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Dro dzy Czy tel ni cy,
tak się skła da, że w ostat nim cza sie
spo ro po dró żo wa łem po Pol sce od -
wie dza jąc za rów no sprze daw ców
ma szyn, jak i fir my wy ko rzy stu ją ce
je w co dzien nej pra cy. Bu du ją ce
obiek ty in fra struk tu ral ne, dro gi,
budynki mieszkalne i au to stra dy.
Bu du ją ce, ale jednocześnie na rze ka ją -
ce na nieterminowe regulowanie należności lub nawet całkowity brak
za pła ty za wy ko na ną pra cę. Tak zwa ne „za to ry płat ni cze” sta no wią naj -
więk szy pro blem nie tyl ko dla se ryj nie ban kru tu ją cych firm wy ko naw -
czych, ale tak że ich part ne rów biz ne so wych – do staw ców ma szyn i sprzę -
tu, ma te ria łów bu dow la nych i wie lu in nych usług, bez któ rych bu do wa
sta je się po pro stu nie moż li wa… Trud no spo tkać dziś opty mi stów ma ją -
cych na co dzień kon takt z bran żą bu dow la ną. Ba, wie lu przed się bior -
ców uwa ża, że naj gor sze do pie ro przed na mi. Oba wia ją się oni, że już
wkrót ce dojść mo że do cał ko wi te go pa ra li żu bu do wy dróg i au to strad.
Po wo dów jest mnóstwo, choćby po li ty ka prze tar go wa Ge ne ral nej Dy -
rek cji Dróg Kra jo wych i Au to strad, zmia ny w prze pi sach re gu lu ją cych
za mó wie nia pu blicz ne oraz wspomniana na wstępie finansowa za paść
firm dro go wych uniemożliwiająca normalne funkcjonowanie. Je że li
spraw dził by się czar ny sce na riusz kreślony przez pesymistów, to na wet
przez kil ka naj bliż szych lat w Pol sce nie zo sta nie od da ny do użyt ku ani
jeden od ci nek no wej au to stra dy lub tra sy eks pre so wej.
Mo że nie bę dzie jed nak tak źle? Prze cież jeż dżąc po Pol sce raz po raz na -
po ty ka my na utrud nie nia zwią za ne z bu do wą. Wi dać na szczę ście nie
wszyst kie fir my zban kru to wa ły. Te bu du ją, al bo po win ny bu do wać. Ta -
kie jest prze cież ich za da nie. Kło pot w tym, że bo ją się star to wać w prze -
tar gach. Twier dzą bo wiem, że po ich ewen tu al nym wy gra niu po no si ły by
nie współ mier nie więk sze ry zy ko niż GDDKiA. No we prze pi sy bę dą po -
zwa lać in we sto ro wi na wy klu cze nie z prze tar gów na trzy la ta wy ko naw -
cy, któ ry zo stał zo bo wią za ny do za pła ce nia ka ry umow nej po wy żej pię -
ciu pro cent war to ści kon trak tu. In we stor bę dzie też mógł od stą pić
od umo wy z wy ko naw cą, a ten bę dzie au to ma tycz nie wy klu cza ny na trzy
la ta ze wszel kich prze tar gów pu blicz nych w Pol sce. Wszel kich – czy li nie
tyl ko dro go wych, ale i ko le jo wych czy ener ge tycz nych… Na do miar złe go
in we stor nie bę dzie mu siał już uzy skać orze cze nia są du. Kto za tem bę dzie
koń czył bu do wę pol skich au to strad? Bo chy ba nie Po la cy! Nikt nie jest
w sta nie zna leźć na ryn ku wy ko naw cy z od po wied nim po ten cja łem, któ -
ry re ali zu jąc ja ki kol wiek więk szy pro jekt nie za pła cił ka ry umow nej po -
wy żej pię ciu pro cent je go war to ści. W prak ty ce ozna cza to, że na pla cu
bo ju po zo sta ną wy łącz nie za ma wia ją cy i po szu ku ją cy zle ceń pod wy ko -
naw cy. No chy ba, że bran ża bu dow la na prze mó wi jed nym gło sem i po -
sta ra się za blo ko wać wej ście w ży cie szkodliwych prze pi sów…

Ja cek Ba rań ski 

Dy rek tor Wy daw nic twa

W numerze m. in.: 
3. Ma ni tou Pol ska funk cjo nu je w no wej

sie dzi bie. Cen tra la fir my mie ści 
się te raz w Nada rzy nie -Wo li cy

4. Po go da sprzy ja ła uczest ni kom pol skiej
edy cji Ro deo czy li za wo dów or ga ni zo -
wa nych przez de ale ra ma szyn Ca se
w Pol sce, fir mę In trac. Zgło sić mo gli się
wszy scy chęt ni operatorzy, jed nak od -
wa gi star czy ło tyl ko dwu dzie stu czte rem 

12. Chce my sprze da wać za do wo le nie! 
– roz mo wa z Grze go rzem Szkul tec kim,
Pre ze sem Za rzą du So li de al Pol ska S.A.

14. Gniew czy na Łań cuc ka jest miejscem
spek ta ku lar ne go przed się wzię cia po le -
ga ją ce go na uru cho mie niu wy do by cia
złóż pia sku i je go do staw na bu do wę
autostradowych na sy pów

15. Mi mo kryzysu branży budowlanej
Wacker Neuson sys te ma tycz nie 
od no to wu je wzrost ob ro tów

18. Mi ni ko par ki Bob cat E45 i E50 za pro jek -
to wa no tak, aby za gwa ran to wać naj lep -
sze osią gi w ka te go rii ma szyn o cię ża rze
ro bo czym od czte rech do sze ściu ton

20. W Mal bor ku, na te re nie naj więk sze go
zam ku go tyc kie go w Eu ro pie, pra cu je
ko par ko -ła do war ka Te rex 860SX

21. Mimo pracy w trudnych warunkach 
ła do war ka New Holland W230C potrafi
spalić zaledwie 6 litrów ON na godzinę!

22. In ży nie ro wie ko re ań skie go Do osa na
skonstruowali koparki gąsienicowe,
które są w stanie w sposób opty mal ny
za do wo lić swych użyt kow ni ków

24. W ostat nim cza sie sta lo wo wol ska Mi sta
po sze rzy ła ofer tę o spy char ki gą sie ni -
co we o na pę dzie hy dro sta tycz nym

25. Ca ter pil lar za prezentował pięć nowych
modeli mi ni ko pa rek o ma łym 
pro mie niu ob ro tu

28. Kon cern Lie bherr pro du ku je ko par ki 
gą sie ni co we będące w stanie spełnić
na wet naj bar dziej spe cy ficz ne po trzeby
swych użyt kow ni ków

30. W piątek 28 wrze śnia  wszyst kie dro gi
pro wa dzi ły klien tów, part ne rów han dlo -
wych  i pra cow ni ków fir my So li de al
Pol ska do Za wier cia. Ich śladem
podążyli nasi dziennikarze

30. Pod czas uro czy stej ga li w Scan di na vium
Are na Vo lvo Trucks do ko na ło ofi cjal nej
pre zen ta cji no wej se rii Vo lvo FH
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Samojezdny żuraw wieżowy Liebherr MK 88 
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Bran ża bu dow la na cier pi przez za to ry płat ni cze 

Nie mal co trze cia upa dłość w tym ro ku do ty czy ła bran ży bu -
dow la nej. Głów ną przy czy ną trud no ści fi nan so wych przed -
się biorstw z te go sek to ra są na ra sta ją ce pro ble my z za to ra mi
płat ni czy mi. Pro ble my bran ży co raz bar dziej do ty ka ją tak że
jej part ne rów. Hur tow ni cy bu dow la ni od no to wa li w cią gu ro -
ku wzrost prze ter mi no wa nych na leż no ści, któ ry się ga już 12,9
procent, a śred ni ter min re ali zo wa nia płat no ści wo bec nich
wy no si 85 dni – wy ni ka z naj now szej ana li zy Eu ler Her mes.
Rok 2012 miał być dla sek to ra bu dow la ne go okre sem wiel -
kie go bo omu, zwią za ne go m.in. z kul mi na cją in we sty cji re ali -
zo wa nych przed EURO 2012. Jed nak bi lans ostat nich ośmiu
mie się cy po ka zu je do kład nie od wrot ny trend. Z da nych Eu -
ler Her mes wy ni ka, że spo śród wszyst kich od no to wa nych
od po cząt ku ro ku upa dło ści, naj wię cej (29 procent) do ty czy -
ło sek to ra bu dow la ne go.
– Wiel kie kon trak ty re ali zo wa ne przez fir my z sek to ra bu dow -
la ne go, pa ra dok sal nie sta ły się głów ną przy czy ną ich trud no -
ści fi nan so wych w ca łej bran ży, co ma rów nie sil ne prze ło że -
nie na ich oto cze nie biz ne so we. Przy kła dem ta kiej za leż no ści
są hur tow nie bu dow la ne, któ re sta no wią klu czo we ogni wo
w pro ce sie re ali zo wa nia za mó wień z za kre su bu dow nic -
twa – ko men tu je Mi chał Mo drze jew ski, Dy rek tor w Dzia le Ana -
liz Bran żo wych Eu ler Her mes. 
Obec nie hur tow nie re ali zu ją swo je zo bo wią za nia wo bec pro -
du cen tów ma te ria łów bu dow la nych bar dziej ter mi no wo niż ich
klien ci – fir my wy ko naw cze wo bec hur tow ni. To po wo du je, że
hur tow nie sta ły się bu fo rem opóź nień płat ni czych, któ re blo -
ku ją prze do sta nie się pro ble mów fi nan so wych do seg men tu
pro du cen tów – do da je Mi chał Mo drze jew ski.
- Opóź nie nia w płat no ściach za wsze bar dziej do ty ka ły hur tow -
ni ków niż pro du cen tów bu dow la nych, jed nak na po cząt ku ro -
ku się ga ły one śred nio na wet pięćdziesiąt dni. W ostat nim cza -
sie sy tu acja ule gła nie wiel kiej po pra wie, jed nak w wo je wódz -
twie dol no ślą skim opóź nie nia na dal się ga ją po zio -
mu czterdziestu sześciu dni. Znacz nie le piej ter mi no wość
płat no ści wy glą da w wo je wódz twie pod la skim, gdzie za le gło -
ści wy no szą „tyl ko” dziewiętnaście dni”. Mi mo to śred ni czas
otrzy ma nia płat no ści za wy da ny przez hur tow nie bu dow la ne
to war wy no si obec nie osiemdziesiąt pięć dni – wy li cza Ra fał
Ma łek, Dy rek tor Dzia łu In for ma cji Eu ler Her mes. 
Wśród hur tow ni ków bu dow la nych od no to wy wa ny jest rów -
nież zna czą cy wzrost prze ter mi no wa nych na leż no ści. W sto -

sun ku do ze szłe go ro ku od se tek za le ga ją cych po nad 120 dni
świad czeń wzrósł o 30 procent z 10,17 do 12,94 procent.
W tym sa mym cza sie tyl ko nie znacz nie wzrósł od se tek prze -
ter mi no wa nych na leż no ści hur tow ni ków wo bec pro du cen tów
ma te ria łów bu dow la nych, z po zio mu 5,06 do 6,08 procent. 
– Na ra sta ją ce za to ry płat ni cze po wo du ją za gro że nie dla dal -
szych ter mi no wych płat no ści hur tow ni ków wo bec pro du cen -
tów ma te ria łów bu dow la nych. To w dłuż szej per spek ty wie mo -
że do pro wa dzić do po wsta nia pro ble mów fi nan so wych wśród
pro du cen tów – pod su mo wu je Mi chał Mo drze jew ski, dy rek tor
w Dzia le Ana liz Bran żo wych Eu ler Her mes

Maszyny JCB dopingowały kolarzy

To ur of Bri ta in czy li Wy ścig Do oko ła Bry ta nii za wi tał w tym
ro ku do głów nej sie dzi by JCB.  W imprezie odbywającej się
od po nad pięć dzie się ciu lat trzykrotnie triumfowali polscy
kolarze: Eugeniusz Pokorny (1962), Józef Gawliczek (1966)
oraz Jan Brzeźny (1978). Niegdyś ko la rze mu sie li sto so wać
się do prze pi sów ru chu dro go we go i na przy kład za trzy my -
wać się na czer wo nym świe tle! W tym ro ku je den z eta pów
wy ści gu prze bie gał tuż obok sie dzi by JCB w Staf ford shi re.
Za ło ga fa bry ki zgo to wa ła ko la rzom go rą cy do ping, a usta -
wio ne przy szo sie ko par ko -ła do war ki przy ozdo bio no bry tyj -
ski mi bar wa mi. Trzy na ste go wrze śnia po nad stu ko la -
rzy – wśród nich zdo byw ca zło te go me da lu olim pij skie go w
jeździe indywidualnej na czas, Bra dley Wig gins oraz Mark
Ca ven dish, mistrz świa ta w ko lar stwie szo so wym – prze -
mknę ło przez szpa ler z ol brzy mią pręd ko ścią bę dąc nie mal
do kład nie w po ło wie li czą ce go 147 km eta pu.

Mieszanka firmowa
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Maszyny JCB na trasie tegorocznego To ur of Bri ta in 

Firma WARYŃSKI TRADE Sp. z o.o.
znany dystrybutor maszyn budowlanych 
poszukuje  kandydatów na stanowisko

Przedstawicieli handlowych ds. maszyn budowlanych
oraz serwisantów na terenie całej Polski.

Wszystkie  zainteresowane osoby prosimy 
o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego pod adresem: 

rekrutacja@warynski-trade.com.pl

http://www.bau-portal.com/pages/23060/
http://www.warynski-trade.com.pl/


Ma ni tou Pol ska – no wa sie dzi ba, no we wy zwa nia

Ma ni tou Pol ska funk cjo nu je w no wej sie dzi bie. Cen tra la fir -
my mie ści się na przed mie ściach War sza wy przy tra sie ka to -
wic kiej. Prze pro wadz ka spod Po zna nia oka za ła się nie zbęd -
na głów nie ze wzglę du na no we za da nia, ja kie sta nę ły
przed pol skim przed sta wi ciel stwem fran cu skie go kon cer -
nu. – Ma ni tou Pol ska otrzy ma ło za da nie spra wo wa nia opie ki
nad Wę gra mi, Cze cha mi i Sło wa cją. Wy ma ga ło to zmia ny sie -
dzi by na bar dziej do god ną, cho ciaż by z ra cji bli sko ści lot ni -
ska. Wła śnie dla te go wy bór padł na War sza wę. W no wej sie -
dzi bie ma my do bre wa run ki, dys po nu je my tu od po wied nią
po wierzch nią biu ro wą oraz prze stron ną ha lą, w któ rej moż -
na pro wa dzić szko le nia prak tycz ne nie za leż nie od wa run ków
po go do wych – tłu ma czy dy rek tor za rzą dza ją cy Ma ni tou Pol -
ska, Woj ciech Rze wu ski. Za da nia po sta wio ne przed nim i za -
rzą dza ną przez nie go fir mą sta no wią spo re wy zwa nie. Na -
wet je że li ryn ki wspo mnia nych trzech kra jów pod wzglę dem
struk tu ry za ku pów i spe cy fi ka cji ma szyn są bar dzo po dob ne
do pol skie go. Naj wię cej sprzę tu tak że tam tra fia na dal do rol -
ni ków. Za rów no w Cze chach, jak i na Wę grzech i na Sło wa -
cji co raz więk sze za in te re so wa nie ma szy na mi Ma ni tou prze -
ja wia jed nak tak że bran ża bu dow la na i prze mysł. Roz sze rze -
nie kom pe ten cji sta no wi wy raz za ufa nia do Ma ni tou Pol ska.
Da je tak że szan se na roz wój. Dla wła ści we go funk cjo no wa -
nia fir my ko niecz ne bę dzie jed nak zwięk sze nie za trud nie nia.
W chwi li obec nej Ma ni tou Pol ska za trud nia dzie sięć osób.
Mu si po zy skać ko lej ne, przede wszyst kim fa chow ców
od szko leń, de mon stra to rów sprzę tu i spe cja li stów od mar -
ke tin gu, któ ry pro wa dzo ny bę dzie z Pol ski dla wszyst kich
czte rech kra jów. Za da niem Ma ni tou Pol ska jest wspar cie
Cze chów, Wę grów i Sło wa ków w za kre sie sze ro ko po ję tej
ob słu gi po sprze daż nej. Na przy kład or ga ni zo wa nie szko leń
pro duk to wych i tech nicz nych. Nie ozna cza to, że od by wać
się to bę dzie kosz tem pol skie go ryn ku. Ze spół Ma ni tou Pol -
ska ma szan sę w krót kim cza sie po więk szyć się o no wych
me cha ni ków i han dlow ców. Du że szko le nia pro duk to we
i tech nicz ne oraz po ka zy or ga ni zo wa ne bę dą w Pol sce.
Szko le nia o mniej szym za kre sie, na przy kład dla me cha ni -
ków, od by wać się bę dą w po zo sta łych trzech kra jach. 
We wszyst kich trzech kra jach funk cjo nu ją po je dyn czy de -
ale rzy, nie ma tam sie ci sprze da ży, z ja ką ma my do czy nie -
nia w Pol sce. De ale rzy ob słu gu ją klien tów za rów no z bran -
ży rol ni czej, jak i bu dow la nej i prze my słu. Pro blem po le ga
jed nak na tym, że dotychczas byli oni ukie run ko wa ni na rol -
nic two. Jed nym z naj waż niej szych za dań Ma ni tou Pol ska
jest zatem sty mu la cja sprze da ży ma szyn dla prze my słu
i bran ży bu dow la nej. Tam tej sze ryn ki ma ją spo ry po ten cjał
w tym za kre sie, któ ry z pew no ścią war to wy ko rzy stać.
Jesz cze przed pię cio ma la ty do bran ży rol ni czej tra fia ło na -
wet osiem dzie siąt pro cent ma szyn Ma ni tou. Dzi siaj wiel -
kość ta jest bar dzo zróż ni co wa na dla po szcze gól nych kra -
jów. W nie któ rych, ta kich jak Por tu ga lia, Hisz pa nia czy
Wło chy, bran ża bu dow la na nę ka na jest głę bo kim kry zy -
sem. Sprze daż ma szyn dla tam tej szych firm bu dow la nych
spa dła na wet ośmio krot nie. Ma szy ny ku po wa ne są tam
nie mal wy łącz nie przez rol ni ków. Mi mo kry zy su bu dow nic -
twa w Eu ro pie cen tral nej ob ser wu je my in ną ten den cję. Za -
in te re so wa nie bran ży bu dow la nej ła do war ka mi te le sko po -
wy mi sta le ro śnie, choć oczy wi ście nie w ta kim tem pie, jak

ocze ki wa li by te go pro du cen ci. Ma ją oni jed nak spo re po le
do po pi su, bio rąc bo wiem pod uwa gę wiel kość pol skie go
ryn ku oraz ska lę in we sty cji, wy da je się oczy wi ste, że za po -
trze bo wa nie na te go ro dza ju ma szy ny po win no być znacz -
nie większe. Oprócz kry zy su prze szko dę dla roz wo ju te go
seg men tu ryn ku sta no wią z pew no ścią kwe stie men tal no -
ścio we. Pro du cen ci ła do wa rek te le sko po wych ma ją w tym
wzglę dzie wie le do zro bie nia. Manitou Polska zamierza do -
ło żyć wszel kich sta rań, by krok po kro ku prze ko nywać fir -
my bu dow la ne, że przy uży ciu „te le sko pów” moż na pra co -
wać wy daj niej i bez piecz niej.
Wia do mo, że le piej stoi się na trzech no gach niż
na dwóch, a na dwóch pew niej niż na jed nej. Szczę śli we
za tem te fir my, któ re mo gą roz wi jać się wie lo to ro wo. Ma -
ni tou, a tym sa mym i je go pol ski od dział, ma ją ta kie moż -
li wo ści. Pol skie rol nic two wchła nia wie le ma szyn, cie ka we
jed nak, co bę dzie w przy szłym ro ku, gdy zmniej szy się
stru mień unij nych do ta cji. Ide al nie by ło by, gdy by oży wi ła
się bran ża bu dow la na. Ma ni tou pro du ku je wie le ma szyn,
któ re po win ny być przez nią do ce nio ne. Na przy kład ła -
do war ki ob ro to we, któ re znaj du ją w Pol sce za le d wie kil -
ku na stu na byw ców rocz nie. Moż na za sta na wiać się
nad przy czy na mi ta kie go sta nu rze czy. Mo że dzie je się tak
dla te go, że ła do war ki te le sko po we uzna wa ne są za zbyt
sła be na pla ce bu do wy. Ma ni tou chce wal czyć z ty mi
uprze dze nia mi. Fran cu ska fir ma pro du ku je ma szy ny
do wszel kich za sto so wań, tak że dla bran ży bu dow la nej.
Pod wzglę dem kon struk cyj nym to cał ko wi cie od mien ny
sprzęt. Pro blem w tym, aby prze ko nać na byw cę o róż ni -
cach w ma szy nach prze zna czo nych dla po szcze gól nych
branż. Wspo mnia na już wiel kość sprze da ży te le sko pów
dla bu dow nic twa po ka zu je wy raź nie, że przed pro du cen -
ta mi cią gle da le ka dro ga. W swo ich dzia ła niach mu szą oni
wy ka zać się od po wied nią de ter mi na cją.
Ma ni tou ofe ru je rów nież ma szy ny kom pak to we Mu stang
oraz Gehl. Pierw sza z ma rek do stęp na jest po przez sieć dys -
try bu cyj ną Ma ni tou, dru ga w nie za leż nej. Ła do war ki o ste ro -
wa niu bur to wym Gehl cie szą się co praw da ro sną cym za in -
te re so wa niem bran ży bu dow la nej, ale w Pol sce sprze da je
się ich cią gle zbyt ma ło. Ma ni tou Pol ska bę dzie chcia ło to
zmie nić. Fir ma nie re zy gnu je tak że ze zdo by cia więk szych
udzia łów w ryn ku wóz ków wi dło wych. To jed nak wiel ce trud -
ne za da nie, ry nek ten jest bo wiem nie zwy kle her me tycz ny,
a Ma ni tou ze swą mar ką jest na nim no wym gra czem. Fir ma
nie pla nu je na to miast two rze nia dzia łu wy naj mu ma szyn. 

Mieszanka firmowa
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Nowa siedziba Manitou Polska w podwarszawskim Nadarzynie-Wolicy



Ca se Ro deo 2012 – edy cja pol ska!

Sło necz na po go da sprzy ja ła uczest ni kom pol skiej edy cji
Ro deo czy li za wo dów or ga ni zo wa nych przez de ale ra ma -
szyn Ca se w Pol sce, fir mę In trac. Zgło sić mo gli się wszy -
scy chęt ni ope ra to rzy, jed nak od wa gi star czy ło tyl ko dwu -
dzie stu czte rem z nich! Trud no się dzi wić, bo mi mo że ma -
szy ny Ca se są za pro jek to wa ne tak, by mak sy mal nie uła -
twić ich ob słu gę, praw dzi we mi strzo stwo w pre cy zyj nym
ma ni pu lo wa niu osprzę tem osią ga ją tylko nie licz ni! Ta kich
wła śnie mie li śmy oka zję ob ser wo wać pod czas Ro deo.
Po mysł zor ga ni zo wa nia tej im pre zy w kon wen cji Dzi kie go
Za cho du to ini cja ty wa kon cer nu Ca se. Od wo łu je się on
do tra dy cji pio nie rów Ame ry ki, któ rzy da wa li so bie ra dę
w naj su row szych wa run kach. Do kład nie tak, jak ma szy ny
Ca se – czy to ko par ko -ła do war ka, ła do war ka czy koparka. 

