce wymagania dotyczà-
ce mocy silników samocho-
dów ci´˝arowych. Poczàw-
szy od debiutu Volvo F16,
nap´dzanego 470-konnym
silnikiem 16-litrowym pierw-
szej generacji, w roku 1987,
w Êlad za zmieniajàcymi si´
potrzebami rynku i u˝ytkow-
ników, opracowywano co-
raz to mocniejsze jednostki
nap´dowe. W roku 1993
moc zosta∏a zwi´kszo-
na do 520 KM. Dziesi´ç lat
póêniej Êwiat∏o dzienne uj-
rza∏ silnik bazujàcy na zu-
pe∏nie nowej technologii,
rozwijajàcy moc maksymal-
nà 610 KM. W roku 2009
Volvo Trucks, jako pierwszy
producent samochodów
ci´˝arowych osiàgnà∏ pu-
∏ap 700 KM. Obecnie czas
na kolejny krok, w postaci
Volvo FH16 750 KM.
Produkcja Volvo FH16 na-
p´dzanych najmocniejszym
silnikiem, przeznaczonych
na rynek europejski, ruszy
na poczàtku 2012 r. Oprócz
wariantu 750 KM, 16-litrowy
silnik Volvo b´dzie oferowa-
ny tak˝e w wariantach o mo-
cy maksymalnej 540, 600
oraz 700 KM.

www.volvotrucks.com
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Volvo FH16, zdolne sprostaç najci´˝szym i najbardziej wymagajàcym zadaniom trans-
portowym, dysponuje mocà 750 KM i momentem obrotowym 3.550 Nm



„Podró˝ natury”
w formacie XXL

Nie przesadza si´ starych
drzew – mówi przys∏owie. Je-
˝eli daç mu wiar´, to przyjàç
nale˝y, ˝e w czasach, kiedy
powsta∏o, nie istnia∏y jeszcze
przyczepy Goldhofer. 
Olbrzymi, 150-letni dàb o wa-
dze 400 ton, zwany Wielkim
Alem zosta∏ posadzony w ci-
chym zakàtku Luizjany jeszcze
w XIX wieku. Kto móg∏ przy-
puszczaç, ˝e kiedyÊ w tym
miejscu ktoÊ postanowi wyty-
czyç autostrad´? A w efekcie
Wielki Al mierzàcy dwadzie-
Êcia metrów wysokoÊci skaza-
ny zostanie na wycink´… 
Budowniczowie autostrady
mieli do czynienia z gigantycz-
nym drzewem. DoÊç powie-
dzieç, ˝e Wielki Al wa˝y∏ czte-
rysta ton. Mimo to uda∏o si´
nie zniszczyç dorodnego drze-
wa. Fachowcy od transportu
wymyÊlili sposób na przesa-
dzenie go w bezpieczne miej-
sce. Ale jak przewieêç takiego
kolosa? Z pomocà przysz∏a
technologia firmy Goldhofer
– eksperta od transportu ci´˝-
kiego. Ten wraz ze swym part-
nerem z USA, firmà Berard
Transport zaproponowa∏ roz-
wiàzanie, które zachwyci∏o wi-
dzów telewizji i przypadko-
wych obserwatorów. – Prze-

chodnie zebrani przy kraw´dzi
ulicy, stojà z otwartymi ustami
i wstrzymujà oddech – relacjo-
nowa∏ na ˝ywo reporter ame-
rykaƒskiej TV. Twórca nowo-
czesnych technologii trans-
portu Goldhofer AG z Mem-
mingen dzia∏ajàc wspólnie z li-
derem pó∏nocnoamerykaƒ-
skiego rynku, jakim jest firma
Berard Transport, zabrali si´
do przeniesienia s´dziwego
d´bu na nowe, pieczo∏owicie
wybrane miejsce. Dwa samo-
bie˝ne, równolegle sprz´˝o-
ne, dwunastoosiowe transpor-
tery typu PST/SL-E 12, które
sà zwykle u˝ywane do trans-
portu statków lub platform
wiertniczych przez firmy eks-
ploatujàce z∏o˝a ropy nafto-

