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SPIS TREŚCI

Myśleć kategoriami klienta!

Rozmowa z Takahide Oshitani, 
dyrektorem zarządzającym 
Komatsu Poland  Sp. z o.o.

Ła do war ka te le sko po wa Bob cat TR38160

Fir ma Bob cat wpro wa dzi ła do sprze da ży ła do -
war kę te le sko po wą TR38160. W po rów na niu
ze swą po przed nicz ką ob ro to wa ma szy na po -
sia da więk szy mak sy mal ny udźwig oraz zwięk -
szo ną wy so kość pod no sze nia

Ła do war ki ko ło we JCB – no we otwar cie

JCB kon se kwent nie roz wi ja kon struk cje ła do -
wa rek ko ło wych. Mo de le 411, 413S i 417, któ -
re we szły do pro duk cji w tym ro ku są w po rów -
na niu ze swo imi po przed ni ka mi nie tyl ko bar -
dziej wy daj ne, ale tak że oszczęd niej sze 

Ko mat su – komfort dla Eu ro pej czy ka

Ko par ka ko ło wa PW180 -10 to ma szy na prze -
zna czo na na wy ma ga ją cy eu ro pej ski ry nek.
Ko mat su za dba ło, by no wa „ko łów ka” by ła
przy ja zna dla śro do wi ska na tu ral ne go, eko no -
micz na, kom for to wa i wy daj na

Wiert ni ca DIGGA – bu dow la ny nie zbęd nik!

Wiert ni ca sta ła się dru gim – za raz po łyż -
ce – pod sta wo wym na rzę dziem sto so wa nym
w pra cach ziem nych i bu dow la nych. Po pu lar -
ność zy ska ła głów nie dzię ki sze ro kim moż li -
wo ściom za sto so wa nia i prostej obsłudze

Ko par ki Hy un dai już na pon to nach

Ener go pol SA, je den z li de rów pol skie go bu -
dow nic twa hy dro tech nicz ne go, eks plo atu je
dwie ko par ki Hy un dai R500LC -7A SLR. Po sa -
do wio ne na pon to nach ma szy ny pra cu ją w nie -
co dzien nej sce ne rii

Równiarka MISTA RD130FHD

Sta ra praw da mó wi, że kto się nie roz wi ja, ten
zo sta je z ty łu. Zgodnie z tą zasadą, pol ski spe -
cja li sta od rów nia rek dro go wych, fir ma MISTA
ze Sta lo wej Wo li przy go to wa ła pierw szą
maszynę o peł nym na pę dzie hy dro sta tycz nym

Me ca lac AS 700 – eko no micz ny i wy daj ny

Choć AS 700 to pod sta wo wy mo del w pro fe -
sjo nal nym seg men cie ła do wa rek ob ro to wych
Me ca lac, to do sko na le spi su je się na wet w naj -
trud niej szych wa run kach. Mo gli śmy się o tym
prze ko nać na bu do wie dro gi eks pre so wej S8

Liebherr MK 88 w ką pie li 

Przy pra cach re mon to wych kry tej pły wal ni żu -
raw sa mo jezd ny Liebherr MK 88 po raz kolejny
udo wod nił swój niezwykle sze ro ki za kres za -
sto so wań. Tym razem maszyna zmuszona
była brnąć przez wo dę  

Zielony w natarciu!

Przy zwy cza ili śmy się, że ma szy ny bu dow la ne
ma lo wa ne są na żół to i na czer wo no. Prze ko -
na li śmy się jed nak na ocz nie, że zie lo ne Mer lo
P 40.17 jest w sta nie z na wiąz ką speł nić po -
trze by firm bu dow la nych

Wi brom ło ty MOVAX

Głów ną ce chą wy róż nią cą wi brom ło ty MOVAX
jest uchwyt bocz ny po zwa la ją cy trzy mać w od -
po wied niej po zy cji wbi ja ny ele ment. Roz wią -
za nie to spra wia, że zni ka ogra ni cze nie mak -
sy mal nej dłu go ści wbi ja ne go ele men tu

Re nault Trucks – ewolucja? Rewolucja!

We wrze śniu 1.200 go ści z ca łej Pol ski na spe -
cjal nej zor ga ni zo wa nej pre zen ta cji po że gna ło
bu dow la ne Lan de ry i Ke rak sy. Re nault Trucks
za stą piło je no wy mi ty po szer ga mi po jaz dów,
któ re ozna czo no sym bo la mi „C” i „K”
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Dro dzy Czy tel ni cy,
fran cu ski pi sarz i dzien ni karz, Fran co is Mau riac, w ro ku 1966 oznaj mił
pu blicz nie, że uko chał Niem cy mi ło ścią nie okieł zna ną i jest nie zmier nie
szczę śli wy, że mo że je ko chać w dwój na sób. W ten nie co żar to bli wy spo sób
sko men to wał ist nie nie dwóch państw nie miec kich. Przy wo ła łem w pa mię ci
wy po wiedź fran cu skie go lau re ata li te rac kiej na gro dy No bla w związ ku
z tym, co cze ka nas w przy szłym ro ku, kon kret nie w ma ju. Otóż bę dzie -
my mie li dwie im pre zy tar go we dla na szej bran ży. Au to stra dę w Kiel cach
i zu peł nie no we tar gi – In ter masz w Po zna niu. Czyż nie upraw nia to
do wy snu cia wnio sku, że na sza bran ża po ko cha ła „tar go wa nie” tak moc no, jak Mau riac Niem cy?
Niem cy mia ły dwa pań stwa, a my dwie im pre zy tar go we. Tak czy ina czej, przy szło rocz ny maj za po -
wia da się nie zwy kle pa sjo nu ją co i… wy czer pu ją co. My, nie tyl ko z ra cji dzien ni kar skie go obo wiąz ku
bę dzie my i w Po zna niu, i w Kiel cach. Za mie rza my tak że wnieść swój wkład w obie im pre zy. Czy bę -
dzie on zna czą cy? Ma my ta ką na dzie ję, a na si Czy tel ni cy, któ rzy zde cy du ją się na wy pra wę na tar gi
do obu lub jed ne go z miast bę dą mo gli prze ko nać się o tym sa mi. 
Każ da wi zy ta w Sta lo wej Wo li na stra ja mnie no stal gicz nie. Jest to prze cież jed no z naj bar dziej zna -
czą cych miejsc dla hi sto rii pol skiej pro duk cji ma szyn bu dow la nych. Jej kar ty od kry wa my na no wo
prze cha dza jąc się po ha lach pro duk cyj nych, za glą da jąc do biur kon struk to rów, a przede wszyst kim
roz ma wia jąc z two rzą cy mi hi sto rię tej ga łę zi pol skie go prze my słu ludź mi. To wła śnie będąc w Sta lo -
wej Wo li dowiedzieliśmy się o śmier ci Hen ry ka Pi lu cha. Czło wie ka, któ ry po pro stu lu bił ma szy ny
bu dow la ne. Po zna li śmy go przed la ty. Pan He nio, bo tak się do Nie go zwra ca li śmy, był wów czas
przed sta wi cie lem nie miec kiej fir my Karl Schäff. Czę sto od wie dzał nas w re dak cji, za wsze
z pokaźnym pli kiem od ręcz nie spo rzą dza nych no ta tek pod pachą. Wspo mi nał swą pra cę w Wa ryń -
skim, gdzie swego czasu był dy rek to rem tech nicz nym, po tra fił zaj mu ją co opo wia dać o no wa tor skich
roz wią za niach sto so wa nych przez świa to wych pro du cen tów. Re cen zo wał na szą pra cę, za co za wsze
by li śmy Mu wdzięcz ni.  Czas pły nie nie ubła ga nie. Znik nę ła mar ka Wa ryń ski, nie ma już Kar la
Schäffa. W re dak cji nie od wie dzi nas już tak że Pan He nio. Bę dzie nam Je go wi zyt bra ko wać.
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„Pośred nik Bu dow la ny 
– Ma szy ny, Narz dzia, Sprzęt” 

jest kol por to wa ny bezp∏at nie
do osób i in sty tu cji zwią za nych
z bran żą bu dow la ną.

Aktualnie obowiązujący cennik
reklam znajduje się  na stronie 10.
każdego wydania

Nasza ok∏adka:

Koparka Kołowa
Mecalac 714 MW

Ma te ria ∏ów nie za mó wio nych nie zwra camy. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za treść za miesz cza nych re klam i og∏o szeń  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 śródtytu∏ami.



unikatowe na skalę światową dzieło polskich
inżynierów Ė asfalt z rolki, niezwykle prosty 
w układaniu i łatwy w transporcie

jak to na budowie ładnie...

asfalt w rolkach można szybko przenosić 
z miejsca na miejsce, można też 
zamieść pod niego nawet większe afery...

gotowe rolki czekają na klientów

... i niepotrzebny
jest walec! łatwizna

wystarczy lekko
naciągnąć!

dobrze, że już
niedługo wybory, bo
mam już odciski od

nożyczek

©PMB Sp. z o.o.

ze względów logistycznych główny magazyn
zlokalizowano w środku polski

sukces polskich
inżynierów zagrożony!

pod sejmem protestowali
producenci dywanów

tniemy i... na
następne otwarcie

gdzieś w polsce...

do transportu wystarczy
zwykła koparko-ładowarka 



Wy grał Ca se Ro deo po raz dru gi
Zdo byw cą ty tu łu naj lep sze go ope ra to ra Ca se w Pol sce oka -
zał się ubie gło rocz ny trium fa tor tych za wo dów – Mar cin Du -
biel. Co cie ka we, wy znał nam, że nie tre no wał spe cjal nie
przed za wo da mi, a mi strzow skie umie jęt no ści szli fu je po pro -
stu pod czas co dzien nej pra cy w fir mie Hal dex. Te go rocz ne
za wo dy ope ra to rów ma szyn Ca se róż ni ły się nie co od po -
przed nich edy cji, przede wszyst kim po raz pierw szy od by ły
się po za głów ną sie dzi bą fir my In trac Pol ska. Tym ra zem za -
pro szo no do Ło dzi, chcąc przy oka zji za pre zen to wać naj now -
szy od dział In trac dzia ła ją cy od nie daw na przy uli cy Zgier -
skiej. In no wa cją tej edy cji Ca se Ro deo by ło tak że wpro wa -
dze nie no wej kon ku ren cji przy wy ko rzy sta niu ła do war ki 821F.
Choć ma szy na to im po nu ją ca, ża ło wa li śmy nie co, że nie zo -
ba czy my już obo wią zu ją cych w po przed nich la tach sza lo -
nych raj dów skid -ste erem prze wo żą cym ku beł ki z wo dą.
Ope ra to rom no wa kon ku ren cja spra wi ła nie co kło po tu. Trze -
ba przy znać, że w tym ro ku po ziom był wy rów na ny i do koń -
ca nie by ło wia do mo, kto wy gra. Na wet nasz fa wo ryt, ubie -
gło rocz ny trium fa tor, przy znał, iż miał kło po ty z tak „oswo jo -
ną” ma szy ną, jak ko par ko -ła do war ka. Mo że jed nak emo cje
i świa do mość by cia na ce low ni ku sę dziów oraz tłu mów pu -
blicz no ści prze szka dza ły w osią gnię ciu nie zbęd nej pre cy zji.
Naj lep szy mi z naj lep szych oka za li się w tym ro ku: Mar cin Du -
biel, Ra fał Sa kow ski oraz To masz Pra buc ki. Gra tu lu je my!
Tak że or ga ni za to rom, ja ko że przy go to wa li na praw dę atrak -
cyj ną im pre zę. Po te re nie od dzia łu In trac Pol ska prze cha dza li
się nie tyl ko kow bo je i kow boj ki, ale i spo ro In dian. Od waż ni
mo gli spró bo wać sił na me cha ni czym by ku, a tak że w grze
w Black Jac ka czy na strzel ni cy. Spo ro pa nów pod okiem fa -
chow ców si ło wa ło się na rę kę. Sło wem – atrak cja go ni ła
atrak cję. A naj więk szy aplauz wzbu dzi ły tań czą ce kow boj ki.
Któ re zresz tą nie tyl ko tań czy ły, ale i uczy ły ope ra to rów pod -
sta wo wych kro ków tań ca z Dzi kie go Za cho du. Oka za ło się
to rów nie trud ne, jak ma szy no we kon ku ren cje! Fil mik z te go
wy stę pu obej rzeć moż na na na szym fan pa ge’u. 
Ca se or ga ni zu je ta kie za wo dy w ca łej Eu ro pie. Od by wa ły się
przez ca łe la to (np. w sierp niu na Li twie, Ło twie i w Es to nii),
a 19 paź dzier ni ka tra dy cyj nie już naj lep si ope ra to rzy z po -
szcze gól nych kra jów spo tka ją się w pod pa ry skim Cen trum
Szko le nio wym Ca se w Mon thy on. Jesz cze ni gdy (a by ły już
trzy edy cje) za wo dów nie wy grał Po lak. Trzy ma my kciu ki, by
sta ło się tak w tym ro ku! 

Mateco stawia na Merlo
Ma te co Po de sty Ru cho me na le ży do czo łów ki pol skich firm spe -
cja li zu ją cych się w wy naj mie i sprze da ży urzą dzeń ru cho mych.
Ofe ru je za awan so wa ne tech no lo gicz nie, sa mo jezd ne urzą dze -
nia do pra cy na wy so ko ści od 4 do 90 me trów. W par ku ma szy -
no wym Ma te co Po de sty Ru cho me znaj du je się tak że kil ka dzie -
siąt ła do wa rek te le sko po wych. Więk szość z nich mar ki Mer lo.
Nie daw no Ma te co wzbo ga ci ło się o ko lej ną – Mer lo Ro to R45.21
wy po sa żo ną w sys tem kon tro li sta bil no ści MCSS po zwa la ją cy
na pra cę ma szy ny na wet bez cał ko wi te go roz ło że nia pod pór.
Sym bo licz ne go prze ka za nia klu czy ków do ma szy ny pre ze so wi
Ma te co Po de sty Ru cho me Sła wo mi ro wi Jan kow skie mu do ko -
nał dy rek tor han dlo wy Mer lo Pol ska Mi ro sław Wró bel.

4 Pośrednik Budowlany

MIESZANKA FIRMOWA

Tańczące kowbojki były niewątpliwą ozdobą Rodeo

Najlepszy operator w otoczeniu organizatorów Rodeo Case: od lewej Robert Wrona
(CNH), Janusz Widuch (Intrac Polska), Marek Sikora (Haldex), Marcin Dubiel
(zwycięzca zawodów), Rafał Fedorowicz (Intrac Polska) i Marek Jurczak (Intrac Polska)

Mi ro sław Wró bel, dy rek tor han dlo wy Mer lo Pol ska prze ka zu je klu czy ki pre ze so wi
Ma te co Po de sty Ru cho me Sła wo mi ro wi Jan kow skie mu 

Powaga na twarzy jednego z uczestników świadczy, że zadania nie były łatwe…
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Za mi ło wa nie Ama go do po -
dró żo wa nia prze ja wia się
w or ga ni zo wa niu wy jaz dów
w naj prze róż niej sze miej sca,
jak choć by do Pa ry ża na tar -
gi In ter mat, do Włoch
do tam tej szych do staw -
ców,  na mo na chij skie  tar -
gi  Bau ma,  do głów ne -
go part ne ra Spół ki  w Ko rei,
czy na od by wa ją ce się
w Las Ve gas tar gi Co ne -
xpo… W wy pra wach za każ -
dym ra zem udział bio rą dzie -
siąt ki klien tów Ama go, któ -
rzy wra ca ją z nich w peł ni
za do wo le ni, bo gat si o no we
wra że nia, wspo mnie nia, do -
świad cze nia i bar dzo czę -
sto – wy bie ra ją się z Ama go
na ko lej ne wo ja że... 
Wspólne wy jaz dy są wspa -
nia łą  moż li wo ścią  in te gra -
cji z klien ta mi i sta no wią nie
tyl ko oka zję do za po zna nia
się z no wo ścia mi tech no lo -
gicz ny mi, ale także zwie dza -
nia nie zwy kłych miejsc.
Każ dej ko lej nej wy pra wie to -
wa rzy szą mie sią ce przy go to -
wań, wszyst ko po to, by móc
póź niej od dać się pa sji od -
kry wa nia no wych, nie zna -
nych do tąd miejsc, po zna -
wa nia in nej kul tu ry, cie ka -
wych  lu dzi, lo kal nych zwy -
cza jów i ku li na riów. Na od -
kry tej już przez Ama go ma pie
świa ta zna la zły się m.in. Ame -
ry ka Pół noc na i Środ ko wa,
Azja, Afry ka, Au stra lia, No wa
Ze lan dia, Oce ania i wy spy
Oce anu In dyj skie go, a tak że
pra wie ca ła Eu ro pa… Ale
na tym nie ko niec. W pla nach
wo ja ży na naj bliż szą  przy -
szłość jest m.in. Ame ry ka Po -
łu dnio wa z „la bo ra to rium”
kon cer nu Hy un dai w ko pal ni
zło ta w ama zoń skiej dżun gli
w Gu ja nie Fran cu skiej.
W trak cie wę dró wek, od po -
czyn ku i spo tkań z przy ro dą

Ama go po szu ku je tak że – bo
jak by ina czej – ma szyn Hy -
un dai, któ re moż na zo ba -
czyć przy pra cy na ca łym
świe cie. I tak, uczest ni cy wy -
praw wi dzie li  już ko par ki i ła -
do war ki  w Be li ze, na Wy -
spach Zie lo ne go Przy ląd ka,
w Po li ne zji Fran cu skiej, No -
wej Ze lan dii i na afry kań -
skich bez dro żach – co wi dać
na za łą czo nych zdję ciach.

Po ka zu je to i udo wad nia, że
mar ka Hy un dai cie szy się
du żym uzna niem na ca łym
świe cie, a ma szy ny tej mar -
ki, pra cu ją ce nie tyl ko w Eu -
ro pie, cie szą się do sko na łą
opi nią i są ce nio ne przez
naj bar dziej wy ma ga ją cych
użyt kow ni ków. Po dró żu jąc
moż na się na ocz nie prze -
ko nać, że czwar te miej sce
na świe cie mar ki Hy un dai

pod wzglę dem licz by sprze -
da nych ma szyn bu dow la -
nych jest fak tem, a nie pu -
stym slo ga nem. Czy tel ni -
ków za in te re so wa nych re la -
cja mi z po dró ży Ama go lub
chcą cych wziąć w nich
udział, kra kow ska Spół ka
za pra sza do kon -
tak tu pod ad re sem:
mar ke ting@ama go.pl

Z Amago i maszynami budowlanymi przez świat 
Nie od dziś wie my, że ma szy ny bu dow la ne nie sta no wią je dy nej pa sji pra cow ni ków kra kow skiej
Spół ki Ama go. Ko lej ną są or ga ni zo wa ne pod fla gą AMAGO YACHTING CLUB oraz IRMA
TRAVEL wy pra wy w naj od le glej sze za kąt ki glo bu z po dzie la ją cy mi wspól ną pa sję po dró żo wa -
nia klien ta mi. Dla te go dziś przed sta wia my Ama go z zu peł nie in nej stro ny… 

www.amago.pl

!

!

http://www.amago.pl/
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A ści śle rzecz uj mu jąc nie tyl -
ko do Sta lo wej Wo li, bo
i do San do mie rza, gdzie od -
by ła się ofi cjal na część im pre -
zy. Dzień po dniu by ło nam
za tem da ne od wie dzić jed ne
z naj młod szych i naj star szych
pol skich miast. O cel, ja ki
przy świe cał or ga ni za to rom
spo tka nia, za py ta li śmy pre ze -
sa fir my Dres sta Lesz ka Ho ły -

sza: – Jest to po kaz dla fa cho -
wej pra sy zaj mu ją cej się sze -
ro ko po ję tą pro ble ma ty ką ma -
szyn bu dow la nych. Na sze za -
pro sze nie przy ję ło 27 dzien ni -
ka rzy z ca łe go świa ta. Chcie li -
śmy, aby po in for mo wa li
swych czy tel ni ków, że ma szy -
ny mar ki Dres sta są na dal pro -
du ko wa ne i roz wi ja ne kon -
struk cyj nie. Chcie li śmy po ka -
zać też, gdzie są pro du ko wa -
ne i za po znać go ści z bo ga ty -
mi tra dy cja mi na szej fir my. 
Pod czas zor ga ni zo wa ne go
z wiel kim roz ma chem po ka zu
Dres sta za pre zen to wa ła nie mal
wszyst kie ma szy ny znaj du ją ce
się w jej ofer cie. Szcze gól ne za in -
te re so wa nie bu dzi ły no we kon -
struk cje, spy char ki i ła do war ka
ko ło wa na pę dza ne sil ni ka mi speł -
nia ją cy mi nor mę emi sji spa lin
Tier 4. Do sko na łym po su nię ciem
oka za ło się spro wa dze nie na pre -

zen ta cję dy na micz ną ope ra to rów
z ko palń wę gla bru nat ne go, któ -
rzy na co dzień ob słu gu ją ta ki
wła śnie sprzęt. Dzię ki te mu po -
kaz wy padł im po nu ją co. Do wo -
dem na to by ły dłu gie okla ski pu -
blicz no ści że gna ją cej w ten spo -
sób ope ra to rów i kon struk to rów.
Im pre za mia ła też na ce lu po -
ło że nie kre su po gło skom, że
już wkrót ce w Sta lo wej Wo li

wytwarzane bę dą wy łącz nie
ma szy ny LiuGong. Dzien ni -
ka rze z ca łe go świa ta otrzy -
ma li do wód, że sprzęt zna ny
nie gdyś pod mar ką HSW,
a obec nie Dres sta jest nie tyl -
ko pro du ko wa ny, ale tak że
roz wi ja ny kon struk cyj nie.
W Sta lo wej Wo li rów no le gle
funk cjo nu ją obie mar ki. Re -
no mę Dres sty w co raz więk -
szym stop niu zda je się do ce -
niać chiń ski wła ści ciel. Moż -
na za py tać za tem, ja kie miej -
sce w pro gra mie pro duk cyj -
nym LiuGonga bę dzie mieć
Dres sta. Czy mo że stać się
lo ko mo ty wą sprze da ży, tak
zwa ną mar ką Pre mium? Za -
py ta ny o to pre zes Ho łysz od -
po wie dział, że sta ło się to
prak tycz nie fak tem. Dres sta
trak to wa na jest ja ko „Pre -
mium Brand”. Z pew no ścią
jed nak Dres sta i LiuGong nie

bę dą bez po śred nio kon ku ro -
wać o klien ta. Sprzęt Dres sty
prze zna czo ny jest bo wiem
głów nie dla bran ży wy do byw -
czej. Fir ma ma w tym seg -
men cie sil ną po zy cję na ryn -

kach ca łe go świa ta. Na wet
na tych naj bar dziej eg zo tycz -
nych. Nie dzi wił za tem fakt za -
pro sze nia do Sta lo wej Wo li
dzien ni ka rzy z RPA, Ka na dy,
USA, Etio pii, Al gie rii, Ro sji,
Ukra iny, Ru mu nii, Czech
i Chin. W Pol sce po ja wi li się
jed nak tak że ko le dzy po pió -
rze z kra jów Eu ro py Za chod -
niej, na przy kład Wiel kiej Bry -
ta nii, Fran cji, Au strii i Nie miec.
Czy ozna cza to, że Dres sta
wcho dzić bę dzie na te ryn ki?