Za wo dy od by wa ły się 21 wrze śnia w pod war szaw skiej sie -
dzi bie In trac Pol ska w Nada rzy nie -Wo li cy. Na ty łach bu dyn -
ku biu ro wo -ser wi so we go znaj du je się tam ogrom ny plac,
na któ rym z ła two ścią da ło się wy go spo da ro wać miej sce
dla prze pro wa dze nia trzech kon ku ren cji. Swo bod nie zmie -
ści li się też wi dzo wie za wo dów, dla któ rych przy go to wa no
wie le do dat ko wych atrak cji – łącz nie z ku li nar ny mi. 
Za da nia, ja kie po sta wio no ope ra to rom, ubra nym sto sow -
nie do oko licz no ści w kow boj skie ka pe lu sze, nie tak ła two
jest opi sać. Pierw sze z nich na zwa ne „Oko sze ry fa” po le -
ga ło na na peł nie niu sto ją ce go na be li sia na po jem nicz ka
por cją wo dy – z bu tel ki przy mo co wa nej do łyż ki du żej ko -
par ki gą sie ni co wej Ca se CX300C. Sę dzia za wo dów czu wał
nad prze bie giem kon ku ren cji dzier żąc spe cjal ną miar kę.
Nie by ło koń ca pod po wie dziom, ja ki to płyn po wi nien być
wy ko rzy sta ny do te go za da nia, by za wod ni cy nie uro ni li
z nie go ani kro pel ki…
Kon ku ren cja nu mer dwa wy da wa ła się bar dzo pro sta. Ob słu -
ga ko par ko -ła do war ki (Ca se 695ST), któ ra jest chy ba naj bar -
dziej „opa no wa nym” przez ope ra to rów wszem i wo bec sprzę -
tem, oka za ła się jed nak… naj trud niej sza! Za da nie, ja kie sta -
nę ło przed za wod ni ka mi po le ga ło na ta kim ma ni pu lo wa niu
łyż ką, by prze nieść pla sti ko we po jem ni ki wśród de li kat nych
rusz to wań nie zrzu ca jąc przy tym z kon struk cji du żych, gu -
mo wych pi łek. Li czy ła się przede wszyst kim pre cy zja.

Trze cia z ma szyn, mi ni -ła do war ka SR2000 wy ma ga ła nie
tyl ko pre cy zj nych ma new rów, ale tak że odro bi ny ta len tu
Ku bi cy. Jaz da na czas po uroz ma ico nej te re no wy mi prze -
szko da mi pę tli nie mo gła jed nak prze ro dzić się w sza leń -
czy ga lop, na wi dłach ła do war ki umiesz czo no bo wiem czte -
ry po jem ni ki z wo dą, w któ rej pły wa ły so bie bez tro sko ma -
łe, ko lo ro we pi łecz ki. Wy chlu sta nie wo dy czy – co gor -
sza – zgu bie nie pi łe czek kosz to wa ło za wod ni ków wie le
punk tów kar nych. Jak się oka za ło, jed ne go z „kow bo jów”
po nio sła fan ta zja i ru szył przed sie bie, jak by ści ga ło go sta -
do dzi kich mu stan gów lub co gor sza In dian. Już po chwi li
pu blicz ność mia ła oka zję oglą dać fon tan ny wo dy wy le wa -
ją cej się ob fi cie ze wszyst kich wia de rek. In ter we nio wa li sę -
dzio wie Intrac Polska, któ rzy bli scy by li pod ję cia de cy zji
o dys kwa li fi ka cji za wod ni ka. Obie cał on jed nak po wścią -

gnąć nie co swój tem pe ra ment i sło wa do trzy mał. Jaz dę do -
koń czył w nie mal śli ma czym tem pie, bo szan sę na wy gra -
ną już prze cież za prze pa ścił.
Czas na ro deo mi jał nam szyb ko, ja ko że nie tyl ko po pi sy
spraw no ścio we zaj mo wa ły uwa gę wi dzów. Zna ko mi ty ze -
spół grał utwo ry o blu eso wo -roc ko wym cha rak te rze za ha -
cza jąc o co un try. Obej rze li śmy coś, co rzad ko moż na spo -
tkać w Pol sce – po ka zy tań ca co un try w wy ko na niu dwóch

Mieszanka firmowa
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Mi ni -ła do war ka Case SR2000 wy ma ga ła nie tyl ko umiejętności wykonywania pre cy -
zyj nych ma new rów, ale tak że odro bi ny ta len tu Ku bi cy…

„Oko sze ry fa” po le ga ło na na peł nie niu sto ją ce go na be li sia na po jem nicz ka por cją
wo dy – z bu tel ki przy mo co wa nej do łyż ki ko par ki gą sie ni co wej Ca se CX300C

Jed no z za dań, ja kie sta nę ło przed za wod ni ka mi po le ga ło na pre cy zyj nym ma ni pu lo wa -
niu łyż ką ko par ko -ła do war ki Ca se 695ST, w któ rej prze no szo no pla sti ko we po jem ni ki 

http://posbud.com.pl/start/index.php?option=com_content&view=article&id=2108:kowboje-part-two&catid=56:galeria2&Itemid=74


sty lo wo ubra nych par. Moż na by ło spró bo wać swych sił
w strze la niu z wia trów ki lub zmie rzyć się z me cha nicz nym
by kiem. Al bo obej rzeć najnowsze modele sa mo cho dów
oso bo wych lub do wie dzieć się cze goś o opo nach So li de al. 
Naj lep szy mi kow bo ja mi Ca se oka za li się Mar cin Du biel i To -
masz Mi chacz. To oni wła śnie bę dą re pre zen to wać nasz
kraj pod czas mię dzy na ro do we go fi na łu w pod pa ry skim
Mon thy on zaplanowanego na koniec października. Do daj -
my, że To masz Mi chacz już po raz dru gi – był bo wiem lau -
re atem ubiegłorocznej edy cji pol skie go Ro deo.
Znam umie jęt no ści Po la ków, wie rzę, że ma ją wiel kie sza sne

w eu ro pej skich fi na łach – po wie dział w Nada rzy nie Carl Le -
ijon hielm przed sta wi ciel In trac Gro up, któ ry ty dzień wcze śniej
brał udział w otwar ciu no we go od dzia łu In trac Pol ska w Gdań -
sku. Ro bert Wro na – przed sta wi ciel Ca se w Pol sce pod kre ślił
z ko lei fakt, iż ma szy ny, któ re mie li śmy oka zję oglą dać pod -
czas Ro deo, to mo de le najnowszej generacji. Ca se dys po nu -
je ca łą ga mą cał ko wi cie zmodernizowanych pro duk tów.
W cią gu ostat nich dwóch lat fir ma wy da ła na ich przy go to wa -
nie 100 mi lio nów do la rów. – Je stem dum ny, że wraz z firmą
Intrac Polska mo gę je dziś pań stwu po ka zać de mon stru jąc, co
po tra fią na pla cach bu do wy – po wie dział Ro bert Wro na.

Mieszanka firmowa
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Obej rze li śmy coś, co rzad ko moż na spo tkać w Pol sce – po ka zy tań ca co un try w wy -
ko na niu sty lo wo ubra nych tancerzy

Naj lep szy mi kow bo ja mi Ca se oka za li się Mar cin Du biel i To masz Mi chacz. To oni bę dą
re pre zen to wać nasz kraj pod czas mię dzy na ro do we go fi na łu w pod pa ry skim Mon thy on 

http://www.targikielce.pl/
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Giełda - ogłoszenia i reklamy
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LOMBARDINI&RUGGERINI  YANMAR
• sprzedaż silników i części zamiennych

• profesjonalny serwis silników
Kontakt: 61 84 75 750 lub 602 478150

Technika Filtracji RUDFIL s.c.

Pe∏en zakres 
elementów filtracyjnych
do maszyn budowlanych 
i drogowych

www.filtracja.com.pl
tel. 32 240 70 62

POL-DRÓG 
grupa kapitałowa

„POL-DRÓG PIŁA” Spółka z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła,

informuje, iż posiada do sprzedaży składniki rzeczowego majątku ruchomego:

1. Kompleksowy zespół urządzeń: Wytwórnia Mas Bitumicznych – TELTOMAT 100.
2. Kompleksowy zespół urządzeń: Wytwórnia Betonu – BT 1000.

Lokalizacja: 62-510 Konin, ul. Marantowska 13. Kontakt: Tel. 515-062-712.

3. Kompleksowy zespół urządzeń ciągu technologicznego eksploatacji i przeróbki
mechanicznej kruszywa złoża naturalnego (przenośniki taśmowe, sortowniki,
zbiorniki, kruszarki stożkowe).

4. Kompleksowy zespół urządzeń: Wytwórnia Betonu – ZREMB BMK 500.
5. Kompleksowy zespół urządzeń do produkcji prefabrykatów betonowych:

Wibroprasa krocząca ZENITH 940S + formy, Paleciarka - Jotta B.
6. Stalowa z możliwością demontażu i montażu hala produkcyjna

o łącznej powierzchni użytkowej 1 128 m².
Lokalizacja: 64-965 Lędyczek, ul. Piaskowa 1. Kontakt: Tel. 515-227-429.

7. Kompleksowy zespół urządzeń do produkcji prefabrykatów betonowych:
Wibroprasa stacjonarna ZENITH HZ 840
Lokalizacja: 78-600 Wałcz, Kłębowiec 90. Kontakt: Tel. 602-558-617.

8. Elementy zespołu urządzeń ciągu technologicznego eksploatacji i przeróbki
mechanicznej kruszywa złoża naturalnego
(przenośniki taśmowe, sortowniki, zbiorniki, kruszarki).
Lokalizacja: 78-630 Mielęcin, Zakład eksploatacji kruszyw. 
Kontakt: Tel. 668-440-866.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami i zdjęciami
które znajdą Państwo na stronie internetowej www.poldrog.pl. 
W razie ewentualnych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji 

pod nr tel. 515-062-704.

Powyższe ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny i stanowi skrócony zakres
informacji ogłoszenia o sprzedaży ruchomości. Pełna treść wraz z warunkami składania ofert
dostępna jest na stronie internetowej www.poldrog.pl, oraz w siedzibie spółki „POL-DRÓG
PIŁA” Sp. z o.o. ul. Wawelska 106, 64-920 Piła. Tel. 67 352 68 20

http://tv.posbud.pl/
http://www.poldrog.pl/
http://maszyny-lublin.pl/
http://filtracja.com.pl/
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Prenumerata - zamówienie  
Aby bezpłatnie otrzymywać nasz dwumiesięcznik wystarczy wype∏nić poniższy formularz i przes∏ać

go faksem na numer 22 859-19-67  lub listownie pod adresem: 
Pośrednik Budowlany, Dział Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż Ursynowski 1/45

Proszę o  regularne, bezpłatne przesy∏anie czasopisma „Pośrednik Budowlany - Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”

imię i nazwisko: ........................................................................................................................................

nazwa firmy: ........................................................................................................................................

zakres dzia∏alności firmy: ........................................................................................................................................

ulica, numer domu: ........................................................................................................................................

kod pocztowy, miasto:  ........................................................................................................................................

numer telefonu i faksu: ........................................................................................................................................

Proszę o  regularne, bezpłatne przesyłanie elektronicznej gazety „PosBudNews”

e-mail: ........................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez wydawcę „Pośrednik Budowlany - Maszyny, Narzędzia, Sprzęt”- firm  Poland Marketing
Barański Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pasaż Ursynowski 1/45. Dane te będą wykorzystywane wy∏ącznie do celów marketingowych. Będą mieć prawo
do wglądu w dane oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom ani firmom. Podanie danych jest dobrowolne.

Data, czytelny podpis i (lub) pieczęć osoby zamawiającej ............................................................................................................................................

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

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

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

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

!

http://swiatkoparek.pl/


Cennik reklam
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Krót ka cha rak te ry sty ka
„Po śred nik Bu dow la ny – ma szy ny, na rzę dzia, sprzęt” to fa cho we cza so pi -
smo po śred ni czą ce w kon tak tach firm z bran ży bu dow la nej. Uka zu je się
od stycz nia 1996 ro ku, a po cząw szy od wy da nia 5/98 w for mie od ręb ne go
ze szy tu co dwa mie sią ce przy no si in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym ryn ku ma szyn, na rzę dzi i sprzę tu bu dow la ne go. 
Wy daw nic two kol por to wa ne jest bez płat nie do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną w na kła dzie 6.558 eg zem pla rzy.  

Ad re sa ci
Branża

1. Budownictwo ogólne 4.496
2. Roboty ziemne 115
3. Inżynieria lądowa i wodna 973
4. Specjalistyczne roboty budowlane 62
5. Kopalnie piasku, surowców skalnych i dla drogownictwa 311
6. Kopalnie węgla kamiennego (Bazy Transportu i Sprzętu) 68
7. Sprzedawcy maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego 138
8. Wypożyczalnie maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego 87
9. Warsztaty i stacje serwisowe sprzętu budowlanego 63

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

Począwszy od zeszytu 4/96 aktualne oraz archiwalne egzemplarze
„Pośrednika Budowlanego” rozprowadzane są na imprezach targowych
oraz przez punkty kolporta owe w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Mińsku
Mazowieckim i Poznaniu. 

Nakład bezp∏atnie kolportowany 7.017 egz.
Na kład dru ko wa ny 7.500 egz.

For my p∏at no Êci
Fak tu ra VAT zo sta nie prze s∏a na wraz z eg zem pla rzem do wo do wym. Na -
leż ność na leży uiścić prze le wem zgod nie z ter mi nem p∏at no ści wid nie ją -
cym na fakturze. Na życzenie klienta wydawca zobowiązany jest
przedstawić potwierdzenie z poczty dotyczące wysokości kolportowanego
nakładu.

Da ne tech nicz ne
For mat: A4, 210mm  x 297mm 
Po wierzch nia za dru ku: 182mm  x 260mm 
Licz ba szpalt: 4, sze ro kość szpal ty 41mm
Ro dzaj dru ku: of f set, ze szyt zszy wa ny
Ma te ria ∏y do dru ku: wyłącznie w formie elektronicznej.

W przy pad ku ko niecz ności opra co wa nia 
gra ficz ne go re kla my re dak cja do li cza 
po nie sio ne kosz ty do ce ny.

For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. mm cz-b kolor 

1/8 stro ny 182 x 32    700,- zł 900,- zł
88 x 64    700,- zł 900,- zł

1/4 stro ny 182 x 64 1.000,- zł 1.500,- zł
88 x 128 1.000,- zł 1.500,- zł

1/3 stro ny 88 x 173 2.000,- zł 2.500,- zł
182 x 85 2.000,- zł 2.500,- zł

1/2 stro ny 182 x 128 3.500,- zł 4.000,- zł
88 x 260 3.500,- zł 4.000,- zł

2/3 strony 182 x 173 4.000,- zł 5.000,- zł
1/1 stro na 182 x 260 6.000,- zł 7.000,- zł

II. i III. okładka 210 x 297 6.500,- zł 7.500,- zł

IV. okładka 210 x 297 7.000,- zł 8.500,- zł

Uwa ga: Re kla mo daw cy przy słu gu je pra wo bez płat ne go za miesz cze nia tek stu
pro mu ją ce go ofe ro wa ne przez nie go wy ro by i us∏u gi. 

Ra ba ty
Przy za miesz cze niu w cią gu 12 mie się cy (rok ogło sze nio wy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Pro wi zja dla agencji reklamowych: 15%

Tekst sponsorowany
Za miesz cze nie jednej kolumny tekstu sponsorowanego kosztuje 5.000, - zł.

Pa no ra ma firm od  A do Z
Miniogłoszenia (moduł 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,- zł 800,- zł
57 x 126 mm 1.000,- zł 1.200,- zł

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

Gie∏da - og∏oszenia drobne
Za miesz cze nie ogłoszenia: 30,- zł za każdą ofertę za jedno wy da nie.

Za miesz cza nie re klam o for ma tach in ne niż po da ne oraz reklama na pierwszej
stronie okładki wymagają dopłat i są moż li we wyłącz nie po otrzymaniu
akceptacji redakcji. Dopłata za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

DO WSZYST KICH CEN DO LI CZA MY 23% PO DAT KU VAT.

Wy da nie Ter min Ter min Ter min do star cze nia 
za mó wień materia∏ów do dru ku

6/2012 28.11.2012 15.10.2012 29.10.2012
1/2013 30.01.2013 14.12.2012 28.12.2012
2/2013 22.03.2013 18.02.2013 25.02.2013
3/2013 20.05.2013 15.04.2013 22.04.2013
4/2013 15.07.2013 10.06.2013 17.06.2013

Termin ewentualnej re zy gna cji: 5 ty go dni przed uka za niem 
się danego wy da nia.

budowlany
POŚREDNIK
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Po śred nik Bu dow la ny: – Więk szość pro duk tów Ca mo plast
So li de al wy twa rza na jest na Sri Lan ce. Zacznijmy zatem
od… geo gra fii. Czy da ne by ło Pa nu od wie dzić ten kraj?
Jak wy glą da on z punk tu wi dze nia Eu ro pej czy ka? 
Grze gorz Szkul tec ki: – Mia łem moż ność dwu krot nie od wie -
dzić Sri Lan kę, ostat nio cał kiem nie daw no. Sri Lan ka to
daw ny Cej lon, obec na na zwa obo wią zu je od ro ku 1972
i ozna cza ty le co „olśnie wa ją cy kraj”. Czy Sri Lan ka jest
w sta nie olśnić Eu ro pej czy ka? Pod wie lo ma wzglę da mi tak.
W cią gu ostat nich lat do ko na ła ol brzy mie go sko ku cy wi li -
za cyj ne go, do ce nić wy pa da przed się bior czość jej miesz -
kań ców, któ rzy wy zwo li li się z oko wów pa nu ją ce go tu jesz -
cze do nie daw na sys te mu, któ ry nie miał nic wspól ne go
z go spo dar ką ryn ko wą i ka pi ta li zmem. Na to miast kli mat,
fau na i flo ra Sri Lan ki wpra wia ją Eu ro pej czy ka w na strój
„urlo po wy”, zde cy do wa nie trud no mu zmu sić się do pra cy
na peł nych ob ro tach.

– Mam jesz cze jed no py ta nie z ga tun ku nie ty po wych. Jak
wy glą da plan ta cja kau czu ku na tu ral ne go?
– Plantacja to zwy kły las z drzewa mi o ma łej śred ni cy. Ich
ko ra przy po mi na pol ski buk. Drze wa na plan ta cji mu szą
być stale od na wia ne z ra cji cy klu pro duk cyj ne go. Naj star -
sze nie mogą mieć więcej niż trzydzieści-czterdzieści lat.
So k mlecz ny czyli la tek s prze ra bia ny później na kau czuk
na tu ral ny pozyskuje się po dob nie jak ży wi cę. Pnie są
nacinane, a sok spływa do podstawionych pojemników.
Sta re kau czu kow ce są wy ci na ne, su szo ne i wy ko rzy sty wa -
ne do pro duk cji skrzyń trans por to wych na po trze by na szej
fir my. Na Sri Lance posiada ona jesz cze wła sne plan ta cje,
ale dziś, ze wzglę du na znacz ne zwięk sze nie pro duk cji, tyl -
ko w nie wiel kim stop niu za spo ka ja ją one jej po trze by. 

– Wy ko rzy sta nie na tu ral ne go kau czu ku i re żim tech no lo gicz -
ny do pro wa dzi ły do spek ta ku lar nej eks pan sji So li de ala
na wszyst kie zna czą ce ryn ki świa to we…
– Fir ma od po cząt ku sta wia ła na ja kość i przy nio sło to za kła -
da ne efek ty. W ro ku 1988 w Bel gii za czę ło dzia łać cen trum
tech nicz no -ba daw cze zaj mu ją ce się się kon stru owa niem,
wdra ża niem do pro duk cji oraz te sto wa niem na szych pro duk -
tów. Dziś dba jąc o umoc nie nie osią gnię tej po zy cji fir ma za -
trud nia 180 in ży nie rów i na ukow ców zaj muj cą cych się udo -
sko na la niem opon, gą sie nic i felg. Ża den z pro duk tów nie
mo że opu ścić fa bry ki przed uzy ska niem apro ba ty na szych
spe cja li stów. Wy jąt kiem są tyl ko eg zem pla rze prze zna czo ne
na te sty lub słu żą ce ja ko eks po na ty wy sta wien ni cze. 

– Ogumienie Solideal zaczęło trafiać  do Pol ski na długo
przed powołaniem do życia firmy Solideal Polska…
– To praw da, naj pierw funk cjo no wał w Pol sce nie za leż ny
im por ter, po tem spół ka dys try bu cyj na z mie sza nym ka pi ta -
łem. So li de al chciał jed nak w peł ni kon tro lo wać to, co dzie -
je się na pol skim ryn ku, stąd de cy zja z ro ku 1997 o po wo -

ła niu do ży cia spół ki So li de al Pol ska w for mie, w ja kiej
zresztą dzia ła do dzi siaj. 

– A od kie dy Pan zwią za ny jest z So li de alem? Jak tra fił Pan
do bran ży opon prze my sło wych?
– To by ło szczę śli we zrzą dze nie lo su, w ro ku 1998 na tra fi -
łem na ogło sze nie pra so we fir my So li de al po szu ku ją cej
oso by na sta no wi sko dy rek to ra han dlo we go. Za in te re so -
wa łem się tym anon sem po nie waż bran ża opo niar ska nie
by ła mi ob ca. Wcze śniej ze bra łem w niej do świad cze nie
i po szu ki wa łem no wych wy zwań. Nie ukry wam, że mia łem
pew ne oba wy zwią za ne z za an ga żo wa niem się w fir mie ofe -
ru ją cej wów czas wy łącz nie opo ny i fel gi do wóz ków wi dło -
wych. To był wów czas sto sun ko wo ma ły ry nek. Mi mo
wszyst ko zgło si łem się, a mo ja kan dy da tu ra zo sta ła za ak -
cep to wa na. Zo sta łem dy rek to rem han dlo wym i jed no cze -
śnie sze fem od dzia łu w pod war szaw skim Su le jów ku. I chy -
ba się spraw dzi łem, sko ro rok póź niej sta ną łem na cze le
So li de al Pol ska ja ko pre zes fir my. 

– So li de al w obec nym kształ cie dzia ła w Pol sce od roku
1997. Wy pa da za tem po gra tu lo wać ju bi le uszu pięt na sto le -
cia dzia łal no ści i zapytać, czy dla Pa na ten czas mi nął „jak
je den dzień”?
– Mi mo, że prze ży wa li śmy nie raz trud niej sze chwi le, czas ten
mi nął bar dzo szyb ko. Roz po czy na li śmy w cie ka wych cza sach,
wszyst ko wo kół się zmie nia ło, prze obra ża ła się też na sza fir -
ma. Iden ty fi ku ję się z nią, tak że z te go po wo du, że pra ca spra -
wia mi dziś rów ną sa tys fak cję, jak na sa mym po cząt ku. 

– Jak już Pan wspo mniał, po cząt ko wo So li de al Pol ska ofe -
ro wał ogu mie nie do wóz ków wi dło wych. Od kie dy fir ma roz -
po czę ła na po waż nie przy go dę z bran żą bu dow la ną? Czy
każ dy użyt kow nik ko ło wej ma szy ny bu dow la nej znaj dzie
w Wa szej ofer cie coś dla sie bie?
– Opo ny prze zna czo ne do ma szyn bu dow la nych zna la zły
się w na szej ofer cie w ro ku 2001. Sta no wi ło to od po wiedź
na ocze ki wa nia ryn ku. Ogu mie nie to szyb ko zdo by ło so bie
uzna nie, a na sza fir ma du żą rze szę klien tów. Z przy chyl -
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nym przy ję ciem spo tka ła się za rów no ga ma pro duk tów, jak
i ich wy so ka ja kość. Choć nie pro du ku je my wszyst kich ty -
pów i roz mia rów opon do ma szyn bu dow la nych, to na sza
ofer ta jest z pew no ścią naj szer sza spo śród firm funk cjo nu -
ją cych na pol skim ryn ku. Ma my nie tyl ko opo ny, ale tak że
gą sie ni ce gu mo we, felgi, stację  wy peł nie nia opon
elastomerem i prasy do montażu kół pełnych. Wsłu chu je -
my się w głos użyt kow ni ków i part ne rów dys try bu ują cych
na sze pro duk ty. W ten spo sób po zna je my ich po trze by.
Wkra cza my na co raz to no we ob sza ry. Ostat nią no wo ścią
są opo ny w kla sie L5 prze zna czo ne do ła do wa rek i wo zi deł
eks plo ato wa nych w eks tre mal nie trud nych wa run kach.
Na po czą tek za mie rza my prze pro wa dzić ich te sty w Pol -
sce. Z pew no ścią wy bie rze my od po wied nie ku te mu miej -
sce, gdzie ogu mie nie pod da ne zo sta nie po waż nej pró bie.