wej, przewozi∏y „olbrzyma”
na odleg∏oÊç oko∏o dwóch ki-
lometrów na przedmieÊcia
Nowej Liberii w stanie Luizja-
na. Sam transport drzewa
trwa∏ pó∏torej godziny. Ozna-
cza∏o to zamkni´cie ruchu
drogowego na tej trasie. 
Za∏adunek z milimetrowà do-
k∏adnoÊcià i mocowanie za-
j´∏y trzy godziny. Roz∏adunek
trwa∏ tyle samo czasu. Przed-
tem oczywiÊcie trzeba by∏a
okopaç drzewo, które mia∏o
bry∏´ korzeniowà o Êredni-
cy 13 metrów, poobcinaç wy-
stajàce korzenie, osznuro-
waç i opakowaç. Dopiero
wtedy ogromne drzewo,
o nazwie „Big Al”, zosta∏o
umieszczone na skrzy˝owa-

nych belkach i podniesione,
za pomocà specjalnego
urzàdzenia hydraulicznego.
Nast´pnie modu∏y wjecha∏y
pod ten nietypowy ∏adunek,
unios∏y i przetransportowa∏y
na nowe miejsce.
Do tego zadania w USA u˝y-
to dwóch samojezdnych mo-
du∏ów PST/SL-E12 sprz´˝o-
nych równolegle. PST sà wy-
posa˝one w elektroniczne
wielokierunkowe sterowanie
i przenoszà obcià˝enie 36 ton
na lini´ osi. Pojazd jest wypo-
sa˝ony w sumie w 192 ko∏a.
Samobie˝ne PST-E mogà
byç wykorzystane zarówno
pojedyƒczo jak równie˝
w kombinacjach wzd∏u˝nie
i poprzecznie o potrzebnym,
dowolnym rozmiarze.
Do dyspozycji sà standardo-
we programy kierowania, ta-
kie jak normalna jazda
w przód i ty∏, poprzecz-
na o 90° po skosie i karuzelo-
wo. Dost´pne sà te˝ inne pro-
gramy, które mo˝na wybraç
przez naciÊni´cie przycisku
na pilocie zdalnego sterowa-
nia. Pojazd mo˝na ∏àczyç
z konwencjonalnymi modu∏a-
mi THP. W tym przypadku
synchronizowany jest kon-
wencjonalny uk∏ad kierowni-
czy jednostki THP z czujni-
kami i elektronikà uk∏adu
kierowniczego PST-E. 

www.goldhofer.com
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Gigantyczny dàb przeniesiono na nowe miejsce przy wykorzystaniu nowoczesnej  tech-
nologii firmy Goldhofer



Fliegl ASW Stone 
do zadaƒ specjalnych

W in˝ynierii làdowej, drogo-
wnictwie, kopalniach pod-
ziemnych i odkrywkowych,
w ˝wirowniach, kamienio∏o-
mach, sk∏adowiskach odpa-
dów konwencjonalne wy-
wrotki napotykajà na trudne
do pokonania bariery. Ogra-
niczenia dotyczà przede
wszystkim fazy wy∏adunku
w pagórkowatym terenie, ni-
skich budynkach, kopal-
niach podziemnych i w tune-
lach. Rozwiàzanie tego pro-
blemu znalaz∏a niemiecka fir-
ma Fliegl Bau- und Kommu-
naltechnik GmbH oferujàca
muld´ z systemem zsuwajà-
cym „Fliegl ASW Stone
Dumper”. Mo˝na jà monto-
waç nie tylko na klasycznych
podwoziach wszystkich pro-
ducentów, ale tak˝e na wozi-
d∏ach przegubowych.
Cechà charakterystycznà