Pod czas kon fe ren cji pra so wej
ujaw nio no, że już nie ba wem
Dres sta uru cho mi dys try bu cję
ma szyn w Wiel kiej Bry ta nii,
Fran cji i w Niem czech. Po -
cząt ki zo sta ły zro bio ne,

do An glii tra fi ła wła śnie spy -
char ka TD15M. Te raz ko lej
na Fran cję i Niem cy. 
Do ce nić wypada sta ra nia or ga -
ni za to rów, któ rzy za dba li o to,
by go ście za po zna li się nie tyl -
ko z ofer tą pro duk cyj ną Dres -
sty, ale tak że z hi sto rią Pol ski.
Po mysł tra fio ny w dzie siąt kę!
Świad czy o tym za in te re so wa -
nie ko le gów, na wet
tych z naj dal szych
za kąt ków świa ta.

MIESZANKA FIRMOWA

www.dressta.pl

Dressta pokazała się światu 
Ta ki dzień zda rza się bardzo rzadko. Choć nasze czasopismo wy da je my już od osiemnastu lat, do pie ro
dru gi raz mie li śmy oka zję we spół z ko le ga mi po pió rze z ca łe go świa ta go ścić w pro gach pol skie go pro -
du cen ta. Przed la ty do Wro cła wia zaprosiło nas Volvo, a te raz do Sta lo wej Wo li Dres sta… 

Go spo da rze po zwo li li dzien ni ka rzom zaj rzeć do wnę trza hal pro duk cyj nych. Mo gli
oni nie tylko oglądać produkcję, ale także fil mo wać i ro bić zdję cia do wo li… 

Po kaz dy na micz ny ma szyn oglą da ło 27 dzien ni ka rzy z ca łe go świa ta. Są dząc z okla -
sków, któ ry mi na gro dzi li or ga ni za to rów, pre zen ta cja bardzo się im podobała 

Oferta Dres sty jest tak szeroka, że nie wszystkie spośród maszyn prezentowanych w Stalowej
Woli mogły zmieścić się na naszej fotografii

http://www.pl.dressta.com.pl/


Mista ma… kota
Ty tu ło wy kot to naj now sze dziec ko sta lo wo wol skiej fir my Mi -
sta. A ści śle rzecz uj mu jąc lek ki ko ło wy trans por ter opan ce -
rzo ny z na pę dem 4x4, któ ry otrzy mał ła two wpa da ją cą w ucho
na zwę ONCILLA. Jest to nazwa kota ty gry siego za miesz ku ją -
cego tereny Ame ry ki Środ ko wej i Po łu dnio wej. ONCILLA pro -
du ko wa na na zle ce nie unij ne go in we sto ra, w za leż no ści od wy -
po sa że nia, słu żyć mo że do wspar cia ognio we go w wal ce, ja -
ko wóz do wo dze nia i zwia du, speł niać funk cję sa mo dziel ne go
sta no wi ska prze ciw czoł go we go oraz po jaz du sa ni tar ne go.
Dra pież nik na czte rech ko łach oprócz trzech człon ków za ło gi
mo że prze wo zić ośmiu żoł nie rzy. 
ONCILLA pro du ko wa na w za kła dach Mi sty w Sta lo wej Wo li
w pierw szej ko lej no ści tra fiać ma na ryn ki za gra nicz ne. Oczy wi -
ście in we stor i pro du cent li czą, że po jaz dem za in te re su je się
tak że pol ska ar mia. Mi sta ma już zresz tą do świad cze nia we
współ pra cy z na szy mi woj ska mi in ży nie ryj ny mi, któ rym do star -
cza rów niar ki dro go we w spe cjal nej wer sji. Fakt do łą cze nia
do eli tar ne go klu bu pro du cen tów sprzę tu woj sko we go no bi li tu -
je Mi stę w dwój na sób. Woj sko to nie zwy kle wy ma ga ją cy klient.
Ofe ro wa ny mu sprzęt ce cho wać się mu si naj wyż szą ja ko ścią.
To z ko lei wy ma ga dys cy pli ny pro duk cji oraz opa no wa nia
i wdro że nia sze re gu zło żo nych pro ce sów tech no lo gicz nych.
Roz po czę cie pro duk cji sprzę tu bo jo we go nie ozna cza zmia ny
spe cja li za cji fir my. Sztan da ro wym pro duk tem Mi sty po zo sta ną
na dal po wsta ją ce od pod staw w Sta lo wej Wo li rów niar ki dro -
go we wła snej kon struk cji. Sta le mo der ni zo wa ny park ma szy -
no wy po zwa la na sa mo dziel ną re ali za cję ca ło ści pro ce su pro -
duk cyj ne go po czy na jąc od roz kro ju blach, po przez spa wal nie,

ob rób kę me cha nicz ną de ta li do mon ta żu, a na ma lo wa niu
w no wo cze snej ko mo rze la kier ni czej koń cząc. W chwi li obec -
nej Mi sta rów no le gle roz wi ja i pro wa dzi pro duk cję do sko na le
zna nych użyt kow ni kom z wie lu kra jów ca łe go świa ta rów nia -
rek RD165C, RD165H, RD200C i RD200H. Ostat nio do łą czy ła
do nich ko lej na ma szy na – RD130FHD. No wa rów niar ka ma in -
no wa cyj ną kon struk cję, po sia da bo wiem peł ny na pęd hy dro sta -
tycz ny. Wszyst ko wska zu je za tem na to, że ak tu al ni i przy szli użyt -
kow ni cy rów nia rek dro go wych pro du ko wa nych w Sta lo wej Wo li
mo gą spać spo koj nie. Mi sta bę dzie zaj mo wać się nie tyl ko swym
no wym dra pież ni kiem, ale tak że roz wi jać kon struk cje rów nia rek
wspie ra ją cych co dzien ną pra cę nie tyl ko pol skich dro go wców.
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ONCILLA po raz pierw szy uka za ła się szer szej pu blicz no ści na nie daw nym Mię dzy -
na ro do wym Sa lo nie Prze my słu Obron ne go w Kiel cach

http://www.targikielce.pl/index.html?k=autostrada&s=index


– Mię dzy na ro do we Tar gi Po znań skie i Sto wa rzy sze nie Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych na wią za ły
ści słą współ pra cę. Pierw szym te go re zul ta tem ma ją być targi dla bran ży ma szyn bu dow la nych pod na -
zwą INTERMASZ. Obie stro ny pod kre śla ją in no wa cyj ną for mu łę im pre zy…
– Przy go to wu jąc się do re ali za cji ko lej nej edy cji tar gów dla ma szyn bu dow la nych roz po czę li śmy roz mo wy z po -
ten cjal ny mi wy staw ca mi, m.in. ze Sto wa rzy sze niem Dys try bu to rów Ma szyn Bu dow la nych. Oka za ło się wte dy,
że mi mo trud nych dla bran ży ma szy no wej chwil, jest wy raź na po trze ba or ga ni za cji ta kiej im pre zy. Wów czas też,
wśród li de rów ryn ku, na ro dzi ła się ini cja ty wa stwo rze nia zu peł nie no wych tar gów, pod czas któ rych uwa gę zwie -

dza ją cych skon cen tru je my przede wszyst kim na ma szy nach. To one bę dą wio dą cą czę ścią eks po zy cji. To już in no wa cyj ność – ta kie go
spo tka nia do tej po ry w Pol sce nie by ło. Ko lej nym z no wych ele men tów jest sze ro ki za kres ryn ku, do któ re go kie ru je my eks po zy cję: nie tyl -
ko do bu dow nic twa ku ba tu ro we go, ale tak że dro go wnic twa, bu dow nic twa ko le jo we go, sze ro ko ro zu mia nej in ży nie rii lą do wo -wod nej i bu -
dow nic twa in fra struk tu ral ne go. Rów nie istot na bę dzie ofer ta dla prze my słu wy do byw cze go oraz wszyst kich in nych branż, w któ rych za sto -
so wa nie znaj du ją pre zen to wa ne ma szy ny. In no wa cyj ne dla tych kon kret nie tar gów są tak że ka na ły ko mu ni ka cji, któ ry mi skon tak tu je my się
z przy szły mi zwie dza ją cy mi. Pla nu je my m.in. oso bi sty, kil ku krot ny kon takt z każ dym po ten cjal nym klien tem wy staw ców. Szcze gó łów z oczy -
wi stych wzglę dów wy ja wić nie mo gę, za pew niam jed nak, że przy nio są ocze ki wa ne re zul ta ty. In no wa cyj ny bę dzie tak że pro gram, nad któ -
rym trwa ją in ten syw ne pra ce. Je go naj waż niej sze ele men ty bę dzie my mo gli za pre zen to wać w cią gu kil ku ty go dni. 

– Po znań ma bo ga te tra dy cje tar go we, tak że dla bran ży ma szyn bu dow la nych. Dla cze go im pre za otrzy ma ła no wą na zwę? Nie
war to na wią zy wać do hi sto rii?
– Mó wiąc „hi sto ria” ma pan z pew no ścią na my śli tar gi Bu masz. Przez sze reg lat by ły to waż ne i ce nio ne za rów no przez wy staw ców, jak
i MTP tar gi. Oka za ło się jed nak, że ich for mu ła stra ci ła atrak cyj ność, a wa run ki po go do we w stycz niu nie sprzy ja ły pre zen ta cji ma szyn
na te re nie otwar tym. Sa ma na zwa „Bu masz” su ge ro wa ła po nad to moc ne za wę że nie eks po zy cji do ma szyn bu dow la nych. Tar gi te to wa rzy -
szy ły naj waż niej szym w na szej czę ści Eu ro py tar gom bu dow nic twa – BUDMIE. Z ra cji sze ro kiej te ma ty ki i wy peł nie niu prak tycz nie ca łe go
te re nu MTP przez sto iska BUDMY, roz wój pro po zy cji firm ma szy no wych był moc no utrud nio ny. Stąd też na ro dzi ła się po trze ba zmia ny nie
tyl ko na zwy, ale i ter mi nu. Na zwa „IN TER MA SZ” zo sta ła za pro po no wa na i za ak cep to wa na przez sa mych pro du cen tów i dys try bu to rów. 

– Ofer ta pre zen to wa na na sto iskach do peł nio na zo sta nie po przez dy na micz ne po ka zy ma szyn. Czy w Po zna niu na te re nach
MTP jest to moż li we? Gdzie od bę dą się po ka zy? Czy or ga ni za to rzy pla nu ją w przy szło ści prze nie sie nie ich po za te ren tar gów?
– Spe cjal nie dla po trzeb dy na micz nych po ka zów INTERMASZU w 2014 ro ku, przy go to wa nych zo sta nie kil ka sek to rów te re nu otwar te go MTP.
W tym przy naj mniej dwie pro po zy cje, gdzie nie tyl ko bę dzie moż na za pre zen to wać naj moc niej sze stro ny funk cjo nu ją cych ma szyn, ale tak że
wziąć udział np. w przy go to wa niu no wej na wierzch ni rze czy wi stej dro gi. Oczy wi ście w przy szło ści nie wy klu cza my prze nie sie nia po ka zów po -
za te ren ma cie rzy sty. MTP są wła ści cie lem te re nów o po wierzch ni 190 ha znaj du ją cych się w do sko na łej lo ka li za cji przy au to stra dzie A2.
W per spek ty wie kil ku naj bliż szych lat zo sta ną przy sto so wa ne m.in. do pre zen ta cji ma szyn rol ni czych, bu dow la nych, a tak że do dy na micz nych
eks po zy cji sprzę tu woj sko we go. Je śli za tem oka że się, że po trze bą cza su bę dzie INTERMASZ w wer sji „po lo wej”, bę dzie my na to go to wi.

– No wo ścią INTERMASZU ma być Dzień Ope ra to ra. Ja kiego rodzaju wy da rze nia bę dą skła dać się na tę im pre zę? 
– Dniem Ope ra to ra bę dzie ostat ni dzień INTERMASZU, czy li so bo ta 24 ma ja 2014 ro ku. Ten dzień ty go dnia zo stał wska za ny przez pro du cen -
tów, ja ko opty mal ny dla wie lu pro fe sjo na li stów. Ope ra tor jest nie zwy kle waż ną oso bą w fir mie. Nie rzad ko de cy du ją cą lub przy naj mniej ma ją -
cą istot ny wpływ na de cy zje za ku po we do ty czą ce po szu ki wa nej ma szy ny. Czę sto wła śnie ope ra tor naj traf niej oce nia za le ty i mak sy mal ną
wy daj ność sprzę tu. So bo ta to dla wie lu osób je dy ny dzień ty go dnia, któ ry moż na po świę cić na za po zna nie się z no wą ofer tą ryn ku. Je śli do -
ło ży my do te go moż li wość mi łe go spę dze nia cza su w gro nie ro dzin nym, przy jazd na tar gi sta nie się z pew no ścią jesz cze bar dziej atrak cyj ny.
Wśród spe cjal nych wy da rzeń, do peł nia ją cych moż li wość „te stu” ma szyn, już dzi siaj mo że my za po wia dać nie zwy kle wi do wi sko we kon kur -
sy – z cen ny mi na gro da mi, któ re przy go to wu ją wy staw cy INTERMASZU. Dla dzie ci pla no wa ny jest między innymi „ma szy no wy” plac za baw,
a dla pań to wa rzy szą cych ope ra to rom, spe cjal na prze strzeń ofe ru ją ca „coś dla cia ła i du cha”. Fre kwen cję za pew nić ma ją dzia ła nia, o któ rych
wspo mnia łem już wcze śniej. Za strze gę so bie jed nak pra wo do za cho wa nia ta jem ni cy, je śli cho dzi o de ta le przy go to wa nej pro mo cji. 

– INTERMASZ od bę dzie się w dniach od 21 do 24 ma ja przy szłe go ro ku. Dla cze go wy bra no wła śnie ta ką da tę?
– Od po wia da jąc na to py ta nie nie spo sób nie wró cić na chwil kę do in no wa cyj no ści INTERMASZU. My ślę, że na le ży po raz ko lej ny pod kre -
ślić, że naj moc niej szą – i jed no cze śnie in no wa cyj ną dla tej bran ży – stro ną tar gów ma szyn w Po zna niu jest fakt, iż two rzą je sa mi wy staw -
cy. Kto, je śli nie pro du cen ci i dys try bu to rzy, zna naj le piej swo ich klien tów? Jed nym z waż nych na stępstw tej wie dzy jest ter min, za pro po -
no wa ny przez sze fów firm ja ko opty mal ny pod wzglę dem pro ce su tech no lo gicz ne go pro wa dzo nych in we sty cji, jak rów nież wa run ków at -
mos fe rycz nych nie zbęd nych do pre zen ta cji ma szyn na te re nie otwar tym. Do dat ko wo ta da ta po zwa la raz na sześć lat, kie dy to zbli ży my
się ter mi nem do mo na chij skiej Bau my, już mie siąc póź niej za pre zen to wać na INTERMASZU „pol skie pre mie ry świa to wych ma rek”. To ko -
lej ny, nie pod wa żal ny atut ma jo wej eks po zy cji.

– In ter masz ma od by wać się w cy klu dwu let nim. Co za de cy do wa ło o przy ję ciu ta kie go roz wią za nia? Czy bran ży nie stać na to,
by te go ro dza ju tar gi or ga ni zo wa ne mo gły być co rocz nie?
– Na doj rza łych, za chod nich ryn kach, tar gi dla wie lu branż re ali zo wa ne są w cy klach mi ni mum dwu let nich. Nie jest to oczy wi ście wy ni -
kiem za sob no ści kas ich wy staw ców, a re zul ta tem cy klu tech no lo gicz ne go i in no wa cyj no ści da nej bran ży. W przy pad ku wie lu sek to rów
no wo ści są przy go to wy wa ne w cy klach dwu let nich, co wy mu sza jed no cze śnie cy klicz ność wy staw. Isto tą tar gów są wła śnie no we pro po -
zy cje pro du cen tów – jak wska zu ją na sze ba da nia wśród zwie dza ją cych, oko ło 90 procent z nich przy jeż dża na tar gi wła śnie po to, aby zo -
ba czyć no we roz wią za nia. Stąd pro sty wnio sek: pre zen to wa nie ofert czę ściej, niż dyk tu je to sto pień in no wa cyj no ści kon kret nej bran ży, mi -
ja się z za sad ni czym ce lem eks po zy cji tar go wej. Idąc śla dem su ge stii, a fi nal nie de cy zji wy staw ców INTERMASZU, je stem prze ko na ny, że
cykl dwu let ni to ide al ne roz wią za nie dla bran ży ma szyn. 

Py ta nia za dał Ja cek Ba rań ski
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INTERMASZ zaskoczy innowacjami!
Na pytania naszej redakcji odpowiada To ma sz Ko bier ski, wi ce pre ze s Za rzą du Mię dzy na ro do wych Tar gów Po znań skich



http://www.mtp.pl/pl/


Krót ka cha rak te ry sty ka

„Po śred nik Bu dow la ny - maszyny, narzędzia, 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. Ukazuje się od
stycznia 1996 roku, a począwszy od wydania 5/98 w formie odrębnego
zeszytu co dwa miesiące przy no si  in for ma cje o no wo ściach na pol skim
i świa to wym rynku maszyn, narzędzi i sprzętu budowlanego. 
Wydawnictwo kolportowane jest bezp∏atnie do osób i instytucji związanych
z branżą budowlaną w nak∏adzie 7.500 egzemplarzy. 

Ad re sa ci
Bran ża

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

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

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

6/2013 29.11.2012 21.10.2013 28.10.2013
1/2014 30.01.2014 16.12.2013 30.12.2013
2/2014 24.03.2014 17.02.2014 24.02.2014

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

budowlany
POŚREDNIK For ma ty re klam i ce ny

For mat Szer. x wys. kolor 
mm

1/8 stro ny 182 x 32 900,- z∏
88 x 64 900,- z∏

1/4 stro ny 182 x 64 1.500,- z∏
88 x 128 1.500,- z∏

1/3 stro ny 88 x 173 2.500,- z∏
182 x 85 2.500,- z∏

1/2 stro ny 182 x 128 4.000,- z∏
88 x 260 4.000,- z∏

2/3 strony 182 x 173 5.000,- z∏
1/1 stro na 182 x 260 7.000,- z∏

II. i III. ok∏adka 210 x 297 7.500,- z∏

IV. ok∏adka 210 x 297 8.500,- z∏

Uwa ga: Re kla mo daw cy przy s∏u gu je
pra wo bez p∏at ne go za miesz cze nia
tek stu pro mu jà 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 og∏o sze nio wy):
3 reklam 5%
6 reklam 15%
Pro wi zja dla agencji 15%
reklamowych:

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

Pa no ra ma firm od  A do Z
Miniog∏oszenia z logo firmy)
w 3 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 800,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm 1.200,- z∏
w 6 wydaniach
modu∏ 57 x 63 mm 1.200,- z∏
modu∏ 57 x 126 mm 1.800,- z∏

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

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 leżność na le ży uiścić prze -
le wem zgod nie z ter mi nem p∏at no -
ści wid nie ją cym na fak tu rze. Na ży -
cze nie klien ta wy daw ca zo bo wiąza -
ny jest przed sta wić po twier dze nie
z pocz ty do ty czą ce wy so ko ści kol -
por to wa ne go na k∏a du.

Za miesz cza nie re klam o for ma tach in -
ne niż  po da ne oraz reklama na
pierwszej stronie ok∏adki wymagają
dop∏at i są moż li we wy ∏ącz nie po
otrzymaniu akceptacji redakcji. Dop∏ata
za wybrane miejsce wynosi: 20%.  

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

Da ne tech nicz ne
For mat:

A4, 210 mm x 297mm 
Po wierzch nia za dru ku:

182 mm 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:

wy∏ącznie w formie elektronicznej.
W przy pad ku ko niecz no ści 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.

!
Prenumerata - zamówienie 5/2013 

Aby bezp∏atnie 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, Dzia∏ Informacji, 02-784 Warszawa, Pasaż  Ursynowski 1/45
Prosz´ o  regularne, bezp∏atne przesy∏anie czasopisma „PoÊrednik Budowlany - Maszyny, Narz´dzia, Sprz´t”

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

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

zakres dzia∏alności firmy: .........................................................................................................................................................................................
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– Na pe wien czas od szedł Pan z Ko mat su Po land, te raz wra -
ca na sta no wi sko dy rek to ra za rzą dza ją ce go firmy. A za tem
wi ta my po now nie w Pol sce…
– To praw da, nie by ło mnie tu pięć lat. Opu ści łem Pol skę, gdyż
otrzy ma łem za da nie od gru py Su mi to mo, co wią za ło się z wy -
jaz dem do To kio. W stolicy Ja po nii pracowałem trzy la ta, by
wró cić do Eu ro py, kon kret nie do Hiszpanii. W Madrycie peł ni -
łem funk cję dy rek to ra na czel ne go hisz pań skie go od dzia łu Su -
mi to mo oraz by łem za stęp cą dy rek to ra na czel ne go
europejskiego oddziału Su mi to mo. Oba sta no wi ska pia sto wa -
łem przez dwa la ta, co łącz nie daje pięć lat spę dzo nych po -
za Pol ską. Po upłynięciu kadencji w Hiszpanii za pro po no wa no
mi ob ję cie funkcji dyrektora od dzia łu Ko mat su w Ro sji.
Powiedziałem wówczas mo im prze ło żo nym, że bar dziej in te re -
so wa ło by mnie ob ję cie podobnego sta no wi ska w Pol sce. Przy -
chy li li się do mo jej pro po zy cji i oto je stem z powrotem. 

– Ro sja to więk szy ry nek, więk szy pre stiż. Mi mo to zde -
cy do wał się Pan na Pol skę, choć nie gdyś nie wy da wa ło
się to Pa nu do bre miej sce do pra cy i ży cia. Dla cze go
zmie nił Pan zda nie? 
– Wra ca cie Pa no wie do wy wia du, ja kie go udzie li łem wa szej ga -
ze cie przed pię cio ma la ty? Też go prze czy ta łem przy go to wu jąc
się do dzi siej szej roz mo wy. No cóż, czas nie stoi w miej scu. Pol -
ska jest dziś zu peł nie in nym kra jem niż ta z ro ku 1996, kie dy to
po raz pierw szy go ści łem w War sza wie. Pra cu jąc w Pol sce by -
łem świad kiem wie lu dia me tral nych zmian. Pol ska zmie nia -
ła się na mo ich oczach upo dab nia jąc się do kra jów Eu ro -
py, w któ rych swego czasu miesz ka łem i pra co wa łem, ta kich jak
choć by Ho lan dia czy Hisz pa nia. 