– Im pul sem dla dal sze go roz wo ju i umac nia nia po zy cji
na świa to wych ryn kach jest też z pew no ścią ma riaż So li de -
ala z Ca mo plast… 
– Zde cy do wa nie tak! Przede wszyst kim do pro wa dził on
do wy raź ne go po stę pu tech no lo gicz ne go. Mo że my bo -
wiem ko rzy stać z se tek pa ten tów bę dą cych w po sia da niu
obu firm. Umoż li wia to two rze nie do sko na łych pro duk tów,
ta kich jak na przy kład gą sie ni ce gu mo we bę dą ce wy znacz -
ni kiem świa to wych stan dar dów tech no lo gicz nych. W nie -
któ rych mo de lach sto so wa nych przez czo ło wych pro du -
cen tów ma szyn na pierw szy mon taż wy ko rzy sta no po -
nad dwa dzie ścia pa ten tów. Ko lej ną za le tą wy ni ka ją cą z po -
łą cze nia sił Ca mo plast i So li de al jest umoc nie nie struk tur
fir my. Nie pa nu je w niej do wol ność, wszel kie pro ce sy i dzia -
ła nia są sta ran nie prze my śla ne. Po pra wił się tak że do stęp
do su row ców, or ga ni za cja pro duk cji i za bez pie cze nie lo gi -
stycz ne. Przy spie szy ły też pra ce nad no wy mi pro duk ta mi.
Ich te sto wa nie i wdra ża nie do pro duk cji są te raz zde cy do -
wa nie szyb sze. Tak że So li de al Pol ska stał się cał ko wi cie
od mie nio ną fir mą. Po ma ria żu So li de ala z Ca mo pla stem
obo wią zu ją nas no we stan dar dy, zmie nio ne pro ce du ry
i zwięk szo ne wy ma ga nia. Sta je my przed no wy mi wy zwa -
nia mi i je ste śmy go to wi im spro stać. 

– Na ile od ro ku 1997 zmie ni ło się za ple cze pro duk cyj ne
So li de ala? Ja kie prze obra że nia prze szedł w tym cza sie pol -
ski od dział fir my?
– So li de al bę dą cy dziś czę ścią gru py Ca mo plast So li de al
czte ro krot nie zwiększył swój potencjał. Mam tu na my śli
licz bę fa bryk, moż li wo ści pro duk cyj ne i udzia ły w świa to -
wym ryn ku.  Pa mię tam, że kie dy roz po czy na łem pra cę
w So li de al Pol ska, fa bry ki na Sri Lan ce mia ły kło po ty ze
skom ple to wa niem do wy sył ki trzy dzie stu kon te ne rów mie -
sięcz nie. Na re ali za cję nad pro gra mo wych za mó wień cze -
ka ło się nie jed no krot nie wie le mie się cy. W tej chwi li Ca mo -
plast So li de al co mie siąc wy sy ła z fa bryk na Sri Lan ce
nawet pięć set kon te ne rów. I nie jest to wca le kres moż li wo -
ści. Wzrost So li de al Pol ska był jesz cze więk szy, sze ścio -
krot nie zwięk szy li śmy sprze daż. Na sza ofer ta w cią gu tych
pięt na stu lat rów nież znacz nie się po sze rzy ła.
– Jak ra dzi cie so bie ze świa to wym kry zy sem, z któ rym bo ry -
ka ją się świa to wi pro du cen ci ma szyn bu dow la nych? Do star -
cza cie ogu mie nie dla kil ku li czą cych się gra czy świa to we go
ryn ku w try bie „just -in -ti me”. Wa si part ne rzy w ostat nich la -
tach za cho wu ją się dość nie prze wi dy wal nie. Ogra ni cza ją

pro duk cję, by po tem na raz pró bo wać ją zwięk szyć. Zda rza ło
się, że bra ko wa ło opon. Te raz zno wu jest sła bo ze zby tem…
– Kry zys bran ży ma szyn bu dow la nych był tak że dla nas bo le -
sną lek cją. Mu sie li śmy szyb ko roz wią zać pro blem nad pro duk -
cji i na gro ma dze nia nad mier nych sta nów ma ga zy no wych.
W tej chwi li bacz niej ob ser wu je my za cho wa nia ryn ku, śle dzi -
my po czy na nia kon tra hen tów, uela stycz ni li śmy sys tem pro -
duk cji i lo gi sty ki. Nie bez przy czy ny Ca mo plast So li de al po -
sta no wił stwo rzyć spe cjal ny dział zaj mu ją cy się współ pra cą
z fa bry ka mi ma szyn bu dow la nych sto su ją cych na sze ogu mie -
nie na pierw sze wy po sa że nie. Mo że my dzię ki te mu szyb ciej
re ago wać na za cho wa nia ryn ku. Do pa so wy wać sta ny ma ga -
zy no we, po ziom pro duk cji. Dzię ki te mu ry zy ko zwią za ne
z ewen tu al nym za ła ma niem ryn ku jest dalece ogra ni czo ne. 

– Co wy ni ka dla prze cięt ne go użyt kow ni ka z fak tu po sia da nia
przez So li de al cer ty fi ka tów ISO dla pro duk cji i dys try bu cji?
– Być mo że prze cięt ny użyt kow nik są dzi, że nie wie le, ale tak
na praw dę bar dzo du żo. Otrzy mu je przede wszyst kim gwa -
ran cję na by cia ogu mie nia naj wyż szej ja ko ści, ta kie go sa -
me go jak naj więk si po ten ta ci wśród pro du cen tów ma szyn
bu dow la nych. Cer ty fiak ty ob li gu ją pro du cen ta do za cho wa -
nia re żi mu tech no lo gicz ne go i za pew nie nia po wta rzal nej ja -
ko ści wy ro bu. Ist nie ją pro ce du ry i sys te my umoż li wia ją ce
roz wój tech no lo gicz ny pro duk tów. Na tym wszyst kim każ dy
z użyt kow ni ków mo że wy łącz nie zy skać. 

– Jakiego rodzaju gwarancji na ogumienie udzielacie
w Pol sce? Jak zor ga ni zo wa ny jest ser wis?
– Na ewen tu al ne wa dy ma te ria ło we pro duk cyj ne jest peł -
na gwa ran cja. W Pol sce sto su je my gwa ran cję trwa ją cą dwa
la ta od da ty za ku pu. Prze sta je ona jed nak obo wią zy wać
w mo men cie znisz cze nia lub na tu ral ne go zu ży cia bież ni ka.
Uszko dze nie ogu mie nia za wsze po wo du je kon flik to wą sy tu -
ację. Aby roz wiać wszel kie wąt pli wo ści wy sy ła my opo ny
do eks per ty zy. Je że li wy ka że ona, że uszko dze nie spo wo do -
wa ne by ło za nie dba niem tech no lo gicz nym, to po tra fi my za -
cho wać się z kla są i przy znać do błę du. Praw dzi wy pro blem
sta no wi na to miast zły do bór ogu mie nia. Opo nę moż na znisz -
czyć bły ska wicz nie, na wet po kil ku na stu mi nu tach, je że li nie
pa su je do da nej ma szy ny i wa run ków, w któ rych pra cu je. 

– Konieczna jest zatem edukacja, nie tylko użytkowników,
ale i sprzedawców. Czy właśnie z myślą o tym stworzona
została Aka de mia So li de al?
– Aka de mia So li de al to cy klicz ne szko le nia dla na szych part -
ne rów han dlo wych. Przed sta wia my na nich no we pro duk ty
Gru py So li de al, sta ra my się wy ja śnić wszyst kie wąt pli wo ści
co do pra wi dło wej eks plo ata cji ogu mie nia oraz zna leźć
opty mal ne roz wią za nia dla użyt kow ni ków koń co wych. Te -
ma ty ka szko leń od sa me go po cząt ku by ła do sto so wa -
na do po trzeb na szych kon tra hen tów, za rów no firm z bran -
ży wóz ków wi dło wych, jak i ma szyn bu dow la nych i dro go -
wych. Te go ty pu spo tka nia nie tyl ko sta no wią oka zję
do wzmac nia nia wię zi han dlo wych, ale tak że wzro stu po zio -
mu sa tys fak cji użyt kow ni ka koń co we go. Pod su mu ję na szą
roz mo wę w ten spo sób – So li de al Pol ska od sa me go po -
cząt ku dą ży do te go, by sprze da wać nie tyl ko ogu mie nie,
ale tak że za do wo le nie je go użyt kow ni kom! 

Roz ma wiał: Ja cek Ba rań ski 
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Hitachi, Tona i miliony ton

Gniew czy na Łań cuc ka zna -
na jest głów nie ja ko miej sce
uro dze nia ge ne ra ła An to nie -
go Chru ście la, ko men dan ta
Okrę gu War sza wa Związ ku
Wal ki Zbroj nej. Te raz na zwa
tej po ło żo nej nie opo dal Łań -
cu ta wsi przy wo ły wa na jest
tak że z ra cji spek ta ku lar ne go
przed się wzię cia po le ga ją ce -
go na uru cho mie niu wy do by -
cia złóż pia sku i je go do staw
na bu do wę na sy pów prze bie -
ga ją cej nie opo dal au to stra dy
A4. Jest to przed się wzię cie
nie spo ty ka ne w ska li ca łej
Eu ro py nie tyl ko ze wzglę du
na wiel kość wy do by cia, ale
tak że dla te go, że w więk szo -
ści pro wa dzo ne jest ono
spod po wierzch ni wo dy.
Fir my DSBUD i STALPOL,
któ re ob ra ły na swą ba zę
Gniew czy nę Łań cuc ką,
od kwiet nia te go ro ku eks plo -
atu ją trzy złó ża pia sku, któ -
rych za so by sza co wa ne są
na czter na ście mi lio nów ton.
Pod sta wo wym prio ry te tem
jest za cho wa nie ryt micz no -
ści do staw, mu szą one ści śle
współ grać z har mo no gra -
mem ro bót. W prak ty ce
ozna cza to, że okres eks plo -
ata cji złóż mu si za koń czyć
się w cią gu pół to ra ro ku. Aby
za pew nić za kła da ny po stęp
prac na bu do wie – uwzględ -
niw szy tech nicz ne moż li wo -
ści od bio ru su row ca i ewen -
tu al ne za ha mo wa nie prac
ko pal ni spo wo do wa ne
na przy kład mro za mi – mie -
sięcz nie wy do by wać trze ba
śred nio mi lion ton! 
Dla osią gnię cia za ło żo ne go
po zio mu wy do by cia nie zbęd -
ne jest za sto so wa nie wy daj -
nych i bez a wa ryj nych ma szyn
oraz za pew nie nie ich sku tecz -
nej ob słu gi ser wi so wej.
DSBUD i STALPOL wy ko rzy -
stu ją na co dzień kil ka dzie siąt
ko pa rek Hi ta chi. Ma szy ny do -
star czo ne przez fir mę To -
na – wszyst kie fa brycz nie no -
we – spi su ją się do sko na le,
dość po wie dzieć, że od koń -

ca kwiet nia prze mie ści ły po -
nad czte ry mi lio ny ton urob ku.
W tym cza sie nie od no to wa -
no żad nej po waż niej szej
awa rii. Do ko ny wa no je dy nie
wy mia ny czę ści zu ży wa ją -
cych się, ta kich jak fil try, ole -

je i sworz nie w przy pad ku
ko pa rek wy do by wa ją cych
su ro wiec spod lu stra wo dy. 
War to zwró cić uwa gę na wiel -
kość ma szyn sto so wa nych
w Gniew czy nie. W pol skich
wa run kach w po dob nych
przed się wzię ciach wy ko rzy -
stu je się naj czę ściej ko par ki
kla sy 20÷35 ton. Ma szy -
ny 50-to no we spo ty ka ne są
spo ra dycz nie. Ze wzglę du
na cha rak ter wy ro bisk i do ce -

lo wą wiel kość wy do by cia,
w Gniew czy nie zde cy do wa no
się in ne roz wią za nie. Wy ko -
rzy stu je się tu skon fi gu ro wa -
ne in dy wi du al nie ko par ki Hi ta -
chi o cię ża rze ro bo czym od 35
do  70 ton (ZX670LCH -3,

ZX470LCH -3, ZX350LC -3,
ZX250LC -3, prze zna czo ne
do wy do by cia i za ła dun ku
po jaz dów. Ma szy ny wy do -
byw cze wy po sa żo no w spe -
cja li stycz ne, 18-, 20- i 22-
me tro we wy się gni ki oraz
prze dłu ża ne ra mio na, co
umoż li wi ło zwięk sze nie za -
się gu i głę bo ko ści ko pa nia.
Wszyst kie po sia da ją spe cjal -
ne łyż ki pro jek tu fir my To na,
któ re po zwa la ją na efek tyw -

ne wy do by cie spod lu stra
wo dy. Ko par ki pra cu ją ce
bez po śred nio przy wy do by -
ciu się ga ją dość głę bo ko,
śred nia miąższ ość złóż wy -
no si bo wiem czter na ście me -
trów. W naj głęb szym miej scu
ko pa no jed nak na wet na głę -
bo kość osiem na stu me trów.
Wy daj ność ko pa rek z dłu gim
wy się gni kiem wy no si prze -
cięt nie 400 ton na go dzi nę.
Po je dyn czy cykl ro bo czy
przy wy do by ciu pia chu spod
lu stra wo dy trwa 30÷40 se -
kund. Dla po rów na nia, cykl
ma szy ny za ła dow czej ze
stan dar do wym wy się gni kiem
jest prze cięt nie o dzie sięć se -
kund krót szy. 
Za da niem ko pa rek za ła dow -
czych jest prze miesz cze nie
pry zmo wa ne go urob ku na wo -
zi dła prze gu bowe i czte ro osio -
we wy wrot ki. Pra ca od by wa
się nie prze rwa nie, do każ de -
go ze sta no wisk usta wia się
sznur po jaz dów. Mi mo trud -
nych wa run ków te re no wych
nie od no to wu je się więk szych
za kłó ceń w trans por cie, eks -
plo atu ją cy zło ża dba ją bo wiem
o na le ży ty stan dróg tech no lo -
gicz nych i pod jaz dów. 
Ze wzglę du na ska lę przed -
się wzię cia wszyst kie ko par -
ki – nie za leż nie od prze zna -
cze nia – eks plo ato wa ne są
nie zwy kle in ten syw nie. Pra -
cu ją w sys te mie trzy zmia no -
wym. Wy do by cie i do sta wy
ma te ria łu od by wa ją się tak że
w nie dzie le, co ozna cza, że
w cią gu do by sil ni ki ma szyn
wy łą cza ne są na dwie -trzy
go dzi ny. Czas ten wy ko rzy -
sty wa ny jest na do ko na nie
prze glą du, tan ko wa nie i po -
si łek ope ra to rów. Choć pia -
sek z po zo ru wy da je się nie
być trud nym su row cem, to
wa run ki pra cy ma szyn
uznać trze ba za dość cięż -
kie. Od po wied nie przy go to -
wa nie wy ro bi ska, utrzy my -
wa nie dróg tech no lo gicz -
nych spra wia jed nak, że wy -
do by cie trwa nie prze rwa nie
za rów no w cza sie ulew nych
desz czów, jak i su chej,
wietrz nej po go dy. Ewen tu al -
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Eks plo ata cja po kła dów pia sku w Gniew czy nie jest nie zwy kle in ten syw na i skom pli ko wa -
na pod wzglę dem tech nicz nym. Ma szy ny pra cu ją w trud nych wa run kach te re no wych,
a więk szość wy do by cia pro wa dzo na jest spod po wierzch ni wo dy 

Ko par ki Hi ta chi wy ko rzy sty wa ne są w pra cach róż ne go ro dza ju. Po cząw szy od wi -
docz ne go na zdję ciu przy go to wa nia zło ża do eks plo ata cji, przez wy do by cie i za ła du -
nek, aż po re kul ty wa cję te re nu

http://posbud.com.pl/start/index.php?option=com_content&view=article&id=2100%3Akoparka-podwodna&catid=56%3Agaleria2&Itemid=74
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ne za trzy ma nie wy do by cia
wy ni ka wy łącz nie z nie moż -
no ści od bio ru su row ca przez
bu du ją cych au to stra dę.
Przede wszyst kim z po wo du
mro zów prze kra cza ją cych
mi nus dzie sięć stop ni.
Na wy ro bi skach wo kół
Gniew czy ny ko par ki Hi ta chi
pra cu ją czę sto w wa run kach
du że go za py le nia. Choć dro -
gi tech no lo gicz ne i pod jaz dy
są wów czas zra sza ne, czę -
ściej czy ścić trze ba fil try
i wen ty la to ry ukła du chło -
dze nia. Ope ra to rzy nie od -
czu wa ją dys kom for tu, gdyż
są od po wied nio chro nie ni
pra cu jąc w ka bi nach wy po -
sa żo nych w układ nad ci śnie -
nia za po bie ga ją cy wni ka niu
py łu do wnę trza. 
Ko par ki pra cu ją ce w Gniew -
czy nie wy po sa żo ne są stan -
dar do wo w sys tem te le ma -
tycz ny Hi ta chi e -Se rvi ce
Owner’s Si te. Dzię ki je go
roz bu do wa nym funk cjom
uzy ska no moż li wość opty -
ma li za cji za rzą dza nia du żym
par kiem ma szyn. Ser wis fir -
my To na otrzy mał na rzę dzie
umoż li wia ją ce pla no wa nie
prze glą dów, co zde cy do wa -
nie skró ci ło czas prze sto jów
oraz zmniej szy ło ry zy ko za -
ist nie nia po waż niej szych
awa rii. Ko rzy sta nie z sys te -
mu te le ma tycz ne go nie
zwal nia ope ra to rów z obo -
wiąz ku dba nia o po wie rzo ny
im sprzęt. W spe cjal nej
książ ce wpi su ją swo je uwa -
gi i spo strze że nia, któ re są
na stęp nie prze ka zy wa ne od -
po wied nim służ bom do ko -
nu ją cym co dzien nych prze -
glą dów wi zu al nych i uzu peł -
nie nia pa li wa oraz pły nów
eks plo ata cyj nych.
Do bre wy szko le nie ope ra to -
rów i ich do świad cze nie od -
gry wa klu czo wą ro lę w osią -
gnię ciu opty mal nej wy daj no -
ści ma szyn i peł nym wy ko -
rzy sta niu ich moż li wo ści.
Su ge stie użyt kow ni ków ma -
szyn zwią za ne z ich eks plo -
ata cją w kon kret nych wa run -
kach ro bo czych ma ją wpływ
na mo dy fi ka cje ich pa ra me -

trów ro bo czych. Do sto so wa -
nie do kon kret nych wa run -
ków pa nu ją cych na wy ro bi -
sku uła twia osią ga nie opty -
mal nej wy daj no ści oraz po -
zwa la ogra ni czyć kosz ty bie -
żą cej eks plo ata cji. Wy ci ska -
nie mak si mum z ma szy ny
z re gu ły nie pro wa dzi do za -
kła da ne go ce lu. Co praw da
użyt kow ni ko wi uda je się
w ten spo sób zwięk szyć wy -
do by cie, ale dzie je się to
kosz tem nad mier ne go wy -
eks plo ato wa nia pod ze spo -
łów i zwięk szo ne go zu ży cia
pa li wa. Dla te go ser wis fir my
To na bio rąc pod uwa gę su -
ge stie użyt kow ni ków do bie -
ra pa ra me try ro bo cze w ten
spo sób, by osią gnąć za kła -
da ną wy daj ność, ale nie
kosz tem prze cią ża nia sprzę -
tu. Owo cu je to tak że zmniej -
szo nym zu ży ciem pa li wa.
Oszczęd no ści w tym wzglę -
dzie się gać mo gą na wet
dwu dzie stu pro cent. 
Eks plo ata cja złóż pia sku
w oko li cach Gniew czy ny
sta no wi wzor co wy przy kład
do brej współ pra cy po mię -
dzy pro du cen tem, do staw -
cą i użyt kow ni ka mi ko pa rek.
Współ pra ca tech nicz na po -
mię dzy do staw cą sprzę -
tu – fir mą To na, a użyt kow -
ni ka mi – Stal po lem i Dsbu -
dem roz po czę ła się na dłu -
go przed wy do by ciem

pierw szej to ny pia sku. Obie
stro ny współ pra co wa ły
przy wy bo rze opty mal nej
kon fi gu ra cji za mó wio nych
ko pa rek. W chwi li obec nej
współ pra ca na kie ro wa na
jest głów nie na opty ma li za -
cję pro ce su wy do by cia
przez dal sze udo sko na le nia
w spe cjal nym osprzę cie ko -
pa rek. Po zwa la to zwięk -
szyć bez a wa ryj ność sa me -
go osprzę tu, jak i ma szyn
przy za cho wa niu ich naj -
wyż szej wy daj no ści. Do cho -
dzi do cy klicz nej wy mia ny
do świad czeń z eks plo ata cji
ma szyn po zwa la ją cej na jej
mak sy mal ną opty ma li za cję.
Ko pal nia jest do sko na łym
po li go nem do świad czal -
nym. To na do ce nia ten fakt
i po tra fi go od po wied nio wy -
ko rzy stać. W Gniew czy nie
go ści li rów nież spe cja li ści
bry tyj skiej fir my Ko cu rek,
któ ra jest pro du cen tem spe -
cja li stycz ne go osprzę tu i wy -
się gni ków ko pa rek. Na miej -
scu za po zna wa li z bie żą cy -
mi po trze ba mi użyt kow ni ka.
O ja ko ści ma szyn Hi ta chi
świad czyć mo że fakt, że mi -
mo ol brzy miej ska li wy do by -
cia i nie zwy kle in ten syw nej
eks plo ata cji, wszyst kie po -
zo sta ją w peł nej spraw no ści
tech nicz nej i nie mu szą być
wy łą cza ne z nor mal nej eks -
plo ata cji po za ob li ga to ryj ny -

mi prze glą da mi. Opie kę ser -
wi so wą w pod sta wo wym za -
kre sie spra wu ją me cha ni cy
użyt kow ni ków. Resz tę za ła -
twia ser wis fir my To na do -
star cza ją cy czę ści za mien -
ne, ma te ria ły eks plo ata cyj -
ne i prze pro wa dza ją cy ob li -
ga to ryj ne prze glą dy po każ -
dych 1.500 godzi nach pra -
cy ma szy ny oraz ewen tu al -
ne na pra wy. To na zgod nie
z za war tym kon trak tem ser -
wi so wym inter we niu je we
wszyst kich sy tu acjach wy -
kra cza ją cych po za kom pe -
ten cje pod sta wo wej ob słu gi
ser wi so wej. Dsbud i Stal pol
chwa lą so bie dzia ła nie ser -
wi su do staw cy sprzę tu. Naj -
póź niej w cią gu kil ku go dzin
od zgło sze nia awa rii na wy -
ro bi sku po ja wia ją się me -
cha ni cy fir my To na. Czę ści
i ma te ria ły eks plo ata cyj ne
do star cza ne są szyb ko bez -
po śred nio do ko pal ni. To
nie zwy kle waż ne, eks plo ata -
cja złóż mu si od by wać się
bo wiem nie prze rwa nie
w sys te mie trzy zmia no wym,
przez sie dem dni w ty go -
dniu. Nikt nie mo że po zwo -
lić so bie na choć by naj -
mniej szy prze stój. Przy oka -
zji na su wa się uwa ga, że
pra ca na trzy zmia ny ma
tak że swo je za le ty. Ma szy ny
ani na mo ment nie po zo sta -
ją bo wiem bez do zo ru, co
do mi ni mum ogra ni cza ry zy -
ko ak tów wan da li zmu czy
kra dzie ży osprzętu. 
Re kul ty wa cja te re nów po ko -
pal ni prze wi du je stwo rze nie
te re nów re kre acyj nych ze
sztucz ny mi je zio ra mi i wy -
spa mi dla dzi kie go ptac twa.
Czę ścio wo re kul ty wa cja wy -
ro bisk ko pal ni od by wa się
rów no le gle z wy do by ciem.
Są sie dzi ko pal ni na rze ka ją cy
te raz na uciąż li wo ści ma ją
do bre per spek ty wy. Naj da lej
za dwa la ta z ich naj bliż sze -
go oto cze nia na trwałe znik -
ną cięż kie ko par ki i wo zi dła,
a te re ny sta ną się wielce
atrak cyj ne dla szu ka ją cych
wy tchnie nia na ło nie na tu ry. 

www.tona.com.pl

Maszyny budowlane

16 Pośrednik Budowlany

Trans port urob ku re ali zo wa ny jest naj czę ściej za po mo cą wo zi deł prze gu bo wych
i prze bie ga bez za kłó ceń. Eks plo atu ją cy zło ża dba ją bo wiem o stan dróg tech no lo -
gicz nych i pod jaz dów



Wac ker Neu son – fir ma
z po my sła mi 

Ana li za da nych o sprze da ży
wy raź nie po ka zu je, że kon -
cer no wi Wac ker Neu son kry -
zys nie strasz ny. Mi mo wszel -
kich prze ciw no ści fir ma od -
no to wu je sys te ma tycz nie
wzrost ob ro tów – w pierw -
szym kwar ta le te go ro ku
wzro sły one aż o dwa dzie -
ścia dzie więć pro cent w po -
rów na niu z ana lo gicz nym
okre sem ro ku 2011. Nie -
miec ki kon cern po sze rza
tak że asor ty ment pro duk tów
ofe ro wa nych pod wła sny mi
mar ka mi – Wac ker Neu son
oraz Kra mer Al l rad.
Nie za leż nie od ro dza ju wy -
ko ny wa ne go za da nia użyt -
kow nik po trze bu je ma szyn,
któ re nie za wio dą go w po -
trze bie, są trwa łe, nie za -
wod ne, wy daj ne i uni wer -
sal ne. Wac ker Neu son pod -
kre śla, że wła śnie nad ma -
szy na mi speł nia ją cy mi po -
wyż sze kry te ria pra cu ją in -
ży nie ro wie ośrod ka ba daw -
czo -roz wo jo we go. – Pro du -
ko wa ne przez nas ma szy ny,
na rzę dzia i sprzęt bu dow la -
ny znaj du ją sze ro kie za sto -
so wa nie na każ dym z pla -
ców bu do wy. Ofe ru je my
sze ro kie spek trum sprzę -
tu – od mi ni ko pa rek przez
ła do war ki ko ło we, mi ni wo zi -
dła, ma szy ny za gęsz cza ją -
ce, na rzę dzia wy bu rze nio -
we, pom py, na grzew ni ce,

osu sza cze, ge ne ra to ry  oraz
masz ty oświe tle nio we. Każ -
dy mo że zna leźć tu coś dla
sie bie – mó wi Ma riusz Pie -
tra szew ski, dy rek tor ge ne -
ral ny Wac ker Neu son Pol -
ska. Tłu ma czy rów nież, że
stra te gia roz wo ju fir my
opar ta jest na trzech kie run -
kach. Oprócz sprze da ży
ma szyn no wych i uży wa -
nych, Wac ker Neu son Pol -
ska roz wi ja rów nież sieć
ser wi so wą i dział wy naj mu. 