muldy ∏adunkowej jest
uk∏ad zsuwajàcy ∏adunek.
Hydraulicznie przesuwane
dno muldy zapewnia
usuni´cie ∏adunku bez
koniecznoÊci wywrotu. 
Fliegl ASW Stone Dumper
wyró˝nia si´ dzi´ki mo˝li-
woÊci szybszego wy∏adun-
ku przewo˝onego materia-
∏u. Wa˝ne jest równie˝ to,
˝e mulda opró˝niana jest

ca∏kowicie, nie pozostajà
w niej jakiekolwiek resztki
∏adunku. Ca∏kowicie usuni´-
te zostajà nawet kleiste sub-
stancje, takie jak glina czy
emulsja asfaltowa. We wn´-
trzu nie tworzà si´ z∏ogi, któ-
re z biegiem czasu mogà
znaczàco ograniczyç po-
jemnoÊç muldy. 
W przeciwieƒstwie do trady-
cyjnych wywrotek, mulda

z systemem zsuwajàcym
pozwala szybko i równo-
miernie rozk∏adaç ∏adunek
na ca∏ej d∏ugoÊci przejazdu.
Pozwala to redukowaç
koszty dzi´ki mo˝liwoÊci re-
zygnacji z cz´Êci prac niwe-
lacyjnych. „ASW Stone
Dumper” bazuje na miesz-
czàcej do 80 m3 muldzie
o stalowej konstrukcji. We
wszystkich newralgicznych
miejscach jest ona wzmac-
niana, dlatego nadaje si´
do zastosowaƒ w trudnych
warunkach placów budowy,
kamienio∏omów, ˝wirowni
i wysypisk. Wykorzystywaç
jà mo˝na tak˝e w podziem-
nych kopalniach i wewnàtrz
budynków podczas prac
rozbiórkowych i wyburzeƒ. 
Mechanizm zsuwajàcy ∏a-
dunek w porównaniu z tra-
dycyjnà wywrotkà jest bar-
dziej ekonomiczny w eks-
ploatacji. Nie posiada bo-
wiem si∏ownika wywrotu.

www.fliegl.pl
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Przyczepy Humbaur
dla bran˝y budowlanej

Jako przedsi´biorstwo ro-
dzinne Humbaur sta∏ si´
jednym z wiodàcych euro-
pejskich producentów przy-
czep. Firma z po∏udnio-
wych Niemiec oferuje rów-
nie˝ modele dla bran˝y bu-
dowlanej. Klienci mogà wy-
bieraç spoÊród pi´çdziesi´-
ciu wariantów przyczep
w trzech kategoriach: ni-
skopodwoziowych, wyso-
kopodwoziowych i trój-
stronnych wywrotek. 
Przyczepy niskopodwozio-
we tandemowe (transportery
maszyn budowlanych) serii
HS charakteryzujà si´ ma-
∏ym kàtem najazdu przy sze-
rokoÊci za∏adunku dwóch
metrów. Ich wysokoÊç za∏a-
dunku jest wyjàtkowo niska
dzi´ki umieszczonym na ze-
wnàtrz oponom. Elementy
konstrukcyjne, jak rama,
wanna i boczne Êciany sà

ca∏kowicie ocynkowane, ma-
sywnie zbudowane, a dzi´ki
temu odpowiednio chronio-
ne i trwa∏e. Przyczepy nisko-
podwoziowe Humbaur Tan-
dem pokrywajà seryjnie
spektrum ∏adownoÊci od 3,5
do oko∏o 9,5 tony. 
Przyczepy wysokopodwo-
ziowe tandemowe (seria
HBT) odznaczajà si´ szero-
koÊcià za∏adunku 2,4 metra
przy wymiarach identycz-
nych z przyczepami nisko-
podwoziowymi. Dwucz´-
Êciowe rampy umo˝liwiajà
p∏aski kàt najazdu. W razie
potrzeby mo˝na nachyliç
powierzchni´ za∏adunku.
Dzi´ki temu za∏adunek jest
tak samo ∏atwy, jak ma to
miejsce w przypadku przy-
czep niskopodwoziowych.
Przyczepa wysokopodwo-
ziowa z ogumieniem bliê-
niaczym nadaje si´ do ∏a-
downoÊci do 14 ton. Rama
podwozia zosta∏a ocynko-
wana ogniowo w procesie
zanurzeniowym. Obni˝ane