– Czy kie ro wa ły Pa nem tak że wzglę dy sen ty men tal ne?
Pra cow ni cy Ko mat su Po land wspo mi na li wie lo krot nie,
że w czasie, kie dy pra co wał Pan po za Pol ską ni gdy nie
ze rwał Pan kon tak tu z pol skim od dzia łem fir my…
– Choć nie do cze ka łem się wraz z żo ną po tom stwa, to mam jed -
nak mo je uko cha ne dziec ko. Jest nim Ko mat su Po land. W mo -
im sto sun ku do fir my, któ rą za kła da łem jest coś z oj cow skiej mi -
ło ści. Na wet gdy by łem da le ko stąd, to za sta na wiałem się, czy
mo ja „pięk na có recz ka” jest w do brym na stro ju, czy ma z czymś
pro blem, jak mógł bym ewen tu al nie jej po móc. My ślę, że to wła -
śnie z te go po wo du przez ca ły czas utrzy my wa łem ści sły kon -
takt z daw ny mi współ pra cow ni ka mi.

– Na sza po przed nia roz mo wa mia ła miej sce w okre sie pro -
spe ri ty na świa to wym ryn ku ma szyn bu dow la nych. Od tam -
tej po ry dia me tral nie zmie ni ła się sy tu acja go spo dar -
cza na świe cie i w Pol sce…
– Bran żę ma szyn bu dow la nych ce chu je cy klicz ność, mu si my
się z tym po go dzić. Przy znam jed nak, że nie spo dzie wa łem się
tak głę bo kie go za ła ma nia ryn ku. Szcze gól nie, że kie dy wy jeż -
dża łem z Pol ski sy tu acja by ła po waż na, ale nie dra ma tycz na.
Do szło do ol brzy mie go za ła ma nia ryn ku, trze ba jed nak wal czyć
z prze ciw no ścia mi i sta rać się wyjść z kry zy su w jak naj lep szej
kondycji. Kło po ty do ty czą w rów nym stop niu wszyst kich dys try -
bu to rów ma szyn bu dow la nych. Ko mat su ma wie le do udo wod -
nie nia i potencjał, któ ry za mie rzam wy ko rzy stać.

– Wró cił Pan na sta no wi sko dy rek to ra za rzą dza ją ce go
Ko mat su Po land w dość trud nym dla fir my mo men cie.
Czy bę dzie Pan spra wo wał swą funk cję dłu żej, czy też
otrzy mał Pan ja kieś do raź ne za da nia, po zre ali zo wa niu
któ rych prze ka że Pan sta no wi sko na stęp cy? 

– Koncern Komatsu dzia ła na wie lu ryn kach we wszyst kich za -
kąt kach świa ta. Każdy z nich posiada swoją specyfikę, dlatego
też idealnym rozwiązaniem wydaje się zatrudnianie ro dzi mej
ka dry kie row ni czej. W Ko mat su Espa na na po cząt ku pre ze sem
był Ja poń czyk, a do pie ro później Hisz pan. Po dob nie było
w Nor we gii. Zgod nie ze stra te gią fir my dą ży my do te go, by
w przy szło ści pre ze sem Ko mat su Po land był Po lak. Oczy wi ście
mu si on re ali zo wać stra te gię Ko mat su zgod nie z wy so ki mi stan -
dar da mi. Kie dy tak się sta nie? Za wcze śnie, by mó wić o kon -
kret nej da cie. Jednym z moich za da ń jest zna le zie nie od po -
wied niej oso by i do pro wa dze nie jej do objęcia funkcji pre ze sa
i dy rek to ra za rzą dza ją ce go Ko mat su Po land. Nie mo gę prze -
cież spra wo wać tej funk cji w nie skoń czo ność. 
– Mo że jednak przy naj mniej do cza su, gdy „ukochana
córeczka” osią gnie peł no let ność? 
– Nie miał bym nic prze ciw ko te mu. Do brze czu ję się w Pol sce,
mam kon kret ną wi zję i je stem zde ter mi no wa ny, by ją zre ali zo wać. 

– Prze pro wa dzi się Pan na sta łe do War sza wy?
– Już się prze pro wa dzi łem. Za bra ło to nie co cza su, gdyż mu -
sia łem zna leźć od po wied nie lo kum. 

– To chy ba jed no z trud niej szych wy zwań, ja kie cze ka ło
Pa na w Pol sce?
– Ma cie Pa no wie ra cję. Cho dzi ło o to, że by miesz ka nie spodo -
ba ło się mo jej mał żon ce, a mnie by ło na nie stać. 
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– Ko mat su jest wi ce li de rem świa to wej bran ży ma szyn
bu dow la nych. Co czy nić, by mieć ta ką po zy cję w Pol -
sce? A mo że na wet po wal czyć o po zy cję li de ra? 
– W ro ku 2006, już po utwo rze niu Ko mat su Po land, zda łem so -
bie spra wę, że od sta je my od czo łów ki bran ży. Kon ku ren ci, ta cy
jak cho ciaż by JCB, we szli na pol ski ry nek wcze śniej i w bar dziej
zde cy do wa ny spo sób two rząc so bie lep sze wa run ki dzia ła nia.
Oczy wi ście Ko mat su by ło obec ne w Pol sce znacz nie wcze śniej,
przy po mnij my cho ciaż by ko ope ra cję ze Sta lo wą Wo lą. Dys try -
bu cja ma szyn roz po czę ła się jed nak do pie ro w ro ku 1996 ro ku,
zresz tą nie bez po śred nio, ale przez in ną ja poń ską fir mę. W mo -
jej oce nie nie wy wią zy wa ła się ona na le ży cie ze swe go za da -
nia, co spo wo do wa ło, że dys try bu cja nie by ła tak do bra, jak za -
kła da no. Po cząw szy od ro ku 2006 za czę li śmy krok po kro ku
nad ra biać dy stans. Uzna łem, że Ko mat su Po land mu si osią -
gnąć po zy cję co naj mniej wi ce li de ra pol skie go ryn ku ma szyn
bu dow la nych. Sta ło się to na szym głów nym ce lem i wy zwa -
niem. Nie tra ci my go z oczu. By cie naj lep szym, by cie li de rem
to w mo im prze ko na niu po le ga nie tyl ko na zwięk sza niu sprze -
da ży. Ko mat su Po land ma nie tyl ko tyl ko sprze dać ma szy nę,
ale rów nież na le ży cie za dbać o nią już po do ko na niu trans ak cji.
To na sza funk cja, któ rą okre śla my bra niem od po wie dzial no ści.
Sta ra my się w jak naj lep szy spo sób do sto so wać się do zmie -
nia ją ce go się ryn ku ma szyn bu dow la nych i po pra wiać na szą
po zy cję. Zmie nił się jed nak spo sób na sze go my śle nia. Te raz
sku pia my się na po trze bach użyt kow ni ków na szych ma szyn,
a nie wyłącznie na tym, jak sprze dać wię cej niż kon ku ren ci. 

– Wyprzedzać konkurencję nie tylko pod względem
wielkości sprzedaży… Czy Pańskim zdaniem wła śnie to
sta no wi klucz do suk ce su?
– Mu si my my śleć ka te go ria mi klien ta, za wsze wczu wać się w je -
go po ło że nie. Tyl ko w ten spo sób mo że my zre ali zo wać na szą
stra te gię i od nieść suk ces. Wszyst ko jest moż li we! Ko mat su ma
w rę ku ol brzy mie atu ty. Weź my choć by no wy pro gram ob słu gi
tech nicz nej Ko mat su Ca re. Jest on bez płat ny dla na byw cy każ -
dej no wej ma szy ny Ko mat su wy po sa żo nej w sil nik speł nia ją cy
nor my emi sji spa lin Sta ge IIIB. Przez trzy la ta lub na 2.000 go -
dzin pra cy me cha ni cy Ko mat su do ko nu ją pla no wych prze glą -
dów ma szy ny wy ko rzy stu jąc wy łącz nie ory gi nal ne czę ści
i pod ze spo ły Ko mat su. Ofer ta za wie ra tak że dwu krot ną wy mia -
nę fil tra DPF. Waż ne jest tak że, że jest on ob ję ty gwa ran cją na
pięć lat lub 9.000 go dzin. Przy zna cie Pa no wie, że to je dy na
w swo im ro dza ju ofer ta?

– Czy Ko mat su Po land skon cen tru je się na sprze da ży
du żych, spe cja li stycz nych ma szyn? W tym seg men cie
ma cie istot ne do ko na nia… W pol skich ko pal niach su -
row ców skal nych pra cu ją ol brzy mie ko par ki, spy char ki,
wo zi dła sztyw no ra mo we i ła do war ki Ko mat su…
– Ma szy ny pro duk cyj ne pra cu ją ce w prze my śle wy do byw -
czym czy przy pra cach ziem nych mu szą być nie za wod ne,
użyt kow nik mu si na nich po le gać. W przy pad ku awa rii za trzy -
my wa ny jest prze cież ca ły pro ces pro duk cyj ny, co wią że się
z trud ny mi do po we to wa nia stra ta mi fi nan so wy mi. Dla te go
klien ci dą żą do te go, by do ko nać jak naj lep sze go za ku pu.
Wie dzą, że de cy du jąc się na mar kę Ko mat su do sta ją sprzęt
naj wyż szej ja ko ści. Ko mat su ma sil ną po zy cję nie tyl ko w seg -
men cie cięż kich ma szyn pro duk cyj nych. Je ste śmy w sta nie
za ofe ro wać jak naj lep sze roz wią za nie dla każ de go z klien tów.
Od po wia da jąc więc na Pa nów py ta nie, po wiem, że Ko mat su

jest w sta nie za ofe ro wać sprzęt dla każ de go ty pu klien ta. Nie
kon cen tru je my się przy tym wy łącz nie na sprze da ży ma szyn,
ale ofe ru je my też pew ne go ro dza ju sys tem i ade kwat ne roz -
wią za nia. Chce my, by sprze da wa ne przez nas ma szy ny osią -
ga ły opty mal ną wy daj ność przy no sząc mak sy mal ne zy ski
swym użyt kow ni kom.

– W ja kim kie run ku roz wi jać się bę dą kon struk cje ma -
szyn bu dow la nych? Na co sta wiać bę dzie Ko mat su?
– Ostat ni mi cza sy z oczy wi stych wzglę dów kon struk to rzy zaj -
mo wa li się głów nie tech ni ką na pę do wą i ukła da mi hy drau licz -
ny mi. Wej ście w ży cie w przy szłym ro ku finalnych norm emi sji
spa lin sta no wi punkt wień czą cy ich dzie ło. Py ta cie Pa no wie,
na co sta wiać bę dzie Ko mat su? My ślę, że bę dzie to mak sy -
mal ne uprosz cze nie ob słu gi ma szyn zwięk sza ją ce efek tyw -
ność ich wy ko rzy sta nia. Do sko na łym na rzę dziem jest w tym
wzglę dzie roz wi ja ny od lat przez Ko mat su sys tem te le ma tycz -
ny Komtrax. Je go naj now sza wer sja nie ja ko „pod po wia da”
ope ra to ro wi wła ści we reakcje. Dzię ki te mu mo że on w peł ni
skon cen tro wać się na swej pra cy. Sza cu je się, że na ca łym
świe cie pra cu je oko ło 320 ty się cy ma szyn wy po sa żo nych
w Kom trax róż nej ge ne ra cji. W Pol sce mamy blisko dwa ty sią -
ce takich maszyn. Chce my, by by ło ich wie le wię cej.

– Kom trax przynosi korzyści nie tylko użytkownikowi, ale
też producentowi…
– Ko mat su jest pre kur so rem w roz wi ja niu sys te mów te le ma -
tycz nych. Obec na ge ne ra cja sys te mu Kom trax to do sko na łe
na rzę dzie do kon tro lo wa nia pra cy ma szy ny na mnó stwo spo -
so bów. Kom trax jest po wszech nie ak cep to wa ny, zy skał so bie
uzna nie użyt kow ni ków na szych ma szyn na ca łym świe cie. Na -
kła dy czy nio ne na je go roz wój do wo dzą, że po waż nie trak tu je -
my na sze dą że nia do osią gnię cia mak sy mal nej wy daj no ści na -
szych ma szyn. Po waż nie trak tu je my moż li wo ści tech no lo gicz -
ne, czło wie ka i śro do wi sko, w któ rym ży je. Oczy wi ście Kom -
trax jest tak że in stru men tem dla pro du cen ta. Dzię ki nie mu zna -
my choć by sto pień wy ko rzy sta nia ma szyn, co po zwa la
na okre śla nie moż li wo ści pro duk cyj nych. W dzi siej szych kry -
zy so wych cza sach to rzecz nie do prze ce nie nia.

– Ko mat su Po land pod kre śla ło za wsze, że jest w sta nie
bar dzo szyb ko zre ali zo wać każ de za mó wie nie. Czy nic
nie zmie ni ło się w tym wzglę dzie? Czy w peł ni uda ło się
od bu do wać po ten cjał pro duk cyj ny po tsunami w Ja po -
nii? Od te go cza su mi nę ło co praw da po nad dwa la ta,
ale fa bry ki Ko mat su zo sta ły do tknię te ka ta kli zmem.
– Ko mat su pro du ku je w wie lu re gio nach świa ta. W Ja po nii, gdzie
wy twarza ne są du że spe cja li stycz ne ma szy ny, na szczę ście
nie wszyst kie fa bry ki ule gły po waż nym znisz cze niom. Wła ści -
wie, to nie wię cej niż dwie na praw dę ucier pia ły w wy ni ku tsu -
na mi. Jed nak wie le firm po nio sło stra ty z po wo du trzę sie nia
zie mi i wiel kiej fa li. Głów ne pro ble my do ty czy ły zme cha ni zo -
wa nych czę ści fa bryk. Ko mat su od de le go wa ło dwie ście osób
do na pra wy swo ich sys te mów. Jest to sta ła licz ba, któ ra czu -
wa nad ewen tu al ny mi na pra wa mi. Uda ło im się w peł ni na pra -
wić wszyst kie urzą dze nia li nii pro duk cyj nych, nie tyl ko w swo -
ich ma cie rzy stych fa bry kach, ale tak że u firm bę dą cych na szy -
mi pod wy ko naw ca mi. Zro bi li śmy to nie od płat nie. Te dzia ła nia
po zwo li ły Ko mat su zno wu sta nąć na no gi.

Rozmawiali: Jacek Barański i Jan Barański
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Wac ker Neu son Pol ska wy -
brał dwa dzie ścia swo ich naj -
bar dziej po pu lar nych ty pów
ma szyn i przy wspar ciu fa bry ki
ob ni żył ich ce ny do bar dzo
atrak cyj ne go po zio mu. Po -
za tym na kil ka wy bra nych
mo de li (ko par kę WN1404, ła -
do war kę WL36, wa lec do wy -
ko pów RTx a tak że za gęsz czar -
ki DPU 6555HEC i DPU4045Ye)
fir ma przy go to wa ła ofer tę fa -
brycz ne go le asin gu z opro cen -
to wa niem 1% rocz nie. Część
ma szyn zo sta ła ob ję ta pro gra -
mem trzy let niej gwa ran cji. Do ty -
czy to ko pa rek pro du ko wa nych
w Lin zu i wszyst kich ła do wa rek
Wac ker Neu son. Wśród sprzę -
tu za gęsz cza ją ce go trzy let nią
gwa ran cją ob ję to re we la cyj ną
za gęsz czar kę DPU4045Ye.
Ofer ta pro mo cyj na dwu dzie -
stu ty pów ma szyn do ty czy

naj bar dziej po pu lar nych pro -
duk tów ce chu ją cych się nie -
za wod no ścią, trwa ło ścią i in -
no wa cyj no ścią. Li stę pro mo -
cyj ną otwie ra po pu lar -
na „pięć set ka” – za gęsz czar -
ka DPU 6555HEC kla -
sy 500 kg o si le uda ru 65kN
z in no wa cyj nym sys te mem
po mia ru za gęsz cza nia Com -
pa tec w ce nie ma szy ny. Na -
stęp nie ma my ubi jak BS-60-
2i – je dy ny na ryn ku z sil ni -
kiem dwu su wo wym z opa ten -
to wa nym sys te mem wtry sku
ole ju. Na le ży też wspo mnieć
o wal cu okoł ko wa nym do wy -
ko pów RTx po sia da ją cym
moż li wość re gu la cji sze ro ko -
ści ro bo czej bęb nów oraz
o bez kon ku ren cyj nym, bę dą -
cym hi tem te go rocz nych tar -
gów Bau ma, elek trycz nym
mło cie uda ro wym EH100 kla -

sy 30 kg o ener gii po je dyn -
cze go ude rze nia aż 100J!
Po zo sta łe ma szy ny ob ję te
pro mo cją to za gęsz czar ki
WP2050, DPU 3050, DPU 3750
Hets, wi bra to ry IR FU 45,
HMS45, Mło ty EH75, BH55rw,
pom pa prze po no wa PDI3a
oraz eko no micz na prze ci nar -
ka BFS 735 z tar czą 350 mm.
Spe cjal na ofer ta ser wi so wa
Wac ker Neu son Pol ska na 20-
le cie fir my do ty czy ma szyn
star szych niż 5 lat. Ich wła ści -
cie lom fir ma ofe ru je 15-pro cen -
to wy ra bat na czę ści i ro bo ci -
znę dla ma szyn com pact (ła do -
war ki ko ło we Wac ker Neu son,
Kra mer oraz ko par ki, wo zi dła
i ła do war ki skid ste er Wac ker
Neu son) oraz 25-pro cent ra -
ba tu na czę ści i ro bo ci znę dla
ma szyn drob nych (wi bra to ry,
za cie racz ki, li stwy, ubi ja ki, za -

gęsz czar ki, wal ce, mło ty, prze -
ci nar ki, agre ga ty, pom py, na -
grzew ni ce, oświe tle nie).
Do ak cji pro mo cyj nej włą czy -
ła się też wy po ży czal nia Wac -
ker Neu son Pol ska, któ ra
z oka zji 20-le cia fir my ob ni ży -
ła aż o 20 pro cent ce ny wy naj -
mu 20 grup pro duk to wych.
Wac ker Neu son Pol ska chce
świę to wać rocz ni cę swe go
po wsta nia wspól nie z klien ta -
mi uwa ża jąc, że to dzię ki nim
utrzy mu je się na ryn ku już ty -
le lat. W trud nym dla bran ży
okre sie fir ma po sta no wi ła do -
sto so wać swą ofer tę do za -
sob no ści port fe la klien tów.
Szcze gó ły ju bi le uszo wej pro -
mo cji zna leźć moż na u przed -
sta wi cie li fir my i w jej
od dzia łach na te re -
nie ca łe go kra ju.

MASZYNY BUDOWLANE

Wac ker Neu son Pol ska – dwa dzie ścia lat mi nę ło!
Wac ker Neu son wraz z klientami świętuje dwudziestolecie obecności na pol skim ryn ku. Fir -
ma przy go to wa ła atrak cyj ną, kom plek so wą ofer tę spe cjal ną dotyczącą wszyst kich sfer
swej dzia łal no ści. Z promocji skorzystać można jeszcze do koń ca ro ku

www.wackerneuson.pl

http://www.wackerneuson.pl/en/wacker-neuson-polska.html
http://www.wackerneuson.pl/en/wacker-neuson-polska.html
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TR38160 to naj mniej szy spo -
śród czte rech mo de li ob ro to -
wych ła do wa rek te le sko po -
wych Bob cat. Ma szy na wy po -
sa żo na zo sta ła w dwu seg -
men to wy wy się gnik za pew nia -
ją ją cy mak sy mal ną wy so kość
pod no sze nia 15,70 me tra. No -
wa ma szy na prze zna czo -
na jest do pra cy w trud nych
wa run kach spo ty ka nych w bu -
dow nic twie, in ży nie rii lą do wej
oraz spe cja li stycz nych za sto -
so wa niach prze my sło wych. 
No wa ła do war ka te le sko po wa
TR38160 jest stan dar do wo
przy sto so wa na do współ pra -
cy z dzie się cio ma  róż ny mi
mo de la mi plat form ro bo -
czych. Sta no wią one część
kom plek so wej ga my na rzę dzi
ro bo czych obej mu ją cej rów -
nież ra mio na prze dłu ża ją ce,
łyż ki i wi dły pa le to we. 

O nad zwy czaj nej uni wer sal -
no ści ła do war ki te le sko po -
wej Bob cat TR38160 de cy -
du je rów nież więk szy udźwig

umoż li wia ją cy uży cie ma szy -
ny w po łą cze niu z wcią gar -
ką 3,8 to ny z pro wad ni cą li ny.
Dzię ki te mu kon struk to rom fir -

my Bob cat uda ło się za pew -
nić szyb szą oraz bar dziej
płyn ną pra cę ma szy ny.
Kom plek so wa ga ma na rzę dzi
ro bo czych prze zna czo nych
do ob ro to wych ła do wa rek te -
le sko po wych Bob cat po zwa la
na ko rzy sta nie ze wszyst kich
za let te go ty pu ma szyn ze
sztyw ną ra mą. Po za mon to -
wa niu za wie sia ła do war ka
mo że peł nić też ro lę lek kie go
i uni wer sal ne go dźwi gu ob -
ro to we go. Moż li wość ob ro tu
wy no szą ca w przy pad ku mo -
de lu TR38160 czte ry sta stop -
ni, po zwa la na wy ko rzy sta nie
ma szy ny na ca łym ob sza rze
ro bo czym bez ko niecz no ści
czę ste go prze miesz cza nia.
Usta wie nie ła do war ki zaj mu je
za le d wie kil ka mi nut, do dat ko -
wo za pew nio na jest nie zwy kła
sta bil ność pod czas prze no -
sze nia cięż kich ma te ria łów,
za rów no pio no wo w gó rę
na dach bu dyn ku, jak i po zio -
mo nad kra wędź wy ko pu. Po -
zwa la to skró cić czas bu do wy,
ogra ni czyć kosz ty oraz za -
gwa ran to wać więk -
sze bez pie czeń stwo
i wy daj ność pra cy.