Am bi cją każ dej fir my jest
zwięk sze nie sprze da ży i wy -
pra co wa nie jak naj lep szej
po zy cji ryn ko wej. Wac ker
Neu son ofe ru je do sko na łe
pły ty za gęsz cza ją ce kla sy
od 50 do 1.170 kg. Za -
ge ̨szcza nie dużych wy ko -
po ́w lub po wierzch ni wy ma -
ga szyb ko ści, wy daj no ści
oraz efek tyw no ści pro wa -
dze nia prac. Wła śnie dla te -

go za ge ̨szczar ki Wac ker
Neu son sta no wią opty mal -
ne na rzę dzie wszę dzie tam,
gdzie trze ba osią gnąć do -
sko na łe pa ra me try pra cy.
W po rów na niu z urzą dze nia -
mi kon ku ren cyj nych ma rek
ce chu ją się bo wiem na wet
do dwu dzie stu pię ciu pro -
cent wyż szą wy daj no ścią
po wierzch nio wą przy za -
cho wa niu iden tycz nej ja ko -
ści za gęsz cze nia pod ło ża.
Po zwa la to nie tyl ko zna czą -

co zwięk szyć tem po wy ko -
ny wa nej pra cy, ale tak że
pod nieść jej ja kość. 
Sztan da ro wym przy kła dem
na kre atyw no ść kon struk -
to rów kon cer nu Wac ker
Neu son jest zdal nie ste ro -
wa na za gęsz czar ka pły to -
wa DPU 130. Ze wzglę du
na im po nu ją cą wy daj ność
z po wo dze niem za stą pić
mo że ona wa lec kla sy sied -

miu ton. Ma szy na ta uzy -
ska ła ostatnio niezwykle
pre sti żo wą na gro dę nie -
miec kie go prze my słu za in -
no wa cyj ność kon struk cji. 
In te re su ją cy mi no wo ścia mi
ofe ro wa ny mi przez kon cern
Wac ker Neu son są opi sy -
wa ne już na ła mach „Po -
śred ni ka Bu dow la ne go”
trzy mo de le ko pa rek kom -
pak to wych Se rii ET. Ma szy -
ny miesz czą się w cię ża rze
ro bo czym od 1,7 do 2,4 to -
ny. Kon struk cję no wych
ma szyn opar to o spraw dzo -
ne w prak ty ce roz wią za nia
tech nicz ne. Opcjo nal nie za -
sto so wać  moż na w nich
znany z modeli na le żą cych
do po przed niej ge ne ra cji
układ bez stop nio we go na -
chy le nia nad wo zia (VDS)
oraz szyb ko złą cze EASY
LOCK. Sys tem VDS umoż li -
wia pra cę ma szy ny na zbo -
czach o na chy le niu do dwu -
dzie stu sied miu pro cent.
Roz wią za nie to nie tyl ko
uspraw nia i przy spie sza na -
peł nia nie i opróż nia nie łyż -
ki, ale zwięk sza tak że kom -
fort ope ra to ra pra cu ją ce go
w wy god nej po zy cji. Za sto -
so wa nie hy drau licz ne go
szyb ko złą cza EASY LOCK
pod no si wy daj ność ma szy -
ny. Dzię ki nie mu ope ra tor
ko par ki w cza sie nie
przekraczającym pół mi nu -
ty i bez ko niecz no ści wy -
cho dze nia z ka bi ny mo że
zmie nić na rzę dzie ro bo cze.

www.wackerneuson.pl
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Dla każdego placu budowy coś niezbędnego  – widok na ekspozycję Wac ker Neu -
son Polska na terenie otwartym tegorocznych targów Autostrada w Kielcach 

http://www.wackerneuson.pl/


Nowe minikoparki
Bob cat E45 i E50 

Ze wzglę du na prze zna cze -
nie no we mi ni ko par ki Bob -
cat E45 i E50 wy po sa żo no
w nad wo zie o ga ba ry tach
po zwa la ją cych na ob rót
w ob ry sie gą sie nic (ZTS).
Obie za pro jek to wa ne zo sta ły
w ten spo sób, aby za gwa ran -
to wać wy jąt ko we osią gi w ka -
te go rii ma szyn o cię ża rze ro -
bo czym od czte rech do sze -
ściu ton. Naj now sze kon -
struk cje Bob ca ta znaj du ją za -
sto so wa nie mię dzy in ny mi
na pla cach bu do wy o ogra ni -
czo nej prze strze ni (na przy -
kład w wa run kach miej skich),
pra cach roz biór ko wych, ko -
mu nal nych oraz przy kształ -
to wa niu te re nów zie lo nych. 
Mi ni ko par ki Bob cat ce chu ją
się szyb ki mi i pre cy zyj ny mi
cy kla mi ro bo czy mi, wy jąt ko -
wym kom for tem pra cy ope ra -
to ra, zmniej szo ną emi sją ha ła -
su, uła twio nym do stę pem
do wszyst kich new ral gicz nych
pod ze spo łów i kom po nen tów
przy spie sza ją cą ob słu gę ser -
wi so wą. Mi ni ko par ki Bob cat
zna ne są z nie za wod no ści
i ni skich kosz tów eks plo ata -
cji. Ele men ty i pod ze spo ły,
z któ rych po wsta ją pod da -
wa ne są ba da niom wy trzy -
ma ło ści prze pro wa dza nym
w zróż ni co wa nych wa run -
kach kli ma tycz nych i te re no -
wych. Wy ni ki te stów w peł ni
po twier dza ją ich wa lo ry.
Mi ni ko par ki Bob cat E45
i E50 po wsta łe z wy ko rzy -
sta niem tej sa mej plat for my
(roz staw gą sie nic dla obu
mo de li jest identyczny i wy -
no si 1.960 mm), za pro jek to -
wa no w ta ki spo sób, aby
mo gły spraw dzać się w wie -
lu za sto so wa niach w zróż ni -
co wa nym śro do wi sku, na -
wet w naj trud niej szych wa -
run kach. Cię żar ro bo czy
ma szy ny E45 w wer sji z ka -
bi ną i stan dar do wą łyż ką
wy no si 4.774 kg, mak sy -
mal na głę bo kość ko pa -
nia 3.600 mm, a mak sy mal -

na wy so kość za ła dun -
ku 3.879 mm. Z ko lei w przy -
pad ku mo de lu E50 wy po sa -
żo ne go w ka bi nę ROPS
i stan dar do wą łyż kę pa ra -
me try te wy no szą od po wied -
nio: 4.905 kg, 3.923 mm
oraz 4.179 mm.
Mi ni ko par ki no wej ge ne ra -
cji Bob cat na pę dza ne
są czte ro cy lin dro wy mi wy -
so ko pręż ny mi tur bo do ła do -
wa ny mi sil ni ka mi mar ki Ku -
bo ta o mo cy od po wied -
nio 30,2 kW oraz 35,4 kW
net to zgod nie z nor mą SAE
J1349 przy 2.200 obr./min.
Mi mo sto sun ko wo du żej
mo cy jed no stek na pę do -
wych mi ni ko par ki Bob cat
E45 oraz E50 ce chu je
niskie zapotrzebowanie na
paliwo, a tym samym
oszczęd ność eks plo ata cji.
Nie od by wa się to by naj -
mniej kosz tem pa ra me trów
ro bo czych, wprost prze ciw -
nie, obie mi ni ko par ki są
nie zwy kle wy daj ne. Zgod -
nie z da ny mi pro du cen ta
dla ma szy ny E45 si ła ko pa -
nia mie rzo na na ra mie niu
wy no si 28,0 kN, zaś na łyż -
ce 35,8 kN. Wymienione wyżej
war to ści dla mo de lu E50 to
od po wied nio 30,4 i 41,2 kN.

Mi ni ko par ki E45 i E50
w stan dar dzie po sia da ją
funk cję „au to idle” – au to -
ma tycz ne go bie gu ja ło we -
go, któ ra po zwa la ogra ni -
czyć zu ży cie pa li wa i po ziom
emi to wa ne go ha ła su, przez
co za pew nia bar dziej kom -
for to we wa run ki pra cy za -
rów no ope ra to ro wi, jak i ro -
bot ni kom prze by wa ją cym

w po bli żu ma szy ny. Funk cja
„au to idle” po le ga na au to -
ma tycz nym przej ściu sil ni ka
na bieg ja ło wy, je śli ope ra tor
nie wy ko rzy stu je funk cji ko -
par ki przez okres czte rech
se kund. W chwi li po now ne -
go pod ję cia pra cy (w przy -
pad ku, gdy ope ra tor uży je
joy stic ka lub ma szy na za -
cznie się prze miesz czać)
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Bob cat E45 od zna cza się do sko na ły mi pa ra me tra mi pra cy i eko no mi ką eks plo ata cji. Ma szy na wy róż nia się pre cy zyj nym ste ro wa niem
i szyb ko ścią wy ko ny wa nia cy kli ro bo czych

Minikoparka Bobcat E50  imponuje precyzją, szybkością cykli roboczych oraz
stabilnością podczas robót z różnego typu osprzętem roboczym



prze pust ni ca au to ma tycz -
nie po wra ca do wcze śniej -
sze go po ło że nia. W ra zie
po trze by wy ni ka ją cej z cha -
rak te ru pro wa dzo nych prac
funk cja „au to idle” mo że
być w każ dej chwi li wy łą -
czo na przez ope ra to ra.
Sil nik, układ wy de cho wy,
układ hy drau licz ny oraz
sys tem chło dze nia za pro -
jek to wa no z my ślą o ogra ni -
cze niu po zio mu emi to wa ne -
go ha ła su. War to ści mie rzo -
ne dla no wych mi ni ko pa rek
Bob ca ta wy zna cza ją stan -
dar dy w tym za kre sie dla
ma szyn kla sy 4÷6 ton.
Mi ni kopar ki E45 i E50 wy -
po sa żo ne zo sta ły we peł ni
bez piecz ne i prze stron -
ne ka bi ny no wej kon struk -
cji. Ich stan dar do we wy po -
sa że nie sta no wi układ wen -
ty la cji i ogrze wa nia. Kli ma -
ty za cja do stęp na jest ja ko
opcja. Kon struk cja ka bin
za pew nia ope ra to ro wi do -
sko na łą wi docz ność na ca -
ły ob szar wo kół ma szy ny.

Zmia na umiej sco wie nia wy -
cie racz ki szy by przed niej
rów nież zna czą co po pra wi -
ła wi docz ność na wy się gnik
i osprzęt roboczy. 
Stan dar do we gu mo we gą -
sie ni ce gwa ran tu ją płyn ną
jaz dę dzię ki do brej przy -
czep ności przy jed no cze -
snym ogra ni cze niu po zio -
mu drgań prze no szo nych
na pod wo zie ma szy ny.
Opcjo nal nie mi ni ko par ki
wy po sa żyć moż na w gą sie -
ni ce sta lo we. Zwięk sza to
jed nak ma sę ma szy ny
o 131 kg. W ra zie koniecz -
no ści za sto so wa nia mi ni ko -
par ki na pod ło żu po dat nym
na uszko dze nia, do gą sie -
nic sta lo wych do stęp ne są
spe cjal ne na kład ki gu mo we
przy twier dza ne na śru by.
Ich mon taż jest nie zwy kle
szyb ki i nie kło po tli wy.
Nie zwykle pre cy zj ny układ
hy drau licz ny wy po sa żo no
w wy so ko wy daj ną pom pę
o zmien nej ob ję to ści sko ko -
wej z funk cją wy kry wa nia

ob cią że nia i ogra niczni kiem
mo men tu obro to we go. Wy -
daj ność ma szy ny pod no si
moż li wość wy ko rzy sta nia
do stęp nych opcjo nal nie dru -
gie go po moc ni cze go ob wo -
du hy drau licz ne go i dłu gie go
ra mie nia wy się gni ka z do dat -
ko wym prze ciw cię ża rem,
który zna czą co zwięk sza za -
kres za sto so wań ma szy ny.
No we mi ni ko par ki Bob cat
mo gą po ru szać się z dwie -
ma pręd ko ścia mi. Wy no szą
one: w niskim zakresie 2,4
oraz - w wysokim 4,2 km/h.
Pe da ły ste ru ją ce ukła dem
jaz dy – kie run kiem i pręd ko -
ścią – za pew nia ją peł ną
kon tro lę nad prze miesz cza -
niem ko par ki. Je śli przez
dłuż szy czas nie mu szą być
uży wa ne, na przy kład gdy
ma szy na pra cu je bez ko -
niecz no ści do ko ny wa nia
prze jaz dów – moż na je ła -
two zło żyć i w ten spo sób
mak sy mal nie zwięk szyć
prze strzeń na nogi ope ra -
to ra. Elemen ty ste ro wa nia

funk cja mi ma szy ny roz -
miesz czo ne są obok sie bie.
Dzię ki te mu ope ra tor mo że
pa no wać nad funk cja mi
ma szy ny pod czas jaz dy,
na wet jed ną rę ką. Roz wią -
za nie ta kie zwięk sza pro -
duk tyw ność na przy kład
pod czas za sy py wa nia wy -
ko pów, kie dy ope ra tor jed -
ną rę ką ste ro wać mo że ru -
cha mi wy się gni ka, a dru gą
jed no cze śnie pre cy zyj nie
ope ro wać le mie szem.
Wy się gni ki no wych mi ni ko pa -
rek – E45 i E50 ma ją spe cjal -
ną bu do wę pły to wą. Dzię ki te -
mu za pew nio no so lid ność
kon struk cji przy jed no cze -
snym istot nym ogra ni cze niu
jej ma sy. Naj wyż sza ja kość
uży tych do pro duk cji kom po -
nen tów hy drau licz nych, pro -
wa dze nie wę ży i no wej ge ne -
ra cji za wo ry hy drau licz ne,
w po łą cze niu z po lep szo ny mi
moż li wo ścia mi pod łą czeń,
zna czą co zmniej sza ją ry zy ko
wy stę po wa nia wy cie ków. 

www.bobcat.eu
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Te rex 860SX – pre cy zja,
efek tyw ność, zwrot ność

Nie czę sto moż na zo ba czyć
ma szy nę bu dow la ną w ta kiej
sce ne rii – w Mal bor ku, na te -
re nie naj więk sze go zam ku
go tyc kie go w Eu ro pie, pra -
cu je ko par ko -ła do war ka Te -
rex 860SX. To ko lej ny do -
wód na to, że ma szy ny te są
go to we do wy ko ny wa nia za -
dań w każ dych, naj bar dziej
nie zwy kłych i wy ma ga ją cych
wa run kach, w du żej mie rze
dzię ki sys te mo wi Te rex Ri de

Con trol, któ ry spra wia, że
wszel kie nie rów no ści te re nu
nie sta no wią żad nej prze -
szko dy dla ko par ko -ła do wa -
rek Te rex. A wa run ki rze czy -
wi ście są nie zwy kłe i wy ma -
ga ją ce – nie speł na rocz -
na (2011) ko par ko -ła do war -
ka Te rex 860SX pra cu je bo -
wiem przy re no wa cji i kon -
ser wa cji wschod niej czę ści
zam ku w Mal bor ku, na tak
zwa nym wa le Plau ena. W ra -
mach te go, war te go 15,3
mln zł pro jek tu, re ali zo wa ne -
go wspól nie przez Mu zeum
Zam ko we Mal bor ku i Urząd
Mia sta Mal bor ka, zo sta nie
od two rzo na Bra ma No wa
i basz ty, kon ser wa cji pod da -
ny zo sta nie we wnętrz ny od -

ci nek mu rów, po wsta nie też
bu dy nek ka so wo -sa ni tar ny
dla tu ry stów. Bu do wa trwa
od li sto pa da 2011 i po trwa
do ro ku 2014. Wy ko naw cą
prac jest fir ma bu dow la -
na Ka ma ro z So po tu bę dą ca
tak że wła ści cie lem ma szy ny
Te rex 860SX. Fir ma ku pi ła
ją od jed ne go z de ale rów
Te rex w Pol sce – spół ki Kurt
König Ma szy ny Bu dow la ne
z Gdań ska. – Je ste śmy bar -
dzo za do wo le ni z tej ma szy -
ny, po nie waż spraw dza się
ona w każ dych wa run kach.
To jest jed na z jej pod sta -

wo wych za let. Dzię ki te mu
nie ma dłu gich prze sto jów
w pra cach bu dow la nych,
ca ły pro ces od by wa się bez
prze szkód, bar dzo płyn nie.
Przy te go ty pu in we sty cjach
jak ta w Mal bor ku, gdzie  za -
an ga żo wa ne są środ ki unij -
ne, jest to szcze gól nie istot -
ne. Ma szy na ta sta no wi
kom plet ne roz wią za nie dla
każ de go pla cu bu do -
wy – mó wi To masz Lands -
berg, kie row nik bu do wy, re -
pre zen tu ją cy fir mę Ka ma ro.
Ob ser wa cja pra cy ma szy ny
w peł ni po twier dza sło wa
kie row ni ka bu do wy. Ko par -
ko -ła do war ka prze miesz cza
się na grzą skim, błot ni stym
te re nie nie zwy kle spraw nie,

a ope ra tor nie od czu wa
zmę cze nia. W trud nych wa -
run kach te re no wych blo ka -
da tyl nej osi po zwa la spraw -
nie po ru szać się we wszyst -
kich kie run kach. – Ma szy na,
na któ rej pra cu ję, przede
wszyst kim spra wia wra że nie
bar dzo lek kiej i ta ka rze czy -
wi ście jest. To sto sun ko wo
nie du ży mo del (mi mo, iż jej
cię żar ro bo czy wy no si 8,5
to ny, przyp. red.), któ rym
bar dzo do brze się kie ru je.
Nie mal wszyst ko jest w za -
się gu rę ki: ła two do stęp -
na dźwi gnia ste ru ją ca ła do -

war ki, któ ra jed no cze śnie
ob słu gu je funk cje na pę du
i pom py hy drau licz nej, pro -
ste w ob słu dze ele men ty
ste ru ją ce ko par ki, mam też
bar dzo ła twy do stęp do sil ni -
ka – tłu ma czy ope ra tor ma -
szy ny Łu kasz Kaź mier czak. 
Ko par ko -ła do war kę Te -
rex 860SX wy róż nia układ
hy drau licz ny z re ak cyj nym
roz dzia łem prze pły wu, co
gwa ran tu je pre cy zję i szyb ki
czas re ak cji ope ra to ra.
Amor ty za cja łyż ki ła do war ki,
łyż ki ko par ki oraz si łow ni ka
ob ro tu umoż li wia płyn ną,
nie mal nie prze rwa ną pra cę.
W tej chwi li ko par ko -ła do -
war ka Te rex 860SX re ali zu -
je wy kop pod bu do wę bu -

dyn ku przy szłych kas tu ry -
stycz nych, ale jest tak że
uży wa na do roz ła dun ku ti -
rów, któ re przy jeż dża ją
na bu do wę. Dzię ki sied mio -
funk cyj nej łyż ce Te rex moż -
na wy ko ny wać naj róż niej -
sze pra ce – od prze ła dun ku
przy po mo cy wi deł pa le to -
wych, do pod no sze nia ha -
kiem, spy cha nia, zgar nia -
nia, chwy ta nia i rów na nia.
Co istot ne, ope ra tor ma szy -
ny twier dzi, że na wet
przy dzie wię ciu go dzi nach
cią głej pra cy zu ży wa ona
sto sun ko wo nie du żą ilość
pa li wa. Fakt ten spra wia, że
ma my do czy nie nia z jej wy -
jąt ko wo ni sko kosz to wą eks -
plo ata cją. Do wód? Kon kret -
ne licz by? Jak mó wi Łu kasz
Kaź mier czak w cią gu ca łe go
dnia pra cy ma szy na zu ży wa
pa li wo o war to ści oko -
ło dwu stu zło tych. Po za tym,
jed ną z pod sta wo wych za let
ma szy ny Te rex 860SX
są 500-go dzin ne od stę py
mię dzy prze glą da mi, zbior -
nik pa li wa o du żej po jem no -
ści i ła two do stęp ny aku mu -
la tor. Wszyst ko to w znacz -
ny spo sób mi ni ma li zu je czas
prze sto jów i kosz ty eks plo -
ata cji ma szy ny. 
Efek tyw ne wy ko rzy sta nie
cza su na bu do wie, a zwłasz -
cza przy in we sty cjach, ta -
kich jak ta w Mal bor ku, jest
nie zwykle istot ne. Ko par ko -
ła do war ka Te rex 860 SX
ma wy jąt ko wo du ży za sięg
kopania, a to ozna cza, że
moż na nią się gnąć miejsc
trud no do stęp nych lub
wręcz nie do stęp nych dla
in nych ma szyn, oszczę dza -
jąc w ten sposób czas
oraz pie nią dze.
Wie lo funk cyj na ko par ko -ła -
do war ka Te rex 860SX za -
pew nie po zo sta nie na pla cu
bu do wy w Mal bor ku aż
do za koń cze nia robót. Ope -
ra tor maszyny, Łu kasz Kaź -
mier czak jest prze ko na ny,
że spraw dzi się ona tak że
przy in nych pra cach na dal -
szym eta pie in we sty cji. 

www.terex.com
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Ko par ko -ła do war ka Te rex 860 SX ma wy jąt ko wo du ży za sięg łyż ki ko par ki, a to ozna cza, że moż na nią się gnąć miejsc trud no do -
stęp nych lub wręcz nie do stęp nych dla in nych ma szyn



Ile pali New Holland?