punkty mocowania gwaran-
tujà bezpieczeƒstwo i ela-
stycznoÊç zabezpieczania
∏adunku. Tym samym solid-
na seria HBT firmy Hum-
baur spe∏nia liczne wyma-
gania bran˝y budowlanej.
Trójstronne wywrotki tande-
mowe (seria HTK) mogà
byç przechylane o 48 stop-
ni w bok i o 45 stopni
do ty∏u. Modele sà dost´p-
ne do ci´˝arów u˝ytkowych

pomi´dzy 7,4 a 13,8 tony.
Skuteczne ochrona antyko-
rozyjna i wzmocnione mo-
sty czynià z HTK d∏ugotrwa-
∏e i uniwersalne urzàdzenia
do transportu. Podobnie,
jak w ka˝dej przyczepie
firmy Humbaur z programu
dla du˝ych ∏adownoÊci, dy-
szel mo˝e byç regulowany
w celu dostosowania do po-
jazdów ró˝nej wysokoÊci.

www.humbaur.de

Humbaur, producent przyczep z po∏udniowych Niemiec  oferuje równie˝ modele dla
bran˝y budowlanej od 3,5 do 18 ton

Cechà charakterystycznà muldy „Fliegl ASW Stone Dumper” jest uk∏ad zsuwajàcy ∏adunek





Skanska kolejny raz
postawi∏a na DAF-a

DBK – gdaƒski dealer DAF,
przekaza∏ firmie Skanska
trzy specjalistyczne ciàgniki
siod∏owe DAF XF 105.460
Euro 5, które b´dà praco-
wa∏y w zestawach z nisko-
podwoziowymi naczepami.
Pierwszy z nowych pojaz-
dów to trzyosiowy model
FTT 6x4, z którym mo˝-
na tworzyç zestaw o dopusz-
czalnej masie ca∏kowitej 110
ton, a dwa pozosta∏e to trzy-
osiowe modele FTG 6x2
(w ich przypadku DMC ze-
stawu wynosi 60 ton). 
Jak poinformowa∏ obecny
przy przekazaniu ciàgników
Krzysztof Kusiak odpowie-
dzialny za sprzeda˝ flotowà
w DAF Trucks Polska, to ju˝
druga w ciàgu ostatnich
dwóch lat transakcja zawarta
z firmà Skanska. Ca∏oÊç
obecnego kontraktu przewi-
duje dostaw´ szeÊciu pojaz-
dów. Oprócz wspomnianych
trzech ciàgników Skanska
odbierze bowiem wkrótce cy-
stern´ do przewozu paliwa
na podwoziu DAF LF, samo-
chód do przewozu asfaltu la-
nego oraz pojazd z zabudo-
wà asenizacyjnà (obydwa
na podwoziu DAF CF). Pierw-
sze trzy ciàgniki przekazane
do u˝ytku na poczàtku sierp-
nia trafi∏y do oddzia∏ów Skan-
ska w Warszawie, Wroc∏awiu
i Poznaniu (baza w Toruniu).
Wzmocnione pojazdy mogà
s∏u˝yç mi´dzy innymi
do przewozów ponadgabary-
towych, w tym przypadku
przede wszystkim maszyn
budowlanych. Dodatkowa oÊ
to rozwiàzanie problemu na-
cisku przypadajàcego na oÊ
przy przewozie ci´˝szych ∏a-
dunków. Mosty p´dne wypo-
sa˝one sà w zwolnice, dzi´ki
czemu pojazdy mogà sobie
zdecydowanie ∏atwiej pora-
dziç z ci´˝kimi ∏adunkami.
Jak powiedzia∏ obecny
przy przekazaniu pojazdów
Marek Kowalik ze Skanska,