No wa ła do war ka te le sko po wa Bob cat TR38160 
Fir ma Bob cat wpro wa dzi ła na ry nek ła do war kę te le sko po wą TR38160. W porównaniu ze swą
poprzedniczką obrotowa maszyna posiada więk szy mak sy mal ny udźwig wy no szą cy 3,8 to ny
oraz zwiększoną wy so kość pod no sze nia rów ną 15,70 metra 

www.bobcat.eu

Ła do war ka te le sko po wa Bob cat TR38160 jest stan dar do wo przy sto so wa na do współ pra -
cy z dzie się cio ma róż ny mi mo de la mi plat form ro bo czych

TR38160 – da ne tech nicz ne
Mak sy mal ny udźwig: 3.800 kg
Mak sy mal na wy so kość pod no sze nia przy za sto so wa niu sta bi li za to rów: 15,70 m
Mak sy mal na wy so kość pod no sze nia bez sta bi li za to rów: 13,80 m
Mak sy mal ny za sięg po zio my: 13,35 m
Mak sy mal na pręd kość jaz dy: 30 km/h
Ob rót nie cią gły 400°
Wy mia ry (dł. x szer. x wys.): 6.530 x 2.380 x 3.000 mm
Ma sa cał ko wi ta (bez ła dun ku): 13.100 kg

http://www.bobcat.eu/
http://www.bobcat.eu/
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Trud no nie  zau wa żyć pra cy
sty li stów, któ rzy znacz nie od -
świe ży li wy gląd ma szyn. Naj -
bar dziej wi docz ne zmia ny po -
czy nio no w tyl nej czę ści ma -
szyn. Jej prze bu do wa wy ni ka -
ła jed nak nie ty le z chę ci po -
pra wie nia wa lo rów wi zu al -
nych, co z ko niecz no ści wy -
go spo da ro wa nia do dat ko we -
go miej sca w ko mo rze sil ni ka.
Po zwo li ło to na w bu do wa nie
ele men tów ukła du chło dze nia
o więk szych ga ba ry tach oraz
uła twie nie do stę pu do jed -
nost ki na pę do wej. 
No we mo de le ła do wa rek JCB
dzię ki wpro wa dzo nym mo dy -
fi ka cjom i moż li wo ści za sto -
so wa nia szer szej ga my
osprzę tu ro bo cze go znaj du ją
znacz ne szer sze moż li wo ści
za sto so wań. Wszyst kie no we
ma szy ny wy po sa żo no w bar -
dziej prze stron ną, do sko na le
wy ci szo ną ka bi nę speł nia ją -
cą stan dar dy ROPS i FOPS.
Da je to ope ra to ro wi jesz cze
więk sze po czu cie bez pie -
czeń stwa i kom for tu. Ob słu -
gu ją cy ma szy nę ma zde cy -
do wa nie wię cej prze strze ni
do pra cy oraz lep szą wi docz -
ność ob sza ru wo kół ma szy -
ny. Na pod nie sie nie wy daj no -
ści pra cy zna czą cy wpływ ma
za sto so wa nie naj now szych
roz wią zań er go no micz nych
oprzy rzą do wa nia w ka bi nie,
jak i za sto so wa nie no wych
pa ne li ste row ania, któ re sta ły
się te raz bar dziej czy tel ne.
Dźwi gnie hy drau licz ne z ser -
wo ste ro wa niem wraz z pod -
ło kiet ni ka mi za pew nia ją wy -
god ną pra cę ogra ni cza jąc
zmę cze nie ope ra to ra.
No wej ge ne ra cji ci chy sil nik
i do brze wy głu szo na ka bi -
na przy czy nia ją się do ogra -
ni cze nia po zio mu ha ła su do -
cie ra ją ce go do jej wnę trza.
W ma szy nach 411 i 413S za -

sto so wa no naj now szej ge ne -
ra cji jed nost kę na pę do wą
JCB ECOMAX 444, zaś mo -
del 417S na pę dza ny jest sil -
ni kiem JCB ECOMAX 448.
Ki ne ma ty ka wy się gni ka ła do -
war ki ty pu „Z” skra ca cy kle
ro bo cze, opty ma li zu je ką ty
za mknię cia i wy sy pu łyż ki
oraz da je wy so ką si łę skra wa -
nia dla za pew nie nia więk szej
wy daj no ści pra cy. Au to ma -
tycz ny po wrót łyż ki do po zy cji
ko pa nia i ofe ro wa ne w stan -
dar dzie rów no le głe pro wa dze -
nie ra mion wy się gni ka za pew -
nia ją za rów no krót kie cy kle ro -
bo cze, jak i bez piecz ny i pre -
cy zyj ny trans port pa le t oraz
zapobiega wysypywaniu się
urobku. Ra mio na wysięgnika
wy ko na no z pła skich profili,
co za pew nia im więk szą wy -
trzy ma łość oraz po lep sza wi -
docz ność na bok osprzę tu. W
wysięgniku zastosowano mi -
ni mal ną liczbę sworz ni ob ro -
tu, co pozwoliło wydłużyć
żywotność konstrukcji.
Ła do war ki JCB naj now szej
ge ne ra cji wy po sa żo no w na -
pęd hy dro sta tycz ny z re gu la -
cją pręd ko ści re no mo wa nej
fir my Re xroth. Pozwala on na
rozwinięcie opty mal nej mocy
przy mi ni mal nym ob cią że -
niu sil ni ka i ukła du na pę do -
we go. Dwie pręd ko ści jaz dy
za pew nia ją do sko na łe wła -
sno ści trak cyj ne. Ni ska
pręd kość od 0 do 6 km/h
po zwa la na pre cy zję ste ro wa -
nia, pod czas gdy dru ga od
6 do 20 km/h wy ko rzy sty wa -
na jest pod czas prze miesz -
cza nia się ma szy ny po mię -
dzy pla ca mi bu do wy. Na -
pęd hy dro sta tycz ny umoż li -
wia też ha mo wa nie dy na -
micz ne w mo men cie kie dy
pe dał ga zu nie jest wci śnię ty.
Od dziel ny pe dał „im pul so wa -
nia” po zwa la na lep szą kon tro -
lę ma szy ny. Je go wci śnię cie
po wo du je bo wiem im pul so we
roz łą cza nie ukła du na pę do we -
go, co po zwa la na uzy ski wa nie
ni skiej pręd ko ści jazdy
przy mak sy mal nych
ob ro tach silnika.

MASZYNY BUDOWLANE

Ła do war ki ko ło we JCB – no we otwar cie
JCB kon se kwent nie roz wi ja kon struk cje ła do wa rek ko ło wych. Grun -
tow nie zmo der ni zo wa ne mo de le 411, 413S i 417, któ re we szły do pro -
duk cji w tym ro ku, są w po rów na niu ze swo imi po przed ni ka mi nie tyl -
ko bar dziej wy daj ne, ale tak że oszczęd niej sze w eks plo ata cji

www.interhandler.pl

Ki ne ma ty ka wy się gni ka ła do war ki ty pu „Z” skra ca cy kle ro bo cze, opty ma li zu je ką ty
za mknię cia i wy sy pu łyż ki oraz da je wy so ką si łę skra wa nia

Ofe ro wa ne w stan dar dzie rów no le głe pro wa dze nie ra mion wy się gni ka za pew nia ją za rów -
no krót kie cy kle ro bo cze, jak i bez piecz ny i pre cy zyj ny trans port pa le t

Prze bu do wa tyl nej czę ści ma szyn w głów nej mie rze wy ni ka ła z ko niecz no ści wy go spo da -
ro wa nie do dat ko we go miej sca w ko mo rze sil ni ka

http://www.interhandler.pl/
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Sta ra praw da gło si, że tyl ko
ope ra tor pra cu ją cy w od po -
wied nich wa run kach po tra fi
wy ci snąć mak si mum z ma szy -
ny. Dla te go też kon struk to rzy
Ko mat su wpro wa dza jąc ko lej -
ne ge ne ra cje sprzętu za każ -
dym ra zem sta wia ją so bie
za cel zwięk sze nie kom for tu
i pro sto ty jego ob słu gi. Wierni
tej za sa dzie po zo sta li tak że
two rząc kon struk cję ko par ki
ko ło wej PW180 -10. 
Już je den rzut oka wy star czy,
by za uwa żyć, że ka bi na no wej
ma szy ny „na pęcz nia ła” zy -
sku jąc na prze stron no ści.
Tym sa mym ope ra tor – nie za -
leż nie od wzro stu – zy skał
wię cej miej sca do pra cy. Wiel -
kość ka bi ny ma klu czo we
zna cze nie, na wet kil ka cen ty -
me trów do dat ko wej po -
wierzch ni na łok cie i no gi da je
po czu cie więk sze go kom for tu
po zwa la ją ce go na peł ne
skon cen tro wa nie się na wy ko -
ny wa nym za da niu. W no wej
ko par ce PW180 -10 pra cę
w wy god nej po zy cji umoż li wia
za wie szo ny pneu ma tycz nie
fo tel z za głów kiem i od chy la -
nym do po zy cji po zio mej
opar ciem oraz re gu lo wa ne
w dwóch płasz czy znach (po -
chy le nie i wy so kość) ko ło kie -
row ni cy. Po ło że nie fo te la
i bocz nych kon so li ob słu go -
wych moż na ła two do pa so -
wać zgod nie z in dy wi du al ny -
mi po trze ba mi ope ra to ra, co
sku tecz nie zmniej sza je go
zmę cze nie na wet pod czas
wie lo go dzin nej pra cy. Przy -
czy nia się do te go rów nież
do stęp na w wy po sa że niu
stan dar do wym au to ma tycz -
na kli ma ty za cja umożl li wia ją -
ca ła twą i pre cy zyj ną re gu la cję
tem pe ra tu ry w ka bi nie. Dzię ki
sku tecz ne mu fil tro wi po wie -
trza i nad ci śnie niu pa nu ją ce -
mu w jej wnę trzu, ogra ni czo -
no wni ka nie py łu i in nych za -

nie czysz czeń. Bar dzo do bre
re zul ta ty osia gnię to tak że
w zmniej sze niu na tę że nia do -
cho dzą ce go do ka bi ny ha ła -
su i po zio mu drgań prze no -
szo nych na jej kon struk cję.
Ste ro wa nie cy kla mi ro bo czy -
mi ma szy ny od by wa się
przy po mo cy do brze le żą -
cych w dło ni joy stic ków.
Za po mo cą pra we go ope ra tor
mo że ste ro wać za rów no
głów nym osprzę tem ro bo -
czym, jak i cał ko wi cie nie za -
leż nie do dat ko wym mo co wa -
nym do pod wo zia – ła pa mi
pod po ro wy mi i le mie szem.
Ła twe w ob słu dze przy ci ski
umiesz czo ne na joy stic kach
po zwa la ją ope ra to ro wi uru -
cho mić bły ska wi cz nie ma nu -
al ną blo ka dę osi oraz tyl ną
ka me rę. Przej ście ze ste ro wa -
nia wy się gni kiem na ob słu gę
le mie sza i od wrot nie od by wa
się płyn nie, bez zdej mo wa nia
rę ki z pra we go joy stic ka.
Spo rym uła twie niem są też
pod świe tla ne wie lo funk cyj ne

prze łącz ni ki. Ope ra tor z pew -
no ścią do ce ni to roz wią za nie
pod czas pra cy no cą lub
przy po chmur nej po go dzie. 
Układ EMMS (Equ ip ment Ma -
na ge ment and Mo ni to ring
Sys tem) mo ni to ru ją cy pa ra -
me try ro bo cze ma szy ny sta -
no wi ko lej ne efek tyw ne
wspar cie dla ope ra to ra.
Wszyst kie waż ne in for ma cje
do ty czą ce pra cy ma szy ny wy -
świe tla ne są bo wiem na czy -
tel nym pa no ra micz nym ekra -
nie mo ni to ra. Ope ra tor no wej
„ko łów ki” Ko mat su nie mu si
za sta na wiać się nad do bo rem
opty mal nych pa ra me trów ro -
bo czych do kon kret ne go za -
da nia. W każ dej chwi li sko rzy -
stać mo że bo wiem z jed ne go
z sze ściu try bów ro bo czych,
co za pew nia eko no micz ną
pra cę. W za leż no ści od po -
trzeb wy ni ka ją cych z kon kret -
ne go za da nia ope ra tor wy -
brać mo że tryb peł nej mo cy,
pod no sze nia, od spa ja nia,
eko no micz ny, osprzę tu -peł -

na moc oraz osprzę tu -eko no -
micz ny. Po zwa la to na ide al -
ne do bra nie mo cy i ogra ni -
cze nie zu ży cia pa li wa. 
Ka bi na SpaceCab jest kom for -
to wa nie tyl ko ze wzglę du
na swe ga ba ry ty we wnętrz ne
i wy po sa że nie. Kon struk to rom
Ko mat su uda ło się rów nież sku -
tecz nie po pra wić wi docz ność
na ca ły ob szar ro bo czy. Za -
pew nia ją to wą skie słup ki oraz
pa no ra micz ne szy by o du żej
po wierzch ni. Na uwa gę za słu -
gu je tak że opa ten to wa na przez
Ko mat su kon struk cja wy cie -
racz ki przed niej szy by po pra -
wia ją ca wi docz ność na osprzęt
ro bo czy. In no wa cja po le ga
na tym, że wy łą czo na wy cie -
racz ka opie ra się na ra mie ka -
bi ny, a nie na szy bie, dla te go
nie prze słania wi do ku w przód.
Roz wią za nie to ma jesz cze jed -
ną za le tę uła twia ja ją cą ży cie
ope ra to ro wi. Przed pod nie sie -
niem przed niej szy by nie mu si
on bo wiem odłą czać wy cie racz -
ki, by po tem in sta lo wać ją
na desz czu. Dro biazg, a cie szy…
Po zy tyw ny wpływ świa tła
dzien ne go na do bre sa mo po -
czu cie i wy daj ność ope ra to ra
jest szcze gó ło wo ana li zo wa ny
przez kon struk to rów Ko mat su
już od dzie się cio le ci. Uwa ża ją
oni, że jest to nie zwy kle waż -
na kwe stia, któ rą na le ży brać
pod uwa gę przy pro jek to wa niu
ka bin. Udo wod nio no, że ope -
ra to rzy otrzy mu ją cy w trak cie
pra cy zbyt ma łą daw kę świa tła
dzien ne go, czę sto skar żą się
na znu że nie i złe sa mo po czu -
cie. Ozna cza to spa dek wy daj -
no ści i zmniej sze nie bez pie -
czeń stwa pra cy za rów no dla
sa me go ope ra to ra, jak i in nych
pra cow ni ków pla cu bu do wy.
Przy naj mniej czę ścio we roz -
wią za nie te go pro ble mu w ko -
par ce PW180 -10 sta no wi ofe -
ro wa ne w stan dar dzie od po -
wied nio za bez pie czo ne okno
da cho we z osło ną prze ciw sło -
necz ną. Nie tyl ko prze pusz -
cza ono do wnę trza na tu ral ne
świa tło, ale uła twia
tak że ob ser wa cję na -
rzę dzi ro bo czych.

MASZYNY BUDOWLANE

Ko mat su PW180 -10 – komfort dla Eu ro pej czy ka
Ko par ka ko ło wa PW180 -10 to ma szy na przeznaczona na wymagający
eu ro pej ski rynek. Komatsu za dba ło, by nowa „kołówka” była przyjazna
dla śro do wi ska na tu ral ne go, eko no micz na, komfortowa i wy daj na

www.komatsupoland.pl

Przestronna, widna kabina, ergonomiczne elementy sterowania, wspomagające
operatora układy elektroniczne, wygodny fotel… Aż chce się pracować!

http://www.komatsupoland.pl/komatsu.html
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Am mann po sia da sil ną po zy -
cję w seg men cie lek kie go
sprzę tu do za gęsz cza nia. Ubi -
ja ki i za gęsz czar ki tej mar ki
spo tkać moż na na więk szo ści
pol skich pla ców bu do wy.
ASCO Equ ip ment, któ re
od mar ca od po wia da za im -
port i dys try bu cję tych urzą -
dzeń, nie za mie rza ogra ni czać
się wy łącz nie do obro ny ryn -
ko wej po zy cji. Choć mo del
sprze da ży nie zmie ni się, am -
bi cją fir my jest wzmoc nie -
nie sie ci de aler skiej, tak aby
w każ dym punk cie na te re nie
ca łe go kra ju umoż li wić użyt -
kow ni kom ni czym nie ogra ni -
czo ny do stęp do ma szyn oraz
kom plek so wej ob słu gi po -
sprze da żo wej. W tym ce lu
ASCO Equ ip ment kontynuuje

współ pra cę z wszyst ki mi de -
ale ra mi, któ rzy do tych czas
sprze da wa li i ser wi so wa li ubi -
ja ki, za gęsz czar ki i ma łe wal -
ce Am mann. Ofe ru je tak że
współ pra cę fir mom z wo je -
wództw, w któ rych do tych -
czas nie by ło punk tów han -
dlo wo -ser wi so wych. 
Mi mo trud nej sy tu acji pol -
skie go dro go wnic twa ASCO
Equ ip ment sta wia so bie
za cel za ha mo wa nie spad ku
sprze da ży no wych ma szyn.
Pierw szym kro kiem by ło zop -
ty ma li zo wa nie ter mi nów ich
do staw i do pa so wa nie ich
do zmie nia ją cych się dy na -
micz nie po trzeb ryn ku. 
Swą szan sę na sta bil ną dzia -
łal ność w trud nych kry zy so -
wych cza sach ASCO Equ ip -

ment upa tru je rów nież w roz -
wi ja niu ob słu gi po sprze da żo -
wej. Wy ni ka to z ten den cji, ja -
kie da je się za ob ser wo wać
nie tyl ko na pol skim ryn ku.
Je go ana li za uwi dacz nia ro -
sną cą ska lę zja wi ska po le ga -
ją ce go na tym, że z ro ku
na rok co raz więk szą ro lę
w fi nan so wa niu dzia łal no ści
firm ofe ru ją cych ma szy ny bu -
dow la ne od gry wa ser wis
i sprze daż czę ści za mien -
nych. Jesz cze kil ka lat te -
mu sie dem dzie siąt pro cent
zy sku firm po cho dzi ło ze
sprze da ży ma szyn. Te raz ob -
ser wu je my od wrot ną ten den -
cję. Sko ro ser wis od gry wa
co raz waż niej szą ro lę, to war -
to na nie go sta wiać. Tym bar -
dziej, że ASCO Equ ip ment

za trud nia fa chow ców i współ -
pra cu je z fir ma mi spe cja li zu -
ją cy mi się w kom plek so wej
ob słu dze ma łych i śred nich
ma szyn. Fir ma dba o to, by
me cha ni cy by li za wsze na bie -
żą co z naj now szy mi roz wią za -
nia mi tech nicz ny mi sto so wa -
ny mi przez pro du cen ta, co
prze ja wia się w or ga ni za cji cy -
klicz nych szko leń ser wi so -
wych. Du żo sta rań po świę co -
no też uspraw nie niu do staw
czę ści za mien nych. Wszyst ko
to po zwa la na skró ce nie
do nie zbęd ne go mi ni mum cza -
su prze pro wa dze nia ewen tu al -
nych na praw, a tym sa mym
istotną po pra wę efek tyw no ści
wy ko rzy sta nia sprzę tu przez
jego użyt kow ni ków. 
Choć w isto cie nie ist nie ją ma -
szy ny, któ re się nie psu ją,   Am -
mann prze ko na ny o naj wyż szej
ja ko ści sprzę tu pro du ko wa ne -
go w fa bry ce w nie miec kim
Hen nef wpro wa dza
na nie go peł ną trzy -
let nią gwa ran cję.

MASZYNY BUDOWLANE

ASCO Equ ip ment – te raz Am mann!
ASCO Equ ip ment nastawia się na dys try bu cję lekkiego sprzę tu za -
gęsz cza ją ce go, za pew nia tak że ob słu gę po sprze da żo wą je go użyt kow -
ni kom. W mar cu te go ro ku ślą ska spół ka sta ła się ofi cjal nym im por te -
rem urządzeń klasy lekkiej szwaj car skiej fir my Am mann

www.asco-eq.pl

http://asco-eq.pl/
http://asco-eq.pl/


Oka zu je się, że wiert ni ca mo -
że być po moc na lub wręcz
nie zbęd na prak tycz nie w każ -
dym sek to rze bu dow nic twa,
za rów no wod ne go, jak i lą do -
we go. W obu przy pad kach
ist nie je bo wiem ol brzy mie za -

po trze bo wa nie na wy ko ny wa -
nie róż ne go ro dza ju od wier -
tów. Spra wia to, że wiert ni ce
wy ko rzy sty wa ne są przy bu -
do wie dróg, au to strad, li nii
trak cyj nych ko lei i tram wa jów.
Przy ich po mo cy mo gą być
mon to wa ne ekra ny aku stycz -
ne oraz słu py oświe tle nio we.
Wresz cie są one na rzę dziem
nie zbęd nym do wkrę ca nia
pa li śru bo wych sto so wa nych
przy wzmac nia niu i pod pie ra -
niu fun da men tów w kon struk -
cjach bu dyn ków, ge ne ra to rów
wia tro wych, fun da men tów mo -
stów, kła dek dla pie szych
oraz wszel kie go ro dza ju prze -
praw tym cza so wych.
W za leż no ści od kon kret nych
po trzeb do brać na le ży od po -
wied nią wiert ni cę. Uła twi to
sko rzy sta nie z nie zwy kle sze ro -
kiej ofer ty wiert nic Dig ga. Znaj -
dzie my w niej róż ne go ro dza ju

urzą dze nia – od ma łych z ni -
skim mo men tem ob ro to wym
prze zna czo nych do ma szyn ro -
bo czych o nie wiel kich ga ba ry -
tach, aż po ogrom ne wiert ni ce.
W ostat nich la tach z ra cji zin -
ten sy fi ko wa nia prac przy bu do -

wach au to strad na stą pił znacz -
ny wzrost za po trze bo wa nia
na wiert ni ce o więk szym na pę -
dzie, któ re osią ga ją na -
wet 300.000 Nm i wy ko rzy sty -
wa ne są na kil ku dzie się cio to -
no wych no śni kach. Mi mo to,
wciąż do naj bar dziej po pu lar -
nych na le żą wiert ni ce mon to -
wa ne na mi ni ko par kach, mi ni -
ła do war kach oraz kró lu ją cych
na pol skich pla cach bu do wy
ko par ko -ła do war kach. 
Za le tą wiert nic Dig ga jest moż -
li wość mo ni to ro wa nia mo men -
tu ob ro to we go oraz ob ro tów
wier tła pod czas pra cy. Dzię ki
te mu ope ra tor mo że ca ły czas
czu wać nad ja ko ścią wy ko ny -
wa ne go od wier tu. Po nad to na -
pęd zo stał wy po sa żo ny
w prze kład nię pla ne tar ną,
na któ rą pro du cent udzie la pię -
cio let niej gwa ran cji – oraz sil -
nik hy drau licz ny Dig ga/EATON