W po ło wie czerw ca fir ma
HKL Bau ma schi nen Pol ska
do star czy ła dwu dzie sto to -
no wą ła do war kę New Hol -
land W230C do jed nej
ze żwi row ni w wo je wódz twie
k u  j a w  s k o  - p o  m o r  s k i m .
Po dwóch mie sią cach eks -
plo ata cji użyt kow nik ma szy -
ny po pro szo ny zo stał o wy -
da nie opi nii na jej te mat.
Oce na wy pa dła na der po zy -
tyw nie. Chwa lo ne by ły wła -
ści wo ści trak cyj ne ma szy ny,
kom fort, do sko na ła wi docz -
ność we wszyst kich kie run -
kach z ka bi ny oraz ła twa do -
stęp ność wszyst kich punk -
tów ser wi so wych. Naj waż -
niej szym z punk tu wi dze nia
użyt kow ni ka kry te rium okre -
śla ją cym eko no mi kę eks -
plo ata cji jest spa la nie. Pro -
du cent po da je, że ła do war -
ka New Hol land W230C wy -
po sa żo na w sil nik speł nia ją -
cy nor mę emi sji spa lin
TIER 4i (Eu ro Sta ge IIIB)
eks plo ato wa na przy za ła -
dun ku żwi ru spa la śred -
nio 14 li trów ole ju na pę do -
we go na go dzi nę pra cy. Czy
do ty czy to rów nież ma szy ny
pra cu ją cej w ku jaw skiej żwi -
row ni? Otóż nie! Ła do war ka
W230C zgła sza zde cy do wa -
nie mniej szy ape tyt na pa li -
wo. Zu ży wa 8 li trów na go -
dzi nę w try bie pra cy sil ni ka
„AUTO” i za le d wie 6 li trów
na go dzi nę w try bie „ECO”.
Wy daj ność ła do war ki New

Hol land W230C pra cu ją cej
w try bie „AUTO” jest im po -
nu ją ca, wy no si bo wiem
śred nio 375 t/h.
Jak po wszech nie wia do mo
po ziom zu ży cia pa li wa
w przy pad ku ła do wa rek jest
za leż ny przede wszyst kim
od ro dza ju i cha rak te ry sty ki
wy ko ny wa nych prac, umie -
jęt no ści ope ra to ra, cza su
pra cy na bie gu ja ło wym
oraz kon fi gu ra cji ma szy ny.
War to prze śle dzić czyn ni ki
ma ją ce wpływ na ob ni że nie
zu ży cia pa li wa w przy pad ku
ła do war ki New Hol land
W230C. Oszczęd no ści w
tym względzie sięgające na -
wet dzie się ciu pro cent
umoż li wia za sto so wa nie
jed nost ki na pę do wej no wej
ge ne ra cji z ukła dem se lek -
tyw nej re duk cji ka ta li tycz nej
SCR. War to do dać, że
W230C pra cu ją ca w ku jaw -
skiej żwi row ni jest pierw szą

w Polsce ła do war ką z sil ni -
kiem z ukła dem SCR. Dzię -
ki tej tech no lo gii zbęd ne
sta je się sto so wa nie fil tra
czą stek sta łych (DPF), od -
pa da tym sa mym ko niecz -
ność je go re ge ne ra cji,
czysz cze nia i okre so wej wy -
mia ny. Nie ma rów nież ko -
niecz no ści tan ko wa nia wy -
łącz nie nie za siar czo ne go
pa li wa. Tech no lo gia SCR
wy ma ga sto so wa nia pły nu
AdBlue, ale je go zu ży cie nie
jest wiel kie, wy no si bo wiem
tylko pięć procent zu ży te go
ole ju na pę do we go. 
Do ogra ni cze nia spa la nia ła -
do wa rek New Hol land se -
rii C przy czy nia się tak że ob -
ni że nie no mi nal nych ob ro -
tów sil ni ka, któ re wy no szą
te raz 1.800 obr./min. Niż sze
ob ro ty po zwa la ją ogra ni czyć
po ziom ha ła su oraz zu ży wa -
nie się pod ze spo łów sil ni ka.
Ko lej ny mi czyn ni ka mi ob ni -

ża ją cy mi tem po zu ży wa nia
pa li wa przez ła do war kę
W230C są ste ro wa ny elek -
tro nicz nie układ pa li wo wy,
funk cja ECOSTOP (po le ga -
ją ca na au to ma tycz nym wy -
łą czaniu sil ni ka i odłą cza -
niu ukła du elek trycz ne go
po pię ciu mi nu tach pra cy
na bie gu ja ło wym), układ
hy drau licz ny ty pu LOAD-
SENSING oraz dwu kie run -
ko wy wen ty la tor o zmien -
nej wy daj no ści (na pę dza -
ny hy drau licz nie i ste ro wa -
ny ter mo sta tem w za leż no -
ści od za po trze bo wa nia
na chło dze nie). Po nad to
w ła do war kach New Hol land
se rii C moż na do dat ko wo
zmniej szyć zu ży cie pa li wa
wy bie ra jąc do stęp ną opcjo -
nal nie pię cio bie go wą prze -
kład nię ECOSHIFT z blo ka dą
zmien ni ka mo men tu ob ro to -
we go. Mo że być ona za łą -
cza na au to ma tycz nie lub
ma nu al nie przy pręd ko ści
od 7 do 40 km/h. Dzię ki te mu
nie ma strat na po śli zgu
sprzę gła hy dro ki ne tycz ne go
przy trans por cie ma te ria łu
na więk sze od le gło ści.
Skrzy nia bie gów ECOSHIFT
po zwa la rów nież na szyb sze
przy spie sza nie i płyn niej szą
zmia nę bie gów od by wa ją cą
się przy niż szej pręd ko ści
ob ro to wej sil ni ka. Te sty wy -
ka zu ją, że wy po sa że nie ła do -
war ki w pię cio bie go wą skrzy -
nię ECOSHIFT przy no si
ogra ni cze nie zu ży cia pa li wa
na wet do dzie się ciu pro cent.

www.hkl.pl

Maszyny budowlane

Pośrednik Budowlany  21

Ła do war ka ko ło wa New Hol land W230C (20t) od połowy czerw ca pra cu je w żwi row -
ni w województwie ku jaw sko -po mor skim

http://www.hkl.pl/


Do osan – no we 
ko par ki gą si enico we

In ży nie ro wie ko re ań skie go
Do osa na opra co wu ją cy kon -
struk cję no wych ko pa rek
gą sie ni co wych DX300LC -3
i DX340LC -3 przy stę po wa li
do pra cy z ja snym prze sła -
niem. Owo cem ich pra cy
mia ły się stać ma szy ny za -
słu gu ją ce na „uzy ska nie
opty mal ne go za do wo le nia
użyt kow ni ka”. Co wła ści wie
ozna cza to w prak ty ce?
Przede wszyst kim no we
„gą sie ni ców ki”, w po rów na -
niu z ma szy na mi po przed -
niej ge ne ra cji, od zna cza ją
się wyż szą wy daj no ścią
i zmniej szo ny mi kosz ta mi
eksplo ata cji, są wy po sa żo -
ne w sil ni ki speł nia ją ce naj -
now sze nor my emi sji spa lin
(Sta ge IIIB) oraz po sia da ją
znacz nie wię cej funk cji niż
ko par ki po dob nej kla sy
kon ku ren cyj nych ma rek.
No wy cer ty fi kat ROPS

i OPG za pew nia, że ka bi -
na ofe ru je wię cej miej sca
(o sześć pro cent) dla ope ra -
to ra i kil ka wy god nych funk -
cji, w tym bez po śred nią
kon tro lę po przez joy stick,
któ ry po sia da no we prze -
łącz ni ki, po krę tła oraz przy -
ci ski zin te gro wa ne, za pew -
nia ją ce pre cy zyj ne i pro por -
cjo nal ne ste ro wa nie osprzę -
tem ro bo czym. 

Pra cę ope ra to ra uła twia
sied mio ca lo wy, ko lo ro wy
wy świe tlacz oraz do sko na ła
funk cjo nal ność. Wszyst ki mi
funk cja mi ko par ki moż -
na ste ro wać za rów no z de ski
roz dziel czej, jak rów nież
za po mo cą no we go po krę tła
Jog/Shut tle, któ re jest spe cy -
ficz nym roz wią za niem sto so -
wa nym wy łącz nie przez Do -
osa na. Po krę tło Jog/Shut tle
po zwa la ope ra to ro wi wy brać
i usta wić sze reg pa ra me -
trów, ta kich jak pręd kość ob -
ro to wa sil ni ka, prze pływ ole -
ju i od po wied nie ci śnie nie
dla po szcze gól nych na rzę -
dzi ro bo czych.
No wy, kom for to wy pod grze -
wa ny fo tel z za wie sze niem
pneu ma tycz nym zmniej sza
zmę cze nie ope ra to ra. Zmo -
der ni zo wa ny sys tem za wie -
sze nia ka bi ny po zwa la nie
tyl ko ogra ni czyć o dwa dzie -
ścia pro cent szko dli we wi -
bra cje, ale tak że zmniej sza
po ziom ha ła su do cie ra ją ce -
go do ka bi ny do 71 dB(A).

W ko par kach za sto so wa no
pod ci śnie nio wą ka bi nę,
dzię ki cze mu mo gą one
pra co wać w miej scach,
gdzie pa nu je du że za py le -
nie, na przy kład przy wy bu -
rze niach lub w ko palniach
su row ców skal nych. Po nie -
waż ko par ki tej kla sy czę sto
pra cu ją na trzy zmia ny, kon -
struk to rzy Do osa na po my -
śle li o po pra wie pa ra me -

trów oświe tle nia. Jest ono
na ty le sku tecz ne, że ma -
szy ny mo gą bez naj mniej -
szych prze szkód bez piecz -
nie pra co wać w no cy lub
w wa run kach ogra ni czo nej
wi docz no ści. Stan dar do we
wy po sa że nie ka bin no wych
ko pa rek gą sie ni co wych Do -
osan obej mu je w peł ni au -
to ma tycz ną kli ma ty za cję,
port USB do od twa rza nia
mul ti me diów oraz po jem -
niej sze schow ki.
Oba mo de le – DX300LC -3
i DX340LC -3 na pę dza ne są
sze ścio cy lin dro wym tur bo -
do ła do wa nym sil ni kiem
Com mon Ra il Do osan
DL08K. Jed nost ka speł nia
nor my emi sji spa lin Sta ge
IIIB dzię ki za sto so wa niu
ukła du re cyr ku la cji spa lin
EGR oraz fil tra czą stek sta -
łych DPF. W po rów na niu
z ko par ka mi po przed niej
ge ne ra cji obec na jed nost ka
na pę do wa ce chu je się
zwięk szo ną mo cą. O dwa
pro cent w przy pad ku ko -
par ki DX300LC -3 i aż o sie -
dem pro cent dla mo de lu
DX340LC -3. Te sty fa brycz -
ne wy ka za ły, że mi mo to
no we ma szy ny zu ży wa ją
od pię ciu do na wet dzie się -
ciu pro cent mniej pa li wa,
w za leż no ści od try bu pra cy
wy bra ne go przez ob słu gu -
ją ce go ma szy nę.
Elek tro nicz ny układ kon tro l ny
w spo sób opty mal ny syn -

chro ni zu je pra cę sil ni ka
z sys te mem hy drau licz nym
ma szy ny. Roz wią za nie to
umożli wia ciagłą wy mia nę
in for ma cji po mię dzy ty mi
jed nost ka mi, dzię ki cze mu
w spo sób opty mal ny ze so bą
współ pra cu ją. Uła twia to pra -
cę ope ra to ro wi, któ ry ma
moż li wość wy bo ru try bu ro -
bo cze go naj bar dziej od po -
wied nie go do kon kret nych
wa run ków pra cy, co gwa ran -
tu je mak si mum efek tyw no ści. 
No we ko par ki wy po sa żo no
w układ re duk cji ob ro tów
sil ni ka. Przej ście na bieg ja -
ło wy od by wa się au to ma -
tycz nie, gdy ko par ka przez
okre ślo ny czas nie wy ko nu -
je żad ne go cy klu ro bo cze -
go. Po zwa la to na ogra ni -
cze nie zu ży cia pa li wa i emi -
sji ha ła su. Do stan dar do we -
go wy po sa że nia ma szyn
na le ży układ opty ma li zu ją -
cy prze pływ ole ju hy drau -
licz ne go wy ma ga ny przez
osprzet osprzęt ro bo czy.
Rozbudowany układ sa mo -
dia gno sty ki sy gna li zu je ope -
ra to ro wi wszyst kie od stęp -
stwa od nor my w pra cy ma -
szy ny, któ re zwia sto wać mo -
gą uster ki tech nicz ne. Dzię ki
te mu mo gą być one szyb ko
i efek tyw nie usu wa ne. In for -
ma cje o ak tu al nych pa ra me -
trach pra cy ma szy ny. Wy -
świe tla ne są rów nież in for ma -
cje do ty czą ce ko niecz no ści
do ko na nia okresowych prze -
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Moc, trwałość, ułatwiona obsługa techniczna oraz precyzyjna kontrola sterowania to
główne cechy nowej generacji koparek gąsienicowych Doosan

Wy daj ność każ dej ma szy ny jest bez po śred nio zwią za na z ja ko�ścią pra cy ope ra to ra.
Dla te go kon struk to rzy Do osa na po sta wi li so bie za cel uła twie nie mu ży cia 



glą dów oraz in nych czyn no -
ści ser wi so wych.
Mo der ni za cja ukła du hy -
drau licz ne go no wych ko -
pa rek gą sie ni co wych po le -
ga ją ca na za sto so wa niu
no wej ge ne ra cji pomp i za -
wo rów po zwo li ły zwięk szyć
ci śnie nie i prze pływ. 
Głów ne pom py hy drau licz -
ne o im po nu ją cej wy daj -
ności 2x265 l/min po zwa la -
ją na efek tyw ną re dukcję
cza su trwa nia cy klu ro bo -
cze go. Ma to po zy tyw ny
wpływ na pod nie sie nie wy -
daj no ści i ogól nych pa ra -
me trów ro bo czych ko pa rek. 
Ko par ki Do osan DX300LC -3
i DX340LC -3 prze zna czo ne
są do pra cy w naj trud niej -
szych wa run kach, na przy -
kład w ko pal niach su row -
ców skal nych. Z te go też
po wo du wy po sa żo no je we
wzmoc nio ne wy się gni ki i ra -
mio na o spe cjal nej kon -
struk cji. Od zna cza ją się one
więk szą trwa ło ścią. Wy się -
gni ki ty pu mo no blok wy twa -

rza ne z bar dzo wy trzy ma -
łych ma te ria łów zo sta ły za -
pro jek to wa ne w ten spo sób,
aby cię żar pod no szo ne go
ła dun ku roz kła dał się rów -
no mier nie na ca łą ich po -
wierzch nię. So lid ność kon -
struk cji uzy ska no dzię ki za -
sto so wa niu ele men tów od -
le wa nych oraz płyt wzmac -
nia jących umiesz czo nych
w miej scach na rażo nych
na naj więk sze ob cią że nia.
Na sworz niach łyż ki mon to -
wa ne są do dat ko wo po li -
me ro we pod kład ki. Przy -
czy nia ją się one do utrzy ma -
nia pre cy zyj nej kon tro li
nad osprzę tem ro bo czym.
Ma te riał ten jest bar dzo wy -
trzy ma ły, do sko na le re du ku -
je po ziom ha ła su i szko dli -
wych wi bra cji. Sworz nie wy -
się gu wy ko na ne z bar dzo
wy trzy ma łe go me ta lu, od -
por ne go na zu ży cie przy -
czy nia ją się do pod nie sie -
nia ży wot no ści ma szy ny
i wy dłu że nia okre sów in ter -
wa ło wych sma ro wa nia

do 250 go dzin. Tu le je
na sworz niach łyż ki pod le -
ga ją sma ro wa niu je dy nie
raz na 50 go dzin.
Uży cie za awan so wa nych
tech no lo gicz nie ma te ria łów
mia ło na ce lu zwięk sze nie
wy trzy ma ło ści i wy dłu że nie
okre sów mię dzy ko lej ny mi
prze glą da mi. Wy dłu że nie ży -
wot no ści uzy ska no po przez
wzmoc nie nie złącza łyżki, co
prze kła da się na mniej sze
zu ży cie trzpie ni i ło żysk.
Bar dzo pre cy zyj ny joy stik
ma wpływ na ja kość i do -
kład ność wy ko ny wa nej pra -
cy. Dzię ki te mu ma new ry
wy się g ni kiem sta ły się bar -
dziej pre cy zyj ne, cy kle ro bo -
cze płyn ne, a prze no sze nie
ła dun ku bar dziej bez piecz -
ne. Joy stick wy po sa żo no
w elek trycz ny przełącznik,
za po mo cą któ re go ope ra tor
kie ru je do dat ko wym osprzę -
tem, ta kim jak chwy tak, młot
czy no ży ce do wy bu rzeń.
Klu czem do nie za wod no ści
ma szyn, któ re pod da wa ne

są per ma nent nie eks tre mal -
nym ob cią że niom jest pod -
wo zie. W ko par kach Do osan
DX300LC -3 i DX340LC -3 za sto -
so wa no naj wyż szej ja ko ści
pod wo zie ty pu X wy ko na ne
ze sta ran nie wy se lek cjo no wa -
nych ma te ria łow naj wyż szej
ja ko ści. Kon struk cja pod wo -
zia przed roz po czę ciem je go
se ryj nej pro duk cji pod da -
na zo sta ła sy mu la cji kom pu -
te ro wej oraz te stom prak tycz -
nym. Po zwo li ło to za pew nić
jesz cze lepszą wy trzy ma łość
i struk tu ral ną jedno rod ność.
Sta bil ności kon struk cji przy -
da je ra ma głów na ty pu D.
Dzię ki te mu roz wią za niu pod -
wo zie zy sku je do dat ko we
wzmoc nie nie, co spra wia, że
jest bar dziej od por ne
na dzia ła nie sił skrę ca ją cych,
wi bra cje i ude rze nia. Sa mo -
sma ro wal ny łań cuch gą sie nic
zo stał od izo lo wa ny od wszel -
kich czyn ni ków ze wnętrz -
nych. Gą sie ni ce łą czo ne są
za po mo cą bol ców.

www.maszynybudowlane.pl
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MISTA – rów niar ki,
spy char ki…

Sta lo wo wol ska MISTA ko ja -
rzy się przede wszyst kim
z rów niar ka mi dro go wy mi.
To sko ja rze nie jest nie przy -
pad ko we, gdyż fir ma od po -
cząt ku ist nie nia dzia ła jąc
w sek to rze ma szyn bu dow -
la nych i dro go wych spe cja -
li zu je się w tych ma szy nach,
ewo lu ując od po zy cji au to -
ry zo wa ne go dealera do sa -
mo dziel ne go pro du cen ta
wła snej mar ki.
Obec nie, w opar ciu o wła -
sne biu ro kon struk cyj ne
MISTA pro wa dzi pro duk cję
i roz wój pię ciu mo de li tych
ma szyn, co spra wia, że jest
pod tym wzglę dem praw -
dzi wym ro dzyn kiem w ska li
na sze go kra ju. 
Po sia da nie wła sne go ze -
spo łu kon struk to rów i sa mo -
dziel na pro duk cja po zwa la
fir mie na szyb ką re ak cję
na za py ta nia i su ge stie użyt -
kow ni ków oraz re ali za cję
za mó wień wy kra cza ją cych
po za stan dar do wą ofer tę
i spe cy fi ka cję ma szy ny.
Rów niar ki MISTY po wsta ją
w ca ło ści w za kła dzie w Sta -
lo wej Wo li, po czy na jąc
od pro jek tu i tech no lo gii,
po przez wy ko na nie kon -
struk cji ele men tów spa wa -
nych i ob rób kę ma szy no wą,
koń cząc zaś na mon ta żu
i ma lo wa niu w spe cja li stycz -
nej ka bi nie la kier ni czej.
Ma jąc na ce lu za pew nie nie

użyt kow ni kom no wo cze sne -
go sprzę tu speł nia ją ce go wy -
so kie wy ma ga nia współ cze -
snych pla ców bu dów, fir ma
od lat współ pra cu je z tak re -
no mo wa ny mi pro du cen ta mi
kom po nen tów, jak: Cum -
mins, Bosch -Re xroth, Sau er -
Dan foss, ZF Pas sau GmbH,
NAF GmbH i Po cla in Hy drau -
lics, dba jąc o eu ro pej skie po -
cho dze nie do star cza nych ze -
spo łów i ma te ria łów. 
Kon struk cje ma szyn opar to
na dwóch ra mach po łą czo -
nych prze gu bo wo. W stan -
dar dzie ma szy na wy po sa ża -
na jest w le miesz środ ko wy
peł no obro to wy. Ja ko wy po -
sa że nie użyt kow ni cy mo gą
wy brać mię dzy in ny mi dwa
ro dza je le mie szy przed nich:
pro sty nie obro to wy i pro sty
skręt ny – no wo cze sne na -
rzę dzie, któ re zna czą co
zwięk sza szyb kość wy ko ny -
wa nych za dań przy uży ciu

przed nie go osprzę tu oraz
zwięk sza za kres prac
do któ rych wy ko rzy sty wa -
na mo że być rów niar ka; zry -
wak tyl ny, spulch niacz mon -
to wa ny za przed nią osią ma -
szy ny, no wo cze sny, pro gre -
syw ny układ cen tral ne go
sma ro wa nia, sys te my au to -
ma tycz nej kon tro li ni we la -
cji 2D i 3D, opar te na tech -
no lo gii GPS, optycz nej, la -
se ro wej oraz ul tra dź wię ko -
wej. Mo de le 6x6 wy po sa ża -
ne są w ste ro wa ny elek tro -
nicz nie wy so kiej ja ko ści i mo -
cy nie za leż ny na pęd hy dro -
sta tycz ny kół przed niej osi
zwięk sza ją cy si łę ucią gu
ma szy ny o ko lej ne trzy dzie -
ści pro cent. Jest on zdol ny
do sa mo dziel ne go na pę du
ca łej ma szy ny przy wy łą czo -
nym na pę dzie pod sta wo wym.
MISTA w ostat nim okre sie
po sze rzy ła swo ją ofer tę
o spy char ki gą sie ni co we

o na pę dzie hy dro sta tycz -
nym. Mi sta SG 165H wy po sa -
żo na jest w spraw dzo ny, elek -
tro nicz nie ste ro wa ny sil nik
Cum mins z se rii QSB o mo -
cy 173 KM, któ ry prze ka zu je
mo ment na pom pę ukła du
hy drau licz ne go Bosch -Re -
xroth re ali zu ją ce go hy dro sta -
tycz ny na pęd gą sie nic.
Spy char ka o ma sie eks plo -
ata cyj nej 16,5 to ny osią ga
pręd kość mak sy mal ną 10
km/h, a pod mak sy mal nym
ob cią że niem – 1,8 km/h.
Mak sy mal na si ła ucią gu wy -
no si 16.800 kG (164,8 kN). 
Ma szy na ma dru gi, nie za -
leż ny od ukła du na pę do we -
go ro bo czy układ hy drau -
licz ny z pom pą zę ba tą za -
pew nia ją cą ci śnie nie ro bo -
cze 20 MPa. Le miesz ro bo -
czy, sfe rycz ny, nie obro to wy
ma po jem ność 4,5 m3. Moż -
na go pod nieść na wy so -
kość 90 cen ty me trów i opu -
ścić na 40 cen ty me trów. Kąt
po chy le nia w płasz czyź nie
pio no wej wy no si 55°, a po -
zio mej – 10°. Głę bo kość ro -
bo cza zry wa ka, wy po sa żo -
ne go w je den lub trzy zę by
wy no si 50 cen ty me trów. 
Wszyst kich za in te re so wa -
nych MISTA za pra sza
do od wie dze nia swo jej sie -
dzi by i osobistego za po zna -
nia się z ofe ro wa nym sprzę -
tem i moż li wo ścia mi pro -
duk cyj ny mi. Dla jed no stek
bu dże to wych fir ma prze wi -
du je pre fe ren cyj ne, przy ja -
zne wa run ki płat no ści.