ciàgnik 6x4 b´dzie wykorzy-
stywany przy budowie trasy
ekspresowej S8 na odcinku
OleÊnica-Syców, a dwa cià-
gniki 6x2 zaprz´gni´te do ni-
skopodwoziowych naczep
b´dà woziç w wi´kszoÊci
sprz´t drogowy przeznaczo-
ny do robót bitumicznych, ta-
ki jak rozÊcie∏acze asfaltu czy
walce tandemowe. 
Firma Skanska ma w Polsce
oko∏o osiemdziesi´ciu po-
jazdów do transportu spe-
cjalistycznego, g∏ównie
zwiàzanego z budownic-
twem. Najwi´cej z nich to
zestawy ciàgników z nisko-

podwoziowymi naczepami,
skrapiarki asfaltu i autocy-
sterny paliwa. Cz´Êç z nich
to jednak dosyç wys∏u˝one
samochody, które od daw-
na eksploatowane by∏y mi´-
dzy innymi w przejmowa-
nych przez Skanska pol-
skich firmach budowlanych.
Skanska sukcesywnie mo-
dernizuje swój park pojaz-
dów, a ostatnie zakupy to
w∏aÊnie cz´Êç tego procesu.
– DAF to znana marka cie-
szàca si´ renomà na rynku.
Podczas negocjacji oferta
DAF-a ju˝ po raz drugi oka-
za∏a si´ najkorzystniejsza.
– Przed dwoma laty kupili-
Êmy pi´ç jednostek trans-
portowych DAF-a: cztery sa-
mochody w zabudowie

skrzyniowej DAF CF 6x4
z ˝urawiem i trzystronnym
wywrotem i jedno podwo-
zie DAF CF 8x4 ze skrzynià
∏adunkowà o d∏ugoÊci
oÊmiu metrów i z ˝urawi-
kiem o bardzo du˝ym
udêwigu. Sà one wykorzy-
stywane przy budowie auto-
strady A1. Pojazdy te spraw-
dzi∏y si´ w niezwykle ci´˝-
kich warunkach pracy. Dla-
tego te˝ zdecydowanie ∏a-
twiej przysz∏o nam podj´cie
decyzji o zakupie kolejnych
DAF-ów – powiedzia∏ Marek
Kowalik z firmy Skanska. 
– Dla nas to znakomita reko-

mendacja, jeÊli wiodàcy
Êwiatowy koncern budowla-
ny po raz drugi wybiera po-
jazdy marki DAF. Na pewno
nie bez znaczenia przy wy-
borze by∏a te˝ dobra do-
st´pnoÊç serwisu naszej
marki, obecnego w ka˝dym
„zag∏´biu” operacyjnym fir-
my Skanska, a wi´c tak˝e
we Wroc∏awiu, Warszawie
czy Toruniu – powiedzia∏ Ar-
kadiusz Grucha∏a, dyrektor
Oddzia∏u DBK w Gdaƒsku. 
Skanska wybra∏a ciàgniki
w komfortowej konfiguracji,
z obszernymi, sypialnymi
kabinami typu Space Cab,
wyposa˝one mi´dzy innymi
w klimatyzacj´, elektrycznie
regulowane szyby i luster-
ka, pneumatyczne fotele