(trzy la ta gwa ran cji). Do dat ko -
wo ist nie je moż li wość za in sta -
lo wa nia sys te mu kon tro li wa -
ha nia wier tła SCS oraz ukła du
pio no wa nia Dig ga lign. Pierw -
szy z nich ogra ni cza ru chy
świ dra za wsze, gdy ten zbyt
moc no się wy chy li, za pew nia -
jąc bez pie czeń stwo i kom fort
pra cy. Z ko lei sys tem Dig ga -
lign po zwa la na za cho wa nie
du żej pre cy zji od wier tu.
Za każ dym ra zem, gdy pod -
czas pra cy wier tło nie jest
usta wio ne pio no wo, ope ra tor
zo sta je o tym po in for mo wa ny.
Sys tem sy gna li zu je o od chy le -
niu na wskaź ni ku dio do wym,
któ ry prze ka zu je in for ma cję
od czuj ni ka w na pę dzie.
Przy wy bo rze wiert ni cy na -
le ży zwró cić uwa gę na ja -

kość ma te ria łów, z któ rych
jest wykonana. Świ der z wy -
so kiej ja ko ści sta li, za koń -
czo ny moc ny mi wol fra mo -
wy mi zę ba mi tną cy mi,
w po łą cze niu z so lid nym
na pę dem bez pro ble mu po -
ra dzi so bie z każ dym ro dza -
jem pod ło ża – zie mią, gli ną,
łup kami, pę ka ją cymi i li tymi
ska łami, bi tu mem, as fal tem
czy be to nem. 
Nie zwy kle sze ro ki za kres po ten -
cjal nych za sto so wań, pro sta
ob słu ga oraz moż li wość za in -
sta lo wa nia na prak tycz nie każ -
dej ma szy nie ro bo czej czy nią
wiert ni cę jed nym z pod sta wo -
wych i ab so lut nie nie -
zbęd nych urzą dzeń
na pla cu bu do wy.
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Wiert ni ca DIGGA – bu dow la ny nie zbęd nik!
Wiert ni ca sta ła się dru gim - za raz po łyż ce - pod sta wo wym na rzę dziem stosowanym w pracach
ziem nych i bu dow la nych. Po pu lar ność zy ska ła głów nie dzię ki sze ro kim możliwościom za sto so -
wa nia i pro stej ob słu dze. Wydaje się, że możliwości użyt ko wa nia wiert ni cy ograniczać może
jedynie wyobraźnia użytkownika…

www.digga.pl

Sze ro ki za kres za sto so wań, pro sta ob słu ga oraz moż li wość za in sta lo wa nia na prak tycz nie każ -
dej ma szy nie ro bo czej czy nią wiert ni cę nie zbęd nym na rzę dziem na każ dym pla cu bu do wy

http://digga.pl/
http://digga.pl/
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Szcze ciń ska fir ma od po -
nad sześć dzie się ciu lat spe -
cja li zu je się w wy ko ny wa niu
skom pli ko wa nych obiek tów
hy dro tech ni ki śród lą do wej
i mor skiej. Jej wi zy tów ką sta -
ły się por ty mor skie, przy sta -
nie, ma ri ny i na brze ża. Ener -
go pol SA re ali zo wał rów nież
za da nia z za kre su bu do wy fa -
lo chro nów, pir sów czy wszel -
kie go ro dza ju kon struk cji słu -
żą cych ochro nie brze gów
mor skich. Istot ną ro lę w dzia -
łal no ści fir my od gry wa rów -
nież bu do wa za pór i zbior ni -
ków prze ciw po wo dzio wych,
re gu la cje rzek i po to ków, bu -
do wa śluz i ka na łów że glow -
nych, ja zów i stop ni wod nych
jak i elek trow ni wod nych.
Re ali za cja tak skom pli ko wa -
nych in we sty cji wy ma ga sto -
so wa nia spe cja li stycz ne go
nie za wod ne go sprzę tu. Dla te -
go też Ener go pol SA zde cy do -
wał się na za kup dwóch
sześć dzie się cio to no wych ko -
pa rek Hy un dai R500LC -7A
SLR (Su per Long Re ach). Ma -
szy ny do star czy ła bę dą ca wy -
łącz nym przed sta wi cie lem ko -
re ań skie go kon cer nu w Pol sce
kra kow ska Spół ka Ama go.
Koparki zmontowano na
brzegu, po czym po sa do wio -
no na pon to nach, skąd do ko -
nu ją roz ła dun ku gra ni to we go
kru szy wa z ba rek i prze -
miesz cza ją je do zbior ni ka
wod ne go ce lem umoc nie nia
dna oraz skarp. 
Przed wej ściem do eks plo ata -
cji ma szy ny pod da ne zo sta ły
mo dy fi ka cjom ma ją cy m na ce -
lu przy sto so wa nie ich do pra cy
w spe cy ficz nych wa run kach.
Każ dy ele ment ma szyn zo stał
do kład nie za pro jek to wa ny
i pod da ny te stom. Wy po sa żo -
no je w spe cjal nie wzmoc nio -
ne, po sze rza ne pod wo zie
na bel kach oraz do dat ko wą

prze ciw wa gę. Wy się gnik w for -
mie tak zwa ne go po dwój ne -
go ba na na wy ko na ny zo stał
z bar dzo wy trzy ma łej sta li.
Ko par ki ma ją za sięg 22 me -
trów, mo gą pra co wać z wy -
ko na ną ze spe cjal nej sta li
na za mó wie nie łyż ką o po -
jem no ści 2,0 m3. 
Od mien nie niż ma to miej sce
w stan dar do wej ko par ce, si -
łow nik ra mie nia umiesz czo no
u do łu. Dzię ki te mu uzy ska no
wyż sze si ły dzia ła ją ce
na wy py cha nie ra mie nia, co
po zwo li ło zwięk szyć głę bo -
kość ko pa nia pod po -
wierzch nią wo dy. Ca łość zo -
sta ła do dat ko wo uszczel nio -
na, co po zwa la na pra cę
na głę bo ko ści na wet
do 15 me trów pod lu strem
wo dy. Roz wią za nia tech no -
lo gicz ne zwięk sza ją ży wot -
ność wień ca ob ro tu i za cho -
wu ją mar gi nes bez pie czeń -
stwa oraz ży wot no ści pod -
ze spo łów. Szcze gól nie god -
ne wspo mnie nia są tu
przede wszyst kim: sil nik
CUMMINS QSM 11 o mo -
cy 357 KM oraz no wo cze sny
układ hy drau licz ny o du żym
prze pły wie i ci śnie niu. Układ
hy drau licz ny wy po sa żo ny
w za wo ry bez pie czeń stwa,
re gu la to ry prze pły wu, agre -
ga ty ste ru ją ce i dziel ni ki
stru mie nia cha rak te ry zu je
się ni ską pul sa cją ci śnie nia.
Koparki R500LC -7A SLR na le -
żą  do naj no wo cze śniej szych
ko pa rek spe cja li stycz nych
na świe cie. Ich kon fi gu ra cja
zo sta ła opra co wa na spe cjal -
nie zgod nie z wy mo ga mi nie -
zwy kle spe cy ficz ne go śro do -
wi ska pra cy ma szyn. Ko par ki
gą sie ni co we R500LC -7A SLR
ce chu ją się naj więk -
szą po jem no ścią łyż -
ki w swo jej kla sie. 

MASZYNY BUDOWLANE

Ko par ki Hy un dai już na pon to nach
Ener go pol SA, je den z li de rów pol skie go bu dow nic -
twa hy dro tech nicz ne go, eks plo atu je dwie ko par ki
Hy un dai R500LC -7A SLR. Po sa do wio ne na pon to -
nach maszyny pra cu ją w nie co dzien nej sce ne rii 

www.amago.pl

Dwie sześć dzie się cio to no we ko par ki gą sie ni co we Hyundai posadowiono na pon -
to nach. Ich za da niem jest roz ła du nek gra ni to we go kru szy wa z ba rek i prze miesz -
cze nie go na dno zbior ni ka wod ne go ce lem jego umoc nie nia

Re ali za cja tak skom pli ko wa nych in we sty cji wy ma ga sto so wa nia spe cja li stycz ne go nie za -
wod ne go sprzę tu. Dla te go też Ener go pol SA zde cy do wał się na za kup dwóch sześć dzie -
się cio to no wych ko pa rek Hy un dai R500LC -7A SLR (Su per Long Re ach)

Ra mio na i wy się gnik pod da no zmia nom kon struk cyj nym. Ca łość zo sta ła do dat ko -
wo uszczel nio na, co po zwa la na pra cę ko pa rek na głę bo ko ści pięt na stu me trów
pod lu strem wo dy

http://www.amago.pl/
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Ty po sze reg MRT Easy to ma -
szy ny cha rak te ry zu ją ce się
pro stą kon struk cją i atrak cyj -
ną ce ną. Two rzą go trzy mo -
de le: MRT 1440, MRT 1640
oraz MRT 1840 za sad ni czo
róż nią ce się je dy nie dłu go -
ścią wy się gni ka te le sko po -
we go. Ty po sze reg Pri vi le ge
Plus two rzą na to miast mo de -
le bar dziej za awan so wa ne
kon struk cyj nie, wy po sa żo ne
w czte ry nie za leż nie ste ro wa -
ne pod po ry te le sko po we i moc -
niej sze sil ni ki mar ki Mer ce des.
Pri vi le ge Plus to rów nież trzy
mo de le róż nią ce się wy so ko -
ścią pod no sze nia i mak sy mal -
nym udźwi giem: MRT 1850,
MRT 2150 i MRT 2540. 
Mi mo, że ma szy ny obu ty po -
sze re gów by ły jesz cze no wo -
cze sny mi kon struk cja mi, pro -

du cent zde cy do wał się
na wpro wa dze nie sze re gu in -
no wa cyj nych roz wią zań tech -
nicz nych po pra wia ją cych wy -
daj ność, eko no mi kę i bez pie -
czeń stwo pra cy. Naj więk sze
zmia ny po czy nio no w ukła -
dach elek tro nicz nych ste ru ją -
cych pra cą hy drau li ki i sys te -
mu bez pie czeń stwa. Ma szy ny
se rii MRT, za rów no Easy jak
i Pri vi le ge Plus, stan dar do wo
wy po sa żo ne zo sta ły w sys tem
roz po zna wa nia osprzę tu, któ -
ry au to ma tycz nie do bie ra od -
po wied nią ma pę udźwi gów
cha rak te ry stycz ną dla da ne go
na rzę dzia. W obu ty po sze re -
gach przy za mó wie niu ma szy -
ny przy sto so wa nej do pra cy
z plat for mą ro bo czą, stan dar -
do wo ofe ro wa ne jest ste ro wa -
nie ra dio we ru cha mi hy drau -

licz ny mi. Jest to szcze gól nie
przy dat ne pod czas pra cy
z wszel ki mi ro dza ja mi wcią -
ga rek hy drau licz nych, za wie -
si ha ko wych czy też z wi dła -
mi. Dla ca łej se rii MRT opcjo -
nal nie jest rów nież do stęp ne
au to ma tycz ne po zio mo wa -
nie ma szy ny pod czas pra cy
z uży ciem pod pór, zde cy do -
wa nie uła twia ją ce bez piecz ne
i sta bil ne usta wie nie ma szy ny
na nie rów nym te re nie. 
Sto so wa ne w ty po sze re gu
MRT Easy sil ni ki mar ki Per kins
speł nia ją nor my emi sji spa lin
Sta ge IIIB. Ty po sze reg Pri vi le -
ge Plus zo stał stan dar do wo
wy po sa żo ny w do dat ko wy
tryb jaz dy „ECO MODE” po -
zwa la ją cy na oszczęd no ści
pa li wa przy dłuż szych prze jaz -
dach. No wo ścią w obu ty po -

sze re gach jest rów nież wzo ro -
wa ny na sztan da ro wym mo -
de lu MRT 3050 kom pu ter po -
kła do wy z du żym ko lo ro wym
wy świe tla czem na pul pi cie
ope ra to ra. Kom pu ter po kła do -
wy po zwa la na za pro gra mo -
wa nie ogra ni cze nia po la pra -
cy ma szy ny. Umoż li wia rów -
nież ogra ni cze nie pręd ko ści
wszyst kich ru chów hy drau licz -
nych wy się gni ka i wie życz ki.
Bez zmian na to miast po zo sta -
je bo ga ta ofer ta osprzę tu, po -
czy na jąc od róż ne go ro dza ju
wi deł, po przez łyż ki, za wie sia
ha ko we, chwy ta ki, wcią gar ki
hy drau licz ne, a na plat for -
mach ro bo czych – w tym
rów nież wy po sa żo -
nych we wcią gar ki
hy drau licz ne.

MASZYNY BUDOWLANE

No wo cze sne ob ro to we ła do war ki te le sko po we Ma ni tou se rii MRT
Czo ło wy pro du cent ła do wa rek te le sko po wych, fir ma Ma ni tou prze pro wa dzi ła w tym ro ku mo der ni -
za cję swo ich sztan da ro wych pro duk tów czy li ob ro to wych ła do wa rek te le sko po wych MRT Easy
i MRT Pri vi le ge Plus. Zmiany konstrukcyjne nie objęły jedynie MRT 3050 Pri vi le ge – naj więk -
szej i naj nowszej ładowarki teleskopowej ofe ro wa nej przez Manitou 

www.intrac.pl

http://www.intrac.pl/pl/index.htm
http://www.intrac.pl/pl/index.htm
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MISTA to pol ski pro du cent
rów nia rek dro go wych dys po -
nu ją cy wła snym dzia łem kon -
struk cyj nym i roz wo ju, za -
pew nia ją cy jed no cze śnie ob -
słu gę po sprze da żo wą dla do -
star czo nych ma szyn. Bli skie
re la cje z użyt kow ni ka mi spra -
wia ją, że wy ko rzy stu jąc ich
su ge stie MISTA sta le roz wi ja
kon struk cje swych ma szyn. 
Efek tem dzia łań in ży nie rów
MISTY jest in no wa cyj na rów -
niar ka RD130FHD po sia da ją ca
peł ny na pęd hy dro sta tycz ny.
W ten wła śnie spo sób na pę -
dza ne są za rów no ko ła osi
przed niej, jak i tyl nej, przy czym
na pęd przed ni i tyl ny mo gą pra -
co wać wspól nie (6x6) lub nie -
za leż nie od sie bie (6x4).
Za stą pie nie tra dy cyj ne go na -
pę du hy dro ki ne tycz ne go hy -
dro sta tycz nym umoż li wi ło
prze nie sie nie na pę du z sil ni -
ka na ko ła z jed no cze sną eli -
mi na cją skrzy ni bie gów i wa -
łów na pę do wych, co zna czą -
co pod nio sło spraw ność ma -
szy ny opty ma li zu jąc jej za po -
trze bo wa nie na moc. Oczy wi -
ście wpły wa to rów no cze śnie
na zmniej sze nie zu ży cia pa li -
wa (te sty wy ka zu ją spa dek
o ok. 15%). Inne ko rzy ści z ta -
kie go roz wią za nia to m.in.:
• wy ko rzy sta nie więk sze go

za kre su pra cy sil ni ka spa li -

no we go, sta bil na pra ca
w ca łym za kre sie, w tym
przy ni skiej pręd ko ści ob ro -
to wej ła twiej sza ochro -
na przed prze cią że niem
dzię ki peł nej kon tro li sil ni ka
spa li no we go,

• moż li wość pra cy z wy so -
kim mo men tem ob ro to wym
sil ni ka przy ni skiej pręd ko -
ści jaz dy,

• moż li wość płyn nej zmia ny
pręd ko ści jaz dy z przy sto -
so wa niem do jaz dy z pręd -
ko ścią „peł za nia”,

• peł na kon tro la trak cji,
• hy dro sta tycz ny układ ha -

mul co wy o pod wyż szo nej
spraw no ści z ha mul ca mi w
kąpieli olejowej,

• si ła ucią gu zwięk szo -
na o oko ło 30% w sto sun ku

do ma szy ny RD130 z na pę -
dem tra dy cyj nym,

• zmniej sze nie szkodliwości
na śro do wi sko dzięki ob ni -
żo nemu zu ży ciu pa li wa
i po ziomu emi to wa ne go
ha ła su za sprawą wy eli mi -
no wa nia jego ge ne ra to rów,
ja ki mi są skrzy nia prze kła -
dnio wa, wa ły na pę do we
czy tra dy cyj ny most na pę -
do wy – to jest rze czy wi ście
wy jąt ko wo ci cha ma szy na.

Rów niar ka RD130FHD jest zde -
cy do wa nie le piej do sto so wa -
na do wy ko ny wa nia wy ma ga ją -
cych du żej pre cy zji prac ziem -
nych oraz od śnie ża nia i prac
z wy ko rzy sta niem osprzę tu wy -
ma ga ją ce go bar dzo ni skich
pręd ko ści jaz dy (peł za nia). Ma -
szy na ofe ro wa na jest z ca łą ga -

mą do dat ko we go osprzę tu.
Użyt kow ni cy mo gą wy brać
mię dzy in ny mi dwa ro dza je le -
mie sza przed nie go: pro sty nie -
obro to wy lub pro sty skręt ny.
Oba sta no wią no wo cze sne na -
rzę dzie, któ re zna czą co zwięk -
sza szyb kość wy ko ny wa nych
za dań wy ma ga ją cych uży cia
przed nie go osprzę tu oraz
zwięk sza za kres za sto so wań
rów niar ki. Rów niar kę do po sa -
żyć moż na rów nież w zry wak
tyl ny, spulch niacz mon to wa ny
za przed nią osią ma szy ny,
pro gre syw ny układ cen tral ne -
go sma ro wa nia, opar te
na tech no lo gii GPS sys te my
au to ma tycz nej kon tro li ni we la -
cji 2D i 3D (optycz nej, la se ro -
wej i ul tra dź wię ko wej).
Wpro wa dze nie no we go mo -
de lu rów niar ki po sze rza do -
tych cza so wą ofer tę MISTY.
Fir ma rów no le gle roz wi ja
i pro wa dzi pro duk cję obec -
nych od lat na ryn ku mo de li
se rii RD165C, RD165H,
RD200C i RD200H, a rów niar -
ki se rii RD165 uzy ska ły ostat -
nio sta tus pro duk tu no mi no -
wa ne go do Go dła „Te raz Pol -
ska”. Co waż ne dla po ten cjal -
nych na byw ców, ta no wo cze -
sna ma szy na do -
stęp na jest w bar dzo
atrak cyj nej ce nie.

www.mista.eu

Dzię ki wy eli mi no wa niu emi tu ją cych ha łas skrzy ni prze kła dnio wej, wa łów na pę do -
wych i tra dy cyj ne go mo stu na pę do we go rów niar ka RD130FHD jest wy jąt ko wo ci cha 

Równiarka RD130FHD z pełnym napędem hydrostatycznym
Sta ra praw da mó wi, że kto się nie roz wi ja, ten zo sta je z ty łu. Trzymając się tej zasady, pol ski
spe cja li sta w produkcji rów nia rek dro go wych fir ma MISTA ze Sta lo wej Wo li przy go to wa ła
nowość, pierw szą maszynę o peł nym na pę dzie hy dro sta tycz nym

http://www.mista.eu/
http://www.mista.eu/
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Gdy po ja wi li śmy się na pla -
cu bu do wy, pra cow ni cy spe -
cja li zu ją cej się w ro bo tach
żel be to wych fir my STANEX
z Gry bo wa wy ko ny wa li ostat -
nie pra ce wy koń cze nio we
i po rząd ko wa li te ren wy ko -
rzy stu jąc mię dzy in ny mi ła -
do war kę ob ro to wą Me ca lac
AS 700 Bo oster. Ma szy -
na wy wo zi ła z pla cu bu do wy
ele men ty sza lun ków, reszt ki
ma te ria łów bu dow la nych oraz
pły ty be to no we, z któ rych wy -
ko na na by ła dro ga tech no lo -
gicz na. Do ko ny wa ła rów nież
ni we la cji te re nu i za ła dun ku
po jaz dów. Ope ra tor Krzysz -
tof Gru ca za py ta ny o oce nę
ma szy ny po wie dział: – Jest
to pierw sza ła do war ka ob ro -
to wa, któ rą przy cho dzi mi
obsługiwać. Pra cu je mi się
bar dzo do brze. Ma szy na jest
nie tyl ko uni wer sal na, ale tak -
że ła twa w ob słu dze, zwrot -
na i eko no micz na.
Jed ną z głów nych za let ła do -
war ki jest mno gość za sto so -
wań. Ope ra tor de mon stru jąc
nam moż li wo ści ła do war ki
czę sto zmie niał na rzę dzia ro -
bo cze. Od by wa ło się to bły -
ska wicz nie za po mo cą elek tro -
hy drau licz ne go szyb ko złą cza.
Ma szy na do sko na le spi sy wa ła
się pra cu jąc za rów no z łyż ką
ła do war ko wą, jak i wi dła mi
oraz za wie siem ha ko wym. 
Kon struk to rzy AS 700 za dba li
o wy go dę ope ra to ra. Układ
kom pen sa cji wi bra cji prze no -
szo nych na łą czą cy przed nią
i tyl ną część ra my prze gub,
za pew nia mak sy mal ny kom -
fort jaz dy na wet pod czas
prze miesz cza nia się ma szy ny
po wy bo istym pod ło żu. Drga -
nia ni we lu ją też czte ry spe cjal -
ne amor ty za to ry wi sko zo we,
na któ rych za wie szo na jest
ka bi na. Dzię ki nim uda ło się
tak że ogra ni czyć po ziom do -

cie ra ją ce go do wnę trza ha ła -
su. Mi mo nie wiel kich ga ba ry -
tów ma szy ny, jej ka bi na jest
prze stron na. Wy po sa żo no ją
w wy god ny, re gu lo wa ny wie -
lo płasz czy zno wo fo tel i po -
jem ne schow ki. Przy jem ną
ato mos fe rę we wnę trzu za -
pew nia trzy bie go wy układ
wen ty la cyj ny i grzew czy. Bar -
dzo do brą wi docz ność we

wszyst kich kie run kach – tak że
do ty łu i w gó rę – uzy ska no
dzię ki du żym po wierzch niom
prze szklo nym. Otwie ra ne
o 180° drzwi po zwa la ją ope ra -
to ro wi bez piecz nie wsia dać
i wy sia dać z ma szy ny. 
Układ kie row ni czy z au to ma -
tycz nie re gu lo wa ny mi czte -
re ma ko ła mi skręt ny mi za -
pew nia do sko na łą zwrot -
ność ma szy ny. Moż li wość
prze ciw ne go skrę tu kół
przed nich i tyl nych po zwo lił
znacz nie zmniej szyć pro -
mień za wra ca nia. Wy no si on
do kład nie 3.450 mi li me trów.
Me ca lac AS 700 ze wzglę du
na swe zwar te ga ba ry -
ty – wy so kość 2,47 me tra
i sze ro kość łyż ki 1,60 me tra

do sko na le spi su je się
na pla cach bu do wy o ogra -
ni czo nej prze strze ni. Moż li -
wość ob ro tu je go wy się gni -
ka na pra wo i le wo o 90°,
spra wia, że osprzęt moż -
na ła two prze su nąć, tak aby
zna lazł się w opty mal nym
po ło że niu. – Ła do war ką moż -
na wje chać w miej sca nie do -
stęp ne dla więk szych ma -

szyn. Nie wiel kie ga ba ry ty
i moż li wość ob ra ca nia wy się -
gni ka od gry wa ją tu waż ną ro -
lę. Moż na je chać i jed no cze -
śnie ob ra cać wy się gnik, na -
wet z wy peł nio ną łyż ką, dzię ki
cze mu zmniej sza się pro mień
skrę tu ca łej ma szy ny do po -
zio mu nie osią gal ne go dla in -
nych. Żad na po dob nej kla sy
ła do war ka ko ło wa nie jest
w sta nie pra co wać w tak
ogra ni czo nej prze strze ni. Sto -
sun ko wo nie wiel ki cię żar ro -
bo czy ma szy ny spra wia też,
że do sko na le spra wu je się
pod czas pra cy na grzą skim
pod ło żu, ła two się po nim
prze miesz cza nie nisz cząc
przy tym na wierzch ni – tłu ma -
czy Krzysz tof Gru ca.