www.mi sta.eu
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W ostatnim czasie MISTA po sze rzy ła swo ją ofer tę o spy char ki gą sie ni co we SG 165H
o na pę dzie hy dro sta tycz nym

http://mista.eu/


Mi ni ko par ki Caterpillar
z COMPASS’em

Po cząw szy od te go ro ku we -
szły w ży cie no we nor my
emi sji spa lin dla sil ni ków
o mo cy w za kre sie 56÷130
kW. Dla pro du cen tów ma -
szyn bu dow la nych wią że się
to z ko niecz no ścią wpro wa -
dze nia zmian po le ga ją cych
na wy po sa ża niu ma szyn
w zmo der ni zo wa ne jed nost -
ki na pę do we. Ca ter pil lar za -
sto so wał je mię dzy in ny mi
w pię ciu mo de lach mi ni ko -
pa rek o ma łym pro mie niu
ob ro tu. Kon struk to rzy nie
ogra ni czy li się jed nak
do zmian w ukła dzie na pę -
do wym. Pięć mo de li hy drau -
licz nych mi ni ko pa rek Ca ter pil -
lar Se rii E o ma łym pro mie niu
ob ro tu zo sta ło wy po sa żo nych
w sil ni ki speł nia ją ce wy mo gi
emi sji spa lin okre ślo ne w nor -
mie Sta ge IIIB oraz w sze reg
no wa tor skich roz wią zań
i funk cji. Na le żą do nich
na przy kład pa nel ste ro wa nia
COMPASS, wy daj niej szy po -
moc ni czy układ hy drau licz ny
oraz lep sze roz miesz cze nie
ele men tów ste ru ją cych. No we
mo de le cha rak te ry zu ją się wy -
so ką wy daj no ścią pra cy zna -
ną z po prze dza ją cych je mo -
de li Se rii D. Wszyst kie ma szy -
ny Se rii E wy po sa żo ne zo sta -
ły w za pro jek to wa ny spe cjal -
nie dla mi ni ko pa rek Ca ter pil -
lar no wy cy fro wy pa nel ste ro -
wa nia COMPASS. Na zwa ta
sta no wi skrót od Com ple te
Ope ra tion, Ma in te nan ce,
Per for man ce, and Se cu ri ty
System – kom plek so wy sys -
tem za rzą dza nia ste ro wa -
niem, kon ser wa cją, wy daj no -
ścią i bez pie czeń stwem.
W mo ni to rach COMPASS za -
in sta lo wa no sys tem za bez -
pie cza ją cy przed kra dzie żą,
któ ry umoż li wia uru cho mie nie

ma szy ny do pie ro po po da niu
ha sła skła da ją ce go się z pię -
ciu li ter i cyfr oraz funk cję pra -
cy w try bie eko no micz nym
dla ma szyn o ma sie od 3,5
do 5,5 to ny, któ ra dzię ki od po -
wied nie mu ste ro wa niu pręd-
ko ścią ob ro to wą sil ni ka mo że
ob ni żyć zu ży cia pa li wa na wet
o 20  pro cent. Dzięki funkcji
au to ma tycz ne go za łą cza nia
ob ro tów bie gu ja ło we go sys -
tem ob ni ża pręd kość ob ro to -
wą sil ni ka do po zio mu ob ro tów
bie gu ja ło we go po czte rech se -
kun dach bez czyn no ści. No -
wo cze sne sil ni ki speł nia ją ce
nor mę emi sji spa lin Sta ge
IIIB wy róż nia ją się kul tu rą
pra cy, są ci che i nie zwy kle
oszczęd ne w eks plo ata cji.
Pa nel COMPASS kon tro lu -
je rów nież funk cję cią głe go
prze pły wu dla po moc ni cze -
go ukła du hy drau licz ne go.
Utrzy mu je ona za da ne pa -
ra me try prze pły wu bez an -
ga żo wa nia uwa gi ope ra to -
ra. No wo ścią jest rów nież
moż li wość do pa so wy wa nia
prze pły wu w po moc ni czym
ukła dzie hy drau licz nym
do za po trze bo wa nia kon -
kret ne go osprzę tu ro bo cze -
go. Pa ra me try ro bo cze po -
moc ni cze go ukła du hy drau -

licz ne go mo gą być usta wia -
ne za po śred nic twem mo ni -
to ra w ska li od 1 do 15, co
pod no si pre cy zję ste ro wa -
nia osprzę tem, na przy kład
prze chy la niem łyż ki. 
Do istot niej szych mo der ni za -
cji no wych mo de li mi ni ko pa -
rek Se rii E za li czyć na le ży
elek tro nicz ny układ od po -
wie trza nia pom py pa li wa,
no we er go no micz ne joy stic -
ki oraz zop ty ma li zo wa nie
rozmieszczenia elementów
obsługowych. Wszystko to
ma na celu maksymalne
ułatwienie obsługi maszyn
przez operatora. Na przy kład
prze łącz nik pręd ko ści jaz dy
zo stał prze nie sio ny na dźwi -
gnię ste ru ją cą le mie szem,
a prze łącz nik za łą cza nia po -
moc ni cze go ukła du hy drau -
licz ne go na le wy joy stick.
We wszyst kich no wych ma -
szy nach se rii E za mon to wa -
no rów nież si łow ni ki wy się -
gni ka i ra mie nia wy po sa żo -
ne w układ amor ty zu ją cy do -
bieg si łow ni ka, co po zwo li ło
ogra ni czyć ob cią że nia uda -
ro we i nie kon tro lo wa ne roz -
sy py wa nie ma te ria łu. 
W pa ne lu ste ro wa nia za pi -
sa no wie le go to wych usta -
wień dla róż ne go ro dza ju

osprzę tu, tak aby ope ra tor
minikoparki nie mu siał za
każdym razem wpro wa dzać
ich od początku.
Mo del 308E CR SB do stęp ny
jest wy łącz nie w kon fi gu ra cji
z wy się gni kiem ob ro to wym.
Zmie nio na kon struk cja no we -
go mo de lu zwięk szy ła je go
sta bil ność w po rów na niu
z po przed ni kiem, a na czas
trud nych prac wy ma ga ją cych
do dat ko we go zwięk sze nia
sta bil no ści moż na go wy po -
sa żyć w opcjo nal ne prze ciw -
wa gi. Za le tą mo de lu 308E CR
SB jest rów nież zwięk szo -
na o sie dem na ście pro cent -
moc sil ni ka, co prze kła da się
na wy daj niej szą pra cę ukła du
hy drau licz ne go, a tym sa mym
na więk szą pręd kość jaz dy,
lep szą zwrot ność i spraw niej -
sze po ko ny wa nie wznie sień.
Mo del 308E CR SB jest do -
stęp ny wy łącz nie w wer sji
z ka bi ną, a do wy po sa że nia
stan dar do we go na le ży kli ma -
ty za cja, pod grze wa ny fo tel
z za wie sze niem pneu ma tycz -
nym i ra dio. God ny pod kre -
śle nia jest rów nież fakt, że
ka bi na mo de lu 308E CR SB
jest więk sza od ka bi ny je go
po przed ni ka z se rii D.

www.b-m.pl
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Dane techniczne maszyn 303.5E CR 304E CR 305E CR 305.5E CR 308E CR SB
Silnik firmy Caterpillar C1.8 C2.4 C2.4 C2.4 C3.3
Moc [kW/KM] 24/32 31/42 31/42 34/46 50/67
Masa eksploatacyjna [kg]            3.692 4.009 5.088 5.415 8.333
Głębokość kopania [mm]          3.180 3.430 3.670 3.870 4.690

No we minikoparki Caterpillar Serii E cha rak te ry zu ją się ekonomiczą eksploatacją i wy so ką wy daj no ścią pra cy



Ła do war ki kom pak to we
CASE – kla sa sa ma w so bie

W ofer cie fir my INTRAC
Polska znajduje się dziesięć
ba zo wych mo de li ła do wa -
rek, z któ rych każ da mo że
być róż nie wy spe cy fi ko wa -
na. Ca łą se rię ła do wa rek ko -
ło wych mo że my po dzie lić
na dwie gru py, do których
należą ła do war ki kom pak to -
we oraz du że ła do war ki. 
Do ła do wa rek kom pak to -
wych za li cza my ma szy ny
o ma sie od oko ło 4,5 to ny
do oko ło 6 ton i po jem no ści
ły żek od po wied nio od 0,7
do 1,2 m3. Ma szy ny te wy po -
sa żo ne są w czte ro cy lin dro -
we, tur bo do ła do wa ne sil ni ki
o mo cy od 50 do 72 KM,
speł nia ją ce nor my emi sji spa -
lin TIER III. W skład tej gru py
wcho dzą czte ry mo de -
le: 21E, 121E, 221E oraz
321E. Wszyst kie wy mie nio ne
ła do war ki ma ją na pęd hy dro -
sta tycz ny z dwie ma pręd ko -
ścia mi jaz dy 0÷6 oraz 0÷20
km/h. Opcjo nal nie do stęp -
na jest ma szy na w wer sji
z pręd ko ścią mak sy mal ną 40
km/h. Stan dar do wo ła do war -
ki te wy po sa żo ne są w blo ka -
dę mo stu przed nie go typ
LSD (Li mi ted Slip Dif fe ren -
tials). Opcjo nal nie moż na za -
mó wić ma szy nę z tą sa mą
blo ka dą rów nież na mo ście
tyl nym. Ma szy ny te mo gą być
wy po sa żo ne w sys tem amor -
ty za cji łyż ki ła do war ko wej Ri -
de Con trol za po bie ga ją cy
wpa da niu ma szy ny w tak
zwa ny „ga lop” pod czas prze -
jaz dów z ła dun kiem. Pra cę
ope ra to ra uła twia funk cja au -
to ma tycz ne go po wro tu łyż ki
do po zy cji ko pa nia. Po le ga
ona tym, że ope ra tor za po -
mo cą jed ne go ru chu dźwi gni
mo że po pod nie sie niu i wy sy -
pa niu ma te ria łu z łyż ki usta -
wić ją w po zy cji ładowania.
Każ da z ła do wa rek wy po sa -
żo na jest w szyb ko złą cze hy -
drau licz ne. W ofer cie osprzę -
tu mo że my zna leźć mię dzy
in ny mi łyż kę ła do war ko wą

z zę ba mi lub le mie szem, łyż -
kę otwie ra ną ty pu 4w1, wi dły
do pa let, za mia tar kę, prze sa -
dzar kę do drzew i wie le in -
nych. Ope ra to rzy ła do wa rek
CASE mają za pew nio ną do -
sko na łą wi docz ność dzię ki
prze stron nym i oszklo nym

ka bi nom speł nia ją cych nor -
my bez pie czeń stwa. 
Ła do war ki CASE ce chu ją się
bar dzo du żą nie za wod no ścią
i trwa ło ścią oraz – co naj waż -
niej sze – ni skim zu ży ciem pa li -
wa przy bar dzo du żej wy daj no -
ści. Nad wy daj no ścią i do bo -

rem mo cy hy drau licz nej czu wa
sys tem mo ni to ro wa nia pra cy,
któ ry re gu lu je moc hy drau licz -
ną w za leż no ści od za po trze bo -
wa nia i ob ro tów sil ni ka. Ope ra -
tor wy ko nu ją cy czyn no ści co -
dzien nej ob słu gi ser wi so wej ma
za pew nio ny bar dzo do bry do -
stęp do wszyst kich punk tów
kon tro l nych. Skra ca to w zna -
czą cy spo sób czas przy go to -
wa nia ma szy ny do pra cy.
Ła do war ki kom pak to we uży -
wa ne są naj czę ściej ja ko ma -
szy ny po moc ni cze na pla cach
bu do wy, przy bu do wie chod -
ni ków, par kin gów, ja ko sprzęt
do roz ła dun ku pa let z sa mo -
cho dów lub ja ko no śnik
osprzę tu ta kie go, jak na przy -
kład za mia tar ka, czy chwytak. 
Za ła do war ka mi CASE prze -
ma wia wy so ka ja kość wy ko -
na nia, nie za wod ność i naj -
wyż sza wy daj ność, przy ni -
skich kosz tach eks plo ata cji
po cząw szy od zu ży cia pa li wa
po prze glą dy, któ re wy ko ny -
wa ne są co 500 go dzin. 

www.intrac.pl
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Ła do war ki kom pak to we CASE Se ria E
21E 121E 221E 321E

Ma sa* [kg] 4.615 4.921 5.419 5.750
Moc silnika [KM] 50 57 61 72
Po jem ność łyż ki [m3] 0,7÷0,8 0,8÷0,9 0,9÷1,0 1,0÷1,2

* w za leż no ści od spe cy fi ka cji

Ope ra tor każ dej z ła do wa rek CASE pra cu jąc w prze stron nej ka bi nie o du żej po -
wierzch ni prze szkleń ma za pew nio ny kom fort oraz do sko na łą wi docz ność 

Ope ra tor każ dej z ła do wa rek CASE pra cu jąc w prze stron nej ka bi nie o du żej po wierzch ni prze szkleń ma za pew nio ny kom fort oraz
do sko na łą wi docz ność na ca ły ob szar ro bo czy



http://www.intrac.pl/pl/index.htm


Lie bherr – „gą sie ni ców ki”
na każ dą po trze bę

Kon cern Lie bherr pro du ku je
ko par ki gą sie ni co we z my ślą
o speł nie niu na wet naj bar -
dziej spe cy ficz nych po trzeb
użyt kow ni ków ofe ru jąc jed -
no cze śnie naj szer szą pa le tę
spe cja li stycz ne go osprzę tu
ro bo cze go. Ak tu al ny ty po sze -
reg obej mu je ma szy ny o cię -
ża rze ro bo czym od 14 do 804
ton i mo cy ukła du na pę do we -
go od 76 do 2.984 kW. Dzię ki
te mu każda ko par ka mo że
zo stać per fek cyj nie do bra -
na do spe cy fi ki ro bót.
Wszyst kie ele men ty wy po sa -
że nia ro bo cze go, czy to kon -
kret ne go ro dza ju łyż ka,
osprzęt do prac prze ła dun -
ko wych lub roz biór ko wych,
zo sta ły za pro jek to wa ne i wy -
ko na ne przez fir mę Lie bherr.
Ma to wpływ w pod nie sie nie
wy daj no ści ma szyn.
Ko par ki Lie bherr wy róż nia ją
się nad zwy czaj ną sta bil no -
ścią. Moc ne pod wo zie jest
prze zna czo ne do dłu go trwa -
łe go użyt ko wa nia. Ob szer na
ka bi na z re gu lo wa nym in dy -
wi du al nie fo te lem operatora
z za bez pie cze niem prze ciw -
dr ga nio wym za pew nia mu
pełen kom fort pra cy.
Ko par ki prze ko nu ją no wo -
cze snym wy po sa że niem,
wy so ką spraw no ścią. Sys -
tem Lie bherr -Li tro nic uła twia
pra cę ope ra to ra pod no sząc
wy daj ność ma szy ny nie za -
leż nie od wa run ków na róż -
ne go ro dza ju pla cach bu do -
wy. Ko par ki gą sie ni co we se -
rii C Li tro nic cha rak te ry zu ją
się spo koj ną pra cą sil ni ka,
wy ni ka ją cą z ni skiej no mi -
nal nej pręd ko ści ob ro to wej,
wy no szą cej za le d wie 1.800
obr./ min. Sys tem Lie bherr -
-Syn chron -Com fort (LSC)
z elek tro nicz ną re gu la cją ob -
cią że nia gra nicz ne go po -
zwa la osią gnąć mak sy mal ną
wy daj ność przy opty mal nym
ob cią że niu ukła du hy drau -
licz ne go ma szy ny. Ma szy ny
na le żą ce do naj now szej ge -

ne ra cji mo gą speł niać wie -
lo ra kie funk cje, dzię ki
szcze gól nie krót kim cy klom
ro bo czym im po nu ją efek -
tyw no ścią oraz naj wyż szą
wy daj no ścią. In no wa cyj ne
roz wią za nia, jak na przy kład
mo du ło we szyb ko złą cze
oraz mon to wa ny se ryj nie
układ cen tral ne go sma ro -
wa nia, po zwa la ją na skró -
ce nie do mi ni mum czasu
niezbędnego do przy go to -
wa nia ma szy ny do pra cy
oraz trwa nia prze glą dów.

Ko par ki Se rii C na pę dza ne
są no wej ge ne ra cji sil ni ka mi
ce chu ją cy mi się du żą mo cą
uży tecz ną, wy so ką spraw -
no ścią oraz dłu gą ży wot no -
ścią. Jed nost ki na pę do we
speł nia ją obo wią zu ją ce ak -
tu al nie nor my emi sji spa lin. 
Mno gość opcji wy po sa że nia
i wa rian tów pod wo zia umoż li -
wia ją opty mal ną kon fi gu ra cję
ma szy ny w ce lu za pew nie nia
naj lep szej wy daj no ści nie za -
leż nie od za sto so wa nia. Hy -
dro sta tycz ny na pęd wen ty la -
to ra chłod ni cy i od dziel ny ob -
wód ob ro tu na le żą do se ryj -
ne go wy po sa że nia ko pa rek
gą sie ni co wych Lie bherr. Zop -
ty ma li zo wa na kon struk cja
wy się gni ków i ra mion za -

pew nia ko par kom gą sie ni -
co wym Lie bherr do sko na łe
pa ra me try ro bo cze w za kre -
sie udźwi gu i si ły ko pa nia.
Lie bherr w swo jej ofer cie po -
sia da mię dzy in ny mi ko par ki
gą sie ni co we szó stej ge ne ra -
cji – R 906 Li tro nic, R 916 Li -
tro nic. Wszyst kie trzy mo de -
le wy po sa ża ne są w czte ro -
cy lin dro we sil ni ki Lie bher ra,
skon stru owa ne spe cjal nie
z prze zna cze niem do na pę -
du ma szyn bu dow la nych.
Ich moc wy no si od po wied -

nio: dla R 906 – 143 KM, dla
R 916 – 157 KM oraz dla
R 926 – 177 KM. Ma szy ny
ma ją tak że in sta la cje elek -
trycz ne opar te o szy nę prze -
sy łu da nych CAN, któ ra
umoż li wia pod łą cze nie więk -
szej licz by od bior ni ków
i szyb szy prze sył in for ma cji.
W ko par kach wy bie rać moż -
na spe cy fi ka cje wy po sa że -
nio we prze wi dzia ne dla kon -
kret ne go za sto so wa nia i ro -
dza ju pra cy. Ma szy ny w wer -
sji Clas sic prze zna czo ne są
do pro wa dze nia ty po wych
ro bót ziem nych. Za sto so wa -
no w nich sys tem Po si ti ve
Con trol skła da ją cy się
z dwóch nie za leż nych ob -
wo dów hy drau licz nych

umoż li wia ją cych opty mal ne
rów no cze sne za si la nie
dwóch na rzę dzi. Mak sy mal -
na pręd kość i wy daj ność
osią ga na jest tu taj dzię ki
opty ma li za cji ste ro wa ne go
elek tro nicz nie wy dat ku
pomp hy drau licz nych.
Wer sja Ad van ced za pew nia
osią gi po zwa la ją ce pra co wać
w naj trud niej szych wa run -
kach, tj. ko pal niach su row -
ców skal nych, przy pra cach
wy bu rze nio wych itp. W tej
spe cy fi ka cji zwięk szo no ci -
śnie nie ukła du hy drau licz ne -
go, co prze kła da się na uzy -
ska nie więk szej si ły wy ry wa -
ją cej i od spa ja nia. Wer sja Ad -
van ced po sia da tak że cał ko -
wi cie zmo der ni zo wa ny, roz -
bu do wa ny sys tem ste row nia
hy drau li ką. Opar to go na zu -
bo żo nej wer sji ukła du Po si ti -
ve Con trol. Po za ste ro wa -
niem pra cą ukła du hy drau -
licz ne go za je go po mo cą re -
gu lo wać moż na pręd kość
ob ro to wą sil ni ka.
Ko par ki szó stej generacji
wy po sa żo no w sen so ry
umiesz czo ne we wszyst kich
new ral gicz nych pod ze spo -
łach. Two rzą one zin te gro -
wa ny sys tem, któ ry spra wia,
że cy kle ro bo cze sta ją się
bar dzo płyn ne, szybkie i pre -
cy zyj ne. No we ma szy ny pra -
cu ją z naj wyż szą wy daj no -
ścią nie za leż nie od licz by
wykorzystywanych na rzę dzi.
Ci śnie nie ro bo cze mo że być
pre cy zyj nie usta wio ne au to -
ma tycz nie bądź ma nu al nie
przez ope ra to ra. Użyt kow nik
ko rzy stać mo że rów nież
z sys te mu au to dia gno sty ki,
któ ry po zwa la na utrzy ma nie
ma szy ny w opty mal nej kon -
dy cji tech nicz nej. Ko par ki
no wej ge ne ra cji mo gą się
prze miesz czać z pręd ko ścią
o 12 pro cent więk szą od po -
przed nich mo de li.

www.liebherr.pl
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Lie bherr pro du ku je ko par ki gą sie ni co we bę dą ce w sta nie za spo ko ić na wet naj bar dziej
spe cy ficz ne po trze by użyt kow ni ków

Podstawowe dane techniczne koparek gąsienicowych Liebherr szóstej generacji
Model R 906 R 916 R 926
Moc silnika 143 KM 157 KM 177 KM
Masa eksploatacyjna 21,7-23,3 t 23,7-26,4 t 25,7 do 27,1 t
Pojemność łyżek 0,6÷1,15 m3 0,75÷1,3  m3 0,75÷1,35  m3



http://www.liebherr.pl/pl-PL/default_pl-lh.wfw


Polski Camoplast
Solideal ma 15 lat!

We wcze sne piąt ko we po po -
łu dnie 28 wrze śnia  wszyst -
kie dro gi pro wa dzi ły do Za -
wier cia. Tak by ło przy naj -
mniej w przy pad ku part ne -
rów han dlo wych, klien tów
i pra cow ni ków fir my So li -
de al Pol ska, któ ra wy bra -
ła to miej sce na świę to wa -
nie ju bi le uszu pięt na sto le -
cia dzia łal no ści. Spo tka nie
roz po czę ła spe cjal na kon -
fe ren cja, w cza sie któ rej
przy po mnia no do tych cza -
so we do ko na nia fir my -ju bi lat -
ki oraz po in for mo wa no licznie
przybyłych gości o pla nach
na naj bliż szą przy szłość.
Krzysz tof Po le siak, dy rek tor
han dlo wy So li de al Pol ska
przy po mniał kil ka dat, któ re
wy da ją się być naj waż niej sze
w do tych cza so wej hi sto rii po -
wsta łej w ro ku 1997 fir my.
Dziś jest ko ja rzo na nie mal wy -
łącz nie z pod war szaw skim
Su le jów kiem i ma ło kto pa -
mię ta, że pierw sza sie dzi ba
So li de al Pol ska mie ści ła się

w Lu bli nie, a obec na w War -
sza wie. Po cząt ko wo fir ma
ofe ro wa ła wy łącz nie ogu mie -
nie do wóz ków wi dło wych.
Trwa ło to jed nak krót ko, w ko -
lej nym ro ku bo wiem ofer ta fir -

my wzbo ga ci ła się o opa ski
amortyzujące i gą sie ni ce gu -
mo we do mi ni ko pa rek. 
Rok 2000 przyniósł kolejną
zmianę. Głów ną sie dzi bę
firmy przeniesiono do Su le -
jów ka, a po ko lej nych pię -
ciu la tach ze względów
formalno-prawnych do War -
sza wy. Uspraw ni ło to dzia -
ła nie, głów nie ze względu
na przyspieszony obie g in -
for ma cji we wnątrz fir my
i upro szcze nie jej struk tury.
Nie za po mi naj my przy tym,
że przed dwu na stu la ty mie -
li śmy jesz cze do czy nie nia
z raczkującym in ter ne tem.
Nie moż na po rów ny wać
tego okresu ze sta nem
obec nym, kie dy to in ter net
sta no wi pod sta wo we na rzę -
dzie dla zna ko mi tej więk -
szo ści firm, nie za leż nie
od bran ży, w któ rej dzia ła ją. 
Na si czy tel ni cy z pew no ścią
za pa mię ta li rok 2001, kie dy
to So li de al Pol ska wpro wa -
dził do sprze da ży opo ny
do ma szyn bu dow la nych.
Był to krok bar dzo ocze ki wa -
ny przez ry nek. Ogu mie nie
to szyb ko zdo by ło so bie
uzna nie, a fir ma du żą rze szę

klien tów, w więk szo ści wier -
nych jej po dziś dzień.
Z przy chyl nym przy ję ciem
„bu dow lan ki” spo tka ła się
za rów no ga ma pro duk tów,
jak i ich wy so ka ja kość.
Szyb ko oka za ło się, że So li -
de al Pol ska nie tyl ko za peł -
nił ryn ko wą lu kę, ale tak -
że stał się klu czo wym gra -
czem kra jo we go ryn ku uda -
nie ry wa li zu jąc z do tych cza -
so wy mi po ten ta ta mi. W krót -
kim cza sie ofer ta zo sta ła po -
sze rzo na o opo ny dia go nal -
ne do du żych ma szyn bu -
dow la nych oraz fel gi prze -
my sło we. Zy ska ły so bie one
ta kie uzna nie, że w Pol sce
pod ję to ich pro duk cję na in -
dy wi du al ne za mó wie nie. 
So li de al Pol ska za wsze
wsłu chi wał się w po trze by
użyt kow ni ków. Wła śnie dla -
te go w ro ku 2010 dzia łal -
ność roz po czę ła sta cja na -
peł nia nia opon ela sto me -
rem. Fir ma za czę ła rów nież
ofe ro wać opo ny ra dial ne
do du żych ma szyn bu dow la -
nych. Pod czas kon fe ren cji
w Za wier ciu pod kre śla no, że
So li de al Pol ska za mie rza
być szcze gól nie ak tyw ny
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Pre zes Grze gorz Szkul tec ki pod czas swo je go wy stą pie nia na kon fe ren cji pod kre ślił, że Ca mo plast So li de al dba w szcze gól ny
spo sób o swych pra cow ni ków. Wy ma ga przy tym bez względ nie, aby ci w po dob ny spo sób trak to wa li klien tów fir my… 