kierowcy z wszechstronnà
regulacjà, centralny zamek
ze zdalnym sterowaniem,
dodatkowe Êwiat∏a na da-
chu oraz ogrzewanie posto-
jowe. Wszystkie pojazdy
z nap´dem przenoszonym
za poÊrednictwem 16-bie-
gowej przek∏adni. W ciàgni-
ku 6x4 rur´ wydechowà wy-
prowadzono pionowo w gó-
r´, dzi´ki czemu zwi´kszo-
no jego mo˝liwoÊci poru-
szania si´ w trudnym tere-
nie. Wszystkie zakupione
przez firm´ Skanska pojaz-
dy obj´te sà trzyletnià gwa-
rancjà. Na ˝yczenie u˝yt-
kownika mo˝na jà przed∏u-
˝yç do pi´ciu lat zawierajàc
odpowiedni kontrakt. W tym
przypadku otrzymuje on
tak˝e roczne assistance. 
Szwedzka Skanska to wio-
dàca dzia∏ajàca w skali
globalnej firma zajmujàca
si´ dzia∏alnoÊcià budowlanà
i deweloperskà. W chwili
obecnej znajduje si´ wÊród
pi´ciuset najwi´kszych firm
na Êwiecie (wed∏ug rankin-
gu magazynu „Fortune”).
Zatrudnia 52 tysiàce pra-
cowników w Europie, Sta-
nach Zjednoczonych i Ame-
ryce ¸aciƒskiej. W Polsce
Skanska S.A. ma 6,8
tysiàca pracowników i dzia-
∏a jako generalny wykonaw-
ca obiektów we wszystkich
segmentach rynku. Realizu-
je najwi´ksze i najbardziej
presti˝owe inwestycje w ca-
∏ej Polsce z zakresu budow-
nictwa ogólnego, drogowo-
-mostowego, hydroin˝ynie-
ryjnego i kolejowego. Obec-
nie prowadzi m.in. budow´
autostrady A1 na odcinku
Nowe Marzy-Toruƒ i realizu-
je kilka inwestycji dla Portu
Lotniczego w Jasionce ko∏o
Rzeszowa, w tym mi´dzy
innymi p∏yt´ postojowà,
p∏aszczyzn´ do odladzania
samolotów, wie˝´ kontroli
ruchu lotniczego, rozbudo-
w´ systemu oÊwietlenia na-
wigacyjnego oraz budow´
drogi patrolowej. 

www.tb.eu

Pojazdy u˝ytkowe
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W sierpniu Skanska wzbogaci∏a swój park pojazdów o trzy specjalistyczne ciàgniki sio-
d∏owe DAF XF 105.460 Euro 5



Panorama od A do Z

PoÊrednik Budowlany 61

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
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TECHNIKA ZASTOSOWA¡ NAP¢DÓW

Generalny  Importer

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

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
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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

OFICJALNY I WY¸ÑCZNY 
PRZEDSTAWICIEL W POLSCE FIRMY

MEFLEX TELECONTROL GmbH & Co.KG

IOW SERVICE oferuje elastyczne ci´gna 
typu pchajàco-ciàgnàcego o szerokim
zastosowaniu, jak równie˝ kompletne 

pulpity i manetki sterownicze.

Zastosowanie:

- MASZYNY PRZE¸ADUNKOWE
- MASZYNY LEÂNE

- MASZYNY GÓRNICZE
- SPRZ¢T KOLEJOWY

- MASZYNY SPECJALNE
- SPRZ¢T BUDOWLANY
- MASZYNY ROLNICZE

- UK¸ADY STEROWANIA OKIEN I SZYB

IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, www.spicer24.com
service@iow.pl
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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

•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 9001:2009

INSTYTUCJE

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów 

Maszyn Budowlanych

tel. 602 288 175, 
www.sdmb.pl 

e-mail: sdmb.jm@gmail.com

♦

♦

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

IOW SERVICE Sp. z o.o.
Kochlice , ul. Lubiƒska 1c
59-222 Milkowice
tel. +48 76 8522117
tel. +48 76 8522118
fax +48 76 8522117
www.iow.pl, 
www.spicer24.com
service@iow.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
POÂREDNIK

ORGANIZATORZY 
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.breleasing.pl
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