Na przed niej czę ści ra my za -
mon to wa no wy się gnik mo no -
bo om z ukła dem ki ne ma tycz -
nym ty pu Z cha rak te ry zu ją cym
się wy so kim i sta łym po zio -
mem si ły udźwi gu. Po zwa la to
na uzy ska nie jesz cze więk szej
si ły od spa ja nia grun tu i ła twe
ma ni pu lo wa nie osp trzę tem na -
wet przy mak sy mal nym wy su -
nięciu wy sie ̨gni ka. Do dat ko wo
układ ki ne ma tycz ny wy się gni -
ka gwa ran tu je pre cy zyj ne pro -
wa dze nie roẃno le głe osprzę -
tu, co jest szcze gól nie istot ne
pod czas pra cy z wi dła mi pa le -
to wy mi lub z plat for mą ro bo -
czą. Zwar ta kon struk cja ukła du
ki ne ma tycz ne go umoż li wi ła je -
go zin te gro wa nie ze smu kłym
mo no li tycz nym wy sięgni kiem.
Dzię ki te mu ope ra tor ma lep -
szy wi dok na osprzęt, co ogra -
ni cza ry zy ko ko li zji i pod no si
wy daj ność ma szy ny. 
AS 700 mi mo, że zde cy do -
wa nie nie na le ży do bu dow -
la nych gi gan tów, od zna cza
się du żą wy daj no ścią. Po -
dob nie jak w po zo sta łych
ma szy nach Me ca lac z se rii
Bo oster za sto so wa no w niej
kom pen sa cyj ny układ ki ne -
ma tycz ny. Je go dzia ła nie po -
le ga na tym, że pod czas wy -
sy py wa nia urob ku z łyż ki wy -
two rzo na przez si łow nik wy -
wro tu ener gia prze no szo -
na jest na ukry ty w ra mie niu
cy lin der kom pen sa cyj ny. Po -
zwa la to w re zul ta cie zwięk -
szyć si łę pod no sze nia na wet
o trzy dzie ści pro cent w po -
rów na niu z ma szy na mi wy -
po sa żo ny mi w wy się gnik
o tra dy cyj nej bu do wie.
Me ca lac AS 700 Bo oster na pę -
dza ny jest czte ro cy lin dro wym
sil ni kiem wy so ko pręż nym Cum -
mins o mo cy 65 KM stan dar do -
wo mo że prze miesz czać się
z pręd ko ścią 20 km/h. W przy -
pad ku prac wy ma ga ją cych
dłuż szych prze jaz dów, ła do war -
kę moż na opcjo nal nie do po sa -
żyć w układ umoż li wia ją cy roz -
wi ja nie pręd ko ści do 30 km/h,
co w znacz nym stop -
niu przy spie sza pro -
wa dze nie prac.

MASZYNY BUDOWLANE

Me ca lac AS 700 – zwin ny, eko no micz ny i wy daj ny
Choć AS 700 jest pod sta wo wym mo de lem w pro fe sjo nal nym seg men -
cie ła do wa rek ob ro to wych Me ca lac, to do sko na le spi su je się na wet
w naj trud niej szych wa run kach. Mo gli śmy się o tym prze ko nać na bu do -
wie prze pra wy dla zwie rząt po wsta ją cej na dro dze eks pre so wej S8

www.mecalac.com/pl/

Me ca lac dba o ja kość. Fir ma pod kre śla, że do pro duk cji ła do wa rek ob ro to wych wy ko rzy -
sty wa ne są wy łącz nie pod ze spo ły za chod nio eu ro pej skich re no mo wa nych do staw ców

http://www.mecalac.com/pl/
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Wy mia na szkla nych ta fli fa sa dy
kry tej pły wal ni by ła prze pro wa -
dzo na po za go dzi na mi otwar -
cia ba se nu, tak aby nie ko li do -
wa ło to z nor mal nym funk cjo -
no wa niem ką pie li ska. Dwa
z trzech miejsc pra cy żu ra wia
by ły sto sun ko wo ła two do stęp -
ne. Ostat nie, ze wzglę du
na swą spe cy fi kę, sta no wi ło
za to nie la da wy zwa nie, za rów -
no dla sa mej ma szy ny, jak jej
ope ra to ra. Przez wą ski prze -
jazd o sze ro ko ści trzech me -
trów, któ ry od dzie la od sie bie
dwa du że od kry te ba se ny, żu -
raw MK do tarł do miej sca roz -
sta wie nia. Szcze gó łem, na któ -

ry war to zwró cić spe cjal ną
uwa gę po zo sta je fakt, że za -
rów no dro ga do jaz du, jak
i do ce lo we miej sce pra cy ma -
szy ny znaj do wa ły się 60 cen -
ty me trów pod wo dą. Dla te go
ope ra tor żu ra wia sta nął
przed trud ny mi wy zwa nia mi.
Po pierw sze po obu stro nach
prze jaz du po zo sta wa ło tyl ko kil -
ka cen ty me trów prze strze ni, co
nie uła twia ło bez ko li zyj ne go do -
tar cia ma szy ny do miej sca prze -
zna cze nia. Dru gie utrud nie nie
sta no wi ła sła ba wi docz ność na -
wierzch ni dro gi wjaz do wej spo -
wo do wa na przez głę bię wo dy.
Kil ka ozna ko wań przy dro dze oka za ło się po moc nych w dro -

dze do miej sca prze zna cze nia.
By po ko nać głę bo ką wo dę
ope ra tor znacz nie wy su nął hy -
drau licz ny amor ty za tor uzy sku -
jąc w ten spo sób mak sy mal ny
prze świt pod wo zia.
W miej scu, któ re zo sta ło
wyznaczone do po sa do wie -
nia żu ra wia, pły ta den na ba -
se nu mia ła dłu gość dziesięciu
me trów, pod czas gdy miej sce
po trzeb ne do roz sta wie nia
żu ra wia wy no si ło oko ło 7,5

me tra. Pra ce po sa do wie nia
żu ra wia mu sia ły być pro wa -
dzo ne przy znacz nym ogra ni -
cze niu wi docz no ści, czę ścio -
wo pod lu strem wo dy. Ope ra -
tor żu ra wia pod su mo wał pa -
nu ją ce wa run ki jed nym zda -
niem: – W tej sytuacji z ka lo -
szy nie by ło by specjalnego
po żyt ku. Po zo sta wa ło zdjąć
bu ty, pod wi nąć no gaw ki i za -
brać się do ro bo ty! Za da nie
uda ło się wy ko nać szyb ko
i bez piecz nie. By ło to moż li -
we dzię ki za an ga żo wa niu
i do bre mu wy szko le niu ope -
ra to ra zna ją ce go swo ją ma -
szy nę i po tra fią ce go wła ści -
wie oce nić jej moż li wo ści.
Do prac po le ga ją cych na wy -
mia nie szkla nych ta fli fa sa dy
mo bil ny żu raw MK 88 oka zał

się ide al nie do bra ną ma szy -
ną. Pły ty szkla ne by ły po da -
wa ne w pry zmach za po mo cą
wóz ka wi dło we go i ukła da ne
przy bu dyn ku pły wal ni. Stąd
już za po mo cą żu ra wia
mobilnego MK 88 ta fle szkla -
ne sztu ka po sztu ce by ły
niezwykle pre cy zyj nie i w peł -
ni bez piecz nie po da wa ne ro -
bot ni kom per so ne lu
mon ta żo we go pra cu -
ją cym na wyso ko ści.

MASZYNY BUDOWLANE

Liebherr MK 88 w ką pie li 
Przy pra cach re mon to wych kry tej pły wal ni żu raw sa mo jezd ny Liebherr MK 88 po raz kolejny
udo wod nił swój niezwykle sze ro ki za kres za sto so wań. Tym razem maszyna zmuszona była
brnąć przez wo dę aż do miej sca do ce lo we go użyt ko wa nia 

www.liebherr.pl

Przyznać trzeba, że operator żurawia mobilnego MK 88 obsługiwał go w dość
rzadko spotykanych warunkach…

Wy mia na szkla nych płyt elewacyjnych na fasadzie kry tej pły wal ni musiała być prze pro wa dzo na błyskawicznie po za go dzi na mi
otwar cia ba se nu, aby nie zakłócało to normalnego funkcjonowania ką pie li ska

Dane/informacje techniczne:
Udźwig maksymalny 8.000 kg
Udźwig na końcu wysięgnika 1.850/2.050 kg
Długość wysięgnika 45,0 m
Wysokość podnoszenia
• nominalna wysokość podnoszenia 17,9 m
• wieża wyteleskopowana 30,2 m
• pozycja kątowa wysięgnika 15° 40,2 m
• pozycja kątowa wysięgnika 30° 50,4 m
• specjalna pozycja kątowa wysięgnika 45° 59,1 m 

Waga całkowita 48,0 t
Napęd/napęd kierowniczy 8 x 6 x 8

http://www.liebherr.pl/pl-PL/default_pl-lh.wfw
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Fir ma Tol -bud z Ostrze szo wa
eks plo atu je ła do war kę te le sko -
po wą Mer lo P 40.17. Wła ści ciel
ma szy ny, An to ni Ber ski tłu ma -
czy de cy zję o jej za ku pie
w pro sty spo sób: – Mam ta ką
za sa dę, że do bie ram sprzęt
do konkretnych po trzeb. Nie -
któ rzy naj pierw ku pu ją ma szy -
nę, a do pie ro póź niej za sta na -

wia ją się, do cze go moż na ją
wy ko rzy stać. Uwa żam, że to
błąd. Fir ma, któ rej je stem wła -
ści cielem, po trze bo wa ła uni wer -
sal nej ła do war ki te le sko po wej.
Uni wer sal nej, ale ta kiej, któ ra
po do ła ła by za da niom pla cu bu -
do wy. Cho dzi o to, by efek tyw -
nie, a jed no cze śnie bez piecz -
nie wy ko ny wać za da nia. Ma -
szy na mia ła być eks plo ato wa -
na in ten syw nie. Mo ja fir ma mo -
że ją wy ko rzy sty wać prak tycz -
nie przez okrą gły rok. Przy pra -
cach ko mu nal nych, ta kich jak
od śnie ża nie czy usu wa nie so pli
z da chów, po roboty przy bu do -
wie hal prze my sło wych.
Wy bór mar ki Mer lo był nie przy -
pad ko wy. – Jed na z firm wy ko ny -
wa ła dla nas pra ce wła śnie te le -
sko pem Mer lo. Ma szy na by ła

dość le ci wa, po cho dzi ła jesz cze
z lat dzie więć dzie sią tych, ale mi -
mo to w peł ni spraw na. Po my śla -
łem, że to do sko na ła re ko men -
da cja, tym bar dziej, że od po wia -
da ły mi jej pa ra me try ro bo -
cze. Zde cy do wa łem się na Mer -
lo. Po zo sta wa ło je dy nie wy brać
od po wied ni mo del. Osta tecz nie,
po kon sul ta cjach z do staw cą,

zde cy do wa łem się na ma szy nę
P 40.17, naj więk szą z se rii Pa no -
ra mic – tłu ma czy An to ni Ber ski.
W wyborze odpowiedniego
modelu pomagał Arkadiusz
Herc z firmy Polsad, która
dostarczyła maszynę. - Biorąc 
pod uwa gę za kres po trzeb
Tol -bu du po le ci łem fla go wy
mo del wło skie go pro du cen ta,
ja kim jest P 40.17 Pa no ra mic.
Ma szy na po zwa la na efek tyw -
ne, eko no micz ne i bez piecz -
ne wy ko ny wa nie na wet naj -
cięż szych prac na pla cu bu -
do wy. Jej atu ta mi jest kon -
struk cja z ca łym sze re giem in -
no wa cyj nych ty po wych wy -
łącz nie dla Mer lo roz wią -
zań – mó wi Ar ka diusz Herc.
Ła do war ka P 40.17 Pa no ra -
mic wy róż nia się naj niż szą

w kla sie ma są wła sną. Ma szy -
na z za mon to wa ny mi wi dła mi
wa ży do kład nie 10.350 kg
czy li o po nad to nę mniej niż
ła do war ki o po rów ny wal nym
udźwi gu kon ku ren cyj nych
ma rek. Mniej szy cię żar to
mniej szy na cisk na osie,
a więc i na pod ło że. Ta jem ni -
ca „od chu dze nia” ła do wa rek
Mer lo tkwi w ich kon struk cji.
Ma szy ny opla ta sta lo wy pręt
o prze kro ju 70 mi li me trów,
któ ry nie tyl ko za bez pie cza
nad wo zie przed uszko dze nia -
mi me cha nicz ny mi, ale za -
pew nia rów no mier ny roz kład
ma sy na osie i ob ni że nie
środ ka cięż ko ści. Roz wią za -
nie to znacz nie po pra wia sta -
bil ność ma szy ny bez ko niecz -
no ści sto so wa nia tyl nej prze -
ciw wa gi. Tym sa mym ła do -
war ki te le sko po we Mer lo są
krót sze od kon ku ren cyj nych.
Na wet o 600 mm, co po pra -
wia zwrot ność i bez pie czeń -
stwo pra cy.
Mak sy mal ny udźwig ła do war -
ki P 40.17 wy no si 4 to ny. Z ta -
kim cię ża rem ma szy na ra dzi
so bie bez naj mniej szych pro -
ble mów do wy so ko ści 8,1 me -
tra przy wy su nię ciu wy się gni -
ka do 4 me trów w po zio mie.
Na mak sy mal ną wy so kość
wy no szą cą aż 16,7 me tra, ła -
do war ka pod nieść mo że cię -
żar 2,5 to ny. Istot na rów nież
jest moż li wość ob cią że nia
ma są do 500 kg wy su nię te go
mak sy mal nie do przo du
na 12,5 me tra ra mie nia. 

Na uwa gę za słu gu je so lid -
ność wy ko na nia wy się gni ka.
Na wet przy mak sy mal nym
wy su nię ciu i do pusz czal nym
ob cią że niu nie ob ser wu je my
tak zwa ne go efek tu węd ki
spo wo do wa ne go ugię ciem.
Pra cę ope ra to ra uła twia opa -
ten to wa ne przez Mer lo roz -
wią za nie bocz ne go prze su wu
wy się gni ka. Moż na prze -
miesz czać go o 43,5 cm w le -
wo i pra wo. Pod no si to pre cy -
zję ope ro wa nia osprzę tem,
bez ko niecz no ści wy ko ny wa -
nia ma new rów ca łą ma szy ną.
Spraw dza się to szcze gól nie
przy po da wa niu ma te ria łów
przez otwór okien ny do wnę -
trza bu dyn ku.
Sta bil ność przy ro bo tach
na du żej wy so ko ści gwa ran tu -
ją roz kła da ne hy drau licz nie
przed nie pod po ry. Kon struk to -
rzy Mer lo po sta no wi li przy -
twier dzić je do przed nie go mo -
stu, a nie do ra my. Gwa ran tu je
to do sko na łą wi docz ność, gdy
są zło żo ne. Ogranicza również
ga ba ry ty ła do war ki po ich
całkowitym rozłożeniu, nie
wystają one bowiem po za ob -
rys ma szy ny. Mer lo Pa no ra -
mic 40.17 z roz ło żo ny mi pod -
po ra mi to naj węż sza ma szy -
na na ryn ku. Po za tym ta kie
usy tu owa nie pod pór uła twia
po zy cjo no wa nie ma szy ny, po -
zwa la przede wszyst kim uzy -
skać więk szy za kres ko rek cji
na chy le nia po przecz ne go (wy -
rów na nie po zio mu w za kre sie
+/-10%). Za le tą jest rów nież

MASZYNY BUDOWLANE

Zielony w natarciu!
Przy zwy cza ili śmy się, że ma szy ny bu dow la ne ma -
lo wa ne są na żół to i na czer wo no. Zie lo ne Mer lo
P 40.17 prze ko nu je jed nak, że jest w sta nie z na -
wiąz ką speł nić po trze by firm bu dow la nych

Na mak sy mal ną wy so kość, któ ra wy no si aż 16,7 metra, ła do war ka teleskopowa Merlo
P 40.17 pod no si cię żar 2,5 tony

Mer lo dys po nu je na praw dę moc ny mi ar gu men ta mi. Jed nym z asów w ta lii wło skie go
pro du cen ta jest  mo del P 40.17, naj więk szy z se rii Pa no ra mic
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ob słu ga pod pór dwie ma nie za -
leż ny mi dźwi gnia mi.
Ma szy na na pę dza na czte ro cy -
lin dro wym sil ni kiem Per kins
o mo cy 74,5 kW/101 KM mo że
prze miesz czać się z pręd ko -
ścią do 40 km/h. Wy po sa żo no
ją w prze kład nię hy dro sta tycz -
ną z dwu bie go wą me cha nicz -
ną skrzy nią bie gów. Dzię ki sta -
łe mu na pę do wi na czte ry
skręt ne ko ła ła do war ka mo że
po ru szać się w trzech try bach.
Do stęp na w stan dar dzie blo -
ka da me cha ni zmu róż ni co we -
go tyl ne go mo stu lub opcjo -
nal na obu mo stów za pew nia
bar dzo do bre wła ści wo ści
trak cyj ne na wet pod czas pra -
cy w trud nych wa run kach te -
re no wych. W spraw nym po -
ko ny wa niu nie rów no ści po -
ma ga ją tak że wy jąt ko wo du -
że ką ty – na jaz do wy, zjaz do -
wy i ram po wy. Ła do war ka
P 40.17 dzię ki za sto so wa niu
osi por ta lo wych ma naj więk -
szy w tej kla sie ma szyn prze -
świt. Układ hy drau licz ny za si -
la pom pa wie lo tłocz ko wa ze

ste ro wa niem „Lo ad Sen sing”.
Do star cza ona za wsze wy -
łącz nie ta ką daw kę ole ju, któ -
ra jest w da nej chwi li wy ma -
ga na. Wpły wa to na efek tyw -
ność pra cy ma szy ny przy jed -
no cze snym ob ni żeniu kosz -
tów eks plo ata cji. 
Wpro wa dzo na przez Mer lo już
po nad ćwierć wie ku te mu kon -
cep cja „Pa no ra mic” po le ga
na bocz nym umiesz cze niu sil -
ni ka. Za pew nia to nie ogra ni -

czo ną wi docz ność na wszyst -
kie stro ny. Kom fort ope ra to ra
za pew nia ją prze stron ne, naj -
szer sze w kla sie ka bi ny. Wy -
po sa żo no je stan dar do wo
w wie le ukła dów uła twia ją -
cych pra cę ob słu gu ją ce go
ma szy nę, jak choć by umiesz -
czo ny pod kie row ni cą prze -
łącz nik Fin ger -To uch do szyb -
kiej zmia ny kie run ku jaz dy
jed nym pal cem czy im pul so -
wy pe dał In ching -Con trol,

umoż li wia ją cy wol ne, „mi li me -
tro we” prze su wa nie się ma -
szy ny, przy wy so kiej pręd ko -
ści ob ro to wej sil ni ka, co po -
zwa la pra co wać z ca łą mo cą
hy drau li ki ro bo czej. Wśród
urzą dzeń za pew nia ją cych
bez pie czeń stwo zwra ca uwa -
gę sys tem MCDC, z du żym
wy świe tla czem, mo ni to ru ją cy
wszyst kie tzw. ru chy po gar -
sza ją ce, czy li gro żą ce wy wró -
ce niem ma szy ny, co po wa la
zop ty ma li zo wać pra cę. Sys -
tem au to ma tycz nie roz po zna -
je osprzęt, z ja kim pra cu je ła -
do war ka, i do sto so wu je
do nie go próg sta bil no ści.
Oprócz te go MCDC za pa mię -
tu je wa gę prze miesz czo ne go
ła dun ku (tak że dla każ de go
na rzę dzia). Pro du cent ofe ru -
je opcjo nal nie współ pra cu -
ją cą z sys te mem MCDC tyl -
ną ka me rę po ka zu ją cą ob -
raz te re nu za ma szy ną, co
zwięk sza bez pie -
czeń stwo i uła twia
ma new ro wa nie.

www.merlo.com

Po kaz moż li wo ści ma szy ny za koń czo ny. Ar ka diusz Herc z fir my Pol sad, ope ra tor Da riusz
Fra ni kow ski i wła ści ciel fir my Tol -bud, An to ni Ber ski po zu ją do pa miąt ko we go zdję cia

http://www.merlo.it/AA_2012_Draft/home_pl.htm
http://www.merlo.it/AA_2012_Draft/home_pl.htm


Dzię ki moż li wo ści do kład ne go
śle dze nia pa ra me trów ro bo -
czych użyt kow ni cy ma szyn
Ca se wy po sa żo nych w sys -
tem SiteWatch mo gą zwięk -
szyć wy daj ność, po pra wić
spo sób pra cy oraz pod nieść
efek tyw ność wy ko rzy sta nia
sprzę tu. SiteWatch po ma ga
rów nież roz wią zać wszel kie
pro ble my po ja wia ją ce się
w cza sie eks plo ata cji. Dzię ki
mo ni to rin go wi har mo no gra -
mu prze glą dów użyt kow ni cy
mo gą sce do wać więk szość
dzia łań ser wi so wych na de -
ale ra ma szyn Ca se, fir mę In -
trac Pol ska, co po zwa la za -
pew nić naj bar dziej opła cal ną,
fa cho wą i ter mi no wą ob słu gę
tech nicz ną. Do stęp do in for -
ma cji po sia da wła ści ciel ma -
szy ny oraz de aler Ca se – In -
trac Pol ska. Po zwa la to za -

pew nić spraw ną ob słu gę ser -
wi so wą i bły ska wicz nie roz -
wią zy wać pro ble my zwią za ne
z bie żą cą eks plo ata cją ma -
szy ny. In trac mo że za pla no -
wać wy ko na nie pla no wych
prze glą dów, za mó wić z wy -
prze dze niem wy ma ga ne czę -
ści do prze glą du, jak i ogra ni -
czyć po wsta nie po waż nych
awa rii po sia da jąc in for ma cje
z sys te mu SiteWatch.
Użyt kow nik ma szyn Ca se
wy po sa żo nych w sys tem
SiteWatch lo gu je się na por -
ta lu www.ca se si te watch.com,
gdzie w ła twy i przej rzy sty
spo sób mo że prze glą dać pa -
ra me try ro bo cze swo jej flo ty.
Do stęp do kon ta mo że uzy -
skać z każ de go kom pu te ra
lub ta ble tu, któ ry po sia da po -
łą cze nie z In ter ne tem.
Na por ta lu po za spraw dza -

niem pa ra me trów ro bo czych
ma szy ny i two rze niem ra por -
tów pra cy z wy bra nych okre -
sów moż na rów nież za dbać
o bez pie czeń stwo. Do stęp -
na jest bo wiem funk cja „wir -
tu al ne go ogro dze nia” po le -
ga ją ca na stwo rze niu na ma -
pie za mknię te go ob sza ru,
któ re go ma szy na nie po win -
na opusz czać. W przy pad ku
zła ma nia tej za sa dy sys tem
SiteWatch wy śle wia do mość
SMS na wska za ny przez
użyt kow ni ka nu mer te le fo nu
lub po wia do mi go o tym po -
przez e -ma il.
Sys tem SiteWatch wy stę pu je
w dwóch wer sjach - pod sta -
wo wej dla ma szyn z li nii lek -
kiej i za awan so wa nej dla ma -
szyn cięż kich. SiteWatch
w wer sji za awan so wa nej,
trans mi tu je da ne z ma szy ny

w dzie się cio mi nu to wych in -
ter wa łach. Pa ra metr ten pla -
su je go w ab so lut nej czo łów -
ce wszyst kich do stęp nych
obec nie sys te mów te le ma -
tycz nych. Wer sja pod sta wo -
wa SiteWatch prze zna czo -
na do ma szyn kom pak to -
wych zbie ra da ne co dwie go -
dzi ny. Abo na men ty na obie
wer sje SiteWatch – za awan -
so wa ną i pod sta wo wą – ob ję -
te są trzy let nią dar mo wą sub -
skryp cją, któ rą po upły wie te -
go okre su moż na ła two prze -
dłu żyć w Dzia le Czę ści Za -
mien nych fir my In trac Pol ska. 
Sys tem SiteWatch moż na za -
in sta lo wać nie tyl ko w ma -
szynach no wych, ale tak że
w więk szo ści ma -
szyn bę dą cych już
w użyt ko wa niu. 
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SiteWatch – sys tem zdal ne go za rzą dza nia flo tą ma szyn CASE
Sys tem te le ma tycz ny SiteWatch sta no wi bar dzo efek tyw ne na rzę dzie dla za rzą dza ją cych flo tą
ma szyn. Umoż li wia kon tro lo wa nie ich pra cy oraz na kła dów na utrzy ma nie i bie żą ce kosz ty eks -
plo ata cji, co przyczynia się do zwiększenia zyskowności

www.intrac.pl

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


W przy pad ku urzą dzeń, któ re
ma ją moż li wość uchwy ce nia
wbi ja ne go ele men tu je dy nie
od gó ry, ma my do czy nie nia
z istot nym man ka men tem. Są
one w sta nie wbić je dy nie
ele ment, któ re go dłu gość za -
wie ra się w róż ni cy mię dzy
mak sy mal ną wy so ko ścią
pod nie sie nia wy się gni ka
i wiel ko ścią sa me go mło ta.