Do Za wier cia przy wie zio no opo ny z naj now szej ofer ty Ca mo plat So li de al. Two rzy ły
one cie ka we kom po zy cje, nic dziw ne go, że by ły chęt nie fo to gra fo wa ne…



w tym seg men cie. Do wo dem
po twier dza ją cym te za po -
wie dzi by ła pre mie ra naj -
now sze go pro duk tu Gru py
Ca mo plast So li de al. Cho dzi
o opo ny w kla sie L5 prze zna -
czo ne do ła do wa rek i po jaz -
dów tech no lo gicz nych eks -
plo ato wa nych w eks tre mal -
nie trud nych wa run kach. Fir -
ma chce przy czy nić się
do roz wo ju tech no lo gicz ne -
go te go ro dza ju ogu mie nia
prze pro wa dza jąc je go te sty
w Pol sce. Do wie dzie li śmy
się, że roz mo wy na ten te mat
pro wa dzo ne mię dzy in ny mi
z ko pal nia mi su row ców skal -
nych wkra cza ją wła śnie
w de cy du ją cą fa zę.
Pre zes So li de al Pol ska
Grze gorz Szkul tec ki w swo -
im wy stą pie niu na kon fe ren -
cji w Za wier ciu raz jesz cze
przy po mniał za le ty po łą cze -
nia So li de al Gro up z ka na -
dyj skim Ca mo plast Inc. wy -
spe cja li zo wa nym w pro duk -
cji i ob słu dze opon, kół oraz

gu mo wych gą sie nic po -
trzeb nych do trans por tu
i prze ła dun ku ma te ria łów
oraz prze my śle bu dow la -
nym. Grze gorz Szkul tec ki
wy ra ził prze ko na nie, że fu zja
obu firm po zwo li wy kre ować
świa to we go li de ra wśród
pro du cen tów opon prze my -
sło wych i gą sie nic gu mo -

wych. Przy no si tak że ko rzy -
ści dla So li de al Pol ska, któ -
ra dzia ła te raz na rzecz świa -
to we go po ten ta ta umie ją ce -
go do sko na le wy ko rzy stać
swój po ten cjał. Ca mo plast
So li de al dzia ła jąc w ska li
glo bal nej po sia da dziś fa bry -
ki w USA, w Eu ro pie, na Sri
Lan ce, w Ko rei Po łu dnio wej

i w Chi nach. Fir ma za trud -
nia 180 in ży nie rów i na ukow -
ców we wła snych ośrod kach
ba daw czo -roz wo jo wych zaj -
mu ją cych się udo sko na la -
niem opon, gą sie nic i felg.
O tym, że ich pra ca przy no si
efek ty świad czy choć by to,
że Ca mo plast So li de al jest
wła ścicie lem 178 róż ne go
ro dza ju pa ten tów. Dzię ki te -
mu So li de al Pol ska mo że
za ofe ro wać pol skim klien -
tom sze reg no wa tor skich
roz wią zań, któ re przy niosą
im wy mier ne ko rzy ści pod -
czas co dzien nej eks plo ata -
cji sprzę tu. Grze gorz Szkul -
tec ki pod kre ślił, że pod sta -
wo wym prio ry te tem dla So -
li de al Pol ska jest ofe ro wa -
nie pro duk tów do sko na łej
ja ko ści, któ re po zwo lą zy -
skać uzna nie koń co wych
użyt kow ni ków, nie za leż nie
od wa run ków, w któ rych
przy cho dzi funk cjo no wać
ich ma szy nom. 

www.solideal.pl

Komponenty

Grzegorz Szkultecki i Krzysztof Polesiak z dumą prezentowali  opo ny w kla sie L5 prze -
zna czo ne do ła do wa rek i wo zi deł eks plo ato wa nych w eks tre mal nie trud nych wa run kach

http://www.camoplastsolideal.com/pl/


Volvo DD25 – spe cja li sta
do mniej szych prac

Vo lvo DD25  to ma ły wa lec
dwu bęb no wy za pro jek to -
wa ny do mniej szych prac
zwią za nych z za gęsz cza -
niem pod ło ża. Maszyna
zapewnia ope ra to rom wy -
jąt ko wą wi docz ność we
wszyst kich kie run kach dzię -
ki wła ści we mu umiej sco -
wie niu fo te la i opadającej
po kry wie sil ni ka. Nie za leż -
nie od te go, czy za gęsz cza -
nie od by wa się pod czas
jaz dy do przo du, czy do ty -
łu, kra wę dzie bęb nów są
do brze wi docz ne – po zwa la
to na pre cy zyj ne wy ko na nie
pra cy i zwięk sza bez pie -
czeń stwo. Do bra wi docz -
ność ob sza ru ro bo cze go
zmniej sza zmę cze nie ope -
ra to ra oraz po zwa la unik nąć
wgnie ceń i za dra pań ma -
szy ny po pra wia jąc jed no -
cze śnie bez pie czeń stwo
pra cow ni ków pla cu ro bót.
DD25 o ma sie 2.450 kg
to wa lec o wy so kiej czę sto -
tli wo ści wi bra cji, któ ry
umoż li wia pra cę przy zwięk -
szo nej pręd ko ści prze jaz du
za cho wu jąc jed no cze śnie
pra wi dło we od stę py mię dzy
punk ta mi uda rów. Da je to
w re zul ta cie wy so kiej ja ko -
ści gład ką po wierzch nię as -
fal tu. Za leż nie od za sto so -
wa nia czę sto tli wość wi bra -
cji moż na re gu lo wać w za -
kre sie od 3.300 uda rów
na mi nu tę/55 Hz do 4.000
uda rów na mi nu tę/67 Hz.
Ist nie je wie le czyn ni ków,
któ re mo gą wy ma gać zmia -
ny usta wie nia czę sto tli wo ści
wi bra cji w ce lu za cho wa nia
od po wied niej gład ko ści
i gę sto ści dy wa ni ka. Na le żą
do nich moż li wość ma new -
ro wa nia na pla cu ro bót,
skład mie szan ki oraz tem -
pe ra tu ra as fal tu. Czę sto tli -
wość zmie niana jest po -
przez prze sta wie nie dźwi gni
prze pust ni cy sil ni ka. Gład -
kość dy wa ni ka jest tak że
gwa ran to wa na przez au to -

ma tycz ny sys tem wy łą cze -
nia wi bra cji, któ ry eli mi nu je
uszko dze nia na wierzch ni
as fal to wej, gdy ope ra tor za -
po mni wy łą czyć wi bra cje.
Sa me bęb ny też są god ne
wzmian ki. Pod da no je ob rób -
ce me cha nicz nej w ce lu za -
gwa ran to wa nia ide al nej okrą -
gło ści, na to miast ostat -
nie 20 mm po wierzch ni
od kra wę dzi bęb na jest sfa -
zo wa ne, a kra wę dzie ma ją
za okrą glo ny pro fil o pro mie -

niu 9 mm. Ce chy te przy -
czy nia ją się do gład kie go
wy koń cze nia na wierzch ni
bez po zo sta wia nia żad -
nych wgnie ceń na as fal cie.
Tym sa mym dla osią gnię -
cia do sko na łe go re zul ta tu
po trze ba mniej prze jaz dów.
Oba bęb ny wy po sa żo ne są
w zgar nia ki wy ko na ne z ure -
ta nu, któ re za pew nia ją sku -
tecz ne oczysz cza nie i wy dłu -
żo ną ży wot ność, tak że po -
wierzch ni pod le ga ją cych
ściera niu. Ure tan cha rak te ry -
zu je się więk szą od por no ścią
na prze cię cia i zu ży cie niż
sto so wa na za zwy czaj gu ma.
Za rów no przed ni, jak i tyl ny
bę ben są wy po sa żo ne w ci -
śnie nio wy układ wod ny, któ -
ry po ma ga eli mi no wać zja wi -
sko przy wie ra nia as fal tu pro -
wa dzą ce do uszko dzeń na -
wierzch ni. Od por ny na ko ro -
zję układ za pew nia cią gły do -

pływ wo dy na po wierzch nie
bęb nów, a do kład ne fil try
przy każ dej z dysz zra sza ją -
cych mi ni ma li zu ją ich za py -
cha nie się i utrzy mu ją wła ści -
wy „wa chla rzo wa ty” kształt
stru mie nia zra sza ją ce go bęb -
ny. Mo sięż ne dy sze i fil try
siat ko we są za pro jek to wa ne
w spo sób umoż li wia ją cy ich
szyb kie wy mon to wa nie – bez
uży cia na rzę dzi – w ra zie za -
pcha nia się tych ele men tów.
Prze pływ wo dy jest utrzy -

my wa ny przez pom pę
mem bra no wą i głów ny ze -
spół na peł nia nia wo dą. Zra -
sza nie moż na tak że re gu lo -
wać – w tym ce lu ope ra tor
wy bie ra od stę py mię dzy
stru mie nia mi wo dy kie ro wa -
ny mi na bę ben. Wy dłu że nie
cza su mię dzy stru mie nia mi
(je śli jest wła ści we) mo że
znacz nie zmniej szyć nie po -
trzeb ne zu ży cie wo dy
i skró cić czas po świę ca ny
na na peł nia nie zbior ni ka
wo dy. Po ziom wo dy moż na
ła two kon tro lo wać dzię ki
wskaź ni ko wi umiesz czo ne -

mu na sa mym zbior ni ¶ku. 
In nym waż nym ele men tem
wal ca DD25 jest no wy,
oszczęd ny trzy cy lin dro wy
sil nik wy so ko pręż ny o mo -
cy 24,8 kW. Dzię ki wy łącz ni -
ko wi umiesz czo ne mu w fo -
te lu ma szy na wy łą czy sil nik
i włą czy ha mul ce, w przy -
pad ku gdy by ope ra tor opu -
ścił swo je sta no wi sko, co
po zwa la utrzy mać bez piecz -
ne wa run ki eks plo ata cji.
Oba bęb ny są wy po sa żo ne
w bez ob słu go we szczel ne
ło ży ska mi mo śro do we, któ -
re są na peł nio ne sma rem li -
to wym, dzię ki cze mu są od -
por ne na wyż sze tem pe ra tu -
ry i pręd ko ści ob ro to we.
Wszyst kie punk ty ser wi so -
we są ła two do stęp ne dzię ki
lek kiej, otwie ra nej do przo -
du po kry wie sil ni ka, któ rą
pod pie ra ją dwie sprę ży ny
ga zo we. Punk ty wy ma ga ją -
ce co dzien nej kon tro li są
do stęp ne z po zio mu pod ło -
ża, co po ma ga w za gwa ran -
to wa niu pra wi dło we go wy -
ko na nia ob słu gi tech nicz -
nej. Na po kry wie sil ni ka
znaj du je się czy tel na ta be la
ob słu gi tech nicz nej, w któ rej
po da no czę sto tli wość czyn -
no ści i wy ma ga nia do ty czą -
ce sma ro wa nia. Ser wis uła -
twia ją po gru po wa ne prze -
wo dy do zdal ne go spusz -
cza nia ole ju hy drau licz ne go
i sil ni ko we go, umiesz czo ne
w spe cjal nym bocz nym
prze dzia le, dzię ki cze mu
wy mia na ole jów jest pro sta.
Po dob nie jak w przy pad ku
wszyst kich pro duk tów fir my
Vo lvo CE, wspar cie tech -
nicz ne wła ści cie lom walca
DD25 za pew nia sieć de ale -
rów za trud nia ją cych wy -
kwa li fi ko wa ny per so nel. 

www.volvoce.pl
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Walec Volvo DD25
Ma sa ro bo cza [kg] 2.450
Sze ro kość bęb na [mm] 1.000
Śred ni ca bęb na [mm] 700
Czę sto tli wość wi bra cji [Hz] 55 (3.300) i 67 (4.000)
(uda ry na mi nu tę)
Si ła od środ ko wa wi bra cji [kN] du ża – 37

ma ła – 25

Efektem pracy małego walca dwubębnowego Vo lvo DD25  jest zawsze do sko na ła,
po zba wio na nie row no sci na wierzch nia…



http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx


JCB do recyklingu

W do bie kur cze nia się re -
zerw su row ców na tu ral nych
pro ble my za go spo da ro wa -
nia i po now ne go wy ko rzy -
sta nia czę ści od pa dów sta je
się co raz bar dziej ak tu al ny.
Nie mal na każ dym kro ku na -
po ty ka my kon te ne ry i po -
jem ni ki na ma ku la tu rę, szkło,
two rzy wa sztucz ne, pusz ki,
ba te rie i ubra nia. Tra fia ją one
na stęp nie do sor tow ni za kła -
dów pro fe sjo nal nie zaj mu ją -
cych się uty li za cją i prze rób -
ką od pa dów i su row ców
wtór nych. W pra cach na wy -
sy pi skach i sor tow niach od -
pa dów do sko na le spraw dza -
ją się ma szy ny JCB. Ła do -
war ki te le sko po we 541-70
i 531-70 oraz ła do war ki ko ło -
we 436 ZX i 426 ZX. Pre cy zja
ma new rów, du ża zwrot ność,
du ży udźwig i eko no micz -
na eks ploa ta cja spra wia ją,

że „tele skop” JCB jest w sta -
nie z po wo dze niem za stą pić
kil ka wóz ków wi dło wych.
Ma szy na do po sa żo na w od -
po wied ni osprzęt mo że peł -
nić ro lę plat for my ro bo czej
umoż li wia ją cej bez piecz ną
pra cę na wy so ko ści. Z jej
po mo cą moż na rów nież re -
ali zo wać trans port pio no wy
nie tyl ko osób, ale tak że na -
rzę dzi i sprzę tu.
Ma szy ny pra cu ją ce w za kła -
dach uty li za cji od pa dów na -

ra żo ne są na eks tre mal ne
ob cią że nia. Wil goć spra wia,
że na ra żo ne są na ko ro zję.
JCB za sto so wa ło dla te go
spe cjal ne za bez pie cze nia
ko mór sil ni ko wych ma szyn.
Ich ka bi ny ze wzglę du
na eks plo ata cję ma szyn
w śro do wi sku za py lo nym

i wśród nie przy jem nych za -
pa chów wy po sa żo no w spe -
cjal ne ukła dy fil tra cyj ne. Za -
dba no rów nież o opo ny,
któ re są szcze gól nie na ra -
żo ne na uszko dze nia me -
cha nicz ne. Ma szy ny wy ko -
rzy sty wa ne do prze ła dun ku
od pa dów czę sto na jeż dża ją
na ostre przed mio ty. Ła do -
war ki te le sko po we imp onu -
ją zwrot no ścią, co sta no wi
ich wiel ką za le tę. Więk szość
prac od by wa się bo wiem

w miej scach o bar dzo ogra -
ni czo nej po wierzch ni. Wy -
się gnik o dłu go ści 17 me -
trów i moż li wość za sto so wa -
nia ca łe go sze re gu na rzę dzi
ro bo czych zde cy do wa nie
zwięk sza ją za kres za sto so -
wa nia ma szy ny. Funk cjo nal -
ność, du ży udźwig i ol brzy -
mi za sięg, to pod sta wo we
wa lo ry ła do wa rek te le sko -
po wych JCB. Szcze gól nie
przy prze ro bie od pa dów
i in nych pra cach re cy klin go -
wych uwi dacz nia ją się za le -
ty „te le sko pów” JCB. Im po -
nu ją cy mo cą układ na pę do -
wy przy spie sza cy kle ro bo -
cze. Opty mal ny cię żar ro bo -
czy ozna cza, że ma szy ny
bez pro ble mów mo gą pra -
co wać we wnątrz hal bez ry -
zy ka uszko dze nia struk tu ry
po sadz ki. Wą ski roz staw osi
i ogra ni czo ne ga ba ry ty tyl -
nej czę ści nad wo zia za pew -
nia ją mak sy mal ną zwrot -
ność ma szyn. Pre cy zyj ny
układ ste ro wa nia funk cja mi
ma szy ny pod no si efek tyw -
ność pro wa dzo nych ro bót.
Moc na bu do wa i dłu ga ży -
wot ność wszyst kich pod ze -
spo łów gwa ran tu ją dłu gą
bez a wa ryj ną pra cę. Do sko -
na ła wi docz ność z ka bi ny
zwięk sza bez pie czeń stwo
ope ra to ra i in nych osób
prze by wa ją cych w po bli żu
ma szy ny. Kon struk cja ła do -
wa rek te le sko po wych JCB
sta no wi je dy ne w swo im ro -

dza ju po łą cze nie nie za wod -
no ści, dłu giej ży wot no ści,
wy dłu żo nych in ter wa łów
mię dzy prze glą do wych i za -
cho wa nia wy so kiej war to ści
w przy pad ku od sprze da ży. 
W za sto so wa niach ko mu nal -
nych spraw dza ją się tak że ła -
do war ki ko ło we JCB 436 ZX
oraz 426 ZX. Ich pod sta wo -
wym za da niem jest wstęp ny
prze ła du nek śmie ci i od pa -
dów tra fia ją cych na skła do wi -
sko. W obu ma szy nach za sto -
so wa no naj now sze roz wią za -
nia kon struk cyj ne, obie im po -
nu ją wy daj no ścią. Układ
amor ty za cji wy się gni ka zwięk -
sza wy daj ność dzię ki ogra ni -
cze niu wy sy py wa nia się ła -
dun ku z łyż ki na wet pod czas
dłuż szych prze jaz dów po nie -
rów nym pod ło żu. Na uwa gę
za słu gu ją no wej ge ne ra cji ka -
bi ny, w któ re wy po sa żo no ła -
do war ki ko ło we JCB. Do sko -
na ła wi docz ność oraz przej -
rzy ście roz miesz czo ne ele -
men ty ste ro wa nia uła twia ją
pra cę ope ra to ra. Po czas pra -
cy w szko dli wym, za py lo nym
śro do wi sku jest on na le ży cie
chro nio ny dzię ki ukła do wi
nad ci śnie nio we mu sku tecz nie
za po bie ga ją ce mu prze ni ka -
niu do wnę trza szko dli wych
sub stan cji. No wej ge ne ra cji
układ na pę do wy i hy drau licz -
ny za pew nia ją nad zwy czaj ną
wy daj ność. Ma szy ny są nie -
zwy kle uni wer sal ne, za kres
ich za sto so wań zwięk sza do -
dat ko wo moż li wość za sto so -
wa nia szero kiej ga my osprzę -
tu ro bo cze go. Wszyt ko to do -
sko nale uzu peł nia koncep -
cja Wa ste Ma ster stwo rzo -
na dla ma szyn wy ko rzy sty wa -
nych przy prze rób ce od pa -
dów. Ła do war ki ce chu je wy -
jąt ko wa sta bil ność, przy sto -
so wa ne są do pra cy w naj -
trud niej szych wa run kach i wy -
po sa żo ne we wzmoc nio ny
wy się gnik ty pu High Lift lub
Su per High Lift. Ła do war ki
ko ło we JCB są tak że ła twe
w ser wi so wa niu, co do mi ni -
mum ogra ni cza czas bez pro -
duk tyw nych prze sto jów.

www.interhandler.pl 
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Ła do war ka ko ło wa JCB 426 ZX przy prze ła dun ku od pa dów

Ładowarka teleskopowa JCB 541-70 imponuje dużym udźwigiem, zasięgiem i zwrotnością



Sprężarki Doosan zgodne
z normą Stage IIIB

Do osan Por ta ble Po wer wy -
pu ścił na ry nek sprę żar ki na -
pę dza ne sil ni ka mi o mo cy
od 130 do 560 kW speł nia -
ją cy mi wy mo gi nor my Sta -
ge IIIB. Głów nym ce lem
kon struk to rów ko re ań skie -
go kon cer nu by ło po łą cze -
nie tech no lo gii no wo cze -
snych jed no stek na pę do -
wych z za awan so wa ny mi
funk cja mi sprę ża rek. Dzię ki
te mu znacz nie zwięk szo no
wy daj ność ma szyn przy jed -
no cze snym ogra ni cze niu
zu ży cia pa li wa. Za pew nio no
tak że wy so ką nie za wod -
ność, trwa łość, a tak że ła -
twość ser wi so wa nia ma szyn. 
Ty po sze reg no wych sprę -
ża rek Do osan skła da się
z pię ciu mo de li o wy daj no -
ści od 21,5 do 30 m3/min
przy ci śnie niu ro bo czym
w za kre sie 9÷21 bar. Sprę -
żar ki te na pę dza ne są sil ni -

kiem Cum mins QSL9, w któ -
rym zasto so wa no układ
re cyr ku la cji spa lin EGR
z fil trem czą stek sta łych
DPF. W ce lu od róż nie nia
od sprę ża rek po przed niej ge -
ne ra cji, mo de le no we go ty po -
sze re gu otrzy ma ły zmie nio ne
ozna cze nia, a mia no wi -
cie: 9/275, 9/305, 12/250 17/240
i 21/220. Jest to istot ne
z punk tu wi dze nia sze ro ko
po ję tej ob słu gi po sprze daż -
nej, na przy kład do staw czę -
ści za mien nych. Zgod nie
z ak tu al nie obo wią zu ją cy mi
prze pi sa mi, sprę żar ki star sze -
go ty pu mo gą być ofe ro wa ne
rów no le gle z no wy mi do cza -
su wy czer pa nia się za pa sów.
No wa sprę żar ka 12/250 po -
sia da sze reg in no wa cyj -
nych funk cji, któ re ma ją
wpływ na pod nie sie nie jej
wy daj no ści i nie za wod no -
ści. Speł nia rów nież jed no
z naj istot niej szych ży czeń
użyt kow ni ków, któ rzy pre fe -
ru ją nie wiel kie ga ba ry ty ma -
szyn, a jed no cze śnie dobrą

do stęp ność pod ze spo łów
uła twia ją cą ser wi so wa nie.
Mi mo, że ce chy te są bar -
dzo trud ne do po go dze nia,
jak widać w praktyce, kon -
struk to rzy Do osan Por ta ble
Po wer po ra dzi li so bie z tym
pro ble mem zna ko mi cie.
No wy mo del sprężarki 12/250
cechuje zmniej szo na wiel -
kość (dwa urządzenia mo -
gą się zmie ścić na cię ża -
rów ce) oraz do sko na ły
do stęp do punktów ser wi -
so wych. Cho ciaż nowe
urządzenie ma zmniejszone
gabaryty, to odznacza się
wyższą wydajnością, która
wynosi  25 m³/min.
Kom pre sor 12/250 po sia da
zu peł nie no wy sys tem ste -
ro wa nia z du żym ko lo ro -
wym wy świe tla czem. Po ja -
wia ją się na nim in struk cje
dla ope ra to ra uła twia ją ce
ob słu gę urzą dze nia. In ter -
fejs WiFi po zwa la na bły ska -
wicz ny trans fer danych do -
ty czą cy pa ra me trów ro bo -
czych sprę żar ki do kom pu -

te ra prze no śne go, ta ble tu
lub smart fo na. W ten spo -
sób uła twio no pra cę me cha -
ni ków, któ rzy dokonując
analizy danych mo gą szyb -
ciej zdia gno zo wać uster kę.
Do dat ko we ele men ty, ta kie
jak kroć ce wy lo to we po wie -
trza oraz ste row nik mi kro -
pro ce so ro wy chro niący ma -
szy nę  i mo ni to ru jacy pa ra -
me try jej pra cy sta no wią
stan dar do we wy po sa że nie
sprę żar ki 12/250. Waż ną, no -
wą funk cją jest ha mu lec na -
jaz do wy umoż li wia ją cy ho lo -
wa nie przy cze py kom pre so -
ra po dro gach pu blicz nych.
Du że sprę żar ki są uży wa ne
do za si la nia urzą dzeń wiert -
ni czych sto so wa nych wy -
do by wa nia, w gór nic twie,
ba da niach geo lo gicz nych.
Obej mu ją one rów nież in ne
za sto so wa nia spe cja li stycz -
ne, ta kie jak na przy kład
czysz cze nie stru mie nio wo -
ścier ne oraz na kła da nie po -
włok ma lar skich.

www.asco-eq.pl
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Wa ryń ski Tra de dba
o najwyższy poziom 

Wa ryń ski Tra de kon se kwent -
nie sta wia na pro fe sjo nal ną
ob słu gę ser wi so wą i do sta wę
czę ści za mien nych. W trud -
nych dla bran ży bu dow la nej
cza sach każ dy nie pla no wa ny
prze stój ma szy ny przy no si
stra ty zmniej sza jąc i tak już
ogra ni czo ne do mi ni mum zy -
ski przed się bior ców. Wy cho -
dząc na prze ciw ocze ki wa -
niom swoich klien tów Wa ryń -
ski Tra de sta le się roz wi ja po -
przez uspraw nie nie usług lo -
gi stycz nych, jak rów nież
opty ma li zu je czas reakcji ser -
wi su. Uczest ni cząc sys te ma -
tycz nie w spe cja li stycz nych
szko le niach per so nel tech -
nicz ny sta le pod no si swo je
kwa li fi ka cje. Firma analizuje i
wdraża na bieżąco zbie ra ne
od użyt kow ni ków opi nie oraz
su ge stie. Dzię ki tym roz wią -
za niom wzrasta ja kość usług
świad czo nych przez biu ro
ser wi su, jak rów nież biu ro

czę ści za mien nych. Dla wy -
go dy klien tów i szyb ko ści re -
ak cji ser wi su spół ka wpro wa -
dzi ła roz wią za nie B2B, dzię ki
któ re mu każ dy za re je stro wa -
ny użyt kow nik bę dzie miał
moż li wość spraw dze nia, czy
po trzeb na część jest w ma -
ga zy nie, ile kosz tu je i ja ki
jest prze wi dy wa ny czas do -
sta wy. Na stęp nym kro kiem
wpro wa dza nym po przez
plat for mę B2B jest moż li -
wość zgła sza nia prze glą dów
i awa rii bez po śred nio przez
in ter net. Roz wią za nia te

pozwalają w szyb ki i przy ja -
zny spo sób mo ni to ro wać
sta tu s zgło sze nia czy uzy -
skać kon takt do oso by,
do któ rej ono tra fi ło.
Wszyst kie wpro wa dza ne roz -
wią za nia, któ re uda ło się
wdro żyć dzię ki współ pra cy
z klien ta mi, ma ją na ce lu zmi -
ni ma li zo wa nie kosz tów pla -
no wa nych i nie pla no wa nych
prze sto jów ma szyn. Wa ryń -
ski Tra de nie ustan nie po sze -
rza ofer tę ma szyn, jak rów -
nież spo so bów fi nan so wa nia
ich za ku pów. Każ dy z klien -

tów ma moż li wość sko rzy sta -
nia z pro gra mu „RENT TO
BUY!”, dzię ki któ re mu zy sku -
je on moż li wość wy na ję cia
i prze te sto wa nia ma szy ny
z moż li wo ścią jej póź niej sze -
go za ku pu i od li cze nia od ce -
ny na wet do stu pro cent su -
my czyn szu wy naj mu i trans -
por tu. Wie lo let nia współ pra -
ca z Gu an gxi LiuGong Ma -
chi ne ry Co., Ltd umoż li wi ła
w 2012 ro ku roz sze rze nie
ofer ty o ca łą ga mę wóz ków
wi dło wych. W ak tu al nej ofer -
cie spół ki Wa ryń ski Tra de
znaj du ją się mi ni ła do war ki,
ła do war ki, ko par ki, wal ce,
rów niar ki, ko par ko -ła do war -
ki, wóz ki wi dło we oraz
osprzęt ro boczy. Sze ro ki wa -
chlarz pro duk tów umoż li wia
klien tom ujed no li ce nie par ku
ma szyn i – co najważ niej -
sze – pozwala ko rzy stać
z jed ne go ser wi su. Dzię ki ta -
kie mu roz wią za niu ist nie je
moż li wość ob ni że nia kosz -
tów sta łych zwią za nych
z eks plo ata cją ma szyn. 

www.warynski-trade.com.pl
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Waryński Trade oferuje usługi serwisowe na najwyższym poziomie

http://www.warynski-trade.com.pl/


Czynnik 5 – nowy zestaw Goldhofera
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No wy DAF XF Eu ro 6V40.