Dla stan dar do wej ko par ki kla -
sy +35 ton wy no si ona 7-8
me trów. Na to miast dłu gość
pro fi lu, któ ry moż na wbić
przy uży ciu wi brom ło ta
MOVAX wy no sić mo że teo re -
tycz nie na wet 18 me trów.
W wa run kach re al ne go pla -
cu bu do wy naj dłuż sze wbi ja -
ne ele men ty to pro fi le oko -
ło 16-me tro we, za tem wi -
brom łot MOVAX umoż li wia
ob słu że nie wszyst kich te go
ty pu prac na pla cu udo wy.
Do dat ko wo, bocz ny uchwyt
umoż li wia wbi ja nie pro fi li
w miej scach nie do stęp nych
dla stan dar do wych wi brom ło -
tów mon to wa nych na dźwi -
gach. Wszę dzie tam, gdzie ist -

nie je ogra ni cze nie wy so ko ści.
W ha lach, pod mo sta mi i wia -
duk ta mi wibromłot MOVAX
jest je dy nym urzą dza niem
umoż li wia ją cym za wi bro wy -
wa nie tak długich ele men tów.
Bocz ny uchwyt umoż li wia wbi -
ja nie ele men tów nie tyl ko dłu -
gich, ale jed no cze śnie bar dzo
gięt kich, na przy kład gro dzic
z two rzyw sztucz nych, słup ków

drew nia nych czy in nych pro fi li
cien ko ścien nych. Moż li wość
kil ku krot nej zmia ny po ło że nia
szczęk po wo du je, iż od le głość
od wi brom ło ta do grun tu mo że
każ do ra zo wo wy no sić za le d -
wie 1÷2 me try. Ozna cza to, że
ca ła ge ne ro wa na przez wi -
brom łot ener gia prze ka zy wa -
na zo sta je do grun tu je dy nie
za po śred nic twem 1÷2-me tro -
we go od cin ka nie osło nię te go
pro fi lu. Każ dy spo śród wi brom -
ło tów mar ki MOVAX jest tak że
wy po sa żo ny w uchwyt dol ny,
któ ry zde cy do wa nie uła twia
koń co we wbi cie ele -
men tu lub je go po -
cząt ko we wy ry wa nie.

Wi brom ło ty MOVAX
Głów ną ce chą wy róż nią cą wi brom ło ty MOVAX
jest uchwyt bocz ny po zwa la ją cy trzy mać w od po -
wied niej po zy cji wbi ja ny ele ment. Roz wią za nie to
spra wia, że zni ka ogra ni cze nie mak sy mal nej dłu -
go ści wbi ja nej gro dzi cy, pro fi lu lub ru ry

www.movax.pl

Typowy dla wibromłotów MOVAX uchwyt bocz ny po zwa la trzy mać wbijany element
w od po wied niej po zy cji, dzięki czemu zni ka ogra ni cze nie mak sy mal nej dłu go ści
wbi ja nej gro dzi cy, pro fi lu lub ru ry

http://movax.pl/
http://movax.pl/


Użyt kow nik ko ło wej ma szy ny
bu dow la nej dą żąc do uzy -
ska nia naj mniej sze go kosz tu
go dzi ny jej pra cy mu si brać
pod uwa gę nie tylko warunki
wykorzystania sprzętu, ale
także sto su nek ce ny za ku pu
ogu mie nia do je go trwa ło ści. 
Odpowiada temu ofer ta Gru -
py Ca mo plast So li de al, która
po więk szy ła ją o opo ny ra -
dial ne w kla sie L3, L5 w naj -
bar dziej po pu lar nych roz mia -
rach. Umoż li wia to dobranie
odpowiedniego ogumienia
do więk szo ści  ma szyn – ła -
do wa rek wo zi deł prze gu bo -
wych i rów nia rek. Po ni żej
przed sta wia my krót ką pre -

zen ta cję opon ra dial nych
oferowanych przez Ca mo -
plast So li de al.
• SOLIDEAL SRGP*/** L3 

– naj bar dziej uni wer sal -
na opo na ra dial na prze zna -
czo na do za sto so wa nia w ła -
do war kach, rów niar kach
dro go wych oraz wo zi dłach.
Opa ten to wa ny wzór bież ni -
ka oraz kar kas ma ją cy po zy -
tyw ny wpływ na amor ty zo -
wa nie nie rów no ści na dro -
dze za pew nia do sko na łą
sta bil ność oraz trak cję opo -
ny. Nie kie run ko wy głę bo ki
bież nik wpły wa na do sko na -
łą przy czep ność przy jeź -
dzie do przo du, jak i do ty -

łu. Uni ka to wa dwu stop nio -
wa ścia na ło pa tek bież ni ka
two rzy wy jąt ko wy sa mo -
oczysz cza ją cy się bież nik
ła mią cy za schnię te bło to
oraz wy rzu ca ją cy ka mie -
nie, za cho wu jąc przy tym
do sko na łe pa ra me try do -
ty czą ce po zio mu wi bra cji,
niż sze go niż kon ku ren cyj -
ne pro duk ty,

• SOLIDEAL SRAT*/** – trak -
cyj na opo na ra dial na prze -
zna czo na do wo zi deł oraz
ła do wa rek. No wa tor ski pro -
jekt kon struk cji po wsta łej
z my ślą o za sto so wa niu
na dłu gich dy stan sach. Ce -
chu je ją ma łe na grze wa nie,
do bre od pro wa dza nie cie -
pła. Zop ty ma li zo wa ny pro fil
bież ni ka wpły wa na je go
rów no mier ne zu ży cie
i trwa łość przez ca ły okres
eks plo ata cji. Kon struk cja
opo ny, przy za cho wa niu
pra wi dło we go ci śnie nia za -
pew nia kon takt ca łej sze ro -

ko ści bież ni ka z pod ło żem,
co wpły wa do dat nio na sta -
bil ność ma szy ny oraz re -
du ku je drga nia,

• SOLIDEAL SRLD*/** L5
– opo na ra dial na o bar dzo

głę bo kim bież ni ku kla sy L5
prze zna czo na do pra cy
w ła do war kach w wa run -
kach na ra że nia opon
na uszko dze nia me cha nicz -
ne na po wierzch niach o du -
żym ry zy ku ście ra nia. Za -
awan so wa na mie szan ka
gu mo wa oraz du ża za bu do -
wa bież ni ka wpły wa na bar -
dzo dłu gi okres eks plo ata -
cji. Kon struk cja opo ny za -
pew nia nad zwy czaj ną od -
por ność na prze cię cia oraz
ofe ru je od po wied nią trak -
cję przez spe cjal nie za -
pro jek to wa ny kształt bież -
ni ka. Opo na do stęp na jest
w roz mia rach 20.5
R25, 23.5 R35, 26.5
R25 oraz 29.5 R25.

KOMPONENTY

Opo ny ra dial ne So li de al
W trud nej dla bran ży bu dow la nej sy tu acji waż -
ny czyn nik sta no wią kosz ty jed nost ko we pra cy
ma szyn. Dla te go wła ści we do bra nie opon
do wa run ków eks plo ata cji jest klu czem do osią -
gnię cia optymalnego re zul ta tu fi nan so we go

www.camoplastsolideal.com/pl

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


C36. Re nault Trucks – ewolucja? Rewolucja!

Cho mik za kie row ni cą no we go Vo lvo FMXV38.

Żu ra wie Pal fin ger – wy daj ne i bez piecz neV41.

C40. No we po jaz dy DAF LF i CF Con struc tion

C42. Gol dho fer – ze staw FAKTOR 5 spraw dza się w Taj lan dii
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Zmia na po dyk to wa na ko -
niecz no ścią przej ścia na nor -
mę emi sji spa lin Eu ro 6 nie
do ty czy je dy nie po jaz dów bu -
dow la nych. Re nault Trucks
po sta no wił od świe żyć bo -
wiem ca łą ga mę po jaz dów
prze zna czo nych dla trans -
por tu dłu go dy stan so we go,
bu dow la ne go i dys try bu cyj -
ne go. Jest to wy da rze nie bez
pre ce den su, do tych czas ża -
den in ny pro du cent po jaz -
dów nie zde cy do wał się bo -
wiem na po dob ny krok.

Re nault Trucks wcho dzą cy
w skład Gru py Vo lvo jest
dru gim pod wzglę dem waż -
no ści jej ogni wem. Do wo dzi
te go tak że za an ga żo wa nie fi -
nan so we w re ali za cję pro jek -
tu od świe że nia kom plet nej
ga my po jaz dów Re nault
Trucks. Aby zre ali zo wać ten
pro jekt Gru pa Vo lvo za in we -
sto wa ła po nad dwa mi liar dy
eu ro, przy oka zji wy ma ga jąc,
by Re nault Trucks pod dał
zmo der ni zo wa ne kon struk -
cje naj bar dziej ry go ry stycz -
nym te stom w ca łej swo jej hi -
sto rii. Tyl ko w ten spo sób
za ofe ro wać moż na by ło

użyt kow ni kom do sko na ły,
nie za wod ny i wy so ko wy daj -
ny śro dek trans por tu, któ ry
po zwo li im utrzy my wać
kosz ty pod kon tro lą. Re nault
Trucks – bar dziej niż kie dy -
kol wiek – po strze ga bo wiem
po jazd cię ża ro wy ja ko źró dło
zy sku, któ re nie mo że przy -
no sić za wo du klien tom, ma
być po wo dem do du my dla
kie row ców i mu si za bez pie -
czać in te re sy fir my trans por -
to wej. Dla te go też kon struk -
to rzy za pro si li do kon sul ta cji

pięć dzie się ciu użyt kow ni ków
po jaz dów. Ja kość i nie za -
wod ność nie jest prze cież
dzie łem przy pad ku, lecz wy -
ni kiem żmud nych prac pro -
jek to wych, te stów i ba dań.
Dla te go też trzy sta po jaz -
dów te sto wych prze je cha ło
łącz nie dzie sięć mi lio nów ki -
lo me trów i do dat ko wo spę -
dzi ło pięć mi lio nów go dzin
na sta no wi skach ba daw -
czych, w tem pe ra tu rze od
-40°C do +60°C. 
Efek ty prac kon struk to rów już
wkrót ce oce nić bę dą mo gli
klien ci. Tak że ci z wy ma ga ją -
ce go sek to ra bu dow la ne go.

Pol ska pre mie ra no wej ga my
Re nault Trucks po zwo li ła na
ra zie za po znać się z wa lo ra -
mi wi zu al ny mi po jaz dów. Go -
spo da rze wy zna czy li co

praw da in ży nie rów, któ rzy
od po wia da li na py ta nia za in -
te re so wa nych, at mos fe ra za -
ba wy i tłu my go ści nie sprzy -
ja ły jed nak fa cho wym roz mo -
wom. Na to z pew no ścią
przyj dzie czas. I tyl ko cza -
sem ogar nia nas no stal gia,
że cza sy Lan de ra i Ke rak sa
odchodzą do prze szło ści.
Cho ciaż, kto wie? Mo że sa -
mo cho dy, któ re przez la ta
na do bre za do mo wi ły się, tak -
że na pol skich pla cach bu do -
wy, jesz cze na nie po wró cą.
Oczy wi ście w no wej wer sji…
Te go ro dza ju roz wa ża nia, to
me lo dia przy szło ści. Na do -
da tek nie pew na. Pew ne jest
na to miast to, że Lan der i Ke -
rax ma ją god nych na stęp -
ców. Re nault Truck jest prze -
ko na ny, że no wa ga ma po jaz -
dów bu dow la nych speł ni
wszel kie wy mo gi trud nej
bran ży bu dow la nej. Kon struk -

to rzy przy go to wa li dwa ty po -
sze re gi dla firm bu dow la nych.
Pierw szy z nich ozna czo ny li -
te rą C two rzą sa mo cho dy
prze zna czo ne do trans por tu
bu dow la ne go. Ty po sze reg K
to zde cy do wa nie „wyż sza
szko ła jaz dy”, two rzą go bo -
wiem po jaz dy prze zna czo ne
do realizacji cięż kie go trans -
por tu bu dow la ne go. 
Sa mo cho dy Re nault Trucks
z ty po sze re gu C do stęp ne są

z ka bi na mi w dwóch wa rian -
tach, róż nią cych się sze ro ko -
ścią. Po jaz dy wy róż nia du ża
ła dow ność, ni skie zu ży cie pa -
li wa i kom fort jaz dy po rów ny -
wal ny z sa mo cho da mi prze -
zna czo ny mi do trans por tu da -
le ko bież ne go. Dzię ki wa lo -
rom, choć by ta kim, jak du ża
si ła na pę do wa i prze świt, sta -
no wią one szcze gól nie atrak -
cyj ną pro po zy cję dla firm pro -
wa dzą cych za kro jo ne na szer -
szą ska lę ro bo ty ziem ne.
Ty po sze reg K to sztan da ro wa
ofer ta Re nault Trucks dla
bran ży bu dow la nej. Pro du -
cent za pew nia, że ten ty po -
sze reg po jaz dów prze zna -
czo nych do cięż kie go trans -
por tu bu dow la ne go nie tyl ko
usta na wia no we stan dar dy
w za kre sie wy trzy ma ło ści
i prze świ tu, ale tak że od zna -
cza się naj więk szym ką tem
na tar cia spo śród wszyst kich

POJAZDY BUDOWLANE

Re nault Trucks – ewolucja? Rewolucja!
We wrze śniu 1.200 go ści z ca łej Pol ski na spe cjal nej zor ga ni zo wa nej
z wiel ką pom pą pre zen ta cji po że gna ło bu dow la ne Lan de ry i Ke rak sy.
Re nault Trucks po sta no wi ło za stą pić je cał ko wi cie no wy mi ty po szer -
ga mi po jaz dów, któ re ozna czo no sym bo la mi „C” i „K” 

Po ofi cjal nej pre zen ta cji nad szedł czas na bliż sze za po zna nie się z no wy mi po jaz -
da mi. Wi zu al nie sa mo cho dy se rii C i K przy po mi na ją nie co no we Vo lvo FMX

Ewo lu cja czy re wo lu cja? Ska la i roz mach, z ja kim prze pro wa dzo no zmia ny, skła nia
jed nak do okre śle nia ich mia nem re wo lu cyj nych
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do stęp nych ak tu al nie po jaz -
dów kon ku ren cyj nych ma -
rek. No we sa mo cho dy po sia -
da ją udo sko na lo ny układ na -
pę do wy (z sil ni ka mi speł nia -
ją cy mi ry go ry stycz ną nor mę
emi sji spa lin Eu ro 6) oraz ka -
bi nę wy róż nia ją cą się na tle
po zo sta łych mo de li roz wią -
za nia mi wzor ni czy mi. 
Spo śród licz nych zmo der ni -

zo wa nych ele men tów no -
wych po jaz dów bu dow la -
nych, to wła śnie ka bi na za słu -
gu je na szcze gól ną uwa gę.
Sta ła się ona te raz bar dziej
prze stron na, kom for to wa
i – dzię ki za sto so wa niu
obrotowych prze łącz ni -

ków – er go no micz na. Z bo -
ku ka bi ny znaj du je się sto -
pień wej ścio wy, uła twia ją cy
kie row cy kon tro lę ła dun ku.
Po jaz dy te wy trzy mu ją naj -
trud niej sze wa run ki użyt ko -
wa nia. Wraż li we pod ze spo ły
są sku tecz nie chro nio ne
przed uszko dze niem. Za rów -
no w se rii K, jak i C są do stęp -
ne zde rza ki wy ko na ne w ca ło -

ści ze sta li. Wy jąt ko we są tak -
że pa ra me try tech nicz ne po -
jaz dów: du ży prze świt, do -
pusz czal na ma sa cał ko wi ta
ze sta wu dro go we go się ga ją -
ca 120 ton i naj więk szy
na ryn ku kąt na tar cia (32°)
w przy pad ku se rii K.

W pojazdach typoszergu C
producent ofe ruje Opti track,
hy dro sta tycz ny układ na pę du
na przed nią oś, umoż li wia ją cy
tym cza so we zwięk sze nie wła -
sno ści trak cyj nych po jaz du.
W typoszeregu K sto so wa ny
jest kon wen cjo nal ny układ na -
pę du na wszyst kie ko ła.
Po jaz dy wy po sa żo ne są
w do świe tla ją ce za kręt re flek -
to ry, ofe ro wa ną stan dar do wo
zauto ma ty zo wa ną skrzy nię
bie gów Opti dri ver, elek trycz -
nie ste ro wa ny ha mu lec po -
sto jo wy uru cha mia ny w chwi li
wy łą cza nia sil ni ka i róż ne go
ro dza ju ele men ty uła twia ją ce
mon taż za bu do wy.
Co wię cej, na byw cy no wych

po jaz dów bu dow la nych Re -
nault Trucks mo gą li czyć
na więk szą opła cal ność eks -
plo ata cji, wy ni ka ją cą z bez -
kon ku ren cyj nych osią gów
no wych jed no stek na pę do -
wych Eu ro 6, roz wi ja nych
przy zu ży ciu pa li wa niż szym
niż w przy pad ku ich po przed -
ni ków, w których stosowano
silniki kla sy Eu ro 5. 
Do dat ko wo, dzię ki kon struk cji
zop ty ma li zo wa nej pod wzglę -
dem ma sy wła snej, sa mo cho -
dy z se rii C po sia da ją wy jąt ko -
wą ła dow ność, do 22,8 to ny
w po jaz dach o kon fi gu ra cji

osi 8×4. Po jaz dy K cha rak te -
ry zu ją się do pusz czal ną ma są
cał ko wi tą do 50 ton i mo gą
two rzyć ze sta wy dro go we
o ma sie cał ko wi tej do 120
ton. Rów nież w tych po jaz -
dach pro du cent za sto so wał
sze reg roz wią zań pozwa la ją -
cych skró cić czas mon ta żu za -
bu do wy. Tym sa mym przy spie -
sza to czas do sta wy po jaz du. 
W ra mach pro gra mu Opti fu -
el, Re nault Trucks ofe ru je
użyt kow ni kom z seg men tu
bu dow la ne go kom plek so wy
pro gram szko leń i in dy wi du -
al ne go in struk ta żu kie row -
ców. Obej mu je on tak że mo -
ni to ro wa nie ich po stę pów
w dłuż szym okre sie. Ofer ta ta

jest do stęp na w for mie spe -
cja li stycz nych usług Opti fu el
In fo max i Opti fu el Tra ining,
któ re ukie run ko wa no na mak -
sy mal ne do sko na le nie eko -
no micz ne go sty lu jaz dy. Po -
nad to czę ścią skła do wą Opti -
fu el Tra ining jest spe cjal ny
mo duł szko le nio wy do ty czą -
cy spe cy fi ki kie ro wa nia po -
jaz dem bu dow la nym. Bio rąc
udział w tym pro gra mie klien -
ci zy sku ją moż li wość zre du -
ko wa nia zu ży cia pa -
li wa na wet o pięt na -
ście pro cent.

www.renault-trucks.com

Re nault Trucks po strze ga sa mo chód cię ża ro wy ja ko źró dło zy sku, któ re ni gdy nie
roz cza ro wu je klien tów i jest po wo dem do du my dla kie row ców 

Pro wa dzą cy Ga lę To masz Kam mel w to wa rzy stwie atrakcyjnych ho stess za ch wa lał
wa lo ry spe cjal ne go pro gra mu Re nault Trucks na ta ble ty

Że gnaj Ke rak sie, wi taj ty po sze re gu K! In ży nie ro wie Re nault Trucks ma ją po wo dy do du my,
choć tro chę szko da, że zni ka ją na zwy po jaz dów czę sto spo ty ka nych na pla cach bu do wy 

http://www.renault-trucks.pl/
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Vo lvo Dy na mic Ste ering (Ak -
tyw ny Układ Kie row ni czy Vo -
lvo) to no wy układ stwo rzo ny
przez Vo lvo Trucks, po zwa la -
ją cy na pro wa dze nie bez wy -
sił ku w peł ni za ła do wa ne go
sa mo cho du cię ża ro we go.
Przy ma łej pręd ko ści jaz dy sil -
nik elek trycz ny za stę pu je mię -
śnie kie row cy. – Przy ma łej
pręd ko ści w peł ni ob cią żo nym
po jaz dem da je się kie ro wać
do słow nie jed nym pal cem.
Pod czas jaz dy na au to stra dzie
Ak tyw ny Układ Kie row ni czy
Vo lvo za pew nia per fek cyj ną
sta tecz ność kie run ko wą – mó -
wi Jan -In ge Svens son, je den
z in ży nie rów pra cu ją cych

nad opro gra mo wa niem sys te -
mo wym w Vo lvo Trucks.
Vo lvo Dy na mic Ste ering ba -
zu je na kon wen cjo nal nym,
me cha nicz nym sys te mie,
w któ rym drą żek kie row ni czy
łą czy się z prze kład nią kie -
row ni czą. W ope ro wa niu kie -
row ni cą po ma ga si ła ge ne ro -
wa na przez hy drau licz ny
układ wspo ma ga nia. W ukła -
dzie Vo lvo do da no elek tro -
nicz nie ste ro wa ny sil nik elek -
trycz ny sprzę żo ny z wa łem
kie row ni cy. Sil nik ten, współ -

dzia ła ją cy z hy drau licz nym
ukła dem wspo ma ga nia ukła -
du kie row ni cze go, jest re gu -
lo wa ny przez elek tro nicz ną
jed nost kę ste ru ją cą z czę sto -
ścią kil ku ty się cy ra zy na se -
kun dę. Przy ma łych pręd ko -
ściach sil nik elek trycz ny do -
da je si łę, a przy du żych au to -
ma tycz nie re gu lu je dzia ła nie
ukła du kie row ni cze go i kom -
pen su je szarp nię cia prze ka -
zy wa ne na kie row ni cę, po wo -
do wa ne na przy kład przez
bocz ny wiatr lub nie rów no ści
po wierzch ni jezd ni. 
Elek tro nicz na jed nost ka ste -
ru ją ca jest mó zgiem te go
ukła du i bez u stan nie od bie ra

in for ma cje od czuj ni ków
w sa mo cho dzie cię ża ro wym. 
– Sen so ry znaj du ją się w róż -
nych miej scach i wspól nie
da ją szcze gó ło wy ob raz te -
go, co dzie je się z sa mo cho -
dem cię ża ro wym. Na przy -
kład czuj ni ki na ko łach i wa le
wyj ścio wym skrzy ni bie gów
mie rzą pręd kość jaz dy, a in -
ne wska zu ją, któ ry bieg jest
ak tu al nie za łą czo ny – tłu ma -
czy Sten Ra gn hult, od po wie -
dzial ny za osprzęt sys te mów
w Vo lvo Trucks. 

No wa tech no lo gia zo sta ła
pod da na te sto wi po le ga ją -
cym na umoż li wie niu kie ro wa -
nia sa mo cho dem cię ża ro -
wym cho mi ko wi wa żą ce -
mu 175 gra mów. Efek ty moż -
na po dzi wiać w fil mie „Wy -
czyn cho mi ka” na krę co nym

pod czas jazd te sto wych
na te re nie jed ne go z ka mie -
nio ło mów w Hisz pa nii. Spe -
cjal nie za pro jek to wa ny ko ło -
wro tek dla cho mi ka na ło żo no
na ko ło kie row ni cy. Do świad -
czo ny kie row ca -ka ska der
ob słu gi wał pe dał przy spie -
sze nia i ha mul ce, a tak że pil -
no wał, aby cho mik je chał we
wła ści wym kie run ku, ku sząc
go mar chew ką. Na fil mie wi -
dać, jak ol brzy mi sa mo chód
cię ża ro wy de li kat nie i bez -
piecz nie prze miesz cza się
po peł nej za krę tów, wą skiej
i nie rów nej dro dze w ka mie -
nio ło mie. – Film po ka zu je
praw dę, cho mik rze czy wi ście
mo że kie ro wać sa mo cho -
dem – za pew nia Sten Ra gn -
hult, któ ry nad zo ro wał prze -
bieg te stów w Hisz pa nii. 
Vo lvo Dy na mic Ste ering mi ni -
ma li zu je szarp nię cia wy wo ła -
ne nie rów no ścia mi dro gi, ta -

ki mi jak szcze li ny czy ubyt ki
na wierzch ni. Prze kła da się to
na więk szą pre cy zję utrzy my -
wa nia to ru jaz dy, po nie waż
kie row ca nie mu si sta le wpro -
wa dzać ko rekt ko łem kie row -
ni cy. Ta pre cy zyj na kon tro la
da je po czu cie lep szej sta -

tecz no ści kie run ko wej, zwięk -
sza jąc kom fort pra cy kie row -
cy przy jed no cze snym za -
pew nie niu po czu cia peł ne go
pa no wa nia nad po jaz dem
przy każ dej pręd ko ści. Ak -
tyw ny Układ Kie row ni czy Vo -
lvo eli mi nu je nie mal wszyst -
kie mniej sze re gu la cje za po -
mo cą ko ła kie row ni cy, któ re
w in nym wy pad ku są nie
do unik nię cia na współ cze -
snych dro gach. Mo że też
kom pen so wać efekt od dzia -
ły wa nia wy pu kłej na wierzch ni
dro gi lub bocz ne go wia tru,
tak aby kie row ca mógł
po pro stu utrzy my wać kie ru -
nek jaz dy na wprost, bez po -
trze by kon tro wa nia kie row ni -
cą. Jest to naj więk sza ko -
rzyść, któ ra prze kła da się za -
rów no na bez piecz -
niej szą, jak i bar dziej
kom for to wą jaz dę.

POJAZDY BUDOWLANE

Za kie row ni cą no we go Vo lvo FMX po ra dził so bie na wet cho mik 
Film „Wy czyn cho mi ka” zo stał wy świe tlo ny w ser wi sie Youtu be 3,4 mln ra zy w cią gu za le d wie
ty go dnia. Zobaczyć można na nim wy po sa żo ne w Ak tyw ny Układ Kie row ni czy no we Vo lvo FMX,
któ rym na wy bo istej i peł nej za krę tów dro dze w ka mie nio ło mach kie ru je… cho mik 

www.youtube.com

Kierowany przez zwierzaka ol brzy mi sa mo chód cię ża ro wy de li kat nie i bez piecz nie prze -
miesz czał się po peł nej za krę tów, wą skiej i nie rów nej dro dze w ka mie nio ło mie

No wa tech no lo gia Vo lvo Trucks pod da na zo sta ła te sto wi po le ga ją cym na po wie -
rze niu kie ro wa nia samochodem ciężarowym wa żą ce mu 175 gra mów cho mi ko wi 

http://www.youtube.com/watch?v=7N87uxyDQT0&feature=youtu.be


http://www.volvotrucks.com/trucks/poland-market/pl-pl/Pages/Home.aspx
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Głów nym ce lem pro jek tan tów
fir my DAF pod czas prac
nad no wym mo de lem CF Con -
struc tion by ło uzy ska nie wy so -
kie go po zio mu kom for tu kie -
row cy i mak sy mal nie ła twej
ob słu gi. Mo de le z 12,9-li tro -
wym sil ni kiem PACCAR MX-
13 są wy po sa żo ne w trzy
stop nie, na to miast mo de le
z 10,8-li tro wym sil ni kiem
PACCAR MX-11 – w dwa.
W dru gim przy pad ku do stęp -
ny jest opcjo nal ny, do dat ko wy
dol ny sto pień. Jest on za mon -
to wa ny w spo sób ela stycz ny,
aby za pew nić więk szą od por -
ność na uszko dze nia.
No wy DAF CF Con struc tion
jest ofe ro wa ny ja ko trzy osio -
we pod wo zie pod za bu do -
wę 6x4 z 8- lub 9-to no wą osią
przed nią i ze spo łem osi na -
pę do wych o no śno ści 19, 21
lub 26 ton. Dzię ki te mu po -
jazd do sko na le spraw dza się
w bran ży bu dow la nej. 
Pod wo zie pod za bu do wę 8x4
jest ide al ną pod sta wą dla wy -
wro tek i be to no mie sza rek.
Dwie 7,5-, 8- lub 9-to no we
kie ro wa ne osie przed nie oraz
ze spół osi na pę do wych o no -
śno ści 19, 21 lub 26 t spra -
wia ją, że pod wo zie pod za bu -
do wę za pew nia ma sę cał ko -
wi tą w za kre sie 32–44 tony.
Wszyst kie mo de le ofe ru ją
słyn ny, stwo rzo ny przez fir mę
DAF ze spół dwóch na pę dza -
nych osi z ośmio ma drąż ka -
mi re ak cyj ny mi. Kon struk cja
cha rak te ry zu je się wy so ką
sta bil no ścią i du żym sko kiem
za wie sze nia (270 mm) oraz
wpły wa na wy so ką mo bil -
ność w te re nie. 
Po jazd na pę dza ny jest 12,9-
li tro wą jednostką napędową
PACCAR MX-13 o mo cy
od 303 kW (410 KM) do 375
kW (510 KM), a tak że no -
wym 10,8-li tro wym sil ni kiem

PACCAR MX-11 o mo cy
od 210 kW (290 KM) do 320 kW 
(440 KM). Warto podkreślić,
że śred nie zu ży cie pa li wa dla
sil ni ka PACCAR MX-11 jest
na wet o trzy procent niż sze
niż w przy pad ku wy daj ne -
go 12,9-li tro we go sil ni ka
PACCAR MX-13, a ogra ni cze -
nie ma sy wła snej o po -
nad 180 kg ozna cza jesz cze
więk szą ła dow ność. 
Opcjo nal nie do stęp na jest
zauto ma ty zo wa na skrzy nia
bie gów AS Tro nic ze spe cjal -
ny mi usta wie nia mi do jaz dy
w te re nie, któ rej spo sób
zmia ny bie gów zo stał opra -
co wa ny spe cjal nie w tym ce -

lu. Zmia na do ty czy moż li wo -
ści szyb szej zmia ny bie gów
i szyb szej ob słu gi sprzę gła.
Dla mo de lu CF Con struc tion
do stęp ne są przy staw ki od -
bio ru mo cy PTO. W wer sjach
z sil ni kiem PACCAR MX-
11 – po za sil ni ko wą przy -
staw ką od bio ru mo cy,
umiesz czo nej na go dzi nie
pierw szej – do stęp na jest
rów nież wer sja lek ka, z przy -
staw ką na go dzi nie 11, prze -
no szą ca mo ment ob ro to -
wy 250 Nm. 
No we pod wo zie mo de lu CF
Con struc tion zo sta ło opra co -
wa ne z my ślą o mak sy mal nej
sztyw no ści i optymalnych

wła ści wo ściach jezd nych.
Kon struk cja ofe ru je spo rą
ilość miej sca na róż ne pod ze -
spo ły, na przy kład pod po ry
dźwi gu za ła dun ko we go. Pod -
wo zie ma z przo du ra mę roz -
sze rza ją cą się w kształ cie
trój ką ta, któ ra za pew nia miej -
sce na no we sil ni ki Eu ro 6
i du ży mo duł chło dzą cy,
dający ni skie zu ży cie pa li wa.
Ko lej nym no wym ele men -
tem jest przy go to wa nie
pod mon taż pły ty DIN, któ -
rej moż na uży wać mię dzy
in ny mi do przy mo co wa nia
płu gu śnież ne go. Wszyst kie
mo de le są do stęp ne z pio -
no wą ru rą wy de cho wą, któ -
ra w pod wo ziach pod za bu -
do wę 8x4 ma tak że wbu do -
wa ny układ SCR.
Fir ma DAF wpro wa dza na ry -
nek rów nież wer sję Con -
struc tion po pu lar ne go mo de -
lu LF. Wy gląd 19-to no we go
po jaz du bu dow la ne go na -
wią zu je do wzor nic twa więk -
sze go mo de lu CF Con struc -
tion głów nie dzię ki czar ne mu
gri lo wi z więk szy mi wlo ta mi
po wie trza, wy róż nia ją ce mu
się ma syw ne mu zde rza ko wi,
któ ry za mon to wa no wy żej,
aby za pew nić kąt na tar cia
po nad 25°, a tak że zwięk szo -
ne mu prze świ to wi po nad po -
wierzch nią grun tu wy no szą -
ce mu 32 cen ty me try. 
Po jazd LF Con struc tion jest
do stęp ny z 6,7-li tro wym sil -
ni kiem PACCAR PX-7 o mo -
cy od 164 kW (220 KM)
do 231 kW (310 KM). Po -
nad to mo del LF Con struc -
tion po sia da wie le wy jąt ko -
wych cech, dzię ki któ rym
se ria LF jest tak wy so ko
oce nia na. Sa mo chód cię ża -
ro wy DAF LF ma naj mniej -
szy pro mień skrę tu w swo jej
kla sie. Cechuje go mak sy -
mal na zwrot ność i ni ska ma -
sa wła sna  za pew niająca
du żą ła dow ność.
DAF roz pocz nie do sta wę mo -
de li no wej ge ne ra cji LF Con -
struc tion i CF Con -
struc tion na po cząt -
ku przy szłe go ro ku.

POJAZDY BUDOWLANE

No we po jaz dy DAF LF i CF Con struc tion 
Fir ma DAF wpro wa dza na ry nek se rię CF Con struc tion w wer sji Eu ro 6
opra co wa ną spe cjal nie z my ślą o bran ży bu dow la nej. No we po jaz dy
ce chu je więk szy kąt na tar cia, du ży prze świt i du że zdol no ści po ru sza -
nia się w trud nych wa run kach te re no wych

www.daf.eu

Te re no we atry bu ty sty li za cji se rii CF Con struc tion zna mio nu ją wy trzy ma łość i na da -
ją po jaz do wi szcze gól ny wy gląd

DAF LF ma naj mniej szy pro mień skrę tu w swo jej kla sie. Cechuje go mak sy mal na
zwrot ność i ni ska ma sa wła sna za pew niająca du żą ła dow ność 

http://www.daf.eu/PL/Pages/Homepage-DAF-Trucks-Polska.aspx
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Żu ra wie pro du ko wa ne przez
au striac ki kon cern Pal fin ger
po sia da ją udźwig do 40 ton
oraz za sięg hy drau licz ny
do 45 me trów. Wy ko rzy sty wa -
ne są do dźwi ga nia ła dun ków
na ha ku oraz prze ła dun ku
bar dzo cięż kich ele men tów
be to no wych i kon struk cji bu -
dow la nych. Za kres ich za sto -
so wań moż na zwięk szyć sto -
su jąc spe cja li stycz ny osprzęt
ro bo czy, na przy kład chwy tak
do ma te ria łów syp kich lub świ -
der. Żu ra wie Pal fin ger dzię ki
swej uni wer sal no ści wy pie ra -
ją z ryn ku tra dy cyj ne żu ra wie
sa mo jezd ne. Pal fin ger na sa -
mo cho dzie cię ża ro wym to
nie tyl ko dźwig, ale uni wer -
sal ny po jazd trans por to wy, w
którym za sto so wa no sze reg
in no wa cyj nych roz wią zań

tech nicz nych pod no szą cych
jego funk cjo nal ność. Pro por -
cjo nal ne ste ro wa nie ra dio we
za pew nia pre cy zyj ny i bez -
piecz ny roz ła du nek róż ne go
ty pu ma te ria łów do miejsc
na wet naj bar dziej trud no do -

stęp nych, na przykład przez
okno do po miesz cze nia wy -
so kie go bu dyn ku.
Szcze gól nym uzna niem użyt -
kow ni ków cie szą się ty po sze -
re gi żu ra wi prze ła dun ko wych
High Per for man ce oraz Ep si -

lon EpSolution. W skład pierw -
sze go wcho dzą urzą dze nia
o wy so kim mo men cie udźwi -
gu w sto sun ku do nie wiel kiej
ma sy wła snej. Dru gi zaś two -
rzy no wa ge ne ra cja żu ra wi re -
cy klin go wych i le śnych.
Jed nym z klu czo wych sys te -
mów dla bez pie czeń stwa pra -
cy żu ra wia jest ste ro wa ny
elek tro nicz nie układ prze ciw -
prze cią że nio wy PALTRONIC
ostrze ga ją cy ope ra to ra o zbli -
ża niu się do mak sy mal ne go
mo men tu udźwi gu i wy łą cza ją -
cy ma szy nę przy je go prze kro -
cze niu. Układ ten współ pra cu -
jąc z sys te mem kon tro li pod -
par cia HPSC za pew nia opty -
mal ne wy ko rzy sta nie udźwi gu
za leż nie od sta nu ob cią że nia
i ukła du roz sta wie nia pod pór.
System HPLS (High Po wer
Lift Sys tem) zwięk sza udźwig
re du ku jąc pręd ko ści ro bo cze
po szcze gól nych czło nów
urzą dze nia po osią -
gnię ciu mak sy mal -
ne go ob cią że nia. 

Żu ra wie Pal fin ger – wy daj ne i bez piecz ne
Trans port i prze ła du nek ma te ria łów i kon struk cji to du że wy zwa nie dla bu -
dow lań ców i prze woź ni ków. Co raz czę ściej ko rzy sta ją oni z żu ra wi prze no -
śnych (HDS) za mon to wa nych na pod wo ziach sa mo cho dów cię ża ro wych

www.graco.pl

Jednym z zastosowań żurawia PK50002-EH z serii High Performance jest transport
i instalacja szamb betonowych o pojemności do 20 m3

http://graco.pl/
http://graco.pl/
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Obec nie „FAKTOR 5” zda je
eg za min w prak ty ce. Wła ści -
ciel ze sta wu, fir ma Si la mas
Trans port otrzy ma ła za mó -
wie nie na prze wie zie nie 320-
to no wej tur bi ny ga zo wej
w po przek Taj lan dii. Po dróż
trwa ła trzy dni, w tym cza sie
ze staw po ko nał 330 km
dzie lą cych miej sce za ła dun -
ku od elek trow ni.
Już pierw sze go dnia kom bi -
na cja „Fak to ra 5” 24-osi mo -
du łów THP/SL mu sia ła po ko -
ny wać wznie sie nia o na chy le -
nie do 6%. Nie sta no wi ło to
naj mniej sze go pro ble mu, po -
most po sia da bo wiem moż li -
wość po zio mo wa nia się w za -
kre sie do 1,80 me tra. Rów -
nież in ne prze szko dy by ły po -
ko ny wa ne na lu zie. Na przy -
kład prze jaz dy pod nie któ ry -
mi mo sta mi wy ma ga ły cał ko -
wi te go opusz cze nia się
nad zie mią. Eks tre mal nie
trud ny był też noc ny prze -
jazd sie dem dzie się cio ki lo me -
tro we go od cin ka „pod prąd”.
Ze staw osią gał na tra sie
pręd kość na wet do 60 km/h.
Ła du nek zo stał bez piecz nie
do star czo ny do elek trow ni.

Najnowsza generacja przę -
sło wych po mo stów Gol dho -
fe ra ofe ro wa na jest w róż nych
wersjach – od 70 do 130 ton
ma sy wła snej, co tym samym
prze kła da się na ła dow no ść
od 350 do 650 ton. 
Bez pie czeń stwo w cięż kim
trans por cie, a zwłasz cza pod -
czas prze wo zów ła dun ków
o wiel kich ga ba ry tach, ta kich
jak: trans for ma to ry, ge ne ra to -

ry czy też wa żą ce wy jąt ko wo
du żo ele men ty bu dow la ne
i prze my sło we jest wprost
wyjątkowe. FAKTOR 5 spraw -
dza się do sko na le na przy -
kład pod czas po ko ny wa nia
mo stów lub w przypadku
przejazdów po te re nie wraż li -
wym na ob cią że nia.
Pio no wy skok hy drau li ki ze -
sta wu FAKTOR 5 pod ob cią -
że niem się ga 1,80 me tra.

Moż li wość bez stop nio we go
po sze rza nia w za kre sie od
3 do 6,75 me tra spra wia, że
po most jest niezwykle ela -
stycz ny. Pod kre ślić rów nież
na le ży ła twość, z ja ką do ko -
nu je się prze sta wień.
Po most na da je sie do trans -
por tu ła dun ków o dłu go ści
od 11 do 17 me trów. Zmien -
ne kon fi gu ra cje osi ty pu
PS/SL-E od 2x12 do 2 x 20
umoż li wiają prze wo zy du żych
i cięż kich ła dun ków w za sa -
dzie bez ogra ni czeń. Sam
po most skła da się i ze sta wia
w bar dzo ła twy spo sób, co
po zwa la na je go szyb kie
i eko no micz ne prze wie zie nie
do od le głych miejsc dzia ła -
nia. To wła śnie za le ty 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, opty mal ne sys -
te my hy drau licz ne o mak sy -
mal nym ci śnie niu 250 bar
oraz sys tem po przecz ne -
go na prę ża nia za pew nia ją
do sko na łą ochro nę
każ de mu z prze wo -
żo nych ła dunków.

POJAZDY BUDOWLANE

Gol dho fer – ze staw FAKTOR 5 spraw dza się w Taj lan dii
Gol dho fer przed sta wił FAKTOR 5 – no wą ge ne ra cję ze sta wu z dwu dź wi ga ro wym po mo stem do za ła -
dun ku bocz ne go. To na praw dę du ża „za baw ka” umoż li wia ją ca prze wo żenie ła dun ków o masie 
pię cio krot nie więk szej niż cię żar wła sny po jaz du 

www.goldhofer.com

No wość Gol dho fe ra przekonuje naj no wo cze śniej szą tech no lo gią i mak sy mal ną
eko no micz no ścią, jest innowacyjnym i pew nym sys te mem trans por to wym 

http://goldhofer.com/
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
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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
www.carraro24.com
service@iow.pl
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Pami´taj 
o zamówieniu 

bezp∏atnej 
prenumeraty!

www.posbud.pl

Centrala
Wolica

Al. Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn
tel: +48 22 641 02 03

Info@intrac.pl

Gdańsk
ul. Magnacka 15, 80-180 Gdańsk – Kowale

tel. +48 58 783 37 40
Łódź

Al. Jana Pawła II 15, 93-570 Łódź
tel. +48 42 205 41 94

Olkusz
Al. Tysiąclecia 1, 
32-300 Olkusz

tel. +48 32 645 53 00
Olsztyn

ul. Modrzewiowa 6, 11-010 Wójtowo
tel. +48 89 513 96 47

Poznań
ul. Platynowa 16, 
62-052 Komorniki

tel. +48 61 866 72 05
Rzeszów

Jasionka 587, 36-002 Rzeszów
tel. +48 17 859 16 03

Wrocław
ul. Orzechowa 2, 
50-540 Wrocław

tel. +48 71 333 45 10

www.intrac.pl

MASZYNY, SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNE 
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OGUMIENIE PRZEMYS¸OWE

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.erlau.pl
www.carrero24.com
www.spicer24.com
service@iow.pl
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POJAZDY U˚YTKOWE

Przedstawicielstwo firmy
Goldhofer w Polsce

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

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

Atlas Copco Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 61A, S´kocin Nowy, 
05-090 Raszyn

tel. 22 572 68 00
fax  22 572 68 09
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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. Makowska 95, 04-307 Warszawa
tel. 22 529 39 00 / 50

faks 22 529 39 30
e-mail: recepcja@mttargi.pl

www.mtpolska.com.pl 

FIRMY LEASINGOWE

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

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.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



http://www.stomil-bydgoszcz.pl/


http://www.sprinter-pioneer.com/pl-pl