Oficjalna premiera Vo lvo FH
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Oficjalna premiera Vo lvo FH

W dniu 5 wrze śnia  Vo lvo
Trucks do ko na ło ofi cjal nej
pre zen ta cji no wej se rii Vo lvo
FH. Świa to wa pre mie ra no -
we go sa mo cho du od by ła się
pod czas uro czy stej ga li
w Scan di na vium Are na,
w Go ete bor gu, z udzia łem
po nad 2.000 za pro szo nych
go ści. Ko lej ne 4.000 osób
wzię ło udział w rów no le głych
pre zen ta cjach w Ma dry cie,
Bir ming ham, Pa ry żu, Rot ter -
da mie i Bruk se li, a przeszło
34.000 osób oglą da ło in ter -

ne to we trans mi sje ze wszyst -
kich tych wy da rzeń.
Od bli sko dwudziestu lat Vo -
lvo FH po zo sta je fla go wym
mo de lem Vo lvo Trucks.
Od cza su ryn ko wej pre mie -
ry no wej wer sji Vo lvo FH, w
ro ku 1993, sprze da no po -
nad 650.000 tych po jaz dów.
To po nad sześćdziesiąt pro -
cent cał ko wi tej sprze da ży
Vo lvo Trucks. 
– Vo lvo FH jest fi la rem na szej
ofer ty. Dla wie lu lu dzi mo del
FH jest sy no ni mem Vo lvo
Trucks. No wa se ria Vo lvo FH
sta no wi pod sta wę dla dal szej
po myśl nej eks pan sji ryn ko -
wej Vo lvo Trucks – pod kre śla
Cla es Nils son Pre zes Vo lvo
Truck Cor po ra tion. Jed nym
z głów nych za ło żeń pro jek -

to wych by ło opra co wa nie
sa mo cho du cię ża ro we go
o bez a pe la cyj nie naj lep -
szych na ryn ku wła ści wo -
ściach jezd nych. Sze reg
udo sko na leń kon struk cyj -
nych nada ło no wej se rii Vo -
lvo FH sta bil ność i ela stycz -
ność, któ re moż na po dzi -
wiać w fil mie za ty tu ło wa nym
„Wy czyn Ba le ri ny”, do stęp -
nym na stro nie www.vo lvo -
trucks.com/fh, w któ rym
akro bat ka Fa ith Dic key spa -
ce ru je po li nie roz pię tej po -
mię dzy dwo ma sa mo cho da -
mi cię ża ro wy mi pę dzą cy mi
z pręd ko ścią 80 km/h

Dla no wej se rii Vo lvo FH zo -
sta ło za pro jek to wa ne no we
nie za leż ne za wie sze nie
przed nie, IFS (In di vi du al
Front Su spen sion). Każ de
przed nie ko ło jest za mo co -
wa ne do pod wo zia nie za leż -
nie od dru gie go i je go ru chy
nie od dzia łu ją na dru gie ko -
ło. Po nie waż oby dwa ko ła
przed nie prze miesz cza ją się
nie za leż nie od sie bie, jaz da
sta je się ła god niej sza i sta -
bil niej sza. Dzię ki wy eli mi no -
wa niu wza jem ne go od dzia -
ły wa nia kół na sie bie, wzra -
sta ją rów nież pre cy zja kie ro -
wa nia i wy czu cie dro gi przez
kie row cę. – Prze szli śmy sa -
mych sie bie. Vo lvo FH jest
bar dziej po dob ne do sa mo -
cho du oso bo we go, niż cię -

ża ro we go, je że li cho dzi
o pre cy zję re ak cji i wzbu -
dza ją cą za ufa nie sta tecz -
ność kie run ko wą – mó wi
Mar tin Pal ming, me ne dżer
pro duk tu w Vo lvo Trucks.
No we Vo lvo FH jest no wa -
tor skie pod każ dym wzglę -
dem. Na no wo za pro jek to -
wa na klat ka bez pie czeń -
stwa ka bi ny i no we sys te my
ostrze gaw cze za pew nia ją
więk sze niż do tych czas
bez pie czeń stwo bier ne
i czyn ne. Ku ba tu ra no wej
ka bi ny jest więk sza na wet
o je den metr sze ścien ny,
za leż nie od wer sji. Za rów no
śro do wi sko kie row cy, jak
i prze strzeń wy po czyn ko wa
zo sta ły zop ty ma li zo wa ne
pod wzglę dem funk cjo nal -
no ści. In te li gent ne tech no -
lo gie za pew nia ją ni skie zu -

ży cie pa li wa, a zna ko mi te
wła ści wo ści jezd ne po zwa -
la ją skró cić cza sy do sta wy
i cie szyć się więk szym bez -
pie czeń stwem na dro dze. 
Vo lvo Trucks ofe ru je roz wią -
za nia dla aspek tów dzia łal no -
ści trans por to wej, któ re w naj -
więk szym stop niu od dzia łu ją
na ren tow ność  eko no mi ki
pa li wo wej, dys po zy cyj no ści
oraz pręd ko ści śred niej. 
Wie le uwa gi pod czas pro -
jek to wa nia Vo lvo FH po świę -
co no kie row cy. Ni gdy do tąd
fir my trans por to we i kie row -

cy nie by li tak głę bo ko za an -
ga żo wa ni w pro jek to wa nie
no we go po jaz du w Vo lvo
Trucks – w su mie ze bra no
opi nie po nad 3000 kie row -
ców. Ta bli ska współ pra ca
jest na tu ral nym eta pem. Wa -
run ki pra cy ma ją bez po śred -
nie prze ło że nie na fi nan se
fir my trans por to wej. Je że li
kie row ca mo że wy ko ny wać
swo je obo wiąz ki bar dziej
kom for to wo, spraw nie i bez -
piecz nie, pra cu je wy daj niej
i osią ga lep sze wy ni ki. 
Roz wią za nia zwięk sza ją ce
wy daj ność moż na zo ba czyć
tak że na ze wnątrz po jaz du.
Jed nym z nich jest bez prze -
wo do wy pi lot zdal ne go ste -
ro wa nia, uspraw nia ją cy za ła -
du nek i roz ła du nek. Za je go
po mo cą kie row ca mo że ste -
ro wać za wie sze niem lub

win dą za ła dow czą al bo mo -
ni to ro wać na ci ski na osie,
za rów no w sa mo cho dzie cię -
ża ro wym, jak i przy cze pie,
sto jąc na ze wnątrz po jaz du. 
Do tych cza so wa se ria Vo lvo
FH przez pra wie dwa dzie ścia
lat po zo sta wa ła nie za wod -
nym mo to rem roz wo ju za -
rów no Vo lvo Trucks, jak i firm
trans por to wych na ca łym
świe cie i wy glą da na to, że
no we Vo lvo FH bę dzie od -
gry wać tę sa mą, waż ną ro lę
przez wie le na stęp nych lat. 

www.volvotrucks.com

Ofi cjal na pre zen ta cja i świa to wa pre mie ra no we go po jaz du cię ża ro we go od by ła się
pod czas uro czy stej ga li w Scan di na vium Are na, w Go ete bor gu, z udzia łem po -
nad 2000 za pro szo nych go ści

Co moż na wy my ślić, by za de mon stro wać do sko na łość wła ści wo ści jezd nych i zna -
ko mi tą pre cy zję kon tro li naj now sze go mo de lu Vo lvo FH? No, cóż… wy star czy za an -
ga żo wać hol ly wo odz ką eki pę fil mow ców i mi strzy nię w cho dze niu po li nie
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No wy DAF XF Eu ro 6

Na wy sta wie po jaz dów cię ża -
ro wych w Ha no we rze fir ma
DAF za pre zen to wa ła swój naj -
now szy mo del XF Eu ro 6. Pro -
duk cja no wych po jaz dów XF
roz pocz nie się wio sną przy -
szłe go ro ku. Pod czas ich pro -
jek to wa nia fir ma DAF kie ro wa -
ła się za pew nie niem mak sy -
mal nej wy daj no ści trans por tu,
osią ga ją ca naj niż sze w bran ży
kosz ty eks plo ata cji przy opty -
mal nych osią gach po jaz du.
Mo del XF Eu ro 6 mar ki DAF to
zu peł nie no we pod wo zie,
oszczęd ny sil nik PACCAR MX
Eu ro 6, ae ro dy na micz na li nia
nad wo zia i no wo cze sne, prze -
stron ne wnę trze. 
– Zna czą ca in we sty cja fir my
DAF w no wą ga mę mo de li XF
Eu ro 6 sta no wi od zwier cie dle -
nie stra te gicz ne go pla nu roz -
wo ju, któ ry opie ra się na do -
sko na łych pa ra me trach eks -
plo ata cyj nych tych po jaz dów.
Jest to naj bar dziej kom plek -
so we za da nie kon struk cyj ne
i pro gram wdro że nia w 84-let -
niej hi sto rii fir my. No wy XF
sta no wi do sko na le uzu peł nie -
nie na gra dza nych se rii CF
oraz LF – po wie dział Har rie
Schip pers, pre zes DAF i wi -
ce pre zes fir my PACCAR. 
Da ne no wych sil ni ków
PACCAR MX-13 Eu ro 6: 
• ży wot ność sil ni ka o pa ra -

me trze B10 określona jest
na 1,6 mln km,

• ni skie zu ży cie pa li wa
na po zio mie po jaz dów
Eu ro 5 ATe,

• mo ment ob ro to wy na -
wet 2.500 Nm przy ni skiej
pręd ko ści ob ro to wej sil ni ka,

• zop ty ma li zo wa na ma sa
wła sna za pew nia ją ca naj -
wyż szą ła dow ność, 

• modernizowana kon struk -
cja pod wo zia,

• opty mal ne roz miesz cze -
nie pod ze spo łów,

• po jem ność zbior ni ków
pa li wa  do 1.500 li trów,

• ni skie kosz ty eks plo ata cji,
• prze glą dy techniczne na -

wet co 150.000 km.

W pojeździe XF Eu ro 6
zastosowano wie le no wych
roz wią zań ATe, w tym:
• dosko na łe chło dze nie

i zop ty ma li zo wa ny prze -
pływ po wie trza,

• no wy tyl ny most o no -
wych prze ło że niach,

• sys tem Dri ver Per for man -
ce As si stant (DPA) ja ko
stan dar do we wy po sa że -
nie wszyst kich wer sji.

Ba zu jąc na do sko na łej re -
pu ta cji do ty czą cej nie za -
wod no ści i wy daj no ści, ja ką
sil ni ki PACCAR MX o po jem -
no ści 12,9 litra cie szą się

w Eu ro pie i Sta nach Zjed no -
czo nych, fir ma DAF opra co -
wa ła no wą ge ne ra cję sil ni -
ków, któ re speł nia ją wy ma -
ga nia nor my Eu ro 6. Sil ni ki
PACCAR MX-13 łą czą w so -
bie naj no wo cze śniej sze
tech no lo gie ze spraw dzo ny -
mi roz wią za nia mi tech nicz -
ny mi. Układ wtry sku com -
mon ra il, tur bo sprę żar ka ze
zmien ną geo me trią i układ
re cyr ku la cji ga zów spa li no -
wych (EGR) za pew nia ją du -
żą oszczęd ność pa li wa i nie -
za wod ność. Za awan so wa ny
układ do dat ko we go oczysz -
cza nia spa lin wy po sa żo ny
w ka ta li za tor DeNOx i ak tyw -
ny filtr czą stek sta łych (DPF)
zo stał opra co wa ny z my ślą
o uzy ska niu mak sy mal nej
wy daj no ści. Re ge ne ra cja

pa syw na na stę pu je pod -
czas nor mal ne go cy klu pra -
cy sil ni ka, co do dat ko wo
po pra wia wy ni ki do ty czą ce
zu ży cia pa li wa.
No we sil ni ki PACCAR MX-13
Eu ro 6 ofe ru ją moc 300 kW
(410 KM), 340 kW (460 KM)
i 375 kW (510 KM) oraz mak -
sy mal ny mo ment ob ro to wy
od 2.000 do 2.500 Nm, do -
stęp ny w sze ro kim za kre sie
ob ro tów sil ni ka (1.000÷1.425
obr./min). Klu czo wym za ło że -
niem przy ję tym w cza sie prac
nad no wym ukła dem na pę do -
wym by ło za cho wa nie ni skie -

go po zio mu zu ży cia pa li wa, ja -
kim cha rak te ry zu ją się sil ni ki
Eu ro 5 ATe. Kon struk cyj -
na ży wot ność jed nost ki na -
pę do wej o pa ra me trze B10
wy no szą ca 1,6 mi lio na ki lo -
me trów oraz naj lep szy
w bran ży pa kiet usług (prze -
glą dy na wet co 150.000 ki lo -
me trów) spra wia ją, że sil ni ki
PACCAR MX-13 Eu ro 6 są
nad zwy czaj wy trzy ma łe. 
Do stęp ny jest no wy, lżej szy
tyl ny most, któ ry za pew nia
ła dow ność ze spo łu po jaz -
dów do 44 ton prze no sząc
mo ment ob ro to wy sil ni ka
do 2.300 Nm. Tyl ne za wie -
sze nie wy po sa żo ne w sta bi -
li za tor w tech no lo gii Sta bi -
link zmniej sza ma sę po jaz -
du oraz za pew nia więk szą
sta bil ność i do sko na łą ste -

row ność. No wa pły ta mon -
ta żo wa sio dła i in te li gent ny
spo sób mon ta żu aku mu la -
to rów tak że przy czy nia ją
się do ob ni że nia ma sy wła -
snej. No wa prze kład nia kie -
row ni cza jest za mon to wa -
na na od le wie wie lo funk cyj -
nym, co eli mi nu je ko niecz -
ność sto so wa nia osob nych
wspor ni ków mo cu ją cych
te go me cha ni zmu. 
W ce lu uzy ska nia mak sy -
mal nej wy daj no ści fir ma
DAF skon cen tro wa ła się
na jak naj lep szym roz -
miesz cze niu kom po nen tów
cał ko wi cie no we go pod wo -
zia. Stan dar do wy 90-li tro wy
zbior nik AdBlue (opcjo nal -
nie zbior nik 140-li tro wy) zo -
stał umiesz czo ny pod ka bi -
ną, z ko lei aku mu la to ry mo -
gą znaj do wać się we wnątrz
tyl nej czę ści ra my. Po łą cze -
nie ukła du DeNOx i fil tra
czą stek sta łych w je den mo -
duł umoż li wia sto so wa nie
zbior ni ków pa li wa do 1.500
li trów po jem no ści, co za -
pew nia mak sy mal ny za sięg
ope ra cyj ny. Wśród do dat -
ko wych ulep szeń na le ży
wy mie nić no we błot ni ki tyl -
ne i zmie nio ną po przecz ni -
cę za my ka ją cą pod wo zia. 
Kie row ca po czu je się kom -
for to wo od ra zu po wej ściu
do ka bi ny no we go mo de lu
XF. Dzię ki prze myśl ne mu
za mon to wa niu jednostki
napędowej i ukła du chło -
dze nia w ra mie po jaz du
pod ło ga ka bi ny nie ule gła
żad nym zmia nom. Ta kie
roz wią za nie sta no wi gwa -
ran cję kom for tu użyt ko wa -
nia. Kie row ca mu si po ko -
nać je dy nie trzy alu mi nio we
stop nie przy po mi na ją ce
scho dy. Ni sko umiesz czo -
na pod ło ga spra wia, że ka -
bi na Su per Spa ce Cab se rii
XF jest naj bar dziej prze -
stron ną kon struk cją na ryn -
ku, a jej łącz na ob ję tość
wy no si po nad 12,6 m3. Po -
nad to dzię ki ni skiej pod ło -
dze kie row ca ma do sko na -
łe po le wi dze nia.

www.daftrucks.pl
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Czynnik 5 – nowy
zestaw Goldhofera

W dru giej po ło wie lip ca 2012
ro ku mia ła swą pre mie rę no -
wa „du ża za baw ka” Gol dho -
fe ra. Te go dnia nie miec ka
fir ma za pre zen to wa ła no wą
ge ne ra cję ze sta wu z dwu -
bel ko wym po mo stem do za -
ła dun ku bocz ne go. Czyn -
nik 5 pod kre śla in no wa cję
Gol dho fe ra, po zwa la ją cą
prze wo zić ła dun ki o ma -
sie pię cio krot nie więk szej
niż cię żar wła sny po jaz du.
Jak zdol ni są spe cja li ści
Gol dho fe ra oka za ło się, gdy
zza wę gła za czął wy jeż -
dżać 70-me tro wy ko los.
Osa dzo ny na dwóch sa mo -
jezd nych wóz kach ty pu
PS/SL-E – każ dy o dwu na -
stu osiach – wy ko nał 90-
stop nio wy ob rót i usta wił się
centralnie do pre zen ta cji.
No wa generacja przę sło -
wych po mo stów ofe ro wa na
jest w róż nych wy ko na -
niach – od 70 do 130 ton
ma sy wła snej, co prze kła da
się na ła dow no ść od 350
do 650 ton.
W no wej ge ne ra cji ze sta wie
z dwu bel ko wym po mo stem
do za ła dun ku bocz ne go
Gol dho fe ra urze ka naj no -
wo cze śniej szą tech no lo gią
i mak sy mal ną eko no micz -
no ścią, jest in te li gent nym

i pew nym sys te mem trans -
por to wym dla wie lu spe cja -
li stycz nych za sto so wań.
Bez pieczeń stwo w cięż kim
trans por cie, a zwłasz cza
pod czas prze wo zów wiel -
kich ła dun ków, ta kich jak
trans for ma to ry, ge ne ra to ry
czy też wy jąt ko wo cięż kie
ele men ty bu dow la ne i prze -
my sło we jest na naj wyż -
szym po zio mie i spraw dza
się na przy kład przy prze -
kra cza niu mo stów lub pod -
czas jaz dy po te re nie wraż li -
wym na ob cią że nia.

Pio no wy skok pod ob cią że -
niem się ga 1,8 me tra. Bez -
stop nio we po sze rza nie od 3
do 6,75 me tra i ła twość
prze sta wień czy ni po most
nie zwy kle ela stycz nym. Po -
most na da je się do ga ba ry -
tów o dłu go ści od 11 do 17
me trów, a na wet dłuż szych.
Zmien ne kon fi gu ra cje osi
od 2x12 do 2x20 po zwa la ją
na prze wo zy du żych i cięż -
kich ła dun ków w za sa dzie
bez żadnych ogra ni czeń.
Sam po most  skła da się
i ze sta wia bar dzo ła two, co

po zwa la na je go szyb kie
i eko no micz ne prze wie zie -
nie do od le głych miejsc
zastosowania.
Ce chy sys te mów trans por -
to wych Gol dho fer, ta kie jak
mak sy mal ne bez pie czeń -
stwo z bocz ną sta bi li za cją,
od po wied nie sys te my hy -
drau licz ne o mak sy mal nym
ci śnie niu 250 bar i in te li gent -
ny sys tem po przecz ne go
na prę ża nia za pew nia ją do -
sko na łą ochro nę trans por to -
wa nych ła dun ków.

www.goldhofer.com
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No wa generacja przę sło wych po mo stów ofe ro wa na jest w róż nych wy ko na niach – od 70 do 130 ton ma sy wła snej, co prze kła da
się na ła dow no ść w zakresie od 350 do 650 ton

http://goldhofer.com/
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Komatsu Poland Sp. z o.o.

Trakt Brzeski 72
05-070 Sulejówek k/Warszawy

tel. 22 783 00 62
fax 22 760 12 97

MASZYNY I URZÑDZENIA
BUDOWLANE

http://komatsupoland.pl/
http://www.bomag.com/pl/pl/home.htm
http://glimat.pl/
http://renox.pl/
http://www.newholland.com/Pages/index.html
http://posbud.com.pl/start/
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BOGATA OFERTA CZ¢ÂCI
ZAMIENNYCH DO MASZYN

BUDOWLANYCH

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

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

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

e-mail: sklep@ewpa.pl, www.ewpa.pl

A Terex Company

http://www.full.com.pl/
http://faresin.pl/
http://www.ewpa.pl/
http://maszynybudowlane.pl/
http://mista.eu/
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Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego

„STOMIL” S.A.
85-950 Bydgoszcz, ul. Toruńska 155

tel. 52 326 41 00, fax 52 326 44 14

e-mail: info@stomil.bydgoszcz.pl 

www.stomil.bydgoszcz.pl

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

http://www.hkl.pl/
http://webermt.com.pl/
http://techbud.eu/
http://www.intrac.pl/pl/index.htm
http://www.stomil-bydgoszcz.pl/
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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

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

http://www.iow.pl/pl
http://www.atlascopco.pl/plpl/
http://www.ketral.pl/
http://chabin.pl/
http://www.iow.pl/pl
http://posbud.com.pl/start/
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http://www.volvoce.com/dealers/pl-pl/Volvo/pages/introduction.aspx
http://www.bthfast.pl/
http://polsad.net/
http://interhandler.pl/
http://mcdiam.com.pl/
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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
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

Przedstawicielstwo firmy
Goldhofer w Polsce

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

tel./fax (22) 8 79 94 78
e-mail: piotr.ziemnicki@wp.pl

http://osom.pl/
http://ocsm.pl/
http://imbigs.pl/
http://www.pimb.com.pl/www/
http://sdmb.pl/
http://www.iow.pl/pl
http://www.camoplastsolideal.com/pl/
http://vero.zgora.pl/
http://www.ewpa.pl/
http://goldhofer.com/
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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.

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. 
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no Êci za
treÊç za miesz cza nych re klam i og∏o szeƒ oraz
ar ty ku ∏ów re kla mo wych i in for ma cji pra so wych.
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

http://komatsupoland.pl/
http://www.bre-leasing.pl/
http://www.millennium-leasing.pl/
http://www.mttargi.pl/
http://www.mtp.pl/pl/
http://www.targikielce.pl/


http://www.mttargi.pl/


http://interhandler.pl/

